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פתח דבר
לפני  שליט"א  המשיח  מלך  הרבי  לנו  מסר  הגאולה,  הבאת  למשימת  האחריות  את 
למעלה מעשרים ושש שנים, בשיחתו הידועה בכ"ח ניסן - אשר הדיה נשמעים עד ימינו. 
יחד עם האחריות הכבדה, והדרישה הנחרצת לעקשנות ואכפתיות מהמטרה - העניק 
"הדרך  ובראשונה, הציב הרבי את  גם את הכלים לביצוע המשימה. בראש  לנו הרבי 
הישרה - הקלה והמהירה מבין כל דרכי התורה - לפעול התגלות וביאת המשיח": לימוד 

עניני הגאולה ומלך המשיח.

לימוד עניני הגאולה, מבאר הרבי, פועל להמשיך את האורות העליונים של הגאולה 
בכלים של העולם - וזאת כהכנה לענינו של משיח, בתור מלך ורב.

לימוד עניני הגאולה, קובע הרבי, מבטל את הגלות מאליה והופך אותה למושללת.

לימוד עניני הגאולה, מוסיף הרבי, פועל על הלומד עצמו. גם אם עד עתה לא הרגיש 
ו'חי' בהתאם לתקופתנו, תקופת סף הגאולה, הנה על ידי ששכלו ממולא וחדור בעניני 
הגאולה - התורה מרוממת אותו למצב של גאולה, והוא מתחיל "לחיות עם הזמן דימות 

המשיח".

ומתוך תורת הגאולה בכלל, הרחבה מני ים – חיבה יתירה נודעת בין לומדי גאולה 
בשיחות  מלכות'.  'דבר  בשם  המלך  בטבעת  שנחתמו  הנפלאות  שנות  לשיחות  ומשיח 
אלו מודגש ביותר כיצד עניני הגאולה מתחילים להתגשם, וכיצד יכול וצריך כל יהודי 
לפקוח את עיניו, להתרגל לגאולה ולחיות כמו בגאולה – ובכך הופכת הגאולה מעתיד 

נכסף להווה אקטואלי.

ואף אם לאו ראיה לדבר, זכר לדבר בשיחת ש"פ בלק תנש"א – בה מדגיש שבהתבוננות 
"לכל לראש המחשבה וההתבוננות לידע ולהכיר  בעניני הגאולה גופא, צריכה להיות 
שעומדים כבר בהכניסה לימות המשיח, "הנה זה בא", כיון שכבר כלו כל הקיצין, וכבר 
עשו תשובה, וסיימו כל עניני העבודה בשלימות, ככל פרטי הדברים האמורים לעיל"; 

ענין שנתבאר בעיקר בשיחות הדבר מלכות.

•

כזכות  לעצמו  רואה  העולמי  את"ה  ארגון  דעה',  'דור  המבצע  במסגרת  שנה,  כמידי 
ללקט מקבץ יסודי של סוגיות בגאולה, ולהגביר את ה'קאך' והחיות בלימוד חשוב זה.

השנה, עומדים במרכז נושאי הלימוד שיחות נפלאות אלו של ה'דבר מלכות' הנלמדות 
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נבחרו השיחות המפורסמות והמיוחדות של כ"ח סיון וש"פ  בתקופת המבצע – מתוכן 
בלק תנש"א.

מכיון  הדברים,  עיקרי  על  לעמוד  מלכות  הדבר  שיחות  לומד  מתקשה  רבות  פעמים 
 – והחסידות  הקבלה  הנגלה,  מתורת  ביאורים  רבות  לעיתים  מוזכרים  אלו  שבשיחות 
בקצרה וללא הסבר, כאשר אד"ש מסתמך על הלומד שידע את הענינים קודם או שיעיין 
במראי המקומות. כמו כן, בשיחות אלו דוקא )כ"ח סיון וש"פ בלק( נוסף הקושי – שסגנון 
יתקשה לעמוד על מבנה  והלומד  כך שיתכן  לפניה,  ללא הקדמת שאלה  השיחה הוא 

ורצף השיחה במבט ראשון.

לאור זאת, יבואו בקובץ זה סיכומים, ביאורים ועיונים המסייעים ללומד להבין את 
הרקע לדברים, ולהרחיב על פי המקורות במקרה הצורך. ונחלקו לשלושה שערים:

א( שער ראשון – "לידע ולהכיר": ובו יובא, ראשית, סיכום מהלך השיחה – תמצית 
עיקרי הדברים לפי סדר הסעיפים, שיקל על הלומד לעקוב אחר רצף הדברים ולמצוא 

את חוט השני המקשר ביניהם.

בכותרות   – השיחה  נקודות  סיכום  יבואו:  ולאורכה  עצמה,  השיחה   – מכן  לאחר 
קצרות, בצידי השיחה, שבהם יובא בתחילת כל סעיף תכנו בקצרה;

להערות אד"ש בשיחה, שההפניות  – בהערות בשולי הטקסט, מתחת  ביאורים  וכן 
דבר  כל  לבאר  השתדלנו  אלו  בהערות  במספרים(.  )במקום  קטנות  באותיות  הן  אליהן 
בקצרה  המוזכרים  מושגים   – ובעיקר  השיחה,  במהלך  ללומד  מוקשה  להיות  שעלול 
ומבוארים באריכות במקורות נוספים )במיוחד אלו המצויינים במראי המקומות לשיחה(.

התאמצנו ככל שידינו מגעת לדייק בביאורים אלו במבוסס ובצמוד לדברים המפורשים 
במקומות אחרים, או לחדד את הנקודות המתבארות בשיחה עצמה, ולא לחדש דברים 
שלא נאמרו במפורש )כן הוספנו מראי מקומות לביאורים שהתבססו על מקורות שאינם 
ייתכן ושגינו  ונדפסו בחלק ה"מילואים" לאחר השיחה(. עם זאת,  מצויינים בשיחה – 
בהבנת הדברים, ועל כך באה ההבהרה מראש שכל הנ"ל הוא על פי הבנת המערכת ועל 

אחריותה בלבד, ועל הלומד לשים לב ולהבחין בין דברי הרב ודברי התלמיד.

בחסידות  יסוד  בסוגיות  עיונים  יבואו  ובו  וההתבוננות":  "המחשבה   – שני  שער  ב( 
ובתורת הגאולה המתבארות במהלך השיחה, על פי המבואר במקורות נוספים. בשער 
הענינים  מהלך  סיכום   – וביניהן  אלו,  בסוגיות  העוסקים  מקורות  באריכות  הובאו  זה 

והנקודות העיקריות בהם, וביאורים במקומות הנצרכים )כבשער הראשון(.

בדיוק בלשון הרב; אך נערכו על ידי המערכת בהתאם  הציטוטים בשער זה הובאו 
למהלך הסוגיות – בקיצור חלקים גדולים מהמאמרים והשיחות, בפיסוק, פתיחת ראשי 

תיבות רבים ותרגום במקרה הצורך.

בענינים  העוסקת  נוספת  שיחה  תובא  ובו  זה":  מדבר  "מלאים   – שלישי  שער  ג( 
שנתבארו בדבר מלכות ומרחיבה בהם.

•
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שליט"א  לרבי  לטיסה  כהכנה  נערך  דעה',  'דור  ממבצע  כחלק  זה  לימודים  מסלול 
מלך המשיח לקראת חודש החגים ה'תשע"ח. כללי הבחינה וסכומי המלגות, הינם כפי 

המפורט בתקנון המבצע.

נעשה ממולא  יסייע במטרתו העיקרית של הלימוד: "שהשכל  זה,  תקוותנו שקובץ 
גם  וחודר  מתפשט  ומהשכל  שבתורה,  וגאולה  משיח  בעניני  והשגה  בהבנה  וחדור 
ברגש הלב, ועד להנהגה בפועל במחשבה דיבור ומעשה באופן המתאים לזמן מיוחד 
זה, שעומדים על סף הגאולה, ומראים באצבע ש"הנה זה )המלך המשיח( בא"" )דבר 

מלכות, ש"פ בלק תנש"א(.

ואנו בטוחים שהלימוד - ועוד קודם לכן, עצם  ההחלטה על כך - יפעל את פעולתו 
ויהווה, כדבריו וכהבטחתו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, את הדרך הישרה, 

הקלה והמהירה לפעול התגלות וביאת המשיח תיכף ומיד, ובפועל ממש ממש ממ"ש!

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

 איגוד תלמידי הישיבות המרכזי
770, בית משיח
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סיכום מהלך השיחה

 נקודת השיחה
דירה בתחתונים – מהתחתון ביותר דוקא

כברובם ככולם של השיחות מאותה תקופה, הנקודה המרכזית היא 'נתאוה הקב"ה להיות 
נוסף.  מהיבט  זה  רעיון  את  מה"מ  אד"ש  מבאר  שיחה  כשבכל  בתחתונים',  דירה  יתברך  לו 
של  האמיתי  הכח  מתגלה  בתחתונים  שדוקא  הנקודה  את  מה"מ  אד"ש  מחדד  זו  בשיחה 

אלקות, יותר מאשר מתגלה בעליונים.

המפתח  שמילות  תבחין  מה"מ,  אד"ש  של  קדשו  בלשון   – הלומד  אתה   – תדקדק  ]אם 
על  שחוזר  הרעיון  זהו  ו'דוקא'.  'אדרבה'  הם  השיחה  לאורך  סעיף  בכל  עצמם  על  החוזרות 
דוקא בתחתונים ה' מתגלה  אדרבה,  עצמו לאורך השיחה, שהאלקות היא לא רק בעליונים, 

בצורה הכי מלאה ואמיתית[.

את  העושה  היא  שהיא  החסידות,  תורת  של  המיוחד  כחה  על  דגש  שם  השיחה  לאורך 
התחתונים דירה אמיתית להקב"ה.

מכאן נוכל להבין מעלתו המיוחדת של יום זה, בו הגיע אד"ש מה"מ ותורת החסידות לחצי 
כדור התחתון, והתחיל הבירור של המקומות הכי נמוכים. ביום זה מתגלה הכח האמיתי של 
העבודה שהתחילה במתן תורה בחודש סיון, לכן יום זה הוא הכ"ח של חודש סיון. מכאן נבין 
את מעלתו של דורנו הדור הכי נמוך שדוקא בו באה הגאולה האמיתית, ומעלתו המיוחדת 
התחתון  ומקום  ובמצב  ממצב  "דוקא  כי  השלישי.  המקדש  בית  מתגלה  בו  שדוקא   770 של 
והגלות, עד בתחתון שאין תחתון למטה ממנו – נפעלת העליה הכי גדולה . . עד להעליה של 

הגאולה האמיתית והשלימה" )ס"ח בשיחה(.

◆ ◆ ◆

אם החלק הראשון של השיחה דיבר על הירידה למטה מטה, תחתון שאין תחתון למטה 
הימנו. החלק השני של השיחה פונה לכיוון השני, מעלה מעלה. מבאר במילים הכי ברורות את 
ענין התאחדותו המוחלטת של יהודי עם הקב"ה, "היחוד של כל אחד ואחת מישראל  בתור 

יחיד עם עצמות ומהות – כך שהם נעשים מציאות אחת ממש" )סי"ב בשיחה(.

גם כאן חוזר ומדגיש את תפקידה של תורת החסידות, שהיא המגלה את הקשר האמיתי 
של ישראל עם הקב"ה.  

שער ראשון: לידע ולהכיר
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 סעיפים א-ג
 שלב א' בביאור:

הכח של מתן תורה
שבמתן  מבאר  )ס"א(.  סיון  חודש  של  הכח  סיון,  כ"ח  היום  מעלת  בציון  נפתחת  השיחה 
תורה שבחודש סיון ניתן כח להחדיר אלקות בתחתונים, ואדרבה, דוקא בתחתונים ניכר הכח 
של אלקות )ס"ב(. וכמרומז בפסוקים "ויתורו את ארץ כנען", "ויתרון ארץ בכל היא". היתרון 

והמעלה שישנם דוקא בארץ התחתונה )ס"ג(.

 סעיפים ד-ז
 שלב ב' בביאור:

הכח של תורת החסידות
תורת  האחרונים  בדורות  התגלתה  משיח,  ידי  על  התורה  סודות  וגילוי  הגאולה  לקראת 
ופנימיות התורה עושה  לנגלה של אלקות,  דירה  נגלה דתורה עושה את העולם  החסידות. 
את העולם דירה לפנימיות האלקות )ס"ד(. וכמרומז בפסוק "יפוצו מעינותיך חוצה", מעיינות 
החסידות מגלים את האמת והפנימיות של החוצה, שאינו מפריע לאלקות, אדרבה, דוקא על 
ידי החוץ ניכרת בגלוי האמת האלקית )ס"ה(. וכמרומז בלשון הפסוק "כי ברבים היו עמדי", 

שהרבים – המנגדים – אינם מפריעים, אדרבה, היו עמדי ומסייעים לי )ס"ו(.

ובדורנו כשתורת החסידות הגיעה לחצי כדור התחתון, אכן רואים שדוקא שם היתה הפצת 
המעיינות ביתר שאת וביתר עוז. גם מספר הבית ממנו יוצאים המעיינות – 770, מורה מצד 
אחד על הגבלות של זמן ומקום, ומצד שני על פריצת כל הגבולות. כיון שדוקא על ידי העבודה 

בגבולות הזמן והמקום מגלים אלקות שפורצת כל הגדרים )ס"ז(.

 סעיפים ח-יא
 שלב ג' בביאור:

הכח של הגאולה
אף שנמצאים אנו בנקודה הכי נמוכה בהיסטוריה, בגלות האחרון ובחצי כדור התחתון, הרי 
ודוקא לכן היא תהיה  אדרבה, דוקא מהמצב הכי תחתון באה הגאולה האמיתית והשלימה, 
גאולה נצחית, כי דוקא כך מתגלה הכח והתוקף של ענין הגאולה )ס"ח(. גם המקום בו הגאולה 
מגיעה הוא דוקא מחצי כדור התחתון, דוקא ב-770 נעשית ההכנה לבית המקדש, וכאן הוא 

אכן יתגלה )ס"ט(. 

והלימוד מכל זה, שיש לנו את הכח להביא את הגאולה. וכל עניני העולם מסייעים למטרה, 
הגאולה האמיתית והשלימה )ס"י(. ותיכף ומיד ממש )סי"א(.

◆ ◆ ◆
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 סעיפים יב-יד
 שיחה ב' – עומק חדש בביאור:

התאחדות למציאות אחת עם עצמות ומהות
 ]חלקה הראשון של השיחה שנאמר לפני תפלת ערבית, ביאר את מעלתו של כ"ח סיון, 
שבו מודגש חוזק ותוקף האור האלקי החודר בתחתונים. ענין זה הגיע כהמשך ליום שלפניו, 

כ"ז סיון, כיון שהמספר 27 מורה על חוזק ותוקף באופן מיוחד, כמבואר בשיחה.

סיון  כ"ח  של  מעלתו  את  ביאר  ערבית,  תפלת  לאחר  שנאמר  השיחה  של  השני  בחלקה 
בקשר להתאחדות המושלמת של יהודי עם הקב"ה. ענין זה הגיע בקשר עם היום שלאחריו – 

ראש חודש, הקשור להתאחדות של ישראל והקב"ה, כמבואר בשיחה[. 

בערב ראש חודש נעלמת הלבנה, ולמחרת נעשה יחוד ומפגש השמש והירח. כך בעבודתנו, 
בערב ראש חודש יהודי עומד בתכלית הביטול, וזה מביא את העליה והיחוד של כל יהודי עם 
עצמות ומהות )סי"ב(. הכח להגיע להתאחדות זו מגיע מכ"ח סיון בו הגיע גילוי תורת החסידות 

לשיא, כיון שתורת החסידות מגלה את הקשר האמיתי בין ישראל להקב"ה )סי"ג(.

הענינים  וכל  צדקנו,  משיח  הכללית,  היחידה  מתגלה  אחד,  שבכל  היחידה  גילוי  ידי  ועל 
מתאחדים יחד בנקודה אחת של גאולה אמיתית ושלימה )סי"ד(. 
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שכל   – זכאי  יום  של  המיוחד  ענינו  1א. 

דבר  בגלל  זכאי"2(  )"יום  כך  נק'  כולו  היום 
זכאי  כשהדבר  )אפילו  זה  ביום  שאירע  טוב 
אירע רק בזמן מסויים של אותו יום, בתחלה, 
בשמו  נרמז  ה"ה   – היום(  בסוף  או  באמצע 

ומספרו של היום בחודש3.

ובנדו"ד – כ"ח סיון: כ"ח – אותיות כח4 – 
בחודש מורה על הכח של כל החודש. וכ"ח 

1( ובהמשך לזה – בירך א' מאנ"ש שי' את כ"ק אדמו"ר 

שליט"א בברכת כהנים )מ"וידבר גו'" עד "ושמו גו' ואני 

אברכם"(*. המו"ל.

2( בלשון חז"ל )תענית כט, א( "מגלגלין זכות ליום זכאי".

זה  ביום  זכאי  הדבר  אירע  פרטית  בהשגחה  שהרי   )3

בחודש, ובמילא יש לזה שייכות עם היום שבו אירע.

4( ראה גם שיחת ש"פ שלח, כ"ח סיון תשמ"ט )"קובץ 

כ"ח סיון – יובל שנים" ע' 34 – קה"ת ה'תנש"א(. סה"ש 

תשמ"ט ח"ב ע' 535 ואילך.

החודש  כל  של  כחו  על  ומורה  מדגיש  סיון 
השלישי, שנתייחד בכך שהוא החודש דמתן־
תורה )הקשור במיוחד עם "ירחא תליתאי", 
בסיון  דכ"ח  זכאי  שהיום  דהיינו,  כדלקמן(, 

מורה על הכח של מתן ־תורה.

וכמרומז גם במספר היום – כ"ח: כח אמיתי 
)ע"פ תורה( קשור עם המספר שלשה, "בתלת 
זימני הוה חזקה"5, וכמ"ש6 "והחוט המשולש 
לא במהרה ינתק" – שלשה מורה על כח קיים 
ונצחי, הכח דדבר של קיימא. תכלית השלימות 
דכח )חזקה דשלשה( גופא ה"ה – שלש פעמים 
שלש פעמים שלש = כ"ז )אותיות ז"ך(, שישנו 
לאחר  תיכף  שבא  הכ"ח,  ביום  בשלימות 

השלימות דכ"ז )ג' פעמים ג' פעמים ג'(.

לכך  הטעמים  אחד  שזהו  לומר  ויש  ב. 
שמתן־תורה הי' בחודש השלישי והוא קשור 
"בריך  כמאחז"ל7   – שלשהא  המספר  עם 

5( ב"מ קו, ריש ע"ב. וש"נ.

6( קהלת ד, יב.

7( שבת פח, א.

שיחת כ"ק אדמו"ר שליט"א יום ב', כ"ח סיון ה'תנש"א
)לאנ"ש שיחיו שברכו אותו1(

 – יובל שנים להצלת כ"ק אדמו"ר שליט"א והרבנית הצדקנית נ"ע – יבחל"ח –
מעמק הבכא האירופאי וביאתם צלחה לארצות הברית, ביום ב', כ"ח סיון ה'תש"א –

 – אחרי תפלת מנחה, ו)המשכה( אחרי תפלת ערבית –
– תרגום מאידית –

  ביאורים  

הקשר בין המבואר להלן )ביטול הגזירה והמשכת  א 
אלוקות בתחתונים( לחודש השלישי:

מבלי  האלוקית  האחדות  על  מורה   – אחד  מספר 
התחשבות עם מציאות נפרדת ותחתונים; מספר שניים 
ותחתונים,  נפרדת  מציאות  מורה שישנה התחלקות,   –

ויש להתעסק עמהם לבטלם; ומספר שלוש הוא תכלית 
הנפרדת,  המציאות  שגם   – שניהם  ומחבר  השלימות, 
תחתונים )שניים(, תתאחד בתכלית עם אלוקות, עליונים 

)אחד(.
]וראה בהרחבה בשער השני, סוגיא א: מספר שלש 

)נשא  כולה  כהנים  ברכת  בפרשת  לברך  נוהגין  יש  כן   )*
יום  כל  שאומרים  )כמו  סופה  ועד  מתחלתה  ואילך(  כב  ו, 
שמברכים  )כפי  הברכה  בנוסח  רק  ולא  השחר(,  בברכות 

הכהנים ביו"ט וכיו"ב( מ"יברכך" עד "וישם לך שלום".

שלב א. מתן 
תורה

ענינו של 
כ"ח סיון: 
הכח של 
מתן תורה

תכלית 
מתן תורה: 

המשכת 
אלוקות 

בתחתונים 
דוקא
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רחמנא דיהב אוריאן תליתאי לעם תליתאי על 
תליתאי"ב  בירחא  תליתאי  ביום  תליתאי  ידי 
]ורב נסים גאון8 מונה עוד ענינים של שלשה 
מתן־תורה  ע"י  כי   – מתן־תורה[  עם  בקשר 
כח, קיום וחוזק בבנ"י ובבריאה כולה,  נכנס 
וכידוע9 שאז נתבטלה הגזירה שהפרידה בין 
הכח להמשיך  "עליונים" ו"תחתונים", וניתן 
ולגלות אלקות )עליונים( בעולם, עולם הזה 
התחתון, תחתון שאין תחתון למטה ממנו10, 
העולם  מציאות  את  לגמרי  יחדור  שזה  עד 
בפנימיות, שעניני העולם עצמם ייעשו חפצא 

של קדושה11.

)במתן־תורה(  ניתנה  התורה  ואדרבאג: 
למטה  תחתון  שאין  התחתון  בעוה"ז  דוקא 
ממנו )עד ש"לא בשמים היא"12(, כיון שעיקר 
הכח והתוקף דאלקות ה"ה ניכר בגלוי דוקא 
בגשמיות העולם הזה, בהתחתון שאין תחתון 
למטה ממנו, ודוקא על ידי עבודת התחתונים 

8( בפירושו לשבת שם.

9( תנחומא וארא טו. שמו"ר פי"ב, ג. ועוד.

10( תניא פל"ו.

11( ראה בארוכה לקו"ש חט"ז ע' 212 ואילך. ובכ"מ.

12( נצבים ל, יב. וראה ב"מ נט, ב. שבת פט, א.

נפעלת המשכת העצמותד, עד שע"י העלאת 
התחתון ביותר, מתעלה כל ה"בנין", כולל גם 

הדרגות הכי עליונות, דסדר השתלשלות13ה;

ד"ירחא  הכח  של  הגילוי  ושלימות 
בסיון,  כ"ח   – ה"ה  דמ"ת(  )הכח  תליתאי" 
שלש  פעמים  שלש  של  השלימות  כשישנה 

פעמים שלשה ימים בירחא תליתאי.

ג. ויובן זה ע"פ השייכות עם פרשת שלח 
– שקראנו בשבת האחרונה, שמיני' מתברך14 

כ"ח סיון )ברוב השנים(15:

כנען"  ארץ  את  ויתורו  אנשים  לך  "שלח 
רבינו  משה  ע"י  המרגלים  שליחות  על  קאי 
את  להקל  בכדי  הארץ  את  ולראות  ללכת 

הכניסה לארץ וכיבוש הארץ16.

והיות שהיתה זו שליחות מאת משה רבינו 

13( ראה תו"א בראשית ד, א. וראה לקו"ש חי"ח ע' 33.

14( ראה זח"ב סג, ב. פח, א.

15( ולפעמים חל כ"ח סיון בש"פ שלח עצמה. ובשנה 

זו כ"ח סיון הוא ביום שני בשבוע, שהוא מ"בתר שבתא", 

ולכן יכול להבדיל בו באם לא הבדיל במוצש"ק )פסחים 

קו, סע"א(.

16( ראה רמב"ן ר"פ שלח.

ומתן תורה[.
= "ברוך אלקינו, שנתן תורה משולשת ]תורה, נביאים  ב 
וכתובים[, לעם משולש ]כהנים, לויים וישראלים[, על 
ידי שלישי ]משה רבינו – השלישי להוריו, לאחר אהרן 
ומרים[, ביום השלישי ]לפרישת ישראל מאישה, כהכנה 

למתן תורה[, בחודש השלישי ]מניסן[".
היא  תורה  במתן  הכח  נתינת  קודם,  האמור  לפי  ג 
היינו   – קדושה"  של  "חפצא  מהתחתונים  לעשות 

שהתורה פועלת גם בתחתונים.
"לא  התורה  תורה  מתן  יותר, שמאז  עוד  יוסיף  וכעת 
בשמים היא" – היינו שהתורה עיקרה בתחתונים דווקא.

התוקף  מעלת  ישנה  העבודה  לפני  גם  כלומר:  ד 
דאלוקות בעוה"ז, כי בריאתו היא יש מאין – וכידוע 
בכח רק  היא  כזו  שבריאה  להלן(  המצויין   )אגה"ק 

העצמות. אך "כח העצמות" זה הוא בהעלם; והמשכת 
עבודת התחתונים, מביאה מעלה זו  העצמות שעל ידי 

בגלוי.

יש  כמו  המגדל  הצומח,  כח  ישנו  שבארץ  וכמו 
מאין, שקיים גם ללא עבודת האדם; אך מבלי העבודה 
פירות  צומחים  העבודה  וע"י  פרא,  גידולי  צומחים 
המצויין ואוה"ת  באגה"ק  נתבאר  )כן  בהרבה   משובחים 

בהערה 25(.

בחסידות  הבנין:  כל  מתעלה  התחתון  העלאת  ע"י  ה 
)תו"א המצויין בהערה 13( מובא משל מהגבהת בנין על 

ידי מנוף, שרק כאשר מרימים את הקורות התחתונות של 
הבית מתרומם הבית כולו )ואם היה מרים המנוף רק את 

העליונות, היו התחתונות נשארות למטה(.
על  דוקא  נפעלת   – כולם  העולמות  העלאת  גם  כך 
בהרחבה  ]וראה  ביותר  התחתון  העולם  העלאת  ידי 
ידי  בשער השני, סוגיא ב: הגבהת העליונים דוקא על 

התחתונים[.
אורך  לכל  אד"ש  לביאורי  כיסוד  תשמש  זו  נקודה 
השיחה, ולתשומת לב המעיין יצויין זאת להלן בהערות 

)יט; כג; כו(.

  ביאורים  

הקשר 
ל"ויתורו את 
ארץ כנען": 

היתרון 
והמעלה 

בארץ דוקא



14 / קובץ לימוד גאולה ומשיח - מבצע דור דעה תשע"ז

מצוה  איני  אני  לך,  ד"שלח  באופן  אמנם   –
הרי  אעפ"כ   – לדעתך"17  "לך,  אלא  אותך", 
זה לדעתו של משה רבינו )והקב"ה מעיד שזה 
"לדעתך", דעתו של משה(, אשר ענינו בכלל 
הוא ספירת הדעת18 ו – מובן אם כן, שהשליחות 
)מצד דעתו של משה( בודאי הצליחה, ובפועל 
זה הקל את הדרך שיוכלו לאחר מכן לכבוש 
ולהכנס לארץ ישראל כפי שהי' כן ע"י יהושע, 

תלמידו וממלא מקומו של משה19 ז.

והענין בעבודת השם:

כאו"א מישראל צריך "לכבוש" את חלקו 
בעולם בארץ הלזו התחתונה ולעשותו "ארץ 
ישראל"20, בלשון הידוע21 – לעשות לו יתברך 

דירה בתחתונים.

ובכדי לפעול זאת בנקל ישנה השליחות של 
הפירוש  כמבואר  כנען22",  ארץ  את  "ויתורו 
ארץ  "ויתרון  מלשון  הוא  ש"ויתורו"  בזה23, 

17( פרש"י שם.

18( תניא פמ"ב. וראה לקו"ש ח"ו ע' 742 ואילך.

תמוז  מבה"ח  שלח,  ש"פ  שיחת  בארוכה  ראה   )19

)סה"ש תנש"א ח"ב ע' 716 ואילך(.

ישראל"  ארץ  כאן  "עשה  הצמח־צדק:  כפתגם   )20

)אגרות קודש אדמו"ר מהוריי"צ ח"א ע' תפה(.

21( ראה תנחומא נשא טז. ועוד. תניא פל"ו. ובכ"מ.

22( ר"פ שלח.

23( אוה"ת שלח ע' תמו ואילך.

דוקא  שישנם  והמעלה  היתרון  היא"24:  בכל 
בארץ )תחתונים(, יותר מאשר בשמים ובכל 
בארץ  שדוקא  )כידוע25  למעלה  המדריגות 
ישנו כח הצמיחה יש מאין שמקורו מלמעלה 
העבודה  ע"י  ובפרטח  השתלשלות(.  מסדר 
שעי"ז  למטה,  הבירורים  את  לברר  בארץ 

נפעל יתרון, יתרון האור מן החושך26.

ובשרש הענינים27:

יתרון  ארץ היא ספירת המלכות, שיש בה 
ממנה.  שלמעלה  הספירות  כל  לגבי  ומעלה 
היא":  בכל  ארץ  "ויתרון   – מזה  ויתירה 
מלכות כוללת בתוכה "כל", ספירת היסודט, 
שלפני  הספירות  כל  את  בתוכה  שכוללת 
ההמשכה  ע"י  נפעל  במלכות  והיתרון  זה, 
בספירת  שנכללים  הספירות  )כל  "כל"  של 
כאשר  אח"כ,  אבל  )מלכות(,  בארץ  היסוד( 
והכח  היתרון  מתגלה  במלכות,  נמשך  זה 
חיל  "אשת  הספירות(,  כל  )לגבי  דמלכות 
יותר  בערך  שלא  יתרון  בעלה"28,  עטרת 
)שלמעלה  הספירות  בשאר  שזה  מכפי 

24( קהלת ה, ח.

ואילך(.  א  )קלב,  ס"כ  אגה"ק  וראה  שם.  אוה"ת   )25

ובכ"מ.

26( קהלת ד, יג.

27( אוה"ת שם.

28( משלי יב, ד.

ו משה – ספירת הדעת: בנביא )מיכה ה, ד( מובא שישנם 
של  שענינם  בחסידות  ומבואר  רועים",  "שבעה 
 – בנ"י  של  האמונה  את  ולפרנס  "לרעות"  הוא  הרועים 
שמצד עצמה יכולה להיות רק חיצונית ובבחי' מקיף – 
אמונה  להחדיר  הכח  בפנימיות.  אותה  ולהחדיר 
שענינה  הדעת,  ספירת  ידי  על  הוא  בפנימיות 
הוא  רבינו  משה  וההרגשה.  ההכרה  ההתקשרות, 
העיקרי משבעה רועים הממשיכים דעת, ושרש נשמתו 

בספירת הדעת דאצילות.
החסידות  ביאור  לפי  הצליחה:  המרגלים  שליחות  ז 
היתה  המרגלים  כוונת  ועוד(  בתחילתו,  שלח  )לקו"ת 

לארץ  ולא  לרוחניות  שייכים  שהיו  כיוון  לטובה, 
שלפנ"ז,  השבת  )בשיחת  אד"ש  ביאור  לפי  אבל  התחתונה; 

נסמנה בהערה 19( – שליחות המרגלים סייעה בכך שעודדה 

ונמצא,  לארץ,  בפועל  שנכנסו  שלאח"ז  הדור  את 
ועפ"ז  התחתון.  גם בבירור  ששליחות המרגלים סייעה 
הצליחה,  ששליחותם  הביאור  בין  הקשר  יותר  מובן 

לענין בעבודת ה' כמבואר להלן.
בארץ,  שישנה  המעלה  עצם  מעלות:  שתי  מציין  ח 
בירורים  לברר  העבודה  ע"י  שמתוספת  והמעלה 

)ראה לעיל הערה ד(.

הגדולה  הוי'  "לך  בפסוק  היסוד:  ספירת   – "כל"  ט 
גו' – שבו נמנים כל הספירות – נקראת  והגבורה" 
ספירת היסוד "כי כל בשמים ובארץ" )ותרגומו "דאחיד 
הספירות   – שמים  מחברת  שהיא  ובארעא":  בשמיא 
שמעליה, עם ארץ – מלכות, הספירה שתחתיה(. ישנם 

  ביאורים  
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בכל  ארץ  ה"יתרון  שנפעל  עד  ממלכות(, 
במלכות  בגלוי  נמצא  שה"בכל"   – היא" 
דוקא, כידוע שענינה של מלכות הוא להביא 
כל דבר בגלוי ובשלימות, ובאופן של תוקף 
מתגלה  דאלקות  והתוקף  הכח  )כי  וקיוםי 
דוקא בתוך וע"י הארץ, והבירור של התחתון 
האחרונה  הספירה  ממלכות,  )שנלקח  ביותר 
והשרש לעולמות בי"ע(, עד שזה מעלה את 

כל הדרגות שלמעלה, כנ"ל(יא.

וזהו הפירוש ב"ויתורו את ארץ כנען": ע"י 
ה"ה  דוקא,  )כנען(  בארץ  יהודי  של  עבודתו 
מגלה שם את היתרון שישנו בארץ, "יתרון ארץ 
בכל היא", שזה נותן את הכח לכבוש ולהכנס 
עד  קביעות,  של  באופן  בה  ולהתיישב  לארץ 

שעושים בה )בהתחתונים( דירה לו יתברך.

סיון  כ"ח  עם  השייכות  מובנת  עפ"ז 
)שמתברך משבת פ' שלח( – כשישנו בגלוי 
הכח שניתן במתן־ הכח ד"ירחא תליתאי" – 
בארץ  היתרון  את  ולגלות  לפעול  תורה 
)"ויתרון ארץ בכל היא"(, שמאפשר לעשות 

ממנה דירה להקב"ה.

ד. מזה ישנו לימוד מיוחד בדורותינו אלו:

שלח30(  )בפ'  כלב  בדברי  הפירוש29  ידוע 
"עלה נעלה" )ב' עליות, וע"ד "ואנכי אעלך 
גם עלה"31( – שזה קאי על ב' עליות: העלי' 
ישראל  לארץ  מצרים  מגלות  הראשונה 
זה  והעלי' השני' מגלות  בית המקדש,  ובנין 
האמיתית  בגאולה  ישראל  לארץ  האחרון 
)הנצחי(;  השלישי  ביהמ"ק  ובנין  והשלימה 
ו"כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות"32 
גלות  של  המכוון  תכלית  שעיקר  כשם   –
במתן־ התורה  את  לקבל  בכדי  ה"ה  מצרים 
אריכות  כל  "כך  הנגלית33(,  )תורה  תורה 
פנימיות  לגילוי  לזכות  כדי  הוא  הזה  הגלות 
התורה שיהי' לע"ל" )כפי שרש"י מפרש על 
"ישקני מנשיקות פיהו"34 – "מובטחים מאתו 
טעמי'  סוד  להם  לבאר  עליהם  עוד  להופיע 

29( תו"א ר"פ שמות.

30( יג, ל.

31( ויגש מו, ד.

32( מיכה ז, טו.

33( תו"א שם.

34( שה"ש א, ב.

כמה טעמים שיסוד נקרא כל, ומהם:
"כל" בגימטריא חמשים, על שם הארת חמשים  א( 

שערי בינה שמאירים מבינה ועד היסוד.
)וכמשמעות  הספירות  כל  בתוכה  שכוללת  שם  על  ב( 

השיחה כאן(.

באות  אינן   – עצמן  – מצד  תכונותיהן של הספירות  י 
ולהכלל  לעלות  היא  ותשוקתן  ממש,  ובגילוי  בפועל 
במקורן )למשל: מצד ספירת החסד – אין השפעת חסד 

בפועל, אלא רק התעוררות הנפש בכיוון של חסד(.
ספירת המלכות, ענינה התגלות בפועל וירידה למטה, 
גם  וקיום.  פועל  לידי  הספירות  כל  את  המביאה  והיא 
הספירה  את  המוציאה  היא  ספירה  שבכל  המלכות 
את  ההופכת  היא   – שבחסד  מלכות  )למשל:  לפועל 

ההתעוררות לחסד להשפעת חסד פרטית(.
היא  המלכות  ספירת  היא":  בכל  ארץ  "ויתרון  יא 
האחרונה בספירות, והיא מתייחדת בכך שאין לה 
ממנה,  שלמעלה  מהספירות  שמקבלת  מה  אלא 

היסוד  ספירת  ממנה,  שלמעלה  מהספירה   – ובפרטיות 
)המקבצת את כל שאר הספירות, כדלעיל הערה ט(. ע"י המלכות 

כך  יש מאין,  )והעוה"ז התחתון(  בי"ע  עולמות  נבראים 
שכל מה שמקבלת מהספירות הקודמות – מגיע לפועל 

ולגילוי דוקא על ידה.
הדוגמא לכך היא מהארץ והשמים: הארץ נחותה מן 
השמים ומוכרחת לקבל השפעה מהם )גשם(. אבל לאחר 
שמקבלת את ההמשכה מצמיחה הארץ פירות, שכח זה 
– להצמיח יש מאין – ישנו אך ורק בארץ. לכן הספירות 

שלמעלה מהמלכות נקראות "שמים", ומלכות - "ארץ".
)מלכות(  "ויתרון ארץ", בארץ  נרמז בפסוק:  זה  ענין 
לגלות  כדי  ממנה;  שלמעלה  במה  שאין  מעלה  ישנה 
אך  היסוד;  ספירת  ל"כל",  המלכות  זקוקה  זו  מעלה 
לאחר מכן "בכל היא", עניני ספירות היסוד וכל הספירות 

מתגלים דוקא בה.
ארץ  ויתרון  ג:  סוגיא  בהרחבה בשער השני,  ]וראה 

בכל היא[.

  ביאורים  

שלב ב. 
תורת 

החסידות

תכלית גילוי 
החסידות: 

גילוי 
פנימיות 

האלוקות 
בעולם
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ומסתר צפונותי'"35(.

והיות שצריך להיות "טועמי' חיים זכו"36 
הגאולה37(  שבת  ערב  הששי,  אלף  )בסוף 
והפצת  התורה  פנימיות  גילוי  הי'  לכן38   –
אלף  של(  השני'  ב)מחצית  חוצה  המעינות 
)תורת  הששי, מתחיל ע"י הבעש"ט והמגיד 
של  באופן   – ואח"כ  הכללית(,  החסידות 
התלבשות בחכמה בינה ודעת )תורת חסידות 
לאחר  )ובפרט  הזקן  אדמו"ר  ע"י   – חב"ד( 
הגאולה די"ט כסלו, בחודש השלישי דחדשי 
החורף, ע"ד חודש סיון, החודש דמ"ת, חודש 
נשיאינו  ורבותינו  הקיץ39(  דחדשי  השלישי 
תורת החסידות  גילוי  – אשר  ממלאי מקומו 
היא ההתחלה – באופן של "טעימה" עכ"פ, 
)כפשטות  הענין  בכל  טעם  נותנת  היא  אבל 
הענין של טעימה( – דגילוי פנימיות התורה 

דלע"ליב.

וכשם שבמתן־תורה )בירחא תליתאי( ניתן 
להפוך  הארץ",  את  ד"ויתורו  הכח  בכללות 
את העולם הזה התחתון, עד שהעולם יסייע 
הגילוי  ע"י  נפעל  גם  כך   – אלקות  ויגלה 
חוצה  המעינות  והפצת  התורה  דפנימיות 
ובפרט באופן של התלבשות בהשגה )חב"ד( 

35( וראה לקו"ש חכ"ב ע' 77 הערה 86. וש"נ.

36( פע"ח שער השבת רפ"ג. מג"א או"ח סר"נ סוסק"א. 

שו"ע אדה"ז שם ס"ח. ועוד.

37( ראה אגרות קודש אדמו"ר מהוריי"צ ח"ב ע' תקלא. 

סה"מ השי"ת ע' 542. ס' השיחות תש"נ ח"א ע' 452, 652. 

וש"נ.

38( ראה לקו"ש חט"ו ע' 282. ח"כ ע' 371.

39( אלא שכסלו שייך בעיקר לנסתר דתורה כו' – לקוטי 

לוי יצחק אגרות ע' רה. ע' ריז.

בשכל האדם, עד בשכל דנה"ב ושכל העולם, 
והענינים  העולם  שטבע  הכח  את  נותן  שזה 

שלמטה יהיו כלים לאלקות40.

התורה  פנימיות  גילוי  ידי  על  ואדרבא: 
מתן־ לגבי  חידוש  ניתוסף  הששי(  )באלף 
תורה, שמקבלים כח נעלה יותר לגלות אלקות 
בעולם, יותר מכפי שהי' )בגלוי( במתן־תורה 
)אלא שגם זה גופא ניתן בכח ובהעלם במ"ת, 
ע"ד "כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש ניתן 
למשה מסיני"41(: ע"י נתינת התורה הנגלית, 
גליא דאורייתא )שהי' בעיקר במ"ת( מקבלים 
וגליא  דקוב"ה  גליא  לגלות  הכח  את  בעיקר 
דישראל42, ועי"ז גם – גליא דאלקות בעולם; 
ע"י גילוי סתים דאורייתא מקבלים את הכח 
לגלות סתים דקוב"ה וסתים דישראל42, ועי"ז 
– סתים דאלקות בעולם, הדרגות הכי נעלות 
)"ויתרון  בארץ  בהעלם  שנמצאים  דאלקות 
שישנו  העצמות  לכח  עד  היא"(,  בכל  ארץ 
בעולם הזה הגשמי דוקא )ש"הוא לבדו בכחו 

ויכלתו לברוא יש מאין כו'"(43 יג.

ה. ענין זה )שגילוי תורת החסידות נותן את 
הכח לגלות אלקות בעולם וביתר שאת וביתר 
מעינותיך  "יפוצו  בהלשון44  מודגש  עוז( 

חוצה"45:

40( "שהטבע ממש יהי' אלקות והענינים שלמטה יהיו 

כלים לאלקות" – סד"ה פדה בשלום תרפ"ה )ע' פח(.

41( ראה מגילה יט, ב. ועוד.

42( ראה לקמן סי"ג.

43( אגה"ק ס"כ )קכט, ריש ע"ב(.

44( משלי טז, ה.

"אימתי  הבעש"ט  שאלת  על  המשיח  כמענה   )45

ויפוצו  בעולם  ויתגלה  למודך  שיתפרסם  בעת  מר":  אתי 

בהרחבה  ראה  מהגאולה:  טעימה   – החסידות  יב 
טעימה   – החסידות  ד:  סוגיא  השני,  בשער 

מהגאולה.
פנימיות  וע"י  דאלקות,  גליא  מגלים  הנגלה  ע"י  יג 
התורה מגלים סתים דאלקות: גליא דאלקות הוא 
הטבע  נפלאות  העולם,  שבהנהגת  האלוקי  החיות 
סתים  בשכל;  ולהבין  לראות  ניתן  שאותם   – וכדומה 

דאלקות הוא עצם האלקות שלמעלה משייכות לעולם 
– שאי אפשר להגיע אליו בהתבוננות שכלית.

לפני גילוי החסידות ניתן היה להבין ולראות בגלוי רק 
מה ששייך לעולם, ואת האלקות שלמעלה מהעולם היה 
פעלה  החסידות  בהעלם.  אמונה,  ע"י  רק  'לתפוס'  ניתן 
יהיה  ניתן  מהעולם  שלמעלה  האלקות  עניני  את  שגם 

להבין בשכל, בגילוי.

  ביאורים  

הרמז 
ב"יפוצו 

מעינותיך 
חוצה": גם 

החוצה 
הוא באמת 

אלוקות
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משלשת  אחת  שכל  פעמים,  כמה  דובר 
בתוכן  שלם  וביאור  ענין  מבטאת  התיבות 
מורה  בתורה44,  לשונות  ובהיותם  העבודה, 
תוכן  של  והשלימות  האמיתיות  על  לשון  כל 
ובשלימות,  באמיתיות  "יפוצו"  זה:  לשון 
"מעינותיך" באמיתיות ובשלימות, ב"חוצה" 

באמיתיות ובשלימות46 יד.

לכאורה   – בשלימות  "חוצה"  הפירוש  מה 
מהשלימות  ההיפך  בדיוק  ה"ז  "חוצה" 

)ששייך רק בפנים, בקדושה ואלקות(?!

והביאור בזה: מכיון ש"חוצה" הוא לשון 
הענין  אמיתית  על  מורה  ה"ז  אמת,  בתורת 
הענינים  שבאמיתיות   – )כנ"ל(  ד"חוצה" 
"אין  )כמ"ש  ח"ו  מהקב"ה  "חוץ"  אין  הרי 
בתורה  ומ"ש  עוד"48(;  "אין  מלבדו"47,  עוד 
של  להאמת  היא  הכוונה  "חוצה",  הלשון 
אלקות,  מגלה  שה"חוצה"  כפי   – ה"חוצה" 
ואדרבא: דוקא בתוך ועל ידי החוץ )תחתונים 
ובשלימות  בגלוי  ניכרת  ית'49(  אורו  בהסתר 
ש"אין  דאלקות,  האמת  השלימות  ובתכלית 
]וע"ד  בה"חוצה"טו  אפילו  )מלבדו("  עוד 

המעלה של נסים המלובשים בטבע50[.

והכח לגלות זאת בה"חוצה" הוא – על ידי 
"יפוצו מעינותיך", הפצת המעינות דפנימיות 

מעינותיך חוצה )אגה"ק הבעש"ט הידועה – כתר שם טוב 

בתחלתו. ובכ"מ(.

 – תשמ"ו  סיון  כ"ח  שלח,  ש"פ  בשיחת  נתבאר   )46

"קובץ כ"ח סיון יובל שנים" ע' 83. לקו"ש חל"ג ע' 472.

47( ואתחנן ד, לה.

48( שם, לט.

49( תניא פל"ו.

סיון  – "קובץ כ"ח  50( ראה ד"ה כימי צאתך תשל"ח 

יובל שנים" ע' 79 ואילך.

באופן  ובשלימות,  באמיתיות  התורה, 
בה"חוצה",  הנעלה  והכח  היתרון  שמתגלה 
שהוא מסייע ומגלה אלקות, ואדרבא – באופן 

נעלה יותר מכפי שזה ב"פנים".

מהמאסר  בא  לזה  שהכח  לומר  ויש  ו. 
כסלו  בי"ט  הזקן  אדמו"ר  של  והגאולה 
רבותינו  )בשיחות  כידוע  )בחודש השלישי(, 
נשיאינו(51 שאז התחיל עיקר הענין ד"יפוצו 

מעינותיך חוצה":

הזקן52:  אדמו"ר  כותב  גאולתו  עם  בקשר 
"כשקריתי בספר תהלים בפסוק53 פדה בשלום 
. . יצאתי בשלום" ]שלכן נתקבל אצל  נפשי 
החסידים הניגון ד"פדה בשלום נפשי" בקשר 

עם הגאולה[.

ד"פדה  בהשייכות  הביאורים  א'  וי"ל 
בשלום נפשי" עם הגאולה וההתחלה דהעיקר 
דהפצת המעינות חוצה: לאחר "פדה בשלום 
שזה  עמדי".  היו  ברבים  "כי  כתוב53  נפשי" 
ו"רשות  הענין, שה"רבים"  כללות  על  מורה 
הרבים" דכל העולם )עלמא דפרודא( נעשים 
בלבד  זו  שלא  עמדי"54,  "היו  של  במצב 
משהו  לעשות  ועכ"פ  להתייגע  צורך  שאין 
אדרבא:  אלא  יפריעו,  לא  שה"רבים"  כדי 
מסייע,  שזה  עד  "עמדי",  נמצאים  ה"רבים" 
של  ליחידו  היחיד"  לה"רשות  יותר  מסייע 
ובתכלית  השלימות  בתכלית  שתהי'  עולם, 

האמיתיות )כנ"ל(טז.

51( ראה ס' השיחות תורת שלום ס"ע 211 ואילך.

52( אגרות קודש שלו סל"ח. וש"נ.

53( תהלים נה, יט.

התפללו  אבשלום  אנשי  שגם  עה"פ,  חז"ל  כדברי   )54

בעד דוד )ירושלמי סוטה פ"א סה"ח(.

באמיתיות   – "חוצה"  "מעינותיך",  "יפוצו",  יד 
ובשלימות: ראה בהרחבה בשער השני, סוגיא ה: 

יפוצו מעינותיך חוצה.
ידי  ועל  "חוצה";  של  מושג  אין  באמת  כלומר:  טו 
שמגלים שגם המקום שהיה נראה כ"חוצה" הוא 
– אזי  גם הוא חלק מאלוקות  אינו באמת חוצה, אלא 

הגילוי הוא בשלימות יותר מאשר אילו היתה מתגלית 
האלוקות רק במקומות השייכים לקדושה.

קיימת  שתהיה  מלכתחילה  ה'  שעשה  והסיבה 
)לעינינו( המציאות של ה"חוצה" – היא עבור שלימות זו.

"ברבים היו עמדי": "רשות היחיד" רומזת למצב   טז 
שבו ניכר שה' הוא "יחידו של עולם" ואין בלתו.  

  ביאורים  

הקשר 
לגאולת 

י"ט כסלו: 
גם הרבים 

באמת 
עמדי
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ולכן ה"ז פועל את ה"פדה בשלום נפשי", 
)בלי  שלום  בדרך  היא  )והגאולה(  שהפדי' 
בימי שלמה,  כפי שהי'  וע"ד  כלל(,  מלחמה 
שכל האומות התבטלו כלפי שלמה )ללא שום 
)"עמדי"(,  בידו  סייעו  שהם  ועד  מלחמה(, 
הי'  שלום55  כי  שלמה  בשם  נק'  הוא  ולכן 
בימיו56. עד שזה )"פדה בשלום נפשי"( קאי 
על תכלית השלימות בשלום, אשר אלה שהיו 
בעבר מנגדים "נעשים אוהבים גמורים", כפי 
שיהי' בשלימות בגאולה האמיתית והשלימה, 
רבים(  )לשון  עמים  אל  אהפוך  "אז  כמ"ש57 
שפה ברורה גו' לעבדו שכם אחד" )כביאורו 

של אדמו"ר האמצעי58 יז(.

חוצה"  מעינותיך  "יפוצו  של  ז. בשלשלת 
עצמה )ע"י רבותינו נשיאינו( היו כמה דרגות 
דורות  השבעה־תשעה  במשך   – ושלבים 

מהבעש"ט ואדמו"ר הזקן עד דורנו זה:

בליָאזנָא59  )שחי  הזקן  אדמו"ר  אחרי 

55( דה"א כב, ט.

56( ושייך גם לשלמה מלשון שלימות, ששלימות גילוי 

אלקות היא דוקא כשזה באופן של "שלום" עי"ז ש"רבים 

היו עמדי".

57( צפני' ג, ט. וראה רמב"ם הל' מלכים ספי"א וספי"ב.

58( שערי תשובה ד"ה פדה בשלום נפשי פי"א.

פרקים  וראשי  היחס  )"שלשלת  תקכ"ז  משנת   )59

מתולדות בית רבינו" – בהקדמת "היום יום"(.

נשיאינו  רבותינו  היו  בליַאדי60(  ולאחמ"כ 
כמה דורות בליובַאוויטש61. ואחר כך )בדור 
לרָאסטָאוו62,  עברו   – מהבעש"ט(  השביעי 
ולאחר מכן – ללעניגראד63 )או פעטערבורג, 
כפי שנק' כן בעבר64(, ולאחרי זה – בפולין65, 
עד – השלב האחרון – כאשר הגיעו לארצות 
גופא  ושם  התחתון",  כדור  ב"חצי  הברית66, 

60( מי"א מנחם אב תקס"א עד ערב שבת מברכין אלול 

תקע"ב )שם(.

קבע  )שאז  תקע"ג  אלול  מח"י   – שנים  ק"ג   )61

מרחשון  י"ז  עד  ליובַאוויטש(  בעיר  דירתו  אדהאמ"צ 

והעתיק  ליובַאוויטש  מהורש"ב  אדמו"ר  )כשעזב  תרע"ו 

מושבו לעיר רוסטוב ע"נ דאן( – שם.

62( בשנת תרע"ו )כבהערה הקודמת(.

כ"ק  של  וגאולה  מאסר  לאחרי  עד  תרפ"ד  משנת   )63

מו"ח אדמו"ר בשנת תרפ"ז, שאז העתיק מושבו למושבה 

מַאלַאחָאווקא – סמוכה למָאסקווָא )שם(.

64( ובימים אלה יש שקו"ט להחזיר שמו לּפעטערבורג. 

ראה סה"ש תנש"א ח"ב ע' 856 ואילך.

והתיישב  מרוסיא  נסע  תרפ"ח  סוכות  חג  באסרו   )65

לעיר  מושבו  העתיק  תרצ"ד  בשנת  לטביא.  בריגא, 

ווַארשָא, ּפולין. ובשנת תרצ"ו – העתיק את מושבו לעיר 

ַאטווָאצק )שם(, עד שהעתיק משם בחודש אלול תרצ"ט, 

עד שהגיע לריגא בה' טבת ת"ש. ובחודש אדר ראשון יצא 

והגיע לשם  )לשטַאקהָאלם( בדרכו לארצות הברית  משם 

בט' אדר שני ה'ש"ת )ראה מבוא לאגרות קודש אדמו"ר 

מהוריי"צ ח"ה(.

ובכ"ח  )כבהערה הקודמת(.  66( בט' אדר שני ה'ש"ת 

סיון תש"א הגיע כ"ק אדמו"ר שליט"א והרבנית הצדקנית 

"רשות הרבים", לעומתה, רומזת למצב שבו אין העולם 
מרגיש את אחדות ה' המוחלטת, ומחשיב עצמו כנפרד 

)"עלמא דפרודא" – עולם הפירוד(.
היינו שגם במצב   – היו עמדי"  מובן ש"ברבים  מכך 
זה  שאין  מגלים  "ורבים",  נפרד  הוא  שהעולם  שנראה 
פירוד אמיתי, והאמת היא שהעולם הוא "עמדי", עם ה' 

)על דרך המבואר לעיל בשיחה(.
מצרות:  פדיה  אופני  שני  ישנם  בשלום":  "פדה   יז 

המנגד,   את  מנצחים  כאשר   – מלחמה  בדרך 
אבל אז הוא נשאר מנגד, וקיימת נתינת מקום למציאות 
נהפך  המנגד  כאשר   – שלום  ובדרך  לקדושה;  הפכית 
ומציאות  עמדי",  היו  "ברבים  שכאשר  וכמובן,  לאוהב. 

העולם עצמה מגלה אלוקות )כנ"ל הערה הקודמת( – נעשית 
הפדיה "בשלום".

זהו גם ההבדל בין דוד המלך – שביסס את שלטונו 
שלמה המלך – ששלום  ע"י נצחונות במלחמותיו; לבין 
)כמו  מלחמה  ללא  אליו  והאומות התבטלו  בימיו,  היה 

מלכת שבא שבאה והתבטלה אליו מעצמה(.
הגאולה בי"ט כסלו היתה קשורה עם "פדה בשלום", 
שאדמו"ר  וכפי  לאוהבים.  המנגדים  נהפכו  שבה  כיוון 
הזקן טורח להדגיש במכתבו ש"הפלה ה' והגדיל לעשות 
. . ובפרט בעיני כל השרים וכל העמים אשר בכל מדינות 

המלך, אשר גם בעיניהם יפלא הדבר".

  ביאורים  

השלימות 
בגילוי 
החסידות: 
בחצי כדור 
התחתון, 
770
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בכמה מקומות, עד שהגיעו להמקום והבנין 
שבו נמצאים אנו עכשיו, ביהכנ"ס וביהמ"ד 

ליובאוויטש – ב"770" )כפי שנקרא כך(.

דורות  שבכל  שאע"פ  בפועל,  רואים 
החסידות  התגלות  היתה  אלו  ומקומות 
ב"חצי  דוקא  הרי   – חוצה  המעינות  והפצת 
הי'יח  לא  מתן־תורה  שבו  התחתון",  כדור 
והפצת  החסידות  התגלות  היתה   – )בגלוי(67 
יותר  עוז,  וביתר  ביתר שאת  חוצה  המעינות 
באופן  עד  כן,  שלפני  ומקומות  מבדורות 
כפי   – ממנה  חוצה  שאין  לחוצה  מגיע  שזה 

שרואים בפשטות68.

להגילוי  בנוגע  כנ"ל   – הוא  לזה  והטעם 
בהתחתון  דוקא  כי   – למטה  דוקא  דמ"ת 
ביותר מתגלה ה"יתרון ארץ בכל היא", ועד"ז 
מובן לאחרי מתן־תורה עצמו, שדוקא ב"חצי 
בגלוי,  מ"ת  הי'  לא  שבו  התחתון",  כדור 
ארץ  "יתרון  של  ההתגלות  שלימות  נעשית 
בכל היא", השלימות דגילוי התורה ופנימיות 

נ"ע – יבחל"ח. המו"ל.

67( מכתב כ"ק מו"ח אדמו"ר – נדפס בסה"מ תש"ח ע' 

232 ואילך. וראה אגרות קודש אדמו"ר מהוריי"צ ח"ב ע' 

שלא. אגרות קודש אדמו"ר מהורש"ב ח"א ע' קסא. ועוד.

יובל  סיון  כ"ח  ל"קובץ  דבר"  ה"פתח  גם  ראה   )68

שנים".

התורה באופן דיפוצו מעינותיך חוצהיט.

זה  בנין  גם במספר הכתובת של  וכמרומז 
)המרכז של ליובאוויטש בחצי כדור התחתון, 
שמשם אורה יוצאה לכל העולם כולו בהפצת 
הוא   770 שכידוע   ,770  – חוצה(  המעינות 
בין  שהתפרסם  )כפי  "פרצת"  של  גימטריא 

בנ"י(.

ויש לומר השייכותכ: מספר שבע מורה על 
ימי ההיקף, שבעה מדות  השלימות דשבעת 
– ההשפעה בכל הדרגות )מחסד עד מלכות(. 
שבע  פעמים  מאה   – היא  דשבע  והשלימות 
 ,)70( שבע  פעמים  עשר  עם  ביחד   )700(
זהו  ולכן   .770  – זה  הרי  יחד  שבצירופם 
בגימטריא "פרצת" – כי השלימות ד"פרצת", 
הפריצה דכל ההגבלות דזמן ומקום )"ופרצת 
באופן  עד   – ונגבה"69(  וצפונה  וקדמה  ימה 
ע"י  )לא  נפעלת   – "פרצת"  בתוך  ד"פרצת" 
דוקא   )– ומקום, אלא אדרבא  היציאה מזמן 
 – )והמקום(  הזמן  שלימות  ידי  ועל  בתוך 
מאות  )שבע  שבע  דמספר  השלימות   ,770

ושבעים(.

הפריצה  שישנה  זה  עם  שביחד  כלומר, 
 – )"פרצת"(  והגבלה  ממדידה  שלמעלה 

69( ויצא כח, יד.

בחצי כדור התחתון לא היה מתן תורה בגלוי: מתן  יח 
מה  למשל  )וכמו  העולם  בכל  אמנם,  פעל,  תורה 
שאמרו חז"ל שבשעת מתן תורה "ציפור לא צווח, עוף 
בכל העולם(; אך  קרה  – שזה  געה"  לא  פרח, שור  לא 
פעולתו הפנימית והעיקרית היתה בגלוי רק בחצי כדור 

העליון, ובתחתון – נשארה בהעלם.
את  מחיה  אשר  מהנפש  לזה  משל  מובא  בחסידות 
הגוף כולו, אך חיות זו היא בהעלם, ועיקר התלבשותה 
השני,  בשער  בהרחבה  ]וראה  דוקא  במוח  היא  בגלוי 

סוגיא ו: חצי כדור התחתון ומתן תורה[.
שדוקא שם(  ה  והערה  )ס"ב;  לעיל  שנתבאר  כשם   יט 

על ידי העבודה והעלאת העולם התחתון מתעלים  
כדור  גופא, בחצאי  כך בעולם התחתון   – כל העליונים 
הארץ: על ידי העבודה בחצי כדור התחתון )הנחות יותר 

מבחינה רוחנית(, מתעלה חצי כדור העליון שמעליו.
שלימות  הוא   "770" אחד,  מצד   :770 במספר  הרמז  כ 
)ומכיוון  בשבעת המידות, שהן המקור לזמן ומקום 
את  המהוות  העיקריות  ההגבלות  הן  ומקום  שזמן 
המציאות הגשמית – דבר גשמי מוגדר בכך שהוא תופס 
המקור  הן  הרי   – מסויים  בזמן  ונמצא  מסויים  מקום 
למציאות העולם בכלל( – וממילא, 770 שייך להגבלות 

העולם.
מצד שני, "770" בגימטריא "פרצת" – שייך לפריצת 

הגבלות העולם.
ב( ה)עבודה  ע"י  דוקא  הנותנת:  יבאר שהיא  כך  על 
ההגבלות  כל  לפריצת  מגיעים  ובמקום,  בזמן  הגבלות, 
העלאת  שע"י  השיחה,  מהלך  בכל  למבואר  ]בהתאם 

התחתון ביותר מתעלית כל המציאות שעליו[.

  ביאורים  
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בפשטות  שהדין  כפי  וזמן,  המקום  גם  ישנו 
שהמקום והבנין צריך להיות בעל ד' כתלים 
וגג ותקרה וכו'כא, אלא שהזמן ומקום עצמו 
קיים באופן של "פרצת" )ואדרבא: דוקא זמן 
ומקום למטה פועל את שלימות ענין הפריצה 
כנ"ל(. ע"ד הכתוב על ירושלים70, ש"פרזות 
תשב ירושלים" ויחד עם זאת "ואני אהי' לה 

גו' חומת אש סביב".

 – "פרצת"  גימטריא   "770"  – זה  ומקום 
נעשה המקור והנתינת־כח על יפוצו מעינותיך 
חוצה בכל העולם כולו, באופן שפועלים את 
ב"חוצה",  מעינותיך  היפוצו  ואת  ה"פרצת" 
שמגלים  כך  ממנה,  חוצה  שאין  לחוצה  עד 

שם את ה"יתרון ארץ בכל היא".

דשבעים  והשלימות71  הסך־הכל  ולהוסיף: 
)70( שנה של כ"ק מו"ח אדמו"ר72 הי' דוקא 
ב"חצי כדור התחתון", ב"770", היכן שהגיע 
וחי במשך עשר שנים האחרונות בחיים חיותו 
לדור  הכח  את  אח"כ  נותן  וזה  דין;  בעלמא 
השביעי שלאחרי זה )כנגד ספירת המלכות( – 
שתהי' שלימות הגילוי דשבעים )עשר פעמים 
פעמים  )מאה  מאות  שבע  עם  ביחד  שבע( 
שבע( = 770, ושלימות הגילוי ד"ויתרון ארץ 

70( זכרי' ב, ח.

של  העלי'  נעשה  הצדיק  הסתלקות  שבעת  כידוע   )71

חייו"  ימי  כל  עבד  אשר  ועבודתו  ותורתו  מעשיו  "כל 

)אגה"ק ביאור לסי' ז"ך(, ונמשך ומתגלה ומאיר מלמעלה 

למטה )שם סי' כ"ח(.

תמוז(,  )י"ב  תר"ם  בשנת  בליובַאוויטש  שנולד   )72

ונסתלק בניו־יָארק ושם מ"כ, בחצי כדור התחתון, בשנת 

תש"י )יו"ד שבט(.

)מלכות( בכל )יסוד73( היא"כב.

בא  זה  שענין  מובן,  לעיל  המדובר  וע"פ 
בגילוי ביום כ"ח סיון, אשר מגלה את כחו של 
ד"אוריאן  והכח  תליתאי",  "ירחא   – החודש 
כל  ושל  תליתאי",  ד"עמא  והכח  תליתאי", 
מתן־ עם  הקשורים  "תליתאי"  של  הענינים 
אותם(,  מונה  גאון74  נסים  שרב  )כפי  תורה 
ובכללות – הכח דמלכות, "ויתרון ארץ בכל 
של  ובאופן  בשלימות  "כל"  שמגלה  היא", 
שלש(75  פעמים  שלש  פעמים  )שלש  קיימא 
ממש  של  באופן  העולם,  בגשמיות  ודוקא 

)ממשות(.

ח. ע"פ הנ"ל מובן ענין השליחות )"שלח 
לך"( של דורנו זה:

התחתון  בעוה"ז  אנו  שנמצאים  אע"פ 
בגלות, בגלות זה האחרון, ושם גופא – בחצי 

73( וידוע שכ"ק מו"ח אדמו"ר הוא כנגד ספירת היסוד 

)ושמו )הראשון( יוסף, שהוא מדת היסוד(, לאחרי החמש 

השיחות  ס'  ראה   – שלפניו  נשיאים  החמשה  כנגד  מדות 

וטף  נשים  האנשים  דורנו  שכל  וי"ל  ועוד.   .60 ע'  תש"ה 

הוא ספירת המלכות.

גילוי  על  מורה  ש"נסים"  לומר,  יש  הרמז  וע"ד   )74

הנסים בעולם ]וכנראה במיוחד בשנים אלו – שנת תש"נ 

ר"ת תהא שנת נסים, ושנת תנש"א ר"ת תהא שנת אראנו 

המלובשים  הנסים   – גם  כולל  כמ"פ[,  כמדובר  נפלאות, 

ניסן ש.ז. )סה"ש תנש"א ח"ב  בטבע )ראה מכתבי חודש 

התורה,  שלימות  גילוי  על  מרמז  ו"גאון"  ואילך((,   498

כידוע מהטעמים לקריאת שם גאון, כי גאון הוא בגימטריא 

ששים, שמורה על בקיאותו בששים מסכתות )ראה הקדמת 

מבאר  גאון  נסים  ר'  דוקא  שלכן,  וי"ל  לאבות(.  המאירי 

הקיום  על  שמורה  תליתאי,  לענין  התורה  בקשר  הפרטים 

)חוט המשולש( שנעשה ע"י מ"ת, כנ"ל ס"א.

75( ראה לקמן סי"ג.

שבית מזוזה,  בהלכות  לדין  הק'  כוונתו  כנראה   כא 
)רמב"ם   ממזוזה  פטור  ותקרה  כתלים  ד'  לו  שאין 

הלכות מזוזה פ"ו ה"ג; ה"ה. שו"ע יו"ד סי' רפ"ו ס"ו; סי"ד(. 

דור השביעי – ספירת המלכות: ספירת המלכות  כב 
הקודמות   הספירות  עניני  כל  את  המביאה  היא 

מיוחדת  ומעלה  יתרון  פועלת  ובכך  וקיום,  פועל  לידי 
ומעלה את כולן )כפי שנתבאר בארוכה בס"ג; והערות י ויא שם(.
גם דורנו, הדור השביעי, הוא המביא את כל עבודת 
ובכך  – בהבאת הגאולה,  פועל  לידי  הדורות הקודמים 

מעלה את כולם )וכפי שיתבאר עוד להלן ס"ח, ובהערה כג שם(.

  ביאורים  

שלב ג. 
הבאת 

הגאולה

דור הגאולה: 
הגאולה 

באה בדורנו, 
שלימות 

הבירור הכי 
תחתון
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ובנין  מנין  רוב  של  ]המקום  התחתון  כדור 
ממצב  דוקא  אדרבא:  הרי   – בזמננו[  דבנ"י 
ובמצב ומקום התחתון והגלות, עד בתחתון 
העלי'  נפעלת   – ממנו  למטה  תחתון  שאין 
שלפני  והדורות  הדרגות  ובכל  גדולה  הכי 
ושלמעלה מזה, כולל גם דחצי כדור העליון 
והדורות הנעלים ביותר )דור דיעה של משה 
הגאולה  של  להעלי'  ועד  וכיו"ב(,  רבינו 
האמיתית והשלימה, גאולה לכל העולם כולו 
)כולל חצי כדור העליון(, ועבור כל הדורות 

כולםכג.

וכידוע שתיבת "גאולה" נכתבת דוקא ע"י 
הגאולה  כי   – אל"ף  בתוספת  "גולה"  תיבת 
של(  )העבודה  ידי  ועל  מתוך  ובאה  נמשכת 
בגלות  עולם  של  דאלופו  האל"ף  הכנסת 

)גולה(76; 

הכי  מהמצב  דוקא  באה  שהגאולה  וכיון 
הגאולה  שתהי'  פועלת  גם  היא  לכן  תחתון, 
שאין  נצחית  גאולה  והשלימה,  האמיתית 
אחרי' גלות, שעלי' אומרים "שיר חדש" לשון 
זכר77 ]שלא כהגאולות שלפני זה, שהי' להם 
בא  שהדבר  עי"ז  דוקא  כי  אח"ככד[,  הפסק 

76( לקו"ת בהעלותך לה, ג. וראה סה"ש תנש"א ח"ב 

ע' 504 )לעיל ע' 120( ואילך. ע' 520 )לעיל ע' 134( ואילך.

77( מכילתא בשלח טו, א. תוד"ה ה"ג ונאמר – פסחים 

קטז, ב.

מהתחתון ביותר, מתגלית אמיתיות ושלימות 
גלוי  ובאופן  קיימאכה,  של  דבר  שזה  הענין, 
)שענינה  המלכות  דספירת  המעלה   – דוקא 
גילוי באופן של קיימא, כנ"ל ס"ג(, שתתגלה 
ע"י  והשלימה  האמיתית  בגאולה  בשלימות 
כידוע  דוד(,  בית  )ממלכות  צדקנו  משיח 
שהחידוש דגאולה הוא – גילוי אלקות למטה 
ממנו,  למטה  תחתון  שאין  התחתון  בעוה"ז 
דירה לו )לעצמותו( יתברך בתחתונים, אשר 
גם  שזהו  וי"ל   – בגלוי.  העצם  נמצא  בדירה 
מלשון   – ו"גולה"  "גאולה"  דתיבות  השרש 

גילוי.

לכללות  בנוגע  לומר, שכשם שזה  ויש  ט. 
בנוגע  גם  הוא  כך  והגאולה,  הגלות  ענין 
כדור  ב"חצי  בו  שנמצאים  הפרטי  למקום 
התחתון" – שהיות שזה )ה"מקדש מעט"78( 
המקום שבו כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו 
להפצת  המקור  בתור  מקומו,  את  קבע 
המעינות חוצה בכל העולם כולו, הרי דוקא 
ובנין  הגאולה  נפעלת  זה  וממקום  במקום 
כוננו  אד'  "מקדש79  השלישי,  המקדש  בית 

ידיך"80,

78( יחזקאל יא, טז. מגילה כט, א.

79( בשלח טו, יז.

ולהעיר  מעט".  "מקדש  הוא  הרי  זה  לפני  וגם   )80

מזקני  אחד  דברי  ב[(  ]קי,  קכו  ע'  ב  )חוברת  מ"התמים" 

כשם שנתבאר לעיל )ס"ב; והערה ה שם( שדוקא על  כג 
מתעלים   התחתון  העולם  והעלאת  העבודה  ידי 

במהלך  גופא,  התחתון  בעולם  כך   – העליונים  כל 
הדורות: על ידי העבודה בדורנו, שהוא התחתון ביותר 

במשך הדורות, מתעלים הדורות הנעלים שלפניו.
הבאת  ז:  סוגיא  השני,  בשער  בהרחבה  ]וראה 

הגאולה מהתחתון ביותר[.
"שיר חדש" לשון זכר: מבואר במכילתא )המצויין  כד 
בהערה 77(: "שירו לה׳ שיר חדש . . כל השירות כולן 

כך   – יולדת  שהנקבה  כשם  נקבה;  בלשון  קרואות 
התשועות שעברו היה אחריהם שעבוד. אבל התשועה 
העתידה להיות אין אחריה שעבוד, לכך קרואה בלשון 

זכר ]שיר, ולא שירה[".

של  דבר  הגאולה  נעשית  ביותר  התחתון  ע"י  כה 
קיימא: בחסידות מוסבר בהרחבה, שהטעם לכך 
שהגאולה העתידה תהיה נצחית, הוא דווקא בשל גודל 
כיוון  קודמות,  בגאולות  לפניה.  הגלות  של  הירידה 
שהירידה בגלות לא היתה עמוקה כל כך – נשארו עדיין 
דרגות שלא נתבררו ולא "הסכימו" עם הגאולה, וממילא 
נשארה אפשרות לירידה נוספת; אמנם בגאולה מהגלות 
האחרונה, כאשר העליה נעשית מתוך ירידה כזו שאין 
נכללות  תחתונות  הכי  הדרגות  גם   – ממנה  למטה 

ו"מסכימות" לגאולה.

  ביאורים  

מקום 
הגאולה: 
הגאולה 

באה ב-770, 
שלימות 

הבירור הכי 
תחתון
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דאע"פ שמקומו בארץ הקודש, בירושלים 
עיר הקודש, על הר הקודש – הרי כיון שזה 
זמן  כל  ועבודתינו  "מעשינו  ידי  על  נפעל 
משך הגלות"81, ובפרט בסיום זמן הגלות ע"י 
העבודה ד"יפוצו מעינותיך חוצה" – יש כבר 
ההכנה  את  הזה,  במקום  ודוקא  זה,  במקום 

המושלמת ל"מקדש אד' כוננו ידיך".

הגילוי  זה  במקום  נעשה  ומיד  שתיכף  עד 
זה  שאת   – ידיך"  כוננו  אד'  "מקדש  של 
יכול כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו לתבוע 
הגילוי  נעשה  לראש  שלכל  לפועל,  ולהביא 
ד"מקדש אד' כוננו ידיך" במקום זה )"שבע 
מאות ושבעים"( שבו הוא חי ופעל עבודתו 
במשך עשר שנים האחרונות שלו, הסך־הכל 

דכל עבודתו )כנ"ל(.

כדור  בחצי  העבודה  סיום  ידי  על  ודוקא 
 – ביותר  תחתון  בהתחתון  עד  התחתון, 
"מקדש  של  הבנין  כל  את  ומגלים  "מעלים" 
אד' כוננו ידיך", כולל גם הגג של הבנין, אשר 
המקדש  בית  גג  על  עומד   .  . המשיח  "מלך 

וקד"ק  ביהמ"ק  שחרב  מיום  הצ"צ:  בימי  הָאמיל  חסידי 

עד אשר ירחם השי"ת וישלח לנו גואל צדק . . ויבנה לנו 

את ירושלים וביהמ"ק עם הקד"ק, הנה ליובַאוויטש הוא 

ירושלים שלנו, והבית הכנסת אשר כ"ק אדמו"ר מתפלל 

בו הוא ביהמ"ק שלנו וכו'.

81( תניא רפל"ז.

והוא משמיע להם לישראל ואומר ענוים הגיע 
זמן גאולתכם"82 – כל זה "מתעלה" )נפעל( על 

ידי העבודה )הגבהה( של התחתון ביותרכו.

ותיכף ומיד ממש – "ארו עם ענני שמיא"83 
בבנינו  ובזקנינו  "בנערינו  ישראל  בני  כל   –
הקדושה,  בארצנו  נמצאים  ובבנותינו"84, 
כאן,  שישנו  השלישי  המקדש  בית  עם  יחד 
"כספם  עם  יחד  ביחד,  זה  כל  את  ולוקחים 
ויראת  ה'  דאהבת  העבודה  אתם"85,  וזהבם 
וכל  עשה  מצוות  כל  את  כולל  שזה  ה'86, 

מצוות לא תעשה87 כז.

י. הלימוד מכל זה:

בחודש   – זכאי  ומקום  בזמן  בעמדנו 
תפלה  תורה  בית  משולש,  ובית  השלישי, 
דתורה  המשולש"  )ה"חוט  טובים  ומעשים 
ביום  גופא,  ובו  חסדים(,  וגמילות  עבודה 
כל  של  הכח  בגלוי  כשנמצא   – סיון  דכ"ח 
ג'(,  פעמים  ג'  פעמים  )ג'  השלישי  החודש 
שענינו: המשכת וגילוי אלקות למטה באופן 

של קיימא –

82( ילקוט שמעוני ישעי' רמז תצט.

83( דניאל ז, יג. סנהדרין צח, א.

84( בא י, ט.

85( ישעי' ס, ט.

86( ראה תו"א ר"פ וישב.

87( ראה תניא פ"ד.

שדוקא שם(  ה  והערה  )ס"ב;  לעיל  שנתבאר  כשם   כו 
על ידי העבודה והעלאת העולם התחתון מתעלים  

כל העליונים – כך בעולם התחתון גופא, במקומות שבו: 
התחתון(,  כדור  בחצי  )הנמצא  מ-770  העבודה  ידי  על 
המקומות  העלאת  את  להשלים  הכח  ניתן  שממנו 

התחתונים ביותר, מתעלה העולם כולו.
העולם  בירור  שלימות  נעשית  שב-770  ומכיוון 
דירה  לה'  לעשות  הכוונה  תכלית  הרי  – שזו  והעלאתו 
של  השלימות  נמצאת  שב-770  מובן   – בתחתונים 
הגאולה  וכשתתגלה  והשלימה,  האמיתית  הגאולה 

בפועל, יהיה זה ב-770.
'בית  קונטרס  בעיקר,  מבוסס,  בשיחה  זה  ביאור  ]על 
רבינו שבבבל' שנערך וי"ל ע"י כ"ק אד"ש מה"מ לאחר מכן[.

מבואר  החסידות  בתורת  אתם":  וזהבם  "כספם  כז 
ש"כסף" קשור לעבודה של אהבת ה' )כסף מלשון 
"נכסוף נכספתה" – אהבה(, וזהב קשור ליראת ה' )עליו 
נאמר "זהב מצפון יאתה", שמקור הזהב הוא בצד צפון; 
צד צפון הוא השמאלי מרוחות העולם – כאשר מזרח 
נקרא "קדם" – ושייך לקו השמאל; מידת הגבורה ויראת 

ה' שייכת גם היא לקו השמאל(.
אהבת ה' מביאה לקיום רצונו – מצוות עשה, ויראת 
ה' מביאה לזהירות מעבירות – מצוות לא תעשה. ולכן 
דברי הנביא – שבני ישראל יבואו לארץ ישראל בגאולה 
ישראל  שבני  מתפרשים   – אתם"  וזהבם  "כספם  עם 

יבואו עם אהבה ויראה ושלימות בקיום המצוות.

  ביאורים  

ההוראה 
– בקשת 
הגאולה: 

הגאולה באה 
על ידינו
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וחיזוק  כח  תוספת  מישראל  כאו"א  מקבל 
לו  שיש   – זה  דדורנו  השליחות  את  לקיים 
שליחות והוראה מכ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא 
דורנו, שצריכים לעמוד "עמדו הכן כולכם"88 
והשלימה,  האמיתית  הגאולה  לקבלת 

ובראשם – משיח צדקנו, דוד מלך ישראל.

החידוש   – זה  דדורנו  השליחות  ולהיותה 
כל מה  )אשר  ותיק" שבדורנו  של ה"תלמיד 
שתלמיד ותיק עתיד לחדש ניתן למשה מסיני( 
– מובן, שאפילו כאשר ילד קטן בימינו אלה 
המשיח  שיבוא  ומבקש  מצפה  שהוא  אומר 
שזה  עד  בתורה,  אמיתי  חידוש  ה"ז   –
ש"מאתי  תורה"כח  ה"חידוש  מן  חלק  נעשה 
תצא"89, מהקב"ה עצמו, שכן הקב"ה מסכים 
ישראל  "נער   – בנ"י  של  והבקשות  למילים 
ואוהבהו"90, והקב"ה מגלה אהבתו בפשטות 
והגבלה,  ממדידה  שלמעלה  באופן  ממש, 
בעולם  מטה,  למטה  בגלוי   – זה  עם  וביחד 

הזה התחתון שאין תחתון למטה ממנו.

העולם  עניני  מכל  סיוע  לכך  שיש  ובפרט 
– "ברבים היו עמדי" – כך שכל עניני העולם 
ויחידה:  אחת  למטרה  ומוליכים  מסייעים 

הגאולה האמיתית והשלימה.

שיתנו  עי"ז  יותר  ניתוסף  זה  בכל  יא. 
כאו"א  את  עושים   – שליחות  לכאו"א 
מהנמצאים כאן לשליח מצוה לצדקה, על ידי 
יוסיף  הוא  ואח"כ  לצדקה  לו שטר  שנותנים 

מדילי',

וגדולה צדקה שמקרבת את הגאולה91, עד 

88( אגרות קודש אדמו"ר מהוריי"צ ח"ג ע' רעט.

89( ישעי' נא, ד. ויק"ר פי"ג, ג.

90( הושע יא, א.

91( ב"ב י, א.

לקירוב וזירוז כזה שלא נשאר אף רגע פנוי, 
"כאיש   – עתה  זה  כאן  מאסיפתנו  מיד  אלא 
אחד בלב אחד"92 ]כפי שזה הי' כבר בראש 
חודש סיון, ומהראש ה"ז נמשך על ובכל ימי 
החודש, ועאכו"כ ביום כ"ח בו – היום שהוא 
הכח של כל החודש[ – הולכים לארץ הקודש,

ממש,   – העיקר  והוא  ועוד  ומיד,  ותיכף 
באופן של ממשות, החל מהגילוי של ה"חלק 
אדמו"ר  שמוסיף  )וכפי  ממעל93  אלוקה 
הזקן94:( ממש", ודוקא כנשמות בגופים יחד, 
ואדרבה – עם הוספה בבריאות הגוף ובריאות 
כולו, עד  – בריאות כל העולם  וגם  הנשמה, 
רגע  בכל  נברא  העולם  שכל  איך  שמתגלה 
ורגע מאין ליש מעצמותו ית'43, ע"י התורה – 

אסתכל באורייתא וברא עלמא95.

ענינים  בכל  מהדיבור  העיקר:  והוא  ועוד 
הרי   – הקב"ה  של  דיבורו  עם  שקשור  אלו, 
נפעל  מעשה96,  חשיב  הקב"ה  של  דיבורו 
המעשה של הקב"ה, שהמעשה העיקרי שלו 
כל  )עם  ולגלות  להמשיך  ומיד  תיכף   – הוא 
האמיתית  הגאולה  את  שבדבר(  הפירושים 

והשלימה, תיכף ומיד ממש בפשטות.

* * *

התפלה  ולאחרי  ערבית,  תפלת  ]התפללו 
המשיך97 כ"ק אדמו"ר שליט"א:[

92( פרש"י יתרו יט, ב.

93( איוב לא, ב.

94( בתניא רפ"ב.

95( זח"ב קסא, א־ב.

96( ב"ר פמ"ד, כב. אוה"ת שמות ס"ע ב'תשב ואילך.

כעת  שתהי'  שי'  הגבאי  הכריז  התפלה  לאחרי   )97

הפסקה ואח"כ יחלק כ"ק אדמו"ר שליט"א את הקונטרס 

והשטרות לצדקה. וכ"ק אדמו"ר שליט"א אמר )בחיוך(: 

ציפיה למשיח וחידוש בתורה: לכאורה יש לבאר  כח 
תורה   מתן  של  שה"כח"   – השיחה  מהלך  ע"פ 

שהגאולה  ובכך  התחתונים,  בעבודת  דוקא  מתבטא 
ובקשת  לציפיה  בנוגע  וכך  ביותר.  מהתחתון  מגיעה 
העובדה  מתבטאת  זו  ובקשה  שבציפיה   – הגאולה 

זה  ידי  ועל  לגאולה,  ומשתוקק  מבקש  מצפה,  שדורנו 
מביא אותה בפועל, ומחדש חידוש גדול יותר מהגילוי 
שהיה בשעת מתן תורה )וראה גם להלן סי"ב, בנוגע לשותפות 

יהודי בהבאת הגאולה; והערה לז שם(.

  ביאורים  

יהי רצון: 
הגאולה 
תיכף ומיד 
ממש
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יב. נוסף לכך שכ"ח סיון הוא המשך לכ"ז 
בעיקר  מדובר  שזה  ס"א(,  )כנ"ל  סיון  )זך( 
לחצי  )עד  בעולם  יהודי  של  עבודתו  ע"ד 
והקדמה  הכנה  גם  זה  הרי  התחתון(,  כדור 
ראש  ערב  סיון,  כ"ט   – שלאחריו  להיום 
אודות  בעיקר  מדובר  שבו  )תמוז(,  חודש 
ההתאחדות של יהודי עם הקב"ה )שבא בכח 

העבודה בכ"ח סיון(.

והענין בזה:

הלבנה  אור  מתעלם  חודש  ראש  בערב 
חודש.  בראש  החדש  למולד  כהכנה  לגמרי 
מושבך"  ה"יפקד  ידי  על  הכתוב98:  ובלשון 
)"מחר  חודש  ראש  בערב  הלבנה(  )העלם 
הלבנה  )מולד  ה"ונפקדת"כט  נפעל  חודש"(, 

במקום לעשות הפסקה, נעשה עכשיו המשך )עד שיגיעו 

הקונטרסים(. וראה לקמן בהשיחה. המו"ל.

98( שמואל־א כ, יח.

בראש חודש(, יחוד שמשא וסיהרא99 ל.

ללבנה  שדומין   – דבנ"י  השם  ובעבודת 
היא  חודש  ראש  בערב  ללבנה100:  ומונין 
עומד  הוא  כאשר  היהודי,  עבודת  שלימות 
שמצוי'  ללבנה  )בדומה  הביטול  בתכלית 
של  העלי'  את  תיכף  מביא  וזה  בהעלם(,  אז 
הנשמה )"ונפקדת"( – היחוד והזיווג דכנסת 
)ז"א,  והקב"הלב  סיהראלא(  )מלכות,  ישראל 
מישראל  כאו"א  של  היחוד  גם  וכך  שמש(, 
בתור יחיד )"ואתם תלוקטו לאחד אחד"101( 
עם עצמות ומהות – כך שהם נעשים מציאות 
אחת ממש, באחדות אמיתית – "והיו לבשר 
 – עד  לג,  יחיד103  של  לאופן  עד  אחד"102, 

מח  ע'  תקס"ז  סה"מ   – חודש  מחר  דרושי  ראה   )99

ואילך. אוה"ת בראשית ד, סע"ב ואילך. ועוד.

100( סוכה כט, א. ב"ר פפ"ו, ג. זח"א רלו, ב.

101( ישעי' כז, יב.

102( בראשית ב, כד.

103( ראה תו"א וארא נח, ב ואילך. ובכ"מ.

)ש"א הפסוק  בפשט  מושבך":  יפקד  כי  "ונפקדת   כט 
"מחר   )בהפטרת  לדוד  יהונתן  דברי  אלו  יח(  כ, 

חודש"( – שהציע לו להיעדר )"יפקד מושבך"( מסעודת 
שאול  בו  יזכר  היעדרותו  ובגלל  למחרת,  חודש  ראש 

המלך )"ונפקדת"(.
מולד  את  מבטא  זה  פסוק  החסידות,  ביאור  פי  על 
ידי  על  דוקא  )"ונפקדת"(  חודש  בראש  הלבנה  וגילוי 
)"יפקד  חודש  ראש  בערב  והיעלמותה  התמעטותה 
חודש  ראש  ערב  להפטרת  הפסוק  קשר  זהו  מושבך"(. 
)ולא רק בגלל שההפטרה פותחת במילים "מחר חודש"(.
מקבלת  החודש  במהלך  וסיהרא:  שמשא  יחוד  ל 
בראש  אך  )שמשא(,  מהשמש  )סיהרא(  הלבנה 
חודש, בעת מולד הלבנה – כאשר הלבנה מתקרבת אל 

השמש לקבל אורה מחדש – הם מתאחדים.
שלמעלה  הדרגא  גילוי  ידי  על  נעשה  זה  יחוד 
אינה  שהלבנה  כך   – שוים  שניהם  שלגביה  משניהם, 

מקבלת מהשמש אלא מהדרגא שלמעלה משניהם.
המלכות  ספירת  שמש:  ז"א,  סיהרא.  מלכות,  לא 
כך  אנפין.  )זעיר  ז"א  וספירות  ללבנה,  נמשלה 
המשפיעות  יסוד,  עד  מחסד  הספירות  ששת  נקראות 
למלכות( – נמשלו לשמש. כי כמו שאור הלבנה הוא מה 

מה  הוא  תוכנה  המלכות  ספירת  כך  מהשמש,  שמגיע 
יא  ובהערה  ס"ג,  לעיל  בארוכה  שנתבאר  )כמו  מז"א  שמקבלת 

שם(.

ז"א  ספירות  והקב"ה:  ישראל  דכנסת  היחוד  לב 
שמקבלות  שם  )על  "הקב"ה"  בשם  נקראות 
מקדושת הכתר(; ספירת המלכות נקראת "כנסת ישראל" 
והיא מקור לנשמות ישראל. היחוד של השמש והלבנה, 
רומז   – הקודמות(  בהערות  שנתבאר  )כמו  ומלכות  ז"א 

לאחדותם של כנסת ישראל והקב"ה.
נעשית בשני שלבים:  מולד הלבנה(  )כמו  זו  אחדות 
ראשית, צריכה כנסת ישראל לבטל את מציאותה )כמו 
מיעוט אור הלבנה בערב ר"ח(. ולאחר מכן, כנסת ישראל 
בטלה כל כך לקב"ה, עד שאין לה מציאות משל עצמה 
)כמו  הקב"ה  היא  מציאותה  כל  אלא  לבטל,  יש  אותה 

התאחדות השמש והלבנה בר"ח(.
– ראה בהרחבה  ]בכל המבואר בהערות האחרונות 

בשער השני, סוגיא ח: ונפקדת כי יפקד מושבך[.
ששייך  אחדות  המבטא  מ"אחד"  בשונה  "יחיד":  לג 
שיהיו בה פרטים נוספים )כמו שאחרי אחד שייך 
אחדות  מציין  "יחיד"   – וכו'(  שלוש  שנים,  שיהיו 
מושלמת שאינה מתחלקת לפרטים. ובענייננו: אחדותו 

  ביאורים  

שיחה ב. 
התאחדות 
עם הקב"ה

ענינם של 
ער"ח ור"ח: 
ביטול עם 
הקב"ה, 
התאחדות 
עם הקב"ה
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למעלה אף מיחידלד.

של  ענין  כלל  שייך  לא  בודאי  הרי  שאז 
רק  דוקא  ישנו  אדרבה:  שכן  ח"ו104,  הפסק 
בתכלית  והתאחדות  התאחדות,  של  ענין 

השלימות.

בנ"י  )בין  ההתאחדות  ענין  על  ונוסף 
לקב"ה( ב"והיו לבשר אחד" – ישנו ענין נוסף 
שיוצאים  התוצאות  אחד"לה:  לבשר  ב"והיו 
"תולדותיהם   – "תולדות"  שנולדים   – מזה 

של צדיקים מעשים טובים"105.

עד למעשים טובים כאלו )שאינם דבר נפרד 
מן "והיו לבשר אחד", אלא מעשים טובים( 
ונשמתו(  )בגופו  יהודי  נעשה  שעל־ידם 
התאחדות(  של  )באופן  להקב"ה"  "שותף 
 – ועיקר  כולל  הקב"הלו,  של  עניניו  בכל 
אשר  והשלימה,  האמיתית  הגאולה  בהבאת 
כדי שהקב"ה יפעל זאת בשלימות הוא זקוק 
מישראל,  כאו"א  להשתתפותו של  )כביכול( 
"מעשינו  שע"י  בגוף,  נשמה  בתור  ודוקא 

104( ראה לעיל הערה 79.

105( פרש"י ר"פ נח.

להזדקק  וצריך  הגאולהלז,  באה  ועבודתינו" 
 – מזו  ויתירה  יסכים,  שיהודי  לכך  כביכול 
זמן  ש"הגיע  רק  שלא  ויכריז,  ירצה  שהוא 
הגאולה  כבר  שישנה  אלא  גאולתכם"106, 
שגאולה  ח(  )סו"ס  לעיל  כמדובר  בפשטות, 
היא מלשון גילוי – הגילוי דאלופו של עולם 
ב"גולה" )שנפעל ע"י עבודת היהודי בגלות(.

ראש  בערב  להתאחדות  להגיע  והכח  יג. 
של  למעלה, ההתאחדות  ]הן מלמטה  חודש 
בנ"י עם הקב"ה, כפי שבנ"י זקוקים להקב"ה, 
והן מלמעלה למטה – הקב"ה עם בנ"י, כפי 
מהיום  בא   – לבנ"י[  כביכול  זקוק  שהקב"ה 
של  הכח  עם  שקשור  בחודש,  כ"ח  שלפניו, 
השלישי(,  החודש  של  )ענינו  תורה  )מתן( 
)כנ"ל  למטה  התורה  פנימיות  דגילוי  ובפרט 

בארוכה(:

ההתקשרות  נעשית  התורה  ידי  על 
כמאמר  הקב"ה,  עם  בנ"י  של  וההתאחדות 
מתקשראן  אינון  קשרין108  "תלת  הידוע107 

106( ראה לעיל ס"ט.

107( זח"ג עג, א.

108( כן הובא בכ"מ בחסידות. וראה סה"מ תרנ"ז ס"ע 

  ביאורים  

של יהודי עם הקב"ה היא כזו שלא שייך כלל להפריד 
ולחלק בין היהודי לבין הקב"ה )כדלעיל הערה הקודמת(.

ע"פ  הוא  הביאור  לכאורה,  מיחיד:  אף  למעלה  לד 
אחד  רק  היא  "יחידה"  שגם  בחסידות  המבואר 
היא  הנשמה  עצם  אבל  לנשמה,  שנקראו  מהשמות 
למעלה מיחידה – כיון שגם בחינת היחידה מבטאת את 
מציאות  ישנה  שעדיין  ומכאן,  לקב"ה,  הביטול  תכלית 
שייכת  לא  הנשמה  בעצם  אבל  לבטל;  צריכים  אותה 
שום מציאות שצריכה להתבטל, והיא מאוחדת לגמרי 

עם הקב"ה.
כד( ב,  )בראשית  הפסוק  לשון  אחד":  לבשר  "והיו   לה 

שנעשים   לאשתו,  איש  בין  האחדות  אודות 
הולד:  על  הפסוק  את  מפרש  שם  רש"י  אחד".  "לבשר 

"הולד נוצר ע"י שניהם ושם נעשה בשרם אחד".
בהתאם לכך מביא שני פירושים באחדות יהודי עם 
הקב"ה: א( ההתאחדות של היהודי עצמו עם הקב"ה, 
הנעשים  הטובים  המעשים  ב(  נשמתו.  עצם  מצד 

כתוצאה מההתאחדות, שגם בהם ניכרת האחדות )וראה 
עוד להלן בהערה הבאה(.

מעשים טובים שאינם נפרדים: לכאורה יש לקשר  לו 
לבוא"   לעתיד  בטלות  "מצוות  בענין  המבואר  לזה 

המצוות  שקיום   – תשנ"ב(  שבע"פ,  תורה  של  הלכות  )קונטרס 

מצווה  נפרדת, שהקב"ה  באופן של מציאות  הוא  כיום 
קיום  יהיה  לבוא  לעתיד  אבל  מצוותיו;  לקיים  אותנו 
המצוות מצד טבע האדם, בלי ציווי – כיון שיתגלה כיצד 
אנו מציאות אחת עם הקב"ה, וממילא רצונו הוא הרצון 

שלנו.
זקוק לשותפות ישראל בהבאת הגאולה:  הקב"ה  לז 
שהגאולה  בשיחה,  באריכות  למבואר  מתאים 
נפעלת מהתחתונים דוקא – לכן, אין הקב"ה מביא את 
הגאולה בעצמו, מצד הגילוי מלמעלה בלבד, אלא ע"י 

"מעשינו ועבודתנו" – שותפותם של ישראל.

שלימות 
ההתאחדות: 

הקשרים של 
סתים וגליא, 

הכח לזה 
מהחסידות
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חד  וכל  וישראל,  אורייתא  קוב"ה  בדא,  דא 
ידי  ועל  כו'",  וגליא  סתים  דרגא  על  דרגא 
נעשים  ואורייתא  ישראל  של  ההתקשרות 
שישראל  עד  קוב"ה,  עם  קשורים  ישראל 
וקוב"ה כולא חד )למעלה יותר מההתקשרות 
ע"י אורייתא, שלכן ה"ה "תלת קשרין"109 לח(.

אופנים  שני  ישנם  גופא  זו  ובהתקשרות 
דישראל  גליא  )א(  כידוע110:  וסדרים, 
מתקשרת עם גליא דתורה ועם גליא דקוב"ה, 
דתורה  סתים  עם  מתקשרת  דישראל  וסתים 
דישראל  גליא  )ב(  דקוב"ה111,  וסתים 
מתקשרת עם סתים דישראל, וסתים דישראל 
סתים  עם  דתורה  וגליא  דתורה,  גליא  עם 
דקוב"ה  גליא  עם  דתורה  וסתים  דתורה, 

וגליא דקוב"ה עם סתים דקוב"ה.

ישנם   – חיים112  אלקים  דברי  ואלו  ואלו 

כח־ט. ה'ש"ת ע' 16 בהערה.

109( ראה סה"מ תרנ"ז שם )ע' כח ואילך(. ועוד.

ע'  ח"ג  מהוריי"צ  אדמו"ר  קודש  אגרות  ראה   )110

תקלה.

111( ראה לקו"ת ויקרא ה, ג. נצבים מו, א.

112( עירובין יב, א.

חי  באופן  יחד  והענינים  האופנים  שתי 
הן   – נצחי  קיום  של  באופן  חיים(  )אלקים 
ה"חוט המשולש" )תלת קשרין( דגליא )גליא 
הן  דקוב"ה(,  וגליא  דתורה  גליא  דישראל, 
דישראל,  )סתים  דסתים  המשולש"  ה"חוט 
ה"חוט  והן  דקוב"ה(,  וסתים  דתורה  סתים 
בסתים,  גליא   – השני  באופן  המשולש" 
– כך שישנה ההתאחדות  וכו'  וסתים בגליא 
כל  שישנם  כך  השלשה,  כל  של  האמיתית 
וכל  דסתים,  הענינים  כל  גליא,  של  הענינים 
)שלש  בגלוי  שעומדים  כפי  דסתים  הענינים 
פעמים שלש פעמים שלשלט(, – בתור מציאות 

אחת ויחידה של "יחידה ליחדך"113.

כשישנה  סיוןמ,  מכ"ח  בא  לזה  והכח 
פעמים  שלש  פעמים  שלש  של  השלימות 
ד"תלת  בהתאחדות  האופנים  ג'  )כל  שלש 
גילוי  שלימות  עם  שקשור  היום  קשרין"(, 
פנימיות  של  וגם  תורה,  )מתן(  של  הכח 
קיימים  התורה  סודות  שגם  ובאופן  התורה, 
 – התחתון(  כדור  דחצי  בחוצה  )עד  בגלוי 

113( נוסח הושענות )יום ג'(.

"תלת   – אורייתא  ע"י  ממהתקשרות  למעלה  לח 
מתקשרים  דברים  שלושה  כלל  בדרך  קשרין": 
באמצעות שני קשרים, ואעפ"כ בנוגע לישראל אורייתא 
ומבואר  שלושה קשרים;  בזוהר שישנם  וקוב"ה מבואר 
בחסידות )מצויין בשיחה בהערה 109(, שישנו קשר שלישי של 
ישראל עם הקב"ה שלמעלה מהקשר עם התורה )שלכן, 

גם יהודי שחטא ועבר על התורה, נשאר קשור לקב"ה(.
 לט שלש פעמים שלש פעמים שלש: כאשר מכפילים

)שלש   כ"ז  המספר  מתקבל  הקשרים,  כל  את 
פעמים שלש פעמים שלש( –

בגליא  בזה:  זה  מהשלושה  א'  כל  של  הקשרים  א( 
)סתים  בסתים  וכו'(,  דאורייתא  בגליא  דישראל  )גליא 
שעומד  כפי  ובסתים  וכו'(  דאורייתא  בסתים  דישראל 
בסתים  בגלוי  שעומד  כפי  דישראל  )סתים  בגלוי 

דאורייתא בגלוי וכו'( – סה"כ ט';
ב( הקשרים של כל א' מהשלושה גליא בסתים: ישראל 
דאורייתא,  בסתים  דישראל,  בסתים  דישראל  )גליא 
ובסתים דקוב"ה(, אורייתא )גליא דאורייתא בכל הסתים(, 

וקוב"ה )גליא דקוב"ה בכל הסתים( – סה"כ ט';
גליא בסתים כפי  ג( הקשרים של כל א' מהשלושה 
שעומד בגלוי: ישראל )גליא דישראל בסתים דישראל 
וכו'(,  בגלוי  דאורייתא  בסתים  בגלוי,  שעומד  כפי 
וקוב"ה  בגלוי(,  )גליא דאורייתא בכל הסתים  אורייתא 

)גליא דקוב"ה בכל הסתים בגלוי( – סה"כ ט';
וביחד – כ"ז ]ניתן גם לחשב באופנים אחרים; ולעיל 
הובא הצעת אחד האופנים בזה הנראה מתאים ללשון 

קדשו בשיחה. וצ"ע[.
גילוי  ידי  על  שדוקא  כיון  סיון:  מכ"ח  לזה  הכח  מ 
פנימיות התורה מתגלה הסתים בגלוי )כדלעיל סוס"ד, 
כדור  בחצי  דוקא  הושלם  זה  וגילוי  שם(,  יג  ובהערה 

האופנים  כל  ישנם  סיון  בכ"ח  דוקא  לכן   – התחתון 
בשלשת הקשרים.

וכיון שההתאחדות עם הקב"ה, שעיקרה בערב ר"ח 
ור"ח, נעשית רק כששלשת הקשרים בשלימות – מובן 
איך דוקא ע"י כ"ח סיון מגיעה נתינת הכח להתאחדות 

בכ"ט סיון.

  ביאורים  
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של  ההתאחדות  שלימות  נעשית  שעל־ידם 
בנ"י עם הקב"ה )יחוד שימשא וסיהרא(, הן 

בבחי' גליא והן בבחי' סתים.

ועי"ז – נפעלת המשכת האחדות גם בעולם, 
הן בגליא שבעולם והן בסתים שבעולם, וגם 
שהסתים שבעולם – עד כח העצמות שבו – 

קיים בגלוי.

היחידה  גילוי  שע"י  ועיקר,  ועוד  יד. 
– שזהו  מישראל  ואחת  שבנפש שבכל אחד 
)חלק( המשיח שבכאו"א מישראל114, ובפרט 
בכללות עם ישראל כשמתאספים יחד )כמה 
תפלה  )תורה  משולש  בבית  עשרה(  פעמים 
דיחידה  הגילוי  יהי'   – טובים(  ומעשים 

הכללית, משיח צדקנו115,

ההתאחדות   – ליחדך"  "יחידה  ונעשה 
של כל הענינים ביחד בנקודה אחת ויחידה, 
הגאולה  של  ומקום  בזמן  בגלוי  שעומדת 

114( ראה מאור עינים ר"פ פינחס.

)נסמן  ועוד  ב.  רס,  ולזח"ג  ב.  מ,  לזח"ב  רמ"ז   )115

תשובה  שערי  וראה   .)72 הערה   360 ע'  חכ"ט  בלקו"ש 

שבהערה 85. ועוד.

האמיתית והשלימה, מתחיל דוקא ממקום זה 
וזמן זה,

ותכלית  השלימות  תכלית  שמתגלית  עד 
האמיתית של כל הענינים בכל העולם כולו – 

שנעשה דירה לו יתברך בתחתונים,

בית  המשולש,  הבית  בשלימות  וישנו 
המקדש השלישי, "מקדש אד' כוננו ידיך",

מישראל  כאו"א  של  הקשר  עם  ביחד 
עם  אותו  שמקשרת  שבנפשו,  היחידה  עם 
היחידה הכללית, משיח צדקנו, יבוא ויגאלנו 
הולכים  ובנ"י  לארצנו,  קוממיות  ויוליכנו 
של  חדשה"  "תורה  עם  התורה,  עם  ביחד 
הקב"ה,  ע"י   – וההמשך  צדקנו116,  משיח 
 – ועיקר  ועוד  תצא",  מאתי  חדשה  "תורה 

תיכף ומיד ממש.

לכל  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  חילק  ]אח"כ 
אחד ואחת מהנוכחים שיחיו קובץ "כ"ח סיון 
– יובל שנים", ובצירוף אליו שטר של דולר, 

לתת אותו )או חילופו( לצדקה[.

116( ראה סה"ש תנש"א ח"ב ע' 566 ואילך.

ההוראה: 
גילוי היחידה 
להבאת 
הגאולה
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מילואים

 ,111 ע'  חכ"א  לקו"ש  ראה  א:  להערה 
ובהמצויין בהערה 22 שם. ועוד.

להערה ו: ראה תניא פמ"ב המצויין בשיחה 
בהערה 18. תו"א משפטים עה, ב.

פרקים  ח"ב  תער"ב  המשך  ראה  י:  להערה 
שפ"ז-ח.

הריי"צ  אדמו"ר  אג"ק  ראה  יג:  להערה 
חט"ו  לקו"ש   .110 בהערה  בשיחה  המצויין 

ע' 283 ובהמצויין בהערה 28 שם.

המצויין  תשובה  שערי  ראה  יז:  להערה 
בשיחה בהערה 58. ד"ה פדה בשלום תשמ"ו 

חכ"ה  לקו"ש  פג(.  ע'  ח"ה  מלוקט  )סה"מ 
שיחת י"ט כסלו.

מסעי  מטות  ש"פ  שיחת  ראה  כה:  להערה 
תש"נ ס"ו והערה 45 שם. ועוד.

להערה כז: ראה תו"א וישב המצויין בשיחה 
פרק  תניא  ד.  יט,  תזריע  לקו"ת   .86 בהערה 

ד, פרק נ.

דבר   .56 ע'  תרצ"ו  סה"מ  ראה  לד:  להערה 
מלכות ש"פ תולדות תשנ"ב ס"ח. ועוד.

ואילך.   73 ע'  י"ב  חלק  לקו"ש  לז:  להערה 
ועוד.
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סוגיא א
החודש השלישי ומתן תורה

בשיחה )ס"ב( מבואר ש"אחד הטעמים לכך שמתן-תורה הי' בחודש השלישי והוא קשור עם 
המספר שלשה . . כי ע"י מתן-תורה נכנס כח, קיום וחוזק בבנ"י ובבריאה כולה, וכידוע שאז 
נתבטלה הגזירה שהפרידה בין "עליונים" ו"תחתונים", וניתן הכח להמשיך ולגלות אלקות 

)עליונים( בעולם".

אמנם, בשיחה אינו מבאר במפורש כל כך את הקשר בין מספר שלשה ובין נתינת הכח 
לחבר עליונים ותחתונים. ובמקומות אחרים בתורת אד"ש מרחיב יותר בהסברת הענין:

מקום  נתינת  ללא  מוחלטת  אלוקית  אחדות  בלבד,  קדושה  על  מורה   – אחד  המספר 
למציאות אחרת; המספר שנים – מורה על מציאות נפרדת והתחלקות )והעבודה לברר 
הנפרדת  המציאות  שגם  מורה   – ושנים  אחד  המחבר  שלש,  המספר  אותה(;  ולהעלות 

מתאחדת ו"מסכימה" עם האחדות האלוקית.

"עליונים"  בין  וההפרדה  הגזירה  ביטול   – שתכליתו  תורה,  למתן  הקשר  ברור  מכך 
ו"תחתונים", כך שגם התחתונים הנפרדים יתאחדו עם אלוקות.

החודש השלישי - אחדות במקום של התחלקות
החודש  סיון,  בחודש  היה  תורה  מתן  א. 
שייכת  שתורה  מובן  מכך  השלישי; 
ל"שלישי". שהרי מלבד זאת שהכל )ובפרט 
עניני תורה ומצוות( הוא בהשגחה פרטית – 
מצינו שהקשר בין חודש השלישי ומתן תורה 
לעם  תליתאי  "אוריין  רז"ל:  בדברי  מפורש 

תליתאי בירחא תליתאי".

"שלישי"  בחודש  המעלה  מהי  מובן:  אין 
הוא  התורה  של  ענינה  שכל  ובפרט,  דוקא? 
אחד,  הוי'  את  בעולם  ולגלות  להמשיך  הרי 
ע"י תורה אחת – הרי מעלת התורה באחדות, 

לא בשלושה? ]. .[

ב. הביאור בזה הוא:

התכלית אמנם היא אחדות – ולא שניּות חס 
אמיתית  הינה  האחדות  מתי  אמנם,  ושלום. 
נוספת,  ממציאות  יודעים  כאשר   – וחזקה? 
ולמרות זאת אוחזים באחדות האמיתית. אם 

אין יודעים כלל משום מציאות אחרת – אין 
זו ראיה עדיין שהאחדות בה אוחזים אמיתית 
היא; אין יודעים, עדיין, מה יהיה איתו כאשר 

יתוודע למציאות שניה.

כידוע המשל על דבר ירידת הנשמה למטה 
– מבן מלך שרוצים לנסותו, עד כמה חזקה 
מהיכל  אותו  לוקחים  לאביו:  התקשרותו 
בין  רחוק,  למקום  אותו  ומובילים  המלך 
הוא  מתנהג  גם שם  וכאשר  נחותים;  אנשים 
כבן מלך – רואים, שהוא באמת קשור לאביו, 

המלך.

למקום  מגיע  הוא  כאשר  בענייננו:  עד"ז 
של שניות, הוא נפגש עם ענין הפכי ואין זה 
מפריע לו לאחדות – אזי רואים שהוא באמת 

מיוחד.

בזה גופא ישנם שני אופנים: א( הוא מבטל 
עמה  מתחשב  ואינו  ההפכית,  המציאות  את 
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כלי  גופא  מהמציאות  עושה  הוא  ב(  כלל. 
לאחדות.

יותר,  עמוקה  היא  הב'  באופן  האחדות 
יותר. כאשר מבטלים את המציאות  אמיתית 
ההפכית בלבד, עדיין ישנה מציאות הסותרת 
שלא  אלא  זאת  אין  לאחדות;  ומנגדת 
האחדות  כאשר  אמנם,  עמה.  מתחשבים 
מציאות  שאותה  כך  כדי  עד  כך,  כל  חודרת 
אחדות  זו  הרי  אזי   – לאחדות  כלי  נעשית 

אמיתית.

ג. ג' תנועות הנ"ל – הם בג' החדשים ניסן, 
אייר וסיון:

היתה  בניסן  הראשון.  חודש  הוא  ניסן 
מלכי  מלך  עליהם  "שנגלה   – מצרים  יציאת 
לו  שאין  מלמעלה,  גילוי  הקב"ה",  המלכים 
שייכות להמטה; "כי ברח העם", ברחו מהכל 

ונדבקו באלקות.

אייר הוא חודש השני. במשך החודש כולו 
סופרים ספירת העומר, – בירור המדות דנפש 
 – שניות   – המטה  עם  מתעסקים  הבהמית. 
עדיין  היא  המציאות  אמנם,  זאת.  ומבררים 
בשם  הרמז  גם  זהו  אלקות.  לא  מציאות, 
החודש – אייר, ראשי תיבות "אברהם, יצחק, 

שענין  המרכבה,  רגלי  ד'   – רחל"  יעקב, 
המרכבה הוא רק ביטול לרוכב, לא יחוד.

חודש  תורה,  דמתן  החודש  הוא  סיון 
ומטה,  מעלה  השנים,  את  לוקחים  השלישי. 
משניהם  הנעלה  שלישי,  ענין  מהם  ועושים 

יחד – אמיתית היחוד וההתכללות באלקות.

בחודש  ניתנה  שהתורה  הטעם  וזהו  ד. 
השלישי, היות שענין התורה הוא יחוד. כאשר 
מקיימים מצוה אמנם מבטלים את המציאות 
דבר  נעשים  אין  אך  המצוה,  עבור  האישית 
שכל  נעשה   – בתורה  משא"כ  עמה.  אחד 
האדם מיוחד עם חכמתו ורצונו של הקב"ה. 
וזהו הענין ד"שלישי" – הוא לוקח את שכלו 
ועושה  כביכול,  הקב"ה  של  חכמתו  ואת 

משניהם יחד דבר שלישי – כולא חד.

מסיני".  תורה  קיבל  ש"משה  מה  גם  זהו 
מסיני  תורה  אך  ג"כ,  במרה  ניתנו  מצוות 
דוקא. מכיון שענינו של "סיני" הוא "דמכיך 
ההרים(,  מכל  הנמוך  )שהוא  טוריא"  מכל 
בתורה  נתגלה  זה  ויחוד  ההפכיםא,  ב'  יחוד 

דוקא.

 תרגום מלקוטי שיחות
חלק ב' ע' 301 ואילך

בשיחה דלעיל הסביר אד"ש שענינו של החודש השלישי הוא לפעול אחדות במקום של 
מציאות הפכית. בשיחה דלהלן ירחיב עוד בכך, ויבאר בעומק יותר את פעולת השלישי – 

לפעול שגם הצדדים החולקים יסכימו להכרעתו.

"אחד",  המספרים  דתוכן  ברמז  החילוק 
"שני" ו"שלישי" הוא:

"אחד" מדגיש שישנו מלכתחילה רק דבר 
יחיד  "הקב"ה  הנ"ל  חז"ל  וכלשון  אחד, 

בעולמו";

היפך  התחלקות",  על  מורה  "שני" 
האחדות;

מאחד  שהוא   – הוא  ד"שלישי"  והחידוש 
את ה"שנים", וע"ד מאמר חז"ל "שני כתובים 
הכתוב  שיבוא  עד  זה  את  זה  המכחישים 
מודגש  זה  בכלל  ביניהם".  ויכריע  השלישי 
אמת  תורת  מעידה  אחד  מצד  והיפוכו:  דבר 
חילוקי  )ע"ד  שונים  כתובים  רק  אלו  שאין 
דעות הנ"ל( אלא הם "כתובים המכחישים זה 
אומרת:  זאת  ומחלוקת(,  )תרעומות  זה"  את 

א( יחוד ב' ההפכים: "הר סיני", שהוא הנמוך מכל ההרים, מסמל חיבור ההפכים של התנשאות )הר( וביטול 
)נמוך(. לכן מודגש שהתורה ניתנה בו, כי ענינה הוא חיבור ההפכים של עליונים ותחתונים.

  ביאורים  



שער שני: המחשבה וההתבוננות / 33

מפסוק  ברורה  סתירה  או  שוני  רק  זה  אין 
אחד לשני, ואם יתייגעו בשני הכתובים גופא 
יתווכו ביניהם, אלא מוכרחים להגיע לכתוב 
באמת  הם  השלישי  הכתוב  לולא  השלישי, 

מכחישים זה את זה;

דה"כתוב  החידוש  גיסא,  לאידך  אמנם 
ביניהם",  "מכריע  שהוא  הוא  השלישי" 
פוסק  שהוא  )לא  היינו  אמיתית  ש"הכרעה" 
כאחד ושולל את השני, אלא( ששני הכתובים 
זה(  את  זה  מכחישים  עצמם(  )מצד  )שהם 
הכרעת  לפי  יחד  ומתאימים  "מתיישבים" 

ה"כתוב השלישי".

כדברי  ד"הלכה  הענין  הוא  זה  דרך  ועל 
מכיון  הוא,  זה  על  שהטעם  המכריע", 
)אינה  שההכרעה של הדיעה השלישית היא 
הדיעות",  מב'  לאחת  "מסכים  שהוא  בזה 
הדיעות  ב'  "כולל  היא(  שסברתו  עי"ז  אלא 

ושניהם מסכימים לדעת  המכריע".

ו. היות שחז"ל מקשרים, כנ"ל, תורה בכלל 
שכללות  מובן,  מזה  ד"שלישי",  המספר  עם 
דשלישי  הענין  בדוגמת  הוא  התורה  ענין 

המכריע.

זאת אומרת: אפילו במקומות שבהם פסק 
באופן  אינו  )בגלוי(  הוא  דתורה  ההלכה 
את  שולל  שהוא  באופן  אם  כי  דהכרעה, 
באמיתית  זהו  אעפ"כ  השניה,  הדיעה  סברת 
מכיון   – "הכרעה"  של  ענין  ובפנימיות 
שלאחרי שנפסקה ההלכה, מסכימות הדיעות 
למעשה  בנוגע  רק  לא  להלכה  החולקות 
כפי  "מונח"  בשכלם  גם  אם  כי  בפועל, 
אמיתית  שלום  שנעשה  כך  להלכה,  שנפסק 

בין כל הדיעות.

יתן  לעמו  עוז  "ה'   – תורה  של  הכח  זהו 
ה' יברך את עמו בשלום": קודם לכן קיימת 
השקלא וטריא בהענין שבתורה, סברות לכאן 
וסברות לכאן; אמנם, כאשר מגיעים להכרעה 
 – מהסברות  אחת  כפי  תורה  של  והחלטה 
שלזה זקוקים לענין ה"עוז", תוקף ההחלטה 
להלחם עם הנטיות השונות בהשקלא וטריא 
לאחר  נעשה   – מהאופנים  כאחד  ולהכריע 
מכן "שלום", שכל הדיעות מודים לאחר מכן 
שלום  שנעשה  ועד  מציאותן,  בכל  להלכה, 

אמיתי ביניהן.

 תרגום מלקוטי שיחות
חלק כ"א ע' 111 ואילך
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סוגיא ב
הגבהת העליונים דוקא על ידי התחתונים

בשיחה )ס"ב( מבואר "שעיקר הכח והתוקף דאלקות ה"ה ניכר בגלוי דוקא בגשמיות העולם 
הזה, בהתחתון שאין תחתון למטה ממנו, ודוקא על ידי עבודת התחתונים נפעלת המשכת 
הכי  הדרגות  גם  כולל  ה"בנין",  כל  מתעלה  ביותר,  התחתון  העלאת  שע"י  עד  העצמות, 

עליונות, דסדר השתלשלות".

 – העליונים  החלקים  כל  ממילא  מתעלים  התחתון  החלק  הגבהת  ידי  שעל   – זה  נושא 
מבואר בחסידות בכמה מקומות ומומחש על ידי שני משלים )לאחד מהם מציין הרבי בשיחה, 

בהערה 13(. בתורת אד"ש יבוארו החידוש והמעלה שבכל אחד מהם, כדלהלן.

משל ההגבהה ע"י ליווער )מנוף(
נברא  שגופם   – החיים  כבעלי  )שלא  כדומם  האדם  גוף  נברא  מדוע  מבאר  אור  בתורה 
מלכתחילה עם נפש החיונית שבהם, ובמילא נברא כצומח – גוף האדם נברא עפר ודומם, 
בו נפש חיה(. ומבאר, שהיא הנותנת, מצד מעלתו ותפקידו לברר  ניתנה  ורק לאחר מכן 

ולהעלות את כל הבריאה – לכן נברא מהתחתון ביותר:

ואמנם מה שגופו היה דומם דוקא, הוא כי היות ידוע דהאדם הוא תכלית הבריאה, והיינו 
להיות הוא מעלה הנצוצות שנפלו בדצ"ח, ע"י שנטפלים לצרכיו לחם לאכול ובגד ללבוש, 

והוא יש בו דעת לעבוד את ה' כו'.

ועל־דרך־משל: כשצריכים להגביה איזה דבר מן הארץ, ע"י כלי ההגבהה הנקרא ליווע"ר 
שצריכים  בית  כותלי  בהגבהת  כמו  דוקא,  שבו  התחתונים  בחלקים  לאחוז  צריכים  ]מנוף[, 

להתחיל להגביה הקורה התחתון דוקא, ואז ממילא יוגבהו גם העליונים הימנו. משא"כ אם 
היה מתחיל מאמצע הכותל, לא היה מגביה התחתונים.

אותו,  ויעלה  מכולם,  תחתון  היותר  דומם  שמבחי'  בגוף,  נתלבשה  האדם  נשמת  כמו־כן 
ר  ַיְדּבֵ ר, מלשון  וממילא יתעלה גם הצומח שהוא למעלה מדומם כו'. ועל־שם זה נקרא ְמַדּבֵ

עמים, כלומר שהוא המנהיג את כולם בהיותו מעלה אותם ע"י עבודתו כו'.

מתוך תורה אור בראשית ד, א

משל ההגבהה ע"י מאזנים
עליו  ה',  אהבת  למדריגת  האלוקית  נפשו  את  לרומם  מנת  שעל  מבאר  תורה  בלקוטי 
להתעסק בתורה ומצוות – שלמרות היותם במדריגה נחותה מן האהבה, בכל זאת על ידם 

היא נפעלת:

כי  ומצות.  תורה  אור  עליו  להמשיך  צריך  זו,  אהבה  באור  להאירה  נפשו  לזכך  כדי  והנה 
רמ"ח פיקודין הם רמ"ח אברים דמלכא והם בחי' אברים החיצונים, ותורה היא בבחי' אברים 
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הפנימים, ולכן ת"ת כנגד כולם, שחיות הנפש תלוי יותר באברים הפנימים שנקיבתן במשהו.

והם הם כמשל כף מאזנים, ששוקלין בכף זו ונותנים משא בכף השניה להכריע, כך ע"י משא 
התורה והמצות מכריע כף האהבה להאיר על נפשו.

מתוך לקוטי תורה נצבים מה, א

הדגש בכל אחד מהמשלים
ידי הפצת האלוקות של אברהם בארץ, נפעל  בשיחה דלהלן )לאחר הביאור שדוקא על 
חידוש גם בהיותו של הקב"ה "אלקי השמים"( מביא את המשל הנ"ל; ובהערת אד"ש עליה 
מבאר החידוש שבמשל המאזנים על משל המנוף: שהרי במשל המנוף, הרמת התחתונים 
פועלת שלימות בבנין כולו, אך ייתכן לומר שהעלינים כשלעצמם 'מפסידים' ממנה – שכן 
אם היה המנוף מרים רק אותם, היה המשקל קל יותר והיה בכחו להרימם למעלה יותר. 

אבל במשל המאזנים, התחתונים מוסיפים עילוי בעליונים.

מספרת "תורת אמת" בתורה שבכתב – שאברהם אבינו ע"ה אמר על הקב"ה "אלקי השמים 
פעולתו  היתה  שזו  סיפר  אבינו  שאברהם  מקרא(  של  )פשוטו  רש"י  ומפרש  הארץ".  ואלקי 
וחידושו: "עכשיו הוא אלקי השמים ואלקי הארץ, שהרגלתיו בפי הבריות; אבל כשלקחני מבית 
אבי הי' אלקי השמים ולא אלקי הארץ, שלא היו באי עולם מכירים בו ושמו לא הי' רגיל בארץ".

ו. החידוש שנתחדש ונפעל ע"י העבודה שייעשה הקב"ה "אלקי השמים ואלקי הארץ" – 
לעיל, שבעניני  כאמור  "אלקי הארץ"(; אלא,  נעשה  )שהקב"ה  נוסף  ענין  רק שניתוסף  אינו 
קדושה כאשר מצטרפים ומתחברים ב' ענינים יחד – אין הכוונה רק שניתוסף ענין שני, אלא 

שעי"ז מיתוסף גם בהענין הראשון, ונוספת ההתכללות דב' הענינים יחד.

וזהו בכל דבר שבקדושה; עאכו"כ בנוגע לענין הכללי, הקשור עם תכלית בריאת האדם, 
לפעול הענין ד"אלקי הארץ" – אשר ודאי שעי"ז ניתוסף גם בהענין ד"אלקי השמים":

כאשר פועלים הענין ד"אלקי הארץ" ]ועד לאופן "שהרגלתיו בפי הבריות" )כמ"ש רש"י( – 
שבכך ניכר שאין זו רק פעולה חד־פעמית, אלא שכך נעשית רגילותם, "שמו" נעשה "רגיל בארץ"; 
וכדאיתא בתו"א ש"אפילו תינוקות יודעים שיש שם אלוקה מצוי"[ – עי"ז נעשה הענין ד"אלקי 
השמים" )הידיעה אודותיו בשמים( באופן אחר לגמרי, ביתר שאת וביתר עז, ועד לאופן דאין ערוך.

]וכמובן גם ממה דאיתא בנגלה דתורה )ועאכו"כ – לפי הביאור בזה בפנימיות התורה( – 
שישנם כמה עניינים, ובפרט ענינים דתורה, שבהם אומר הקב"ה לבית־דין של מעלה שעליהם 

ללכת ולשמוע מה שפסקו בבית־דין של מטה, ומזה ידעו את הפסק בנוגע למעלה[.

בחודש השלישי שלו,  במיוחד  ומתגלה  חודש תשרי,  עם  במיוחד  ]הקשור  וכידוע המשל 
חודש כסלו[, שכאשר מגביהים בנין מתחתיתו, מהמקום הנמוך ביותר שבו – אזי מגביהים כל 

חלקי הבנין, אפילו הקומה הכי עליונה*.

]בראשית ד, א –  *]הערת כ"ק אד"ש מה"מ שם:[ המקור בפשטות על משל זה הוא בתו"א 
הוא  גרעון  י"ל שאדרבא   – )לעליונים  לתחתונים  רק  נוגע  זהו  עפ"ז  אבל  שהובא לעיל. המו"ל[. 

ע"פ המשל  – משא"כ  להגבי'(  בכחו  הגובה שלשם  נתמעט  כבמשל שכשניתוסף במשא,   –
בלקו"ת ]נצבים מה, א – שהובא לעיל. המו"ל[ שגם בעליונים ניתוסף בגובה.

שיחת ש"פ חיי שרה תשל"ט ס"ו )בלתי מוגה( – שיחו"ק ח"א ע' 237
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במאמר דלהלן יביא שוב את המשל, ויוסיף )בקטע המתחיל "ויש לומר"( – שגם במשל המנוף 
העליונים מתעלים בהגבהת התחתונים, כי רק אז עולה הבית כולו בשלימות.

בנוסף, יבאר גם מעלות אחרות לכאו"א מהמשלים – והצורך בכאו"א מהם: במשל המאזנים 
אין אפשרות להעלות את העליונים כלל בלי התחתונים, ולכן ממנו רואים שהעילוי שנפעל 
בעליונים ע"י התחתונים קשור לעצם מהותם. ולאידך, במשל המנוף – שבו אפשר להעלות 
את העליונים לבד, אך השלימות היא דוקא כשמגביהים גם את התחתונים – רואים שבכל 

מצב יעלו העליונים יותר דוקא עם ההתחתונים.

ויובן זה ע"פ הידוע, דבמעלת המעשה כמה ענינים.

זה שע"י המעשה דוקא נעשה עלי' בכל כחות הנפש. וכידוע המשל על זה מכלי ההגבהה 
כל  יוגבה  דוקא  אז  להגבי',  שרוצים  הדבר  כל  תחת  אותו  שמעמידים  שע"י  ליווער,  הנקרא 
וכמו  ישאר למטה.  אזי החלק התחתון שבו  מגביהים את הדבר מאמצעיתו,  דכאשר  הדבר. 
הגבהת בית, שבכדי שכל הבית יוגבה למעלה הוא דוקא על ידי שמגביהים הקורה התחתונה 

של הבית, וכשמגביהים את הכתלים מאמצעיתם, הקורות התחתונות נשארות למטה.

ויש לומר, דכיון שכל הקורות הם של בית אחד, לכן, כשקורה התחתונה נשארת למטה, גם 
ההגבהה והעלי' של קורות העליונות אינה בשלימות. ועאכו"כ בהנמשל דכחות הנפש, שכל 
כח משפיע על שאר הכחות, שבכדי שהעלי' דכחות הנעלים )שכל וכו'( תהי' בשלימות, הוא 

דוקא ע"י העלי' דכח המעשה, כח הכי תחתון.

ועוד ענין בזה, שע"י המעשה, העלי' וההגבהה של כחות העליונים היא למקום גבוה יותר. 
וכהמשל דכף מאזנים ששוקלין בכף אחת ונותנים משא בכף השני', שכל שהכף שבה שוקלין 

יורדת למטה יותר, הגבהת המשא שבכף השני' היא למעלה יותר19.

]ובהערה 19 שם:[ וע"פ מ"ש בפנים, מובן, מה שצריך לב' המשלים )המשל דכלי ההגבהה 
מאזנים  דכף  בהמשל  בהנמשל:  אחד  פרט  מסביר  מהם  אחד  כל  כי  מאזנים(,  דכף  והמשל 
מבאר דזה שהעלי' דכחות הנעלים תלוי' בהתחתון הוא לא רק מפני ענין צדדי )מצד זה שהם 
מושפעים מהכחות שלמטה מהם, אלא( גם מצד עצמם; ובהמשל דכלי ההגבהה מבאר, שגם 
העלי' שיכולה להיות בהעליונים מצד עצמם, בכדי שתהי' בשלימות, הוא דוקא ע"י שמגביהים 

את התחתון.

מתוך ד"ה ביום השמיני תשמ"ו ס"ג )סה"מ מלוקט ח"ד ע' קי(

הנמשל: העולמות העליונים והתחתונים
להגיע  זקוקים  אינם  שהעליונים  מכיוון  זה  אין  למלאכים,  היתה  לא  התורה  שנתינת  מה 
להמשכת העצמות שע"י התורה – שהרי גם בעולמות העליונים מצד עצמם מאירה רק הארה 

מאלקותו ית', והם "ירידה מאור פניו ית'";

סדר  בכל  בעליונים,  גם  ית'"  לו  "דירה  העצמות,  המשכת  נעשית  התחתונים  עבודת  וע"י 
ההשתלשלות;

יש  ליווע"ר",  הנקרא  ההגבהה  "כלי  ע"י  בנין  להגביה  רוצים  כאשר  לזה:  המשל  וכידוע 
זאת  מגביהים  היו  אם  אבל  דוקא",  שבו  התחתונים  ה"חלקים  תחת  ה"ליווע"ר"  את  להניח 

"מאמצע כו' לא הי' מגבי' התחתונים".
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ולכן מוכרחת נתינת התורה דוקא למטה בעוה"ז "התחתון כו' שאין תחתון למטה ממנו", 
ועל ידי זה נעשית ההגבהה דכל ה"בנין" דסדר ההשתלשלות.

תרגום מלקו"ש חלק ח"י ע' 33
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סוגיא ג
ויתרון ארץ בכל היא

ספירת  היא  "ארץ  היא":  בכל  ארץ  "ויתרון  על  החסידות  פירוש  את  מביא  )ס"ג(  בשיחה 
המלכות, שיש בה יתרון ומעלה לגבי כל הספירות שלמעלה ממנה . . והיתרון במלכות נפעל 
ע"י ההמשכה של "כל" )כל הספירות שנכללים בספירת היסוד( בארץ )מלכות(, אבל אח"כ, 

כאשר זה נמשך במלכות, מתגלה היתרון והכח דמלכות )לגבי כל הספירות(".

המבאר   ,)27  ,25  ,23 בהערות  בשיחה  )המצויין  התורה  באור  צדק"  ה"צמח  מאמר  יובא  להלן 
באריכות ענין זה )והקשר שלו לפרשת השבוע ושילוח המרגלים(. במאמר זה מבאר, אשר:

המלכות יורדת בגלות בקליפות, ולכן צריכה שהספירות שלמעלה ממנה יעלו אותה.  •

כדי להעלות אותה צריכות הספירות לרדת ולהשפיל את עצמם.  •

יותר משאר  זו מתגלית המעלה שיש במלכות דוקא,  ידי השפלה  עם זאת, דוקא על   •
הספירות )כפי שיתגלה לעתיד לבוא(; ואזי גם הספירות מקבלים ממנה מעלה זו.

המושגים  את  לבאר  נכנס  בהם  רבים  עמודים  על  מתפרש  צדק  הצמח  אדמו"ר  מאמר 
שמביא על פי הקבלה תוך השוואה למקורות רבים, כדרכו בקודש; ולכן קיצרנו והבאנו את 
עיקרי הדברים בלבד )והרוצה לרדת לסוף הענין יעיין במקור(. וכדי לסייע להבנת הענינים, מובאים 

עם המאמר ביאורים, סיכומים וקיצורי הדברים.

כמו כן, על מנת להבין טוב יותר את התוכן המבואר בו – וכן את מהלך סעיף ג בשיחה, 
העוסק בנושא – הבאנו כהקדמה מאמר אדמו"ר הזקן בתורה אור ויגש )אליו מציין הצמח 
צדק במאמרו כמה פעמים(. במאמר זה מבואר נושא המלכות והספירות שמעליה, בשפה 

ברורה ופשוטה.

•

להבנת הנושא, נציין שבמאמרים אלו מבואר היחס בין המלכות והספירות שמעליה תוך 
שימוש במושגים רבים – כאשר תמיד המלכות מייצגת את המושג ה'תחתון', והספירות 
שמעליה את המושג ה'עליון'. להלן רשימת המושגים המובאים בקשר לזה במאמר, שכל 

אחד מהם מוסיף המחשה והבנה בנושא )לחלקם הוספנו ביאור במקומם(:

רחל  אותיות;  מעשיות;  מצוות  מעשה,  דומם;  ארץ;   – ל  )ונמשלת(  שייכת  המלכות   •
)דיבור(; יהודה )הודאה וביטול(; ארץ כנען; עלמא דאתגליא; שם ב"ן; אישה.

לימוד  חכמה,  צומח;  שמים;   – ל  )ונמשלות(  שייכות  ממלכות  שלמעלה  הספירות   •
התורה; מידות; לאה )מחשבה(; יוסף )הוספה וריבוי(; דור המדבר; עלמא דאתכסיא; 

שם מ"ה; איש.
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כמו כן כדאי להדגיש, שלאורך הביאורים מתחלפים הספירות המובאות לעומת ספירת 
לפעמים  ויוסף;  יהודה   – היסוד  לעומת  המלכות  ענין  מבואר  לפעמים  )היינו:  המלכות 
וצומח; לפעמים מבואר ענין המלכות  ז"א – דומם  מבואר ענין המלכות לעומת ספירות 
לעומת הבינה – דיבור ומחשבה; וכו'(. אמנם, תוכן הביאורים בזה אחד הוא – כיון שכל 
הספירות הללו הן למעלה מהמלכות, כולן משפיעות בה, ואת כולן היא מביאה לידי פועל; 

ולכן, אותו הביאור מתאים לכולן.

ארץ קדמה או שמים קדמו?
דהנה ידוע מחלוקת התנאים בגמרא )חגיגה יב.(: חד אמר שמים קדמו לארץ, כמ"ש בראשית 

ברא כו' את השמים ואת הארץ. וחד אמר ארץ קדמה, כמ"ש ביום עשות כו' ארץ ושמים.

ואלו ואלו דברי אלקים חיים. שבמחשבה ארץ קדמה לשמים, וכשברא ברא השמים תחלה.

והענין, כי סוף מעשה במחשבה תחלה. פי', כי הארץ לפי שהיא סוף מעשה, על כן שרשה 
אחרונים  הם  המעשה,  תחלת  שהם  השמים  אבל  המחשבה.  תחלת  בבחי'  היא  במחשבה 

במחשבה. כי זהו הכלל שהסוף מעשה עולה תחלה במחשבה.

ולכך הצומח למעלה מהדומם, וכן החי למעלה מהצומח כו', שזהו כפי סדר ההשתלשלות 
דדומם צומח חי מדבר בעולמות, שבחי' הדומם ועפר הארץ הוא בחי' סוף מעשה, וצומח וחי 

למעלה ממנו במדרגה. והוא ענין שמים קדמו לארץ.

ומכל מקום, מצד שרשן במחשבה הקדומה, הרי ארץ דוקא קדמה לכולם במחשבה. לכן 
דוקא בה יש הכח והיכולת להוציא צמחה, מצד שרשה הנעלה, ולכן הצומח והחי והמדבר 

כולם מקבלים ממנה כו'.

יוסף – שמים, ז"א. יהודה – ארץ, מלכות
. . והנה זהו ענין יוסף ויהודה, שהוא גם כן בחי' ומדרגת שמים וארץ, ובחי' צומח ודומם 

כו'.

כי יוסף לשון תוספת ורבוי שמתוסף והולך בהגדלה והגבהה למעלה, והוא ענין בחי' צומח, 
ובפרט בחי' הארז שגדל והולך למעלה מעלה ברום המעלות, וכמ"ש צדיק כתמר יפרח כארז 

בלבנון ישגה.

דומם. כמ"ש במ"א באריכות  לגבי המלכות שנק'  ז"א דאצילות, שנק' צומח  והיינו בחי' 
שהמדות יש בהם צמיחה וגידול, אבל האותיות הן בחי' דומם כו'. ובמדות יש בחי' קטנות 
וגדלות, וזהו בחי' עץ ארז ואזוב, שהאזוב הוא בחי' הקטנות והארז בחי' הגדלות כו', וזהו 

שכתוב כארז בלבנון ישגה כו'.

. . ויהודה הוא בחי' ארץ, מלכות דאצילות, שהיא בחי' הדומם דאצילות. ולכן יהודה לשון 
הודאה ובטול, שהדומם יש בו בחי' הבטול ביותר, כנ"ל.

עכשיו: יוסף למעלה, לעתיד: יהודה למעלה
יוסף הוא למעלה מיהודה, שהרי המלכות מקבלת שפעה  והנה בסדר ההשתלשלות עתה 
גידול והתנשאות,  יוסף היה המלך במצרים, שהוא בחי' צומח בחי'  ולכן  וחיותה מן הז"א. 
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והוא היה המשביר והמשפיע לכולם. ויהודה הוא המקבל.

וזהו שכתוב ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדני. פי', שבו יומשך השפע מיוסף הצדיק. וכמבואר 
מתייחדת  מלכות,  בחי'  תתאה  עלמא  דהיינו:  בעלמא,  עלמא  תקרובתא  היינו  דויגש  בזוהר 

ונגשת לגבי עלמא עלאה בחי' ז"א, לקבל השפע כו'.

. . אבל לעתיד לבא יתעלה יהודה להיות למעלה מבחי' יוסף, כמ"ש אשת חיל עטרת בעלה, 
מצד שרשו שעלה במחשבה תחלה כנ"ל.

מתוך תורה אור ויגש מג, ג ואילך

ירידת המלכות והעלאתה
בתחילת המאמר מבאר את טעם שליחת המרגלים על פי פנימיות הענינים: ארץ כנען – 
עלמא דאתגליא, ספירת המלכות – יורדת לקליפות. המרגלים שהיו מדור המדבר – עלמא 

דאתכסיא, הספירות שלמעלה ממלכות – נשלחו על מנת להעלותה.

ב( וזהו ענין כוונת משה ששלחם לתור את הארץ, היינו לפי שהם מעלמא דאתכסיא שלמעלה 
מבחי׳ הארץ, לכן הם יעלו את הארץ.

כי הנה כתיב בארצות החיים, ב׳ ארצותב. ובחי׳ רחל, שהוא מלכות דאצילות, צריכה העלאה, 
לפי שרגליה יורדותג כו'. שלכן נקראת ארץ כנען, שהיתה תחלה ברשות כנען ושאר ז׳ עממין.

. . לכן יוכלו להעלות הארץ, שהיא צריכה העלאה להעלותה מירידה זו, שהוא כעין גלות 
השכינה, שמבואר ענינה במאורי אור אות ג׳ סי״ח וז״ל: גלות השכינה הוא רדת מלכות של 
כל עולם לעולם התחתון ממנו, עד רדת מלכות דעשיה לעולם הקליפות שתחתיה, וזהו עיקר 
גלות השכינה. עכ״ל . . ולכן נקראת ארץ כנען, שנתלבשה המלכות דעשיה בגלות בהקליפות.

. . ולהעלותה משם, זהו ע״י המשכה מלמעלה.

 אמנם, מה שצריכים להעלות את המלכות – הוא רק בתחילה. כי לאחר ההעלאה מתגלה 
זה מתגלה  יותר מהספירות שמעליה; שיתרון  נעלית  במלכות השורש שלה – שבו היא 

דוקא על ידי הירידה והפיכת התחתונים.

. . וביאור הענין, כי הנה מצות מעשיות צריכות העלאה. שלכן מברכין לפני כל מצוה ברוך 
אתה ה', שהברכה הוא המשכה כנודע מלשון המבריך את הגפן כו', והיינו שממשיכים הארת 

אור אין סוף ב״ה על מעשה המצוה שעי״ז תתעלה מגשמיותה.

ואחר שמעלים אותה אזי היא למעלה במדריגה יותר גם מן המקיים אותה, ואזי הוא מקבל 
כי  ה' אומרים אשר קדשנו במצותיו, אשר מלשון באשרי  ברוך אתה  מיד אחר  ולכן  ממנה. 

ב( "בארצות החיים" )תהלים קטז, ט(: פירוש הפסוק 
למעלה:  "ארצות"  שני  שישנם  הוא  חסידות  ע"פ 
מחשבה  הבינה,  ספירת  היא   – העליונה  הארץ 
)וקשורה עם לאה(; והארץ התחתונה – היא ספירת 

המלכות, דיבור )וקשורה עם רחל(.

ג( "רגליה יורדות מות" )משלי ה, ה(: הפסוק מבאר, 
מעולם  המלכות  של  ירידתה  את  החסידות,  פי  על 
שכתוצאה  התחתונים,  לעולמות  להשפיע  האצילות 

מירידה זו מקבלים החיצונים יניקה.

  ביאורים  

ארץ כנען: 
ירידת 
המלכות 
בקליפות

העלאתה 
ע"י המשכה 
מלמעלה

לאחר 
ההעלאה: 
המלכות 
למעלה 
מהמעלה 
אותה
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אשרוני כו', בחי׳ תענוג העליון ששם שרש המצות, ואזי אנחנו נעשים מקבלים מהם לקבל 
קדושה עליונה זו שבהם.

אך כדי להיות באתערותא דלתתא אתערותא דלעילא, נמשך מתחלה אתערותא דלעילא.

. . כמו״כ בענין דור המדבר שהן מעלמא דאתכסיא, הגבוה מארץ ישראל עלמא דאתגליא, 
אעפ״כ בשרש הארץ הוא גבוה יותר הרבה, כי נעוץ סופןד וארץ קדמה. כי עלמא דאתכסיא 
בחי' תבונה, וארץ שרשה מחכמה עילאה, כנודע מענין בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונהה.

. . ג( וזהו ענין ויתורו את ארץ כנען. פי', על דרך מ״ש ברבות בשיר השירים בתחלתו, על 
פסוק ונתתי את לבי לדרוש ולתור בחכמה, מהו ולתור בחכמה לעשות תייר בחכמה, הדא הוא 
דכתיב ויתורו את ארץ כנען. דבר אחר: לדרוש ולתור ולהותיר. . . ואם כן הרי זה בא ללמד 

ונמצא למד, דגם בענין לתור את ארץ כנען יש לפרש גם כן לשון להותיר.

. .  והנה להותיר בחכמה, יש לבאר ע״פ מ״ש שיש יתרון לחכמה מן הסכלות, כמ״ש בזהר 
בפ׳ תזריע דף מ״ז ע״ב, שיתרון החכמה נמשך מן הסכלות ממש, שהוא מה שנתברר ממה 

שנפל מעולם התוהוו.

. . ועד״ז יש לפרש ענין ויתורו את ארץ כנען, על דרך מ״ש ויתרון ארץ בכל היא מלך לשדה 
נעבד . . דהפי׳ שיש יתרון לארץ שאפילו המלך שואל עבדת ארעא אי לא עבדת ארעאז כו' . . 

והיינו שיש יתרון לארץ שהוא בחי׳ מלכות, יותר אפי׳ מבחי׳ ז״א הנקרא מלך.

ביאור מעלת הארץ-מלכות
יכנס לבאר זאת ולהמחיש מעלת  יותר,  לאחר אמרו שבמלכות )ארץ( יש מעלה עליונה 
יותר  עלמין,  כל  מהסובב  ששרשה  ניכר  ובזה  מאין,  יש  הצומח  כח  בה  שיש  הארץ: 

מהספירות שמעליה ששרשם מהממלא.

אמנם, יוסיף ויבאר שמעלה זו היא מלכתחילה בהעלם, ודוקא ע"י העבודה בקיום המצוות 
מתגלה יתרון המלכות.

יש  ועפר הגשמי  בענין שדוקא בארץ  וחיוהי,  איהו  והיינו כמ״ש באגרת הקדש בד״ה   .  .
הכח להצמיח תמיד יש מאין הן העשבים והאילנות מכח הצומח שבו שהוא אין ורוחני כו', 

ד( "נעוץ סופן בתחלתן ותחלתן בסופן" )ספר יצירה פ"א 
מ"ז(: הדבר התחתון ביותר שרשו במקום העליון ביותר. 
מההסברים לכך הוא כי "סוף מעשה במחשבה תחלה" 
באמצעות  שכל  לתלמיד  מסביר  רב  כאשר  למשל:   –
אל  מגיע  וממנו  המשל  את  שומע  התלמיד   – משל 
השכל. אך באמת השכל קודם, והוא עלה בדעת הרב 

תחילה ורק אחר כך חיפש משל להסברתו.
ה( "בחכמה יסד ארץ, כונן שמים בתבונה" )משלי 
בספירת  שרשה  )מלכות(,  שהארץ  היינו  יט(:  ג, 
שרשם  יותר(  )העליונים  השמים  ואילו  החכמה, 
שלמרות  ומכאן  יותר(;  )התחתונה  הבינה  בספירת 

שהארץ נמוכה מהשמים, בשרשה היא גבוהה יותר.
"יתרון החכמה מן הסכלות" )קהלת ב, יג(: על פי  ו( 
ידי  על  שדוקא   – הפסוק  מתבאר  הענינים  פנימיות 
הפיכת הסכלות לחכמה, היינו בירור הירידה והנפש 
הבהמית לקדושה, נעשה יתרון ועליה בחכמה ונפש 

האלוקית מצד עצמה.
ז( "מלך לשדה נעבד . . עבדת ארעא אי לא עבדת 
ויק"ר כב, א( המבאר  ז;  )קה"ר ה,  ארעא": לשון המדרש 
שואל  המלך  שאפילו  כך  כל  גדולה  הארץ  שמעלת 
עשתה  לא  אם  כי  פירותיה,  הארץ  עשתה  האם 

פירותיה כל מעשיו אינם שוים מאומה.

  ביאורים  

שרש 
המלכות 

נעלה יותר

זהו ויתורו: 
היתרון 

שבמלכות, 
בזכות 
הבירור

הביאור: 
בארץ, 

מלכות, 
מאיר 
הסובב
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שהוא ע״י הארה דסובב כל עלמין שממנו דוקא נמשך הכח לחדש יש מאיןח שלמעלה מסדר 
ההשתלשלות כו'. וכן למעלה יש יתרון בארץ שהיא מלכות, שממנה נמשך בי״ע יש מאין, 

משא״כ באצילות הוא סדר ההשתלשלות כו'.

. . ובמקום אחר נתבאר, שע״י מלכות דאצילות לברוא יש מאין ניכר יותר גדולת אין סוף 
ענין  כו', שהוא  ויאצל מן הרוח  כי אצילות מלשון  ב״ה מבהתהוות עשר ספירות דאצילות. 
גילוי ההעלם ולא דבר חדש ממש, ואין בזה פלא כמו בהבריאה יש מאין, התהוות חדש ממש 

שלא היה בהעלם כלל. והבריאה יש מאין הוא ע״י המלכות דאצילות כו׳.

ומהאי טעמא יש ג״כ מעלה בקיום המצות מעשיות הנק׳ ג״כ ארץ, יותר מבעסק התורה. 
ממשיכי׳  המצות  ע״י  אבל  עלמין,  כל  ממלא  בחי׳  ראשית  שהוא  נפקת,  מחכמה  דאורייתא 
מבחי׳ כתר וסובב כל עלמין, כי עשיה לעילא. . . וזהו ענין מלך, מאן מלכי רבנן, לשדה נעבד 

הוא קיום המצות.

. . וזהו שעיקר קיום המצות הוא מיוסד על הארץ, כי אף שבארץ יש כח הצומח להצמיח 
יש מאין בלי זריעה ונטיעה, אעפ״כ הפירות שעל ידי העלאת מ״ן הוא הזריעה והנטיעה הם 

משובחים מאד מאד מהעולים מאליהן מכח הצומח לבדו, כמ״ש באגה״ק סוף סימן הנ״ל.

כך למעלה, ענין העולים מאליהן הוא מה שמחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית 
מאיליו ומעצמו כו', והעולין ע״י הזריעה והנטיעה הוא מה שנמשך ע״י מעשה המצות, וזהו 

ענין ויתרון ארץ.

 יוסיף ויבאר האמור לעיל – שבתחילת העבודה המלכות למטה וצריכה העלאה – על פי 
משל הנ"ל מכח הצומח שבארץ, שכדי לגלות אותו, צריכה הארץ לקבל מהשמים; ואחר 

כך מתעלית יותר מהם.

. . אך הנה עם כל זה, יתרון זה שיש בארץ הוא ע״י שמקבלת תחלה מהשמים.

וכמו בגשמיות, הרי נאמר ונתתי מטר ארצכם ואזי ואספת דגנך כו', כי כאשר ירד הגשם 
את  אענה  אני  וכתי׳  כו',  והצמיחה  והולידה  דוקא  אזי  הארץ  את  והרוה  השמים  מן  והשלג 

השמים והם יענו את הארץ כו'.

וכן למעלה, הרי המלכות נמשך לה השפע ע״י ז״א בעלה. . . אלא שאחר שנמשך לה השפע 
מז״א, אזי נעשית אשת חיל עטרת בעלהט.

וזהו ויתרון ארץ בכל היא. פי', כמ״ש כי כל בשמים ובארץ דאחיד בשמיא וארעא, הוא בחי׳ 

ח( סובב כל עלמין – הכח ליש מאין: אור הממלא 
ובהתאם  בפנימיות  העולמות  את  מחיה  עלמין  כל 
ושייכים  מקורם  את  "מרגישים"  שהם  כך  לענינם, 
שהיש  מאין,  יש  להוות  יכול  אינו  הוא  ולכן  אליו; 
אור  למקורו.  שייך  ואינו  למציאות  עצמו  מרגיש 
ואינו  לעולמות  ערוך  באין  הוא  עלמין  כל  הסובב 
אינם מרגישים  כך שהמתהווים ממנו  מתגלה בהם, 
שאין  מאין,  יש  להוות  בכוחו  רק  ולכן  מקורם;  את 

ערוך בינו לבין מקורו.

ספירת המלכות בכוחה להוות יש מאין – מה שאין 
בספירות שלמעלה ממנה – ומכאן מוכרח שמאיר בה 

אור הסובב, הנעלה יותר.
ט( "אשת חיל עטרת בעלה" )משלי יב, ד(: היחס בין 
ז"א מלכות נמשל ליחס בין איש ואישה, כאשר ז"א 
הפסוק  מקבל.   – )אישה(  והמלכות  משפיע  )איש( 
"אשת חיל עטרת בעלה" מדבר על המצב של לעתיד 
לבוא – לאחר השלב שבו מקבלת המלכות מז"א – 

שבו תתעלה האישה, מלכות, יותר מבעלה, ז"א.

  ביאורים  

העבודה: 
להביא את 
הסובב 
בגילוי ע"י 
המצוות

בתחילת 
העבודה: 
המלכות 
)ארץ( צריכה 
לקבל מז"א 
)שמים(

בכל: 
ע"י בחי' 
היסוד
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צדיק יסוד עולם המקשר ומחבר ומביא ההשפעה מבחי' שמים לבחי׳ ארץ. ונק׳ ג״כ כל, ע״ש 
שנמשך בו נ׳ שערי בינה, והוא ממשיך אותם בבחי׳ הדבור, ואזי נק׳ המל׳ כלה, כל ה׳, שמקבל 

וקולטת לתוכה נ׳ שערי בינה.

. . וזהו ענין ויתורו את ארץ כנען, שהם מבחי׳ שם מ״ה המברר ב״ןי, על כן ימשיכו הארת 
שם מ״ה להעלות בחי׳ ארץ שם ב״ן ולבררה. ועי״ז יפעלו בה בחי׳ ויתרון ארץ, שיהי׳ בה בחי׳ 

היתרון שיש בארץ כנ״ל.

ולכן נקראת ארץ כנען, שיתרון זה נמשך בה ע״י הבירור מבחי׳ כנען, היינו מה שמהפכין 
יהי׳ עוד  . ולכן לעתיד לבא אחר גמר שלימות כל הבירורים נאמר ולא   . מחשוכא לנהורא. 

כנעני בבית ה׳ צבאות כו', זכרי׳ סוף סימן י״ד.

אור התורה שלח ע' תמג ואילך

  ביאורים  

י( מ"ה וב"ן: שם מ"ה הוא אחד ממילויי שם הוי' 
שם  למלכות.  שייך  ב"ן  ושם  ז"א,   – למידות  השייך 
בגלל  אמנם,  ניצוצות.  לברר  כדי  לקליפות  יורד  ב"ן 
ירידת שם ב"ן – הבירור שמברר את הניצוצות אינו 

ובירור  ומבררו,  מ"ה  בו שם  לכן מתלבש  בשלימות; 
אמנם,  בשלימות.  לאלקות  הניצוצות  את  מעלה  זה 

בסיום הבירורים, יתעלה שם ב"ן יותר ממ"ה.

התכלית: 
לברר ארץ 

כנען ולגלות 
היתרון שע"י 

אתהפכא
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סוגיא ד
החסידות – טעימה מהגאולה

בשיחה )ס"ד( מבאר אודות גילוי פנימיות התורה, שעיקרו לעתיד לבוא – אך "היות שצריך 
להיות "טועמי' חיים זכו" . . לכן הי' גילוי פנימיות התורה והפצת המעינות חוצה ב)מחצית 
 .  . הזקן  אדמו"ר  ע"י   .  . ואח"כ   .  . והמגיד  הבעש"ט  ע"י  מתחיל  הששי,  אלף  של(  השני' 

ורבותינו נשיאינו ממלאי מקומו".

גילוי זה עם הגאולה האמיתית  זו והקשר של  ההכרח בגילוי תורת החסידות בתקופתנו 
והשלימה, נתבאר בהרחבה )בחסידות בכלל, ובפרט( בתורתו של משיח – כ"ק אדמו"ר 

שליט"א.

ההכרח בהכנה עוד קודם הגאולה
תורת  ידי  )על  המשיח  ביאת  לפני  עוד  מהגאולה  וטעימה  הכנה  שמוכרחת  לכך  הסיבה 
החסידות( – היא על מנת שהגאולה לא תהיה באופן של "נס" וגילוי מלמעלה בלבד, אלא 

תגיע גם מצד ובגדרי העולם, שבני ישראל יהיו כלים ומוכנים לאור הגדול שבגאולה.

]להעיר, שענין זה מתקשר היטב עם כללות הביאור בשיחה )דכ"ח סיון( – שהבאת הגאולה 
נעשית מצד וע"י התחתון, ועל ידי גילוי מהותו הפנימית – איך הוא עצמו מגלה אלוקות[.

כפי שמבאר בשיחות דלהלן:

ישראל  ״ליישר  הרמב״ם  ובלשון  המשיח,  לימות  הכנה  בתור  שבאים  ענינים  כמה  מצינו 
ימות המשיח  לענינם העיקרי של  בנוגע  וק"ו שכן צ״ל  וכ״ש  לימות המשיח,  ולהכין לבם״ 
וחכמתה״,  פנויין בתורה  . אלא כדי שיהיו   . ימות המשיח  והנביאים  נתאוו החכמים  – ״לא 
שיוכלו לעסוק בהשגת ״דעת בוראם״ – שצריכים ״ליישר ישראל ולהכין לבם״ לכך29, וזהו על 

ידי גילוי פנימיות התורה בדורות האחרונים דוקא.

29( וי״ל ההכרח ״ליישר ישראל ולהכין לבם״ למצב של ימוה״מ – כי בלי הכנה זו, הרי 
שינוי עצום כזה באופן פתאומי ה״ז בגדר ביטול "מנהגו של עולם״, ולדעת הרמב״ם גם לימות 

המשיח "עולם כמנהגו נוהג״ )הל׳ מלכים רפי״ב. ועד״ז הל׳ תשובה ספ״ט(. ואכ״מ.

לקו"ש חלק ל' ע' 172

בשיחה הידועה מש"פ שופטים תנש"א מבאר אד"ש באריכות המעלה שיש הן ב"שופט" 
והן ב"יועץ". מעלת היועץ, כפי שנתבארה בשיחה שם, היא שהעצה מתקבלת אצל שומע 
העצה בהבנתו והשגתו – וכך הוא "נכנס" לענין, והענין מתחיל לחדור בו בפנימיות )ולכן 

דוקא לגביו נאמר "ויועציך כבתחלה"(.
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בהמשך לכך מבאר הרבי כיצד נפעל ענין זה של "יועץ" כהכנה לגאולה – בכללות הדורות, 
על ידי רבותינו נשיאינו וגילוי פנימיות התורה שעל ידם:

להיות  שצריך  גופא  טעמא  מהאי  ח.  
שומע  את  להביא  בכדי  כבתחלה"  "יועציך 
בתומ"צ  פנימית  והרגשה  להבנה  העצה 
ה"תחלה"  נעשה  שזה  באופן  וביהדות, 
חדש  כדבר  שנשאר  )ולא  שלו  וה"שער" 
שהוא שלא בערכו( – מובן, שזה צריך לבוא 
ע"י עבודת היהודי עוד קודם הגאולה, עבודה 
לפי ערכו, צעד אחר צעד ודרגא אחר דרגא, 
בכדי להכין אותו ולעשותו כלי מוכשר לקבל 
את הגילויים דימות המשיח, כולל – "ואשיבה 

שופטיך כבראשונה ויועציך כבתחלה".

ונוסף לזה: ע"פ הידוע שתכלית השלימות 
ועבודתינו  במעשינו  "תלוי  המשיח  דימות 
כל זמן משך הגלות, כי הגורם שכר המצוה 
ההמשכות  וכל  כו'".  בעצמה  המצוה  היא 
מדה,  כנגד  דמדה  באופן  באות  מלמעלה 
מעין  להיות  צריכה  יהודי  של  שעבודתו 
ההמשכה שהוא ממשיך ע"י עבודה זו )ועי"ז 
נעשה כלי פנימי לההמשכה( – מובן בנדו"ד, 
ד"ואשיבה  המצב  את  ולקבל  להגיע  שבכדי 
כבתחלה"  ויועציך  כבראשונה  שופטיך 
מעין  ביהודי  להיות  צריך  המשיח,  בימות 
יהיו  ותומ"צ  – שיהדות  עכשיו  זה בעבודתו 
 – "שופטיך"  בדרך  האופנים:  בשני  אצלו 
ובדרך  התורה,  הוראות  בקיום  עול  קבלת 
אצלו  יתקבלו  התורה  – שהוראות  "יועציך" 

בפנימיות כעצה טובה. ]. .[

דדורות  החידוש  יובן  הנ"ל  ע"פ  י.  
ובפרט  זה  דדורנו  ובפרט  בכלל  האחרונים 
מו"ח  כ"ק  והודעת  הכרזת  שע"פ  זה,  בזמן 
)כנ"ל  הכל  סיימו  כבר  דורנו  נשיא  אדמו"ר 
ס"א(, וע"פ כל הסימנים אוחזים כבר ברגעים 

האחרונים לפני הגאולה:

 מהזמן שהתורה צוותה "שופטים ושוטרים 
מאז,  הדורות  ובמשך  שעריך"  בכל  לך  תתן 
ובפרט הדורות )הקודמים( של הגלות – כיון 
ראי'  ה"ז  אז,  באה  לא  והגאולה  זכו  שלא 

ועבודתינו  מעשינו  את  סיימו  לא  שעדיין 
ד"חטאינו"  מענין  רושם  נותר  ועדיין 
שבגלל  מארצנו"(,  גלינו  חטאינו  )ש"מפני 
אחזו  לא  עדיין  דעולם  והסתר  ההעלם 
בשלימות בהמצב והזמן ד"שופטיך" ו)בפרט 
ד("יועציך", והיו זקוקים ל"שוטרים" )לכפות 

שיתנהגו ע"פ משפט השופטים(.

 אבל לאחרי הריבוי הכי מופלג ד"מעשינו 
מובן  הדורות,  כל  במשך  ועבודתינו" 

שמתקרבים יותר ויותר למצב זה.

ובמיוחד בדורות האחרונים, כאשר ניתוסף 
הענין דגילוי פנימיות התורה, החל מה"מצוה 
לגלות זאת החכמה" בזמן האריז"ל, ואח"כ 
רבותינו  ע"י  חוצה"  מעינותיך  "יפוצו   –
נשיאנו – שעל ידם "תחזור נבואה לישראל" 
)בלשון הרמב"ם הנ"ל(, "גלה סודו אל עבדיו 
"נביא  עד  דורנו  נביאי  הנם  הם  הנביאים", 
אתפשטותא  )בהיותם  כמוני"  גו'  מקרבך 
"שופטיך"  והם  ודרא(,  דרא  שבכל  דמשה 

ו"יועציך" דדורנו:

 הן "שופטיך" – בהיותם נשיאינו, שנשיא 
)מלשון התנשאות( הוא למעלה שלא בערך 
מאלו שעליהם הוא נשיא )ע"ד מ"ש "ויגבה 
רבותינו  וגם  ומעלה"(,  משכמו  העם  מכל 
המלמדים תורה לכל העם – ע"ד "שופטיך"; 
– הנותנים עצות בעניני תורה  "יועציך"  והן 
ויראת שמים, עד גם עצות בענינים גשמיים 

)ענין הנביאים(.

 ובפרט ע"י הגילוי דתורת חסידות חב"ד, 
בהבנה  ודעת  בינה  בחכמה  בהתלבשות 
בשכל  אפילו  מובן  שזה  באופן  והשגה, 
טובה  "עצה  בבחי'  עכ"פ   – הבהמית  דנפש 
האדם,  ורגש  בשכל  שמתקבלת   – קמ"ל" 
שבשכל  בחב"ד  התורה  פנימיות  גילוי  וע"י 
)"יועציך"( – עד באופן ד"טועמי' חיים זכו" 
 – הדבר(  עצם  את  טועמים  הטעימה  )שע"י 
)"יועציך  והתחלה  )"שעריך"(  שער  נעשה 
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לע"ל,  התורה  פנימיות  לגילוי  כבתחלה"( 
נעשים   – עכשיו  וההתחלה  הטעימה  וע"י 
פנימיות  לגילוי  פנימי  כלי  העולם  וכל  בנ"י 

התורה שלאחרי זה ע"י משיח צדקנו.

בדורנו  יותר  עוד  ניתוסף  גופא  זה  ובכל   
זה – כאשר ישנה השלימות דיפוצו מעינותיך 
ובאופן המובן בשכל  חוצה בכל קצוי תבל, 
בני אדם, אפילו של זה הנמצא בחוצה שאין 
התורה  פנימיות  תרגום   – וגם  הימנו,  חוצה 
]רוסית,  ועם  עם  בלשון  החסידות  ותורת 
וכיו"ב[ ע"י כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו, 
לימים  עד  ואור,  ומוסיף  דהולך  ובאופן 

האחרונים – שנדפס גם )ספר התניא, תושב"כ 
דחסידות( ב"ברייל", הכתב עבור "סגי נהור" 

ר"ל )כמדובר לעיל(.

 וע"פ ההכרזה הנ"ל דכ"ק מו"ח אדמו"ר, 
כולל  העבודה,  עניני  כל  את  סיימו  שכבר 
כ"שופטיך"  נשיאינו  דרבותינו  העבודה 
דרי"  ו"אכשור  הזה,  היום  עד  ו"יועציך" 
כפשוטו – מובן, שכבר הגיע הזמן ד"ואשיבה 
כבתחלה"  ויועציך  כבראשונה  שופטיך 
לשוטרים,  צריכים  )ואין  השלימות  בתכלית 
הטעימה  לאחרי  מבורר(,  הכל  שכבר  כיון 

וההתחלה בזה ע"י רבותינו נשיאינו.

לא רק הכנה: החסידות ענינה גאולה
יותר  מבואר  אד"ש  בתורת  אמנם,  לגאולה;  כהכנה  החסידות  גילוי  הכרח  נתבאר  כה  עד 
מכך: שאין תורת החסידות רק הכנה למשיח, אלא שכל ענינה ומהותה של החסידות הוא 

הוא ענינו של משיח – ובמילא, גילוי החסידות הוא הארה מהגילוי דימות המשיח.

 – ההתחלה  היא  החסידות  תורת  "גילוי  שם(:  סיון  )דכ"ח  בשיחה  הקדוש  בלשונו  כמודגש 
באופן של "טעימה" עכ"פ, אבל היא נותנת טעם בכל הענין )כפשטות הענין של טעימה( 
– דגילוי פנימיות התורה דלע"ל". המשל מטעימה בגשמיות מבהיר היטב את הענין: אמנם 
וענינה – הרי היא אותו ענין  טעימה היא רק חלק קטן מן התבשיל עצמו, אבל בטעמה 

בדיוק של התבשיל עצמו.

ע"ד המבואר בכתבי האריז"ל )והובא במגן אברהם ושו"ע אדה"ז – בעל הגאולה והשמחה 
– להלכה(, אשר בערב שבת צריכים לטעום ממאכלי השבת )"טועמי' חיים זכו"(, כן הוא גם 
בכללות ה"ימים" ד"שית אלפי שנין", שבדורות האחרונים לפני ביאת משיח, "ערב שבת" 
ד"יום שכולו שבת" – נמשכת הארה )בדרך טעימה עכ"פ( מהגילוי דפנימיות התורה שתתגלה 

)בשלימותה( ע"י משיח צדקנו.

"ערב שבת  בבחי'  בהיותנו  הזמן:  עם מעלת  קשור  בדורות האחרונים  החסידות  גילוי   .  .
לאחרי חצות" אזי ישנו כבר מעין דהגילוי דלעתיד21.

מר"  ל"אתי  הכנה  היא  חוצה"(  מעינותיך  )"יפוצו  החסידות  שתורת  רק  דלא  היינו,   )21
)אגה"ק הידועה של הבעש"ט – נדפסה בסו"ס בן פורת יוסף. ובכ"מ( כ"א שעכשיו כבר מאיר 

מהגילוי דלעתיד.

תרגום מלקו"ש חלק ט"ו ע' 282

הגילוי  לבין  התורה  פנימיות  התגלות  שבין  הקשר  את  בהרחבה  אד"ש  מבאר  כדרכו, 
שני  יובאו  להלן  מהגאולה(.  טעימה  מהווה  היא  )שלכן  והשלימה  האמיתית  שבגאולה 
ביאורים לכך: )א( מכיוון שתוכנה של החסידות הוא ידיעת ה', ש"דעה את ה'" היא ענינה 
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של הגאולה. )ב( בדומה לכך: דרגתו ומהותו של משיח צדקנו )והשלימות שימשיך בעולם( 
היא החיות העצמית של בחינת היחידה, ובחי' זו באה בגלוי בתורת החסידות.

ובעומק יותר – שיפוצו מעינותיך חוצה הוא התוכן דביאת המשיח וגאולת השכינה ובנ"י, 
כי, התוכן דהפצת המעיינות חוצה הוא שמתגלה בעולם ידיעת אלקות, וככל שהולך וניתוסף 
 יותר בהתגלות ידיעת אלקות בעולם, הולכים ומתקרבים יותר ל״אותו הזמן )ימות המשיח(
. . )ש(לא יהי׳ עסק כל העולם אלא לדעת את ה׳ בלבד . . כמ"ש כי מלאה הארץ דעה את ה׳ 
כמים לים מכסים״, שלא זו בלבד שהעולם לא יסתיר על אלקות )גלות השכינה(, אלא אדרבה, 
ועאכו״כ  דגאולת השכינה(,  )תכלית השלימות  ה׳״  את  ב"דעה  לגמרי  מכוסה  יהי׳  שהעולם 
האדם״  כח  כפי  בוראם  דעת  וישיגו  הסתומים  דברים  ויודעים  גדולים  חכמים  ש"יהיו  בנ״י, 

)תכלית השלימות בהקירוב דישראל להקב"ה, "מקרב לי . . היו עמדי"(.

שיחת מוצאי י"ט-כ' כסלו תשנ"ב )סה"ש ח"א ע' 169(

ד. ביאור מהותה של תורת החסידות יובהר ע"י ביאור תוכנו הפנימי של משיח. כי "משכרה 
)של מצוה( נדע מהותה", ומכיון אשר על ידי ]הפצת מעינות[ החסידות "אתי מר" דא מלכא 

משיחא, הרי מענינו של משיח – שכרה, נדע את מהותה.

בביאת המשיח יתחדשו כמה וכמה ענינים נעלים.

. . אמנם, אחרי כל הנ"ל, כל ענינים אלה – אף שגדול ורב העילוי וההפלאה שבהם – אינם 
אלא הסתעפות מנקודתו העיקרית של משיח.

ה. ענינו העיקרי של משיח הוא – יחידה. כידוע, שדוד זכה לבחי' נפש, אלי' – לרוח, משה 
– לנשמה, אדם הראשון – לחי' ומשיח יזכה ליחידה.

מעלת היחידה על ד' הבחינות נפש־רוח־נשמה־חיה ]בחמשה המדריגות של כל נשמה[: ד' 
הבחינות נרנ"ח הם מדריגות פרטיות, ובחי' יחידה היא עצם הנשמה שלמעלה מגדר פרטים, 
זה  אין  נרנ"ח,  ד' הבחינות  נמשכות   – – עצם הנשמה  יחידה  היות אשר מבחי'  ועם  כשמה. 
"יחידה" מורה על אחדות  כי לשון   – ו"כלל" לפרטים אלו  שבחי' היחידה היא בגדר מקור 
פשוטה המושללת מאיזו שהיא שייכות לפרטים, גם מגדר מקור לפרטים )וכידוע ההפרש בין 
"יחיד" ל"אחד"יא( – כ"א שהיא נקודה עצמית של הנשמה, אלא שממנה נמצאות ד' הבחינות 

נרנ"ח.

וכמו שבכל נשמה פרטית, בחי' היחידה היא נקודה העצמית של הנשמה, כן הוא ב)החיות ו(
הנשמה של כללות ההשתלשלות, שבחי' היחידה שבה )בחינתו של משיח(יב היא – עצם נקודת 

שייך   – אחד  ל"אחד":  "יחיד"  בין  ההפרש  יא( 
שיהיו אחריו שנים, שלוש וכו'; אך יחיד שולל משהו 
נוסף. שתי דרגות אלו באחדות ה', הן: אחד – אחדותו 
נוספים  לפרטים  מקום  נתינת  בה  שיש  כפי  ה'  של 
ית'  ויחיד – עצמותו  )כמו ספירות(;  המאוחדים עמו 

שאינו שייך לפרטים כלל.
חלק  היא   – יחיד  דרגת  עם  הקשורה   – היחידה 

הנשמה שאינו שייך לפרטים, כפי שמבאר.
יב( "יחידה" – בחינתו של משיח: היחידה שבנפש 
ואילו  היחידה;  של  פרטי  חלק  היא  יהודי  כל  אצל 
בחינות  כל  כלולות  ובו  "יחידה הכללית"  הוא  משיח 
כאן  מבאר  לזה  בהתאם  ישראל.  כל  של  היחידה 

שמשיח הוא היחידה "של כל ההשתלשלות".

  ביאורים  
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החיות שלמעלה מגדר ציור. ומנקודה זו, מסתעפות כל מעלות הפרטיות, נרנ"ח דכללות,

כי עצם החיות הוא בלתי מוגבל. והבל"ג שלו אינו רק בענין הנצחיות, שאיננו נתפס בשינויי 
הזמן כי כל עצם בלתי משתנה

כשתומשך  ולכן,  השלימות.  בתכלית  הוא  ששלם  והמעלה,  האיכות  בענין  גם  אלא   .  .  
בעולמות בחי' היחידה ויחיו בחיות עצמי, יהיו במילא בתכלית המעלה והשלימות.

כל  מהותה:  את  נדע  המשיח,  ביאת   – ה[חסידות  ]הפצת  של  משכרה  לעיל,  כאמור  ו. 
החידושים שחסידות חידשה ]בתורה )כולל הבאת חלק ה"סוד" שבה לידי גילוי(; בעבודת 
)התעוררות  העולם  בכללות  המדות(;  טבע  ושינוי  הדין  משורת  דלפנים  )ההנהגה  האדם 
מהתעלפות([, אינם חידושים שכאו"א מתחדש הוא בפני עצמו, כי אם, שחסידות היא חיות 
]תורת  בעולם  נמשך  החסידות  של  זה  חדש  חיות  וכאשר  יחידה.  דבחי'  עצמי  חיות  חדש, 
חסידות הכללית ע"י כ"ק הבעש"ט, הה"מ וכו' ואח"כ – תורת חסידות חב"ד ע"י ה"נשמה 
חדשה" – כ"ק אדמו"ר הזקן בעל השמחה והגאולה[, התחילו כל עניני העולם לחיות בחיות 

חדש – חיות עצמי, ובמילא נתחדשו בהם כמה וכמה ענינים.

קונטרס ענינה של תורת החסידות
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סוגיא ה
יפוצו מעיינותיך חוצה

בשיחה )ס"ה( אומר: "דובר כמה פעמים, שכל אחת משלשת התיבות מבטאת ענין וביאור 
שלם בתוכן העבודה, ובהיותם לשונות בתורה, מורה כל לשון על האמיתיות והשלימות של 
תוכן לשון זה: "יפוצו" באמיתיות ובשלימות, "מעינותיך" באמיתיות ובשלימות, ב"חוצה" 

באמיתיות ובשלימות".

בהערה  בשיחה  )מצויין  תשמ"ו  סיון  כ"ח  בשיחת  הוא  זה  ענין  התבאר  שבו  המרכזי  המקום 
ומפרט את  זו מאריך  נחוג החג דכ"ח סיון(. בשיחה  זו היתה הפעם הראשונה בה  ולהעיר, ששנה   .46

ההוראות בלשון "יפוצו מעינותיך חוצה", ומבאר כיצד ניכרת שלימות בענין זה דוקא בחצי 
כדור התחתון.

ב. ויובן זה בהקדים הביאור בדיוק הלשון )והתוכן( ״יפוצו מעינותיך חוצה״:

מכיון שלשון זה הוא פסוק בתורה שבכתב, אשר כל תיבה ותיבה שבה היא בתכלית הדיוק, 
מג׳  אחת  בכל  מיוחדת  )והוראה(  הדגשה  יש  חוצה״  מעינותיך  ד״יפוצו  שבהעבודה  מובן, 

תיבות אלו )נוסף על התוכן הכללי שבכולן יחד(.

ועוד זאת: כל ביטוי ב״תורת אמת״ – מכוון לתוכנו האמיתי של הביטוי, כפי שהוא בתכלית 
השלימות, ועד באופן בלתי מוגבל. ומזה מובן גם בנוגע לעניננו, שהכוונה בכל אחת מג׳ תיבות 

הנ״ל – ״יפוצו״, ״מעינותיך״, ו״חוצה״ – היא למלוא מובן המלה, עד באופן בלתי מוגבל.

ויש לומר, שעד״ז הוא בנוגע לההוספה ב״יפוצו מעינותיך חוצה״ שע״י )גאולת י״ב תמוז 
וע"י( ההעברה לחצי כדור התחתון – )א( הוספה בכל פרט מג׳ ענינים אלה; )ב( וההוספה בכל 

א׳ מהם היא הוספה אמיתית באופן בלתי מוגבל )כדלקמן ס״ז(.

ג. ביאור הדברים:

"יפוצו״:

והתפשטות  השפעה  לענין  וביטויים  לשונות  כמה  ישנם  הקודש(  )לשון  התורה  בלשון 
)כמו: המשכה, גילוי, התפשטות, השפעה, פרסום וכיו״ב(. הלשון ״יפוצו״ מורה על השפעה 
והתפשטות באופן של פיזור. ובנוגע לעניננו: ההדגשה בלשון ״יפוצו״ היא – שלימוד תורת 
החסידות יהי׳ באופן של הפצה – פיזור במרחב רב, ועד לתכלית המרחב, בלי כל צמצומים 
והגבלות, כי, כל זמן שיש איזה צמצום והגבלה בזה )אפילו הגבלה הכי קטנה( אין זה ״הפצה״ 

אמיתית )ע״פ תורת אמת(.

למקום שבו מלמד תורת החסידות – שהלימוד צריך להגיע  )א( בנוגע  ושני פרטים בזה: 
לתורה  בנוגע  )ב(  זו.  תורה  מלמד  שבו  בעולם(  והן  באדם  )הן  המקום  חלקי  בכל  ולחדור 
שמלמד, שלא יהי׳ שום ענין )אפילו ענין הכי נעלה שבתורת החסידות( שיהי׳ נשאר אצלו ולא 

יתפשט לחוץ.
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ד. ״מעינותיך":

בענין המים ישנם כמה דרגות, ״שש מעלות במקואות זו למעלה מזו״, ו״מעין״ הוא המעלה 
הכי גבוהה – שמטהר ״בכל שהוא״. וענין זה מודגש גם באופן נביעת המעין – שנובע טיפין 

טיפין, כיון שבמעין לא משנה גודל הכמות.

וטעם הדבר: ענין הכמות נוגע דוקא כאשר הדבר נמשך מחוץ למקורו, דמכיון שע״י יציאתו 
מהמקור נעשה בו חלישות, לכן, החשיבות שלו היא דוקא כשיש בו כמות מסויימת; משא״כ 
בהיותו במקורו שזהו ענין המעין( הוא בתכלית התוקף, תוקף בלתי מוגבל, ולכן אין נוגע בזה 

ענין הכמות )שהוא ענין של מדידה(.

ומזה מובן גם בעניננו – ״אין מים אלא תורה״: ״מעינותיך״ – ]שכולל כל הדרגות ב״מעין״ 
)ובפרט שהוא בלשון רבים(, עד למעלה ממדידה והגבלה )ע״ד ״למעלה מעלה עד אין קץ״([ 
– שבתורה קאי על הענינים הכי נעלים שבתורה, עד להענינים כפי שהם בשרשם ומקורם, עצם 
התורה – ״סתים דאורייתא״ )פנימיות התורה( שמתקשרת עם ״סתים דקוב״ה״, עד לעצמותו 

ומהותו ית׳.

ד״יפוצו  בהעבודה  שהתעסקותו   – המפיץ  האדם  על  קאי  ש״מעינותיך״  י״ל,  לזה  ונוסף 
ומקורם(,  משרשם  כבר  שנמשכו  )כפי  שלו  הגלויים  בכתות  רק  לא  צ״ל  חוצה״  מעינותיך 
שאז התעסקותו בזה היא במדידה והגבלה, אלא גם בכחות הנעלמים שלו כפי שהם כלולים 
שלמעלה  באופן  היא  בזה  התעסקותו  שאז  )״מעינותיך״(,  הנפש  בעצם  ומקורם  בשרשם 

ממדידה והגבלה.

ה. ״חוצה״:

דרגות:  כו״כ  מהם  אחד  ובכל  ו״חוץ״.  ״פנים״  חלקים:  שני  יש  העולם  מציאות  בכללות 
בנוגע  גם  מובן  ומזה  ממנו.  חוצה  שאין  ל״חוצה״  עד  שבחוץ,  לחוץ  עד  שבפנים  מפנים 
ל״חוצה״ בנדו״ד, שיש בו כמה דרגות: לגבי בחינת ״מעינותיך״, גם הענינים דקדושה )אפילו 
דרגות נעלות בקדושה, אבל למטה מבחי׳ ״מעינותיך״( נקראים בשם ״חוצה״: ויש ״חוצה״ 
כפשוטו – ענינים שהם מחוץ לגבול הקדושה, ובהם עצמם יש ג״כ כו״כ דרגות, עד ל״חוצה״ 

שאין חוצה ממנו.

ו״חוצה״ בלשון התורה )תורת אמת( פירושו – ״חוצה״ בלי כל הגבלות, הכולל גם ״חוצה״ 
שאין חוצה ממנו )ע״ד ״למטה מטה עד אין תכלית״(: והיינו, שהעבודה ד״יפוצו מעינותיך״ 

צריכה להיות בכל הדרגות ד״חוצה״, עד ב״חוצה״ שאין חוצה ממנו.

ו. ויש לומר, שג׳ ענינים אלה תלויים זה בזה:

כאשר התעסקות האדם בלימוד והפצת תורת החסידות היא ב״עצם״ הנפש שלו, שלמעלה 
ממדידה והגבלה, הרי גם התורה שמלמד ומפיץ – היא בלי הגבלות, עד שלא נשאר אצלו שום 
ענין )גם הענינים הכי נעלים בהתורה, עד ל״עצם״ התורה( שאינו מתפשט לחוץ; וגילוי עצם 
הנפש )ועי״ז – עצם התורה( נעשה ע״י החוצה – כמבואר בהמשך ההילולא, שבכדי לנצח את 
שבנפש״(,  הגלויים  מכחות  יותר  למעלה  הנפש  בעצם  ומושרש  נטוע  )״שהנצחון  המלחמה 
״מבזבז )המלך( כל סגולות האוצרות דהון יקר הנאסף והנקבץ במשך כמה שנים מדור אחר 
כל  וחתום מעין  עוד, אלא, ש״כמוס  ולא  דבר״,  ואשר מעולם לא השתמש מזה לשום  דור, 

רואה״ )כלומר, בחי׳ ה״עצם״ ממש שלמעלה גם מגדר ״גילוי״ לעצמו(.
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וכיון שה״עצם״ אינו מוגדר בשום גדר, הרי המעינות )״מעינותיך״( נמשכים וחודרים בכל 
מקום ודרגא, עד ב״חוצה״ שאין חוצה ממנו, ובאופן של ״יפוצו״ – שלא נשאר שום מקום 

פנוי מהם.

גאולת  ע״י  ד״יפוצו מעינותיך חוצה״  יש לבאר תוכן החידוש שנעשה בהעבודה  ז. עפ״ז 
י״ב־י״ג תמוז, ובפרטיות יותר – ע״י ההעברה לחצי כדור התחתון:

כתוצאה מגאולת י״ב־י״ג תמוז יצא כ״ק מו״ח אדמו״ר ממדינה ההיא, עד שבסופו של דבר 
עד  ר״ל,  ירוד  באופן  היהדות  הי׳ שם מצב  בדור התחתון, אשר בתקופה ההיא,  הגיע לחצי 
למצב ד״חוצה״ שאין חוצה ממנו )עכ״פ ביחס להפצת המעינות חוצה( ושם עבד כ״ק מו״ח 
אדמו״ר את עבודתו בהחזקת והפצת התורה והיהדות, והפצת המעינות חוצה, עד שחצי כדור 
התחתון נעשה המקור להפצת התורה והיהדות והפצת המעינות חוצה בכל העולם כולו )גם 

בחצי כדור העליון(.

ד״יפוצו״,  גופא באופן  ובזה  הימנו,  )ס״ו(, שההשפעה ב״חוצה״ שאין חוצה  הנ״ל  וע״פ 
 – התורה  ומפיץ  מלמד  של  והעצם  התורה,  ]עצם  ה״עצם״,  גילוי  ידי  על  דוקא  נעשית 
״מעינותיך״[ שלמעלה מכל מדוה״ג, נמצא, שהחידוש בהעבודה ד״יפוצו מעינותיך חוצה״ 
שבחצי כדור התחתון הוא בכל ג׳ הענינים, וכפי שהם באופן בלתי מוגבל: הן בנוגע ל״יפוצו״ 
– הפצה ופיזור בלתי מוגבל; הן בנוגע ל״מעינותיך״ – המשכת וגילוי בחי׳ העצם שלמעלה 

ממדוה״ג. והן בנוגע ל״חוצה״ – ההפצה גם ב״חוצה״ שאין חוצה הימנו.

שיחת ש"פ שלח, כ"ח סיון תשמ"ו )לקוטי שיחות חלק ל"ג ע' 275 ואילך(

לסיכום – ההוראה מהלשון "יפוצו מעינותיך חוצה" באמיתיות ובשלימות, בלי גבול:

"יפוצו" – שלא ישאר שום מקום שבו לא תופץ החסידות. וכן, שלא ישאר שום חלק   •
בתורת החסידות שלא יופץ.

את  לגלות  וכן,  בתורה.  ביותר  והסתומים  הנעלים  הענינים  את  לגלות   – "מעינותיך"   •
כוחות הנפש העמוקים והסתומים ביותר לעבודה זו.

"חוצה" – להפיץ במקומות שנראים הכי רחוקים מקדושה.  •

כל ענינים אלו נפעלים על ידי שמגלה את עצם הנפש שלו לעבודת הפצת המעיינות חוצה.

השלימות הגדולה ביותר של הפצת המעיינות חוצה בלי גבול, נפעלה ע"י המעבר לחצי 
כדור התחתון.
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סוגיא ו
חצי כדור התחתון ומתן תורה

בשיחה )ס"ז( אומר: "ב"חצי כדור התחתון", שבו מתן־תורה לא הי' )בגלוי(  – היתה התגלות 
החסידות והפצת המעינות חוצה ביתר שאת וביתר עוז".

בדיוק  מה  יותר  מבהיר  נוספים(  )ובמקורות  אד"ש  מציין  שאליהם  מקומות  במראי  עיון 
היתה פעולת מתן תורה בחצי כדור התחתון, ומדגיש את דיוק לשונו "מתן תורה לא היה 

)בגלוי(".

במכתב כ"ק אדמו"ר הריי"צ נ"ע )המצויין בשיחה בהערה 67( לחתנו, כ"ק אד"ש מה"מ, מביא 
כדור  של  התחתון  בחציו  האנשים  נופלים  אין  מדוע  המבאר  הזקן,  אדמו"ר  מאמר  את 
הארץ – מכיון שגלגל הרקיע מקבל מבחי' עיגולים, שאין לה ראש וסוף; ולכן ברקיע לא 
שייך לומר שאדם אחד נמצא 'למעלה' והשני 'למטה'. בהקשר לכך מוסיף, שבבחי' יושר 
הנמשכת בארץ – כן שייך לומר 'מעלה' ו'מטה', ואכן ישנם בכדור הארץ הבדלים בין חצאי 

הכדור העליון והתחתון.

אדמו"ר הריי"צ מדקדק בביאור זה ומדגיש על מה בדיוק נסוב ההבדל שבין חצאי הכדור. 

שלום וברכה!

במענה על שאלתך לאמר שמעתי אומרים, בשם כ״ק רבינו הגדול זצוקללה״ה זי״ע, אשר 
באמעריקא לא הי׳ מ"ת, ואם אפשר בבקשה לבאר לי.

תשובה: השמועה אשר שמעת בשם הוד כ"ק רבינו הגדול נבג״ם זי״ע אדות אמעריקא ביחס 
להגילוי דמ״ת נכונה היא אמנם הלשון שאתה כותב אשר ״באמעריקא לא הי׳ מ״ת״ משובש 

הוא, ואבאר לך הענין על סדרו. ]. .[יג

והנה בספר ההנחות דשנת תקס״ב של הוד כ״ק אדמו״ר האמצעי וכ״ק אחיו הרה״צ הר׳ 
משה זצוקללה״ה נבג״מ זי״ע, נמצא דרוש אחד מתחיל ״להבין קושית התוכנים״, ומביאו הוד 
כ״ק אאזמו״ר הרה״ק צ״צ בדרושיו בד״ה נוסה צפון על תהו פ״ג וז"ל: ״ורבינו ז״ל באמרותיו 
לבניו יום ג׳ פ׳ בלק שנת תקס״ב אמר וזה דבריו, להבין קושית התוכנים מאחר שהארץ היא 
כדורית ועגולה כתפוח למה אינם גופלים אותם בני אדם הדרים כנגדינו מלמטה באמעריקא, 
שהרי הולכים כנגדינו, ואם כן לפי דעתנו הלא ראשם הוא כלפי מטה ורגליהם למעלה ולמה 
אינם נופלים, והקושיא טובה לכאורה, ותירוצם אינו אמת שתירצו מפני שהאדם יסודו מעפר, 
וכל יסוד מושך את יסודו לכך מושך הארץ את בני אדם שהם יסודם ואין מניח להם ליפול, 

הריי"צ  אדמו"ר  מתאר  המכתב  של  זה  בחלק  יג( 
אדמו"ר  של  המאמרים  אמירת  אופני  את  באריכות 
הזקן לבניו, ותוך כדי כך נכנס לספר ולתאר עוד ענינים 

שלא  למרות  בקודש.  כדרכו  דאז,  החסידים  מחיי 
נכנס כאן – מקוצר היריעה – מומלץ לעיין בשלימות 

במקור.

  ביאורים  
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אבל זה אינו אמת״.

ומביא לשון הספר נחמד ונעים שער שלישי סימן נ"ה.

ורבינו ז״ל אמר כי התירוץ האמיתי הוא דהנה מבואר בעץ חיים שהתשעה גלגלים מקבלים 
מבחי׳ עיגוליםיד, ובהעיגול אין בו מעלה ומטה. ומהאי טעמא הנה אותם בני אדם שהם כנגדינו 
למטה, הרי הרקיע שעליהם הוא "למעלה בהשואה אחת עם הרקיע שעלינו, והארץ דשם היא 
מטה לגבי הרקיע שעלי׳. אך כפי בחי׳ יושר שהוא בהדרגה מעלה ומטה ראש וסוף, אצלינו 
בית המקדש  ועשר קדושות,  ישראל  יותר, שהרי ארץ  נגלה אלקות  כי אצלינו  הוא המעלה, 
וקבלת התורה אצלינו. )הג"ה כמו עיקר השראת הנשמה הוא במוח. ולהיות שמצד הגלגלים 
אין שייך מעלה ומטה א״כ גם בני אדם שנגד כפות רגלינו, הנה שם הרקיע והארץ הוא מעלה 

ומטה כמו כאן(״.

הדרוש הוא מקור השמועה האמורה במכתבך. והדברים ברורים שאין דורשים ביאור כלל, 
אשר ההפרש הוא רק בהמדריגות דעיגולים ויושר. דבעיגולים אינו שייך ענין המעלה ומטה 
רק במדריגות דיושר הוא התחלקות מעלה ומטה והדבר מובן מאליו דמאחר שיש מדריגות 
חלוקות גם בחצי כדור זה עצמו כמו א״י וחו״ל וכו', הנה כל שכן שיש הפרש בין שני חצאי 

הכדורים, דהנתפס במקום, הקירוב והריחוק הוא מעלה וחסרון.

ז״ל על שאלת התוכנים,  רבינו  והנה הוד כ״ק אאזמו״ר הרה״ק צמח צדק בבאורו תירוץ 
הוסיף מלות אחדות ״כמו עיקר השראת הנשמה הוא במוח״.

כוונתו בזה, כשם שבגוף האדם הרי כל הגוף חי מן הנפש, ומכל מקום עיקר השראת הנשמה 
הוא במוח, כן בזה. דארץ ישראל ועשר קדושות בנין בית המקדש ונתינת התורה הרי כולם 
ניתנו בארץ דוקא ולא בשמים, אם כן מעלת הארץ טפי ממעלת השמים, דהגם שהשמים הם 
רוחנים יותר, מכל מקום הנה בזה יש יתרון בארץ לגבי השמים, והוא על דרך ההפרש שעושה 
רבינו הגדול בספר־של־בינונים פל״ו בין עולם הזה התחתון לעולמות העליונים, דהגם שהם 
רוחנים באין ערוך לגבי ארץ הלזו הגשמית, מכל מקום הנה התכלית הוא עולם הזה התחתון 

דוקא, כן כאן, דכל אלו המתנות דארץ ישראל כו' ניתנו בארץ דוקא.

בהתחלקות  שהוא  זו  לא  הנה  והיושר  יושר,  מבחי׳  מקבלת  שהיא  בארץ  שניתנו  ומאחר 
צריך  הי׳  זה  לפי  אשר  חסרון,  והריחוק  מעלה  הוא  הקירוב  דגם  אלא  לבד,  דוקא  מדריגות 
להיות הבדל עיקרי בין שני חצאי הכדורים שבכדור הארץ, שהחצי שבו א״י וכו׳ מובדל בערכו 
מהחצי השני, ועל זה בא ביאור רבינו שהוא כדוגמת מקום השראת הנשמה שהיא במוח. והיינו 

דכל הגוף חי מהנפש, רק שהשראת הנשמה בעיקרה הוא במוח, אבל כל הגוף חי מהנפש.

וכן הוא בענין הארצות. דמלא כל הארץ כבודו בשני חצאי הכדורים בשוה, אלא שחצי זה 
אשר בשטחו הוא א"י עשר קדושות מקום המקדש ומעמד הר סיני הוא מעולה יותר, אבל גילוי 

ולכל  אלוקית  מדריגה  לכל  ויושר:  עיגולים  יד( 
אור ישנם שני אופני המשכה – באופן של "עיגולים" 
כללית  אחת  בנקודה  נמשך  הענין  כאשר  )מקיף(, 
דבר  המקבל  תלמיד  )כמו  לפרטים  התחלקות  ובלי 
תופס  והוא  בו,  להתבונן  שהתחיל  לפני  מהרב,  שכל 
רק את נקודת הענין(; ובאופן של "יושר" )בפנימיות(, 

כאשר הענין נמשך ומתחלק לחלקים )כמו דבר השכל 
שמקבל התלמיד לאחר שמתבונן בפרטיו(.

מבחי' עיגולים נמשך היותו של כדור הארץ עגול 
נמשכה  יושר  ומבחי'  אותו;  שסובב  העגול  והרקיע 
התחלקות הדרגות שבין המקומות בכדור הארץ, כפי 

שהולך ומבאר.

  ביאורים  
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מ״ת הי׳ בכל חלקי שטח הב׳ חצאי הכדורים בשוה. וכמאמר )הובא בילקוט יתרו במקומו( 
כשעמד המקום ואמר אנכי ה׳ אלקיך הי׳ הארץ חלה, הנה בחלחול זה הרי אי אפשר לחלק בין 
חצי כדור זה להשני. וכן בהא דאיתא במדרש־רבה שמות סוף פכ״ט כשנתן הקב״ה את התורה 
צפור לא צווח, עוף לא פרח. שור לא געה, אופנים לא עפו, שרפים לא אמרו קדוש, הים לא 
נזדעזע, הבריות לא דברו אלא העולם שותק ומחריש. דבכל אלה לא שייך לחלק בפלוגת השני 

חצאים של כדור הארץ, ורק באופני הגילוי בלבד.

ספר המאמרים תש"ח ע' 232 ואילך

להיות עבודה  – שצריכה  בזה  נוסף  הריי"צ בשם אביו פרט  נוסף מביא אדמו"ר  במכתב 
במסירות נפש, על מנת להמשיך את התורה לחצי כדור התחתון:

אחד מהדברים שצ״ל במכתביו אל הרח"ד ז"לטו הוא ביאור ענין הנזכר בדא״ח שמתן תורה 
הי׳ בחצי כדור הלזה, ואשר גילוי התורה בחצי כדור שני הוא ע״י עבודה אחרת ביתרון כח 
דוקא. וכללות הענין הוא שמתן תורה הי׳ בדרך גילוי מלמעלה, והמשכת התורה בחצי כדור 

השני הוא ע״י עבודה במסירות נפש דוקא.

אגרות קודש אדמו"ר הריי"צ חלק ב' ע' שלא

]עוד בנושא – ראה בשיחת ש"פ קרח תשמ"ט, שנדפסה במלואה בשער השלישי[.

טו( היינו, שענין זה התבאר במכתבי אביו – הרבי הרש"ב נ"ע – לחסיד ר' חיים דב וילנסקי )שהיה משכיל 
בחסידות והתכתב עם הרבי בעניני חסידות(.

  ביאורים  
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סוגיא ז
הבאת הגאולה מהתחתון ביותר

בשיחה )ס"ח( מבאר בקשר לדורנו, הנמצא בעולם הזה התחתון בגלות האחרון, ובחצי כדור 
התחתון – ש"דוקא ממצב ובמצב ומקום התחתון והגלות, עד בתחתון שאין תחתון למטה 

ממנו – נפעלת העלי' הכי גדולה ובכל הדרגות והדורות שלפני ושלמעלה מזה".

דורנו הנמוך,  ידי  גם על  ולכן  ביותר,  זה – שהגאולה מגיעה דוקא מהמצב התחתון  ענין 
והאנשים הנמוכים שבו – מבואר בהרחבה בתורת אד"ש. על השאלה המתעוררת מאליה 

– היתכן? איך במצב נמוך כל כך תגיע הגאולה?! נאמרו כמה ביאורים.

ננס על גבי ענק: בכח הדורות הקודמים
ביאור נפוץ המובא פעמים רבות בתורת אד"ש, הוא – שאף על פי שדורנו הוא נמוך, הרי 
הוא בא בהמשך לכוחותיהם ולעבודתם של הדורות הקודמים; ולאחר שהצטברו פעולות 
כה רבות בכל הדורות, ברור כיצד יכול גם דורנו לזכות לגאולה )כמשל הידוע מננס העומד 

על כתפי ענק(.

״אם  מארז״ל  ידוע  הרי   – העתידה  לגאולה  ביותר  שייך  זה  שדורנו  לומר  אפשר  כיצד 
הראשונים כמלאכים וכו'״, ״אכשור דרא בתמי'"טז?!

ונוסף לזה: כיצד אפשר לומר שפעולה אחת בלבד תביא את הגאולה העתידה – לכאורה, 
הכרעת כף המאזניים בחוט השערה בלבד, אינה שייכת עדיין למעמד ומצב דגאולה אמיתית 

ושלימה?!

והביאור בזה:

ידוע המשל של גדולי ישראל המובא בספרי מוסר – מננס העומד על גבי הענק, שלמרות 
היותו ״ננס״, הנה בעמדו על גבי הענק, הרי הוא מסוגל לראות למרחק רב יותר מאשר ה״ענק״.

ועד"ז בנמשל: הדורות הראשונים הם בדוגמת ה״ענק״, ״ראשונים כמלאכים״, ואילו דורנו 
)״ננס״( באה  דדורנו  בלבד. אבל אעפ״כ, מאחר שכללות העבודה  ה״ננס״  בדוגמת  הוא  זה 
לאחרי העבודה דדורות הראשונים )על גבי ה״ענק״(, הרי דוקא ע״י העבודה דדורנו זה זוכים 

לגאולה העתידה, ועל זה אמרו חז״ל ״אין המלאכה נקראת אלא על שם גומרה.

ועוצם  ״כחו  זה מצד  אין   – גבי ה״ענק״  על  נמצא  ״זאת אומרת: עצם העובדה שה״ננס״ 
ידו״ של ה״ננס״, אלא לפי שה״ענק״ מעמיד את ה״ננס״ על גביו )וכללות עבודתו של ה״ננס״ 

לט,  )יבמות  חז"ל  לשון  בתמיה":  דרי  "אכשור  טז( 
להתיר  סברא  מובאת  בגמרא  כאשר  ב(,  צג,  חולין  ב; 

על  נאסר;  קודמים  מה שבדורות  בדורות האחרונים 

כך מקשים האמוראים: "אכשור דרי"? )בתמיה, וכי 
נתכשרו הדורות? – רש"י ביבמות שם(.

  ביאורים  
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היא רק לאחרי הקדמת כללות עבודת ה״ענק״(, והכוונה בזה – כדי שיקויים היעוד ״קץ שם 
לחושך״, ותבוא אתחלתא דגאולה, ביחד עם הגאולה האמיתית והשלימה, אבל לאידך – הרי 

זה נפעל סוף כל סוף ע״י פעולת ה״ננס״.

דרא  ״אכשור  הרי  ה״ענק״,  גבי  על  לעמוד  ה״ננס״  מגיע  כיצד  לשאול  שאין  מובן  ועפ״ז 
בתמי׳״ – כי ענין זה נקבע ע״י הקב״ה, ואין  זה תלוי בבחירתו, שהרי לא שאלו אותו מתי 

ברצונו להולד, ב״עקבות משיחא״ או כמה מאות שנה לפנ״ז, אלא כך נקבע ע״י הקב״ה.

עאכו״כ  הרי  פרטית,  בהשגחה  הוא  בעולם  המתרחש  ופרט  פרט  כל  אם  וק״ו:  ובמכ"ש 
שכן הוא כאשר מדובר אודות ירידת הנשמה מלמעלה )מ״אותו אוצר ששמו גוף״( להתלבש 
בגוף ונה״ב )״מאיגרא רמה לבירא עמיקתא"(, שענין זה הוא ע״פ השגחה פרטית מיוחדת – 

ממחשבה הקדומה דא״ק )בלשון כ״ק מו״ח אדמו״ר(!

והרי ביאור הנ״ל מובן בפשטות גם לאלו שאינם שייכים להבנה והשגה באופן נעלה כו', 
ולאידך – ישנו צורך לבאר זאת באופן המתאים גם אליהם, מאחר שגם הם יוצאים מהגלות 

״ביד רמה״, אלא שזהו ע״ד מ״ש ״ולכל בני ישראל הי׳ אור במושבותם״ – כאו״א לפי ערכו.

ונקודת הביאור היא – שכשם שבימי הפסח גופא הרי ״אחרון של פסח״ שייך ביותר לגאולה 
שהוא  משיחא״,  ד״עקבות  האחרון  שהדור  הדורות,  לכללות  ביחס  מובן  כן  כמו  העתידה, 

בדוגמת העקב שברגל שאין למטה ממנו – שייך ביותר לגאולה העתידה, כנ״ל בארוכה.

משיחת אחרון של פסח תשמ"ב )התוועדויות חלק ג' ע' 1290(

דוקא מהתחתון ביותר
ביאור נוסף מבאר אד"ש, מכיוון הפוך: דוקא בגלל שדורנו הוא נמוך כל כך, הרי זו גופא 
הסיבה לכך שהוא דור הגאולה. בשיחות דלהלן יובאו שני ביאורים לכך )שהם, כנראה, ענין 
אחד בסגנון שונה(: )א( לפי ערך גודל הירידה כך גודל העליה שאחריה, ובזכות הירידה 
הגדולה כעת – תהיה העליה העצומה בגאולה; )ב( על ידי העלאת הדור התחתון ביותר, 

עולים ממילא כל הדורות שמעליויז.

ובפרט בדור זה האחרון, שהוא הדור האחרון של הגלות שנעשה אחר כך הדור הראשון 
של הגאולה, הרי דור זה עצמו יש בו ב׳ הענינים. דמצד אחד הרי אכשור דרי בתמי', ומכיון 
שזהו הדור האחרון של הגלות הרי ירידת הדורות היא למטה ביותר. ויחד עם זה, הרי בדור זה 
תהי׳ הגאולה שזהו ענין חדש לגמרי. וכמ״ש כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות, כידוע 
הפירוש בזה, שהנפלאות דלעתיד לבוא יהיו נפלאות )בבחי׳ פלא( אפילו לגבי הגילוי דיציאת 
מצרים. דביציאת מצרים אמרו רז״ל אני ולא מלאך כו׳ אני ולא שרף כו׳ אני ולא השליח אני 
ה׳ אני הוא ולא אחר, ששולל כאן ד׳ מדרגות, גם עולם הד׳, עולם האצילות, היינו שהי׳ גילוי 

העצמות, ומכל מקום הגילוי דלעתיד לבוא הוא בבחי׳ נפלאות לגבי גילוי זה.

וטעם הדבר מובן ע״פ הידוע )ומבואר לעיל( שכל ירידה היא לצורך עלי׳, ולפי ערך גודל 

על  גדול  חידוש  זה  בביאור  יש   – לכאורה  יז( 
את  דוקא  מדגיש  שהוא  כיוון  הקודם,  הביאור  פני 
ענין  נחיתותו.  על  זה,  ודור  דמשיחא  עקבתא  מעלת 

זה מתאים עם המבואר באריכות בשיחה דכ"ח סיון. 
ודו"ק.

  ביאורים  
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זה, משום שבא  גילוי עצום  ולכן הי׳ ביציאת מצרים  ידה.  הירידה כך היא העלי׳ הבאה על 
לאחרי ירידה לערות הארץ וקרב הארץ וכו'. אמנם הירידה בגלות האחרון היא למטה יותר, 

ולכן העלי׳ מירידה זו היא נעלית יותר.

ומזה גם מובן בנוגע לנשיא הדור, שממנו נמשך החיות והכח כו' לכל אנשי הדור לעבוד 
עבודתם, שהנשיא של דור זה )האחרון בגלות והראשון של הגאולה( יש אצלו ענין החידוש 

והנפלאות באופן מיוחד לגבי הנשיאים בכל הדורות שלפני זה.

מתוך ד"ה זה יתנו תשמ"ח )התוועדויות חלק ב' ע' 359(

ובידענו  הגלות;  ענין  מכל  יוצאים  דמשיחא,  דעקבתא  בדרא  ועבודתנו  מעשינו  ידי  על 
שביציאתנו כעת מן הגלות – תהי' היציאה מכל הגלויות, נעשית העבודה מתוך עונג מיוחד 

)"אן אנדער געשמאק"( ומתוך זריזות מיוחדת.

ולאידך גיסא, מעניק זאת גם הבנה: הכיצד ייתכן אמנם להגיע לחושך כפול ומכופל, ובפרט 
ש"אכשור דרא" – בתמי', ונמצאים ב"דור יתום" )כהלשון באגרת התשובה(?!

אלא, ההסברה בזה )כנ"ל(: יחד עם זה שזהו "דור יתום" וכו' – אך קיימים כל הענינים שהיו 
בגלויות הקודמות, וע"י גאולה זו, יוצאים ומשתחררים כל הענינים. וכהמשל מכלי ההגבהה 
)"ליווער"( – שכאשר רוצים להגביה בנין, מגביהים אותו מתחתיתו, ועל ידי זה מגביהים את 

הבנין כולו; ועל דרך זה בנדון דידן – כאשר ישלימו את ה"פכים קטנים", יגאלו את הכל.

ואע"פ שאין זו עבודה קלה – מכיון שזהו הרי "דור יתום", וחושך כפול ומכופל וכו' – אך 
אף על פי כן, "אין הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו"יח. ישנם הכוחות לגאול את כל הענינים 

מן הגלות.

עד שגואלים, אפילו, את הקב"ה – שהרי "גלו לאדום שכינה עמהם" וכו', שהיא הרי נקראת 
כן על שם ששוכנת בתוכם, "השוכן אתם" אף על פי שנמצאים במצב דהיפך הטהרה )וכמשל 

הידוע מבורסקייט וכו'(,

והולכים יחד עם הקב"ה להשלים את ה"פכים קטנים", ויוצאים מן הגלות עם משיח צדקנו, 
בשמחת עולם על ראשם.

תרגום משיחת אחרון של פסח תש"ל )שיחות קודש ח"ב ע' 53(

ב"עקב"  הנ"ל  הפירושים  שני  וע"ד 
בפירושו  ב"עקב"  פירושים  שני  גם  ישנם 
עקביים,  מלשון  )א(  דמשיחא:  עקבתא 

הרגל  שעקב  כשם  ביותר.  הנמוכה  הדרגא 
על  האדם,  בגוף  תחתון  הכי  החלק  הוא 
הדור  הוא  דמשיחא  דעקבתא  דרא  זה  דרך 

יח( "אין הקב"ה בא בטרוניא )בעלילה. רש"י( עם 
הקב"ה  היינו,  א(;  ג,  זרה  )עבודה  חז"ל  לשון  בריותיו": 

אינו מבקש דברים שאין בכוחנו לעשות.
ב( על  )ח"ג קטו,  המשל הידוע מבורסקי: בזהר  יט( 
לא  אויביהם  בארץ  בהיותם  זאת  גם  "ואף  הפסוק 

נמצאת  שכלתו  מאדם  משל  מביא  וגו'",  מאסתים 
בשוק הבורסקי )מעבדי עורות(, שלמרות הריח הרע 
כריח  לו  נדמה  ואף  בכך  חש  אינו  הלה   – שבמקום 
טוב, מרוב חיבתו לכלתו; כך הקב"ה נמצא עם ישראל 

בגלות, מחיבתו להם.

  ביאורים  
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הדורות, כאשר שורר  כל  הכי תחתון במשך 
בעולם חושך כפול ומכופל. וכמבואר בחז"ל 
הסימנים הבלתי רצויים על החושך דעקבתא 
דמשיחא )כ"בעקבות משיחא חוצפא יסגא" 
על  דקאי  ואחרית,  סוף  מלשון  )ב(  וכיו"ב(. 
סוף ואחרית הגלות והימים, תיכף ומיד, מיד 
כל  "כלו  כבר  כי  המשיח,  ביאת  לפני  ממש 

הקיצין" ועומדים מוכנים לגאולה.

ובפרט בדורנו זה ובזמננו זה, כמדובר כמה 
והודיע,  העיד  אדמו"ר  מו"ח  פעמים, שכ"ק 
גם  וסיימו  הענינים,  כל  את  סיימו  שכבר 
"לצחצח הכפתורים", והדבר היחידי שנשאר 
שיוציא  הקב"ה  של  אחת  התנועה   – הוא 
ארץ  אל  ויביאם  מהגלות  ישראל  בני  את 
עוד  בנ"י  וצועקים  מבקשים  ולכן  הקודש... 

הפעם ועוד הפעם – ועכשיו עוד יותר בתוקף 
מפעם – "עד מתי"?!...

והחיבור דשני הפירושים הוא, שדוקא מצד 
ביותר  התחתון  הוא  דמשיחא  שעקבתא  זה 
מלמטה  מזה  לעלות  )וצריך  עקביים  בבחי' 
דביאת המשיח  מתגלית השלימות  למעלה(, 
)מלמעלה  והשלימה  האמיתית  בגאולה 

למטה(.

יחד  הענינים  שני  חיבור  שנעשה  ועד 
גאולה  נעשית  הגלות  של  ביותר  )שבתחתון 
המקדש  בבית   – אל"ף(  בתוספת  "גולה"   –
השלישי, שהוא גם כן בית המקדש המשולש 

. .

תרגום משיחת ש"פ עקב תנש"א )ספר 
השיחות ח"ב ע' 612(

כל אחד יכול
ועל הביאור הכללי, על חושך הגלות ועקבתא דמשיחא – שדוקא מהם מתגלית הגאולה 
שחושב  יהודי  במיוחד  יהודי,  לכל  שבכך  ההוראה  את  בפרטיות  ומדגיש  הרבי  מוסיף   –

ומרגיש שהוא מוגבל ונמוך – שדוקא מצד הגבלתו יש בכוחו להביא את הגאולה:

 – דגלות  והסתר  בהעלם  שנמצאים  אע"פ 
מושבך",  ש"יפקד  עי"ז  דוקא  אדרבה:  הרי 
נמצא  אינו  שבו(  דוד  בחי'  )שיש  יהודי 
שולחן  על  סמוך  האמיתי,  מושבו  במקום 
הקודש  עיר  בירושלים  הקודש  בארץ  אביו, 
"ונפקדת",  נעשה  עי"ז  ודוקא   – בביהמ"ק 
בנ"י,  ל"זכירת"  לגמרי"  "מתמסר  שהקב"ה 
"פקוד פקדתי אתכם", וגואל אותם בגאולה 
האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו: דוקא 
ומונין  הדומין  )וישראל  הלבנה  העלם  ע"י 
"שהם  מחדש,  הלבנה  מולד  נעשה  ללבנה( 

עתידין להתחדש כמותה".

ועבודתינו  "מעשינו  ע"י  ועיקר:  ועוד 
הגאולה  את  מביאים  הגלות"  משך  זמן  כל 
הגלות,  והסתר  בהעלם  שנמצאים  הגם  כי   –
בזה  הקשורות  וההגבלות  המדידות  כל  עם 
)שבאות מבחי' גבורה(, דוקא בכך טמון הכח 
להביא את הגאולה )מלכות שבגבורה(, כנ"ל 

בארוכה. ]. .[

יב.  ומזה ישנה גם הוראה בנוגע לעבודת 
את  להביא   – גרמא  שהזמן  ובענין  בנ"י, 

הגאולה האמיתית והשלימה:

מדוד  שהוא  כיון  לטעון:  יכול  הרי  יהודי 
ומוגבל, כולל מצד ההגבלות דטבע העולם, 
תורה(  )ע"פ  עסוק  הוא  מהיום  חשוב  וחלק 
ובפרט  שינה,  שתי'  אכילה  רשות,  בדברי 
בזמן הגלות כשישנם כמה מדידות והגבלות 
וכו'  וכו'  בשלימות  ה'  עבודת  על  והעלמות 
עבודה  לעשות  כח  אפילו  לכאורה  לו  אין   –
קטנה יותר, עאכו"כ שאין לו כח להביא את 

הגאולה האמיתית והשלימה?!

"תלוי'  המשיח  שביאת   – לו  אומרים 
הגלות"  משך  זמן  כל  ועבודתינו  במעשינו 
באה,  לא  עדיין  שהגאולה  וכיון  דוקא, 
ב"מעשינו  תלוי  שהדבר  ראי'  גופא  זו  הרי 
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ועבודתינו" דדורנו זה.

במדידות  העבודה  ע"י  דוקא  ואדרבה: 
מגבורה(  )שבאה  והסתר  ובהעלם  והגבלות 
– דוקא בזה טמונים כחות נפלאים, שיכולים 
הרמב"ם  דין  וכפסק  הגאולה.  את  להביא 
שע"י מצוה אחת יש בכחו של יהודי ל"הכריע 
את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות וגרם 

לו ולהם תשועה והצלה".

 – קוני"  את  לשמש  נבראתי  ש"אני  וכיון 
ו"איני  וטף,  נשים  אנשים  מישראל,  כאו"א 
מבקש כו' אלא לפי כחן" ]ולא רק ש"מבקש 
מסייע  גם  שהקב"ה  אלא  כחן"  לפי  כו' 

בעבודה ו"הקב"ה עוזרו"[ – מובן שלכאו"א 
"מעשינו  את  לעשות  כחות  יש  מישראל 

ועבודתינו" לשמש את קונו,

כמסייע  רק  לא   – בשלימות  זאת  ולעשות 
את  עושה  בעצמו  שהוא  אלא  לזולת,  ועוזר 
העבודה, לפום שיעורא דילי', בשלימות; עד 
ושותף  בעבודה,  להקב"ה"  "שותף  שנעשה 
אמיתי אינו רק מסייע וכיו"ב, אלא הוא שותף 

בכל הפרטים וענינים ובאחריות הדבר וכו'.

תרגום משיחת ש"פ שמיני תנש"א )ספר 
השיחות ח"ב ע' 485(
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סוגיא ח
ונפקדת כי יפקד מושבך

חודש  ראש  "בערב  חודש,  וראש  חודש  ראש  ערב  של  ענינם  את  מבאר  )סי"ב(  בשיחה 
ידי  על  הכתוב:  ובלשון  חודש.  בראש  החדש  למולד  כהכנה  לגמרי  הלבנה  אור  מתעלם 
ה"יפקד מושבך" )העלם הלבנה( בערב ראש חודש )"מחר חודש"(, נפעל ה"ונפקדת" )מולד 

הלבנה בראש חודש(". וממשיך ומבאר ענין זה בעבודת ה'.

חודש".  "מחר  על  נשיאנו  רבותינו  במאמרי  בחסידות,  גדולה  בהרחבה  נידון  זה  נושא 
ונקודת הענין היא: כשם שהלבנה מתמעטת בחציו השני של החודש, עד שנעלמת לגמרי 
בערב ראש חודש; ולאחר מכן נולדת מציאותה מחדש על ידי שמתאחדת עם השמש – כך 
נשמות ישראל )שדומים ללבנה( עבודתם היא להתבטל לגמרי לקב"ה; ולאחר מכן מגיעים 

להתאחדות עם הקב"ה, ומקבלים ממנו חיות מחודשת.

ביטול הלבנה לשמש, ביטול ישראל לקב"ה
וביאור ענין זה הנה יובן על דרך משל שאנו רואים בענין מולד הלבנה, דהנה הלבנה קודם 
חידושה היא מתמעטת מאד ואין בה אור כלל, רק כאשר היא כמו נקודה אחת זהו הנקרא מולד 

הלבנה, שמקבלת מאור השמש, דסיהרא לית לה מגרמה כלוםכ כידוע.

]ו[קודם שתקבל מהשמש הוא בבחי' ביטול במציאות, ואינה רק כנקודה אחת, ואח"כ מעט 
מעט מתחלת היא לקבל אור השמש עד שתתמלא אור בכולה כידוע.

אך זה האור שמקבלת אינה בחצי העליון שבה שעומדת לנגד השמש, כי מצד קירובה לשמש 
מתבטלת מפני אור השמש ואינה מאירה שם כלל, כי שרגא בטיהראכא כו', רק בחצי התחתון 
שבה הוא שתאיר על הארץ ממה שקיבלה מאור השמש, וכנ"ל. וכל שתתרחק יותר מן השמש 
יותר תתמלא אורה בחצי התחתון שלה וכנ"ל. ויש דיעה להיפוך שבחצי העליון שבה מקבלת 

מן השמש בריחוקה ביותר, ובחצי התחתון שבה אינה מאירה )כמ"ש בסידור(.

וכך יובן בכללות נשמות ישראל שמונים ללבנה, על כן בקידוש הלבנה שמקבלים פני אביהם 
שבשמים ממש כו', להיותם רק בחי' כלי קיבול לקבל אור הוי' ולית להם מגרמייהו כלוםכב, 
והוא אור ה' המאיר בנשמתם מאור דתורה ומצוות שנק' תורת ה', כאור השמש שמאיר בלבנה, 

כמ"ש וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה כו'.

בחי'  ישראל  בנשמות  הוא  כך  השמש,  לגבי  תתבטל  שבה  העליון  בחצי  שהלבנה  )וכמו 

כ( = הלבנה אין לה ]אור[ משל עצמה כלום )ע"פ 
זהר חלק א קפא, א(.

כא( "שרגא בטיהרא": לשון חז"ל )חולין ס, ב(: "שרגא 
רש"י(.  מאיר.  אינו  בצהרים  )נר  אהני"  מאי  בטיהרא 

ובענייננו – החלק בלבנה הנמצא מול השמש אינו מאיר, 
כי מול אור השמש אין מורגש כלל אור הלבנה.

ללשון  )בדומה  כלום  עצמם  משל  להם  אין  כב( 
הזוהר דלעיל, על הלבנה(.

  ביאורים  
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לאמורכג,  בפי'  וכנ"ל  כו'.  תורה  במתן  בפנים  פנים  בקירובם  לגמרי  במציאות ממש  ביטולה 
שיאמר בפיהם מפי ה' ששמתי דברי בפיך כו', גם עכשיו בכל לומד תורה יאיר דבר ה' בפיו. 

ויש בכל א' בחי' ביטול במציאות מטעם זה וכמו מה להלן באימה ויראהכד כו'.

תורת חיים שמות רנד, ד ]שעא, ב[

ידו  נוסף, שה"יפקד מושבך" וה"ונפקדת" שנעשה על  במאמר דלהלן מדגיש אד"ש ענין 
כרוכים זה בזה: דוקא חסרונו של דוד המלך הסב את תשומת לבו של שאול המלך והביא 

להזכרתו – כך גם בעבודת ה', דוקא תנועת הביטול של היהודי מביאה להזכרתו למעלה.

ויאמר לו יהונתן מחר חודש ונפקדת כי יפקד מושבך, הנה ונפקדת כי יפקד מושבך פירושו 
ונזכרת )שיהי׳ נזכר( כאשר מושבך יהי׳ חסר. והנה מזה דב׳ הענינים דחסרון וזכרון הכתובים 
מהי  להבין,  וצריך  ביניהם.  שייכות  שישנה  מובן  פקד,  השורש, שרש  באותו  הם  זה  בפסוק 

השייכות בין יפקד לונפקדת.

וגם צריך להבין, דהנה התורה היא נצחית, היינו דכל הפרטים שבתורה שייכים בכל מקום 
הפרשה  וחותם  וסיום  המשך  היא  שההפטרה  הפרשה,  בהפטרת  פסוקים  ובפרט  זמן,  ובכל 
שקוראים בתורה, וקוראין אותה בברכה לפני׳ ולאחרי׳, הרי מובן שיש מזה הוראה מיוחדת, 
ובפרט בזמן זה שנקראים בהפטרה, והיינו, שההוראה היא לכל הזמן, ורק שלמדים ההוראה 

מהזמן שקוראים הפטרה זו. וצריך להבין, מהי ההוראה מהענין דונפקדת כי יפקד מושבך.

ונפקדת כי יפקד מושבך  וכללות הביאור בזה )כמבואר במאמרי רבותינו נשיאינו(, דענין 
ענין  ונפקדת,  יהי׳  דוקא  זה  חסרון  ע״י  הנה  במושבך,  החסרון  מושבך,  יפקד  כי  דע״י  הוא 
הזכרון. וכמו שהי׳ אז בפשטות, דע״י שנחסר מקומו של דוד בשלחן המלך, ויפקד מקום דוד, 

ע"י הי׳ זכרונו.

וזהו גם קשר הענין להפטרת מחר חודש, ערב ראש חודש. כי בר״ח אנו אומרים יעלה ויבוא 
ויגיע ויראה וירצה וישמע ויפקד ויזכר כו', שאנו בני ישראל נהי׳ נזכרים לפניו ית׳, דזהו ע״י 

העבודה בבחי׳ החסרון, היינו העבודה דביטול שבערב ראש חודש.

וזוהי גם השייכות להענין דמחר חודש בפשטות, דהנה ידוע דישראל מונין ללבנה ודומין 
ללבנה, ובער״ח הנה הלבנה היא במצב של העלם והסתר לגמרי, ואחר כך, ע״י הקדמת ההעלם 

והסתר המורה על הביטול, על ידי זה בר״ח בא מולד הלבנה שזהו ענין הזכרון.

ועל דרך זה הוא גם בעבודת כ״א מישראל, דע״י ענין החסרון, היינו ענין הביטול, ע"י זה 
כסאי  השמים  ר״ח(  שבת  )בהפטרת  שאומרים  מה  דזהו  למעלה.  אותו(  )מזכירים  נזכר  הוא 
גו׳ ואל זה אביט אל עני ונכה רוח גו׳, ומבואר בהדרושים על הפסוק, דהמשכת בחי׳ מרום 

"וידבר אלקים  על הפסוק  לאמור:  בפי'  וכנ"ל  כג( 
את כל הדברים האלה לאמר" במתן תורה )שלכאורה 
כמו  לפרש  אפשר  אי  הרי  "לאמר"?  מהו  מובן  אינו 
לישראל,  "לאמר"  נצטווה  בשאר המקומות, שמשה 
אלא(   – תורה.  מתן  בשעת  נכחו  ישראל  כל  שהרי 
ניתן הכח שבלימוד תורה של כל יהודי  שבציווי זה 

בביטול  סיני,  כבהר  ממש  ה'  דבר  על  ויחזור  יאמר 
לנותן התורה )כדלהלן במאמר(.

כד( "מה להלן באימה ויראה": לשון חז"ל )ברכות 
כב, א(: "מה להלן ]במעמד הר סיני[ באימה וביראה 
זמן[  בכל  התורה  ]בלימוד  כאן  אף  ובזיע,  וברתת 

באימה וביראה וברתת ובזיע".

  ביאורים  
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וקדוש היא ע״י עבודת הביטול, אל עני ונכה רוח, כמ"ש מרום וקדוש אשכון ואת דכא ושפל 
ולכן  יכלכלוך, מכל מקום נמשך במקום הביטול.  גו'. דאף שהשמים ושמי השמים לא  רוח 
לפני העבודה דמחר חודש, עבודה הבאה באופן של חודש מלשון חידוש, עבודה חדשה, הרי 

כהקדמה לזה צריך להיות ענין הביטול, ונפקדת.

וכמו כן הוא גם בלימוד התורה, דדוקא ע״י שנפשי כעפר לכל תהי׳ על ידי זה פתח לבי 
בתורתך, דפתיחת הלב בתורה היא ע״י הביטול.

ד"ה ויאמר לו יהונתן תשמ"ב )התוועדויות חלק ג' ע' 1486(

המולד: התאחדות יהודי עם הקב"ה
הביטול לקב"ה )הקשורה עם מיעוט אור הלבנה בערב ראש חודש(,  בנוסף לעבודה של 
ממשיך הרבי ומבאר שלאחר הביטול מגיעים להתאחדות עם הקב"ה )הקשורה עם יחוד 

השמש והלבנה(.

לעומת  ומתגלה העצם,  – שבו מאיר  רגע הלידה  זו, מבאר באריכות את מעלת  בשיחה 
קטן,  ילד  למעלת  )בדומה  הגילויים  דרגת  מורגשת  שבו   – זה  שאחרי  הגידול  המשך 
שמתקשר לעצמותו ומהותו ית' – יותר מאשר מבוגר, שמרגיש בעיקר את הגילויים(. ועל 
פי זה ממשיך ומבאר את מעלת מולד הלבנה, וענינו אצל ישראל – הגילוי שיתגלה בהם 

בגאולה האמיתית והשלימה, שאז "עתידים להתחדש כמותה":

תוכן  גם  לבאר  יש  לעיל  האמור  ע"פ 
ע"י  והשלימה  האמיתית  שבגאולה  החידוש 
דוד מלכא משיחא – "שהם עתידים להתחדש 
הלבנה  דמולד  החידוש  בדוגמת  כמותה", 

דוקא, ולא בדוגמת מילוי ושלימות הלבנה:

העילוי דמולד הלבנה )בר"ח( לגבי מילוי 
ושלימות הלבנה )בט"ו( – שמילוי ושלימות 
הגילויים(,  )בחי'  להאור  בנוגע  הוא  הלבנה 
באור  וניתוסף  הולך  ליום  שמיום  היינו, 
הלבנה עד לשלימות האור, משא"כ המעלה 
כיון  להאור,  בנוגע  )לא  היא  הלבנה  דמולד 
בנוגע  אלא(  להאיר,  מתחילה  עתה  שזה 
מגילויים(,  שלמעלה  )עצם  למציאותה 
שלפני  ברגע  בתכלית  ההעלם  שלאחרי 
של  מציאותה  ומתגלה  מתחדשת  המולד, 
)העצם שלמעלה  זו  הלבנה; אלא שמציאות 

ובגלוי  בפועל  ובאה  נמשכת  מגילויים( 
ליום עד למילוי  בהתגלות אור הלבנה מיום 
ושלימות הלבנה )שגם בבחי' הגילויים נמשך 

וחודר העצם(כה.

דגאולה  העיקרית  שהמעלה  מובן  ומזה 
בהחידוש  מתבטאת  והשלימה  האמיתית 
שברגע המולד – כיון שאז מתגלית מציאות 
עתידים  )"שהם  בישראל  ודוגמתו  הלבנה, 
המציאות  עצם  התגלות  כמותה"(  להתחדש 
אלא  עוד  ולא  הנשמה(,  )עצם  דישראל 
שהעצם נמשך ובא בגילוי ממש, היינו, שגם 
הלבנה  באור  )כשניתוסף  הגילויים  בדרגת 
למילוי  ועד  השני  לרגע  הראשון  מרגע 
שלמעלה  העצם  נרגש  הלבנה(  ושלימות 
מגילויים )החידוש שברגע המולד(, שלעתיד 
מציאותם  את  ובגלוי  בפועל  יראו  לבוא 

בראש  המולד  שברגע  כיון  וגילויים:  עצם  כה( 
לכן  הלבנה,  של  מציאותה  עצם  מתחדשת  חודש 
נוסף  שבו  בחודש,  ט"ו  עד  כך  אחר  ההמשך  כל  גם 
באור הלבנה – דרגת הגילויים – כיון שבא בהמשך 

וכך  העצם.  מתגלה  בגילויים  שגם  בו  ניכר  למולד, 
גילוי  ומבאר(,  שממשיך  )כפי  ישראל  בנשמות  גם 
עצם הנשמה חודר בכל הגילויים, שניכר בהם שהם 

גילויים מהעצם.

  ביאורים  
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כו( להבהרת המושגים המבוארים במאמר זה, ראה בהרחבה בביאורים שנדפסו לעיל על השיחה בסי"ב, 
הערות ל-לה.

  ביאורים  

שהיא  הנשמה  עצם  ישראל,  של  האמיתית 
חד עם עצמותו ומהותו ית', "ישראל וקוב"ה 
כולא חד", כפי שנמשך וחודר ומתגלה בכל 
בכל  לה,  שנקראו  שמות  דחמשה  הדרגות 
ומדות,  שכל  ורצון,  תענוג  הנפש,  כחות 
ובגוף  ומעשה,  דיבור  מחשבה  ולבושיהם 

גידים,  ושס"ה  אברים  רמ"ח  בכל  הגשמי, 
שניכר בהם בפועל ובגילוי ש"ישראל וקוב"ה 

כולא חד".

 ש"פ תולדות תשנ"ב
)ספר השיחות חלק א' ע' 129(

)בתחלת  לעיל  וכמובא  ללבנה(.  )שדומין  וישראל  הוי'(  )שמש  הקב"ה  הם  וירח  שמש 
המאמר( מהדרושים, דיפקד מושבך )דדוד, לבנה( הוא הביטול דישראל, ועי"ז נעשה ונפקדת, 

שהקב"ה נזכר כביכול עליהם ופוקד אותם.

ויש לומר, דכמו שע"י יפקד מושבך דמלכות מתגלה ענינה ושרשה דהמלכות עצמה, שאינה 
צריכה לקבל מז"א )שמש(, ויתירה מזה שעי"ז תהי' עליית המלכות למעלה מז"א, על דרך זה 
הוא בנוגע ליפקד מושבך דישראל, שע"י הביטול דישראל מתגלה ענינם שלמעלה מהנ"ל, 
שישראל וקוב"ה כולא חד, שלכן אינם צריכים כביכול לקבל מהקב"ה, שהרי הם חד ממש, 
ויתירה מזה, דכיון שלמעשה ידיך תכסוף, הרי ישראל הם משפיעים כביכול בהקב"ה, אשת 

חיל עטרת בעלה.כו

ד"ה ויאמר לו יהונתן תשמ"ה )סה"מ מלוקט ח"ו ע' כח(
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keuyhahju, 84

t/hsug af,umtv nvntxr
uvdtukv ak f"e nu"j tsnu"r ch"c-

h"d ,nuz ),rp"z( _ bxg cxupu ak
scr nvnshbv vvht )cab, ,rp"j('
uktjrh fnv abho )cab, ,"a( _
vdhg ktrv"c' cjmh fsur v,j,ui' cv
ecg t, neuo shr,u ugcus,u cnal
gar vabho vtjrubu, aku cgknt shi
)gs ab, ,a"h(/

nfhui afk vgbhbho ]ucpry gbhbho
veaurho cbaht[ vhbo cvadjv pryh,
_ nuci' axhc, vdg,u kjmh fsur
v,j,ui vh,v kt re fsh kvbmk
nvxfbv avh,v cnshbu, acjmh fsur
vgkhui' tkt do' ucgher' afl vh,v
vfuubv vgkhubv1' aneuo shr,u
ugcus,u )cabho vtjrubu,( hvhw cjmh
fsur v,j,ui2/

umrhl kvchi: neuo vgcusv vecug
ak fk rcu,hbu bahthbu _ vjk
nvcga"y uvndhs' uktjr nfi bahth

jc"s _ vhw suet cnshbv vvht'
ucpry cghr khuctuuhya3' unao humtv
turv kfk vguko _ vpm, vnghbu,
jumv/ nsug xucc vec"v t, vxhcu,
asuet f"e nu"j tsnu"r' baht surbu'
hmt nao uhcut ktrv"c4uao hecg t,
neuo gcus,u )ufhsug gs fnv nbg
gmnu kmt, nao5(' uvjk ntz bvhw
suet neuo zv neur vvapgv )ckaui
vf,uc6_ neuo nho jhho( ak vpm,
vnghbu, jumv kfk vguko fuku' fukk
_ do cnshbv vvht?

veuaht n,jze, hu,r: kph vp,do
vhsug a"cjmh fsur v,j,ui kt vhw
n,i ,urv )_ cdkuh("7'tkt "eck,
v,urv vht tmkbu )cjmh fsur

3( urtv xpr vzfrubu, )ak f"e nu"j
tsnu"r( j"t gw 55: sh dgahfyg pui jc"s thz
Rzuh gbd pRrcubsi nhy khucRuuhya fuw jc"s tui
khucRuuhya zhhbgi dguuTri anu, vbrspho/
ghh"a/

4( rtv ahj, auai purho vwa", )x"g 32(/
5(rtv ahj, tw sjdv"a chuo vwa", )gw

911 uthkl(/ gr"j ,nuz ,a"c )gw 041(/ urtv do
ahj, vw fxku ,a"c )gw 51 uthkl(/ jw acy
,a"c )gw 36(/ purho ,a"d )gw 24(/ h"c ,nuz
,a"d )gw 631(/ h"y fxku ,a"s )gw 15(/ cw tsr
,a"v )gw 96(/

6( hrnhw c' hd/
7( nf,c f"e nu"j tsnu"r _ bspx cxv"n

,a"j gw 232 uthkl/ urtv tdru, eusa aku j"c
gw akt/ tdru, eusa tsnu"r nvura"c j"t gw
ext/ ucbsu"s_ ahj, tw sjdv"a vwa", )gw
021(/

nahj, a"p erj' vw ,nuz vw,an"y/ bspx

cxv"a ,an"y j"c gw 845 uthkl/ ,rduo

nthsh,/

1( rtv ahj, cw sjdv"a chuo vwa", )gw
521 uthkl(/ j"h tkuk ,a"t )gw 261(/ tur kyw
acy ,a"c )gw 76(/ khk uhuo anj", ,a"s )gw
33/ gw 24(/ h"y fxku ,a"s )gw 15(/ huo cw
sjdv"a ,a"s )gw 831(/ tdru, eusa tsnu"r
nvurhh"m j"v gw ks/ ugus/ urtv do neunu,
acvgrv 5/

2( ut; aktjrh vnkjnu, fuw bger neunu
ak ruc nbhi ucbhi ak hartk ktrmv"c _ vrh
zv dupt vut g"p vadjv gkhubv/

erj _ h"c-h"d ,nuz
chrur jmh fsur v,j,ui fvfbv kdtukv
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vgkhui("8_ nsug vcht vec"v hrhsv
chu,r' kgeur t, neunu njmh fsur
vgkhui ukecgu cjmh fsur v,j,ui
)ufph af"e nu"j tsnu"r v,cyt'
a"gar9dkhu, dk,v khuctuuhya"01'
uvdku, vtjrubv9)veav chu,r( vh,v
ccutu kdku, tnrhet11(' utphku kt _
gf"p cneuo tjr21cjmh fsur vgkhui?

c/uhuci zv cvesho vahhfu, ak
jd vdtukv h"c-h"d ,nuz  go jusa zv
suet' ugs afk vjusa bert cnbvd
fu"f ncb"h gk ao zv _"jusa
vdtukv"/

fcr sucr fnv pgnho31' gk fl
a,ufbu ak jusa ,nuz _ aac, zu
vht vac, vrtaubvak vjusa41_
nrunz canu c,urv acf,c _ "jusa
vrchgh" )gk ph xsru cvjsaho _
ktjr vjusa vrtaui' jusa bhxi(:

jusa vrchgh ct ktjr ucvnal
kjusa vakhah )jusa xhui(' vjusa
ak n,i ,urv ]"turhti ,kh,th fuw
chrjt ,kh,th"51[/ vvcsk cfkku,
chbhvo vut: n,i ,urv cjusa vakhah
vut vapgvnvec"v kcb"h nkngkv61

_ vec"v bu,i kcb"h ,urv unmuu,'
nurv-vsrl vnsrhl t, vhvush fhms
kv,bvd cjhhu vhuo-hunhhoQ nat"f
cjusa vrchgh )vjusa aktjrn",(
n,jhkv cgher vgcusv )seck,

v,urv _( ak cb"h cfj gmno' gcus,
v,j,ui uvneck cguko' g"h ehuo
v,urv uvnmuu, cpugkg"p vvurtu,
)kw ,urv71( aehcku euso kfi cn",/

vjhkue nrunz do cnxpr vjsaho
_ akhah urchgh: vdnrt tunr,81

"dhn"k sk", _ dnuk skho"' z/t/
avdhn"k nrnz gk vnaphg nkngkv
)dunk(' uvsk", _ gk vneck knyv
)"sk"(/ fl zv do cbudg knxprho s-dw
usw _ fhsug aakhah runz gk vvapgv
nkngkv )vbjke, kaka srdu,('
uftar vvapgv hurs, kneck' buxp,
srdt rchgh, )vfkh uayj vneck(91/
ufph azv bjke cfkku, xsr
vva,kaku, _ dw vguknu, tmhku,
crhtv uhmhrv )fuko _ cjhw vnaphg('

8( xv"n ,ex"c j"t gw ah/ urtv ao j"c gw
,gy/

9( rtv ahj, purho ,a"d )x"g 14(/ urtv
do ahj, purho ,aj"h x"d )keu"a jh"t gw
523(/

01( rtv do ahj, jdv"a acvgrv 1 )gw
621(/

11( rtv ahj, h"c ,nuz ,a"c )gw 651(/ cw
tsr ,a"v )gw 96(/

21( rtv ahj, h"y fxku ,a"s )gw15(/
31( rtv eubyrx nahju, a"p erj ,an"z

x"c uthkl/ xv"a ,an"j )ev",( j"c gw 494/
825/ ugus/

41( acu gukho cakhnu, )uhfuku( fk hnh
acug agcrv' fukk cw hnho srta jusa ,nuz*'
vfukkho fk hnh vjusa/

*( ukvghr accwhnho rta jusa _ fk gbhbh

r"j vo c,ue; hu,r' nfhui aha czv vgcusv fuw

ak cw hnho' fpkhho k,uahw/

51( ac, pj' t/
61( udo eck,v,urv g"h cb"h vh,v cngns

vr xhbh uanhg, gav"s nkngkv)rtv xv"a
,an’"j ao gw 494(/

71( rtv rs"e k,vkho hy' j/ xw varaho
aku grl hrv/ urtv zj"d bd' c/

81( ac, es' t/
91( rtv eubyrx nahju, a"p erj vb"k

x"c/ ua"b/
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uktjr nfi guko vrchgh _ guko
vgahw )cjhw vneck(/

ugs"z vut vvcsk chi jusa vakhah
ujusa vrchgh02: n,i ,urv cjusa
vakhah vut gbhi v"dnuk" ub,hb,
v,urv uvnmuu, nkngkvQ ujusa
vrchgh vut csrd,"sk"' aneck
vvapgv nn,i ,urv cjusa vakhah'
vgcusv g"p vurtu, v,urv/

uknru, agcus,o ak hvusho
cguko )cjusa vrchgh( vht hrhsv
kdch vdhkuh nkngkv )cjusa vakhah(
_ vrh akhnu, vvapgv nkngkv vht
suuet ftar vht hurs, knyv' gs
avht n,eck, tmk vneck uc,ul
vneck' utsrcv: suet g"h vhrhsv
knyv bpgk, akhnu, vfuubv ak
b,tuuv vec"v kvhu, ku h,crl shrv
c,j,ubho12' ubpgk, vakhnu, ak
n,i,urv _ avht ,unal u,jsur

cerc vtso knyv' ugs _ fk vguko/

ufao avut cguknu,: t; aguko
vgahw vut vguko vbnul chu,r'
unucsk natr akua, vguknu,
cvpxe _"t; gah,hu"22' vrh akhnu,
vvapgv ak vguknu, vgkhubho vht
suet favht ctv cguko vgahw' guko
vzv vdanh' v,j,ui athi ,j,ui knyv
nnbu _ suet cguko vgahw bgah,
vshrv ku h,crl c,j,ubho/

d/,ufbu ak vjusa vrchgh
)gcus, v,j,ui' neck( nusda gus
hu,r cfl avhuo vnhujs ak vjusa
tar bzfr c,urv acf,c vut _"muo

vrchgh"32' vmuo sacgv gar c,nuz'
tar zvu gbhi fkkh cjusa zv' fnuci
nfl avmuo n,hhjx kfk vjusa _

"muo vrchgh"42:

v"jnav scrho" ck,h rmuhho tar
eru cmuo vrchgh52)tar kfi zvu huo
muo( _ vjk n"ba,cru vkuju," )cxu;
vtrcgho huo sn,i ,urv(' uktj"z

"vucegv vghr"' tar czv vjk vjurci
sch, vnesa uvdku,' ugs dku, zv
vtjrui )ktjrh jurci ch, abh( _
nsdhaho gus hu,r t, vhrhsv knyv
abgah, cjusa vrchgh/

zt, tunr,' abux; kvhrhsv
s"jusa vrchgh" cfkk )kdch jusa
vakhah(' vhrhsv cguko vzv v,j,ui
)kdch fk dw guknu, vgkhubho( _
ncyt v"muo vrchgh" hrhsv ktjrh
)uc,ul( hrhsv' gs khrhsv cdku, vzv
knyv nyvQ

tl vfuubv )nkf,jhkv( czv vht'
azv hgurr t, vgcusvak hvush pv
knyv' ahcyk t, vxhcu, khrhsv zu
)ucnhkt _ t, vmuo(' g"h vuxpv
cgcus,u c,un"m )tar bh,bu 
cjusa vakhah(' ukvjkha ugs kcyk
kdnrh t, v")npbh( jythbu )dkhbu

32( zfrhw j' hy/
42( rtv keu"a jh"j gw 903 )keni gw 431(

ucvgru, ao/
52( ,gbh, fu' xg"t cnabv/ rnc"o vkw

,gbhu, p"v v"c/

02( ukvghr avpre sac, zu vut _ pre
rchgh)ac, vrchgh, ktjrh zni n",(' uv,jk,u
vut csw gbhbho )jfo' dcur' gahr nfucs( fbds
sw guknu, tch"g' ao vuhw ufuw fncutr cn"t/

12( ,bjunt bat yz/ ,bht pk"u/ ugus/
22( haghw nd' z/
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ntrmbu"(62' ucnhujs _ g"h vuxpv
ctvc, hartk )ugs _ tvc, jbo('
tar ncyk, t, xhc, vdku, )abt,
jbo(72_ ugh"z vrh vut ncyk t,
v)nxucc_( vdku,' ucnhkt _ t,
vmuo' 

uh,rv nzu _ hvpfu82hnho tku
kaaui ukanjv uknugsho yucho92_
nauo azuvh v,fkh, ak vmunu,
nkf,jhkv' agh"z h,ux; yuc dsuk
hu,r' ugs azuvh vpbhnhu,ak vmunu,
_ chyuh ak tvc,u vdsukv ak vec"v
kcb"h03)"fnak nkl dsuk uburt
vruj. cfcusu ucgmnu mut, cbu hjhsu
nruc tvc,u"13(' ufph azv h,dkv
cnvrv chnhbu' ftar vmuo gmnu hvhw
huo aaui uanjv unugs yuc23/

ubnmt' atg"p amuo vrchgh vut
)cpayu,( gbhi ak hrhsv _ vrh zv

ngurr unchtvuxpv cgcus, cb"h'
usuet gh"z agcus,u ak hvush c,un"m
)abh,bu cjusa vakhah( bnaf, knyv
nyv' do cchyuk uvphf,"jytbu" ufk
vgbhbho vck,h rmuhho actu f,umtv
nzv _ n,cyt, gus hu,r akhnu,
vvapgv ak n", cjusa vakhah'
abnaf, tmk vneck uc,ul vneck
cvhu,u knyv' ugs avmuo dupt bvpl
khuo aaui uanjv unugs yuc' kngkv

nvyuc vdkuh ak jusa vakhah33/

s/vghkuh ak jusa vrchgh b,dkv
gus hu,r csuru, vtjrubho _ g"h
vdtukv ak f"e nu"j tsnu"r ch"c-

h"d ,nuz43)uv,jk,v _ cdw ,nuz53('
aga,v )vpfv( t, vjusa fuku
k"jusa vdtukv":

62( ,pk, nux; shu"y/
72( hunt y' c/
82( g"p hrnhw kt' hc/
92( zfrhw ao/ rnc"o xu; vkw ,gbhu,/
03( ufi vut do cbudg kao vjusa",nuz" _

avut ao ak g"z)hjzetk j' hs ucnpraho ao/
nu"b j"d pf"y(' ug"h gcus, cb"h b,vpl ubgav
ao ak jusa cnbhi cb"h' uhsug vaeu"y g"p
vkfv czv )rtv xbvsrhi xd' c/ yuau"g hu"s
xen"z x"s ucb"f/ sg, zebho cgv", cakj hs'
c/ hrtho xg"v/ urtv ctrufv keu"a jh"j gw
113 )keni gw 631(/ jf"d gw 661 uthkl/ ua"b('
ugs aha cu h,rui vtur )vct suet ni vjual(
_ ac,eup, ,nuz nthr ,ue; vjuo ak"ana
vuhw"' vhhbu ,ue; vdhkuh ak ao vuhw )rtv
ctrufv keu"a ao gw 013 uthkl )keni gw
631((/

13( tdv"e xf"c/
23( rtv ctrufv keu"a jh"j gw 313 )keni

gw 831(/ keu"a jk"d gw 651/ xv"a ao gw 625
uthkl/

33( ukvghr acacgv gar c,nuz )xhuo
vtrcgho huo nn,i ,urv( hrs nav go vkuju,/
uhun,e g"p n"a cpbho _ acjusa vrchgh

bgav gher eck,v,urv nms vtso)ktjrh
vvfbv ak trcgho huo akns nav ,urv cafku
vut ucpry ckhkv/ nat"f nms vec"v _ bh,i
fk v,urv nkngkv chuo n,i ,urv(' azvu
vakhnu, sn,i ,urv cjusa vakhah/ tkt
anpbh jyt vgdk _ ba,cru vkuju,' ubgav
huo muo/

uha kunr' anms vdhkuh nkngkv cn",
cjusa vakhah' vhw neuo kachr, vkuju,'
usuet g"h gcus, vtso' ktjrh v,aucv ak
vneck' b,ehhnu vkuju, tjrubu, )abh,bu
chuvf"p(' fh g"h gcus, vtso bgav vdhkuh
sn", c,ue; uehuo bmjh )rtv xv"a ,an"j
)ev",( j"c gw 925(/

43( an,crl nac, zu' anhbhw n,crfhi
fukvu hunhi' fukk huo vachgh vct )avut h"c
,nuz cechgu, abv zu(/

53( agkhh,u cakhnu,u vut cac, zu' ucpry
aechgu,u cabv zu vhw chuo jnhah' ngkh ac,t/
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vntxr ct cdkk jual vdku, )tar
vjk )crnz( cacgv gar c,nuz gus
czni achvn"e ehho(' ucpry cnshbv
vvht chnho vvo gus euso g"h
vntxr' ntxr ctupi veav chu,r'
veaur go hxurho ughbuhho' ugs
kvjky, vnnakv vvht svhpl vjhho
r"kQ

usuet g"h vhrhsv )kph agv(
bpgkv )kt re vajrur ak cgk
vntxr uvdtukv knmc fph avhw euso
vntxr' tkt( ghkuh bgkv ]ugs aktjr
zni _ rtu cafk ucghbh car thl
anvkl vscrho ak vntxr vhw
cpbhnhu,u _ cachk vghkuh[:

vdtukv )uvnx"b ak cgk vdtukv
tar ctv cdkuh g"h vntxr( pgkv
ado nms vneck' nms ,j,ubho63' hvhw
ek hu,r kehho ,urv unmuu,' vdtukv
vfbhxv dtukv u,ue; tmk fk hvush
cfk gbhbh ,urv unmuu,73' ahufku
kehhno ckh nbhgu, ughfucho )sguko('

fhsug scrh cgk vdtukv afu,c83'
a"kt tu,h ckcs dtk vec"v ch"c
,nuz' fh to t, fk njcch ,ur,bu

vew' aunrh nmuv' udo t, tar cao
hartk hfubv fuw"' tar zv fukk t,
fk vxudho accbh hartk' fk cb"h93/

ubux; kzv avdtukv vekv gk
gcus, vhvusho )vneck( _ vrh gh"z
cpayu, bux;cvpguku, svrcm,
v,urv ujhzue vs,' ufph arutho
cpugk aktjr vdtukv b,jzev
ub,rjcv' ugs akt cgrl' vgcusv
svrcm, v,urv ujhzue vhvsu, uvpm,
vnghbu, jumv' ugs ktupi tjr kdnrh
ubgkv hu,r' ugs kvdhg cfk emuh
,ck' uctupi spgukv bnaf, _ nuxh;
uvukl )fskeni(/

uh,hrv nzv )fnsucr pgo
ctrufv04(: vhu, avsur )ak cgk
vdtukv( vhbu vsur vtjrui ak vdku,
uvsur vrtaui ak vdtukv' vrh dtuk,u
vht vakc vtjrui cvdtukv' c,ur
vfbv kvdtukv vtnh,h, uvakhnv
]fhsug afk gbhi ak dtukv )tphku
dtukv a"ktu14dtukv sdku, vht tkt
ahdtkbu ni vmru, vctu, gkhbu fuw"'
vrh zv eaur go vdtukv vtnh,h,
uvakhnv )ni vdku,(' gtfu"f dtukv
ak baht chartk cgbhbho svrcm,
v,urv uvpm, vhvsu, uvnghhbu, jumv'
anchtv t, vdtukv['

93( bux; gk zv' avhu,u bx udtukv )kt ak
tha pryh' tkt( ak baht vsur uvbaht vut vfk
_ vrh zv pugk )nkaui trho bxh gkvvrho(
bahtu, vrta )"bat t, rta"( cfk tbah
vsur' abux; gk vbxho cvbvd, cb"h cfkk
ucpry czni vdku, _ bh,ux; crunnu, fk tw
nhartk g"h bx vdtukv sh"c-h"d ,nuz/

04( eubyrx nahj, a"p akj ,an"z x"c
uthkl/

14( pra"h s"v t,jk,t _ ndhkv hz' c/

63( udo csrd, v",j,ubho" ak nshbv vvht
_ fn"a cnf,c cgk vdtukv kjdhd, h"c ,nuz
vrtaubv )bspx cxv"n ,rp"j gw enu uthkl/
,a"j gw 362 uthkl/ tdru, eusa aku j"c gw p
uthkl/ ugus(: "chuo vvut busg dkuh kghi fk' fh
vgcusv vdsukv tar gcs,h cvrcm, v,urv
ujhzue vs,' nu,r, vht g"p jueh vnshbv"/

73( nat"f nms vdhkuh nkngkv )cjusa
vakhah( ha b,hb, neuo kvgko untxr knyv
)ukvghr avntxr vhw cy"u )xhvrt ctaknu,t
s(xhui( _ rtv eubyrx nahj, a"p erj ,an"z
x"d/

83( nf,c acvgrv 63/
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ugs acsur zv cfkk ucvdtukv
cnhujs _ n,jhkv v"yghnv" )yugnhw
jhho zfu(24nvdtukv vg,hsv' fukk do
_ kvrdha thl avpbhnhu, svhrhsv'
fukk smuo vrchgh _ vht gbhi bgkv'
ugs nghi vdhkuh skg"k famuo vrchgh
hvpl kaaui ukanjv _ gh"z aeuso
muo vrchgh ct jd vdtukv' tar pugk
undkv afk vjusa vut"jusa
vdtukv"34/

v/gp"z ha kunr vygo kfl
avec"v vcht t, cgk vdtukv ut,
neuo vpm, v,urv uvjxhsu, suet
kjmh fsur v,j,ui:

fao ahabu vjhsua cznisjusa
vrchgh )kdch vjusa vakhah' vjusa
sn",( _ vrh zv n,cyt do cneuo

]fhsug azni uneuo eaurho zc"z44['
fph avhw cn",: gher vgcusv scb"h
cfj gmno v,jhkv fav,rjeu
nvjusa vakhah' vzni sn,i ,urv'
unvneuo cu vhw n", )vr xhbh(' fk zni
agunsho"khs" )n,i ,urv c(vr xhbh
vrh vo ,j, vapg,u ftha tjs ckc
tjs54/

g"s jhkue zv vhw tmk cgk vdtukv:
f,umtv nv)ntxr uv(dtukv vdhg
ktjrh vnal fnv gbhbho kjmh fsur
v,j,ui' tar ao"kt vhw n,i ,urv"
)fb"k(' ufk vvgknu, uvvx,rho tar
vhu cdku, tnrhet )tar rcu, 

cabho akyv cv vvbjv tmk fnv
ncb"h a"tngrhet thz tbsgra"64

)_tnrhet vht aubv(( _ n,ul fuubv
kgau, nvneuo _ neuo ,urv74' ugs
neuo n,i ,urv _ fmhuuhv,urv84nv
kvki )cn",( _ t; fticthnv uchrtv
ucr,, uczhg _ suet gh"z bpgk,
akhnu, vvapgv )sn,i ,urv cjusa
vakhah ucjmh fsur vgkhui(' gh"z
avvapgv s)n,i( ,urv ndhgv cdkuh
gs knyv nyv )cjmh fsur v,j,ui

acu kt vhw n", cdhkuh(' un,eck g"h
vneck )cjhw rchgh(' ctupi azv bgav
neuo ,urvun,i ,urv/

zt, tunr,' avdo acht,u kjmh
fsur v,j,ui vh,v dku, c,ul dku, _
ktjrh fk vdkhu, adk,v khuctuuhya
]"nkhuctuuhya krtxytuu' nrtxytuu
cdku, pgygrcurd' npgygrcurd
cdku, ktyuuhg' nktyuuhg cdku,
pukhi' unpukhi fuw cdku, tnrhet"94['
unuci dusk vhrhsv sdku,' fph azv
neav gk hvush kgau, gcus,u )tphku
cgbhbho sakhju, ngcus, baht
hartk f"e nu"j tsnu"r( _ tgp"f'
suet ao bakn, vfuubv s)n,i( ,urv'
azv hdhg knyv nyv' ukgau, ku h,w
shrv c,j,ubho/

uha kunr vygo' fh cv,ercbu
kvdtukv vg,hsv kcut' mrhl kv,ux;
cchrur v,j,ui )vneck( kgau,u hu,r

24(rtv keu"a jy"u gw 282/ ua"b/
34( keu"a jh"j gw 413 )keni gw 931(

uthkl/
44( rtv agvhuv"t  p"z/
54( pra"h h,ru hy' c/

64( rtv do keu"a jh"j gw 403 uthkl/
74( rtv ahju, acvgrv 1/ ahj, yw tsr

abh vwa", )gw 5(/ f"u tsr ,a"v )gw 57 uthkl(/
ugus/

84( crfu, fc' t/
94( ahj, jdv"a acvgrv 9/
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rtuh ufkh kvhu, shrv ku h,crl' fph
ahvhw cakhnu, vdhkuh kg,hs kcut05/

kfi xsr vgcusv cscrh hnh hartk
vut' aeuso vhu cb"h cneuo tjs
)ctr. hartk(' unao hmt tur v,urv
uvnmuu, cfk vguko15' utj"f _
cdku, cck' ucgher _ gs dku, tsuo'
cb"h v,pzru' tjs25nvo dkv
kcrcrht' utjs nvo kxrnyht fuw'
unsur ksur _ n,payho gus hu,r'
cfsh kpguk chrur vguko cfk neuo
uneuo ctupi snknyv kngkv' tck fk
zv gshhi cjmh fsur vgkhui )unao
b,pay vtur do cjmh fsur v,j,ui(Q
ugs av,ercu gus hu,r kvdtukv'
ucb"h cevk dsuk vdhgu do kjmh fsur
v,j,ui' ugs kzni cutu ak cgk
vdtukv kfti _ cfsh kpguk cneuo zv
vchrur' tar gh"z bpgk, akhnu,
vvapgv sn",' fb"k/

u/uha kunr h,hrv nzv:

bux; kzv acjusa vrchgh )ucjmh
fsur v,j,ui( bpgk, vakhnu, ak
vvapgv nkngkv cjusa vakhah'
gh"z azv ndhg un,eck tmk vneck _
bh,ux; gus scr' ag"h gcus, vneck
)cjhw rchgh( bgav vneck naphg

)nknyv kngkv( vpugk jhsua cgbhi
sjusa vakhah )n",(/

ufph azv cfkku, vguknu,' abux;
kzv aakhnu, vvapgv stkeu,
cguknu, vgkhubho bpgk, gh"z azv
bnal knyv cguko vgahw _  vrh
suet guko vgahw' guko vzv v,j,ui
athi ,j,ui knyv nnbu _ bgav shrv
c,j,ubho' shrv kgmnu,u h,w' ugh"z
bpgk, gkhwcguknu, vgkhubho )sfk
xsr va,kaku,( anm"g vrh vo

"hrhsv ntur pbhu h,w"35/

ugs k,fkh, vakhnu, uvdhkuh
aczv kg"k _ vngkv ugkhh, vneck'

"becv ,xucc dcr"45' suet v,j,ui
vneck bgav shrvku h,crl' fkh
kdhkuh vgmnu,/

z/ugs"z ha kunr cbudg kzv
aechg, neuo shr,u ak cgk vdtukv
vhw cjmh fsur v,j,ui:

fao acguknu, cfkk bgah,
vshrv ku h,w suet cguv"z v,j,ui'
ugh"z bgav gkhw cfk vguknu, _
fnu"f vut do cguv"z gmnu'
avakhnu, aczv bpgk, cjmh fsur
v,j,ui )aao kt vhw n",(' ugh"z
bgav gkhw cfk vguko' do cjmh fsur
vgkhui/

uh"k' anfhui avsur )scgk
vdtukv( tujz cxu; vgcusv czni
vdku,' eruc ucxnhfu, nna kdtukv'
uhabu fcr tz v"yghnv" cgbhbh
vdtukv )fb"k x"s( _ kfi' xhcc
vec"v t, vxhcu, acgk vdtukv hkl
nneuo tcu,hu uhdhg kjmh fsur

35( ,bht ao/
45( hrnhw kt' ft/ urtv xpr vkheuyho-

st"j m"m grl kg,hs kcut gw ,rd uthkl/ ua"b/

05( rtv ,bht pk"u/
15( rtv ,u"t )v' xg"s uthkl( cbudg

kgcus, tsv"r )cto kt gcr gk jyt gv"s('
unghi zv cgcus, aknv _ ag"h rhcuh v,dku,
tur nnhkt h,gku bhmumh esuav abpku ub,grcu
crg fuw fbr cpbh tcuev dsukv fuw/ ghh"a/

25( ava"r p"c z/
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v,j,ui' uhecgao neuo shr,u uneuo
gcus,u )cgar abho vtjrubu, aku
cgknt shi55( _ fl asuet cneuo zv
)cjmh fsur v,j,ui( hvhw )nab, ,"a
ukvct' gs xu; zni vdku,( neur
vnghbu, _ neur nho jhho _ svpm,
vnghbu, jumv' unnbv humtv turv _
nknyv kngkv_ kfk vguko fuku' do
cjmh fsur vgkhui' kvhpl nxsr
vgcusv srcu,hbu bahthbu akpbhu _
anjmh fsur vgkhui vdhg _ nkngkv

knyv_ cfk vguko/

ufph arutho cpayu, cghbh car
_ nrtv ctmcgu utunr zv _ atg"p
acht, cgk vdtukv kjmh fsur
v,j,ui vhw dku, c,ul dku, )cgrl
kghr khuctuuhya fuw( _ vrh suet g"h
cht,u uechg, neunu fti' b,jzev
ub,rjcv ugs akt cgrl' gs ctupi
jsa' vgcusv s"khuctuuhya"' vpm,
vhvsu, uvpm, vnghbu, jumv' fukk
ucnhujs ctvc, utjsu, hartk65

)vphrua )uvgcusv( s"khuctuuhya"75('
kdch fph azv vhw g"h rcu,hbu bahthbu

akpbhu cjmh fsur vgkhui)fukk do
cvghr"khuctuuhya"('

uctupi fzv asuet nneunu cjmh
fsur v,j,ui n,payho vnghbu,
jumv' cfk vguko fuku' do cjmh fsur
vgkhui _"uprm,85hnv uesnv umpubv
ubdcv"95_ cvrjcv h,hrv nfph avhw
gs tz'

vjk cab, ,"a' facgk vdtukv
vdhg kfti' utj"f cnal vgar abho
)gs ,a"h( agcs gcus,u' udo tj"f _
ctupi spgukv bnaf, uvukl un,pay
g"h ,knhshu uakujhu' cpry afcr
tujzho cab, vtrcgho ntz ,a"h' n,h
a"b,i vw kfo kc ksg, ughbho krtu,
utzbho kanug"' ueth thbha06tsg,t
srchw16' uvukl unuxh; utur/

* * *

55( dnr uakhnu, gcus,u cguko vzv' ugs
kvx,keu,u )cjmh fsur v,j,ui( _ atz b,dku
fk ngahu ugcus,u u,ur,u agcs cnal hnh
jhhu' ugs azv pugk haugu, cerc vtr.)tdv"e
xf"j(' knyv nyv/

65( ut; athi t,bu husg gs nv cdusk
pguku, rcu,hbu bahthbu' ucpry cgbhi gherh
svpm, vnghbu, jumv utvc, hartk ufuw _
n"n' vvuxpv czv g"h f"e nu"j tsnu"r cjmh
fsur v,j,ui brtv cdkuh kghbh car cgbhbh
ngav cpugk' uvrh vngav vut vgher/

75( rtv xpr vzfrubu, j"t x"g 71/ gw 55/
gw 243/ uao: khuctuuhya thz dgcuhy tuh;
tvcv/ khuctuuhya thz sgr mhbur pui jxhswhagr
tvcv tui hshsu,/

85( ukvghr nphrua vjxhsho )ub,eck tmk
f"e nu"j tsnu"r( a"prm," vut cdhnyrht
077' nxpr vcbhi' chvfb"x uchvn"s uneuo
shr,u ak f"e nu"j tsnu"r )neunu vecug cjmh
fsur v,j,ui(/

ukvuxh;' a077 vut cnxpr ak acg )fnv
pgnho acgQ gar pgnho acgho uacgQ acg
cfpkhho(' vnrnz gk vgcusv s"cvgku,l t,
vbru, duw acg,vbru,"* )vgcusv s"prm, hnv
uduw"' sudn, vnburv annbv turv humtv kfk
vguko(' kvthr t, v"br vw ban, tso" ak fk
tw nhartk' vbfkk cvacgv xudho ak fk
hartk )keu", r"p cvgku,l(' ctupi ak tvc,
utjsu, hartk' ugk hso _ cfk vguko fuku'
abjke kacgv srdu, )zw nsu,' acg, hnh
vcbhi(/

95( uhmt fj' hs/
06( tphku srd, tbua )rtv keu", av"a

fv' t/ ucf"n(/
16( ,cut fy' d/ g"z v' rha g"c/

*( rtv keni cpbho x"y/
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j/uha kear zv go pra,bu
]fhsug anugsh vabv ha kvo ahhfu,
kvprahu, acvo jkho[ _ pw erj'
g"p vncutr cjxhsu,26cygb, erj36

"fk vgsv fuko esuaho uc,ufo vw
unsug ,,batu gk evk vw" _ agmo
ygb,u ak erj vht bfubv' fhui artv
t, vngkv ahabv suet tmk vneck'
c,j,ubho )cjhw rchgh(' tphku kdch
vnaphg' gkhubho )cjhw akhah( _ fh
vfuubv )sb,tuuv vec"v kvhu, ku h,w
shrv c,j,ubho( bakn, suet
c,j,ubhoQ tnbo vygu, aku vh,v' fh
vngkv cdkuh ,vhw re kg,hs kcut

)ftar becv ,xucc dcr(' ktjrh
ahabv vesn, vgcusv svnafv
uvapgv nvgkhubho cv,j,ubho' udnr
vchrur sv,j,ui )kuh ncjhw dcuru,(
act gh"z akpb"z vut necknvgkhui
)fvi tha vjxs(/

ugp"z ha kunr vphw vpbhnh )"hhbv
ak ,urv"( cphw ra"h vrtaui
cpra,bu _"prav zu hpv bsra,
cnsra rch ,bjunt": jke vsrua

)acsrua46( ac,urv _"nsra )rch

,bjunt(" ndkv vyuc uv"hpv"
c"prav zu"' pw erj )nat"f g"s
vpay' cdkuh ucjhmubhu, _ ngav
erj thbu"hpv"( _ fph aygb, erj
vht kngkhu,t' nms )artv t,( vxsr
ahvhw cpugkcdtukv vg,hsv kcut'
fahvhw vgbhi s",bjunt" nkaui
,bjunhi ubjnv gk vdku,/

cxdbui tjr:"prav zu" )ygb,
erj( fph avht f,ucv c")nsra rch(
,bjunt" _ cdtukv vg,hsv kcut _
vrh vht cgbhi"hpv )bsra,("'
akhnu, u,fkh, vyuc/ nat"f g"s
vpay_ fph avgbhbho vo czni vzv'
uvhuo kgau,o )guko vgahw' guko
vpay( _ vguko gshhi thbu cvxsr
s,fkh, vakhnu,' zv hvhw re kg"k'
ktjrh akhnu,chrur v,j,ui gh"z
avutnecknkngkv nnbu/

uh"k anghi vgcusv skg"k habv do
cxhuo vdku,' fph avhw tmk cgk
vdtukv _ fh ktjrh vgcusv cnal fk
vsuru, akpb"z' fukk _ gcus,
rcu,hbu bahthbu cjmh fsur vgkhui'
ctupi snkngkv knyv )avdcuru,
ypkho ucykho uneckho nvjxsho( _
tz hfuk kvhu, xsr vgcusv nknyv
kngkv' anjmh fsur v,j,ui"hdhg"
kfk vguko' fukk cjmh fsur vgkhui'
fb"k ctrufv/

y/fao afkku, vgcusv cxsr
zni vguko mrhl kvhu,' a,jhkv )czni
vzv( m"k vgcusv nkngkv knyv
)vnaf, vjxs cdcurv(' ure tj"f
tpar kvhu, vgcusv nknyv kngkv
)fph ahvhw cfkku, kg"k' unghi zv
cxhuo vdku,( _ fnu"f vut cpryhu,

26( rtv keu", pra,bu bs' c uthkl' ua"b/
tuv", pra,bu gw ,rpu/ ,rmc/ xs"v uhej erj
vg,"r/ xv"n _ nkuey j"d gw rd uthkl/
ucf"n/

36( pra,bu yz' d/
46( fh cnsra gmnu habo phruaho g"s

vpay )fnuci nzv ara"h cf"n ncht phrua
nnsra uthbu nzfhr azvu nnsra(' ufi kthsl _
habo srau, avuctu cxprh pay )udo cpra"h
nuctho gbhbho ak sra )ura"h nsdhaavut
sra( tkt avo erucho ksrl vpay(Q uthku fti
f,c ra"h aprav zu bsra, cnsrarch
,bjunt' vhhbu _ sra acsra/
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hu,r cvgcusv nknyv kngkv dupt'
am"k czv v"fvi" _ f"e nu"j tsnu"r
abu,i vvurtu, unaphg fju, kfk
cb"h kgau, vgcusv svpm, vhvsu,
uvpm, vnghbu, jumv cjmh fsur
v,j,ui dupt/

udo gbhi zv kunsho nfkku, ,ufi
vprav _ ansucr ao tusu, njkue,
ugrgur erj ugs,u gk vfvubv' ug"h
vhrhsv ctv gkhw _ ,ue; ujhzue
cfvub, tvri' g"h vtu,u, unup,ho
athrgu tz56' fukk"uvbv prj nyv
tvri duw"*56'"knanr, ktu, _
kzfrui acjr,h ctvri vfvi fuw"66' gs
kgbhi sn,bu, fvubv'"kph act erj
ugrgr gk vfvubv' ct vf,uc ub,i ku
f"s n,bu, fvubv ccrh, nkj
guko"76' azv pgk ,ue; cgbhi
vfvubv'"vrhbh fu,c uju,o kl ungkv
cgrfthi"76/

ags"z vhw g"h vdtukv sh"c-h"d
,nuz' ag"h v"grgur" svntxr' ctv
vdtukv avcyhjv agcus,u svrcm,
v,urv ujhzue vs, ,nal uctupi
s"crh, guko"' uch,rui dsuk kdch
kpb"z _ fph azv bpgk go cutu kjmh
fsur v,j,ui' fukk ucnhujs _ ghkuh
ctvc, hartk utjsu, hartk' aczv
n,cyt, gcus, vfvi' tha vjxs _

"vuh n,knhshu ak tvri tuvc akuo
urus; akuo tuvc t, vcrhu, unerci
k,urv"86/

ucpryhu, hu,r: sucr pgo96

avgrgur serj ugs,u gk fvub, tvri
vhw )kt gk gmo gbhi vfvubv' at, zv
vo rmu'"ucea,o do fvubv"' tkt(
gk zv atvri vfvi vut naphg kcb"h
]fncutr cjxhsu,07cgbhi"cvgku,l
t, vbru,"' ag"h vske, bru,
vnburv"vgkv" tvri t, fk cb"h
ksrd,u[ _ vo ygbu:"fk vgsv fuko
esuaho uc,ufo vw unsug ,,batu gk
evk vw"' fao ahabv vngkv cfvbho
czv avo nucskho ngbhbh vguko' fl
habv do ngkv c"fk vgsv"
an,gxeho go gbhbh vguko uguaho
nvo fkho ktkeu,' utsrcv: gher
vfuubv vht _ ahgau nv",j,ubho"
shrv ku h,w' unfhui a"fk vgsv fuko
esuaho" _"nsug ,,batu gk evk
vw"' nsug atvri h,bat ngk evk vw/

vygu, ak erj v,cytv cfl' tar
tg"p am"k njhmv chi vfvi 
dsuk khvusho tjrho'"gkhubho"
u",j,ubho"' mrhl tck vfvi vdsuk
)ubaht surbu f"e nu"j tsnu"r
csurbu( kvaphg nesua,u ccb"hQ
uktjrh akhnu, gcusv zu' ,,dkv
kg"k ngk, vneck ungk, v,j,ui/

uha kvuxh;' azv brnz do ctu, ak

"prj nyv tvri": fk baht vacy
vcht t, nyvu vnhujs aku'"uh,bu
tkhu fk bahthvo nyv kbaht tjs
nyv kbaht tjs duw"' utvri vcht t,
nyvu vnhujs aku _ cfsh ahrtu t,

56( rtv keu"a jf"d gw 311 uthkl/
*56( pra,bu hz' fd/
66( pra,bu hz' fv ucpra"h/
76( pra"h pra,bu hj' j/
86( tcu, p"t nh"c/

96( keu"a j"j gw 611 uthkl/
07( rtv keu", cvgku,l kc' t/ xw vgrfho-

jc"s grl tvri x"u/ ua"b/
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vtu, thl a"prj nyv tvri" ugh"z
hsgu a"cjr,h ctvri"Q tuko cpxue
f,uc17'"uh,bu tkhu fk bahthvo nyv
duw unyv tvri c,ul nyu,o"/ uha
kunr vphrua czv' abux; kfl afk
cb"h hrtu t, ngk,u ak  tvri _ vut
hvhw c,ul nyu,o' eaurho go tvri'
gh"z acvo bnal n)nyv( tvri'"c,ul
nyu,o"' g"s"uafb,h c,ufo" _
c,ul fk tjs utjs27/

ugp"z huci do vnal vgbhi: ktjrh
acb"h rtut, vtu, ak"prj nyv
tvri )"uhrtu"(" _ f,uc"uheju tha
nyvu"37' skfturv nth en"k ubpe"n?
uha kunr' azv ct kvxchr' aktjrh
pguk, vvapgv nnyv tvri cfk atr
vnyu, )"c,ul nyu,o"(' zv bnal kfk
acy )nyv( cbprs kph gbhbu ugcus,u

_ gh"z a"uhejutha nyvu"' nyv aku
suet' g"p vgcusv vpryh, ak fk
acy kjus/

h/uvkhnus nzv kftu"t:

tg"p avgcusv cjmh fsur v,j,ui
vht jhsuau ak cgk vdtukv kdch
vbahtho akpbhu' vrh vut nuxr zt,
kfktbah vsur kgau, vgcusv/ fh
chjs go zv abaht vsur vut nruno
ubgkv ntbah vsur' vrh vut bnmt

"c,ulnyu,o"' c,ul fk tjs utjs'
uzv bnalkftu"t cgcus,u ftar

"uheju tha nyvu" cvgcusv pryh,
ak fk hvush/

nzv nuci' aftu"t csur zv neck

t, vfj ak baht vsur f"e nu"j
tsnu"r kgau, t, gcus, vpm,
vhvsu, uvpm, vnghbu, jumv ctupi
vfh jze ubrjc )nyv unek( )fph azv
bpgk cjmh fsur v,j,ui(' gs azv
hpgk cfk vguko fuku )do cjmh fsur
vgkhui(/

ht/bvud kear fk scr go ngav
cpugk/ ucbsu"s: cgnsbu cab,
vtrcgho nab, ,a"h' uab, vjnhaho
nab, ,"a' ftar f"e nu"j tsnu"r
vdhg kjmh fsur v,j,ui _ fsth
kear zv go gbhi ak ngav cpugk'
unv yuc _ ngav tar fukk c,ufu t,
v,ufi vb"k sjhsua vgcusv cjmh
fsur v,j,ui:

cgcusv ak cb"h dupt habo abh
jkeho: vgbhbho avo csrdt gkhubv
)csudn,"jmh fsur vgkhui"( _ fnu
khnus v,urv uehuo vnmuu,' uvgbhbho
csrdt ,j,ubv )csudn,"jmh fsur
v,j,ui"( _ fkku, vgcusv cscrh
vrau,' fk ngahlhvhu kao anho
ucfk srfhlsgvu47/

chi scrh vrau, ak vtso gmnu
tar n,jkeho cfkku, knzui kcua
uch,57_ vrh"ch," vut vgbhi vfh

ecugcjhh vtso )csudn, echg,
neuo cgk vdtukv cjmh fsur
v,j,ui(Q uv,fkh, ak ch, mrhl
kvhu, _ kao anho: ahgav nzv
nafi unesa kvw' ch, ushrv ku

47( tcu, p"c nh"c/ nakh d' u/ urtv rnc"o
vkw shgu, xp"d/ yuau"g tu"j xrk"t/

57( cvct keni _ rtv s"v nznur ahr
jbuf, vch, ckeu", crfv )mj' s uthkl(
ucxhsur go st"j )hy' s(/ ugus/

17( pra,bu hz' ft/
27( ,runv fv' j ucphw vtkahl gv"p/ ugus/
37( pra,bu ao' fs/
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h,crl' tar g"z tunr vec"v

"uafb,h c,ufo"/

azvu nvygnho kechg, abv zu
c,ur"ab, vcbhi"67_ ahcbu cbhbho
jsaho cfk neuo uneuo' c,h ,urv
,pkv umsev' ugs"z c,ho pryhho _
g"h cbhh, cbhi jsa kdnrh' tu vuxp,
jsr jsa' tu gf"p echg, jke nvjsr
kgbhbh ,un"m )tar zvu ahhl tmk
ftu"t' tbaho baho uy;( _ g"h
aeucgho ao neuo ecug kjuna'
xhsur' eup, msev ufhu"c' tar gh"z
bvhw vjsr neuo ,urv ,pkv umsev/

kfi ctv vvmgv' acear go jusa
vdtukv' tar f,umtv nfl vdhg cgk
vdtukv kjmh fsur v,j,ui uecg ao
t, neuo shr,u _ aftu"t' tbaho
baho uy;' huxh; gus hu,r cfk
vpguku, vb"k s"ab, vcbhi"' ctw'
cabho ufuw nvtupbho vb"k/

uc,ur va,,pu, czv ak baht
surbu )g"h vch, dsuk' chvfb"x
uchvn"s aku ug"h vakujho aku( _
acfju guaho t, vgcusv )fnsucr
kghk av"nyv" akubnmt"c,ul

nyu,o"' ubnal tj"f g"h"uheju tha
nyvu" cnyvu ak ftu"t( _ hb,i
cgz"v xfuo ak ntv sukr77)ucatr
vnshbu, _ cauuh sxfuo zv( knh

ahushg tusu, pguku,huccbhh, cbhbho
ak nuxsu, ,urv ujhbul ufhu"c' ufi
cbhh, cbhbho pryhho kfturv )tu g"h
vuxp, jsr ufhu"c(' c,bth acneuo
)ch, tu jsr( jsa zv hvhw bhfrcngav
cpugk azvu neuo ,urv ,pkv umsev/

]ukngi vxsr _ fsth ahushgu
tusu, zv cp,e bprs )kt kgrcc go
gbhbho tjrho tphku vfh yucho('
ukmhhi gk vngypv _ t, vnkv

"cbhi"' tu tu,"c"' cfsh ahsgu azv
ahhl kgbhi vb"k[/

ukvuxh;' ah,bu jke nvntv sukr
kmsev' uvh,r _ c,ur va,,pu,
cvcbhi/

ufsth kprxo g"z/

hc/uhvh rmui' avvuxpv vb"k
c"ngahbu ugcus,hbu"' bux; gk fk
vgbhbho apgku rcu,hbu bahthbu
cnal vsuru, cjmh fsur vgkhui'
ugtfu"f vvuxpv czv g"h baht surbu
f"e nu"j tsnu"r cjmh fsur v,j,ui
_ ,cht fcr ,un"h nna t, vdtukv
cpugk' cjusa vrchgh sab, ,an"y'
cju. ktr. cjmh fsur v,j,ui'

fh ktjr vghkuh vb"k sjusa
vrchgh uvgcusv cjmh fsur v,j,ui _
mrhfho ksg,' athi zv ndhg fkk
kvgher_ dtukv vtnh,h, uvakhnv
cpugk nna!

tnbo'"prav zu hpv bsra,
cnsra rch ,bjunt"' ufnsucr kghk
)vphrua vpbhnh czv( azv nrnz gk
fuub, erj kngkhu,t)ngk, vneck
kg"k( _ cbudg kpaycguv"z cngav
cpayu, _ ag"p ,urv vut vgher

67( rtv eubyrx nahju,: a"p ,cut ,an"z
x"j/ jw' y uh"t ,arh )xv"a ,an"y j"t gw 41
uthkl(/

77( ufncutr cf"n vghkuh sntv crfu,'
vfukk, fk vcrfu, fuki )rtv vnal jhhc tso
kcrl ,rk"j ktsnu"r nvr"a/ ugus(/
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mrhl kvhu, gus chvf"b' chvn"s'
hahcv' ,", ufuw/

uh,hrv nzu: tphku ktjrh rhcuh
vgcusv czni vdku, fafcr ndhgho
cpugk cguv"z kvgcusv cjmh fsur
v,j,ui )ngk, vneck(' go fk
vngku, aczv _ vrh gshhi thi zv
fnti scgh knvuh87Q

tnbo habo fu"f gbhbho tar vo
csudn, vdtukv _ gbhi vmsev )tar
dutk )vjhh,( t, bpa vgbh(' gbhi
v,pkv97' ugus fnv ufnv gbhbh
,un"m' ugs ahfukho kygui )"hpv
bsra,"( ahabo gbhbho tar vhbo
bgkho hu,r _ fntjz"k08

"hpvagv
tj, c,aucv ungaho yucho cguko
vzv nfk jhh vguko vct"' gh"z
,upxho gmnu, unvu,' ,gbud curt
)nat"f guv"c vut cgher dhkuh ,gbud
bcrt(18' ucpry g"h vpm, vnghbu,
jumv cjmh fsur v,j,ui ufuw ufuw _

gk fl yugi tck fk hvush'"bgr
hartk utuvcvu"28)vci jna knert
aahhl suet kkhnus vpay( _ srau,
vhbi"hpv bsra,"' tck zuvh"srav"
)c,urv( dtukv rujbh,' tck tjfvku
cfk huoahcut dtukv fpauyv38/

v"bgr hartk" muge: tbu rumho t,
vdtukv cpayu,' cguko vgahw!

kunsho c,urv tusu, gbhi vdtukv
)ucpry crnc"o xu; vkw nkfho(' ufk
vguxe c,ur, fuw fthku fuw _

muge v"bgr hartk":"gs n,h e.
vpktu,"48' tjfv cfk huokvdtukv
fpauyv' cpayu, nna' ctupi dkuh'
nrtv ctmcgu utunr zv _ vbv vdtukv
cpugk!

uftar v"bgr hartk" nfrhz"gs
n,h" n,ul mgev tnh,h, _ vrh
fycg vtc ugtfu"f tchbu acanho _
vut nehho t, cea,u/

ufhsug vxhpur go dsuk chartk'
tar tnr accutu kngkv )tjrh ntv
ugarho abv( vut hrgha )avhw rtuh
kfl(  avec"v hcht t, vdtukv/ tjrh
avut vx,ke uvdtukv gshhi kt ctv
_ tnr dsuk tjr' abrtv ab,bu
ktu,u dsuk dhkuh bgkv chu,r kngkv'
tar dro ku"kafuj" fchfuk cbudg
kvcyj,uQ

]f"e tsnu"r akhy"t tnr cjhul:[
vhu, anahj gshhi kt ct _ fbrtv
akngkv nmtu gmv thl kpguk tmk
tu,u dsuk ksju, zt,///

h,fi avgmv kzv vht' kgau, bsr
gk sg, rcho' tar tz vrh vshi vut58

a"thi ku v,rv ckt sg,o"/ tphku to
hpgku tmk tjs tu tjsho' vrh zv kt
hgzur' nauo apxe vshi c,ur, vw
vut' absr gk sg, rcho batr ehho!

48( sbhtk hc' u/
58( rnc"o vkw acugu, p"u v"j/ yuau"g

hu"s xrf"j xf"t/

87( f,ucu, xz' t/
97( bpa fk tjs nhartk humt, nvdku,

uvachw kph agv cjhh agv zu ,pkv fuw )tdv"e
x"s(/

08( tcu, p"s nh"z/
18( rtv vnal uffv ,rk"z ph"c uthkl/
28( vuag ht' t/
38( avrh vdhkuh s,gbud bcrt ahvhw kg"k

budg kakhnu, vnaf, vgmnu, _ rtv keu"a
j"v gw 542/

49 korach.qxd  29 łØ  02  02:35  Page 96



80 / קובץ לימוד גאולה ומשיח - מבצע דור דעה תשע"ז
keuyhahju, erj _ h"c-h"d ,nuz97

vnxebv nfk vtnur kghk vht _
a,hf; unhs nna ,cut cpugk vdtukv
vtnh,h, uvakhnv' g"h nahj msebu'
ufk cb"h vukfho' chjs go c,hvo'
c,h ,urv u,pkv umsev68' ktr.
veusa' khruakho ghr veusa'

kchvn"e vakhah' kesa vesaho'
un,dkv ao nyv tvri tar nubj ao
knanr,' u"hprj chnhu mshe" _

"achnhu )ak nahj( ,jzur vfvubv
uhprj nyv tvri"78unav utvri gnvo/

68( rtv ndhkv fy' y/78( ,vkho gc' z uccgv"y gv"p/
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לזכות

כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
לזירוז התגלותו בפועל ממש

יה"ר שיראה רוב נחת מבניו תלמידי התמימים,
ומשלוחיו, חסידיו ומקושריו, וכלל ישראל

ויגאלנו ויוליכנו קוממיות לארצנו
וישמיענו תורה חדשה מפיו
בגאולה האמיתית והשלימה

תיכף ומי"ד ממ"ש!


