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כל יהודי שייך ל'עשירי יהיה קדש'

צורך  יש  בה  בדרגה  עדיין  הנמצא  יהודי  שגם   - לעניננו  מובן  ומזה 
״אל  לפנים  והכניסה  לכל האמור: הביאה  הוא שייך  הרי  ל״משכו״, 
פרעה... אל הגילוי שלמעלה מכל סדר ומדידה והגבלה, בחי' ״העשירי 

יהי׳ קדש״!

גאולה לעולם הגשמי

בגשמיות העולם דוקא  - שכל האמור נמשך בזריזות למטה,  והעיקר 
)מדידה והגבלה(, שכן, עיקר הגעגועים להגאולה האמיתית והשלימה 
ומצוות  התורה  שבעניני  משום  היהודי,  של  בגשמיותו  דוקא  היא 
וברוחניותו - לא פגעה הגלות )כ״כ( כמו שהיא פגעה בעניני הגשמיות 
שלו, אע״פ שגם הגשמיות להיותה ״עולמו״ של היהודי אין בזה חשך 
כו', ואזי מתגלה איך שהגשמיות והרוחניות נעשים דבר אחד ממש, 
שזהו שלימות ענין הגאולה כאשר הגשמיות והרוחניות יתחברו יחד, 
נשמה בריאה בגוף בריא, ואדרבה - הנשמה ניזונת ושואבת חיים מן 

הגוף הגשמי דוקא!

לפקוח את עינייו הגשמיות

ועוד, והוא העיקר, כאמור, שתיכף ומיד נזכה לקיום היעוד ד״הקיצו 
באופן  הדורות  מכל  ישראל  כל  נמצאים  שאז  עפר״,  שוכני  ורננו 
דנשמות בגופים דוקא, אשר גם בזה חסרה אך ורק ״פתיחת העינים״ 
- בכדי שראיית ענין זה תהי׳ גם בעיני בשר בגשמיות, שכן, ה״עינים 
הרוחניות" של כאו״א מישראל רואות כבר את כל הענינים הללו!... 
ואזי נראים כל הענינים בגשמיות באופן ד״ממש״ - כפירוש הממשי 
ורננו שוכני עפר״,  - בפשטות ובגשמיות, ו״הקיצו  ד״ממש״, דהיינו 
הקדושה  לארצנו   - יחדיו  הולכים  וכולנו  בראשנו,  דורנו  ונשיא 
והמשולש,  השלישי  המקדש  ולבית  הקדש,  ולהר  עיה״ק  ולירושלים 

ותיכף ומיד ממש.

אורות דתהו בכלים דתיקון - אתפריעו מתוך מנוחה

למרות שהיציאה תהי׳ בזריזות, לא יהי׳ בה החסרון שב״חפזון״, אלא 
דוקא מתוך מנוחת הנפש ומנוחת הגוף כשלימות, אלא שביחד עם זה 
- תהי׳ מנוחת הנפש והגוף באופן ד״אתפריעו . . כל נהורין״ - למעלה 

מכל סדר והגבלה בסדר והגבלה גופא!

גה
מו

תי 
בל
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נזכרים ונעשים
יומן מזמן אמירת השיחה בבית חיינו

 החלטות "אויפן העכסטן אופן",

"די העכסטע צייט"
כ"ק אדמו"ר שליט"א נכנס להתוועדות בשעה 1:40 לערך, כשמעודד את שירת 
עדיין  הוא  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  מזג  ממנו  הבקבוק  למקומו.  הגיעו  עד  הקהל 
הבקבוק הגדול יותר מקודמו - הבקבוקון שהי' עד ש"פ ויחי. אחרי ברכת בופה"ג 
ו"מזונות" שרו "עס קומט שוין די גאולה", וכ"ק אדמו"ר שליט"א עודד את השירה 

בידו הק' כו"כ פעמים. באמצע הניגון נתן חתיכת מזונות לילדי שארף שי'.

שיחה א' ארכה כ־20 דקות, ותוכנה הי' אודות ביאור מאמר הזהר "דמיני' אתפריעו 
כל נהורין" ואודות התמי' כיצד יכולה להיות ירידה כה גדולה כשנמצאים ממש 
והתבטא שהגאולה היתה צריכה לבוא מזמן, אלא שמאיזו סיבה  בסוף הגלות, 

שאינה מובנת כלל וכלל - הדבר התעכב עד עתה, ועכ"פ עתה - תבוא.

אחרי השיחה שרו "שובה ה' עד מתי" וכ"ק אדמו"ר שליט"א עודד את השירה כמה 
פעמים, ובאמצע עודד בחוזק. כן עודד לעבר הרב יוסף שי' העכט )רבה של אילת(.

שיחה ב' ארכה כ־12 דקות ובה הזכיר ע"ד "בשלח פרעה את העם" בזמננו - שגם 
במדינה ההיא שהכל הי' סגור ומסוגר, הרי שעתה לא רק "ווָאס מ'ערלויבט זיי 
מסייעים  אלא  לצאת,  להם  ]=שמתירים  מסייע"  זיי  מ'איז  נָאר  גיין,  צו  ַארויס 

להם[ וכו'. את השיחה סיים במילים: "תיכף ומיד ממש ממש". 

אחרי השיחה שרו "שישו ושמחו בשמחת הגאולה", ואח"כ הורה כ"ק אדמו"ר 
שליט"א לש"ץ לנגן "שיבנה ביהמ"ק" ועודד את השירה בידו הק'. באמצע הורה 

בחיוך לרב שלום דובער שי' ליפשיץ לומר "לחיים". 

ואמר  ההילולא,  ליום  ההכנות  אודות  הי'  ותוכנה  דקות,  כ־10  ארכה  ג'  שיחה 
שכ"א יחליט על פעולות המתאימות לענינו. באמצע הזכיר כ"ק אדמו"ר שליט"א 
שהכל כבר מוכן לגאולה, "די העכסטע צייט ]=זמן השיא[ בלשון העולם" שיבוא 
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כבר הגאולה, והאריך ע"ד ש"העכסט" מורה 
גם  נמשך  שזה  ועד  וכו'  נעלית  דרגא  על 
"אויפן  יהיו  ההחלטות  וגם  בגשמיות,  בזמן 
וכו'.  נעלה[  הכי  ]=באופן  אופן"  העכסטן 
את השיחה סיים במילים: "ה' ימלוך לעולם 

ועד". 

כסלו,  ר"ח  מארש  את  שרו  השיחה  אחרי 
השירה  את  עודד  שליט"א  אדמו"ר  וכ"ק 

כו"כ פעמים. 

שיחה ד' ארכה כ־10 דקות, ובה דיבר אודות 
הקביעות של יו"ד שבט בשנה זו. בין הדברים 
התבטא שמכיון שנשיא דורנו התמסר לכל אנשי דורו, לכל נשי דורו ולכל טף 
דורו, הרי כשיקויים "הקיצו ורננו שוכני עפר" קמים הם יחד עמו תומ"י, ושוב 

היו ברכות נפלאות על חיים בריאים כנשמות בגופים וכו'. 

אחרי השיחה שרו ניגון שמח, וכ"ק אדמו"ר שליט"א עודד את השירה בחוזק. 

שיחה ה' ארכה כ־7 דקות, ותוכנה אודות מסירות נפשו של נשיא דורנו לכאו"א 
מבנ"י כולל נשים וטף וזה שקבלם בפנים שמחות. בהמשך הזכיר על החלטות 
טובות וחלוקת המשקה, כשמתבטא שמהעלי' ממטה למעלה של אלו שהכינו את 
קנקני המשקה נבוא כולנו לעלות "עם ענני שמיא" מהגלות לגאולה. את השיחה 

סיים במילים: "תיכף ומיד ממש, והוא העיקר". 

 10 העמיד  הריל"ג  מה"מזונות".  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  טעם  השיחה  אחרי 
בקבוקים, והסדר בחלוקת המשקה היתה כרגיל. 

לאביו  ההקפות  ניגון  את  לשיר  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  התחיל  החלוקה  בסיום 
יוסף שי' העכט.  וכן לעבר הרב  ועודד את השירה מפעם לפעם,  ז"ל  הרלוי"צ 
באמצע טעם מה"מזונות". בהמשך פנה לר' משה שי' קוטלרסקי והורה לו לומר 

"לחיים". 

ההתוועדות  אחרונה.  ברכה  אמירת  אודות  אדמו"ר שליט"א  כ"ק  הזכיר  אח"כ 
הסתיימה בשעה 3:20 לערך. 

]כמה אורחים נכחו בעת ההתוועדות, וביניהם: ד"ר יצחק שי' דוד - יועץ ראש 
הממשלה לעניני תפוצות, וַכָתב מה"ניו יורק טיימס"[.

)מתוך דברי משיח תשנ"ב ח"ב, באדיבות "המכון להפצת תורתו של משיח"(
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העולם שייך לחסידים
הרה"ח אריה קדם - ר"מ בישיבת תות"ל לוד, אה"ק

בדבר מלכות השבועי, שיחת ש"פ בא תשנ"ב, מבאר הרבי מלך המשיח שליט"א 
שבדורנו - שלא כבכל הדורות הקודמים - הגוף הגשמי והעולם הגשמי מוכנים 
ניתן לראות היום את השינוי  לחלוטין לקבל את הגילויים הנעלים ביותר. היכן 

הגדול הזה?

של  חי  תיאור  הוא  בישיבה,  לימודיי  מעת  בזיכרוני  שחרותים  הסיפורים  אחד 
המשפיע הרב יוסף יצחק גורביץ' ממגדל העמק על שבת לא שגרתית שחווה. 
הוא התלווה למישהו שהתאשפז בבית הרפואה ביילינסון שבפתח תקווה ביום 
ידיד נוסף,  שישי, מבלי שיוכל לעזוב אותו לפני כניסת השבת. יחד עמם היה 
גם הוא חסיד כמוהו. באותם זמנים עדיין לא היו ארגונים שסיפקו למבריאים 
ולמלוויהם ארוחות שבת מסודרות, כך שהרב גורביץ' וידידו לא ממש ידעו מה 

בדיוק הם יאכלו במהלך השבת.

בליל שבת הם יצאו לרחובה של עיר והחלו ללכת. הם קיוו לזהות פנים יהודיות, 
חרדיות, שאולי תסברנה להם פנים... לאחר זמן לא ארוך של הליכה, ראו ממרחק 
וברכוהו ב'גוט שבת'.  יהודי חרדי, שכאילו ממתין להם. הם התקרבו אליו  מה 

במקום לענות להם, הוא מיד שאל אותם: "אתם חב"דניקים, נכון?".

לחיות
רבנים ומשפיעים מדברים 

ומתוועדים על ה'בכן' שבשיחה
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כי  היה  הרושם  משהו.  מופתעים  לו  ענו  "נכון", 
לפני  הרבה  אצלו  התקבלה  לגביהם  שלו  התובנה 
שראה את ִגזרת הבגדים ותנוחת הכובעים שלהם. 
"רק  האיש.  חייך  מרחוק!",  עליכם.  "ראיתי 
כאילו  הולכים  מליובאוויטש  הרבי  של  החסידים 

הרחוב כולו שלהם"...

ההתרחשות הזו אירעה הרבה לפני שבת פרשת בא 
תשנ"ב. בעצם, מאז תחילת הנשיאות )וגם לפני כן( 
החל הרבי מלך המשיח לחולל את השינוי התודעתי 

- הן בנו, בניו־חסידיו של הרבי, והן בעולם:

עלינו פעל הרבי להיות חדורים בתחושה שהעולם 
אכן שייך לקב"ה וממילא לא יתכן שהוא לא יקבל 
את המסרים האלוקיים של הרבי. זה הדבר הכי נכון 

והכי מתבקש שאמור להיות.

גאון.  בצעדי  הולך  הוא  ברחוב,  צועד  חייל  כאשר 
הוא מרגיש שהוא מייצג את בעל הבית של המדינה - את המלך. כשם שהמלך 
בכבודו ובעצמו ילך כאן בצעדי גאון, כך גם מי שמביא את דברו ושלטונו צריך 
התחושה  בדיוק  זו  לו.  ויצטנף  שיתכווץ  בעיניו,  חן  מוצא  לא  שזה  ומי  ללכת. 
ואכן   - להקרין  אנו אמורים  הזו  ואת התחושה  ומתמיד,  מאז  בנו  נוטע  שהרבי 

מקרינים, במודע או שלא במודע - על כל צעד ושעל.

במקביל, נוצר שינוי תודעתי גם בעולם. המסר של הרבי אותו מביעים החסידים 
בהליכתם ובכל  הווייתם החל לחלחל בסביבה. יותר ויותר אנשים קלטו שמדובר 
במשהו מיוחד, משהו מזן אחר. כמו אותו יהודי חרדי שהביע את  הדברים במילים 

ספורות וקולעות.

כל זה היה כאמור גם הרבה לפני תשנ"ב. בתשנ"ב גילה לנו הרבי כי היהודים 
בכללו  העולם  וגם  האלוקית,  האמת  את  להכיל  ומסוגלים  מוכנים  יותר  הרבה 

התפתח לסביבה הרבה יותר ידידותית לאלוקות.

ישראל  בארץ  לאור  יצא  נ"ג־נ"ד,  בסביבות  תשנ"ב,  אחרי  שקצת  נזכר  אני 
במשך תקופה שבועון חדשות לא דתי. אין לי מושג מדוע החל לצאת ואין לי 
מושג מדוע הפסיק לצאת. באחד הגיליונות הוקדשה כתבת השער למצב הדת 
והמסורת בישראל. כמה אנשים בישראל מניחים תפילין, בביתם של כמה קבועה 
מזוזה ומה מספר הנשים שמדליקות נרות שבת. כמה צמים ביום הכיפורים וכמה 

 התחושה האישית 
הזאת מתורגמת 
ונקלטת גם בחוץ. 
כשחסיד יוצא 
לרחוב ויודע שהוא 
שליח של רבי 
חי וקיים, מרגיש 
וחש שהוא מייצג 
בעצם מציאותו את 
נוכחותו של המלך 
- גם כל הרחוב 
ירגיש את זה
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עורכים את ליל הסדר. בשער העיתון הופיעה תמונת ענק של הרבי מלך המשיח, 
ומתחתיה נכתב בערך כך: "למצולם אין קשר ישיר לכתבה. חיפשנו משהו שייצג 

את אלוקים עלי אדמות".

זה נקרא שהעולם מוכן!

 - לנו  להשתקף  צריך  לגאולה  מוכן  שהעולם  זה  איך  לי?  אומר  בעצם  זה  ומה 
תמימים וחסידים בדור התשיעי - בחיים היומיומיים?

המשמעות המרכזית שיש לדברים היא בעיקר להרגשה שמלווה אותנו כשאנו 
יוצאים למבצעים. הרבי מסביר בכמה הזדמנויות, כי כאשר מודעים לכך שכל 
המכשולים וההפרעות שיש לנו, בעבודת ה' בכלל ובענייננו - במבצעים בפרט, 
נועדו אך ורק לטובתנו - מתמלאים בתעצומות נפש להתגבר על הכול. כאשר 
יודעים שאלה רק אתגרים שהקב"ה מציב לנו בדרכנו, כי הוא רוצה לגרום לנו 
- כל העסק נראה אחרת  והעצמיים שלנו  כוחות הנעלמים  לגלות בעצמנו את 

לגמרי.

על אחת כמה וכמה כעת, מאז תשנ"ב: כאשר מודעים לכך שיש לנו כוחות נעלים 
)גם אם עדיין לא ממש חשים בהם(; כאשר מודעים לכך שהאמת היא כי העולם 
מוכן ומזומן להכיל את האמת האלוקית הצרופה שבפינו משמו של הרבי )גם אם 
לא תמיד זה נראה כך( - זה משנה לגמרי את כל ההרגשה. זה גורם לנו להיות 
פשרות  ללא  בנחישות  וגם  רבה  בשמחה  חדורים 
והמטרה  המשימה  את  כבר   ולהגשים  להשלים 
כולו  העולם  כל  ואת  עצמנו  את  להכין  העליונה: 

לקבלת פני משיח צדקנו בפועל ממש.

י"ג בשיחה הרבי מדבר על החידוש המיוחד  באות 
של דורנו - דור התשיעי לגבי חייו של נשיא הדור. 

מה נקודת הענין ומשמעותה אלינו?

המשמעות של החידוש המיוחד והנפלא על החידוש 
של הדור התשיעי )לבעש"ט, כלומר - הדור שלנו( 
 - הוא  הדורות שלפניו,  וכל  הדור השמיני  לעומת 
תמיד  נשאר  הזה  הדור  ש)נשיא(   - שאמרתם  כפי 

נשמה בגוף.

מינה  נפקא  למאי  מובן.  ממש  לא  זה  פניו  על 
העניין של נשמה בגוף - כל עוד אנו לא רואים ולא 

כאשר מודעים 
לכך שיש לנו 
כוחות נעלים; 

כאשר מודעים 
לכך שהעולם מוכן 
ומזומן להכיל את 
האמת האלוקית 
הצרופה שבפינו 

משמו של הרבי - 
זה משנה לגמרי 
את כל ההרגשה
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שומעים את הרבי? או במילים אחרות: גם אם יש נפקא מינה, ואפילו גדולה, 
לי  לי מזה? מה זה משנה  יוצא  לעצם העניין של נשמה בגוף אצל הרבי - מה 

שהרבי חי וקיים - נשמה בגוף?

אלא שהנקודה היא אותה נקודה: חסיד של רבי חי - מחייב את עצמו הרבה יותר. 
עצם המודעות לכך שאנו חסידים של רבי חי - משנה לנו את כל ההרגשה. כי 
כשאנו עושים נחת רוח למישהו ממשי - זו תחושה אחרת לגמרי. כשאנו שולחים 
דו"ח למישהו ממשי - זה עושה את העסק אחרת לגמרי. החיות וההתלהבות בכל 

עשייה ובכל עניין הן ברמה גבוהה הרבה יותר.

בחוץ.  גם  ונקלטת  מתורגמת  הזאת  האישית  התחושה  בהתחלה,  שהוזכר  וכפי 
וחש שהוא  וקיים, מרגיש  חי  ויודע שהוא שליח של רבי  יוצא לרחוב  כשחסיד 
מייצג בעצם מציאותו את נוכחותו של המלך - גם כל הרחוב ירגיש את זה. כולם 

ישימו לב שיש כאן מיוחד, משהו בלתי רגיל.

מיותר לציין שלא מספיק לומר שאנו חסידים של רבי חי. אמונה יכולה להישאר 
כדבר מקיף וחיצוני, "גנבא אפום מחתרתא רחמנא קריא" רח"ל. זו צריכה להיות 
אמונה שמפעפעת בכל ישותנו ולא רק אמירה מהשפה ולחוץ. וכפי שאדמו"ר 
על  'להתאמן'  צריך   - ידיו"  "המאמן  היא מלשון  בתניא שאמונה  הזקן מסביר 

האמונה, ולהביא אותה למצב של "ערוכה בכל רמ"ח אבריו".

אך כמו כן אין די בכך שהאמונה תפעפע בתוכנו. היא צריכה בהחלט להיאמר גם 
בפה. עצם האמירה בפה מעצימה ומלבה את האמונה הפנימית, וממילא - את כל 

ההנהגה הראויה לנו כחסידים וכתמימים.

שני ענינים סותרים. אך כשמדברים על שלב ה"יכולת", מדובר בדבר אחד ממש: 
היכולת להאיר והיכולת שלא להאיר היא אותה יכולת ממש.

כל זה מחדד יותר את שני האופנים ב"אתפריעו כל נהורין" המבוארים בשיחה: 
האופן הראשון, מצד ציור האור כפי שבא בהתפשטות וגילוי, שאז ה"אתפריעו" 
שמצד העצמות שולל את מציאותו הוא; והאופן השני, מצד האור הכלול בעצמותו 
- "יכולת", שאז יכול להיות "אתפריעו" ו"כל נהורין" בלי סתירה )כי בדרגת 

היכולת הכל אחד ממש(.

 ראה )בנוסף להנסמן בהערה 28( ד"ה החודש תשמ"ז ס"ד; אתה הראת תשל"ז ס"ו;
וראה גם ד"ה קץ שם לחושך תשכ"ד. ובמאמרים שנסמנו שם. ועוד

שיעור דבר מלכות • המשך מעמ' 14
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לפגוש את אלוקים

- פרשת בא, בה מסופר על יציאתם הסופית של בני ישראל פרשתנו 
ממצרים, מצווה ה' אל משה רבינו לבוא אל פרעה. על שום 
קריאתו זו של הבורא אל משה, נקראת כל פרשת הגאולה בשם "בא" - כלומר, 

שקריאה זו הינה הפתיח והגורם לגאולה ממצרים.

עלינו להבין: מה כל כך מיוחד בציווי "בא אל פרעה", שלכן הוא הוא ההכנה 
החשובה ביותר לגאולה?!

ראה הזהר  רבינו  משה  לסיפור:  רקע  מוסיף  פרשתנו  בתחילת  הקדוש 
בפרעה אנרגיה שלילית מאוד, אשר מונעת על ידי כוחות הטומאה. 
הוא פחד מלגשת אל ארמונו במצרים, עד שאמר לו ה' יתברך "בא אל פרעה" - 

בא יחד איתי. אני אסייע לך להתגבר על טומאת פרעה ולנצחו לגמרי.

אך לא רק בגלל תקיפותו השלילית של פרעה פחד משה מלגשת אליו. לפרעה 
ישנו שורש עליון בקדושה, שגם ובעיקר בגללו היה משה ירא.

לכל דבר בעולם הגשמי, לכל חומר, מקור עליון יותר בעולמות הרוחניים. שרשו 
של פרעה למעלה, הוא ממדרגה כזו שעליה נאמר 'אתפריעו', כלומר, 'התפרעות' 
האורות האלוקיים. בעולמות העליונים המציאות נמדדת לפי גודל ואופן התגלות 
האור האלוקי המאיר בכל עולם ועולם. 'פרעה' אם כן, מסמל את ההתגלות הכי 

עצומה של האורות, ב'התפרעות' - אופן התגלות שחוצה כל הגבלה שתהיה.

משרשו העליון בקדושה, התגלות 'פרועה' של אורות אלוקיים, משתלשלת גם 
תקיפותו ה'פרועה' בעולם החומר - כפרעה מלך מצרים.

הצליח  לא  הוא  פחד.  הוא  בקדושה,  פרעה  הגדול של  את תקפו  כשראה משה 
יכולה להופיע כאן בעולם, וחשש  להבין כיצד התגלות כה עצומה של הקב"ה 

לסיכום
נקודת השיחה בשפה פשוטה ובהירה
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שבתור נשמה בגוף לא יהיה מסוגל להכיל את התוקף ה'פרוע' של ההתגלות. 
רק כאשר אמר לו ה' "בא אל פרעה", עמי יחד, קיבל משה את הכח לשלב את 

ההתגלות העוצמתית עם הגוף המוגבל כאן למטה.

של מתן תורה הוא חיבור עליונים ותחתונים - האפשרות לחבר עניינו 
את הבורא עצמו עם הנברא בעולם הזה. הציווי "בא אל פרעה" 
והכנה למתן תורה, שלבים  יציאת מצרים שבפרשתנו, מהווים הקדמה  ואחריו 

עיקריים בדרך למטרה זו - חיבור קדושה ועולם.

האדם נברא והינו בעל גבול כמו גם העולם בו הוא חי. כך גם התורה מלובשת 
בכלים מוגבלים של דינים והלכות, כמו המצוות אשר קיומן הוא באופן מדוייק, 

כך ולא אחרת. התורה והמצוות מצטמצמים בהגבלות הבריאה.

עם זאת, בהיות היהודי מאוחד עם בוראו - "ישראל וקוב"ה כולא חד" - נדרש 
ממנו לעבוד עבודתו ולפעול באופן שלמעלה מכל גדרי ומגבלות הבריאה.

מציווי ה' אל משה ניתן הכח לכל יהודי, בכל דור, להצליח להכיל את הגילוי 
הגדול של מתן תורה, באופן אשר גם בשגרת חייו היומיומיים יורגש האין־סוף. 
כזו,  'פרועה'  בחיות  ייעשה  ומוגבלים  המצומצמים  והמצוות  התורה  קיום  גם 

שלמעלה מכל הגבלה.

שלימותו של אותו חיבור, בין יהודי הנמצא בעולם מוגבל עם עצמותו של הקב"ה 
הבלתי מוגבלת - תהיה בגאולה האמיתית והשלימה. אז נרגיש כולנו את האחדות 

המוחלטת עם הבורא.

יו"ד שבת  לתאריך  ההכנה  שבת  הינה  "בא",  פרשת  את  נקרא  בה  זו, 
בשבט - יום ההילולא של הרבי הקודם. ביום זה, מתעלים כל מעשיו 
ותורתו אשר עסק בהם בימי חייו, ומקבלים תוקף עוצמתי בהרבה, בדומה לאותם 

אורות 'פרועים' המתגלים בפרשת "בא אל פרעה".

אך כדי לחבר את התוקף הבלתי מוגבל שמקבל הרבי בעל ההילולא, עם העולם 
דורו  אנשי  חסידיו,  שלנו,  מעשיות  לפעולות  זקוקים   - שלנו  והמוגבל  הממשי 

והעולם כולו.

נחדיר  והמוגבלים,  ובחיינו הגשמיים, המעשיים  נתכונן לביאת המשיח,  כאשר 
את ההכרה שכעת הוא 'זמן השיא' והגאולה עוד רגע כאן - נחבר את האורות 
ה'פרועים' והעוצמתיים של הגאולה עם המציאות הגשמית ואכן נביא בפועל את 

הגאולה השלימה.
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בדבר מלכות ש"פ בא תשנ"ב מביא כ"ק אד"ש מה"מ את דברי הזהר על פרשתנו 
יותר, שפרעה בקדושה שורשו  ומחדש בעומק  שמשה פחד להיכנס אל פרעה, 
נעלה ביותר - "אתפריעו ואתגליין מיני' כל נהורין", דרגא נעלית שמתגלים בה 
כל האורות הנעלים ביותר וללא סדר והדרגה. ולכן פחד משה להיכנס אל פרעה, 
מפני שאין ביכולתו כנשמה בגוף להכיל את הגילוי הנעלה של האורות; ועל כך 

ניתן לו כח העצמות, שיוכל להכיל את הגילוי הבל"ג גם בגבול. 

גילוי העצם בציור הגילויים
ומחדד זאת הרבי, בהקדים שני אופנים ב"אתפריעו כל נהורין":

א( הגילוי באופן של "אתפריעו" הוא מצד העצמות כפי ששולל את גדרי האור, 
ואינו נחשב אור כלל, כי כל גדרו של אור הוא שמתגלה בסדר והדרגה. 

ב( האור, כמו שהוא בציור אור, מתגלה באופן של "אתפריעו" וללא סדר והדרגה, 
בכח העצמות שלמעלה מכל הגדרים. כלומר - חיבור הגבול והבל"ג ביחד.

ומצד האופן השני, שמגלה את האור הכי נעלה בתוך הציור וההגבלה של האור 
עצמו - יכול להיות גם חיבור של אורות בל"ג בכלים, וחיבור של נשמה בגוף, 

ושגם נשמה בגוף תוכל לקבל גילוי נעלה זה בלי להתבטל ממציאותה.

שלילת הפגמים גם בכוחות הגלויים
חיבור זה, של גילוי העצם בתוך ההגבלה והציור של הגילויים, כפי שהוא בעבודת 
האדם - מבואר במאמר ד"ה השקיפה ממעון קדשך תשכ"ז )ספר המאמרים מלוקט ד 
ע' שע"ו(, שם מבאר הרבי את החילוק בין "שלג" ל"צמר" בנוגע לתיקון הפגמים 

שנעשים בנפש האדם ע"י חטאיו:

א( "אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו" - כי "שנים" הוא חוט לבן שהצבע 
האדום הינו דבר חיצוני אצלו, ומסמל שהחטא הוא רק בלבושים שלו; והתיקון 

מראי מקומות
 מבט מעמיק על השיחה

על פי עיון במקורות נוספים
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הוא גם בשלג, שקשור לדרגת הלבושים )כמ"ש "לבושי' כתלג חיוור"(. והמעלה 
בכך שצורת התיקון הוא באופן פנימי, שפועל בציור הכוחות הגלויים של הנפש.

ב( "אם יאדימו כתולע כצמר יהיו" - ש"תולע" הוא אדום מעצמו, ומסמל שהפגם 
הגיע בעצם הנפש; ולכן התיקון הוא גם כן בצמר, שהוא שערות )כמ"ש "שער 
רישי' כעמר נקא"(, שמבטא את עצם הנשמה - כי כאשר מושכים בשערות האדם 
נמשך אתם את האדם עצמו. אלא שצורת התיקון היא ללא התעסקות פנימית עם 
הפגמים, בכוחות בציורם הם, אלא רק גילוי עצם הנשמה שלגביו לא שייך כלל 

פגמים. והמעלה באופן זה היא שזהו העצם.

יחד,  המעלות  שתי  שיתחברו   - כצמר"  שלג  "הנותן  הפסוק  את  מבאר  ועפ"ז 
שהגילוי של עצם הנשמה שאינו נותן מקום לפגם ישפיע גם על הכוחות הגלוים 
כפי שהם בציורם. וזה נפעל ע"י כח נעלה שלמעלה משניהם, עצם הנשמה כפי 
שהיא מושרשת בעצמות - שלמעלה גם מגדרים של עצם וגילויים שבנשמה - 

הפועל שגם בכוחות הגלויים יהיה מושלל כל ענין של פגם.

צדקנו,  משיח  מגיע  שתיכף  עי"ז  עתה, 

וילמד תורה את  נא ביד תשלח",  "שלח 

מאתי  חדשה  "תורה  עד  כולו,  העם  כל 

תצא"". ויש לעיין מדוע "בא אל פרעה" 

מה הקשר   - ה"תורה חדשה"  ע"י  נפעל 

ומדוע  זה,  לעניין  חדשה"  ה"תורה  של 

מלך המשיח יפעל זה על ידה דוקא. 

את  כבר  ש"יש  אומר  י"ד:  בסעיף  ד. 

השלימות  גם  עד  הענינים  שלימות 

)רוחנית(, עיניהם הרוחניות של  דגאולה 

בנ"י רואות כבר את הגאולה; כעת צריך 

רק לפתוח את העינים הגשמיות, שגם הם 

יראו את הגאולה כפי שהיא בגלוי לעיני 

בשר בזמן הזה". 

ויש לעיין: א( האם זה שיש את "השלימות 

בתקופה  חידוש  הוא  )רוחנית("  דגאולה 

מהשיחות  ]כדשמשמע  השיא"  "זמן  זו, 

אודות פתיחת העינים דלהלן[, או שזהו 

דבר שהיה בכל הדורות ]כדמשמע ממה 

שאומר שמצד הנשמה לא נרגש הגלות, 

שזה שייך תמיד[, והחידוש כעת הוא רק 

היכולת לפתוח את העינים הגשמיות?

"השלימות  שישנה  אומר  אחד  מצד  ב( 

שעדיין  ומשמע  )רוחנית(",  דגאולה 

שופטים  ובד"מ  הגשמית.  בגאולה  חסר 

)סי"א( אומר: "כל עניני הגאולה התחילו 

כבר )"כבתחלה"( וכבר נמשכו ונתקבלו 

בעולם הזה הגשמי התחתון שאין תחתון 

למטה ממנו", ומשמע שישנה גם גאולה 

גשמית. וכמובן גם מעצם הביטוי "לפתוח 

כבר  שהדבר  שמשמעותו  העיניים"  את 

ישנו - גאולה גשמית בעולם - ורק צריך 

לשים לב אליו. ועיין גם הביטויים בד"מ 

וישלח סי"ג, וד"מ ויגש סי"ב. ותן לחכם 

ויחכם עוד.
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אור ויכולת )סעיף ד'(

מהותו של המושג 'אור' כוללת בתוכה שני ענינים שונים:

מצד אחד, כל ענינו של האור הוא "מעין המאור" והוא )לא תופס מקום עצמאי, 
אלא( מגלה את עצם מקורו.

מצד שני, האור הוא הארה בלבד ממקורו. העצם הוא גבוה ונעלה בהרבה מאשר 
הביטוי שלו בהתגלותו החוצה, ואדרבה - מצד עצמו העצם נמצא בהעלם, דוקא 
מפני שהוא נעלה מגילוי. ולכן, האור הוא באין ערוך מהעצם שאותו הוא מגלה: 
האור,  של  מקורו  יורגש  וכאשר  מוגבל.  הוא  והאור  מוגבל,  בלתי  הוא  העצם 

תתבטל מציאותו כ"גילוי".

אמנם, זה שהאור הוא גילוי מוגבל, הוא רק כאשר נמשך ממקורו ומאיר. קודם 
)כמו אור  ודאי היה האור כלול בעצמות המאור וחלק ממנו  המשכתו ממקורו, 
לא  ודאי  לומר,  מוכרחים  ושם,  ומאיר(;  שיוצא  קודם  בשמש  הכלול  השמש 
תפס האור מציאות לעצמו, אלא היה ממש חלק מן העצם, באופן שבאין ערוך 

להתפשטותו בגילוי.

מהי, אם כן, מהותו של האור כאשר הוא כלול במקורו, בעצם, אם איננו גילוי 
ואינו תופס מקום? מקורו של האור הוא ב"יכולת העצמות". כלומר, ביכלתו של 
העצמות להאיר. מיכולת זו משתלשלת לאחר מכן )ע"י צמצום, כנ"ל( התפשטות 

וגילוי האור בפועל.

שני הענינים שנזכרו לעיל באור - מציאותו שלו כ"גילוי" של העצם, וביטולו 
על  כשמדברים  רק  הם   - הגילוי(  מעלת  את  )השולל  מגילוי  שלמעלה  לעצם 
המשכת האור והתפשטותו בגילוי. שם או שישנו גילוי, או שישנו העלם, ואלו 

שיעור דבר מלכות
ביאור בקצרה למושגי יסוד בשיחה
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צריך עיון
נקודות לעיון והתבוננות בשיחה השבועית

פחד  שמשה  מבאר  ג'־י':  בסעיפים  א. 

של  שהגילוי  פחד  כי  פרעה,  אל  להכנס 

"אתפריעו כל נהורין" לא יכול להתקבל 

לדיבורו של  בנוגע  ועד"ז  בגוף.  כנשמה 

החיבור  חוסר  מצד  בגלות,  שהיה  משה 

)דתיקון(.  לכלים  )דתוהו(  אורות  בין 

"אנכי  נתינת כח  קיבל מהקב"ה  כך  ועל 

אהיה עם פיך", ו"בא אל פרעה" - שמצד 

העצמות, מקור האורות והכלים גם יחד, 

יכול לחברם יחד.

ויש להבין: א( אם אכן משה כבר שמע 

מהקב"ה, שיקבל את כח העצמות לחבר 

את האורות והכלים, מדוע "דחיל משה" 

 - מכן(  לאחר  )שהיתה  לפרעה  מכניסתו 

המבטא חיבור ציור הכלים )"כל נהורין"( 

עם אור הבל"ג )"אתפריעו"(? הלא כמו 

שבכח העצמות ניתן לחבר אורות וכלים, 

כך ניתן לחבר את ציור הכלים עם הבל"ג. 

לכללות  בנוגע  להבין  צריך  ובכלל,  ב( 

השיחה, שמבאר )לפחות( חמישה שלבים 

בגילוי כח העצמות לחיבור אורות וכלים 

עם  אהיה  "אנכי  א(  ועולם:  אלוקות   -

פיך" בפרשת שמות; ב( "בא אל פרעה" 

בריש פרשתנו; ג( יציאת מצרים )וקריעת 

בזה  )וכנראה  תורה  מתן  ד(  סוף(;  ים 

בקיום  לאחרי־זה,  העבודה  המשך  כלול 

הגאולה  ה(  מהגבלה(;  למעלה  התומ"צ 

האמיתית והשלימה. וצריך לעיין ולהגדיר 

מה בדיוק מתחדש בכל אחד מהם.

ב. בסעיף ח': בסיכום הביאור מדוע "בא 

אל פרעה" הוא הכנה והתחלה דהגאולה, 

מזה  משה,  אצל  הי'  שכן  "ועי"ז  אומר: 

נמשך הכח לכל בנ"י, שיוכלו לקבל את 

החיבור  כשנפעל  תורה,  דמתן  הגילוי 

דגבול ובלי גבול, "אתפריעו כל נהורין"". 

ויש לעיין כיצד יתיישב עניין זה )וכללות 

הידוע  מאחז"ל  עם  בשיחה(,  הביאור 

דהיינו  נשמתן",  "פרחה  מ"ת  שבשעת 

עניינו  כל  היפך   - מהגוף  הנשמה  פירוד 

של מ"ת, והלא ע"ז בדיוק קיבלו הכוחות 

]וראה  דמשה?  פרעה"  אל  מה"בא 

במאמר ד"ה אתה הראת תשמ"ו )ס"ט(, 

שגם אצל משה עצמו היה פירוד הנשמה 

מהגוף )ומשאיר זאת שם בצ"ע(; ולפי זה 

גדלה עוד יותר השאלה הנ"ל[.     

נפעל  זה  י"ג: מבאר שבדורנו  ג. בסעיף 

פרעה"  אל  "בא  של  העניין  שלימות 

מקבלים  בגופים  "שכנשמות  ומסיים: 

בפנימיות "אתפריעו כל נהורין" ש"נתלו" 
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לזכות

כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
לקראת שנת השבעים לנשיאותו

 יהי רצון שירווה נחת רוח רבה מבניו התמימים,
 אנ"ש וכלל ישראל, ונזכה לקבל פניו הקדושות

ולראות בהתגלותו בגלוי לעין כל

לזכות
הרה"ח הרב ירחמיאל שי' וזוגתו מ' חנה תחי' וב"ב:

חי' מושקא, דבורה לאה, שיינא, מנחם מענדל,
חוה רבקה, דוד, שיינדל גיטל, מנוחה סימא,

צבי הירש, יקותיאל דובער שיחיו

בעלינָאוו
שלוחי כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
להצלחה רבה ומופלגה בעבודת השליחות
לנח"ר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

ס. פאולו - ברזיל

נתרם ע"י הרה"ת ר' שמואל וזוגתו מרת שטערנא שרה שיחיו

שּפריצער

לזכות

הרה"ח זלמן ניסן פנחס בן חנה ביילא רייזא שי' נוטיק
משפיע בישיבת תות"ל ראשון לציון

שיזכה תיכף ומיד לרפואה שלימה וקרובה למעלה מדרך הטבע 
לגמרי, וימשיך בהפצת בשורת הגאולה והגואל מתוך בריאות 

נכונה ועשירות מופלגה, בטוב הנראה והנגלה לנח"ר כ"ק אדמו"ר 
שליט"א מלך המשיח




