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‰‚ÂÓ È˙Ï ‰Á‰
ÈÓÈk נפלא ֹות ארא ּנּו מצרים  מארץ   1צאת, ƒ≈ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָ

ּבּילק ּוט  ּׁשּלא 2ואיתא  מה  הראיתי , ְְְִִֵֶֶַַַָֹ

ּכתיב  לאב ֹות , פלא ,3הראיתי ע ֹוׂשה  ּתה ּלֹות  נֹורא  ְְְִִִֵֵֶֶֶָָָ

ה ּבנים  עם  לע ׂשֹות  עתיד  ׁשאני ּוגב ּור ֹות  ְְֲֲִִִִִִֶַַָָונּסים 

אומר  ה ּוא  וכן נפלא ֹות  ארא ּנּו לע ֹוׂשה 4ּכתיב  ְְְְְִִֵֵֵֶַָֹ

ויּובן  חס ּדֹו. לע ֹולם  ּכי לב ּדֹו ּגד ֹול ֹות  ְְְְְְִִַַָָָנפלא ֹות 

ּבּמדר ׁש ּׁשּכת ּוב  מה  ֿ ּפי ּבין 5על  ההפר ׁש ּבענין ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

מצרים  ׁשּגא ּלת  העתידה , ל ּגא ּלה  מצרים  ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָֻֻיציאת 

ּדח ּפזֹון  ּבח ּפזֹון, היתה  ולכן ללילה  ְְְְְְְְִִִֵַָָָָָָָנמ ׁשלה 

ּתהיה  העתידה  ּוגא ּלה  אחד , ענין ה ּוא  ְְְְְֲִִִֶֶַָָָָָָֻולילה 

יֹום  ּבין וההפר ׁש ּבמנּוחה . ּתהיה  ולכן ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָּבּיֹום 

ענינֹו ולילה  ּגּלּוי ענינֹו ׁשּיֹום  ה ּוא , ְְְְְְִִִֶַַָָָָללילה 

ּגּלּויים  היּו מצרים  ׁשּביציאת  ּדאף  והינּו, ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָהעלם .

מלכי   מל עליהם  ׁשּנגלה  עד  ּביֹותר , ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָנעלים 

ּובעצמ ֹו ּבכב ֹוד ֹו ה ּקּב"ה  ֿ מק ֹום 6ה ּמלכים  מ ּכל  , ְְְְִִִַַַָָָָָ

לפי  ההעלם , ענין על  ׁשּמֹורה  לילה  ּבׁשם  ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָנקרא 

מ ּצד  ולא  ה 'מעלה ' מ ּצד  רק  היּו א ּלּו ְְִִִִֵֶַַַַַָָֹׁשּגּלּויים 

נׁשאר  עצמ ֹו מ ּצד  ה 'מ ּטה ' וא ּלּו ְְְִִִַַַַַַַָָה 'מ ּטה ',

ּבקליטה  ּבֹו נמ ׁשכ ּו לא  ׁשה ּגּלּויים  ּכיון ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָֹֹּכמ ּקדם ,

והעלם , ח ׁש ּבבחינת  נׁשאר  ולכן ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָֹּבפנימ ּיּות ,

זּכּו יהיה  לבא  לעתיד  אמנם  ה ּלילה . ענין ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹׁשה ּוא 

ּבבחינת  יהיה  עצמ ֹו ׁשה ּוא  עצמ ֹו, ּב'מ ּטה ' ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָועל ּיה 

ׁשּכל  והגם  יֹום . ּבׁשם  נקרא  ולכן וג ּלּוי, ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָא ֹור 

ה  ּדלעתיד  ּוכפי ה ּגּלּויים  מצרים , מיציאת  תחל ּו ְְְְֲִִִִִִִִִַַַָֻ

אדמ ֹו"ר  מ ֹו"ח  ּכ"ק  צאת 7ׁשּמבאר  ּכימי ּבפר ּוׁש ְְְְְִֵֵֵֵֶַָ

ר ּבים  ל ׁשֹון ּכימי התחל 8ג ֹו', מצרים  ׁשּמיציאת  , ְְְִִִִִִֵֶַַַַֻ

ּכל  הרי ּדלעתיד , ה ּגּלּוי התחל  ׁשאז ֿ ס ּוף  ים  ּבקריעת  ּובפרט  ּדלעתיד , ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֻה ּגּלּוי
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העתידה: הגאולה על  אומר  הנביא

˙B‡ÏÙ ep‡‡ ÌÈˆÓ ı‡Ó E˙‡ˆ ÈÓÈk1‡˙È‡Â , ƒ≈≈¿≈∆∆ƒ¿«ƒ«¿∆ƒ¿»¿ƒ»
Ëe˜Ïia2È˙È‡‰ להראות,, עתיד  אני  לבנים שתהיה העתידה בגאולה ««¿∆¿≈ƒ

כאלה  ונפלאות B‡Ï˙ניסים È˙È‡‰ ‡lM ‰Ó,ממצרים שיצאו  «∆…∆¿≈ƒ»»
È˙k3 נס על  שנאמרה הים בשירת ¿ƒ

סוף ים Bl‰z˙קריעת ‡B»¿ƒ
˙Be‚e ÌÈqÂ ,‡ÏÙ ‰NBÚ≈∆∆¿ƒƒ¿
ÌÚ ˙BNÚÏ „È˙Ú È‡L∆¬ƒ»ƒ«¬ƒ

ÌÈa‰ עליהם העתידה בגאולה «»ƒ
‡e‰ ÔÎÂ ˙B‡ÏÙ ep‡‡ È˙k¿ƒ«¿∆ƒ¿»¿≈

ÓÂ‡4 נדרש הוא שגם נוסף בפסוק …≈
העתידה  הגאולה ≈¿NBÚÏ‰על 

Èk BcÏ ˙BÏB„b ˙B‡ÏÙƒ¿»¿¿«ƒ
ÔeÈÂ .BcÒÁ ÌÏBÚÏ החידוש ¿»«¿¿»

לעתיד  שיהיו  הנפלאות של  המיוחד 

לנפלאות  ביחס שלהם והמעלה לבוא

מצרים  ביציאת Ó‰שהיו  ÈtŒÏÚ«ƒ«
L„na e˙kM5ÔÈÚa ∆»«ƒ¿»¿ƒ¿«

LÙ‰‰ ההבדל˙‡ÈˆÈ ÔÈa «∆¿≈≈¿ƒ«
,‰„È˙Ú‰ ‰l‡bÏ ÌÈˆÓƒ¿«ƒ«¿À»»¬ƒ»
‰ÏLÓ ÌÈˆÓ ˙l‡bL∆¿À«ƒ¿«ƒƒ¿¿»
,ÔBÊtÁa ‰˙È‰ ÔÎÏÂ ‰ÏÈÏÏ¿«¿»¿»≈»¿»¿ƒ»
„Á‡ ÔÈÚ ‡e‰ ‰ÏÈÏÂ ÔBÊtÁc¿ƒ»¿«¿»ƒ¿»∆»
מבחינים  ולא רואים לא שבלילה כשם

נעשים  כאשר  גם כך  הדברים, בפרטי 

שתהיה  אפשר  אי  בחיפזון  דברים

והתבוננות, לב «l‡‚e¿À‰שימת
ÌBia ‰È‰z ‰„È˙Ú‰ כאשר »¬ƒ»ƒ¿∆«

דבר  כל  היטב È‰z‰רואים ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿∆
‰ÁeÓa בכל להתבונן  אפשר  כאשר  ƒ¿»

בפנימיות Ù‰‰ÂLפרט. ההבדל  ¿«∆¿≈
‰e‡,הדברים  ‰ÏÈÏÏ ÌBÈ ÔÈa≈¿«¿»
ÌBiL אור יש Èelb,שבו  BÈÚ ∆ƒ¿»ƒ
‰ÏÈÏÂ חושך שורר  BÈÚשבו  ¿«¿»ƒ¿»

˙‡ÈˆÈaL Û‡c ,eÈ‰Â .ÌÏÚ‰∆¿≈¿«¿¿«∆ƒƒ«
ÌÈÏÚ ÌÈÈelb eÈ‰ ÌÈˆÓƒ¿«ƒ»ƒƒ«¬ƒ

˙BÈa,אלוקיים אורות כדי Ú„של  ¿≈«
ÈÎÏÓכך  CÏÓ Ì‰ÈÏÚ ‰Ï‚pL∆ƒ¿»¬≈∆∆∆«¿≈

B„BÎa ‰"aw‰ ÌÈÎÏn‰«¿»ƒ«»»ƒ¿
BÓˆÚe6 לומר ייתכן  איך  כן  ואם ¿«¿

"לילה" היא מצרים שיציאת

˜‡ו "העלם"?, ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»ƒ¿»

el‡ ÌÈÈelbL ÈÙÏ ,ÌÏÚ‰‰ ÔÈÚ ÏÚ ‰BnL ‰ÏÈÏ ÌLa¿≈«¿»∆∆«ƒ¿««∆¿≈¿ƒ∆ƒƒ≈
מצרים  ביציאת ‰'hÓ‰',שהיו  „vÓ ‡ÏÂ '‰ÏÚÓ'‰ „vÓ ˜ eÈ‰»«ƒ«««¿»¿…ƒ«««»

ו "נגלה  ונפלאה גדולה התגלות הייתה אכן  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש של  מצידו 

שקועים  היו  מצידם ישראל  שבני  מאחר  אך  ובעצמו ", בכבודו  עליהם...

מסוגלים  היו  לא מצרים, בטומאת

האלוקית  ההתגלות את ולקלוט להכיל 

vÓ„העליונה, '‰hÓ'‰ el‡Â¿ƒ««»ƒ«
,Ì„wÓk ‡L BÓˆÚ והגילויים «¿ƒ¿«¿ƒ…∆

שינוי  בו  פעלו  לא מלמעלה האלוקיים

Ï‡מהותי  ÌÈÈelb‰L ÔÂÈk≈»∆«ƒƒ…
˙eiÓÈÙa ‰ËÈÏ˜a Ba eÎLÓƒ¿¿ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒƒ
מבלי  'מקיף' בדרך  עליו  האירו  ורק

תוכו , אל  ‡Lלחדור  ÔÎÏÂ מצבו ¿»≈ƒ¿«
ה'מטה' CLÁשל  ˙ÈÁaƒ¿ƒ«…∆

.‰ÏÈl‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,ÌÏÚ‰Â¿∆¿≈∆ƒ¿«««¿»
‡Ï „È˙ÚÏ ÌÓ‡ הגאולה »¿»∆»ƒ»…

שבה  כך  תתרחש לבוא ∆¿È‰Èƒ‰העתידה
,BÓˆÚ '‰hÓ'a ‰iÏÚÂ CekÊƒ«¬ƒ»««»«¿
˙ÈÁa ‰È‰È BÓˆÚ ‡e‰L∆«¿ƒ¿∆ƒ¿ƒ«
ÌLa ‡˜ ÔÎÏÂ ,Èel‚Â B‡¿ƒ¿»≈ƒ¿»¿≈
ÌÈÈelb‰ ÏkL Ì‚‰Â .ÌBÈ«¬«∆»«ƒƒ

eÏÁ˙‰ „È˙ÚÏcבעצם˙‡ÈˆÈÓ ƒ¿»ƒÀ¿¬ƒƒ«
˜"k ‡nL ÈÙÎe ,ÌÈˆÓƒ¿«ƒ¿ƒ∆¿»≈¿

"BÓ„‡ Á"BÓ7LeÙa הכתוב «¿¿≈
ÔBLÏ ÈÓÈk ,'B‚ E˙‡ˆ ÈÓÈkƒ≈≈¿ƒ≈¿

ÌÈa8, הרי לתמוה: יש ולכאורה «ƒ
אחד  ביום התרחשה מצרים יציאת

אלא  צאתך "? "כיום נאמר  לא ולמה

ÌÈˆÓהביאור  ˙‡ÈˆÈnL∆ƒƒ«ƒ¿«ƒ
„È˙ÚÏc Èelb‰ ÏÁ˙‰ ההולך À¿««ƒƒ¿»ƒ

שיגיע  עד  רבים ימים מאז  ונמשך 

בגאולה, ÚÈ˜a˙לשיאו  ËÙeƒ¿»ƒ¿ƒ«
Ê‡L ÛeÒŒÌÈ התגלות הייתה «∆»

ואז  מאד  נעלית »¿ÏÁ˙‰Àאלוקית
„È˙ÚÏc Èelb‰ לא עדיין  כי  אם «ƒƒ¿»ƒ

לבוא, לעתיד  שיהיה כפי  ממש בגילוי 

‰Ê Ïk È‰ יציאת של  הגילויים כל  ¬≈»∆
גם  כולל  סוף, ים וקריעת ומצרים

בהם  התגלו  בהעלם שלפחות העובדה
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כללי מפתח  

)א ב   .............................................   סדר הנחת תפילין

)ב  ג   ....................................  קיח, קיז תהליםמזמורי

)ג ה כימי צאתך מארץ מצרים"מאמר ד   

ה   ...............  י"חתש'ה ,מברכים החודש אייר, שמינישבת פרשת 

)ד  כ  ......  ח"מתש'ה, ד ניסן"כ, פרשת שמיני' ביום שיחת

)ה לא  ..  י"תשח'ח אייר ה"מבה, שיחת שבת פרשת שמיני

)ו אייר  ח"ח וער"מבה, שבת פרשת שמינית ושיחמ

לט  .........................................................  ח"תשמ'ה

)ז נד  .........................  זיכרך  שמינירשת פשיחות -לקוטי  

)ח המקובל  ח"ג הרה"ק הרה"לכ לוי יצחק על התורה ילקוט

טנ  ....................................  ל "לוי יצחק שניאורסאהן זצ' ר

)ט  סא  ...................  שמיניפרשת  –ילקוט גאולה ומשיח

)י סב  ...............  שמיניפרשת לשבוע יומי חומש  ישיעור

)יא  בפ  .....................  שמינילשבוע פרשת שיעורי תהלים

)יב  גהמו(שיעורים בספר התניא(   

גפ  ............................................  שמינילשבוע פרשת  

)יג  וצ  ...................  שמינילשבוע פרשת " היום יום"לוח

)יד צט  ...............................  ם"הלכה יומית לעיון ברמב

ם"שיעורי רמב

)טו –בק  ..................  שמינילשבוע פרשת פרקים ליום ' ג

)טז –  נאק   ...............  שמיני לשבוע פרשתפרק אחד ליום

)יז – סחק  ..................  שמינילשבוע פרשת ות צוספר המ

)יח  עם ביאורים  סוטהמסכת  

עק  ......................................................  ידף עד ד חף מד

)יט  נביאים וכתובים  

קצט  ...............................................  אמאיוב פרק , ספרק  ישעיה

)כ  ותכתובמסכת  –משניות  

אר  .........................................................ביאור קהתי

  

  

)כא  זר  ..........................................................  תעניתמסכת  יעקבעין

)כב  עם ביאורים הוריותמסכת  

חר  ........................................................  ידעד דף  חמדף 

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

)כג  עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   

גמר  .........................................................  ר הזקן"אדמו

)כד סוכהת שולחן ערוך הלכו  

דמר  .......................................ר הזקן"אדמו רב יומי לפי לוח

)כה  תורהלקוטי  

מור  .........................................................  ר הזקן"ואדמ

)כו  התשובשערי   

מטר  ....................................................  ר האמצעי"אדמו

)כז ו"תרט-ד"צ תרי"מאמרי הצ –צ "מאמרי הצ  

נר  ..................................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

)כח ב"תורת שמואל תרל   

אנר  .....................................................  ש"ר מוהר"אדמו

)כט  ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   

אנר  ....................................................  ב"ר מוהרש"אדמו

)ל מתורגם( אידיש –ם מאמריספר ה(  

גנר  .....................................................  צ''ר מוהריי''מואד

  ק"א בלה"תש-ת"ש'ספר השיחות ה)לא

נור  .....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

)לב  אגרות קודש  

נזר  ...................................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

)לג נחר  .................................  פרק א ביאורים לפרקי אבות

)לד  נטר  .......................................  חומש לקריאה בציבור

סחר  ......................  קודש-קריאה התורה למנחת שבת)לה

)לו  רע  ..............................  שמינילשבוע פרשת לוח זמנים

)לז אער  .............  שבת קודש לערבת הדלקת נרות צוסדר מ



ו     

ּבא  ולא  ּבלבד , ה 'מעלה ' מ ּצד  רק  היה  ְְְִִֶַַַַַָָָָֹזה 

הענין  ּגם  ולכן למ ּטה . ּובקליטה  ְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָּבפנימ ּיּות 

לפי  ּבלבד , ׁשעה  לפי רק  היה  ֿ ס ּוף  ים  ְְְְִִִִִַַַַָָָָּדקריעת 

לבא  לעתיד  ורק  לזה . ּכלי היה  לא  ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשה 'מ ּטה '

ּביציאת  ׁשהיּו ׁשה ּנפלא ֹות  היינּו, נפלא ֹות , ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָארא ּנּו

 מער ׁשּלמעלה  ה ּגּלּוי ענין (ׁשה ּוא  ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָמצרים 

ּבאפן  יהיּו מה ׁשּתל ׁשל ּות ) ּולמעלה  ְְְְְְְִִֵֶַַָָָֹהע ֹולמ ֹות 

מה  וזה ּו למ ּטה . וג ּלּוי  רא ּיה  ּבבחינת  ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָּדארא ּנּו,

ענין  ּכי, לב ּדֹו, ּגד ֹול ֹות  נפלא ֹות  לע ֹוׂשה  ְְְְְִִִֵֶַָָָּׁשּכת ּוב 

למ ּטה  ימ ׁשכ ּו העליֹונים  ׁשה ּגּלּויים  ְְְְִִִֶֶֶַַָָֻזה 

לב ּדֹו, ּגד ֹול ֹות  נפלא ֹות  ּבבחינת  ה ּוא  ְְְְְִִִִִִַַָּבפנימ ּיּות ,

לפי  לע ׂשֹותם , ּביכל ּתֹו  ית ּבר לב ּדֹו ה ּוא  ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָׁשרק 

מ ּכל  ונמצא  ׁשוים . ּומ ּטה  מעלה   ית ּבר ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָׁשּלג ּביּה

נעלית  ּבבחינה  ּתהיה  העתידה  ׁשה ּגא ּלה  ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻה ּנ"ל 

ּדעה  יׁש ולכן מצרים . מ ּגא ּלת  ׁשאין 9יֹותר  ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֻ

ׁשּיציאת  לפי לעתיד , מצרים  יציאת  ְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַַָמזּכירין

וגם  העתידה . ל ּגא ּלה  ּכלל   ּבער אינּה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֻמצרים 

לעתיד , ּגם  מצרים  יציאת  ׁשּמזּכירין ה ּדעה  ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָלפי

ּבלבד  טפל   ּבדר רק  זה  להבין,9הרי וצרי . ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

ּביציאת  היתה  העתידה  ה ּגא ּולה  ׁשּתח ּלת  ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָּדכיון

ויד ּוע  (ּכּנ"ל ), ק ׁשֹות ,10מצרים  ההתחל ֹות  ׁשּכל  ְְְִִֶַַַַַַָָָָ

נעלית  היא  מצרים  ׁשּגא ּלת  ל ֹומר  ּבהכרח  ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַֻהרי

ּגם  ה ּצּנֹור  ּפתיחת  היתה  ֿ יד ּה ׁשעל  ּכיון ְְִִֵֵֶַַַַָָָָָיֹותר ,

העתידה . ְֲִַָָָֻל ּגא ּלה 

ׁשּנת ּבאר ÔÈ‰Ïeב ) מה  להק ּדים  צרי זה  ¿»ƒְְְִִִֵֶֶַַָָ

ֿ ס ּוף 11לעיל  ים  קריעת  ּבענין ְְְִִֵַַַָ

מ ּדרכי  ה ּיֹוצאים  ה ּנפלאים  ה ּנּסים  אחד  ְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָׁשה ּוא 

זה 12ה ּטבע  מעין היה  ׁשּכבר  ֿ ּפי ֿ על  ּדאף  , ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו ה ּבריאה , ה ּמים 13ּבתח ּלת  יּקוּו ְְְִִִִִֶַַַַָָָ

ה ּיּבׁשה , ותראה  אחד  מק ֹום  אל  ה ּׁשמים  ְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָמ ּתחת 
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סע "ב .9) יב , ה.10)ברכות יט , יתרו ופרש"י  237).11)מכילתא ע ' (לעיל פ "ב  פסח  של דאחרון גו' והחרים ראה 12)ד"ה

ואילך). ב  קנג, ח "א – החדשה (בהוצאה ואילך א ריד, בשלח  חיים ט .13)תורת א, בראשית

    
לבוא  לעתיד  שיהיו  הגילויים ÏÂ‡גם ,„Ïa '‰ÏÚÓ'‰ „vÓ ˜ ‰È‰»»«ƒ«««¿»ƒ¿«¿…

‰hÓÏ ‰ËÈÏ˜e ˙eiÓÈÙa ‡a שתשפיע בצורה ב'מטה' חדר  ולא »ƒ¿ƒƒƒ¿ƒ»¿«»ַָ

מהותו . ÛeÒŒÌÈעל  ˙ÚÈ˜c ÔÈÚ‰ Ìb ÔÎÏÂ התגלות היה שאכן  ¿»≈«»ƒ¿»ƒ¿ƒ««
מאד  ונפלאה hÓ'‰L‰'נעלית ÈÙÏ ,„Ïa ‰ÚL ÈÙÏ ˜ ‰È‰»»«¿ƒ»»ƒ¿«¿ƒ∆««»

‰ÊÏ ÈÏk ‰È‰ ‡Ï שהגילוי ולאחר  …»»¿ƒ¿∆
המשך . לכך  היה לא הסתיימו , והנס

‡Ï „È˙ÚÏ ˜Â הייעוד יקויים ¿«∆»ƒ»…
,eÈÈ‰ ,˙B‡ÏÙ ep‡‡«¿∆ƒ¿»«¿
˙‡ÈˆÈa eÈ‰L ˙B‡ÏÙp‰L∆«ƒ¿»∆»ƒƒ«
Èelb‰ ÔÈÚ ‡e‰L) ÌÈˆÓƒ¿«ƒ∆ƒ¿««ƒ
˙BÓÏBÚ‰ CÚÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈∆∆»»
מסוגלים  שהעולמות למה מעבר 

שלהם  לרמה בהתאם לקלוט

˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓÏe כאשר ¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
הוא  הטבע גדרי  לפי  מתנהג  העולם

ויורד  שבא אלוקי  אור  של  בכוחו  פועל 

השתלשלות' ב'סדר  למטה מלמעלה

כאשר  אבל  הדרגתית, ירידה של 

אור  של  התגלות זו  הרי  נס מתחולל 

השתלשלות') מ'סדר  שלמעלה אלוקי 

˙ÈÁa ,ep‡‡c ÔÙ‡a eÈ‰Èƒ¿¿…∆¿«¿∆ƒ¿ƒ«
‰hÓÏ Èel‚Â ‰i‡ כזו בצורה ¿ƒ»¿ƒ¿«»

של  המציאות גדרי  בתוך  שיחדרו 

עליו . וישפיעו  Ó‰ה'מטה' e‰ÊÂ¿∆«
e˙kM הוא שגם הנזכר  בפסוק ∆»

לבוא  לעתיד  על  ≈¿NBÚÏ‰נדרש
,Èk ,BcÏ ˙BÏB„b ˙B‡ÏÙƒ¿»¿¿«ƒ
ÌÈBÈÏÚ‰ ÌÈÈelb‰L ‰Ê ÔÈÚƒ¿»∆∆«ƒƒ»∆¿ƒ

‰hÓÏ eÎLÓÈ ויחדרו À¿¿¿«»
˙ÈÁa ‡e‰ ,˙eiÓÈÙaƒ¿ƒƒƒ¿ƒ«
˜L ,BcÏ ˙BÏB„b ˙B‡ÏÙƒ¿»¿¿«∆«

BcÏ ‡e‰ הוא ֿ ֿ ברוך  הקדוש ¿«
Ì˙BNÚÏ BzÏÎÈa Ca˙È את ƒ¿»≈ƒ»¿«¬»

הוא  שרק הדבר  וטעם הללו , הנפלאות

כך  נפלאות לעשות ביכולתו  "לבדו "

יפעלו  זאת ובכל  מלמעלה שיבואו 

הוא  dÈa‚lLלמטה, ÈÙÏ לגביו ¿ƒ∆¿«≈
ÌÈÂL ‰hÓe ‰ÏÚÓ Ca˙Èƒ¿»≈«¿»«»»ƒ
גבוה  יותר  אינו  ה'מעלה' ולגביו 

נמוך  יותר  אינו  וה'מטה' מה'מטה'

שווים  שניהם אלא מה'מעלה'

אחת. בבת הדרגות בכל  להאיר  l‡b‰L‰וביכולתו  Ï"p‰ ÏkÓ ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»ƒ»««∆«¿À»
ÌÈˆÓ ˙l‡bÓ ˙BÈ ˙ÈÏÚ ‰ÈÁa ‰È‰z ‰„È˙Ú‰ ותפעל »¬ƒ»ƒ¿∆ƒ¿ƒ»«¬≈≈ƒ¿À«ƒ¿«ƒ

התחתונה. המציאות גדרי  בתוך  בפנימיות ותחדור  ב'מטה' גם וחידוש שינוי 

‰Úc LÈ ÔÎÏÂ9 במשנה,„È˙ÚÏ ÌÈˆÓ ˙‡ÈˆÈ ÔÈÈkÊÓ ÔÈ‡L ¿»≈≈≈»∆≈«¿ƒƒ¿ƒ«ƒ¿«ƒ∆»ƒ
ÏÏk CÚa dÈ‡ ÌÈˆÓ ˙‡ÈˆiL ÈÙÏ ודמיון יחס כל  לה ואין  ¿ƒ∆¿ƒ«ƒ¿«ƒ≈»¿∆∆¿»

‰„È˙Ú‰ ‰l‡bÏ הגאולה שלעומת וכיוון  שיעור , לאין  ממנה הנעלית «¿À»»¬ƒ»
חשיבות, מצרים ליציאת אין  העתידה

לבוא. לעתיד  אותה להזכיר  טעם אין 

ÔÈÈkÊnL ‰Úc‰ ÈÙÏ Ì‚Â¿«¿ƒ«≈»∆«¿ƒƒ
,„È˙ÚÏ Ìb ÌÈˆÓ ˙‡ÈˆÈ¿ƒ«ƒ¿«ƒ«∆»ƒ
הגאולה  לגבי  חשיבותה העדר  למרות

ÏÙËהעתידה, C„a ˜ ‰Ê È‰¬≈∆«¿∆∆»≈
„Ïa9 מצרים יציאת של  היחס כי  ƒ¿«

של  היחס כמו  הוא העתידה לגאולה

העיקר . לגבי  טפל 

˙lÁzL ÔÂÈÎc ,ÔÈ‰Ï CÈˆÂ¿»ƒ¿»ƒ¿≈»∆¿ƒ«
‰˙È‰ ‰„È˙Ú‰ ‰Ïe‡b‰«¿»»¬ƒ»»¿»

Ï"pk) ÌÈˆÓ ˙‡ÈˆÈa שבתוך ƒƒ«ƒ¿«ƒ««
ובקריעת  מצרים ביציאת שהיו  הגילויים

גילויים  גם בהעלם, כי  אם היו , סוף ים

העתידה), Úe„ÈÂ10ÏkLמהגאולה ¿»«∆»
L˜ ˙BÏÁ˙‰‰ÁÎ‰a È‰ ,˙B ««¿»»¬≈¿∆¿≈«

‡È‰ ÌÈˆÓ ˙l‡bL ÓBÏ«∆¿À«ƒ¿«ƒƒ
˙BÈ ˙ÈÏÚ הגאולה מאשר  «¬≈≈

‰È˙‰העתידה, d„ÈŒÏÚL ÔÂÈk≈»∆«»»»¿»
‰l‡bÏ Ìb Bpv‰ ˙ÁÈ˙t¿ƒ««ƒ««¿À»

‰„È˙Ú‰ נקבע מדוע תמוה כן  ואם »¬ƒ»
שיעור  לאין  נעלית העתידה שהגאולה

אדרבה  והרי  ממצרים, מהיציאה

של  ההתחלה בתור  מצרים, ליציאת

מוכח?. יתרון  יש הגאולות,

ÌÈc˜‰Ï CÈˆ ‰Ê ÔÈ‰Ïe (¿»ƒ∆»ƒ¿«¿ƒ
ÏÈÚÏ ‡a˙pL ‰Ó11 במאמר «∆ƒ¿»≈»≈

ֿ פסח  ֿ של  באחרון  שנאמר  החסידות

מלכות' ב'דבר  לעיל  (ונדפס תשח"י 

ה' עמוד  העולם) (לכל  אחש"פ שבוע

ÛeÒŒÌÈואילך ) ˙ÚÈ˜ ÔÈÚa¿ƒ¿«¿ƒ««
ÌÈ‡ÏÙp‰ ÌÈqp‰ „Á‡ ‡e‰L∆«««ƒƒ«ƒ¿»ƒ

Úh‰ ÈÎcÓ ÌÈ‡ˆBi‰12, «¿ƒƒ«¿≈«∆«
היפך  כחומה ועמד  נקרע הים כאשר 

הים  בתוך  הלכו  ישראל  ובני  טבעו 

הטבע  היפך  ÈtŒÏÚŒÛ‡c¿««ƒביבשה
˙lÁ˙a ‰Ê ÔÈÚÓ ‰È‰ kL∆¿»»»≈≈∆ƒ¿ƒ«

e˙kL BÓk ,‰‡Èa‰13eÂwÈ ייאספוÌÈÓM‰ ˙ÁzÓ ÌÈn‰ «¿ƒ»¿∆»ƒ»««ƒƒ«««»«ƒ
,‰Lai‰ ‰‡˙Â „Á‡ ÌB˜Ó Ï‡ זה גם הנ "ל  במאמר  שנתבאר  וכפי  ∆»∆»¿≈»∆««»»
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ז       

קריעת  לענין ּכלל  ּדֹומה  זה  אין ֿ מק ֹום , ְְְְִִִֵֶֶַַָָָמ ּכל 

מק ֹום  אל  ה ּמים  ׁשּיּקוּו  ית ּבר ּגזרת ֹו ּכי, ֿ ס ּוף , ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָים 

ׁשּית ּגּלה  היינּו, ה ּיּבׁשה , ׁשּתראה  ּבכדי היא  ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָאחד 

העפר  מן היה  ׁשה ּכל  העפר , יס ֹוד  ,14מעלת  ְֲִֶֶֶַַַָָָָָָֹ

הא ', חסר ֹונֹות . ב ' היּו ה ּמים  יּקוּו ׁשּבענין ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָונמצא 

ה ּמים  א ּלא  ליּבׁשה , ה ּמים  מה ּות  נתה ּפכה  ְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָֹׁשּלא 

ּבלבד . מק ֹום  ׁשּנּוי רק  והיה  מים , ּבמה ּות  ְְְְֲִִִִַַַַָָָנׁשאר ּו

מק ֹום  אל  ה ּמים  ׁשּנקוּו ה ּמק ֹום  ׁשּנּוי ׁשּגם  ְְִִִֶֶֶַַַַַָָוה ּב',

ּגם  הרי ה ּיּבׁשה , ׁשּתראה  ּבכדי להיֹות ֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאחד ,

ׁשהרי  ה ּמים , לחל ּוחית  נׁשאר  ה ּיּבׁשה  ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָּבמק ֹום 

ֿ ידי  על  ה ּוא  העפר  מן היה  ׁשה ּכל  ְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹהענין

ּבענין  ר ֹואים  ׁשאנּו ּוכמ ֹו ׁשּבעפר , ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָה ּלחל ּוחית 

מה ֿ ׁשּבעפר . ה ּלחל ּוחית  ּבכח  ׁשהיא  ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָֹה ּצמיחה 

ה ּמה ּות , ׁשּנּוי היה  ֿ ס ּוף  ים  ּבקריעת  ֿ ּכן ְִִִֵֵֶַַַַָָּׁשאין

ׁשּלא  זאת , וע ֹוד  ליּבׁשה , נהפכ ּו עצמם  ְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשה ּמים 

ׁשאנּו ּוכמ ֹו ּכלל , מה ּמים  לחל ּוחית  ׁשּום  ְְְְִִִֵֶַַַַָָנׁשאר 

ה ּים ,15א ֹומרים  את  לנּו ׁשּקרע  ּבלבד  זֹו ׁשּלא  ְְִִֶֶֶַַַָָָֹ

היינּו, ּבחרבה , ּבת ֹוכ ֹו ׁשהעבירנּו זאת , ע ֹוד  ְְֱִֶֶֶֶַָָָָָֹא ּלא 

והענין  ּכלל . לחל ּוחית  ׁשּום  נׁשאר  ְְְְְִִִֶַַָָָֹׁשּלא 

עלמא  הם  ויּבׁשה  ים  ּדה ּנה , ה ּוא , ְְְְִִֵֵַָָָָָָּבר ּוחנּיּות 

ּובסדר  ּדאת ּגליא , ועלמא  ְְְְְְְְְִִֵֶַַָָָָּדאת ּכסיא 

ּדעלמא  ה ּגּלּוי ׁשּיהיה  ּבכדי ה ּנה  ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָהה ׁשּתל ׁשל ּות 

ּבעלמא  צמצ ּום  ּתח ּלה  להיֹות  צרי ְְְְְְְְִִִִִַָָָָָּדאת ּגליא 

ׁשּבכדי  וד ּבּור , ּבמח ׁשבה  ּוכמ ֹו ְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָּדאת ּכסיא ,

ּד צמצ ּום ׁשּיהיה  להיֹות  צרי מס ּדר  ּבּור  ְְְְִִִִִֶֶָָֻ

ׁשּבכדי  והינּו ה ּמים , יּקוּו ענין וזה ּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָה ּמח ׁשבה ,

 הצר (יּבׁשה ) העליֹון ּדּבּור  ּבחינת  ּגּלּוי ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֻׁשּיהיה 

אמנם  (ים ). ה ּמח ׁשבה  ּבבחינת  צמצ ּום  ְְְְֲִִִִַַַָָָָָלהיֹות 
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כ.14) ג, "דיינו".15)קהלת פיסקא פסח  של הגדה

    
מעל  להיות צריכים היו  הקלים המים הטבע לפי  כי  לטבע, שמעל  דבר  היה

כך  כל  גדול  חידוש איננו  סוף ים קריעת נס כן  ואם הכבד  העפר 

,Èk ,ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ˜ ÔÈÚÏ ÏÏk ‰ÓBc ‰Ê ÔÈ‡ ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈∆∆¿»¿ƒ¿«¿ƒ««ƒ
eÂwiL Ca˙È B˙Êb יתאספוÈ„Îa ‡È‰ „Á‡ ÌB˜Ó Ï‡ ÌÈn‰ ¿≈»ƒ¿»≈∆ƒ»««ƒ∆»∆»ƒƒ¿≈

,eÈÈ‰ ,‰Lai‰ ‰‡zL∆≈»∆««»»«¿
,ÙÚ‰ „BÒÈ ˙ÏÚÓ ‰lb˙iL∆ƒ¿«∆«¬«¿∆»»
מארבעת  ומרכזי  עיקרי  יסוד  בתור 

עפר  מים, רוח, אש, …»∆Ïk‰Lהיסודות
ÙÚ‰ ÔÓ ‰È‰14 הנבראים וכל  »»ƒ∆»»

העפר , מיסוד  נבראו  השונים לסוגיהם

ÌÈn‰ eÂwÈ ÔÈÚaL ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆¿ƒ¿«ƒ»««ƒ
˙BBÒÁ ' eÈ‰ קריעת נס לעומת »∆¿

סוף. Ît‰˙‰ים ‡lL ,'‡‰»∆…ƒ¿«¿»
‡l‡ ,‰LaÈÏ ÌÈn‰ ˙e‰Ó«««ƒ¿«»»∆»
,ÌÈÓ ˙e‰Óa e‡L ÌÈn‰««ƒƒ¿¬¿««ƒ
היבשה  את כיסו  כאשר  שהיו  כמו 

„Ïa ÌB˜Ó ÈepL ˜ ‰È‰Â¿»»«ƒ»ƒ¿«
היבשה  כל  פני  על  היו  לכן  שקודם

אחד . מקום אל  נאספו  כך  ואחר 

ÌB˜n‰ ÈepL ÌbL ,'a‰Â¿«∆«ƒ«»
,„Á‡ ÌB˜Ó Ï‡ ÌÈn‰ eÂ˜pL∆ƒ¿««ƒ∆»∆»
‰‡zL È„Îa B˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿≈∆≈»∆

,‰Lai‰ קיבוץ של  שהמטרה כיוון  ««»»
הייתה  אחד  מקום אל  המים ואסיפת

כדי  ולא ותתגלה ּתראה שהיבשה ֵֶָכדי 

ליבשה  המים את Ìbלהפוך  È‰¬≈«
‡L ‰Lai‰ ÌB˜Óaƒ¿««»»ƒ¿«

ÌÈn‰ ˙ÈÁeÏÁÏ לא והיבשה  «¿ƒ««ƒ
לחלוטין , ‰ÔÈÚהתייבשה È‰L∆¬≈»ƒ¿»

ÙÚ‰ ÔÓ ‰È‰ Ïk‰L וגם ∆«…»»ƒ∆»»
העפר  מיסוד  נבראו  והחי  ‰e‡הצומח

˙ÈÁeÏÁl‰ È„ÈŒÏÚ הלחות «¿≈««¿ƒ
e‡Lוהרטיבות  BÓÎe ,ÙÚaL∆∆»»¿∆»
ÌÈ‡B בפועל‰ÁÈÓv‰ ÔÈÚa ƒ¿ƒ¿««¿ƒ»

מהאדמה  השונים הצמחים סוגי  של 

˙ÈÁeÏÁl‰ ÁÎa ‡È‰L∆ƒ¿…«««¿ƒ
ÙÚaL כאשר מצמיחה והאדמה ∆∆»»ְִַָ

במדבר  ואילו  במים אותה משקים

לאחר  שגם וכיוון  צמיחה. אין  צחיח

מובן  לחה, נשארה היבשה עדיין  נראתה, והיבשה אחד  למקום נאספו  שהמים

הקודם. מצבם לעומת מהותי  שינוי  ביבשה או  במים חל  ≈∆»ŒÔÈ‡MŒ‰Óשלא
ÌÓˆÚ ÌÈn‰L ,˙e‰n‰ ÈepL ‰È‰ ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ˜a Ôk≈ƒ¿ƒ««»»ƒ««∆««ƒ«¿»

,‰LaÈÏ eÎÙ‰"ביבשה הים "בתוך  הלכו  ישראל  שבני  BÚÂ„כנאמר  ∆∆¿¿«»»¿
ÏÏk ÌÈn‰Ó ˙ÈÁeÏÁÏ ÌeL ‡L ‡lL ,˙‡Ê האדמה אלא …∆…ƒ¿««¿ƒ≈««ƒ¿»

לחלוטין , התייבשה הים קרקעית ‡ÌÈÓBשהייתה e‡L BÓÎe15 ¿∆»¿ƒ
בני  עם שעשה הטובות על  פסח של  בהגדה ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש את ומשבחים

מצרים  ביציאת wLישראל  „Ïa BÊ ‡lL‡l‡ ,Ìi‰ ˙‡ eÏ Ú ∆…ƒ¿«∆»«»∆«»∆»
‰Áa BÎB˙a eÈÚ‰L ,˙‡Ê „BÚ ביבשה‡lL ,eÈÈ‰ , …∆∆¡ƒ»¿∆»»»«¿∆…

‡L הים ÌeLבקרקעית ƒ¿«
.ÏÏk ˙ÈÁeÏÁÏ«¿ƒ¿»

,‰p‰c ,‡e‰ ˙eiÁea ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ≈
‡ÓÏÚ Ì‰ ‰LaÈÂ ÌÈ»¿«»»≈»¿»
,‡ÈÏb˙‡c ‡ÓÏÚÂ ‡ÈÒk˙‡c¿ƒ¿«¿»¿»¿»¿ƒ¿«¿»
מן  ישראל  אלקי  ה' "ברוך  הכתוב על 

בזוהר : אמרו  העולם" ועד  העולם

דאתגליא. לעלמא דאתכסיא מעלמא

כי  החסידות בתורת כך  על  ומוסבר 

שהוא  "ים" יש הזה שבעולם כשם

ויש  מכוסים שבו  שהנבראים עולם

שבו  שהנבראים עולם שהיא "יבשה"

להבדיל , למעלה, זה דרך  על  גלויים,

הרוממות  שבגלל  גבוהות דרגות יש

ונקראות  ומכוסות נעלמות הן  שלהם

האלוקי  האור  ואילו  דאתכסיא" "עלמא

לנבראים  ומתגלה שיורד  המצומצם

דאתגליא" "עלמא ∆≈¿„Òeנקרא
˙eÏLÏzL‰‰ האלוקי האור  שבו  «ƒ¿«¿¿

הדרגתית  בצורה למטה מלמעלה יורד 

Èelb‰ ‰È‰iL È„Îa ‰p‰ƒ≈ƒ¿≈∆ƒ¿∆«ƒ
CÈˆ ‡ÈÏb˙‡c ‡ÓÏÚc¿»¿»¿ƒ¿«¿»»ƒ
‡ÓÏÚa ÌeˆÓˆ ‰lÁz ˙BÈ‰Ïƒ¿¿ƒ»ƒ¿¿»¿»
‰LÁÓa BÓÎe ,‡ÈÒk˙‡c¿ƒ¿«¿»¿¿«¬»»

ea„Â"דאתכסיא "עלמא עניין  שהם ¿ƒ
בנפש  שהוא כפי  דאתגליא" ו "עלמא

ונסתרת  נעלמת המחשבה שהרי  האדם

בגילוי , בא È‰iL‰והדיבור  È„ÎaL∆ƒ¿≈∆ƒ¿∆
˙BÈ‰Ï CÈˆ cÒÓ eacƒ¿À»»ƒƒ¿

‰LÁn‰ ÌeˆÓˆ כאשר ואילו  ƒ¿««¬»»
האדם  עוצמתה בכל  מאירה המחשבה

ברורה  בצורה להתבטא מסוגל  לא

הרעיון  ועושר  עומק כי  ומסודרת

אותו , eÂwÈמבלבל  ÔÈÚ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«ƒ»
eÈ‰Â ,ÌÈn‰ רוחנית המשמעות ««ƒ¿«¿

היא בראשית ימי  בששת המים אסיפת של  Èelbהפנימית ‰È‰iL È„ÎaL∆ƒ¿≈∆ƒ¿∆ƒ
eac ˙ÈÁa האלוקיÌeˆÓˆ ˙BÈ‰Ï Cˆ‰ (‰LaÈ) ÔBÈÏÚ‰ ¿ƒ«ƒ»∆¿«»»À¿«ƒ¿ƒ¿

(ÌÈ) ‰LÁn‰ ˙ÈÁa שלצורך וחסידות בקבלה בהרחבה כמבואר  ƒ¿ƒ«««¬»»»
הדיבור  בחינת ידי  על  שנבראו  מוגבלים, ונבראים עולמות של  הבריאה

רק  ממנו  שתישאר  עד  האלוקי  האור  את ולהעלים לצמצם צורך  היה העליון ,
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ח     

ה ּמח ׁשבה  ּבחינת  ׁשעצם  נתח ּדׁש ֿ ס ּוף  ים  ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָּבקריעת 

ליּבשה  ים   הפ ענין ׁשּזה ּו ּבד ּבּור , ,16ּית ּגּלה  ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָ

ּכן  ּגם  ונת ּבאר  ליּבׁשה . נה ּפ עצמ ֹו ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשה ּים 

ֿ ס ּוף , ים  ּבקריעת   ה ּצר יּובן ֿ ּפיֿזה  ְִִִֶֶֶַַַַָֹׁשעל 

קריעת  להיֹות   הצר ל ּמה  מ ּובן אינֹו ְְְְְִִִֵַַָָָָֻּדלכא ֹורה 

על ּו צד  ּבא ֹות ֹו ׁשּירד ּו צד  ּבא ֹות ֹו והרי ֿ ס ּוף , ,17ים  ְְְֲֵֶַַַַָָ

 לצר היתה  ֿ ס ּוף  ים  ׁשּקריעת  ה ּוא , הענין  ְְְְִִֶֶַַַָָָָֹא

ּבחינת  נמ ׁש ֿ ּתֹורה  ּדבמ ּתן ֿ ּתֹורה , למ ּתן ְְְְֲִִִַַַַַַַָָָָההכנה 

לזה  וההכנה  ּבג ּלּוי , ּדאת ּכסיא  ּדעלמא  ְְְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָההעלם 

היתה  ולכן ֿ ס ּוף . ים  קריעת  ֿ ידי על  ְְְְְִֵֵַַַָָָָָהיתה 

מ ּתןֿ ׁשּקדם  לפי אחת , ּבקיעה  ֿ ס ּוף  ים  ְְְִִִִֶֶַַַַַַָֹּבקריעת 

ּכי  ּבעב ֹודה , ּפרט ּיים  ענינים  עדין היּו לא  ְְֲֲִִִִִִַָָָָָָֹּתֹורה 

אחת . ּבקיעה  ּבלבד , ּכללית  הכנה  ְְְֲִִִִַַַָָָָאם 

ים eiËÙeֿ˙ג ) ּדקריעת  ה ּגּלּוי ה ּנה  יֹותר , ƒ¿»ƒְִִִִֵֵַַַ

האיר  ּדאת ּכסיא  ׁשעלמא  ְְְְִִֵֶַָָָס ּוף 

ה ּגּלּוי  רק  לא  ה ּוא , ּדאת ּגליא , ּבעלמא  ְְְְְְִִִַַַָָָֹּבג ּלּוי

ֿ ע ׂשּיה , ֿ יצירה  ּבריאה  ּבע ֹולמ ֹות  האציל ּות  ְְְֲֲִִִִַָָָָָָּדע ֹולם 

עלמא  הם  ֿ ע ׂשּיה  ֿ יצירה  ׁשּבריאה  ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָּכּיד ּוע 

ּדאת ּכסיא  עלמא  ה ּוא  ואציל ּות  ,18ּדאת ּגליא , ְְְְְְְֲִִִַַַָָָָ

ׁשּגם  יֹותר , נעלית  ּבמדרגה  ׁשה ּוא  ּכפי ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָא ּלא 

עלמא  וא ּלּו ּדאת ּגליא , עלמא  ּבכלל  ה ּוא  ְְְְְְְֲִִִִַָָָָָָאציל ּות 

ה ּוא  ּובכלל ּות  מאציל ּות , למעלה  ה ּוא  ְְְְְְֲִִִֵַַָָָּדאת ּכסיא 

ׁשהענין  ּכפי לעיל  ׁשּנת ּבאר  ּוכמ ֹו ה ּכתר . ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּבחינת 

ּדלת ּתא  הוי' ּבחינֹות , ב ' ּבֹו ׁשּיׁש הוי', ּבׁשם  ְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָָה ּוא 

א ֹות ּיֹות  ד ' ענין ה ּוא  ּדלת ּתא  הוי' ּדלעילא . ְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָָוהוי'

המ ׁשכה  והת ּפּׁשט ּות  צמצ ּום  ׁשענינם  ְְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָהוי',

לע  ׁשּׁשּייכים  ּכפי ההתה ּוּות .והת ּפּׁשט ּות , נין ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַָ
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ו.16) סו, א.17)תהלים טו, ערכין – כשם תוד"ה ובכ"מ .18)ראה א. ז, ויקרא לקו"ת

    
ומצומצמת. מועטת ÌÓ‡LcÁ˙הארה ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ˜a פלא »¿»ƒ¿ƒ««ƒ¿«≈

גדול  ‰LÁn‰וחידוש ˙ÈÁa ÌˆÚL אלא שלה, מועטת הארה רק לא ∆∆∆¿ƒ«««¬»»
המחשבה  של  הנעלם הפנימי  ‰CÙהחלק ÔÈÚ e‰fL ,ea„a ‰lb˙iƒ¿«∆¿ƒ∆∆ƒ¿«»«

‰˘aÈÏ ÌÈ16Ìi‰L שלו BÓˆÚההעלם, 'צמצום' Ct‰ולא »¿«»»∆«»«¿∆¿«
‰LaÈÏ. בגילוי ובא ¿«»»

Ôk Ìb ‡a˙Â הנ "ל במאמר  ¿ƒ¿»≈«≈
ֿ פסח  ֿ של  באחרון  ŒÈtŒÏÚL∆«ƒשנאמר 

ŒÌÈ ˙ÚÈ˜a Cv‰ ÔeÈ ‰Ê∆»«…∆ƒ¿ƒ««
ÔeÓ BÈ‡ ‰B‡ÎÏc ,ÛeÒ¿ƒ¿»≈»

‰nÏ בכלל˙BÈ‰Ï Cˆ‰ »»À¿«ƒ¿
B˙B‡a È‰Â ,ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ¿̃ƒ«««¬≈¿

eÏÚ „ˆ B˙B‡a e„iL „ˆ17 «∆»¿¿«»
רק  הייתה לא סוף ים שקריעת כך 

אלא  והצלה מילוט אפשרות לצורך 

ונשאלת  עצמה בפני  מטרה בכך  הייתה

מטרה?, אותה מהי  »‡Cהשאלה
ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈwL ,‡e‰ ÔÈÚ‰»ƒ¿»∆¿ƒ««
ŒÔzÓÏ ‰Î‰‰ CˆÏ ‰˙È‰»¿»¿…∆«¬»»¿««
CLÓ ‰BzŒÔzÓc ,‰Bz»ƒ¿««»ƒ¿«

שהוא הנעלה האלוקי  »ÈÁa¿ƒ˙האור 
‡ÈÒk˙‡c ‡ÓÏÚc ÌÏÚ‰‰«∆¿≈¿»¿»¿ƒ¿«¿»
‰˙È‰ ‰ÊÏ ‰Î‰‰Â ,Èel‚a¿ƒ¿«¬»»¿∆»¿»
ÔÎÏÂ .ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ˜ È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ««¿»≈
ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ˜a ‰˙È‰»¿»ƒ¿ƒ««

˙Á‡ ‰ÚÈ˜a בשונה בלבד , ¿ƒ»««
עליה  לבוא לעתיד  הנהר  מבקיעת

נחלים" "לשבעה יבקע שהנהר  נאמר 

‰BzŒÔzÓ Ì„wL ÈÙÏ כאשר ¿ƒ∆…∆««»
התורה  ענייני  כל  ניתנו  לא עדיין 

ÌÈÈÚוהמצוות  ÔÈ„Ú eÈ‰ ‡Ï…»¬«ƒƒ¿»ƒ
Ì‡ Èk ,‰„BÚa ÌÈiËt¿»ƒƒ»¬»ƒƒ
‰ÚÈ˜a ,„Ïa ˙ÈÏÏk ‰Î‰¬»»¿»ƒƒ¿«¿ƒ»

.˙Á‡««
‰p‰ ,˙BÈ ˙eiËÙe (‚ƒ¿»ƒ≈ƒ≈
ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ˜c Èelb‰«ƒƒ¿ƒ««

‡ÈÒk˙‡c ‡ÓÏÚL בחינת ∆»¿»¿ƒ¿«¿»
(ים) העליונה È‡‰≈ƒהמחשבה

‡ÈÏb˙‡c ‡ÓÏÚa Èel‚a בחינת ¿ƒ¿»¿»¿ƒ¿«¿»
(יבשה), העליון  ‰הדיבור  ÌÏBÚc Èelb‰ ˜ ‡Ï ,‡e‰˙eÏÈˆ‡ …««ƒ¿«»¬ƒ

Œ‰ÈˆÈŒ‰‡ÈaL Úe„ik ,‰iNÚŒ‰ÈˆÈŒ‰‡Èa ˙BÓÏBÚa»»¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»«»«∆¿ƒ»¿ƒ»
‡ÓÏÚ ‡e‰ ˙eÏÈˆ‡Â ,‡ÈÏb˙‡c ‡ÓÏÚ Ì‰ ‰iNÚ¬ƒ»≈»¿»¿ƒ¿«¿»«¬ƒ»¿»

‡ÈÒk˙‡c18, לעולמות ביחס שהרי  מאד  נעלית אלוקית התגלות זו  שגם ¿ƒ¿«¿»
ים  בקריעת אבל  ממש", "אלוקות נחשב האצילות עולם ֿ עשייה ֿ יצירה בריאה

אפילו  "מכוסה" שנחשב נעלה יותר  עוד  אלוקי  אור  של  התגלות הייתה סוף

אצילות  התגלות רק אינו  הגילוי  ולכן  האצילות, בעולם המאיר  האור  לגבי 

‡ˆeÏÈ˙בבי "ע  ÌbL ,˙BÈ ˙ÈÏÚ ‰‚„Óa ‡e‰L ÈÙk ‡l‡∆»¿ƒ∆¿«¿≈»«¬≈≈∆«¬ƒ
‡e‰ דרגה אותה ÓÏÚ‡לגבי  el‡Â ,‡ÈÏb˙‡c ‡ÓÏÚ ÏÏÎaƒ¿»»¿»¿ƒ¿«¿»¿ƒ»¿»

‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ‡ÈÒk˙‡c¿ƒ¿«¿»¿«¿»
,˙eÏÈˆ‡Ó נעלות לדרגות ביחס ≈¬ƒ

נחשב  האצילות עולם מהאצילות,

אור  של  וההתגלות דאתגליא" "עלמא

לא  היא האצילות מעולם אלוקי 

אבל  דאתכסיא" "עלמא של  התגלות

נעלה  גילוי  היה סוף ים בקריעת

ÈÁa˙מאצילות  ‡e‰ ˙eÏÏÎeƒ¿»¿ƒ«
˙k‰ מעשר שלמעלה עליון  כתר  «∆∆

בעיקר  להאיר  שמתחילות הספירות

ומטה. האצילות ¿BÓÎeמעולם
ÏÈÚÏ ‡a˙pL הנזכר במאמר  ∆ƒ¿»≈¿≈

פסח  של  ÔÈÚ‰Lמאחרון  ÈÙk של ¿ƒ∆»ƒ¿»
שלמעלה האורות ‰e‡התגלות

' Ba LiL ,'ÈÂ‰ ÌLa¿≈¬»»∆≈
‡z˙Ïc 'ÈÂ‰ ,˙BÈÁa התחתון ¿ƒ¬»»ƒ¿«»

‡ÏÈÚÏc 'ÈÂ‰Â. העליון'ÈÂ‰ «¬»»ƒ¿≈»¬»»
˙Bi˙B‡ '„ ÔÈÚ ‡e‰ ‡z˙Ïcƒ¿«»ƒ¿«ƒ
ÌeˆÓˆ ÌÈÚL ,'ÈÂ‰¬»»∆ƒ¿»»ƒ¿
‰ÎLÓ‰ ˙eËMt˙‰Â¿ƒ¿«¿«¿»»

,˙eËMt˙‰Â באגרת כמבואר  ¿ƒ¿«¿
"היו "ד  ד ): (פרק שבתניא התשובה

מרמזת  לבד  נקודה בחינת שהיא

העלם  בבחינת שהיא ית' לחכמתו 

לבחינת  שבאה קודם והסתר 

לבחינת  שבאה ואחר  התפשטות...

וההבנה... ההשגה וגילוי  התפשטות

לה  שיש ה"א באות ונרמזת נכללת

לאורך " וגם לרוחב... התפשטות בחינת

הכוונה  שאין  בחסידות (ומבואר 

וכוונתו  הדין  ממידת שנובע לצמצום

שהוא  לצמצום אלא השפעה למנוע

ההשפעה  מתהליך  נפרד  בלתי  חלק

בקצרה  לתלמידו  מתמצת שהרב כשם

והתפשטות,רע  לצמצום רומזות וה"א יו "ד  שהאותיות מבואר  ועוד  עמוק. יון 

וגם  למטה מלמעלה השפע וירידת להמשכת רומזות וה"א וא"ו  והאותיות

יש  שתחילה כך  על  רומזת ארוך  בקו  והמשכה יו "ד  כמו  שראשה וא"ו  האות

כמו  האחרונה, הה"א וגם והמשכה התפשטות ישנה כך  ואחר  צמצום

להתפשטות) רומזת ‰‰˙‰ee˙הראשונה, ÔÈÚÏ ÌÈÎÈiML ÈÙk¿ƒ∆«»ƒ¿ƒ¿««ƒ¿«
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ט       

זֹו ׁשּבבחינה  ׁשּברצ ֹון, הוי' ה ּוא  ּדלעילא  ְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָוהוי'

ה ּנה  יֹותר , ּולמעלה  ּבהעלם . הם  הא ֹות ּיֹות  ד ' ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָהרי

מ ּבחינת  ּגם  למעלה  ה ּוא  ּדלעילא  הוי' ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָענין

זֹו ׁשּבבחינה  ׁשּב'עצמ ּות ', הוי' ה ּוא  א ּלא  ְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָהרצ ֹון,

הוי' ׁשּבחינת  והינּו, ּכלל . א ֹות ּיֹות  ּבֹו ְְְְֲִִֵֶַַָָָאין

הם  ׁשהא ֹות ּיֹות  א ּלא  א ֹות ּיֹות  ּבֹו יׁש ִִֵֵֶֶֶָָָָׁשּברצ ֹון

ּפרטי  ׁשּכל  לעיל  ׁשּנת ּבאר  ּוכמ ֹו ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶָָָּבהעלם ,

א ּלא  ּברצ ֹון, ּגם  יׁשנם  ּבפעל  ׁשּיׁשנם  ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹהענינים 

הוי' ּבבחינת  ֿ ּׁשאיןּֿכן מה  ּבהעלם , הם  ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּברצ ֹון

ׁשהרי  ּכלל , א ֹות ּיֹות  ד ' ּבחינת  אין ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָׁשּב'עצמ ּות '

כ ּו', והת ּפּׁשט ּות  צמצ ּום  ה ּוא  ענינם  הא ֹות ּיֹות  ְְְְְִִִִַָָָד '

העלם  מ ּגדר  למעלה  ׁשה ּוא   ית ּבר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָועצמ ּות ֹו

והת ּפּׁשט ּות  ה ּצמצ ּום  ענין ּבֹו ׁשּי לא  ְְְְְְִִִִַַַַָֹוג ּלּוי,

ׁשּבחינת  ה ּוא  ֿ ס ּוף  ים  ּדקריעת  והח ּדּוׁש ְְְְִִִִֶַַַַָּכלל .

ׁשּב'עצמ ּות ', הוי' ׁשה ּוא  ּדלעילא , ּדה ּוי' ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָההעלם 

קריעת  ׁשהרי ּדלת ּתא . ּבהוי' מ ּמׁש ּבג ּלּוי ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָּבא 

ֿ ּתֹורה  ּובמ ּתן ֿ ּתֹורה , למ ּתן הכנה  היתה  ֿ ס ּוף  ְְְֲַַַַַָָָָָָים 

מ ּתן19ּֿכתיב  ׁשּבׁשעת  והינּו, ,אלקי הוי' אנכי ְְְְֱֲִִִֶֶַַַַָָָֹֹ

ׁשעל ֿ ׁשּזה ּו ׁשּב'עצמ ּות ', הוי' ּגם  נמ ׁש ְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָּתֹורה 

ּבבחינת  ּתֹופסים  למ ּטה  ה ּתֹורה  ל ּמּוד  ְְְְִִִִֵֶַַַָידי

אמר ּו ולכן , ית ּבר ׁשּבא 20עצמ ּות ֹו מי א ׁשרי ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָ

ׁשּלמד  ה ּתלמ ּוד  ֿ ידי ׁשעל  ּביד ֹו, ותלמ ּוד ֹו ְְְְְְֵֶֶַַַַַָָָלכאן

לכל  זֹוכה  ה ּוא  הרי  ּדת ֹורה , ּבגליא  ְְְְְֲֵֶַַָָָָלמ ּטה 

נּתנּו הענינים  ׁשּכל  לפי  ׁשּזה ּו ּדלעתיד , ְְְְִִִִִִִִֶֶֶַָָָָה ּגּלּויים 

וכיון  ׁשּלמ ּטה . ּבּתֹורה  א ּפּגעגעבען) זי ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָ(הא ּבן

האיר  ֿ ּתֹורה , למ ּתן הכנה  היתה  ֿ ס ּוף  ים  ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָׁשּקריעת 
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ב .19) כ, 20.8)יתרו הערה 580 וע ' .19 הערה 570 ע ' חכ"ד לקו"ש וראה וש"נ. א. נ, פסחים

    
דאתגליא". "עלמא עניין  והוא ÏÈÚÏc‡בפועל  'ÈÂ‰Â העליון'ÈÂ‰ ‡e‰ «¬»»ƒ¿≈»¬»»

ÔBˆaL,העולמות להתהוות הרצון  התעוררות BÊבתחילת ‰ÈÁaL ∆»»∆ƒ¿ƒ»
,ÌÏÚ‰a Ì‰ ˙Bi˙B‡‰ '„ È‰ לצורך צמצום בהם שיהיה מבלי  ¬≈»ƒ≈¿∆¿≈

"עלמא  עניין  והוא בפועל , הבריאה לצורך  שנחוצה וההתפשטות ההתגלות

במאמר  שהוסבר  וכפי  דאתכסיא".

הוי ' "שם עניין  משמעות הנ "ל ,

שבאדם  כשם אשר  היא שברצון "

עד  מ"חכמה" הנפש כוחות עשרה

הספירות  לעשר  המקבילים "מלכות"

'פנימיים' כוחות הם העליונות

של  והיכולות הגוף לאברי  המותאמים

כוח  הוא הרצון  כוח ואילו  האדם,

באברים  מתלבש שלא כללי  'מקיף'

גם  כך  בשווה, בכולם נמצא אלא

הוא  העליון  הרצון  כביכול , למעלה,

"כתר  ונקרא הספירות מעשרת למעלה

מעל  הוא שהכתר  לכך  בדומה עליון ",

עניינו  היא זו  ובחינה האדם, של  הראש

שלמעלה  דלעילא" הוי ' "שם של 

סוף, ים קריעת ובעת מהעולמות.

הוי ' שם גם 'נקרעו ', ההסתרים כאשר 

מכוסה  הוא כלל  שבדרך  שברצון 

התגלה. ˙BÈ,ונעלם ‰ÏÚÓÏe¿«¿»≈
האור  התגלות דבר , של  לאמיתו 

מדרגה  הייתה סוף ים בקריעת האלוקי 

האור  רק לא גבוהה: יותר  עוד 

האור  רק ולא האצילות שבעולם

התגלה  מאצילות שלמעלה שבכתר 

עוד  בחינה של  התגלות גם הייתה אלא

דלעילא" הוי ' ב"שם נעלית יותר 

כי  דאתכסיא", "עלמא ≈p‰ƒ‰שעניינו 
‡ÏÈÚÏc 'ÈÂ‰ ÔÈÚ נעלית בדרגה ƒ¿«¬»»ƒ¿≈»

ÈÁaÓ˙יותר  Ìb ‰ÏÚÓÏ ‡e‰¿«¿»«ƒ¿ƒ«
'ÈÂ‰ ‡e‰ ‡l‡ ,ÔBˆ‰»»∆»¬»»
BÊ ‰ÈÁaL ,'˙eÓˆÚ'aL∆¿«¿∆ƒ¿ƒ»
המורכב  הוי ' בשם בחינה שהיא למרות

אשר  עד  נעלה כך  כל  עניין  זהו  בעצם אותיות, ‡מארבע Ba ÔÈ‡˙Bi˙B ≈ƒ
˙Bi˙B‡ Ba LÈ ÔBˆaL 'ÈÂ‰ ˙ÈÁaL ,eÈ‰Â .ÏÏk מדובר כי  ¿»¿«¿∆¿ƒ«¬»»∆»»≈ƒ

עולמות  לברוא העליון  רצון  של  התעוררות בה שיש «∆‡l‡בדרגא
ÌÏÚ‰a Ì‰ ˙Bi˙B‡‰L, גילוי לידי  ירדו  לא ‡a˙pLועדיין  BÓÎe ∆»ƒ≈¿∆¿≈¿∆ƒ¿»≈

ÏÚÙa ÌLiL ÌÈÈÚ‰ ÈËt ÏkL ÏÈÚÏ דבר של  ÌLÈבסופו  ¿≈∆»¿»≈»ƒ¿»ƒ∆∆¿»¿…«∆¿»
ÔBˆa Ìb, הרצון התעוררות בתחילת ‰Ìאפילו  ÔBˆaL ‡l‡ «»»∆»∆»»≈

ÌÏÚ‰a, נתגלו לא ‰ÈÂ'ועדיין  ˙ÈÁa ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ¿∆¿≈«∆≈≈ƒ¿ƒ«¬»»
ÏÏk ˙Bi˙B‡ '„ ˙ÈÁa ÔÈ‡ '˙eÓˆÚ'aL,מוגדרות אותיות בתור  ∆¿«¿≈¿ƒ«ƒ¿»

‡e‰ ÌÈÚ ˙Bi˙B‡‰ '„ È‰L כאמור˙eËMt˙‰Â ÌeˆÓˆ ∆¬≈»ƒƒ¿»»ƒ¿¿ƒ¿«¿
Èel‚Â ÌÏÚ‰ „bÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L Ca˙È B˙eÓˆÚÂ ,'eÎ שהם ¿«¿ƒ¿»≈∆¿«¿»ƒ∆∆∆¿≈¿ƒ

בעצם  לא אך  העצם של  והתפשטות בהארה רק מקום להם שיש מושגים

ÏÏk.עצמו , ˙eËMt˙‰Â ÌeˆÓv‰ ÔÈÚ Ba CiL ‡Ï וכמבואר …«»ƒ¿««ƒ¿¿ƒ¿«¿¿»
הוי ' שם בין  שההבדל  הנזכר  במאמר 

על  יובן  שבעצמותו  הוי ' לשם שברצון 

לבנות  ברצון  המתעורר  מאדם משל  פי 

יש  שמטבעו  מכך  נובע והדבר  בית,

בעצם  שמושרש לבית רצון  אדם לכל 

מכך  וכתוצאה מוחלט", כ "רצון  נפשו 

התהליך  של  בסופו  מתעורר  האדם

כביכול . למעלה, גם וכך  גלוי . ברצון 

לבריאת  העליון  הרצון  התעוררות

המוחלט" מ"רצון  נובעת העולמות

וגם  בעצמותו . שקיים לעולמות

המוחלט', "רצון  של  זו  נעלמת בבחינה

שבהמשך  הוי ' שם את בהעלם יש

מדרגה  ויורד  דרכו  מתגלה הרצון 

ב'רצון  הוא הוי ' ששם כפי  אבל  לדרגה,

לא  האותיות בין  ההבדלים המוחלט',

להגדיר  ניתן  ולא נרגשים ולא ניכרים

היא  מציאותם כי  ביניהם ולחלק אותן 

מוגדרת. ולא מופשטת בצורה

ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ˜c LecÁ‰Â¿«ƒƒ¿ƒ««
'Èe‰c ÌÏÚ‰‰ ˙ÈÁaL ‡e‰∆¿ƒ««∆¿≈¿«»»
'ÈÂ‰ ‡e‰L ,‡ÏÈÚÏcƒ¿≈»∆¬»»

,'˙eÓˆÚ'aL ההעלם אפילו  הנה ∆¿«¿
LnÓהזה הנעלה  Èel‚a ‡a»¿ƒ«»

.‡z˙Ïc 'ÈÂ‰a הדבר וטעם «¬»»ƒ¿«»
התגלות  גם הייתה סוף ים שבקריעת

היא  הזו  והנעלמת הנעלית הבחינה של 

‰˙È‰ ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ˜ È‰L∆¬≈¿ƒ««»¿»
ŒÔzÓe ,‰BzŒÔzÓÏ ‰Î‰¬»»¿««»¿««

È˙k ‰Bz19'ÈÂ‰ ÈÎ‡ »¿ƒ»…ƒ¬»»
ŒÔzÓ ˙ÚLaL ,eÈ‰Â ,EÈ˜Ï‡¡…∆¿«¿∆ƒ¿«««
'ÈÂ‰ Ìb CLÓ ‰Bz»ƒ¿««¬»»
ÌÈÒÙBz ‰hÓÏ ‰Bz‰ „enÏ È„ÈŒÏÚL e‰fL ,'˙eÓˆÚ'aL∆¿«¿∆∆∆«¿≈ƒ«»¿«»¿ƒ

Ca˙È B˙eÓˆÚ ˙ÈÁa כפי בתורה עוסקים הזה בעולם שכאן  למרות ƒ¿ƒ««¿ƒ¿»≈
 ֿ הקדוש של  עצמותו  את בתורה יש בעצם כי  גשמיים, בדברים שנתלבשה

ֿ הוא, ‡eÓברוך  ÔÎÏÂ20Ô‡ÎÏ ‡aL ÈÓ ÈL‡ הבא לעולם ¿»≈»¿«¿≈ƒ∆»¿»
‡ÈÏ‚a ‰hÓÏ „ÓlL „eÓÏz‰ È„ÈŒÏÚL ,B„Èa B„eÓÏ˙Â חלק ¿«¿¿»∆«¿≈««¿∆»«¿«»¿«¿»

e‰fLהנגלה  ,„È˙ÚÏc ÌÈÈelb‰ ÏÎÏ ‰ÎBÊ ‡e‰ È‰ ,‰B˙c¿»¬≈∆¿»«ƒƒƒ¿»ƒ∆∆
‰Bza ÔÚaÚ‚Úbt‡ CÈÊ Ôa‡‰) ez ÌÈÈÚ‰ ÏkL ÈÙÏ¿ƒ∆»»ƒ¿»ƒƒ¿»¿ƒ»≈≈≈«»
,‰BzŒÔzÓÏ ‰Î‰ ‰˙È‰ ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈwL ÔÂÈÎÂ .‰hÓlL∆¿«»¿≈»∆¿ƒ««»¿»¬»»¿««»
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י     

ׁשּנמ ׁש ׁשּב'עצמ ּות ', הוי' ּגם  ֿ ס ּוף  ים  ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָּבקריעת 

נמ ׁש ֿ זה  ֿ ידי ועל  ּדלת ּתא . הוי' ּבבחינת  ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָּבג ּלּוי

ּבעלמא  האיר  ּדאת ּכסיא  ׁשעלמא  יֹותר  למ ּטה  ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָּגם 

נה ּפּדאת ּגלי  ה ּזה  ּבע ֹולם  למ ּטה  ׁשּגם  ועד  א , ְְְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָ

ליּבׁשה . ְַַָָָה ּים 

‰p‰Â ועלמא ּדאת ּגליא  עלמא  לח ּבר  ה ּכח  ¿ƒ≈ְְְְְְְִֵַַַַָָָָָֹ

ח ּבּור  ׁשּיהיה  יֹותר  למעלה  ועד  ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָּדאת ּכסיא 

מ ׁשה  ֿ ידי על  זה  הרי ּדלעילא , והוי' ּדלת ּתא  ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹהוי'

ׁשּכת ּוב 21ר ּבינּו ּוכמ ֹו הוי',22, הוי' וּיקרא  ְְֲֲִֵֶַַָָָָָָ

מ ׁשה  ׁשל  ׁשּבחינת ֹו ּדכיון מ ׁשה , על  קאי ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹּדוּיקרא 

לח ּברם , ּבכח ֹו לכן ה ּבחינֹות , מב ' למעלה  ְְְְְְִִִֵַַַָָָֹהיא 

ּגם  למעלה  היא  מ ׁשה  ׁשל  ׁשּבחינת ֹו ְְְְְִִֶֶֶַַַָָֹוהינּו,

מ ּבחינת  ּגם  למעלה  היינּו ּדלעילא , הוי' ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָמ ּבחי'

לעיל  נת ּבאר  ּדה ּנה  ׁשּב'עצמ ּות '. ׁשהוי'23הוי' ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָ

ה ּמחלט  ׁשּברצ ֹון הוי' ּבחינת  ה ּוא  ְְְְֲִֶֶַַַָָָָָֻׁשּב'עצמ ּות '

הוי' ּבחינת  ׁשּגם  מ ּובן ּכן ואם  ְְְְֲִִֵֶַַַָָָּבעצמ ּות ֹו,

א ּלא  מ ּמׁש,  ית ּבר עצמ ּות ֹו אינֹו ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָׁשּב'עצמ ּות '

היא  מ ׁשה  ׁשּבחינת  וזה ּו ּבעצמ ּות ֹו. ה ּכל ּול  ְְְְִִֶֶֶַַַָָֹהא ֹור 

מ ׁשה  ּכי ׁשּב'עצמ ּות ', הוי' מ ּבחינת  ּגם  ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָֹלמעלה 

ׁשּכת ּוב  וזה ּו מ ּמׁש.  ית ּבר ּבעצמ ּות ֹו 24מ ּגיע  ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָ

הוי' ע ׂשה  א ׁשר  ה ּגד ֹולה  ה ּיד  את  יׂשראל  ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָוּירא 

ּבהוי' וּיאמינּו הוי' את  העם  וּיירא ּו ְְְֲֲֲִִִִֶַַַַַָָָָָָּבמצרים 

ה ּוא  ׁשּבּפס ּוק  ה ּמדרג ֹות  ּדסדר  עב ּדֹו, ְְְְֵֵֶֶֶַַַַָֹּובמ ׁשה 

ע ׂשה  א ׁשר  ג ֹו' יׂשראל  וּירא  למעלה , ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָמ ּלמ ּטה 

הוי' את  העם  וּיירא ּו ּדלת ּתא , הוי' היינּו ְְְֲֲֲִִֶַַַָָָָָָָָָהוי'

הוי' היינּו ּבהוי' וּיאמינּו ּדלעילא , הוי' ְְְֲֲֲֲִִֵַַַַַָָָָָָָהיינּו

לעיל  ׁשּנת ּבאר  (ּכמ ֹו ּבאריכ ּות ),25ׁשּב'עצמ ּות ' ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָ

מ ּובן  ׁשּמּזה  עב ּדֹו, ּובמ ׁשה  נאמר  ֿ זה  ְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַָֹּולאחרי

הוי' מ ּבחינת  ּגם  למעלה  היא  מ ׁשה  ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָֹׁשּבחינת 

ּגם  ּולהמ ׁשי לח ּבר  ּבכח ֹו ולכן ְְְְְְְִֵֵֶַַַַָֹׁשּב'עצמ ּות '.

ּבג ּלּוי. ׁשּיאיר  ׁשּב'עצמ ּות ' הוי' ְְְְֲִִִֶֶַַָָָּבחינת 
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ואילך).21) ג קנה, ח "א – החדשה (בהוצאה ואילך ב  ריז, בשלח  תו"ח  ראה – לקמן ו.22)בהבא לד, ד"ה 23)תשא

ואילך). 242 ע ' (לעיל פ "ה לא.24)והחרים יד, ואילך).25)בשלח  240 ע ' (לעיל ואילך פ "ד והחרים ד"ה

    
ה'עצמות', גילוי  ‰ÈÂ'שהוא Ìb ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ˜a È‡‰≈ƒƒ¿ƒ«««¬»»

ŒÏÚÂ .‡z˙Ïc 'ÈÂ‰ ˙ÈÁa Èel‚a CLÓpL ,'˙eÓˆÚ'aL∆¿«¿∆ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ«¬»»ƒ¿«»¿«
‰ÊŒÈ„È היא כלל  שבדרך  שבו  נעלית הכי  בדרגה דלעילא שהוי ' לאחר  ¿≈∆

בו  והאיר  וחדר  דלתתא בהוי ' התגלה שבעצמות, הוי ' מהתגלות, ְַָלמעלה

CLÓ הדבר˙BÈ ‰hÓÏ Ìb ƒ¿»«¿«»≈
‡ÈÒk˙‡c ‡ÓÏÚL כלל שבדרך  ∆»¿»¿ƒ¿«¿»

ונעלם  מכוסה ÓÏÚa‡הוא È‡‰≈ƒ¿»¿»
,‡ÈÏb˙‡c הבחינות והתגלות ¿ƒ¿«¿»

לדרגה  מדרגה ונמשכה הלכה הנעלמות

‰f‰ ÌÏBÚa ‰hÓÏ ÌbL „ÚÂ¿«∆«¿«»»»«∆
Ìi‰ Ct‰ העלם LaÈÏ‰שעניינו  ∆¿««»¿«»»

גילוי . שעניינה

aÁÏ Ák‰ ‰p‰Â‡ÓÏÚ ¿ƒ≈«…«¿«≈»¿»
‡ÈÒk˙‡c ‡ÓÏÚÂ ‡ÈÏb˙‡c¿ƒ¿«¿»¿»¿»¿ƒ¿«¿»
ב"עלמא  והנעלם שהנסתר  כך 

ב"עלמא  ויאיר  יתגלה דאתכסיא"

˙BÈדאתגליא" ‰ÏÚÓÏ „ÚÂ¿«¿«¿»≈
‡z˙Ïc 'ÈÂ‰ eaÁ ‰È‰iL∆ƒ¿∆ƒ¬»»ƒ¿«»

‡ÏÈÚÏc 'ÈÂ‰Â הכי שהדרגה כך  «¬»»ƒ¿≈»
דלעילא" ב"הוי ' נעלמת והכי  נעלית

דלתתא", ב"הוי ' ותאיר  ≈¬‰Èתתגלה
eÈa ‰LÓ È„ÈŒÏÚ ‰Ê21, ∆«¿≈…∆«≈

e˙kL BÓÎe22 י "ג בפסוקי  בתורה ¿∆»
הרחמים ‰ÈÂ',מידות 'ÈÂ‰ ‡˜iÂ«ƒ¿»¬»»¬»»

È‡˜ ‡˜iÂc ומכוון ÏÚמדבר  ¿«ƒ¿»»≈«
ÏL B˙ÈÁaL ÔÂÈÎc ,‰LÓ…∆¿≈»∆¿ƒ»∆
'Ó ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ ‰LÓ…∆ƒ¿«¿»ƒ

,˙BÈÁa‰ וגם העליונה גם «¿ƒ
BÁÎaהתחתונה  ÔÎÏ משה של  »≈¿…

ÏL B˙ÈÁaL ,eÈ‰Â ,ÌaÁÏ¿«¿»¿«¿∆¿ƒ»∆
Ìb ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ ‰LÓ…∆ƒ¿«¿»«
eÈÈ‰ ,‡ÏÈÚÏc 'ÈÂ‰ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«¬»»ƒ¿≈»«¿
'ÈÂ‰ ˙ÈÁaÓ Ìb ‰ÏÚÓÏ¿«¿»«ƒ¿ƒ«¬»»

,'˙eÓˆÚ'aL. להלן שיבואר  כפי  ∆¿«¿
ÏÈÚÏ ‡a˙ ‰p‰c23 במאמר ¿ƒ≈ƒ¿»≈¿≈

(ונזכר  הנ "ל  "והחרים" ֿ המתחיל  דיבור 

לעיל ) בביאור  בקצרה ««¬∆ÈÂ‰L'גם
'ÈÂ‰ ˙ÈÁa ‡e‰ '˙eÓˆÚ'aL∆¿«¿¿ƒ«¬»»
B˙eÓˆÚa ËÏÁn‰ ÔBˆaL∆»»«À¿»¿«¿
ועדיין  בעצמותו  מושרש שהוא כפי 

לברוא  הרצון  התעוררות היתה לא

עולמות, ÔeÓולהוות Ôk Ì‡Â¿ƒ≈»
,LnÓ Ca˙È B˙eÓˆÚ BÈ‡ '˙eÓˆÚ'aL 'ÈÂ‰ ˙ÈÁa ÌbL∆«¿ƒ«¬»»∆¿«¿≈«¿ƒ¿»≈«»

B˙eÓˆÚa ÏeÏk‰ B‡‰ ‡l‡,העצם שלעומת בחסידות כמבואר  ∆»»«»¿«¿
מקור  'מאור ', שלכל  ואף לעצם, שמחוץ דבר  היא והתפשטות התגלות כל 

עצמו  המאור  זה אין  סוף סוף הרי  אור , של  והתפשטות הארה יש אור , של 

עדיין  שהוא כפי  השמש וזיו  אור  (כמשל  בעצמותו  כלול  שהאור  כפי  אלא

השמש). ÈÁaL˙בתוך  e‰ÊÂ¿∆∆¿ƒ«
Ìb ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ ‰LÓ…∆ƒ¿«¿»«
,'˙eÓˆÚ'aL 'ÈÂ‰ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«¬»»∆¿«¿
B˙eÓˆÚa ÚÈbÓ ‰LÓ Èkƒ…∆«ƒ«¿«¿

LnÓ Ca˙È. באורו רק ולא ƒ¿»≈«»
e˙kL e‰ÊÂ24 לאחר בתורה ¿∆∆»

סוף  ים קריעת נס ¿»»iÂ‡תיאור 
‰ÏB„b‰ „i‰ ˙‡ Ï‡NÈƒ¿»≈∆«»«¿»
ÌÈˆÓa 'ÈÂ‰ ‰NÚ L‡¬∆»»¬»»¿ƒ¿«ƒ
'ÈÂ‰ ˙‡ ÌÚ‰ e‡ÈiÂ«ƒ¿»»∆¬»»
,BcÚ ‰LÓe 'ÈÂ‰a eÈÓ‡iÂ««¬ƒ«¬»»¿…∆«¿
˜eÒtaL ˙B‚„n‰ „Òc¿≈∆««¿≈∆«»

,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‡e‰ היינו ƒ¿«»¿«¿»
‚B'שבתחילה  Ï‡NÈ ‡iÂ««¿ƒ¿»≈

eÈÈ‰ 'ÈÂ‰ ‰NÚ L‡ בשלב ¬∆»»¬»»«¿
של  התגלות הייתה ««¬‰ÈÂ'ראשון 

,‡z˙Ïc מכן e‡ÈiÂלאחר  ƒ¿«»«ƒ¿
eÈÈ‰ 'ÈÂ‰ ˙‡ ÌÚ‰ התגלות »»∆¬»»«¿

ÏÈÚÏc‡,של  'ÈÂ‰,הבא ובשלב ¬»»ƒ¿≈»
של  לדרגה הגיעו  יותר , הנעלה

eÈÈ‰ 'ÈÂ‰a eÈÓ‡iÂ שהייתה ««¬ƒ«¬»»«¿
של  eÓˆÚ'aL˙'התגלות 'ÈÂ‰¬»»∆¿«¿
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יי       

י p‰Â‰ד ) ׁשּקריעת  הכנה ּכׁשם  היתה  ֿ ס ּוף  ם  ¿ƒ≈ְְְֲִֵֶַַָָָָ

ּגם  ּכ ּדת ֹורה , ּדגליא  ֿ ּתֹורה  ְְְְַַַַָָָָלמ ּתן

ּתהיה  לעתיד  ה ּתֹורה  ּפנימ ּיּות  ׁשּתת ּגּלה  ְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָֹקדם 

יד ֹו והניף  ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו ה ּנהר , ּדבקיעת  ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָההכנה 

ר ּוח ֹו ּבעים  ה ּנהר  מ ׁשיח .26על  ׁשל  ר ּוח ֹו ּדא  , ְִֶַַַַָָָָָ

ּדגליא  ֿ ּתֹורה  למ ּתן ׁשההכנה  ּביניהם , ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוההפר ׁש

ֿ ּתֹורה  למ ּתן והכנה  ה ּים , ּבקיעת  היא  ְְְֲִִַַַַַָָָָָּדת ֹורה 

ה ּנהר . ּבקיעת  היא  ה ּתֹורה  ְְִִִִִַַַָָָּדפנימ ּיּות 

e‡e לנהר 27הענין ים  ּבין ההפר ׁש ּדה ּנה , , ≈ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָ

ּבאדם  ה ּנפ ׁש ּבכח ֹות  ׁשה ּוא  מ ּכמ ֹו ְְִֶֶֶַָָָָֹיּובן

ּבחינת  ה ּוא  ונהר  ּדּבּור , ּבחינת  ה ּוא  ׁשּים  ְְְְִִִֶַַַָָָָלמ ּטה ,

וק ּימא 28מח ׁשבה  מקוי ים  ּכי, כן 29, ּוכמ ֹו , ְְְֲִִֵֵַַָָָָָ

לד ּבר  ועת  לח ׁשֹות  עת  - ה ּנהר 30ּבד ּבּור  ּומי , ְְְֲִֵֵֵֵַַַָָ

ואזלי  ׁשּמׁשֹוטטת 31ניידי ּבמח ׁשבה  כן ּוכמ ֹו , ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָ

יׁש ּבמח ׁשבה ) והן ּבד ּבּור  (הן ּוב ׁשניהם  ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָּתמיד .

לענין  צרי ולכן ּגּלּוי, ּובחינת  העלם  ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָּבחינת 

ּבזה , והענין ּבג ּלּוי. ימ ׁש ׁשההעלם  ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻה ּבקיעה ,

ז"ל  ר ּבֹותינּו אמר ּו אינׁש32ּדה ּנה  קאי לא  ְְִִִֵֵֵַַָָֹ

זאת  ׁשּמּלבד  והינּו, כ ּו', ּדר ּביּה ְְְְְִֵֶַַַַַָֹא ּדע ּתא 

ּגּלּוי  ּבהם  אין עצמם  מ ּצד  ה ּדּבּור  ְִִִִֵֶֶַַַָָׁשא ֹות ּיֹות 

ואז  ֿ ׂשכל , ּבר  יהיה  ׁשה ּתלמיד  צרי ולכן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָה ּׂשכל ,

א ֹות ּיֹות  ֿ ידי על  ה ּׂשכל  את  לג ּלֹות  יּוכל  ְְְִֵֵֶֶַַַַַָּדוקא 

עצמם  ׁשּבא ֹות ּיֹות  לפי והינּו הרב , ׁשל  ְְְְִִִֶֶַַַַָָָה ּדּבּור 

לא  ֿ ׂשכל  ּבר  ׁשאינֹו מי ולכן ּבהעלם , ה ּוא  ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹה ּׂשכל 

הרי  זאת , מ ּלבד  ה ּנה  מהא ֹות ּיֹות , מא ּומה  ְְֲִִִִֵֵֵַָָָֹיבין

ּכא ׁשר  עצמ ֹוּגם  ּומיּגע  ֿ ׂשכל  ּבר  ה ּוא  ה ּתלמיד  ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַ

לא  אז ּגם  ּבא ֹות ּיֹות , ׁשּיׁשנֹו ה ּׂשכל  את  ְְִֵֶֶֶֶַַַָָֹלג ּלֹות 

ה ּׂשכל  עצם  ׁשּבחינת  והינּו, ּדר ּביּה, א ּדע ּתא  ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָקאי

וה ּנה , ּבג ּלּוי . ּבא  ואינֹו ּבא ֹות ּיֹות  ּבהעלם  ְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָנׁשאר 

ּבמח ׁשבה  ּגם  ּכ וג ּלּוי, העלם  יׁש ׁשּבד ּבּור  ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָּכׁשם 

ּדּבּור  ּבין ההפר ׁש ׁשהרי וג ּלּוי, העלם  ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַיׁש
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יב     

לזּולת ֹו, ּגּלּוי ה ּוא  ׁשּדּבּור  ה ּוא  ְְֲִִֶַָָָלמח ׁשבה 

ּכׁשם  ה ּנה  ולכן, לעצמ ֹו, ּגּלּוי היא  ְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָּומח ׁשבה 

ֿ ידי  על  ל ּזּולת  נת ּגּלה  לא  ה ּׂשכל  ּופנימ ּיּות  ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַֹׁשעצם 

ׁשעמק  ּבמח ׁשבה , ּגם  ּכ ה ּדּבּור , ְֲִִֶֶַַַָָָֹא ֹות ּיֹות 

ּגם  מת ּגּלים  אינם  וה ּמּדֹות  ה ּׂשכל  ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָּופנימ ּיּות 

ׁשאנּו ּוכמ ֹו ה ּמח ׁשבה , א ֹות ּיֹות  ֿ ידי על  ְְְְֲִֵֶַַַַָָָלעצמ ֹו

ֿ אפ ׁשר  אי ּבתק ּפּה היא  ה ּמּדה  ׁשּכא ׁשר  ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָר ֹואים 

ׁשּנת ּבאר   ּדר ֿ ועל  מס ּדרת . מח ׁשבה  ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֻׁשּתהיה 

להיֹות  צרי מס ּדר , ּדּבּור  ׁשּיהיה  ׁשּבכדי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָֻלעיל 

ׁשּבכדי  ּבמח ׁשבה , ּגם  ה ּוא  ּכן ּבמח ׁשבה , ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָצמצ ּום 

צמצ ּום  להיֹות  צרי מס ּדרת , מח ׁשבה  ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָֻׁשּתהיה 

וה ּמּדֹות  ה ּׂשכל  ּׁשעצם  לפי והינּו ּובמ ּדֹות , ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַּבׂשכל 

ה ּמח ׁשבה . ּבא ֹות ּיֹות  מת ּגּלים  ְְֲִִִֵַַַָָָאינם 

‰Êe ּדנגלה ֿ ּתֹורה  למ ּתן ׁשההכנה  ה ּטעם  יּובן »∆ְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָ

ּבחינת  ה ּים , ּבקיעת  ֿ ידי על  היתה  ְְְְְִִֵַַַַָָָָּדת ֹורה 

ה ּתֹורה  ּדפנימ ּיּות  ֿ ּתֹורה  למ ּתן וההכנה  ְְְֲִִִִַַַַַָָָָה ּדּבּור ,

ה ּמח ׁשבה , ּבחינת  ה ּנהר , ּבקיעת  ֿ ידי על  ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָּתהיה 

על ֿ ה ּוא  ּדלעתיד  ה ּתֹורה  ּפנימ ּיּות  ׁשּגּלּוי ְְְִִִִִִֶַַָָלפי

ּפנימ ּיּות  עמק  ּגּלּוי האדם  ּבנפ ׁש ּדגמא   ְְְִִִֶֶֶֶֶָָָָֹֻּדר

על  מעלימים  ה ּמח ׁשבה  א ֹות ּיֹות  ׁשּגם  ֲֲִִִֶַַַַַַָָֹה ּכח ֹות ,

וזה ּו מ ׁשיח 33זה . ּגּבי ּׁשּכת ּוב  יׂשּכיל 34מה  ה ּנה  ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

למעלה  ׁשּיהיה  מאד , וגב ּה ונּׂשא  יר ּום  ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹעב ּדי

ר ּבינּו מ ׁשה  ּכפי 35מהאב ֹות , ּגם  הרא ׁשֹון ּומאדם  ְִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ

החטא  קדם  אחר 36ׁשהיה  ּבמק ֹום  ּומבאר  ,37 ְְְֵֵֶֶַַָָָָֹֹ

ׁשּנ ה ּמעל ֹות  ּכנגד ׁשחמ ׁש הם  מ ׁשיח  ּגּבי אמר ּו ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ

ר ּוח  נפ ׁש ה ּנׁשמה , ּבהם  ׁשּנקראת  ה ּׁשמ ֹות  ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָחמ ּׁשה 

יחידה  ח ּיה  מ ׁשה 38נׁשמה  האב ֹות  ׁשאצל  והינּו, , ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

נפ ׁש ּבחינת  ּגּלּוי רק  היה  הרא ׁשֹון ואדם  ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָר ּבנּו

יחידה , ּבחינת  ּגם  יג ּלה  ּומ ׁשיח  ח ּיה , נׁשמה  ְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָר ּוח 

מה ׁשּתל ׁשל ּות , למעלה  היא  יחידה  ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָׁשּבחינת 

ואף  ע ּתיק . ּפנימ ּיּות  ּבחינת  ה ּוא  למעלה  ְְְְְְְִִִִִַַַַָָָוענינּה
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א ּבא  ּפנימ ּיּות  מ ּבחינת  ה ּוא  מ ׁשה  ,39ׁשּגם  ְְִִִִֶֶַַַָֹ

ע ּתיק  ּפנימ ּיּות  א ּבא  ֿ מק ֹום ,40ּופנימ ּיּות  מ ּכל  , ְְִִִִִִַַָָָ

ׁשהיא  ּכפי ע ּתיק  ּפנימ ּיּות  ּדֹומה  אינֹו ְְֲִִִִִֵֵֶֶַהרי

ּכפי  ע ּתיק  לפנימ ּיּות  א ּבא , ּפנימ ּיּות  ְְְְִִִִִִִִִַַַָּבבחינת 

תרס "ו  ּבהמ ׁש ּכּמבאר  ּבמק ֹומ ּה, ְְְְִִֵֶֶַָָֹׁשהיא 

ּפנימ ּיּות 41ּבאר ּכה  ּגּלּוי ּבׁשביל  ה ּנה  ולכן, . ְְְֲִִִִִִֵֵָָָֻ

מס ּפיק  לא  ה ּמׁשיח , ּבביאת  ׁשּיהיה  ְְְִִִִֶֶַַַַַָָֹה ּתֹורה 

ה ּנהר , ּבקיעת  ּגם  להיֹות  צרי א ּלא  ה ּים , ְְְִִִִֶַַַַַָָָָָּבקיעת 

ּדלעתיד . ה ּתֹורה  ּפנימ ּיּות  לג ּלּוי ההכנה  ְְְֲִִִִִִֶַַָָָָׁשּזֹוהי

ּׁשּכת ּוב e‰ÊÂה ) ּבּנהר 16מה  ליּבׁשה , ים   הפ ¿∆ְֶַַַַָָָָָָָ

ּדח ׁשיב  ּבֹו, נׂשמחה  ׁשם  ּברגל , ְְְְֲִִֶַַַָָָּיעבר ּו

ים   הפ למעלה . ּדמ ּלמ ּטה  ּבסדר  מדרג ֹות  ג ' ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָּכאן

ּביציאת  ׁשהיתה  ֿ ס ּוף  ים  קריעת  על  קאי ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָליּבׁשה ,

ה ּנהר  ּבקיעת  על  קאי ּברגל , יעבר ּו ּבּנהר  ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָמצרים .

ה ּתֹורה  ּפנימ ּיּות  לג ּלּוי הכנה  ׁשהיא  ְְְֲִִִִִִֶַָָָָּדלעתיד 

על  קאי ּבֹו, נׂשמחה  ׁשם  ּׁשּכת ּוב  ּומה  ְְְִִִֵֶַַָָָָָּדלעתיד .

ֿ ּפי  על  ּכּמּובן ּדלעתיד , ה ּתֹורה  ּפנימ ּיּות  ְְִִִִִִַַַָָָּגּלּוי

האריז"ל  ּבכתבי ּׁשּזכה 42ה ּמבאר  מה  ׁשּכל  ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

זה  היה  כ ּו' ה ּתֹורה  ּפנימ ּיּות  לג ּלּוי ְְֲִִִִֶַַָָָָהאריז"ל 

ׂשמח  ֿ ידי מצוה .על  ׁשל  ה  ְְְִִֵֶַָָ

ÌÓ‡ מ ּזה ׁשהרי להבין, צרי עדין »¿»ְֲֲִִִִֵֶֶַָָ

על ֿ ה ּתֹורה  לפנימ ּיּות  זכה  ְֲִִִִֶַַַָָָָׁשהאריז"ל 

ׁשּגּלּוי  לכא ֹורה , מ ּוכח  מצוה , ׁשל  ׂשמחה  ְְְְִִִִֵֶֶָָָָידי

ׁשל  מ ּׂשמחה  למעלה  ה ּוא  ה ּתֹורה  ְְְְִִִִֶַַָָָּפנימ ּיּות 

ּכעין  היה  ה ּתֹורה  ּפנימ ּיּות  ּגּלּוי ׁשהרי ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָמצוה ,

 ּולאיד מצוה . ׁשל  ה ּׂשמחה  על  ׂשכר  ְְְְִִִֶַַַָָָָָּתׁשל ּום 

יד ּוע  הרי הרי 43ּגיסא , ּדבר  לאיזה  ה ּגֹורם  ׁשּכל  ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ

ׁשּבכח ֹו ּגּופא  ׁשּמּזה  והינּו, מ ּמּנּו, למעלה  ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָֹה ּוא 

ּבעצמ ֹו ׁשה ּוא  מ ּוכח , זה , ּדבר  ּולהמ ׁשי ְְְְְִִֶֶַַָָָֹלגרם 

ֿ זה  ֿ ּפי ועל  ה ּדבר . המ ׁשכת  לגרם  ּבכח ֹו ולכן ֿ יד ֹו, על  ה ּנמ ׁש מה ּדבר  ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹלמעלה 
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וש"נ.39) ואילך. 244 ע ' ח "ו לקו"ש וראה ב . סו, בשלח  תו"א לקו"ת 40)ראה וראה שם. רמ "ז פט "ו. הק "ש שער פע "ח 

וש"נ. .49 ע ' ה'ש"ת בסה"מ  שליט "א אדמו"ר כ"ק  הערת ד. מט , ואילך.41)נצבים צה חרדים 42)ע ' ספר הקדמת ראה

וראה  דע ). גם (ד"ה להאריז"ל המצוות שער הקדמת וראה סע "ב ). רלט , בשל"ה הובא הרביעי . התנאי  – המצוות (תנאי 

ב . כ, תולדות ופכ"א.43)תו"א פט "ו תרל"ז וככה המשך ראה

    
מהכתר . שלמטה הספירות בעשר  שהם כפי  LÓ‰והמידות ÌbL Û‡Â¿«∆«…∆

‡a‡ ˙eiÓÈt ˙ÈÁaÓ ‡e‰39, החכמה ספירת של  הפנימיות היינו  ƒ¿ƒ«¿ƒƒ«»
ו 'אם') 'אב' נקראות המידות את ה'מולידות' ובינה חכמה (כי  "אבא" ֵָהנקרא

˜ÈzÚ ˙eiÓÈt ‡a‡ ˙eiÓÈÙe40, של והפנימיות החכמה העומק ¿ƒƒ«»¿ƒƒ«ƒ
בחינת  של  ובפנימיות בעומק קשור 

ֿ מה, כח אותיות שחכמה, (משום עתיק

היא  ממנו  שכתוצאה בביטול  היא

כן  ואם ממנה) שלמעלה במה קשורה

עתיק  בפנימיות קשור  רבנו  משה גם

שעל  משה על  משיח של  המעלה ומהי 

והמענה  וכו '? ונשא" "ירום נאמר  זה

כי  למרות ÌB˜ÓŒÏkÓ,הוא ƒ»»
אכן  משה, של  הבחינה שהחכמה,

כי  מהחכמה שלמעלה בכתר  קשורה

בין  מיוחדת וקירבה שייכות יש

עתיק", ל "פנימיות אבא" "פנימיות

זאת  ÓBc‰בכל  BÈ‡ È‰¬≈≈∆
‡È‰L ÈÙk ˜ÈzÚ ˙eiÓÈt¿ƒƒ«ƒ¿ƒ∆ƒ

,‡a‡ ˙eiÓÈt ˙ÈÁa הכתר ƒ¿ƒ«¿ƒƒ«»
שהוא  eiÓÈÙÏƒ¿ƒƒ˙בחכמה כפי 

dÓB˜Óa ‡È‰L ÈÙk ˜ÈzÚ«ƒ¿ƒ∆ƒƒ¿»
עצמו  CLÓ‰aבכתר  ‡nk ,«¿…»¿∆¿≈

‰k‡a Â"Ò˙41. »¬À»
Èelb ÏÈLa ‰p‰ ,ÔÎÏÂ¿»≈ƒ≈ƒ¿ƒƒ
‰È‰iL ‰Bz‰ ˙eiÓÈt¿ƒƒ«»∆ƒ¿∆

ÁÈLn‰ ˙‡Èa כך כל  שדרגתו  ¿ƒ««»ƒ«
ונעלית, ÚÈ˜a˙גבוהה ˜ÈtÒÓ ‡Ï…«¿ƒ¿ƒ«

Ìi‰, העליון הדיבור  ‡l‡בחינת «»∆»
‰p‰ ˙ÚÈ˜a Ìb ˙BÈ‰Ï CÈ»̂ƒƒ¿«¿ƒ««»»

העליונה, המחשבה È‰BfL∆ƒבחינת
‰Bz‰ ˙eiÓÈt Èel‚Ï ‰Î‰‰«¬»»¿ƒ¿ƒƒ«»

.„È˙ÚÏcƒ¿»ƒ
e˙kM ‰Ó e‰ÊÂ על ‰16) ¿∆«∆»

לבוא העתידה ÌÈהגאולה CÙ‰»«»
,Ï‚a eÚi ‰pa ,‰LaÈÏ¿«»»«»»««¿¿»∆
ÈLÁc ,Ba ‰ÁÓN ÌL»ƒ¿¿»«¬ƒ

ומונה  B‚„Ó˙שמפרט '‚ Ô‡k»«¿≈
.‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓc „Òa¿≈∆¿ƒ¿«»¿«¿»

˜‡Èהאחת  ,‰LaÈÏ ÌÈ CÙ‰ »«»¿«»»»≈
ÛeÒŒÌÈמכוון  ˙ÚÈ˜ ÏÚ«¿ƒ««

ÌÈˆÓ ˙‡ÈˆÈa ‰˙È‰L כהכנה ∆»¿»ƒƒ«ƒ¿«ƒ

- השנייה תורה. במתן  שבתורה הנגלה חלק eÚÈלהתגלות ‰pa«»»««¿
È‡˜ ,Ï‚a מכוון‰Î‰ ‡È‰L „È˙ÚÏc ‰p‰ ˙ÚÈ˜a ÏÚ ¿»∆»≈«¿ƒ««»»ƒ¿»ƒ∆ƒ¬»»

‰ÁÓN ÌL e˙kM ‰Óe .„È˙ÚÏc ‰Bz‰ ˙eiÓÈt Èel‚Ï¿ƒ¿ƒƒ«»ƒ¿»ƒ«∆»»ƒ¿¿»
,Ba- ביותר  והנעלית השלישית הדרגה Èelbמכוונת ˜‡Èשהיא ÏÚ »≈«ƒ

„È˙ÚÏc ‰Bz‰ ˙eiÓÈt¿ƒƒ«»ƒ¿»ƒ
הנהר , בקיעת של  ההכנה אחרי  שתהיה

È˙Îa ‡n‰ ÈtŒÏÚ Ôenk«»«ƒ«¿…»¿ƒ¿≈
Ï"ÊÈ‡‰42‰ÎfM ‰Ó ÏkL »¬ƒ«∆»«∆»»

˙eiÓÈt Èel‚Ï Ï"ÊÈ‡‰»¬ƒ«¿ƒ¿ƒƒ
È„ÈŒÏÚ ‰Ê ‰È‰ 'eÎ ‰Bz‰«»»»∆«¿≈

‰ÂˆÓ ÏL ‰ÁÓN עניין כן  ואם ƒ¿»∆ƒ¿»
להתגלות  במיוחד  קשור  השמחה

התורה. פנימיות

,ÔÈ‰Ï CÈˆ ÔÈ„Ú ÌÓ‡»¿»¬«ƒ»ƒ¿»ƒ
‰ÎÊ Ï"ÊÈ‡‰L ‰fÓ È‰L∆¬≈ƒ∆∆»¬ƒ«»»
È„ÈŒÏÚ ‰Bz‰ ˙eiÓÈÙÏƒ¿ƒƒ«»«¿≈
ÁÎeÓ ,‰ÂˆÓ ÏL ‰ÁÓNƒ¿»∆ƒ¿»»
˙eiÓÈt ÈelbL ,‰B‡ÎÏƒ¿»∆ƒ¿ƒƒ

‰‰ÁÓOÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ‰Bz«»¿«¿»ƒƒ¿»
Èelb È‰L ,‰ÂˆÓ ÏL∆ƒ¿»∆¬≈ƒ

‰Bz‰ ˙eiÓÈt זכה שהאריז "ל  ¿ƒƒ«»
ÏÚלו  ÎN ÌeÏLz ÔÈÚk ‰È‰»»¿≈«¿»»«

‰ÂˆÓ ÏL ‰ÁÓO‰ לו שהייתה «ƒ¿»∆ƒ¿»
נעלה  שהשכר  ומאחר  לכן , קודם

של  ששמחה נמצא עצמו  מהדבר 

ונמוכה  פחותה בדרגה היא מצווה

מה  כן  ואם התורה, פנימיות מהתגלות

שהתגלות  הכתוב דברי  משמעות

ל "שם  ותגרום תביא התורה פנימיות

בו "?. ÒÈb‡,נשמחה C„È‡Ïe מצד ¿ƒ»ƒ»
Úe„Èשני  È‰43ÌBb‰ ÏkL ¬≈»«∆»«≈

‰ÏÚÓÏ ‡e‰ È‰ c ‰ÊÈ‡Ï¿≈∆»»¬≈¿«¿»
‡Ùeb ‰fnL ,eÈ‰Â ,epnÓƒ∆¿«¿∆ƒ∆»

CÈLÓ‰Ïe Ì‚Ï BÁÎaL ולגלות ∆¿…ƒ¿…¿«¿ƒ
BÓˆÚa ‡e‰L ,ÁÎeÓ ,‰Ê c»»∆»∆¿«¿
CLÓp‰ c‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈«»»«ƒ¿»

BÁÎaומתגלה ÔÎÏÂ ,B„ÈŒÏÚ«»¿»≈¿…
ŒÏÚÂ .c‰ ˙ÎLÓ‰ Ì‚Ïƒ¿…«¿»««»»¿«
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יד     

מעצם  ה ּׂשמחה  ׁשהיא  מצוה , ׁשל  ׁשּׂשמחה  ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָנמצא 

מ ּגּלּוי  למעלה  היא  ה ּמצוה , מע ׂשה  ְְְֲִִִִִֵַַַָָק ּיּום 

ּׁשאמר ּו מה  להבין צרי וגם  ה ּתֹורה . ְְְְִִִִֶַַַָָָָּפנימ ּיּות 

ז"ל  ּומע ׂשים 44ר ּבֹותינּו ּבת ׁשּובה  אחת  ׁשעה  יפה  ְֲִִֵַַַַַָָָָָ

ה ּבא , הע ֹולם  ח ּיי מ ּכל  ה ּזה  ּבע ֹולם  ִִֵֶַַַָָָָָָט ֹובים 

ה ּמדרג ֹות  ּכל  היינּו ה ּבא  הע ֹולם  ח ּיי ּכל  ְְְֵֵֵַַַַַָָָָָּדפר ּוׁש

ׁשּבע ֹולם  ה ּנמ ּוכ ֹות  מה ּמדריג ֹות  ה ּבא , ְְֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּבע ֹולם 

וגם  העלי ֹון, ֿ עדן  ּגן ֿ עדן, ה ּגן ענין ׁשה ּוא  ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָה ּבא ,

ל ּמדרג ֹות  ועד  ה ּתח ּתֹון, ֿ עדן ּגן יֹותר  ְְְְֵֵֵֶַַַַַַַָלמ ּטה 

ה ּמׁשיח , ּביאת  ּכמ ֹו ה ּבא , ׁשּבע ֹולם  נעל ֹות  ְֲִִֵֶַַַַַַָָָָה ּיֹותר 

כ ּו' מנּוחה  להם  אין צ ּדיקים  ה ּמתים , ,45ּתח ּית  ְְִִִִֵֵֶַַַָָ

כ ּו' ּומנּוחה  ׁשּבת  ׁשּכּלֹו יֹותר ,46יֹום  ּולמעלה  , ְְְֵֶַַָָָֻ

ּבת ׁשּובה  אחת  ׁשעה  יפה  נאמר  ֿ זה  ְֱִֶֶֶַַַַָָָָָׁשעל 

הע ֹולם  ח ּיי מ ּכל  ה ּזה  ּבע ֹולם  ט ֹובים  ֲִִִֵֶַַַָָָָָּומע ׂשים 

מעלת  ּגדל  לעיל  ׁשּנת ּבאר  ּדאף  והינּו, ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָֹה ּבא .

מ ּכל ֿ לעתיד , ׁשּתת ּגּלה  ה ּתֹורה  ּפנימ ּיּות  ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָהפלאת 

ט ֹובים  ּומע ׂשים  ּבת ׁשּובה  יתרה  מעלה  יׁש ְְֲֲִִִֵֵַַָָָָמק ֹום ,

ה ּתֹורה  ּפנימ ּיּות  ּגּלּוי מא ׁשר  יֹותר  ה ּזה  ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָּבע ֹולם 

ֿ ּד47ּדלעתיד  ועל  לעיל . ּׁשּנת ּבאר  מה   ר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָ

היא  ה ּמצוה  מע ׂשה  ק ּיּום  מעצם  ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשה ּׂשמחה 

ה ּתֹורה . ּפנימ ּיּות  מ ּגּלּוי יֹותר  ְֲִִִִֵֵַַָנעלית 

ר ּבֹותינּוÔeÈÂו) ּבדברי ה ּפל ּוג ּתא  ּבהק ּדים  זה  ¿»ְְְְְְִִֵֵֶַַַָ

אין 48ז"ל  א ֹו ּכּונה  צריכ ֹות  מצ ֹות  אם  ְְִִִֵַַָָ

ּכּונה  ע ּלּוי 49צריכ ֹות  ּבענין היא  ּופל ּוג ּתתם  , ְְְְְִִִִַַָָָָ

ּבק ּיּום  ׁשהע ּלּוי היא  אחת  ּדעה  ה ּמצ ֹות , ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָּומעלת 

ֿ ידי  על  ּכי ּכּונה , ּבהם  יׁש ּכא ׁשר  ה ּוא  ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָה ּמצ ֹות 

יֹותר , נעלה  ּבאפן ה ּמצ ֹות  ק ּיּום  נע ׂשה  ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָֹה ּכּונה 

ה ּמצ ֹות  ק ּיּום  ׁשּמעלת  היא  ה ּׁשנּיה  ודעה  ּבח ּיּות . ה ּמצ ֹות  ק ּיּום  נע ׂשה  ׁשאז ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָלפי

ה ּכל  לדברי ּדה ּנה , ה ּמצוה . מע ׂשה  ק ּיּום  ּבג ּוף  אם ) ּכי ה ּכּונה , מ ּצד  (לא  ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָֹֹהיא 

ע ֹוׂשה  ואינֹו ה ּכּונה  את  ּכׁשמכון ׁשהרי ה ּכּונה , ולא  ה ּמצוה  מע ׂשה  ה ּוא  ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹהע ּקר 

ואינֹו ּבפעל  ה ּמצוה  את  ּוכ ׁשע ֹוׂשה  ה ּמצוה , את  ק ּים  לא  ּבפעל , ה ּמצוה  ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹאת 

ה ּמצוה  ק ּיּום  ֿ ח ֹובת  ידי יצא  אזי האחת 50מכ ּון, ׁשּלּדעה  היא , ה ּפל ּוג ּתא  א ּלא  . ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ
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מי "ז.44) פ "ד וש"נ.45)אבות בסופה. בסופה.46)ברכות ואילך).47)תמיד ד (קנט , ואילך ב  רכג, שם תו"ח  גם ראה

וש"נ.48) ע "ב . ריש קיד, ואילך).49)פסחים ב  (קנו, ואילך ב  ריח , שם תו"ח  ראה – לקמן רפל"ח .50)בהבא תניא ראה

    
ÌˆÚÓ ‰ÁÓO‰ ‡È‰L ,‰ÂˆÓ ÏL ‰ÁÓOL ‡ˆÓ ‰ÊŒÈtƒ∆ƒ¿»∆ƒ¿»∆ƒ¿»∆ƒ«ƒ¿»≈∆∆

,‰Âˆn‰ ‰NÚÓ Ìei˜ ידי על  שנגרמה רוחנית מהתגלות כתוצאה ולא ƒ«¬≈«ƒ¿»
המצווה  ‰Bz‰פעולת ˙eiÓÈt ÈelbÓ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ מה כן  ואם ƒ¿«¿»ƒƒ¿ƒƒ«»

בו ?. נשמחה ל "שם" גורמת התורה פנימיות שהתגלות בכך  הביאור 

ÔÈ‰Ï CÈˆ Ì‚Â לעיל האמור  איך  ¿«»ƒ¿»ƒ
הגילויים  של  הגדולה המעלה על 

אחד  בקנה עולה לבוא לעתיד  שיהיו 

Ï"Êעם  eÈ˙Ba eÓ‡M ‰Ó44 «∆»¿«≈«
‰eL˙a ˙Á‡ ‰ÚL ‰ÙÈ»»»»««ƒ¿»
‰f‰ ÌÏBÚa ÌÈBË ÌÈNÚÓe«¬ƒƒ»»«∆

המשיח  ביאת ÈiÁלפני  ÏkÓƒ»«≈
‡a‰ ÌÏBÚ‰ ביאת את גם הכוללים »»«»

‰ÌÏBÚהמשיח, ÈiÁ Ïk LeÙc¿≈»«≈»»
˙B‚„n‰ Ïk eÈÈ‰ ‡a‰«»«¿»««¿≈
˙B‚È„n‰Ó ,‡a‰ ÌÏBÚaL∆»»«»≈««¿≈
,‡a‰ ÌÏBÚaL ˙BÎeÓp‰«¿∆»»«»

‡e‰L,Ô„ÚŒÔb‰ ÔÈÚ כל על  ∆ƒ¿«««≈∆
שהם שבו  ∆≈»Ô„ÚŒÔbהדרגות

ŒÔb ˙BÈ ‰hÓÏ Ì‚Â ,ÔBÈÏÚ‰»∆¿¿«¿«»≈«
˙B‚„nÏ „ÚÂ ,ÔBzÁz‰ Ô„Ú≈∆««¿¿«««¿≈
,‡a‰ ÌÏBÚaL ˙BÏÚ ˙Bi‰«≈«¬∆»»«»
˙iÁz ,ÁÈLn‰ ˙‡Èa BÓk¿ƒ««»ƒ«¿ƒ«
Ì‰Ï ÔÈ‡ ÌÈ˜Ècˆ ,ÌÈ˙n‰«≈ƒ«ƒƒ≈»∆

'eÎ ‰ÁeÓ45˙aL BlkL ÌBÈ , ¿»∆À«»
'eÎ ‰ÁeÓe46, הם אלה שכל  ¿»

המשיח  בימות שונות (ותקופות) דרגות

"עולם  בשם נקראות כללי  שבאופן 

˙BÈ,הבא" ‰ÏÚÓÏe דרגות היינו  ¿«¿»≈
שלא  הבא" ב"עולם גבוהות יותר  עוד 

כאן  הדרגות ÊŒÏÚL‰נזכרו  כל  על  ∆«∆
מהנמוכות  הבא" ב"עולם השונות

ביותר  הנעלות ועד  ÙÈ‰ביותר  Ó‡∆¡«»»
ÌÈNÚÓe ‰eL˙a ˙Á‡ ‰ÚL»»««ƒ¿»«¬ƒ
ÈiÁ ÏkÓ ‰f‰ ÌÏBÚa ÌÈBËƒ»»«∆ƒ»«≈
Û‡c ,eÈ‰Â .‡a‰ ÌÏBÚ‰»»«»¿«¿¿«
˙ÏÚÓ Ï„b ÏÈÚÏ ‡a˙pL∆ƒ¿»≈¿≈…∆«¬«
‰Bz‰ ˙eiÓÈt ˙‡ÏÙ‰«¿»«¿ƒƒ«»

„È˙ÚÏ ‰lb˙zL כך כדי  עד  ∆ƒ¿«∆∆»ƒ
יש  הזו  המופלאה למעלה שכהכנה

של  שורה והסרת הנהר  בבקיעת צורך 

האלוקי , האור  על  והסתרים העלמות

‰˙È ‰ÏÚÓ LÈ ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈«¬»¿≈»
ÌÈBË ÌÈNÚÓe ‰eL˙aƒ¿»«¬ƒƒ

‰f‰ ÌÏBÚa כעת‰Bz‰ ˙eiÓÈt Èelb L‡Ó ˙BÈ »»«∆≈≈¬∆ƒ¿ƒƒ«»
„È˙ÚÏc47ÌˆÚÓ ‰ÁÓO‰L ÏÈÚÏ ‡a˙pM ‰Ó CcŒÏÚÂ . ƒ¿»ƒ¿«∆∆«∆ƒ¿»≈¿≈∆«ƒ¿»≈∆∆

‰Âˆn‰ ‰NÚÓ Ìei˜ מכך כתוצאה הבאים הנעלים הגילויים כל  לפני  ƒ«¬≈«ƒ¿»
.‰Bz‰ ˙eiÓÈt ÈelbÓ ˙BÈ ˙ÈÏÚ ‡È‰ƒ«¬≈≈ƒƒ¿ƒƒ«»

ÌÈc˜‰a ‰Ê ÔeÈÂ (Â¿»∆¿«¿ƒ
‡z‚eÏt‰ ההלכתית המחלוקת «¿¿»

Ï"Êשמצינו  eÈ˙Ba È„a48 ¿ƒ¿≈«≈«
B‡ ‰ek ˙BÎÈˆ ˙BˆÓ Ì‡ƒƒ¿¿ƒ«»»

‰ek ˙BÎÈˆ ÔÈ‡49, ≈¿ƒ«»»
Ì˙z‚eÏÙe לפי שלהם והמחלוקת ¿¿»»

הדברים  ÈelÚפנימיות ÔÈÚa ‡È‰ƒ¿ƒ¿«ƒ
˙Á‡ ‰Úc ,˙Bˆn‰ ˙ÏÚÓe«¬««ƒ¿≈»««
˙Bˆn‰ Ìei˜a ÈelÚ‰L ‡È‰ƒ∆»ƒ¿ƒ«ƒ¿

‰a LÈ L‡k ‡e‰Èk ,‰ek Ì «¬∆≈»∆«»»ƒ
Ìei˜ ‰NÚ ‰ek‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈««»»«¬∆ƒ
,˙BÈ ‰ÏÚ ÔÙ‡a ˙Bˆn‰«ƒ¿¿…∆«¬∆≈
˙Bˆn‰ Ìei˜ ‰NÚ Ê‡L ÈÙÏ¿ƒ∆»«¬∆ƒ«ƒ¿
גם  אלא בפועל  במעשה רק לא

˙eiÁa.מהכוונה Ú„Â‰שנובעת ¿«¿≈»
Ìei˜ ˙ÏÚnL ‡È‰ ‰iM‰«¿ƒ»ƒ∆«¬«ƒ
,‰ek‰ „vÓ ‡Ï) ‡È‰ ˙Bˆn‰«ƒ¿ƒ…ƒ«««»»

Ûe‚a (Ì‡ ÈkבעצםÌei˜ ƒƒ¿ƒ
È„Ï ,‰p‰c .‰Âˆn‰ ‰NÚÓ«¬≈«ƒ¿»¿ƒ≈¿ƒ¿≈

Ïk‰ צריכות שמצוות הדעה לפי  גם «…
NÚÓ‰כוונה ‡e‰ wÚ‰»ƒ»«¬≈

,‰ek‰ ‡ÏÂ ‰Âˆn‰ והראייה «ƒ¿»¿…««»»
‰ek‰ ˙‡ ÔÂÎÓLk È‰L∆¬≈¿∆¿«≈∆««»»

המצווה  שמאחורי  ≈¿BÈ‡Âהפנימית
‡Ï ,ÏÚÙa ‰Âˆn‰ ˙‡ ‰NBÚ∆∆«ƒ¿»¿…«…
‰NBÚLÎe ,‰Âˆn‰ ˙‡ Ìiƒ̃≈∆«ƒ¿»¿∆∆
BÈ‡Â ÏÚÙa ‰Âˆn‰ ˙‡∆«ƒ¿»¿…«¿≈
˙BÁŒÈ„È ‡ˆÈ ÈÊ‡ ,ÔeÎÓ¿«≈¬«»»¿≈«

‰Âˆn‰ Ìei˜50‡l‡ . ƒ«ƒ¿»∆»
‡z‚eÏt‰ שתי בין  המחלוקת «¿¿»

‰‡Á˙הדעות  ‰ÚclL ,‡È‰ƒ∆«≈»»««
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טו       

ּגם  יׁש ּבפעל  ל ּמע ׂשה  נֹוסף  ּכא ׁשר  היא , ְֲֲֲִֵֶֶַַַַַַַָָֹה ּמעלה 

ּבק ּיּום  היא  ה ּמעלה  ה ּׁשנּיה  ול ּדעה  ְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָה ּכּונה .

מ ּצד  ּדה ּנה  ה ּוא , והענין עצמ ּה. ה ּמצוה  ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָמע ׂשה 

ּכּונת  ׁשהרי התח ּלק ּות , ּבהם  יׁש ה ּמצ ֹות  ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָּכּונת 

ֿ ידי  ׁשעל  ה ּבר ּורים , ענין ּבׁשביל  היא  ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַה ּמצ ֹות 

ׁשּבֹו ה ּגׁשמי  ה ּדבר  את  מבררים  ה ּמצוה  ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָק ּיּום 

ּומצוה  מצוה  ׁשּכל  מ ּובן ּומ ּזה  ה ּמצוה , ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָנע ׂשית 

מצוה  ׁשּכל  ּכיון עצמ ֹו, ּבפני מיחד  ענין ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֻה ּוא 

ׁשהם  ּכפי  ה ּמצ ֹות  ענין וגם  אחר . ּבר ּור  ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַּפֹועלת 

ּדלעתיד , ה ּמצ ֹות  ּכמ ֹו ה ּבר ּורים , מענין ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָלמעלה 

יהיה  ה ּמצ ֹות  וענין ה ּבר ּורים , ענין יהיה  לא  ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹׁשאז

עליֹונים  יח ּודים  ה ּיח ּודים 51ליחד  ּבענין ּגם  ה ּנה  , ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַ

ׁשּיׁש ונמצא , עצמ ֹו, ּבפני ענין ה ּוא  יח ּוד  ּכל  ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָהרי

ׁשאינּה ה ּמצוה  עצם  אבל  ּבּמצ ֹות . ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָהתח ּלק ּות 

ק ּבלת  מ ּצד  ה ּמצוה  ק ּיּום  ענין וה ּוא  ה ּכּונה , ְְְִִִִִַַַַַַַַָָָָמ ּצד 

היֹות  ׁשעם  והינּו, ּכלל , התח ּלק ּות  ּבזה  אין ְְְְְֱִִֵֶֶַַָָֹעל ,

אחרת , ּפע ּלה  נע ׂשית  ּומצוה  מצוה  ּכל  ֿ ידי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשעל 

ה ּוא  ה ּמצ ֹות  ּדכל  ׁשה ּיס ֹוד  מאחר  ֿ מק ֹום , ְְְִִֵֶַַַַָָָמ ּכל 

ּבהם  אין לכן על , ק ּבלת  ענין ׁשה ּוא  ְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאחד ,

ְְִַהתח ּלק ּות .

‰p‰Âׁשּיׁש ה ּמצ ֹות  ּכּונת  ּבין הח ּלּוק  ּכלל ּות  ¿ƒ≈ְְִִֵֵֶַַַַָָ

ה ּמצ ֹות  מע ׂשה  לעצם  התח ּלק ּות  ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָּבהם 

הח ּלּוק   ּדר ֿ על  ה ּוא  מהתח ּלק ּות , ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָׁשּלמעלה 

ּכּונת   ּדר ֿ על  ׁשהם  ּדלעתיד , ה ּגּלּויים  ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּבין

ּבענין  (לא  ה ּוא  ׁשע ּקר ּה עכ ׁשו, לעב ֹודה  ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָֹה ּמצ ֹות ,

ק ּבלת   ּבדר ה ּמצ ֹות  ּבמע ׂשה  אם ) ּכי ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָה ּגּלּויים ,

ּדלעתיד  ה ּנהר  ׁשּבקיעת  ה ּטעם  ּגם  וזה ּו ְְְִִִֶֶַַַַַַָָָֹעל .

ענין  יהיה  ׁשּלעתיד  לפי נחלים , לז' ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַָָּתהיה 

התח ּלק ּות  ּכּמה  יׁש ה ּגּלּויים  ּובענין ְְְְִִִִִִֵַַַַַָה ּגּלּויים ,
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סוסכ"ו.51) אגה"ק  תניא ראה

    
‰ek‰ Ìb LÈ ÏÚÙa ‰NÚnÏ ÛÒB L‡k ,‡È‰ ‰ÏÚn‰ כך ««¬»ƒ«¬∆»««¬∆¿…«≈«««»»

ובהתלהבות. בחיות אלא 'יבשה' בצורה איננו  ‰iM‰הקיום ‰ÚcÏÂ¿«≈»«¿ƒ»
‡È‰ ‰ÏÚn‰ בעיקר.dÓˆÚ ‰Âˆn‰ ‰NÚÓ Ìei˜a ««¬»ƒ¿ƒ«¬≈«ƒ¿»«¿»

Ì‰a LÈ ˙Bˆn‰ ˙ek „vÓ ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â במצוות ¿»ƒ¿»¿ƒ≈ƒ««»««ƒ¿≈»∆
˙e˜lÁ˙‰ אחת בין  והבדלים ƒ¿«¿

ek˙לשנייה, È‰Lקיום˙Bˆn‰ ∆¬≈«»««ƒ¿
,ÌÈea‰ ÔÈÚ ÏÈLa ‡È‰ƒƒ¿ƒƒ¿««≈ƒ
את  עובדים שכאשר  בחסידות כמבואר 

בעולם  גשמיים עניינים עם מגע תוך  ה'

והרע  הטוב בין  מפרידים הזה

את  ומעלים ומבררים בהם המעורבים

בתוכם, שנמצאים הקדושה ניצוצות

‰Âˆn‰היינו  Ìei˜ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈ƒ«ƒ¿»
ÈÓLb‰ c‰ ˙‡ ÌÈÓ¿»¿ƒ∆«»»««¿ƒ
‰fÓe ,‰Âˆn‰ ˙ÈNÚ BaL∆«¬≈«ƒ¿»ƒ∆
‡e‰ ‰ÂˆÓe ‰ÂˆÓ ÏkL ÔeÓ»∆»ƒ¿»ƒ¿»

BÓˆÚ ÈÙa „ÁÈÓ ÔÈÚ שונה ƒ¿»¿À»ƒ¿≈«¿
המצוות, שאר  ÏkLמכל  ÔÂÈk≈»∆»

Á‡ ea ˙ÏÚBt ‰ÂˆÓ שונה ƒ¿»∆∆≈«≈
שאר  ידי  על  שנפעלים מהבירורים

עם  במגע באים מצווה בכל  כי  המצוות

המיוחדים  הזה בעולם אחרים דברים

בפרט. מצווה ÔÈÚלאותה Ì‚Â¿«ƒ¿«
‰ÏÚÓÏ Ì‰L ÈÙk ˙Bˆn‰«ƒ¿¿ƒ∆≈¿«¿»

,ÌÈea‰ ÔÈÚÓ הבירורים נושא ≈ƒ¿««≈ƒ
ידי  על  שנפעל  אחד  עניין  רק הוא

עניינים  המצוות בכל  ויש המצוות

(כי  הבירורים מעניין  הנעלים נוספים

המצוות  של  הפעולה הוא הבירור 

הביטוי  שהם הגשמיים בדברים

המצוות) של  הנמוך  ¿BÓkהחיצוני 
Ê‡L ,„È˙ÚÏc ˙Bˆn‰ בימות «ƒ¿ƒ¿»ƒ∆»

"ואת  היעוד  שיקויים לאחר  המשיח

הארץ" מן  אעביר  הטומאה רוח

מקום  אין  תתבטל  הרע ומציאות

מהטוב  הרע הפרדת שעניינם לבירורים

אז  ÔÈÚולכן  ‰È‰È ‡Ï…ƒ¿∆ƒ¿«
‰È‰È ˙Bˆn‰ ÔÈÚÂ ,ÌÈea‰«≈ƒ¿ƒ¿««ƒ¿ƒ¿∆

ÌÈBÈÏÚ ÌÈ„eÁÈ „ÁÈÏ51, ¿«≈ƒƒ∆¿ƒ
הניצוצות  בירור  שיושלם "אחר  שבתניא: הקודש באגרת הזקן  רבנו  ובלשון 

אם  כי  בירורין  לברר  והמצוות התורה עסק יהיה לא אזי  מהטוב... הרע ויופרד 

יותר ", עליונים אורות להמשיך  יותר  עליונים יחודים ÔÈÚaליחד  Ìb ‰p‰ƒ≈«¿ƒ¿«
LiL ,‡ˆÓÂ ,BÓˆÚ ÈÙa ÔÈÚ ‡e‰ „eÁÈ Ïk È‰ ÌÈ„eÁi‰«ƒƒ¬≈»ƒƒ¿»ƒ¿≈«¿¿ƒ¿»∆≈

˙Bˆna ˙e˜lÁ˙‰ אחת מצווה ידי  על  שנפעל  הייחוד  דומה אינו  כי  ƒ¿«¿«ƒ¿

אחרת. מצווה ידי  על  הנפעל  ÌˆÚלייחוד  Ï‡ קיוםdÈ‡L ‰Âˆn‰ ¬»∆∆«ƒ¿»∆≈»
ÏÚ ˙Ïa˜ „vÓ ‰Âˆn‰ Ìei˜ ÔÈÚ ‡e‰Â ,‰ek‰ „vÓ מלכות ƒ«««»»¿ƒ¿«ƒ«ƒ¿»ƒ««»«…

ÏÏk,שמים, ˙e˜lÁ˙‰ ‰Êa ÔÈ‡ מצווה בין  הבדל  שום אין  זו  ומבחינה ≈»∆ƒ¿«¿¿»
לשנייה  ÂˆÓe‰אחת ‰ÂˆÓ Ïk È„ÈŒÏÚL ˙BÈ‰ ÌÚL ,eÈ‰Â¿«¿∆ƒ¡∆«¿≈»ƒ¿»ƒ¿»

˙Á‡ ‰lÚt ˙ÈNÚ דומה ואינו  «¬≈¿À»«∆∆
אחת  מצווה קיום של  בפועל  המעשה

ולכל  אחרת מצווה קיום של  למעשה

Á‡Óמצווה, ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈««
L„BÒi‰והבסיס˙Bˆn‰ ÏÎc ∆«¿¿»«ƒ¿

˙Ïa˜ ÔÈÚ ‡e‰L ,„Á‡ ‡e‰∆»∆ƒ¿««»«
ÏÚ,שמים Ì‰aמלכות ÔÈ‡ ÔÎÏ …»≈≈»∆

˙e˜lÁ˙‰ המצוות כל  זה ובמובן  ƒ¿«¿
שוות.

˜elÁ‰ ˙eÏÏk ‰p‰Â ההבדל ¿ƒ≈¿»«ƒ
Ì‰a LiL ˙Bˆn‰ ˙ek ÔÈa≈«»««ƒ¿∆≈»∆

˙e˜lÁ˙‰ תוכן יש מצווה ולכל  ƒ¿«¿
משלה  וכוונה NÚÓ‰משלה ÌˆÚÏ¿∆∆«¬≈

˙e˜lÁ˙‰Ó ‰ÏÚÓlL ˙Bˆn‰«ƒ¿∆¿«¿»≈ƒ¿«¿
בגלל  דווקא המצוות בכל  שווה והוא

לעומת  המעשה של  והיתרון  מעלתו 

‰elÁ˜הכוונה, CcŒÏÚ ‡e‰«∆∆«ƒ
È˙ÚÏc„ההבדל  ÌÈÈelb‰ ÔÈaL∆≈«ƒƒƒ¿»ƒ

המשיח, בימות לבוא, לעתיד  שיהיו 

˙Bˆn‰ ˙ek CcŒÏÚ Ì‰L כי ∆≈«∆∆«»««ƒ¿
בדומה  ועניין  תוכן  יש ב'גילויים'

ולמחשבה, «¬»BÚÏ„‰לכוונה
,ÂLÎÚ,הגלות dwÚLבזמן  «¿»∆ƒ»»

ÌÈÈelb‰ ÔÈÚa ‡Ï) ‡e‰ שהרי …¿ƒ¿««ƒƒ
העלם  של  תקופה הוא הגלות זמן 

הפנימיים  האורות התגלות ללא והסתר 

העמוקים, ‡Ì)והתכנים Èkƒƒ
˙Bˆn‰ ‰NÚÓa בפועלC„a ¿«¬≈«ƒ¿¿∆∆

ÏÚ ˙Ïa˜ עול מקבלת שנובע קיום «»«…
שלכאורה  (ולמרות שמים מלכות

כי  נמוכה יותר  בדרגה הוא כעת הקיום

הפנימי  והתוכן  העומק את בו  אין 

דבר  של  לאמתו  לבוא, לעתיד  שיתגלו 

המצוות  קיום לגבי  ויתרון  מעלה בו  יש

אחת  שעה "יפה ולכן  לבוא לעתיד 

שיבואר  כפי  הבא", העולם חיי  מכל  הזה בעולם טובים ומעשים בתשובה

להלן ).

ÌÚh‰ Ìb e‰ÊÂ לכך'ÊÏ ‰È‰z „È˙ÚÏc ‰p‰ ˙ÚÈ˜aL ¿∆««««∆¿ƒ««»»ƒ¿»ƒƒ¿∆¿
ÌÈÏÁ,שוניםÌÈÈelb‰ ÔÈÚ ‰È‰È „È˙ÚlL ÈÙÏ אורות של  ¿»ƒ¿ƒ∆∆»ƒƒ¿∆ƒ¿««ƒƒ

עליונים, B‚„Ó˙אלוקיים ˙e˜lÁ˙‰ ‰nk LÈ ÌÈÈelb‰ ÔÈÚe¿ƒ¿««ƒƒ≈«»ƒ¿«¿«¿≈
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טז     

ּכיון  ֿ ס ּוף , ים  ּבקריעת  ֿ ּכן ֿ ּׁשאין מה  ְְִִֵֵֵֵֶַַַַָמדרג ֹות .

ּדת ֹורה , ּדגליא  ֿ ּתֹורה  למ ּתן הכנה  ה ּוא  ְְְְְֲִֶַַַָָָָָָָׁשענינּה

ּבעצם  ּדעכ ׁשו העב ֹודה  ּבׁשביל  ה ּוא  ענינֹו ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָׁשע ּקר 

היתה  לכן מהתח ּלק ּות , ׁשּלמעלה  ה ּמצ ֹות  ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָמע ׂשה 

ּבלבד . אחת  ְְִִַַַָּבקיעה 

‰p‰Â ה ּמעלה ּגדלה  ה ּגּלּויים  ׁשּבענין אף  ¿ƒ≈ְְְֲִִִֶַַַַַָָָ

יׁש ֿ מק ֹום , מ ּכל  ,ער ֹו ֿ ּבאין ְְֲִִִֵֵָָָּדלעתיד 

ה ּזה  ּבע ֹולם  ט ֹובים  ּומע ׂשים  ּבת ׁשּובה  ְֲֲִִִֶַַַָָָָמעלה 

ה ּמצ ֹות  ּכּונת  ׁשּבענין לפי ה ּדבר , וטעם  ְְְְְְִִִֶַַַַַַַַָָָָּדוקא ,

ּבזה  ׁשּיׁש ּכיון הרי ּדלעתיד ), ה ּגּלּויים   ּדר ֿ ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ(על 

לבחינת  רק  ֿ זה  ֿ ידי על  מ ּגיעים  לכן ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָהתח ּלק ּות ,

ּתענּוג ֿ ידי ׁשעל  [והגם  ּבלבד  ה ּמר ּכב  ְְְֲֲֲִֵֶַַַַַַַָֻּתענּוג 

ֿ מק ֹום  מ ּכל  ה ּפׁשּוט , לתענּוג  ּגם  מ ּגיעים  ְְֲִִִַַַַַָָָָֻה ּמר ּכב 

ואין  ּדוקא ], ה ּמר ּכב  ּתענּוג  ֿ ידי על  ּבא  זה  ְְְְֲֲֵֵֵֶַַַַָָָֻהרי

ֿ ּכן  ֿ ּׁשאין מה  מ ּמׁש. העצמ ּות ' 'ּפׁשיט ּות  ְְִֵֵֶֶַַַָָזה 

מ ּגיע  ֿ זה  ֿ ידי ׁשעל  על , ּבק ּבלת  ה ּמצ ֹות  ים ּבק ּיּום  ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָֹ

ּוכמאמר  מ ּמׁש,  ית ּבר ר ּוח 52ּבעצמ ּות ֹו נחת  ְְְְֲִֵַַַַַַָָָ

נע ׂשה  ּדפר ּוׁש רצ ֹוני, ונע ׂשה  ׁשאמר ּתי ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָלפני

(עס  נע ׂשה  ה ּמצ ֹות  ק ּיּום  ֿ ידי ׁשעל  ה ּוא  ְְְֲִִִֵֶֶַַַָרצ ֹוני

רצ ֹון  ּגם  למעלה , הרצ ֹון ענין א ֹויפגעטאן) ְְְְְִֶֶַַַָָָָָווערט 

למעלה  מ ּגיע  ה ּמצ ֹות  ׁשּקּיּום  לפי והינּו ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָֻה ּמחלט ,

מ ּמׁש.  ית ּבר ּבעצמ ּות ֹו א ּלא  ה ּמחלט , ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָֻמרצ ֹון

ה ּתֹורה , ּפנימ ּיּות  על  ּדת ֹורה  ּגליא  מעלת  ּגם  ְְְְֲִִֶַַַַַַָָָוזה ּו

מה ֿ ה ּגּלּויים , ענין ה ּוא  ה ּתֹורה  ְְִִִִִִֶַַַַָׁשּבפנימ ּיּות 

. ית ּבר עצמ ּות ֹו ה ּוא  ּדת ֹורה  ּבגליא  ֿ ּכן ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָּׁשאין

ּביד ֹו, ותלמ ּוד ֹו לכאן ׁשּבא  מי א ׁשרי אמר ּו ְְְְְְְִֵֵֶַַָָָָָולכן

ה ּתֹורה  ּפנימ ּיּות  ּבג ּלּוי ּדלעתיד  ׁשהע ּלּוי ְְְְִִִִִִֶַַָָָהיינּו,

לעיל  ונת ּבאר  ּדת ֹורה , ּגליא  ל ּמּוד  ֿ ידי על  ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָיהיה 

מה ּדבר  יֹותר  למעלה  ה ּוא  ה ּגֹורם  ְְֵֵֵֶַַַַָָָָָׁשה ּדבר 

היא  ּדת ֹורה  ׁשּגליא  מ ּובן ּומ ּזה  ֿ יד ֹו, על  ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָׁשּנמ ׁש

ה ּתֹורה . מ ּפנימ ּיּות  ְְְִִִַַָָלמעלה 
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ח .52) כח , פינחס  ופרש"י  ספרי  ט . א, ויקרא ופרש"י  תו"כ

    
'גילויים'. של  סוגים לשבעה היא כללי  שבאופן  Œ‰ÓÔkŒÔÈ‡Mהתחלקות «∆≈≈

dÈÚL ÔÂÈk ,ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ˜a ההעלמות והסרת הבקיעה של  ƒ¿ƒ««≈»∆ƒ¿»»
שעה  באותה ÈÏ‚c‡וההסתרים ‰BzŒÔzÓÏ ‰Î‰ ‡e‰ החלק של  ¬»»¿««»¿«¿»

ÂLÎÚcהנגלה  ‰„BÚ‰ ÏÈLa ‡e‰ BÈÚ wÚL ,‰B˙c בזמן ¿»∆ƒ«ƒ¿»ƒ¿ƒ»¬»¿«¿»
‰Bˆn˙הגלות ‰NÚÓ ÌˆÚa¿∆∆«¬≈«ƒ¿

,˙e˜lÁ˙‰Ó ‰ÏÚÓlL והעצם ∆¿«¿»≈ƒ¿«¿
כל  (כי  שונים לחלקים מתחלק לא

אינה  כבר  ממנו  והתפשטות הארה

ממש) ÚÈ˜a‰העצם ‰˙È‰ ÔÎÏ»≈»¿»¿ƒ»
„Ïa ˙Á‡ לסוגים חלוקה ללא ««ƒ¿«

הנהר  בבקיעת שיהיה כפי  שונים

נפרדים. נחלים לשבעה לבוא לעתיד 

ÌÈÈelb‰ ÔÈÚaL Û‡ ‰p‰Â¿ƒ≈«∆¿ƒ¿««ƒƒ
ŒÔÈ‡a „È˙ÚÏc ‰ÏÚn‰ ‰Ï„b»¿»««¬»ƒ¿»ƒ¿≈

CBÚ, יותר שיעור  ŒÏkÓלאין  ¬ƒ»
‰eL˙a ‰ÏÚÓ LÈ ,ÌB˜Ó»≈«¬»ƒ¿»
‰f‰ ÌÏBÚa ÌÈBË ÌÈNÚÓe«¬ƒƒ»»«∆

הגלות  ‰c,בזמן  ÌÚËÂ ,‡˜Âc«¿»¿«««»»
˙Bˆn‰ ˙ek ÔÈÚaL ÈÙÏ¿ƒ∆¿ƒ¿««»««ƒ¿

CcŒÏÚ) לעניין ‰ÌÈÈelbבדומה «∆∆«ƒƒ
‰Êa LiL ÔÂÈk È‰ ,(„È˙ÚÏcƒ¿»ƒ¬≈≈»∆≈»∆

˙e˜lÁ˙‰ כוונה יש מצוה ולכל  ƒ¿«¿
לה, ŒÏÚמיוחדת ÌÈÚÈbÓ ÔÎÏ»≈«ƒƒ«

‚eÚz ˙ÈÁÏ ˜ ‰ÊŒÈ„È¿≈∆«ƒ¿ƒ««¬
„Ïa kn‰ בין ההבדל  נקודת «À¿»ƒ¿«

כפי  מורכב' ל 'תענוג  עצמי ' 'תענוג 

שתענוג  היא הנפש בכוחות שהוא

ש'יתלבש' בלי  העונג  ענין  הוא עצמי 

מסויימת  מטרה כלפי  שמכוון  בתענוג 

והגדרה  'ציור ' ללא 'פשוט' תענוג  והוא

תענוג  הוא המורכב' 'תענוג  ואילו 

או  שבשכל  העונג  כמו  מסוים, מגורם

תורה  בלקוטי  (וראה שבמידות העונג 

מאכילה  "התענוג  ויקרא: ספר  סוף

שחוץ  מדבר  תענוג  הם כו ' ושתיה

התענוגים  מקור  כמו  זה ואין  ממנו ...

ממנו " שחוץ מדבר  התענוג  שאין 

להתענג  מצווה בשבת שלכן  ומבאר 

המשכת  היא "שבת כי  ומשתה, במאכל 

בחכמה  המתלבש והתענוג  מוחין ...

התלבשות  משל  דרך  על  הוא הרי 

הכיפורים  ביום אבל  התענוג " והרכבת

קיום  – ולענייננו  מהחכמה"). שלמעלה התענוגים ממקור  גלוי  הוא "כי  צמים

תע  גורם האדם המצוות  מתחבר  שבמצוות הכוונה ידי  ועל  כביכול , למעלה, נוג 

'תענוג  בחינת עם המעשה ידי  ועל  שלמעלה המורכב' 'תענוג  בחינת עם

ÌÈÚÈbÓהפשוט' kn‰ ‚eÚz È„ÈŒÏÚL Ì‚‰Â] דבר של  סופו  «¬«∆«¿≈«¬«À¿»«ƒƒ
ËeLt‰ ‚eÚ˙Ï Ìb, יותר a‡הנעלה ‰Ê È‰ ÌB˜ÓŒÏkÓ «¿«¬«»ƒ»»¬≈∆»

'˙eÓˆÚ‰ ˙eËÈLt' ‰Ê ÔÈ‡Â ,[‡˜Âc kn‰ ‚eÚz È„ÈŒÏÚ«¿≈«¬«À¿»«¿»¿≈∆¿ƒ»«¿
LnÓ ומכל גדר  מכל  שלמעלה «»
Ìei˜a'ציור '. ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈¿ƒ

˙Bˆn‰ בפועל Ïa˜a˙במעשה «ƒ¿¿«»«
ÌÈÚÈbÓ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,ÏÚ…∆«¿≈∆«ƒƒ
,LnÓ Ca˙È B˙eÓˆÚa¿«¿ƒ¿»≈«»

Ó‡ÓÎe52ÈÙÏ Áe ˙Á ¿«¬»«««¿»«
,ÈBˆ ‰NÚÂ ÈzÓ‡L∆»«¿ƒ¿«¬»¿ƒ
‡e‰ ÈBˆ ‰NÚ LeÙc¿≈«¬»¿ƒ
‰NÚ ˙Bˆn‰ Ìei˜ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈ƒ«ƒ¿«¬»

Ô‡ËÚ‚ÙÈB‡ ËÚÂÂ ÒÚ) נפעל ∆∆¿¿∆»
ÏÚÓÏ‰,ומתעורר  ÔBˆ‰ ÔÈÚ (ƒ¿«»»¿«¿»

ËÏÁn‰ ÔBˆ Ìb עצמו שהוא «»«À¿»
מהתגלות, ÈÙÏלמעלה eÈ‰Â¿«¿¿ƒ

‰ÏÚÓÏ ÚÈbÓ ˙Bˆn‰ ÌeiwL∆ƒ«ƒ¿«ƒ«¿«¿»
‡l‡ ,ËÏÁn‰ ÔBˆÓ"נוגע" ≈»«À¿»∆»

.LnÓ Ca˙È B˙eÓˆÚa¿«¿ƒ¿»≈«»
‡ÈÏb ˙ÏÚÓ Ìb e‰ÊÂ הנגלה חלק ¿∆««¬««¿»

,‰Bz‰ ˙eiÓÈt ÏÚ ‰B˙c¿»«¿ƒƒ«»
ÔÈÚ ‡e‰ ‰Bz‰ ˙eiÓÈÙaL∆ƒ¿ƒƒ«»ƒ¿«

ÌÈÈelb‰ התורה של  זה בחלק שהרי  «ƒƒ
ישירה, בצורה אלוקות בענייני  עוסקים

‰B˙c ‡ÈÏ‚a ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈¿«¿»¿»
Ca˙È B˙eÓˆÚ ‡e‰ אמנם כי  «¿ƒ¿»≈

גשמיים  בדברים עוסקים גלויה בצורה

ו "המחליף  בטלית" אוחזין  "שנים כמו 

מתעסקים  בעצם אבל  בחמור " פרה

בעצמו  הקב"ה של  ורצונו  בחכמתו 

אלו . בהלכות  ‡eÓשנתלבשו  ÔÎÏÂ¿»≈»¿
Ô‡ÎÏ ‡aL ÈÓ ÈL‡ הבא לעולם «¿≈ƒ∆»¿»

B„eÓÏ˙Â הזה בעולם B„Èa,שלמד  ¿«¿¿»
„È˙ÚÏc ÈelÚ‰L ,eÈÈ‰ בימות «¿∆»ƒƒ¿»ƒ

eiÓÈt˙המשיח  Èel‚a‰Bz‰ ¿ƒ¿ƒƒ«»
המשיח ידי  È„ÈŒÏÚעל  ‰È‰Èƒ¿∆«¿≈

‰B˙c ‡ÈÏb „enÏ,הזה בזמן  ƒ«¿»¿»
ÌBb‰ c‰L ÏÈÚÏ ‡a˙Â¿ƒ¿»≈¿≈∆«»»«≈
c‰Ó ˙BÈ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰¿«¿»≈≈«»»

CLÓpLומתגלה‰fÓe ,B„ÈŒÏÚ ∆ƒ¿»«»ƒ∆
‰B˙c ‡ÈÏbL ÔeÓ את הגורמת »∆«¿»¿»

לבוא  לעתיד  התורה פנימיות ‰Bz‰התגלות ˙eiÓÈtÓ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ƒ¿«¿»ƒ¿ƒƒ«»
העיסוק  של  התוצאה הזה.שהיא בזמן  התורה בפנימיות
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יז       

e‰ÊÂ אף ּדה ּנה  מ ׁשיח . לג ּבי ּדמ ׁשה  הע ּלּוי ּגם  ¿∆ְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹ

ּבחינת  ה ּוא  ׁשּמׁשיח  לעיל  ְְְִִִֵֵֶֶַַָָׁשּנת ּבאר 

למעלה  ה ּוא  ע ּתיק  והרי ע ּתיק , ְְְֲִִִִֵַַַַָּפנימ ּיּות 

ּפר ּוׁשֹו ׁשע ּתיק  ּכיון ֿ מק ֹום , מ ּכל  ִִֵֵֵֶַָָָָָמהע ֹולמ ֹות ,

ל ֹו ׁשּיׁש מ ּוכח  ּגּופא  מ ּזה  הרי ונב ּדל , ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשּנע ּתק 

ונב ּדל  נע ּתק  ׁשה ּוא  א ּלא  לע ֹולמ ֹות , ׁשּיכ ּות  ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָאיזֹו

ׁשל  (ענינֹו ּדלעתיד  ׁשה ּמעלה  לפי והינּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָמהם .

יׁש וג ּלּוי א ֹור  וכל  ה ּגּלּויים , ּבענין ה ּוא  ְְְְִִִִִֵַַַָָמ ׁשיח )

ּבהע ּתקה  ׁשה ּוא  א ּלא  לע ֹולמ ֹות , ׁשּיכ ּות  ְְֶֶַַָָָָָָל ֹו

לעיל  נת ּבאר  מ ׁשה  ּבחינת  ּבענין אמנם  ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹוהב ּדלה .

מ ּגיע  ׁשה ּוא  עב ּדֹו) ּובמ ׁשה  ּׁשּכת ּוב  מה  ְְְִֵֶֶֶַַַַָֹ(ּבפר ּוׁש

הוי' מ ּבחינת  ּגם  למעלה  מ ּמׁש,  ית ּבר ְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָּבעצמ ּות ֹו

ּדת ֹורה  ּגליא  ק ּבל  ׁשּמׁשה  לפי  והינּו ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹׁשּב'עצמ ּות '.

יׂשראל  לכל  ּגליא 53ּומסר ּה ל ּמּוד  ֿ ידי ועל  , ְְְְְְִִֵֵַַָָָָָ

זה  ואין מ ּמׁש.  ית ּבר ּבעצמ ּות ֹו מ ּגיעים  ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָּדת ֹורה 

ה ּוא ס  ׁשּמׁשיח  לעיל  ׁשּנת ּבאר  למה  ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹותר 

א ּבא  ּפנימ ּיּות  ּבבחינת  ּומ ׁשה  ע ּתיק , ְְְִִִִִִִִֶַַַָֹּבפנימ ּיּות 

ע ּתיק  ּפנימ ּיּות  מ ּבחינת  ׁשּלמ ּטה  ע ּתיק  ְְְְִִִִִִִִֶַַַַָּפנימ ּיּות 

מ ּצד  מ ׁשה  מדרגת  ּבין הפר ׁש ׁשּיׁש לפי ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַֹעצמ ֹו,

ׁשּמדרגת  ֿ ּתֹורה , ּמּתן מ ּצד  מ ׁשה  למדרגת  ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַַָֹעצמ ֹו

אבל  כ ּו', א ּבא  ּפנימ ּיּות  ּבבחינת  היא  עצמ ֹו ְְְֲִִִִִֶַַַָָֹמ ׁשה 

ֿ ידי  על  ׁשּנּתן ּדת ֹורה  ּדגליא  ֿ ּתֹורה  מ ּתן ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָמ ּצד 

מ ּמׁש  ית ּבר ּבעצמ ּות ֹו מ ּגיע  ה ּוא  הרי ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָֹמ ׁשה 

מצוה , ׁשל  ׂשמחה  מעלת  ענין ּכן ּגם  וזה ּו ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָּכּנ"ל .

ׁשעל ֿ לפי ה ּמצוה , מע ׂשה  ּבעצם  ה ּׂשמחה  ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָּדהינּו

מ ּמׁש,  ית ּבר ּבעצמ ּות ֹו ּתֹופסים  ה ּמצ ֹות  ְְְְְְִִִֵֵַַַָָידי

ּבעצמ ּות ֹו. ּבֹו ב ֹו, נׂשמחה  ׁשם  נאמר  ֿ זה  על  ְְְְְֱִֵֶֶַַַָָָולכן

ּגליא ‡ÌÓז) ּדל ּמּוד  העב ֹודה  ֿ ידי ׁשעל  אף  »¿»ְְְֲִֵֶַַַָָָ

על  ּבק ּבלת  ה ּמצ ֹות  וק ּיּום  ְְְְִִַַַָָֹּדת ֹורה 

עכ ׁשו  ֿ מק ֹום , מ ּכל  , ית ּבר ּבעצמ ּות ֹו ְְְְְִִִֵַַָָָָּתֹופסים 

הם  עכ ׁשו ׁשּיׁשנם  ה ּגּלּויים  וכל  ּבהעלם , זה  ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָהרי

עצמ ּות ֹו ּגּלּוי זה  ׁשאין א ֹו הא ֹופ ּנים , מ ּׁשני ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָּבאחד 
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רפ "א.53) אבות

    
ÈelÚ‰ Ìb e‰ÊÂ היתרון‰LÓcמסויים p‰c‰במובן  .ÁÈLÓ Èa‚Ï ¿∆«»ƒ¿…∆¿«≈»ƒ«¿ƒ≈

ÏÈÚÏ ‡a˙pL Û‡ ממשה נעלית יותר  בדרגא הוא משיח כללי  שבאופן  «∆ƒ¿»≈¿≈
ÈzÚ˜,כיון  ˙eiÓÈt ˙ÈÁa ‡e‰ ÁÈLnL כאמור הבחינה שהיא ∆»ƒ«¿ƒ«¿ƒƒ«ƒ

הכתר  של  והנעלית BÓÏBÚ‰Ó˙,הפנימית ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ˜ÈzÚ È‰Â«¬≈«ƒ¿«¿»≈»»
מדריגת  היא משה שמדריגת בעוד 

הספירות  מעשר  שהיא החכמה

לעולמות  ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒ,השייכות
˜zÚpL BLet ˜ÈzÚL ÔÂÈk≈»∆«ƒ≈∆∆¿«

ÏcÂ אלא בעולמות גלוי  מלהיות ¿ƒ¿«
מהם, ונעלה נעלם fÓ‰נותר  È‰¬≈ƒ∆

BÊÈ‡ BÏ LiL ÁÎeÓ ‡Ùeb»»∆≈≈
‡e‰L ‡l‡ ,˙BÓÏBÚÏ ˙eÎiL«»»»∆»∆

Ì‰Ó ÏcÂ ˜zÚ ללא היה ואילו  ∆¿«¿ƒ¿«≈∆
לומר  ייתכן  לא לעולמות שייכות כל 

בין  קשר  כל  אין  כאשר  כי  מהם שנבדל 

לאמירה  משמעות אין  דברים שני 

מהשני . רחוק הסיבה eÈ‰Âשהאחד  ¿«¿
הגדול  והעילוי  היתרון  שלמרות לכך 

ביחס  מעלה למשה יש 'עתיק' של 

היא ÏÚn‰L‰למשיח ÈÙÏ¿ƒ∆««¬»
(ÁÈLÓ ÏL BÈÚ) „È˙ÚÏcƒ¿»ƒƒ¿»∆»ƒ«
B‡ ÏÎÂ ,ÌÈÈelb‰ ÔÈÚa ‡e‰¿ƒ¿««ƒƒ¿»

Èel‚Âנעלה מאד  הוא אם BÏגם LÈ ¿ƒ≈
˙BÓÏBÚÏ ˙eÎiL או כזו  בצורה «»»»

וגילוי  באור  שמדובר  מאחר  כי  אחרת

לא  בינו  ההבדל  לעולמות אזי  ששייך  ור 

אבל  האור  ובעוצמת במידת הוא

שייכות  לשניהם יש המהות מבחינת

עניינו ) לפי  אחד  (כל  לעולמות מסוימת

לבחינת  ביחס אפילו  נכונים והדברים

עתיק", e‰L‡"פנימיות ‡l‡∆»∆
‰Ïc‰Â ‰˜zÚ‰a,מהעולמות ¿«¿»»¿«¿»»

וללא  ישירה בצורה לא היא והשייכות

ובהבדלה. בריחוק אלא 'התלבשות'

‰LÓ ˙ÈÁa ÔÈÚa ÌÓ‡»¿»¿ƒ¿«¿ƒ«…∆
‰Ó LeÙa) ÏÈÚÏ ‡a˙ƒ¿»≈¿≈¿≈«

BcÚ ‰LÓe e˙kM לאחר ∆»¿…∆«¿
נעלות  דרגות שתי  של  התגלות שהייתה

והוי ' שברצון  הוי ' הוי ', בשם

היד  את ישראל  "וירא – שבעצמות

ויאמינו  הוי '... עשה אשר  הגדולה

לעיל ) כמבואר  - משה e‰L‡בהוי '" ∆
Ca˙Èרבנו  B˙eÓˆÚa ÚÈbÓ«ƒ«¿«¿ƒ¿»≈

ÈÙÏ eÈ‰Â .'˙eÓˆÚ'aL 'ÈÂ‰ ˙ÈÁaÓ Ìb ‰ÏÚÓÏ ,LnÓ«»¿«¿»«ƒ¿ƒ«¬»»∆¿«¿¿«¿¿ƒ

Ï‡NÈ ÏÎÏ dÒÓe ‰B˙c ‡ÈÏb Ïa˜ ‰LnL53È„ÈŒÏÚÂ , ∆…∆ƒ≈«¿»¿»¿»»¿»ƒ¿»≈¿«¿≈
LnÓ Ca˙È B˙eÓˆÚa ÌÈÚÈbÓ ‰B˙c ‡ÈÏb „enÏ שלמעלה ƒ«¿»¿»«ƒƒ¿«¿ƒ¿»≈«»

‰e‡מהשמות. ÁÈLnL ÏÈÚÏ ‡a˙pL ‰ÓÏ ˙BÒ ‰Ê ÔÈ‡Â¿≈∆≈¿«∆ƒ¿»≈¿≈∆»ƒ«
˙eiÓÈt ‡a‡ ˙eiÓÈt ˙ÈÁa ‰LÓe ,˜ÈzÚ ˙eiÓÈÙaƒ¿ƒƒ«ƒ…∆ƒ¿ƒ«¿ƒƒ«»¿ƒƒ
˙ÈÁaÓ ‰hÓlL ˜ÈzÚ«ƒ∆¿«»ƒ¿ƒ«

,BÓˆÚ ˜ÈzÚ ˙eiÓÈt כן ואם ¿ƒƒ«ƒ«¿
של  מדרגתו  נעלית משיח של  דרגתו 

יתרון  שיש כאן  המבואר  היפך  משה,

במשיח  קיים שלא LiLבמשה ÈÙÏ¿ƒ∆≈
„vÓ ‰LÓ ˙‚„Ó ÔÈa LÙ‰∆¿≈≈«¿≈«…∆ƒ«
„vÓ ‰LÓ ˙‚„ÓÏ BÓˆÚ«¿¿«¿≈«…∆ƒ«
‰LÓ ˙‚„nL ,‰BzŒÔzn««»∆«¿≈«…∆
˙eiÓÈt ˙ÈÁa ‡È‰ BÓˆÚ«¿ƒƒ¿ƒ«¿ƒƒ

'eÎ ‡a‡ משיח אכן  זה ובעניין  «»
ממשה, ŒÔzÓנעלה „vÓ Ï‡¬»ƒ«««

ÔzpL ‰B˙c ‡ÈÏ‚c ‰Bz»¿«¿»¿»∆ƒ»
ÚÈbÓ ‡e‰ È‰ ‰LÓ È„ÈŒÏÚ«¿≈…∆¬≈«ƒ«
Ï"pk LnÓ Ca˙È B˙eÓˆÚa¿«¿ƒ¿»≈«»««
התורה  פנימיות של  מהגילויים למעלה

צדקנו . משיח ידי  על  שיתגלו 

˙ÏÚÓ ÔÈÚ Ôk Ìb e‰ÊÂ¿∆«≈ƒ¿««¬«
eÈ‰c ,‰ÂˆÓ ÏL ‰ÁÓNƒ¿»∆ƒ¿»¿«¿
‰NÚÓ ÌˆÚa ‰ÁÓO‰«ƒ¿»¿∆∆«¬≈

,‰Âˆn‰ לשמחה הכוונה ואין  «ƒ¿»
שזוכים  מהשכר  או  מ'גילויים' הנובעת

המצווה  קיום בזכות ÈÙÏ¿ƒלהם
È„ÈŒÏÚL קיום˙Bˆn‰ במעשה ∆«¿≈«ƒ¿

B˙eÓˆÚaבפועל  ÌÈÒÙBz¿ƒ¿«¿
LnÓ Ca˙È מכל שלמעלה ƒ¿»≈«»

נעלים, הכי  ÊŒÏÚ‰הגילויים ÔÎÏÂ¿»≈«∆
B,דווקא  ‰ÁÓN ÌL Ó‡∆¡«»ƒ¿¿»

.B˙eÓˆÚa Ba¿«¿
È„ÈŒÏÚL Û‡ ÌÓ‡ (Ê»¿»«∆«¿≈
‰B˙c ‡ÈÏb „enÏc ‰„BÚ‰»¬»¿ƒ«¿»¿»
ÏÚ ˙Ïa˜a ˙Bˆn‰ Ìei˜Â¿ƒ«ƒ¿¿«»«…
Ca˙È B˙eÓˆÚa ÌÈÒÙBz¿ƒ¿«¿ƒ¿»≈
המצוות  לקיום יתרון  קיים זה ובעניין 

לבוא, לעתיד  המצוות קיום לגבי  כעת

ÂLÎÚ ,ÌB˜ÓŒÏkÓ הגלות בזמן  ƒ»»«¿»
ÌÈÈelb‰ ÏÎÂ ,ÌÏÚ‰a ‰Ê È‰¬≈∆¿∆¿≈¿»«ƒƒ

ÂLÎÚ ÌLiL את מסירים לא ∆∆¿»«¿»
כי  מעצמותו  באים ‰Ìההעלם ≈

‰‡ÌÈpÙB,ומתגלים ÈMÓ „Á‡a¿∆»ƒ¿≈»«ƒ
˙BÓÏBÚ‰Ó ‰ÏÚÓlL Ca˙È B˙eÓˆÚ Èelb ‰Ê ÔÈ‡L B‡∆≈∆ƒ«¿ƒ¿»≈∆¿«¿»≈»»
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יח     

ּגּלּוי  רק  א ּלא  מהע ֹולמ ֹות  ׁשּלמעלה   ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָית ּבר

למעלה  ה ּוא  ׁשה ּגּלּוי א ֹו הע ֹולמ ֹות ,  ְְְִֶֶֶֶַַָָָׁשּבער

ּבפנימ ּיּות  נמ ׁש זה  אין אבל  ְְֲִִִִֵֵֶָָָָמהע ֹולמ ֹות 

ּוקריעת  מצרים  ּביציאת  ׁשהיה  ּוכמ ֹו ְְְִִִִִֶַַַָָָָּבע ֹולמ ֹות .

ּגּלּויים  היּו מצרים  ׁשּביציאת  ׁשאף  ֿ ס ּוף , ְִִִִִִֶֶַַַַָים 

ּבכב ֹוד ֹו ה ּקּב"ה  ׁשּנגלה  עד  נעלים  ְְֲִִִֵֶַַַַָָָה ּיֹותר 

ֿ מק ֹום , מ ּכל  ֿ ס ּוף , ים  ּבקריעת  ּובפרט  ְְְְִִִִַַַָָָּובעצמ ֹו,

מ ּצד  ולא  למעלה , מ ּצד  רק  היּו א ּלּו ְְְִִִִֵַַַַָָֹּגּלּויים 

זה  הרי ּבפנימ ּיּות  ׁשּנמ ׁש ּומה  ּכּנ"ל , ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָה 'מ ּטה '

עצמ ּות ֹו ּגּלּוי ולא  הע ֹולמ ֹות ,  ׁשּבער ענינים  ְְְְִִִֶֶֶַַָָָֹרק 

ּדוקא . לעתיד  יהיה   ית ּבר עצמ ּות ֹו וג ּלּוי  . ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָית ּבר

ּבביאת  ׁשּית ּגּלה  ה ּתֹורה  ּפנימ ּיּות  ּבג ּלּוי ְְְְְִִִִִֶֶַַַָּוכמ ֹו

ּומ ּבחינת  יחידה  מ ּבחינת  ה ּוא  ׁשה ּגּלּוי ְְְִִִִִִִֶַַַַַָָה ּמׁשיח ,

לגמרי. מהע ֹולמ ֹות  ׁשּלמעלה  ע ּתיק  ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָּפנימ ּיּות 

אחר  ּבמק ֹום  ּכּמבאר  זאת , אפן 54וע ֹוד  ּבענין ְְְְְִֵֶַַַָָֹֹֹ

(והרי  יׂשראל  ּכל  עם  ילמד  ׁשּמׁשיח  ה ּתֹורה  ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָל ּמּוד 

ּגם  ילמד  ּומ ׁשיח  ר ּבנּו, ּומ ׁשה  האב ֹות  יק ּומ ּו ְִִֵֶַַַַָָָָָֹאז

רא ּיה  ּבבחינת  יהיה  ל ּמּוד ֹו ׁשאפן לפי ְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַָָֹע ּמהם ),

עם  אחד  איׁש ללמד  יּוכל  ולכן ה ּמה ּות , ְְְִִִִֵֶַַַָָֹוג ּלּוי

האריז"ל  ּבכתבי ׁשּמצינּו  ּדר ֿ ועל  כ ּו'. 55אלפים  ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָ

ׁשהיה  מה  ּדׁשּבת  צהרים  ּבׁשינת  ּפעם  ְְֳִֵֶֶַַַַַָָָָָָָׁשראה 

ּבביאת  ֿ ׁשּכן ּומ ּכל  ׁשנה , פ ' ּבזה  לד ּבר  ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָיכ ֹול 

יֹותר . נעלה  ּבאפן הרא ּיה  ענין ׁשּיהיה  ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹה ּמׁשיח 

אחר  ּבמק ֹום  ּכּמבאר  מ ּזה , ׁשּלּמּוד 56ויתירה  ְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹ

הרא ּיה , מ ּבחינת  יֹותר  למעלה  יהיה  ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָה ּמׁשיח 

ׁשּכת ּוב  ּוכמ ֹו ריח , ׁשל  ּבאפן והריח ֹו57ׁשּיהיה  ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָֹ

ּוכמאמר  יׁשּפט , עיניו למראה  ולא  הוי' ְְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָֹֹּביראת 

ז"ל  ּכל 58ר ּבֹותינּו לאחרי אמנם , וּדאין. ּדמ ֹורח  ְְְְֲִֵֵַַַַָָָָ
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ב .58) צג, סנהדרין

    
˙BÓÏBÚ‰ CÚaL Èelb ˜ ‡l‡ בתוך ומתגלה בא הוא ולכן  ∆»«ƒ∆¿∆∆»»
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˙BÓÏBÚa.שלהם המציאות גדרי  בתוך  בהם חודר  È‰L‰ולא BÓÎe »»¿∆»»
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ÌÈˆÓ ˙‡ÈˆÈaL Û‡L ,ÛeÒ∆«∆ƒƒ«ƒ¿«ƒ
ÌÈÏÚ ˙Bi‰ ÌÈÈelb eÈ‰»ƒƒ«≈«¬ƒ
מהעולמות  שלמעלה עליונים מאורות

B„BÎa ‰"aw‰ ‰Ï‚pL „Ú«∆ƒ¿»«»»ƒ¿
,BÓˆÚe גילויים שהיו  היינו  ¿«¿

הקב"ה  של  «¿ËÙeƒמעצמותו 
ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ˜a שעה שבאותה ƒ¿ƒ««

ההעלמות  כל  של  הסרה הייתה

עוד  נעלים היו  והגילויים וההסתרים,

מצרים, יציאת בעת מאשר  יותר 

eÈ‰ el‡ ÌÈÈelb ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»ƒƒ≈»
„vÓ ‡ÏÂ ,‰ÏÚÓÏ „vÓ ˜«ƒ«¿«¿»¿…ƒ«

Ó'‰Ï"pk '‰h שינוי חל  ולא ««»««
ה'מטה', של  המציאות בגדרי  מהותי 

CLÓpL ‰Óe וחדר˙eiÓÈÙa «∆ƒ¿»ƒ¿ƒƒ
ה'מטה' ÌÈÈÚבתוך  ˜ ‰Ê È‰¬≈∆«ƒ¿»ƒ

מצומצמים  אלוקיים אורות של 

˙BÓÏBÚ‰ CÚaL יחס להם ויש ∆¿∆∆»»
לעולמות, Èelbושייכות ‡ÏÂ¿…ƒ

Èel‚Â .Ca˙È B˙eÓˆÚ«¿ƒ¿»≈¿ƒ
Ca˙È B˙eÓˆÚ כזה באופן  למטה «¿ƒ¿»≈

הגשמית  המציאות גדרי  בתוך  שיחדור 

BÓÎe .‡˜Âc „È˙ÚÏ ‰È‰Èƒ¿∆∆»ƒ«¿»¿
‰Bz‰ ˙eiÓÈt Èel‚a¿ƒ¿ƒƒ«»
,ÁÈLn‰ ˙‡Èa ‰lb˙iL∆ƒ¿«∆¿ƒ««»ƒ«
‰„ÈÁÈ ˙ÈÁaÓ ‡e‰ Èelb‰L∆«ƒƒ¿ƒ«¿ƒ»
˜ÈzÚ ˙eiÓÈt ˙ÈÁaÓeƒ¿ƒ«¿ƒƒ«ƒ
ÈÓ‚Ï ˙BÓÏBÚ‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈»»¿«¿≈
העולם. בתוך  ויתגלה יבוא זאת ובכל 

,˙‡Ê „BÚÂ נוסף יתרון  יש ¿…
לבוא  לעתיד  שיהיו  ב'גילויים'

ידי  על  התורה פנימיות ובהתגלות

‡Áמשיח  ÌB˜Óa ‡nk54 «¿…»¿»«≈
Ï‡NÈ Ïk ÌÚ „ÓÏÈ ÁÈLnL ‰Bz‰ „enÏ ÔÙ‡ ÔÈÚa¿ƒ¿«…∆ƒ«»∆»ƒ«ƒ¿«ƒ»ƒ¿»≈
Ìb „ÓÏÈ ÁÈLÓe ,ea ‰LÓe ˙B‡‰ eÓe˜È Ê‡ È‰Â)«¬≈»»»»…∆«≈»ƒ«ƒ¿««

Ì‰nÚ להם גם ויחדש אותם גם ילמד  B„enÏכלומר  ÔÙ‡L ÈÙÏ ,( ƒ»∆¿ƒ∆…∆ƒ
,˙e‰n‰ Èel‚Â ‰i‡ ˙ÈÁa ‰È‰È לקלוט ניתן  הזה שבזמן  בעוד  ƒ¿∆ƒ¿ƒ«¿ƒ»¿ƒ««

ביכולת  תלוייה וההבנה התפיסה ורמת השכל , באמצעות התורה לימוד  את

שהנושאים  כיוון  הרי  התורה פנימיות אודות וכשמדובר  השכל , של  הקליטה

אין  אבל  מציאותם על  לדעת רק יכול  האדם ומופשטים רוחניים הם הנלמדים

שלא  כך  התורה פנימיות את וילמד  יגלה משיח הפנימית, במהותם השגה לו 

שיהיה  כדי  הדברים את יסביר  רק

השכל  באמצעות אותם לקלוט אפשר 

והקליטה  זאת, לראות יאפשר  אלא

קרובה  יותר  הרבה היא ראיה באמצעות

שמיעה  באמצעות מאשר  ומוחשית

המציאות  ידיעת רק תהיה לא ולכן 

המהות  השגת גם ÏÎeÈאלא ÔÎÏÂ¿»≈«
ÌÈÙÏ‡ ÌÚ „Á‡ LÈ‡ „ÓÏÏƒ¿…ƒ∆»ƒ¬»ƒ

'eÎ ילמד משיח איך  גם מובן  זה לפי 

כי  אנשים, להמוני  אחת בבת תורה

באמצעות  הדברים בהעברת אמנם

אפשרי  בלתי  הדבר  השכל  אל  דיבור 

פנימיות  את יגלה שמשיח כיון  אבל 

את  יראו  שכולם ידי  על  התורה

יכולים  שאלפים מובן  הרי  הדברים,

אחת. בבת ההתגלות את »¿ŒÏÚÂלקלוט
È˙Îa eÈˆnL Cc∆∆∆»ƒ¿ƒ¿≈

Ï"ÊÈ‡‰55ÌÚt ‰‡L »¬ƒ«∆»»««
˙aLc ÌÈ‰ˆ ˙ÈLa סודות ¿≈«»√»ƒ¿«»

a„Ïהתורה  ÏBÎÈ ‰È‰L ‰Ó«∆»»»¿«≈
,‰L 'Ù ‰Êa זו שהייתה ולמרות ¿∆»»

קצרה  שאילו ,שינה כאלה היו  הדברים

הייתה  האמירה בדיבור  באים היו 

וזאת  שנה! משמונים פחות לא נמשכת

בשכל  קליטה בין  שההבדל  משום

באמצעות  וקליטה שמיעה באמצעות

יחס  כל  ללא עצום, הוא בעיניים ראיה

Èa‡˙ודמיון  ÔkLŒÏkÓeƒ»∆≈¿ƒ«
‰i‡‰ ÔÈÚ ‰È‰iL ÁÈLn‰«»ƒ«∆ƒ¿∆ƒ¿«»¿ƒ»

˙BÈ ‰ÏÚ ÔÙ‡a שהיה מכפי  ¿…∆«¬∆≈
האריז "ל  של  צהרים שינת באותה

עוצמתית. יותר  עוד  תהיה וההתגלות

ÌB˜Óa ‡nk ,‰fÓ ‰È˙ÈÂƒ≈»ƒ∆«¿…»¿»
Á‡56ÁÈLn‰ „enlL שיגלה «≈∆ƒ«»ƒ«

כאמור  התורה, פנימיות של  העומק את ˙BÈוילמד  ‰ÏÚÓÏ ‰È‰Èƒ¿∆¿«¿»≈
e˙kL BÓÎe ,ÁÈ ÏL ÔÙ‡a ‰È‰iL ,‰i‡‰ ˙ÈÁaÓ57 על ƒ¿ƒ«»¿ƒ»∆ƒ¿∆¿…∆∆≈«¿∆»

ËtLÈ,המשיח  ÂÈÈÚ ‰‡ÓÏ ‡ÏÂ 'ÈÂ‰ ˙‡Èa BÁÈ‰Â«¬ƒ¿ƒ¿«¬»»¿…¿«¿∆≈»ƒ¿…
Ï"Ê eÈ˙Ba Ó‡ÓÎe58ÔÈ‡cÂ ÁBÓc מיוחד כוח יהיה למשיח ¿«¬««≈«¿«¿»ƒ
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והינּו, מ ּמׁש, העצם  אינֹו הריח  ענין ּגם  הרי ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָזה ,

לא  אבל  ה 'עצם ', ּגּלּוי  יהיה  ה ּמׁשיח  ְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּבביאת 

ק ּיּום  ֿ ידי על  ֿ ּכן ֿ ּׁשאין מה  מ ּמׁש. ְִֵֵֵֶֶֶַַַָָה 'עצם '

ּתֹופסים  ה ּזה  ּבע ֹולם  על  ּבק ּבלת  ְְְִִֶַַַַָָָֹה ּמצ ֹות 

זה  הרי ׁשעכ ׁשו א ּלא  מ ּמׁש.  ית ּבר ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבעצמ ּות ֹו

ׁשּממ ׁשיכים  העצמ ּות  והמ ׁשכת  ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָּבהעלם ,

יהיה  אז אבל  לעתיד , ּתתג ּלה  עכ ׁשו, ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּבעב ֹודתנּו

מ ּמׁש העצמ ּות  המ ׁשכת  וא ּלּו ה ּדבר , הת ּגּלּות  ְְְְִִַַַַַַַָָָָָרק 

ּדוקא . עכ ׁשו ְְִַַָָהיא 

‰ÊŒÈtŒÏÚÂויׁש ה ּזה  ּבע ֹולם  מעלה  ׁשּיׁש מ ּובן ¿«ƒ∆ְֲֵֵֶֶַַָָָָ

ּוכלל ּות  ה ּבא . ּבע ֹולם  ְֲַַָָָָָמעלה 

לעתיד  ה ּוא  האדם  ׁשל  ר ּוח ' ׁשה 'נחת  ּבזה , ְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהענין

ׁשל  ר ּוח  ונחת  , ית ּבר עצמ ּות ֹו ּגּלּוי ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָּכׁשּיהיה 

ּובזה  ה ּמצ ֹות . ק ּיּום  ֿ ידי על  עכ ׁשו ה ּוא  ְְְִִֵֶַַַַָָָָה ּקּב"ה 

ה ּגא ּולה  על  מצרים  ּדיציאת  ה ּמעלה  ְְֲִִִִַַַַַַָָָיּובן

למ ּתןֿ הכנה  היא  מצרים  ׁשּיציאת  לפי ְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַָָָָהעתידה ,

ּתֹופסים  ֿ זה  ֿ ידי ׁשעל  ּדת ֹורה , ּדגליא  ְְְְְִֵֶֶַַָָָּתֹורה 

קריעת  היתה  ולכן מ ּמׁש,  ית ּבר ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָּבעצמ ּות ֹו

ׁשענינּה לפי אחת , ּבקיעה  ׁשל  ּבאפן ֿ ס ּוף  ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹים 

מהתח ּלק ּות . ׁשּלמעלה   ית ּבר ּבעצמ ּות ֹו ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָה ּוא 

לפי  ללילה , נמ ׁשלה  מצרים  יציאת  ְְְְְְְְִִִִִַַַָָָָאמנם 

היּו ה ּגּלּויים  וגם  העלם , ׁשל  זמן ה ּוא  ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָׁשעכ ׁשו

ה ּיתר ֹון  ה ּוא  ּובזה  ּכּנ"ל . כ ּו' ה 'מעלה ' מ ּצד  ְְִִֶַַַַַַַָָרק 

ּב'מ ּטה ' ּגם  זּכּו יהיה  ׁשאז העתידה , ְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֻּבּגא ּלה 

לג ּלּוי  ּכלים  יהיּו ה 'מ ּטה ' ׁשעניני ּבאפן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָֹעצמ ֹו,

ּב'ילק ּוט ' ׁשּכת ּוב  מה  וזה ּו . ית ּבר ְְְְִֵֶֶַַַַָָעצמ ּות ֹו

ענין  אמנם  יֹותר . ּגד ֹול ֹות  נפלא ֹות  יהיּו ְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָׁשּלעתיד 

ׁשאז  ּדוקא , מצרים  יציאת  ֿ ידי על  ה ּוא  ּגּופא  ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָזה 

וכ ּנ"ל  העתידה . ל ּגא ּלה  ּגם  ה ּצּנֹור  ּפתיחת  ְְְְֲִִִַַַַַַָָָָָֻהיתה 

ּדת ֹורה  ּגליא  ל ּמּוד  ּביד ֹו, ּתלמ ּוד ֹו ֿ ידי  על  ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָׁשּדוקא 

ל ּגּלּויים  יזּכּו על , ק ּבלת   ּבדר ה ּמצ ֹות  ְְְְִִִִִֶֶַַַַָֹוק ּיּום 
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יט       

והינּו, מ ּמׁש, העצם  אינֹו הריח  ענין ּגם  הרי ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָזה ,

לא  אבל  ה 'עצם ', ּגּלּוי  יהיה  ה ּמׁשיח  ְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּבביאת 

ק ּיּום  ֿ ידי על  ֿ ּכן ֿ ּׁשאין מה  מ ּמׁש. ְִֵֵֵֶֶֶַַַָָה 'עצם '

ּתֹופסים  ה ּזה  ּבע ֹולם  על  ּבק ּבלת  ְְְִִֶַַַַָָָֹה ּמצ ֹות 

זה  הרי ׁשעכ ׁשו א ּלא  מ ּמׁש.  ית ּבר ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבעצמ ּות ֹו

ׁשּממ ׁשיכים  העצמ ּות  והמ ׁשכת  ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָּבהעלם ,

יהיה  אז אבל  לעתיד , ּתתג ּלה  עכ ׁשו, ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּבעב ֹודתנּו

מ ּמׁש העצמ ּות  המ ׁשכת  וא ּלּו ה ּדבר , הת ּגּלּות  ְְְְִִַַַַַַַָָָָָרק 

ּדוקא . עכ ׁשו ְְִַַָָהיא 

‰ÊŒÈtŒÏÚÂויׁש ה ּזה  ּבע ֹולם  מעלה  ׁשּיׁש מ ּובן ¿«ƒ∆ְֲֵֵֶֶַַָָָָ

ּוכלל ּות  ה ּבא . ּבע ֹולם  ְֲַַָָָָָמעלה 

לעתיד  ה ּוא  האדם  ׁשל  ר ּוח ' ׁשה 'נחת  ּבזה , ְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהענין

ׁשל  ר ּוח  ונחת  , ית ּבר עצמ ּות ֹו ּגּלּוי ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָּכׁשּיהיה 

ּובזה  ה ּמצ ֹות . ק ּיּום  ֿ ידי על  עכ ׁשו ה ּוא  ְְְִִֵֶַַַַָָָָה ּקּב"ה 

ה ּגא ּולה  על  מצרים  ּדיציאת  ה ּמעלה  ְְֲִִִִַַַַַַָָָיּובן

למ ּתןֿ הכנה  היא  מצרים  ׁשּיציאת  לפי ְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַָָָָהעתידה ,

ּתֹופסים  ֿ זה  ֿ ידי ׁשעל  ּדת ֹורה , ּדגליא  ְְְְְִֵֶֶַַָָָּתֹורה 

קריעת  היתה  ולכן מ ּמׁש,  ית ּבר ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָּבעצמ ּות ֹו

ׁשענינּה לפי אחת , ּבקיעה  ׁשל  ּבאפן ֿ ס ּוף  ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹים 

מהתח ּלק ּות . ׁשּלמעלה   ית ּבר ּבעצמ ּות ֹו ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָה ּוא 

לפי  ללילה , נמ ׁשלה  מצרים  יציאת  ְְְְְְְְִִִִִַַַָָָָאמנם 

היּו ה ּגּלּויים  וגם  העלם , ׁשל  זמן ה ּוא  ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָׁשעכ ׁשו

ה ּיתר ֹון  ה ּוא  ּובזה  ּכּנ"ל . כ ּו' ה 'מעלה ' מ ּצד  ְְִִֶַַַַַַַָָרק 

ּב'מ ּטה ' ּגם  זּכּו יהיה  ׁשאז העתידה , ְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֻּבּגא ּלה 

לג ּלּוי  ּכלים  יהיּו ה 'מ ּטה ' ׁשעניני ּבאפן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָֹעצמ ֹו,

ּב'ילק ּוט ' ׁשּכת ּוב  מה  וזה ּו . ית ּבר ְְְְִֵֶֶַַַַָָעצמ ּות ֹו

ענין  אמנם  יֹותר . ּגד ֹול ֹות  נפלא ֹות  יהיּו ְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָׁשּלעתיד 

ׁשאז  ּדוקא , מצרים  יציאת  ֿ ידי על  ה ּוא  ּגּופא  ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָזה 

וכ ּנ"ל  העתידה . ל ּגא ּלה  ּגם  ה ּצּנֹור  ּפתיחת  ְְְְֲִִִַַַַַַָָָָָֻהיתה 

ּדת ֹורה  ּגליא  ל ּמּוד  ּביד ֹו, ּתלמ ּוד ֹו ֿ ידי  על  ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָׁשּדוקא 

ל ּגּלּויים  יזּכּו על , ק ּבלת   ּבדר ה ּמצ ֹות  ְְְְִִִִִֶֶַַַַָֹוק ּיּום 
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מוסיף  והפסוק בלבד  הריח חוש באמצעות זאת לעשות יוכל  הוא צודק

הריח  שכוח ומכאן  עיניו  מראה לפי  ולא הריח בכוח ישפוט שמשיח ומדגיש

יותר  נעלה מדובר  שעליו  המיוחד 

שבה  הצורה לגבי  גם וכך  הראיה מכוח

ל  זו  תהיה – תורה ילמד  רק משיח א

בצורה  הרחה מזו , יתירה אלא ראיה

ביותר . מופלאה

,‰Ê Ïk ÈÁ‡Ï ,ÌÓ‡ ולמרות »¿»¿«¬≈»∆
הריח  כוח של  המופלאה המעלה

הזה  ‰ÁÈהייחודי  ÔÈÚ Ìb È‰¬≈«ƒ¿«»≈«
,LnÓ ÌˆÚ‰ BÈ‡ שבדברים כפי  ≈»∆∆«»

הדבר  איננו  דבר  של  הריח גשמיים

‰ÁÈLnעצמו  ˙‡ÈaL ,eÈ‰Â¿«¿∆¿ƒ««»ƒ«
'ÌˆÚ'‰ Èelb ‰È‰È ההתגלות ƒ¿∆ƒ»∆∆

העצם, של  זאת ‡Ïוההתפשטות עם ¬»
‡Ï והתחברות מלאה התגלות תהיה …
ŒÔÈ‡MŒ‰Óעם  .LnÓ 'ÌˆÚ'‰»∆∆«»«∆≈

˙Bˆn‰ Ìei˜ È„ÈŒÏÚ Ôk≈«¿≈ƒ«ƒ¿
בפועל  ÏÚבמעשה ˙Ïa˜a מלכות ¿«»«…

ÌÈÒÙBzשמים  ‰f‰ ÌÏBÚa»»«∆¿ƒ
LnÓ Ca˙È B˙eÓˆÚa¿«¿ƒ¿»≈«»
 ֿ הקדוש של  עצמיותו  עם ומתחברים

ֿ הוא. ÂLÎÚLברוך  ‡l‡ בזמן ∆»∆«¿»
ÌÏÚ‰a,הגלות  ‰Ê È‰¬≈∆¿∆¿≈

˙eÓˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰Â¿«¿»«»«¿
,ÂLÎÚ e˙„BÚa ÌÈÎÈLÓnL∆«¿ƒƒ«¬»≈«¿»

,„È˙ÚÏ ‰l‚˙z המשיח בימות ƒ¿«∆∆»ƒ
˙elb˙‰ ˜ ‰È‰È Ê‡ Ï‡¬»»ƒ¿∆«ƒ¿«

c‰,כעת el‡Âשנפעל  «»»¿ƒ
‡È‰ LnÓ ˙eÓˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰«¿»«»«¿«»ƒ

‡˜Âc ÂLÎÚ המעלות שכל  בעוד  «¿»«¿»
מוגדרות  לבוא לעתיד  שיהיו  הנפלאות

ית'. לעצמותו  ביחס כ 'גילויים'

‰ÏÚÓ LiL ÔeÓ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»∆≈«¬»
‰f‰ ÌÏBÚa, אחד LÈÂמצד  »»«∆¿≈

‡a‰ ÌÏBÚa ‰ÏÚÓ. שני מצד  «¬»»»«»
˙Á'‰L ,‰Êa ÔÈÚ‰ ˙eÏÏÎe¿»»ƒ¿»»∆∆«««

'Áe והמורגש הגלוי  ÏLוהעונג  «∆
‰È‰iLk „È˙ÚÏ ‡e‰ Ì„‡‰»»»∆»ƒ¿∆ƒ¿∆

Ca˙È B˙eÓˆÚ Èelb הוא שכעת ƒ«¿ƒ¿»≈
בהעלם, הוא אבל  נמשך  »»¿ÁÂ˙אמנם

Áe והעונג‰"aw‰ ÏL הא כביכול ,ממעשי  È„ÈŒÏÚדם, ÂLÎÚ ‡e‰ «∆«»»«¿»«¿≈
˙Bˆn‰ Ìei˜ שום אין  עכשיו  גם ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש שמבחינת מובן  (שהרי  ƒ«ƒ¿

רק  ותתגלה עכשיו  נפעלת שהפעולה חלילה לומר  יתכן  ולא והסתר  העלם

לעתיד ).

ÔeÈ ‰Êe צאתך "כימי  המאמר , פתח בו  הפסוק של  הפנימי  התוכן  »∆»
יציאת  של  המעלה את מדגיש אחד  שמצד  נפלאות" אראנו  מצרים מארץ

מעלת  את מדגיש שני  ומצד  מצרים

- העתידה «¬»»‰ÏÚn‰הגאולה
‰Ïe‡b‰ ÏÚ ÌÈˆÓ ˙‡ÈˆÈcƒƒ«ƒ¿«ƒ««¿»

,‰„È˙Ú‰היא˙‡ÈˆiL ÈÙÏ »¬ƒ»¿ƒ∆¿ƒ«
ŒÔzÓÏ ‰Î‰ ‡È‰ ÌÈˆÓƒ¿«ƒƒ¬»»¿««
ŒÏÚL ,‰B˙c ‡ÈÏ‚c ‰Bz»¿«¿»¿»∆«
B˙eÓˆÚa ÌÈÒÙBz ‰ÊŒÈ„È¿≈∆¿ƒ¿«¿
‰˙È‰ ÔÎÏÂ ,LnÓ Ca˙Èƒ¿»≈«»¿»≈»¿»
ÏL ÔÙ‡a ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ¿̃ƒ««¿…∆∆
dÈÚL ÈÙÏ ,˙Á‡ ‰ÚÈ˜a¿ƒ»««¿ƒ∆ƒ¿»»
Ca˙È B˙eÓˆÚa ‡e‰¿«¿ƒ¿»≈

˙e˜lÁ˙‰Ó ‰ÏÚÓlL בעצם כי  ∆¿«¿»≈ƒ¿«¿
נקודה  כל  שהרי  שונות דרגות אין 

לא  כבר  עצמה העצמיות שאינה

כ 'עצם'. מוגדרת להיות «¿«‡ÌÓיכולה
שני  ÌÈˆÓמצד  ˙‡ÈˆÈ¿ƒ«ƒ¿«ƒ

,‰ÏÈÏÏ ‰ÏLÓ לעיל כמבואר  ƒ¿¿»¿«¿»
המאמר  ÂLÎÚLבתחילת ÈÙÏ¿ƒ∆«¿»

הגלות  ÏLבזמן  ÔÓÊ ‡e‰¿«∆
ÌÈÈelb‰ Ì‚Â ,ÌÏÚ‰ יציאת של  ∆¿≈¿««ƒƒ

סוף  ים וקריעת ˜מצרים eÈ‰»«
.Ï"pk 'eÎ '‰ÏÚÓ'‰ „vÓƒ«««¿»««
‰l‡ba ÔB˙i‰ ‡e‰ ‰Êe»∆«ƒ¿«¿À»
CekÊ ‰È‰È Ê‡L ,‰„È˙Ú‰»¬ƒ»∆»ƒ¿∆ƒ
ÔÙ‡a ,BÓˆÚ '‰hÓ'a Ìb«««»«¿¿…∆
ÌÈÏk eÈ‰È '‰hÓ'‰ ÈÈÚL∆ƒ¿¿≈««»ƒ¿≈ƒ

Ca˙È B˙eÓˆÚ Èel‚Ï שנפעלת ¿ƒ«¿ƒ¿»≈
לבוא. לעתיד  ותתגלה ∆¿e‰ÊÂכעת

'Ëe˜ÏÈ'a e˙kL ‰Ó«∆»««¿
˙B‡ÏÙ eÈ‰È „È˙ÚlL∆∆»ƒƒ¿ƒ¿»

˙BÈ ˙BÏB„b ביציאת שהיו  מאלו  ¿≈
Ùeb‡מצרים. ‰Ê ÔÈÚ ÌÓ‡»¿»ƒ¿»∆»

ÌÈˆÓ ˙‡ÈˆÈ È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈¿ƒ«ƒ¿«ƒ
˙ÁÈ˙t ‰˙È‰ Ê‡L ,‡˜Âc«¿»∆»»¿»¿ƒ«

Bpv‰ הדרך ופריצת Ìbההתחלה «ƒ«
Ï"pÎÂ .‰„È˙Ú‰ ‰l‡bÏ«¿À»»¬ƒ»¿««
B„eÓÏz È„ÈŒÏÚ ‡˜ÂcL∆«¿»«¿≈«¿
‰B˙c ‡ÈÏb „enÏ ,B„Èa¿»ƒ«¿»¿»
˙Ïa˜ C„a ˙Bˆn‰ Ìei˜Â¿ƒ«ƒ¿¿∆∆«»«

ÏÚ הגלות ‰Óa‰בזמן  ‰„È˙Ú‰ ‰Ïe‡‚c ÌÈÈelbÏ ekÊÈ , …ƒ¿«ƒƒƒ¿»»¬ƒ»ƒ¿≈»
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