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בהתוועדות דיום ב' דחג השבועות ה'תשכ"ח.

מערכת "אוצר החסידים"
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שנת הארבעים לנשיאות כ"ק אדמו"ר שליט"א,

ברוקלין נ. י.

בס"ד



ג

בס"ד. יום ב' דחג השבועות ה'תשכ"ח

וידבר אלקים את כל הדברים האלה לאמר אנכי גו’1, ומדייק אדמו"ר הזקן2 מהו 
אומרו את כל הדברים האלה, דלכאורה הול"ל וידבר אלקים אנכי גו'. 
ותיק  ומבאר, דכל הדברים האלה קאי3 על כל התורה כולה, כל מה שתלמיד 
עתיד לחדש וכו’4. וזהו וידבר אלקים את כל הדברים האלה, דבעשרת הדברות 
)אנכי וגו'( נכלל כל התורה כולה )כל הדברים האלה(. ויש לקשר זה עם פירוש 
גו'( הוא ללמד שכל  )קודם לאנכי  רש"י עה"פ5, דמ"ש את כל הדברים האלה 
עשרת הדברות נאמרו )תחילה( בדיבור אחד, ואח"כ חזר ופירש כל דיבור ודיבור 

1(  יתרו כ, א ואילך.

2(  בלקו"ת במדבר ד"ה זה בתחילתו )טו, ג(. להבין מהו את  כל הדברים האלה והל"ל וידבר 
אלקים אנכי כו' אך הנה ביאור מלת האלה הוא הוראה על דבר הנראה ונגלה באתגליא 
. . וכן תשבע"פ הוא בחי' אתגליא שהוא גילוי התשב"כ שהתשבע"פ הוא דרך פי' וביאור 
המצות שהן בהעלם בתושב"כ ועל כולם הוא אומר את כל הדברים האלה. דהיינו כל בחי' 

אתגליא הן התשבע"פ והן משנה תורה הכל נכלל בעשרת הדברות.

 רד"ה זה תקס"ח )סה"מ תקס"ח ח"א ע' רכד(. ]ראה מילואים[

3(  ראה חגיגה ג, ב )וכ"ה בבמדב"ר פי"ד, ד(. ]ראה מילואים[

יב(: אכתב לו רבי  ח,  )הושע  כתב לך את הדברים האלה, הדא הוא דכתיב  שמו"ר רפמ"ז. 
תורתי כמו זר נחשבו, בשעה שנגלה הקדוש ברוך הוא בסיני לתן תורה לישראל, אמרה 
כל  וידבר אלהים את  א(:  כ,  )שמות  ואגדה, שנאמר  ומשנה תלמוד  על הסדר מקרא  למשה 
באותה  למשה  הוא  ברוך  הקדוש  אמר  לרב  שואל  שהתלמיד  מה  אפלו  האלה,  הדברים 
שעה. מאחר שלמדה מפי הקדוש ברוך הוא, אמר לו למדה לישראל. אמר לפניו רבונו של 
עולם אכתב אותה להם, אמר לו איני מבקש לתנה להם בכתב, מפני שגלוי לפני שעובדי 
כוכבים עתידים לשלֹט בהם ולטל אותה מהם ויהיו בזויים בעובדי כוכבים, אלא המקרא 
אני נותן להם במכתב, והמשנה והתלמוד והאגדה אני נותן להם על פה, שאם יבואו עובדי 

כוכבים וישתעבדו בהם יהיו מבדלים מהם. ועוד – הובאו בלקו"ת שם. 

4(  ראה מגילה יט, ב. ירושלמי פאה פ"ב ה"ד. שמו"ר שם. ויק"ר רפכ"ב. קה"ר פ"א, ט )ב(. 
]כ"ז ראה מילואים[

 פ"ה, ח )ב(. רבי נחמיה אומר ויתרון ארץ בכל הוא, דברים שתראה הן מיתרין בתורה, 
כגון תוספות של בית רבי, ותוספות של רבי נתן, הלכות גרים ועבדים, אף הם נתנו למשה 
י(: ויתן ה'  ט,  )דברים  מסיני, וכגון הלכות ציצית, תפלין ומזוזות, בכלל התורה הם, כדכתיב 
אלי את שני לוחת האבנים כתבים באצבע אלהים ועליהם ככל הדברים. וכתיב )דברים ח, א(: 
כל המצוה אשר אנכי מצוה אתכם וגו', כל, ככל. דברים, הדברים. מצוה, המצוה. מקרא 
משנה הלכה תלמוד תוספות ואגדות, ואפלו מה שתלמיד ותיק עתיד לומר לפני רבו, כלן 

נתנו הלכה למשה מסיני. ועוד.

5(  ממכילתא עה"פ. ועיין ג"כ במדב"ר פי"א, ז )הובא בלקו"ת שם(. "המוציא במספר צבאם 
לכולם בשם יקרא" )ישעי' מ, כו( כשהקדוש ברוך הוא קורא אותם הוא קורא שמות כולן כאחת 
והם עונים, מה שאי אפשר לו לבשר ודם לקרוא שני שמות כאחת וכן הוא אומר )שמות כ, א(: 
וידבר אלהים את כל הדברים האלה לאמר מלמד שכל עשרת הדברות אמר בדבור אחד.   
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בפ"ע, דתוכנם של שני הפירושים הוא, שנתינת התורה היתה בדרך כלל ופרט. 
אלא שלפי פירוש רש"י מדבר הכתוב בעשרת הדברות עצמם, שמתחילה נאמרו 
בבחינת כלל )דיבור אחד( ואח"כ נפרטו כל דיבור ודיבור בפ"ע, ולפי פירוש 
כלל,  בבחינת  תחילה  ניתנו  הם  שגם  דתורה,  בהפרטים  הכתוב  מדבר  אדה"ז 
גופא  זה  שגם  להוסיף,  ויש  בגילוי.  ונמשכו  נפרטו  ואח"כ  הדברות,  בעשרת 
ההמשכה  דתחילת  ופרט.  דכלל  באופן  הי'  הדברות(  דעשרת  והגילוי  )הפירוט 
והפירוט דעשרת הדברות הוא בתורה שבכתב, ואח"כ בפרטיות יותר בתושבע"פ, 
קרא(,  אמר  מילי  הני  )מנא  דתושב"כ6  וביאור  פירוש  היא  התושבע"פ  דכל 
והתושבע"פ גופא היא ג"כ באופן דכלל ופרט, משנה ברייתא7 גמרא וכו' עד כל 
מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש. וצריך להבין8, מכיון שכל הפרטים דתורה, עד 

6(  ראה לקו"ת ברכה צד, א ואילך. כי הנה תושבע"פ הוא הפירוש על תורה שבכתב, כי 
בתשב"כ אינו מפורש היטב פרטי המצות רק התשבע"פ מבאר ומפרש כל פרטי תשב"כ.

 וראה אגה"ק סכ"ט )קנ, ב ואילך(. והנה מודעת זאת כי הנה רצון העליון ב"ה המלובש 
בתרי"ג מצות שבתורה שבכתב הוא מופלא ומכוסה טמיר ונעלם ואינו מתגלה אלא בתורה 
שבע"פ . . וכן כל מצות שבתורה בין מ"ע בין מצות ל"ת אינן גלויות וידועות ומפורשות אלא 
ע"י תורה שבע"פ . . כמ"ש ועלמות אין מספר אל תקרי עלמות אלא עולמות אלו הלכות 
דלית לון חושבנא כמ"ש בתיקונים וכוללן הן בחי' גילוי רצון העליון ב"ה הנעלם בתושב"כ. 

ובכ"מ.

7(  ראה תענית כא, א: מי* איכא מידי בברייתא דלא פשיטנא לי' ממתניתין.

הנה הענין הברייתא היא לבאר המשנה בפרטיות יותר כדי  וראה לקו"ת שה"ש מא, ב. 
שיובן גם לתלמידים שאינן גדולים כל כך כי לחכמים גדולים היה די במשנה לחוד שבאמת 
מידי בברייתא דלא  מי איכא  כל פרטי הדינים שבברייתא כמאמר אילפא  נרמז במשנה 
פשיטנא ליה ממתניתין כו'. . ועד"מ בהשפעה מרב לתלמיד שכדי שיבין התלמיד צריך הרב 
לשית עצות בנפשו איך להשפיע לו שיוכל לקבל וצריך לומר לו פסקי פסקי ולקצר ולהעלים 

עומק המושכל עד שיהיה ביכולת המקבל להכיל ההשפעה.

וכמו שמדייק עד"ז בד"ה וידבר גו' ושבתה תרע"ג )סה"מ תער"ב-תרע"ו ע' רנ ואילך(.    )8
וגם צ"ל מה שבתושב"כ נאמרו כל המצות בכללות ובקיצור שלא נתבארו בפרטותיהן, ורק 
בתושבע"פ נתבארו בכל הפרטים שבהם . . שזהו כללות הענין דעשרה מאמרות שבהן נברא 
העולם דעש"מ הם בחי' ע"ס דאצי' ומה שממאמר א' יכול להבראות ז"ע המא' דבראשית בחי' 
חכמה, דראשית הוא בחי' חכ', דבחכ' נתהוו כל הנבראי' . . אך כ"ז הוא רק בבחי' כללות לבד 
דז"ע כולם בחכמה עשית בבינה דכולם בחכ' זהו מה שהכלליות דכל הנבראים הוא בחכ' ועשית 
בבינה דבינה מציירא ציורין שנפרטו בה בפרטיות כו' . . והטעם ע"ז הוא מפני שהעולמות אינם 
בערך לגבי אוא"ס דאפי' האור שיש לו שייכות להעולמות ואפי' מה שנמדד לפ"ע העולמות מ"מ 
אין זה בערך לגבי העולמות כלל, וע"ז הוצרך להיות מתחלה ההמשכה בבחי' כלל דע"י שבא 
האור בבחי' כלל עי"ז נתעלם האור בזה ובא בהגבלה, דלכן גם הפרטים שאח"כ הם פרטים 

מוגבלים שנעשים בערך להתלבש בכלים, ובשביל זה הי' צ"ל ההמשכה מתחלה בבחי' כלל.

*( כן הובא בלקו"ת שה"ש שם. ובכ"מ.



ה וידבר אלקים אכה"ד וגו', תשכ"ח

לכל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, הכל ניתן למשה בסיני4, למה לא ניתנו 
מלכתחילה באופן גלוי, ומדוע ניתנו תחילה בבחינת כלל.

ב( ויובן זה9 ממה שמצינו עד"ז גם בבריאת העולם )אסתכל באורייתא וברא 
עלמא10(, שהיתה באופן דכלל ופרט. דארז"ל11 בעשרה מאמרות נברא 
המאמר  הוא  אחד  דמאמר  וידוע12  להבראות,  יכול  אחד  במאמר  כו'  העולם 

9(  בהבא לקמן )סעיף ב-ד( – ראה )בסגנון אחר קצת( בד"ה ושבתה תרכ"ז )סה"מ תרכ"ז ע' 
רנז ואילך(; אך הענין יובן בהקדם ענין מה שארז״ל בעשרה מאמרות נבה״ע והלא במאמר 
א׳ יכול להבראות אלא להפרע מן הרשעים שמאבדין את העולם שנברא בעשרה מאמרות, 
וצ״ל מפני מה מגיע העונש כ״כ לרשעים על מה שהם מאבדין את העולם שנברא בע״מ 
הלא במאמר א׳ יכול להבראות, ובמדרש שמואל איתא משל ע״ז מאחד  שקנה כלי ביו״ד 
האם  הגנב  ונמצא  הכל   את  גנבו  ואח״כ  אחד  זהב  בעד  אותה  קונים  זו  שהכלי  זהובים 
יתכן לומר שישלם הגנב בעד הכלי יו״ד זהובים מפני שזה הוציא עליו יו״ד זהובים מאחר 
שיכולים לקנות כלי הלזה בזהוב אחד, וכמו״כ מפני מה העונש של הרשעים להפרע מהם 

על שמאבדין את העולם שנברא בע״מ מאחר שבמאמר א׳ יכול להבראות. 

והענין הוא דהנה מאמר א׳ הוא מאמר דבראשית . . ולהבין היטב ענין כלל ופרט, הנה 
על בראשית ת״י בחוכמתא שראשית הוא בחי׳ חכ׳ כמ״ש ראשית חכמה, והנה אנו רואים 
למשל שכאשר האדם מחשב השכל במוחו, הנה בשעתא חדא ורגעא חדא יחשוב כל השכל 
בהברקה אחת, אבל כאשר בא לפרשו לזולתו יצטרך לדבר בזה הרבה, וכ״ש כשיצטרך 
ללמוד שכ ל זה עם הקטן יצטרך לבוא שכל זה בדיבורים וצירופי׳ הרבה מאד כו׳, כמו״כ 
כולל  בראשית  במאמר  ולכן  מהפרט,  הרבה  כולל  ופרט שהכלל  הכלל  ענין  למעלה  יובן 
כל הפרטי׳ שנתבאר בט׳ מאמרות והט׳ מאמרות הם פרטיות שהוא בחי׳ צירוף אותיות 
. וכמ׳׳ש בכתבי האריז״ל כשעלה ברצונו לברוא את העולם הנה ע״י מחשבה   . שבדבור 
זו נברא כו׳ . . וזהו בחי׳ מאמר דבראשית שהוא בחי׳ הכלל בחי׳ מחשבה שכאשר עלה 
במחשבתו נברא כל הנבראי׳, וזהו בראשית נמי מאמר הוא פי׳ שהוא בחי׳ מאמר א׳ מאמר 
כללי שכולל כל העש״מ. וא״כ צ״ל למה הי׳ צריך עוד ט׳ מאמרות פרטיות מאחר שבמאמר 
א׳ דבראשית נברא כל הנבראי׳. והענין הוא דהנה אם הי׳ בריאת העולם מבחי׳ מאמר א׳ 
הי׳ העולם בטל במציאות ולא בחי׳ מציאת יש ודבר נפרד כלל, כ״א הי׳ הכל בטל בתכלית 

כו׳ ולא הי׳ שום בחירה כו'.

תרע"ג הנ"ל שם.

10(  זח"ב קסא, א-ב. ]ראה מילואים[

11(  אבות פ"ה מ"א.

12(  פרדס שער ב )שער טעם האצילות( פ"ו. רז"ל במתני' באמרם בעשרה מאמרות נברא 
העולם ומה ת"ל והלא והלא במאמר אחד יכול להבראות ר"ל כי לא היה בנמנע ח"ו להיות 
בריאת העה"ז במאמר אחד שיהיה כולל כל הדברים והמדרגו' והבריאות וההויות אשר 

נתהוו עתה.

היו  שבתחלה  חכמה  מבחי'  לגילוי  מהעלם  נמשכו  ההתהוות  שכל  ד.  מא,  בהר  לקו"ת 
שהוא  דהיינו  להבראות  יכול  שבו  האחד  המאמר  בחי'  והוא  חכמה,  בבחי'  יחד  כלולים 
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דבראשית )בראשית נמי מאמר הוא13(, שהוא מאמר כללי שכולל ט' המאמרות שלאחריו. 
דזהו מ"ש14 בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ וארז"ל15 את השמים לרבות 
צבאיהם ואת הארץ לרבות צבאי', שכל הנבראים נתהוו מהמאמר דבראשית )להיותו 
מאמר כללי שכולל את כל המאמרות(. אלא שהיו בבחינת כלל16, ואח"כ נפרט המאמר 
דבראשית בהט' מאמרות שלאחריו17, ועי"ז נעשו הנבראים בבחינת התחלקות פרטים.

א'  במחשבה  העולם  לברא  ברצונו  כשעלה  ג"כ  למטה  הוא  וכן  מאמרות,  ט'  לכל  הכולל 
נבראו כל העולמות בדרך כלל והוא מ"ש בראשית ברא. 

ד"ה דבר גו' כי תבואו גו' ושבתה תקס"ב )סה"מ תקס"ב ח"א ע' קפח. שם ע' תלב. סהמ"צ 
להצ"צ קסז, א(. מאמרי אדהאמ"צ דברים ח"א ע' רפד-ה. ח"ב ע' תעז )וש"נ(.  אוה"ת עקב ע' תפ. 

שם ע' תצג. ובכ"מ. ובארוכה – סה"מ תרנ"ט ע' קמג ואילך. ]כ"ז ראה מילואים[

האורות  את  וכונסת  אוספת  שהיא  כנס״י  נק׳  המל׳  ספי׳  דהנה  ואילך.   67 ע'  ה'תש"ד 
יכול  א׳  במאמר  והלא  נבה״ע  בעשרה מאמרות  דזהו שארז״ל  הימנה  הספי׳ שלמע׳  של 
להבראות אלא כדי להפרע מן הרשעים שמאבדים את העולם שנברא בעשרה מאמרות 
וליתן שכר טוב לצדיקים שמקיימים את העולם שנברא בעש״מ, והיינו שע״י עסק התורה 
שכללותה היא עשה״ד מקיימים את העש״מ, וענין הקיום הוא ע״י שממשיכים גילוי אור 

עליון יותר שעי״ז מתקיים. 

13(  ר"ה לב, א. מתני': אין פוחתין מעשרה מלכיות מעשרה זכרונות מעשרה שופרות ר' 
יוחנן בן נורי אומר אם אמר ג' ג' מכולן יצא. גמ': הני עשרה מלכיות כנגד מי אמר )רבי( 
כנגד עשרה הלולים שאמר דוד בספר תהלים הלולים טובא הוו הנך דכתיב בהו הללוהו 
בתקע שופר רב יוסף אמר כנגד עשרת הדברות שנאמרו לו למשה בסיני ר' יוחנן אמר כנגד 
עשרה מאמרות שבהן נברא העולם הי נינהו ויאמר )ויאמר( דבראשית ט' הוו בראשית נמי 

מאמר הוא דכתיב בדבר ה' שמים נעשו. 

]רש"י: עשרת מאמרות שהעולם נברא בהן - בראש השנה: בראשית נמי מאמר הוא - 
ואף על גב דלא כתיב ביה ויאמר יהי שמים כמאן דכתיב דמי דבאמירה נמי איברי ולא 

בידים דכתיב )תהלים לג( בדבר ה' שמים נעשו:[

מגילה כא, ב. ]ראה מילואים[

14(  בראשית א, א.

15(  ראה פרש"י עה"פ בראשית שם, יד. יהי מארת וגו'. מיום ראשון נבראו, וברביעי צוה 
עליהם להתלות ברקיע, וכן כל תולדות שמים וארץ נבראו ביום ראשון, וכל אחד ואחד 
נקבע ביום שנגזר עליו, הוא שכתוב את השמים, לרבות תולדותיהם, ואת הארץ, לרבות 

תולדותיה.

16(  ראה חדא"ג מהרש"א לר"ה שם, שמהמאמר דבראשית נברא "חומר הראשון אשר ממנו 
נתהוו כל הצורות". וראה גם לקו"ת בהר שם, "שכמו"כ בגשמיות בהתהוות עוה"ז . . נתהווה ע"י 
מאמר דבראשית כו' אלא שנפרטו אח"כ ע"י ט' מאמרות", ומציין לרמב"ן עה"ת ר"פ בראשית, 

דמזה מוכח שכוונתו היא ל"חומר הראשון".

מבחי'  מאד  "גדול  עצמם  מאמרות  מהעשרה  הנמשך  שהחיות  פ"א,  שעהיוה"א  ראה    )17
צירופים  ע"י  הוא  מאמרות  מהעשרה  הנבראים  לפרטי  החיות  והמשכת  פרטיים",  הנבראים 
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)בספירת  ובגילוי  בפועל  שנמשכו  כפי  מאמרות  בעשרה  שהוא  והנה כמו 
המלכות18(, שהמאמר דבראשית הוא מאמר כללי שכולל כל המאמרות, 
עד"ז הוא בשרשם, בהעשר ספירות, שהמאמר דבראשית הוא כלל, ויש בזה כמה 
כלל  היא  שהחכמה21  בחוכמתא20,  בראשית  איתא  ירושלמי  דבתרגום  דרגות19. 
שכוללת כל הספירות. ובתרגום אונקלוס איתא בראשית בקדמין, והיינו הרצון 
דכתר שלמעלה מהחכמה21, ועד למחשבה הקדומה דא"ק שהוא הרצון הכללי על 
לפני  שהוא  כמו  עולמות  לברוא  הרצון  יותר  ולמעלה  ההשתלשלות,  כללות 
הצמצום, שהוא בחינת כלל גם לגבי מחשבה הקדומה דא"ק. ולפני הצמצום גופא 
יש ג"כ כלל ופרט, דלאחרי שעלה ברצונו שיער בעצמו בכח כל מה שעתיד 
להיות בפועל, דהרצון וההשערה הם בחינת כלל ופרט22. ונמצא, דכמו שההמשכה 

וחילופים כו' – דעפ"ז נמצא, שגם העשרה מאמרות )עם היותם בחי' פרט לגבי הכלל דמאמר 
אחד( הם בחינת כלל שנפרטו אח"כ ע"י הצירופים וכו' – בדוגמת מה שגם עשרת הדברות הם 

בחינת כלל ונפרטו אח"כ בתושב"כ ובתושבע"פ.

שמהמאמר   16 בהערה  ממ"ש  כדמוכח  במלכות,  הוא  דבראשית  המאמר  שגם  היינו,    )18
יד, שהוא "הפנימיות דחיצוניות  וראה סה"מ עזר"ת ס"ע  דבראשית נתהווה "חומר הראשון". 
)כדלהלן  כתר  או  חכמה  הוא  דבראשית  שהמאמר  בכ"מ  שמבואר  ומה  לבי"ע".  המקור  המל' 

בפנים(, הוא – לפי ששם מדובר בענין העשרה מאמרות כמו שהם בשרשם, בהספירות.

19(  ולהעיר שעד"ז הוא בהכלל דעשרת הדברות – שיש בו כו"כ דרגות, דב' דברות הראשונות 
"הם כללות כל התורה כולה" )תניא רפ"כ. וראה תו"ש יתרו כרך טז מילואים אות א. וש"נ(, 
למעלה מזה הוא הדיבור "אנכי" שכולל גם הדיבור לא יהי' לך )ראה "הדרן" על הרמב"ם )קה"ת, 
ו(, למעלה מזה – תיבת אנכי, תיבה הראשונה שכוללת כל הפרטים שבדיבור  תשמ"ה( סעיף 
אנכי )ראה פורת יוסף )כג, ד( בשם הבעש"ט(, ובתיבת אנכי גופא – האל"ף שהוא "ראש" התיבה 

שכולל כל האותיות שבה )ראה פנים יפות )לבעל ההפלאה( עה"פ יתרו כאן(.

20(  כ"ה בכ"מ בדא"ח. ובתרגום שם: בחוכמא. 

21(  ראה גם לקו"ת במדבר יג, א. ואמרו רז"ל בראשית נמי מאמר הוא פי' כדי שיומשך 
דבר ה' למטה בתחתונים יהי אור וגו' יהי רקיע וגו'. הוצרך להיות ראשית הגילוי בחכמה  
בכללות. ואח"כ נחלק לפרטיות בתשעה מאמרות אחרות ותרגם אונקלוס בראשית בקדמין  
רומז על בחינה יותר עליונה שהוא ענין קדמות השכל מחשבה קדומה דהיינו בחי' רצון 
העליון מקור להיות בחי' חכמה ראשית הגילוי כי מה שהחכמה נקרא ראשית הוא בערך 
שאפילו  כו'  מדרגות  רבבות  ונשא  רם  הרי  ית'  לגביו  משא"כ  וכו'  והנבראים  הנאצלים 
שנקרא חכים ולא בחכמה ידיעה וכו' מ"מ הרי לית מחשבה תפיסא ביה ולא שייך לקרותו 
אפילו בשם זה כלל ועליו נאמר כולם בחכמה עשית שאפילו חכמה עילאה נחשבת בעשיה 
גשמיות לפניו. וזהו סוף מעשה במחשבה תחלה. פי' מה שהוא ראשית הגילוי שהוא בחי' 
ע"כ תרגם אונקלוס בראשית בקדמין שהוא מחשבה  חכמה הוא סוף מעשה של הקב"ה 

קדומה להיות מקור לבחינת החכמה.

22(  ראה שער היחוד )לאדהאמ"צ( פ"י וי"א. 

כמו"כ י"ל בבחי' שמו הגדול ג"כ  ד"ה צאינה וראינה תרנ"ד )סה"מ תרנ"ד ע' שב ואילך(. 
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דתורה היא בבחינת כלל ופרט בכו"כ דרגות, כנ"ל, עד"ז הוא בההמשכה דעולמות 
שהיא בבחינת כלל ופרט בכו"כ דרגות. וגם בזה צריך להבין, הרי הכוונה בבריאת 
העולמות היא שיהיו נבראים פרטיים בהתחלקות, וכוונה זו היא הסיבה להתעוררות 
הרצון לפני הצמצום בכדי שימשך ממנו אח"כ )ע"י ריבוי השתלשלות( עשרה 
מאמרות פרטיים שמהם יתהוו נבראים פרטיים, וא"כ הי' צריך להיות לכאורה 
ממנו  להיות  אפשר  שיהי'  באופן  פרט  בבחינת  מלכתחילה  הרצון  התעוררות 
התהוות נבראים פרטיים כפי הכוונה, ולמה הי' התעוררות הרצון בתחילה בבחינת 

כלל.

ג( ויובן זה ע"פ משל דהשפעת שכל מרב לתלמיד, דאמרו חז"ל23 לעולם ישנה 
)ולא  קצרה  דרך  בהלשון  הדיוק  וידוע24  קצרה,  בדרך  לתלמידו  אדם 

ב' מדריגות הנ"ל, והענין דהנה אי' בע"ח תחלת הכל הי' אוא"ס ממלא כל המציאות כו' 
וכשעלה ברצונו הפשוט לברוא את העולם כו' צמצם עצמו כו' הרי בחי' הרצון הזה הוא 
רצון השייך למעשה שהרי התעוררות רצון זה הי' סיבה אל הצמצום וכשנתעורר כביכול 
ברצון זה הרי נכללו שמה כל העולמות כמו שהם לאחר הצמצום . . וזהו״ע ההשערה בכח 
בעצמותו על כל העולמות כמו שהן בפועל ולאחר הצמצום נתהוו בפועל כפי ההשערה 
בכח כו׳ ונמצא בעצמותו גופא כבי׳ בחי׳ רצון זה הוא אור וגילוי בעצמותו השייך לעולמות 
שאחר  מצומצמת  וההארה  תחלה  צמצום  צ"ל  כ"א  לעולמות  מקור  בערך  שאינו  הגם 
הצמצום הוא המקור לעולמות גם לעולם היותר עליון כו' כנ״ל, מ״מ בעצמותו גופא כבי׳ 
הרי כבר הי׳ הרצון איך ומה שיהיו העולמות וא״כ ה״ז שייך אל העולמות כו' וה"ז בחי׳ 
אחרונה שבאוא׳׳ס, ובהכרח שקדם לזה בחי׳ רצון כללי דמשום זה נתעורר כבי׳ בבחי׳ רצון 
הנ״ל, וכמו עד"מ באדם למטה דתחלה נתעורר ברצון כללי באיזה ענין ושם לא יש עדין  
גם הפרטים מהענין, הגם שבהכרח לומר דמאחר שנתעורר בכללות כלולים  שם בהעלם 
הפרטים ג״כ, מ"מ אינם ניכרים שם כלל שאינו יודע עדיין בעצמו איך ומה הוא רוצה כו'. 

23(  פסחים ג, ב. כל היכא דנפישין מילי משתעי בלשון קצרה כדאמר רב הונא אמר רב 
ואמרי לה אמר רב הונא אמר רב משום ר''מ לעולם ישנה אדם לתלמידו דרך קצרה. 

ובשאר  נקי  לשון  אחר  לחזר  שצריך  ללמדך  עיקם  דלעיל  והני  כו'.  היכא  וכל  ]רש"י: 
מקומות כתיב לשון מגונה וקצר ללמדך שישנה אדם לתלמידו לשון קצרה לפי שמתקיימת 

גירסא שלה יותר מן הארוכה:[

24(  ראה לקו"ת בשלח א, א. ואין זה הצמצום העלם והסתר גמור אלא ע"ד לעולם ישנה 
אדם לתלמידו בדרך קצרה כו'. וכמו בתשב"כ נרמז בקצרה כל מה שבא בתשבע"פ באורך 
שלכן נק' תשב"ר מוסר אביך ותשבע"פ נק' תורת אמך כמו טפת האב נכלל בה כל כח רמ"ח 

אברי הולד בדרך קצרה כו'.

ביאוה"ז לאדהאמ"צ פ' אחרי )עו, ד( ]ראה מילואים[ ולהצ"צ שם )ח"א ע' שסג-ד(. וכמאמרם 
ז"ל לעולם ישנה אדם לתלמידו דרך קצרה, וענין דרך קצרה זאת אינו ענין העלמת דברים 
קצרים  בדברים  ההוא  ההשפעה  כל  שיכלול  הוא  ענין  אלא  ממש  דברים  והעלים  לקצר 
שיהיו מיעוט הדברים מחזיק כל האורך והרוחב שיש בפרטים באותה ההשפעה ואז מפני 
שהרי  המקבל  מן  דבר  שום  נעדר  לא  והרי  לקבל  המקבל  יוכל  במעוט  באים  שהדברים 
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שכל קצר(, שצריך להשפיע להתלמיד כל העומק והפרטים שבהשכל, אלא שכל 
זה צריך ללמדו בדרך קצרה, בדיבורים קצרים, שמהם יוכל התלמיד להבין כל 
הפרטים. וכמו המשנה ששנה לנו רבינו הקדוש, שבלשון המשנה ישנם )בהעלם( 
כל הפרטים, האורך הרוחב והעומק, שנתבאר אח"כ בגמרא, אלא שבמשנה הם 
בקיצור נמרץ25. והטעם על זה )שההשפעה צריכה להיות בדרך קצרה דוקא( הוא, 
כי באם ישפיע לו )בתחילה( כל הפרטים בגילוי, יתבלבלו חושי התלמיד, וגם 
בדרך  ללמדו  צריך  ולכן  עקלתון,  בדרך  ילך  ההתפשטות  ריבוי  אפשר שמצד 
קצרה דוקא, שעי"ז בא השכל בציור מוגבל )שהוא יודע את הענין בכללותו(, 
ועי"ז, הנה גם לאחרי שמעיין בהפרטים, בריבוי סברות, תהי' ההתפשטות לפי 
אופן הציור של הדיבורים הקצרים ולא ילך בדרך עקלתון. וכמו שהוא בההשפעה 
להתלמיד בפועל, דתחילת ההשפעה צריכה להיות בדרך קצרה דוקא, עד"ז הוא 
גם בהמצאת השכל השייך להתלמיד בהרב עצמו, דתחילת המשכת )והמצאת( 
השכל היא בבחינת נקודה. דהנה ידוע26 שבשכל הרב כלול גם חיצוניות השכל 

באותם הדברים המעוטים יוכל לעמוד על כל האורך ורוחב וכל פרטי המסתעפי' שכללם 
בדברים המועטים עד שלא ימצא שום דבר חדש בכל הפלפול האורך כי הכל נכלל באותן 

הדברים המועטים.

וזהו שארז״ל לעולם ישנה אדם לתלמידו בדרך  ד"ה וידעת תרנ"ז )סה"מ תרנ"ז ע' מט(. 
קצרה, והיינו שלא יגלה לו העומק ורוחב כמו שהוא אצלו שאינו לפ״ע המקבל׳ כ״א צריך 
למצוא דרך קצרה שלא יהי׳ נגלה בזה כל הפנימיות היינו העומק או״ר שלו כ״א מה שלפ״ע 
המקבל ומגלה לו בדברים קצרים כו'. מ״מ מ״ש שילמד לתלמידו בדרך קצרה אין הכוונה 
שלא יהי׳ בזה פנימיות ועצמיות שכלו כו׳, דא״כ אין זה דרך קצרה כ״א כמו שכל אחר. 
והכוונה הוא ששכלו העצמי ילמדנו בדרך קצרה. והיינו שבהעלם יש בההשפעה כל עומק 
התורה  ובדקדוקי  בהענינים  לגמרי  בהעלם  שהוא  אלא  ההוא,  בהמושכל  וחכמתו  שכלו 
רבינו  לנו  ששנה  משנה  וכמו  בזה.  חכמתו  ועצמיות  פנימיות  עומק  נעלם  בזה  וכדומה 
הקדוש ה״ז הקיצור מכל אריכות הפלפול והעומק או״ר שהי׳ אצלם בהענין שנה לנו כ״ז 
רבה״ק בל׳ המשנה בקיצור נמרץ שיהי' לפי ערכינו. אמנם באמת יש בל׳ המשנה כל עומק 

או״ר פנימיות ועצמיות חכמתם.

וראה גם לקו"ת שה"ש מא, ב. ]ראה לעיל הערה 7[

25(  ראה הקדמת הרמב"ם לפירוש המשניות ד"ה אחר כן ראה, שלשון המשנה הוא "דבר קצר 
וכולל ענינים רבים".

26(  ראה המשך תרס"ו ע' סה. סה"מ תרס"ח ע' קסד. ]ראה מילואים[

תרפ"ד ע' שז-ח. והמשל בזה הוא כמו בהשפעת הרב לתלמיד, כשהרב משכיל ומבין את 
כלל,  בערך התלמיד  ואינו  בעצמו  לפ"ע שכל הרב  ה"ז השכלה מה שהיא  לעצמו  השכל 
ועם היות שיש בזה ג"כ מה ששייך אל התלמיד, דהיינו בחינת חיצוני' השכל של הרב, דרב 
ותלמיד עם היותם שהם רחוקים זה מזה בתכלית, ומ"מ הרי יש להם שייכות זה לזה עכ"פ, 
ולכן הרי חיצוני' השכל של הרב הוא בכללותו מה ששייך אל התלמיד, אמנם הכל מעורב 
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ששייך להתלמיד, אלא, שבהיותו כלול בשכל הרב, הנה נוסף לזה שאינו ניכר 
שם בפ"ע )להיותו כלול ומעורב עם הפנימיות(, הנה גם חיצוניות השכל )השייך 
להתלמיד( הוא בריבוי אור, ולכן צריך הרב לצמצם את שכלו, היינו להעלים את 
שכלו העצמי שלא יאיר כלל, שעי"ז נבדל החיצוניות מהפנימיות וניכר בפ"ע, 
וגם החיצוניות שנמצא אצלו אז הוא בבחינת נקודה בלבד, ורק לאחרי זה )לפני 
שמשפיע בפועל( הוא משער בעצמו את הפרטים שישפיע אל המקבל. והטעם 
על זה שבתחילה בא השכל בבחינת נקודה הוא, כי באם השכל ששייך להתלמיד 
הי’ נמצא מלכתחילה באופן דהתפשטות בריבוי פרטים, יהיו אז הפרטים באופן 
כמו שהם נובעים משכל הרב, בריבוי אור, ולא יהיו מכוונים ומתאימים לחושי 
התלמיד. ולכן, המצאת השכל בתחילה הוא בבחינת נקודה )ענין של התעלמות(, 
שעי"ז נגבל השכל. דעם היות שבהנקודה כלולים כל הפרטים שישפיע אח"כ 
להתלמיד ]ויתירה מזו, שיש בהנקודה בהעלם גם מפנימיות השכל[27, מ"מ, מכיון 
שכל זה הוא בהעלם, הנה עי"ז נעשה הגבלה וציור )כללית( בהשכל שיהי' באופן 
ששייך להשפיע אותו להתלמיד, ולאחרי שנעשה בו הגבלה זו, הנה גם לאחרי 
שנמשך ברוחב והתפשטות )כשמפרט את הפרטים(, יהי' הרוחב כפי אופן ההגבלה 

והציור של הנקודה.

ד( והנמשל מזה יובן למעלה, דבכדי שהאור שמהווה את העולמות יהי' לפי 

יחד ואינו ניכר כלל החיצוני' מן הפנימי' גם להרב בעצמו דהרי הרב רואה בזה כל הפנימי' 
ממש כמו שהוא בלי הבדל בין סברא זו לסברא השני' שבההשכלה ההיא וכולא חד, ואם 
ובהכרח שיצמצם  כו',  הפנימי' שבו  בחי'  ג"כ  ויושפע  יומשך  להתלמיד  אז השכל  ישפיע 
הרב שכלו, והיינו שיתעלם גילוי אור השכל לגמרי שלא יאיר בגילוי כלל, ועי"ז נבדל בפ"ע 
וניכר חיצוני' השכל מה ששייך אל המקבל, וגם מזה החיצוני' מתעלם בחי' האור והגילוי 
הרב שבו כו', ומה שנשאר בהאור שאפשר שיתגלה אל המקבל, מצתמצם בבחינת נקודה 
אחת כללית, אשר הנקודה ההיא כוללת בתוכה כל בחינת האור הזה בהעלם, והוא בחינת 
העצמי של אור השכל השייך אל המקבל, אשר גם זה הוא למעלה עדיין מבחינת גילוי אל 

המקבל כו', ומנקודה זו נמשך אח"כ האור והגילוי אל המקבל.

תרפ"ז ע' מב. ה'תש"ט ע' 133-4 . ]ראה מילואים[ ועוד.

27(  ראה ד"ה פנים בפנים תרנ"ט )סה"מ תרנ"ט ס"ע קצא ואילך(. והנה ענין ההעלם הזה 
מה שמעלים חיצוניות השכל ההוא לפ"ע המקבל כו' והנה ענין ההעלם הזה מה שמעלים 
פנימיות שכלו א"ז שמתעלם ומסתלק לגמרי וכאלו לא השכיל שום שכל כלל דא"כ איך 
ישפיע . . ואין הדבר כן שהרי מאותו השכל שהשכיל הוא משפיע אל המקבל ובפרט שהרי 
ידוע שלפי אופן כח עצמו בההשכלה לפי אופן כזה מראה כחוב ההשפעה . . וא"כ הצמצום 
הזה אין ענינו סילוק לגמרי כ"א שגם אחה"צ נמצא כאן פנימיות השכל וא"כ מהו הצמצום 
אך הענין הצמצום הוא שמעלים ומצמם את הפנימיות להיות בבחי' נקודה לבד דנקודה זו 
נושא בעצמו הכל הפנימיות והעצמות דהשכל ההוא . . דנקודה זו נושא בתוכה כל עומק 

פנימיות השכלתו אלא שהוא בהעלם בהנקודה היינו שהאור מתעלם כו' כנ"ל.



יי וידבר אלקים אכה"ד וגו', תשכ"ח

תחילה  להיות  הוצרך  בפנימיות,  בהם  להאיר  שיוכל  באופן  הנבראים,  ערך 
ההמשכה באופן דכלל ופרט. כי מכיון שהעולמות הם באין ערוך לגבי אוא"ס, 
לכן, באם ההמשכה מאוא"ס היתה מלכתחילה בריבוי פרטים, היו אז הפרטים 
בבלי גבול )כמו שהם מצד אוא"ס(, ולכן הוצרך להיות תחילה ההמשכה באופן 
גם  ועי"ז,  העולמות,  ערך  לפי  שיהי'  בהאור  כללי  ציור  נעשה  שעי"ז  דכלל, 

הפרטים שנמשכו אח"כ הם לפי ציור זה.

וכמו שבהשפעת השכל מרב לתלמיד, קדימת הכלל להפרטים היא הן בההשפעה 
בפועל, שההשפעה היא בדרך קצרה, דיבורים קצרים שכוללים כל הפרטים 
עצמו,  בהרב  להתלמיד(  )השייך  השכל  בהמשכת  והן  אח"כ,  יבין  שהתלמיד 
שתחילת המשכתו היא בבחינת נקודה, שכוללת כל הפרטים שנמשכים אח"כ 
)אצל הרב, לפני ההשפעה בפועל(, עד"ז הוא גם למעלה, שקדימת הכלל להפרטים 
ההמשכה  היתה  העולמות, שבתחילה  התהוות  האור שלצורך  בהמשכת  הן  היא 
בבחינת כלל ואח"כ דוקא נמשכו הפרטים ]וענין זה דקדימת הכלל להפרטים הי' 
בכל דרגא ודרגא, כנ"ל )סעיף ב( בארוכה[, והן בההתהוות בפועל, שבתחילה 
נברא העולם במאמר אחד, המאמר דבראשית, ורק לאח"ז היתה ההתהוות בכל 

מאמרות פרטיים.

ה( אך צריך להבין, דלכאורה, המשל דרב ותלמיד אינו דומה להנמשל. דבהמשל, 
ענין  הוא  זה שישנו שכל הרב שלמעלה מגדר השפעה להתלמיד,  הרי 
כל  הרי  ולא בשביל ההשפעה להתלמיד. משא"כ בהנמשל,  הרב עצמו  שמצד 
הגילויים, גם הגילויים הכי נעלים, כולל גם האור שבבחינת גילוי העצם שלמעלה 
גם מהכלל הראשון השייך לעולמות )עליית הרצון(, הוא בכדי28 שאח"כ יומשכו 
ממנו )ע"י ריבוי צמצומים( העשרה מאמרות שבהם נברא העולם. ועפ"ז צריך 
להבין, מדוע לא נמשכו מלכתחילה עשרה מאמרות. דביאור הנ"ל על הצורך 
האור שלמעלה  יהי'  שהוקבע שבתחילה  לאחרי  הוא  להפרטים  הכלל  דקדימת 
משייכות לעולמות וממנו דוקא תהי' המשכת האור שלפי ערך העולמות ]דכיון 
שהאור שלפי ערך העולמות נמשך מהאור שלמעלה משייכות לעולמות, לכן הי' 
צריך להיות תחילה ההמשכה בבחינת כלל, שעי"ז נעשה הגבלה בהאור, כנ"ל[, 
אבל אינו מובן, דכיון שהכוונה בהמצאת האור שלמעלה משייכות לעולמות היא 

28(  דמכיון שלמעלה הגילוי אינו בדרך הכרח ח"ו – הרי מובן, שגם גילוי האור שבבחינת 
חילוקים  בזה  ויש  לא.  ע'  עטר"ת  )סה"מ  דדירה בתחתונים  הכוונה  הוא בשביל  העצם  גילוי 
בהכוונה בגילוי האור שהוא בבחי' גילוי מן העצם ובהאור שהוא בבחי' גילוי העצמות  כו' 

וכמ"ש במ"א. אבל עכ"פ בכל גילוי יש בזה כוונה מאחר שהוא גילוי רצוני.

 תרצ"ט ע' 48. ]ראה מילואים[ ובכ"מ(.
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המאמרות  לעשרה  עד  העולמות  ערך  שלפי  האור  ממנו  יומשך  שאח"כ  בכדי 
שבהם נברא העולם, הרי לכאורה הי' צריך להיות מלכתחילה המשכת )המצאת( 

העשרה מאמרות29.

ו( אך הענין הוא, דבכדי שתושלם כוונת הבריאה, שהנבראים ע"י עבודתם יהיו 
תהי'  העבודה  קודם  שגם  כזה  באופן  הבריאה30  היתה  לאלקות,  בטלים 
היתה  ולכן  עבודתם.  ע"י  שיפעלו  להביטול  והכשרה  הכנה  כעין  בהנבראים 
הבריאה באופן שבתחילה נמצא האור שלמעלה משייכות לעולמות, וממנו דוקא 
נמשך האור שלפי ערך העולמות, שעי"ז נעשה ההכשרה בהעולם להיות דירה לו 

ית'.

ויובן זה בהקדים מה שארז"ל 11דהטעם על זה שבריאת העולם היתה בעשרה 
מאמרות )אף שבמאמר אחד יכול להבראות( הוא להפרע מן הרשעים כו' 

29(  ראה עד"ז סה"מ תרע"ח ע' רפג וסה"מ תרפ"א ע' חצר שמדייק שם "למה הי' הגילוי תחילה 
בבחי' א"ס שיהי' הצמצום ואח"כ המשכת הקו, הרי בכח הא"ס הי' יכול להיות בתחילה המשכת 
הקו בבחי' מדה וגבול" ]ראה מילואים[ )ולהעיר מהמשך תרס"ו ע' תסה. שאם נאמר שהאור 
נמצא מן העצמות באופן שיהי' בבחי' מקור כו' אז צ"ל דהתהוותו הוא בבחי' התפעלות 
ח"ו מן העצמות להוות דבר, כי זה שנמצא שלא לפי אופן העצמות במה שהוא מציאות 
אור, הנה בדוגמא כזאת הוא  בכל גילוי אור, דכל גילוי  ההעלם הרי כמו שהוא בהעלם 
אינו במציאות זו כמו שהוא בגילוי, וכידוע דכל אור כשהוא במקורו אינו בבחי' מציאות  
וכמ״ש בסש״ב במשל אור וזיו השמש כשהוא במאור השמש שאינו עולה בשם אור וזיו 
כו׳ וע״י הגילוי נעשה ממילא בבחי׳ מציאות אור כו׳ וכמו״כ בדוגמא כזאת במציאות האור 
מובן  אור,  בבחי׳ מציאות  הוא  והאור  נמצא  בבחי׳ מציאות  אינו  מן העצמות שהעצמות 
שאין זה בבחי׳ התפעלות ח״ו אלא שע״י הגילוי נעשה ממילא בבחי׳ מציאות כו', אבל זאת 
כ״א  זה בדרך ממילא  אין  לעולמות,  להיות בבחי׳ מקור  לפי אופן העצמות  שיהיה שלא 
כו', הב׳ דהרי  וזאת א״א לומר ח״ו בעצמות  שיהיה בבחי׳ התפעלות להוות באופן כזה, 
ידוע דרצון וכוונת העצמות הוא שתהי׳ ההתהוות בהדרגה דוקא . . ואם הי' התהוות האור 
כו', הג׳ אם הי׳ התהוות האור להיות  זה בהדרגה כלל  שיהי׳ בבחי׳ מקור לעולמות אין 
בבחי׳ מקור לא הי׳ בבחי׳ אור כלל . . וכמו״כ הוא באוא״ס אם נא׳ שנתהווה באופן כזה 

להיות בבחי׳ מקור לא הי׳ בבחי׳ אור כנ״ל. ובכ"מ(.

30(  כי הכוונה ב"דירה בתחתונים" היא שהתחתונים יהיו דירה לו ית’ מצד ענינם הם )לקו"ש 
חי"ב ע' 73. הכוונה דדירה בתחתונים היא שהתחתונים מצד ענינם הם יהיו דירה לו ית', 
ולכן צריך שה"דירה" תיעשה ע"י העבודה דנש"י המלובשות בגופים, כי דוקא אז נעשים 
"התחתונים" דירה לו ית', משא"כ אם ה"דירה" הייתה נעשית מצד הגילוי שמלמעלה  הרי 

אז, התחתונים עצמם, מצד ענינם הם, לא נעשו דירה לו ית'. ובכ"מ(. 

ולכן היתה הבריאה באופן כזה, בכדי שהביטול בעולם )שיהי' אח"כ ע"י עבודה( יהי' )גם( 
מצד ענין וגדר העולם.



יג

וליתן שכר טוב לצדיקים כו'. וידוע הביאור בזה31, דבאם היתה ההתהוות ממאמר 
אחד, הי' העולם בטל בתכלית ]שהרי אפילו עולם הבריאה, שנתהווה מהמאמר 
ההתהוות  היתה  באם  ומכ"ש  ממש,  יש  אינו  המלכות,  שבספירת  דבראשית 
היו  שאז  הצמצום,  שלפני  מהרצון  ועאכו"כ  דכתר,  או  דחכמה  אחד  מהמאמר 
היתה  ולכן  הבחירה.  ענין  שייך  הי'  לא  ובמילא  הביטול[,  בתכלית  העולמות 
ושייך  יש,  בבחינת  הנבראים  נעשו  פרטיים, שעי"ז  הבריאה בעשרה מאמרות 
טוב  שכר  וליתן  הרשעים  מן  להפרע  ועונש,  שכר  )וענין  הבחירה  ענין  בהם 
לצדיקים(. אבל, מכיון שההתהוות שמצד העשרה מאמרות היא בבחינת יש ועד 
שאפשר לבחור בהיפך, הנה בכדי שתושלם כוונת הבריאה, שיהי' גילוי אלקות 
בעולם ושהנבראים יהיו בטלים לאלקות, לכן היתה הבריאה באופן שבתחילה 
בהעלם  יש  דעי"ז  פרטיים,  מאמרות  עשרה  נפרטו  וממנו  אחד  המאמר  נמשך 
בהעשרה מאמרות הכלל דמאמר אחד, וע"י עבודת האדם, הוא מגלה את הכלל 
דמאמר אחד32 )שבכל הדרגות, עד להרצון שלפני הצמצום( בהעשרה מאמרות 

יובן מ"ש והלא במאמר  ועפי"ז  9. סה"מ תרנ"ב ע' נא.  ד"ה ושבתה תרכ"ז שבהערה    )31
כמו  העולמות  דהנה  בחירה.  שיהי'  בכדי  היינו  כו'  להיפרע  כדי  אלא  להבראות  יוכל  א' 
שהיו בבחי' מאמר א' בחי א"ק לא הי' בהם ענין הבחירה, דהנה נת"ל דשם הם  חי בטלים 
ומיוחדים וכלולים בהעצמות ולא יש בהם שום צד פירוד כלל ח"ו מפני שאינם במציאות 
יש כלל כ"א נרגש בהם אור העצמי דעצמות אוא"ס ואינם במציאות יש בפ"ע כלל, וא"כ 
ה"ה כמו העצמות וממילא אינו שייך בהם חפשית הבחירה לבחור באו"א ח"ו שהרי נרגש 
בו מקורו ואינו יכול להיות באופן אחר ממקורו כו', כ"א ענין הבחירה שייך דוקא כשנעשה 

בבחי' יש והוא מרוחק ממקורו שאין המקור נרגש בו. 

תרנ"ט ע' קמד. ואם הי התהוותם ממאמר וספי' א' לבד והיינו מספי' הכתר כמ"ש אח"כ 
לא הי' העולמות בבחי' תכלית וגבול כו'. והגם דבאמת לא הי' נמנע ח"ו מאיתו ית' שיהי' 
בבחי' גבול גם אם הי' מתהווים מספי' א'. אמנם אז הבריאה ענין הבריאה למעלה מן הדעת 

לגמרי.

הי'  ואם  כולם  הכולל  בחי'  שהוא  הכתר  בחי׳  הוא  א׳  מאמר  אמנם.   .70 ע'  ה'תש"ד 
ההתהוות בבחי׳ הכתר לא היו העולמות בבחי' גבול ושיהי׳ שייך בהם ענין הבחירה ושכר 

ועונש.

32(  להעיר גם מלקו"ת נשא כו, ב )בענין ויקרא האדם שמות(, ד"ע"י האדם באים למאמר 
הכולל". והנה כתיב ויקרא האדם שמות לכל הבהמה ולעוף השמים כו' שהוא קרא והמשיך 
שמותיהן שהם צירופי אותיות שבע"מ שבהם נבראו מההעלם אל הגילוי להיות בהם גילוי 
ית' כדי להעלותן ולקשרן במקורן. כי עלייתן והתקשרותן במקורן הוא  החיות מרוח פיו 
ע"י האדם שהוא הראש לכל בחי' הדצ"ח והוא הממשיך גילוי חיותן ממקור החיות מרוח 
פיו ית' . . וא"כ מש"כ שבו ועל ידו יבואו לשרשן ומקורן בחינת פי ה' בעצמו היינו שיבואו 
לשרש ומקור האותיות כמו שהן במקורן . . להחיות את האדם בכדי שבו ועל ידו יבואו 
הוא  להבראות  יכול  אחד  במאמר  והלא  אמרו  בעצמו שעליו  ה'  פי  בחי'  ומקורן  לשרשן 
למאמר  באים  האדם  וע"י  פרטים  ע"מ  ונתחלקו  נמשכו  וממנו  הע"מ  כל  הכולל  המאמר 
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ובהעולם33 שנתהווה מהם, שיהי' גילוי אלקות בהעולם ושיהי' בטל לאלקות34.

שלמעלה  העצם  גילוי  האור שבבחינת  האיר  זה שבתחילה  גם  ועפ"ז יובן  ז( 
דוקא נמשך האור שלפי ערך העולמות.  וממנו  משייכות לעולמות, 
דהנה ידוע35 שהביטול בעולם שמצד גילוי האור שלפי ערך העולמות, הוא רק 
ביטול היש, מכיון שלגבי אור זה יש להם ערך, ואמיתית ענין הביטול, ביטול 
במציאות, הוא דוקא מצד האור שלמעלה משייכות לעולמות. ולהיות שכוונת 

הכולל. כי הוא הממשיך להם הגילוי משם.

33(  ועפ"ז יומתק זה שבריאת העולם )בתחילה( היתה במאמר אחד, בכדי שהשייכות דעולם 
להמאמר אחד תהי' )לא רק ע"י העשרה מאמרות שהם הפרטים דהמאמר אחד, אלא( גם מצד 

העולם.

34(  ראה גם סה"מ תרנ"ב ע' נב, "שיומשך בחי' מאמר אחד בעש"מ ועי"ז נעשה בחי' ביטול 
היש לאין".

35(  ראה קונטרס עה"ח פ"ו. והנה ביטול הנ"ל הוא בחי' כביטול דיחו"ע, איך שכולא קמי' 
כו'. אמנם בחי' הביטול דיחו"ת הוא כמו שלגבי הנבראים הלא הש' אלקים מסתיר לגביהם . 
. ועי"ז הם נמצאים בבחי' מציאות יש כו', וכמ"ש בסש"ב, והדעת וההתבוננות בזה הוא דעם 
חיות שנעשה בבחי' מציאות יש מ"מ הרי יש אור אלקי המחי' אותו תמיד כו'. אלא שהוא 
. אמנם   . אינו מרגיש את הכח האלקי המהווה אותו ואף גם את האור והחיות שבו כו' 
גם אם אינו מרגיש מ"מ ה"ה בלתי ספק הוא אצלו ומבין בשכלו היטב איך שיש כח אלקי 
וע"י התבוננות הזה בהעמקת הדעת  וכמ"ש במ"א  כו'  ובשרי אחזה  ומחי' אותו  המהווה 
ה"ה בא לבחי' אהבה לאלקות והיינו שלא ירצה בחומריות וגשמיות העולם כ"א בהאלק' 
שבו, וכל דבר שעושה יהי' כוונתו לש"ש והיינו שירצה בהאלקות שבו כו'. אבל בזה לא יהי' 
בעבודה וביטול הרצונות לגמרי מאחר שכל וההתבוננות שלו הוא בהכח האלקי המהוווה 
את היש, הרי יש כאן מציאות יש ואיך יהי' בעבודה זו ביטול כל הישות לגמרי. וזה שייך 
היינו  בישות  הנ"ל שהוא מצד האוא"ס שלמעלה מבחי' התלבשות  דיחוד"ע  רק בעבודה 
שמבחינה זו א"א להיות מציאות יש . . ובעבודה זו הוא ביטול כל הישות לגמרי וכל עשיותו 

הגשמים אינם גשמים כלל, כי אם אלקות כי אינו שייך לישות כלל כו'.

אין ערוך ממש  זו מציאות היש דעולמות הוא בבחי׳  ולגבי בחי׳  ע' תלו.  המשך תרס"ו 
זו  דהארה  כן,  אינו  האלקי  האין  לגבי  אבל  כו'.  ורוחניות  גשמיות  להוות  הוא  יכול  וכל 
היא בהי׳ היותר תחתונה שבבחי׳ הרוחניות . . שיש לה ערך ושייכות אל ענין היש כו' . . 
ומה שההתהוות היא בדרך אין ערוך שנתהווה מציאות יש כו', זהו רק מפני שמתעלמת 
ומסתתרת להיות רק בבחי׳ סיבה לא בבחי׳ עילה דעי״ז נתהווה מציאות יש שאינו בערך 
המקור שהוא אין ולא יש כו', ובאמת אמיתת ההתהוות היא בכח א״ס הסובב דוקא, אלא 
לפי שכל פעולה צ״ל ע״י התגלות הפועל והיינו בחי׳ ההארה אלקית שמתלבשת להוות 
בבחי׳ כח הפועל בנפעל כו' דלגבי הארה זו הוא רק שמתעלמת ומסתתרת כו' כנ״ל, אבל 
היש תופס מקום כו׳ וה״ז מאין ליש כו', וד״ע הוא בבחי׳ עצמות אלקות שאינו בערך מקור 
לעולמות ואינו נותן מקום ליש כו', דבבחי׳ ומדרי׳ זו הדיעה היא מיש לאין דעצמו׳ אלקות 
הוא היש ואין הכוונה בבחי׳ מציאות ח״ו אלא שזהו אמיתית הענין כו'. והעולמות שנתהוו 

הן בבחי׳ אין שאינם מציאות אמיתי ואינם תופסים מקום כלל דכלא חשיבו כו'. ובכ"מ.

וידבר אלקים אכה"ד וגו', תשכ"ח
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הבריאה היא שהנבראים יהיו בטלים לאלקות בתכלית הביטול, ביטול במציאות, 
משייכות  שלמעלה  האור  תחילה  הי'  לכן  ית',  לו  דירה  נעשים  דוקא  שעי"ז 
לעולמות, וממנו דוקא נמשך האור שלפי ערך העולמות, דעי"ז יש בו בהעלם גם 
מהאור שלמעלה משייכות לעולמות, וכמו שידוע27 שבנקודת הרשימה יש בהעלם 
)לא רק כל הפרטים שיומשכו אח"כ בהקו, אלא גם( מפנימיות האור שלמעלה 
משייכות לעולמות, וכבהמשל דרב ותלמיד, שבנקודת השכל של הרב )שנשאר 
אצלו בעת הצמצום( יש בהעלם כל הפרטים שישפיע אח"כ להתלמיד )שנמשכים 
ומכיון שהפרטים  וגם מפנימיות השכל של הרב.  מחיצוניות השכל של הרב(, 
שנמשכים אח"כ עד להעשרה מאמרות שמהם נברא העולם בפועל הם )לא ענין 
בו  שיש  הראשון(  לשרשו  )עד  אחד  דמאמר  הכלל  של  הפרטים  אלא(  בפ"ע, 
בהעלם מהאור שלמעלה משייכות לעולמות, לכן, ע"י העבודה, מגלים בהעשרה 
האור  גם  אלא  אחד  דמאמר  הכלל  רק  לא  מהם(  שנברא  )ובהעולם  מאמרות 
שהתלמיד  שע"י  ותלמיד,  דרב  המשל  ]ובדוגמת  לעולמות  משייכות  שלמעלה 
מעיין בהפרטים, הנה סוף סוף נעשה קאי אדעתי' דרבי’36, שמגיע לשכל העצמי 
דהרב[, דע"י גילוי אור זה, נמשך בעולם שיהי' בטל לאלקות בתכלית הביטול, 

ביטול במציאות.

ח( ובעומק יותר יש לומר, דע"י העבודה בהפרטים, מגיעים לבחינת עצם האור, 
בהכלל  בהעלם  שישנו  מעולמות  שלמעלה  מהאור  גם  שלמעלה 
האור,  התפשטות  בחינת  הוא  דעולמות  בהכלל  בהעלם  שיש  דמה  דעולמות. 

36(  ראה ע"ז ה, ב. תנו רבנן מי יתן והיה לבבם זה להם אמר להן משה לישראל כפויי 
טובה בני כפויי טובה בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא לישראל מי יתן והיה לבבם זה להם 
היה להם לומר תן אתה כפויי טובה דכתיב ונפשנו קצה בלחם הקלוקל בני כפויי טובה 
דכתיב האשה אשר נתתה עמדי היא נתנה לי מן העץ ואוכל אף משה רבינו לא רמזה להן 
לישראל אלא לאחר ארבעים שנה שנאמר ואולך אתכם במדבר ארבעים שנה וכתיב ולא 

נתן ה' לכם לב וגו' אמר רבה ש''מ לא קאי איניש אדעתיה דרביה עד ארבעין שנין. 

]רש"י: כפויי טובה - אינן מכירין להחזיק טובה לבעלים: בלחם הקלוקל - קל הוא המן 
ומפני שהיה נבלע בכל אבריהם ואינן יוצאין לחוץ קראוהו קלוקל ורגנו על כך והיא היתה 
להם טובה גדולה שלא היו צריכין לטרוח ולצאת שלש פרסאות לפנות דתניא )ברכות דף 
ס( כשהן נפנין אין נפנין לא לצידיהן ולא לפניהן אלא לאחריהן ומחנה ישראל ג' פרסאות 
היה: אשר נתתה עמדי - לשון גנאי הוא שתולה הקלקלה במתנתו של מקום והוא עשאה 
לו לעזר: לא רמזה - לתוכחה זו אלא לאחר מ' שנה במשנה תורה בערבות מואב אמר להם 
ולא נתן לכם לב לדעת שתהיו יודעים לשאול מה היה מבקש מכם ]אלמא[ אף משה רבינו 
לא נזכר לתת על לבו דבר זה עד מ' שנה: לא קאי איניש אדעתיה דרביה - לדעת סוף דעתו 

ותבונתו עד מ' שנה שהרי משה לא רמזה לישראל עד מ' שנה:[
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שבתחילה הי' אוא"ס ממלא את מקום החלל37, שהוא האור שבבחינת התפשטות 
וגילוי, ואח"כ )באור זה38( עלה ברצונו להאציל ולברוא, הרי שהשייכות דהרצון 
לעולמות )הכלל דעולמות בשרשו הראשון( לאור הבל"ג שלמעלה מעולמות, היא 
רק להאור שבבחינת התפשטות וגילוי, וע"י העבודה בהפרטים מגיעים לעצם 

האור.

דהגם  ובינה,  חכמה  וכמו  מהכלל39.  למעלה  הוא  הפרט  דשרש  והענין הוא, 
שחכמה היא הכלל שממנה נמשכים כל הפרטים דבינה, מ"מ מצד זה 
גופא, שרש הבינה הוא למעלה משרש החכמה. שלכן, ע"י העיון בהפרטים דבינה 
ניתוספים )לפעמים( ענינים חדשים שלא היו בנקודת החכמה. ועד"ז הוא בדיבור, 
דבינה  מהפרטים  גם  יותר  פרטים  ריבוי  בו  נעשים  בדיבור  השכל  דכשנמשך 
)אפילו לאחרי שהבינה מתלבשת במחשבה, דמה שחושבים במחשבה אחת הנה 
דבינה,  גם מהשרש  יותר  למעלה  הוא  הדיבור  דשרש  זמן(,  הוא משך  בדיבור 
תחילה  היו  שלא  ענינים  אצלו  מתחדשים  בדיבור,  השכל  את  כשלומד  שלכן 
הוא בהשפעת שכל מרב לתלמיד, דע"י  ועד"ז  גם בההשגה דבינה.  במחשבה, 
שהשכל מתפרט לריבוי פרטים ]ובפרט על ידי ההשפעה לתלמיד קטן, דכל מה 
שההשפעה היא לתלמיד קטן יותר, צריך לפרט את השכל בריבוי פרטים יותר40[, 

37(  עץ חיים שער א )דרוש עגולים ויושר( ענף ב. דע, כי טרם שנאצלו הנאצלים. ונבראו 
הנבראים, היה אור עליון פשוט, ממלא כל המציאות, ולא היה שום מקום פנוי, בבחי' אויר 
ריקני וחלל, אלא הכל היה ממולא מן אור א״ס פשוט ההוא. ולא היה,  לא בחי' ראש. ולא 

בחי׳ סוף אלא הכל היה אור אור פשוט, שוה בהשוואה א׳, והוא הנק׳ אור א״ס.

38(  המשך תרס"ו ריש ע' קפה. דזהו בבחי' גילוי האור כו' וכמ״ש בע״ח כשעלה ברצונו 
הפשוט להאציל כו' דזהו כאשר אוא״ס הי׳ ממלא מקום החלל כו' דזהו בחי׳ גילוי האור. 

ובכ"מ.

39(  ראה בארוכה המשך מצה זו תר"מ פרק יז ואילך 

ובסה"מ תרנ"ט ע' ג ואילך )בענין בינה יתירה ניתנה באשה יותר מבאיש(. שע״ז אמרו בינה 
יתירה ניתנה באשה יותר מבאיש, דהיינו שבה דווקא ניתן הכח הזה שע״י שהיית הטפה 
הכחות  ובכל  גידים  ושס״ה  איברים  ברמ״ח  שלם  בבנין  הולד  התהוות  יהי׳  הנוק׳  ברחם 
נפשיים דשכל ומדות כו' מה שלא ניתן זה באיש. דעם היות דבטפת הדכר כלול כח הולד כו' 
וכנ״ל, מ״מ אין בזה שום הוי׳ חדשה, כי אם דוקא ע״י הנוק׳, דבכחה דוקא נעשה התהוות 
הולד בבחי׳ הוי׳ חדשה ממש כו'. וזהו בינה יתירה באשה, שיש בה תוס׳ כח להוות התהוות 
חדשה מה שלא יש בכח האיש מצ״ע כו'. ובדוגמא כזאת אנו מוצאים ג״כ בדיבור, שיש בו 

יתרון כח על השכל ומדות כו'.

וראה שם הדוגמאות דלקמן. וראה גם ד"ה ושבתה תרע"ג שבהערה 9 )ע' רנד ואילך(.

40(  ראה גם סהמ"צ להצ"צ נט, ריש ע"ב. וכן ברב לתלמיד כשירצה להשפילו לתלמיד קט 
הערך יכירנו להתלבש בתיבות ודברים רבים לחלקו כפי שישיגנו התלמיד כו' וכשישפיע 
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הנה עי"ז מיתוסף אצל הרב עומק חדש שלא הי' אצלו לפני ההשפעה, כמאמר41 
שבכדי  השכל,  על  קושיות  מקשה  כשהתלמיד  ובפרט  מכולן.  יותר  ומתלמידי 

לתרץ ולהסיר את הקושיא, מתעורר אצלו עומק חדש.

והנמשל מזה יובן למעלה בענין העשרה מאמרות, דהגם שהעשרה מאמרות הם 
הפרטים דהמאמר אחד, מ"מ, מצד זה גופא, מכיון ששרש הפרט הוא 
]ובפרט  מאמרות  בעשרה  שנברא  בהעולם  העבודה  ע"י  לכן  מהכלל,  למעלה 
שמצד זה שהעולם נברא בעשרה מאמרות יש אפשרות לבחור גם בהיפך )כנ"ל 
סעיף ו(, בדוגמת הקושיות שסותרים את השכל[, מגיעים למעלה יותר מבחינת 
הכלל דעולם דמאמר אחד, ויתירה מזו, שמגיעים גם לעצם האור, שלמעלה גם 

מהאור )התפשטות האור( שבו הי' העלאת הרצון לעולמות.

ט( והנה עד"ז הוא גם בההמשכה דתורה, דע"י שנמשכה תחילה בבחינת כלל 
ואח"כ נפרטה לפרטים, הנה גם הפרטים הם )לא ענין בפני עצמו, כי 
אם( פרטים שנובעים מהכלל, ועי"ז ישנו הכח שגם בהפרטים דתושבע"פ, ועד 
לכל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, יהי' בגילוי האור דהכלל דתושב"כ, ועד 
להכלל דעשרת הדברות )שלימוד כל פרט שבתורה יהי' באימה וביראה וברתת 
ובזיע כמו שהי' בעת אמירת עשרת הדברות42(, ועד להכלל דדיבור אחד שבו 

נכללו כל עשרת הדברות.

גם  למעלה  מגיעים  דתושבע"פ,  בהפרטים  והיגיעה  העיון  דע"י  ויתירה מזו, 
ותיק עתיד לחדש  כל מה שתלמיד  דזהו מה שאמרו  הכלל.  מבחינת 
היגיעה בתורה ממשיכים מבחינת התורה כמו שהיא  כי ע"י  )לחדש43 דוקא(44, 

לתלמיד נבון יותר לא יצטרך לדבר דברים רבים כ"כ.  

41(  תענית ז, א. למה נמשלו דברי תורה כעץ שנאמר עץ חיים היא למחזיקים בה לומר לך 
מה עץ קטן מדליק את הגדול אף תלמידי חכמים קטנים מחדדים את הגדולים והיינו דאמר 

ר' חנינא הרבה למדתי מרבותי ומחבירי יותר מרבותי ומתלמידי יותר מכולן.

ה'  לפני  יום אשר עמדת  וכתיב בתריה  בניך  ולבני  לבניך  והודעתם  א.  כב,  42(  ברכות 
אלהיך בחורב מה להלן באימה וביראה וברתת ובזיע אף כאן באימה וביראה וברתת ובזיע. 

וראה תו"א יתרו סז, ב. ]ראה מילואים[

43(  ראה לקו"ש חי"ט ע' 252 הערה 21. בירושלמי ומדרשים שבהערה הקודמת לא נאמר 
. ולהעיר   . . . אבל כן הובא בכ"מ  הלשון "לחדש" ) כ"א הלשון "להורות" "לומר" וכיו"ב( 
שגם בירושלמי ויק"ר וקה"ר )פ"א( שם הובא ע"ז הפסוק )קהלת א,י( זה זה חדש גו'. ובויק"ר 

הוצאת מרגליות מביא גירסא )מכת"י( בויק"ר שם – "עתיד לחדש". 

44(  ראה המשך תרס"ו )ע' שפג. שם ע' שצג. ועוד(, ש"הגם דלכאורה כל הענינים דתושבע"פ 
)שחידשו חז"ל( הכל מתושב"כ", הנה באמת "כל עניני תושבע"פ הן בבחי' חידוש בכח עצמם 
ויגיעתם דוקא", וע"י היגיעה שלהם המשיכו "לא מבחי' תוה"ק לבד כ"א מבחי' העלם העצמי 
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מושרשת בהעלם העצמי דא"ס, שלמעלה מבחינת התורה כמו שבאה בבחינת 
המשכה וגילוי45. וזהו יגעתי ומצאתי46, דענין מציאה )מצאתי( הוא שמוצא דבר 
חדש שבתחילה לא הי’ אפשר לשער, כמו מציאה שבאה47 בהיסח הדעת. וזהו 
יגעתי ומצאתי, שע"י היגיעה בתורה מוצאים ומגלים ענינים חדשים, ועד שע"י 
היגיעה בתורה ]ובפרט בפנימיות התורה שהיא מעין תורתו של משיח[ עכשיו, 
נזכה לגילוי תורתו של משיח, שבא47 בהיסח הדעת, מצאתי דוד עבדי48 )מצאתי 
דוקא(, שאז יהי' גילוי עצמות אוא"ס בלי לבוש49 )ועד שגם הגילוי בשעת מ"ת 

הי' רק מעין הגילוי דלעתיד49(, בביאת משיח צדקנו, בקרוב ממש.

דא"ס". 

לפי  הוא,   – בסיני  למשה  ניתן  הכל  לחדש  עתיד  ותיק  מה שתלמיד  דכל  ומה שאמרו    )45
שבמ"ת "ניתנה" התורה כמו שהיא מושרשת ב"העלם העצמי דא"ס" )שלמעלה מבחינת התורה 

כמו שבאה בבחינת המשכה וגילוי(.

46(  מגילה ו, ב. ואמר ר' יצחק אם יאמר לך אדם יגעתי ולא מצאתי אל תאמן לא יגעתי 
ומצאתי אל תאמן יגעתי ומצאתי תאמן הני מילי בדברי תורה אבל במשא ומתן סייעתא 
הוא מן שמיא ולדברי תורה לא אמרן אלא לחדודי אבל לאוקמי גירסא סייעתא מן שמיא 

היא.

47(  סנהדרין צז, א. ג' באין בהיסח הדעת אלו הן משיח מציאה ועקרב.

ערך  לפי  לא  ל"מצאת",  מביא  ה"יגעת"   .1165 ע'  ח"ד  לקו"ש  וראה  כא.  פט,  48(  תהלים 
היגיעה, כמו שמציאה באה "בהיסח הדעת". ושכבר נקבל סוף כל סוף הגילוי של פנימיות 
התורה ע"י משיח צדקנו – שביאת המשיח הוא בענין של "מציאה" וכמ"ש "מצאתי דוד 

עבדי", שמדבר על משיח, שהוא בא בהיסח הדעת. 

49(  תניא פל"ו )מו, א(. וכמארז"ל שהקב"ה נותן כח בצדיקים לקבל שכרם לעתיד לבא 
שלא יתבטלו במציאות ממש באור ה' הנגלה בלי שום כנף ולבוש כדכתיב ולא יכנף עוד 
מוריך . . ונודע שימות המשיח ובפרט כשיחיו המתים הם תכלית ושלימות בריאות העולם 

הזה שלכך נברא מתחילתו וגם כבר היה לעולמים מעין זה בשעת מתן תורה.
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הערה 2: 

הדברי׳  כל  את  אלקים  וידבר  תקס"ח. 

האלה לאמור אנכי כו'. ויש להבין מהו שאמר 

הדברים האלה הל״ל וידבר אלקים אנכי כו'. 

ידוע דתיבת אלה מורה בכל מקום  אך הנה 

על בחי׳ הגילוי . . והדברי׳ האלה לשון רבים 

הכוונה על כמה בחי׳ גילוי בין דמשנה תורה 

אלה  בשם  נקראו  שכולם  דתושבע״פ  בין 

כולם  ואת  הדברות  בי׳  כאן  נכללין  שכולם 

דיבר ה׳ בי׳ הדברות הללו רק שניכללו בהן 

ע״ד בחי׳ התכללות הגילוי בהעלם בכל מקום׳ 

וזהו וידבר אלקים את כל הדברי׳ האלה שכל 

בסיני  אלקים  וידבר  הכל  בגילוי  אלה  בחי׳ 

כו' וד״ל.

הערה 3:

 חגיגה. ת''ר מעשה ברבי יוחנן בן ברוקה 

ורבי אלעזר )בן( חסמא שהלכו להקביל פני 

ר' יהושע בפקיעין אמר להם מה חידוש היה 

אנו  תלמידיך  לו  אמרו  היום  המדרש  בבית 

כן  פי  על  אף  להם  שותין אמר  אנו  ומימיך 

שבת  חידוש  בלא  המדרש  לבית  אפשר  אי 

ר' אלעזר בן עזריה  של מי היתה שבת של 

היתה ובמה היתה הגדה היום אמרו לו בפרשת 

הקהל ומה דרש בה הקהל את העם האנשים 

והנשים והטף אם אנשים באים ללמוד נשים 

באות לשמוע טף למה באין כדי ליתן שכר 

היתה  טובה  מרגלית  להם  אמר  למביאיהן 

דרש  ועוד  ממני  לאבדה  ובקשתם  בידכם 

אמר  היום  האמירך  וה'  היום  האמרת  ה'  את 

חטיבה  עשיתוני  אתם  לישראל  הקב''ה  להם 

אחת בעולם ואני אעשה אתכם חטיבה אחת 

בעולם  אחת  חטיבה  עשיתוני  אתם  בעולם 

דכתיב שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד ואני 

אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם שנאמר ומי 

כעמך ישראל גוי אחד בארץ ואף הוא פתח 

וכמסמרות  כדרבונות  חכמים  דברי  ודרש  

חכמים  תלמידי  אלו  אסופות  בעלי  נטועים 

בתורה  ועוסקין  אסופות  אסופות  שיושבין 

אוסרין  הללו  מטהרין  והללו  מטמאין  הללו 

מכשירין  והללו  פוסלין  הללו  מתירין  והללו 

שמא יאמר אדם היאך אני למד תורה מעתה 

אל  אחד  מרועה  נתנו  כולם  לומר  תלמוד 

כל  אדון  מפי  אמרן  אחד  פרנס  נתנן  אחד 

אלהים  וידבר  דכתיב  הוא  ברוך  המעשים 

את כל הדברים האלה אף אתה עשה אזניך 

כאפרכסת וקנה לך לב מבין לשמוע את דברי 

מטמאים ואת דברי מטהרים את דברי אוסרין 

ואת דברי מתירין את דברי פוסלין ואת דברי 

מכשירין.

מדב"ר. תני מעשה ברבי יוחנן בן ברוקא 

ורבי אלעזר חסמא שהלכו להקביל את פני 

חדוש  מה  להם  אמר  בפקיעים,  יהושע  רבי 

תלמידיך  לו  אמרו  היום,  המדרש  בבית  היה 

על  אף  להם  אמר  שותים.  אנו  ומימיך  אנו 

חדוש,  בלא  המדרש  לבית  אפשר  אי  כן  פי 

שבת של מי היתה, שבת של רבי אלעזר בן 

עזריה היתה, ובמה היתה הגדה היום, אמרו לו 

בפרשת הקהל, ומה דרש בה . . דברי חכמים 

כדרבן,  תורה  דברי  נמשלו  למה  כדרבנות, 

לומר לך מה דרבן זה מכון את הפרה לתלמיה 

מכונין  תורה  דברי  אף  לעולם,  חיים  להביא 

לב לומדיהן מדרכי מיתה לדרכי חיים. אי מה 

זה מטלטל אף דברי תורה מטלטלים,  דרבן 

מה  אי  נטועים.  וכמשמרות  לומר:  תלמוד 

תורה  דברי  אף  יתר,  ולא  חסר  זה  מסמר 

חסרים ולא יתרים, תלמוד לומר: נטועים, מה 

פרים  תורה  דברי  אף  ורבה,  פרה  זו  נטיעה 

חכמים  תלמידי  אלו  אספות,  בעלי  ורבים. 

בתורה,  ועוסקין  אספות  אספות  שיושבין 

אוסרין  הללו  מטהרין,  והללו  מטמאין  הללו 

מילואים
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והללו מתירין, הללו פוסלין והללו מכשירין, 

שמא יאמר אדם הואיל והללו מטמאין והללו 

הללו  מתירין,  והללו  אוסרין  הללו  מטהרין, 

לומד  אני  היאך  מכשירין,  והללו  פוסלין 

תורה מעתה, תלמוד לומר: נתנו מרעה אחד, 

אדון  מפי  אמרן,  אחד  פרנס  נתנן,  אחד  אל 

א(  כ,  )שמות  שנאמר  הוא,  ברוך  המעשים  כל 

וידבר אלהים את כל הדברים האלה, אף אתה 

שומע  לב  לך  וקנה  כאפרכסת  אזנך  עשה 

המטהרין,  דברי  ואת  המטמאין  דברי  את 

את  המתירין,  דברי  ואת  האוסרין  דברי  את 

בלשון  המכשירין,  דברי  ואת  הפוסלין  דברי 

הזה אמר להם אין דור יתום שרבי אלעזר בן 

עזריה שרוי בתוכו.

הערה 4: 

מגילה. ואמר ר' חייא בר אבא א''ר יוחנן 

אשר  הדברים  ככל  ועליהם  דכתיב  מאי 

הקב''ה  שהראהו  מלמד  בהר  עמכם  ה'  דבר 

ומה  סופרים  ודקדוקי  תורה  דקדוקי  למשה 

שהסופרים עתידין לחדש.

כל  ועליהם  עליהם  אמר  ריב"ל  ירושלמי. 

תלמוד  משנה  ממקרא  הדברים  דברים  ככל 

ואגדה אפי' מה שתלמיד ותיק עתיד להורות 

לפני רבו כבר נאמר למשה בסיני מה הטעם 

יש דבר שיאמר אדם ראה זה חדש הוא וגו' 

משיבו חבירו ואומר לו כבר היה לעולמים. 

אותן  רואה  שאתה  דברים  אפלו  ויק"ר.   

יתרון למתן תורה, כגון הלכות ציצית תפלין 

שנאמר  תורה,  מתן  בכלל  הן  אף  ומזוזה, 

לוחת  שני  את  אלי  ה'  ויתן  י(:  ט,  )דברים 

האבנים כתבים באצבע אלהים ועליהם ככל 

הדברים. רבי יהושע בן לוי אמר ועליהם ככל 

המצוה  כל  א(:  ח,  )דברים  וכתיב  הדברים, 

הדברים,  דברים  ככל,  כל  וגו',  אנכי  אשר 

תלמוד  הלכות  משנה  מקרא  המצוה,  מצוה 

ותיק  שתלמיד  מה  ואפלו  אגדות  תוספתות 

למשה  נאמרו  כלן  רבו,  לפני  לומר  עתיד 

בסיני, שנאמר )קהלת א, י(: יש דבר שיאמר 

ראה זה חדש הוא, חברו משיב עליו )קהלת א, 

י(: כבר היה לעולמים.

חדש  זה  ראה  שיאמר  דבר  יש  קה"ר פ"א. 

הוא, כתיב )דברים ט, י(: ויתן ה' אלי את שני 

לוחת האבנים כתבים באצבע אלהים ועליהם 

ככל הדברים, אמר רבי יהושע בן לוי, עליהם, 

המצוה,  הדברים,  דברים,  ככל,  כל,  ועליהם, 

הלכות  ומשנה  שמקרא  ללמדך  המצוה,  כל 

עתיד  ותיק  שתלמיד  ומה  והגדות  תוספתות 

ונתן הלכה למשה מסיני,  היה  להורות, כבר 

זה  מנין, ממה שכתוב יש דבר שיאמר ראה 

דבר חדש הוא, והרי חברו מוכיח עליו כבר 

היה לעולם.

הערה 10: 

דמשתדלי  אינון  כל  אינון  זכאין  זח"ב. 

באורייתא. ובגין דכד ברא קודשא בריך הוא 

וברא עלמא,  עלמא, אסתכל בה באורייתא, 

אורייתא  וכי   .  . עלמא  אתברי  ובאורייתא 

למעבד  דבעי  למלכא  אין.  הוה.  אומנא 

פלטרין, אי לא שוי לגביה אומנא, לא יכיל 

למעבד פלטרין. כיון דפלטרין אתעבידו, לא 

סליק שמא, אלא דמלכא. אלין פלטרין דעבד 

מלכא, מלכא שוי באינון פלטרין מחשבה. כך 

קודשא בריך הוא, בעי למברי עלמא, אסתכל 

ואף על גב דאומנא עבד פלטרין,  באומנא, 

פלטרין  אלין  דמלכא,  אלא  שמא  סליק  לא 

דעבד מלכא, ודאי מלכא בנה פלטרין . .  בי 

אתברי  דעד  עלמא,  הוא  בריך  קודשא  ברא 



כי

עלמא . .  וכד בעא קודשא בריך הוא למברי 

עלמא, הוה מסתכל בה באורייתא, בכל מלה 

ומלה, ועביד לקבלה אומנותא דעלמא. בגין 

באורייתא  עלמין,  דכל  ועובדין  מלין  דכל 

אינון. ועל דא קודשא בריך הוא הוה מסתכל 

ברא  דאורייתא  לאו  עלמא.  וברא  בה, 

עלמא, אלא קודשא בריך הוא, באסתכלותא 

דקודשא  אשתכח  עלמא.  ברא  דאורייתא 

לקבליה  ואורייתא  אומנא,  איהו  הוא  בריך 

. . הואיל וקודשא בריך הוא  ולגביה אומנא 

אסתכל בה, אצלו הוה אומנא. ואי תימא מאן 

יכיל למהוי אומנא לגביה. אלא אסתכלותא 

דקודשא בריך הוא בגוונא דא . . באורייתא, 

כתיב בה, בראשית ברא אלהים את השמים 

את  וברא  מלה,  בהאי  אסתכל  הארץ,  ואת 

אלהים  ויאמר  בה,  כתיב  באורייתא  השמים. 

יהי אור, אסתכל בהאי מלה, וברא את האור. 

באורייתא,  בה  דכתיב  ומלה  מלה  בכל  וכן 

אסתכל קודשא בריך הוא, ועביד ההיא מלה, 

ועל דא כתיב ואהיה אצלו אמון. כגוונא דא 

כל עלמא אתברי. 

בגלל  בתורה  שעוסקים  אלה  כל  ]אשרי 

שכשברא הקב"ה את העולם הסתכל בתורה 

 .  . העולם  נברא  התורה  וע"י  העולם  וברא 

וכי התורה היא אומן? כן. משל למלך שרצה 

בשביל  אומן  לקחת  ומוכרח  ארמון  לעשות 

נתן  כי  המלך  ע"ש  נקרא  והארמון  לבנותו  

בו את מחשבתו כך שהקב"ה ברא את העולם 

הוא הסתכל בתורה . . וא"ת מי יכול להיות 

אומן כן. למלך שרוצה לעשות ארמון אם אין 

אצל   .  . הארמון  לבנות  יכול  לא  אומן  לו 

הייתה  הקב"ה  של  הסתכלותו  אלא  הקב"ה 

באופן שבתורה הוא כתב בה בראשית ברא 

וגו'[.

הערה 12: 

באדם  זה  דוגמת  ויובן  תקס"ב.  ושבתה 

התחתון כשפועל בהם שבידו לכתוב וכדומה 

הרי הכח שביד הי׳ מתפשט הרבה מאד ויש 

בכלי היד כח רוחני מכח היד עצמו שפעולתו 

בקצבה  אלא  תתפשט  בלתי  ולעכב  לעצר 

לבד  אלף  אות  לכתוב  היינו  וכך  כך  וגבול 

וכדומה הנה כשמקיים בפועל ממש צימצום 

זה וכותב רק אלף לבד הרי בא כח היד לידי 

בפעולה  היד  מכח  נמשך  שלא  ממש  גבול 

נגלית על הנייר רק האלף כו׳ אבל הכח שביד 

שפעולתו לעכב כנ"ל.

תלב. אך הענין הוא, שארז״ל בי׳ מאמרו׳ 

להבראו׳  יכול  במאמר  והלא  העולם  נברא 

בראשי׳   .  . א׳  במאמר  הי׳  שתחל׳  ופי׳  כו׳ 

בחי׳  שהוא  בלבד  ובראשי׳  כו'  מאמר  נמי 

חכ׳ כדכתי׳ ראשי׳ חכמ׳ ברא כו׳ ופי׳ שתחל׳ 

י׳ מאמרו׳ רק במחשבה  ולא  א׳  הי׳ במאמר 

י״ס  האציל  ואח״כ  וד״ל  כו׳  אמלור  אנא  א׳ 

ונתחלק לי׳ מאמרו׳ פרטיי׳ יהי אור כו׳ יהי 

רקיע כו׳ אבל תחל' שיתה׳ י׳ מאמרו׳ הי׳ קוד׳ 

במאמר ומחשבה א׳ אנא אמלוך כו׳ וד״ל.

מארז"ל  ע"פ  כ"ז  ויובן  להצ"צ.  סהמ"צ 

הידוע דבעשרה מאמרות נברא העולם  והלא 

המאמר  פי'   כו'  להבראות  יכול  א'  במאמר 

האחד הוא מאמר דבראשית שהוא הכולל כל 

את  ברא  בראשית  ע"פ  בזהר  וכמ"ש  הי"מ 

ואת הארץ את השמים לאכללא כל  השמים 

עובדוי דבשמים כו'. והענין הוא כי בראשית 

עשית  בחכמה  כולם  וכתיב  חכמה  בחי'  הוא 

וןהוא  המאמרות  שאר  כל  נכללו  שבחכמה 

בה  שנכל  א'  במחשבה  שחושב  כמי  עד"מ 

המאמר  כמ"כ  אח"כ,  שידבר  דיבורים  הרבה 

מילואים



ספר המאמרים מלוקט - עם פענוחים כי

דבראשית הוא בחי' מחשבה א' דאנא אמלוך 

שעלה במחשבתו ית' להבראות השמים והארץ 

וכל אשר בהן שמיד שעלה במחשבתו נתהוו 

רז"ל  בדברי  וכדאי'  זו  מחשבה  ע"י  כולם 

וז"ש שבמאמר  שבמחשבה א' נברא העולם, 

א' יכול להבראות, שהרי באמת נתהוו כולם 

ע"י מאמר זה הא' רק שלא יצאו לגילוי כמו 

שהן עתה אלא ע"י ט' מאמרות.

בראשית  שאמרו  וזהו  אדהאמ"צ.  מאמרי 

מאמר  שיש  ידוע  להיות  הוא,  מאמר  נמי 

סתום ומאמר פתוח מא׳ סתום הוא במחשבה 

והוא בחי׳ דיבור שבמחשבה שנעשה מחשבה 

שבדיבור ומחשבה שבדבור ממש נק׳ מאמר 

מה שחושב  הוא  סתום  ומאמר  בגילוי  פתוח 

הבונה  אומן  ועד״ז   .  . שבמחשבה  באותיות 

מצוה לעשות כך וכך , ועל האומן יש ממונה 

שהוא עיקר הבונה את הבנין בחכמתו ורצונו 

דייקא. וכך יובן למעלה בבחי׳ אלקים דבינה 

מ״מ אלה נק׳ אומנא . . וה״ז כמו האומן שמצוה 

בדרך פרט מה שכלול אצלו במח׳ אחת, כך 

בחי׳ בינה נק׳ אומנא לצוות במאמרים פרטים 

בהתחלקות האותיות דמחשבה כו'. ואבא אמר 

לאימא הוא בחי׳ מאמר סתום יותר שזהו כמו 

שמצוה לאומן שהוא בחי׳ כללי יותר . . וזהו 

שאמרו דבראשית נקודה בהיכלא הנ״ל נמי 

מאמר הוא מחכמה עצמה אלא שהוא מאמר 

סתום וכללי היותר מכולם שכולל הכל.

והיינו מ״ש בדבר ה׳ דמשמע שהוא  ח"ב. 

לי׳  שנתחלקו  ואעפ׳י  לבד  א׳  דיבור  רק 

א׳  מא׳  הוא  כולם  ומקור  שורש  מאמרות 

לבד כמארז"ל והלא במא׳ א׳ יכול להבראו׳, 

והוא דיבור הגדול הכוללם כולם כו׳ . וביאור 

עד"מ  פי׳  עשית,  בחב׳  כולם  דהנה  הדברים 

שרוצה לומר דבר שכל שכשבא השכל מכח 

עדיין  הוא  הנה  לכח המדבר שבנפשו  שכלו 

רק שכל א׳ לבד ואח"כ כשיגלה השכל בקול 

וזהו  כו׳,  מאמרות  להרבה  יתחלק  ואותיות 

בבחי׳  נחלקו  שהי׳מ  העליון  לדיבור  משל 

לבוש הדיבור , אבל במקור הדיבור הנמשך 

לבד  א׳  דיבור  אלא  אינו  עדיין  אצי׳  בבחי׳ 

מה  כל  הכולל  שהוא  ע"ש  גדול  שנק׳  אלא 

שיתחלק ממנו אח׳׳כ כנ׳׳ל.

אוה"ת. שכולם ממאמר אחד נמשכו ומאמר 

א' כוללם יחד כמאמר רז"ל והלא במאמר אחד 

יכול להבראות כו'. והוא מאמר דבראשית כו' 

והוא עד"מ כמו המחשבה באדם שכוללת כמה 

דיבורים . . והרי מח' האחת שקדמה לריבוי 

הדיבורים שנמשכו ממנה היא אמיתת מקורם 

וכוללת כולם מראש לסוף.

הוא  מאמר  נמי  בראשית  בחי'  וזה  שם. 

שכולל כל שאר המאמרות יהי אור יהי רקיע 

כו' והו בחי' הד' רבתי מקור כל ההשתלשלות 

נעשו  שמים  ה'  בדבר  ליש  מאין  וההתהוות 

בחי'  הוא  פיו  רוח  רק  צבאם  כל  פיו  וברוח 

שד'  דאע"פ   .  . דאתגלין  עלמין  ההתהוות 

היינו בחי' מח' א' כנ"ל אך הוא בחי'  רבתי 

שרש  הוא  זו  שבחי'  כנ"ל  שבמח'  הדיבור 

ומקור התהוות כל העולמות.

נפרדות  ע"ס  שהם  בע"מ  וז"ש  תרנ"ט. 

אריך  מקום  שהוא  א'  במאמר  והלא  נבה"ע 

שנקרא אחד יכול להבראות . . ונמצא מפרש 

דמאמר אחד הוא למעלה יותר מע"מ, דמאמר 

אחד הוא בחי' אריך.

הערה 13:

עשרה  כנגד  אמר  יוחנן  ורבי  מגילה.   

מאמרות שבהן נברא העולם הי נינהו ויאמר 

דבראשית הני תשעה הוו בראשית נמי מאמר 

הוא דכתיב בדבר ה' שמים נעשו וברוח פיו 

דמשתעי  נמי.  בראשית  ]רש"י:  צבאם.  כל 



כג

בשמים ובארץ דכתיב בדבר ה' שמים נעשו 

הן  אף  הוא.  מאמר  צבאם:  כל  פיו  וברוח 

במאמר נבראו:[

הערה 24:

 ביאוה"ז לאדהאמ"צ. וכמאמרם ז"ל לעולם 

דרך  וענין  קצר'  דרך  לתלמידו  אדם  ישנה 

לקצר  דברים  העלמת  ענין  אינו  זאת  קצר' 

והלעים דברים ממש אלא ענין הוא שיכלול 

כל ההשפע' ההי' בדברים קצרים שיהיו מיעוט 

שיש  והרוחב  האורך  כל  מחזיקים  הדברים 

בפרטים באות' ההשפע' ואז מפני שהדברים 

לא  והרי  לקבל  המקבל  יוכל  במעוט  באים 

הדברים  באותם  שהרי  דבר   שום  נעדר 

המועטים יוכל לעמוד על כל האורך והרוחב 

בדברים  שכללם  המסתעפים  פרטי  וכל 

המועטים עד שלא ימצ' שום דבר חדש בכל 

הפלפול האורך כל הכל נכלל באותן הדברים 

. . ונמצא בחינת צמצום כזה אינו ענין העלם 

כדי שיבא  דבר אלא אדרבא  חצי  ולא  דבר 

בדרך  כללו  ע"כ  במקבלים  הבנה  לידי  הכל 

קצרה כנ"ל וד"ל.

הערה 26: 

הנה  לתלמיד  הרב  בהשפעת  כמו  תרס"ח. 

כשהרב משכיל ומבין את השכל לעצמו ה״ה 

לפ״ע שכל הרב בעצמו ואינו בערך התלמיד 

כלל, ועם היות שיש בזה ג״כ מה ששייך אל 

התלמיד דהיינו בחי׳ חיצוניות השכל של הרב 

כלל  ניכר  ואינו  יחד  מעורב  הכל  הרי  כו׳, 

החיצוניות מן הפנימיות גם להרב בעצמו כו׳. 

ויושפע  יומשך  ישפיע השכל להתלמיד  ואם 

ג״כ בחי׳ הפנימיות שבו כו', ובהכרח שיצמצם 

הרב שכלו והיינו שיתעלם גילוי אור השכל 

נבדל  ועי״ז  כלל,  בגילוי  יאיר  שלא  לגמרי 

וניכר חיצוניות השכל מה ששייך אל  בפ״ע 

בחי׳  מתעלם  החיצוניות  מזה  וגם  המקבל, 

שנשאר  ומה  כו',  שבו  הרב  והגילוי  האור 

בהאור שאפשר שיתגלה אל המקבל מתצמצם 

בחי׳  כל  הכוללת  כללית  אחת  נקודה  בבחי׳ 

האור הזה בהעלם.

ומקבל,  במשפיע  עד"מ  זה  ויובן  תרפ"ז. 

אצל  מאיר  שהוא  כמו  שכל  האור  הנה 

המשפיע הרי אינו בערך המקבל כלל. והגם 

דבודאי הרי יש בו גם האור שכל השייך אל 

המקבל, והיינו שיש בזה חיצוני' השכל שהוא 

בערך המקבל דמה שהוא בערך המקבל הוא 

רק חיצוני' השכל בלבד, וכשמאיר אור שכל 

המשפיע העצמי לעצמו הרי יש שם גם מה 

שהוא בערך אל המקבל והיינו חיצוני' השכל, 

דכל פנימי' הרי מוכרח שיהי' לו חיצוני' ג"כ, 

שהוא  השכל  חיצוני'  גם  שם  יש  הרי  א"כ 

ניכר  שאינו  אלא  זו,  פנימי'  של  החיצוני' 

יכול  אינו  עצמו  המשפיע  וגם  כלל,  לעצמו 

והחיצוניות  הפנימי'  בין  ולהבדיל  להכיר 

ומכש"כ להכיר את החיצוני' שבערך המקבל. 

דהנה לאחר שמצמצם המשפיע את אור שכלו 

אז הוא ניכר ונבדל החיצוני' מן הפנימי'.

בהשפעת  כמו  הוא  בזה  והמשל  ה'תש"ט. 

הרב לתלמיד, כשהרב משכיל ומבין את השכל 

לעצמו ה״ז השכלה מה שהיא לפ״ע שכל הרב 

בעצמו, ואינו בערך התלמיד כלל, ועם היות 

שיש בזה ג״כ מה ששייך אל התלמיד, דהיינו 

בחינת חיצוני׳ השכל של הרב, דרב ותלמיד 

בתכלית,  מזה  זה  רחוקים  שהם  היותם  עם 

ומ״מ הרי יש להם שייכות זה לזה עכ״פ, ולכן 

הרי חיצוני' השכל של הרב הוא בכללותו מה 

ששייך אל התלמיד, אמנם הכל מעורב יחד 

ואינו ניכר כלל החיצוני׳ מן הפנימי׳ גם להרב 

בעצמו דהרי הרב רואה בזה כל הפנימי׳ ממש 

לסברא  זו  סברא  בין  הבדל  בלי  שהוא  כמו 

מילואים
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השני׳ שבההשכלה ההיא וכולא חד, ואם ישפיע 

בחי׳  ג״כ  ויושפע  יומשך  אז השכל להתלמיד 

הפנימי׳ שבו כו', ובהכרה שיצמצם הרב שכלו, 

והיינו שיתעלם גילוי אור השכל לגמרי שלא 

וניכר  בפ״ע  נבדל  ועי״ז  כלל,  בגילוי  יאיר 

חיצוני׳ השכל מה ששייך אל המקבל.

הערה 28:

 תרצ"ט. ולכן יש חילוקים בהגילוים מטעם 

כוונתם, ואשר על כן אינו דומה כוונת הגילוי 

בגילוי  הגילוי  לכוונת  העצם,  מן  בגילוי 

העצמות, אבל עכ"פ הנה גם בגילוי העצם הרי 

יש בזה כוונה מאחר שהוא גילוי רצוני.

הערה 29: 

תרע"ח. דהנה לכאו׳ מהו כל ענין התהוות 

הכלים  ומיעוט  אור  ריבוי  שהי׳  התהו  עולם 

ונשברו הכלים ונסתלק האור כו' והלא לפניו 

ית׳ הי׳ גלוי וידוע שיהי׳ כן, וא״כ על מה הי׳ 

כל ענין ההתהוות דעולם התהו כו' ומבו'  במ״א 

וכן הוא במבו״ש שזהו בשביל הפרדת הפסולת 

שנתהוו ע"י הצמצום כו׳ דהצמצום הו״ע הגבו' 

וטבע הגבו' שמתהוים מזה פסולת, וע״ז ענין 

התהו להפריד הפסולת כו' הנה ג׳׳ז צ״ל על מה 

הוצרך כל ענין הצמצום, שהרי הצמצום הי' רק 

בהאור, והיינו מפני שהי׳ גילוי אור בבחי׳ א״ס 

ובבחי׳ בל"ג ולא הי׳ מקום לעמידת העולמות 

האור  שנסתלק  הצמצום  להיות  הוצרך  כו' 

שבבחי׳ א״ס ונמשך אור הקו בבחי׳ מדה וגבול 

בבחי׳  תחלה  הגילוי  הי׳  מה  על  ולכאו׳  כו'. 

ואח״כ המשכת הקו, הרי  א׳׳ס שיהי׳ הצמצום 

הקו  המשכת  בתחלה  להיות  יכול  הא״ס  בכח 

בבחי׳ מדת וגבול כו'. ובאמת הרי הקו נמשך 

מן העצמות שהוא גילוי מן העצם כנודע, והי׳ 

יכול להיות מתחלה המשכה זו.

ובבלי  א״ס  בבחי׳  האור  דלהיות  תרפ"א. 

גבול, ולזאת לא הי׳ מקום לעמידת העולמות 

שהוא  האור  ונסתלק  הצמצום  להיות  והוצרך 

וגבול,  במדה  הקו  אור  ונמשך  א׳׳ס  בבחי׳ 

יאיר  שתחלה  ית׳  מלפניו  כזאת  היתה  ולמה 

אור שהוא בבחי׳ א״ס ושיוצרך להיות הצמצום 

ואח״כ המשכת הקו, הרי בכח הא״ס הי׳ יכול 

שלא  וגבול  במדה  הקו  המשכת  שיהי׳  להיות 

ההמשכה  יהי׳  הבל״ג  הא״ס  ומן  הצמצום  ע״י 

בקו, אשר באמת כן הוא גם עתה )ע״י הצמצום( 

שהרי הקו המשכתו מן העצמות והוא גילוי מן 

מתחלה,  כזו  המשכה  להיות  יכול  והי׳  העצם, 

בהתהוות  ענין  צורף  הי׳  ולא  הצמצום,  בלי 

עולם התהו.

הערה 42:

וכח  וכענין דברי אשר שמתי בפיך   תו"א. 

זה ניתן לישראל להיות הלכה היוצאת מפיהם 

דבר ה' ממש שנאמרה למשה מסיני ניתן בזמן 

קבלת התורה בעשרת הדברות לאמר מה שכבר 

נאמרה דהיינו בחי' בטול אליו ית' שאין הדבור 

נעשה נפרד אצל האדם להיות יוצא מפי עצמו 

כאלו הוא שלו רק כמ"ש תען לשוני אמרתך 

שהתורה היא אמרתך אלא שלשוני תען כעונה 

. ומזה יתבונן   . אחר האומר מה שהוא אומר 

המשכיל ויפול עליו אימה ופחד בעסק התורה 

שנאמרו  ממש  הוא  ה'  דבר  כי  ללבו  בשומו 

למשה מסיני. וזה שארז"ל ע"פ והודעתם ולבני 

בניך וסמיך ליה יום אשר עמדת כו' מה להלן 

באימה ויראה כו' אף כאן כו' שלכאורה אינו 

שהרי  כו'  כאן  אף  להלן  מה  זה  דמיון  מובן 

במעמד הר סיני וכל העם רואים את הקולות 

ופב"פ דבר ה'. משא"כ בעסק התורה של כל 

הוא  הענין  אלא  עצמו.  בפני  כשלומד  אדם 

כמש"ל כי גם עסק התורה שבכ"א ובכל זמן 

הוא דבר ה' ממש שנאמר למשה מסיני. 



מכתב כ"ק אדמו"ר שליט"א

ר"ח סיון
ה'תשמ"ט
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מכתב כ"ק אדמו"ר שליט"א

ב"ה, יום ראשון פ' נשא את ראש,
ר"ח סיון שנת תשמ"ט,

ברוקלין, נ.י.
אל כל בני ובנות ישראל

בכל מקום שהם
ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים ביום הזה – זה ראש חודש 
– באו מדבר סיני, ויחן שם ישראל – ויחן לשון יחיד, כאיש אחד בלב אחד – נגד 

ההר – לקבל התורה מהר סיני.

ולשון הבטחה( ממלכת  ציווי  )לשון  לי  ואתם תהיו  נאמר להם  וביום השני 
כהנים וגוי קדוש. וביום השלישי נאמר להם מצות הגבלה, השמרו לכם עלות בהר 
וביום  הרביעי נאמר להם מצות פרישה – מהחומר והגשם – היום ומחר,  וגו'. 

ולהיות נכונים בימים אלה ליום קבלת התורה, ששה בסיון בו ניתנה תורה.

והימים האלה נזכרים ונעשים מדי שנה בשנה כחדשים, ועד – חדשים ממש 
– קבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

ויקויים תיכף היעוד תבוא לפניך תפלתי הטה אזנך לרינתי.

בכבוד ובברכה, ובברכת החג, מועדים לשמחה 
– והכל מודים בעצרת דבעינן נמי לכם –

ולקבלת התורה בשמחה ובפנימיות



כז

דיום  חומש  שיעור  ראש:  את  נשא  פ' 

זה. וראה "היום יום" ב חשון )מסה"ש 
ה'תש"ב ס"ע 29 ואילך(: מען בַאדַארף 
לעבן מיט דער צייט . . מיט דער פרשת 
פון  סדרה  פון  היום  פרשת  און  השבוע 
פרשתנו.  ריש  לקו"ת  וראה  וואך.  דער 

שיחת יום א', ר"ח סיון שנה זו]א[.

דיום  )השיעור  נשא  פרשת  התחלת  ]י[ 

לאמר  משה  אל  ה'  "וידבר   – היא  ראשון( 

בדרגת  שגם  היינו,  גו"',  ראש  את  נשא 

על  אמיתי, ששליט  "ראש"  דבנ"י,  ה"ראש" 

הלב ומנהיג אותו ואת כל הגוף - נעשה ענין 

של הרמה והתנשאות, "נשא את ראש".

ע"י  ה'"(  )"וידבר  הקב"ה  עושה  זה  וענין 

משה  ניצוץ  גם  כולל  משה"(,  )"אל  משה 

והנשים  האנשים  מישראל,  שבכאו"א 

ופועל פעולתו  ניצוץ משה  בו  והטף, שיש 

עד לכח העשי' שבו, והרי, ענינו של משה 

נעשה  התורה  שע"י  היינו,  תורה,   - הוא 

נשיאת ראש )"נשא את ראש"( אצל כאו"א 

מישראל.

ביום  חל  סיון  ר"ח  שכאשר  מובן,  ומזה 

עם  וחיים  לומדים  שבו  נשא,  דפ'  ראשון 

הענין ד"נשא את ראש" – ניתוסף עוד יותר 

בהכנה לקבלת התורה שבר"ח סיון, הלוך 

ומוסיף ואור, עד לתכלית השלימות דקבלת 

התורה – "תורה חדשה מאתי תצא".

יתרו ד"ה בחודש  ראה תו"א  סיון:  ר"ח 

השלישי )סז, סע"ג(: ובשבוע הז' ביום ג' 
בו ]ר"ח סיון[ הוא כאילו כבר נכנסה כל 
השבוע ונעשו אז ישראל מוכנים ועומדים 
כו']ב[. ועד"ז בד"ה זה תו"ח יתרו )שעג, 

א(]ג[.

]ב[ ]ראה לקמן ד"ה "זה ראש חודש"[.

דז' שבועות הספירה  ]ג[ הענין הוא כידוע 

]ש[הן מ"ט שערי בינה, והוא בחי' בירור ז' 

המדות שנמשך למל' שהוא שם ב"ן, וע"כ 

הן ]ז'[ שבועות דוקא, כמו בקידוש הלבנה 

מטעם  דוקא,  בחדש  ימים  ז'  אחר  שזמנה 

שאז נשלם בה ז' מדות דז"א שנק' שמשא 

כנ"ל, וכך בענין הספירה בז' שבועות הנ"ל 

שהן ז' ימים דז"א נשלם כל המשכות דז"א 

במל' ממ"ט שע"ב כו' לברר למדות דק"נ.

אך בהגיע יום הג' בשבוע הז' שהוא בחי' 

ת"ת שבמל', וידוע דבחי' ת"ת כלול מחו"ג 

ת"ת  בבחי'  ע"כ  וממילא  ומל',  ומנו"ה 

שבמל' נשלם כל בנין המל' בג' קוין שבה, 

כי יש בת"ת מכללות ג' הקוין מפני שעולה 

עד הכתר רק שהוא בכלל עדיין )ובמ"ת בא 

כח הגילוי דרך פרט(.

וא"כ בהגיע יום הג' בשבוע הז' שהוא ר"ח 

סיון בחי' ת"ת שבמל', ה"ז כאלו נשלם ובא 

כל הז' ספירות דשבוע זאת, וכללות כל הז' 

שבועות נכלל]ו[ בה וכלולי' מכללות דמ"ט 

בחי'  בה  מאיר  הזה  ביום  ולכך  כו'.  שע"ב 

נקודה אחת עכ"פ שהוא כמו בחג השבועות 

כאשר מאיר מאור הכתר ממש, רק שביום 

זה יש בהעלם ובכח כל מה שעתיד להיות 

בגילוי גמור במ"ת כמו במולד הלבנה דגם 

שהוא רק כנקודה אחת הרי הנקודה הזאת 

נתפשט ונתמלא.

בחודש השלישי: ראה זח"ב עח, ב.

בחדש השלישי וגו' . . בההוא זמנא דמטו 

קודשא  להו  כניש  דסיני,  לטורא  ישראל 

ליה  ואשגח  דישראל,  לזרעיין  הוא  בריך 

דישראל  זרעא  בכלהו  אשכח  ולא  בכלהו, 

בני  כלהו  קדישא,  זרעא  כלהו  פסלו, אלא 

מכתב כ"ק אדמו"ר שליט"א
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קשוט. בההוא זמנא אמר קודשא בריך הוא 

אורייתא  למיהב  בעי  אנא  השתא  למשה, 

לישראל.

]בחדש השלישי וגו' . . באותו זמן שהגיעו 

ישראל להר סיני, כינס אותם הקדוש ברוך 

ולא  בכולם,  והשגיח  ישראל  זרע  את  הוא 

מצא בכל זרע ישראל פסול, אלא כלם זרע 

אמר  זמן  באותו  אמת.  בני  כולם  קודש, 

הקדוש ברוך הוא למשה: עכשיו אני רוצה 

לתת תורה לישראל.[

בחודש השלישי . . באו מדבר סיני: יתרו 

יט, א.

מארץ מצרים: ראה ד"ה אנכי תרכ"ו. 

זה ראש חודש: שבת פו, ב]ד[. וראה תו"א 

יתרו  )ועם הגהות באוה"ת  הנ"ל]ה[  ד"ה 
שם  בתו"ח  זה  ד"ה  ואילך(.  תשעב  ע' 
)שסז, ב ואילך]ו[(. ד"ה זה תרנ"ה )סה"מ 
תרנ"ה ע' פח ואילך(. ד"ה זה ה'תשמ"ח.

]ד[ ת''ר בששי בחדש ניתנו עשרת הדברות 

אמר  בו  בשבעה  אומר  יוסי  רבי  לישראל 

סיני  למדבר  בר''ח אתו  עלמא  דכולי  רבא 

כתיב הכא ביום הזה באו מדבר סיני וכתיב 

מה  חדשים  ראש  לכם  הזה  החדש  התם 

להלן ר''ח אף כאן ר''ח.

]רש"י: כתיב הכא. הזה הזה לגזירה שוה:[

ישראל  בני  לצאת  השלישי  בחדש  ]ה[ 

בצאת  כי  כו',  הזה  ביום  מצרים  מארץ 

ספירת  לספור  התחילו  ממצרים  ישראל 

לך.  תספר  שבועות  שבעה  כמ"ש  העומר, 

והם הכנה להיות קבלת התורה בשבועות, 

דהיינו להיות גילוי אוא"ס ב"ה למטה כמו 

אחר  לאמר  ית'  אליו  בטול  בבחי'  למעלה 

ממש  ה'  דבר  ולהיות  הוא,  שיאמר  מה 

ובשבוע  תורתם.  בעסק  ישראל  בני  בתוך 

כל  נכנסה  כבר  כאלו  הוא  בו,  ג'  ביום  הז' 

השבוע, ונעשו אז ישראל מוכנים ועומדים 

לקבל בחי' בטול זה. והיה אז מולד הלבנה 

שהוא גילוי אוא"ס ב"ה אחר בטול הלבנה 

אליו. ולכן נק' ביום הזה סתם, כי יום היינו 

יום  לאור  אלהים  ויקרא  כמ"ש  וגילוי  אור 

והיינו גילוי ואהבה שבבחי' בטול אליו ית'.

שראש  מה  דהנה  הוא  הענין  וביאור  ]ו[ 

חודש נקרא בשם יום הזה הוא כי לשון זה 

גילוי, מראה באצבעו ואומר זה.  מורה על 

הלבנה,  מולד  חודש,  ראש  של  ענינו  וזהו 

דגם לפני המולד, כשהלבנה היא בתכלית 

במציאות,  היא  הלבנה  הרי  ההעלם, 

הלבנה  ומולד  חודש  שבראש  והחידוש 

בגילוי, שמאיר בה  הוא, שאז הלבנה היא 

גם  הוא  ועד"ז  ויכולה להאיר.  אור השמש 

ענין מתן תורה, שענינו הוא גילוי, בחי' זה.

ויחן שם ישראל . . נגד ההר: יתרו שם, ב.

עה"פ]ז[.  פרש"י  אחד:  בלב  אחד  כאיש 

וראה לקו"ש חכ"א שיחה א']ח[ וב' לפ' 
יתרו )ע' 100 ואילך(. 

בלב  אחד  כאיש  ישראל:  שם  ויחן  ]ז[ 

בתרעומות  החניות  כל  שאר  אבל  אחד, 

ובמחלוקת.

נגד ההר"  ישראל  "ויחן שם  מן הפסוק  ]ח[ 

מצטט רש"י את המילים "ויחן שם ישראל", 

כל  שאר  אבל  אחד,  אחד  "כאיש  ומרש: 

החניות בתערמות ובמחלוקות".

לבין לשון  בין לשון רש"י  יש שינויים   .  .

נאמר  במכילתא  א(  ומהם:  המכילתא, 

רש"י  ואילו  אחד",  לב  )כולם(  הושוו  "כאן 



כט

מפרט "כאיש אחד בלב אחד". ב( במכילתא 

"נוסעים... וחונים במחלוקת", ואילו  נאמר 

הביטויים  שני  מוזכרים  רש"י  בפירוש 

במכילתא  ג(  ומחלוקות".  "בתערומות 

ישראל  שם  ויחן  נאמר  "לכך  הוא  הסיום 

נגד ההר", ורש"י מתייחס רק למילים "ויחן 

שם ישראל", ואינו מצטט את המילים "נגד 

ההר".

ההכנה  השאלה:  אפוא,  מתעוררת,   .  .

הנפשית והרצון למתן תורה היו שונים אצל 

הרוחני.  ומצבו  לדרגתו  בהתאם  יהודי  כל 

ויתר  ושבעים הזקנים,  החל ממשה, אהרן 

הדרגות, עד ליהודים אשר בדרגה הנחותה 

ביותר, אשר אפילו לאחר נס קריעת ים סוף 

טענו "היש ה' בקרבנו" וכדומה.

כתוב  להיות  כאן  גם  היה  צריך  זה  לפי 

"ויחנו שם ישראל נגד ההר" - בלשון רבים.

המילים  את  הפסוק  מן  רש"י  מצטט  לכן 

"נגד  ההמשך  את  ולא  ישראל",  שם  "ויחן 

שכל  היא  הפסוק  שכוונת  ומסביר,  ההר", 

אחד",  "כאיש   - "ישראל"  היו  היהודים 

לדרגות  בהתאם  ולא  ביניהם,  באחדות 

"נגד  התורה  לקבלת  הכנתם  של  השונות 

ההר".

יהיו  שכולם  כך  לידי  הביאה  זו  ואחדות 

"בלב אחד" - כולם ברצון אחיד בלב לקבל 

את התורה.

אחד"  כאיש  אחד  "בלב  בין  ההבדל  זהו 

בלב אחד  "כאיש אחד  לבין  אצל המצרים 

אצל ישראל": 

אחד"  "כאיש  התאחדותם  המצרים  אצל 

 - אחד"  "בלב  של  כתוצאה  רק  היתה 

במטרה אחת של "נוסע אחריהם" - רדיפת 

ישראל, אך הם עצמם כ"מצרים" לא הפכו 

לאחד. ולפיכך מצטט רש"י רק את המילים 

ולא את המילה שלפניהן  "נוסע אחריהם" 

"מצרים...".

  - ישראל  אצל  האחדות  בפרשתנו  ואילו 

- היא מעצם היותם ישראל,  "כאיש אחד" 

ולכן מצטט כאן רש"י ומדגיש את "ויחן שם 

ישראל".

ואחדות זו הביאה אותם לידי "בלב אחד" 

- לקבלת התורה.

האחדות  התבטאה  המכילתא  לפי  אך 

בני  כל  אחד",  לב  )כולם(  ש"הושוו  בכך 

ישראל הושוו  ברצון זהה לקבלת התורה, 

ולכן נאמר במכילתא בהמשך "לכך נאמר 

ויחן שם ישראל נגד ההר.

וביום השני כו': ראה שו"ע אדה"ז או"ח 

סו"ס תצד )אלא ששם מונה ימי השבוע 
דשנה ההיא, וכאן, מדובר בימי החודש(.

להתענות  שלא  אלו  במדינות  ונוהגין 

ועד  בו  ח'  עד  מר''ח  תחנון  לומר  ושלא 

הנקרא  יו''ט  מוצאי  אחר  עד  דהיינו  בכלל 

אסרו חג לפי שמיד אחר ר''ח התחיל משה 

להתעסק עמהם בענין קבלת התורה שבשני 

בשבת היה ר''ח ובשלישי בשבת אמר להם 

ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגו' וברביעי 

לכם  השמרו  הגבלה  מצות  להם  אמר 

מצות  להם  אמר  ובחמישי  וגו'  בהר  עלות 

ומחר  היום  מנשותיהן  שיפרשו  פרישה 

ויהיו נכונים ליום השלישי שהוא שבת שבו 

נתנה התורה.

וגוי  כהנים  ממלכת   .  . לי  תהיו  ואתם 

בראשית  ובאגדת  ו.  שם,  יתרו  קדוש: 

בסיני  כהנים  נקראו  שכולם  ]פ[:  פע"ט 
גדול  . כל אחד ואחד מהן כאילו כהן   .
כו'. ובבעה"ט עה"פ: אלו זכו ישראל היו 
כולם כהנים גדולים, ולע"ל תחזור להם 

מכתב כ"ק אדמו"ר שליט"א
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כו'. וראה או"ת להה"מ )הוצאת קה"ת( 
ואילך –  )בהוצאת קה"ת תש"מ  א  לד, 
שם  תתז]י[.  ע'  יתרו  אוה"ת  צו(]ט[.  סי' 
ע' תתט]יא[. לקוטי לוי"צ לתנ"ך ריש ע' 
סו]יב[. לקוטי לוי"צ אגרות-קודש ע' רט]יג[. 
לקו"ש חי"ח שיחה לפ'  במדבר – ב' סיון 

ס"ב ואילך )ע' 19 ואילך(]יד[.

]ט[ ואתם תהיו לי ממלכת כהנים שתמליכו 

שרים שלמעלה. פי' על דרך מי גרם שאהיה 

שהיו  בשביל  פי'  אתם.  לפסילים,  שמש 

עובדים ע"ז של בבל המשיכו כל המרכבה 

כל  חיות  כי  יחזקאל.  שראה  כמו  לבבל, 

שעושים  מה  וכל  בידיהם,  העולמות 

ממשיכים את ה' לזה. ואם הם עובדים את 

]נ"א:  העולם  נברא  שבהם  מאמרות  הי' 

את  ממשיכין  ]אז  השם[,  עובדים  הם  ואם 

זה  וכל  ית'.  שלטונו  תחת  העולמות[  כל 

זכו בשביל קבלת התורה. שירדו  למצרים 

נברא  שבהם  מאמרו"ת  הי'  את  לברר 

העולם, ומאמ"ר הוא לשון רך, שהיו עדיין 

אינם בחוזק, כי שמא לא יקבלו את התורה. 

וכשנתן להם הי דברות נתחזקו. וזהו דיבור 

בלשון קשה, שנתחזקו העולמות.

והענין  כו',  כהנים  ממלכת  תהיו  ואתם  ]י[ 

קס"ג  פנ"א  תוך  פקודי  פ'  ברבות  מ"ש  ע"פ 

מדאי  יותר  וחבבה  אשה  שנטל  למלך  ב' 

שנאמר  כו'  ישראל  את  חיבב  הקב"ה  כך 

הרי  כו'  כהנים  ממלכת  לי  תהיו  ואתם 

מבואר דשבח ממלכת כהנים כו' זהו דומה 

מה  היינו  כו'  וחבבה  אשה  שנטל  למלך 

שנמשך בה ע"י יחודה עם המלך ממש, וכך 

בהנמשל זהו ע"י המצות. וזהו מ"ש בתניא 

שבאצי'  העליון  יחודו  והיינו  וז"ל  פמ"א 

האלהי'  נפש  יחוד  ע"י  באתדל"ת  הנעשה 

בתורה  המלובש  ה'  באור  והתכללותה 

ממש  לאחדים  והיו  בהן  שעוסקי'  ומצות 

כמש"ל כי עי"ז מתייחדים ג"כ מקור התורה 

והמצות שהוא קוב"ה עם מקור נפשו האלקי' 

ובחי'  ממכ"ע  בחי'  שהן  שכינה  בשם  הנק' 

נק'  ולכן  סוכ"ע כמ"ש בס"א באריכות עכ"ל, 

בחי' זו ע"ש ממלכת כהנים.

]יא[ ובילקוט הביא מהמכילתא בפי' ממלכת 

בקדשים,  לאכול  ישראל  היו  ראוים  כהנים 

יאכל  האכל  ואם  ע"פ  במ"א  כמ"ש  והיינו 

בשני אכילות הכתוב מדבר א' אכילת כהנים 

הוא  מזבח  שאכילת  הוא  מזבח  אכילת  וא' 

ארי'  פני  מבחי'  שהוא  קורבנין  דאכיל  ארי' 

אכילת  להיות  אבל  מ"ן  העלאות  בחי'  והוא 

אדם העליון שם מ"ה זהו ע"י אכילת כהנים 

 .  . בחי' כהנים המשכת שם מ"ה,  נמצא  כו' 

והנה בחי' זו נמשך ע"י ושמרתם את בריתי 

טוב  ועשה  ענין  והוא  התקשרות  בחי'  ברית 

טוב  בחי'  דהיינו מעשה המצות שממשיכים 

והתקשרות ויחוד עליון דסוכ"ע וממכ"ע . .

מבחי'  יותר  עליונה  בחי'  זהו  קדוש  וגוי 

ממלכת כהנים . . והענין כי הנה פ"ב דיבמות 

ד"כ ע"א גבי איסור מצוה ואיסור קדושה ס"ל 

לר' יהודה איסור קדושה היינו שניות מד"ס. 

קדש  היינו  קדושה  איסור  שנקראו  והטעם 

עצמך במותר לך.

לך מבואר  ופי' קדש את עצמך במותר   .  .

בד"ה ולא אבה ה' אלקיך לשמוע כו' להיות 

בטל רצונך הן במחשבה רבות מהשבות כו' 

והן בדבור שלא להיות דיבורו ורוח פיו כרצונו 

שיעור  בכל  והוא  בהיתר  אפי'  במעשה  והן 

וקומה של אדם להשליך רצונו מנגד. וביטול 

זה הוא מבחי' חכ' כי בחכמה אתברירו לברר 

הטוב מהרע ולבטל הרצון אשר לא לה' אף 

שהוא מתאוות היתר שהיא ג"כ קליפה ונק' 

קליפת נוגה.



לי

קדוש,  וגוי  כהנים  ממלכת  תהיו  ואתם  ]יב[ 

נוקבא  ממלכת  אריך,  ההן  כהנים  ממלכת 

דכורא  כהנים  דב"ן,  דכתר  שמה"ת  דאריך 

דאריך שמחכ' דמ"ה, )כי כהנים הם בחי' חכ'. 

דכורא  נתקן  שמזה  דמ"ה  חכ'  הוא  ובנדו"ד 

קדוש  דעתיק  נוקבא  רדל"א  וגו"י  דא"א( 

דכורא דעתיק.

מ"ש  ישראל  ובכל  ובנו  בכם  שיקויים  ]יג[ 

את  ושמרתם  בקלי  אם שמע תשמעו  ועתה 

בריתי כוו' עד וגוי קדוש. קחשיב כאן ה' בחי', 

מכל  סגולה  ברית,  שמירת  בקול,  שמיעה 

לנגד  י"ל  קדוש.  גוי  כהנים,  העמים, ממלכת 

נרנח"י, והיינו ממלכת כהנים הוא בחי' חכ', 

הוא  קדוש  וגוי  כידוע.  בחכ'  הם  כהנים  כי 

יחידה שמכתר, כי קדושה הוא בכתר דוקא, 

כפירוש קדושה קדוש ומובדל.

]יד[ ב. כדי להבין את שייכותה של פ' במדבר 

לתחילת ההכנה למ"ת )בב' סיון(, יש להקדים 

ביאור תחילת הלכה זו – ובלשון של אדמו"ר 

הזקן:

"ונוהגין במדינות אלו שלא להתענות ושלא 

כו'  בכלל  ועד  בו  ח'  עד  מר"ח  תחנון  לאמר 

לפי שמיד אחר ר"ח התחיל משה להתעסק 

עמהם בענין קבלת התורה שבשני בשבת הי' 

ר"ח ובשלישי בשבת אמר להם ואתם תהיו לי 

ממלכת כהנים וגו'.

. . ולכאורה לא מובן: 

הזקן,  האדמו"ר  כולל  מביאים,  מדוע  א( 

את הראי', ש"התחיל משה להתעסק עמהם 

"ואתם תהיו  בענין קבלת התורה", מהפסוק 

ביום  אשר  בעוד  וגו'",  כהנים  ממלכת  לי 

השלישי, ב' סיון נאמרו דברים רבים כהכנה 

"כה  כן  שלפני  בפסוק  החל  תורה,  למתן 

תאמר לבית יעקב גו' אתם ראיתם גו'"? 

הוכחה  להביא  שברצונו  נאמר,  אם  אף 

מדברי הקב"ה לגבי ההוה והעתיד, ולא לגבי 

העבר )"אתם ראיתם וגו'"( – הרי גם את זאת 

הפסוק המצוטט  )לפני  כן  לפני  מוצאים  אנו 

"ואתם וגו'"(: "והייתם לי סגולה מכל העמים 

כי לי כל הארץ"; 

ב( יותר מזה: בפשט הפסוק ")ואתם תהיו לי 

( ממלכת כהנים" מוצאים שני פירושים: )א( 

וגוי  משרתי  ממלכת  "ותהיו  מפרש  הרמב"ן 

הנאמר  )ע"ד  הקדוש",  בא-ל  לדבקה  קדוש 

לאכול  ישראל  כל  היו  "ראוין  במכילתא 

 – הטורים  בעל  שאומר  כמו  עד  בקדשים", 

"כהנים גדולים"(, )ב( רש"י מפרש – "שרים".

ולכאורה, לפי הפירוש הראשון, ש"ממלכת 

כהנים" הכוונה היא לכהנים ממש משרתי ה', 

מובן שזה קשור עם קבלת והתעסקות בתורה 

– להתמסר, ולשרת את ה' ע"י תומ"צ; אך לפי 

פירוש רש"י )ועוד( שהכוונה היא ל"שרים" – 

מהי השייכות בין זה לבין קבלת והתעסקות 

בתורה? 

ממשיך  הפסוק  כהנים"  "ממלכת  לאחר  ג( 

"וגוי קדוש" – והאדמו"ר הזקן: א( לא מעתיק 

עם  עליהם  מרמז  הוא  אבל  ב(  אלו,  מילים 

"וגו'". 

ג. וי"ל הביאור בכל זה, ובהקדים: לכאורה 

לא מובן, מדוע אין רש"י מסביר את המילה 

אמר  עצמו  שרש"י  ובפרט  כפשוטה,  כהנים 

משרת   – כהן  לשון  "כל  קודמת  בפרשה 

משמע  כאן  מפירושו  )ואף  הוא"  לאלקות 

להוכחה  נזקק  שהוא  מכך   – חידוש  שזהו 

שרים  אלא(  משרתים,  )לא  היא  שהכוונה 

"כמה דאת אמר ובני דוד כהנים היו"(

היא, שלפי ההסבר הפשוט  לכך  התשובה 

לא מובן המשך הפסוק "וגוי קדוש" – שהרי 

מכתב כ"ק אדמו"ר שליט"א
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קדושה  הוא  לאלקות  משרת  כהן  של  תוכנו 

)הבדלה(, ועדמש"נ "ויבדל אהרן להקדישו גו' 

הוא ובניו גו'".

מובן  קדוש"  "וגוי  מוסיף  שהפסוק  מכך 

ש"ממלכת כהנים" כאן אין הכוונה לענין של 

קדושה )הבדלה( לקב"ה. 

"ממלכת  של  שהפירוש  רש"י  לומד  לכן 

כהונה,  הרגיל  כפירוש  )לא  זה  כאן  כהנים" 

אלא( – "שרים": 

ולפי זה הסדר של שלושת המעלות בפסוקים 

אלו הן זו למעלה מזו: 

היהודים  העמים",  מכל  סגולה  לי  "והייתם 

האומות.  משאר  נבדלים  חביב",  "אוצר  הם 

אח"כ הוא מוסיף, שלא רק שהם "סגולה מכל 

העמים", אלא הם גם "שרים" – שמנהיגים את 

המדינה, את הסביבה. 

הם  שיהודים  קדוש",  "וגוי  ההוספה  ואח"כ 

לגמרי נעלים מהחול, מכל הסביבה, מכל עניני 

"גוי קדוש" לקב"ה, כמו הכהנים  העולם, הם 

– כפשוטו.

. . ו. עפ"ז יש לומר ביינה של תורה בפירוש 

רש"י, שרש"י מפרש ממלכת כהנים – שרים, 

ולא כבכ"מ, כפשוטו – משרתי ה':

בגמרא נאמר בסוגיא של מתן תורה, "בשעה 

השרת  מלאכי  אמרו  למרום  משה  שעלה 

בינינו  אשה  לילוד  מה  רבש"ע  הקב"ה  לפני 

אמר להן לקבל תורה בא אמרו לפניו חמודה 

לפרעה  ירדתם  למצרים  להן  אמר   .  . גנוזה 

. ועד"ז   . השתעבדתם תורה למה תהא לכם 

ענה משה למלאכים לגבי הדברות האחרות 

"כלום אתם עושים מלאכה . . משא ומתן יש 

ביניכם . . אב ואם יש לכם . . קנאה יש ביניכם 

יצה"ר יש ביניכם . . מיד הודו לו להקב"ה כו'". 

התורה  נתינת  של  שהמכוון  מובן  מכך 

מובדלים  יהיו  שיהודים  )רק(  אינה  והמצות 

וכו'(  ומתן  משא  )מלאכה,  העולם  מעניני 

יותר  ואף  במלאכים,  קיים  זה  ענין  שהרי   –

בשלימות מיכולתם של היהודים כאן למטה 

– אלא )בעיקר( להימצא כאן למטה ולהתחיל 

העולם,  ועניני  העולם  אומות  עם  להתעסק 

זאת  ויחד עם  ביניכם",  יש  "יצה"ר  עד לכדי 

להיות "שרים". שיהודי יהיה שר ומושל על 

היצה"ר שלו ומידותיו; וכך גם בעולם סביבו, 

שהוא שר ומנהיג על עניני העולם, שיתבררו 

ויוחדרו באלקות.

לגבי  ה'  שבדברי  רש"י  סובר  לכן  ז.   .  .

קודמת  למ"ת,  בקשר  היהודים  העבודה של 

דרגת העבודה של "שרים", ורק אח"כ מגיעים 

)גם( למצב ומדריגה של "גוי קדוש". 

בכך מובן גם זה שהאדמו"ר הזקן בשולחנו 

משה  התחיל  ר"ח  אחר  ש"מיד  אומר   –

להתעסק עמהם בענין קבלת התורה" – הוא 

אמר  בשבת  "ובשלישי  הפסוק  את  מצטט 

ואילו  כהנים"  ממלכת  לי  תהיו  ואתם  להם 

עם  מרמז  )רק(  הוא  קדוש"  "וגוי  למילים 

"וגו'" – כדי להדגיש, כנ"ל, ש"ואתם תהיו לי 

ממלכת כהנים" היא דרגה מיוחדת בעבודה 

מהווה  אך  שניה,  דרגה  היא  קדוש"  )ו"וגוי 

המשך של הקודמת(, ובה מתבטאת הכוונה 

ההתעסקות  לכן  תורה,  במתן  העיקרית 

עמהם  להתעסק  משה  )התחיל  הראשונה 

ש"אמר  בכך  היתה  התורה"(  קבלת  בענין 

להם ואתם תהיו לי ממלכת כהנים", שעיקר 

המכוון של קבלת התורה זוהי העבודה של 

"ואתם תהיו לי ממלכת כהנים".

תו"א  ראה  הבטחה:  ולשון  ציווי  לשון 

הוספות  להה"מ  או"ת  תשא]טו[;  ס"פ 
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קיס  ע'  תרכ"ו  )וש"נ(]טז[; סה"מ  יב  סי' 
ואילך]יז[; תר"ל ע' קמ ואילך; שם ס"ע 
ובלקו"ת  ל"ואהבת"]יח[.  בנוגע   – ואילך 
והציווי שניהם  כי העתיד  ג:  יג,  במדבר 

משמשין בלשון אחד.

]טז[ כתיב שמע ישראל ה' אלוהינו ה' אחד. 

פירושים.  ב'  יש  בואהבת  והנה  כו'.  ואהבת 

לשון  וא'  אותו.  שתאהוב  צווי  לשון  אחד 

אהבה  וענין  ממילא.  האהבה  שתבא  עתיד 

הראשונה היא מההתבוננות . . ופי' הב' של 

ממילא  הבא  עתיד  לשון  הוי"ה  את  ואהבת 

הוא בחי' אהבה רבה הבאה מלמעלה מאיתו 

ית'.

המגיד  ומורנו  אלקיך,   ה'  את  ואהבת  ]יז[ 

היא  אהבה  דהלא  הקשה  נ"ע  ממעזריטש 

הציווי,  ענין  בזה  שייך  ואיך  שבלב,  מדה 

הבטחה  מלשון  שהוא  ואהבת  שפי'  אלא 

ע"י הקדמת  והוא  לידי אהבה.  דסופך לבוא 

שמע ישראל . . אז א איד דערהערט אז הוי' 

וואס למעלה מהטבע דאס איז אלקינו כחנו 

וחיותנו, ועי"ז הוא בא באהבה להוי' באמירת 

דהגם  נ"ע  הזקן  רבינו  והקשה  כו'.  ואהבת 

אינו  אבל  הציווי  ענין  שייך  שבהתבוננות 

מוכרח עדיין, ורז"ל אמרו דלעולם ילמד אדם 

והו"ע השימת לב שהיא  במקום שלבו חפץ 

מביאה את ההתבוננות בדבר בפועל לםי ענין 

ההשגה . . וזהו שפי' רבינו נ"ע את תירוצו של 

הרב המגיד ממעזריטש נ"ע שהציווי הוא על 

ההתבוננות דעיקר ההתבוננות הוא השימת 

גילוי  להיות  ההתבוננות  את  שמשלים  לב 

המדה בפועל דבר מכוון לההשגה ההיא.

כו' אבל  ]הערת כ"ק אדמו"ר שם[ והקשה 

הפי':  אולי  לב:  השימת  כו'  מוכרח  אינו 

דמההתבוננות אינו מוכרח שתבוא האהבה. 

ילמד  דלעולם  שארז"ל  ע"ד  שהוא  והתירוץ 

כו' שהו"ע השימת לב וכן צ"ל גם בהתבוננות 

זו ואז מוכרח כו'.

ויש  ]יח[ הנה כתיב ואהבת את הוי' אלקיך, 

שני פירושי' בתיבת ואהבת, הא' פירוש לשון 

לשון  הוא  והב'  אלקי',  ה'  את  שיאהב  ציווי 

ה'  את  אהבת  לבחי'  לבא  שסופך  הבטחה, 

אלוקיך. ומה שהכריחו על הפי' הב' שסופך 

על  ציווי  לשון  שייך  מה  כי  מפני  לאהוב 

ציווי  ומה שייך  כי אהבה הוא רצון  אהבה, 

על רצון, לכן פי' ואהבת לשון ציווי, דלכאורה 

כנ"ל,  אהבה  על  ציווי  לשון  יתכן  איך  יפלא 

אלא שהציווי אינה על האהבה כ"א שהציווי 

הוא על ההתבוננות, ואז ממילא תגיעו לבחי' 

האהבה.

השמרו לכם עלות בהר וגו': יתרו שם, יב.

והגבלת את העם סביב לאמר השמרו לכם 

מות  בהר  הנגע  כל  בקצהו  ונגע  בהר  עלות 

יומת.

שם,  יתרו  נכונים:  ולהיות  ומחר,  היום 

י-יא.

י( ויאמר ה' אל משה לך אל העם וקדשתם 

נכנים  והיו  יא(  שמלתם.  וכבסו  ומחר  היום 

ליום השלישי כי ביום ַהשִלשי ירד ה' לעיני 

כל העם על הר סיני.

]רש"י: ליום השלישי: שהוא ששה בחדש[.

ששה בסיון: פטירת דוד )ירושלמי ביצה 

ועוד(  ה"ד.  פ"ב  חגיגה  ה"ד]יט[.  פ"ב 
והבעש"ט )לקו"ד ח"א לב, א]כ[. שם מב, 

א(.

]יט[ א"ר יוסי בי ר' בון דוד מת בעצרת והיו 

כל ישראל אוננין והקריבו למחר. 

מקובל  וואהלין  אנשי  שאצל  אחד  אמר  ]כ[ 

מכתב כ"ק אדמו"ר שליט"א



ספר המאמרים מלוקט - עם פענוחים לד

לשבוע,  רביעי  ביום  נסתלק  שהבעש"ט 

וסימנך ביום שנתלו המאורות, לפי זה ברור 

ביום  היתה  הבעש"ט  מורנו  שהסתלקות 

ראשון של חג השבועות.

ונעשים: אסתר ט,  נזכרים  והימים האלה 

כח. וראה רמ"ז בספר תיקון שובבי"ם]כא[, 
להחיד"א  דוד  לב  בספר  ונתבאר  הובא 

פכ"ט]כב[.

העליונה,  המדה  היא  כך  כי  והבן,  דע  ]כא[ 

ממועדי  מועד  שבכל  הרחמים,  החסד  מדת 

בהם  אשר  דרבנן  טובים  מימים  ואפילו  ה' 

הושפע שפע ממרומים להעשות בהם נסים 

הזמנים  באותם  ועוז  כח  הוקבע  ונפלאות, 

ומדי  היא.  דרבה  בהכנה  מזומנים,  להיותם 

הגיעם כפעם בפעם חוזר וניאור אותו האור 

האלה  והימים  וז"ס  העולמות,  בכל  ומזהיר 

למטה,  זכרם  שבהזכר  ונעשים,  נזכרים 

נעשים בפועל למעל', וזה בכל דור ודור כי כן 

קיימו למעל' מה שקבלו למטה.

]כב[ על פי מדותיו ועזוזו ונפלאותיו של בעל 

הרחמים, כי ביום אשר העדיף מטובו וגברו 

גדולים  אורים  ונתגלו  בנ"י  לראש  רחמיו 

חסדי  כצחצחות  והשפיע  למעלה  עליונים 

חסדים, ויאור להם מלאים זיו מפיקים, האירו 

חוסים  מושיע  ישועת  ישיב  ולפיהן  ברקים, 

עברים, נסים ונפלאות. לא זו, כי היום ההוא 

גדול מאד בשמים ממעל לחש"ב והתברכו בו 

זו, כי  ברכות שמים ונהרו"ת המושכים. אף 

מידי שנה בשנה כה יעשה ביום ההוא קרמה 

מזרח"ה אור זרו"ח, אורו"ת אלי"ם וקבע את 

גדול,  היום  עוד  היום.  נכבד  מה  קובעיה"ם, 

וכזאת  לקבעיה קמא הדר.  ושנה,  בכל שנה 

וכזאת, לע"ד בבנ"י נכון למועדי רג"ל בחגים 

ובמועדים וכן ימים טובים לישראל מדרבנן, 

לפנים  ההם  בימים  אשר  ופורים,  כחנוכה 

וישימהו  שלח,  ממרום  שפע,  יצא  בישראל, 

על הנ"ס. ככה יעשה קובע"ת, כוס ישועות, 

בהגיע תור והיו נכוני סדר זמנים, ויאו"ר להם 

ידים,  רחבי  יאורי"ם  נהרי"ם,  וניאו"ר  חוזר, 

ומידי שנה בשנה הולך ואור, הנהו זהרור"י, 

עוז  ברוב  העולמות,  בכל  האור"ה,  מלא 

ותעצומות, וכן בכל ברכות השבח וההודאה 

לה' אמרוה, טוב וחסד יושפעו, מעין הברכות. 

לצדיקים  עשה  אשר  ה'  חסדי  זכרון  ואפי' 

כח  מעוררין  כא'  כלם  ורבו,  ואביו  פרטיים 

עליון להשפיע ממקור אותה ברכה, וכאשר 

דיבר בקדשו הרב השלם הרמ"ז זלה"ה בס' 

תקון שובבי"ם וכתב שוה סוד והימים האלה 

נזכרים ונעשים. שבהזכר זכרם למטה נעשים 

בפועל למעלה, וזה בכל דור ודור, כי כן קיימו 

ז"ל  למעלה מה שקבלו למטה. עכ"ד הרמ"ז 

ועוד האריך ע"ש.

ויתכן שזה נכלל בנוסח שתקנו רז"ל. אשר 

עשה נסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. 

שפע  להשפיע  ה'  הגדיל  ההם  דבימים  פי' 

וגם  ניסא.  להו  ואתרחיש  ורחמים  ישועה 

בזמן הזה מתחדש השפעת הרחמים, ואנהו 

זהרורה כאשר היתה באמנה בימים שנעשה 

הנס. ואפשר, שזה כונת הכ'. הודו לה' כי טוב 

כל"ח כי אור החסד הנשפע בנס הן מוהירי"ן 

בשנה  שנה  מידי  ההוא,  ביום  תמיד  עולת 

שנות דור ודור, והיינו דקאמר כל"ח.

אשר  ו(  ו,  )ואתחנן  "כמ"ש  כחדשים: 

ויום  יום  בכל  כלומר  היום,  מצוך  אנכי 
אדה"ז  שו"ע   – כחדשים"  בעיניך  יהיו 
)וש"נ(]כג[; ספרי  ב'  סי' סא סעיף  או"ח 

ופרש"י עה"פ]כד[ – בנוגע לק"ש.

]כג[ וצריך שתהיה בעיניו כפרוטגמא חדשה 

הכתוב  שאמר  וזהו  מעולם  שמעה  שלא 

יהיו  יום  אשר אנכי מצוך היום כלומר בכל 



לה

דבר  שמע  שכבר  כמו  ולא  כחדשים  בעינך 

אצלו  חביב  אינו  ששוב  פעמים  הרבה  אחד 

כבתחילה.

שאין  ישנה  כדיוטגמא  בעיניך  יהיו  לא  ]כד[ 

רצין  שהכל  כחדשה  אלא  סופנה  אדם 

הבאה  המלך  מצות  דיוטגמא  לקראתה 

במכתב.

חדשים: ובלשון רש"י עה"פ ביום ביום 

עליך  חדשים  תורה  דברי  שיהיו  הזה: 
כאילו היום נתנו. וראה גם פרש"י עה"פ 
וראה  טז]כו[.  כו,  תבוא  יג]כה[.  יא,  עקב 
סה"מ תרס"ה ע' רלה ואילך. עטר"ת ע' 
ע'  ה'ש"ת  ואילך.  ריא  ע'  תרפ"ה  תלח. 

611 ואילך. ועוד.

תשמע  אם  תשמעו.  שמוע  אם  והיה  ]כה[ 

בישן תשמע בחדש )סוכה מו:(, וכן אם שכח 

תשכח )דברים ח, יט.(, אם התחלת לשכוח, 

סופך שתשכח כולה, שכן כתיב במגלה אם 

תעזבני יום יומים אעזבך: מצוה אתכם היום. 

שיהיו עליכם חדשים כאילו שמעתם בו ביום 

)ספרי ראה נח.(.

יום  בכל  מצוך.  אלהיך  ה'  הזה  היום  ]כו[ 

נצטוית  ביום  בו  יהיו בעיניך חדשים, כאילו 

עליהם.

תבוא . . לרינתי: תהלים פח, ג.

ב]כז[.  סח,  פסחים  לכם:   .  . מודים  והכל 

וראה שו"ע אדה"ז או"ח סי' תצד סי"ח 
]כח[. ואפלו לפי ההלכה )רמב"ם הל' יו"ט 

פ"ו הי"ט )ומ"מ שם(]כט[. טושו"ע או"ח 
יו"ט  הל'  אדה"ז  שו"ע  תקכט]ל[.  ר"ס 
טובים  הימים  שבכל  ס"י]לא[(  סתקכ"ט 
צ"ל "חציו לכם" – אעפ"כ יש חילוק בין 
חג השבועות לשאר הימים טובים – ראה 

לקו"ש חכ"ג שיחה ב' לחג השבעות )ע' 
72 ואילך(.

ר'  וכו':  שחיטה  אם  ומה  אליעזר  א"ר  ]כז[ 

יהושע לטעמיה דאמר שמחת י"ט נמי מצוה 

לאדם  לו  אין  אומר  אליעזר  ר'  דתניא  היא 

ושונה  יושב  או  ושותה  אוכל  או  אלא  בי"ט 

ר' יהושע אומר חלקהו חציו לאכילה ושתיה 

ושניהם  יוחנן  וא"ר  המדרש  לבית  וחציו 

מקרא אחד דרשו כתוב אחד אומר  עצרת 

תהיה  עצרת  אומר  אחד  וכתוב  אלהיך  לה' 

לכם ר' אליעזר סבר או כולו לה' או כולו לכם 

ור' יהושע סבר חלקהו חציו לה' וחציו לכם . 

. א"ר אלעזר הכל מודים בעצרת דבעינן נמי 

לכם...

בחג  חלום  תענית  להתענות  אסור  ]כח[ 

השבועות לפי שהוא יום שנתנה בו התורה 

שנוח  להראות  בו  ולשמוח  לאכול  וצריך 

ומקובל לישראל יום שנתנה בו התורה לפיכך 

שמותר  ושבתות  יו"ט  לשאר  דומה  אינו 

שנתבאר  כמו  חלום  תענית  בהם  לתענות 

בסי' רפ"ח.

]כט[ אע"פ שאכילה ושתייה במועדות בכלל 

מצות עשה לא יהיה אוכל ושותה כל היום 

משכימין  בבקר  הדת  היא  כך  אלא  כולו 

למדרשות  ולבתי  כנסיות  לבתי  העם  כל 

ומתפללין וקורין בתורה בענין היום וחוזרין 

מדרשות  לבתי  והולכין  ואוכלין  לבתיהם 

קורין ושונין עד חצי היום ואחר חצות היום 

לבתיהן  וחוזרין  המנחה  תפלת  מתפללין 

לאכול ולשתות שאר היום עד הלילה.

לבית  חציו  אותו  לחלק  טוב  יום  מצות  ]ל[ 

פי  על  ואף  ושתיה  לאכילה  וחציו  המדרש 

שצריך כל אדם לצמצם יציאותיו אל יצמצם 

בהוצאת יום טוב וצריך לכבדו ולענגו כדרך 

שמענג ומכבד השבת...

מכתב כ"ק אדמו"ר שליט"א



ספר המאמרים מלוקט - עם פענוחים לו

ושתיה במועדות  פי שהאכילה  אף על  ]לי[ 

כל  ושותה  אוכל  יהיה  לא  עשה  מצות  היא 

היום כולו שהרי כבר נאמר עצרת לה' אלקיך 

כבר  לכם  תהיה  עצרת  שנאמר  פי  על  ואף 

לפיכך  לכם  וחציו  לה'  חציו  חכמים  פירשו 

כל  משכימין  בבקר  הנכונה  הדת  היא  כך 

העם לבתי כנסיות ולבתי מדרשות ומתפללין 

ואוכלין  לבתיהם  וחוזרים  ומוסף  שחרית 

מדרשות  לבתי  והולכים  הבקר  סעודת 

ייגדה  עד יחר חצות  וקורין בנביאים ודורשין 

מנחה  מתפללין  כך  ויחר  לה'  חציו  לקיים  כדי  היום 
וחוזרין ליתיהם ליכול ולשתות ולשמוח שמחת יו"ט 
ועכשיו  לכם  חציו  לקיים  כדי  הלילה  עד  היום  שיר 
שמיריכים יניגונים יתוך התפלה יין זה עולה יכלל 

חציו לה' ילי יכלל לכם הוי.



לזכות

כ"ק אדמו"ר שליט"א
מהרה יגלה אכי"ר

· · ·

לע"נ
הרה"ג אהרון יעקב בן הרה"ח מרדכי 

אליהו 
שווי

·

לע"נ
הרה"ח יהודה לייב בן הרה"ח מרדכי 

אברהם ישעיה  
גרונר

 ·

לע"נ
השליח הרה"ח בנימין בן הרה"י מנחם 

מענדל יבדלח"א
וולף



יוצא לאור ע"י
מערכת פיענוחים

Pianuchim@gmail.com




