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פרק מז

אהבת כמים הפנים, גם היום

בזמ קפהקרשליםקאדרו"מקהפ ןקאתקביאומקהנרשלקררלךקשרגלהק
אהבתוקלאדםקזשוט,קורתמץקשאלהקרתב שתקשעולהקבע בותק

לירודקהזמ קה ודם.

לכאומהקאיןקהזמ קה ודםקרובן:קאיךקרחשבהקעלקיציאתקאבותינוק
ררצמיםקשהתמחשהקלזניקאלזיקשניםקתעוממקאצלקהאדםקאהבתק

ה'קבפרננו?

עלקכךקעונהקמבינו:

והנה ידוע מאמר רז"ל1 שבכל דור ודור וכל יום ויום חייב אדם לראות 

עצמו כאילו הוא יצא היום ממצרים, כלומר שסיפור יציאת מצרים, ובמילא 

גם תוכנה של מצות זכירתה, אינו מאורע חד-פעמי שהתרחש בגשמיות בעבר 

בלבד, אלא ברוחניות זהו מאורע תמידי החוזר על עצמו בכל דור, ואף מידי יום, 

מחדש. וצריך ביאור מהו תוכנה הפנימי של יציאת מצרים:

והביאור בזה הוא, שתוכנה של יציאת מצרים ברוחניות היא יציאת נפש 

האלקית ממאסר הגוף הנקרא2 בשם משכא דחויא )עור הנחש(, כדי ליכלל 

ביחוד אור אין סוף ברוך הוא,

ויחוד זה נעשה על ידי עסק התורה והמצות בכלל3 ובפרט בקבלת מלכות 

1. פסחים פ"י מ"ה. ובנוסח ההגדה. ושם הוא בהשמטת תיבות "וכל יום ויום" ו")כאילו הוא יצא( 
היום". וראה בילקוט ביאורים ביאור הוספות רבינו.

2. הגוף נקרא כך מכיון שחיותו של הגוף היא מצד הקליפה הנקראת עור הנחש, המרמז על הטומאה 
והסיאוב, וכמו ארץ מצרים שהיא הארץ הטמאה והמסואבת ביותר. הנפש האלקית נתונה בגוף כמו 

ב"מאסר" כיון שהיא מוגבלת בתאוות הגוף ואינה יכולה לעשות כרצונה.

3. על ידי עסק התורה והמצוות שמאיר בהם בגילוי "רצונו יתברך" )כמבואר בארוכה בפרק כה( 
מוציאים וגואלים את הנפש מהגבלות ומיצר הגוף, ובכל יום "חייב אדם לראות" את נפשו האלוקית 

יוצאת מההגבלות "מאסר הגוף" ומתייחדת באור ה'.
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שמים בקריאת שמע שבה מקבל וממשיך עליו יחודו יתברך בפירוש, באמרו 

ה' אלקינו ה' אחד.

וכמו שנתבאר לעיל4 כי אלקינו הוא כמו אלקי אברהם וכו', אף שהקב"ה 

ברא את כל העולם, אף על פי כן הוא מייחד את שמו על האבות ונקרא בשם 

"אלוקי אברהם אלוקי יצחק ואלוקי יעקב", לפי שאברהם אבינו היה בטל ונכלל 

ביחוד אור אין סוף ברוך הוא, וכן שאר האבות, וכמו כן, כאשר אנחנו אומרים 

"ה' אלוקינו ה' אחד", ומקבלים על עצמנו את מלכותו של הקב"ה - הרי אנו 

מתייחדים ונכללים באור ה' כמו האבות.

רק שישנו הבדל בין אברהם אבינו לזמננו - שאברהם זכה לזה - ליחוד הנעלה 

עם הקב"ה, במעשיו והילוכו בקודש ממדרגה למדרגה, שאברהם התייגע 

להגיע לדרגה זו של יחוד עם הקב"ה. כמו שכתוב5 ויסע אברם הלוך ונסוע 

וגו', דאברהם התעלה בקדושה מדרגה אחר מדרגה, שלזה מרמזים נסיעותיו, 

עד שהגיע לבחינת "הנגבה", המרמז על הדרגה העליונה באהבה לה' שמצד 

החסד והימין:

אבל אנחנו ירושה ומתנה6 היא לנו מלמעלה מבלי להתייגע על כך, שהקב"ה 

נתן לנו את תורתו והלביש בה את רצונו וחכמתו יתברך המיוחדים במהותו 

ועצמותו יתברך בתכלית היחוד ובמילא על ידי שיהודי לומד תורה, הרי הוא 

מתקשר עם הקב"ה בקשר הפנימי ביותר, והרי זה כאלו הקב"ה נתן לנו את 

עצמו כביכול.

4. פרק מו.

5. בראשית יב, ט.

6. היינו ירושה מהאבות ומתנה מלמעלה, היינו כי ההפרש בין מה שהמשיכו האבות קודם מ"ת 
לנש"י על ידי התורה, הוא כמ"ש במדרש על פסוק שמן תורק שמך שכל מה שהמשיכו האבות 

ריחות הן אבל אנו שמן תורק שמך שמריקין מכלי אל כלי, וההפרש הוא בב' דברים, א' שהאבות 

מה שעשו כמו אברהם על ידי הכנסת אורחים וכמו יעקב על ידי המקלות זהו רק הארת רצון העליון, 

אבל נש"י על ידי התפילין שזהו כמו על ידי המקלות כדאי' בזהר הן ממשיכים עצם רצון העליון, 

והב' הוא שהאבות המשיכו רק באצילות ולא למטה ונש"י ממשיכים גם למטה, והא בהא תליא לפי 

שהן ממשיכים עצם רצון העליון, לכן יכול לימשך גם למטה מטה. ר"א שמחוביץ.



ק למבקשי השם קרושגים תניא עם ביאור  272

  ם י ג ש ו מ  

יציאת נפש האלוקית 
ממאסר הגוף 

שהנפש  האלוקית,  נפש  יציאת 
האלוקית יוצאת )על ידי קיום התורה 
קריאת  ידי  על  ובפרט  והמצוות, 
שמע ותפילה, כדלקמן( מ"מצרים", 
מהמיצרים וההגבלות שהייתה כלואה 
בתוכם עכשיו, בהיותה מלובשת בגוף 

הגשמי ובנפש הבהמית.

שכן הנפש האלוקית המלובשת בגוף 
)אילולא התורה והמצוות והתפילה( 
היא בעצם כלואה בתוכו ואינה יכולה 
לעשות מה שהיא רוצה בטבעה. אלא 
היא נמשכת ומוכרחה להימצא היכן 
שנמצאים הגוף והנפש הבהמית. כל 
מה שקורה עם הגוף והנפש הבהמית 

קורה גם עמה, עם הנפש האלוקית.

שכן ביהודי הנפש האלוקית והנפש 
הבהמית מלובשות זו בזו בהתלבשות 
יכולה  ואף אחת מהן אינה  פנימית, 
לעשות מאומה ללא השני'. השאלה 

רק מי גורר את מי.

שולטת,  האלוקית  הנפש  כאשר 
נמשכת אחרי' גם הנפש הבהמית. שכן 
הנפש האלוקית אינה יכולה לעשות 

מאומה ללא הנפש הבהמית.

ואילו כאשר הנפש הבהמית שולטת 
ח"ו, נמשכת אחרי' גם הנפש האלוקית. 
שכן ביהודי גם היא אינה יכולה לעשות 

מאומה ללא הנפש האלוקית.

"וכמו16 שכתוב בספר של בינונים 
הוא  ישראל  דנשמות  החיות  דעיקר 
מהנשמה האלוקית דווקא. ועל כן בכל 
דבר יש בזה כוחות הנפש האלוקית כו'. 
ולכן נוגע מאד הענינים שעוסקים בהם, 
מפני שבכל דבר שהאדם פועל ועושה, 

מכניס בזה כוחות אלוקיים כו'." 

הנפש  וכן  בטבעו,  וכיוון שהגוף 
הגוף  הוא  עניינה  שכל  הבהמית, 
ותאוותיו, נמשכים לכל תאוות העולם 
הזה – נמצאת שם גם הנפש האלוקית, 
רק  ורצונה להימשך  בניגוד לטבעה 

לאלקות.

כאילו  הבהמית  והנפש  הגוף17 
ומונעים  צד,  מכל  אותה  מקיפים 
ממנה להתפשט כרצונה. כמו היושב 
בבית האסורים שהוא מצומצם ומכווץ 
נמצא  כלל.  להתפשט  יכולת  בלי 
שבהתלבשותה בגוף היא בעצם כלואה 

בבית האסורים.

וזו המשמעות של "תזכור18 את יום 
צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך" – 
ש"כל ימי חייך", ואפילו "בלילות", 
כאשר19 אתה במצב של לילה וחושך 
רוחני, שקוע עמוק בגלות, גם אז צריך 
אתה "לצאת ממצרים", להוציא את 

16. המשך תער"ב פ"ב.

17. סה"מ קונטרסים ע' 212-4.

18. פ' ראה טו, ג.

19. שיחת ש"פ שמות תשנ"ב.
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  ן ו ס נ ר פ ת י   ר ו א י ב  

הקדמה
כפכומקאדמתקהזמ יםקר-נג,קבאיםקלבאמקאתקהדמךקלעבודתקהשםק
זנירית,קשאהבתקה'קתהיהקבגלויקבליבוק)ולאקמ קשפוכמקברחשבתוק

אתקהאהבהקהראותמת(.

ובתוךקאדמתקזמ יםקאלו,קזמ יםקרו-רפקרדבמיםקעלקאהבתקהשםק
ריוחדתקהשייכתקבמיוחדקלאישקהזשוט,קהנ מאתקאהבתק"כריםק
הזניםקלזנים",קהבאהקע"יקהתבוננותקבגודלקאהבתקהשםקאלינוקכדיק

שנתעוממקחפמהקבאהבהקאליו.

בזמ קה ודםקזמ קרו,קהאמיךקמבינוקלבאמקאתקההתבוננותקהרביאהק
לאהבה,קההתבוננותקביציאתקרצמיםקהרומהקעלקאהבתוקהגדולהק
שלקהשי"תקאלקעםקישמאל,קוכרשלק"רלךקגדולקומבקהרמאהקאהבתוק
הגדולהקוהעצורהקלאישקהדיוטקונבפהקושזלקאנשיםקורנוולקהרוטלק

באשזה".

בזמ קשל רןקררשיךקמבינוקבביאומקעניןקיציאתקרצמים,קכדיקלענותק
עלקשאלהקרתב שתקשעולהקרלירודקהזמ קה ודם:קכיצדקיכולקהאישק
הזשוטקלהתעוממקבאהבתקהשםקע"יקההתבוננותקבכךקשהוציאנוק
השםקררצמים,קוהמיקיציאתקרצמיםקהתמחשהקלכאומהקעםקאבותינו,ק
ולאקערנוקולזניקאלזיקשניםק-קכיצדקאנחנוקשלאקיצאנוקררצמים,ק
וחייםקאלזיקשניםקלאחמקיציאתקרצמים,קנתעוממקבאהבתקה'קרזניק

שאהבקה'קאתקאבותינוקוהוציאםקררצמים?

וכדיקלענותקעלקהשאלהקהפוקרבאמקמבינוקבזמ קשל רן,קשיציאתק
רצמיםקאינהקאימועקחדקזעריקשאימעקלאבותינו,קכיקאםקכלקאחדק
ואחדקרישמאל,קגםקריקשנולדקאלזיקשניםקלאחמקיציאתקרצמים,ק

"חייבקלמאותקעצרוקכאילוקהואקיצאקהיוםקררצמים".

בכלקיוםקובכלקמגעקרחדשקה ב"הקבאהבתוקהגדולהקרוציאנוקרגלותק
לגאולה,קבדיו קכשםקשהוציאקאתקבניקישמאלקראמץקרצמים.קוידיעתק
דבמקפהקרעוממתקאצלנו,קובריוחדקאצלקהאישקהזשוטקאהבהקגדולהק

לה'קיתבמך.
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"והנה בכל דור ודור ובכל יום ויום חייב אדם לראות 
עצמו כאילו הוא יצא היום ממצרים והיא יציאת נפש 

האלקית ממאסר הגוף . .":

מקור דברי רבינו הוא מהמשנה המובאת במסכת פסחים )קטז, ב(, ובהגדה 
של פסח. וזה לשון המשנה: "בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו 
הוא יצא ממצרים שנאמר )שמות יג, ח( "והגדת לבנך ביום ההוא לאמר בעבור 

זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים".

אך רבינו משנה מלשון המשנה ומוסיף מילים משלו ב נקודות31: א. אינו 
מסתפק בלשון המשנה "בכל דור ודור" ומוסיף את המילים "בכל יום ויום". ב. 
מדגיש שהחובה "לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים" היא שיראה כאילו 

היום יצא ממצרים )"כאילו הוא יצא היום ממצרים"(. 

ולכאורה מנין לרבינו, שחובה זאת היא בכל יום ויום, והחובה היא שיראה 
עצמו כאילו היום יצא ממצרים?

וביארו בזה כמה ביאורים:

כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח מתרץ32: שרבינו למד שמשנה זו משמשת 
כביאור למשנה במסכת ברכות )סוף פרק ראשון( בה מבואר "חובת זכירת יציאת 
מצרים בכל יום ויום" בשעת קריאת שמע. ובאה המשנה במסכת פסחים לבאר, 
שזכירת יציאת מצרים בכל יום צריכה להיות באופן שיראה את עצמו בשעת הזכירה 
כאילו הוא בעצמו יוצא ממצרים )ולא רק שיזכור את מה שאבותינו יצאו ממצרים(. 

ובמקום אחר מוסיף ומדגיש33, שחובת היציאה ממאסר הגוף הינה חובה תמידית 
ביום ובלילה וגם בימות המשיח, שכן חובת זכירת יציאת מצרים היא חובה תמידית 

והיא "יסוד גדול ועמוד חזק בתורתנו ובאמונתנו כו".

ובנוסף זכירת יציאת מצרים קשורה בקשר ישיר לימות המשיח, כמבואר בספרים 
שאילו זכו היו נגאלים בגאולה שלימה כבר בשעת יציאת מצרים. הרי שזכירת 

יציאת מצרים היא גם זכירת הגאולה השלימה )ראה בארוכה בעיונים(.

ויש המבארים34, שכוונת רבינו היא לבאר את המשנה במסכת פסחים בפירוש 
מעמיק שאינו לפי הפשט הפשוט: הפירוש הפשוט של המאמר נסוב על ליל 

31. הערת כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח במכתב כללי - י"א ניסן תשכ"ח.

32. ביאורי הגדה ע' רל"ה.

33. שיחת ש"פ שמות תשנ"ב.

34. הלקח והליבוב..
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  ה י מ ע ו ט  

ג' דרגות ביציאת מצרים
"והנה בכל דור ודור וכל יום ויום, חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא יצא 

היום ממצרים. והיא יציאת נפש האלהית ממאסר הגוף, משכא דחויא, 
ליכלל ביחוד אור אין סוף ברוך הוא על ידי עסק התורה והמצוות בכלל"

יציאת מצרים מורה על יציאת הנפש 
האלוקית מהמיצרים וההגבלות הגוף 
ומהגבלות העולם, כך שתוכל להידבק 
בקב"ה על ידי קיום תורה ומצוות. ולכן 
אנו מצווים "תזכור את יום צאתך מארץ 
מצרים כל ימי חייך43", שיהודי חייב 
"לראות את עצמו כאילו הוא יצא היום 
ממצרים" - לצאת בכל יום ויום ממיצרי 

הגוף הגשמי, ולהתחבר לאלוקות.

כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח 
מדייק44 שיש שלושה דרגות בעבודה 

זו:

א. "כל יום ויום" - כאשר ישנו מצב 
של "יום" ומאיר אור ה', אזי יהודי 
צריך לצאת ממצרים, מההגבלות שלו, 

ולהתחבר אל ה'.

ב. "כל ימי חייך להביא הלילות" - 
כאשר נמצאים במצב של "לילה", מצב 
גלותי שבו לא מאיר אור ה', אפילו אז 
"מזכירין יציאת מצרים בלילות", גם 
מוך שיא חושך הגלות יכולים לצאת 

ממצרים.

43. דברים טז, ג.

44. שיחת ש"פ שמות ה'תשנ"ב ס"ד ואילך.

לימות  להביא  חייך  ימי  "כל  ג. 
ביותר  הגדול  החידוש   - המשיח" 
הוא, שגם בגאולה האמיתית והשלימה 
מצרים  מגאולת  יותר  נעלית  גאולה 
אחריה  שאין  גאולה  שהיא  מכיוון 
רוח  "ואת  כבר  ישנו  כאשר  גלות45, 
הטומאה אעביר מן הארץ46", גם אז 
יהיה צריך לזכור את יציאת מצרים, 
למרות שהיא לא היתה גאולה שלימה, 
שבנשמות  הרע  עדיין  היה  ולאחרי 

ישראל בתוקפו47.

של  אמיתותה  כי  לכך,  והסיבה 
יציאת מצרים היא הגאולה האמיתית 
והשלימה, אמנם ביניהם היתה תקופה 
חיצוני,  ענין  רק  זהו  אך  גלות,  של 
אחד  עניין  הם  העניינים  ובפנימיות 
ממש. כדברי הפסוק48 "ואנכי אעלך גם 
עלה", שעליו מבואר בחסידות49 שזה 

45. ראה מכילתא בשלח טו, א. הובא בתוד"ה 
ה"ג ונאמר – פסחים קטז, ב. ועוד.

46. זכריה יג, ב.

47. תניא פל"א.

48. ויגש מו, ד.

49. תו"א שמות בתחילתו.
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עבודת ה' מתוך ביטול

ם י מ צ ר ק ת א י צ י ק ן י נ ע ק ת י ת י ר א

כותב רבינו "אפילו. . צדיק גמור עובד ה' ביראה ואהבה בתענוגים. . אינה 
בטילה. . לגמרי. . רק הוא דבר בפני עצמו", 

ומבאר כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח51 שעניין זה הוא כשעבודתו מוגבלת 
לפי אופן ה"מציאות" שלו; ואמיתית ענין יציאת מצרים, היציאה מכל מיצרים 
וגבולים )גם דקדושה( הוא כאשר עבודת האדם היא מתוך ביטול גמור, שאין 
האדם מציאות לעצמו כלל אלא הוא בטל להקב"ה, וכמ"ש52 "לי בני ישראל 

עבדים עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים",

שבזה שהקב"ה הוציא את בנ"י מארץ מצרים הרי בזה גופא נעשו ישראל 
עבדי השם, דעבד אינו מציאות לעצמו אלא בטל לאדונו, וזוהי היציאה האמיתית 
מכל מיצרים וגבולים, כאשר האדם הוא בדרגא של עבד, בטל בתכלית להקב"ה.

ועפ"ז מובנת השייכות בין זכותם של ישראל בכך שעוד בהיותם במצרים 
השתוקקו לקבלת התורה להענין דיציאת מצרים, שהרי בהודעת הקב"ה למשה 
מ פורש "בהוציאך גו' תעבדון את האלקים על ההר הזה", היינו לא סתם קבלת 
תורה ומצוות אלא עיקר ההדגשה היא על ענין העבדות, שישראל ייעשו עבדי 
השם, ולעבדות זו השתוקקו ישראל עוד בהיותם במצרים, שמזה מובן שהשתוק

קות זו מורה על גודל ביטולם.

ומבאר רבינו בתורה אור53 שזו המעלה שבאתכפיא שמתבטלת המציאות וישנה 
בעיקר יראה )משא"כ באתהפכא שיש בעיקר האהבה(: "מה שאין כן בחינת 

אתהפכא שהוא בחינת יש כמו בהתפעלות אהבה וכיוצא בה".

51. לקו"ש חל"ו שיחה ב לפרשת שמות.

52. בהר כה, נה )וראה גם שם, מב( ובפרש"י שם.

53. ויקהל עמ' קיד, ד.



ק למבקשי השם קכזתומקוזמח תניא עם ביאור  302

  ח ר פ ו   ר ו ת פ כ  

קבלת עול מלכות שמים 
בקריאת שמע

שמע  קריאת  של  ראשון  בפסוק 
עשרה  שמונה  של  ראשונה  וברכה 
יהרהר כנ"ל. ועוד יכוין אם יענו אותו 
כל אומות העולם בכל עינויים קשים, 
ח"ו  להכחיש  מבשרו  עורו  ויפשטו 
ביחודו, יסבול כל היסורים ולא יודה 
ומחשבתו  בדעתו  ויצייר  ח"ו.  להם 
כאילו עושין לו כנ"ל, ובזה יצא ידי 

חיוב קריאת שמע ותפילה כדין:

נועם אלימלך פתיחה, הצעטיל הקטן

והנה אחר יציאת מצרים שהוציאו 
מכל  גלות  שיש  אף  מהגלות  הדעת 
מקום אין הדעת בגלות כי אם לתועים 
גמורים הכופרים במציאות אבל לרוב 
העולם אין בגלות כי אם המדות דהיינו 
אהבה ויראה והתפארות ואינך המדות 
כי הכל יודעים שיש מציאת האל יתברך 
שמו ויש להם דעת כל אחד לפי בחינתו 
כגון  בגלות  מתלבשים  המדות  אך 

אהבות אחרות ויראת אחרות,

בהם  משתמשין  המדות  בכל  וכן 
שלא כרצון הבורא יתברך שמו אשר 
טבע וחקק בהם המדות רק לעבודתו 
יתברך שמו לכן הזהירה התורה בכל 
מקום זכור את יום צאתך מארץ מצרים 
למען תזכור וגו׳ וכן כמה פעמים כי 
הוא נתינת עצה איך להוציא המדות 
גם כן מהגלות כי אם יזכור כל אחד 

כי הדעת יצא כבר ממצרים ונודע לו 
מציאת האל יתברך שמו בודאי נקל גם 
כן להוציא את מדותיו מהרע ולהביאן 
אל הטוב כנודע שלא להשתמש בהן 

רק כמו שמחייב הדעת.

וכמו שדרש בן זומא למען תזכור 
וגו׳ כל ימי חייך ימי חייך הימים כל 
ימי חייך הלילות כי בחינת יום נקרא 
כשהשכל הוא בהיר ואז בודאי יפעל בו 
על ידי זכירת הדעת אך אפילו בשעת 
החשכות הנקרא בחינת לילות אם יזכור 
בהדעת שיש מציאות אל גדול ונורא 
שברא יש מאין ובידו הכל בודאי לילה 
כיום יאיר לו ויצא מבחינת החשכות כי 
הדעת יתקן הכל וגם כל המדות יביא 

להטוב.

כי  פליגי  לא  זומא  ובן  וחכמים 
זומא אמר על פרטות אדם אחד  בן 
וחכמים תפסו על הכלל באמרם ימי 
חייך העולם הזה כי בהזכרתו הדעת 
אף בעולם הזה שהוא זמן הגלות מכל 
מקום על ידו יכולין להוציא גם שאר 
המדות ולהביאן אל הטוב כל ימי חייך 
וכו׳ כי נודע שהצדיק נקרא כל כמו 
שפירש התרגום על פי כי כל בשמים 
ובארץ )דברי הימים א כ״ט, י״א( תרגם 
אונקלוס דאחיד בשמיא ובארעא כי 
הצדיק מייחד דברים ארציים וגשמיים 
אדם  כל  כי  ונודע  בחינת שמים  עם 
העובד הבורא ברוך הוא באמת צריך 
להביא בחינת חלק משיח שלו כנודע 
כי אדם ראשי תיבות אדם דוד משיח 


