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סדר הלימוד

 סדר הלימוד 
 סדר חסידות ערב

שנט הלימודים טשפ״א

1 • קונטרס 'ענינה' ערוך מתוך השיחות שנאמרו בהתוועדות י"ט כסלו תשכ"ו, והתוועדויות שלאחר 
מכן. ומהווה אבן יסוד בתורתו של הרבי שליט"א, שחובה להכירה. במקביל אליו נאמרו באותם ימים 
ב' המאמרים 'פדה בשלום' ו'להבין ענין נרות חנוכה', ועוסקים ג"כ באותם ענינים המבוארים בקונטרס, 

ומתאים ללמדם יחד. 

2 • להעיר מהמבואר בשיחות הקודש, מי' טבת מתחילים שלושים יום של ימי ההכנה ליו"ד-י"א שבט.

על פי הוראות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, שצריך להיות סדר לימוד קבוע 
בתורתו של הנשיא, לומדים בישיבתנו בסדר חסידות ערב מתוך סדרת 'ספר המאמרים 

מלוקט', חלקים ג-ד-ה.

בשנה שעברה )תש"פ( למדו מלוקט ד, השנה )תשפ"א( לומדים מלוקט ג, ושנה הבאה 
)תשפ"ב( בעזרת ה', נלמד מלוקט ה.

בכל ספר יש מאמרים של שנה שלמה, כך שניתן ללמוד את הספר על סדר השנה. 
אך במלוקט ג אותו לומדים בשנה"ל הנוכחית, יש מעט מאמרים בחדשי החורף, כך 
שנותר זמן פנוי בו נלמד מאמרים ממלוקט ו השייכים לאותו הזמן, כפי הלוח דלקמן: 

חודש אלול

"קומי  לדודי",  "אני  ד"ה:  מאמרים 
של  "יו"ט  לבי",  אמר  "לך  אורי", 

ר"ה".

חודש חשון

תחלת  היום  "זה  ד"ה:  מאמרים 
"פדה  ישראל",  "שובה  מעשיך", 
בשלום", "להבין ענין תחיית המתים".

חודש כסלו

קונטרס1 "ענינה של תורת החסידות", 
המשך מאמרים ד"ה: "פדה בשלום" 

ו"להבין ענין נרות חנוכה" )מלוקט ו(.

חודש טבת

מאמרים ד"ה: "ודוד עבדי" )מלוקט ו(, 
לגני"  ו"באתי  לגני"2 תשכ"ט  "באתי 

תשל"ח )מלוקט ג(.



חודש שבת

מאמרים ד"ה: "באתי לגני3" תשכ"א 
לגני"  "באתי  ח"א(,  לגני"  "באתי  )ספה"מ 

תשמ"א )ספה"מ "באתי לגני" ח"ב(, "ביום 
עשתי עשר יום4" )מלוקט ג(.

חודש אדר

היהודים",  "וקבל  ד"ה:  מאמרים 
"החודש הזה", "אשה כי תזריע".

חודש ניסן )בין הזמנים(

"כימי  זו",  "מצה  ד"ה:  מאמרים 
צאתך", "והחרים".

3 • בהמשך 'באתי לגני' של אדמו"ר הריי"צ, עשרים סעיפים. כל שנה ביו"ד שבט הרבי ביאר במאמר 
סעיף אחד מתוך ההמשך של אדמו"ר הריי"צ. וכשנשלם הביאור בשנת תש"ל, החל מחזור חדש.

בשנת תשכ"א ביאר הרבי את סעיף י"א, וכך גם בשנת תשמ"א. ומאמרים אלו מתאימים לשנה זו – שנת 
תשפ"א.

4 • מאמר זה שייך לי"א ניסן, אך בתוכנו מתאים גם לי"א שבט )בפרט על פי המבואר בשיחות הקשר 
בין ב' תאריכים אלו(. וכדי להתאים עם לוח הזמנים, הושאל מאמר זה לחודש שבט.

חודש אייר

מאמרים ד"ה: "השמים כסאי", "להבין 
ענין פסח שני", "פתח רבי שמעון", 

"וידבר אלקים את כל הדברים".

חודש סיון

אלקיך",  ה'  "אנכי  ד"ה:  מאמרים 
"בהעלותך", "ועתה יגדל נא", "השם 

נפשנו בחיים".

חודש טמוז - מנחם אב

ה'",  עשה  היום  "זה  ד"ה:  מאמרים 
"וחזקת והיית לאיש", "ציון במשפט 
תפדה", "לא היו ימים טובים לישראל", 

"ועתה ישראל".



בפתח החוברת

 בפתח החוברת
שים לב

סדר הלימוד הראוי

כלל גדול בלימוד כל עניין בתורה, שתחילה צריך ללמוד את העניין בצורה כללית, 
מבלי להתעכב על הבנת כל פרט. ורק אח"ז לחזור שוב על העניין להתעכב על 
הבנתו של כל פרט ופרט. אך גם אז, יש להסתפק בהבנה שטחית עדיין, מבלי 
לדקדק ולחקור בכל עניין. ורק בפעמים שלאחר מכן אפשר להיכנס בפרטיות יותר 

ובעומק יותר )ראה אג"ק י"ג תמוז תשי"ז(.

ומובן שהלימוד הראשוני, הכללי, הוא יסוד גדול. כיון שבלימוד זה דווקא תופסים 
כללות העניין כעניין ומהלך שלם, ולא קרעים קרעים. ודווקא על ידי זה אפשר 
לתפוס מהי הנקודה העיקרית ולאן רוצים להגיע וכו'. וגם, על ידי זה דווקא אפשר 
לשמור הדברים בזיכרון לטווח הארוך. משא"כ כשמתחילים להתמקד בכל פרט 

ופרט, הרי קשה לתפוס את הרעיון הכללי, וקשה גם לזכור את הדברים.

השני,  מהשלב  הלימוד  את  שמתחילים  הוא  אדם  בני  טבע  הנראה,  כפי  אמנם 
שמבקשים מיד את ההבנה הפרטית. וביום שיש ללומד מוטיבציה מיוחדת, הוא 
מדלג מיד אל השלב השלישי, ומחפש מלכתחילה את העיון והדקדוק. אך מובן 
שבדרך זו קשה להגיע לתועלת אמיתית. ולכן יש להקפיד על הסדר הנ"ל ועל ידו 

דווקא להגיע להצלחה האמיתית בעזרת ה'.

ובחוברט זו

כפי שיראה המעיין, הסיכומים והשאלות וכו' שבחוברת זו מכוונים לעניין זה, 
לעזור ללומד לעשות את השלב הראשון כראוי, לתפוס את הרעיון והמהלך הכללי 
של המאמר, ולבאר את העניינים העיקריים המדוברים במאמר. ומשם ואילך, כל 
לומד יתקדם בכוחות עצמו ולפי ערכו, לשלבים הבאים של הלימוד בהבנה עיון 

והעמקה בעזרת ה'.

ולכן בחוברת זו באים: 

א. מעט רקע על אמירת המאמרים וכתיבתם, הדגשת הנקודה העיקרית והחידוש 
שבמאמר זה, ולפעמים גם ביאור מיקומו וחידושו ביחס למאמרים אחרים העוסקים 

באותו עניין.

6



ב. סיכום קצר שמטרתו להעניק ללומד תמונה כללית של מהלך המאמר. כיון 
שהמאמר הוא ארוך, מתפלפל, ועוסק בעניינים מופשטים, והלומד המתחיל יכול 

להתקשות בתפיסת רצף העניינים ונקודתם העיקרית.

ג. ביאור קצר של מושגים עיקריים המוזכרים במאמר, שהבנתם כראוי חיונית 
להבנת כללות המאמר. פעמים שביאורים אלו יבואו בפני עצמם, ופעמים שיבואו 

משולבים בהקדמות וסיכומים הנ"ל.

מומלץ לקרוא עניינים אלו קודם הלימוד. כיון שהקריאה בהם תעורר בעזרת ה' 
את הרצון ללמוד את המאמר במילואו, ותקל על הלומד להתמצא בתוך המאמר, 

להבין את מהלך העניינים ולתפוס לאן המאמר חותר.

ד. שאלות עבודה, שמטרתם לכוון את הלומד לסכם את המאמר בצורה מסודרת. 
ובמיוחד, להפנות את תשומת לבו למהלך העניינים הכללי, וכן, לחדד נקודות 
לאורך המאמר שהלומד יכול לעבור עליהם מבלי משים. מומלץ לעבור על שאלות 

אלו לאחר לימוד המאמר.

כהוספה בסוף החוברת, ישנם כללים שחשוב לדעת בלימוד מאמרי כ"ק אד"ש 
מה"מ בכלל, לתועלת התלמידים.

החוברת נערכה על ידי הרב שלום דובער שי' וולף.

חוברת זו היא עבודה נסיונית, מתוך מטרה לבחון את תועלתה בפועל. ולכן תגובות 
הערות והארות יתקבלו בתודה ובברכה.

•

"ועוד והוא העיקר, שחבל על הזמן לדבר. צריכים להכין עצמנו לקבלת פני משיח 
צדקנו, על ידי לימוד עוד עניין בפנימיות התורה, ולימוד מתוך התמדה ושקידה, 
והעיקר, מתוך מסירה ונתינה שמשקיע את עצמו בהלימוד, עד שנעשה יחוד נפלא 
שאין יחוד כמוהו נמצא כלל, שהמשכיל )דהיינו כאו"א מאתנו( והשכל מתאחדים 
עם המושכל )דבר ה' זו הלכה( עד שנעשים מציאות אחת, והוא העיקר" )אור לי"א 

אלול תנש"א(.
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 ודוד עבדי 
תשל"ב

 מעלט יהודה על יוסף.
שורש המלכוט בפנימיוט הכטר.



היכרות עם הנושאים המדוברים במאמר

1 • יצויין, שרעיון זה )שכבר בפרשה אפשר למצוא ברמז את מעלת יהודה שבהפטרה( הוא גם נקודת 
הפתיחה של שיחת ש"פ ויגש תשנ"ב )שנאמרה באותם ימים ממש בהם המאמר יצא לאור(.

אלא שכמובן, בשיחה מסביר זאת בסגנון פשטני יותר. ונקודת הביאור בשיחה, על פי דברי המדרש 
)שמקצתם הובאו ברש"י על הפרשה(, על התוקף הבלתי מוגבל בו התנהג יהודה בעמדו לפני יוסף, 
מבלי להתחשב בסכנה שבדבר. שבכך הוכיח שהוא המלך האמיתי שאינו כפוף להגבלות הטבע. לעומת 

זאת כאן במאמר יורד יותר לעומק ושורש הדברים, וכדלקמן.

מי המלך בפרשה, יהודה או יוסף?

יהודה ויוסף הם שתי דמויות המייצגות שתי ממלכות בעם ישראל. כבר בדור 
הראשון, יהודה היה מלך באחיו, ולעומתו יוסף מלך במצרים. דורות אחר כך, 
מיהודה יצאה מלכות בית דוד, ומיוסף, מלכי עשרת השבטים. ברוב הדורות מלכות 
יוסף היתה גדולה יותר ממלכות יהודה, וכך גם בפרשה, יוסף יושב על הכסא 
ויהודה ניגש להתחנן "בי אדוני". אך לעתיד לבוא הובטחנו, בנבואת יחזקאל 
שבהפטרת ויגש, על איחוד עם ישראל תחת מלך אחד, "ודוד עבדי מלך עליהם 

ורועה אחד יהיה לכולם".

בפנימיות התורה, ובפרט בתורת החסידות, החל ממאמרי פרשת ויגש בתורה אור, 
מוסבר שנשמת יוסף היא מספירת היסוד, ונשמת יהודה היא מספירת המלכות. 
הסדר הרגיל הוא שיסוד הוא המשפיע למלכות, ולכן בפרשה יהודה ניגש ליוסף 
ואומר לו "בי אדוני", תשפיע בי. אך לעתיד לבוא יתגלה שורש המלכות שלמעלה 
מכל הספירות, ולכן תתעלה ספירת המלכות למעלה מיסוד, ולכן אז תתגלה מלכות 

בית דוד על כל ישראל וכל העולם.

בתורתו של כ"ק אד"ש מה"מ, נושא זה, התגלות מעלת יהודה לעתיד לבוא, הוא 
מהנושאים החביבים שחוזר אליו שוב ושוב בשיחות ומאמרים של פרשת ויגש. 
ובמאמר שלפנינו חותר למצוא כיצד כבר בפרשה אפשר למצוא ברמז את הרעיון 

שבהפטרה, עליית יהודה למעלה מיוסף1.

וכללות הביאור במאמר )בסעיף ג(, שאמנם האמירה "בי אדוני" מתפרשת כבקשה, 
"שבו יומשך השפע מיוסף הצדיק". אך עם זאת, בבקשה זו מודגש, שלא כמצופה, 
הצד של יהודה המקבל, "שבו יומשך השפע", ולא של יוסף המשפיע. כי באמת 
יהודה הוא העיקר, כי שורש המלכות בכתר שלמעלה מכל הספירות. ועל זה נאמר 
"בי אדוני . . כמוך כפרעה", שדווקא על ידי ההשפעה למלכות, תתגלה ביסוד 
מדרגת פרעה דקדושה, בחינת הכתר. וכאשר יוסף שומע זאת מיהודה ומקבל זאת, 
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נמצא שכבר כאן התגלתה מעלתו האמיתית של יהודה, מעין מה שיתגלה לעתיד 
לבוא, כמדובר בהפטרה.   

]זאת בשונה מהמאמרים שיצאו לאור בשנים שלפני כן )ד"ה ויגש תשכ"ה, הנדפס 
במלוקט ה. וד"ה ויגש תשל"ו, הנדפס במלוקט ד(. בהם ג"כ חותר לחבר הפרשה 
וההפטרה, אך המסקנה היא שבפרשה ישנו עניין שהוא רק "מעין" ו"הקדמה" 
לעליה של לעתיד לבוא )כמצויין ג"כ בהע' 11 במאמר שלנו(. משא"כ במאמר זה, 

שמוצא בהגשת יהודה את העליה של לעתיד לבוא ממש.

וכפי שיתבאר בפרטיות יותר עניין זה בעיונים שבהמשך[

ב' אופנים בהשפעה למתה, וב' דרגוט בהטגלוט שעל ידה

וביאור הדברים בפרטיות ובעומק )סעיפים ד-ז במאמר(:

כלל גדול בחסידות, שנעוץ תחלתן בסופן, והשפעה למטה מעוררת כח עליון יותר 
למעלה. ולפי זה מבואר בחסידות בנוגע להשפעה בדיבור. שאמנם שכלו ורגשותיו 
של אדם, הם בהגבלה, כל אחד לפי ערכו. אך כאשר מוציא זאת לזולתו בדיבור, 

אזי מתווסף בשכל ובמידות יותר ויותר ממה שהיה בהם בתחילה.

ומבואר הטעם לזה, כיון ששורש המלכות למעלה מכל הספירות. וכן בנפש האדם, 
שורש הדיבור למעלה מהשכל והרגש. ולכן כשהשכל והמידות באים לדיבור, 

מתווסף בהם עוד ועוד מעבר להגבלתם, מצד פנימיות הנפש הבלתי מוגבלת.  

אך כאן במאמר מעמיק יותר ומחדד, שההשפעה למטה יכולה להיות בב' אופנים. 
ובמשל של אדם המשפיע בדיבור לזולתו. יתכן שהמשפיע מרגיש את הצורך שלו 
להשפיע ולהתגלות, יש לו רעיונות ורגשות שהוא רוצה להביע ולהפיץ. ואפשרות 
הרעיונות  כי  ממנו,  לשמוע   המקבל  של  הצורך  את  מרגיש  שהמשפיע  שניה, 

והרגשות שלו יכולות להועיל לחברו.

ובמקביל, בפנימיות הנפש שלמעלה מכל הכוחות, ג"כ ב' דרגות. ישנה הנפש 
הבלתי מוגבלת, שהיא בבחינת מקיף על הגוף, וטרם התלבשה בכלים מוגבלים. 
ולמעלה מזה, עצם הנפש ממש2. ועד"ז בכתר דאצילות שלמעלה מכל הספירות, 

2 • כלומר: ישנה עצם נקודת הנפש. ממנה מתפשטת הארה בלי גבולית. הארה זו, אינה מתלבשת בגוף 
בפנימיותו, אלא בבחינת מקיף עליו מלמעלה. מהארה זו נמשכים עשר כוחות הנפש, שהם מתלבשים 

באברי הגוף ומתגלים אליו בצורתם המוגבלת. 

ובכללות אפשר לומר, שבחינת הנפש רוח נשמה באים בגוף בהתלבשות, בחינת החיה היא התפשטות 
הנפש בלי גבול, שלמעלה מהתלבשות, ובחינת היחידה היא נקודת עצם הנפש.
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ישנו הבלי גבול דכתר, ולמעלה מזה, עצם הכתר ממש3.

וב' האופנים בהשפעה למטה, קשורים לב' הדרגות שבכתר למעלה. כי המובא לעיל 
שעל ידי הדיבור מתווסף בשכל ומידות מעבר להגבלתן, מתאים לאופן הראשון 
בהשפעה למטה, שהמשפיע מרגיש את הצורך שלו להשפיע ולהתגלות. שהשפעה 
זו מעוררת את הבלי גבול של הנפש, ואכן אז השכל והמידות יוצאים מהגבלתן. 
אך באופן השני בהשפעה, שהמשפיע מרגיש את הצורך של המקבל, ומוסר את 

עצמו בשביל המקבל, אזי בזה נמשך ומתגלה עצם הנפש ממש.

ב' עניינים אלו, קשורים ג"כ לב' זמנים שונים. כי העניין הראשון )התגלות הבלי 
גבול דכתר על ידי ההשפעה למטה( שייך במהותו גם לזמן הזה, קודם הגאולה 
השלימה. והחידוש לעתיד לבוא הוא בעניין הב', התגלות עצם הכתר, שאז דווקא 

היא עליית המלכות למעלה מכל הספירות.

ומכאן, חזרה לנושא בו פתחנו:

יהודה אמר ליוסף "בי אדוני". אל תשפיע לי בכדי שאתה תתגלה, אלא בכדי שאני 
יקבל את השפע. ועל ידי זה דווקא יהיה "כמוך כפרעה", פרעה דקדושה הרומז 

לכתר עליון. לא רק חיצוניות הכתר, אלא פנימיות ועצמות הכתר. 

ביאור מיוחד בעניינו של כח הדיבור

חלק עיקרי בתוך הדברים )סעיפים ד-ו( תופס ביאור מפורט בעניין ההשוואה בין כח 
הדיבור שבנפש לספירת המלכות שלמעלה. ביאור הקשר בין כח הדיבור לעצם 
כמבואר  המלכות.  ספירת  של  לביטול  שבדיבור  הביטול  בין  והשוואה  הנפש. 

במאמר בפרטיות.

ובעניין זה יש להעיר:

בד"כ בדרושי חסידות מבואר שכח הדיבור עניינו הגילוי אל הזולת, ולכן מהווה 
האצילות  שבעולם  האלוקות  וגילוי  המשכת  שעניינה  המלכות,  לספירת  משל 
לנבראים שבעולמות בי"ע. וכאן במאמר נותן היבט חדש לכח הדיבור )שלכאורה 
לא דובר עד עתה במקומות אחרים(, שכח הדיבור עניינו )לא ההתגלות של מה 

שיש לאדם, אלא( היכולת לצאת מתוך המציאות שלו, בשביל זולתו.

3 • במאמר מדבר על הרעיונות המופשטים, בלי לנקוב בשמות של דרגות. אך לכאורה הכוונה היא 
להבדל שבין אריך אנפין, הנחשב חיצוניות הכתר, לעתיק יומין הנחשב פנימיות הכתר. ומתאים גם, 
לכך שאריך אנפין הוא שורש הנאצלים )היינו שורש הי' ספירות(, ובסגנון של המאמר "בחינת הכתר 

כמו ששייכת להשתלשלות". ואילו עתיק יומין הוא כשמו, נעתק ונבדל מהספירות שבהשתלשלות.
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ולכאורה, על פי המבואר במאמר החילוק בין המשפיע שמרגיש את הצורך שלו 
להתגלות, לבין המקבל שמרגיש את הכוונה העליונה שנמצאת דווקא בו, מובן 
שהביאור הרגיל בעניינו של כח הדיבור )הגילוי אל הזולת(, הוא מתאים לנקודת 
מבטו של המשפיע. ואילו כאן במאמר מבאר את עניינו של כח הדיבור מנקודת 

מבטו של יהודה שתובע "בי אדוני", ולכן מתגלים בו פנים חדשות. 

ערבוט

נושא נוסף המדובר במאמר )סעיף ח(, הוא מושג הערבות בתוך עם ישראל, שהרבי 
מוצא בזה ב' דרגות זו למעלה מזו. הפירוש הרגיל, ערבות מלשון ערבוב, שיהודי 
מרגיש שכולנו קשורים ותלויים זה בזה, ולפיכך הוא מרגיש שיש לו אחריות כלפי 
זולתו. ולמעלה מזה, שיהודי מרגיש אמת עמוקה יותר, שכולנו מציאות אחת ממש. 
ולפיכך האחריות שלו כלפי זולתו היא עמוקה עוד יותר. וכמו יהודה שהיה מוכן 

למסור נפשו עבור בנימין, "כי עבדך ערב את הנער".

נושא זה, הוא המשך של המדובר במאמר שנאמר שבת לפני כן )ש"פ מקץ תשל"ב(, 
בקשר להפטרת שבת חנוכה "והנה מנורת זהב", שישראל נמשלו למנורה העשויה 

מקשה אחת, מציאות אחת.

מהמאמר ומהשיחות שנאמרו באותה התוועדות, נערך ליקוט שיצא לאור לש"פ 
ונדפס אח"כ בלקו"ש חלק ל. שם נתבאר הרעיון שבמאמר על  ויגש תשמ"ט, 
הדרגות שבאחדות ישראל יותר בפרטיות והרחבה, וגם בהסברה פשטנית יותר 

על פי נגלה.
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 תמצית מהלך העניינים במאמר
- שלב אחר שלב -

הדברים במאמרים באים בדרך שקלא וטריא, ותוך כדי דיון כמה פעמים נכנס 
לנושאים שונים ושוב חוזר לנושא המרכזי. ובכדי להקל על הלומד לתפוס את 
מהלך העניינים, יש כאן סיכום תמציתי של מהלך העניינים במאמר שלב אחר שלב, 

תוך הדגשת קישור והמשכיות העניינים זה לזה.

 פתיח
 בפרשה ישנה מעלט

יהודה, מעין ההפתרה

פותח בהנחת יסוד שבסיפור שבפרשה 
יהודה  מעלת  להשתקף  צריכה 
זו  הנחה  ומחזק  א(.  )סעיף  שבהפטרה 
במאמר  פרשתנו,  אור  שבתורה  בכך 
המתחיל "ויגש אליו יהודה", מתמקד 
מכל  למעלה  המלכות  עליית  בביאור 
לבוא  לעתיד  שיהיה  כפי  הספירות, 

)סעיף ב(.

•

ג,  בסעיף  כבר  נמצא  הביאור  כללות 
שם מבאר שכאשר הספירות נמשכות 
הכתר  מבחינת  בהם  מתגלה  ביסוד, 
ידי  ואילו על  ששייכת להשתלשלות, 
קבלת השפע בספירת המלכות, מתגלה 
שורש המלכות, עצם הכתר שלמעלה 
מהשתלשלות. וזהו שיהודה מדגיש "בי 
אדוני", שבי )מלכות( יומשך השפע. 
ודווקא על ידי זה יהיה "כמוך כפרעה", 

התגלות עצם הכתר.

להבין  כבר  אפשר  מכאן  ולכאורה, 

המאמר,  שבסוף  התשובה  כיוון  את 
המלכות  שורש  מתגלה  זו  שבאמירה 
שלמעלה  יהודה  מז"א,  שלמעלה 
מיוסף. אך לפני כן מחדד את הרעיון, 

ובכמה שלבים. כדלקמן.

 ביאור חלק א
דבי אדוניד דשבו יומשך השפעד

סעיף ד' פותח בשאלה המבקשת לחדד 
את הרעיון הנ"ל של משמעות ההדגשה 

"בי אדוני".

לביאור  ד-ו(  )סעיפים  נכנס  זה  בשביל 
ארוך בעניין הדיבור והשוואתו לספירת 
המלכות. ובהמשך לזה )סעיף ז( ביאור 
נוסף בעניין התלבשות אורות וכלים. 
ז(  סעיף  )בסוף  מתחברים  אלו  ודברים 
למלכות,  מיסוד  ההשפעה  לענייננו, 
ממידות  ההשפעה  בדוגמת  שהיא 
לדיבור, ודוגמת היחס שבין אור וכלי.

ומסקנת הדברים כנ"ל: היסוד מרגיש 
ולהתגלות,  להשפיע  שלו  הצורך  את 
את  ממשיכה  מיסוד  ההשפעה  ולכן 
הגילוי דכתר, דהיינו הבלי גבול שבו, 
ודווקא  להשתלשלות.  ששייך  מה 
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את  שמעוררת  אדוני",  "בי  האמירה 
של  הצורך  על  לחשוב  )יסוד(  יוסף 
המלכות לקבל, היא מעוררת את גילוי 

"כמוך כפרעה", עצם הכתר ממש.

 ביאור חלק ב
דכמוך כפרעהד

סעיף ח פותח בשאלה, איך אכן יוסף 
יכול לצאת מטבעו שלו, המרגיש את 
את  ולהרגיש  להשפיע,  שלו  הצורך 

הצורך של יהודה לקבל.

בשביל זה נכנס )המשך סעיף ח( לביאור 
ישראל,  בעם  הערבות  של  העניין 
שמשמעותה הפנימית היא שכל ישראל 
לקח  יהודה  ממש.  אחת  מציאות  הם 
נפש,  מסירות  עד  בנימין  על  ערבות 
כיון שכנ"ל, יהודה הוא בחינת מלכות 
ולכן  הכתר,  בפנימיות  המושרשת 
נרגשת בו הערבות העמוקה הזו. ובסופו 
של דבר הנהגה זו של יהודה, עוררה 
את יוסף להרגיש גם הוא את השורש 
המשותף בעצם הנפש, ולהתוודע אל 

אחיו.

ומזה חוזר )בסעיף ט( לענייננו, ומבאר 
בטבעו  יהודה  שאמנם  אופן.  באותו 
הכתר  פנימיות  כוונת  את  מרגיש 
שהשפע יתקבל במלכות, ויוסף בטבעו 
מרגיש את הצורך שלו להתגלות. אך 
כפרעה",  "כמוך  אמר  יהודה  כאשר 
דבר  של  שבסופו  ליוסף  הזכיר  הוא 
כל מציאותו היא בשביל להשלים את 
גם  ולכן  הכתר.  פנימיות  של  הכוונה 

יוסף מצטרף אליו לכוונה אחת.

 סיום
ההנהגה עטה מעין לעטיד לבוא

על פי כל הנ"ל מסיים )בסעיף י( וחותם, 
את  בפנימיותו  מרגיש  יוסף  שכאשר 
הכוונה של פנימיות הכתר, הרי נרגשת 
שתתגלה  יהודה  מעלת  בפנימיות  בו 

לעתיד לבוא.

וההוראה למעשה מכל זה )בסעיף יא(, 
שיש ללמוד תורה עם אנשים פשוטים 
דווקא, ולא בשביל שיתווסף על ידי זה 

במלמד, אלא בשבילם דווקא.
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הפרשה ההפטרה והפרשה החסידית

4 • לקו"ש חכ"ה, שיחה לחיי-שרה.

5 • לקו"ש ח"כ, הוספות, שיחת פרשת נח תשכ"ה.

ההלכה היא שלאחר קריאת התורה בשבת, יש להפטיר בנביא בעניינים שהם מעין 
הפרשה. והטעם לזה, מפני אותו זמן שהיתה גזירת המלכות שלא יקראו בתורה, 
שלכן נאלצו לקרוא בנביא עניינים הקשורים לתוכן הקריאה בפרשה. ובפשטות, 
בהפטרות רבות שייכותם לפרשה היא "מעין" בעלמא, בפסוק אחד, בהקשר צדדי, 
וכיו"ב. ומובן בפשטות, שדי בכך בכדי להגדיר את  בדמיון מה בין העניינים, 

ההפטרה כ"מעין הפרשה".

אך כלל גדול בחסידות בכלל, ובתורת כ"ק אד"ש מה"מ בפרט, שכל ענייני העולם 
הם בהשגחה פרטית, ועל אחת כמה וכמה ענייני התורה שהם בתכלית הדיוק. ולכן 
בענייננו, בכמה וכמה שיחות הרבי מעמיק לעיין בהפטרה ולמצוא את שייכותה 
לפרשה מכיוונים נוספים, ועד להסברה שההפטרה היא בעצם כמו המשך ישיר 

לפרשה.

]לדוגמה, בפרשת חיי-שרה מסופר על "אברהם זקן בא בימים", וההפטרה מתחילה 
ב"המלך דוד זקן בא בימים". על פניו השייכות היא בפסוק זה בלבד. אך הרבי 
מבאר4 שהנושא בפרשה הוא ההמשכיות מאברהם ליצחק, ובהפטרה, ההמשכיות 
מדוד לשלמה. והאמת היא ששני הסיפורים ממשיכים זה את זה בצורה ישירה. כי 
בחירת הקב"ה בדוד וזרעו, היא המשך אחד עם בחירת הקב"ה בשלשת האבות. 
כמבואר בשיחה בפרטיות. כך שהסיפור בהפטרה ממשיך ומשלים את הסיפור 

שבפרשה[.

ובעומק יותר: לא רק שההפטרה ממשיכה את הפרשה, אלא שהיא מגלה את העומק 
והפנימיות של הפרשה. וכלשון הכתוב "גלה סודו אל עבדיו הנביאים", היינו 

שסודות התורה מתגלים בדברי הנביאים.

]והדוגמה לדבר5: בפרשת נח מדובר על המבול, שבחיצוניותו הוא עניין של עונש. 
אך בהפטרה מוזכר הביטוי "מי נח", המתפרש כ"נייחא דרוחא". וכמבואר בדברי 
אדה"ז בתורה אור, שהמשמעות הפנימית של המבול היא טהרת הארץ ועל ידי זה 

נחת רוח. הרי שפנימיות הסיפור שבפרשה מתגלה בהפטרה[.

ויגש  בפרשת  ויוסף  יהודה  פגישת  בעניין  במאמר,  שכאן  הסיבה  זו  ולכאורה 
לנושא  שבפרשה  הנושא  בין  כללי  דמיון  שישנו  בכך  מסתפק  לא  ובהפטרה, 
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שבהפטרה, ואף לא מסתפק בכך שאפשר לראות כאן המשכיות )שהפרשה מדברת 
על יהודה בזמן הזה, וההפטרה ממשיכה ומדברת על יהודה לעתיד לבוא(, אלא 
רוצה למצוא כבר בפרשה עצמה את מעלת יהודה שבהפטרה. כי כנ"ל, ההפטרה 

היא היא פנימיות הפרשה, ולכן בפנימיות הפרשה אפשר למצוא את ההפטרה. 

•

בסעיף השני במאמר מתייחס לדברי אדה"ז בתורה אור, ומראה שגם הם מדברים 
בסגנון המתאים להפטרה, מעלת יהודה לעתיד לבוא.

הקישור הזה שבין התורה אור להפטרה, מתחבר למוזכר לעיל בנוגע לפרשת נח, 
שאדה"ז בתורה אור מפרש את משמעות המבול בהתבסס על האמירה "מי נח" 
שבהפטרה. ולהעיר גם כן מפרשת דברים, שהלקוטי תורה כולו מדבר אך ורק על 
הפסוק "ציון במשפט תפדה" שבהפטרה. ומבואר על זה6 באופן דומה, שדווקא 

בהפטרה נמצאת תמצית ופנימיות הפרשה.

ולהעיר עוד, שכמצויין בהערה 11 במאמר, במאמר אחר מתבסס על דברי הזוהר 
נמוכה  יוסף. אך בדרגה  יהודה על  גם בהם את מעלת  ומוצא  ויגש,  על פרשת 
יותר, המתאימה במהותה לזמן הזה. ולכאורה הרי זה מתאים לכך שעיקר התגלות 
פנימיות התורה ועיקר הטעימה מהגילויים דלעתיד הוא בתורת החסידות דווקא, 

יותר מאשר בספר הזוהר שלפני כן.  

עוד להעיר, שידוע הפתגם מרבותינו, שהדיבור המתחיל של המאמר "הוא רק 
פספורט". כלומר, סימן זיהוי בלבד. אך כאן במאמר מדקדק בדיבור המתחיל 
ומצפה שתהיה התאמה מלאה ומדוייקת בין תוכן המאמר לפסוק בו הוא פותח. 
ומכאן וגם ממקומות נוספים נראה שאף שבגלוי אכן המאמר "הוא רק פספורט", 
אך בפנימיות ובעומק, הרי כנ"ל, "כל העניינים שבתורה הם בתכלית הדיוק", גם 

דבר שנראה חיצוני בלבד, גם דיבור המתחיל.

6 • לקו"ש חכ"ט שיחה ב לפרשת דברים.
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 סקירה על הדרושים של פרשת ויגש
- דור אחר דור -

7 • להעיר, שאף שהמאמר נאמר בשנת תשל"ב, אך עיקר הביאור בעניין "בי אדוני" וכו', נתווסף בעת 
ההגהה בשנת תשנ"ב, ודוק.

יוסף  בין  יהודה", כחיבור  "ויגש אליו  כנ"ל, הרעיון הכללי של פירוש הפסוק 
ויהודה, ז"א ומלכות, נמצא בכל מאמרי רבותינו, מאדה"ז ואילך. אך בפרטיות 
ודוד עבדי  אפשר לראות בזה כמה אופנים או שלבים, עד למאמר שלנו, ד"ה 

תשל"ב7. וכפי שיפורט כאן בקצרה, ויש עוד לעיין ולהאריך בזה. וכדלקמן:

הבדלים בביאור המשל על יהודה

ובהקדים, שבספירת המלכות למעלה כמה דרגות ועניינים, ולכן משתקפת בעוה"ז 
בצורות שונות, שכולם משלים על ספירת המלכות, כל משל לפי עניינו. ובכללות, 
אם עשר כוחות הנפש נמשלו לעשרת הספירות, הרי שלבושי הנפש, מחשבה דיבור 
ומעשה, הם משל על ספירת המלכות. ובאופן אחר, אפשר להמשיל את ז"א ומלכות 

למשפיע ומקבל, איש ואשה, וכו'. 

ומובן, שבמשל של איש ואשה, המלכות היא מציאות נפרדת מז"א המשפיע. 
משא"כ במשלים של דיבור ומעשה, המלכות היא חלק מהמציאות של כל עשרת 
כוחות הנפש יחד, כאדם שלם. ובזה גופא, מובן שהמעשה רחוק יותר מהכוחות 

הפנימיים, מאשר כח הדיבור שקרוב אליהם יותר. ודוק.

ולענייננו, בפרשת ויגש:

א. יסוד הדברים נמצא במאמר אדה"ז בתורה אור פרשת ויגש, שמבאר עניינה של 
ספירת המלכות לעומת ז"א, כמקבל לעומת משפיע. ובפרטיות, ארץ לעומת שמים, 

דומם לעומת צומח, אשה לעומת איש.

על יסוד מאמר זה נאמר על ידי אדמו"ר האמצעי מאמר נוסף, הנדפס בתורת חיים, 
המבאר את דברי אדמו"ר הזקן באופן של רחובות הנהר, כדרכו. שם מוסיף גם 
משלים מהיחס של עני לעומת עשיר, תלמיד לעומת רב. הצד השווה בכל דוגמאות 

אלו, שבכולן המקבל )מלכות( הוא מציאות בפני עצמו, נפרד מהמשפיע )ז"א(. 

ב. בדברי אדמו"ר הצמח צדק בדרושים הנדפסים באור התורה )ועל יסוד זה בדברי 
רבותינו נשיאינו שלאחריו, כולל מאמרי כ"ק אד"ש מה"מ(, מתבררת משמעות 
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נוספת ליחס בין יוסף ויהודה, כיחס שבין הכוחות הפנימיים, שכל ומידות )כולל 
כח הדיבור הקרוב אליהם(, לכח המעשה. כי באדם גופא ישנו צד של 'מלכות', 

הוא כח המעשה שבו.

ביאור זה, שיוסף ויהודה הם בבחינת מידות לעומת מעשה, מתקשר לדיון האם 
תלמוד גדול או מעשה גדול. והמסקנה שבזמן הזה תלמוד גדול שמביא לידי מעשה, 

אמנם לעתיד לבוא כשתהיה עליית המלכות אז יתגלה שמעשה גדול.

ג. במאמר זה, 'ודוד עבדי' תשל"ב, לראשונה, מקשר דברי אדה"ז בתו"א אודות 
הדומם וכו', לכח הדיבור שבנפש.

הבדלים בביאור היחס בין יהודה ויוסף

הבדל נוסף בין הדורות, ובהקדים המבואר בכמה מקומות, וגם במאמרים של ויגש, 
שבזמן הזה המלכות למטה מז"א, בזמן בית ראשון ז"א ומלכות היו שוין בקומתן. 

ולעתיד לבוא תתעלה המלכות למעלה מז"א.

ולענייננו, בנוגע להגשת יהודה ויוסף, כמה אופנים שונים, זה למעלה מזה:

א. בדברי אדה"ז ואדמו"ר האמצעי מבואר שב"ויגש אליו יהודה", יהודה הוא 
ביניהם,  והשוואה  חיבור  מתחיל  הפרשה  בהמשך  ורק  לגמרי.  מקבל  בבחינת 

"בהתוודע יוסף אל אחיו". ועד העליה לעתיד לבוא שבהפטרה.

ב. אמנם הצמח צדק ביאר כנ"ל, שיוסף ויהודה הם בחי' תלמוד ומעשה. וזה שיוסף 
למעלה, הוא על דרך גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. ומבואר על זה שבזה גופא 

נרמז כבר מעלת המעשה, שגדלות התלמוד היא מפני שהוא מביא לידי מעשה.

ודברים אלו מתחברים לפירוש הצמח צדק על הפסוק "בי אדוני . . כי כמוך כפרעה", 
שעל ידי ההשפעה מז"א למלכות, תהיה עליה בז"א, שיהיה כמוך כפרעה. היינו, 
"שיוסף מצד עצמו מתחיל מחכמה, ועל ידי שישפיע למלכות יהיה כפרעה, כתר". 
"שעל ידי שהז"א משפיע למלכות, מיתוסף עילוי בז"א. ועל דרך גדול תלמוד 
שמביא לידי מעשה, דעל ידי זה נעשה הגדלה בתלמוד". כפי שמבואר כל זה בד"ה 

ויגש תשל"ו, הנדפס במלוקט ד.

אך כפי שנאמר שם במפורש )ומצויין גם במאמר שלנו בהע' 11(, עדיין אין זו 
העליה האמיתית שלעתיד לבוא, אלא רק הקדמה לזה. כיון שלעתיד לבוא יהיה 
מעשה גדול, מעלת המעשה כשלעצמו )ולכאורה מובן, שבאמירה תלמוד גדול 
שמביא לידי מעשה, נשמעים ב' המעלות, של תלמוד ומעשה גם יחד, על דרך 

העניין שז"א ומלכות שווין בקומתן(. 

עוד אומר הצמח צדק ש"ויגש אליו יהודה", סופי תיבות 'שוה'. לרמז שבהגשה 

19 ודוד עבדי  טשלדב 



זו יהודה שווה ליוסף. ועל דברים אלו מיוסד המאמר של ויגש תשכ"ה, הנדפס 
במלוקט ה, שמבאר שהשוואה זו היא הקדמה לעליית המלכות לעתיד לבוא8.

ג. במאמר שלנו, מפרש הפסוק "בי אדוני . . כמוך כפרעה" בדומה לדברי הצ"צ, אך 
באופן שונה. כי הצ"צ פירש זאת שעל ידי ההשפעה למלכות "יתוסף עילוי בז"א". 
וכאן במאמר זה הדגש הוא בדיוק להיפך, שהאמירה "בי אדוני" תובעת שההשפעה 
תהיה לא בכדי שיתווסף עילוי בז"א, אלא בכדי להשלים הכוונה של פנימיות הכתר. 

זאת ועוד: הצמח צדק בדבריו מפרש את ה"כמוך כפרעה" על העליה מחכמה לכתר 
בכלל. אך לפי המבואר במאמר שלנו, מובן שהעליה שהצ"צ מדבר עליה, היינו 
לבלי גבול דכתר, הכתר כמו ששייך להשתלשלות, לגילויים.  וכאן במאמר רוצה 
למצוא בפסוק משמעות עמוקה יותר, העליה מהבל"ג דכתר לעצם הכתר ממש. 

שעליה זו היא כמו לעתיד לבוא ממש. ודוק.

•

ואולי מקום לומר, שהא בהא תליא.

דהיינו, שכל הביאורים הם אמת. אלא שבספירת המלכות כמה בחינות, וכאשר 
מדברים על בחינה חיצונית יותר של המלכות, רואים יותר את הנחיתות שלה לעומת 
ז"א. וככל שמדברים על בחינה פנימית יותר במלכות, אפשר כבר עתה למצוא בה 

את העליה של לעתיד.

ולכן, בדברי אדה"ז ואדמו"ר האמצעי, שמבארים בחינת המלכות במשל ממקבל 
שנפרד לגמרי מהמשפיע, מבארים שב"ויגש אליו" יהודה הוא בבחינת מקבל 
לגמרי. בדברי הצ"צ שמבאר בחינת המלכות במשל מכח המעשה שבאדם גופא, 
שזוהי בחינה פנימית יותר, הנה בזה אפשר כבר עתה למצוא התחלת העליה של 
המלכות, וההשוואה בינה לבין ז"א. ובמאמר זה שמבאר בחינת המלכות במשל 
מכח הדיבור, שנעלה עוד יותר מכח המעשה, בקשר לזה אפשר למצוא כבר עתה 

את עליית המלכות ממש, למעלה מז"א.

וצ"ע בכל זה. והערות והארות יתקבלו בברכה.

8 • ובפרטיות יותר, במאמר שם מוסיף עוד, שכיון שהשוואה בין ז"א ומלכות זה היא הקדמה לעליית 
המלכות למעלה מז"א, הרי יש בהגשת יהודה ליוסף "בהעלם" גם העליה למעלה מז"א. על דרך המבואר 

במאמר דתשל"ב, כדלקמן.
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סוגיית נעוץ תחלתן בסופן

הרעיון המרכזי המדובר במאמר, ההשפעה מהכוחות הפנימיים לכח הדיבור, וב' 
הדרגות שיש בזה, הוא חלק מסוגיה רחבה יותר, המתבארת במשך הדורות הן 
במאמרים דש"פ ויגש, והן במאמרים אחרים, בהקשרים שונים. וניתן כאן סיכום 

כללי של העניין, עם מראי מקומות עיקריים:

היחס בין פעולט האדם לנפעל בעולם

יסוד הדברים, נמצא בתורת חיים פרשת ויגש, בסעיפים הראשונים )א-ה(, שם 
מבאר החילוק בין הביטויים "נעוץ תחלתן בסופן", ו"סוף מעשה במחשבה תחלה". 
ש"נעוץ תחלתן בסופן" היינו כמו אדם הרואה עני, ומתעורר עליו ברחמים פשוטים, 
שנעשים לרצון, המשתלשל ממדרגה למדרגה, עד העיקר, מעשה הצדקה בפועל 
ממש, שבו דווקא היתה הכוונה מלכתחילה. ו"סוף מעשה במחשבה תחלה", היינו 
כאשר העני מקבל את הצדקה ונהנה ממנה ומחיה את נפשו, שאז בעל הצדקה נהנה 
בתענוג גדול, שזוהי בחינה פנימית יותר בנפש, שעד עתה לא היתה בהתגלות, 

ודווקא ב"סוף מעשה", היינו קבלת השפע אצל העני, מתגלית בחינה זו. 

אצל אדמו"ר האמצעי, כדרכו, הדברים באים בדרך שקלא וטריא ובאופנים שונים. 
ואח"כ בהמשך תער"ב, במאמרים דש"פ ויצא וש"פ תבא תרע"ה, ביאר אדמו"ר 
בצורה  תורת החסידות",  "הרמב"ם של  הוא,  בסגנונו  אלו  דברים  נ"ע  הרש"ב 

מסודרת ומסוכמת.

אח"כ בש"פ בלק, חג הגאולה י"ב תמוז, תשכ"ד, אמר כ"ק אד"ש מה"מ מאמר 
ד"ה "השם נפשנו בחיים", שעיקרו חזרה וביאור על דברי אדמו"ר הרש"ב. ממאמר 
זה והשיחה שלאחריו, נערך אח"כ הליקוט המפורסם בלקו"ש חלק ו פרשת שמות, 

העוסק ג"כ ברעיונות אלו. 

•

במאמר אדמו"ר האמצעי הנ"ל, בסוף העניין, אדמו"ר האמצעי מדבר על דרגה 
שלישית, שנוגעת במקום עמוק יותר נפש. ומבאר זאת במשל מאדם שמתענג מבית 

שבנה ונשלם כראוי.

גם במאמרו של אדמו"ר הרש"ב מדבר על דרגה שלישית עמוקה יותר. ומבאר 
שאמנם ב"סוף מעשה" מתגלה התענוג הפשוט, אך עדיין זהו תענוג המורגש. 
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וישנה בחינה נעלית יותר, בה מתגלה התענוג הבלתי מורגש )ושם מקשר זאת לג' 
סעודת בשבת, שסעודה שלישית היא תענוג הבלתי מורגש(.

ועד"ז בלקו"ש ח"ו הנ"ל, לאחר שמבאר ב' העניינים של "נעוץ תחלתן בסופן" 
ו"סוף מעשה במחשבה תחלה", מבאר שלמעלה מכל זה הוא העניין של נתאוה 
הקב"ה להיות לו דירה בתחתונים. עיי"ש. ושם מבאר זה בנוגע למשכן )שבו היה 
עניין של נתחב"ס(, בית ראשון )סמבמח"ת(, ובית שלישי )דירה לעצמותו יתברך 

בתחתונים(9.

ולכאורה כל ביאורים אלו עולים בקנה אחד. ודוק.  

היחס בין כוחוט פנימיים למעשה

והנה, בכל המאמרים הנ"ל ביארו ב' הדרגות דנתחב"ס וסומב"ת, במשל מהשפעה 
מאחד לזולתו, מעשיר לעני, או מרב לתלמיד, וכיו"ב. וביארו כנ"ל, שזהו החילוק 

בין עצם הפעולה שעל ידי האדם, לנפעל שעל ידה בעולם שמחוץ ממנו.

ובד"ה "ביום השני" תשל"ב )הנדפס במלוקט ה(, הביא באריכות המדובר בהמשך 
תער"ב אודות ב' דרגות אלו, ואח"ז מוסיף ואומר שעל דרך שמבואר שם ביחס 
בין פעולת האדם והנפעל בעולם, עד"ז אפשר להתייחס למעשה הגשמי כמציאות 
חיצונית שמחוץ לאדם, ועפ"ז לחלק בין התלבשות השכל והמידות במעשה )שזהו 
בדוגמת השפעת האדם לזולתו(, לבין המעשה הגשמי כשלעצמו )שזהו בדוגמת 

הנפעל בעולם(.

ועפ"ז מבאר שבהתלבשות השכל והמידות במעשה הם יוצאים מהגבלתם, וזהו 
בכח התגלות מקום גבוה בנפש, שלמעלה מהגבלת השכל והמידות. אך אין זה 

מגיע לשורש הגבוה של כח המעשה כשלעצמו, בעצם הנפש ממש10.

9 • להעיר, שלכאורה יהיה נכון לומר שג' דרגות אלו )רצון, או תענוג המורכב; תענוג הפשוט; ותענוג 
הבלתי מורגש(, הן ג' הדרגות דאריך )או חיצוניות עתיק המלובשת באריך(, עתיק, ואין סוף שבפנימיות 

עתיק.

ולפי זה הרי זה עולה בקנה אחד ממש עם המבואר בד"ה "פדה בשלום" ו"להבין עניין נרות חנוכה" 
תשכ"ו, על יסוד המבואר בד"ה "פדה בשלום" תרע"ה, שמבאר החילוקים בין הבירור שהיה על ידי 
משה במשכן, הבירור שהיה על ידי שלמה במקדש, והבירור על ידי משיח לעתיד. ומקשר זאת לג' 

הדרגות הנ"ל ממש. ודוק. 

10 • ומובן בפשטות שאין כוונתו להחליף את הדרגות ולהעלות את כח המעשה לדרגת סוף מעשה 
המדוברת לעיל. אלא רק לומר שהיחס ביניהם דומה )כלשונו במאמר, "יש דוגמתם"(.

ולכאורה נכון לומר, שסוף מעשה שמעורר התענוג הפשוט, שרשו בעתיק. המעשה עצמו שנעוץ ברצון 
שבתחילה, שרשו בגלגלתא דאריך. והתלבשות השכל והמידות במעשה על ידי התגלות שרשם הבלתי 
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ורעיון זה, נתבאר ג"כ בד"ה "ביום השמיני" תשמ"ו, וד"ה "ויגש אליו" תשל"ו 
)נדפסו שניהם במלוקט ד(.

ובכל מאמרים אלו, רעיון זה מתקשר לביאורי רבותינו נשיאינו בעניין תלמוד גדול 
או מעשה גדול, והמסקנה שבזמן הזה תלמוד גדול לפי שמביא לידי מעשה )על דרך 
יציאת השכל ומידות מהגבלתן, על ידי ההמשכה במעשה(, ולעתיד לבוא מעשה 

גדול )התגלות שורש המעשה כשלעצמו(. 

היחס בין כוחוט פנימיים ודיבור

ע"פ הנ"ל מובן שכח הדיבור נחשב כחלק מהכוחות הפנימיים הרוחניים ששרשם 
בגילויים של הנפש, לעומת כח המעשה ששרשו בעצם הנפש ממש.

אך בפרטיות מובן שגם בגילויים של הנפש, כח הדיבור נחות יותר לעומת השכל 
והמידות. ובסוד העיגולים, שרשו בקדמות השכל שלמעלה מהשכל הגלוי. ולכן 
רואים שעל ידי המשכת השכל בדיבור מתווסף בו הרבה יותר מקודם לכן. אך 
עדיין אין זה מגיע לשליטת הרצון על השכל, שבכח הרצון לפתוח את השכל, 
שלכן "ילמוד אדם במקום שלבו חפץ" דווקא. כמבואר כל זה בד"ה "ועתה יגדל 

נא" תשי"ט )מלוקט ג(. 

ולכאורה מובן שה"רצון שלמעלה מהשכל" האמור כאן, שהוא למעלה גם משורש 
הדיבור, הוא הוא שורש המעשה המדובר לעיל, ששורש המעשה הוא ברצון, גבוה 

יותר משורש הדיבור כנ"ל.

•

אמנם כאן מגיע המאמר שלנו, "ודוד עבדי" תשל"ב, ומבאר את היחס בין השכל 
והמידות לכח הדיבור, בדיוק כמו שמבואר במאמרים הנ"ל בנוגע לכח המעשה 
ממש. ואומר במפורש שמה שנתבאר שעל ידי הדיבור מתווסף בשכל )כנ"ל מד"ה 

"ועתה יגדל"(, אין זה משקף עדיין את מלא המשמעות של כח הדיבור.

ולכאורה צריך לבאר, שבדיבור גופא ישנם ב' עניינים. שאף שעיקרו הוא עניין 
רוחני, גילוי השכל והמידות וכו', מ"מ יש בו צד גשמי ממש. וע"ד שמצינו בחז"ל, 

והובא בתניא וכו', ש"עקימת שפתיו הוי מעשה". "מעשה זוטא" עכ"פ.

שהוא  בכלל,  הדיבור  על  מדבר  יגדל"  "ועתה  שבד"ה  לומר,  אפשר  ולכאורה 

מוגבל, הכוונה לשורש המוחין והמידות בח"ס דאריך וחג"ת דאריך.

23 ודוד עבדי  טשלדב 



עניין רוחני, ושרשו בגילויים של הנפש, בקדמות השכל. ובמאמר שלנו מדבר 
על ה"מעשה זוטא" שבדיבור, ששרשו היכן ששורש המעשה, ברצון11 שלמעלה 

מהשכל12.

11 • דוק גם בלשון אדה"ז באגה"ק ס"ה, שם יסוד העניין ששורש הדיבור בקדמות השכל. וגם שם 
מתבטא כמ"פ על "רצון הנפש".

12 • גם, לכאורה אפשר לומר, שב' האופנים שבמאמר בעניין ההשפעה )בכדי שהמשפיע יתגלה, 
ובכדי שהמקבל יקבל(, הם ע"ד החילוק שבין דיבור ומעשה. שבהשפעה בדיבור, כמו מרב לתלמיד 
וכיו"ב, מצוי שיורגש יותר רצונו של המשפיע לגלות מה שיש אצלו. ואילו בהשפעה שבמעשה, כמו 
צדקה מעשיר לעני, מורגש יותר הצורך של העני לקבל )וכפתגם אדה"ז הידוע, "העיקר שהעני שבע"(.

ומתאים גם לזה שהדיבור קרוב יותר לשכל ומידות, היינו קרוב יותר לז"א, ולכן נרגש בו יותר ההסתכלות 
של ז"א על ההשפעה. והמעשה רחוק יותר ממנו, ולכן נרגשת בו יותר ההסתכלות של המקבל.

וכאן במאמר, מוצא בכח הדיבור היבט של מעשה ממש, "מעשה זוטא" כנ"ל, ולכן אפשר גם בדיבור 
עצמו להרגיש את ההסתכלות של המקבל, כמבואר במאמר. ודוק.
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 באתי לגני 
תשכ"ט
 בזבוז האוצרוט

בשביל ניצוח המלחמה



רקע ותוכן המאמר

1 • בשטחיות נראה, שכמה עניינים מרבותינו נשיאינו המוזכרים במאמרים אלו, אינם קשורים ישירות 

כ"ק אדמו"ר הריי"צ, לפני הסתלקותו ביו"ד שבט תש"י, מסר לדפוס המשך "באתי 
לגני", שנחלק לארבעה מאמרים, ובהם עשרים סעיפים. המאמר הראשון נדפס 
ליו"ד שבט עצמו, והמשך המאמרים נדפס בחדשים הסמוכים )חלק ב' לי"ג שבט, 

חלק ג' לפורים, וחלק ד' לב' ניסן(.

באור לי"א שבט תשי"א, כשכ"ק אד"ש מה"מ קיבל הנשיאות, אמר מאמר ד"ה 
"באתי לגני", המבאר את הסעיף הראשון שבהמשך. ומאז מידי שנה ביו"ד שבט 
ביאר סעיף נוסף בהמשך, לפי הסדר. המחזור הראשון נשלם ביו"ד שבט תש"ל, 
ובשנת תשל"א החל מחזור חדש בביאור ההמשך מתחלתו. מחזור זה לא נשלם, 
כיון שבשנים האחרונות שלו הרבי לא אמר מאמרים חדשים, אלא הגיה ומסר 

לדפוס מאמרים מהמחזור הקודם.

הבדל עיקרי בין המחזור הראשון לשני, שבמאמרים של המחזור הראשון, בכל 
מאמר הרבי מבאר סעיף שלם לכל ארכו, עניין אחר עניין. ואילו במחזור השני בכל 

מאמר מתמקד בעניין אחד מתוך הסעיף, ואותו מבאר בהרחבה.

המאמר שלפנינו, "באתי לגני" תשכ"ט, הוא המאמר ה-יט במחזור הראשון, שהוגה 
ונדפס לקראת יו"ד שבט תשמ"ט, השנה המקבילה במחזור השני. בהתאם לכך 
הוא מבאר את סעיף יט בהמשך, עניין אחר עניין כנ"ל. לכן כדאי להקדים וללמוד 
את דברי אדמו"ר הריי"צ במקורם, ואח"כ לראות את ביאורי כ"ק אד"ש מה"מ 

במאמר שלפנינו.

הנושא הכללי של סעיף יט הוא בזבוז האוצרות בשביל ניצוח המלחמה. ובמאמר 
שלנו מבאר בזה שלשה עניינים: א. ביאור העניין שעל ידי עבודת האדם במידת 
הנצח לעמוד בתוקף מול המנגד, נמשך לו האוצר העליון של עצמות אין סוף 
לנצח המלחמה )סעיפים ד-י(. ב. ביאור העניין שבזבוז האוצרות הוא בשביל ניצוח 
המלחמה דווקא )סעיפים יא-יב(. ג. בעבודת ה', עיקר עניין הניצוח, הוא במלחמה עם 

הנפש הבהמית, ובזה גופא, בעבודה בדרך אתכפיא דווקא )סעיפים יג-טו(. 

•

בכל מאמרי "באתי לגני" )ועד"ז גם במאמרי ר"ה( הרבי מזכיר את כל רבותינו 
נשיאינו, מהבעש"ט ואילך )ובשנים המאוחרות יותר, גם את כ"ק אביו הרלוי"צ 

ע"ה, וגם מהרמב"ם(. וכך גם במאמר שלפנינו, כפי שיראה הלומד1.
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תוכן ומהלך העניינים במאמר

לתוכן המאמר, אלא רק בעקיפין. ולכאורה מצד הביאור ה'שכלי' הרעיון היה מובן וברור גם בלי 
עניינים אלו. ולא הוזכרו אלא רק בשביל העניין של הזכרת כל רבותינו נשיאינו. וכפי שאפשר לראות 

גם במאמר שלפנינו.

אך על פי הידוע גודל הדיוק בתורה בכלל ובתורת החסידות בפרט. ובפרט שמצינו במאמרי כ"ק אד"ש 
מה"מ כו"כ פעמים שמדקדק בכיו"ב במאמרים שלפניו, ומעמיק לבאר שגם פרטים שלכאורה הוזכרו 
במאמר מסיבות צדדיות )מעניין הזמן ועניין הפרשה וכיו"ב(, קשורים ישירות לגוף תוכן המאמר, מובן 

שכן הוא גם בענייננו. וצריך בזה עיון והעמקה. 

2 • בשטחיות נראה שביאורי כ"ק אד"ש מה"מ בסעיפים אלו הם כמו הערות 'מקומיות', שאינן קשורות 
זו לזו, וגם לא להמשך העניינים בהמשך המאמר. וצ"ע.

]כנ"ל, מאמר זה הוא מהמחזור הראשון של ביאור המשך באתי לגני )תשי"א – 
תש"ל(, בו הרבי ביאר בכל סעיף כמה עניינים, כשכל עניין מתבאר בפני עצמו. 
כך שאפשר לחלק את המאמר שלפנינו לכמה חלקים, שכל אחד מהם עומד בזכות 
עצמו, ואפשר ללומדו בפני עצמו. אם כי כמובן, כשלומדים את הכל יחד, רואים 

גם קשר והמשכיות בין עניין לעניין. וכדלקמן[.

 חלק א
המשכט השכינה למתה

חוזר  א-ג(  )סעיפים  המאמר  בתחילת 
בתחלת  המבואר  היסודי  הרעיון  על 
ישראל  שעבודת  ההילולא,  המשך 
על  למטה,  השכינה  להמשיך  היא 
אחרא  סטרא  באתכפיא  עבודתם  ידי 
ואתהפכא חשוכא לנהורא. כשתוך כדי 
משלב הערות משלו על כמה עניינים 

המוזכרים במאמר ומחדד אותם2.

 חלק ב
נטינט האוצר לניצחון המלחמה

דברי  מביא  ד(  )סעיף  המאמר  בהמשך 

ההילולא  בהמשך  הריי"צ  אדמו"ר 
)פרק י ואילך(, שכל אחד מישראל הוא 

את  לכבוש  הלוחם  ה'  בצבאות  חייל 
יתברך.  לו  דירה  ולעשותו  העולם 
ניצחון  בשביל  שבגשמיות  וכשם 
המלחמה המלך מבזבז כל אוצרותיו, 
לכל  נותנים  הרוחנית  במלחמה  כך 
אחד מישראל את האוצר, דהיינו כח 

מעצמותו יתברך ממש. 

הריי"צ  אדמו"ר  בהמשך,  יט  בפרק 
ממשיך באותו עניין ומבאר בפרטיות 
בעצם  מושרש  שהנצח  "מכיון  יותר 
הנפש שלמעלה מכחות הגלויים, לכן 
לאוצר  להגיע  יכולים  הנצח  במדת 
והמשכת  דהתגלות  פירוש,  העליון. 
הנצח".  במדת  היא  העליון  אוצר 
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עומד  עליו  הנושא  הוא  זה  משפט 
בסעיפים הבאים )סעיפים ה-י( להבין את 
משמעותו. "שהרי ענינו של אוצר הוא 
מבחינת  למעלה  ונעלם,  סתום  שהוא 
התגלותו  שתהיה  שייך  והיאך  גילוי, 

והמשכתו במדת הנצח".

ולאחרי שקלא וטריא בזה )בסעיפים ה-ו( 
מבאר למסקנה )בסעיף י( שאין הכוונה 
שעל ידי עבודת האדם במידת הנצח הוא 
מגיע לאוצר העליון ומעורר המשכה 
משם )כפי הסדר הרגיל שבאתערותא 
אלא  דלעילא(,  אתערותא  דלתתא 
המשכת האוצר היא מצד עצמה, בלא 
פועלת  ועבודת האדם  עבודת האדם. 
רק שההתגלות וההמשכה שישנה כבר 
של  הנצח  במידת  תהיה  עצמה,  מצד 

האדם, לתת לו הכח לנצח.

•

תוך כדי ביאור עניין זה, מבאר )בסעיפים 
מתקשר  שכמובן  נוסף,  עניין  ז-ט( 

להנ"ל, אך יכול להיות גם ביאור שלם 
בפני עצמו:

אומר שזה ששם שמים שגור  אדה"ז 
בפי כל, הוא מפני שהמאור – עצמות 
וכשיהודי  בהתגלות.  הוא   – סוף  אין 
מזכיר שם שמים סתם, כוונתו לעצמות 

אין סוף.

במקביל, ידועה תורת הבעש"ט שעל 
ידי שבני ישראל מודים לה' ואומרים 
ענייניהם  על  וכיו"ב  ה'"  "ברוך 
הגשמיים, הרי זה כביכול פרנסתו של 
הקב"ה. ומבאר הרבי הכוונה, שעל ידי 
זה נמשך עצמות א"ס בספירות )דוגמת 
פרנסה כפשוטה המחיה את האדם על 
הגוף(,  אל  הנפש  את  שממשיכה  ידי 

ומזה נמשך שפע גשמי לישראל כאן 
למטה. 

והרבי מחדד: עצמות א"ס נמצא למטה 
האדם.  עבודת  לפני  גם  בהתגלות, 
וכדברי אדה"ז הנ"ל. אך כדי שהתגלות 
זו תפעל בעולם שפע לישראל, הרי זה 
על ידי שישראל משבחים ומודים לה' 
על ענייניהם הגשמיים. שעבודה זו אינה 
מעוררת את ההמשכה למטה )שישנה 
פועלת  רק  אלא  עצמה(,  מצד  כבר 
"בנוגע להמקום שבו תהיה ההמשכה", 

שתתבטא בעניינים הגשמיים ממש.

בנוגע  י(  )בסעיף  למבואר  מגיע  ומזה 
להתגלות האוצר העליון במידת הנצח. 
שכנ"ל, עבודת האדם לנצח המלחמה 
אלא  האוצר,  המשכת  מעוררת  אינה 
)שמצד  האוצר  שהתגלות  גורמת  רק 

עצמה( תימשך למידת הנצח דווקא. 

 חלק ג
מטי מבזבזים אט האוצרוט

בהמשך המאמר )סעיף יא( מביא דברי 
אדמו"ר האמצעי באותו עניין של בזבוז 
האוצרות לניצוח המלחמה, וכדרכו של 
הרבי האמצעי בכל עניין, מפרט ומבאר 

בזה כמה דרגות:

א. בעת חתונה. שאז מראה האוצרות 
ליושבים במשתה, אך לא מוכר אותם. 
שאז  מלחמה,  בעת  מזה,  למעלה  ב. 
ניצוח  בשביל  אוצרותיו  את  מוכר 
עניינים  ב'  גופא  ובזה  המלחמה. 
ודרגות. כי בשביל כיבוש עוד מדינה 
כל  מבזבז  היה  לא  גבולו,  להרחיב 
אוצרותיו, אלא היה מחשב כמה שווה 
להשקיע בשביל אותה מדינה. אך כיון 
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שבמלחמה יש היבט של ניצוח המנגד, 
בפנימיות  נוגעת  הנצח  מידת  הנה 

הנפש, ובזה אין חשבונות כלל.

ולפי זה מבאר הרבי )בסעיף יב( המשך 
מידת  אודות  הריי"צ  אדמו"ר  דברי 
חז"ל  מאמרי  זה  על  שמביא  הנצח, 
על הפסוק "תודיעני אורח חיים" )אף 
קשר  מאמרים  לאותם  אין  שלכאורה 
ישיר לענייננו(. כיון שג' חלקי הפסוק 
בבזבוז  הנ"ל  הדרגות  לג'  מקבילים 

האוצרות:

א. "תודיעני אורח חיים", מפרשים זאת 
לימוד התורה. שמתן תורה  חז"ל על 
הוא הרי "יום חתונתו" של הקב"ה עם 
ב.  הנ"ל.  הא'  עניין  בדוגמת  ישראל, 
"שובע שמחות את פניך", מפרשים זאת 
חז"ל על שבע כתות צדיקים שעושים 
מהעולם דירה לו יתברך. דוגמת עניין 
הב' הנ"ל, כיבוש עוד מדינה להרחיב 
גבולו. ג. "נעימות בימינך נצח", עבודת 
ישראל להכניע ולנצח המנגד. בדוגמת 
דווקא  זה  שעל  הנ"ל,  הג'  העניין 

מבזבזים כל האוצרות. 

 חלק ד
 אטכפיא. ניצוח המנגד 

בעודו בטקפו דווקא

חלקו האחרון של המאמר )סעיפים יג-טו( 

מבאר שמידת הנצח מתבטאת בעיקר 
דווקא.  בתקפו  בעודו  המנגד  בניצוח 
שעפ"ז מובן בין היתר מדוע אדמו"ר 
את  דווקא  זה  בסעיף  מדגיש  הריי"צ 
הסטרא  את  לכוף  האתכפיא,  עבודת 
ולא  וגבורתה,  בתקפה  בעודה  אחרא 

את עבודת האתהפכא.

דברי  יד(  )בסעיף  מביא  הדברים  לחדד 
אדמו"ר הרש"ב שמבאר מעלת העבודה 
ואתהפכא  הבהמית  הנפש  בירור  של 
חשוכא לנהורא, שזוהי עבודה ויגיעה 
והיגיעה  העבודה  מאשר  יותר  גדולה 
בעבודת הנפש האלקית בלימוד תורה 
והשגת אלוקות בתפלה. ולכן נמשך על 
ידי עבודה זו אור עליון יותר. ולפי זה 
ממשיך הרבי ומוסיף, שכיון שעבודת 
יגיעה  יותר  עוד  דורשת  האתכפיא 
מעבודת האתהפכא, נמשך על ידי זה 

אור עליון עוד יותר.

אך מסיים )בסעיף טו( שביאור זה )שבסעיף 
מתאים  אינו  האתכפיא  במעלת  יד( 

במדוייק למבואר ב"באתי לגני". כיון 
היגיעה  למעלת  מתייחס  זה  שביאור 
המשכה  לעורר  שבכחה  שבאתכפיא, 
נעלית מלמעלה, המשכה המתעוררת על 
ידי עבודת האדם. אמנם כאן )בהמשך 
"באתי לגני"( מדובר על ניצוח המנגד 
שבאתכפיא, שבשביל זה הוא המשכת 
אוצר העליון שאין אתערותא דלתתא 

מגעת שם כלל )כנ"ל סעיף י(.
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שאלות סיכום

א. בסעיף א. עד היכן הם דברי אדמו"ר הריי"צ? ומהי ההערה שהרבי מוסיף 
בדבריו?

______________________________________________________________________________

ב. בסעיף ב. מה נקודת הסעיף?

______________________________________________________________________________

ג. בסעיף ב. מה הם דברי אדמו"ר הריי"צ? ומה הרבי מוסיף על דבריו? )אפשר 
לברר על ידי השוואה למאמר "באתי לגני" תש"י(

______________________________________________________________________________

ד. בסעיף ג. מה נקודת דברי אדמו"ר הריי"צ? ומה מוסיף הרבי על דבריו?

______________________________________________________________________________

ה. סכם כאחד את סעיפים א-ג.

______________________________________________________________________________

ו. בסעיף ד, ב עניינים. מה הם?

______________________________________________________________________________

ז. בסעיף ה, כמה ביאורים בשייכות מידת הנצח לבזבוז האוצרות. מה הם?

______________________________________________________________________________

ח. מהי השאלה בסוף החלק הראשון של סעיף ה? היכן נמצאת התשובה הסופית 
ע"כ ומה היא?

______________________________________________________________________________

ט. בחלק השני של סעיף ה, ניסיון לביאור ודחייתו. מה הם?

______________________________________________________________________________

י. בסעיף ו, ניסיון נוסף לביאור, ודחייתו. מה הם?

______________________________________________________________________________
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יא. "ויובן זה על פי מה שמבאר אדמו"ר האמצעי בארוכה". היכן  יא. בסעיף 
מסתיימת המובאה מדברי אדמו"ר האמצעי? מה נקודת דברי אדמו"ר האמצעי, 

ומה לומד מזה הרבי לענייננו?

______________________________________________________________________________

יב. מהי נקודתו של סעיף יב?

______________________________________________________________________________

יג. בסעיף יג, בחלקו הראשון, ב עניינים. מה הם?

______________________________________________________________________________

יד. בחלקו השני של סעיף יג, ב עניינים. מה הם?

______________________________________________________________________________

טו. מה הנקודה הכללית המשותפת לארבעת העניינים המבוארים בסעיף יג?

______________________________________________________________________________

יובן על פי מה שכתב אדמור   .  . . דאתכפיא   . יד. "וביאור העילוי  טז. בסעיף 
מהורש"ב". עד היכן הם דברי אדמו"ר הרש"ב? מה נקודתם? וכיצד על ידי זה 

מתבאר העילוי דאתכפיא?

______________________________________________________________________________

יז. החלק השני של סעיף יד, מתחיל במילים "וממשיך בהמאמר". באיזה מאמר?

______________________________________________________________________________

חי. מה הנקודה של סעיף טו?

______________________________________________________________________________
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 באתי לגני 
תשל"ח

 הודאט יטרו גדול הוי' מכל האלקים.
הוספה בטורה על ידי חכמוט חיצוניוט, 

והכח לכל אחד לחדש בטורה.



תוכן המאמר בקצרה

מאמר זה נאמר בט"ו שבט תשל"ח, והוגה ויצא לאור לקראת כ"ב שבט תשמ"ט, 
היארצייט הראשון של הרבנית הצדקנית חיה מושקא נ"ע. 

כיון שהמאמר נאמר בסמיכות ליו"ד שבט, לכן מתחיל בד"ה "באתי לגני", והסעיף 
הראשון שלו אכן עוסק במאמר ההילולא של אדמו"ר הריי"צ )וגם בהמשכו מציין 
אליו(. אך המשך המאמר ועיקרו עוסק בענייני פרשת השבוע, פרשת יתרו. כדלקמן 

בקצרה:

•

בפרשה מסופר על ביאת יתרו למחנה ישראל, ואח"כ מתן תורה. הזוהר אומר 
שהודאת יתרו "גדול הוי' מכל האלקים" הייתה הכנה למתן תורה. ומוסבר על כך 
בדרושי חסידות שיתרו היה כהן לעבודה זרה, וחכם גדול בחכמות חיצוניות, ועל 

ידי שהודה "גדול הוי'" נהפך החושך לאור והתווסף בחכמת התורה.

ועל כך מוסיף הרבי במאמר שלפנינו, מחדד ומעמיק, שתי נקודות:

א. מתן תורה הוא גילוי מלמעלה שאינו תלוי בעבודת האדם. ואעפ"כ, כשיתרו אמר 
"גדול הוי' מכל האלקים" נתווסף בתורה. כיון שהודאת יתרו הגיעה עד עצמות 
אין סוף שלמעלה מגדרי מעלה ומטה, ואצלו עבודת המטה כן נוגעת )סעיפים ב-ג(.

ב. בפשטות מבואר שיתרו היה כהן לעבודה זרה, עד שבא והודה שגדול הוי' מכל 
האלקים, מכל אלקי העמים. ואין מקרא יוצא מידי פשוטו. אך כאן הרבי נותן 

הסתכלות פנימית על העניין, שמפרשת את יתרו והודאתו באופן הכי דק ונעלה.

כי שורש עבודה זרה, הוא נתינת מציאות וחשיבות למישהו חוץ מהקב"ה. לא 
רק לכוכבים ומזלות, אלא גם למלאכים וספירות ולמעלה מעלה. ולכן האמירה 
שיתרו היה מכיר כל עבודה זרה שבעולם, יכולה להתפרש שהכיר את כל הדרגות 
שבסדר ההשתלשלות עד למעלה מעלה. ולפי זה ההכרזה "גדול הוי' מכל האלקים" 
מתפרשת כהכרה בהפלאת העצמות למעלה מעלה מכל סדר ההשתלשלות. שלכן 

הודאה זו מגיעה עד עצמות אין סוף כנ"ל )סעיפים ד-ה(.
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שאלות סיכום

א. כתוב בקצרה, מה הנקודה העיקרית של סעיף א?

______________________________________________________________________________

ב. כתוב בקצרה, מה הנקודה העיקרית של סעיף ב?

______________________________________________________________________________

ג. התבונן בסעיפים א-ב והסבר, מדוע השראת השכינה במשכן נחשבת שבאה על 
ידי עבודת המטה, ואילו גילוי השכינה במתן תורה, אף שקדם לה הודאת יתרו, 

עדיין נחשב כגילוי מלמעלה?

______________________________________________________________________________

ד. סעיף ג מתחיל, "ועל פי זה יש לבאר מה שכתוב בכמה דרושים, שבכדי לבאר 
מה שקודם מתן תורה הוצרכה להיות הודאת יתרו, יובן זה בהקדים מה שכתוב 

וראיתי אני".

חשוב היטב ושים לב:

א. מהו "על פי זה", לאיזה רעיון הכוונה?

___________________________________________________________________________

ב. עד היכן נמשך "מה שכתוב בכמה דרושים"?

____________________________________________________________________________

 )ובזה גופא:
ג. עד היכן נמשכת ההקדמה בעניין "מה שכתוב וראיתי אני", ומה נקודתה?

__________________________________________________________________________ 
ד. עד היכן נמשך הביאור בדרושים, בעניין "מה שקודם מתן תורה הוצרכה 

להיות הודאת יתרו", ומה נקודתו?

.)________________________________________________________________________

ה. איפה במאמר נמצא החיבור של ה"על פי זה" שדובר לעיל, עם "מה שכתוב 
בכמה דרושים"? וכיצד באמת זה מוסיף בהם ביאור?

__________________________________________________________________________
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ה. מה נקודת הקטע האחרון בסעיף ג?

______________________________________________________________________________

ו. מה נקודת הקטע הראשון בסעיף ד?

______________________________________________________________________________

ז. מה נקודת הקטע השני בסעיף ד?

______________________________________________________________________________

ח. מה נקודת הקטע הראשון בסעיף ה?

______________________________________________________________________________

ט. סעיף ד מתחיל, "וביאור העניין בעומק יותר, יובן בהקדים". עד היכן נמשכת 
ההקדמה? והיכן מגיע "ביאור העניין"?

______________________________________________________________________________

י. סעיף ה מתחיל, "ועל פי כל הנ"ל יש לומר". מה הכוונה ב"כל הנ"ל"? וכיצד 
"כל הנ"ל" מביא אותנו לחידוש שבסעיף ה?

______________________________________________________________________________
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נספח

 - נספח -

 כללי העריכה והלימוד
במאמרי כ"ק אד"ש מה"מ

בתורתו של כ"ק אד"ש מה"מ, הן במאמרים המוגהים, והן בשיחות המוגהות 
)בלקו"ש ובספר השיחות(, ישנם הן סוגריים עגולות והן סוגריים מרובעות.

ובכללות ההבדל הוא, שעניינים הנוגעים להבנה הבסיסית, נכנסו בסוגריים עגולות. 
ועניינים שהם לתוספת הסבר מעבר לרמה הבסיסית, או גם לתוספת עיון, נכנסו 

בסוגריים מרובעות )ועל דרך ההבדל בין רש"י ותוספות בדף הגמרא(.

ולכן על דרך משל, מי שלומד מאמר או שיחה בפעם הראשונה ומנסה להבין את 
העניין בצורה כללית ובסיסית, מומלץ לו להקדיש תשומת לב בעיקר לסוגריים 
העגולות, ופחות להתעכב על הסוגריים המרובעות שיתנו לו הוספות שאינן נצרכות 
בשלב זה. אך כשלומד את העניין שוב ורוצה להבינו לאשורו ולעיין בו, אז נכון 

להקדיש את תשומת הלב לסוגריים המרובעות.

•

דבר הרגיל אצל רבותינו נשיאינו, שמאמריהם מיוסדים זה על זה, וכל אחד חוזר 
על דברים שנאמרו לפניו ומוסיף בהם ביאור.

אך בכל הדורות עד לדורנו זה, היה זה באופן, שבאמירת המאמר על ידי הרבי, הוא 
אומר הכל כעניין אחד, מבלי לחלק בין מה שכבר נאמר לבין ההוספה שבמאמר 
זה. ורק על ידי לימוד המאמר הראשון במקורו, אפשר להבחין מה התווסף במאמר 

השני.

משא"כ בדורנו זה, במאמרי כ"ק אד"ש מה"מ, נשמרת בבירור החלוקה בין מה 
שכבר נאמר לבין מה שנתווסף כעת. וכאשר מצטט ממאמר קודם, אומר במפורש 
"ומבאר בהמאמר", "וממשיך במאמר". וכאשר מוסיף על זה משלו מקדים "ויש 

לומר", "ויש להוסיף", "ויש להעיר", וכיוצא בזה.

ולכן בעת הלימוד צריך לעקוב ולשים לב אחר מעברים אלו, כך אפשר לדעת מה 
כבר נאמר ומה נתחדש במאמר זה.
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•

כאשר מבאר מאמר קודם של רבותינו נשיאינו שלפניו, אפשר להבחין בזה 
בשלשה אופנים:

א. ביאור פשט העניינים, הוספת הסברה וכו'.

ב. הוספה ושינוי. שבמאמר קודם נתבאר עניין באופן אחד, ובמאמר זה נתבאר 
העניין באופן עמוק יותר, שונה ממה שנתבאר במאמר הקודם. אף שפעמים רבות 

לא מציין זה במפורש ומציג את הדברים בהמשך טבעי.

ג. ביאור בדרך הרמז כביכול. שמוצא במאמר הקודם משמעויות נסתרות מעבר למה 
שנאמר במפורש בדברים )בד"כ זה מגיע במאמרים שמדקדקים בסדר העניינים 
במאמר קודם, מדוע עניין זה בא בהמשך לעניין זה דווקא וכיוצא בזה. שאז מוצא 

באותו מאמר משמעויות כמו 'נסתרות', שלפיהם מתקשרים העניינים יחד(.

ובעת הלימוד, כדאי לשים לב בכל פעם מה קורה במאמר זה. שעל ידי זה מתווספת 
הבנה וחיות וכו'. כמובן.
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