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 בס"ד. פורים ה'תשד"מ 

בלילה ההוא נדדה שנת המלך1, ומביא כ"ק מו"ח אדמו"ר במאמרו ד"ה זה2, דאיתא במנהגי 
מהרי"ל3 דמבלילה ההוא צריכים להגבי' את קולו בקריאתו לפי שזהו עיקר הנס 
]דמבלילה ההוא הוא התחלת תוקפו של נס4[. ומדייק בזה, דלכאורה עיקר הנס הוא בקשת 
כל  את  כנוס  לך  לפנ"ז,  שעשתה  ההכנות  ]וכן  גו'5  ועמי  אני  נמכרנו  כי  ותחנוני'  אסתר 
היהודים גו' וצומו עלי גו'6[, וכאן אומר דעיקר ותוקף הנס הוא מה שנדדה שנת המלך. 
ומביא על זה, דאיתא בילקוט7, בלילה ההוא נדדה שנת המלך זה מלכו של עולם, וכי שינה 

1( אסתר ו, א.

 5 ע’  ה’ש”ת  בסה”מ  )נדפס  ה’ש”ת  דשנת   )2
ואילך(]א[. והוא המאמר הראשון שאמרו בבואו 
לארה”ב בפעם השני’ – ראה בארוכה בהשיחה 

שלפני המאמר )דשנה זו – תשד”מ]ב[(.

]א[ ]ראה לקמן עמ’ 31[.

]ב[ ענין נוסף בתקופת פורים דשנה זו – שקביעותה 

והן  העיבור,  שנת  מצד  )הן  ממש  הפרטים  בכל  שוה 

מצד פרשת השבוע, והן מצד ימי השבוע( עם תקופה 

זו בשנת ה’ש”ת, שבה התחילה עבודתו של כ”ק מו”ח 

בארצות-  – ד”פתח”  באופן   – דורנו  נשיא  אדמו”ר 

הברית. 

עדיין  תרפ”ט(  )בשנת  הראשונה  בפעם  לכאן  בבואו 

שהרי  קביעות,  של  באופן  דירתו  מקום  כאן  הי’  לא 

בא לביקור בלבד, ואילו ביתו וכן הישיבה שלו עיקר 

הישיבה( נשארו מעבר לים . . מובן, שאין זה בדומה 

לימי הפורים דשנת  בבואו בסמיכות  ממש הקביעות 

ה’ש”ת, שאז קבע כאן מקום דירתו, וללא כל הפסק 

. .  ובמשך תקופה שלימה – עשר שנותיו האחרונות 

בחיים חיותו בעלמא דין.

. . ומזה מובן שכאשר קביעות זו חוזרת ונשנית בשנה 

לכל  בנוגע  יתירה  הדגשה  ישנה   – פרטי’  כל  על  זו 

הענינים שבהם “פתח” כ”ק מו”ח אדמו”ר נשיא דורנו 

את כל עבודתו אשר עבד בארצות-הברית.

שם  ובמג”א  סתר”צ]א[  או”ח  בד”מ  הובא   )3
סקי”ז.

מנהג  בעיני  מקובל  מאוד  מהרי”ל,  בשם  כתוב  ]א[ 

מהר”ר שלום כץ ז”ל שליח צבור במגענצא שכשהגיע 

לומר בלילה ההוא הגביה קולו יותר ממה שעשה עד 

כאן כי מכאן ואילך התחלת הגאולה.

4( מגילה יט, א.

]שנינו במשנה: “מהיכן קורא אדם את המגלה” ויוצא 

בה ידי חובה, רבי מאיר אומר כולה, רבי יהודה אומר 

מ’איש יהודי’, רבי יוסי אומר מ’אחר הדברים האלה’. 

עוד דעה ששנינו בברייתא “רבי שמעון בן יוחאי אומר 

מ’בלילה ההוא’”.

מבאר רבי יוחנן שכל א’ מהדעות הנ”ל ממקרא אחד 

דרשו “ותכתוב . . את כל תוקף”, ‘כל תוקף’ פירושו 

כל עיקר, ונחלקו התנאים לאיזה תוקף הכוונה: “מאן 

דאמר כולה, תוקפו של אחשורוש. ומאן דאמר מאיש 

יהודי, תוקפו של מרדכי. ומאן דאמר מאחר הדברים 

ההוא  מבלילה  דאמר  ומאן  המן.[  של  תוקפו  האלה, 

תוקפו של נס”.

5( אסתר ז, ד.

6( שם ד, טז. ובפרט שב„אגרת הפורים הזאת 

הצומות  „דברי  לא(  ט,  )שם  גם  נזכר  השנית” 
וזעקתם”.

קרוב  תתנז  רמז   – א  )ו,  עה”פ]א[  שמעוני   )7
של  מלכו  שנת  נדדה  בתחילתו:  ושם  לסופו. 

עולם(. וראה גם תרגום עה”פ]ב[.

]א[ נדדה שנת המלך זה מלכו של עולם, וכי שינה 

עצמו  עושה  חוטאים  כשישראל  אלא  לפניו,  יש 

כישן שנאמר למה תישן ה', וכשעושים רצונו הנה 

לא ינום ולא יישן.

]ב[ ]ראה מילואים[.
3



קונטרס פורים תשמ"ח 4

יש לפניו, אלא כשישראל חוטאין עושה עצמו כישן8 וכשעושים רצונו לא9 ינום ולא יישן.

והענין הוא, דהנה אדם הוא אדמה לעליו10, ולכן כל הענינים שלמעלה הם באותו האופן 
כפי שהם באדם )אתם קרויים אדם11(, לעילא כגוונא דלתתא12, ובלשון הכתוב13  
ולכן, כאשר ישראל הם במצב של שינה, היינו  כן לב האדם לאדם,  כמים הפנים לפנים 
שהענינים דתומ"צ )שעי"ז הם אדמה לעליון( הם אצלם במצב של שינה, עי"ז נעשה שינה 

ה’  תישן  למה  כד(  מד,  )תהלים  שנאמר   )8
)יל”ש שם(.

9( תהלים קכא, ד.

חי  כל  )לרמ”ע מפאנו( מאמר אם  10( עש”מ 
ח”ב סל”ג )קצג, ב(]א[. של”ה ג, א]ב[. כ, ב]ג[. שא, 
ע’  ח”א  דברים  אדהאמ”צ  מאמרי  ובכ”מ.  ב]ד[. 

קכב]ה[. וש”נ. 

]א[ שרה ולא שרי. כי יש בשמות הצדיקים הכנה גדול 

להשרות עליהם השפע האלקי, כמו שכתוב בבצלאל 

ראה קראתי בשם ואחר כך ואמלא אותו רוח אלקים. 

והנה קריאת השם החביב הזה הוא עצם הפקידה אליה 

מיני  לכל  הראשון  מאדם  השמות  שבקריאת  כשם 

החיים פקודתם שמרה רוחו.

דכתיב  ולרבו,  לעצמו  שם  לקרא  שזכה  ממה  והפלא 

אמור.  לעצמו  הרי  ולאדם  וכו’  שמות  האדם  ויקרא 

ויש זקף גדול עליו מלמעלה מספרו כ”ו רמז ליחידו 

דל”ת  אל”ף  לשם  מגיעין  והדברים   .  . עולם  של 

נתעלה  כי  הדמות  אל  עצמו  ויחס  הנשמות,  היכל 

לדמותו שם  לו  וקרא  העליונים,  אל השרשים  הצלם 

חדש מורה אפשרות בחירתו על ב’ דרכים, נוסף על 

פשיטות צרופו משתי מלות אד דם, כי האד העולה מן 

למקור  ניחוח  ריח  הוא  והמוח  הלב  אל  הדם שבכבד 

ההשכלה שבו, ואם יזכה יקיים בעצמו אדמה לעליון, 

ואם אין נמשל כבהמות נדמו.

]ב[ אם דבוק . . למעלה ומתדמה לו ית’ לילך בדרכיו 

נקרא שמו בעצם אדם מלשון אדמה לעליון ועל כסא 

דמות אדם. ואם הוא מפריד את עצמו מהדביקות אז 

נקרא אדם על שם האדמה אשר לוקח ממנה ועפר הוא 

ולעפר ישוב אמנם שם אדם המורה על אדמה לעליון 

זהו עיקר התכלית כי הרע לא נברא רק בעבור הטוב 

כדפי’ על כן שם אדם בעצם שכן עולה במספר כשמו 

הגדול במילואו יו”ד ה”א וא”ו ה”א.

דמות  הקדושה  דמות  הוא,  דמויות  בעל  האדם  ]ג[ 

בפני  כקוף  שהוא  בליעל  האדם  ודמות  עליון,  אדם 

אדם ומקויים בו הבחירה כמ”ש החיים והטוב והמוות 

והרע. כשהולך בדרך טוב דבק בחיים סוד עץ החיים, 

וכשהולך בדרך רע דבק במות ודמות נשתנה.

כיצד, כשהולך בדרך טוב אז הוא דמו”ת סוד מדו”ת 

דבק ביד”וד וכמו שאמרו רז”ל ואתם הדבקים ביד”וד 

ואז נקרא אדם מלשון אדמה לעליון  הדבק במדותיו 

וכשהוא בהיפוך אז דמות משתנה ונעשה ד”ם מו”ת, 

ואז נקרא אדם מלשון אדמה כי עפר אתה ואל עפר 

תשוב.

לעליון,  אדמה  על  מורה  היה  מתחילה  אדם  ]ד[ שם 

ואחר כך השם מורה על אדמה עפר מן האדמה והוא 

פך כלי חרס, וכשהוא במעלתו היה הוא בעצמו קרבן 

הצדיקים  נשמת  כמו  יקריב מכם,  כי  אדם  בסוד  לה’ 

לאחר מותן וכמו שכתבתי לעיל, וירד ממדרגת אדם 

לשור כי אדם ביקר בל ילין נמשל כבהמות נדמו.

נמשך  אדם  דנשמת  משום  לעליון,  אדמה  אדם  ]ה[ 

ומאן  חיים  נשמת  באפיו  ויפח  כמ”ש  ית’,  ממוה”ע 

דנפח מתוכי’ נפח כו’, וכמ”ש ואתה נפחת בי כו’.

11( יבמות סא, רע”א.

אומר  יוחאי  בן  שמעון  רבי  “היה  בבריתא:  ]שנינו 

עובדי כוכבים אינן מטמאין באהל” מכיון שבטומאת 

ונאמר  באהל”  ימות  כי  “אדם  מהפסוק  נלמדת  אהל 

ביחזקאל “ואתן צאני צאן מרעיתי אתם” דורש רשב”י 

קרויין  אתם  מלמדת:[  ‘אתם’  המילה  של  שההדגשה 

אדם ואין העובדי כוכבים קרויין אדם.

12( ראה זח”ב קפד, ב.

13( משלי כז, יט.
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השינה  שמצד  בגלותא,  בזהר15  ואיתא  ישנה  אני  וכמ"ש14  עולם.  של  במלכו  גם  כביכול 
דישראל בזמן הגלות, נעשה עי"ז שינה כביכול גם למעלה. וזהו שבלילה ההוא נדדה שנת 
המלך הוא תוקפו של נס, כי ע"פ סדר ההשתלשלות, זמן הגלות הוא זמן של שינה )למעלה(, 
וזה שבלילה ההוא )גלות16( נדדה שנת המלך מלכו של עולם הוא תוקפו של נס17. וזהו גם 
נדדה  )שהשינה  המלך  שנת  נדדה  דלשון  דייקא(,  )נדדה  המלך  שנת  נדדה  הלשון  דיוק 
שנדד  אדם  על  שאומרים  ]בדוגמת  בהמלך  תהי'  שהשינה  ראוי  שהי'  מורה  מהמלך( 

ממקומו[, כי זמן הגלות הוא זמן של שינה )כנ"ל(, אלא שהי' נס שהשינה נדדה ממנו.

14( שה”ש ה, ב.

15( ח”ג צה, א]א[ )הובא בהמאמר דשנת ה’ש”ת 

א(]ג[  )קה,  תס”ט  תקו”ז  וראה  8]ב[(.  ע’   – ס”ד 
ש„אני ישנה” קאי על שכינתא בגלותא.

]א[ אני ישנה ולבי ער קול דודי דופק וגו', אמרה 

דהוו  דמצרים  בגלותא  ישנה  אני  ישראל,  כנסת 

דלא  להו  לנטרא  ער  ולבי  דקשיו,  בשעבודא  בני 

ישתיצון בגלותא ]אמרה כנסת ישראל: 'אני ישנה' 

בגלות מצרים שבי בני בשעבוד קשה, אך 'ליבי ער' 

לשמור על בנ"י שלא יכלו בגלות[. קול דודי דופק 

דא קודשא בריך הוא דאמר ואזכור את בריתי.

]ב[ ]ראה לקמן עמ’ 33[

]ג[ וכד שכינתא איהי בגלותא אתמר בה אני ישנה 

ולבי ער כד איהי ישנה לית בה דפיקו בגין דקודשא 

בריך הוא דאיהו קול דפיקו דילה אתרחק מינה הדא 

הוא דכתיב נאלמתי דומיה החשתי מטוב.

וליבי ער,  ]כשהשכינה בגלות נאמר בה אני ישנה 

כשהיא ישנה אין בה דופק )הארה( מפני שהקב"ה 

הנזכרים  והשינה  העיבור  )עד"מ  ממנה  נתרחק 

החשתי  דומיה  "נאלמתי  שנאמר  וזהו  במאמר( 

מטוב"[.

 .  . בלילה  ע”ב:  ריש  סז,  ח”ג  זהר  ראה   )16

בגלותא]א[. וראה גם זהר ח”ב קסג, ב]ב[. ח”ג כב, 
א. רלח, ב]ג[. תקו”ז תכ”א )מט, ב(. וראה תו”א 

מג”א צד, ד]ד[. לקו”ש ח”ז ע’ 41]ה[.

]א[ ]ראה מילואים[.

הזהר:  אומר  השחר”  עלה  כי  נא  "שלחני  ]עה”פ  ]ב[ 

בעת שעולה הבוקר מתבטלת שליטת החיצונים. ולכן 

דחק הס”מ ביעקב לשלחו כי אינו שולט ביום[.

ואקרי  בליליא  דאיהו  דישראל  גלותא  דא  כגוונא 
לילה, מלכא עכו"ם חייבא שלטא עלייהו דישראל, 
עד דייתי צפרא וינהיר לון קב"ה ויתעבר שלטניהון.

ממשלת   – הגלות  ישראל:  גלות  זה  ]דוגמת 
הארת   – הבוקר  שבא  עד  לילה,  נק'   – הקליפות 

הקב"ה לישראל ותתבטל ממלכת הקליפות[.

]ג[ ]ראה מילואים[.

]ד[ בחי' לילה הוא בחי' חשך ואפילה שאינו רואה 
בהסתלקות  אך  ית'  אלקותו  שיודע  אף  כי  כלום 

המוחין ואינו נתפס במוחו הוא ג''כ בחי' לילה.

]ה[ "לילה ההוא" מורה על תכלית ההעלם. שהרי 
"לילה" בלבד כבר מורה על העלם )זהו החילוק בין 
"יום" לבין "לילה": יום הוא אור וגילוי ואילו לילה 
הוא חושך והעלם – ויקרא אלקים לאור יום ולחשך 
קרא לילה(; וכן המלה "הוא" רומזת להעלם )כידוע 
החילוק בין "זה", שהוא לשון גילוי, לבין "הוא" – 
 – ההוא"  ש"לילה  מובן  ומכך  העלם.  נסתר,  לשון 
העלם כפול של "לילה" ביחד עם העלם של "הוא" 

– זהו תכלית ההעלם.

17( ראה לקו”ש חי”ב ע’ 36]א[ )ובהערה 21]ב[( 
)ופלא( גדול  דשינוי ה„טבע” דלמעלה הוא נס 
שהנס  מה  דזהו  דלמטה.  הטבע  משינוי  יותר 
ד„למכה מצרים בבכוריהם” שהי’ בשבת שלפני 
נקרא  זה  )שמטעם  „נס גדול”  בשם  נקרא  פסח 
שבת זה בשם „שבת הגדול”(, מפני שזה שינוי 

ב„טבע” דקדושה, כמבואר שם בארוכה.

שנת  נדדה  ההוא  ש„בלילה  מה  יומתק  ועפ”ז 
המלך” הוא )לא נס סתם, אלא( „תוקפו של נס" 

– לפי שזה שינוי בה„טבע" דלמעלה.

ומזה מובן,  נס הוא – שינוי הטבע.  ]א[ ענינו של 

בלילה ההוא תשד"מ
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שכשהשינוי הוא לא רק ב"טבע" הנהגת העולם אלא 
בענין שהוא "טבעי" מצד הנהגה דתורה )ש"טבע" 

זה הוא תקיף יותר( – הרי זה נס גדול ביותר.

. . הנס ד"למכה מצרים בבכוריהם": הסדר שנטבע 
הוא,  התורה  ידי  על  הבירורים  בעבודת  ונקבע 
לבררם  א"א  הטמאות  קליפות  שבג'  שהניצוצות 
כ"א צריך לדחותם כו' – עפ"ז בקשת בכורי מצרים 
עבור  המצרים  עם  ומלחמתם  ישראל  את  שישלחו 
שיראו   – כפשוטו  בטבע  מקום  לזה  שהי'  )אף  זה 
לנפשם כו'( הוא שינוי ב"הטבע" דקדושה ולכן הוא 

"נס גדול".

]ב[ ]ראה מילואים[.

18( איוב יט, כו. וראה אגה”ק ר”ס טו]א[. ובכ”מ.

]א[ מודעת זאת בארץ מפי קדושי עליון נ"ע לקרב 
ומבשרי אחזה אלוקה  דכתיב  קצת אל השכל מאי 
מנפש  יתברך  אלקותו  קצת  להבין  היא  שהכוונה 
ברכי  ע"פ  מארז"ל  וע"פ  האדם  בבשר  המלובשת 

נפשי וגו' מה הקב"ה כו' אף הנשמה כו'.

19( הטעם על זה שבהמאמר דשנת ה’ש”ת לא 
ביאור  כי  לומר,  יש  אולי   – ותענוג  רצון  נזכר 
החילוק שבין ער לישן שנוגע בהמאמר הנ”ל הוא 
נש”י,  מעלת  ניכרת  אין  )שינה(  הגלות  שבזמן 
בחי’ מוחין העליונים )שם סעיף ב(, ובענין זה – 
„השכלה  כחות הפנימיים,  ישנם  שבשינה  נוגע 

מדות וכו’”, אלא שהם בהעלם.

א  שדמ,  ח”ב  קונטרסים  סה”מ  גם  וראה   )20
)נעתק ב„היום יום” ד’ טבת]א[(. לקו”ש ח”ד ע’ 

1026 ובהנסמן בהערה 10 שם]ב[.

שמודיעים  תורה  בעניני  הטובים  החלומות  ]א[ 
בתורה  גדולה  שקידה  ע''י  הרוב  ע''פ  בא  בחלום, 
או  גדולה,  בשקידה  בתורה  עוסק  דכאשר  ביום, 
כאשר  הנה  עצומה,  ביגיעה  שבלב  בעבודה  עוסק 
בלילה נשמתו עולה למעלה ושואבת לה חיים מחיי 
דלעילא כמבואר בזהר, הנה או מודיעים לו חדושי 
איש  התורה,  בפנימיות  או  שבתורה  בגליא  תורה 

איש כפי שקידת עבדתו בעבודת היום.

]ב[ ]ראה מילואים[. 

21( כדמוכח גם מזה שארז”ל בסוף יומא בענין 
„יראה זרע יאריך ימים” – ראה רש”י]א[ ותוספות 

שם.

ביוה''כ  קרי  הרואה  ישמעאל  רבי  דבי  ]תנא  ]א[ 
מובטח  שנה  לו  עלתה  ואם  כולה,  השנה  כל  ידאג 
אתא  כי  הגמ':  ואומרת  הבא.  העולם  בן  שהוא  לו 
רב דימי אמר מפיש חיי סגי ומסגי. ופירושו:[ סגי 
זרע  יראה  הסימן  שכך  בנים,  ובני  בבנים  ומסגי. 

יאריך ימים.

22( כמפורש במס’ ברכות נה, סע”ב]א[. ומ”ש 
„וכמו  8(]ב[  )ע’  ס”ד  ה’ש”ת  דשנת  בהמאמר 
כשחושב  זהו   – דמחטא”  בקופא  פילא  החולם 
זה  ענין  שם  שמביא  ומה  היום.  במשך  עד”ז 
ב'  חיבור  להיות  לזה שבחלום אפשר  בנוגע 
הפכים – אף שזה בא מהמחשבות שבמשך היום 
)ולא מצד החלום עצמו( – כי בעת החלום אינו 

יודע שזה בא ממחשבתו.

יונתן:  רבי  בשם  נחמני  בר  שמואל  רבי  ]אמר  ]א[ 
הרהוריו  מתוך  אלא  בחלומו  לאדם  מראים  אין 

ב( וממשיך בהמאמר, דביאור ענין השינה למעלה יובן מענין השינה באדם למטה, מבשרי 
אחזה אלקה18. והנה החילוק בין ער לישן באדם התחתון אינו בנוגע לעצם 
מציאותו, שהרי גם בעת השינה מציאותו היא בשלימות. שבעת השינה ישנם כל אבריו 
וכמו שרואים  ופועלים פעולתם.  וישנם אז כל כחות הנפש,  )וגם החיות שבהם(,  וגידיו 
במוחש בענין החלומות, שיש בהם הפעולה דכל הכחות, שכל ומדות וכו' וגם רצון ותענוג19. 
בנוגע  גם  הוא  וכן  אמיתי20,  שכל  הוא  בחלום  שמשכיל  השכל  זוכה,  הוא  דכאשר  ועד 
לתענוג21 ורצון. אבל גם מי שאינו בדרגא זו, הרי רואים במוחש שגם בהחלומות שלו ישנם 
מדות שכל רצון ותענוג בנוגע לענינים שישנם במציאות )משא"כ ענינים דנמנעות, כמו 
פילא דעייל בקופא דמחטא, א"א להיות גם בחלום22(. והחילוק שבין ער לישן הוא, דבעת 
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שהוא ער, כל עניניו הם באופן מסודר, ומכש"כ שאין שייך שיהיו שני ענינים הפכיים בבת 
אחת ובחיבור אחד ואפילו לא בהמשך אחד. וכאשר כל הענינים והכחות הם באופן מסודר, 
יכול  בחלום,  בעת השינה,  זה. משא"כ  על  זה  הכחות  ומעלת  החילוק שביניהם  אז  ניכר 
להיות חיבור שני כחות הפכיים )כח היותר עליון עם כח היותר תחתון(, ועד לחיבור כמה 
וכמה כחות יחד באופן בלתי מסודר, ומכש"כ שאין ניכר המעלה והיתרון שבכחות הנעלים 
על הכחות שלמטה מהם. והדוגמא מזה יובן למעלה, דענין השינה הוא שאין ניכר כביכול 
)וכנ"ל  וזהו מהקשר דענין הגלות עם ענין השינה  המעלה והיתרון של ענינים הנעלים. 
שבזמן הגלות הו"ע השינה למעלה(, כי סיבת הגלות היא ע"י זה שאין ניכרת אז המעלה 
עבדיו של  ועכ"פ  אלקיכם24,  לה'  בנים אתם  למקום כמ"ש23  בנים  הם  דישראל  דישראל. 
הקב"ה25, כמאמר26 אם כבנים אם כעבדים, שגם עבד מלך הוא מלך27 )לא רק כמלך28 )בכ"ף 
הדמיון( אלא מלך(, ובנים צריכים להיות סמוכים על שולחן אביהם וכן עבדים על שולחן 
אדונם, והסיבה לזה שגלו מעל שולחן אביהם29 ואדונם, הו"ע השינה, שאין ניכר, כביכול, 

למעלה העילוי דישראל, ומזה נעשה ענין הגלות.

ג( וממשיך בהמאמר30, דזה שבעת השינה אין ניכר מעלת הכחות זה על זה הוא בדוגמת 
הכחות כמו שהם כלולים בעצם הנפש, ששם כל הכחות הם בהשוואה. והיינו 
לשרשם,  ומסתלקים  מתעלים  שהכחות  מה  הוא  השינה  שבעת  הכחות  התעלמות  דענין 

רעיונך  מלכא  “אנת  בדניאל  היום שנאמר  במהלך 

על משכבך סלקו” ותרגומו: אתה המלך, מחשבתך 

שביום עלו לך בחלומך על משכבך. בעניין זה אמר 

רבא:[ תדע דלא מחוו ליה לאינש לא דקלא דדהבא 

דמחטא  בקופא  דעייל  פילא  ולא  זהב[,  של  ]דקל 

]פיל הנכנס בנקב של מחט[.

]ב[ ]ראה לקמן עמ’ 33[

23( ראה יד, א.

24( אבות פ”ג מי”ד.

עבדי  כי  נה(  שם,  מב.  כה,  )בהר  וכמ”ש   )25
הם, כי לי בני ישראל עבדים עבדי הם.

מוסף  בתפלת  עולם”  הרת  „היום  פיוט   )26

דר”ה.

עה”פ  בפרש”י  )הובא  יג  צו  תנחומא   )27
בהעלותך יב, ח(]א[. ספרי )הובא בפרש”י( עה”פ 
דברים א, ז]ב[. פרש”י עה”פ לך לך טו, יח. ב”ר 

פט”ז, ג]ג[.

אלא  משה,  בעבדי  אומר  אינו  במשה.  בעבדי  ]א[ 

שאינו  פי  על  אף  בעבדי  כלומר,  במשה.  בעבדי 

משה, וכן במשה אף על פי שאינו עבדי, כדאי היה 
לירא מפניו. וכל שכן שהוא עבדי, ועבד מלך מלך. 

]ב[ עד הנהר הגדול. מפני שנזכר עם ארץ ישראל 
קוראו גדול, משל הדיוט אומר, עבד מלך מלך.

]ג[ ]ראה מילואים[.

28( שבועות מז, ב.

בן טרפון אומר  נהר פרת שמעון  עד הנהר הגדול 
בשמן  למשוח  ]התקרב  ואידהן  דהינא  לגבי  קרב 
במשוח  שהנוגע  כמו  )כלומר,  אתה  גם  ותומשח 
בשמן נמשך גם הוא(, כך נהר פרת למרות שהינו 
כיון  חשיבות  משום  עכ"ז  הנהרות  ד'  מבין  קטן 
נק'  ולכן  ישראל  ארץ  בגבולות  זה  בפסוק  שנזכר 

גדול.

הגמ' מביאה עוד משל בענין זה:[ דבי רבי ישמעאל 
תנא עבד מלך כמלך.

29( ראה ברכות ג, סע”א.

]ראה מילואים[.

30( סעיף ג )ע’ 6 ואילך(.

]ראה לקמן עמ’ 32[.

בלילה ההוא תשד"מ
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)שינה( הוא מה  גם בהנמשל31, דענין ההתעלמות שבזמן הגלות  ומזה מובן  עצם הנפש. 
איננו,  כי  עה"פ33  הזהר32  מאמר  וכידוע  להעצמות.  ועד  למקורם,  מתעלים  שהגילויים 
דקוב"ה סליק לעילא, שעלה למקומו, חדר לפנים מחדר34. והיינו, דענין ההתעלמות שבזמן 
הגלות הוא רק לגבי למטה, שבזמן הגלות מסתלק האור למעלה ואינו מאיר למטה )שלכן 
בזמן הגלות הוא סליק לעילא.  לגבי האור עצמו, הרי אדרבא, דוקא  גלות(, אבל  נעשה 
ובדוגמת הסילוק דשינה באדם התחתון, שהסילוק הוא רק לגבי הגוף )שאור הנפש מסתלק 
מהגוף(, אבל לגבי הנפש, הרי אדרבא, דוקא בעת השינה הנפש עולה למעלה ושואבת לה 

חיים35.

וביאור הענין, הנה כללות סדר ההשתלשלות הוא בדוגמת הדרגות דכחות הנפש. דכמו 

31( דזה שמביא בהמאמר ענין זה בהמשל הוא 
בכדי לבאר שכן הוא גם בהנמשל.

32( ראה זהר ח”א רי, א]א[. ח”ג כ, ב. עה, א. 
וראה סידור )עם דא”ח( נח, ב ואילך]ב[. אוה”ת 
נ”ך כרך ב ע’ א’נ. א’נח. ס’ הליקוטים – דא”ח 

צ”צ ערך גלות ס”ג )ע’ שכג ואילך(]ג[. וש”נ.

]א[ ]שואל רבי אלעזר על לשון הפסוק[ מאנה להנחם 

על בניה כי איננו. כי איננו, כי אינם מבעי ליה, אלא 

איננו, דבעלה לא אשתכח  כי  והא אוקמנא  איננו  כי 

עלייהו,  תתנחם  עמה  ישתכח  בעלה  דאלמלא  עמה, 

דהא כדין בנהא לא יהון בגלותא, ובגין דאיננו, לאו 

בגין דבנהא אתרחקו מנה,  איהי מתנחמא על בנהא, 

על דאיננו עמה. ]דהיינו איננו קאי על הקב”ה שאינו 

נמצא עימה וע”כ בנ”י בגלות. ולכשיחזור אליה אזי 

ג”כ בנ”י ישובו מן הגלות[.

]ב[ ]ראה הערה 51, פענוח ד[.

]ג[ בגלות הריחוק כביכול בין בחי' קוב"ה לשכינתי' 

גדול  והגילוי(  המדות  עצם  מצד  ונוק'  ז"א  )שהם 

מאד וכמארז"ל כאלמנה שהלך בעלה למדינת הים 

דגם  זאת  עוד  בק"נ  פלאים  שתרד  מלבד  כי  כו' 

רחל  נאמר  שע"ז   .  . ולעילא  לעילא  סליק  קוב"ה 

מבכה על בניה כי איננו דהוי לי' למימר כי אינם, 

דסליק  בנהא  בגו  שאינו  הקב"ה  על  דקאי  אלא 

לעילא היינו מבחי' התלבשותו להיות כמראה אדם 

כנ"ל לבחי' מהותו ועצמותו שהוא רם ונשגב לבדו 

ואין כל ההשתל' תופס מקום כלל וכחשיכה כאורה 

שוה ומשוה קטן וגדול.

. . וזהו שהלך בעלה למדינת הים ומ"מ דעתו לחזור 
אליה כי ההסתלקות הוא רק לצורך הגילוי דרך הוא 
נהורא לכן גם עכשיו  והדר  המדה ברישא חשוכא 
בגלותינו יש זמנין ידיען דסליק רעותא דמלכא על 
כו' שמשפיל א"ע כביכול לזכור ולהתפעל מהגלות.

33( ירמי’ לא, יד.

כה אמר ה' קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים רחל 
מבכה על בניה מאנה להנחם על בניה כי איננו.

)חגיגה  גואי בראי  34( להעיר מל’ חז”ל בתי 
ה, ב. וש”נ(.

]ראה מילואים[.

פי”ב]ב[.  פרדר”א  וראה  ט]א[.  פי”ד,  ב”ר   )35
רפל”ד.

]א[ הנשמה הזו ממלאה את כל הגוף, ובשעה שאדם 
ישן היא עולה ושואבת לו חיים מלמעלה.

]ב[ לא טוב היות האדם לבדו אעשה עזר כנגדו . . 
וכיון ששמעה הארץ הלשון הזה עוד רעדה ורעשה, 
אמרה לפני בוראה, רבון כל העולמים, אין לי כח 
לזון צאנו של אדם, אמר לה הקב"ה אני ואת נזון 
להקב"ה  הלילה  שניהם,  בין  וחצו  אדם.  של  צאנו 
והיום לארץ. מה עשה הקב"ה ברא שינת חיים ואדם 
ומנוח  לו  וחיים  ורפואתו  מזונו  והוא  וישן  שוכב 
עם  סומך  והקב"ה  לי,  ינוח  אז  ישנתי  שנאמר  לו, 
הארץ ומשקה אותה והיא נותנת פירותיה ומזון לכל 

הבריות. 
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כולם  הם  ששם  בנפש  כלולים  שהם  כמו  היא  הכחות  מציאות  התחלת  הנפש,  שבכחות 
ענין  בהם  נעשה  דוקא  ואז  הגוף  באברי  להתלבש  בגילוי  נמשכים  הם  ואח"כ  בהשוואה, 
ההתחלקות, ובכחות הגלויים גופא יש כמה אופנים, כמו שהם בגילוי באופן מסודר )בעת 
שהאדם ער( וכמו שהם בהעלם, במצב של שינה, ועד שלפעמים הם במצב של התעלפות 
כך  הגוף  את  הנשמה ממלאה  מה  כמרז"ל36  אלו,  דרגות  כל  ישנם  למעלה  גם  עד"ז  ר"ל, 
הקב"ה ממלא את העולם, דהתחלת הספירות הוא כמו שהם כלולים באוא"ס ב"ה, ושם הם 
למעלה מהתחלקות, ולאחרי שנמשכים באצילות, עם היות שאצילות הוא עולם האחדות, 
נעשה בהם ענין ההגבלה וההתחלקות, עשר ולא תשע עשר ולא אחד עשר37, ואז דוקא 
ניכרת מעלת הספירות זו על זו, ומכש"כ כשהם נמשכים בעולמות בי"ע שלמטה מעולם 
ומזה משתלשל ההתחלקות בעוה"ז, דבית המקדש  יותר.  האחדות, שאז הם בהתחלקות 
הוא מקום הכי מובחר שבעולם וממנו אורה יוצאת לכל העולם38, דהעולם מצד עצמו הוא 
עולם מלשון העלם והסתר39 ונמשך בו אור מביהמ"ק שהוא נשמת העולם )בדוגמת ענין 
ההשתלשלות בספירות, דספירה התחתונה מקבלת מהספירה שלמעלה ממנה(, ואז ניכר 
גם המעלה דישראל, המעלה דבנים אתם להוי' אלקיכם והמעלה דעבדי הם, עבדים נאמנים 
להשם אדונם. דכ"ז הוא דוגמת כחות הגלויים דנפש האדם בעת שהוא ער, משא"כ בזמן 
הגלות, הענינים שלמעלה )שנמשכו בבחינת ההשתלשלות, באצילות ובבי"ע( הם בדוגמת 
כחות הגלויים דנפש האדם בעת השינה, שאז אפשר להיות חיבור הפכים, ומזה נעשה ענין 

הגלות.

מדרש  וראה  בדא”ח.  בכ”מ  הובא  כן   )36
תהלים מזמור קג: מה הנפש ממלאה את הגוף 
ח:  פ”ד,  ויק”ר  עולמו.  את  ממלא  הקב”ה  כך 
והקב”ה ממלא את  הגוף  הזו ממלא את  הנפש 
ע’  ח”ב  ויקרא  אדהאמ”צ  ובמאמרי  עולמו. 
הקב”ה  מה  א’  א[  י,  ]ברכות  ובגמרא  תשצה: 
ממלא כך הנשמה ]מה הקב”ה מלא כל העולם 
שנבראת  לפי  הגוף[  כל  את  מלאה  נשמה  אף 

בצלם אלקים כו’.

37( ספר יצירה פ”א מ”ד.

עשר ספירות בלימה עשר ולא תשע עשר ולא אחת 
עשר.

38( ירושלמי ברכות פ”ד ה”ה]א[. וראה פרש”י 
)כת”י( מנחות פו, ב]ב[.

יניי, חד אמר  ]א[ הר המוריה. ר' חייא רובא ורבי 

אמורא[  ]שם  וחרנה  לעולם  יוצאה  הוריה  שמשם 

אמר שמשם יראה יוצאה לעולם.

וקצר מבפנים  ופיהם אטום  ואטומים מבפנים.  ]ב[ 
אותו  מרחיבין  חלון  כשעושין  אבנים  כותל  דדרך 
מבפנים שמשפעים עובי הכותל מכל צד כדי שלא 
יסתום ויעכב עובי הכותל את האורה מלבא לצדדין 
אבל ההיכל היה קצר מבפנים ומרחיב והולך לצד 
חוץ כדי שתהא אורה ]יוצא[ מהיכל שתאיר לעולם 

כי לא לאורה אני צריך.

אדהאמ”צ  מאמרי  ד]א[.  לז,  שלח  לקו”ת   )39
וראה  א’נט]ג[.  ע’  ח”ג  שג]ב[.  ע’  ח”א  דברים 

לקו”ש חל”ד ע’ 112 הערה 63]ד[. וש"נ.

מבחי'  בודאי  הם   .  . שהעלמות  אעפ"י  והנה  ]א[ 

קדושה עליונה . . הנה בריבוי ההשתלשלות נתהווה 
כח  בחי'  שנתעלם  גדול  והעלם  גמור  צמצום  מזה 
האלקי המחיה את העולם ונתלבש בלבושים רבים 

ועצומים, כי עולם הוא מלשון העלם כנודע.

]ב-ד[ ]ראה מילואים[.

בלילה ההוא תשד"מ
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ד( אמנם, כמו שבאדם התחתון ענין ההתעלמות שבעת השינה הוא שהכחות מתעלים 
ומסתלקים למקורם בנפש, והחסרון וגרעון שבשינה הוא רק בכחות הגלויים 
)שהכחות הם באופן בלתי מסודר(, משא"כ כחות הכלולים בנפש, עם היותם שם בהשוואה, 
אין זה חסרון, ואדרבא, בהיותם כלולים בנפש הם בשלימות )יותר מכפי שהם כשנמשכים 
הוא שהגילויים  )שינה(  הגלות  בזמן  דענין ההתעלמות  בהנמשל,  גם  הוא  עד"ז  בגילוי(, 
מתעלים למקורם, ושם, המקור דישראל, עם המעלה דישראל, הוא מיטן גַאנצן שטורעם 
ובסדר  )בהמקור(,  למעלה  שזהו  אלא  בשלימות(,  בנפש, שהם  הכלולים  כחות  )בדוגמת 
ההשתלשלות אין זה ניכר, ולכן נעשה מזה ענין הגלות. וכשנדדה השינה ונמשך מהמקור 
בפנימיות )בסדר ההשתלשלות( אז מתגלה מעלת ישראל מיט ַא שטורעם. ועפ"ז מודגש 
יותר  עוד  הוא  דישראל  הגלות העילוי  דהגם שבזמן  חיבור ההפכים שבגלות,  יותר  עוד 
מבזמן הבית, מכיון שבזה"ג הגילויים מתעלים למקורם ששם הוא המקור דישראל, אעפ"כ, 
הנה לא זו בלבד שלמטה אין ניכרת המעלה דישראל, אלא שהם מקבלים השפעתם ע"י 
שרי האומות שהם בגלות אצלם40. וי"ל שזהו מהטעמים שגלות נמשל לעיבור41, כי בעיבור 

אדהאמ”צ  מאמרי  סכ”ה]א[.  אגה”ק  ראה   )40
דברים ח”א ע’ קסד]ב[. וש”נ.

]א[ והנה זלעו"ז יש עשרה כתרי דמסאבותא, ומהן 
נמשכות נפשות העו"ג ג"כ כלולות מעשר בחי' אלו 
הגלגולים,  בספר  מ"ש  בארץ  זאת  ומודעת  ממש, 
סוד  שהוא  לו,  לרע  באדם  האדם  שלט  אשר  ע"פ 
גלות השכינה בתוך הקליפות להחיותם ולהשליטם 
בזמן הגלות, אבל הוא לרע לו וכו'. ולכן העו"ג היו 
שולטין על ישראל, להיות נפשות העו"ג מהקליפות 
אשר השכינה מתלבשת בבחי' גלות בתוכם . . ואף 
גם זאת ע"י צמצומים ומסכים רבים ועצומים, עד 
שנתלבשה הארה זו בחומריות עולם הזה, ומשפעת 

לעו"ג עושר וכבוד וכל תענוגים גשמיים.

]ב[ גם שהולך השפע בע’ שרים וע”י השר מקבלים 

ישראל שדרים תחתיו מ”מ בחי’ השגה פנימי’ עליהם 

גלות  בסוד  רק שמלובש  האלקי  האור  פנימי’  מבחי’ 

באותו השר וכמ”ש גלו לאדו”ם שכינה עמהם כו’.

41( ראה תו”ח שמות לד. ב]א[, דמה שגלות נק’ 
וראה  הוא”.  אחד  ענין  „הכל  עיבור  ונק’  שינה 
שם מא, א]ב[. וראה גם מאמרי אדהאמ”צ דברים 

ח”א ע’ לב]ג[. וש”נ.

]א[ ענין הגלות הוא למעלה באצי’ בחי’ שינה כמ”ש 

עיבור,  בחי’  בשם  נק’  וגם  ]כו’[,  תישן  למה  עורה 

והכל ענין א’ הוא דהיינו כמו עד”מ שהמוחי’ בתכלית 

מקופל  להיותו  אמו  בבטן  המונח  ]ב[ולד  הקטנות 

הסתלקות  בבחי’  הוא  והרי  כידוע,  ברכיו  בין  ראשו 

היינו  ברכיו  בין  שמונח  ראשו  והרי  כו’,  המוחין 

שנעלמו ונתלבשו בחי’ המוחין שלו בבחי’ נה”י שבו 

בלבד, והיינו ענין תלת כלילן גו תלת שבבחי’ עיבור 

כידוע וד”ל. ועד”ז ג”כ בבחי’ שינה באדם שהרי אנו 

רואים באדם כשישן נסתלק כח שכלו ממנו וגם כחות 

מדותיו ולא נשאר בו רק בחי’ נה”י דהיינו כלי אברי 

הנש]י[מה בדפיק]ו[ דלבא שהוא בחי’ נפש בלבד.

]ב[ ענין הגלות שנמשל בב’ ענינים, א’ בבחי’ שינה 
כמו עורה למה תישן ה’, והב’ בבחי’ עיבור כמ”ש אפי’ 

בשעה שאתה מתמלא עליהם עברה כאשה עוברה יהי’ 

כל צרכיהם לפניך וכמ”ש כמו הרה תקריב ללדת כו’, 

שהגאולה נק’ לידה והגלות נק’ עיבור כו’, והכל ענין 

שמקופל  אמו  בבטן  הולד  בעיבור  עד”מ  דהיינו  א’ 

ראשו בין ברכיו תלת כלילן גו תלת כו’ שבחי’ המוחין 

בבחי’  רק  העלם שהוא  בתוך  ההעלם  בתכלית  שלו 

נה”י שבו בלבד כו’ )]ו[אוכל מה שאמו אוכלת כו’(, 

הנפש  בעצמות  הנפש  כחות  בחי’  כל  נסתלק]ו[  כי 

נו”ה  בחי’  רק  בגילוי  נשאר  ולא  שבו  ומדות  שכל 

שנק’ ברכים )ונחשב גם זה כירך אמו בכיסוי והעלם 

גדול( . . וכך הוא ענין הב’ דבחי’ שינה שמסתלקים 

כל המוחין ומדות . . ולא נשאר בגילוי רק אור רושם 
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בבטן אמו הוא דבר והיפוכו. דאע"פ שנר דלוק על ראשו כו' ומלמדין אותו כל התורה כולה 
וכו'42 )שזהו דוקא בהיותו בבטן אמו, משא"כ כשנולד43(, אעפ"כ, בהיותו בבטן אמו ראשו 
בין ברכיו42, שאין ניכר מעלת הראש על הרגלים, ויתירה מזו, שראשו הוא בין ברכיו, ועד 
שגם המאכל שלו )שאוכל ממה שאמו אוכלת42( אינו דרך הפה אלא דרך הטבור, כמבואר 

בארוכה פרטי הענינים בזה בתו"א לרבינו הזקן44 ובדרושי רבותינו נשיאינו שלאח"ז45.

ה( ועפ"ז י"ל מה שארז"ל46 בשעה שנכנסו נכרים להיכל ראו כרובים המעורין זה בזה, 
דלכאורה תמוה47, הרי כרובים מעורין זה בזה מורה על גודל החיבה דהקב"ה 

כו’  שבלב  בדפק  הנשימה  כמו  ואברים  בלב  בעלמא 

ותנועה חיצוני’ שבאברים כו’.

]ג[ ]ראה מילואים[.

42( נדה ל, ב.

בין  אימו.  במעי  העובר  חיי  את  מתאר  שמלאי  ]רבי 

הדברים אומר:[ ומלמדין אתו כל התורה כולה שנאמר 

וירני ויאמר לי דברי בלבך שמור מצותי וחיה, ואומר 

בסוד אלוקה עלי אהלי . . וכיון שבא לאויר העולם בא 

מלאך וסטרו על פיו, ומשכחו כל התורה כולה שנאמר 

לפתח חטאת רובץ.

43( ראה נדה שם]א[: ואין לך ימים שאדם שרוי 
מהמובא  ולהעיר  הימים.  מאותן  יותר  בטובה 
בשבת  שנוהגין  מה  רסד:  סו”ס  יו”ד  בדרישה 
לבקר אצל התינוק הנולד משום שהוא אבל על 

תורתו ששכח.

מאותן  יותר  בטובה  שרוי  שאדם  ימים  לך  אין  ]א[ 

אלוקה  כימי  קדם  כירחי  יתנני  מי  שנאמר  הימים 

ישמרני, ואיזהו ימים שיש בהם ירחים ואין בהם שנים 

הוי אומר אלו ירחי לידה.

44( ר”פ וארא.

דרש ר’ שמלאי למה הולד דומה במעי אמו, לפינקס 

מקופל ראשו בין ברכיו ועקבותיו על עגבותיו ואוכל 

פתוח  וטבורו  סתום  ופיו  וכו’  אוכלת  שאמו  ממה 

הפתוח  ונסתם  הסתום  נפתח  העולם  לאויר  וכשיצא 

ראש  האברי’  חתוך  כל  להעובר  שיש  דהיינו  כו’. 

בין  ומונח  מקופל  שראשו  אלא  כו’  ואזנים  ועינים 

ברכיו שאינו משמש כלום שאינו מחשב ומהרהר וכן 

עינים לו ולא ירא’ ואזנים ולא ישמע, וגם המאכל שלו 

אף שאוכל ממה שאמו אוכלת, אינו הולך לו דרך הפה 

רק דרך הטבור לבני מעיים בלבד להגדיל הגוף, כמו 

גופו, אבל  נגדל  לידה  ירחי  שנראה בחוש שבתשעה 

חיות  לשלוח  דהיינו  הפה,  דרך  עובר  המאכל  להיות 

שנגמרו  אף  הנשימה,  אברי  שהם  למוח  ומשם  ללב 

כל אבריו ויש בו אברי הנשימה ג’’כ מכל מקום הרי 

אין לו נשמת רוח חיים עד שיצא לאויר העולם שאז 

מוציא הקול כמ’’ש רז’’ל שהוא סימן הלידה דשמעי 

שולח  אינו  ולכן  ראשו,  שהוציא  משום  דצויץ  לולד 

דרך  בלבד  המזון  לאברי  אלא  הנשימה  לאברי  חיות 

המזון,  אברי  מעיים  הבני  משכן  הוא  ששם  טבורו 

משמשין  אין  הנשימה  אברי  כל  עם  ראשו  משא’’כ 

ברכיו  בין  מוטל  ראשו  ולכן  כמתים  הם  והרי  כלום 

מפני שאין לו חיות. 

45( ראה תו”ח שמות שם]א[. וארא צו, ב ואילך. 
סהמ”צ להצ”צ עז, סע”ב ואילך. ס’ הליקוטים 
– דא”ח צ”צ ערך גלות ס”ד )ע’ שכח ואילך(. 

וש”נ. ובכ”מ.

]א[ ]לעיל הערה 41 פענוח א[.

46( יומא נד, ב.

ראו  להיכל  נכרים  שנכנסו  בשעה  לקיש,  ריש  אמר 

מן  ]קלפום  לשוק  הוציאון  בזה,  זה  המעורין  כרובים 

ברכה  שברכתן  הללו  ישראל  ואמרו  רש”י[,  הכותל. 

הזילום  מיד  הללו  בדברים  יעסקו  קללה  וקללתן 

שנאמר כל מכבדיה הזילוה כי ראו ערותה.

47( כמו שהקשה בחדא”ג מהרש”א ליומא שם 
)נד, א(.

]ראה מילואים[.

בלילה ההוא תשד"מ
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וישראל כחיבת איש ואשה48, ובשעה שנכנסו נכרים להיכל הרי הי' לכאורה היפך החיבה. 
אך הענין הוא49, שדוקא אז הי' אור נעלה ביותר, אור שלמעלה מהשתלשלות, ורק שאור 
זה הי' במקומו )למעלה מהשתלשלות( ולא האיר למטה )בהשתלשלות(. ויש להוסיף בזה 
שבזמן  דמכיון  לדרך,  יוצא  שהוא  בשעה  אשתו  את  לפקוד  אדם  חייב  רז"ל50  מאמר  ע"פ 

48( יומא שם, א]א[. וראה ב”ב צט, א]ב[.

]א[ אמר רב קטינא, בשעה שהיו ישראל עולין לרגל 

היו מגללין להם את הפרוכת ומראין להם את הכרובים 

רש”י[  חיבוק.  לשון  ]מעורין  בזה  זה  מעורים  שהיו 

זכר  כחיבת  המקום  לפני  חבתכם  ראו  להן  ואומרים 

ונקבה.

]ב[ ]ראה מילואים[.

49( ראה בארוכה לקו”ש ח”ב ע’ 360 ואילך.

של  שבזמן  הכרובים,  למעמד  בנוגע  כתוב  בגמרא 

מקום,  של  רצונו  עושין  שישראל  ובזמן  רצון,  עת 

כמער  אחיו,  אל  איש  פניהם  הכרובים  מעמד  היה 

מקום,  של  רצונו  עושין  שאין  ובזמן  ולויות,  איש 

שאז אין זו עת רצון כלל, היה מעמד הכרובים הפוך.

לקדשי  נכנסו  שהגוים  שבשעה  נאמר  במדרש 

פניהם  שהם  כפי  הכרובים  את  ראו  הם  הקדשים, 

איש אל אחיו כמער איש ולויות, ושלחו אותם על 

פני כל האומות - ראו למה אומה זו עובדת.

הרי  היתה  החורבן  שעת  הקושיא,  איפוא  נשאלת 

היפוכה של עת רצון, ומדוע אם כן היה אז מעמד 

הכרובים פניהם איש אל אחיו?

בתורת החסידות מוסבר התוכן הפנימי של הגלות 

במשל להשפעת הרב לתלמיד:

נתון  הריהו  לתלמידו,  שכל  משפיע  כשהרב 

כדי  כשתוך  בשעה  התלמיד.  אל  לב  בתשומת 

ההשפעה נופל בשכלו של הרב ענין חדש, הרי מצד 

הסדר והטבע של הברקת השכל חייב להפנות את 

דעתו אל ההברקה, שאם לא יפנה מיד אל ההברקה 

היא תיעלם, ולא יועילו לאחר מכן כל היגיעות. אז 

מצד עוצם פנימיות אהבתו של הרב להתלמיד, הוא 

לקלטה,  שיוכל  כדי  ההברקה  אל  להתמסר  רוצה 

ולהעבירה כעבור זמן גם לתלמיד שלו.

בשעה שהרב מפנה תשומת לבו אל הברקת השכל 

החדש, הרי ככל שמפנה ליבו לשכל החדש, נחלשת 

שימת הלב לתלמיד ונחלשת ההשפעה. 

צריכה   - יותר  ועמוק  נעלה  החדש  ככל שהשכל   
להיות רבה יותר ההתמסרות אליו, ומשום כך גדלה 
יותר הסחת הדעת מן התלמיד בשעה זו, עד שאצל 

התלמיד נוצר ענין של גלות וחורבן.

ברם אין זה כי אם בחיצוניות, ואילו בפנימיות הענין 
העובדה  עצם  ואדרבה,  הגילוי,  תכלית  כאן  הרי 
שהרב מוכן משום טובת התלמיד להפנות תשומת 
זה  לבו מן התלמיד כדי לקלוט את השכל החדש, 
החדש,  השכל  של  היוקר  גדול  כיצד  מראה  עצמו 
עד שזה כדאי שבנתיים יהיה אצל התלמיד ענין של 
גלות וחורבן, ובלבד שסוף כל סוף תהיה אפשרות 

לגלות לתלמיד את השכל החדש.

גופא  זה  ההעלם,  יותר  שגדול  שככל  מזה,  יוצא 
יקר  הוא  שהשכל  הגילוי,  של  גדלותו  את  מראה 
ביותר, ומצד גודל אהבתו להתלמיד שרוצה לגלות 
לו את השכל החדש, ולכן כדאי שלשעה יהיה העלם 
וסילוק, בלבד שסוף כל סוף יקבל הוא את השכל 

החדש.

לפי זה יובן פנימיות ענין הגלות, הגם שבחיצוניות 
זהו גלות וחורבן, הרי בפנימיות זהו תכלית הגילוי 
ומצד הגילוי  ביותר, הגילוי של הגאולה העתידה, 
של הגאולה העתידה כדאי שלשעה יהיה ענין של 
גלות וחורבן בחיצוניות, ובלבד שסוף כל סוף של 

יגיע הגילוי של הגאולה העתידה.

שהגוים  שבשעה  במדרש  הנאמר  יובן  זה  ולפי   .  .

נכנסו לקדש הקדשים ראו את הכרובים כמער איש 
בחיצוניות  רק  זהו  הגלות  ענין  כל  שכן  ולויות, 
בפנימיות,  שזה  איך  ואילו  השתלשלות,  ובסדר 
מקום  הקדשים,  בקדש  לפיכך  הגילוי.  תכלית  זהו 
הפנימיות, שם אז היה מעמד הכרובים פניהם איש 

אל אחיו, בפנימיות, זו עת רצון כנ"ל.

50( יבמות סב, ב.

]ראה מילואים[.



13

הגלות כנסת ישראל היא כאשה שהלך בעלה למדינת הים51, לכן, לפני יציאתו של הבעל 
יובן  ועפ"ז  ולויות.  איש  כמער52  הכרובים  אז  היו  ולכן  הפקידה,  היתה  לדרך,  )הקב"ה( 
בעומק יותר מה שהגלות נמשל לעיבור )והגאולה ללידה(, דכמו שלמטה, כשאדם פוקד 
לגמרי,  )בהעלם  אמו  בבטן  בעיבור  הוא  שבתחילה  אלא  הולד,  יצירת  נעשה  אשתו  את 
ולאח"ז באופן דראשו בין ברכיו וכו'(, ובמשך כל זמן העיבור הוא הולך וגדל עד שמגיע 
זמן הלידה שאז הוא יוצא לאויר העולם )בגילוי(, עד"ז הוא למעלה, שמהפקידה שהיתה 
ברגע שלפני הגלות נעשה מיד המשכת האור )יצירת הולד( גם למטה, אלא שהמשכתו 
עד  ליום  מיום  וגדל  הולך  הוא  הגלות  זמן  ובמשך  )עיבור(,  דגלות  באופן  בהעלם,  הוא 

שבקרוב ממש תהי' הלידה והגילוי בגאולה העתידה.

ו( וממשיך בהמאמר53, דזה שבלילה ההוא נדדה שנת המלך מלכו של עולם )עיקר הנס 
דענין  הוא,  והענין  השנה.  כל  במשך  דישראל  המס"נ  ע"י  נעשה  דפורים( 
המס"נ הוא מצד נקודת הנפש שלמעלה מכחות פרטיים, בחינת יחידה. והיינו דענין המס"נ 
)מה שאינו מתחשב עם חשבונות דשכל ושאר כחות( הוא שמעלה את הכחות שלו למקורם 
בנפש, בדוגמת העלאת הכחות למקורם בעת השינה. אלא שבשינה, העלאת הכחות להנפש 
היא באופן שהכחות מסתלקים מאברי הגוף ועולים להנפש כמו שהיא בהעלם )בעצמותה(, 
משא"כ במס"נ, הרי אדרבא, העלם הנפש היא בהתעוררות ובהתגלות, וזה פועל על הכחות 
כמו שהם נמצאים במקומם באברי הגוף שיהיו בטלים להנפש )שלא יתחשב עמהם, כנ"ל(. 

51( תענית כ, א]א[. סנהדרין קד, סע”א. איכ”ר 
עה”פ )איכה א, א( היתה כאלמנה]ב[. זח”ב קכב, 
ואילך]ד[.  ב  נח,  דא”ח(  )עם  סידור  וראה  א]ג[. 

אוה”ת נ”ך כרך ב’ ע’ א’מז ואילך]ה[.

]א[ היתה כאלמנה, אמר רב יהודה לברכה, כאלמנה 

למדינת  בעלה  כאשה שהלך  אלא  אלמנה ממש  ולא 

הים ודעתו לחזור עליה.

]ב[ ]ראה מילואים[.

]ג[ ]איש אחד קילל את חברו, עבר שם רבי ייסא 

ואמר לו נעשית כרשע. בא המקלל בפני רבי יהודה 
לדון עם ר' ייסא על שקרא לו רשע אמר רבי ייסא:[ 
מלוי  דאחזי  כרשע,  אלא  ליה,  קאמינא  לא  רשע 

כרשע, ולא אמינא דאיהו רשע. 

]בא רבי יהודה ושאל המעשה בפני רבי אלעזר אמר 
ה'  היה  דכתיב  מנלן,  אתחייב.  לא  ודאי  ר"א:[  לו 
כאויב ולא אויב, דאי לאו הכי לא אשתאר מישראל 
גזעין בעלמא, כגוונא דא היתה כאלמנה ולא אלמנה 

כאלמנה דאזיל בעלה לעברא דימא ומחכאת ליה.

ממש  אלמנה  ולא  כאלמנה  היתה  ז"ל  אמרו  ]ד[ 

אלא כאשה שהלך בעלה למדינת הים. פי' בעלה, 

דאצילות  ז"א  בחי'  שהוא  דמטרוניתא  בעלה  הוא 

בחי' המוחין,  נסתלקו ממנו  הגלות  ובזמן  וכידוע. 

כו',  ה'  תישן  למה  עורה  כמ"ש  שינה  בבחי'  והוא 

והעלאת המוחין הוא בי"ס החכמה שהוא בחי' אור 

אבא שלמעלה מן המדות, כי ז"א הוא בחי' מדות 

וכידוע, והמוחין שבמדות נסתלקו ונכללו בחכמה 

פי'  וזהו  המדות.  לתולדות  הראשון  מקור  שהוא 

שהלך בעלה שהוא בחי' ז"א למדינת הי"ם פי' ים 

החכמה נק' מקור השכל הוא בחי' א"ס ואור אבא 

נק' מדינת הים שבא אורו מן ההעלם לגילוי.

]ה[ ]ראה מילואים[.

סע"א  שם,  יומא  וראה  לו.  ז,  מלכים־א   )52
ואילך.

53( סעיף ה )ע’ 9(.

]ראה לקמן עמ’ 35[.

בלילה ההוא תשד"מ
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וזהו מה שע"י המס"נ נדדה שנת המלך מלכו של עולם, דע"י שנקודת הנפש )שלמעלה 
מהשתלשלות שבאדם( האירה בגילוי, עי"ז נעשה כן גם למעלה, שאור העצמי שלמעלה 

מהשתלשלות )שבו עולים הבחינות דהשתלשלות בעת השינה והגלות( האיר בגילוי.

זה בפרטיות יותר ע"פ הידוע שהשלימות דמס"נ הוא כשהמס"נ )שמצד יחידה(  ויובן 
העבודה  שגם  נפשך,  ובכל  לבבך  בכל  הפרטיים54,  בכחות  גם  ופועלת  נמשכת 
הפרטית דכל כח וכח תהי' באופן דמס"נ, למעלה ממדידה והגבלה. והמס"נ היתה אצל 
של  הפרטית  העבודה  שגם  בזה,  הכוונה  די"ל  ונשים55,  טף  זקן  ועד  מנער  ישראל,  כל 
כאו"א )נער, זקן, טף ונשים( היתה חדורה בהתנועה דמס"נ. וי"ל שזהו עוד ענין במש"כ 
שינויי  כל  ישנם  השנה  דבמשך  השנה56,  כל  במשך  היתה  שלהם  שהמס"נ  בהמאמר 
בחינת  הוא  )דאתרוג  האתרוג  מעלת  בענין  דרושים58  בכמה  ]וכמבואר  התקופות57 

54( ראה קונטרס העבודה פ”ה )ע’ 33(, שדוקא 
לגמרי  מופשטת  היותה  עם   – היחידה  בחינת 
ואין לה אחיזה כלל בכחות הפנימיים, נמצאת 
החומריות  על  גם  ופועלת  הכחות  בכל  היא 
ה’תשל”ח  נ”ח  ד”ה ת”ר מצות  וראה  דנה”ב]א[. 

)לעיל ע’ יז ואילך( ס”ז]ב[.

החומריות  על  גם  פועל  יחידה שבנפש  התגלות  ]א[ 

יחידה  שבחי’  מפני  )והיינו  לגמרי  מהותו  ומהפך 

כלל  אחיזה  שום  לה  ואין  לנמרי  מופשט  שבנפש 

בהכחות פנימיים ה”ה פועלת בכל מקום מצד ההגדרה 

שעצם הנפש מוגדרת עכ”פ בגוף כמ”ש במ”א, והראי’ 

גם  עד  הכחות  בכל  באמת  נמצא  יחידה  בחי’  שהרי 

בסוף מעשה וכמ”ש במ”א(.

]ב[ ]ראה מילואים[.

55( לשון הכתוב – אסתר ג, יג.

עצמן  מסרו  א:  צז,  מג”א  בתו”א  כ”ה   )56
למות כל השנה כולה. ועד”ז הוא בשערי אורה 
ב(.  )צ,  ס”ח  היהודים  וקבל  ד”ה  הפורים  שער 
עטר”ת  )סה”מ  ס”ד  עטר”ת  אינש  חייב  בד”ה 
ע’ שו(, תרפ”א )תש”ח( ס”ה )סה”מ תרפ”א ע’ 
שם  בתו”א  אבל  ועוד.   .)118 ע’  תש”ח  קצא. 

)בהוספות( קכ, ד: כמעט משך שנה.

57( ראה גם ד”ה וקבל היהודים ה’תשל”ח ס”ג 
)סה”מ – מלוקט ח”א ע’ שיט(.

כתית  בבחי'  בתכלית  בביטול  להיות   .  . עבודה 

הוא,  והענין  בפועל.  בהמעשה  גם  אח"כ  פועלת 
מסרו  שהיהודים  בתו"א  אדה"ז  כ"ק  שמבאר  כמו 
עצמן למות כל השנה כולה ולא עלה להם מחשבת 
חוץ ח"ו, דהפי' בזה הוא שעמדו במס"נ בכל אופני 
שינויים יהיו, דזהו שנה ל' שינוי כי השנה כוללת 
הידוע  וע"ד  האפשריים.  השינויים  כל  בתוכה 
במעלת האתרוג שדר באילנו משנה לשנה שסובל 
ואינו  ע"ע כל שינויי האוירים מד' תקופות השנה 
ומקום  ]שחיותו  באילנו  ודר  כלל  מזה  מתפעל 
דירתו הוא באילנו, בשרשו ומקורו[, ולא זה בלבד 
שגדל  זאת  עוד  אלא  מהשינויים  מתפעל  שאינו 
עד"ז  הנה  וככה,  בהמשך  כמבואר  מהשינויים, 
הדרגות  שינויי  אופני  דבכל  האדם,  בעבודת  הוא 
בתכלית  היא  עבודתו  כולה,  השנה  כל  שבעבודה 
ולזה  ח"ו.  חוץ  מחשבת  עולה  שלא  השלימות, 
מגיע דוקא כשהוא בתכלית הביטול בבחי' כתית, 
כי מכיון שיש אופני עבודה חלוקים מן הקצה אל 
בקו  עבודתו  אם  גם  לכן  וגבורה,  חסד  כמו  הקצה 
שעבודתו  עליו  שיקשה  אפשר  כדבעי  היא  החסד 
וע"י   .  . השלימות  באותה  ג"כ  תהי'  הגבורה  בקו 
בלי  היא  עבודתו  שלימות  הנה  דכתית  הביטול 

שינויים בכל חילוקי אופני העבודה. 

58( סה”מ תקס”ח ח”א ע’ תמז]א[. סידור )עם 
ג ואילך]ב[. שם רסד,  דא”ח( שער הלולב רסא, 
ד ואילך. המשך וככה תרל”ז פפ”ז. ובכ”מ. ד”ה 
וחג האסיף ה’תשמ”ג )סה”מ – מלוקט ח”א ע’ 

תמא ואילך( ס”ב]ג[. וש”נ.
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עבודה  ישנה  תקופה  ובכל  לשנה61[,  משנה  באילנו  שדר  אסתר60(  של  ענינה  מלכות59, 

]א[ ]ראה מילואים[.

מפני  הדר  עץ  פרי  נק’  שהאתרוג  בדרז”ל  ידוע  ]ב[ 

שדר באילנו משנה לשנה כו’.

ולהבין זה יש להקדים תחילה בענין סיבת התחלקות 

א’  דומה  שאינו  מזה,  זה  שונים  בטבעיים  הנבראים 

לחברו כלל . . מפני ששרשי השפעת והמשכת האור 

בהתחלקות  באים  והע”ס  בבי”ע,  דאצי’  מע”ס  נמשך 

מעשר  כלולה  ספי’  כל  כי  מאד  שונות  מדריגות 

גם  הטע’  ולזה   .  . דרגות  רבבות  לכמה  ומתחלקת 

התחלקו’  יש  הגשמיי’  דצח”ם  בחלקי  מטה  למטה 

מינים שונים לאין מספר שהרי גם בכל צמח מין א’ 

יש  משוני’,  שטעמיהם  פירות  כמו  הצומח,  מתחלק 

שרשו  שזה  לפי  מתוקים,  פירות  ויש  חמוצי’  פירות 

מבחי’ הגבורות וזה שרשו מבחי’ החסדים . . ובכללות 

גידול דצח”ם שע”פ כל האדמה הוא מבחי’ התכללות 

חו”ג, כמ”ש עוד כל ימי הארץ קיץ וחורף קור וחום 

תלוי  הצומח  גידול  כו’, שכל  ישבותו  לא  ולילה  יום 

ביום  או  וחורף,  בקיץ  והחום  הקור  מזיגת  באופני 

ולילה שהוא בחי’ החכללות חו”ג כידוע, וכידוע שיש 

צמחים רבים שגדלים דוקא מן החמה וכמ”ש וממגד 

מן  דוקא  שגדלים  רבים  צמחים  ויש  שמש  תבואת 

ובוודאי הם כמעט  ירחים  גרש  וממגד  הלבנה כמ”ש 

ב’ הפכים שאלו גדלים מן החום של השמש ביום ואלו 

גדלים מקור הלבנה בלילה ומסתמא לאותן שגדלים 

יזיק  בקור  שגדלים  ואותן  הקור  להם  יזיק  החום  מן 

להם החום. 

אך האתרוג הוא משונה מכל הצמחים הגדלים מקור 

וחום דימי הארץ בקיץ וחורף יום ולילה כנ”ל. שהרי 

האתרוג נק’ פרי עץ הדר לפי שהוא דר באילנו משנה 

בו  גדל  שהוא  באילן  שמתעכב  והיינו  כידוע,  לשנה 

שנה תמימה, ובשנה תמימה כבר חלפו עליו כל שינויי 

העתים דקיץ וחורף קור וחום . . וא”כ בהכרח לומר 

הרוחניות  ומדרגה  במקום  מעלה  למעלה  ששרשו 

המגדלת אותם שהוא ג”כ בחי’ ומדרגה שסובלת כל 

ההפכים דחו”ג שהן כמו קור וחום כידוע. ולפ”ז גם 

שרש הראשון דאתרוג בבחי’ עולם האצי’ שכלול גם 

הוא מדצח”ם כידו’ הרי הוא ג”כ בחי’ ומדרגה הסובלת 

כל ההפכים דחו”ג העליונים שנק’ ימי הארץ העליונה 

דאצי’  מ”ל  בחי’  והוא  כו’  לילה  ומדת  יום  מדת 

חו”ג  הפכי’  מב’  גם  עליונות  המדות  מכל  שמקבלת 

וז”ש לרמז על האתרוג העליון שמפני זה נק’ פרי עץ 

הדק לפי שדר באילנו משנ’ לשנה.

]ג[ ]ראה מילואים[.

59( מאו”א א, קע]א[. ד”ה ולקחתם לכם עטר”ת 
בתחלתו]ב[. לקוטי לוי”צ אגרות ע’ קז]ג[. ובכ”מ.

]א-ג[ ]ראה מילואים[.

פ”ו]א[.  הכבוד(  כסא  )שער  מו  שער  ע”ח   )60
עטר”ת  אומן  ויהי  רד”ה  קמד]ב[.  א,  מאו”א 
לקוטי   – ובארוכה  שח(]ג[.  ע’  עטר”ת  )סה”מ 

לוי”צ אגרות ס”ע רמט ואילך]ד[.

]א[ סוד אסתר הוא )סוד נוק' מלכות דאצילות כד 
לכי  בסוד  דאצילות,  מלכות  נקודה  מבחי'(  נחית 
הבריאה,  בראש  והיא מסתתרת  עצמך,  את  ומעטי 
לכן נקרא אסתר. וז"ס בזוהר כי תצא דרע"ו ובג"ד 

אסתר לישנא דסתרא.

בראש  המסתתרת  דאצילות  המ"ל  נק'  אסתר  ]ב[ 
הבריאה וכן אדנ"י מלא בהסרת האותיות גי' אסתר.

היא  והדסה  מל'.  בחי'  שניהם  ואסתר  הדסה  ]ג[ 

בחי' המל' כמו שהיא באצי' ומתייחדת עם הת"ת. 
עבות  עץ  וענף  וכמ"ש  אבות  ג'  הן  הדסים  דג' 
היינו אבות שהן בחי' חג"ת, ובחי' מל' המתייחדת 
ערך  עה"כ  בפרדס בשער  עמ"ש  הדסה  נק'  עמהם 
הדס ובאו"א מע' ה' אות י"ז. ואסתר היא בחי' מל' 

כשהיא יורדת בבי"ע.

]ד[ ידוע שאסתר רומז על מל’ הנקראת שושנה מספר 

אסתר, והוא שם אד’ דמל’ מלא בהסרת י’, והוא מה 

אסתר  פירוש  שזהו  בבי”ע,  מסתתר  דמל’  אד’  ששם 

קכ”ז  על  למלוך  נכנסה  ואסתר   .  . הסתרה  מלשון 

קכ”ז  שחיתה  שרה  של  בתו  בת  שהוא  מפני  מדינות 

שנים כדרז”ל. זה רומז ג”כ על שם אד’ שברבוע הוא 

קכ”ו וע”ה קכ”ז.

61( סוכה לה, א.

עץ  ש”פרי  מהפסוק  המוכיחה  ברייתא  מביאה  ]הגמ’ 

בלילה ההוא תשד"מ
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מיוחדת, ועד שגם בכל יום )באותה התקופה גופא( יש עבודה מיוחדת השייכת ליום זה, 
כמאמר62 כל יומא ויומא עביד עבידתי', ומה שעמדו במס"נ כל השנה, אולי י"ל עוד כוונה 
למעלה  דמס"נ,  באופן  היו  ויום(  יום  דכל  הפרטית  )העבודה  דשנה  הענינים  שגם  בזה, 
ממדידה והגבלה. וזהו מה שענין נדדה שנת מלכו של עולם נעשה ע"י שעמדו במס"נ כל 
השנה דוקא, דע"י שהמס"נ שלהם האיר בגילוי גם בכחות הפרטיים )כל השנה(, עי"ז נעשה 
כן גם למעלה, שהאור שלמעלה מהשתלשלות, נדדה שנת המלך, נמשך בבחינת פנימיות, 
ועד שויאמר להביא את ספר הזכרונות דברי הימים63, שנמשך גם בספר הזכרונות דברי 
הימים, שרש הזמן )כמבואר במאמר64(, ועד שוימצא כתוב גו'65 גם בספר הזכרונות דשושן 

הבירה כפשוטו, גם בזמן הגלות, גלו לעילם )שושן66( שכינה עמהם67.

ז( וכמו שהי' בגלות עילם, עד"ז הוא בכל גלות, דבכל מקום שגלו ישראל שכינה עמהם, 
מתביישים  שאינם  במס"נ,  עומדים  שישראל  שע"י  עמהם68.  שכינה  לאדם  וגלו 
מפני  יתבייש  דאל  המס"נ  ותנועת  דמס"נ69,  תנועה  עם  קשור  שזה  המלעיגים,  מפני 
המלעיגים נמשכת אצלו בענינים הפרטיים דתומ"צ במשך כל היום, דזהו מה שענין זה )אל 

‘הדר’, אחד מהלימודים:[  הדר” הוא אתרוג מהמילה 

רבי אבהו אמר, אל תקרי הדר אלא )הדר(, דבר שדר 

באילנו משנה לשנה.

62( זהר ח”א רה, סע”א]א[. ח”ג צד, ריש ע”ב]ב[.

כל  הוא עלמא  בריך  קודשא  ברא  כד  חזי  תא  ]א[ 

יומא  בכל  חזי,  כדקא  עבידתא  עביד  ויומא  יומא 

ויומא כמה דאצטריך.

]ב[ ]ראה מילואים[.

63( אסתר ו, א.

64( בסופו )ע’ 10(.

]ראה לקמן עמ’ 35[ 

65( אסתר שם, ב.

כסאי  ושמתי  לח(  מט,  )ירמי’  שנאמר   )66
בעילם, ועילם היינו שושן כמ”ש בספר דניאל 
 – המדינה  בעילם  אשר  הבירה  בשושן  ב(  )ה, 

תו”א מג”א )בהוספות( קטז, ג.

למענכם  שנאמר  עמהם  שכינה  לבבל  גלו  ארז’’ל 

שנאמר  עמהם  שכינה  לעילם  גלו  בבלה  שולחתי 

ושמתי כסאי בעילם ועילם היינו שושן כמ’’ש בספר 

דניאל בשושן הבירה אשר בעילם המדינה וא’’כ היה 

בזמן אחשורוש התלבשות השכינה בשושן הבירה לפי 

שכנ’’י קיבלו השפע ע’’י אותו השר של מדי.

67( ספרי מסעי לה, לד.

ר’ נתן אומר חביבים ישראל שבכל מקום שגלו שכינה 

הנגלה  שנאמר  עמהם  שכינה  למצרים  גלו  עמהם 

לבית פרעה.  בהיותם במצרים  בית אביך  אל  נגליתי 

שולחתי  למענכם  שנאמר  עמהם  שכינה  לבבל  גלו 

בבלה. גלו לעילם שכינה עמהם שנאמר ושמתי כסאי 

בעילם והאבדתי משם מלך ושרים. גלו לאדום שכינה 

עמהם שנאמר מי זה בא מאדום חמוץ בגדים מבצרה.

68( ספרי שם]א[. וראה מגילה כט, א.

]א[ ]לעיל הערה 67[.

בטרוניא  בא  הקב”ה  אין  ד”ה  69( ראה 
תרמ”ח]א[ )סה”מ תרמ”ח ע’ קפז ואילך(, תרפ”ה 
ס”ב ואילך )סה”מ תרפ”ה ע’ רנח ואילך(. ד”ה 
סי”א  תש”ט(  ישנה  אני  )וד”ה  תרפ”ד  משכני 
תש”ט  ואילך.  רצ  ע’  תרפ”ד  )סה”מ  ואילך 
בטרוניא  בא  הקב”ה  אין  ד”ה  ואילך(.   118 ע’ 

בסה”מ אידיש בתחילתו]ב[. ועוד.

]א[ ]ראה מילואים[. 

]ב[ בזמן הגלות חוץ מיסורי הגוף והנפש מעבודה 
הגדולה  והטירדה  לחמו  יביא  אפו  שבזיעת  קשה 
רוח  ונמיכות  שפלות  גם  נוספת  הפרנסה,  ודאגת 
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דמס"נ  שהתנועה  ועד  השו"ע,  חלקי  ד'  כל  של  ההתחלה  הוא  המלעיגים(  מפני  יתבייש 
מביאה אותו גם לידי הוספה בלימוד התורה ובהידור בקיום המצוות, ועד שההוספה היא 
למעלה ממדידה מכיון שהיא באה מצד מס"נ, ועד שניכר בלימוד התורה ובקיום המצוות 
שלו שהם נעשים במס"נ, ועאכו"כ בדחילו ורחימו70, שבלימוד התורה הוא זוכר את נותן 
התורה71 וקיום המצוות שלו חדור עם ההרגש של מַצוה המצוות, אשר קדשנו במצוותיו 
וצונו, וכמבואר בארוכה בדרושי אדמו"ר האמצעי72 שבכל המצוות צריכה להיות הכוונה 
הכללית )שהיא שוה בכל המצוות( שמקיים את הציווי של מלכו של עולם. וע"י העבודה 

גדולה. כך אמנם היה גם בימי משה רבינו בגלות 
שכתוב  כמו  קשה,  גלות  היתה  היא  שגם  מצרים, 
מקוצר רוח ומעבודה קשה, אבל בני ישראל התעלו 
סוף  ים  וקריעת  המכות  עשר  של  הניסים  ידי  על 

וקבלת התורה.

בזמן שבית המקדש הי' קיים היו בני ישראל בדרגת 
מתוך  ומצוות  תורה  לקיים  ויכלו  גדולה  חשיבות 
תחת  ואיש  גפנו  תחת  איש  שכתוב  כמו  הרחבה, 
למדו  ובשלווה,  בשובע  חיו  ישראל  בני  תאנתו, 

תורה וקיימו מצוות והיה גילוי אלקות בעולם.

עד  והסתר,  העלם  כשנתהווה  הגלות  בזמן  אבל 
כאשר  משיחא,  עקבות  הנקראים  אלו  שבדורות 
שזהו  קדרות,  שמים  ואלביש  ארץ  יכסה  החשך 
ודוקרים שמצירים  חושך כפול, יש הרבה עוקצים 
ומרעים לירא שמים ומקפיד על קיום המצוות. הם 
דוקרים אותו כבברזל חד לועגים לו כמאמר חז"ל 
יושבין  שהן  מאחר  היום  כל  נגינתם  הפסוק  על 
ואוכלין ושותין ומשתכרין, הן יושבין ומשיחין בי 

ומלעיגין בי.

ישנם   – המשיח  ביאת  לפני  הגלות  סוף  בזמן   .  .
אלקים  ויראי  התורה  ללומדי  המפריעים  רבים 
ודוקרים אותם, יש לדעת שבבני ישראל קיים הכוח 
שיוכלו לעמוד בפני כל ההפרעות, בכוח גדול עוד 
יותר מאשר בזמן שבית המקדש היה קיים. כי הכוח 
מאשר  הגלות  בזמן  יותר  גדול  נפש  מסירות  של 

בזמן בית המקדש.

70( ראה תניא פל”ט )נג, א( ואילך]א[. קונטרס 
עה”ח פי”א ואילך]ב[. ועוד.

]א[ ]ראה מילואים[.

וכשלומד  הגשמיים  בדברים  הם  ההלכות  כל  ]ב[ 

להיות  יכול  גשמיים  בענינים  עוסק  ה"ה  ההלכות 
התורה  נותן  ה'  על  לשכוח  ויוכל  ודבר  יש  בבחי' 
וישכח שהיא חכמתו ורצונו ית' . . ולכן צ"ל עסק 
התורה באהוי"ר דוקא וכמ"ש בתיקונים דאורייתא 
יכלא  ולא  לעילא  פרחא  לא  ורחימו  דחילו  בלא 

לסלקא ולמיקם קדם ה'. 

לסלקא  יכלא  לא  מה  מפני  תמוה  הוא  ולכאורה 
ורצונו  חכמתו  גמורה  קדושה  היא  והלא  ולמיקם 
הלבושים  מצד  שזהו  אלא  כו'  יכלא  לא  ואיך  ית' 
בלא  דכשלומד  טו"ר  ובעניני  הגשמיים  בענינים 
אהוי"ר הנה הלבושי' דטו"ר המה נדבקים בתורתו 
ונגררים אחרי' ומשו"ז לא יכלא לסלקא כו' ונשארת 
למטה כו'. ולזאת צ"ל לימוד התורה באהוי"ר כמ"ש 
לימוד התורה שלו לשמה  יהי'  ואז  בסש"ב פל"ט, 
כמ"ש בסש"ב שם יעו"ש, היינו למלאות רצונו ית' 

וגם לקשר נפשו ולייחדה בה' ע"י התורה.

71( ראה ב”ח או”ח סמ”ז ד”ה ומ”ש דאמר.

עוסקים  שנהיה  היתה  מעולם  יתברך  דכונתו  ונראה 

ורוחניות  בעצמות  נשמתינו  שתתעצם  כדי  בתורה 

תורת  הקב”ה  נתן  ולכן  התורה  מוצא  מקור  וקדושת 

כדי  מאתנו  תשתכח  שלא  במתנה  לישראל  אמת 

ושס”ה  איברים  ברמ”ח  וגופינו  נשמתינו  שתתדבק 

גידין ברמ”ח מצוות עשה ושס”ה לא תעשה שבתורה, 

המה  היו  הזאת  הכוונה  על  בתורה  עוסקים  היו  ואם 

מרכבה והיכל לשכינתו יתברך שהיתה השכינה ממש 

בקרבם כי היכל ה’ המה ובקרבם ממש היתה השכינה 

קובעת דירתה והארץ כולה היתה מאירה מכבודו.

סע”ב  נח,  לעשי”ת  דרוש  ראש  עטרת   )72
ואילך.

לאחר שיצא דבר מלכו' לעשות כך וכך הוא הנק' 

בלילה ההוא תשד"מ
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שנת  נדדה  עי"ז  הנה  דתומ"צ,  הפרטיים  בענינים  ופועלת  נמשכת  שהמס"נ  ובפרט  דמס"נ, 
המלך, שנמשך האור שלמעלה מהשתלשלות ועד בספר הזכרונות דברי הימים, שרש הזמן 
והזמן, ועד שויהיו נקראים לפני המלך63, גם לפני המלך אחשורוש כפשוטו בעוה"ז הגשמי 
כשאכתי עבדי אחשורוש אנן73, שגם כשנמצאים עדיין בזמן הגלות ודינא דמלכותא דינא74 
אלו  על  וגוזרים  אומניך77,  מלכים  והיו76  אז  גם  הנה  למלך75(,  המשנה  רק  הוא  )ומרדכי 
שבתחילה היו מנגדים ליהודים ויהדות שיסייעו ליהודים וליהדות, ועד שאתהפכא חשוכא 
לנהורא ומרירו למיתקא, בדוגמת שהי' בימי מרדכי ואסתר, שהמלך אחשורוש גזר על המנגד 
שילך ויכריז לפני מרדכי היהודי ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו78, מלכו של עולם 
ליהודים היתה אורה ושמחה וששון  ועד אשר  כו' המלך אחשורוש כפשוטו.  וגם להבדיל 
ויקר79 וכן תהי' לנו80, אורה81 זו תורה ]ובתורה גופא, אורה לשון נקבה דקאי על תושבע"פ82, 

מצות המלך, כמו מדוע אתה עובר את מצות המלך 
כו', שאין העבדי' רשאי' לשאול טעם הצווי למה 
הגם  לעשותו  מיד  מקבל  אלא  כך,  ולא  כך  יעשו 
שלא ידע הטעם כלל וכלל, והוא ענין קבלת עול 
ה'  מפי  שנצטוו  מעשיות  המצות  וכך  כידוע.  לבד 
ולחקור  לשאול  אין  וכה"ג,  וסכה  תפילין  לעשות 
הטעם וכונה כלל למה צריך ד' בתים בתפילין וסכך 
לצל וכה"ג, אלא יעשה מצות המלך שאמר ונעשה 

רצונו בקבלת עול לבד כמ"ש בטל רצונך.

73( מגילה יד, א.

בפורים  הלל  אומרים  לא  מדוע  בגמ'  ]הקשו 
בין  לחלק  שיש  רבא  שיטת  אופנים.  וביארובכמה 
לומר  ששייך  מצרים  דיציאת  הנס  על  ההודאה 
"הללו עבדיה'" הואיל והשתחררו מידי פרעה ויצאו 
לומר[  שייך  לא  בפורים  משא"כ  גמורה  לחירות 
עבדי  אכתי  אחשורוש,  עבדי  ולא  עבדיה'  הללו 
אחשורוש אנן [ומפרש רש"י: "שלא נגאלו אלא מן 

המיתה"[.

74( גיטין י, ב. וש”נ.

בעדים  החתומים  ממון  שטרי  כל  המשנה:  ]אומרת 

עובדי כוכבים כשרים אם הם עולים בערכאות )בפני 

מובן  הגמ’: ממשמעות מהמשנה  השופטים(. שואלת 

שאין הפרש בין שטר ממוני לשטר מתנה. אך מילא 

בשטר ממוני שהקנין נעשה ע”י הכסף והשטר משמש 

במתנה  אך  כשר,  לשטר  זקוקים  לא  בעלמא  ראיה 

שהשטר מקנה, באם הוא פסול מפני שנחתם ע”י גויים 

הרי הוא כחתיכת חרס?

עונה הגמ’:[ אמר שמואל דינא דמלכותא דינא ]דיני 

ממנות הנקבעים על ידי המלכות יש להם תוקף בדיני 

ישראל[. 

75( אסתר י, ג.

76( ישעי’ מט, כג.

77( ראה זבחים יט, רע”א.

אמר רב אשי, אמר לי הונא בר נתן, זימנא חדא הוה 
לפני  עומד  ]הייתי  מלכא  דאיזגדר  קמיה  קאימנא 
המלך איזגרד )ממלכי פרס([ והוה מדלי לי המיינאי 
ניהליה  מעט[  מוגבה  שלי  האבנט  ]והיה  ותיתייה 
]והוריד המלך את האבנט למקומו הנכון[ ואמר לי 
ממלכת כהנים וגוי קדוש, כתיב בכו ]וצריכים אתם 
לנהוג בתפארתם של הכהנים, והרי זה נאמר בכם[. 
כי אתאי קמיה דאמימר א''ל אקיים בך והיו מלכים 

אומניך.

78( אסתר ו, י־יא.

79( שם ח, טז.

זו  לשנה  במיוחד  ושייך  הבדלה.  נוסח   )80
)תשד”מ – שנת אמירת מאמר זה( שהקביעות 

דפורים היא במוצש”ק.

81( מגילה טז, ב.

82( אוה”ת מג”א ע’ ב’שמא.

בגמר'  ויקר.  וששון  ושמחה  אורה  היתה  ליהודים 
ספ"ק דמגילה דט"ז ע"ב אורה זו תורה. ויש להבין 
נאמר  בתו'  שהרי  נקבה,  לשון  אורה  נאמר  מדוע 
תושבע"פ  על  דקאי  נ"ע  אדמ"ו  ופי'  אור,  ותורה 
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תורה בפירושה83, שממנה יוצאת אורה לכל העולם כולו[ ושמחה זה יו"ט וששון זו מילה 
ויקר אלו תפילין, דהוקשה כל התורה כולה לתפילין84, וי"ל דכולל גם תפילין דמארי עלמא 
דישראל,  המעלה  בגילוי  שניכר  היינו  בארץ86,  אחד  גוי  ישראל  כעמך  ומי85  בהו  דכתיב 

נדדה שנת המלך.

ויקר  וששון  ושמחה  אורה  היתה  דליהודים  זו  לגאולה87, שמגאולה  גאולה  ומיסמך  ח( 
מיד  בסמיכות  יבואו  הגלות,  של  האחרונים  ברגעים  עדיין  שנמצאים  בזמן 
בני  יביאו  כאשר  ישראל  בני  את  יביאו  אומניך  שמלכים  והשלימה,  האמיתית  לגאולה 
ישראל את המנחה בכלי טהור88 אל ארץ הקודש, ארץ אשר גו' תמיד עיני ה' אלקיך בה 
מרשית השנה ועד אחרית שנה89, ושם גופא בירושלים קרית מלך רב90 דוד מלכא משיחא, 
ועד  זריזות,  של  באופן  יהי'  זה  וכל  ידיך91.  כוננו  אד'  ובמקדש  הקודש,  בהר  גופא  ושם 

משמע  וכן  מתושב"כ,  שמקבלת  נוק'  בחי'  שהיא 
ברבות בא פ' ט"ו קרוב לר"פ דאורה קאי על אסתר 
דהיינו  השמש  מן  מקבל  הוא  ולבנה  כלבנה,  יפה 

תושבע"פ המקבלת מתושב"כ.

83( לשון הרמב”ם בהקדמתו לספר היד.

]ראה מילואים[.

84( קידושין לה, א.

פטורות  שנשים  הלימוד  מקור  מהו  דנה  ]הגמ' 
ממצוות עשה שהזמן גרמא:

מקום[  ]שם  מפפונא  הבאים  התלמידים  רבא  אמר 
יודעים טעמו של דבר זה – ומיהו המגיע מפפונא, 
שכתבה  מכך  הוא  שהלימוד   – יעקב  בר  אחא  רב 
התורה[ והיה לך לאות על ידך ולזכרון בין עיניך 
למען תהיה תורת ה' בפיך, הוקשה כל התורה כולה 
ונשים  גרמא,  שהזמן  מ"ע  תפילין  מה  לתפילין, 
פטורות, אף כל מ"ע שהזמן גרמא נשים פטורות. 
ומדמצות עשה שהזמן גרמא נשים פטורות, מכלל 

דמ"ע שלא הזמן גרמא נשים חייבות. 

85( דברי הימים־א יז, כא. וראה בהנסמן בד”ה 
את הוי’ האמרת גו’ ה’תש”ל )לעיל ע’ פז( הערה 

4]א[.

]א[ ]ראה מילואים[.

86( ברכות ו, א.

]הגמ' דנה במהות התפילין של הקב"ה:[

אמר ליה רב נחמן בר יצחק לרב חייא בר אבין, הני 
תפילין דמרי עלמא מה כתיב בהו. אמר ליה, ומי 

כעמך ישראל גוי אחד בארץ. 

ומי משתבח קודשא בריך הוא בשבחייהו דישראל. 
אין, דכתיב את ה' האמרת היום )וכתיב( וה' האמירך 
עשיתוני  אתם  לישראל  הקב"ה  להם  אמר  היום. 
חטיבה אחת בעולם, ואני אעשה אתכם חטיבה אחת 
בעולם. אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם, שנאמר 
שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד. ואני אעשה אתכם 
חטיבה אחת בעולם, שנאמר ומי כעמך ישראל גוי 

אחד בארץ.

87( מגילה ו, סע”ב.

החילוקים  בעניין  תנאים  מחלוקת  מבארת  ]הגמ’ 
כל  טעם  מה  ושואלת  שני  לאדר  ראשון  אדר  בין 

תנא:[

בשלמא רבי אליעזר ברבי יוסי ]שסובר שמקימים 
פורים באדר ראשון[, מסתבר טעמא, דאין מעבירין 
על המצות. אלא רשב"ג ]שסובר שכל דיני פורים 
הם באד"ש[ מ"ט, אמר רבי טבי טעמא דרבי שמעון 
]גאולת  עדיף  לגאולה  גאולה  מסמך  גמליאל  בן 

פורים לגאולת מצרים[.  

88( ישעי’ סו, כ.

89( עקב יא, יב.

90( תהלים מח, ג.

91( בשלח טו, יז ובפרש”י]א[.

אחת,  ביד  נברא  המקדש, שהעולם  בית  חביב  ]א[ 

ידים,  בשתי  ומקדש  ארץ,  יסדה  ידי  אף  שנאמר 
ואימתי יבנה בשתי ידים, בזמן שה' ימלוך לעולם 

בלילה ההוא תשד"מ
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לזריזות בתכלית למעלה מכל מדידה והגבלה ועד באופן )של עד( דלא ידע92, ַאז מ'טַאנצט 
והשלימה  האמיתית  גאולה  דער  אין  והגבלה  מדידה  מכל  שלמעלה  רבה  בשמחה  ַאריין 
במהרה בימינו ממש. שכל היהודים שבמשך כל הדורות, ובראשם נשיא דורנו וכו' ומרדכי 
היהודי ואסתר המלכה, כולם יגאלו מהגלות – שלימות הגאולה, ביחד עם שלימות העם 
ושלימות התורה ושלימות הארץ, ובאופן דירחיב ה' אלקיך את גבולך93, גם ארץ קני קניזי 
וקדמוני94, ואין מקרא יוצא מידי פשוטו95, ואדרבא, עולם הפשט שהוא96 עוה"ז התחתון 
ועולם המעשה – הוא העיקר והיסוד שכל סדר ההשתלשלות נצב עליו, וכפירוש הידוע 

בוהנה הוי' נצב עליו97.

ועד, לעתיד לבא שכל המלוכה שלו.

92( ראה מגילה ז, ב.

אמר רבא מיחייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע 

בין ארור המן לברוך מרדכי.

93( שופטים יט, ח.

94( פרש”י עה”פ. ספרי עה”פ ראה יב, כ]א[.

מצוה  עשה  גבולך,  את  אלהיך  ה'  ירחיב  כי  ]א[ 
את  אלהיך  ה'  ירחיב  שבשכרה  בענין  האמורה 
קיני  ארץ  את  לך  דבר  מה  לך  דבר  כאשר  גבולך. 

וקנזי וקדמוני

95( שבת סג, א]א[. וש”נ. הובא בפרש”י עה”פ 
וישב לז, יז]ב[. בא יב, ב]ג[.

חייב  זין  בכלי  היוצא  אדם  המשנה:  ]אומרת  ]א[ 
של  מלחמתו  כלי  אומר:  אליעזר  רבי  חטאת. 
חייב חטאת. חכמים  ואינו  לו  הינם כתכשיט  אדם 
אומרים: גנאי הם לו שנאמר "לא ישא גוי אל גוי 

חרב ולא ילמדו עוד מלחמה" וע"כ חייב חטאת.

מציגה הגמ' את המשך המו"מ בניהם היה כך: אמרו 
מפני  לו  הן  דתכשיטין  מאחר  "וכי  לר"א  חכמים 
מה הן בטלין לימות המשיח. אמר להם אף לימות 

המשיח אינן בטלין". 

ועונה מהפסוק  שואלת הגמ' מהיכן למד כן ר"א? 
והרי  והדרך"  הודך  גיבור  ירך  על  חרבך  "חגור 

'חרבך' הינם 'הודך והדרך'.

שואל רב כהנא הרי פסוק זה נאמר על שינון דברי 
יוצא  מקרא  אין  הונא:[  דרב  ברי  מר  עונה  תורה? 

מידי פשוטו.

]ב-ג[ ]ראה מילואים[.

36]א[ ובהנסמן שם  96( ראה לקו”ש חכ”א ע’ 
בהערה 57]ב[.

שאופני  רק  לא  היא  אחת"  "תורה  של  התוכן  ]א[ 
הלימוד השונים יאמרו באותו פסוק ומאמר )ויותר 
כידוע   – השני  מן  אחד  משתלשלים  הם   – מכך 
כנגד  הם   – פרד"ס   – הלימוד  אופני  שארבעת 
מזה(,  זה  שמשתלשלים  אבי"ע,  עולמות  ארבעת 
אחד  להתאים  התורה  חלקי  כל  מוכרחים  שלכן 

לשני.

"קומה  יחד  מעמידים  התורה  חלקי  שכל  רק  ולא 
שלימה" אחת )ע"ד כשם כל אברי האדם, הן אברי 
גופו והן אברי נפשו, מעמידים יחד "אדם" )שלם( 

אחד.

]ב[ ]ראה מילואים[.

97( ויצא כח, יג. ב”ר פס”ט, ג. וראה לקו”ש 
ח”ה ע’ 294 ואילך]א[.

]א[ על הפסוק והנה הוי’ נצב עליו מצינו במדרש . . 
ש”עליו” הכוונה על יעקב . . "הרשעים מתקיימין על 

אלקיהם, ופרעה חולם והנה עומד על היאור. אבל 
הצדיקים, אלקיהם מתקיימין עליהם, שנאמר והנה 
מוסיף  מה  מובן,  אינו  ולכאורה  עליו".  נצב  הוי' 
בהבנה  אלקיהם"  על  מתקיימין  ש"הרשעים  הענין 
של "והנה הוי' נצב עליו" )שלכן מביא זאת המדרש 

על פסוק זה(? 

צריכים הרי לומר, שבכך מבאר המדרש שהפירוש 
של מילת "נצב" )בפסוק הוי' נצב עליו( הוא כמו 
עומד  והנה  שבפסוק  "עומד"  ובדוגמת  "עומד" 
הוא,  היאור  עומד על  והנה  היאור. התוכן של  על 
שעמידת וקיום פרעה – וכלשון המדרש מתקיימין 
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ובפשטות – שבקרוב ממש תהי' הגאולה האמיתית והשלימה דכל ישראל שבמשך כל 
הדורות, נשמות בגופים, ע"י משיח צדקנו, במהרה בימינו ממש.

– היו על היאור . . וכן גם בפירוש של והנה הוי' 

נצב עליו, – שהוי' נצב ומתקיים כביכול על יעקב, 

צדיקים אלקיהם מתקיימין עליהם, שהקיום כביכול 

של אלקות הוא על צדיקים. 

שמפרשים   – בחסידות  שהובאו   – מפרשים  יש 

מארז"ל  דרך  על  עליהם",  מתקיימין  "אלקיהם 

לא  זהו  אבל  מעלה".  של  בגבורה  כח  "מוסיפין 

יותר ממוסיפין כח )וע"ד מאמר המדרש – בפירוש 

הפסוק הנ"ל והנה הוי' נצב עליו – "האבות הן הן 

בהרוכב(.  עלי'  )רק(  פועלת  שמרכבה  המרכבה" 

הדוגמא  את  ע"ז  מביא  שהמדרש  מזה  כאן  אבל 

שהקיום  )כנ"ל(,  מובן  היאור",  על  עומד  מ"והנה 

כביכול של הוי' – לשון מהווה הוא על צדיקים.

בלילה ההוא תשד"מ



הערה 7:

]ב[ בלילא ההוא נדת שנתיה דקודשא בריך הוא 

ממרומא, ואי לא כתיב הדין קרא לא הות אפשר 

למימריה דכתיב עורה למה תישן ה', חס ושלום 

לית קדמוי שנה אלא כד חטין בית ישראל עבד 

לא  רעותיה  עבדין  כד  ברם  דמיך  דכות  גרמיה 

נאם ולא דמיך נטר ישראל.

הערה 16:

]א[ ד"א נפשי אויתיך אמרה כנסת ישראל קמי 

קב"ה נפשי אויתיך בלילה בעוד דאנא בגלותא 

)נ"א  בישתא  מכל  נפשי  ומניעא  עממיא,  ביני 

ורוינא נפשי מכל פיסתא( דקוטרא בני עממיא, 

נפשי אויתיך.

בין  בגלות  שאני  בעוד  ישראל:  כנסת  ]אמרה 

מכל  ‘נפשי’  שבעה  וכבר   – ‘בלילה’   – העמים 

הרעות מאומות העולם, עכ”ז ‘איותיך’[.

]ג[ ]נשמת משה רבינו[ דאיהו אתפשט על שתין 

כשמשא  באורייתא  לון  ונהיר  דישראל,  רבוא 

ככביא  לכל  ונהיר  בליליא  דאתכסי  )לסיהרא( 

ואתגליא   .  . גלותא  אלא  ליליא  ולית  ומזלי. 

ביממא”.

בשישים  )ומתעלמת(  מתפשטת  משה  ]נשמת 

ריבוא נשמות ישראל ומאירה בהם תורתו כשמש 

ויתגלה  גלות.  אלא  לילה  ואין  בלילה  המכוסה 

ביום )בלא התלבשות( דהיינו בגאולה[.

הערה 17:

]ב[ ראה עד"ז לקו"ש ח"ו ע' 50 ואילך בענין ב' 

נתך  לא  ב"ומטר  וארא  ס"פ  הפירושים שברש"י 

ארצה" – אם המטר נשאר באויר ורק שלא הגיע 

שמכיון   - מציאותו  כל  שנתבטלה  או  לארץ, 

שמשמיא מיהב יהבי משקל לא שקלי לכן ביטולו 

של המטר שהוא שינוי בה"טבע" ד"שמיא" הוא 

נס )ופלא( גדול יותר משישאר מציאותו באויר, 

פלא  הוא  באויר  המטר  השארת  שבפשטות  אף 

גדול יותר מאשר ביטולו.

הערה 20:

"היום  ס"א.  ת"ש  ההוא  בלילה  ד"ה  ראה  ]ב[ 

תשכ"ב  השואבה  בית  שמחת  שיחת  ח.  ע'  יום" 

שה"ש  על  דוד  מגדל  )בספרו  מהרדב"ז  ומובא 

עה"פ דובב שפתי ישנים( שהי' נו"נ בהלכה בתוך 

השינה.

הערה 27:

חדקל.  הוא  הגדול  הנהר  יד  על  הייתי  ואני  ]ג[ 

אלא לפי שדניאל ראה ב' חלומות אחד בחדקל 

הוא  לפיכך  מאובל,  גדול  וחדקל  באובל,  ואחד 

עולם  הוא בברייתו של  והלא  גדול.  אותו  קורא 

אינו קורא אותו גדול, אלא שעלה והקיף את כל 

א"י, דכתיב ביה כי מי גוי גדול אשר לו אלקים, 

משל הדיוט אומר עבדא דמלכא מלכא.

הערה 29:

בדרך  מהלך  הייתי  אחת  פעם  יוסי  א''ר  תניא 

ירושלים  מחורבות  אחת  לחורבה  ונכנסתי 

על  לי  ושמר  לטוב  זכור  אליהו  בא  להתפלל 

לאחר  תפלתי  שסיימתי  עד  לי(  )והמתין  הפתח 

שסיימתי תפלתי אמר לי שלום עליך רבי ואמרתי 

לו שלום עליך רבי ומורי ואמר לי בני מפני מה 

לי  ואמר  לו להתפלל  זו אמרתי  נכנסת לחורבה 

היה לך להתפלל בדרך ואמרתי לו מתיירא הייתי 

ואמר לי היה לך  יפסיקו בי עוברי דרכים  שמא 

קול  בני מה  לי  ואמר   .  . להתפלל תפלה קצרה 

קול  בת  שמעתי  לו  ואמרתי  זו  בחורבה  שמעת 

שמנהמת כיונה ואומרת אוי לבנים שבעונותיהם 

והגליתים  החרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי 

לבין האומות ואמר לי חייך וחיי ראשך לא שעה 

שלש  ויום  יום  בכל  אלא  כך  אומרת  בלבד  זו 

בשעה  אלא  בלבד  זו  ולא  כך  אומרת  פעמים 

מדרשות  ולבתי  כנסיות  לבתי  נכנסין  שישראל 
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מנענע  הקב''ה  מבורך  הגדול  שמיה  יהא  ועונין 

ראשו ואומר אשרי המלך שמקלסין אותו בביתו 

כך מה לו לאב שהגלה את בניו ואוי להם לבנים 

שגלו מעל שולחן אביהם.

הערה 34:

]את  תשמעוה  לא  “ואם  ירמי’:  הנביא  ]אומר 

הנבואה הזאת[ במסתרים תבכה נפשי מפני גוה”, 

מפרשת הגמ’: אמר רב שמואל בר איניא משמיה 

דרב מקום יש לו להקב’’ה ומסתרים שמו )מכך 

איכא  ומי  הגמ’:[  שואלת  ‘בסתר’(.  אמר  שלא 

בכיה קמיה הקב’’ה, והאמר רב פפא אין עציבות 

לפני הקב’’ה, שנאמר הוד והדר לפניו עוז וחדוה 

]ותרגומו  גואי  בבתי  הא  קשיא  לא  במקומו. 

]“בבתים  בראי  בבתי  הא  הפנימיים”[  “בבתים 

החיצוניים”[.

הערה 39:

ממה  והוא  והסתר  העלם  מענין  עולם,  פי'  ]ב[ 

שכח אלקי' הוא מוסתר ונעלם בעולמות. 

נק'  יהי'  ולא  כו'  ]ג[ מה שיוציא חמה מנרתקה 

בשם עולם לשון העלם כמו גם העולם נתן בלבם 

כו' לפי שיתגלה העלם זה ויאיר בידיעה והכרה 

גמורה כו' וכמ"ש . . ומלאה הארץ דעה את הוי' 

ממש.

]ד[ ]כתיב "אתם עדי נאום ה'", שבנ"י מעידים, 

ענין  שבעולם.  יתברך  מציאותו  על  כביכול, 

בדבר  שהרי  הסתום.  דבר  לגלות  הוא  העדות 

הנגלה לעין כל, אין צורך לעדות . . וכן בעניננו: 

לפי  הוא  הקב"ה(  )של  "עדי"  נק'  שבנ"י  זה 

בעניני  גם  השם  מציאות  לגלות  הוא  שתפקידם 

המעלים  העלם(  )לשון  ב"עולם"  שגם  העולם, 

ומסתיר על בעלותו של הקב"ה . . צריך לגלות 

ולכן  המצאו",  "מאמיתת  רק  נמצא  שהכל  לכל 

"אין  יתברך,  זולתו  )אמיתית(  מציאות  שום  אין 

עוד מלבדו"[.

לקו"ת במדבר ה, ג )ע"פ קה"ר פ"ד, יא )ג((. שלח 

ס"י  הבהיר  ס'  תמ"ב.  תקו"ז  וראה  ועוד.  ד.  לז, 

סע"ב(.  קפה,  שבועות  מס'  בשל"ה  )הובא  )ח( 

העלם  ל'  עולם  שנה:  ע'  להצ"צ  ובביאוה"ז 

כמארז"ל )פסחים נ, א( ע"פ )שמות ג, טו( זה שמי 

לעולם )לשון העלם ש(לא כמו שנכתב כו'.

הערה 41:

עברה  עליהם  מתמלא  שאתה  בשעה  אפי'  ]ג[ 

כאשה עוברה שזהו בגלות שנמשל לעבור ושינה 

מ"מ יהיו כל צרכיהם לפניך.

הערה 47:

המוכר  בפ’  כו’.  זב”ז  מעורין  שהיו  הכרובים 

פירות פליגי ר”י ור”א ח”א פניהם איש אל אחיו 

וח”א פניהם לבית ולמ”ד פניהם איש אל אחיו הא 

כתיב פניהם לבית כאן כשעושין רצונו של מקום 

דהך  ונראה  מקום  של  רצונו  עושין  באין  כאן 

דהכא אתיא כוותיה ואין לחלק בין כרובים של 

משה ובין של שלמה כדמוכח התם ובשעה שהיו 

עושין רצונו של מקום היו מגלין להם לעולי רגל 

והא  כרובים של משה  היינו  לפני המקום  חבתן 

של  רצונו  עושין  היו  בשלא  דגם  לקמן  דאמרי’ 

מקום כשבאו נכרים להיכל ראו הכרובים מעורין 

כו’ כבר כתב בזה הריטב”א בשם הרא”ם דגם זה 

בנס היה לרעה לגלות ערותם.

הערה 48:

עומדים  הכרובים  היו  כיצד  הגמ’:  ]שואלת  ]ב[ 

)דהיינו לאיזה כיוון היו מעמידים פניהם(? עונה 

הגמ’: נחלקו בזה רבי יוחנן ורבי אלעזר: חד אמר, 

)שמות  )ע”פ לשון הכתוב  פניהם איש אל אחיו 

כ”ה ב( “ופניהם איש אל אחיו”( וחד אמר, פניהם 

לבית )ע”פ לשון הכתוב )דה”א-ב ג, יג( “ופניהם 

לבית(.

עם  יסתדר  מהדעות  כ”א  כיצד  הגמ’  דנה  כעת 

הלימוד של חבירו:[

כתיב  הא  אחיו  אל  איש  פניהם  דאמר  ולמאן 

ופניהם אל הבית.

של  רצונו  עושין  שישראל  בזמן  כאן  קשיא  לא 

של  רצונו  עושין  ישראל  שאין  בזמן  כאן  מקום 

מקום.

בלילה ההוא תשד"מ
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ופניהם  כתיב  הא  לבית,  ופניהם  דאמר  ולמאן 

איש אל אחיו.

אונקלוס  דתניא  אצדודי,  דמצדדי  הגמ’:[  ]עונה 

הגר אמר כרובים מעשה צעצועים הן ומצודדים 

פניהם כתלמיד הנפטר מרבו.

הערה 50:

את  לפקוד  אדם  חייב  לוי  בן  יהושוע  רבי  אמר 

וידעת  שנאמר  לדרך  יוצא  שהוא  בשעה  אשתו 

ויש  בתשמיש  מפרש  ]רש"י  אהלך  שלום  כי 

מהראשונים שפרשו בדברי ריצוי[ . . והני מילי 

לדבר הרשות אבל לדבר מצוה מיטרידי.

הערה 51:

לא  הם  כהנא  בר  אבא  א"ר  כאלמנה,  היתה  ]ב[ 

והיא לא פלשה אחריהם,  פלשו אחר מדת הדין 

העם  ויהי  שנא'  הדין  מדת  אחר  פלשו  לא  הם 

אלא  כאן  כתיב  אין  מתאוננים  כמתאוננים, 

כמתאוננים, היו שרי יהודה כמסיגי גבול, מסיגי 

אין כתיב כאן אלא כמסיגי, כי כפרה סוררה כי 

פרה אין כתיב כאן אלא כפרה סוררה, ומדת הדין 

לא פלשה אחריהם היתה כאלמנה, היתה אלמנה 

אין כתיב כאן אלא כאלמנה כאשה שהלך בעלה 

קשתו  דרך  אליה,  לחזור  ודעתו  הים  למדינת 

כאויב, אויב אין כתיב כאן אלא כאויב, היה ה' 

כאויב, אויב אין כתיב כאן אלא כאויב.

היינו  למדה"י  ז"א  בעלה  שהלך  כאלמנה  ]ה[ 

ומ"מ רק כאלמנה ולא אלמנה   .  . לאו"א היפוך 

ראינו  לא  ראינו  לא  אותותינו  ע"פ  כמ"ש  ח"ו 

. שבחי'   . דוקא אבל גם עתה נמשכים האותות 

מל' אינה מאירה בגילוי ולכן החושך יכסה ארץ 

ומ"ש רק כאלמנה ולא אלמנה ח"ו כי ההעלם רק 

אצלנו אבל באמת כי לא אלמן כו' כנ"ל.

. . ועד"ז פי' היתה כאלמנה מה שהיא בבחי' אלם 

ושתיקה, ולע"ל בוא יבוא ברנה נושא אלומותיו 

יש לפרש שישא כל האלומות שכנס"י היא בבחי' 

ברכה  מזה  יומשך  אלומים  מאלמים  ע"ד  אלם 

רבה.

הערה 54:

וההסתרים  בההעלמות  שהכוונה   . וענין .  ]ב[ 

בחיים,  ובחרת  להיות  שיוכל  בכדי  הוא  דעולם 

מזה  להתפעל  שלא  להאדם  ועידוד  כח  נותן 

 .  . וסט”א  קליפות  מלא  הוא  שהעולם  שרואה 

הוא  כזה  במצב  הוא  שהעולם  גופא  שזה  מכיון 

בספר  המבואר  וע”ד  כו’.  יתגבר  שהאדם  בכדי 

צוואת הריב”ש, שכשאדם מתפלל בכוונה ועומד 

זה  הנה  בתפלתו,  ומבלבלו  המדבר  נכרי  לנגדו 

יותר  להתפלל  שיתעורר  בו  לפעול  צריך  גופא 

שחיותו  שכשיתבונן  דלבא.  מעומקא  בכוונה 

המחי’  ית’  פיו  ורוח  הוי’  דבר  הוא  הנכרי  של 

דיבורים  כשמדבר  גופא  זו  בשעה  אותו  ומהווה 

שבדיבורים  ועד  התפלה,  כוונת  את  המבלבלים 

אלה גופא מלובש דיבורו ית’ בבחי’ גלות, הנה 

יותר בכוונה  זו יתעורר להתפלל  ע”י התבוננות 

מתפעל  שאינו  בלבד  זו  דלא  דלבא.  מעומקא 

מדיבורי הנכרי ומתפלל כמו שלא הי’ מבלבלו, 

פועל  גופא  הנכרי  שבלבול  מזו,  יתירה  אלא 

שהיו  הקדושה  ניצוצי  כי  יתירה.  התעוררות  בו 

ביותר  גבוה  מבחינה  הם  הנכרי  בדיבורי  בגלות 

)שלכן נפלו למטה ביותר(, וע”י שהאדם מוציא 

מתגלה  מזולל,  יקר  להוציא  מהקליפות,  אותם 

נמשך  ומזה  ביותר,  גבוה  שהוא  שרשם  בהם 

תוספת כח להאדם בעבודתו.

הערה 58:

היחוד  במקום  אלא  אינו  א"ס  אור  המשכת  ]א[ 

דוקא דהיינו במקום שיש אחדות ולא במקום שיש 

פירוד כי בבחי' האחדות שהוא בחי' ההתכללות 

אזי יוכל לשרות שם בחי' אור אחדות הפשוטה 

למהוי אחד באחד כו'. אבל במקום הפירוד שהוא 

אחדות  אור  שמה  ישכון  לא  ההתחלקות  בחי' 

בכאו"א  יש  הללו  מינים  בד'  והנה   .  . הפשוטה 

בחי' היחוד וההתכללות.

. . והאתרוג שנק' פרי עץ הדר מפני שדר באילנו 

בחי'  בו  שיש  מפני  ג"כ  היינו  כו'  לשנה  משנה 

מתקיים  שאינו  פרי  כל  כי  וההתכללות  היחוד 



25 בלילה ההוא תשד"מ

משנה לשנה היינו מפני שינויי העתים דקור וחום 

בקיץ וחורף שמתפעל מהם ולא יוכל לסבול ב' 

הפכי' כמו קור וחום אח"כ וע"כ יתקלקל וירקב 

מתפעל  אינו  האתרוג  פרי  אבל  יתקיים  ולא 

משינויים הללו דהיינו שיוכל לסבול כל שינויי 

שהוא  מפני  ויתקיים  בעצמו  וחום  דקור  העתים 

בבחי' היחוד וההתכללות ע"כ יסבול בעצמו כמה 

מיני הפכי' יחד.

זה  תמרים  כפות  הקב”ה  זה  הדר  עץ  פרי  ]ג[ 

הקב”ה וענף עץ עבות זה הקב”ה וערבי נחל זה 

על  מורה  המינים  מד’  א’  שכל  דמה   .  . הקב”ה 

הקב”ה הוא מצד ענין האחדות שבהם. דפרי עץ 

הדר זה אתרוג שדר באילנו משנה לשנה, דבמשך 

השנה יש כו”כ שינויים מן הקצה אל הקצה שלכן 

נקראת בשם שנה מלשון שינוי לפי שיש בה כל 

שינויי האוירים דכל ו’ התקופות שנמנות בכתוב, 

)שדר באילנו משנה לשנה( הוא סובל  והאתרוג 

שהוא  רק  דלא  מזו,  ויתירה  השינויים.  כל  את 

מהם.  גדל  שהוא  אלא  האוירים,  כל  את  סובל 

היינו, דלא רק ששינויי האוירים אינם עושים בו 

צמיחה.  תוספת  מהם  מקבל  שהוא  אלא  גרעון, 

שהוא  שבאתרוג,  האחדות  ענין  )אמיתית(  דזהו 

נעשה  שמכולם  האוירים,  שינויי  כל  את  מאחד 

דבר אחד )מציאות האתרוג(.

הערה 59:

]א[ אתרוג גי' ית"ר והוא סוד ד' אהי"ה וד' יה' 

גי' ציצית סוד  וכן  במילואם שהם ניתנים אליה 

תכלת  פי'  כן  כי  העליונים  כל  כללות  המלכות 

ר"ל כלולת הכל בה ולכן הציצית ניתן כנגד הלב.

הוא  דאתרוג  הלולב,  שער  בפרע"ח  דאי'  ]ב[ 

בחי'  כ"א  ממש  מל'  לא  היסוד  עטרת  בחי' 

עטרת היסוד, והוא מציאת הרושם שהנחה המל' 

בעליית הנקודות תלת גו תלת . . והוא דבעיבור 

ז"א באימא . . שזהו רגל הג' דאות ה' ראשונה, 

הרי העוקץ הוא בחי' מל', דאושיטת פסיעה לבר 

ממ"ש בלק"ת בד"ה אלה מסעי. וזהו נקודת המל' 

וזהו  היסוד,  עטרת  הנק'  והוא  ביסוד,  הכלולה 

בחי' אתרוג. 

ולכן אתרוג הוא אות ה' דש' הוי' וכמ"ש בפע"ח 

שהד"מ הן ד' אותיות הוי', וידוע דבחי' מל' היא 

להיות  אחרונה  ה'  הוא  ואתרוג   .  . אלקים  ש' 

שזהו בחי' עטרת היסוד. ונענוע הלולב והאתרוג 

לבחי'  ההמשכה  שזהו  החזה  עד  להגיע  צריכים 

מל' העומדת בחזה דז"א, והיינו מפני שהאתרוג 

אינו בחי' מל' עצמה כ"א הוא בחי' עטרת היסוד 

כו'. ובפע"ח שם שו"ע פרי עץ הדר דעץ הדר הוא 

בחי' יסוד והאתרוג הוא פרי עץ הדר.

למשיח  זוכים  שבלולב  מינים  הד'  וע"י   .  . ]ג[ 

. . הנה יש ד' שמות למשיח,  שנא' בו ד"פ רוח 

אמת  הדעות  וכל   .  . דצ"ח  בסנהדרין  כדאיתא 

הם, ואלו ואלו דא"ח. וכל הד' שמות נרמזו בשם 

משיח, שהוא ר"ת מנחם, שילה, ינון, חנינה.

וזהו שאמר לשמו של משיח, לשמו דוקא, שבשכר 

נטילת הד' מינים שבלולב, שביום הראשון יזכו 

להד' שמות של משיח שנק' ראשון . . היינו לנגד 

הלולב שהוא בחי' יסוד. 

שילה, הוא לנגד חג"ת, כי הג'  אות ש' דמשיח, 

הג'  לנגד  והיינו  חג"ת,  כל  רומזים  שבש'  קוין 

הוא  הדס  כל  וכן  חג"ת,  על  שרומזים  הדסים 

משולש. 

היא  מל'  כי  מל'  לנגד  הוא  ינון  י' דמשיח,  אות 

נקודה א' בסוד שורש, כמו אות י', וכן אם האות 

י' ר"ת הוי' כמ"ש הוי' צדקנו, הנה הוא שם הוי' 

צדקינו, מל' הנק' צדק, כמא'  דב"ן דמל', שזהו 

צדק מל' קדישא, והיינו לנגד אתרוג שרומז על 

מל'. ואתרוג טעם עצו ופריו שוה, היינו שם ב"ן 

דמל', שהפשוט והמלוי הוא שוה, זהו עצו ופריו 

שוה. או י"ל עצו ופריו שוה, הוא ע"ד שלעתיד 

יהי' השם הוי' יהי', שהאות ו' דז"א יהי' במדריגת 

הי' דחכ', ב"פ י"ה, וזהו עצו ז"א, ופריו חכ', שוה. 

והיינו ינון שהכתיב הוא בי' אחר הנ', ולא באות 

ו', והיינו השני נוני"ן הם כמו השני ההי"ן שבשם 

כמ"ש במהרש"א, והשני יוד"ן שבינון, כמו השני 

יודי"ן שביהי' וכמובן. 

אות ח' דמשיח, חנינה, הוא לנגד נו"ה, כי אות ח' 
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רומז על נו"ה . . כמ"ש בקה"י מע' אות ח' ע"ש. 

והיינו לנגד הב' ערבות שרומזים על נו"ה.

הערה 62:

]ב[ ששת ימים תעשה מלאכה, ששת ימים מאי 

יוסי, כתיב כי ששת ימים  עבידתייהו. אמר רבי 

עשה ה’ את השמים ואת הארץ, ולא כתיב בששת. 

עבידתיה,  עביד  ויומא  יומא  וכל  אוקמוה,  והא 

ואקרון יומי מלאכה.

הערה 69:

חוחים  הרבה  תו"מ  ומקיים  יר"ש  שהוא  מי  ]א[ 

אותו  ודוקרים  אותו  ועוקצים  יש  וקוצים 

ממנו  שמלעיגים  קשה  ועוד  ברזל,  כבמדקורות 

ולא  שכל  לא  בו  שאין  שבפחותים  הפחות  אף 

באיזה  להחזיק  נפשו  נסתה  לא  ומעולם  טעם 

ועושה מה שליבו חפץ  דקות כ"א אוכל ושותה 

בשארי תאוות ותענוגי עוה"ז בהפקירא ניחא לי' 

כבהמה ממש ועוד גרוע ממנה כו' כידוע.

לסבול  מאד  קשה  וזה  עליו  מלעיג  הוא  וגם   .  .

מפני  רק  זהו  )ובאמת  כו'  המבייש  לפי  והכל 

מאד  מאד  כעת  נתרבה  אשר  והגסות  החוצפה 

כלל  מקומו  את  מכיר  אדם  שום  ואין  בעוה"ר 

יסגא  חוצפה  משיחא  בעקבות  וכמארז"ל  כו' 

)מן הדעת( פני זקנים )שקנו חכמה(  ונערים  כו' 

ילבינו כו'( וא"כ בזה"ז מפני החוחים והקוצים כו' 

קשה מאד לקיים תו"מ. וצ"ל שיש עכשיו כוחות 

בנש"י לעמוד גם נגד המונעים הנ"ל ולפום גמלא 

שיחנא כו' והענין הוא מצד הכוחות דמס"נ שיש 

בנש"י עכשיו יותר מבזה"ב כו'.

. . ולזאת צריכי' לעמוד על נפשם במס"נ ממש 

התורה  כי  כקוש"י  אפי'  השו"ע  מן  ח"ו  שלא 

מן  יבוש  ולא  זמן,  ובכל  עת  בכל  נצחית  היא 

המלעיגי' עליו הם החוחים הקוצים העוקצים את 

ריחא  סלקא  ועוד  בדרכו  חזק  ויעמוד  השושנה, 

יותר והם יכלו והוא יעמוד לעד. וזה העיקר בזמן 

השכל  אחרי  לילך  שלא  דמשיחא  בעקבות  הזה 

והטו"ד, כ"א בקיום התומ"צ למעלה מטו"ד כו' 

כנ"ל.

הערה 70:

אפי'  ורחימו  דחילו  התעוררות  בלי  עבודה  ]א[ 

במוחו בבחי' גילוי דהיינו לעורר האהבה הטבעית 

הלב  והסתר  מההעלם  להוציאה  בלב  המסותרת 

אל הגילוי אפי' במוחו ותעלומות לבו עכ"פ רק 

היא נשארת מסותרת בלב כתולדתה כמו שהיתה 

למטה  נשארת  זו  עבודה  הרי  העבודה  קודם 

בעולם הפירוד הנק' חיצוניות העולמות ואין בה 

ספי'  עשר  שהן  ית'  ביחודו  וליכלל  לעלות  כח 

הקדושות וכמ"ש בתיקונים דבלא דחילו ורחימו 

לא פרחא לעילא ולא יכלא לסלקא ולמיקם קדם 

ה'.

הערה 83:

כל המצות שנתנו לו למשה בסיני בפרושן נתנו. 

שנאמר ואתנה לך את לחת האבן והתורה והמצוה. 

תורה זו תורה שבכתב. והמצוה זו פרושה. וצונו 

היא  זו  ומצוה  המצוה.  פי  על  התורה  לעשות 

הנקראת תורה שבעל פה. כל התורה כתבה משה 

רבנו קדם שימות בכתב ידו. ונתן ספר לכל שבט 

ושבט וספר אחד נתנהו בארון לעד. שנאמר לקח 

את ספר התורה הזה ושמתם אותו וגו’. והמצוה 

בה  צוה  אלא  כתבה  לא  התורה  פרוש  שהיא 

לזקנים וליהושע ולשאר כל ישראל. שנאמר את 

תשמרו  אתו  אתכם  מצוה  אנכי  אשר  הדבר  כל 

לעשות וגו’. ומפני זה נקראת תורה שבעל פה.

הערה 85: 

]א[ דברי הימים-א יז, כא. ובבמדב”ר שם הובא 

כעמך כישראל  ומי  כג:  ז,  דשמואל-ב  הכתוב 

זה  ד”ה  פרשתנו  אוה”ת  וראה  בארץ.  אחד  גוי 

ע’ תתרסח. שם ע’ תתרעט. שם כרך ה ע’ ב’סו. 

לקוטי לוי”צ לזח”ג ע’ שכב ואילך.

הערה 95:

]ב[ נלכה דותינה. לבקש לך נכלי דתות שימיתוך 

מקרא  ואין  הוא,  מקום  שם  פשוטו,  ולפי  בהם. 

יוצא מידי פשוטו.

]ג[ החדש הזה. הראהו לבנה בחדושה, ואמר לו, 
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כשהירח מתחדש יהיה לך ר"ח. ואין מקרא יוצא 

מידי פשוטו, על חדש ניסן אמר לו, זה יהיה ראש 

לסדר מנין החדשים, שיהא אייר קרוי שני, סיון 

שלישי.

הערה 96:

בתחילתו.  ומצוה  בנגיד  )הובא  ע"ח  ראה  ]ב[ 

נהר שלום בהקדמת רחובות הנהר בסופה(. מ"ח 

)מס' חיוב הנשמות פ"א מ"ב( – הובאו ונתבארו 

לשער  הרח"ו  הקדמת  א.  תשעא,  ח"ד  בלקו"ד 

ההקדמות )נעתקה בקונטרס עה"ח )הוספה הא'( 

ע' 62 ואילך(. רמ"ז לזח"א ד, סע"ב.

הערה 41: ראה תו”ח שמות לד. ב, ואוצ”ל לד, ב.

שם מא, א ואוצ”ל מד, א.

נמצא בעמ’ קז אך לא בחלק האגרות אלא על הש”ס מסכת  לקוטי לוי”צ אגרות ע’ קז   :59 הערה 

פסחים )הנמצא באותו הספר(.









בס"ד, פורים, ש"ת.

בלילה ההוא1 נדדה שנת המלך ויאמר להביא את ספר הזכרונות דברי הימים, ואיתא במנהגי 
מהרי"ל דמבלילה ההוא צריכים להגביה את קולו בקריאתו לפי שזהו עיקר הנס, וצ"ל 
מהו זה שנדדה שנת המלך והי' ער הנה זהו עיקר הנס, ולכאורה הנה עיקר הנס הוא בקשת 
אסתר ותחנוני' כי נמכרנו אני ועמי כו', אך הענין הוא דהנה אי' בילקוט2 בלילה ההוא נדדה 
שנת המלך זה מלכו של עולם, וכי שינה יש לפניו אלא כשישראל חוטאין עושה עצמו כישן 
שנאמר למה תישן ה', וכשעושין רצונו הנה לא ינום ולא יישן, וצ"ל מהו"ע השינה למעלה, 
ולמה תלוי זה בעבודת נש"י דכשישראל עושין רצונו של מקום אז הוא ית' כבי' ער, וכאשר 
ישראל חוטאין לפניו עושה עצמו כישן, והנה ער וישן הוא באופן הגילוים שלמעלה, ער הוא 
גילוי אור עצמי וישן הוא שהגילוי הוא חיצוני' האור בלבד, ומבשרי אחזה אלקה, כמו שהוא 
באדם למטה, דבשעה שהאדם ער הנה כל הכחות והחושים וגם לבושי הנפש מחשבה דבור 
ומעשה הם בהתגלות והמשכה טובה ופועלים פעולתם כל כח וכח לפי עניניו, ובעת השינה 
הנה אז הכחות הם מסתלקים ומתעלמים, והסתלקות זו איננה סילוק גמור ח"ו שהרי גם אז 
ישנם הכחות ופועלים פעולתם אלא שאינו כמו שהוא פעולתם בעת שהוא ער, דהנה כללות 
ענין התלבשות הכחות באברי הגוף שהם כלים אל כחות הנפש, הנה אין זה שהכחות מחיים 
– בַאלעבן – את האברים, דהאברים הרי יש להם חיות בפ"ע המחי' אותם והכחות הנה ענינם 
הוא מה שפועלים בהאברים, הנה פעולות אלו הרי הכחות פועלים בהאברים גם בעת השינה, 
דבור  ומחשבה  מדות  השכלה  עניני  בהם  שיש  החלומות  בעניני  במוחש  רואים  שאנו  וכמו 
השגות  משיג  השינה  בעת  זוכה אשר  ונתינה  במסירה  ועבודה  בתורה  ומי שעסקו  ומעשה, 
גדולות בתורה ומדות טובות, וכן בראי' שמיעה ומח' דבור ומעשה והדומה בכל הכחות, לפי 
שהכחות פועלים גם בעת השינה אלא שהוא בחלישות, ועוד הפרש בין ער לישן, שבשעה 
שהוא ער אז ניכר מעלת הכחות זה על זה, דהלא גם בלבושי הנפש יש יתרון זה על זה, דלבוש 
ממחשבה  יותר  נעלות  הן  מדות  הנבדל3,  בדבר  בא  הדבור  לבוש  הנפרד,  בדבר  בא  המעשה 
נ"ע4  רבינו  וכמאמר  והמדות  הכחות  על  שליטה  להן  ויש  ביותר,  נעלים  הם  חב"ד  והמוחין 
שהמוח שליט על הלב בתולדתו, אבל בעת השינה הנה כל הכחות שוין ואין ניכר מעלת המוחין 

על שאר הכחות, ובעת השינה יכול להיות חבור שני כחות הפכים באופן בלתי מסודר.

ב(  והדוגמא מזה יובן למעלה דענין השינה הוא העלם האור והסתלקותו כמאמר5 וכד אנת 
תסתלק מנייהו אשתארו כולהו שמהן כגופא בלא נשמתא, ומ"ש תסתלק אין זה 
סילוק לגמרי ח"ו שהרי נמשך חיות חדש שגם בזמן הגלות מחדש בטובו בכי"ת מע"ב, שבכל 
עת ובכל רגע נמשך חיות חדש אלא שהוא בבחי' העלם ואינו מאיר בגילוי כדוגמת פעולת 

1( בלילה ההוא: אסתר ו, א. וראה בכל הנ"ל קונטרס פורים, תש"ח.

2( בילקוט: שמעוני במקומו.

3( הנפרד . . הנבדל: ראה בראשית רבה פמ"א, ו. קונטרס עץ החיים פ"ג.

4( וכמאמר רבינו: תניא פרק יב, ע"פ זח"ג רכד, א.

5( וכד אנת: בסוף הקדמת תיקוני זוהר.
31
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הכחות בעת השינה שהם בחלישות, וכשם שבעת השינה אינו ניכר מעלת ויתרון המוחין הנה 
כן הוא דכאשר האור הוא בהעלם אינו מאיר במוחין העליונים היינו נש"י6 ואינו מאיר בגילוי 
הוא  שהאור  או  בגילוי  הוא  האור  אם  כלל  נוגע  זה  אין  ב"ה  א"ס  אור  דלגבי  והגם  בעולם, 
בהעלם, הנה זהו לגבי אור א"ס ב"ה אין זה נוגע כלל אם האור הוא בגילוי או שהאור הוא 
בהעלם, הנה זהו לגבי אוא”ס ב”ה אינו נוגע כלל, אבל לגבי למטה נעשה מזה ענין הגלות, וכמו 
שהוא בגשמיות באדם למטה דכאשר הכחות מאירים בגילוי ופועלים פעולתם בסדר מסודר 
אז ניכר יתרון המוחין ומעלתם, דכל הכחות וחושים ולבושי הנפש מתבטלים לפניהם והמוחין 
פועלים בהם וכמו"כ הוא דכאשר האור הוא בגילוי אז ניכר מעלת המוחין שהם נש"י כמ"ש7 
השקיפה ממעון קדשך מן השמים שהו"ע התורה אז וברך את עמך את ישראל שנראים לדבר 
חשוב, וידוע דנש"י הם מקור כל ההמשכות בעולם דזהו"ע נוסח הברכות בא"י אלקינו מלך 
העולם, דתחלה הוא אלקינו אלקה שלנו ואח"כ מלך העולם ההמשכה בעולם ואז הכל בטלים 
מושל  והי'  לפניו  בטלים  הכל  היו  באשלמותא8  סיהרא  דקיימא  שלמה  בימי  וכמו  לפניהם, 
ושולט על עמים רבים, וכן הי' בימי מרדכי ואסתר דכתיב9 ורבים מעמי הארץ מתיהדים כי 
נפל פחד היהודים עליהם, אשר כן הי' בכל עת וזמן שהאורות העליונים האירו בגילוי וכמו 
וראו  ליראות  בא  כך  לראות  שבא  כדרך  וכמאמר10  במוחש  אלקות  גילוי  שהי'  הבית  בזמן 
הענינים שלמעלה מהטבע במוחש בהעשרה נסים שהיו בבית המקדש11 וכללות ישראל עמדו 

במעלה ומדריגה גבוה.

ג( אמנם בזמן השינה כבי' שהאור הוא בהעלם אז אינו ניכר מעלת הכחות זה על זה, דהנה 
כחות הנפש הרי ישנם כמו שהם כלולים בעצם הנפש דכחות הגלוים הרי אין זה 
דכאן נמצאו כאן היו, היינו שנאמר שהתחלתם של הכחות הם מה שנראים בגלוי, אלא שיש 
ממציא  שהוא  שענינו  השכל  בכח  וכמו  הנפש,  בעצם  ושרש  הנעלמים  בכחות  מקור  להם 
השכלות מסבירם ומעמיק בהם עד אשר מולידים הרגש אהבה או יראה כפי מהות השכלים 
ההם, דכח השכל בשלשת חלקיו חב"ד נמשך מכח המשכיל המשכיל המסביר ומעמיק, ואין 
לומר דזהו התחלת כח השכל אלא שיש לו מקור בכח נעלם ושרש בעצם הנפש, והכחות כמו 
שהן כלולים בעצם הנפש ה"ה במדריגה עליונה יותר שאינן בבחי' התחלקות וכולם הם שם 
בהשואה גמורה, דהנה בכחות הגלוים הרי יש בהם התחלקות במהותם העצמי, שישנם כחות 
שעיקרם הם יסוד המים וישנם כחות שעיקרם הוא יסוד האש, וכמו מוחין ומדות, דהמוחין 
הנה עיקרם12 הוא יסוד המים והמדות עיקרם יסוד האש, ובמוחין גופא הנה כח החכמה הוא 
יסוד המים וכח הבינה יסוד האש, ומהחכמה ולמטה הם כחות פנימי', וכל כח פנימי הוא אור 
בכלי, שהכלי הוא לפי אופן הכח, דכח החכמה שהוא יסוד המים הנה חלק חומר המוח שהוא 

6( במוחין העליונים היינו נש"י: זוהר ח"ב קח, ב.

7( השקיפה: דברים כו, טו. וראה בזה תורה אור ד”ה כי עמך מקור חיים.

8( בימי שלמה דקיימא: זוהר ח"א קנ, א. וראה ג"כ שמות רבה פט"ו ,כו.

9( ורבים מעמי: אסתר ח, יז.

10( כדרך שבא: חגיגה ב, א.

11( בהעשרה ניסים: אולי י”ל דבדוקא נקט אלו, כי הם היו נסים ידועים לכל )עיין יומא כא, א(, משא”כ בזמן הגלות 

שאפילו בעל הנס אינו מכיר בנסו.
12( דהמוחין הנה עיקרם: ראה תניא פ"ג.
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כלי החכ' הוא קר ולח, וחלק חומר המוח שהוא כלי הבינה הוא חם ויבש, וכן בכל הכחות שיש 
להם כלים פרטים ומקומות מיוחדים, אבל בעצם הנפש דשם הם כחות עצמי' בלא כלים איך 
ישכנו כולם יחד, אלא דשם אינם בבחי' מציאות וע"כ ישכנו יחד וכלם שם בהשואה, והדוגמא 
מזה יובן דכאשר האור הוא בבחי' העלם במקורו ה"ה כלם שוים בלי שום התחלקות, ע"כ הנה 
מזה נמשך ענין הגלות שאינו ניכר מעלת נש"י ואדרבא מהמקיף13 יש להם שייכות יותר לקבל, 
דנש"י הן בחי' הפנימי' דוקא, ומבחי' הפנימי' אין הסט"א יכולה לקבל, כי הפנימי' הוא אור 
במקום  אלא  אוא"ס שורה  ואין  ביטול,  בחי'  הוא  והכלי  האור,  אל  כלים  שיהיו  והיינו  בכלי 
שהוא בטל, דלכן הנה השראת אוא"ס הוא בחכמה, דחכ' הוא כח מה14 תוקף הביטול, וע"כ 
נש"י הם כלים אל האור להיותם בבחי' ביטול כמ"ש15 כי אתם המעט מכל העמים, דבנש"י 
העמים, משא"כ הסט"א הם יש ומציאות ואינם כלים אל האור, וזהו דנש"י שייכים אל הפנימי' 
דוקא להיות הכוונה בנש"י דעל ידם יהי' בחי' גילוי אור, אבל מבחי' המקיף להיותו למעלה 
מענין הכלים הנה שם הוא כחשיכה כאורה ויש להם שייכות יותר לקבל משם, וזהו אם תגביהי 
הוא  האור  וכאשר  העליון,  מהמקיף  לקבל  עצמם  שמגביהים  בשמים  הנשר17  דדרך  כנשר16 
בהעלם הנה אז יכולים לקבל מהפנימי מהריבוי צמצומים, דהנה כאשר האור פנימי הוא בגילוי 
גילוי אור, דאינם כלים לזה, אבל כאשר האור פנימי מסתלק  יכולים לקבל מבחי'  אז אינם 
ומתעלם אז הנה במדרי' התחתונות הוא בריבוי הצמצומים ביותר ויכולים לינק משם, והיינו 
דענין השינה גורם יכולת יניקת החיצונים מב' המדרי' מהמקיף העליון ומריבוי הצמצומים, 
וזהו שארז"ל18 מאי טעמא עזי מסגי ברישא והדר אמרי, כברייתו של עולם דברישא חשוכא 
וענין ברישא חשוכא היינו בחי' צמצום הראשון שהוא סילוק האור שנסתלק  נהורא,  והדר 

במקורו, וזהו עצמו הוא הסבה מה שלמטה עזי מסגי ברישא.

ד( והנה הגורם בחי' השינה כבי' למעלה הוא זמן הגלות וכמ"ש אני ישנה ואי' בזהר19 בגלותא, 
שזהו מאמר כנס"י להקב"ה רבש"ע אני ישנה בגלותא כמ"ש20 היינו כחולמים, דבעת 
השינה הגם שישנם להכחות וגם הם פועלים פעולתם אבל הוא בתכלית החלישות אשר לא זו 
בלבד שאין נראה מעלת הכחות זע"ז ומכ"ש דאינו נראה מעלת המוחין אלא עוד זאת שיכול 
להיות חבור ב' כחות הפכים באופן בלתי מסודר, דבשעה שהאדם ער ישנו חיבור כח היותר 
פנימי' עם כח  נעלה עם כח היותר תחתון, כמו כח השכל שהוא כח היותר עליון בהכחות 
צרורות  זורקים  בע"ח  להבדיל  גם  דהרי  אחרון,  היותר  כח  שהוא  בזריקה  שברגל  התנועה 
וכדומה בעת הליכתם, בכל זה הרי חבור זה הוא בסדר מסודר והוא זריקת דבר מה בכוונה 
שכלית, הרי דכח היותר נעלה מתחבר עם כח היותר תחתון באופן מסודר, אבל בעת השינה 

13( ואדרבא מהמקיף: ראה קונטרס ומעין מאמר ח-י.
14( דחכ' הוא כח מה: זח"ג לד, א. וראה תניא פי"ח, פל"ה ובכ"מ.

15( כי אתם: דברים ז, ז.

16( אם תגביהי: עובדי’ א, ד.

17( דדרך הנשר: משלי ל, יט. וע"פ מ"ש בעמק המלך שער עולם התוהו פל"ב שנאמר במלכות אדום וכמו הפסוק דעובדי'.

18( שארז"ל: שבת עז, ב. וראה לקמן ד"ה ויקם עדות.
19( אני ישנה ואיתא בזהר: שה”ש ה, ב. זהר ח”ג צה, א.

20( היינו כחולמים: תהלים קכו, א. וראה תו"א פ' וישב ד"ה שיר המעלות ושם הוא באו"א קצת.

בלילה ההוא ש"ת
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שהכחות הם בהעלם ופועלים בחלישות הנה אז יכול להיות חבור ב' כחות הפכים באופן בלתי 
נדמה  שהשקר  מה  הוא  בהחלום  הענין  ועיקר  דמחטא21,  בקופא  פילא  החולם  וכמו  מסודר 
לאמת, וזהו דאני ישנה בגלותא היינו כחולמים, וזהו מה שאמר המן ישנו עם אחד22, פי' עם 
אחד היינו כמ"ש23 גוי אחד בארץ, דעם ישראל הם גוי שביכולתם להמשיך אחד גם בארץ הלזו 
הגשמי' דאחד הוא ר"ת24 א' מורה על א"ס אלופו של עולם, הח' מורה על ז' רקיעים וארץ, ד' 
מורה על ד' רוחות העולם וכמארז"ל25 כיון דאמליכתי' למעלה ולמטה ולד' רוחות השמים תו 
כל  לייחד  והיינו  בארץ,  גם  אחד  בחי'  להמשיך  שביכולתם  בארץ  אחד  גוי  וזהו  צריכת,  לא 
הדברים התחתונים לאלקות, אבל יכולת זו הוא בהם בבחי' שינה שהם כחולמים בשני הפכים, 
טובה  בהנהגה  מתנהג  להיות  בנפשו  הסכם  ועושה  לאלקות  קרוב  הוא  הנה  התפילה  דבעת 
שמים  ביראת  מעשיות  המצות  בקיום  זהיר  ולהיות  לתורה  עתים  ולקבוע  בצבור  להתפלל 
ובהידור ואומר ה' אחד בביטול וביחוד, ואחר התפלה חולף ועובר לגמרי, וכשהולך בעניני 
העולם ובעסקים נשכה מאתו ההסכם והביטול שהי' בעת התפלה, וסבת הדבר הוא דגם בעת 
התפלה הוא רק דמיון ואינו באמת כדבעי למהוי, שאם הי' לו בעת התפלה הסכם חזק וביטול 
אמיתי הנה אז גם כל היום הי' בכל דרכיך דעהו26 שלא הי' נשכח האלוקות והי' בזכרון בכל 
הענינים והעשיות, אך מפני שבתפלה הי' בלתי אמיתי ע"כ בכל היום נשכח הענין לגמרי, וזהו 
מסירת המן שהוא נחש27 הקדמוני לפני המלך אחשורוש ממה"מ הקב"ה מי שאחרית וראשית 
שלו28 ישנו עם אחד מפוזר ומפורד, דגם מדריגת עם29 שבישראל ביכולתו להמשיך בחי' אחד 
טורדות  הם  הגלות  בזמן  אשר  דעוה"ז  המח'  בריבוי  העמים  בין  ומפורד  מפוזר  הם  אבל 

ומבלבלות ביותר שכ"ז הוא לסבת השינה שהיינו כחולמים וזה גורם שינה למעלה כביכול.

ה( והנה בזמן שישראל עושין רצונו של מקום אז הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל דאז הוא 
זמן שהוא כבי' ער והיינו גילוי אור עצמי, דהנה רצונו ש"מ הוא שהתחתונים ימשיכו 
את האורות והגילוים העליונים ע"י העבודה דתורה ומצות בעבודתם, בכח עצמן, והם בשני 
אופני עבודה, הא' בסדר והדרגה באהבה שע"פ טו"ד, והב' העבודה דמס"נ, דבאופן הא' הוא 
עבודת הבירורים במצות ל"ת לדחות את כל דברים האסורים ע"פ התורה ובמצות עשה לעשות 
כלים לאלקות, ובאופן הב' הוא בעבודת הנסינות שבאים במס"נ, דע"י העבודה דאופן הא' הוא 
אור  הוא המשכת  הב'  באופן  וע"י העבודה  וגילוים העליונים דסדר השתל'  אורות  המשכת 
נדדה שנת המלך  וזהו דעיקר הנס פורים הוא מה שבלילה ההוא  עצמי שלמעלה מהשתל', 
מלכו של עולם שנמשך גילוי אור עצמי דעצמות א"ס ב"ה, והמשכה זו היתה ע"י המס"נ שלהם 

21( פילא בקופא דמחטא: ברכות נה, ב. עיי"ש.
22( ישנו עם: אסתר ג, ח. וראה תו"א שם ד"ה והנה אנחנו מאלמים פ"ג.

23( גוי אחד: ש"ב ז, כג.

24( דאחד הוא ר"ת: סמ"ק הובא בב"י או"ח סי' סא.

25( כיון דאמליכתי': ברכות יג, ב.

26( בכל דרכיך דעהו: משלי ג, ו. וראה טור ושו"ע או"ח סי' רלא באריכות.
27( שהוא נחש: קהלת יעקב ע' המן. וראה ג"כ חולין קלט, ב ובראשית רבה פט"ז, ד.

28( מי שאחרית: מרז"ל הובא במאורי אור ע' א אות קפב. וראה ג"כ ערכי הכנוים – לבעל סדר הדורות – ע' אחשורש.

29( מדריגת עם: ראה שער היחוד והאמונה פ"ז.
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שעמדו כל השנה במסירת נפש בפועל ממש, כי הגזירה היתה להיותם יהודים שומרי תומ"צ 
דזהו מסירת המן ודתיהם שונות מכל עם והלשין כי את דתי המלך אינם עושים וכוונתו היתה 
לנקום מכל היהודים כמ"ש צורר כל30 היהודים שהיי שונא את היהודים איזה שיהיו והשתדל 
לפעול להשמיד להרוג ולאבד ח"ו את כל היהודים, ואם ח"ו היל"ת היו כופרים היתה הגזירה 
בטילה, והם עמדו במס"נ שהיו מוסרים עצמם ליהרג ח"ו ולא לעבור על דת, והתעוררות זו 
היתה ע"י תלמידי מרדכי שעמדו במס"נ בלימוד התורה ושמירת קיום המצות בהידור מבלי 
שימת לב לגזירות המן הצורר ובזה פעלו התעוררות גדולה בישראל שעמדו כל השנה במס"נ, 
וזהו שבכל המגילה נקראים ישראל בשם יהודים וכמ"ש איש יהודי31 הי' בשושן הבירה והגם 
שהי' משבט בנימין נק' איש יהודי וכן כל ישראל נקראים במגילה זו בשם יהודים ע"ש ההודאה 
וביטול למעלה מטו"ד, וע"י המס"נ שלהם הגיעו בבחי' עצמות א"ס להמשיך בחי' גילוי אור 
דבינה  הנו"ן  משער  לקבל  שחפץ  והיינו  אמה,  חמישים  גבוה  עץ  עשה  שהמן  וזהו  עצמי, 
שלמעלה מהשגה, דחמישים שערי בינה32 נבראו בעולם מ"ט שערים נמסרו למשה ושער הנו"ן 
הוא מה שלמעלה גם מהשגת משה, דכמו שבל"ב נתיבות חכ' הנה נתיב הל"ב33 הוא נתיב לא 
וזהו דספירת36  ידעו עיט34 הנה כן בהחמישים35 שע"ב הנה שער הנ"ן הוא למעלה מהשגה, 
העומר סופרים רק מ"ט יום דהיינו מ"ט שע"ב שזה יכולים להמשיך באתעדל"ת, אבל שעה"נ 
הוא מה שלמעלה מהמשכה ע"י אתעדל"ת, וע"כ עשה המן את העץ גבוה חמשים אמה שהגביה 
עצמו לקבל מבחי' שלמע' מהשתל' שמהמקיף יכולים לקבל. דכ"ז בעת השינה, אבל כאשר 
נדדה שנת המלך אז הנה גם המקיף נמשך בפנימי', וכמו שעה"נ דבינה הגם שהוא למעלה 
מלהיות נמשך באתעדל"ת מ"מ נאמר תספרו חמישים יום, והלא אין סופרים רק מ"ט ימים אך 
זהו שע"י ספירת המ"ט יום נמשך ממילא גם שעה"נ, וזהו דכאשר נדדה שנת המלך שנמשך 
האור פנימי בבחי' גילוי אז גם האוא"ס שלמעלה מהשתל' נמשך ג"כ בבחי' פנימי’ דוקא, וזהו 
ויאמר להביא37 את ספר הזכרונות דברי הימים דהיינו שהמשיך גם בבחי' שרש ומקור הזמן, 
דהנה עצמות אוא"ס ב"ה הוא למע' מגדר הזמן וכמא'38 והמתנשא מימות עולם, דימות עולם 
הוא בחי' ז"א שרש ומקור הזמן, אבל אוא"ס ב"ה הוא מתנשא מימות עולם וכמא' צופה ומביט39 

30( צורר כל: אסתר ט, כד. וראה שיחת פורים תש”א.
31( איש יהודי: אסתר ב, ה. וראה מגילה יג, א.

32( דחמישים שערי בינה: ר”ה כא, ב.

33( נתיב הל"ב:  תקוני זוהר תי’ ל’ בתחלתו. פרדס שער יב פ”ג. )נתיב הא’ והג’(.

34( לא ידוע עיט: איוב כח, ז. – עיט הוא משיח )פדר”א פכ”ח – ובדפוס ורשא תרי”ב נשמט ! וראה רש”י בראשית טו, יא(, 

פנימיות עתיק שיתגלה לע”ל. ונתיב – הל”ב, אור הכתר שבחכ’, פני אבא פני עתיק – לא ידעו עיט, הוא בענין לא ידע 
ולא אתיירע, כביכול כאדם שאינו משיג מהות הנשמה שבו. – כן יש עיט בלעו”ז )תרגום איוב שם( ונתיב זה לא ידעו, כי 
מפנימיות המקיף אין יכולים לינק )ד”ה וירד העיט בס’ בראשית להצמח צדק – שלא נדפס עדיין – ודשנת תרנ”ח לאדמו”ר 

מהורש”ב נ”ע – בארוכה(.

35( הנה כן בהחמישים: ראה לקמן ד”ה אז ישיר גו’ עלי באר פ”ג.

36( וזהו דספירת: וראה בכל זה לקו”ת פ’ במדבר ררוש מעט תוס’ ביאור על ענין וספרתם.

37( ויאמר להביא: אסתר ו, א.

38( וכמאמר והמתנשא: ברכת יוצר אור. וראה לקו”ת ד”ה להבין כו’ מי א־ל כמוך פ”ג.

39( צופה ומביט: ברכת זכרנות.

בלילה ההוא ש"ת
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עד סוף בל הדורות וכולם נסקרים40 בסקירה אחת וכמ"ש ברגע קטן41 עזבתיך וברחמים גדולים 
אקבצך דלכאו' איך נק' כל אריכת זמן הגלות רגע קטן אלא כשיבוא משיח במהרה ויתגלו 
הרחמים גדולים אז הנה יראה כי כל אריכות הגלות הוא רגע קטן, וכאשר נדדה שנת המלך 
אז ויאמר להביא את ספר הזכרונות דברי הימים שנמשך גם בשרש הזמן ומזה נמשך ישועה 

כללית לכלל ישראל.

40( וכולם נסקרים: ר”ה יח, א. וראה בכל זה עטרת ראש שער ר”ה פ”ד ואילך. לקמן מאמר שלאחר זה סוף פ”ז.

41( ברגע קטן: ישעי’ נד, ז.





לזכות

ישיבה גדולה ליובאוויטש
בית שמש

•
ראש הישיבה

הגה"ח הרב ישראל נחמן שי' לרנר

מנהל רוחני
הרה"ח הרב מנחם מענדל שי' טהאלער

צוות הר"מים, המשפיעים והמשגיחים
וכל תלמידי התמימים "חיילי בית דוד"'
המתמסרים לעבודת ה' וללימוד התורה 

חדור בעבודה העיקרית "קבלת פני 
משיח צדקנו" ולגרום נח"ר לכ"ק 

אד"ש מה"מ עדי התגלותו 
השלימה תיכף ומיד ממש

לזכות

כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א
מהירה יגלה אכי"ר

•



לזכות
הרה״ח הרב ירחמיאל שי׳ וזוגתו מ׳ חנה 

תחי׳

וב״ב: חי׳ מושקא, דבורה לאה, שיינא,
מנחם מענדל, חוה רבקה, דוד, שיינדל גיטל,
מנוחה סימא, צבי הירש, יקותיאל דובער 

שיחיו

בעלינָאוו

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

ס. ּפאולו – ברזיל
נתרם ע״י הרה״ת ר׳ שמואל

וזוגתו מרת שטערנא שרה שיחיו

שּפריצער



לע"נ
אבי הרה"ת ר' משה נחום ע"ה

ר' מרדכי מענדל ע"ה

קדנר
נפטר אחרון של פסח תשע"א

ת.נ.צ.ב.ה
נדפס ע"י בנו

זאב מאיר וזוגתו דבורה חי' רייזל 
שיחיו

קדנר

Pianuchim@gmail.com


