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 יעקב באק‘ ל ר‘‘המו

  YaakovBock@gmail.comלצור קשר: 

מ “ פנימיות התורה התגלה ע 
ללמד אותנו לראות את הפנימיות 
של כל דבר כי החיצוניות אינו 
אמת.  וזה קאי על כל העול� 
כולו.  צריכי� לדעת שכאשר 
רואי� חצוניות רואי� שקר.  אבל 
הפנימיות הוא אמת וטוב, וזה מה 
בגאולה  י בשר  נ לעי שיתגלה 

 י.“האמיתית והשלימה, תומ

 אומר הרבי דבר מפליא:
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המותרי� מעורב טוב ורע: הגשמי המותרי� מעורב טוב ורע: הגשמי המותרי� מעורב טוב ורע: הגשמי המותרי� מעורב טוב ורע: הגשמי 

את את את את ‘  ‘  ‘  ‘  הוא רע והחיות אלקי שמחי הוא רע והחיות אלקי שמחי הוא רע והחיות אלקי שמחי הוא רע והחיות אלקי שמחי 
 הגשמי היא טוב.הגשמי היא טוב.הגשמי היא טוב.הגשמי היא טוב.

הייתכ  להגיד כ�?!  הלא מבואר  
בחסידות ברבוי מקומות שלעתיד 
ת,  ו גשמי יתגלה מעלתה של 
ו  ל אפי ותר  י נעלה  רשה  ששו

 מרוחניות הכי נעלית?

 ב דבר מעני :“אמר הרבי רש 

נו  נו מה שאנו רואי� כגשמי אי נו מה שאנו רואי� כגשמי אי נו מה שאנו רואי� כגשמי אי מה שאנו רואי� כגשמי אי
.  הנה מה שאנו רואי�  .  הנה מה שאנו רואי� גשמי .  הנה מה שאנו רואי� גשמי .  הנה מה שאנו רואי� גשמי גשמי

כגשמי הוא דבר מחובר שצריכי� כגשמי הוא דבר מחובר שצריכי� כגשמי הוא דבר מחובר שצריכי� כגשמי הוא דבר מחובר שצריכי� 
..כי מה שאנו רואי�  ..כי מה שאנו רואי� להפשיט. ..כי מה שאנו רואי� להפשיט. ..כי מה שאנו רואי� להפשיט. להפשיט.
 " ע א  ט ח  � ר ד  ' י ה נ  [ ה ת ע ] " ע א  ט ח  � ר ד  ' י ה נ  [ ה ת ע ] " ע א  ט ח  � ר ד  ' י ה נ  [ ה ת ע ] " ע א  ט ח  � ר ד  ' י ה נ  [ ה ת ע ]

 הדעת...קוד� החטא הי' שונה.הדעת...קוד� החטא הי' שונה.הדעת...קוד� החטא הי' שונה.הדעת...קוד� החטא הי' שונה.

והנה הנקודה: לפני חטא ע" 
נקי ומזוכ�, בלא ‘ הדעת הגשמי הי

שו� מגע של קליפות.  אחרי 
החטא ניתנה לקליפות אחיזה, עד 
שבעול� הזה הגשמי והחומרי ה� 
 מכסי� לגמרי את האמת והטוב.  

אחרי החטא גשמיות נפלה לדרגת 
על  מכסה  ת  ו להי ת,  ו פ י הקל
אלקות.  אבל מציאות האמיתית 
של העול� שהוא עול� אלקי 
יתגלה לעתיד על ידי עבודת בני 
ישראל מש� כל הדורות, העבודה 
להפו� את הגשמי לרוחני.  ואז 

“ אעביר רוח הטומא מ  האר" ” 
והגשמי המזוכ� יעלה שוב, ומה 
שעכשיו רוחני ומוסתר יתגלה 

 לעינינו כגשמיות ממש.
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    ) משיח וגופו הז� ונקי) משיח וגופו הז� ונקי) משיח וגופו הז� ונקי) משיח וגופו הז� ונקי8

ארבעי� יו� בענ , וזה פעל עליו זיכו� ‘ משה רבינו עלה להר סיני והי
רוחני, בלא אכילה ושתיה, ע� ‘  הגו6 ביותר עד שגופו הגשמי נהי 

לעתיד לבוא, ‘ על דר� זה זיכו� הגו6 שיהי  42קרני הוד מקריני� מפניו.
ומשיח בעצמו הוא מורה את הדר� מלבוש כתנות עור של גלות 

זה משיח, ” של הגאולה.  ועליו כתוב במדרש  ‘)  אל6 ‘ 5לכתנות אור (ב 

מושיען...לישר את (רשי:  ‘.“  עלה הפֹר" לפניה� ’ שנאמר  

   43)הדרך לפניכם

“ נגלה ונכסה ‘ ” ל שיבוא זמ  שמשיח הוא יהי “ הודיעו לנו חכמינו ז 
וכמו שמצינו במשה שעלה לרקיע בגו6 וכמו שמצינו במשה שעלה לרקיע בגו6 וכמו שמצינו במשה שעלה לרקיע בגו6 וכמו שמצינו במשה שעלה לרקיע בגו6 ””””כמו שראינו אצל משה רבינו: 

ש� ארבעי� יו� כ  זה המשיח אחר שיזכה לאותה נשמה ש� ארבעי� יו� כ  זה המשיח אחר שיזכה לאותה נשמה ש� ארבעי� יו� כ  זה המשיח אחר שיזכה לאותה נשמה ש� ארבעי� יו� כ  זה המשיח אחר שיזכה לאותה נשמה ‘ ‘ ‘ ‘ ונפש ויהיונפש ויהיונפש ויהיונפש ויהי
ואחר כר יתגנז המשיח בגו6 ונפש...ואז ואחר כר יתגנז המשיח בגו6 ונפש...ואז ואחר כר יתגנז המשיח בגו6 ונפש...ואז ואחר כר יתגנז המשיח בגו6 ונפש...ואז …………ויכיר בעצמו שהוא המשיחויכיר בעצמו שהוא המשיחויכיר בעצמו שהוא המשיחויכיר בעצמו שהוא המשיח

יסלקו אותו לרקיע כמו שעלה משה לרקיע. ואחר כ� יתגלה המשיח יסלקו אותו לרקיע כמו שעלה משה לרקיע. ואחר כ� יתגלה המשיח יסלקו אותו לרקיע כמו שעלה משה לרקיע. ואחר כ� יתגלה המשיח יסלקו אותו לרקיע כמו שעלה משה לרקיע. ואחר כ� יתגלה המשיח 
  44.““““לגמרי ויכירוהו כל ישראל ויתקבצו אליולגמרי ויכירוהו כל ישראל ויתקבצו אליולגמרי ויכירוהו כל ישראל ויתקבצו אליולגמרי ויכירוהו כל ישראל ויתקבצו אליו

על ידי זה שמקיימי� הוראתו של הרבי ללמוד בהבנה והשגה העניני� 
נוכל ליישב את הסתירות המדומות.  —עניני משיח וגאולה —האלה 
   45“לא צרי� נסיו ...יפקו  ביה [יגאלו אות�] מ  גלותא ברחמי�.”ולכ  

שבעה דורות של רבותינו נשיאנו המשיכו כל מה שאנו צריכי� כדי 
להבי  על פי אמת (אי  אמת אלה תורה) המצב שמשיח חי וקיי� בגו6 

פי מה שניראה לעיני בשר.  רק על ידי לימוד נצליח להבי  על 5על5א6
פי ֶשֶכל, נוס6 לעני  האמונה.  וזהו הדר� הישר להביא התגלות וביאת 

אמרו יעקב לא מת אמרו יעקב לא מת אמרו יעקב לא מת אמרו יעקב לא מת ” המשיח בפועל ממש.  ובלשו  רבינו הזק :  
  46.“הפכי�הפכי�הפכי�הפכי�‘ ‘ ‘ ‘ ששרשו מבחינת בטול הנמש� לחבר בששרשו מבחינת בטול הנמש� לחבר בששרשו מבחינת בטול הנמש� לחבר בששרשו מבחינת בטול הנמש� לחבר ב
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“, גניבת הדעת ” שקר במקרא בלשו   “   שקר אי  לו רגליי�. ” אומרי�  
להונות ב  אד� —ולכ  שנוא השקר.  כי עני  השקר הוא גניבת הדעת 

שיאמי  ששקר הוא אמת.  באי� רבותנו נשיאינו לעורר אותנו שאי  

כל גניבת הדעת מעורה ארעי שעלול לקרות בעול� הזה, אלא ש 

.  עול� העולם כפי שרואים אותו הוא שקר גמור 

הגשמי גונב דעתנו ומאמיני� שהוא מציאות אמיתי.  הרבי בקוד� 
כי כל מה שיש כי כל מה שיש כי כל מה שיש כי כל מה שיש ‘,  ‘,  ‘,  ‘,  עלמא דשקרא עלמא דשקרא עלמא דשקרא עלמא דשקרא ’ ’ ’ ’ עול� הזה הוא נקרא  עול� הזה הוא נקרא  עול� הזה הוא נקרא  עול� הזה הוא נקרא  “ מסביר ש 

גשמיות היא גשמיות היא גשמיות היא גשמיות היא ‘   ‘   ‘   ‘   עול� הזה משקר. עול� הזה משקר. עול� הזה משקר. עול� הזה משקר. ’ ’ ’ ’ בעול� הזה הבשרי הכל שקר.   בעול� הזה הבשרי הכל שקר.   בעול� הזה הבשרי הכל שקר.   בעול� הזה הבשרי הכל שקר.   
שקר, כי המציאות האמיתית היא החיות הרוחני ולא המציאות שקר, כי המציאות האמיתית היא החיות הרוחני ולא המציאות שקר, כי המציאות האמיתית היא החיות הרוחני ולא המציאות שקר, כי המציאות האמיתית היא החיות הרוחני ולא המציאות 

  1“הגשמי, המציאות הגשמי מעלי� ומסתיר על החיות הרוחני.הגשמי, המציאות הגשמי מעלי� ומסתיר על החיות הרוחני.הגשמי, המציאות הגשמי מעלי� ומסתיר על החיות הרוחני.הגשמי, המציאות הגשמי מעלי� ומסתיר על החיות הרוחני.

כל מה שרואי� הוא גשמי וחומרי ונראה לנו כמציאות אמיתי.  אבל 
“, הכל שקר “ תורת החסידות דורשת שנתעורר ונבי  שבעול� הזה  

חייבי� להתעורר לעצ� עובדה שדעתנו נגנבת “.   גשמיות היא שקר”
שהשקר דעול� שהשקר דעול� שהשקר דעול� שהשקר דעול� ” בכל יו� ויו�.  הינה הרבי מסביר מהותו של השקר:  

הוא שהעול� מראה את עצמו למציאות, היפ� האמת שהעיקר הוא הוא שהעול� מראה את עצמו למציאות, היפ� האמת שהעיקר הוא הוא שהעול� מראה את עצמו למציאות, היפ� האמת שהעיקר הוא הוא שהעול� מראה את עצמו למציאות, היפ� האמת שהעיקר הוא 
רק שאח"כ גר� רק שאח"כ גר� רק שאח"כ גר� רק שאח"כ גר� ‘ ‘ ‘ ‘ החיות אלקי שמחי' אותו.... ולהעיר מתניא פל"ו... החיות אלקי שמחי' אותו.... ולהעיר מתניא פל"ו... החיות אלקי שמחי' אותו.... ולהעיר מתניא פל"ו... החיות אלקי שמחי' אותו.... ולהעיר מתניא פל"ו... 

ומזה מוב  שהשקר דעול� הוא ומזה מוב  שהשקר דעול� הוא ומזה מוב  שהשקר דעול� הוא ומזה מוב  שהשקר דעול� הוא ‘....  ‘....  ‘....  ‘....  והעולם     החטא ונתגשמו ה� החטא ונתגשמו ה� החטא ונתגשמו ה� החטא ונתגשמו ה� 

   2“בעיקר לאחרי חטא העגל.בעיקר לאחרי חטא העגל.בעיקר לאחרי חטא העגל.בעיקר לאחרי חטא העגל.

חטא הוא  “  והעול�  ונתגשמו ה� “ רואי� שעיקר הגור� למצב של  
העגל, והעני  של עול� השקר מתחיל בעיקר אחרי זה כאשר 

עד עת ק" הימי  עד עת ק" הימי  עד עת ק" הימי  עד עת ק" הימי  ” לכ  העול� נשאר במצבו זה השפל  “.   נתגשמו ” 
  3“ [הגאולה האמיתית והשלימה] שאז יזדכ� גשמיות הגו6 והעול�... [הגאולה האמיתית והשלימה] שאז יזדכ� גשמיות הגו6 והעול�... [הגאולה האמיתית והשלימה] שאז יזדכ� גשמיות הגו6 והעול�... [הגאולה האמיתית והשלימה] שאז יזדכ� גשמיות הגו6 והעול�... 

חיסול עולם דהיינו  “,  נתגשמו ו”זיכו� זה הוא ההיפ� מהעני  של 

והשבת הגשמיות   הזה הגשמי כפי שרואים אותו 

בגמר בגמר בגמר בגמר ” לכוונתה הראשונה של הבריאה.  ובלשו  הרבי הקוד�:  
את רוח הטומאה (ג� רוח הטומאה, וגש� מכל את רוח הטומאה (ג� רוח הטומאה, וגש� מכל את רוח הטומאה (ג� רוח הטומאה, וגש� מכל את רוח הטומאה (ג� רוח הטומאה, וגש� מכל ‘ ‘ ‘ ‘ הבירורי� בזמ  ש הבירורי� בזמ  ש הבירורי� בזמ  ש הבירורי� בזמ  ש 

  4“.‘‘‘‘שכ ) אעביר מ  האר"שכ ) אעביר מ  האר"שכ ) אעביר מ  האר"שכ ) אעביר מ  האר"

    עול� השקר עול� השקר עול� השקר עול� השקר     —הקדמה: עול� הזה  הקדמה: עול� הזה  הקדמה: עול� הזה  הקדמה: עול� הזה  . . . . 1

    גשמיות נעשה רוחניותגשמיות נעשה רוחניותגשמיות נעשה רוחניותגשמיות נעשה רוחניות
 גשמיות מזוככת לעתיד לבוא
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כדי להבי  בירור הגשמיות צריכי� להבי  קוד� קצת על חשיבות 
ונחיצות לברר גשמיות ולהחזיר אותה למצבו הקדו�.  כי אי  זה עני  

כ� כ  שהרבי מזכיר את העני  בספר 5טפל אלא עיקרי בגאולה.  כל 
 היו� יו� בשלוש תאריכי�:

נות  לנו נות  לנו נות  לנו נות  לנו     הקדוש ברו� הוא הקדוש ברו� הוא הקדוש ברו� הוא הקדוש ברו� הוא     , , , , רוחניות רוחניות רוחניות רוחניות     הוא הוא הוא הוא     יהודי יהודי יהודי יהודי     של של של של     גשמיות גשמיות גשמיות גשמיות ”  •
 ז טבת)“(כ“ גשמיות, שנעשה מכ� רוחניות.גשמיות, שנעשה מכ� רוחניות.גשמיות, שנעשה מכ� רוחניות.גשמיות, שנעשה מכ� רוחניות.

מאי  ליש, מאי  ליש, מאי  ליש, מאי  ליש,     גשמיי� גשמיי� גשמיי� גשמיי� וכל הדברי� ה וכל הדברי� ה וכל הדברי� ה וכל הדברי� ה     עול� עול� עול� עול� ברא את ה ברא את ה ברא את ה ברא את ה     הקב"ה הקב"ה הקב"ה הקב"ה ”  •
ולעשות ולעשות ולעשות ולעשות     רוחניות רוחניות רוחניות רוחניות     צריכי� לעשות מיש לאי , מהגשמיות צריכי� לעשות מיש לאי , מהגשמיות צריכי� לעשות מיש לאי , מהגשמיות צריכי� לעשות מיש לאי , מהגשמיות     יהודי�יהודי�יהודי�יהודי�וווו

 ט אדר שיני)“(כ“ לרוחניות.לרוחניות.לרוחניות.לרוחניות.    כליכליכליכלי    הגשמיהגשמיהגשמיהגשמי

וע� ישראל עושה וע� ישראל עושה וע� ישראל עושה וע� ישראל עושה     גשמיות גשמיות גשמיות גשמיות     רוחניות רוחניות רוחניות רוחניות הש� יתבר� עושה מה הש� יתבר� עושה מה הש� יתבר� עושה מה הש� יתבר� עושה מה ”  •
 ז אלול)“(כ“ ....רוחניותרוחניותרוחניותרוחניות    גשמיותגשמיותגשמיותגשמיותמהמהמהמה

מזה לומדי� סוד וסיבת קיו� הגשמי: שיהודי יוכל לבטל מציאותו 
בהתחלת הבריאה לא הייתה גשמיות “.   אי  “ ולהפו� אותו ל “  יש “ כ 

ה הקדוש “ (כמו שמכירי� אותה) ואי  סופו להתקיי� כ�.  כותב השל 
שהאר" הוא עני  חומריות,   5“ וישבת� על האר" לבטח ” על הפסוק  

החומר ”וישבת� על האר" לבטח הוא בירור וזיכו� החומריות, דהיינו 
כדי להבי  את העני  צריכי� להבי   קוד� למה    6“. יחזור רוחני 

נתגש� העול� בכלל ולמה עבודתו של יהודי לעשות מהגשמיות 
 רוחניות.

    . שלימות הקודמת וירודה לעול�. שלימות הקודמת וירודה לעול�. שלימות הקודמת וירודה לעול�. שלימות הקודמת וירודה לעול�2222

העול� —בצב של שלימות ‘ ואדרבה הוא הי“, שקר”העול� לא נברא 
מאיר באור ‘  ה והי “ יציר כפיו של הקב ‘  גו6 האד� הי   7במלואו נברא.

מכהה ‘  תפוח עקבו של אד� הראשו  הי “ ל:  “ הנשמה עד כמאמר חז 
הניח אותה בוראו בג  עד , מקו� שיש בו גילוי אלקות   8“גלגל חמה.

ומקו� שאינו סובל אפילו גרעי  של חרדל מהגו6 של עול� הזה 
אז ברוחניות, ‘  דרגה הנמוכה ביותר הי    9(אחרי חטא ע" הדעת). 

ג  עד  זה תכלית וסו6 כל ג  עד  זה תכלית וסו6 כל ג  עד  זה תכלית וסו6 כל ג  עד  זה תכלית וסו6 כל ‘  ‘  ‘  ‘  קוד� שחטא הי קוד� שחטא הי קוד� שחטא הי קוד� שחטא הי ” כמסביר הצמח צדק ש 
ההשתלשלות העולמות במדרגת עול� השפל (אשר תמורת זה עתה ההשתלשלות העולמות במדרגת עול� השפל (אשר תמורת זה עתה ההשתלשלות העולמות במדרגת עול� השפל (אשר תמורת זה עתה ההשתלשלות העולמות במדרגת עול� השפל (אשר תמורת זה עתה 

רק בגלל חטא ע"    10“ העול� הזה מחמת החטא שירדו העולמות). העול� הזה מחמת החטא שירדו העולמות). העול� הזה מחמת החטא שירדו העולמות). העול� הזה מחמת החטא שירדו העולמות). 
שהי' הכל שהי' הכל שהי' הכל שהי' הכל ” העול� כמו שרואי� אותו עתה גשמי וחומרי:  ‘ הדעת נהי

שלא הי' כלל שלא הי' כלל שלא הי' כלל שלא הי' כלל ע" הדעת  ע" הדעת  ע" הדעת  ע" הדעת  ברוחניות לבד שהרי זה הי' קוד� שאכל  ברוחניות לבד שהרי זה הי' קוד� שאכל  ברוחניות לבד שהרי זה הי' קוד� שאכל  ברוחניות לבד שהרי זה הי' קוד� שאכל  
  11“בהגשמה כמו עכשיו.בהגשמה כמו עכשיו.בהגשמה כמו עכשיו.בהגשמה כמו עכשיו.

    . שלימות הקודמת והירידה לעול�. שלימות הקודמת והירידה לעול�. שלימות הקודמת והירידה לעול�. שלימות הקודמת והירידה לעול�2
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סימ  שיש כס6 בבנק ועל ידי חתיכת נייר זה הבנק ית  את הכס6.  

ק הוא לא סת� חתיכת נייר בלי ‘הצֶ “ מאחורי”לכ , כל עוד שיש כס6 
ער�, אדרבה הוא דבר יקר מאוד.  לא מצד עצמו (שמצד עצמו הוא 

בו “  טמו  “ נשאר חתיכת נייר שראוי לפח) אלא מצד ער� הכס6 ש 
ק הוא הדבר הגשמי, והכס6 ‘ ושאפשר לקבל על ידו.  בנמשל הצֶ 

את הדבר.  ‘  שאפשר לקבל על ידו הוא בנמשל הנצו" אלקי שמחי 
ק שכבר מפורט אי  לו ער� כלל, ג� בנמשל.  מחמת ‘ וכמו במשל צֶ 

הנצוצות שטמונות בתו� הקליפות יש לדברי� גשמיי� ער� כעת.  
אבל מטרת הבריאה היא לברר ולעלות את הנצוצות, לפדות את 

ק, והחלק הנשאר (הנייר במשל, ובנמשל הרע שבקליפת נוגה) ‘ הצֶ 
  “.כמצודה שאי  בה דג “—הוא פסולת שאי  לו ער� כלל

    גו6 ז� ונקי דלעתידגו6 ז� ונקי דלעתידגו6 ז� ונקי דלעתידגו6 ז� ונקי דלעתיד) 7

לעתיד לבוא.  ‘  ל נוכל להבי  עני  זיכו� הגו6 של האד� שיהי “ מכל הנ 
כל זמ  מש� הגלות מבררי� נצוצות עד שבסו6 לא ישאר שו� 
תערובת טוב ורע.  הטוב המבורר יעלה והרע נשאר למטה להפסדו 

(שש אל6 שנה) של עול� הזה.  הגו6 יחזור “  שית אלפי שני  ” בכלות  
ואפילו עוד יותר נעלה —לפני חטא ע" הדעת ‘  לקדושתו כמו שהי 

 מזה.

עול� הזה, כמו שמכירי� אותו, הוא מציאות ארעית מלכתחילה, 
בביאת משיח, במהירה אמ , “.   הבונה על מנת לסתור ” בגדר של  

חיי� נצחיי� ‘  מות ונחי ‘  שקר העול� יתבטל לגמרי וממילא לא יהי 
ר “ בעול� אמיתי, עול� אמנ� גשמי בתכלית ההזדככות.  בלשו  אדמו 

וכתיב ואת רוח וכתיב ואת רוח וכתיב ואת רוח וכתיב ואת רוח ‘  ‘  ‘  ‘  והנה לע4ל כתיב ובלע המות לנצח כו והנה לע4ל כתיב ובלע המות לנצח כו והנה לע4ל כתיב ובלע המות לנצח כו והנה לע4ל כתיב ובלע המות לנצח כו ” הזק :  
פי; שלא יהי; המיתה כלל בב4א מפני שיבוער פי; שלא יהי; המיתה כלל בב4א מפני שיבוער פי; שלא יהי; המיתה כלל בב4א מפני שיבוער פי; שלא יהי; המיתה כלל בב4א מפני שיבוער ‘  ‘  ‘  ‘  הטומאה אעביר כו הטומאה אעביר כו הטומאה אעביר כו הטומאה אעביר כו 

הרע לגמרי מכל וכל כי שורש המיתה הוא בעה4ד טו4ר כידוע הרע לגמרי מכל וכל כי שורש המיתה הוא בעה4ד טו4ר כידוע הרע לגמרי מכל וכל כי שורש המיתה הוא בעה4ד טו4ר כידוע הרע לגמרי מכל וכל כי שורש המיתה הוא בעה4ד טו4ר כידוע 
   41“וכשיבוער הרע לגמרי ממילא יהי; חיי� לעול� כו;וכשיבוער הרע לגמרי ממילא יהי; חיי� לעול� כו;וכשיבוער הרע לגמרי ממילא יהי; חיי� לעול� כו;וכשיבוער הרע לגמרי ממילא יהי; חיי� לעול� כו;

עצ� הגו6 הגשמי, שזה נקרא נפש הטבעית שהוא מקור החושי� 
שלנו שעל יד� חווית החיי�, הוא יזדכ� למרי ולא יסתיר עוד לגילוי 
אלקות.  והגו6 יתעלה יחד ע� ע� כל הנצוצות שבררנו מעול� הזה 
והלבוש הגשמי.  כעת נפש הטבעית נקרא חומרי כי הוא רק יכול 
להשיג ולחוש חומריות וגשמיות העול�.  אבל לעתיד לבוא בהסרת 
הרע מ  העול� הוא יתעלה לדרגה של הנפש האלקית ויתייחדו 

 וממילא המציאות שלנו תהפו� למציאות של אלקות בגלוי.

    . גו� ז� ונקי דלעתיד. גו� ז� ונקי דלעתיד. גו� ז� ונקי דלעתיד. גו� ז� ונקי דלעתיד7
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יהיו גופי�, ויהיו    34“ שיהי' בבחי' העדר כ"א מה שלא יהיו חומריי�. שיהי' בבחי' העדר כ"א מה שלא יהיו חומריי�. שיהי' בבחי' העדר כ"א מה שלא יהיו חומריי�. שיהי' בבחי' העדר כ"א מה שלא יהיו חומריי�. 

דהיינו לא כמו הגשמי כפי שניראה “, חומריי�”גשמיי�, אבל לא יהיו 
   35“ממש.ממש.ממש.ממש.    יהי' אלקותיהי' אלקותיהי' אלקותיהי' אלקות    לעתיד הגו6 הגשמילעתיד הגו6 הגשמילעתיד הגו6 הגשמילעתיד הגו6 הגשמי”לנו היו�.  כי אז, באמת, 

כי הגשמי —אבל באמת אינו מוב  אי� אפשר להגיד כ� על גו6 גשמי 
ש: “ אלקות?!   התשובה, בלשו  הרבי מהר מסתיר  מסתיר  מסתיר  מסתיר  הוא חומרי וגס, ו 

נפילת� ושפלות� של כל דברי� גשמיי� זהו עתה אבל לעתיד לבוא נפילת� ושפלות� של כל דברי� גשמיי� זהו עתה אבל לעתיד לבוא נפילת� ושפלות� של כל דברי� גשמיי� זהו עתה אבל לעתיד לבוא נפילת� ושפלות� של כל דברי� גשמיי� זהו עתה אבל לעתיד לבוא ”
יזדככו הכל...שג� ה� יתעלו...שלעתיד לבוא יהיו כל הנבראי� מעלה יזדככו הכל...שג� ה� יתעלו...שלעתיד לבוא יהיו כל הנבראי� מעלה יזדככו הכל...שג� ה� יתעלו...שלעתיד לבוא יהיו כל הנבראי� מעלה יזדככו הכל...שג� ה� יתעלו...שלעתיד לבוא יהיו כל הנבראי� מעלה 
היותר עליונה....לעתיד לבוא האר" הלזו הגשמיית שהוא בחינת היותר עליונה....לעתיד לבוא האר" הלזו הגשמיית שהוא בחינת היותר עליונה....לעתיד לבוא האר" הלזו הגשמיית שהוא בחינת היותר עליונה....לעתיד לבוא האר" הלזו הגשמיית שהוא בחינת 

      36“היותר מטה תזדכ� להיות בבחינת מעלה...ולא כמו עכשיו...היותר מטה תזדכ� להיות בבחינת מעלה...ולא כמו עכשיו...היותר מטה תזדכ� להיות בבחינת מעלה...ולא כמו עכשיו...היותר מטה תזדכ� להיות בבחינת מעלה...ולא כמו עכשיו...

 אל6 השביעי: גשמיות מזוככת אל6 השביעי: גשמיות מזוככת אל6 השביעי: גשמיות מזוככת אל6 השביעי: גשמיות מזוככת ) 6

כמאמר “,  אל6 השביעי ” ל היא כשורה ע� עני   “ עלית העולמות הנ 
[ששה   37אמר רב קטינה שית אלפי שני הוו עלמא וחד חרוב ” ל  “ חז 

אלפי שנה העול� הזה קיי�, ואל6 אחד נחרב].  מבואר בחסידות 
(אל6 שנה שהעול� נחרב) קאי על חצוניות “  חד חרוב ” שהעני  של  

 עול� השקר, הקליפה, כפי שנראה לעינינו.  

אחרי העברת הקליפה (רוח הטומאה) תשאר הגשמיות מזוככת 
רחוק מאוד ממה שנראה לנו ‘  שתתגלה האלקות שבה ויהי —בתכלית

אז, אבל ‘  עכשיו כגשמיות.  הגשמיות המוכרת לנו כבר לא יהי 
ובאמת מה שכתוב חד חרוב אי  זה הפסדות כי א� ובאמת מה שכתוב חד חרוב אי  זה הפסדות כי א� ובאמת מה שכתוב חד חרוב אי  זה הפסדות כי א� ובאמת מה שכתוב חד חרוב אי  זה הפסדות כי א� ” צריכי� להבי   

מה שיתעלו במדריגה עליונה יותר ויבוטל רק הגשמיות אבל לא מה שיתעלו במדריגה עליונה יותר ויבוטל רק הגשמיות אבל לא מה שיתעלו במדריגה עליונה יותר ויבוטל רק הגשמיות אבל לא מה שיתעלו במדריגה עליונה יותר ויבוטל רק הגשמיות אבל לא 
 ל.“וכל זה מוב  ממה שלמדנו מקוד�, וד  38“שיתבטלו לגמרישיתבטלו לגמרישיתבטלו לגמרישיתבטלו לגמרי

“.  מצות רצונ� ‘ ” ג� נכו  להסביר קצת עני  המצות לעתיד, שנקרא 
כי האד� והעול� יהיו אז בתכלית ההזדככות, המצות ג� כ  יהיו 

כדי לברר הרע כדי לברר הרע כדי לברר הרע כדי לברר הרע ” אחרת, כי מאז הגירוש מג  עד  המצות שלנו ה�  
כמו לפני כמו לפני כמו לפני כמו לפני ‘  ‘  ‘  ‘  הגשמי...שלימות המצות היא רק לימות המשיח כי אז יהי הגשמי...שלימות המצות היא רק לימות המשיח כי אז יהי הגשמי...שלימות המצות היא רק לימות המשיח כי אז יהי הגשמי...שלימות המצות היא רק לימות המשיח כי אז יהי 

חטא ע" הדעת...לעתיד המצות דקורבנות יהיו באופ  נעלה יותר, וג� חטא ע" הדעת...לעתיד המצות דקורבנות יהיו באופ  נעלה יותר, וג� חטא ע" הדעת...לעתיד המצות דקורבנות יהיו באופ  נעלה יותר, וג� חטא ע" הדעת...לעתיד המצות דקורבנות יהיו באופ  נעלה יותר, וג� 
   39“כ  כל המצות דלעתיד יהיו באופ  אחר לגמרי.כ  כל המצות דלעתיד יהיו באופ  אחר לגמרי.כ  כל המצות דלעתיד יהיו באופ  אחר לגמרי.כ  כל המצות דלעתיד יהיו באופ  אחר לגמרי.

—“ ציוני� ” כי מצות שלנו ה� רק  “?  באופ  אחר לגמרי”למה מצות 

א� גשמיות המצות כמו א� גשמיות המצות כמו א� גשמיות המצות כמו א� גשמיות המצות כמו ” הזק :  כמו שכותב רבינו  —סימני� 
מלשו   ו   י צ נת  בחי רק  ה�  . . .� י גשמי  � י נ י בענ מלשו  שנתלבשו  ו   י צ נת  בחי רק  ה�  . . .� י גשמי  � י נ י בענ מלשו  שנתלבשו  ו   י צ נת  בחי רק  ה�  . . .� י גשמי  � י נ י בענ מלשו  שנתלבשו  ו   י צ נת  בחי רק  ה�  . . .� י גשמי  � י נ י בענ שנתלבשו 

למה    40“ ה� רומזי� להרוחניות שבה�. ה� רומזי� להרוחניות שבה�. ה� רומזי� להרוחניות שבה�. ה� רומזי� להרוחניות שבה�.     סימ ...שהמצות הגשמיות סימ ...שהמצות הגשמיות סימ ...שהמצות הגשמיות סימ ...שהמצות הגשמיות 
הדבר דומה?  בדר� משל: כל דבר גשמי בעול� הוא כמו המחאה 

ק הוא ‘ שהוא חתיכת נייר שלעצמו אי  ער� כלל.  אבל צֶ “),  ק ‘ צֶ (” 

    . לעתיד לבוא: גשמיות מזוככת. לעתיד לבוא: גשמיות מזוככת. לעתיד לבוא: גשמיות מזוככת. לעתיד לבוא: גשמיות מזוככת6

 

 

3 
מוסבר בחסידות שבתחילת הבריאה הקליפות היו במקו� מתחת כל 

לאד� שו� עסק אית�.  אבל ‘  העולמות בלא חיות כלל, ולא הי 
מחמת החטא נפלו קדושה לתו� הקליפות ונתגש� העול�.  וכדי 

מאורעה —לברר ולהוציא את הנצוצות התלבש האד� בלבוש גשמי 
כשחטא ונעשה גופו חומרי וגס ומעלי� כשחטא ונעשה גופו חומרי וגס ומעלי� כשחטא ונעשה גופו חומרי וגס ומעלי� כשחטא ונעשה גופו חומרי וגס ומעלי� ” ששנה את כל המציאות.   

  12“שאינו ראוי להיות בג  עד .שאינו ראוי להיות בג  עד .שאינו ראוי להיות בג  עד .שאינו ראוי להיות בג  עד .‘...‘...‘...‘...על אור הנשמה כועל אור הנשמה כועל אור הנשמה כועל אור הנשמה כו

יחד ע� נפילת דרגתו של גו6 האד� נפלו החושי� שלו.  קוד� החטא 
רוחנית, מישוש רוחני, טע� ורח ‘  ראי —היו לאד� חושי� רוחניי� 

אבל אחר החטא ג� החושי� שלו נפלו לחומריות —רוחניי� 
וחיצוניות הקליפות שעכשיו מכסי� כל מצאיותו של האד�.  

מה שאנו רואי� כגשמי אינו מה שאנו רואי� כגשמי אינו מה שאנו רואי� כגשמי אינו מה שאנו רואי� כגשמי אינו ”ע, “ב נ“כתוצאה מזה, מסביר הרבי רש
גשמי.  הנה מה שאנו רואי� כגשמי הוא דבר מחובר שצריכי� גשמי.  הנה מה שאנו רואי� כגשמי הוא דבר מחובר שצריכי� גשמי.  הנה מה שאנו רואי� כגשמי הוא דבר מחובר שצריכי� גשמי.  הנה מה שאנו רואי� כגשמי הוא דבר מחובר שצריכי� 
להפשיט.  ומה שלע"ל יהי' דווקא גו6 גשמי, ומה  [שבתחילה] נתהווה להפשיט.  ומה שלע"ל יהי' דווקא גו6 גשמי, ומה  [שבתחילה] נתהווה להפשיט.  ומה שלע"ל יהי' דווקא גו6 גשמי, ומה  [שבתחילה] נתהווה להפשיט.  ומה שלע"ל יהי' דווקא גו6 גשמי, ומה  [שבתחילה] נתהווה 

אי  זה מה שאנו רואי� [עתה]...כי מה שאנו רואי� [עתה] אי  זה מה שאנו רואי� [עתה]...כי מה שאנו רואי� [עתה] אי  זה מה שאנו רואי� [עתה]...כי מה שאנו רואי� [עתה] אי  זה מה שאנו רואי� [עתה]...כי מה שאנו רואי� [עתה] —גשמי גשמי גשמי גשמי 
 13“נהי' דר� חטא עה"ד...מ"מ קוד� החטא הי' שונה....נהי' דר� חטא עה"ד...מ"מ קוד� החטא הי' שונה....נהי' דר� חטא עה"ד...מ"מ קוד� החטא הי' שונה....נהי' דר� חטא עה"ד...מ"מ קוד� החטא הי' שונה....

מובא בהרבה מקומות בפנימיות התורה שגו6 האד� אחרי חטא ע"  
ויעש יהוה אלוהי� לאד� ” (ככתוב  ‘  עי  ‘ ב “  כתנות עור כתנות עור כתנות עור כתנות עור ”הדעת נקרא 

‘ ) ולא כמו הגו6 קוד� החטא שהי 14“ וילביש� 55ולאשתו, כותנות עור 
ה הקדוש: “ כותב הצמח צדק בש� השל ‘.   אל6 ‘ ב “  כתנות אור ” 
שאחר שאחר שאחר שאחר ‘, ‘, ‘, ‘, עור ובשר תלבישניעור ובשר תלבישניעור ובשר תלבישניעור ובשר תלבישני’’’’זהו הגו6 על דר� זהו הגו6 על דר� זהו הגו6 על דר� זהו הגו6 על דר� ‘ ‘ ‘ ‘ כתנות עור וילביש�כתנות עור וילביש�כתנות עור וילביש�כתנות עור וילביש�‘‘‘‘”

החטא נעשה הגו6 חומרי, משאי  כ  קוד� החטא היה גו6 קדוש ז� החטא נעשה הגו6 חומרי, משאי  כ  קוד� החטא היה גו6 קדוש ז� החטא נעשה הגו6 חומרי, משאי  כ  קוד� החטא היה גו6 קדוש ז� החטא נעשה הגו6 חומרי, משאי  כ  קוד� החטא היה גו6 קדוש ז� 
   15“.ונקי, ונקרא כתנות אורונקי, ונקרא כתנות אורונקי, ונקרא כתנות אורונקי, ונקרא כתנות אור

הכתנות עור, גו6 האד� אחרי חטא ע" הדעת, ג� נמשלו לנעלי עור, 
וזה הלבוש דכתנות וזה הלבוש דכתנות וזה הלבוש דכתנות וזה הלבוש דכתנות ” לבוש גס שמכסה את הגו6.  בלשו  הצמח צדק:  

עור נעשה אחר החטא...כמו שהעור דמנעל גשמי הוא מלביש באופ  עור נעשה אחר החטא...כמו שהעור דמנעל גשמי הוא מלביש באופ  עור נעשה אחר החטא...כמו שהעור דמנעל גשמי הוא מלביש באופ  עור נעשה אחר החטא...כמו שהעור דמנעל גשמי הוא מלביש באופ  
שמסתיר לגמרי גופו ובשרו של הרגל א� נמדד המנעל למדתו של שמסתיר לגמרי גופו ובשרו של הרגל א� נמדד המנעל למדתו של שמסתיר לגמרי גופו ובשרו של הרגל א� נמדד המנעל למדתו של שמסתיר לגמרי גופו ובשרו של הרגל א� נמדד המנעל למדתו של 

כתנות “ ה    16“ הרגל ונראה כאלו הוא גופו של רגל מעור בלבד. הרגל ונראה כאלו הוא גופו של רגל מעור בלבד. הרגל ונראה כאלו הוא גופו של רגל מעור בלבד. הרגל ונראה כאלו הוא גופו של רגל מעור בלבד. 
באמת אינו אלא —הגו6 של האד� כפי שהוא נראה לעינינו —“ עור 

פי שנדמה לנו שלבוש הזה הוא גו6 5על 5לבוש חצוני גס ומסתיר.  א6 
האד�, כי הוא אכ  מתאי� למדות האמיתיות של האד�, אבל הוא 

 רק כמו נעל מעור שמכסה לגמרי את הרגל שנמצא בו.  

יעקב אבינו לא “ נקודה עיקרית זו נות  טע� למה שנאמר בגמרא ש 
מה קשה בזה הוא שכתוב בתורה עצמה שחנטו אותו וקברו     17“.מת



 

 

4 
לעוד טוענת ‘  אותו וספדנוהו המצרי�!  התורה מעידה לקבורה וכו 

 שלא מת הוא?! 

מה שאנו מה שאנו מה שאנו מה שאנו “ ל ש “ ע הנ “ ב נ “ התשובה מובנת מתו� דברי הרבי רש 
רואי� כגשמי אינו גשמי.  הנה מה שאנו רואי� כגשמי הוא דבר רואי� כגשמי אינו גשמי.  הנה מה שאנו רואי� כגשמי הוא דבר רואי� כגשמי אינו גשמי.  הנה מה שאנו רואי� כגשמי הוא דבר רואי� כגשמי אינו גשמי.  הנה מה שאנו רואי� כגשמי הוא דבר 

ומבואר בפרטיות יותר על ידי רבינו    13“ מחובר שצריכי� להתפשט. מחובר שצריכי� להתפשט. מחובר שצריכי� להתפשט. מחובר שצריכי� להתפשט. 
יעקב אבינו לא מת א� נשאר קיי� בגו6 יעקב אבינו לא מת א� נשאר קיי� בגו6 יעקב אבינו לא מת א� נשאר קיי� בגו6 יעקב אבינו לא מת א� נשאר קיי� בגו6 ” בחיי בפירושו על התורה:  

ובנפש, הגו6 הזה הוא השני הדק שבו הנפש מתלבשת בצורת גו6 ויש ובנפש, הגו6 הזה הוא השני הדק שבו הנפש מתלבשת בצורת גו6 ויש ובנפש, הגו6 הזה הוא השני הדק שבו הנפש מתלבשת בצורת גו6 ויש ובנפש, הגו6 הזה הוא השני הדק שבו הנפש מתלבשת בצורת גו6 ויש 
לו ממש אבל הוא דק עד מאד...ומתראה למי שהוא חפ" בו כי לו ממש אבל הוא דק עד מאד...ומתראה למי שהוא חפ" בו כי לו ממש אבל הוא דק עד מאד...ומתראה למי שהוא חפ" בו כי לו ממש אבל הוא דק עד מאד...ומתראה למי שהוא חפ" בו כי 
הראשו  הגס נחנט ונקבר כפשוטו של מקרא...מה זרעו בחיי� בגו6 הראשו  הגס נחנט ונקבר כפשוטו של מקרא...מה זרעו בחיי� בגו6 הראשו  הגס נחנט ונקבר כפשוטו של מקרא...מה זרעו בחיי� בגו6 הראשו  הגס נחנט ונקבר כפשוטו של מקרא...מה זרעו בחיי� בגו6 

   18“ונפש א6 הוא בחיי� בגו6 ונפש והוא הגו6 שהזכרתי.ונפש א6 הוא בחיי� בגו6 ונפש והוא הגו6 שהזכרתי.ונפש א6 הוא בחיי� בגו6 ונפש והוא הגו6 שהזכרתי.ונפש א6 הוא בחיי� בגו6 ונפש והוא הגו6 שהזכרתי.

חוזרי� שוב לאותה נקודה, שהעול� הנראה לעינינו הוא מכסה 
ומסתיר על האמת, הוא שקר המראה את עצמו כמציאות גשמית 
אשר אינו כ .  גניבת הדעת שאי  כדוגמתה!  ואנחנו אחרי חטא ע" 
הדעת כמו אותו אחד שמתלהב ומשקיע בקופסאות תכשיטי� 
מפלסטיק בלי מודעות שבתוכ  יש אבני� טובות ומרגליות.  בלשו  

טוב מבפני� ולבושו רע...טיפשי� מסתכלי� בגו6, טוב מבפני� ולבושו רע...טיפשי� מסתכלי� בגו6, טוב מבפני� ולבושו רע...טיפשי� מסתכלי� בגו6, טוב מבפני� ולבושו רע...טיפשי� מסתכלי� בגו6, ” התיקוני זוהר  
   19“שהוא הלבוש.שהוא הלבוש.שהוא הלבוש.שהוא הלבוש.

 חומר גשמי מות ורעחומר גשמי מות ורעחומר גשמי מות ורעחומר גשמי מות ורע. 3

הרבי מסביר במילי� ספורות מהותו של הגשמי “  היו� יו� ” בספרו  
כדי לתאר תפקידו ועבודתו של יהודי לעשות מגשמיות רוחניות.  

בכל דבר גשמי מהדברי� המותרי� בכל דבר גשמי מהדברי� המותרי� בכל דבר גשמי מהדברי� המותרי� בכל דבר גשמי מהדברי� המותרי� ”בש� הבעל ש� טוב כותב הרבי 
את הגשמי היא את הגשמי היא את הגשמי היא את הגשמי היא ‘ ‘ ‘ ‘ מעורב טוב ורע: הגשמי הוא רע והחיות אלקי שמחימעורב טוב ורע: הגשמי הוא רע והחיות אלקי שמחימעורב טוב ורע: הגשמי הוא רע והחיות אלקי שמחימעורב טוב ורע: הגשמי הוא רע והחיות אלקי שמחי

   20“טוב.טוב.טוב.טוב.

כי כבר למדנו שגשמיות כפי שנראה לעינינו הוא שקר, קל להבי  
ע כותב שדברי� גשמיי� “ב נ“שהוא רע.  ובלשו  יותר חרי6 הרבי רש

האלקות שבכל דבר הוא האלקות שבכל דבר הוא האלקות שבכל דבר הוא האלקות שבכל דבר הוא ” וג�    21“ קיא וצואה מצד עצמ�,”וחומריי� 
הרבי מסביר את    22“ חיי� וטוב, והחומר הגשמי הוא מות בעצ�. חיי� וטוב, והחומר הגשמי הוא מות בעצ�. חיי� וטוב, והחומר הגשמי הוא מות בעצ�. חיי� וטוב, והחומר הגשמי הוא מות בעצ�. 

 העני  בפרטיות יותר, וזה לשונו:

הדבר מצד עצמו הוא בבחי' מות, וכשמגלה את החיות האלוקי שבו הדבר מצד עצמו הוא בבחי' מות, וכשמגלה את החיות האלוקי שבו הדבר מצד עצמו הוא בבחי' מות, וכשמגלה את החיות האלוקי שבו הדבר מצד עצמו הוא בבחי' מות, וכשמגלה את החיות האלוקי שבו ”
נעשה חי.  וכמבואר בהדרושי� עה"פ ראה נתתי לפנ� את החיי� ואת נעשה חי.  וכמבואר בהדרושי� עה"פ ראה נתתי לפנ� את החיי� ואת נעשה חי.  וכמבואר בהדרושי� עה"פ ראה נתתי לפנ� את החיי� ואת נעשה חי.  וכמבואר בהדרושי� עה"פ ראה נתתי לפנ� את החיי� ואת 
הטוב ואת המות ואת הרע וגו' ובחרת בחיי�. דלכאורה אינו מוב . הטוב ואת המות ואת הרע וגו' ובחרת בחיי�. דלכאורה אינו מוב . הטוב ואת המות ואת הרע וגו' ובחרת בחיי�. דלכאורה אינו מוב . הטוב ואת המות ואת הרע וגו' ובחרת בחיי�. דלכאורה אינו מוב . 
דמי זה פתי שלא יבחר בחיי�, אלא שהכוונה היא בנוגע לגשמיות דמי זה פתי שלא יבחר בחיי�, אלא שהכוונה היא בנוגע לגשמיות דמי זה פתי שלא יבחר בחיי�, אלא שהכוונה היא בנוגע לגשמיות דמי זה פתי שלא יבחר בחיי�, אלא שהכוונה היא בנוגע לגשמיות 
ורוחניות הדבר, החיי� והטוב היינו רוחניות וחיות הדבר והגשמי ורוחניות הדבר, החיי� והטוב היינו רוחניות וחיות הדבר והגשמי ורוחניות הדבר, החיי� והטוב היינו רוחניות וחיות הדבר והגשמי ורוחניות הדבר, החיי� והטוב היינו רוחניות וחיות הדבר והגשמי 

    . חומר גשמי: מות ורע. חומר גשמי: מות ורע. חומר גשמי: מות ורע. חומר גשמי: מות ורע3
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היות הגו6 בריא ושל� מדרכי הש� היות הגו6 בריא ושל� מדרכי הש� היות הגו6 בריא ושל� מדרכי הש� היות הגו6 בריא ושל� מדרכי הש�  כפשוטו, שהרי אדרבה כפשוטו, שהרי אדרבה כפשוטו, שהרי אדרבה כפשוטו, שהרי אדרבה 
דמכל זה מוב  דתוקפא דגופא אי  הכוונה על הגו6, כי א� דמכל זה מוב  דתוקפא דגופא אי  הכוונה על הגו6, כי א� דמכל זה מוב  דתוקפא דגופא אי  הכוונה על הגו6, כי א� דמכל זה מוב  דתוקפא דגופא אי  הכוונה על הגו6, כי א� .... .... .... .... הוא הוא הוא הוא 

  31“....הכוונה הוא על נפש הטבעיתהכוונה הוא על נפש הטבעיתהכוונה הוא על נפש הטבעיתהכוונה הוא על נפש הטבעית

כדי להבי  עני  זה צריכי� להדגיש נקודה אחת עיקרית ויסודית 
שהגו6 הזה לא היה לבוש אד� כשהיה בג  שהגו6 הזה לא היה לבוש אד� כשהיה בג  שהגו6 הזה לא היה לבוש אד� כשהיה בג  שהגו6 הזה לא היה לבוש אד� כשהיה בג  ” בפנימיות התורה, והוא  

עד  אלא כתנות אור, ואח"כ חטא ונתלבש עצמו בכתנות עור זה, עד  אלא כתנות אור, ואח"כ חטא ונתלבש עצמו בכתנות עור זה, עד  אלא כתנות אור, ואח"כ חטא ונתלבש עצמו בכתנות עור זה, עד  אלא כתנות אור, ואח"כ חטא ונתלבש עצמו בכתנות עור זה, 
צרי� לעמוד בעול� הגשמי הזה כל זמ  שהלבוש הזה עליו, עד יפשוט צרי� לעמוד בעול� הגשמי הזה כל זמ  שהלבוש הזה עליו, עד יפשוט צרי� לעמוד בעול� הגשמי הזה כל זמ  שהלבוש הזה עליו, עד יפשוט צרי� לעמוד בעול� הגשמי הזה כל זמ  שהלבוש הזה עליו, עד יפשוט 

הגו6 החומרי של עול� הזה, שהוא עלמא      32“ עורו מעליו כנחש.... עורו מעליו כנחש.... עורו מעליו כנחש.... עורו מעליו כנחש.... 
דשקרא, הוא ג� שקר ונקרא בספרי קודש בכינויי� שוני�: טיפה 

אבל הוא ‘.   עי  ‘ סרוחה, משחא דחיויא, בגדי� צואי�, וכתנות עור ב 
תקפא ” ל.  ולכ  הרבי מפרש את דברי הזוהר  “ רק לבוש אראי, כנ 

הנפש —שקאי על הנפש התבעית המלובש בחומר והוא “  דגופא 
 הגו6 האמיתי של האד�.—הטבעית

וזהו מה הנשמה ממלא את כל הגו6, כי הגו6 אי  וזהו מה הנשמה ממלא את כל הגו6, כי הגו6 אי  וזהו מה הנשמה ממלא את כל הגו6, כי הגו6 אי  וזהו מה הנשמה ממלא את כל הגו6, כי הגו6 אי  ”ל: “ע וז“כותב אדה
פירושו גו6 גשמי רק קאי על נפש הטבעית שהנשמה מלובשת תו� פירושו גו6 גשמי רק קאי על נפש הטבעית שהנשמה מלובשת תו� פירושו גו6 גשמי רק קאי על נפש הטבעית שהנשמה מלובשת תו� פירושו גו6 גשמי רק קאי על נפש הטבעית שהנשמה מלובשת תו� 

ל מזכיר “וכל הנ  33“ה...ממלא את כל העול�.ה...ממלא את כל העול�.ה...ממלא את כל העול�.ה...ממלא את כל העול�.““““נפש הטבעית, כ� הקבנפש הטבעית, כ� הקבנפש הטבעית, כ� הקבנפש הטבעית, כ� הקב
יעקב אבינו לא מת א� נשאר קיי� בגו6 יעקב אבינו לא מת א� נשאר קיי� בגו6 יעקב אבינו לא מת א� נשאר קיי� בגו6 יעקב אבינו לא מת א� נשאר קיי� בגו6 “ ש ‘  פירושו של רבינו בחיי 

כי הגו6 שנחנט ונקבר הוא גו6 הגס החיצוני של עול� הזה, “  ובנפש ובנפש ובנפש ובנפש 
אבל הגו6 הפנימי חי וקיי� כמקוד�, שבלשו  החסידות זוהי הנפש 
הטבעית (וג� נקרא הנפש השכלית הטבעית) שהוא מרגיש בחושי� 

‘ ‘ ‘ ‘ מרגיש מרגיש מרגיש מרגיש ’ ’ ’ ’ ומ  הידוע כי לשו   ומ  הידוע כי לשו   ומ  הידוע כי לשו   ומ  הידוע כי לשו   ” ש�  ‘  גשמיי�, כמו שכותב רבינו בחיי 
אינו נופל על הגו6 שנחנט ונקבר כי א� על הגו6 הדק שיש בו ממש, אינו נופל על הגו6 שנחנט ונקבר כי א� על הגו6 הדק שיש בו ממש, אינו נופל על הגו6 שנחנט ונקבר כי א� על הגו6 הדק שיש בו ממש, אינו נופל על הגו6 שנחנט ונקבר כי א� על הגו6 הדק שיש בו ממש, 

   18“והוא בעל הרגש...והוא בעל הרגש...והוא בעל הרגש...והוא בעל הרגש...

 גו6 האד� לעתיד: גשמי, א� לא כגשמי דעתהגו6 האד� לעתיד: גשמי, א� לא כגשמי דעתהגו6 האד� לעתיד: גשמי, א� לא כגשמי דעתהגו6 האד� לעתיד: גשמי, א� לא כגשמי דעתה) 5

  שלעתיד “ שחסידות פוסקת כפי הרמב —ל “ הנ ‘  כלפי השאלה השני 
כדאי כא  להזכיר דברי —לחיי� נצחי� ‘  לבוא הגופי� יקומו לתחי 

הדבר     13“. מה שאנו רואי� כגשמי אינו גשמי מה שאנו רואי� כגשמי אינו גשמי מה שאנו רואי� כגשמי אינו גשמי מה שאנו רואי� כגשמי אינו גשמי ” ע:  “ ב נ “ הרבי רש 
הגשמי אינו הדבר שרואי� בעיני בשר.  החלק החיצוני הנראה לעיני 

בגאולה.  אבל העצמות של ‘  בשר הוא מעול� השקר שלא יהי 
הוא יתברר —גשמיות בטהרתה שטמו  מתחת לקליפה —הגשמי 

ויתעלה, כלומר ישרש חיי� נצחיי�.  אי� דבר גשמי שיי� לחיי� 
שלעתיד יהיו נשמות בגופי� א� שלעתיד יהיו נשמות בגופי� א� שלעתיד יהיו נשמות בגופי� א� שלעתיד יהיו נשמות בגופי� א� ” ע:  “ ב נ “ נצחיי�?  מסביר הרבי רש

הגופי� לא יהיו גשמיי� כמו הגופי� הגשמיי� דעכשיו, הרי אי  זה הגופי� לא יהיו גשמיי� כמו הגופי� הגשמיי� דעכשיו, הרי אי  זה הגופי� לא יהיו גשמיי� כמו הגופי� הגשמיי� דעכשיו, הרי אי  זה הגופי� לא יהיו גשמיי� כמו הגופי� הגשמיי� דעכשיו, הרי אי  זה 

    . גו� האד� לעתיד: גשמי, א� לא כגשמי דעתה. גו� האד� לעתיד: גשמי, א� לא כגשמי דעתה. גו� האד� לעתיד: גשמי, א� לא כגשמי דעתה. גו� האד� לעתיד: גשמי, א� לא כגשמי דעתה5
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בכוח —בחסידות שדברי� מותרי� שמקבלי� חיות� מקליפת נוגה 
של יהודי לברר ולעלות אות� על ידי תורה ומצות.  דהינו הנצו" 
שבה�, פנימיות חיות�.  וכאשר הקליפה החיצונית (הרע שבנוגה 

אותה, מה ‘  הניראה לעינינו) מתרוקנת מהנצו" הקדושה שמחי 
ובלשו  “.   אעביר מ  האר" ” שנשאר הוא רק החלק הרע שבעתיד  

מדבר ” שזה    27“ עשאוה כמצודה שאי  בה דג , ”ל על נצו" מצרי�: “רז
   28“ברכוש הרוחני שלא נשאר בה נצו" קדוש שביררו הכל ממנה....

וישארו הסיגי� למטה ” אז, ביציאת מצרי�, וג� לעתיד לבוא  ‘  זה הי 
שה� הקליפות, וכשיושל� הבירור והצירו6 הזה לגמרי, ולא ישאר 
שו� ניצו" קדושה למטה, וכל הניצוצות של הקדושה יעלו, אז ישארו 
הסיגי� לבד� למטה בלתי חיות כלל, ואז יתקיי� הפסוק בלע המות 

   29“לנצח, וזה יהיה אחר ביאת המשיח במהרה בימינו.

 ל עדיי  צריכי� להבי :“באור כל הנ

בעמו ישראל קאי על הגו6 דוקא: ‘  מט שבחירת ה ‘  א) כתוב בתניא פ 
ובנו בחרת מכל ע� ולשו , שזה גו6 החומרי, שנדמה בחומריותו ” 

הלא למדנו שהגשמי מצד עצמו הוא “   לגופי� של  אומות העול�. 
 מות ורע, קליפה שמעלי� ומסתיר ואי  לו קיו�?

  שאומר שלעתיד לבוא “ ב) דבר ידוע שחסידות פוסקת כפי הרמב 
לחיי� נצחי� בתור נשמה בגו6 (ולא כפי ‘  הגופי� יקומו לתחי 

� שפוסק שתחית המתי� הוא רק שלב זמני, מעבר, לחיי� “ הרמב 
נצחיי� נשמות בלי גופי�).  ג� זה לכאורה בסטירה למה שלמדנו 
לעיל: אי� אפשר הפסד חומר הגו6 ע� מדובר על חיי� נצחיי� 

 נשמות בגופי�?

ובעיו  קל על פי חסידות בנושא “ אי  קשיא”באמת בפנימיות התורה 
 הגו6 הגשמי נוכל לברר את העני .

 . גו6 האמיתי של האד�: נפש הטבעית. גו6 האמיתי של האד�: נפש הטבעית. גו6 האמיתי של האד�: נפש הטבעית. גו6 האמיתי של האד�: נפש הטבעית4444

תוק6 הגו6 —“ תוקפא דגופא חולשא דנשמתא ” כתוב בזוהר הקדוש  
ולכאורה פירושו פשוט.  אבל   30“ הוא [אחד ע�] חלישות הנשמה 

באמת >כל האנושי מתבלבל מגניבת הדעת של עול� השקר ואינו 
מוב  כפשוטו האמיתי.  מסביר הרבי שאי  הכוונה של הזוהר על הגו6 

כמו שכתוב כמו שכתוב כמו שכתוב כמו שכתוב ” ל):  “ כפשוטו שרואי� בעיני בשר (שהוא רק לבוש, כנ 
בזהר דתוקפא דגופא חולשא דנשמתא, דאי  הכוונה על תוק6 הגו6 בזהר דתוקפא דגופא חולשא דנשמתא, דאי  הכוונה על תוק6 הגו6 בזהר דתוקפא דגופא חולשא דנשמתא, דאי  הכוונה על תוק6 הגו6 בזהר דתוקפא דגופא חולשא דנשמתא, דאי  הכוונה על תוק6 הגו6 

    . גו� האמיתי של האד� הוא הנפש הטבעית. גו� האמיתי של האד� הוא הנפש הטבעית. גו� האמיתי של האד� הוא הנפש הטבעית. גו� האמיתי של האד� הוא הנפש הטבעית4
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מצד עצמו הוא מות ורע, וע"ז אומר ובחרת בחיי�, והיינו שיבחר מצד עצמו הוא מות ורע, וע"ז אומר ובחרת בחיי�, והיינו שיבחר מצד עצמו הוא מות ורע, וע"ז אומר ובחרת בחיי�, והיינו שיבחר מצד עצמו הוא מות ורע, וע"ז אומר ובחרת בחיי�, והיינו שיבחר 
בחיות ונשמת הדבר, הדבוקה באלוקות, מחי' החיי�. דחו" מאלקות בחיות ונשמת הדבר, הדבוקה באלוקות, מחי' החיי�. דחו" מאלקות בחיות ונשמת הדבר, הדבוקה באלוקות, מחי' החיי�. דחו" מאלקות בחיות ונשמת הדבר, הדבוקה באלוקות, מחי' החיי�. דחו" מאלקות 

   23“אי  שו� דבר שהוא בבחי' חיי�.אי  שו� דבר שהוא בבחי' חיי�.אי  שו� דבר שהוא בבחי' חיי�.אי  שו� דבר שהוא בבחי' חיי�.

באלקות, ומאז ‘  וביתר ביאור, אחרי חטא ע" הדעת האד� איבד ראי 
רק רואה חומר גשמי, השקר שמתהווה על ידי החטא במקו� נצוצות 

כסוי “,  בובת יד “הקדושות שבפני�.  עול� הגשמי עכשיו הוא דומה ל
של קליפה, כסוי בלא חיי� שנראה חי בגלל שבתו� תוכו יש דבר חי.  

מקו� אלקי, אבל הגשמיות המעלי�   בעצ� עצמותו בעצ� עצמותו בעצ� עצמותו בעצ� עצמותו העול� נשאר  
מות ” ומסתיר עליו אי  לא חיות ולכ  נקרא בלשו  רבותינו נשיאנו  

 “.ורע

שהוא מראה את עצמו כאילו יש לו —וזה השקר של גשמיות העול� 
חיות, כאילו הוא מציאות אמיתית, אבל אינו כ , כי כל חיותו נמצא 

חיי� חיי� חיי� חיי� בנצוצות קדושה שטמונות בדבר הגשמי.  לכ  אומר רבי:  
חיי� גשמיי� א6 שג� ה� חיי� גשמיי� א6 שג� ה� חיי� גשמיי� א6 שג� ה� חיי� גשמיי� א6 שג� ה� ”, וזה לשונו: גשמיי� אינ� חיי� אמיתיי�גשמיי� אינ� חיי� אמיתיי�גשמיי� אינ� חיי� אמיתיי�גשמיי� אינ� חיי� אמיתיי�

נקראי� חיי� הרי אי  זה חיי� אמיתיי�. דחיי� אמיתיי� ה� חיי� נקראי� חיי� הרי אי  זה חיי� אמיתיי�. דחיי� אמיתיי� ה� חיי� נקראי� חיי� הרי אי  זה חיי� אמיתיי�. דחיי� אמיתיי� ה� חיי� נקראי� חיי� הרי אי  זה חיי� אמיתיי�. דחיי� אמיתיי� ה� חיי� 
נצחיי�, משאי  כ  חיי� גשמיי� אינ� חיי� נצחיי� ולכ  אי  ה� נצחיי�, משאי  כ  חיי� גשמיי� אינ� חיי� נצחיי� ולכ  אי  ה� נצחיי�, משאי  כ  חיי� גשמיי� אינ� חיי� נצחיי� ולכ  אי  ה� נצחיי�, משאי  כ  חיי� גשמיי� אינ� חיי� נצחיי� ולכ  אי  ה� 

   24“חיי� אמיתיי�.חיי� אמיתיי�.חיי� אמיתיי�.חיי� אמיתיי�.

וצרי� חהבי  שכמו שחיי� גשמיי� אינ� חיי� אמיתיי�, ג� כ  הגו6 
הגו6 ממש הגו6 ממש הגו6 ממש הגו6 ממש ” ל,  “ הגשמי הנראה לעינינו ג� אינו אמיתי.  אומר האריז 

של החומר של האד� הוא בחי' אחרת ושל נעל� דמשה הוא מקליפת של החומר של האד� הוא בחי' אחרת ושל נעל� דמשה הוא מקליפת של החומר של האד� הוא בחי' אחרת ושל נעל� דמשה הוא מקליפת של החומר של האד� הוא בחי' אחרת ושל נעל� דמשה הוא מקליפת 
..הגו6 העכור הוא העה"ז הכולל כל  ..הגו6 העכור הוא העה"ז הכולל כל נוגה נאמר על הרע שבה. ..הגו6 העכור הוא העה"ז הכולל כל נוגה נאמר על הרע שבה. ..הגו6 העכור הוא העה"ז הכולל כל נוגה נאמר על הרע שבה. נוגה נאמר על הרע שבה.

קליפת נוגה היא מעורבת   25“העולמות והוא פסולת הכל וחומר הכל.העולמות והוא פסולת הכל וחומר הכל.העולמות והוא פסולת הכל וחומר הכל.העולמות והוא פסולת הכל וחומר הכל.
טוב ורע, הטוב טמו  בפני� והרע בבחצוניות.  לכ  העול� הזה 
בחיצוניותו וחומריותו הוא מהרע שבקליפת נוגה שאי  בה שו� 

 מציאות מצד עצמו.

לו ‘  זה שלרע אי  מציאות כלל הוא הסיבה שלעתיד לבוא  לא יהי 
יניקת קליפות הטמאות הוא באמצעות הקליפת נוגה יניקת קליפות הטמאות הוא באמצעות הקליפת נוגה יניקת קליפות הטמאות הוא באמצעות הקליפת נוגה יניקת קליפות הטמאות הוא באמצעות הקליפת נוגה ” שו� קיו�:  

שמעורבת טוב ורע ועל ידי הטוב היא מקבלת מהקדושה ועל ידי הרע שמעורבת טוב ורע ועל ידי הטוב היא מקבלת מהקדושה ועל ידי הרע שמעורבת טוב ורע ועל ידי הטוב היא מקבלת מהקדושה ועל ידי הרע שמעורבת טוב ורע ועל ידי הטוב היא מקבלת מהקדושה ועל ידי הרע 
משפעת לקליפות הטמאות ועיקר כוונת התורה להפריד טוב שבנוגה משפעת לקליפות הטמאות ועיקר כוונת התורה להפריד טוב שבנוגה משפעת לקליפות הטמאות ועיקר כוונת התורה להפריד טוב שבנוגה משפעת לקליפות הטמאות ועיקר כוונת התורה להפריד טוב שבנוגה 

   26“מ  הרע שבה ואז בלע המות לנצח כי רע בלבד אי  לו קיו�.מ  הרע שבה ואז בלע המות לנצח כי רע בלבד אי  לו קיו�.מ  הרע שבה ואז בלע המות לנצח כי רע בלבד אי  לו קיו�.מ  הרע שבה ואז בלע המות לנצח כי רע בלבד אי  לו קיו�.

—שמעורב בנוגה   קליפה ה —באותיות אחרות: הרע שקליפת בנוגה 

הוא שורש חיצוניות העולמות ולעתיד הול� ויפסד.  זה העני  שש 
י).  מוסבר “ אל6 שנה של עול� הזה וחד חרוב (כנתבאר לקמ , בעה 


