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פתיחה

סיפור
,  ענה לו? יש טעמים של שמחה" וימררו את חייהם"מדוע על המילים , יהודי שאל את רבי יהונתן אייבשיץ

..הם בגימטריה קדמא ואזלא, והשנים שנחסכו, נתקצר השיעבוד של בני ישראל" וימררו"שעל ידי ה

תקציר הפרשה

(1,2,3,4מקור )שאלה 
מדוע . וגם החמרת השיעבוד היה בעשיית לבנים, התורה מדגישה כמה פעמים שעיקר השיעבוד היה בלבנים

?ולמה התורה צריכה לספר על כך, אכן היה זה כך

פתיחת הקורס
?מהי המשמעות הפנימית של הגאולה-סוד הבריאה : הצגת הנושא

הביאור המרכזי

שאלה
הגוי אמר על מנת לשתות  ? לשם מה אתה חי, היהודי והגוי, ש שאל את שני המשרתים"הרבי המהר: סיפור

.'והיהודי אמר על מנת לעשות את רצון ה, ולאכול
?לשם מה נבראנו? לשם מה אנו חיים-עלינו לשאול את עצמנו 

(5מקור )( א)הטעם לבריאת העולם -ביאור 
אלא זוהי תאווה  ! ו"ח. ה ברא את העולם לא כי היה משהו שחסר לו ועל ידי הבריאה הושלם"הקב

.ועל תאווה לא שואלים שאלות, ה"והשתוקקות של הקב

(6מקור )( ב)הטעם לבריאת העולם -ביאור 
משל ממלך ששלח את בנו לחנך את בני . ה להיות לו דירה בתחתונים"נתאווה הקב? מה הוא התאווה

.  שגם האנשים הרחוקים יכירו גדולתו, בהסברו כי דווקא בזה מתבטאת גדולתו האמיתית, הכפרים

(7מקור )( ג)הטעם לבריאת העולם -ביאור 
ומגלה בכל דבר ודבר את , על ידי שיהודי מקיים מצוות בדברים גשמיים? איך עושים דירה בתחתונים

.האלוקות שמסתתרת בו
רבי  . צ מברדיטשוב נתקעו בנסיעתם בעגלה מרוב אברכים שהגיעו לחתונה"ר הזקן ורבי לוי"אדמו-סיפור 
לא כל מה שיכולים לעשות צריך  -ר הזקן ענה לו "אדמו. ר הזקן לעבור דרך הקיר"צ הציע לאדמו"לוי

...לעשות

תשובה לשאלתנו

את  ' מחקה'ש, לכן גם קליפת מצרים, חשובה כל כך-' הקמת דירה לה-מכיוון שבקדושה עבודת הבנייה 
.הקמת ערים לסטרא אחרא, העסיקה את עם ישראל בעיקר בעבודת הבניה" קוף אחרי בן אדם"הקדושה כ

!על שלב זה ניתן לדגל באם יש צורך-( 8מקור )( ד)הטעם לבריאת העולם -הוספת ביאור 
ה רוצה דווקא שדבר  "אלא הקב? באופן שמתגלה בתחתונים, ה לא ברא את העולם כך מלכתחילה"מדוע הקב

.זה יבוא מצד עבודתם של בני ישראל
.  דרכה השתקפו שאר הציורים, אחד מהם שם מראה. ארבעה ציירים הוזמנו לצייר בארמון המלך-סיפור 

.נדרשת עבודה-המסר .. אמר לו שכספו משתקף במראה, כאשר בא המלך לשלם
ולא באבנים שהם בריאה של  , בכך מובן מדוע העבודה הייתה דווקא בלבנים המסמלות עבודה בידי אדם

.ה"הקב



 

 

 

 

 

 

 

 

 

סיכום
סיכום הטעם לבריאת העולם

(9מקור )מסקנה 
.משום שהיא מטרת בריאת העולם, ל ניתן להבין מדוע הגאולה עיקר גדול באמונתנו"לפי כל הנ

לאחר הקבורה שאל  . וביקש לשים אותו בתוך קברו לאחר מותו, קמצן נתן לרב וכומר את כל רכושו-סיפור 
ק 'והניח צ, שהכומר שם50,000אז לקח את ה, הרב ענה שלא היה לו מזומן. הכומר את הרב אם עשה את בקשתו

...10,000של 

הוראה למעשה
.כעיקר היהדות, חיזוק האמונה בביאת המשיח. ב. על הזכות לעשות דירה בתחתונים', שמחה בעבודת ה. א


