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1ביאור בדרך אפשר על הדבר מלכות

פתח דבר
ע"פ הוראת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א1: "עשו כל אשר ביכולתכם.. להביא 
בפועל את משיח צדקינו תיכף ומיד ממש", ואשר "הדרך הישרה" לפעול התגלות 
הגאולה",  ועניני  המשיח  מלך  בעניני  התורה  "לימוד  ע"י  הוא   - המשיח2",  וביאת 
וע"פ בקשתו אשר "הלואי היו מדקדקים אנ"ש ובפרט התמימים בדברי כ"ק מו"ח 

אדמו"ר הכ"מ, אפילו בשיחותיו, ובפרט אלו משנת השי"ת והשנה שקדמה לה"3.

ה'תנש"א  וירא  ובו שיחת ש"פ  'דבר מלכות מבואר'  הננו מוציאים לאור קונטרס 
בצירוף ביאור בדרך אפשר על השיחה בתוספת מראי מקומות וסיכומים.

וזאת למודעי כי אף שהתייגענו להבין את דברי הרב כראוי, יתכן ונפלו אי אילו 
טעויות בהבנת השיחה, ואשר על כן אין לקבוע עפ"ז מסמרות בדברי הרב, ובקשתינו 
שטוחה בפני הקוראים אשר יועילו נא לשלוח את הערותיהם והארותיהם לכתובת 
אי"ה במהדורות  להוציא דבר מתוקן  ע"מ שנוכל  האימייל של המערכת המצו"ב, 

הבאות, וזכות הרבים תעמוד להם בכל המצטרך.

הכף"  את  ש"תכריע  האחרונה  הפעולה  תהיה  לאור  זה  קובץ  שהוצאת  רצון  ויהי 
ותפעל את התגלותו המיידית והמושלמת של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א 

תיכף ומיד ממש נאו!

ובלשון השיחה "והעיקר – שכל זה יהי' בגלוי ובפועל ממש, "מראה באצבעו ואומר 
זה", "הנה זה )המלך המשיח( בא", והנה כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו )"הקיצו ורננו 
שוכני עפר"(, ו"הנה אלקינו זה גו' זה הוי' קוינו לו נגילה ונשמחה בישועתו", שמחת 
"שהחיינו  עלי':  מברכים  שאז  ממש  ובפועל  בגלוי  והשלימה  האמיתית  הגאולה 

וקיימנו והגיענו לזמן הזה".

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

מערכת דבר מלכות מבואר
ימות המשיח עש"ק ש"פ וירא ה'תשע"ז 

114 שנה להולדת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
ברוקלין נ.י.

1	שיחת	כ"ח	ניסן	ה'תנש"א.	

2 שיחת	ש"פ	תזו"מ	ה'תנש"א. 
3		אג"ק	ח"ד	ע'	כ"ד.
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t/hsug abux; kfl afk gbhbh

v,urv vo vurtu, ),urv nkaui vurtv1(

kftu"t nhartk cfk vneunu, ucfk

vznbho' ha vsdav nhujs, gk vkhnus

uvvurtv ngbhbh v,urv acpra,

vacug2' vahhfho cnhujs kzni zv3'

unnbu bnafho gk ucfk vabv fukv/

zt, ugus: fhui afk gbhbh v,urv vo

c,fkh, vshue' nx,cr kunr' abux; gk

vahhfu, vfkkh, spra, vacug kzni

zv' ha do khnus uvurtv nvechgu, shuo

vac, _ acu eurhi cmhcur pra,

vacug fukv _ chnh vjusa/

ucbudg khuo va"e zv: kfk krta_

khnus uvurtv npra, uhrt' udo_

khnus uvurtv nvechgu, sac, pra,

uhrt chuo j"hnrjaui' abux; gk ngk,u

nm"g' v"v do ,ul dw hnho )abjacho

cfnv gbhbho knmhtu, tj,4( kf";

nrjaui' huo vvuks, ak f"e tsnu"r

)nvura"c( b"g5' fskeni/

c/ucveso vxhpur vhsug6tusu,

cgk huo vvuks, sf"; nrjaui cahhfu,

kpra, uhrt:

cvhu,u ci sw tu vw abho' bfbx tk

zebu vm"m ca"e pw uhrt' uv,jhk

kcfu,' ctnru: npbh nv brtv vw tk

tcrvo tchbu ukbu thbu brtv/ uhgbvu

vm"m: fahvush mshe' njkhy cdhk

,agho u,ag abho amrhl knuk t,

gmnu' rtuh vut avw hrtv tkhu/

xhpur zv nsdha' kfturv' a
"

uhrt

tkhu vw" ahhl re khvush mshe acdhk

m"y abv njkhy amrhl knuk t, gmnu'

fkunr' tphku mshe )g"s vrdhk( thbu

ahhl kvdhkuh s
"

uhrt tkhu vw" ]akfi vhw

zv ngbv ktsb"gado ceybu,u vhw mshe'

fntrz"k7

"
cumhi cumhi neyphw8hshg"'

fnuci do nxhpur zv gmnu' avhw thfp,

ku gs fsh cfhwavw thbu brtv tkhu fnu

abrtv ktcrvo tchbu[' fh to mshe

acdhk m"y abv vjkhy amrhl knuk t,

gmnu/

umrhl kvchi: nvu vkhnus uvvurtv

n
"

uhrt tkhu vw" kftu"t nhartk' do nh

akt vdhg ksrd, mshe )cpugk ucdkuh('

ugtfu"f athbu mshe acdhk m"y abv

njkhy knuk t, gmnu?!

d/uha kctr zv cveso vchtur

cngk, vdhkuh s
"

uhrt tkhu vw" abgav

1(rtv du"t r"p crtah, cao vrs"e/ rs"e

k,vkho hy' j/ zj"d bd' c/ ugus/

2(f
"

vnbvd vpauy cfk hartk anakhnhi

t, v,urv cabv tj,' n,jhkhi cac, atjr jd

vxufu, ueurhi cxsr crtah,' cabhw tkv

,uksu,' cakhah, uhtnr vw tk tcro ufuw"

)rnc"o vkw ,pkv rph"d _ vahgur shuo va"e

zv(/

3(fvp,do vhsug amrhfho kjhu, go vzni'

go pra, vacug akunsho ctu,u zni )
"

vhuo

huo" cw jaui/ ucf"n(/ urtv ak"v jke ,uac"f

r"p uhac )rmz' t(:
"

vnugsho ak fk vabv / /

cfuki ha ahhfu, ktu,i vprahu, ajku, cvi

fuw"/

4(rtv )ksudnt( pxjho eu' xg"t/ ugus/

5(chuo vabh pra, jhh arv )fcechgu, abv

zu( ab, f,r"t )eubyrx
"

jbul kbgr" gw 6/

"
vhuo huo" f"; jaui(/

6(
"

vhuo huo" yw jaui/ ucf"n/

7(crfu, nj' t/

8(f"v )neyphw( cdnrt' ucpra"h:
"

nebhw*'

nei aku' neybu,u / / uth, sdrxh neyphw fuw"/

nahju, a"p uhrt' j"h nr-jaui vw,ab"c

*(uf"v dhrx, vgrul/



3ביאור בדרך אפשר על הדבר מלכות

הם  התורה  עניני  שכל  לכך  שנוסף  ידוע  א. 
מישראל  לכאו”א  הוראה(  מלשון  )תורה  הוראות 
בחיי	 להתנהג	 כיצד	 הזמנים  ובכל  המקומות  בכל 
היום	יום, יש הדגשה מיוחדת על הלימוד וההוראה 
מעניני התורה שכתובים בפרשת השבוע, השייכים 
דאף	שעניני	הפרשה	מהוים	הוראה	 זה,  לזמן  במיוחד 
עם	 לחיות	 מכיוון	שצריכים	 הרי	 )כדלעיל(	 הזמנים	 לכל	
מבכל	 שאת	 ביתר	 זה	 בזמן	 הוראה	 מהוים	 ה”ה	 	, הזמן	
השבוע  פרשת	 עם	 שקשור	 זה	 מזמן	 וממנו  השנה, 

נמשכים על ובכל השנה כולה.
זאת ועוד:	כיון שכל עניני התורה הם בתכלית 
הדיוק, מסתבר לומר, שנוסף על השייכות הכללית 
דעניני	התורה	הכתובים	בפרשת השבוע לזמן זה, יש 
שבו   – השבת  דיום  מהקביעות  והוראה  לימוד  גם 
החודש  בימי   – כולה  השבוע  פרשת  בציבור  קורין 

בתאריך	החודשי.
ובנוגע ליום הש”ק זה שקורין	בו	פ’	וירא: לכל 
וירא,  מפרשת  והוראה  הלימוד  צ”ל	מהו   – לראש 
הלימוד והוראה מהקביעות דשבת  – מהו   וגם צ”ל	
פרשת וירא ביום ח”י מרחשון בו	נקבע	שבת	פ’	וירא	
של	 על מעלתו מצ”ע  בשנת	אמירת	השיחה, שנוסף 
שבת	ח”י	מרחשוון, ה”ה גם תוך ג’ ימים )שנחשבים 
כמו	שמצינו	במי	שלא	 אחת  למציאות  ענינים  בכמה 
שלישי	 יום	 עד	 להבדיל	 שיכול	 שבת	 במוצאי	 הבדיל	
לכ”ף  שבת(  למוצאי	 ימים	 ג’	 תוך	 שהוא	 כיוון	 בלילה,	
אדמו”ר  כ”ק  של  ההולדת  יום  שהוא  מרחשון, 
עניני	 )מכיון	שכל	 ובמילא	 כדלקמן  נ”ע,  )מהורש”ב( 
גם	 וההוראה	 הלימוד	 צ”ל	 כדלעיל(	 בדיוק	 הם	 התורה	

מפרט		זה.
לסיכום:	צ”ל	מהו	הלימוד	וההוראה	אלינו:

מהקביעות	 ב.	 בפרשתינו,	 שמסופר	 ממה	 א.	
לכ’	 הקשר	 וג.	 	 חשוון,	 מר	 ח”י	 בתאריך	 יוצאת	 שהשבת	

מר	חשוון.
ההוראה	 	 מהו	 להבין	 מנת	 על	 ובהקדם  ב.  
וירא	ומהקביעות	של	השבת	בימי	החודש,	 לכאו”א	מפ’	
יום  בעל  אודות  הידוע  הסיפור  את  להקדים	 יש	
כ”ק	אדמו”ר	)מהורש”ב(	נ”ע,  ההולדת דכ”ף מרחשון 

שסיפור	זה הוא	בשייכות לפרשת וירא:
הרבי	הרש”ב  נכנס  ה’ שנים,  או  ד’  בן  בהיותו 

לבכות,  והתחיל  וירא,  פ’  בש”ק  הצ”צ  זקנו  אל 
באמרו: מפני מה נראה ה’ אל אברהם אבינו )לאחרי	
בתחילת	 מסופר	 מילה	 ברית	 עשה	 אבינו	 שאברהם	
אינו  לנו  מדוע	 וא”כ	 אליו(  נגלה	 שהקב”ה	 פרשתינו	
נראה. ויענהו הצ”צ: כשיהודי צדיק כאברהם	אבינו, 
מחליט בגיל תשעים ותשע שנים שצריך למול את 
זכה	אברהם	 ולכן	 אליו  יראה  שה’  הוא  ראוי  עצמו, 

אבינו	לגילוי	זה.
סיפור זה מדגיש, לכאורה, ש”וירא אליו ה’” 
שייך רק ליהודי צדיק כזה שבגיל צ”ט שנה מחליט 
שצריך למול את עצמו ולא	לכל	אחד, כלומר, אפילו 
צדיק )ע”ד הרגיל( אינו שייך להגילוי ד”וירא אליו 
ה’” ]שלכן הי’ זה מענה לאדמו”ר נשמתו עדן שגם 
בוצין מקטפי’  “בוצין  צדיק, כמארז”ל  הי’  בקטנותו 
ויציאתה	 מרגע	חניטתה	 כלומר	כשם	שהדלעת  ידיע” 
בנמשל	 גם	 כך	 טוב1,	 תגדל	 אם	 יודעים	 האילן,	 משרף	
להיות	 שיגדלו	 יודעים	 בילדותם	 כבר	 שהצדיקים	
עצמו, שבהיותו	ילד  זה  מסיפור  גם  כמובן  צדיקים, 
הי’ איכפת לו עד כדי בכי’ שה’ אינו נראה אליו כמו 
שנראה לאברהם אבינו	שמזה	ניכר		שכבר	בהיותו	ילד	
רק	 שייך	 ה’”	 אליו	 ד”וירא	 הגילוי	 אם  כי  צדיק[,  היה	
את  למול  שצריך  החליט  שנה  צ”ט  שבגיל  לצדיק 

עצמו.
מ”וירא  וההוראה  הלימוד  מהו  להבין:  וצריך 
אליו ה’” לכל אחד ואחד מישראל כלומר	איך	אפשר	
שלא  מי  גם  לכ”א,  הוי’”	 אליו	 מ”וירא	 הוראה	 ללמוד	
ובגלוי(	בה	בשעה	שענין	 )בפועל  צדיק  לדרגת  הגיע 
שאינו  ועאכו”כ  ליחידי	סגולה?,  זה	שייך	לכאורה	רק	

צדיק שבגיל צ”ט שנה מחליט למול את עצמו?!
לסיכום:	מקדים	הסיפור	עם	הרבי	הרש”ב	שבכה	
מדוע	אין	הקב”ה	נגלה	אליו	כמו	שנגלה	לאברהם	אבינו,	
ותשובת	הצ”צ	שגילוי	זה	שייך	רק	לצדיק	שמחליט	למול	
השאלה	 מחזק	 זה	 ולפי	 ותשע,	 תשעים	 בגיל	 עצמו	 את	
זה	 ענין	 אם	 הוי’”,	 אליו	 מ”וירא	 ההוראה	 מהו	 )דלעיל(	

שייך	רק	ליחידי	סגולה?
ה'"  אליו	 מ"וירא	 ההוראה	 זה  לבאר  ויש  ג.  
ה’”  אליו  ד”וירא  הגילוי  במעלת  הביאור  בהקדם 

שנעשה 

		ע”פ	פרש”י	שם. 	1
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g"h vnhkv9:

hsug01avdhkuh s
"

uhrt tkhu vw"

ktjrh ug"h nmu, nhkv vut ctupi bgkv

hu,r' ugs kghkuh acthi-grul' kdch

vdhkuh s
"

uhrt vw tk tcro" )cpw kl

kl11( kpbh vnhkv21_ uca,ho: )t(

csrd, vtkeu,_ fn"a
"

uhrt tkhu

vuhw"' dhkuh ao vuhw )akngkv nao

tkeho(' usrdt bgkh, cao vuhw31

)kngkv nao vuhw abzfr cpw kl kl(41'

)c( cvv,dku, ktcrvo_ 
"

uhrt tkhu

vuhw" _ avdhkuh vhu,r bgkv b,dkv

tkhu ub,eck tmku' abgav
"

fkh"

kvdhkuh vhu,r bgkv abnal ujsr

cpbhnhu,u )nat"f
"

gs akt nk kt vhw

cu fj kgnus"51(/

ugbhi zv nrunz do cvnal vpxue

"
uvut huac duw fjo vhuo":

"
jo vhuo"'

"
vumht vec"v jnv nbr,ev"61_ nurv

gk dusk u,ue; vdhkuh s
"

ana vuhw"71

fnu avut nms gmnu' kkt vndi ubr,e

sao tkehoQ utgp"f
"

vut huac" _

avdhkuh vhu,r bgkv s
"

jo vhuo"

)
"

vumht vec"v jnv nbr,ev"( b,dkv

ub,eck ubeky ctupi ak v,hhacu,81/

s/uvygo agbhi zv )srdt bgkh,

hu,r ctkeu, abnaf, un,dkv ujusr,

cpbhnhu,( bgav g"h nmu, nhkv _ kph

acnmu, nhkv habo cw emuu, tku:

nmu, nhkv vht kngkv nfk nmuu,

v,urv
91' a

"
fk nmuu, v,urv bfr,u

gkhvi aka crh,u, / / ugk vnhkv bfr,u

aka garv crh,u,"02' uchjs go zv'

v"v )vnmuv vhjhsv a(bnaf, un,dkv

ujusr, cdu; vdanh nna'
"

crh,h

ccarfo kcrh, guko"12' vhhbu'

avv,earu, go vec"v akngkv nygo

usg,' azvu"g vcrh,' n,dkv ujusr,

ccar vdanh22/

ujhsua dsuk hu,r cnmu, nhkv' agk

hsv bgah, vnaf, vesuav )kt re

cvdanhu, svdu;' tkt( do cvdanhu,

svguko
32_ fh' crh, nhkv eaurv go

a"p uhrt' j"h nr-jaui41

71(rtv keu"a jh"j gw 013/ ua"b/

81(rtv hk"a rha pra,bu:
"

gfahu abnuk

vut huac utbh guns"/

91(ukngkv nao vuhw _ fnrunz cn"a
"

nh

hgkv kbu vanhnv" r", nhkv ux", vuhw' avnhkv

vht crtah ,hcu,' uao vuhw vut cxuph ,hcu,

),u"t x"p kl kl(/

02(rnc"o xu; vkw nhkv _ nbsrho kt' c/

12(kl kl hz' hd/

22(ugp"z hun,e kaui vnsra )acvgrv 9(

"
tjr ank,h gmnh / / ncarhtjzv tkev"/ _

ukvghr nzj"t ms' t:
"

ncarh tjzv tkev / /

ncarh nna / / uvh,v crh,h ccarfo"/

32(unusda do cn"a
"

uhrt tkhu vw ctkubh

nnrt"'
"

fh aobnuk tcrvo / / aovuphg

afhb,u fuw" )xpurbu rha pra,bu(' vhhbu'

av,dku, vafhbv eaurv ubnaf, ujusr,

cvneuo/

9(rtv c"r rha pra,bu:
"

tnr tcrvo tjr

ank,h gmnh / / ncarh tjzv tkev' thkukh

agah,h fi nvhfi vhw vec"v bdkv gkh"/ urtv

xpurbu utuv"j rha pra,bu )bg,eu keni cvgrv

33(/

01(rtv zj"t pj' xg"c uthkl/ mt' t/ mz'

xg"c uthkl/

11(hc' z/ hz' t/

21(g"s ucsudn, vngkv sn,i-,urv kdch

vngns unmc akpbh n,i-,urv _ fhui avvfbv

kn,i-,urv v,jhkv g"h vnhkv stcrvo tchbu'

vnmuv vhjhsv akpbh n", vhw ahhl cv behy,

jp.' g"s ucsudn, vnmuu, aktjrh n,i-,urv'

fnsucr ctrufv cv,uugsu, akpb"z )rtv xv"a

,ab"c j"t gw 67 )kghk gw 13( uthkl/ ua"b(/

31(rtv tuv"j rha pra,bu:
"

ctunru uhrt

tkhu vw ukt tnr uhrt vw tkhu' b,fuui kunr fh

nv avdhg nvrthw tkhu vut fk cjhb, vuhwao

vbfcs"/

41(rtv xv"n ,ex"j gw ,pt uthkl/

chtuv"z kvm"m )frl c( pra,bu gw ,rku/ s"v

uhrt tkhu vuhw sa"p uhrt gyr", )x"g g uthkl(/

51(pra"h kl kl hz' d/ urtv keni vgrv 81/

61(pra"h gv"p/
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ע”י המילה:
נקדים	המבואר	 להבין	את	המשך	השיחה	 בכדי	
בחסידות,	שע”י	כל	מצוה	ומצוה	שמקיימים	ממשיכים	

גילוי	אלוקות	בעולם,	
דמלכא”	 “אברין	 בשם	 המצוות	 נקראים	 )שלכן	
ידו	 ועל	 שבו	 כלי	 הוא	 איבר	 שכל	 דכמו	 המלך,	 איברי	 	=
את	 שממשיך	 הרגל	 כמו	 מהנפש,	 פרטי	 חיות	 נמשך	
וע”י	נמשך	אור	 כך	כל	מצוה	ה”ה	כלי	שבה	 כח	ההילוך,	

אלוקי	לעולם2(,	
	אמנם	באופן	כללי	ע”י	קיום	המצוות	ממשיכים	
את	אוא”ס	הסובב	כ”ע	שבכללות	זהו	שם	הוי’,	שאמנם	
הוא	למעלה	מהעולם	אבל	עדיין	יש	לו	שייכות	לעולם,	
ע”י	מצות	מילה	ממשיכים	אוא”ס	שלמעלה	אף	 אמנם	

משם	הוי’3.	
אליו	 ד”וירא	 מהגילוי	 יהודי	 לכל	 נמשך	 זה	 וענין	

הוי’”	שהיה	לאברהם	אבינו,	כדלהלן:
וע”י  לאחרי  ה’”  אליו  ד”וירא  שהגילוי  ידוע 
לעילוי  ועד  יותר,  נעלה  באופן  הוא  מילה  מצות 
אברם”  אל  ה’  ד”וירא  הגילוי  לגבי  שבאין־ערוך, 
)בפ’ לך לך( לפני המילה דאף	שכבר	לפני	מצות	מילה	
הקב”ה	התגלה	לאברהם	אין	זה	באותו	אופן	בו	התגלה	

לאחרי	כן – ובשתים: 
אליו  “וירא  כמ”ש   – האלקות  בדרגת  )א( 
אלקים(,  משם  )שלמעלה  הוי’  שם  גילוי  הוי’”, 
)למעלה משם הוי’ שנזכר  נעלית בשם הוי’  ודרגא 

בפ’ לך לך(, 
ישנם	 האצילות	 דבעולם	 בחסידות	 מבואר4	
עשר	ספירות	דהיינו	עשר	כלים	שעל	ידם	ובאמצעותם	
האלוקי	 האור	 כללי	 ובאופן	 העולם,	 את	 מהוה	 הקב”ה	
נקראים	 והכלים	 הוי’,	 בשם	 נקרא	 בספירות	 שמלובש	

בשם	אלוקים.
הוי’	 דשם	 הגילוי	 בין	 החילוק	 מבואר	 זה	 ולפי	

שלפני	ברית	מילה,	להגילוי	שלאחר”ז:
אבינו	 לאברהם	 התגלה	 מילה	 מצות	 דלפני	
כפי	 דהיינו	 אלוקים,	 בשם	 מלובש	 שהוא	 כפי	 הוי’	 שם	

שמתלבש	בכלים.
לאברהם	 התגלה	 מילה	 מצות	 לאחרי	 ואילו	
שם	 דרך	 שעובר	 )רק	 לעצמו	 שהוא	 כפי	 הוי’	 שם	 אבינו	

אלוקים(.
)ב( בההתגלות לאברהם – “וירא אליו הוי’” 
– שהגילוי היותר נעלה נתגלה אליו ונתקבל אצלו, 
שנעשה “כלי” להגילוי היותר נעלה שנמשך וחדר 
כח  בו  הי’  לא  מל  שלא  “עד  )משא”כ  בפנימיותו 

לעמוד” מכיוון		שלא	היה	כלי	להגילוי(.

		ראה	תו”א	פז,	ב,	ובכ”מ. 	2
		ראה	הע’	19,	בגוף	השיחה. 	3

		ע”פ	הנסמן	בהע’	14	בגוף	השיחה. 	4

אצלו	 נתקבל	 נעלה	 הכי	 שהגילוי  זה  וענין 
אליו	 ד”וירא	 הפסוק  בהמשך  גם  מרומז  בפנימיות 
הוי’” “והוא יושב גו’ כחם היום”: “חם היום”, הכוונה	
מהכיסוי	 מנרתקה”  חמה  הקב”ה  ש”הוציא  היא	
ותוקף  גודל  על  מורה  שענין	זה  שמגין	מהשמש – 
שהוא  כמו  הוי’”	 משל	לשם  שהוא  ד”שמש  הגילוי 
לשם  משל	 דהוא  ונרתק  המגן  ללא  עצמו,  מצד 
למרות	שמדובר	כאן	על	גילוי	נעלה	 ואעפ”כ  אלקים; 
היותר  שהגילוי   – יושב”  “הוא  הוי’,  שבשם	 כ”כ 
נעלה ד”חם היום” )“הוציא הקב”ה חמה מנרתקה”( 
לא	נשאר	באופן	שהוא	נעלה	ומובדל	מגופו	של	אברהם	
של  באופן  ונקלט  ונתקבל  שנתגלה  אלא	 אבינו	

התיישבות	אצלו.
לסיכום:	מקדים	לבאר	החידוש	דהגילוי	ד”וירא	
אליו	הוי’”	שבא	לאחרי	מצות	מילה,	שמצד	א’	היה	גילוי	
)גילוי	דשם	הוי’	כפי	שהוא	לעצמו(,	ומצד	 נעלה	ביותר	

שני	התיישב	בפנימיות	אצלו.
יותר  נעלית  )דרגא  זה  שענין  והטעם  ד.  
בפנימיות(  וחודרת  ומתגלה  שנמשכת  באלקות 
נעשה ע”י מצות מילה – לפי שבמצות מילה ישנם 

ב’ קצוות אלו:

מכל מצוות  למעלה  היא  מצד	אחד  מילה  מצות 
התורה, שהרי	“כל מצוות התורה נכרתו עליהן שלש 
בריתות . . ועל המילה נכרתו שלש עשרה בריתות” 
שלשה	 ברית	 ישראל	 עם	 ה’	 כרת	 המצוות	 כל	 קיום	 על	
ובהר	 הירדן,	 את	 כשעברו	 תורה,	 מתן	 )בעת	 פעמים	
גריזים(.	לעומת	זאת	בפרשת	ברית	מילה	לבדה	מוזכרת	
כל	 13	פעמים,	שבזה	מודגש	מעלתה	על	 המילה	ברית	
מצוות	התורה, וביחד עם זה מצד	שני, ה”ה )המצוה 
הגשמי  בגוף  וחודרת  ומתגלה  ש(נמשכת  היחידה 
ממש, “בריתי בבשרכם לברית עולם”, )בשונה	מכל	
כמו	 האדם	 על	 מקיף	 באופן	 רק	 שמשפיעות	 המצוות	
אלא	 הגשמית	 מהיד	 חלק	 נהי’	 שלא	 תפילין	 לדוגמא	
רק	משפיע	קדושה	על	היד	באופן	מקיף( היינו, שבזה	
מטעם  שלמעלה  הקב”ה  עם  ההתקשרות  מתבטא	
אנשים	 ששני	 ענינו	 )ברית	 הברית,  שזהו”ע  ודעת, 
כורתים	ברית	על	איזה	ענין	שגם	אם	על	פי	השכל	יצטרך	
להפסק	הענין,	עם	כל	זה	ימשך	הענין,		שלא	על	פי	טעם	
וביחד	עם	זאת	הברית	עם	 וכן	הוא	בברית	מילה,	 ודעת	

הקב"ה(מתגלה וחודרת בבשר הגשמי.

ידה  שעל  מילה,  במצות  יותר  גדול  וחידוש 
בהגשמיות  רק  )לא  הקדושה  המשכת  נעשית 
לכך	 והטעם	 דהעולם,	 בהגשמיות  גם  אלא(  דהגוף, 

הוא – כי, ברית מילה קשורה עם 
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crh, vtr.'
"

kvurhav kl g"h nmuv

zu"42' vhhbu' anmu, nhkv nvuv b,hb,-

fj kgau, nvtr. vkzu vdanh,' tr.

fbgi' a,vhw
"

tr. hartk"'
"

tr.

arm,v kgau, rmui eubv"52' ugs

avtr. fukv bgah, shrv ku h,w/

v/cxdbui tjr _ cgune hu,r:

cw vemuu, acnmu, nhkv _ srdt

bgkh, ctkeu,' kngkv nfk nmuu,

v,urv' uvnaf,v uv,dku,v knyv'

ccar vdu; ucdanhu, vguko _ ,kuhho

ueaurho zc"z' fhui asuet g"h vvnafv

uvv,dku, knyv nyv bnaf, un,dkv

srdt bgkh, ctkeu,/

uvvxcrv czv _ g"p vhsug62a,fkh,

vcrhtv fukv vut npbh ab,tuuv vec"v

kvhu, ku h,w shrv c,j,ubho' fkunr'

kt re adhkuh tkeu, bnal cfk xsr

vva,kaku, gs abnal un,dkv do

c,j,ubho' tkt tsrcv' avshrv ku h,w

c,j,ubho suet' fh' srd, vtkeu,

an,dkh, cguknu, vgkhubhovht cjhw

vdhkuhho' uthku v,dku, vgmonna

)akngkv ncjhw vdhkuhho(' nvu,u

ugmnu,u h,w' vut c,j,ubhosuet' aao

bgah, shrv ku h,w' shrv kgmnu,u'

an,dkv cv cfk gmnu,u72/

uckaui vf,uc82

"
vbv vanho uanh

vanho kt hfkfkul t; fh vch, vzv"

cbhju,t92_ a
"

vanho uanh vanho"

)guknu, vgkhubho( thbo hfukho kvfhk

v,dku, vgmnu,' fh to
"

vch, vzv"'

ch, vnesa actr. vkzu vdanh,' bgav

shrv kgmnu,u' u
"

nao turv humtv

kguko"03' avguko fuku bgav shrv ku

h,w/

ufhsug13agher uakhnu, vdhkuh sha

vtnh,h vut cha )vbcrt uvbumr

uvbgav' ha( vdanh suet' acu bnal

un,dkv ha vtnh,h _ 
"

nvu,u ugmnu,u

ak vntmhk c"v anmhtu,u vut

ngmnu,u / / vut kcsu cfju uhfk,u

kcrut ha nthi utpx vnujky nna ckh

auo ghkv uxhcv tjr, eusn, kha

vzv"23/

u/gp"z nuci avgbhi s
"

uhrt tkhu

vw" )srdt bgkh, ctkeu, an,dkv

ujusr, cpbhnhu,u( abgav g"h nmu,

nhkv _ habu do cftu"tnhartk
33:

cnmu, nhkv f,hc43

"
ut,v t, crh,h

,anur t,v uzrgl tjrhl ksuru,o"'

avghkuh s
"

crh,h ccarfo kcrh, guko"

bgav tmk fk cb"h gs xu; fk vsuru,'

ugs fsh fl' anmhtu,o ak cb"h eaurv

go vnhkv do kpbh vnhkv cpugk' fph

a"p uhrt' j"h nr-jaui 42

42(pra"h ao' c/ urtv keni vgrv 84/

52(c"r p"v' j/

62(rtv ,bjunt bat yz/ ugus/ ,bht rpk"u/

ucf"n/

72(rtv xv"n nkuey j"c gw rnt/ ua"b/

82(n"t j' fz/

92(rtv keu"a jf"t x"g 741 uthkl/ ua"b/

03(hruaknh crfu, p"s xv"v/ ugus/

13(rtv chtuv"z ktsvtn"m cakj nd' d/

ucf"n/

23(,bht tdv"e x"f/

33(rtv xpurbu rha pra,bu:
"

uhrt tkhu vw

/ / vuphg vt-k h,crl afhb,u kgnu ccrh,

fnapy kfk fur,h crh, / / vuphg afhb,u keck

crh, cbu' ftnru chbh uchbhfo ksuru,hfo' utukh

cachk zv bvdu kvfhi fxt cg, vnhkv ucneunv"/

ucphw tuv"j rha pra,bu:
"

tjr ank tcrvo tz

bdkv ccaru hu"s rahnu eshat' uvut tunr uhrt

tkhu vw' uvut ntnr vzvr )j"t mv' xg"t( uz"k

ufk nti sarht chw rahnt eshat arht chw

afhb,t"/ unzv nuci avgbhi s
"

uhrt tkhu vw"

habu cfk crh, nhkv sftu"t nhartk/

43(kl kl hz' y/
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ברית הארץ, “להורישה לך ע”י מצוה זו”,  כלומר	
בזכות	 ישראל	 ארץ	 את	 אבינו	 לאברהם	 הוריש	 שהקב”ה	
נתינת־כח  מהוה  מילה  שמצות  היינו,  מילה,	 מצוות	
לעשות מהארץ הלזו הגשמית, ארץ כנען, שתהי’ “ארץ 
 - חז”ל	 שאמרו	 כמו	 הוא	 ‘ארץ’	 המילה	 שפירוש	 ישראל”, 
“ארץ =	מלשון	רצון	ע”ש	שרצתה לעשות רצון קונה”, ועד 

שהארץ כולה נעשית דירה לו ית’.
לסיכום:	הטעם	לכך	שהגילוי	ד”וירא	אליו	הוי’”	נפעל	
שני	 את	 ישנם	 מילה	 מכיוון	שבמצוות	 הוא	 מילה	 מצוות	 ע”י	
הקצוות	)בדומה	לשני	הקצוות	שישנם	בהגילוי	ד”וירא	אליו	
ומצד	שני	 נעלית	מכל	המצוות	 היא	 -	מצד	אחד	 הנ”ל(	 הוי’”	

חודרת	בגוף	הגשמי	ואף	פועלת	בגשמיות	העולם.
ה.  בסגנון אחר – בעומק יותר:

נעלית  דרגא   – מילה  שבמצות  הקצוות  ב’ 
והמשכתה  התורה,  מצוות  מכל  למעלה  באלקות, 
 – העולם  ובגשמיות  הגוף  בבשר  למטה,  והתגלותה 
ההמשכה  ע”י  שדוקא  כיון  זב”ז,  וקשורים  תלויים 
נעלית  דרגא  ומתגלה  נמשכת  מטה  למטה  וההתגלות 

באלקות.
יורד	 ביותר	 גבוה	 הגבוה	 שכל	 בחסידות	 כלל5	 ישנו	
שדוקא	 בנפילתה	 אבנים	 חומת	 וכמשל	 ביותר,	 מטה	 מטה	
הוא	 וכן	 רחוק,	 הכי	 נופלים	 החומה	 בגובה	 שהיו	 אבנים	
מתגלה	 התחתון	 הזה	 העולם	 בגשמיות	 שדוקא	 בהנמשל	

העצם	של	הקב”ה	וכדלהלן:
הבריאה  שתכלית  הידוע  ע”פ   – בזה  וההסברה 
דירה  ית’  לו  להיות  הקב”ה  שנתאווה  מפני  הוא  כולה 
בכל  נמשך  אלקות  שגילוי  רק  לא  כלומר,  בתחתונים, 
סדר ההשתלשלות עד שנמשך ומתגלה גם בתחתונים, 
כי,  דוקא,  בתחתונים  ית’  לו  שהדירה  אדרבה,  אלא 
דרגת האלקות שמתגלית בעולמות העליונים היא בחי’ 
הגילויים, ואילו התגלות העצם ממש )שלמעלה מבחי’ 

הגילויים(, מהותו ועצמותו ית’, הוא בתחתונים דוקא,
	- וגילויים,	עצם	 כשם6	שנפש	האדם	מורכבת	מעצם	
וגילויים	 כמו	שהיא	לעצמה,	 הנפש	 כלומר	 הנפש	 היינו	עצם	
)שכל	 הכוחות	שלה	 כמו	שהנפש	מתגלה	באמצעות	 היינו	 	-
ומדות(,	כך	גם	למעלה	ישנו	העצם	של	הקב”ה	דהיינו	הקב”ה	
איך	 הגילויים	של	הקב”ה	דהיינו	 ויש	את	 כמו	שהוא	לעצמו,	

שהקב”ה	מתגלה	לעולם	באמצעות	הספירות	וכו’.
בסדר	 באים	 הנפש	 של	 הגילויים	 שבאדם	 וכשם	
של	 בגילויים	 גם	 כך	 וכו’,	 למדות	 נמשך	 שמהשכל	 והדרגה	

הקב”ה	שבאים	בסדר	והדרגה	חכמה	בינה	וכו’.
יותר	 עליונה	 דרגא	 כל	 הגילויים	 שמצד	 אומרת	 זאת	
שיורדים	 וככל	 מהמדות,	 נעלה	 כמו	שהשכל	 ממה	שתחתי’,	

למדרגה	נחותה	יותר	יורדים	בדרגא.
פשיטותו	 היא	 העצם	שמעלתו	 בהתגלות	 הוא	 כן	 לא	
בתחתון	 דוקא	 מתבטאת	 מעלתו	 ולכן	 ודרגה,	 ציור	 מכל	

		ראה	תו”א	צז,ב,	ובכ”מ. 	5
6	בהבא	לקמן	ראה	תו”א,	יג,	ד,	שיחת	תולדות	תשנ”ב,	סה”ש	

תשנ”ב	ח”א	ע’	316,	סה”מ	מלוקט	ח”א	מאמר	ד”ה	‘באתי	
לגני’	תשי”א	ס”ד,	ועוד.

הזה	 בעולם	 	- שם	 דוקא	 שלכן	 מעלה,	 שום	 בו	 שאין	 ביותר	
שכשם	שבדירה	 לעצמותו,  דירה  ית’,  לו  דירה  נעשית 
כמו	 שמתנהג	 דהיינו	 עצמותו,  בכל  בה  מתגלה  האדם	
בהתאם	 שמתנהג	 אחרים	 ממקומות	 בשונה	 באמת,	 שהוא	

לסביבה	בה	נמצא.
היינו	 לקב”ה,	 דירה	 שנעשה	 הזה	 בעולם	 גם	 כך	

שמתגלה	בה	בכל	עצמותו.
ביהמ”ק	 חנוכת	 בעת	 שלמה	 שאמר	 הכתוב	 ובלשון 
העליונים	 העולמות	 שכל	 הקב”ה	 כיצד	 שהתפלא	 הראשון,	
“הנה   - שבנה	 הגשמי	 בבית	 ישכון	 אותו	 מכילים	 אינם	
השמים ושמי השמים לא יכלכלוך אף כי הבית הזה” דאף	
יש	לפרש	את	הפסוק	 הוא	בלשון	תמיהה,	 שהכתוב	במקורו	
)עולמות  השמים”  ושמי  ש”השמים   – בניחותא  גם	
העליונים( אינם יכולים להכיל התגלות העצמות, כי אם 
“הבית הזה”, בית המקדש שבארץ הלזו הגשמית, נעשה 
דירה לעצמותו, ו”משם אורה יוצאה לעולם”, שהעולם 

כולו נעשה דירה לו ית’.
האמיתי  דיש  הגילוי  ושלימות  שעיקר  וכידוע 
שזהו	העצם	של	הקב”ה	הוא ביש )הנברא והנוצר והנעשה, 

יש( הגשמי דוקא, 
אדמו"ר	האמצעי	מבאר	שזה	שהנברא	מרגיש	שאין	  
זה	מפני	שהוא	קדם	במחשבה	לכל	 	הרי	 לו,	 לו	מקור	שקדם	
הגילויים	שלמעלה,	ומכיון	שבמחשבתו	של	הקב"ה	אין	שום	

דבר	שקדם	לו,	זהו	המקור	להרגש	זה	דהאדם.
“מהותו   – האמיתי  יש  ומתגלה  נמשך  שבו 
מעצמותו  הוא  שמציאותו  ב”ה  המאציל  של  ועצמותו 
השתלשלה	 דרגא	 כל	 הרי	 הקב”ה	 של	 לגילויים	 בנוגע	 	.  .
מהדרגה	שלפני’,	אבל	עצמותו	של	הקב”ה	נברא	מעצמו	ולא	
יש  לברוא  ויכלתו  בכחו  לבדו  הוא  משום	דבר	אחר.	ולכן 
מאין ואפס המוחלט ממש בלי שום עילה וסיבה אחרת 

קודמת ליש הזה”.
אלא	 שלפניו	 ממשהו	 נוצר	 לא	 הזה	 העולם	 שהרי	

מעצמותו	של	הקב”ה.
לסיכום:	ב’	העניינים	שבמצוות	מילה	תלויים	זה	בזה,	
העצם	 מתגלה	 ביותר(	 )תחתון	 בגשמיות	 שדוקא	 משום	
ביותר	 התחתון	 בעולם	 שדוקא	 שמצינו	 כמו	 ביותר(,	 )עליון	

מתגלה	העצם	של	הקב”ה.
)דרגא  ה’”  אליו  ד”וירא  שהענין  מובן  עפ”ז  ו.  
בפנימיותו( שנעשה  וחודרת  באלקות שמתגלה  נעלית 

ע”י מצות מילה – ישנו גם בכל אחד ואחד מישראל:
שבתחילת	 )השאלה	 לבאר	 אד”ש	 כ”ק	 מתחיל	 כאן	
ונקודת	 הוי’”?,	 אליו	 מ”וירא	 לכ”א	 ההוראה	 מהו	 השיחה(	
זה	 גילוי	 זה	היה	לאברהם	אבינו	עכ”ז	 –	דאף	שגילוי	 הביאור	
קיים	אצל	כל	יהודי	באשר	הוא,	ובמילא	יש	לכל	אחד	שייכות	

עם	גילוי	זה,	וכדלהלן:
במצות מילה כתיב “ואתה את בריתי תשמור אתה 
בבשרכם  ד”בריתי  שהעילוי  לדורותם”,  אחריך  וזרעך 
לברית עולם” נעשה אצל כל בנ”י עד סוף כל הדורות, 
ועד כדי כך, שמציאותם של בנ”י קשורה עם המילה לא	

רק	אחרי	מצות	מילה,	אלא גם לפני המילה בפועל, כפי 
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anmhbu cvkfv avtunr
"

eubo atbh

bvbv nnukho txur cgrkh hartk"53'

"
tg"d skt nvhkh fnti snvhkh snu"63'

ugs"z
"

tav fnti snvhkt snht"63/

ugh"z habu tmk ftu"t nhartkvdhkuh

s
"

uhrt tkhu vw" _ 
"

fbhx, bpa zu

vesuav / / cnmu, nhkv"73:

bpa vesuav' bpa vtkeh,' vht

srdt bgkh, ctkeu, _ 
"

jke tkev

nngk nna"83' uvgmo fat,v ,upx

cjkeu t,v ,upx cfuku93' a,upx

cvgmo stkev nna/

]ukvghr nshue vkaui
"

,upx"'

a
"

,phxv" ahhf, kebhi agk hsu bgav

cgv"c gk vscr vbebv' vhhbu' aftu"t

nhartk ,upx ueubv ubgav cgv"c

fchfuk gk vgmo stkev nna04[/

uvsrdt vbgkh, s
"

jke tkev nngk

nna" _ n,kca, ubfbx, )cpbhnhu,(

cdu; vdanh)
"

vbsnv cjunrhu,u kduph

tunu, vguko"14( sftu"t nhartk' ugs

atnh,, vjhu, svdu; vdanh vht nbpa

vtkeh,24' akfi' vdu; vdanh sftu"t

nhartk vut
"

du; esua"34' ubert

"
tso" )

"
t,o eruhhi tso"44(' g"a

tsnv kgkhui54/

z/ugbhi zv )vdhkuh s
"

uhrt tkhu vw"

c
"

fbhx, bpa zu vesuav / / cnmu,

nhkv"( n,cyt cpugk cfk pryh

vgbhbho acjhh vtso do ceybu,u _

unvsudntu, kzv:

kfk krta _ vvfrv ctkeu,'

a
"

vntur vut cv,dku, ukfi tphku

,hbueu, husgho aha ao tkev nmuh

fuw"64' uh,hrv nzv' atmk eybho ha

ghkuh dsuk hu,r' fnuci nvntnr vhsug

ak dsuk chartk
"

tbh n,pkk ksg, zv

v,hbue"74' afhui athbu ahhl kvcbv

uvadv cgbhbh vxphru, )cjhw vdhkuhho('

tzh v,pkv aku vht knvu,u ugmnu,u h,w

nna/

ugus ugher _ kt re cbudg kgbhbho

rujbhho' ,pkv kvec"v' tkt do

cgbhbho vdanhho' fnu tfhkv ua,hw'

fnusda do tmk eybho anjbfho tu,o

ccrf, vnzui84)vcrfv ajhucv ni

v,urv94( ctupi anchbho cafko

amrhfho kcrl ukvusu, kvec"v gk

a"p uhrt' j"h nr-jaui43

54(ga"n ntnr tf"j j"c pk"d/ ak"v d'

rg"t/ f' c/ rxj' c/ at' c/

64(,u"t pra,bu hs' rha g"c/

74(au", vrhc"a xeb"z/ vuct cxvn"m

kvm"m ara nmu, v,pkv p"j/

84(kvghr nvahhfu, scrf, vnzui kcrh,

nhkv_ a
"

mrhl ahzfur cv crh,"'
"

ccrf,

vtr.*' ag"h crh, b,bv ktcrvo cpra, nhkv'

ub,,h kl ukzrgl tjrhl t, tr. ndurhl" )crfu,

nj' c ucpra"h(/

94(crfu, ao/

*(uczv nusda, do vahhfu, kvnaf, vesuav

)kt re cnzui vdu;'tkt( do cnmhtu, vtr. )fukk

do cju"k aguaho nnbv tr. hartk'fskeni

cpbho(/

53(bsrho acvgrv 02/ g"z fz' t/

63(g"z ao/

73(au"g tsv"z tu"j )nvsu",( xux"s/

83(,bht rp"c/

93(fa"y vuxpu, xey"z/ ua"b/

04(sudnt kscr _ 
"

nfr,h kfo ,ur,h

fchfuk bnfr,h gnv" )anu"r rpk"d('
"

bmjubh

cbh bmjubh" )c"n by' c(/

14(,bht pn"y/

24(rtv xv"n ,rb"u x"g ahy/ keu"a j"h gw

301/ ua"b/

34(rtv zj"d g' rha g"c/ au"g tsv"z

acvgrv 73/ ugus/

44(hcnu, xt' rg"t/



9ביאור בדרך אפשר על הדבר מלכות

נדר  נודר	  = “קונם  שהאומר  בהלכה  שמצינו 
בערלי  אפי’	 אסור  ממולים  נהנה  לא  שאני	 שאני 
ישראל”, “אע”ג דלא מהילי כמאן דמהילי דמו”, = 
ועד”ז  	שלא	מל	ה"ז	נחשב	כאילו	הוא	מל,  פי	 שאף	על	
כמי	 נחשבת	 אשה	 	= דמיא”  דמהילא  כמאן  “אשה 
שמל, שאף	שאיננה	שייכת	לברית	מילה	יש	בה	ענין	זה	

ברוחניות.
ועי”ז ע”י	מצות	מילה ישנו אצל כל אחד ואחד 
מישראל הגילוי ד”וירא אליו ה’” – “כניסת נפש זו 

הקדושה . . במצות מילה”:
דרגא  היא  האלקית,  נפש  הקדושה,  נפש 
נעלית באלקות – “חלק אלקה ממעל ממש”, חלק	
מעצמותו	של	הקב”ה	)שהרי	נשמות	ישראל	מושרשים	
בעצמותו	של	הקב”ה(, והעצם כשאתה תופס בחלקו 
תופס	 כשאדם	 שבגשמיות	 כשם	 בכולו,  תופס  אתה 
במשהו	הרי	אף	שתופס	במקצת	החפץ	ה”ז	נחשב	כאילו	
תופס	בהחפץ	כולו,	כך	בהנמשל	שאף	שהנפש	האלוקית	
שתופס  נחשב  ה”ז	 מ”מ	 אלוקה...”	 “חלק	 רק	 היא	

בהעצם דאלקה ממש.
]ולהעיר מדיוק הלשון “תופס”, ש”תפיסה” 
הדבר  על  בעה”ב  נעשה  ידו  שעל  לקנין  שייכת 
נאמר	בהלכה	שישנם	דברים	הנקנים	במשיכה	 הנקנה, 
של	 ברשותו	 שיחשב	 הדבר	 את	 לקנות	 שבכדי	 כלומר	
האדם,	ה”ז	נעשה	ע”י	שתופס	בהחפץ	ומגביהו,	וכך	ג”כ	
היינו,  כאן	שהחלק	אלוקה	תופס	בהעצם	של	הקב”ה, 
בעה”ב  ונעשה  וקונה  תופס  מישראל  שכאו”א 
כלומר	לא	רק	שיש	 כביכול על העצם דאלקה ממש, 
דאלוקות	 שהעצם	 אלא	 בעצם,	 שתופסת	 מציאות	 כאן	
הוא	ברשותו,	וכמו	שמצינו	)ראה	הע'	40(	בנוגע	לתורה	
התורה,	 על	 בית	 הבעלי	 אנו	 וע"כ	 לנו,	 מכרה	 שהקב"ה	
ובמילא	יש	לנו	הכח	לפסוק	דין	עד	כ"כ	שהקב"ה	אומר	
בני	 "ניצחוני	 למטה(	 ב"ד	 שפסקו	 דין	 לפסק	 )בקשר	

נצחוני"[.
והדרגא הנעלית ד”חלק אלקה ממעל ממש” 
– לא	נשארת	בהבדלה	מן	הגוף,	אלא	מתלבשת ונכנסת 
)בפנימיות( בגוף הגשמי )“הנדמה בחומריותו לגופי 
שאמיתת  ועד  מישראל,  דכאו”א  העולם”(  אומות 
שלכן,  האלקית,  מנפש  היא  הגשמי  דהגוף  החיות 
שהנפש	 רק	 ולא	 מהנפש	 הוא	 הגוף	 שחיות	 מכיוון	
מישראל  דכאו”א  הגשמי  הגוף  כן,  על	 בו  מלובשת	
קרויין  )“אתם  “אדם”  ונקרא  קדוש”,  “גוף  הוא 

אדם”(, ע”ש אדמה לעליון, שדומה	להקב”ה.
לסיכום:	אצל	כל	יהודי	קיים	הגילוי	ד”וירא	אליו	
הוי’”	מצד	הנפש	האלוקית	המלובשת	בו	שמצד	היותה	
חלק	אלוקה	ממעל	ממש	הרי	היא	כהעצם	ממש,	וכשם	

לא	 הגילוי	 אבינו	 לאברהם	 הוי’”	 אליו	 ד”וירא	 שבגילוי	
בפנימיות	 בו	 חדר	 אלא	 הגשמי	 מגופו	 בהבדלה	 נשאר	
בגופו	 חודר	 שהגילוי	 יהודי	 כל	 אצל	 גם	 כך	 ס”ג(,	 )כנ”ל	

הגשמי	ועד	שחיות	הגוף	הוא	מהגילוי.
ז.  וענין זה )הגילוי ד”וירא אליו ה’” ב”כניסת 
קיים	 אינו	 מילה”(  במצות   .  . הקדושה  זו  נפש 
בפועל  מתבטא  אלא  האדם	 בחיי	 מקיף	 באופן	 רק	
 – בקטנותו  גם  האדם  שבחיי  הענינים  פרטי  בכל 

ומהדוגמאות לזה:
ש”המאור  באלקות,  ההכרה   – לראש  לכל 
שיש  יודעים  תינוקות  אפילו  ולכן  בהתגלות  הוא 

שם אלקה מצוי כו’”, 
היה	 העולם	 בריאת	 שלפני	 קבלה	 בספרי	 מובא7	
ברצונו	 וכשעלה	 החלל,	 מקום	 כל	 את	 ממלא	 אוא”ס	
שנהיה	 עד	 לצד	 הגדול	 אורו	 סילק	 העולם	 את	 לברוא	

מקום	פנוי	ואז	ברא	את	העולם.
ומבואר	בחסידות	שאין	הפירוש	כפשוטו	שסילק	
את	האור	האלוקי,	אלא	הכוונה	שהאור	שהיה	בהתגלות	
נכלל	במקורו,	וכמשל	חכם	גדול	שכשמדבר	דברי	חכמה	
וכשאין	 לזולתו,	 אותה	 ומגלה	 חכמתו	 את	 משפיע	 הרי	
אין	הפי’	שנסתלקה	ממנו	כח	חכמתו,	 הוא	משפיע	הרי	

אלא	שהחכמה	נכללה	במקורה	בכח	השכל.
של	 העצם	 היינו	 שהמאור	 בהנמשל	 הוא	 וכן	  
האלוקי	 שהאור	 רק	 מקום	 בכל	 וקיים	 נמצא	 הקב”ה	
אינו	מתגלה,	אלא	כלול	במקורו	כמו	זיו	השמש	בשמש,	
בו	 מאיר	 הצמצום(,	 לאחר	 )גם	 יהודי	 כל	 אצל	 ובמילא	

המאור	–	העצם	של	הקב”ה.
גדול  עילוי  יש  קטנים  שאצל  מזה,  ויתירה 
גדול  של  הידוע  מהמאמר  כמובן  מבגדולים,  יותר 
שכיון  התינוק”,  זה  לדעת  מתפלל  “אני  בישראל 
)בחי’  הספירות  בעניני  והשגה  להבנה  שייך  שאינו 
הגילויים(, אזי התפלה שלו היא למהותו ועצמותו 

ית’ ממש כמו	אצל	הקטן.
כפי	שהוסבר	לעיל	שמעלת	העצם	היא	פשיטותו	
מכל	ציור	וע”כ	ה”ה	מתבטא	דוקא	בדבר	שאין	בו	מעלה,	
ולכן	התגלות	העצם	הוא	בעיקר	אצל	קטנים	שאין	בהם	

מעלה	כבגדולים	)שיש	להם	שכל	וכו’(.
הוא  העצם	 שגילוי	 רק  לא   – ועיקר  ועוד    
כמו תפלה להקב”ה, אלא  רוחניים,  לענינים  בנוגע 
הגשמיים, כמו אכילה ושתי’, כמודגש  גם בענינים 
המזון  בברכת  אותם  שמחנכים  קטנים  אצל  גם 
שחיובה  המזון  בברכת	 הראשונה	 הברכה  הזן  )ברכת	
מן התורה( באופן שמבינים בשכלם שצריכים לברך 

ולהודות להקב”ה על 

		ע”פ	תו”א	פרשתינו,	יד,	ב. 	7
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vnzui vdanh' fnusda cxhpur vdnrt05

tusu, tchh urct ahacu ceybu,o kpbh

rcv' uatko
"

knh ncrfhi" )crf,

vnzui('
"

tnrh khw krjnbt )uatko(

urjnbt vhft h,hc' rct tjuh kanh

ykkt' tchh bpe kcrt tjuh fkph

anht"15)ucxhuo vgbhi:
"

vhhbu stnrh

thbah cumhi cumhi neyphw hshg"(/

uh,hrv nzv _ kt re cbudg knzui

anjhw t, dupo ubgav so ucar fcaro'

tkt do cbudg kjpmho vdanhhoacch,'

fnusda cnmu, nzuzv]ajchcu,v bhfr,

tmk ftu"t nhartk do ceybu,u' fph

arutho cnuja tmk hksh hartk aycgo

nual tu,o kbae t, vnzuzv' undchvho

t, dupo kngkv fsh kbae t, vnzuzv'

ufn"p cnal vhuo' ucpry cv,jk,

vhuo' ,hf; ceuno nab,o' ucxu; vhuo'

euso vahbv[' ag"h echg,v cp,j vch,

ucp,j sfk jsr ujsr acch,' bhfrafk

vjpmho acjsr' fk vjsr uvch, fuku

ahhfho k
"

vw tjs"' ugs"z cxprh-eusa

ueup, msev acch, ]fnsucr fn"p

afsth ubfui chu,r akfk hks uhksv hvhu

cjsru xprh-eusa )juna xhsur ufuw(

ueup, msev vahhfho ku[' agh"z bgav

vch, fuku ch, ,urv ,pkv udn"j' nghi

usudn, ch, vnesa' fn"a25

"
ugau kh

nesa uafb,h c,ufo"' c,ufu kt btnr

tkt c,ufo' c,ul fk tjs utj,35'

cbpau pbhnv' ucch,u vpryh/

unvch, bnal do cjkeu cguko ucfk

vguko _ fnusda cfl avnzuzv vht

cp,jvch, ucypj vxnul kju.
45'

kvuru, apguk,v do cju.' ucpry gh"z

avtso humt ni vch, kju. )fn"a
"

vw

hanr mt,lucutl"55( favut jsur

c,ufbv ak vnzuzv'
"

fk zni ahfbx uhmt

hpdg chjus vao anu ak vec"v uhzfur

tvc,u / / uhsg athi scr vguns kguko

ukguknh guknho tkt hshg, mur

vguko"65' unjshr zv cgcus,u cjkeu

cguko kgau, nnbu
"

tr. hartk"'

fvp,do vhsug75

"
gav fti )cju"k( tr.

hartk"' ugs afk vguko bgav ccjhb,

"
tr. hartk"' actr. fukv bhfr cdkuh

ahhfu,v khartk u,urv )
"

hartk" r",

"
ha85aaho rhcut tu,hu, k,urv"95('

abgah, shrv ku h,w/

j/gp"z ha kctr ,ufi vxhpur g"s

cfhh, tsb"g npbh nv brtv vw tk

tcrvo tchbu ukbu thbu brtv' ungbv

vm"m fahvush mshe' njkhy cdhk

,agho u,ag abho amrhl knuk t,

gmnu' rtuh vut avw hrtv tkhu _

avaeu"y thbv cbudg kvnmhtu,s
"

uhrt

tkhu vw" )vdhkuh nkngkv(' tkt cbudg

a"p uhrt' j"h nr-jaui 44

05(ao' t/

15(ucjst"d nvra"t ao:
"

nv atnru khw

krjnbt' tpar stf,h kt hsgu knh ncrfhi'

sthbi husghi nh vut rjnbt' tkt sfl knsu nph

tchvo urco kunr fi' ukfl kt vuv xdh khw bnh

ahtnru fi cpv canh ykkt ucanht' sant knsu

kunr fi uthbi husghi nv vut ykkt uanht' gs

avrtu ku fkph ngkv nv vut' uaphr husghi knh

ncrfhi"/

25(,runv fv' j/

35(rtv tkahl gv"p/ ak"v xy' t/ ugus/

45(nbju, kd' rha g"c/ rnc"o vkw nzuzv

p"u vh"c/ yuau"g hu"s xu"x rpv/

55(,vkho eft' j/ urtv zj"d rxd' c/ rxu'

c/

65(rnc"o ao vh"d/

75(tdru,-eusa tsnu"r nvurhh"m j"t gw

,pv/

85(
"

ha" shhet _ arunz gk vvnafv

uvv,dku, cvnmhtu, s
"

havdanh"/

95(ndkv gnueu, tupi epu/
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הגמרא  בסיפור  כמודגש  הגשמי,  המזון 
רבה,  לפני  בקטנותם  שישבו  ורבא  אביי  אודות 
לי’  “אמרי  המזון(,  )ברכת  מברכין”  “למי  ושאלם 
)ושאלם(  להקב”ה  שמברכים	 לו	 אמרו	 	= לרחמנא 
=	והקב”ה	היכן	הוא	יושב?, רבא  יתיב  ורחמנא היכא 
אחוי לשמי טללא =	רבא	הצביע	לתקרת	הבית, אביי 
לבחוץ	 יצא	 אביי	 	= שמיא  כלפי  אחוי  לברא  נפק 
דאמרי  “היינו  הענין:  )ובסיום  לשמים”  והצביע	
אינשי בוצין בוצין מקטפי’ ידיע” )כנ"ל	ס"ב(( ומזה	
להקב"ה,	 שמברכים	 שאמרו	 רק	 שלא	 	)51 הע'	 )ראה	
ידעו	 שהם	 רואים	 יושב,	 הוא	 היכן	 הצביעו	 אף	 אלא	

והבינו	בשכלם	שצריכים	להודות	להקב”ה.
ויתירה מזה – הגילוי	ד"וירא	אליו	הוי'	הוא לא 
רק בנוגע למזון שמחי’ את גופם ונעשה דם ובשר 
כבשרם, אלא גם בנוגע לחפצים הגשמיים שבבית, 
הוי’”	 אליו	 ד”וירא	 הגילוי	 אבינו	 אברהם	 שאצל	 כשם	
גם	 אלא	 גופו	 על	 רק	 לא	 פעל	 מילה	 הברית	 באמצעות	
על	המציאות	הגשמית	דהעולם	)כנ”ל	ס”ד(	כך	גם	אצל	
]שחביבותה  מזוזה  במצות  מודגש  שזה	 כפי	 כ”א, 
כפי  בקטנותו,  גם  מישראל  כאו”א  אצל  ניכרת 
מושך  ישראל שטבעם  ילדי  אצל  במוחש  שרואים 
גופם  את  ומגביהים  המזוזה,  את  לנשק  אותם 
למעלה כדי לנשק את המזוזה, וכמ”פ במשך היום, 
משנתם,  בקומם  תיכף  היום,  בהתחלת  ובפרט 
ובסוף היום, קודם השינה[, שע”י קביעתה בפתח 
שכל  ניכר  שבבית,  וחדר  חדר  דכל  ובפתח  הבית 
שייכים  כולו  והבית  החדר  כל  שבחדר,  החפצים 
שבקדושה,  לדברים	 משמש	 הכל	 שהרי	 אחד”,  ל”ה’ 
ועד”ז בספרי־קודש וקופת צדקה שבבית ]כמדובר 
יהיו  וילדה  ילד  שלכל  ביותר  ונכון  שכדאי  כמ”פ 
וקופת  וכו’(  סידור  )חומש  ספרי־קודש  בחדרו 
צדקה השייכים לו[, שעי”ז נעשה הבית כולו בית 
המקדש,  בית  ודוגמת  מעין  וגמ”ח,  תפלה  תורה 
כמ”ש “ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם”, בתוכו לא 
נאמר אלא בתוכם, לשון	רבים, שזה	מרמז	שבתוך כל 

אחד ואחת, בנפשו פנימה, ובביתו הפרטי ה”ז	כבית	
מקדש,	שכל	כולו	קדוש	לה’.

ובכל  בעולם  בחלקו  גם  נמשך  ומהבית 
העולם – כמודגש בכך שהמזוזה היא בפתח הבית 
ובטפח הסמוך לחוץ, להורות שפעולתה גם בחוץ, 
לחוץ,	 מהבית	 משפיע	 רק	 לא	 שהאדם  עי”ז  ובפרט 
“ה’  )כמ”ש  מן הבית לחוץ  יוצא  אלא	שהוא	בעצמו 
של  בתוכנה  חדור  כשהוא  ובואך”(  צאתך  ישמר 
שהיא	 מזוזה	 מצות	 בטעם	 הרמב”ם	 כמ”ש	 המזוזה, 
בכדי	ש”כל זמן שיכנס ויצא יפגע ביחוד השם שמו 
של הקב”ה ויזכור אהבתו . . וידע שאין דבר העומד 
לעולם ולעולמי עולמים אלא ידיעת צור העולם”, 
בעולם  בחלקו  בעבודתו  השם  יחוד	  – זה  ומחדיר 
שמתבטאת	בלעשות ממנו “ארץ ישראל”, כהפתגם 
הידוע “עשה כאן )בחו”ל( ארץ ישראל”, ועד שכל 
העולם נעשה בבחינת “ארץ ישראל”, שהכוונה	בזה	
היא - שבארץ כולה ניכר בגלוי שייכותה לישראל 
ותורה )שקשורים	א’	לשני,	שהרי “ישראל” ר”ת “יש 
לו  ששים ריבוא אותיות לתורה”(, שנעשית דירה 

ית’.
לסיכום:	הגילוי	ד”וירא	אליו	הוי’”,	לא	רק	שקיים	
היום	 בחיי	 בהנהגתו	 מתבטא	 אף	 אלא	 יהודי,	 כל	 אצל	
יום,	ולא	רק	אצל	גדולים	בישראל	אלא	אף	בילדים,	ולא	
ולא	 הגשמיים,	 בענינים	 אף	 אלא	 רוחניים	 בענינים	 רק	

רק	בגופו	ובביתו,	אלא	אף	בחלקו	בעולם.
ח.  עפ”ז יש לבאר תוכן הסיפור ע”ד בכיית 
אדנ”ע מפני מה נראה ה’ אל אברהם אבינו ולנו אינו 
מחליט  צדיק,  כשיהודי  צדק  הצמח  ומענה  נראה, 
בגיל תשעים ותשע שנים שצריך למול את עצמו, 
שכפי	שנשאל	בתחילת	 אליו,  יראה  שה’  הוא  ראוי 
השיחה	מהי	ההוראה	אלינו	בשעה	שמסיפור	זה	מודגש	
לצדיק	 רק	 שייך	 הוי’”	 אליו	 ד”וירא	 שהגילוי	 לכאורה	
מובן  לעיל	 המבואר	 שלפי	 אלא	 אבינו? –  כאברהם	
שהשקו”ט אינה בנוגע להמציאות ד”וירא אליו ה’” 

)הגילוי מלמעלה(, אלא בנוגע 
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kvrthw cpugk ucdkuh)g"h vneck(:

vnmhtu,s
"

uhrt tkhu vw" )vupg,

vafhbv uvart,v06( ehhn, cftu"t

nhartk_ g"h vnhkv' atz bfbx, cu

bpa vesuav'
"

jke tkev nngk nna"'

ugh"z bgah, tmku vfrv ctkeu,'

abnaf, ujusr, do cgbhbhu vdanhho

ucjkeu cguko' fb"k ctrufvQ uvjhsua

ctcrvo _ avnmhtu, s
"

uhrt tkhu vw"

vh,v tmku ctupi ak rthw'artv cpugk

ucdkuhvupg, vafhbv tkhu uvart,v cu/

ucfhh,u ak tsb"g
"

npbh nv brtv vw

tk tcrvo tchbu ukbu thbu brtv"'

phruav' akbu thbu brtv fnu abrtv

ktcrvo tchbu' ctupi ado tbu brtvt,

vv,dku, s
"

uhrt vw tkhu"/

ugp"z hun,e shue vkaui
"

npbh nv

brtv vw tk tcrvo tchbuukbu thbu

brtv" _ st; acusth hsg uvchi dusk

ngk,u ak tcrvo tchbu chjx tkhu'

n"n' ygb,u u,chg,u )gs fsh cfhw(

vh,v afhui atcrvo vut tchbusftu"t

nhartk16' bnafho fk gbhbhu ungku,hu

)fukk do vngkv actv gh"z acdhk m"y

abv vjkhy amrhl knuk t, gmnu(

kftu"t ncbhu tjrhu26gs xu; fk

vsuru,' anckh vcy gk ngnsu unmcu

hura vfk' kfi' ctu,u tupi avw brtv

tk tcrvo tchbumrhl kvrtu, do kbu'

vhhbu' ado tbu brtvt, vv,dku,

s
"

uhrt tkhu vw"/

ugk zv vahc ku vm"m' afsh krtu,

t, vv,dku, s
"

uhrt tkhu vw" cpugk

ucdkuh' mrhfho kvhu, rtuhho kflg"h

vgcusv cpugk' fnu ctcrvo' anms

dusk ngk, gcus,u )acvhu,u ci m"y

abv vjkhy amrhl knuk t, gmnu( vhw

rtuhavw h,dkv tkhu' ukfi rtv cdkuh

a
"

uhrt tkhu vw"/

y/gp"z nuci do vkhnus uvvurtv

n
"

uhrt tkhu vw" cgcus, ftu"t

nhartk:

fahvush kuns ueurt c,urv
"

uhrt

tkhuvw"' mrhl khsg avfuubv vht )do

ucgher( tkhu)avrh kt btnr
"

uhrt tk

tcrvo"' tkt
"

uhrt tkhu"(' kvhu,u cbu

ak tcrvo tchbu' abfbx ccrh,u ak

tcrvo tchbu/ fnu tcrvo tchbu a
"

uhrt

tkhu vw" cachk vnhkv/

uhshgv zu ngurr, cu ,auev krtu,

t, vv,dku, s
"

uhrt tkhu vw" _ fph

aknsho ntsb"g36ado hks eyi mrhl

kva,uee krtu, t, vv,dku, s
"

uhrt

tkhu vw"' gs fsh cfhw!

ufhui ana,uee krtu, t, vv,dku,

s
"

uhrt tkhu vw"' custh hgav fk v,kuh

cu kvhu, rtuhkfl _ g"h gcus,ucgbhi

vnhkv:

cbudg kdupu vdanh _ 
"

crh,h

ccarfo kcrh, guko" _ anmhtu,

vdu;' fk rn"j tcrho uax"v dhsho'

jsurv cesuav utkeu, ctupi ak
"

crh,

guko"Q ucbudg kjkeu cguko _ hrua,

vtr. ag"h vnhkv _ afk pgukv

a"p uhrt' j"h nr-jaui45

36(sfhui afcr neybu,u'
"

cumhi cumhi

neyphw hshg"' vhw nufi urtuh kvhu, baht

chartk' bgah, vbvd,u )do ceybu,u( vurtv

kfk cb"h cjhbul veybho/

06(fkaui vxpurbu uvtuv"j acvgrv 33/

16(fph ansdhaho cv,jk, fk ,pkv u,pkv

cfk hnu, vabv cauv _ 
"

tkehbu utkeh tcu,hbu

tkeh tcrvo fuw"' uju,nho
"

ndi tcrvo"/

26(fkaui vf,uc cpra,bu )hj' hy(
"

fh

hsg,hu kngi tar hmuv t, cbhu ut, ch,u tjrhu

uduw"/
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להראי’ בפועל ובגלוי )ע”י המקבל(:
)הופעת השכינה  ה’”  ד”וירא אליו  המציאות 
והשראתה( קיימת בכל אחד ואחד מישראל – ע”י 
שהיא “חלק  המילה, שאז נכנסת בו נפש הקדושה, 
הכרה  אצלו  נעשית  ועי”ז  ממש”,  ממעל  אלקה 
הגשמיים  בעניניו  גם  וחודרת  שנמשכת  באלקות, 
ובחלקו בעולם, כנ”ל בארוכה; והחידוש באברהם – 
שהמציאות ד”וירא אליו ה’” לא	רק	שהיתה	בהתגלות	
שראה  ראי’,  של  באופן  אצלו  היתה  אלא  אצלו,	

בפועל ובגלוי הופעת השכינה אליו והשראתה בו.
יהודי	 כלומר	על	אף	שהוסבר	בארוכה	שאצל	כל	
קיים	הגילוי	ד”וירא	אליו	הוי’”,	ויתרה	מזו	שזה	חודר	בכל	
עניניו,	הרי	אין	הפי’	שהוא	תופס	זאת,	אלא	הדבר	מתגלה	

כמו	שהוא	בעצמותו.
טובות,	 אבנים	 עם	 קופסה	 כשיש	 למשל	 וכמו	
בהעלם,	 האבנים	 הרי	 סגורה	 שהקופסה	 זמן	 כל	 הרי	
אין	 אמנם	 בהתגלות,	 האבנים	 הקופסה	 וכשנפתחת	
ומשיג	את	האבנים	אלא	שרואה	 הכוונה	שהאדם	תופס	

אותם	כמו	שהם.
אודות	 ויודע	 רואה	 יהודי	 שכל	 כאן	 גם	 וכך	
ותופס	אותו,	 המציאות	של	עצמות,	אבל	אין	הוא	משיג	

מכיון	שהוא	למעלה	מגילוי	ותפיסה8.
בכייתו של אדנ”ע “מפני מה נראה ה’  ועל	כן	
פירושה, שלנו  נראה”,  אינו  ולנו  אבינו  אברהם  אל 
אינו נראה כמו שנראה לאברהם אבינו, באופן שגם 
כלומר	 אליו”,  ה’  ד”וירא  ההתגלות  את  נראה  אנו 
ונשיג	את	עצמותו	של	הקב”ה	כמו	שהיה	אצל	 שנתפוס	

אברהם	אבינו.
מה  “מפני  הלשון  דיוק  יומתק  זה  פי  ועל 
 – נראה”  אינו  ולנו  אבינו  אברהם  אל  ה’  נראה 
אברהם  של  מעלתו  גודל  והבין  ידע  שבודאי  דאף 
)וא”כ	איך	מלכתחילה	שאל	שאלה	 אליו  ביחס  אבינו 
בכי’(  כדי  )עד  ותביעתו  טענתו  מקום,  מכל  זו?(, 
ואחד  אחד  דכל  אבינו  הוא  שאברהם  שכיון  היתה 
גם  )כולל  ומעלותיו  עניניו  כל  נמשכים  מישראל, 
המעלה שבאה עי”ז שבגיל צ”ט שנה החליט שצריך 
כל  סוף  עד  אחריו  מבניו  לכאו”א  עצמו(  את  למול 
הדורות, שמבלי הבט על מעמדו ומצבו יורש הכל, 
דכמו	שבירושה	אין	זה	משנה	מי	הוא	היורש	כך	גם	כאן, 
שלכן, באותו אופן שה’ נראה אל אברהם אבינו צריך 
להראות גם לנו, היינו, שגם אנו נראה את ההתגלות 
ד”וירא אליו ה’”, ולא	רק	נדע	על	מציאותו,	וא"כ	מדוע	

אין	אנו	רואים	את	הגילוי?.
לראות  שכדי  צדק,  הצמח  לו  השיב  זה  ועל 

		ראה	בסה”מ	מלוקט	ח”ג	מאמר	ד”ה	‘באתי	לגני’	 	8
ס”ח,	הע’	15,	ובהנסמן	שם.

ובגלוי,  בפועל  ה’”  אליו  ד”וירא  ההתגלות  את 
צריכים להיות ראויים לכך ע”י העבודה בפועל, כמו 
באברהם, שמצד גודל מעלת עבודתו )שבהיותו בן 
ראוי  צ”ט שנה החליט שצריך למול את עצמו( הי’ 
שה’ יתגלה אליו, ולכן ראה בגלוי ש”וירא אליו ה’”.
לסיכום:	ע”פ	המבואר	דלכל	יהודי	יש	את	הגילוי	
ד”וירא	אליו	הוי’”,	אלא	שאין	זה	בא	בפועל	ובגלוי,	מובן	
הרבי	 שאלת	 הצ”צ,	 של	 ותשובתו	 הרש”ב	 הרבי	 שאלת	
ובגלוי	את	הגילוי	 –	מדוע	אין	אנו	רואים	בפועל	 הרש”ב	
לזכות	 דבכדי	 	– הצ”צ	 ותשובת	 הוי’”?,	 אליו	 ד”וירא	

לראות	את	הגילוי	בפועל	צריך	להיות	ראוי	לכך!
ט.  עפ”ז מובן גם הלימוד וההוראה מ”וירא 

אליו ה’” בעבודת כאו”א מישראל:
כשיהודי לומד וקורא בתורה “וירא אליו ה’”, 
צריך לידע שהכוונה היא )גם ובעיקר( אליו )שהרי 
אליו”  “וירא  אלא  אברהם”,  אל  “וירא  נאמר  לא 
דאף	שפשטות	הפסוק	מדבר	על	אברהם	אבינו	הרי	מזה	
שהתורה	כתבה	“וירא	אליו”	סתם	יש	מכך	הוראה	לכ”א(, 
אבינו,  אברהם  של  בנו  להיותו  הוא  לכך	 והטעם	
ולכן	ה”ז	נקרא  )כדלעיל	ס”ח(,	 יורש	ממנו	הכל	 ובמילא	
שאברהם  כמו  אבינו.  אברהם  של  בבריתו  שנכנס 

אבינו זכה ש”וירא אליו ה’” בשביל המילה.
את  לראות  תשוקה  בו  מעוררת  זו  וידיעה 
ההתגלות ד”וירא אליו ה’” – כפי שלמדים מאדנ”ע 
שגם ילד קטן צריך להשתוקק לראות את ההתגלות 

ד”וירא אליו ה’”, עד כדי בכי’!
יש	 הוי’”	למדים	שלכל	אחד	 כלומר	מ”וירא	אליו	
זה	בתוכו,	ומהסיפור	של	הרבי	רש”ב	למדים	שגם	 גילוי	

ילד	קטן	צריך	להשתוקק	לראות	גילוי	זה.
ההתגלות  את  לראות  שמשתוקק  וכיון 
ד”וירא אליו ה’”, בודאי יעשה כל התלוי בו להיות 
על	מנת	שיראה	זאת	בפועל – ע”י עבודתו  ראוי לכך 

בענין המילה:
קיום	 ע”י	 זהו	 בו,	 יהיה	 זה	 שגילוי	 בכדי	 כלומר	
מצות	מילה	בפשטות	)ויתרה	מזו	שגם	לולי	מצות	מילה	
אמנם	 ס”ו(,	 כנ”ל	 הוי’”,	 	 אליו	 ד”וירא	 הגילוי	 בו	 קיים	
בכדי	שיראה	את	הגילוי	בפועל,	לא	מספיק	מצות	מילה	
בפשטות,	אלא	זקוקים	גם	לעבודה	רוחנית	בדוגמת	ענין	

המילה,	וכדלהלן:
נאמר  שבברית	 כשם	  – הגשמי  לגופו  בנוגע 
“בריתי בבשרכם לברית עולם” דהיינו	שחודר	בגוף – 
כך	נדרש	בעבודתו שמציאות הגוף, כל רמ”ח אברים 
ושס”ה גידים, תהיה חדורה בקדושה ואלקות באופן 
בנוגע  וכשם	שהמילה	פועלת	אף  עולם”;  “ברית  של 
ע”י  שהיתה  הארץ  ירושת  כמו  	  – בעולם  לחלקו 

המילה – כך	נדרש	בעבודתו שכל פעולה 



14

upgukv cjkeu cguko jsurv cgahh,

tr. hartk nfk pryh vgbhbho acjkeu

cguko/

ug"h gcusv zu bgav fkh rtuhkvdhkuh

s
"

uhrt tkhu vw"' vi cbudg kvdhkuh

cgmnu' uvi cbudg kvdhkuh cjkeu cguko

ucfk vguko fuku' abgav shrv ku h,w/

h/ugbhi zv nusda hu,r cvechgu,

spra, uhrt cj"h nrjaui:

j"h)nkaui jhu,( _ nurv gk vjhu,

vtnh,h sftu"t nhartk46' jhu, vbanv'

"
jke tkev nngk nna"' fph abnaf,

uctv kvjhu, t, vdu; vdanh/

uj"h nrjaui_ nurv gk vnaf,

udhkuh vjhu, )jhu, vbanv vnkuca,

cdu;( do cgucshi sjukacvo n,gxeho

vjk njusa nrjaui)vjusa vrtaui

cabv ktjrh jusa ,arh a
"

nrucv

cnugsu,"56(' gk nb, kvnahl ukvjshr

esuav utkeu, do cgucshi sjuk' k"y

nktfu,' ahvhw bhfr avv,gxeu, cvo

vht fsh kgau, nvguko fuku shrv ku

h,w' csudn, vnafi uvnesa abgav g"h

k"y nktfu,/

ugp"z nuci vear uvahhfu, spra,

uhrt kj"h nrjaui _ avdhkuh s
"

uhrt

tkhu vw" )ag"h vnhkv( bnal ujusr

un,dkv cjhu, vbanv vnkuca, cdu;

)j"h(' udo cvv,gxeu, cgucshi sjuk

)nrjaui(' ahvhw bhfr cvo dhkuh tkeu,/

ucvnal kzv ),ul dw hnho( ctho

kf"; nrjaui _ f"; r", f,r
66'

ugarho )vnxpr sf";( cdhnyrht f,r
66

_ a
"

f,r" vht srdt vfh bgkh,

ctkeu,' kngkv nfk vxphru,' usrdt zu

bnaf, un,dkv ujusr, cgucshi sjuk

acjusa nrjaui/ ucgune hu,r _

avvnafv uvv,dku, s
"

uhrt tkhu vw"

cgucshi sjuk acjusa nrjaui eaurv

go v,dku, vgmo skngkv )fb"k x"v('

azvu"g vf,r )f";(/

***

ht/uha kvuxh; cfk zv cear

ucahhfu, kvdtukv vtnh,h, uvakhnv

g"h nahj msebu:

nvgbhbho vgherhho shgush vdtukv _

a
"

kt hfb; gus nurhl uvhu ghbhl rutu,

t, nurhl"76' azvu"g s
"

uhrt tkhu vw"86

c,fkh, vakhnu,/

uh,hrv nzv:
"

ubdkv fcus vw urtu fk

carduw"96)kt re
"

ghbhcar"' tkt

v
"

car" gmnu' u
"

fkcar"(' ahvhw dhkuh

tkeu, cfk vcrhtv fukv _ azvu ,ufi

vgbhi sj"h nrjaui' acfk gbhbh vguko

)gucshi sjuk acjusa nrjaui( hvhw bhfr

vjhu, )j"h( vtnh,h stkeu,/

uahhl do kf";nrjaui' cjhw vf,r'

aeaur go gbhi vnkfu, _ akg,hs

kcut ,,dkv nkfu,u ak vec"v )f";(

cfk vguko fuku )nrjaui(' fn"a07

"
vw

a"p uhrt' j"h nr-jaui 46

46(ucpry j"h cjusa' aeaur go nvkl

vkcbv' v"z nurv gk vjhu, shartk asunhi

kkcbv unubhi kkcbv )rtv xufv fy' t/ c"r p"u'

d/ tuv", crtah, s' xg"c uthkl/ ugus(/

56(au"g tsv"z tu"j x,m"c x"c/

66(keu", av"a kv' d/ ucf"n/

76(haghw k' f/ urtv ,bht pk"u/

86(unrunz do cvnal uxhuo vf,uc'
"

fjo

vhuo" _ fntrz"k )bsrho j' xg"c/ ua"b(

"
kg,hs kcut vec"v numht jnv nbr,ev msheho

)
"

ugnl fuko msheho"( n,rpthi cv"' ahvhw

akhnu, vdhkuh s
"

ana vuhw" cfk v,ue;' uctupi

ahunal uh,eck cdu; vdanh' ugs apugk rput,

uakhnu, vdu;/

96(haghw n' v/ urtv ,bht ao/

07(cakj yu' hj/



15ביאור בדרך אפשר על הדבר מלכות

ופעולה בחלקו בעולם תהיה חדורה בעשיית 
ארץ ישראל שעבודה	זו	מתבצעת	מכל פרטי הענינים 

שבחלקו בעולם.
כלי ראוי לראות	בפועל	 וע”י עבודה זו נעשה 
להגילוי  בנוגע  הן  ה’”,  אליו  ד”וירא  הגילוי  את 
והן  הגילוי,  בפועל	את	 בכך	שיראה	 שמתבטא	 בעצמו 
כולו,  העולם  ובכל  בעולם  בחלקו  להגילוי  בנוגע 
ית’  לו  דירה  נעשה  כולו  שהעולם	 בכך  שמתבטא	

שמתגלה	בעולם	עצמותו	של	הקב”ה.
מ”וירא	 יהודי:	 לכל	 וההוראה	 הלימוד	 לסיכום:	
אליו	הוי’”	–	שהכוונה	גם	ובעיקר	אליו	שקיים	בו	הגילוי,	
ומהסיפור	של	הרבי	הרש”ב	–	שצריך	להשתוקק	לראות	
גילוי	זה,	ומכיוון	שמשתוקק	לכך	יעשה	עבודתו	בדוגמת	
ענין	המילה	דהיינו	לפעול	שגופו	וכל	פעולה	שלו	בחלקו	
ראוי	 כלי	 נעשה	 ועי”ז	 באלוקות,	 חדורים	 יהיו	 בעולם	

לראות	גילוי	זה	בו	ובהעולם. 
י.  וענין זה מודגש יותר בהקביעות דפרשת 

וירא בח”י מרחשון:
כאן	מבאר	כ”ק	אד”ש	מלך	המשיח	את	הקשר	בין	
כל	הנ”ל	לקביעות	של	השבת,	ואת	הקשר	לכ’	מר	חשוון,	
בתחילת	 שנאמר	 כפי	 אחד,	 לכל	 מכך	 ההוראה	 ומהי	

השיחה	שיש	ללמוד	הוראה	אף	מענינים	אלו.
	בתאריך	ח”י	מרחשוון	ישנם	שני	קצוות	-

מצד	אחד ח”י )הוא מלשון חיות( – שזה מורה 
שהוא	החיות  על החיות האמיתי דכאו”א מישראל, 
ומצד	 ממש”,  ממעל  אלקה  “חלק  שהיא  דהנשמה, 
אלא  מהגוף	 מובדלת	 כפי	שהחיות	 הכוונה	 אין	 הרי	 שני	

כפי שנמשכת ובאה להחיות את הגוף הגשמי.
המשכת	 על	 רק	 לא	 מורה   – מרחשון  וח”י 
)חיות  החיות  וגילוי  המשכת  על  החיות	בגופו	אלא 
שבהם  דחול  בעובדין  גם  בגוף(  המלובשת  הנשמה 
הראשון  )החודש  מרחשון  מחודש  החל  מתעסקים 
במועדות”(,  ש”מרובה  תשרי  חודש  לאחרי  בשנה 
ולהחדיר  להמשיך  מנת  על  שההתעסקות	בהם	היא 
מלאכות,	 ל”ט  דחול,  בעובדין  גם  ואלקות  קדושה 
היא  בהם  שההתעסקות  ניכר  שיהי’  שזה	נעשה	עי”ז	
בדוגמת  ית’,  לו  דירה  כולו  מהעולם  לעשות  כדי 

דאף	 מלאכות  ל”ט  ע”י  שנעשה  והמקדש  המשכן 
ע”י	 דוקא	 נעשה	 זה	 הרי	 השכינה	 השראת	 הוא	 שענינו	

עשיה	גשמית.
וירא  דפרשת  והשייכות  הקשר  מובן  ועפ”ז 
)שע”י  ה’”  אליו  ד”וירא  שהגילוי   – מרחשון  לח”י 
הנשמה  בחיות  ומתגלה  וחודר  נמשך  המילה( 
המלובשת בגוף )שזה	מתבטא	בתאריך	בחודש	- ח”י(, 
וגם בההתעסקות בעובדין דחול )שזה	מתבטא	בשם	

החודש	-	מרחשון(, שיהי’ ניכר בהם גילוי אלקות.
לכ”ף  באים  ימים(  ג’  )תוך  לזה  ובהמשך 
מצד	 הנ”ל –  קצוות	 שני	 מודגש	 בזה	 שאף	 מרחשון 
כתר,  ר”ת  שהוא  כ”ף   - הוא  בחודש	 התאריך	 אחד	
וגם עשרים   )המספר דכ”ף(	כל	אותיותיו ביחד	הוא 
נעלית  הכי  דרגא  היא  ש”כתר”   – כתר  בגימטריא 
שמוסבר	 כפי	 הספירות,  מכל  למעלה  באלקות, 
הכוחות	 כל	 מעל	 הוא	 הרצון	 שבאדם	 דכמו	 בחסידות	
ושולט	על	כל	הכוחות	שהרי	אין	דבר	העומד	בפני	הרצון,	
נעלה	 הקב”ה	 של	 הרצון	 על	 שמורה	 הכתר	 ספירת	 כך	

מכל	הספירות	ומקיף	עליהם	מלמעלה.
זו נמשכת ומתגלה וחודרת  ומצד	שני	שדרגא 
 – יותר  ובעומק  מרחשון.  שבחודש  דחול  בעובדין 
אלא  דחול	 בעובדין	 גם	 נמשכת	 הכתר	 שספי’	 רק	 לא	
בעובדין  ה’”  אליו  ד”וירא  וההתגלות  שההמשכה 
דחול שבחודש מרחשון קשורה עם התגלות העצם 
דלמעלה )כנ”ל ס”ה(, שזהו”ע הכתר )כ”ף(, ובמילא	
דלמעלה	 העצם	 עם	 שקשור	 הכתר	 דספי’	 הגילוי	 עיקר	

מתגלה	דוקא	בעובדין	דחול,	בעניני	העולם.
הרי	 בחודש,	 בהקביעות	 מודגש	 שזה	 ומכיוון	
בהחדרת	 בעבודתו	 יהודי	 כל	 של	 בהלימוד	 מוסיף	 זה	

אלוקות	בגופו	ובהעולם.
לסיכום:	ב’	הקצוות	שישנם	בהגילוי	ד”וירא	אליו	
שח”י	 	- חשוון	 מר	 בח”י	 מודגשים	 מילה	 ובברית	 הוי’”	
מורה	על	החיות	דהנשמה	שהיא	חלק	אלוקה	שקשורה	
ומרחשוון	 בגופו,	 זה	חודרת	 עם	 וביחד	 לעצם	שלמעלה	
וזה	 העולם,	 בעניני	 דחול	 בעובדין	 גם	 שחודר	 	 מורה	
וזה	 	 יש	שני	קצוות,	 בו	 כ"ף	מר	חשוון	שגם	 מתקשר	עם	

מוסיף	בהלימוד	בעבודתו	של	כל	יהודי.
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יא.  ויש להוסיף בכל זה בקשר ובשייכות 
להגאולה האמיתית והשלימה ע”י משיח צדקנו:

מהענינים העיקריים דיעודי הגאולה – ש”לא 
עוד  גוף	האדם(  ולבוש	שמכסה	את	 כנף	 )מלשון	 יכנף 
מוריך והיו עיניך רואות את מוריך”, שזהו”ע ד”וירא 
אליו ה’” בתכלית השלימות שיתגלה	באופן	שנתפוס	

ונשיג	זאת	כמו	שהיה	אצל	אברהם	אבינו	)כנ”ל	ס”ח(.
לא	רק	שאנו	נראה	זאת	אלא	ע”פ	 מזה:  ויתירה 
לשון	הפסוק “ונגלה כבוד ה’ וראו כל בשר גו’” )שאם	
יראו	 בשר”  “עיני  רק  שלא  יוצא	 בפסוק	 מדייקים	
ולא	רק	בשר	הגוף	 עצמו,  ה”בשר”  אלא	אף  אלוקות,	
כולו(9,  העולם	 כל	 דהיינו	 בשר”  “כל  אלא  יהודי	 של	
 – כולה  הבריאה  בכל  אלקות  גילוי  שיהי’  דהיינו 
שזהו תוכן הענין דח”י מרחשון, שבכל עניני העולם 
החיות  ניכר  יהי’  מרחשון(  שבחודש  דחול  )עובדין 

		וצ”ע	הלשון	‘בשר’	שממסקנת	השיחה	משמע	שקאי	 	9
על	כל	הבריאה	כולה,	כולל	הדומם	וכו’,	ואולי	הלשון	

‘בשר’	הוא	ע”ש	החומר	וגשם	שבבריאה,	וראה	לקו”ש	
חי”ז	ע’	29	ואילך.

)ח”י( האמיתי דאלקות.
בתכלית	 הקב”ה	 של	 עצמותו	 )שיתגלה	 זה	 וענין	
בחי’  מרחשון,  לכ”ף  גם  שייך  בגאולה(	 השלימות	

הכתר, שקשור עם ענין המלכות.	
ענין	העצם	 הוא	 )ס”י(	שכתר	 לעיל	 כפי	שהוסבר	
דלמעלה,	ומלכות	-	כפי	שמוסבר	בחסידות	הוא	כמשל	
כמשל	 הוא	 בכתר,	 הוא	 המלכות	 ששורש	 וזה	 הדיבור	

הדיבור	שמושרש	בעצם	הנפש.
דכל	 	- הכוחות	 מכל	 שונה	 הוא	 הדבור	 דהנה	
מתגלית	 שהנפש	 דהיינו	 מהנפש	 גילוי	 הם	 הכוחות	
לנפש	 ביחס	 העלם	 הוא	 הדיבור	 אמנם	 באמצעותם,	
שהרי	הוא	יוצא	ממציאותו	ומתגלה	לזולת,	וע”כ	מוכרח	

שהוא	מושרש	בעצם	הנפש	שלמעלה	מהעלם	וגילוי	10.	
שלעתיד לבוא תתגלה מלכותו של  –	ומכיוון	
העולם  בכל  שהוא	ר”ת	כתר(  )שקשור	לכ”ף  הקב”ה 

כולו )שזהו	תוכן	הענין	דמרחשון,	כנ”ל(, כמ”ש “ה’ 

		ראה		סה”מ	מלוקט	ח”ו	מאמר	ד”ה	‘ודוד	עבדי’	 	10
ס”ד.

  
*      *      *

סיכום ביניים:
א.	ע"פ	הידוע	שהתורה	היא	מלשון	הוראה	ישנו	לימוד	מהפרשה	וקביעותה	ב.	מקדים	הסיפור	מהרבי	הרש"ב,	
ושואל	דעפ"ז	מהי	ההוראה	אלינו	מ"וירא.."	ג.	מבאר בהקדם	הגילוי	לאברהם	אחר	המילה	)שהיה	גילוי	נעלה	והתקבל	
בפנימיות(	ד.	מבאר	הטעם	שב'	הקצוות	נפעלים	ע"י	המילה	מכיוון	שגם	בה	ישנם	ב'	הקצוות	)שנעלית	מכל	המצוות	
ונמשכת	בגוף	ובהעולם(	ה.	מבאר	דב'	הקצוות	תלויים	זה	בזה,	משום	דהעצם	מתגלה	דוקא	למטה	ו.	מבאר	דהגילוי	
ד"וירא.."	קיים	אצל	כאו"א,	והוא	נפש	האלוקית	שמתלבשת	בגוף	הגשמי,	מצד	מצות	מילה.	ז.	מבאר	שהגילוי	מתבטא	
בפועל	גם	אצל	קטנים,	ומביא	לכך	דוגמאות	מחיי	היהודי.	ח.	מבאר	)ע"פ	הנ"ל(	שטענת	הרבי	הרש"ב	היתה	על	ראיית	
הגילוי	שכבר	קיים	אצל	כ"א,	ותשובת	הצ"צ	שצריך	להיות	ראוי	לכך.	ט.	מבאר	ההוראה	שיהודי	צריך	לדעת	שהגילוי	
וזה	יעורר	בו	התשוקה	לראות	הגילוי,	ובודאי	יעשה	כלהתלוי	בו	להיות	כלי	ראוי,	ע"י	עבודתו	 ד"וירא.."	קיים	אצלו,	
	- בגוף	גשמי,	מר	חשוון	 -	חיות	הנשמה	 י.	מבאר	דהנ"ל	מודגש	בקביעות:	ח"י	 ובחלקו	בעולם.	 בענין	המילה	בגופו	

המשכת	הקדושה	בעולם,	ומקשר	זה	לפ'	וירא,	ולכ"ף	מר	חשוון	-	כתר	בעובדין	דחול	ובעומק	יותר	שקשור	לעצם.	
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19ביאור בדרך אפשר על הדבר מלכות

זה		 שפסוק	 רש”י	 ופירש	 ועד”,  לעולם  ימלוך 
תהיה	 קאי	על	הזמן	ד”לעתיד לבוא שאז כל המלוכה 
של	 עצמותו	 יתגלה	 שלע”ל	 יוצא	 במילא	 שלו”,  רק 
הוא	 המלכות	 שורש	 שהרי	 השלימות,	 בתכלית	 הקב”ה	

בכתר,	כנ”ל.
וע”פ האמור לעיל )ס”ח( שהמציאות ד”וירא 
מישראל,  כאו”א  אצל  תמיד  קיימת  ה’”  אליו 
בהתגלות –  זו תהי’  וצריכים רק לפעול שמציאות 
יש לומר שכן הוא גם בנוגע להשלימות ד”וירא אליו 
ה’” שבגאולה האמיתית והשלימה ע”י משיח צדקנו:
כלומר	לאחרי	שראינו	שתכלית	השלימות	ד”וירא	
אליו	הוי’”	יהיה	בגאולה	האמיתית	והשלימה,	מבאר	כ”ק	
אד”ש	מלך	המשיח	מה	נדרש	בעבודתו	של	יהודי	כעת	על	
מנת	להיות	כלי	ראוי	לגילוי	זה,	ובכדי	להבין	מהו	העבודה	
מהו	 לבאר	 מקדים	 לזה,	 ראוי	 כלי	 להיות	 בכדי	 הנדרשת	
המציאות	ד”וירא	אליו	הוי’”	שקיים	בכל	יהודי,	בשייכות	

עם	הגאולה,	וכדלהלן:
מנשמת  ניצוץ  יש  מישראל  שבכאו”א  ידוע 

משיח, שהוא בחי’ היחידה שבנפש, 
בתניא	אגרת	הקודש	)ס”ד(	מבאר	אדמו”ר	הזקן	
חיצוניות	 	– בחינות	 לשתי	 מתחלק	 יהודי	 כל	 של	 שהלב	
שהלב	 מה	 היינו	 הלב	 חיצוניות	 הלב,	 ופנימיות	 הלב	
מתלהב	כתוצאה	מהתבוננות	וקישור	הדעת	בגדולת	ה’,	
ופנימיות	הלב	היינו	נקודת	פנימית	הלב	שלמעלה	מטעם	

ודעת.
כמו	 “ועד”מ	 ובלשונו:	 לכך,	 משל	 שמביא	 וכפי	
)=	בעניני	העולם(	לפעמים	יש	ענין	גדול	 במילי	דעלמא	
נקודת	 עד	 ונוגע	 בו	 תלוי	 האדם	 חיות	 שכל	 מאד	 מאד	
לעשות	 לפעמים	 לו	 וגורם	 בכלל	 ועד	 הלב	 פנימיות	

מעשים	ולדבר	דברים	שלא	בדעת	כלל”,	עכ”ל.
שהיא	 שבנפש	 יחידה	 בחי’	 יש	 יהודי	 בכל	 	 וכך	
הלב	 פנימיות	 נקודת	 מצד	 להקב”ה	 ההתקשרות	

שלמעלה	מטעם	ודעת.
היחידה  מבחי’  ניצוץ  היא  שבנפש  שהיחידה	
כל	 את	 בתוכה	 שכוללת	 ע”ש	 כך	 )שנקראת	 הכללית 
נקרא  שלכן  משיח,  נשמת  שהיא  ישראל(  נשמות	
משיח,  של  שמו  “כוכב”,  בשם  מישראל  כאו”א 

שנאמר עליו “דרך כוכב מיעקב”. 
על	הפסוק	דרך	כוכב	מיעקב	ישנם	שני	פירושים,	
פירוש	אחד	שזה	הולך	על	משיח	צדקינו,	ופירוש	שני	שזה	
הולך	על	כל	יהודי,	ומבאר	כ”ק	אד”ש	מלך	המשיח11	)ע”פ	
	))73 )שבהע’	 הבעש”ט	 בשם	 עיניים	 מאור	 בספר	 מ”ש	
אין	 הרי	 משיח,	 מנשמת	 ניצוץ	 יש	 יהודי	 שלכל	 שמכיוון	
על	משיח	צדקינו,	אלא	 הולך	 זה	 -	שבאמת	 זה	בסתירה	
שמצד	ניצוץ	משיח	שקיים	בכל	יהודי,	קאי	פסוק	זה	גם	

על	כל	יהודי.
בקשר	 הוי’”	 אליו	 ד”וירא	 שהגילוי	 נמצא	 וא”כ	

		ראה	לקו”ש	ח”ב	ע’	995,	שם	ע’	296. 	11

ובשייכות	לגאולה	הוא	בחי’	יחידה	שבנפש	ניצוץ	משיח	
שבכאו”א.

ד”וירא	 שהגילוי	 )ס”ז(	 לעיל	 שהתבאר	 מה	 וע”פ	
התגלות	 שהרי	 קטנים	 אצל	 דוקא	 מתבטא	 הוי’”	 אליו	
העצם	הוא	דוקא	בתחתון	)כנ”ל	בארוכה(,	כן	הוא	בנוגע	

לניצוץ	משיח	שבכל	אחד:
ומודגש ביותר אצל קטנים מישראל – כמאמר 

רז”ל שתינוקות של בית רבן נקראים “משיחי”. 
בהם	 שמודגש	 רק	 שלא	 לומר,  יש  לכך	 ובנוסף	
יותר	הניצוץ	משיח	אלא שבחי’ היחידה, ניצוץ משיח, 
מאשר	בגדולים,  תינוקות  אצל  יותר  בהתגלות  היא 
)ולכן  כ”כ  בהתגלות  אינם  הפנימיים  שהכחות  כיון 

גם הכרתם באלקות היא בעצמותו ית’, כנ”ל ס”ז(.
לאחרי	שהוסבר	מהי	המציאות	ד”וירא	אליו	הוי’”	
מהי	 לבאר	 אד”ש	 כ”ק	 ניגש	 לגאולה	 ובשייכות	 בקשר	

העבודה	הנדרשת	ע”מ	להיות	כלי	ראוי	לכך:
בפועל  נעשה  שבכ”א  משיח	 הניצוץ	 זה  וענין 
עי”ז  ובבריאה,  באדם	 ומושג	 שנתפס	 כלומר	 ובגלוי 
שכאו”א מישראל ממלא את שליחותו של הקב”ה 
יו”ד,  בתוספת  “שליח”  בתיבת  גם  כמרומז   –
שרומז על עשר כחות הנפש שבהם נעשית עבודת 
בגימטריא  ששליח	)348(	+	יו”ד	)10(	יוצא  השליחות, 
את  בלגלות  מתבטאת	 שהעבודה	 	,)358( “משיח” 
שתתגלה  באופן  היחידה,  בחי’  שבו,  משיח  הניצוץ 
ותחדור בגופו הגשמי ולא	רק	בגופו	אלא	אף בעניניו 
למרות	 )כלומר	 ועד  בעולם,  שבחלקו  הגשמיים 
שהעבודה	שלו	מגלה	רק	את	היחידה	שבנפש	שבו	שהיא	
רק	ניצוץ	מנשמת	משיח,	הרי( שבצירוף כל הניצוצות 
המשיח  ובא  מתגלה  יחד,  ישראל  שבכל  דמשיח 
כשבא	משיח	צדקינו יהי’  הכללי, משיח צדקנו, שאז 
אליו  ד“וירא  הגילוי  )שזהו	 בישראל  אלקות  גילוי 
בתכלית  מרחשון(  בח”י  )כפי	שמרומז  ובעולם  ה’”( 

השלימות.
וההוראה  הלימוד  עיקר  הוא  זה  ובענין 

מפרשת וירא – 
הענין	 מכללות	 לעיל	 הנלמדת	 ההוראה	 על	 נוסף	
ובמילא	 ולהשתוקק,	 לידע	 שצריך	 הוי’”,	 אליו	 ד”וירא	
לעשות	כל	התלוי	בו	לראות	את	הגילוי	כפי	שהוא	עכשיו,	

הרי	עיקר	הלימוד	מ”וירא	אליו	הוי’”,	הוא:
ביותר  להשתוקק  צריך  מישראל  שכאו”א 
בגאולה  שיהיה  כפי	 ה’”  אליו  ד”וירא  להגילוי 
בו  כל התלוי  ובמילא לעשות  והשלימה,  האמיתית 
שלו  ופעולה  פעולה  שכל  עי”ז  לכך,  ראוי  להיות 
דגאולה  ומצב  להמעמד  המתאים  באופן  נעשית 

האמיתית והשלימה12.

		ובכדי	שכל	פעולה	תהיה	באופן	המתאים	 	12
להגאולה,	בפשטות	צריכים	ללמוד	מה	יהיה	בגאולה,	

ועפ”ז	להתאים	את	כל	הפעולות	לכך.
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vn,tho kvngns unmc sdtukv vtnh,h,

uvakhnv/

hc/uczv bh,ux; ghkuh nhujs

csuru, vtjrubho _ ab,dk,v xduk,u

vnhujs, ak f"; nrjaui )an,crl

nac, pra, uhrt j"h nrjaui( cvuks,

tsb"g chuo zv )cab, f,r"t87(' acu

"
nzku ducr"97:

ngbhbhu vgherhho ak tsb"g _ fph

artu fcr ceybu,u' fntrz"k
"

cumhi

cumhi neyphw hshg"' ugtfu"f ktjrh

ab,dsk ugs ab,nbv kbaht chartk08

_ vva,sku, vnhujs, cvgbhi s
"

uhrt

tkhu vw" )kt re cbudg kgmnu18' tkt

a"p uhrt' j"h nr-jaui47

87(aha czv abh fph"i' avut runz kf,rt

ghktv )eubyrx
"

jbul kbgr" gw 8(/

97(hruaknh r"v p"d v"j' ucev"g ao/

08(ktjrh vx,keu, tchu' tsnu"r nvr"a'

ch"d ,arh ,rn"d* _ acabv zu v,jhkv ab,

vntv ugarkv,jk, bahtu,u/

18(fnusda do cp,dnu vhsug aftar huac

cjsru ukuns
"

keuyh ,urv"' tzh
"

hsg,hu vuh,hu"

)rtv xv"a vwa", gw 62/ ,a"d gw 36/ ,a"v gw

58(/

*(ukvghr avntnr vrtaui atnr crcho

)ckhk cw sjd vxufu, ,rn"d( vut s"v f,rh,bu kl

)eubyrx
"

jbul kbgr" gw 11(/

17(pra"h ao' hz/

27(ntur ghbho x"p phbjx/

37(rn"z kzj"c n' c/ ukzj"d rx' c/ ugus/

47(rtv hruaknh ng"a p"s v"u/

57(cke fs' hz/ urtv hruaknh ,gbh, p"s

v"v/

67(ac, ehy' c/

77(rtv keu"a jf"y gw 853 uthkl/ ugus/
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ובשייכות	 בקשר	 הנ”ל	 כל	 לבאר	 יש	 לסיכום:	
להגאולה	-	בנוגע	להמציאות	ד”וירא	אליו	הוי’”	בכללות	
שיהיה	 בתכלית	השלימות	 זה	 יהיה	 -	שבגאולה	 העולם	
ד”וירא	 להמציאות	 בנוגע	 הבריאה,	 בכל	 אלוקות	 גילוי	
אליו	הוי’”	כפי	שזה	באדם	-	הגילוי	דבחי’	היחידה	שהוא	
בכדי	 הנדרשת	 לעבודה	 ובנוגע	 שבכאו”א,	 משיח	 ניצוץ	
להיות	ראוי	לכך	)שזהו	עיקר	הלימוד	מ”וירא	אליו	הוי’”(	
והעבודה	 בגאולה,	 שיהיה	 כפי	 להגילוי	 ההשתוקקות	 	-
להיות	ראוי	לכך	ע”י	שכל	פעולה	מותאמת	למעמד	ומצב	

הגאולה.	
והשייכות	 הקשר	 על	 שהוסבר	 למה	 בהמשך	
מלך	 אד”ש	 כ”ק	 ממשיך	 להגאולה,	 הוי’”	 אליו	 ד”וירא	
האחרונים	 בדורות	 העילוי	שהתוסף	 את	 לבאר	 המשיח	

והשייכות	 הקשר	 ואת	 מרחשון,	 בכ”ף	 אדנ”ע	 בהולדת	
דעילוי	זה	להגאולה:

בדורות  מיוחד  עילוי  ניתוסף  ובזה  יב.  
האחרונים – שנתגלתה סגולתו המיוחדת של כ”ף 
מרחשון )שמתברך משבת פרשת וירא ח”י מרחשון( 
בהולדת אדנ”ע ביום זה )בשנת כתר”א,	שבזה	מרומז	
הענין	דכתר	)כתרא	בארמית	=	כתר(,	כנ”ל	(, שבו “מזלו 

גובר”	שמאיר	שורש	נשמתו:
שראו  כפי   – אדנ”ע  של  העיקריים  מעניניו 
כבר בקטנותו, כמארז”ל “בוצין בוצין מקטפי’ ידיע” 
)כנ”ל	ס”ב(, ועאכו”כ לאחרי שנתגדל ועד שנתמנה 
בהענין  המיוחדת  ההשתדלות   – בישראל  לנשיא 

ד”וירא אליו ה’” )לא רק בנוגע לעצמו, אלא 
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do( tmk ftu"t nhartk' fnusda

cvjhsua aku chxus hahc, ,unfh

,nhnho28' hahcv38akunsho cv
"

,urv

vbdkh, u,ur, vjxhsu, ,nhnv"48'

uctupi akhnus ,ur, vjxhsu, vut

"
cghui vyuc kvchbv ukvxchrv kgmnu

fkhnus vxudhu, cdkht ac,urv"58'

a
"

vjxhsu, hchbu fnu anchbho gbhi

cbdkv"68_ agh"z bgav )nghi usudn,(

vgbhi s
"

uhrt tkhu vw"' agbhbh tkeu,

vn,ctrho c,ur, vjxhsu,78)
"

sg t,

tkeh tchl"88( ctho crthh, ghbh vafk/

ugus uvut vgher _ azuvh vvfbv

kdtukv vtnh,h, uvakhnv g"h nahj

msebu98' atz hvhw khnus pbhnhu, v,urv

)hshg, tkeu,( c,fkh, vakhnu,'

fn"a09

"
haebh nbaheu, phvu"'

"
ahvhw

vshcur gnbu pv tk pv"19' fhui a
"

,urv

jsav nt,h ,mt"29'
"

nt,h" nna'

ukhnusv hvhw ctupi a
"

kt hknsu gus tha

t, rgvu duw fh fuko hsgu tu,h"39'

uh,hrv nzv' ctupi ak rthw'
"

uhrt tkhu

vw"'
"

uvhu ghbhl rutu, t, nurhl"'

crthw juah,/

udo gbhi zv nusda cpguk,u ak

tsb"g chxus hahc, ,unfh ,nhnho _

fncutr cahj,u vhsugv49cgbhi
"

fk

vhumt knkjn, ch, sus"' a,knhsh

,unfh ,nhnho vo
"

jhhkh ch, sus"

ahumtho knkjn, ch, sus bds tku

"
tar jrpu gecu, nahjl"59' uckaui

vrnc"o cvkfu, nkfho unkjnu, unkl

vnahj69:
"

hkjo nkjnu, vw" gs

a
"

bmj"' fnrunz do cvnal vf,ucho

s
"

tar jrpu gecu, nahjl" _ 
"

crul vw

kguko tni utni"79' a
"

tni" )ugtfu"f

c"p tni( nurv gk vbmjui cnkjnv89'

agh"z bgav cht, udhkuh sus nkft

nahjt cpugk nna/

hd/ucvsdav h,hrv csurbu zv _

sur vakhah99ktsb"g uk,knhshu jhhkh

ch, sus' acu nx,hhn, ubakn,gcus,o

ak jhhkh ch, sus kvcht t, vdtukv

cpugk nna g"h sus nkft nahjt'

ufscrh f"e nu"j tsnu"r baht surbu

a"p uhrt' j"h nr-jaui 48

28(kvghr nvahhfu, s
"

,nho" knmu, nhkv

_ fn"a
"

v,vkl kpbh uvhw ,nho"' g"h vnhkv

)kl kl hz' t ucpra"h(/

38(nkaui
"

huacuguxe c,urv"' vhhbu'

avgxe c,urv' do cpbhnhu, v,urv' vut ctupi

ak v,hhacu,/

48(ahj, khk anj", ,rb"y _ 
"

v,nho"

j"t gw fv/ ugus/

58(ao gw fd/

68(ao gw fs/

78(ucpry cntnrh vjxhsu, aku' acvo

cuky unusda chu,r vrjc, vchtur cvcbv

uvadv' ugs abert g"h jxhsho vrtaubho c,utr

"
vrnc"o ak ,ur, vjxhsu," )keu"s j"c rmu'

t/ urtv do xvWa ,ba"t j"t gw 81-711(/

88(sv"t fj' y/ urtv ,bht eu"t ebu' c/

ugus/

98(rtv tdv"e svcga"y vhsugv _ fa"y

c,jk,u/ ucf"n/

09(av"a t' c ucpra"h/

19(mrur vnur gv"p/

29(haghw bt' s/ uhe"r ph"d' d/

39(hrnhw kt' kd/

49(ahj, anj", ,rx"t _ keu"s j"s

,apz' c uthkl/ xw vahju, ,a"c x"g 141

uthkl/

59(,vkho py' bc/

69(xph"t/

79(ao' bd/

89(rtv bzhr cxupv/ ua"b/

99( kvghr nn"a
"

gyr, zebho cbh cbho"

)nakh hz' u/ urtv tcu, p"u n"j/ c"r px"d' c('

"
kt hnuau nphl unph zrgl unph zrg zrglduw

ng,v ugs guko" )haghw by' ft/ urtv c"n pv'

t(/
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גם( אצל כאו”א מישראל, כמודגש בהחידוש 
ישיבה  שהיא  תמימים,  תומכי  ישיבת  ביסוד  שלו 
החסידות  ותורת  הנגלית  “תורה  בה  שלומדים 
הוי’”	 אליו	 ד”וירא	 הענין	 שזהו	 שלימה”,  	= תמימה 
הוא  החסידות  תורת  שלימוד  ובאופן  בשלימות, 
כלימוד  לעצמו  ולהסבירה  להבינה  הטוב  “בעיון 
כמו  יבינו  ש”החסידות  שבתורה”,  בגליא  הסוגיות 
את	 שיש	 רק	 לא	 שעי”ז   – בנגלה”  ענין  שמבינים 
נעשה  אלא,  בשלימות,	 הוי’”	 אליו	 ד”וירא	 המציאות	
שעניני  ה’”,  אליו  ד”וירא  הענין  ודוגמת13(  )מעין 
אלקות המתבארים בתורת החסידות )“דע את אלקי 
דהיינו	שנתפסים	 השכל  עיני  בראיית  באים  אביך”( 

ומושגים	בשכל	האדם.
)הלימוד	דתורת	 שזוהי   – העיקר  והוא  ועוד 
לא	 נגלה(,	 )כמו	 והסברה	 הבנה	 של	 באופן	 החסידות	
כפי	 הוי'"	 אליו	 ד"וירא	 הגילוי	 ודוגמת	 מעין	 שהיא	 רק	
שיהיה	בגאולה,	אלא	ה”ה	מהוה	חלק	מ(	ההכנה לגאולה 
יהי’  שאז  צדקנו,  משיח  ע”י  והשלימה  האמיתית 
בתכלית  אלקות(  )ידיעת  התורה  פנימיות  לימוד 
השלימות, כמ”ש “ישקני מנשיקות פיהו”, שהכוונה	
כלומר	 פה”,  אל  פה  עמנו  הדיבור  “שיהי’  בזה	היא 
חדשה  ש”תורה  כיון  שנשיג	ונתפוס	אלוקות	במוחש, 
“מאתי”  שזה	כולל	מצד	אחד	שיהיה	זה	 תצא”,  מאתי 
יהי’  לימודה  שני  ומצד	 הקב”ה,	 של	 מעצמותו	 ממש,	
באופן ש”לא ילמדו עוד איש את רעהו גו’ כי כולם 
כ”כ	 עד	 האדם	 בדעת	 ויחדור	 שיתקבל	 אותי”,  ידעו 
רק	 לא	 מזה,  ויתירה  עיני	השכל,  בראיית	 זאת	 שיראו	
שיראו	זאת	בעיני	השכל	אלא	יהיה	זה באופן של ראי’, 
מוריך”,  את  רואות  עיניך  “והיו  ה’”,  אליו  “וירא 

בראי’ חושית.
דההכנה	להגילוי	ד”וירא	אליו	הוי’”	 וגם ענין זה 
בפעולתו  מודגש  בגאולה  שיהיה	 כפי	 חושית	 בראיה	
של אדנ”ע ביסוד ישיבת תומכי תמימים – כמבואר 
בית  למלחמת  היוצא  “כל  בענין  הידועה  בשיחתו 
הם  תמימים  תומכי  שתלמידי  שם  שמבאר	 דוד”, 

		שהרי	הענין	ד”וירא	אליו	הוי’”	לאמיתתו	הוא	 	13
שנראה	גם	מצד	הגוף,	משא”כ	כאן	שזהו	רק	מצד	ראיית	

עיני	השכל.

נגד  דוד  בית  למלחמת  שיוצאים  דוד”  בית  “חיילי 
על	 שלועגים	 משיחך”,  עקבות  חרפו  “אשר  אלו 
בהלכות  הרמב”ם  ובלשון  המשיח,  בביאת	 האמונה	
מהסימנים	 שא’	 המשיח:  ומלך  ומלחמות  מלכים 
שזה	מתבצע	גם	 ה’”  מלחמות  “ילחם  של	משיח	הוא 
ע”י	חיילי	בית	דוד	תלמידי	התמימים14,	ולא	רק	שיסוד	
עד  אלא  משיח,	 של	 למלחמה	 קשור	 תמימים	 תומכי	
בהמשך  גם  כמרומז  לנצחון,  אף	 שקשור	 ש”נצח”, 
“ברוך   – משיחך”  עקבות  חרפו  ד”אשר  הכתובים 
ה’ לעולם אמן ואמן”, ש”אמן” )ועאכו”כ ב”פ אמן( 
מורה על הנצחון במלחמה, כמ”ש	בגמ’	נזיר	)בסופה(	
וא”ל	 המברך	 מן	 יותר	 אמן	 העונה	 גדול	 אומר	 יוסי	 “רבי	
רבי	נהוראי	השמים	)	=	לשון	שבועה(	כך	הוא	תדע	שהרי	
וכפרש”י	 נוצחין”,	 וגבורים	 במלחמה	 מתגרין	 גוליירים	
)שם(	“חלשין	מתגרין	במלחמה	תחלה	ואחר	כך	גבורים	
המברך	 לאחר	 בא	 אמן	 העונה	 כאן	 אף	 ונוצחין	 באין	
שעי”ז  ומנצח	לומר	שהעונה	אמן	משובח	מן	המברך”, 
מלכא  דוד  וגילוי  ביאת  נעשה  ע”י	הנצחון	במלחמה 
אליו	 ד”וירא	 הגילוי	 יהיה	 שאז	 ממש  בפועל  משיחא 

הוי’”	בראיה	מוחשית.
זה,	 בדורנו	 עילוי	 נתוסף	 הנ”ל	 בכל	 לסיכום:	
אשר	ע”י	יסוד	ישיבת	תומכי	תמימים	ע”י	אדנ”ע	)שיום	
חסידות		 בה	 שלומדים	 חשון(,	 מר	 בכ”ף	 הוא	 הולדתו	
בראיית	 אלוקות	 משיגים	 שעי"ז	 הנגלה,	 לימוד	 כאופן	
אליו	 ד”וירא	 מהגילוי	 ודוגמה	 מעין	 נעשה	 השכל,	 עיני	
הוי’”	בגאולה,	ויתירה	מזה	שזהו	הכנה	לשלימות	הגילוי	
בגאולה.	 שיהיה	 כפי	 מוחשית	 בראיה	 הוי’	 אליו	 ד”וירא	
במלחמה	 מנצחים	 הישיבה	 יסוד	 שע”י	 בזה	 וכמודגש	

באלו	“אשר	חרפו	עקבות	משיחך”.	
יג.  ובהדגשה יתירה בדורנו זה – דור השלישי 
)בכללות	 שבו  דוד,  בית  חיילי  ולתלמידיו  לאדנ”ע 
בית  חיילי  של  עבודתם  ונשלמת  מסתיימת  הדור( 
דוד להביא את הגאולה בפועל ממש ע”י דוד מלכא 

משיחא, וכדברי כ”ק מו”ח אדמו”ר נשיא דורנו 

		ראה	בקובץ	‘צדיק	למלך’	ח”ו,	ע’	711,	ד”יכוף	כל	 	14
ישראל”	יהיה	ע”י	השלוחים,	ולכאורה	כן	הוא	גם	בנוגע	

ל”ילחום	מלחמות	ה’”,	ודו"ק.



24

cjhho jhu,u cgknt shi afcr bx,hhnv

ubaknvfk vgcusv' ugunsho nufbho

keck, sus nkft nahjt' ugtfu"f

ktjrh vnal vgcusv sjhhkh ch, sus

cvpm, vnghhbu, jumv cnal trcgho

abv' ctupi a
"

b,i vw kfo kc ksg,

ughbho krtu, utzbho kanug"001/

ucsurbu zv bnmtho fcr cab,

vmsh"e _ ktjrh xhuo ab, vp"y'

veaurv go nznur p"y' axhunu uju,nu

"
tar jrpu gecu, nahjl"'

"
crul vw

kguko tni utni"' dnr vbmjui snkjn,

ch, sus' un,jhkv v,eupv vahhf,

knznur msh"e' axhunu uju,nu
"

uhvh

bugo vw tkehbu gkhbu duw ungav hshbu

fubbvu"' seth gk ch, vnesa

skg,hs101'
"

nesa tsb-h fubbuhshl"201/

ucab, vmsh"e bnmtho fcr cab,

vw,ab"c'
"

vhw ,vt ab, bpktu, cfk":

"
bpktu," _ eth gk bpktu, vdtukv

vg,hsv' fn"a301

"
fhnh mt,l ntr.

nmrho trtbu bpktu,"' uha kunr aeth

do gk v
"

,urv jsav" skg,hs kcut

)pbhnhu, v,urv' abert,
"

ji"' r",

"
jfnv bx,rv"' uh"k aphruau do

"
jfnv bpktv"( a,vhw ctupi ak

"
bpktu," )

"
bpktu, n,ur,l"401( kdch

khnus v,urv cguko vzvQ u
"

bpktu,

cfk"501'
"

cfk nfk fk"' fn"a tmk

vtcu, a
"

vyghni vec"v cguko vzv

nghi vguko vct"601' azuvh vakhnu,

skg,hs kcut/

ucab, vw,ab"c bnmtho fcr cac,

pw uhrt' acu nusda, vahhfu, kdtukv

vtnh,h, uvakhnv acv hvhw akhnu,

vdhkuh s
"

uhrt tkhu vw" kftu"t

nhartk' uechgu,u cj"h nrjaui' anurv

gk vnaf, uv,dku, vjhu, )j"h( vtkeh

cfk gbhbh vguko aguxeho cvo cjusa

nrjaui' aakhnu,u ktjrh vbmjui

s
"

tar jrpu gecu, nahjl crul vw

kguko tni utni" )cxhuo uju,o ahgur

,vkho shuo j"h cjusa(Q u,ul dw hnho

kf"; nrjaui701' cjhw vf,r' anurv gk

v,dku, nkfu,u ak vec"v cfk vguko

kg,hs kcut )fb"k xh"t(/

uha kvuxh;' afhui ajusa nrjaui

vut vjusa vrtauikgcusv cguko

kgau, ku h,w shrv c,j,ubho' v"v

fukk do vjsaho aktjrhu' ucnhkt' f";

nrjaui' vf,r snrjaui' fukk do vf,r

svjsaho aktjrhu: vf,r sjusa fxku'

axhunu chnh jbufv' jbuf, vnzcj

uvnesa801' ubx vani' aeaur do go

a"p uhrt' j"h nr-jaui49

701(kvghr' acf"; nrjaui abv zu n,jhkv

ab, vek"c scgk huo vvuks,' ucnznur ,vkho

vn,tho kabv zu nsucr g"s acug, vec"v gk

vbmjhu, snkfu, sus:
"

bacg vw ksus tn, kt

hauc nnbv duw"'
"

ao tmnhj eri ksus grf,h br

knahjh"' ufi g"s vbmjhu, schvn"e:
"

eunv vw

knbuj,l duw"'
"

fh cjr vw cmhui tuv knuac ku"'

"
zt, nbuj,h gsh gs"/

801(kvghr nn"a cnsra )hk"a n"t rnz

eps( a
"

cf"v cfxku bdnr nktf, vnafi ugav

neupk gs tjs cbhxi / / ung,v vpxhs fxku

adnrv cu vnktfv' tnr vec"v gkh kako' nv

ako ku vec"v' jbuf, janubth"' unxhho:
"

ufi

nrjaui)acu bako cbhi ch, rtaui ukt bp,j gs

kjusa ,arh aktjrhu( g,hs vec"v kako ku"

_ cjbuf, chvn"e vakhah a,vhw cjusa

nrjaui/

ukvghr do nvahhfu, kpra, uhrt _

001(,cut fy' d/

101(nsra ,vkho gv"p/

201(cakj yu' hz/

301(nhfv z' yu/

401(,vkho ehy' hj/

501(ukvghr' avcw vut do r", chbv'

bpktu, chbv' aczv nusda hu,r vahhfu,

s
"

bpktu," kpbhnhu, v,urv/

601(c"c yz' xg"c uthkl/
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שכבר  =	בעוה"ז(  	( דין  בעלמא  חיותו  בחיים 
עומדים  ובמילא  העבודה,  כל  ונשלמה  נסתיימה 
מוכנים לקבלת דוד מלכא משיחא, ועאכו”כ לאחרי 
בהפצת המעיינות  דוד  בית  דחיילי  העבודה  המשך 
חוצה במשך ארבעים שנה, שאחרי	ארבעים	שנה	אדם	
נכנס	לסוף	דעתו	של	רבו,	ובמילא	ה”ז באופן ש”נתן ה’ 

לכם לב לדעת ועינים לראות ואזנים לשמוע”.
הצדי”ק  בשנת  כבר  נמצאים  זה  ובדורנו 
– לאחרי סיום שנת  להולדת	כ"ק	אד"ש	מלך	המשיח	
וחותמו  שסיומו  פ”ט,  מזמור  עם  הקשורה  הפ”ט, 
“אשר חרפו עקבות משיחך”, “ברוך ה’ לעולם אמן 
ואמן”, שזה	מורה	על	גמר הנצחון דמלחמת בית דוד 
למזמור  השייכת  התקופה  ומתחילה  סי”ב(,  )כנ”ל	
צדי”ק, שסיומו וחותמו “ויהי נועם ה’ אלקינו עלינו 
המקדש  בית  על  דקאי  כוננהו”,  ידינו  ומעשה  גו’ 
הגאולה	 היינו	 ידיך”,	 כוננו  אדנ־י  “מקדש  דלעתיד, 

האמיתית	והשלימה.
ובשנת הצדי”ק נמצאים כבר בשנת ה’תשנ”ב, 
קאי   – “נפלאות”  בכל”:  נפלאות  שנת  תהא  “הי’ 
צאתך  “כימי  כמ”ש  העתידה,  הגאולה  נפלאות  על 
מארץ מצרים אראנו נפלאות”, ויש לומר שקאי גם 
על ה”תורה חדשה” דלעתיד לבוא )פנימיות התורה, 
שנקראת “חן”, ר”ת “חכמה נסתרה”, וי”ל שפירושו 
ושייכת	 נסתרת	 שהיא	 רק	 לא	 נפלאה”  “חכמה  גם 
לגילוי	 משייכות	 שלמעלה	 נפלאה	 שהיא	 אלא	 לגילוי,	
“נפלאות”  של  באופן  שתהי’  וריחוק(  פלא	 בחי’	 	–

בעולם  התורה  לימוד  לגבי  מתורתך”(  )“נפלאות 
אצל  כמ”ש  כל”,  מכל  “בכל  בכל”,  ו”נפלאות  הזה; 
האבות ש”הטעימן הקב”ה בעולם הזה מעין העולם 

הבא”, שזוהי השלימות דלעתיד לבוא.
ובשנת ה’תשנ”ב נמצאים כבר בשבת פ’ וירא, 
שבו מודגשת השייכות לגאולה האמיתית והשלימה 
שבה יהי’ שלימות הגילוי ד”וירא אליו ה’” לכאו”א 
מישראל, וקביעותו של	ש”פ	וירא	היא	בח”י מרחשון, 
)ח”י( האלקי  והתגלות החיות  שמורה על המשכת 
בכל עניני העולם שעוסקים בהם בחודש מרחשון, 
ששלימותו של	המשכת	החיות	בכל	עניני	העולם	תהיה 
ברוך  משיחך  עקבות  חרפו  ד”אשר  הנצחון  לאחרי 
ה’ לעולם אמן ואמן” )בסיום וחותם שיעור תהלים 
וקביעותו	של	ש”פ	וירא	היא	בתוך  דיום ח”י בחודש(; 
על  שמורה  הכתר,  בחי’  מרחשון,  לכ”ף  ימים  ג’ 
לעתיד  העולם  בכל  הקב”ה  של  מלכותו  התגלות 

לבוא )כנ”ל סי”א(.
הוא  מרחשון  שחודש  שכיון  להוסיף,  ויש 
)ראשון	גם	מלשון	ראש	היינו	שכולל	 הראשון  החודש 
בתוכו	את	כל	השנה,	בדוגמת	הראש	שכולל	את	כל	הגוף( 
בתחתונים,  דירה  ית’  לו  לעשות  בעולם  לעבודה 
כ”ף  ובמילא,  שלאחריו,  החדשים  גם  כולל  ה”ה 
מרחשון, הכתר דמרחשון, כולל גם הכתר דהחדשים 
שלאחריו: הכתר דחודש כסלו, שסיומו בימי חנוכה, 
ונס השמן,  והמקדש,  שנקרא	כן	ע”ש חנוכת המזבח 

שקשור גם עם 
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pbhnhu, v,urv' ani ac,urv901'

ab,dk,v c,ur, vjxhsu, cjusa

fxku011Q vf,r sjusa yc,
111_ 

"
hrj

avdu; bvbv ni vdu;"211' arunz gk

vvbtv svdu; akngkv' ha vtnh,h'

nvdu; aknyv' ha vbcrt311Q uvf,r

sjusa acy
411' avgahrh acu huo

vvhkukt ak f"e nu"j tsnu"r' a
"

fk511

ngahu u,ur,u ugcus,u tar gcs fk hnh

jhhu / / n,dkv unthr / / upugk haugu,

cerc vtr."611Q ufi vf,r svjsaho

aktj"z gs kxhunv ak ab, vmsh"e711

c
"

ngav hshbu fubbvu"' cbhi chvn"e

vakhah g"h vnkl vnahj'
"

nkl nch,

sus"811)a
"

zfv cf,rnkfu, / / ku

ukcbhu / / gs guko"911( a
"

cubv

vnesa"021_ ,hf; unhs nna' cj"h

nrjaui )kpbh f"; nrjaui(' fhui afcr

b,ehhon"a121

"
uceau t, vw tkehvo

ut, sus nkfo" )fph atnrbu cehsua

kcbv sjusa nrjaui221' uc,uxp,

"
tni"321' anurv gk vehuo cpugk

nna421(/

hs/ugus uvut vgher:

bux; gk vncutr kghk )xh"t(

aehhn, nmhtu,u ak nahj cbhmu. nahj

)cjhw vhjhsv( acftu"t nhartk' ehhn,

do nmhtu,u ak nahj fpauyu)hjhsv

vfkkh,( _ fhsug a
"

cfk sur usur buks

tw nzrg hvusv avut rtuh kvhu, nahj

khartk"521'
"

tw vrtuh nmse,u kvhu,

dutk' ukfahdhg vzni hdkv tkhu vah",

uhakju fuw"621' uthku kt vhu n,grcho

gbhbho ck,h rmuhho vnubgho ungfcho

fuw' vhw n,dkv uct cpugk nna/

ug"p vusg, f"e nu"j tsnu"r baht

surbu' nahj721acsurbu' afcr bx,hhnu

ubaknu fk gbhbh vgcusv ugunsho

nufbho keck, pbh nahj msebu' vrh'

chnhbu tku )fb"k xh"d( b,cyku fk

vnbhgu, uvghfucho fuw' ufhui afi' habv

)kt re vnmhtu,snahj' tkt( do

vv,dku,snahj' ugfahu mrhfho re

keckpbh nahj msebu cpugk nna!

ucxdbui spra, vacug _ amrhfho

re keckvv,dku, s
"

uhrt tkhu vw"' vi

cbudg kcb"h )tkhu(' uvi cbudg kfk

a"p uhrt' j"h nr-jaui 50

acxhunv btnr
"

cvr vw hrtv"'
"

vw hcjr uhrtv

ku t, vneuo vzv kvaru, cu afhb,u ukverhc

fti ercbu," )fc' hs ucpra"h(/

901(rtv ctrufv tn"c agr ve"a pb"s

uthkl/ ugus/

011(fukk ucnhujs f";fxku' acu baknv

vdtukv sh"y fxku' r"v kjxhsu,/

111(ukvghr' af";cu vut huo vvhkukt

svrnc"o z"k' axhuo uju,o xpr vvkfu, aku

vut cvkfu, nkl vnahj/

211(ndhkv hd' t/

311(rtv keu"a jy"u gw 283 uthkl/

411(jusa vh"t )
"

ga,h gar jusa"( _

aeaur go cjhw vf,rakngkv ngar xphru,/

511(,bht tdv"e xz"l-uf"j/

611(ucf";cu baknu gar hnho )nxpr ako(

kvghkuh uvakhnu, sgahrh acu/

711(cvf,r sjusa bhxi _ chuo ga,h gar

huo' aeaur go cjhw vf,r )fb"k vgrv 411(/

811(rnc"o vkw nkfho xph"t/

911(ao p"t v"z/

021(ao rph"t/

121(vuag d' v/

221(rtv xv"a ,ab"c j"t gw 66 )kghk gw

22( uthkl/

321(r",
"

t-k nkl btni" )ac, acvgrv

67/ xbvsrhi eh' xg"c uthkl(/

421( rtv jst"d nvra"t kxbvsrhi ao/

521(phw vcryburt kndhk, ru,/

621(rtv au", j,"x ju"n )j"u( cxupu

)xm"j(/ urtv as"j pt, vasv ngw vtk"; fkk

gw/ ugus/

721(hjhsv vfkkh,' anthrv un,dkv

cban,u ak baht vsur' afukk t, fk ba"h

acsur )rtv s"v psv cakuo cagrh ,aucv

ktsvtn"m ph"c(/



27ביאור בדרך אפשר על הדבר מלכות

פנימיות התורה, שמן שבתורה, שנתגלתה 
ובפרט	בי”ט	כסלו	 כסלו  בחודש  החסידות  בתורת 
ר”ה	לחסידות ; הכתר דחודש טבת – “ירח שהגוף 
סובב	 שהקב”ה	 מבארת	 הגמרא	 הגוף”,  מן  נהנה 
שאסתר	תלקח	לאחשוורוש	דוקא	בחודש	טבת	בזמן	

הקור,	שאז	הגוף	נהנה	מן	הגוף.
הפירוש	הפנימי	בכך,	שדוקא	בזמן	קור	רוחני,	
והיהודי	 בגלוי	 מאירים	 אינם	 הנשמה	 כחות	 כאשר	
עובד	את	ה’	על	ידי	הגוף	בכחותיו	הוא,	אז	“הגוף	נהנה	
שלמעלה,  דהגוף  ההנאה  על  שרומז  הגוף”,  מן	
ומהות(	 עצמות	 	– דלמעלה	 )הגוף	 עצמו	 הקב”ה	
מהגוף	 הנברא  יש  שלמטה,  מהגוף  האמיתי,  יש 
הגשמי	של	היהודי; והכתר דחודש שבט, שהעשירי 
שבו יום ההילולא של כ”ק מו”ח אדמו”ר, ש”כל 
מעשיו ותורתו ועבודתו אשר עבד כל ימי חייו . 
. מתגלה ומאיר . . ופועל ישועות בקרב הארץ”; 
של  לסיומה  עד  שלאח”ז  דהחדשים  הכתר  וכן 
שהכונה	 כוננהו”,  ידינו  ב”מעשה  הצדי”ק  שנת 
היא	על בנין ביהמ”ק השלישי ע”י המלך המשיח, 
לו   .  . מלכות  בכתר  )ש”זכה  דוד”  מבית  “מלך 
. . עד עולם”( ש”בונה המקדש” – תיכף  ולבניו 
מרחשון(,  כ”ף  )לפני  מרחשון  בח”י  ממש,  ומיד 
כיון שכבר נתקיים מ”ש “ובקשו את ה’ אלקיהם 
לבנה  בקידוש  שאמרנו  )כפי  מלכם”  דוד  ואת 
על  שמורה  “אמן”,  ובתוספת  מרחשון,  דחודש 

הקיום בפועל ממש(.
זה	 בדורנו	 במיוחד	 מודגש	 וכ”ז	 לסיכום:	
כבר	 ועומדים	 העבודה,	 את	 ומשלימים	 שמסיימים	
לאחרי	הנצחון,	וכעת	נמצאים	בשנת	הצדיק,	שסיום	
לאחרי	 כבר	 ונמצאים	 הגאולה,	 על	 קאי	 צדיק	 מזמור	

פ’	וירא,	שתוכנה	הוא	הגילוי	ד”וירא	אל	הוי’”	בגאולה,	
הכתר,	 לגילוי	 שקשור	 חשון	 כ”ף	 לאחרי	 ונמצאים	

שכולל	בתוכו	הכתר	דכל	החדשים	שלאחריו.
יד.  ועוד והוא העיקר:

שקיימת  )סי”א(  לעיל  המבואר  על  נוסף 
מציאותו של משיח בניצוץ משיח )בחי’ היחידה( 
של  מציאותו  גם  קיימת  מישראל,  שבכאו”א 
משיח כפשוטו )יחידה הכללית( – כידוע ש”בכל 
דור ודור נולד א’ מזרע יהודה שהוא ראוי להיות 
שהכונה	 החת”ס	 שמפרש	 וכפי	 לישראל”,  משיח 
היא	ל”א’ הראוי מצדקתו להיות גואל, היינו	שראוי	
ולכשיגיע  בפועל,  גואל	 שהוא	 ולא	 גואל	 להיות	
הזמן דהיינו	אם	הדור	יהיה	זכאי יגלה אליו השי”ת 
ענינים  מתערבים  היו  לא  ואילו  כו’”,  וישלחו 
הרי	מכיוון	 כו’,  ומעכבים  המונעים  רצויים  בלתי 
בפועל  ובא  מתגלה  הי’  במילא  זכאי	 היה	 שהדור	

ממש.
נשיא  אדמו”ר  מו”ח  כ”ק  הודעת  וע”פ 
דורנו, משיח שבדורנו, שכבר נסתיימו ונשלמו כל 
עניני העבודה ועומדים מוכנים לקבלת פני משיח 
צדקנו, הרי, בימינו אלו )כנ”ל סי”ג( נתבטלו כל 
המניעות והעיכובים כו’, וכיון שכן, ישנה )לא רק 
דמשיח,  ההתגלות  גם  אלא(  דמשיח,  המציאות 
דמכיוון	שהדור	זכאי,	שהרי	נתבטלו	כל	המניעות,	הרי	
נגלה	אליו	השי”ת	ושלחו, ועכשיו צריכים רק לקבל 

פני משיח צדקנו בפועל ממש!
היינו	שהאדם	וכל	העולם	יכיר	וידע	בכך,	ע”ד	
כפי	שהוא	בנוגע	להגילוי	ד”וירא	אליו	הוי’”,	וע”ד	כפי	

שהוא	בנוגע	לניצוץ	משיח	שבכ”א	)כנ”ל,	וכדלהלן(.
רק  שצריכים   – השבוע  דפרשת  ובסגנון 
לקבל ההתגלות ד”וירא אליו ה’”, הן בנוגע לבנ”י 

)אליו(, והן בנוגע לכל 
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a"p uhrt' j"h nr-jaui51

vguko )j"h nrjaui(' cpugk nna'

cguko vgahw vdanh' fn"a
"

uhsg fk

pguk fh t,v pgk,u"' acfk scr

acguko hvhw bhfr a
"

t,v pgk,u"' ugs

a
"

kg,hs kcut ,tbv muuj, fuw"821' udo

csuno'
"

tci nehr ,zge"921' ugtfu"f

cbudg kcb"h anfrhzho uzugeho
"

vbv

tkehbu zv"031/

ufhui afi' nuci' afk vgbhbho ufk

vpguku, jsurho cgbhbh nahj udtukv'

fukk do ctfhk,u ua,hh,u' ana,uee

kxgusv skuh,i uaur vcr uhhi vnaunr'

gs fsh fl ado ktjrh vxgusv batr

rgckxgusv skuh,i uaur vcr uhhi

vnaunr' ucnhkt' yugi kvec"v athbu

hfuk kehho vnmuv s
"

utfk, uacg,

ucrf,"131
ktnh,,vgs avec"v huahcbu

gk aukjbu kvxgusv skg,hs kcut'

u,hf; unhs nnkt vec"v cea,u _

cvxgusv shuo va"e
231)ucpry xgusv

akhah, veaurv go dtukv vakhah,

uchvn"e vakhah331(pra, uhrt' fsra,

jz"k431

"
nth sf,hc )cpra, uhrt531(

uhdsk vhks uhdnk' g,hs vec"v kgau,

xgusv kmsheho chuo ahdnk jxsu kzrgu

ak hmje' ktjr atufkhi uau,hi / /

tunr ku )vec"v( ksus yuk )fux ak

crfv( ucrl' tunr kvi tbh tcrl ukh

btv kcrl' abtnr631fux haugu, tat

ucao vw tert"/

uvgher _ afk zv hvhw cdkuh ucpugk

nna'
"

nrtv ctmcgu utunr zv"731'

"
vbv zv )vnkl vnahj( ct"831' uvbv f"e

nu"j tsnu"r baht surbu )
"

vehmu urbbu

aufbh gpr"931(' u
"

vbv tkehbu zv duw zv

vuhw euhbu ku bdhkv ubanjv

chaug,u"031' anj, vdtukv vtnh,h,

uvakhnv cdkuh ucpugk nna atz

ncrfho gkhw:
"

avjhhbu uehhnbu uvdhgbu

kzni vzv"/

uccbhi hruakho ghr esal"'
"

vrjni vut hbjhkbu

khuo afuku ac, unbujv kjhh vguknho"/

331(rtv keu"a jf"t gw 48 uthkl/ ua"b/

431(pxjho ehy' c/

531(ft' j/

631(,vkho eyz' hd/

731(rtv ,gbh, ao/ anu"r xpf"d/ pra"h

cakj yu' c/

831(av"a c' j ucava"r gv"p/

931(haghw fu' hy/

821(nsra ,vkho nznur gd cxupu/

921(jceue c' ht/

031(haghw fv' y/ urtv ,gbh, cxupv/

131(gec j' hu"s/

231(aahhf, kvdtukv' fn"a ccrf, vnzui

)shuo vac,*(
"

uvrtbu/ / cbjn, mhui ghrl

*(bux; gk vjhuc svzfr,
"

nkfu, ch, sus

ccubv hruakho" crf, vnzui acfk huo )crfu,

acvgrv 84(/
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)ח”י מרחשון(, בפועל ממש, בעולם  העולם 
אתה  כי  פעול  כל  “וידע  כמ”ש  הגשמי,  העשי’ 
ש”אתה  ניכר  יהי’  שבעולם  דבר  שבכל  פעלתו”, 
פעלתו”, ועד ש”לעתיד לבוא תאנה )צומח( צווחת 
כו’”, וגם בדומם, “אבן מקיר תזעק”, ועאכו”כ בנוגע 

לבנ”י שמכריזים וזועקים “הנה אלקינו זה”.
פני	 לקבל	 רק	 נשאר	 שעכשיו	 שכן,  וכיון 
חדורים  הפעולות  וכל  הענינים  שכל  מובן,  משיח 
בעניני משיח וגאולה, כולל גם באכילתו ושתייתו, 
ושור  דלויתן  לסעודה  שמשתוקק  בכך	 שמתבטא	
הבר ויין המשומר, עד כדי כך שגם לאחרי הסעודה 
נשאר רעב לסעודה דלויתן ושור הבר ויין המשומר, 
המצוה  לקיים  יכול  שאינו  להקב”ה  טוען  ובמילא, 
ד”ואכלת ושבעת וברכת” לאמיתתה שהרי	מהתורה	
שמתחייב	 לדרבנן	 )משא”כ	 שבע  כשהוא	 רק	 חייב	
באכילת	כזית	אף	אם	אינו	שבע( עד שהקב”ה יושיבנו 
ומיד  ותיכף  לבוא,  דלעתיד  להסעודה  שולחנו  על 
הש”ק  דיום  בהסעודה   – בקשתו  הקב”ה  ממלא 
השיחה(  אמירת	 )זמן	 שלישית  סעודה  )ובפרט 
השלישי(  וביהמ”ק  השלישית  גאולה  עם  הקשורה 
)בפרשת  דכתיב  “מאי  חז”ל   כדרשת  וירא,  פרשת 
וירא( ויגדל הילד ויגמל, שפשטות	הכתוב	קאי	לאחרי	
לידת	יצחק,	ודורשים	שעתיד הקב”ה לעשות סעודה 
לצדיקים ביום שיגמל חסדו לזרעו של יצחק, לאחר 

טול  לדוד  )הקב”ה(  לו  אומר   .  . ושותין  שאוכלין 
)כוס של ברכה( וברך, אומר להן אני אברך ולי נאה 
ישועות  כוס  המלך	 דוד	 על	 בתהילים	 שנאמר  לברך, 

אשא ובשם ה’ אקרא”.
והעיקר – שכל זה יהי’ בגלוי ובפועל ממש, 
)המלך  זה  “הנה  זה”,  ואומר  באצבעו  “מראה 
המשיח( בא”, והנה כ”ק מו”ח אדמו”ר נשיא דורנו 
גו’  זה  אלקינו  ו”הנה  עפר”(,  שוכני  ורננו  )“הקיצו 
נגילה ונשמחה בישועתו”, שמחת  זה הוי’ קוינו לו 
ממש  ובפועל  בגלוי  והשלימה  האמיתית  הגאולה 
שהיא	 שהחיינו	 בברכת	 )כהדין	 עלי’  מברכים  שאז 
בפועל15(:  שישנו	 דבר	 על	 בלב	 הנרגשת	 שמחה	 על	 רק	

“שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה”.
כפי	 הוי’”	 אל	 ד”וירא	 הגילוי	 על	 נוסף	 לסיכום:	
המציאות	 את	 יש	 שבכ”א,	 משיח	 בניצוץ	 מתבטא	 שזה	
גם	ההתגלות,	 רק	המציאות	אלא	 ולא	 דמשיח	כפשוטו,	
חדור	 הכל	 שכן	 וכיון	 המניעות,	 כל	 שהתבטלו	 מכיוון	
דלויתן	 להסעודה	 שמשתוקק	 באכילתו	 כולל	 בגאולה,	

ושור	הבר,	והעיקר	שיהיה	זה	בפועל	ממש!

		ראה	שיחת	תזו”מ	תנש”א	בסופה,	ובהע’	431,	 	15
ו531	שם.
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לזכות

כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
מהרה יגלה אכי"ר

יה"ר שיראה הרבה נחת מבניו - התמימים בפרט
משלוחיו, חסידיו, וכלל ישראל - בכלל

ויגאלנו ויוליכנו קוממיות לארצנו
וישמיענו תורה חדשה מפיו

בגאולה האמיתית והשלימה 
תיכף ומיד ממ"ש

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
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