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g"k ,`x`e zyxt zay .c"qa
,hay ycegd mikxan ,zah

d"kyz'd
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

‡¯‡Â ּבאֿל יעקב ואל יצחק אל אברהם אל »≈»ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָֹ

וגֹו', להם נֹודעּתי לא הוי' ּוׁשמי ְְְֲִִֶַַָָָָֹׁשּדי,

אתכם  והֹוצאתי הוי', אני יׂשראל לבני אמר ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹלכן

וגֹו' מצרים סבלת הּכתּוב 1מּתחת ּוממׁשי .2 ְְְְִִִִִַַַַַָֹ

מצרים  מל ּפרעה אל ּדּבר "ּבא למׁשה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹּבּצּוּוי

ּולאחרי  מארצֹו". יׂשראל ּבני את ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָויׁשּלח

אבתם" ּבית ראׁשי ּב"אּלה הענין ,3ׁשהפסיק ְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָֹ

נתיחסּו ּובמי ואהרן מׁשה נֹולדּו היא ,4ללּמדנּו ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַֹֹ

ּפרעה  אל מׁשה ׁשל ּדּבּורֹו לענין הּכתּוב ְְְִִֵֶֶֶַַַָֹֹחֹוזר

מּמצרים  ּבניֿיׂשראל את ּומסּים 5להֹוציא ,6: ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָ

ּוׁשמנים  ׁשלׁש ּבן ואהרן ׁשנה ׁשמנים ּבן ְְְֲִִֶֶֶַָָָֹֹֹֹֹּומׁשה

ּנֹוגע  מה להבין, וצרי ּפרעה. אל ּבדּברם ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹׁשנה

מצרים, ליציאת ואהרן מׁשה ׁשל הּיחס ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַֹֹסדר

נֹוגע  מה להבין צרי וגם הּכתּוב. הקּדימֹו ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָׁשּלכן

ּבני  היּו ואהרן ׁשּמׁשה הענין מצרים ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹליציאת

ּדוקא. ׁשנה ְְִַָָָׁשמֹונים

ּבן LÈÂב) ּומׁשה ׁשּכתּוב ּבמה ּבּדּיּוק להֹוסיף ¿≈ְְִִֶֶֶַַָֹ

הּוצר מּדּוע להבין ׁשּצרי לכ נֹוסף ּדלכאֹורה, גֹו', ׁשנה ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָֹׁשמנים

היה  לא עדין הרי החׁשּבֹון, ׁשעלּֿפי זאת, עֹוד הּנה זה, ענין להדּגיׁש ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹהּכתּוב

הּׁשמֹונים  לׁשנת נכנס רק אּלא ׁשנה, ׁשמֹונים ּבן ׁשנה 7מׁשה ארּבעים [ּכי ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

ּבניסן  ּבעׂשירי הּירּדן מן עלּו (ׁשהרי ּבּמדּבר יׂשראל ּבני היּו ואז 8ׁשלמֹות , ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָ

הּפסח  את מּתבּואת 9עׂשּו 'חדׁש' לאכֹול ׁשּיּוכלּו ּכדי העֹומר, את והקריבּו , ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ׁשלמֹות 10הארץ  ׁשנה ועׂשרים מאה חי ׁשּמׁשה וכיון ׁשּביציאת 11), נמצא, , ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ

ׁשלמֹות. ׁשנה מּׁשמֹונים ניסן) ט"ו עד אּדר (מז' יֹותר קצת מׁשה היה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹמצרים

ׁשנה  לער הּוא הּמּכֹות, קֹודם ּפרעה, לפני מׁשה עמד ׁשּבֹו הּזמן ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹואילּו

ּב'עדּיֹות' ּבּמׁשנה (ּכדאיתא חדׁש,12לפניֿזה ֿ עׂשר ׁשנים הּמצר ּיים ׁשּמׁשּפט ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻ
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נאמר: השבוע פרשת בתחילת
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d"kyz'dו ,hay g"dan ,zah g"k ,`x`e t"y

ׁשהרי 13והינּו הּמּכֹות, לּתׁשע חדׁשים ּתׁשעה , ְְְְֲֳִִֵֵֶַַַַָָ

ּבחצי  אחד, ּברגע ׁשהיתה ּבכֹורֹות מּכת ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָמּלבד

"ּבעמדֹו14הּלילה  היתה עליה ההתראה וגם , ְְְְְְֶַַַַַָָָָָָָָ

חֹוׁש מּכת ׁשל ּבסּיּומּה ּפרעה" ּכל 15לפני הּנה , ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹ

חֹודׁש, רביע מׁשּמׁשת היתה הּמּכֹות מּתׁשע ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָמּכה

ּבהם  ּומתרה מעיד היה חלקים ועֹוד 16ּוׁשלׁשה . ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹ

ּכדאיתא  נכסה, מׁשה היה ׁשּבהם חדׁשים ְְְֳִִִִֶֶֶֶָָָָָָֹֹׁשלׁשה

הּפסּוק 17ּבּמדרׁש מה 18על גֹו', לצבי ּדֹודי ּדֹומה ְְִִִִֶַַַַָָ

הראׁשֹון  ּגֹואל ּכ ונכסה, וחֹוזר נגלה הּזה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָהּצבי

הּכתּוב  מדּגיׁש ואףֿעלּֿפיֿכן ונכסה)], ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָנגלה

ׁשנה". ׁשמנים ּבן ְִֶֶָָֹֹ"ּומׁשה

¯ÈÚ‰Ïe] הּמפרׁשים הּכתּוב 19מּדברי ׁשּכּונת , ¿»ƒְְְִִִֵֶַַַַָָָ

מׁשה להפל  מעלת ּגֹודל את יא ְְֲִֶֶֶַַַֹ

הטריחּו ׁשמֹונים, ּבני זקנים, ׁשהיּו ׁשאף ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָֹואהרן,

כּו', ּפרעה אל ליל והזּדרזּו והׁשּכימּו ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָֹעצמם

הֹוראה  ּגם (וזֹוהי  כ ּו' יׂשראל ׁשל טֹובתם ְְְִִִִֵֶַָָָָָּבׁשביל 

להׁשּתּדל  צרי ּכּמה עד מּיׂשראל, אחד ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָלכל

זקן  ׁשהּוא לֹומר ולא כּו', חברֹו ואינֹו20ּבטֹובת ְְְֲֵֵֵֶַַָֹ

הּכתּובים, ּפׁשטּות עלּֿפי אבל, כּו'). ּכבֹודֹו ְְְְֲִִִַַַָלפי

מאה  ּבן מׁשה ּבהיֹות  ׁשאפילּו מצינּו ְֲֲִִִֵֵֶֶֶָָֹהרי

לחה  נס ולא עינֹו כהתה לא ׁשנה, ,21ועׂשרים ְְְֲִֵֵֶָָָָָֹֹֹ

ּכל  לאחרי ימיו, ּבסֹוף אמּורים הּדברים ְְְְֲֲִִִֵַַָָָָואם

ּובמיּוחד  ּכֹולל כּו', עליו ׁשעברּו ְְְִֵֶַָָָָָהמאֹורעֹות

ׁשל  ּכחֹו מּתׁשת ׁשהּתֹורה מּתןּֿתֹורה, ְֶֶֶֶַַַַַַָָֹלאחר

לפני 22אדם  ׁשּבעמדֹו עלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה הרי , ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָ

כּו'. הּבריאּות ּתֹוקף ּבכל היה ּומּתןּֿתֹורה, מצרים יציאת קֹודם ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָֹּפרעה,

יׂשראל]. ּבני טֹובת ּבׁשביל כּו' ׁשהׁשּתּדל ּבכ חידּוׁש אין ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָואםּֿכן,

הּתֹורה'‡Cג) ּב'אֹור צדק' ה'צמח ׁשּמביא ּכפי הּוא, ּׁשּכתב 23הענין מה «ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

יפֹות' מׁשה 24ה'ּפנים אׁשר לבאר ּכדי הּיחס, סדר הּכתּוב ׁשהקּדים , ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

כּו' חביבין הּׁשביעין וכל לאברהם, ׁשביעי ּדֹור הם לבאר,25ואהרן ּומֹוסיף . ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַָָָָֹ

"ׁשאמר  עלּֿדר ׁשהּוא ׁשּדי, ּבאֿל גֹו' אברהם אל וארא ׁשּנאמר מה ּגם ְְֱֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָׁשּזהּו

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

שם.13) תפא"י יב.14)ראה שם, ופירש"י מכילתא וראה כט. יב, ד.15)בא יא, שם כה.16)פירש"י ז, פרשתנו פירש"י
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,˙Bkn‰ ÚLzÏ ÌÈL„Á ‰ÚLzלהלן שיפרט lÓ·„כפי È¯‰L ƒ¿»√»ƒ¿≈«««∆¬≈ƒ¿«

‰ÏÈl‰ ÈˆÁa ,„Á‡ Ú‚¯a ‰˙È‰L ˙B¯BÎa ˙kÓ14,בדיוקÌ‚Â ««¿∆»¿»¿∆«∆»«¬ƒ««¿»¿«
ÏL dÓeiÒa "‰Ú¯t ÈÙÏ B„ÓÚa" ‰˙È‰ ‰ÈÏÚ ‰‡¯˙‰‰««¿»»»∆»»¿»¿»¿ƒ¿≈«¿…¿ƒ»∆

CLBÁ ˙kÓ15,,בפועל בכורות מכת של התרחשותה לפני קצר זמן היינו ««∆
˙Bkn‰ ÚLzÓ ‰kÓ Ïk ‰p‰ƒ≈»«»ƒ≈«««
,L„BÁ ÚÈ·¯ ˙LnLÓ ‰˙È‰»¿»¿«∆∆¿ƒ«∆

ÌÈ˜ÏÁ ‰LÏLe רבעים שלושה ¿…»¬»ƒ
Óe˙¯‰מהחודש „ÈÚÓ ‰È‰»»≈ƒ«¿∆
Ì‰a16ÌÈL„Á ‰LÏL „BÚÂ . »∆¿¿…»√»ƒ

שנה LÓ‰באותה ‰È‰ Ì‰aL∆»∆»»…∆
‡˙È‡„k ,‰ÒÎ כמובא ƒ¿∆ƒ¿ƒ»

L¯„na17˜eÒt‰ ÏÚ18‰ÓBc «ƒ¿»««»∆
‰f‰ È·v‰ ‰Ó ,'B‚ È·ˆÏ È„Bcƒƒ¿ƒ««¿ƒ«∆
Ï‡Bb Ck ,‰ÒÎÂ ¯ÊBÁÂ ‰Ï‚ƒ¿∆¿≈¿ƒ¿∆»≈

ÔBL‡¯‰ רבנו ÒÎÂ‰משה ‰Ï‚ »ƒƒ¿∆¿ƒ¿∆
ונגלה  חוזר מכן ŒÛ‡Âולאחר ,[(¿«

ÔÎŒÈtŒÏÚ עדיין שלמעשה למרות «ƒ≈
רק  אלא שנה שמונים למשה מלאו לא

השמונים, לשנתו LÈb„Ó«¿ƒנכנס
ÌÈÓL Ôa ‰LÓe" ·e˙k‰«»…∆∆¿…ƒ

."‰L»»
ÌÈL¯Ùn‰ È¯·cÓ ¯ÈÚ‰Ïe]19, ¿»ƒƒƒ¿≈«¿»¿ƒ

בסיפור  מפסיקה שהתורה הדבר בטעם

מספר  על ומספרת מצרים יציאת

ואהרן, משה של »«»∆ekL˙שנותיהם
Ï„Bb ˙‡ ‡ÈÏÙ‰Ï ·e˙k‰«»¿«¿ƒ∆∆
Û‡L ,Ô¯‰‡Â ‰LÓ ˙ÏÚÓ«¬«…∆¿«¬…∆«
,ÌÈBÓL Èa ,ÌÈ˜Ê eÈ‰L∆»¿≈ƒ¿≈¿ƒ
eÓÈkL‰Â ÌÓˆÚ eÁÈ¯Ë‰ƒ¿ƒ«¿»¿ƒ¿ƒ
,'eÎ ‰Ú¯t Ï‡ CÏÈÏ eÊ¯cÊ‰Â¿ƒ¿»¿≈≈∆«¿…

שבדבר, הקושי ÏÈ·Laƒ¿ƒלמרות
'eÎ Ï‡¯NÈ ÏL Ì˙·BË»»∆ƒ¿»≈

ממצרים Ìbלהוציאם È‰BÊÂ)¿ƒ«
,Ï‡¯NiÓ „Á‡ ÏÎÏ ‰‡¯B‰»»¿»∆»ƒƒ¿»≈
ÏczL‰Ï CÈ¯ˆ ‰nk „Ú««»»ƒ¿ƒ¿«≈

'eÎ B¯·Á ˙·BËa הדבר אם גם ¿«¬≈
מיוחד, מאמץ ÓBÏ¯דורש ‡ÏÂ¿…«

Ô˜Ê ‡e‰L20B„B·k ÈÙÏ BÈ‡Â ∆»≈¿≈¿ƒ¿
˙eËLt ÈtŒÏÚ ,Ï·‡ .('eÎ¬»«ƒ«¿

ÌÈ·e˙k‰ הסיבה שזו לקבל קשה «¿ƒ
הכתוב  מספר שבגללה את מפרט

כי ואהרון, משה של ≈¬‰¯Èהשנים

eÈˆÓבתורה ÌÈ¯NÚÂמפורש ‰‡Ó Ôa ‰LÓ ˙BÈ‰a eÏÈÙ‡L »ƒ∆¬ƒƒ¿…∆∆≈»¿∆¿ƒ
,‰L,יותר מאוחר שנה ÁÏ‰ארבעים Ò ‡ÏÂ BÈÚ ‰˙‰Î ‡Ï21, »»…»¬»≈¿…»≈…

˙BÚ¯B‡Ó‰ Ïk È¯Á‡Ï ,ÂÈÓÈ ÛBÒa ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c‰ Ì‡Â¿ƒ«¿»ƒ¬ƒ¿»»¿«¬≈»«¿»
'eÎ ÂÈÏÚ e¯·ÚL שמלאו ועד מצרים מיציאת שחלפו השנים בארבעים ∆»¿»»

שנה, ועשרים מאה ≈ÏÏBkלו
,‰¯BzŒÔzÓ ¯Á‡Ï „ÁeÈÓ·eƒ¿»¿««««»

BÁk ˙LzÓ ‰¯Bz‰L הגשמי ∆«»«∆∆…
Ì„‡ ÏL22Œ˙Á‡ŒÏÚ È¯‰ , ∆»»¬≈«««

ÈÙÏ B„ÓÚaL ‰nÎÂŒ‰nk«»¿«»∆¿»¿ƒ¿≈
ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ Ì„B˜ ,‰Ú¯t«¿…∆¿ƒ«ƒ¿«ƒ

‰È‰ ,‰¯BzŒÔzÓe רבינו משה ««»»»
.'eÎ ˙e‡È¯a‰ Û˜Bz ÏÎa¿»∆«¿ƒ
CÎa Le„ÈÁ ÔÈ‡ ,ÔkŒÌ‡Â¿ƒ≈≈ƒ¿»

'eÎ ÏczL‰L והתאמץ וטרח ∆ƒ¿«≈
Ï‡¯NÈ Èa ˙·BË ÏÈ·Laƒ¿ƒ«¿≈ƒ¿»≈

לומר צריך אלא הזקנה, שהדבר למרות

כפי  אחרת, סיבה בגלל כאן נזכר

ומבאר  ].שממשיך
ÈÙk ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡ (‚«»ƒ¿»¿ƒ
¯B‡'a '˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ‡È·nL∆≈ƒ«∆«∆∆¿

'‰¯Bz‰23ÌÈt'‰ ·˙kM ‰Ó «»«∆»««»ƒ
'˙BÙÈ24, רבי מאת התורה על פירוש »

המגיד  מתלמידי הורביץ, הלוי פינחס

‰e˙k·ממעזריטש ÌÈc˜‰L∆ƒ¿ƒ«»
¯L‡ ¯‡·Ï È„k ,ÒÁi‰ ¯„Ò≈∆«««¿≈¿»≈¬∆
ÈÚÈ·L ¯Bc Ì‰ Ô¯‰‡Â ‰LÓ…∆¿«¬…≈¿ƒƒ

Ì‰¯·‡Ï,לוי יעקב, יצחק, (אברהם, ¿«¿»»
ואהרן) משה עמרם, «¿ÏÎÂקהת,
'eÎ ÔÈ·È·Á ÔÈÚÈ·M‰25. «¿ƒƒ¬ƒƒ

ÛÈÒBÓe'יפות Ï·‡¯,ה'פנים ƒ¿»≈
¯Ó‡pL ‰Ó Ìb e‰fL כאן ∆∆««∆∆¡«

ÏŒ‡a 'B‚ Ì‰¯·‡ Ï‡ ‡¯‡Â»≈»∆«¿»»¿≈
‡e‰L ,ÈcL"שֿדֿי" ŒÏÚהשם «»∆«
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ּדי" ׁשהאירה 26לעֹולמֹו הּבחינה ׁשּזֹוהי נמצא, , ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָ

ז"ל  רּבֹותינּו אמרּו וכן ּבראׁשית. ימי 27ּבׁשׁשת ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַָ

עֹולם 28"ּבהּבראם" ענין ׁשּזהּו "ּבאברהם", – ְְְְְִִֶֶַַָָָָָ

יּבנה  ּבחינת 29חסד ׁשהּוא הוי', ׁשמי אמנם, . ְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָָ

ׁשּבת  ּבראׁשית, ימי מּׁשׁשת ׁשּלמעלה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּבת

הּבחינה 30להוי' וזֹוהי להם", נֹודעּתי "לא , ְְְֲִִִֶַַַָָָָֹ

הּׁשביעין  ּכל ענין זהּו ּכן, ואם למׁשה. ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָֹׁשּנגלתה

ימי  ׁשׁשת על הּׁשּבת ּכחביבּות - ְֲֲִִִֵֵֶַַַַָחביבין

ֲֶַַהּמעׂשה.

CÈLÓÓe ּומביא ּׁשּכתּוב 31ה'צמחֿצדק', מה «¿ƒִֵֶֶֶֶַַַָ

יפֹות' ּבן 24ּב'ּפנים ּומׁשה ׁשענין , ְְִִֶֶֶַָָֹ

ּׁשּכתּוב  מה עם קׁשּור גֹו' ׁשנה "ימי 32ׁשמנים ְְִִֵֶַָָָָֹ

ׁשנה", ׁשמֹונים ּבגבּורֹות ואם גֹו' ְְְְִִִֵָָׁשנֹותינּו

ּומבאר, הּגבּורֹות. ענין הּוא ׁשנה" ְְְְִִֵֶַַָָָׁש"ּׁשמֹונים

מּדֹות  מּׁשבע נמׁש ׁשנה" "ׁשבעים ְְְִִִִִִֶֶַַָָָׁשענין

ענין  א כּו'. מעׂשר הּכלּולֹות ְְְִֵֶֶֶַַַָהעליֹונֹות

ׁשהּוא  ּתמינאה' מ'ּכתרא נמׁש ׁשנה" ְְְְְִִִִִֶָָָָָ"ׁשמֹונים

הּבינה  "אני 33ספירת נאמר הּבינה ּובספירת , ְְֱֲִִִִִִֶַַַַַָָ

ּגבּורה" לי עּתיק 34ּבינה ׁש'התּגּלּות וידּוע , ְְְִִִִֶַַַָָָ

הּוא 35ּבבינה' מצרים ּדיציאת הענין והרי . ְְְֲִִִִִִֵַַַָָָ

מה  ּגם וזהּו כּו'. עּתיק ּבחינת התּגּלּות ְְְְִִִֵֶַַַַַַעלֿידי

מקֹומֹות  ּבכּמה ּבּזהר מצרים 36ּׁשּכתּוב ׁשּיציאת ְְְְִִִֶֶַַַַַָָֹ

הּבינה, ספירת ׁשהּוא ּדיֹובלא' מ'סטרא ְְְְְִִִִִֶַַָָָָנמׁש

ּבּתֹורה, מצרים יציאת ּפעמים חמּׁשים נזּכר ְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָלכן

ּבינה  ׁשערי חמּׁשים מׁשה 37ּכנגד היּו ולכן . ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ

ׁשאז  ׁשנה, ׁשמֹונים ּבני להיֹות צריכים ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָֹואהרן

כּו'. עליֹונה ּגבּורה ּבחינת ְְְְִִֶַָָָמאירה
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
"Èc BÓÏBÚÏ ¯Ó‡L" C¯c26,הבריאה עם במיוחד שקשור שם היינו ∆∆∆»«¿»«

ÔÎÂ .˙ÈL‡¯a ÈÓÈ ˙LLa ‰¯È‡‰L ‰ÈÁa‰ È‰BfL ,‡ˆÓƒ¿»∆ƒ«¿ƒ»∆≈ƒ»¿≈∆¿≈¿≈ƒ¿≈
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡27"Ì‡¯a‰a"28אותיות –,"Ì‰¯·‡a" »¿«≈«¿ƒ»¿»¿«¿»»

‰aÈ „ÒÁ ÌÏBÚ ÔÈÚ e‰fL29 מידת היא אברהם של מידתו שהרי ∆∆ƒ¿«»∆∆ƒ»∆
מבין  הראשון הוא ואברהם החסד,

‰ÈÂ',השבעה. ÈÓL ,ÌÓ‡ השם »¿»¿ƒ¬»»
מהבריאה ÈÁa˙שלמעלה ‡e‰L∆¿ƒ«

˙aL השביעי ÏÚÓlL‰היום «»∆¿«¿»
ÓÈ ˙LMÓ,˙ÈL‡¯a È ככתוב ƒ≈∆¿≈¿≈ƒ
'ÈÂ‰Ï ˙aL30, השבת שיום הרי «»«¬»»

הוי', לשם במיוחד …"Ï‡קשור
"Ì‰Ï ÈzÚ„B התגלה לא «¿ƒ»∆

(ולשאר  הבריאה עניין לאברהם,

‰ÈÁa‰האבות), È‰BÊÂ¿ƒ«¿ƒ»
‰LÓÏ ‰˙Ï‚pL הקשור השביעי, ∆ƒ¿¿»¿…∆

השבת. ÔÈÚביום e‰Ê ,Ôk Ì‡Â¿ƒ≈∆ƒ¿«
Y ÔÈ·È·Á ÔÈÚÈ·M‰ Ïk»«¿ƒƒ¬ƒƒ
משה  של המיוחדת החביבות

˙LL ÏÚ ˙aM‰ ˙e·È·Ák«¬ƒ««»«≈∆
‰NÚn‰ ÈÓÈ ייחוסו כאן נזכר ולכן ¿≈««¬∆

השביעי. שהוא להדגיש משה, של

,'˜„ˆŒÁÓˆ'‰ CÈLÓÓe«¿ƒ«∆«∆∆
‡È·Óe31a ·e˙kM ‰Ó ספר ≈ƒ«∆»¿

'˙BÙÈ ÌÈt'24 מספר בעניין »ƒ»
רבינו, משה של »¿ÔÈÚL∆ƒשנותיו

'B‚ ‰L ÌÈÓL Ôa ‰LÓe…∆∆¿…ƒ»»
·e˙kM ‰Ó ÌÚ ¯eL˜32 אודות »ƒ«∆»

בכלל האדם של שנותיו ≈¿"ÈÓÈמספר
˙B¯e·‚a Ì‡Â 'B‚ eÈ˙BL¿≈¿ƒƒ¿
ÌÈBÓM"L ,"‰L ÌÈBÓL¿ƒ»»∆¿ƒ
.˙B¯e·b‰ ÔÈÚ ‡e‰ "‰L»»ƒ¿««¿
ÌÈÚ·L" ÔÈÚL ,¯‡·Óe¿»≈∆ƒ¿«ƒ¿ƒ
˙BcÓ Ú·MÓ CLÓ "‰L»»ƒ¿»ƒ∆«ƒ

˙BÏeÏk‰ ˙BBÈÏÚ‰ מהן אחת כל »∆¿«¿
¯NÚÓ שכנגד הנפש כוחות עשר כל ≈∆∆

(במידת  העליונות הספירות עשר

בינה  שבחסד, חכמה יש למשל, החסד,

הלאה) וכן CLÓשבחסד "‰L ÌÈBÓL" ÔÈÚ C‡ .'eÎ«ƒ¿«¿ƒ»»ƒ¿»
'‰‡ÈÓz ‡¯˙k'Ó השמיני ‰Èa‰הכתר ˙¯ÈÙÒ ‡e‰L33, ƒƒ¿»¿ƒ¿»∆¿ƒ««ƒ»

"‰¯e·b ÈÏ ‰Èa È‡" ¯Ó‡ ‰Èa‰ ˙¯ÈÙÒ·e34, כמבואר ƒ¿ƒ««ƒ»∆¡«¬ƒƒ»ƒ¿»
חסד, (חכמה, חח"נ – 'קוים' לשלושה נחלקות שהספירות וחסידות בקבלה

תפארת, (דעת, דת"י השמאל, בקו הוד) גבורה, (בינה, בג"ה הימין, בקו נצח)

שייכת  השמיני, הכתר בחינת הבינה ספירת אופן ובכל האמצעי, בקו יסוד)

שעיקרן  מהמידות בשונה הגבורה, (התייחסות לספירת החסד מידת הוא

לזולת) ÈzÚ˜בזוהר Úe„ÈÂוהשפעה ˙elb˙‰'L'יומין 'עתיק בחינת ¿»«∆ƒ¿««ƒ
הספירות, מעשר שלמעלה עליון' 'כתר בבחינת מדריגה È·a35‰'שהיא ¿ƒ»

הנפש  כוחות לגבי בחסידות כמבואר

הוא  'עתיק' של ומדריגתו שעניינו

כאשר  דווקא מתענג אדם והרי התענוג,

והעניין  השכלי, העניין את מבין הוא

זמן  כל אבל ("געשמאק"), לו ערב

אינו  בעניין, והשגה הבנה לו שאין

עליו  ÈˆÈc‡˙מתענג ÔÈÚ‰ È¯‰Â .«¬≈»ƒ¿»ƒƒ«
˙elb˙‰ È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ«¿≈ƒ¿«

'eÎ ˜ÈzÚ ˙ÈÁa שלמעלה הארה ¿ƒ««ƒ
הספירות  בעשר המתלבש מהאור

ומקבל  נברא העולם שבאמצעותם

ניסים  נעשו מצרים ביציאת והרי שפע,

העולם. מגדרי למעלה

¯‰fa ·e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆»«…«
˙BÓB˜Ó ‰nÎa36˙‡ÈˆiL ¿«»¿∆¿ƒ«

‡¯ËÒ'Ó CLÓ ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒƒ¿»ƒƒ¿»
'‡Ï·BÈcהיובל של e‰L‡הצד ¿¿»∆

‰Èa‰ ˙¯ÈÙÒ בזוהר (כמבואר ¿ƒ««ƒ»
ספפירת  הוא ש'יובל' קבלה ובספרי

מה  הוא דיובלא' ו'סטרא עצמה, הבינה

'צדדי' חלק מהבינה, ומתגלה שנמשך

שייך  ה'יובל' עניין אופן ובכל ממנה,

הבינה), kÊ¯לספירת ÔÎÏ»≈ƒ¿»
˙‡ÈˆÈ ÌÈÓÚt ÌÈMÓÁ¬ƒƒ¿»ƒ¿ƒ«
ÌÈMÓÁ „‚k ,‰¯Bza ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ«»¿∆∆¬ƒƒ

‰Èa È¯ÚL37 הבינה ספירת «¬≈ƒ»
דרגות  לחמישים מחולקת העליונה

ז"ל  חכמינו (כדברי 'שערים' המכונות

בינה  שערי חמישים שישנם בגמרא

אחת  חסר רבינו למשה ניתנו וכולם

מאלוקים', מעט 'ותחסרהו שנאמר

הנו"ן  לשער זכה בפטירתו שרק ואמרו

בו", "נו"ן נבו, בהר שנקבר בכך כנרמז

להגיע  מסוגל שהאדם נאמר ימים מ"ט שהיא העומר ספירת לגבי וגם

השבועות) בחג מלמעלה משפיעים הנו"ן שער ואת המ"ט השער עד בעבודתו

ללב. יורדת שבמוח (השכל) הבינה אלה, 'שערים' חמישים ≈«¿ÔÎÏÂובאמצעות
Ê‡L ,‰L ÌÈBÓL Èa ˙BÈ‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ Ô¯‰‡Â ‰LÓ eÈ‰»…∆¿«¬…¿ƒƒƒ¿¿≈¿ƒ»»∆»

b ˙ÈÁa ‰¯È‡Ó'eÎ ‰BÈÏÚ ‰¯e·.מצרים יציאת נפעלה ומכוחה ¿ƒ»¿ƒ«¿»∆¿»
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d"kyz'dח ,hay g"dan ,zah g"k ,`x`e t"y

ׁשל ÊŒÈtŒÏÚÂ‰ד) הּיחס סדר ׁשהן מּובן, ¿«ƒ∆ֵֵֶֶֶַַַָ

ׁשמֹונים  ּבן הי ֹותֹו והן ְְֱִֵֶֶֹמׁשה,

ּכי  מצרים, ּדיציאת לענין ונֹוגע ׁשּי ְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָׁשנה,

הּיציאה  הּוא מצרים ּדיציאת הענין ְְְְִִִִִִַַַָָָָּכללּות

ּוגבּולים  מצרים ּגם (ּכֹולל ּוגבּולים ְְְִִִִִֵֵַָָממצרים

מצרים  נׁשּתלׁשל ׁשּמּזה ּדקדּוׁשה, ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָ(מצרים)

זה  ּובׁשביל כּו'), מצרים לגלּות ועד ְְְְְִִִִִֶַַָּכפׁשּוטֹו,

מּגדרי  למעלה ׁשהּוא נעלה ּבגילּוי צֹור ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָיׁש

עלֿידי  היתה ּׁשהּגאּולה מה וזהּו כּו'. ְְְְֵֶֶַַַָָָָָהעֹולם

וכל  לאברהם, ׁשביעי ּדֹור ׁשהּוא ּדוקא, ְְְְְִִֶֶַַָָָָֹמׁשה

ּגילּוי  היה מׁשה ׁשאצל והינּו, חביבין, ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָֹהּׁשביעין

מּׁשׁשת  ׁשּלמעלה הּׁשּבת ּבחינת ׁשּזהּו הוי', ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשם

ּבן  היה ּׁשּמׁשה מה ּגם וזהּו ּבראׁשית. ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָֹימי

ׁשהיא  הּבינה מדרגת ענין ׁשּזהּו ׁשנה, ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשמֹונים

ּכּידּוע  ּבזה, והענין הּבנין. ימי מּׁשבעת ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָלמעלה

ׁשּלפעמים  (אף ענינים ׁשני יׁש ּבינה ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשּבבחינת

ּובינה  ּתבּונה ּביניהם), מחּלקים ּדענין 38אין , ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָ

לפֹועל  ׁשּׁשּי ּכפי הּׂשכל ענין הּוא ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָהּתבּונה

ענין  הּוא הּבינה ּבחינת מהּֿׁשאיןּֿכן ְְִִִֵֵֶַַַַַָָמּמׁש,

ּבלימּוד  ּוכמֹו עצמֹו. מּצד ׁשהּוא ּכפי ְְְְִִִֵֶֶַַַהּׂשכל

ּבטּלית" אֹוחזין ּתבּונה 39ּד"ׁשנים ּבבחינת הּנה , ְְְְְֲִִִִִִֵַַַָ

מהּֿׁשאיןּֿכן  כּו', הּטּלית על היא ּדעּתֹו -ְִִֵֵֶַַַַַ

עצמּה, ההׂשּכלה על היא ּדעּתֹו ּבינה, ְְְְִִִִַַַַַַָָָָּבבחינת

ענין  עקר [ׁשּזהּו למעלה הּוא ׁשהענין ּכפי ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָועד

הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ׁשל ּתֹורתֹו ׁשהיא ִֶֶַַָָָָהּתֹורה,

להיֹות  (ׁשּצריכה הּתֹורה ּבברּכת ׁשאֹומרים ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָּכפי

ּבּתֹורה  "ּברכּו ּבענין ּכּידּוע הּלימּוד, ְְְִִֶַַַַַָָָקֹודם

לא 40ּתחלה" ׁשּׁשם ּתֹורתֹו], את לנּו ונתן ( ְְִֶֶַָָָָָֹ

[ּומּובן, כּו' ּגׁשמּיים ענינים אֹודֹות ְְְִִִִַָָָמדּוּבר
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שם). (אוה"ת רס"ב ד' ואתחנן פ' ובזח"ג י"ג ובכ"מ.38)שער ב. קכו, דרמ"צ ב"מ.39)ראה מסכת ב"מ 40)ריש ראה

א. כט, ראה פ' לקו"ת וראה סמ"ז. או"ח לטור ב"ח שם. ובר"ן א פא, נדרים ב. פה,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
B˙BÈ‰ Ô‰Â ,‰LÓ ÏL ÒÁi‰ ¯„Ò Ô‰L ,Ô·eÓ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ („¿«ƒ∆»∆≈≈∆«««∆…∆¿≈¡

,ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈc ÔÈÚÏ Ú‚BÂ CiL ,‰L ÌÈBÓL Ôa ולכן ∆¿ƒ»»«»¿≈«»ƒ¿»ƒƒ«ƒ¿«ƒ
מצרים, יציאת סיפור בתוך נזכרו הללו ‰ÔÈÚהדברים ˙eÏÏk Èk התוכן ƒ¿»»ƒ¿»

ÌÈÏe·‚eהכללי ÌÈ¯ˆÓÓ ‰‡Èˆi‰ ‡e‰ ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈc יציאה ƒƒ«ƒ¿«ƒ«¿ƒ»ƒ¿»ƒ¿ƒ
הגבלות מעל Ìbוהתעלות ÏÏBk)≈«
) ÌÈÏe·‚e ÌÈ¯ˆÓ בביטוי הנרמזים ≈»ƒ¿ƒ

‰fnL ,‰Le„˜c (ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒƒ¿»∆ƒ∆
שהוא  כפי וההגבלות המיצרים מעניין

הקדושה ÌÈ¯ˆÓבצד ÏLÏzLƒ¿«¿≈ƒ¿«ƒ
BËeLÙk מצרים של המציאות ƒ¿

הזה, eÏ‚Ï˙בעולם „ÚÂ ישראל בני ¿«¿»
eÎ'בארץ ÌÈ¯ˆÓ ירידה שהיא ƒ¿«ƒ

'מצרים' במושג ÏÈ·L·eנוספת ,(ƒ¿ƒ
‰Ê מהמצרים ולהתעלות לצאת כדי ∆

ÈeÏÈ‚aוההגבלות  C¯Bˆ LÈ אלוקי ≈∆¿ƒ
È¯„bÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L ‰ÏÚ«¬∆∆¿«¿»ƒƒ¿≈

'eÎ ÌÏBÚ‰ כוח נתינת שיהיה גילוי »»
העולם. מגדרי לצאת

e‰ÊÂ הפנימי Ó‰על הטעם ¿∆«
‰Ïe‡b‰M ממצרים ישראל בני של ∆«¿»

,‡˜Âc ‰LÓ È„ÈŒÏÚ ‰˙È‰»¿»«¿≈…∆«¿»
,Ì‰¯·‡Ï ÈÚÈ·L ¯Bc ‡e‰L∆¿ƒƒ¿«¿»»

,ÔÈ·È·Á ÔÈÚÈ·M‰ ÏÎÂ כמבואר ¿»«¿ƒƒ¬ƒƒ
לעיל, Ïˆ‡Lומפורט ,eÈ‰Â¿«¿∆≈∆

,'ÈÂ‰ ÌL ÈeÏÈb ‰È‰ ‰LÓ…∆»»ƒ≈¬»»
מזו  יותר נעלית אלוקית התגלות

 ֿ שֿד "אֿל בשם האבות אצל שהייתה

‰aM˙י", ˙ÈÁa e‰fL היום ∆∆¿ƒ«««»
ÈÓÈהשביעי  ˙LMÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ≈∆¿≈

.˙ÈL‡¯a¿≈ƒ
e‰ÊÂÌb על הפנימי Ó‰הטעם ¿∆««

‰È‰ ‰LnM מצרים יציאת Ôaבעת ∆…∆»»∆
e‰fL ,‰L ÌÈBÓL המספר ¿ƒ»»∆∆

‰Èa‰שמונים  ˙‚¯„Ó ÔÈÚƒ¿««¿≈««ƒ»
ÈÓÈ ˙Ú·MÓ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰L∆ƒ¿«¿»ƒƒ¿«¿≈

ÔÈa‰ שכל כפי המידות שבע הם «ƒ¿»
(הספירות  מעשר כלולה מהן אחת

והבינה  שבעים, וביחד העליונות)

היוצרת  והיא מהמידות שלמעלה

שמונים, המספר את מרכיבה מעשר, כלולה שהיא כפי המידות, את ו'מולידה'

ומבאר. שממשיך וכפי

Û‡) ÌÈÈÚ ÈL LÈ ‰Èa ˙ÈÁ·aL Úe„ik ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆«»«∆ƒ¿ƒ«ƒ»≈¿≈ƒ¿»ƒ«

Ì‰ÈÈa ÌÈ˜lÁÓ ÔÈ‡ ÌÈÓÚÙlL באופן הבינה לעניין מתייחסים אלא ∆ƒ¿»ƒ≈¿«¿ƒ≈≈∆
È·e‰כללי  ‰e·z ,(38ÈÙk ÏÎO‰ ÔÈÚ ‡e‰ ‰e·z‰ ÔÈÚc , ¿»ƒ»¿ƒ¿««¿»ƒ¿««≈∆¿ƒ

LnÓ ÏÚBÙÏ CiML איך ולחשוב לתכנן השכל דברים הפעלת לבצע ∆«»¿««»
בפועל, ‰ÏÎOלמעשה ÔÈÚ ‡e‰ ‰Èa‰ ˙ÈÁa ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈¿ƒ««ƒ»ƒ¿««≈∆

BÓˆÚ „vÓ ‡e‰L ÈÙk כרעיון ¿ƒ∆ƒ««¿
מופשט. לדוגמה BÓÎeשכלי ¿

„eÓÈÏa המשנה ÌÈL"cדברי ¿ƒ¿¿«ƒ
"˙ÈlËa ÔÈÊÁB‡39 לשון (וזה ¬ƒ¿«ƒ

זה  בטלית, אוחזין שניים " המשנה:

אני  אומר וזה מצאתיה אני אומר

אומר  וזה שלי כולה אומר זה מצאתיה,

בה  לו שאין יישבע זה שלי, כולה

בה  לו שאין יישבע וזה מחציה, פחות

כולה  אומר זה ויחלוקו. מחצייה, פחות

האומר  שלי, חצייה אומר וזה שלי

פחות  בה לו שאין יישבע שלי, כולה

שלי, חצייה והאומר חלקים משלשה

זה  מרביע, פחות בה לו שאין יישבע

רביע"), נוטל וזה חלקים, שלשה נוטל

‰e·z ˙ÈÁ·a ‰p‰ העיון שבה ƒ≈ƒ¿ƒ«¿»
המעשה  לגבי היא בפועל וההתבוננות

-BzÚc ומתבונן ה של ‰È‡לומד «¿ƒ
'eÎ ˙Èlh‰ ÏÚ דינה יהיה מה «««ƒ

הדין, בעלי שני בין תתחלק היא וכיצד

,‰Èa ˙ÈÁ·a ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈ƒ¿ƒ«ƒ»
‰ÏkN‰‰ ÏÚ ‡È‰ BzÚc«¿ƒ«««¿»»

,dÓˆÚ ברעיון היא וההתבוננות «¿»
‰e‡השכלי, ÔÈÚ‰L ÈÙk „ÚÂ¿«¿ƒ∆»ƒ¿»

‰ÏÚÓÏ ברוחניות¯˜Ú e‰fL] ¿«¿»∆∆ƒ«
‰¯Bz‰ ÔÈÚ הפנימי שלה,והתוכן ƒ¿««»

ŒLB„w‰ ÏL B˙¯Bz ‡È‰L∆ƒ»∆«»
ÌÈ¯ÓB‡L ÈÙk ,‡e‰ŒCe¯a»¿ƒ∆¿ƒ
‰ÎÈ¯vL) ‰¯Bz‰ ˙k¯·a¿ƒ¿««»∆¿ƒ»

,„eÓÈl‰ Ì„B˜ ˙BÈ‰Ï כהכנה ƒ¿∆«ƒ
מאמר Úe„ikללימוד,והקדמה  «»«

ז"ל  Bza¯‰חכמינו eÎ¯a" ÔÈÚa¿ƒ¿«»¿«»
"‰ÏÁz40,התורה ברכות כמה עד ¿ƒ»

ה', תורת היא שהתורה הכרה מתוך

כך  כדי ועד מאד, חשוב דבר הוא

ל"אבדה  גרם התורה ברכות הברכה)הארץ"שהעדר eÏוכנוסח Ô˙Â¿»«»
B˙¯Bzהקדושֿברוךֿהוא  ה'‡˙ ÌMLתורת למעלה ], היא שהתורה כפי ∆»∆»

eÎ'ברוחניות  ÌÈiÓLb ÌÈÈÚ ˙B„B‡ ¯ae„Ó ‡Ï דברים על אלא …¿»ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ
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ט awri l`e wgvi l` mdxa` l` `x`e

למעׂשה  ּבנֹוגע ּגם הּליּמּוד להיֹות צרי ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָׁשּבוּדאי

לידי  ׁשּמביא ּתלמּוד ּגדֹול ׁשהרי ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָּבפֹועל,

הּתֹורה 41מעׂשה  ענין עקר אףֿעלּֿפיֿכן, אבל , ְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָ

ׁשּבמאמר  ּגם וזהּו כּו']. מהעֹולם למעלה ְְְְֲֵֶֶַַַַָָָהּוא

ז"ל  ׁשּבהם 42רּבֹותינּו ּדברים העׁשרה אֹודֹות ְֲִֵֶֶַַָָָָָ

הענין  נזּכר - ע ֹולמֹו את הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְְִִֶַָָָָָָָָּברא

ּתבּונה  ּבחינת ּכי ּד'בינה', הענין ולא ְְְְְְִִִִִַָָָָָֹּד'תבּונה',

למעלה  היא ּבינה ּבחינת ורק לעֹולם, ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָׁשּיכת

ׁשּבּה ׁשנה, ּדׁשמֹונים הּדרּגה וזֹוהי ְְְִִִֵֶַַָָָָָָמהעֹולם.

היה  ועלֿידיֿזה ּפרעה, לפני ּבעמדֹו מׁשה ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹהיה

הּגאּולה. ענין להיֹות ְְְִִַַָָיכֹול

היה ‡ÌÓ,ה) מצרים ּדיציאת ׁשהענין אף »¿»ְְִִִִִֶַַַָָָָ

ּדוקא, מׁשה עלֿידי להיֹות ְְְִִֵֶַַָָֹצרי

ּבן  ּבהיֹותֹו מׁשה ׁשל ּדרּגתֹו מּצד ּגּופא ְְִִֶֶֶֶַַָָָֹּובזה

להיֹות  צריכה מּכלֿמקֹום ּדוקא, ׁשנה ְְְְִִִִַָָָָָָׁשמֹונים

מה  ׁשּזהּו האבֹות, מּבחינת ּכח' ה'נתינת ְְִִִֶֶַַַַַַָָֹּגם

הּפסּוק  על ּפרׁשתנּו ּבריׁש רׁש"י וּיאמר 43ּׁשּפרׁש ְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

לקּים  ּכיֿאם ׁשלחּתי לחּנם "לא הוי', אני ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָֹאליו

ׁשּמצינּו ועד הראׁשֹונים". לאבֹות ׁשּדּברּתי ְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָּדברי

ּכדאיתא  האבֹות, לידת עם קׁשּור הּגאּולה ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָׁשענין

[ׁשּנאמר 44ּבּגמרא  אבֹות נֹולדּו ויהי 45ּבניסן ְְְְֱִִֶֶַַַָָָָ

ּבני  לצאת ׁשנה מאֹות וארּבע ׁשנה ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָֹּבׁשמנים

ּבחֹודׁש הרביעית ּבּׁשנה מצרים מארץ ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָיׂשראל

ּבניסן  כּו' עֹולם] זיוּתני ּבֹו ׁשּנֹולדּו ּבּירח ְְְְִִִֵֶֶַַָָזיו,

ׁשּמעלת  לפי והינּו, ליגאל. עתידין ּבניסן ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַַָָנגאלּו

ּבּמדרׁש וכדאיתא ּביֹותר. ּגדֹולה על 46האבֹות ְְְְְִִִֵַַָָָָָ

לֹו ׁשאמר  וגֹו', אברהם אל וארא ְְֵֶֶַַַָָָָָָהּפסּוק

ולא  ּדאבדין על חבל למׁשה: ְְְְֲִֶַַָָָָָֹהּקדֹוׁשּֿבר ּוֿהּוא

אברהם  על נגליתי ּפעמים הרּבה ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָמׁשּתּכחין,

כּו'.י  מּדֹותי אחר הרהרּו ולא כּו' ויעקב צחק ְְְְֲֲִִִַַַַָֹֹ

(ּבנֹוגע  למׁשה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשאמר ְְְֵֶֶַַַַָָָֹועד
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ב.41) מ, א.42)קידושין יב, ב.43)חגיגה א.44)ו, יא, א.45)ר"ה ו, פרשתנו 46)מלכיםֿא פירש"י ד. ו, פרשתנו שמו"ר

ט. ו,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
רוחניים באופן [Ô·eÓe,אלוקיים הלימוד של הגדולה והמעלה שהחשיבות »

בהלכה  בעיסוק מזה, ולמעלה ההלכה, של השכלי ברעיון התבוננות של כזה,

ההלכה  לימוד של ולחשיבות לצורך סותר אינו ברוחניות למעלה שהיא כפי

כיוון ממש, בפועל הדברים את לקיים מנת על ˆ¯CÈלמעשה, È‡cÂaL∆¿««»ƒ
Ú‚Ba Ìb „enÈl‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿«ƒ«¿≈«
ÏB„b È¯‰L ,ÏÚBÙa ‰NÚÓÏ¿«¬∆¿«∆¬≈»

„eÓÏz של והגדולה החשיבות «¿
היא העיוני È„ÈÏהלימוד ‡È·nL∆≈ƒƒ≈

‰NÚÓ41,בפועל הדברים של יישום «¬∆
,ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡ Ï·‡ למרות ¬»««ƒ≈

הפועלֿממש  של הגדולה החשיבות

‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ‰¯Bz‰ ÔÈÚ ¯˜Úƒ«ƒ¿««»¿«¿»
'eÎ ÌÏBÚ‰Ó בעולם שמתגלה ומה ≈»»

של  וחיצוני מועט חלק רק הוא

].התורה 
eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡ÓaL Ìb e‰ÊÂ¿∆«∆¿«¬««≈

Ï"Ê42בגמרא‰¯LÚ‰ ˙B„B‡ «»¬»»
ŒLB„w‰ ‡¯a Ì‰aL ÌÈ¯·c¿»ƒ∆»∆»»«»
¯kÊ - BÓÏBÚ ˙‡ ‡e‰ŒCe¯a»∆»ƒ¿»

,'‰e·˙'c ÔÈÚ‰ ההתבוננות »ƒ¿»ƒ¿»
למעשה  בשייכות …¿ÏÂ‡וההשכלה

,'‰È·'c ÔÈÚ‰ ההתבוננות »ƒ¿»¿ƒ»
המופשטת, ÈÁa˙וההשכלה Èkƒ¿ƒ«

ÌÏBÚÏ ˙ÎiL ‰e·z ולכן ¿»«∆∆»»
בה, השתמש הקדושֿברוךֿהוא

העולם, את לברוא כדי »¿Â¯˜כביכול,
‰Èa ˙ÈÁa יותר הנעלה החלק ¿ƒ«ƒ»

והמוחין השכל ÏÚÓÏ‰בעניין ‡È‰ƒ¿«¿»
È‰BÊÂ .ÌÏBÚ‰Ó בינה בחינת ≈»»¿ƒ

כמבואר  תבונה, מבחינת (שלמעלה

L‰,לעיל) ÌÈBÓLc ‰b¯c‰««¿»ƒ¿ƒ»»
ÈÙÏ B„ÓÚa ‰LÓ ‰È‰ daL∆»»»…∆¿»¿ƒ¿≈
ÏBÎÈ ‰È‰ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,‰Ú¯t«¿…¿«¿≈∆»»»

‰Ïe‡b‰ ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï בחינה כי ƒ¿ƒ¿««¿»
שמונים, במספר הקשורה בינה, זו,

מהעולם  שלמעלה אור התגלות

השייכות  המידות בשבע (שנברא

לפעול  שיכולה היא שבעים) למספר

והגבלות. ממיצרים וגאולה יציאה

ÔÈÚ‰L Û‡ ,ÌÓ‡ (‰»¿»«∆»ƒ¿»
ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈc הפנימי שתוכנו ƒƒ«ƒ¿«ƒ

המיצרים  מכללות וגאולה יציאה הוא

Ùeb‡וההגבלות  ‰Ê·e ,‡˜Âc ‰LÓ È„ÈŒÏÚ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰È‰»»»ƒƒ¿«¿≈…∆«¿»»∆»

להיות צריכה משה ידי על  הגאולה עצמו, זה ÏLובענין B˙b¯c „vÓƒ««¿»∆
‰ÎÈ¯ˆ ÌB˜ÓŒÏkÓ ,‡˜Âc ‰L ÌÈBÓL Ôa B˙BÈ‰a ‰LÓ…∆ƒ¿∆¿ƒ»»«¿»ƒ»»¿ƒ»

˙BÈ‰Ïמצרים יציאת Ák'לצורך ˙È˙'‰ Ìb זו וגאולה ליציאה ƒ¿««¿ƒ«…«
ÏÚ e˙L¯t LÈ¯a È"L¯ L¯tM ‰Ó e‰fL ,˙B·‡‰ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«»»∆∆«∆≈≈«ƒ¿≈»»»≈«

˜eÒt‰43¯Ó‡iÂ ברוך הקדוש «»«…∆
משה‡ÂÈÏהוא ‰ÈÂ',אל È‡ ≈»¬ƒ¬»»

Ì‡ŒÈk EÈzÁÏL ÌpÁÏ ‡Ï"…¿ƒ»¿«¿ƒƒƒ
˙B·‡Ï Èz¯acL È¯·c Ìi˜Ï¿«≈¿»«∆ƒ«¿ƒ»»

"ÌÈBL‡¯‰ של כוחם שגם הרי »ƒƒ
ממצרים. היציאה את פועל האבות

eÈˆnL „ÚÂ ז"ל חכמינו בדברי ¿«∆»ƒ
‰Ïe‡b‰ ÔÈÚL ישראל בני של ∆ƒ¿««¿»

ÈÏ„˙ממצרים ÌÚ ¯eL»̃ƒ≈«
‡˙È‡„k ,˙B·‡‰ כמובא »»ƒ¿ƒ»

‡¯Óba44˙B·‡ e„ÏB ÔÒÈa «¿»»¿ƒ»¿»
¯Ó‡pL]45 בית בניין אודות ∆∆¡«

המלך  שלמה עלֿידי הראשון המקדש

Úa¯‡Â ‰L ÌÈÓLa È‰ÈÂ«¿ƒƒ¿…ƒ»»¿«¿«
Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ˆÏ ‰L ˙B‡Ó≈»»¿≈¿≈ƒ¿»≈
˙ÈÚÈ·¯‰ ‰Ma ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó≈∆∆ƒ¿«ƒ«»»»¿ƒƒ

,ÂÈÊ L„BÁa ז"ל חכמינו ופירשו ¿∆ƒ
מכוון  אייר, חודש (שהוא "זיו" שירח

רש"י  (כפירוש ניסן חודש על כאן

כבר  נולדו אייר כשנתחדש בגמרא:

דתקופה  דניסן זימנין נמי אי בניסן;

לבנה") של אייר בתוך »∆»Á¯iaנמשך
ÌÏBÚ ÈzÂÈÊ Ba e„ÏBpL האבות ∆¿ƒ¿¿≈»

ואור  זיו לעולם ÔÒÈaשהביאו 'eÎ [¿ƒ»
.Ï‡‚ÈÏ ÔÈ„È˙Ú ÔÒÈa eÏ‡‚ƒ¿¬¿ƒ»¬ƒƒƒ»≈

,eÈ‰Â הגאולה כי שאף לכך והסיבה ¿«¿
בכוח  גם צורך היה משה ידי על הייתה

‰‡·B˙האבות ˙ÏÚnL ÈÙÏ¿ƒ∆«¬«»»
‡˙È‡„ÎÂ .¯˙BÈa ‰ÏB„b¿»¿≈¿ƒ¿ƒ»

‰L¯„na46˜eÒtוכמובא ÏÚ «ƒ¿»««»
,'B‚Â Ì‰¯·‡ Ï‡ ‡¯‡Â»≈»∆«¿»»¿
‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ BÏ ¯Ó‡L∆»««»»
‡ÏÂ ÔÈ„·‡c ÏÚ Ï·Á :‰LÓÏ¿…∆¬»«¿»¿ƒ¿»

,ÔÈÁkzLÓ ואינם שאבדו אלו על ƒ¿«¿ƒ
È˙ÈÏ‚נמצאים ÌÈÓÚt ‰a¯‰«¿≈¿»ƒƒ¿≈ƒ

'eÎ ·˜ÚÈÂ ˜ÁˆÈ Ì‰¯·‡ ÏÚ««¿»»ƒ¿»¿«¬…
.'eÎ È˙BcÓ ¯Á‡ e¯‰¯‰ ‡ÏÂ¿…ƒ¿¬««ƒ«

„ÚÂ במדרש ז"ל חכמינו כדברי ¿«
ÌB˜Óa :(˙B·‡‰Ï Ú‚Ba) ‰LÓÏ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ¯Ó‡L∆»««»»¿…∆¿≈«¿»»ƒ¿
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d"kyz'dי ,hay g"dan ,zah g"k ,`x`e t"y

ּתעמֹוד  אל ּגדֹולים ּבמקֹום ועֹוד 47להאבֹות): . ְְְְֲִִַַָָ

ׁשביעי  ּדֹור ׁשהּוא מׁשה ּבמעלת ׁשּגם ְְֲִִֶֶֶַַַֹֹזאת,

מעלת  מּודגׁשת חביבין, הּׁשביעין וכל ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָלאברהם,

היֹותֹו היא הּׁשביעי ׁשל מעלתֹו ׁשהרי ְְֱֲֲִִִֵֶֶַַַָָָאברהם,

הּוא  העקר - ּבזה ּגם ואםּֿכן לראׁשֹון, ְְִִִִִֵֶַָָָָׁשביעי

.48הראׁשֹון  ִָ

(לקּים Ô·eÈÂו) רׁש"י ּבלׁשֹון הּדּיּוק ּבהקּדים ¿»ְְְְִִִִֵַַַַ

הראׁשֹונים, ל)אבֹות ׁשּדּברּתי ְְִִִִֶַַָָָָּדברי

(אבֹות) להֹוסיף  צרי לּמה מּובן, אינֹו ְְְִִִֵָָָָָָּדלכאֹורה

נקראים  ויעקב יצחק אברהם רק הרי ְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָָֹהראׁשֹונים,

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר אבֹות 49אבֹות, קֹורין אין ְֲִֵֵַַַַָָ

הּידּוע  עלּֿפי זה לבאר ויׁש לׁשלׁשה. ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאּלא

הּכתר  ספירת על קאי ׁשּנקראּו50ּד'ראׁשֹון' וזהּו , ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָ

הּוא  האבֹות ׁשל ענינם ּכי "הראׁשֹונים", ְִִִִֶָָָָָָאבֹות

הּמּדֹות  וׁשרׁש ּתפארת), ּגבּורה (חסד ְְְִִִֶֶֶֶֶַַָֹהּמּדֹות

הּכתר  ּבבחינת מּצד 51הּוא ּדהּנה, ּבזה, והענין . ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָ

ּגבּורה  חסד לּמּדֹות ׁשּׁשּיכים  ּכפי האבֹות ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָמדרגת

ׁשּבהם  הּפרטּיים העבֹודה עניני יׁשנם ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָּתפארת,

אברהם  עבֹודת ּוכמֹו מּזה, זה האבֹות ְְֲֲִִֶֶַַָָָָחלּוקים

ּבארֹות, ּבחפירת יצחק עבֹודת אֹורחים, ְְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָּבהכנסת

ענין  יׁשנֹו א כּו'. הּמקלֹות ּבענין יעקב ְְְְְֲֲִִֶַַַַַַַָֹועבֹודת

ּבבחינת  ׁשרׁשם מּצד האבֹות, אצל יֹותר ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָנעלה

ׁשּזהּו "הראׁשֹונים", אבֹות נקראּו ׁשּלכן ְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָהּכתר,

זה  ועל כ ּו'. ּפרטים מהתחּלקּות ׁשּלמעלה ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָענין

ׁשּזהּו ּתעמֹוד, אל ּגדֹולים ּבמקֹום למׁשה: ְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַֹנאמר

) ׁשהּמּדֹות ּבגדלּותן,ּכפי הם האבֹות) מדרגת ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָ

הם  ׁשׁשם הּכתר, ּבבחינת ּומקֹורם ּבׁשרׁשם ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָהינּו,

מׁשה). ׁשל (ּדרּגתֹו החכמה מּבחינת ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָֹלמעלה

למׁשה  הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשאמר ְְֶֶֶַַָָָֹוזהּו

מּמצרים  יׂשראל ּבני את להֹוציא ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָׁשּׁשליחּותֹו

הראׁשֹונים, לאבֹות ׁשּדּברּתי ּדברי לקּים ּכדי ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָהיא

מדרגת  עם קׁשּור מצרים ּדיציאת ׁשהענין ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָהינּו,
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ז.47) פ"ב, 48.29)דב"ר ע' ה'ש"ת סה"מ ב.49)ראה טז, א'ריג.50)ברכות ע' ח"ג תער"ב המשך רנג. ע' תרס"ה סה"מ

קצד.51)ובכ"מ. ע' תרפ"ד קצה. ע' עטר"ת סה"מ קלג. ע' פרשתנו אוה"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
„BÓÚz Ï‡ ÌÈÏB„b47 עם שיחד עולה אלה ז"ל חכמינו ממאמרי וגם ¿ƒ««¬

וא  משה של משה,מעלתו ידי על דווקא היתה ממצרים שהגאולה ףֿעלֿפי

"אברהם  המדרש: לשון (וזה האבות של מעלתם מודגשת עצמו זה בעניין גם

וזכה  למלכות הנני לכהונה, הנני 'הנני'... ואמר הקדושֿברוךֿהוא לו קרא

ביקש  משה ואף למלכות וזכה לכהונה

משה  משה ויאמר שנאמר כן לעשות

למלכות, הנני לכהונה הנני הנני, ויאמר

תתהדר  אל הקדושֿברוךֿהוא לו אמר

אל  גדולים ובמקום מלך, לפני

ÌbLתעמוד"). ,˙‡Ê „BÚÂ¿…∆«
¯Bc ‡e‰L ‰LÓ ˙ÏÚÓa¿«¬«…∆∆
ÏÎÂ ,Ì‰¯·‡Ï ÈÚÈ·L¿ƒƒ¿«¿»»¿»

,ÔÈ·È·Á ÔÈÚÈ·M‰ מעלה שבגלל «¿ƒƒ¬ƒƒ
ישראל  בני את המוציא הוא זו מיוחדת

ÏÚÓ˙ממצרים, ˙L‚„eÓ¿∆∆«¬«
ÏL B˙ÏÚÓ È¯‰L ,Ì‰¯·‡«¿»»∆¬≈«¬»∆
ÈÚÈ·L B˙BÈ‰ ‡È‰ ÈÚÈ·M‰«¿ƒƒƒ¡¿ƒƒ
‰Êa Ìb ÔkŒÌ‡Â ,ÔBL‡¯Ï»ƒ¿ƒ≈«»∆
- השביעי בהיותו משה מעלת עצמו,

ÔBL‡¯‰ ‡e‰ ¯˜Ú‰48. »ƒ»»ƒ
Ô·eÈÂ (Â אחד שמצד זה עניין ¿»

משה, של המיוחדת מעלתו מודגשת

כוחם  את דוקא מדגישים שני ומצד

האבות  של ÌÈc˜‰a¿«¿ƒומעלתם
È"L¯ ÔBLÏa ˜eic‰ פסוקים על «ƒƒ¿«ƒ

שהקדושֿברוךֿהוא  לעיל המובא אלה,

היא  מצרים שיציאת למשה אומר

˙B·‡(Ï Èz¯acL È¯·c Ìi˜Ï)¿«≈¿»«∆ƒ«¿ƒ»»
BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏc ,ÌÈBL‡¯‰»ƒƒ¿ƒ¿»≈
ÛÈÒB‰Ï CÈ¯ˆ ‰nÏ ,Ô·eÓ»»»»ƒ¿ƒ
˜¯ È¯‰ ,ÌÈBL‡¯‰ (˙B·‡)»»ƒƒ¬≈«
ÌÈ‡¯˜ ·˜ÚÈÂ ˜ÁˆÈ Ì‰¯·‡«¿»»ƒ¿»¿«¬…ƒ¿»ƒ
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók ,˙B·‡49 »¿«¬««≈«

‡l‡ ˙B·‡ ÔÈ¯B˜ ÔÈ‡≈ƒ»∆»
‰LÏLÏ התוספת מהי כן אם ƒ¿…»

"הראשונים"? הם שהאבות וההדגשה

Úe„i‰ ÈtŒÏÚ ‰Ê ¯‡·Ï LÈÂ¿≈¿»≈∆«ƒ«»«
È‡˜ 'ÔBL‡¯'c מכווןÏÚ ¿ƒ»≈«
¯˙k‰ ˙¯ÈÙÒ50, כתר' בחינת ¿ƒ««∆∆

והיא  הספירות מעשר שלמעלה עליון'

להם  וקודמת ∆¿e‰ÊÂ'ראשונה'
,"ÌÈBL‡¯‰" ˙B·‡ e‡¯˜pL∆ƒ¿¿»»ƒƒ
‡e‰ ˙B·‡‰ ÏL ÌÈÚ Èkƒƒ¿»»∆»»

„ÒÁ) ˙Bcn‰ אברהם של יצחק e·b¯‰מידתו של Ùz‡¯˙מידתו «ƒ∆∆¿»ƒ¿∆∆
יעקב  של ‰k˙¯מידתו ˙ÈÁ·a ‡e‰ ˙Bcn‰ L¯LÂ כמו 51), ¿…∆«ƒƒ¿ƒ««∆∆

הן  והמידות הכללי, הרצון כוח ענין הוא שהכתר הנפש, בכוחות שמצינו

פרטיים. רגשות

„vÓ ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈ƒ«
ÌÈÎiML ÈÙk ˙B·‡‰ ˙‚¯„Ó«¿≈«»»¿ƒ∆«»ƒ

˙BcnÏ של e·b¯‰הפרטיות „ÒÁ «ƒ∆∆¿»
‰„B·Ú‰ ÈÈÚ ÌLÈ ,˙¯‡Ùzƒ¿∆∆∆¿»ƒ¿¿≈»¬»
ÌÈ˜eÏÁ Ì‰aL ÌÈiË¯t‰«¿»ƒƒ∆»∆¬ƒ

ונבדלים  fÓ‰,שונים ‰Ê ˙B·‡‰»»∆ƒ∆
˙ÒÎ‰a Ì‰¯·‡ ˙„B·Ú BÓÎe¿¬««¿»»¿«¿»«
˜ÁˆÈ ˙„B·Ú ,ÌÈÁ¯B‡¿ƒ¬«ƒ¿»
˙„B·ÚÂ ,˙B¯‡a ˙¯ÈÙÁa«¬ƒ«¿≈«¬«

'eÎ ˙BÏ˜n‰ ÔÈÚa ·˜ÚÈ שכל «¬…¿ƒ¿«««¿
שייכת  אלה עבודות משלוש אחת

משלושת  אחד כל של הפרטית למדה

ÏÚ‰האבות. ÔÈÚ BLÈ C‡«∆¿ƒ¿»«¬∆
„vÓ ,˙B·‡‰ Ïˆ‡ ¯˙BÈ≈≈∆»»ƒ«
ÔÎlL ,¯˙k‰ ˙ÈÁ·a ÌL¯L»¿»ƒ¿ƒ««∆∆∆»≈
,"ÌÈBL‡¯‰" ˙B·‡ e‡¯˜ƒ¿¿»»ƒƒ
‰ÏÚÓlL ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿»∆¿«¿»

'eÎ ÌÈË¯t ˙e˜lÁ˙‰Ó והוא ≈ƒ¿«¿¿»ƒ
(כמו  האבות שלושת כל אצל שווה

נטייה  הוא הרצון כוח הנפש שבכוחות

הגוף  בכל ונמצא הנפש של כללית

פרטי  באבר מתלבש ולא בשוה

LÓÏ‰:מסויים). ¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ¿«∆∆¡«¿…∆
,„BÓÚz Ï‡ ÌÈÏB„b ÌB˜Óaƒ¿¿ƒ««¬
˙‚¯„Ó) ˙Bcn‰L ÈÙk e‰fL∆∆¿ƒ∆«ƒ«¿≈«

Ô˙eÏ„‚a Ì‰ (˙B·‡‰ בענין »»≈¿«¿»
כפי  מהמידות למעלה שלהם, הכללי

פרטיים, לענינים ¿»‰eÈ,שירדו
˙ÈÁ·a Ì¯B˜Óe ÌL¯La¿»¿»¿»ƒ¿ƒ«
‰ÏÚÓÏ Ì‰ ÌLL ,¯˙k‰«∆∆∆»≈¿«¿»
ÏL B˙b¯c) ‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ««»¿»«¿»∆

.(‰LÓ…∆
ŒCe¯aŒLB„w‰ ¯Ó‡L e‰ÊÂ¿∆∆»««»»
B˙eÁÈÏML ‰LÓÏ ‡e‰¿…∆∆¿ƒ
Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ ‡ÈˆB‰Ï¿ƒ∆¿≈ƒ¿»≈
È¯·c Ìi˜Ï È„k ‡È‰ ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿«ƒƒ¿≈¿«≈¿»«

מצרים  יציאת על Èz¯acL∆ƒ«¿ƒההבטחה
,eÈ‰ ,ÌÈBL‡¯‰ ˙B·‡Ï»»»ƒƒ«¿
ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈc ÔÈÚ‰L∆»ƒ¿»ƒƒ«ƒ¿«ƒ
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יי awri l`e wgvi l` mdxa` l` `x`e

הּכתר  ּבבחינת ּבׁשרׁשם ׁשהם ּכפי ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָהאבֹות

ענין  והּוא מהתחּלקּות, ׁשּלמעלה ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָ("הראׁשֹונים ")

 ֿ מּטעם ׁשּלמעלה כּו' והּׁשבּועה ּברית' ְְְְְְִִִֶַַַַַַָָה'ּכריתת

ַַָודעת.

e‰ÊÂּבחדׁש היתה מּמצרים ּׁשהּגאּולה מה ּגם ¿∆ְְְְִִִֶֶַַַַָָָֹ

ּבאּור  ּובהקּדים האבֹות. נֹולדּו ׁשּבֹו ְְְִִֵֶַָָָניסן

ההּולדת  יֹום ההסּתּלקּות.52מעלת יֹום לגּבי ּגם ְְְֲִֵֶֶַַַַַַַ

ז"ל  רּבֹותינּו ׁשאמרּו אף ּתאמין 53ּדהּנה, אל ְְֲִִֵֵֶַַַַַָ

מעלה  ׁשּיׁש מּובן ׁשּמּזה ,מֹות יֹום עד ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָּבעצמ

יֹום  לגּבי העבֹודה, ּגמר  לאחרי ההסּתּלקּות ְְְְְְֲֲִֵֵַַַַַָָּביֹום

העבֹודה  ּתהיה ּכיצד יֹודעים לא ׁשאז ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָֹההּולדת

ּביֹום  מעלה מצינּו ּגיסא לאיד הרי כּו', ְְְֲֲִִִֵַַָָָָּבפֹועל

ּכדאיתא  ההסּתּלקּות, יֹום לגּבי ְְְְִִִֵֶֶַַַַָההּולדת

הּפּור 54ּבגמרא  נפל ׁשּכאׁשר להמן, ּבנֹוגע ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָ

לי  נפל אמר: ּגדֹולה. ׂשמחה ׂשמח אדר, ְְְֲִִֶַַַָָָָָָֹּבחדׁש

יֹודע  היה ולא מׁשה, ּבֹו ׁשּמת ּבּירח ְֵֵֶֶֶַַַָָֹֹּפּור

נֹולד, ּבאדר  ּובׁשבעה  מת ּבאדר ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָׁשּבׁשבעה

הּמיתה  על ׁשּתכּפר  הּלידה ּכדאי רׁש"י, ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָּומפרׁש

הּלידה  לאחרי ּבאה הּמיתה הרי ׁשּלכאֹורה ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ(אף

להפ ולא אֹותּה, יֹום 55ּומבּטלת מעלת ּכי ,( ְְְֲִֵֶֶֶַַַָֹ

ּכפי  ּבפֹועל העבֹודה עם קׁשּורה ְְְְְֲִִִַַַָָָההסּתּלקּות

טעםֿודעת  עלּֿפי הּגּוף, עלֿידי ְֲִֵֵֶַַַַַַַַָׁשּנעׂשית

מעלת  ואילּו כּו', לפרטים התחּלקּות ׁשל ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָּובאֹופן

הּנׁשמה  ׁשל ההתּגּלּות עם קׁשּורה ההּולדת ְְְִִֶֶֶַַַַָָָיֹום

הּגּוף), עלֿידי ּבפֹועל העבֹודה לפני (עֹוד ְְְְֲִֵֵַַַַָָָעצמּה

ּולמעלה ּכפ  מּטעםֿודעת למעלה ׁשהיא י ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָ

ּבהעלם  ּבּה ּכלּולה  (וגם כ ּו' לפרטים ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָמהתחּלקּות

 ֿ על ׁשּתהיה הּגּוף מּצד ּבפֹועל העבֹודה ְְֲֲִִֶֶַַַַַַָָמעלת

חּייו). ימי ּכל ּבמׁש יגיעתֹו ְְְְִֵֵֶֶַָָָידי

צֹורC‡ז) יׁש מצרים, ּדיציאת הענין ׁשּבׁשביל אמת. ׁשּׁשניהם הּוא, הענין «ְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

ּבבחינת  ּבׁשרׁשם ׁשהם ּכפי "הראׁשֹונים", האבֹות מּמדרגת ּכח ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹּבנתינת
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d"kyz'dיב ,hay g"dan ,zah g"k ,`x`e t"y

נֹולדּו ׁשּבֹו ניסן ּבחדׁש ּׁשּנמׁש מה ׁשּזהּו ְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹהּכתר,

העבֹודה  ּגם להיֹות צריכה זה עם ּוביחד ְְְֲִִִֶַַַָָָָָהאבֹות.

כּו', לפרטים ּבהתחּלקּות הּגּוף, מּצד ְְְְְִִִִַַַַָּבפֹועל

הוי' ּדׁשם הּגילּוי היה ׁשאצלֹו מׁשה, ׁשל ְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹּבכחֹו

ׁשנה, ׁשמֹונים  ּבן ּובהיֹותֹו מהעֹולם, ְְְְִִֵֶֶַָָָָָׁשּלמעלה

למעלה  ׁשהיא הּבינה למדרגת הּגיע ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָׁשאז

האבֹות  מּמדרגת (למעלה הּבנין ימי ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָמּׁשבעת

ׁשעבֹודה  אּלא לעֹולם), ׁשּׁשּיכֹות הּמּדֹות ְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָּבבחינת

העצם  ּבבחינת חדּורה להיֹות צריכה ּגּופא ְְְֲִִִִֶֶַָָָָזֹו

כּו'. מהתחּלקּות ְְְְִֵֶַַָׁשּלמעלה

ׁשל LÈÂח) ההילּולא יֹום עם זה ענין לקּׁשר ¿≈ְְִִִֵֶֶַַָָ

ׁשּקביעּותֹו טבת, ּבכ"ד הּזקן ְְִֵֵֵֵֶַַָרּבנּו

וארא  ּבפרׁשת היא ׁשנים וכּמה ׁשּנֹוסף 56ּבכּמה , ְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָ

ּכללית, נׁשמה ּבתֹור עבֹודתֹו, עניני ּפרטי ּכל ְְְְְְֲִִֵֵַָָָָָָעל

חדׁשה  והפצת 57ּונׁשמה ּגילּוי התחיל ועלֿידֹו , ְְְֲֲִִִַַַָָָָָָ

ענין  ּגם אצלֹו היה וכּו', חּב"ד חסידּות ְְְֲִִֶַַַַָָָּתֹורת

כּו', לפרטים מהתחּלקּות ׁשּלמעלה יֹותר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָנעלה

ּבּׁשמים  לי ּד"מי הענין אצלֹו ּׁשהיה מה ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּזהּו

ּבארץ" חפצּתי לא נׁשמע 58ועּמ ׁשהיה ּכפי , ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָֹ

ו  אי ּבדבק ּותֹו: וויל לׁשֹונֹו אי ניסט , גאר זע ויל ְְְִִִִִִֵֶָ

עֹולםֿהּבא  דאיין ניט וויל אי ּגןֿעדן, דאיין ִִִִִִֵֶַַַַָָניט

אליין  ּדי אז ניט מער וויל אי ענין 59כּו', ׁשּזהּו , ְִִִִִֵֶֶֶַַָ

ּגם  (למעלה כּו' לפרטים מהתחּלקּות ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָׁשּלמעלה

מי  יׁש ּבבחינת עדין ׁשהיא ּבתענּוגים ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָמאהבה

כּו' ּד"אבֹות 60ׁשאֹוהב הענין עלּֿדר ׁשּזהּו ,( ְְִֵֶֶֶֶֶַָָָ

חּב"ד  חסידּות ׁשּבתֹורת זאת, ועֹוד ְְֲִִִֶַַַָֹהראׁשֹונים".

ּכּידּוע  ּדוקא, עצמֹו ּבכח ּבעבֹודה הּצֹור ְְְְֲֶַַַַַַָָָָָֹמּודגׁש

חג"ת  לחסידּות חּב"ד חסידּות ׁשּבין ֲֲִִִֵֶַַַַַַּבחלּוק

וֿז)61כּו' (סעיפים לעיל האמּור עלּֿדר ׁשּזהּו ,ְְִִֵֶֶֶֶַָָ

האבֹות, לידת מּצד ניסן חדׁש מעלת על ֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשּנֹוסף

ּבהם  ׁשנֹותינּו "ימי ּבמׁש הּיגיעה עלֿידי ּבפֹועל העבֹודה ּגם להיֹות ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָצריכה

כּו'. ׁשנה" ׁשמֹונים ּבגבּורֹות ואם ׁשנה ְְְְִִִִִָָָָׁשבעים
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(56.56 ע' חט"ז ואילך. 40 ע' ח"ו לקו"ש גם וש"נ.57)ראה .22 ע' תש"ו השיחות ספר כה.58)ראה עג, הובא 59)תהלים

כסלו). יח יום" ב"היום נעתק - סע"א קלח, להצ"צ (סהמ"צ מ פרק התפילה מצות ביאוה"ז 60)בשורש ד. קיד, תו"א ראה

ועוד. ואילך. א פא, האמצעי 61.500)לאדמו"ר ע' .475 ע' ח"ב לקו"ש ב. קמא, ח"ב לקו"ד ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙B·‡‰ e„ÏB BaL ÔÒÈ מהמיצרים יציאה היא מצרים יציאת כי ƒ»∆¿»»

מבחינת  נמשך זה ועניין ודעת, מטעם שלמעלה למצב והתעלות וההגבלות

וירידה  מהתחלקות שלמעלה הכללי העניין מהספירות, שלמעלה הכתר

לעיל. כמבואר ‰B·Ú„‰לפרטים, Ìb ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰Ê ÌÚ „ÁÈ·e¿««ƒ∆¿ƒ»ƒ¿«»¬»
‰Ûeb,במעשה  „vÓ ÏÚBÙa¿«ƒ««

,'eÎ ÌÈË¯ÙÏ ˙e˜lÁ˙‰a¿ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ
‰È‰ BÏˆ‡L ,‰LÓ ÏL BÁÎa¿…∆…∆∆∆¿»»
‰ÏÚÓlL 'ÈÂ‰ ÌLc ÈeÏÈb‰«ƒ¿≈¬»»∆¿«¿»

ÌÏBÚ‰Ó מהגילוי נעלה גילוי והוא ≈»»
לאבות,"בשם  שהיה שדֿי" אֿל

,‰L ÌÈBÓL Ôa B˙BÈ‰·eƒ¿∆¿ƒ»»
‰Èa‰ ˙‚¯„ÓÏ ÚÈb‰ Ê‡L∆»ƒƒ«¿«¿≈««ƒ»
ÈÓÈ ˙Ú·MÓ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰L∆ƒ¿«¿»ƒƒ¿«¿≈

ÔÈa‰ הבריאה (ÏÚÓÏ‰של «ƒ¿»¿«¿»
˙ÈÁ·a ˙B·‡‰ ˙‚¯„nÓƒ«¿≈«»»ƒ¿ƒ«
,(ÌÏBÚÏ ˙BÎiML ˙Bcn‰«ƒ∆«»»»

לעיל  «∆‡l‡באריכות,כמבואר
‡Ùeb BÊ ‰„B·ÚL היינו עצמה, ∆¬»»

והירידה  הגוף עם בפועל העבודה

e„Á¯‰לפרטים, ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿¬»
‰ÏÚÓlL ÌˆÚ‰ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«»∆∆∆¿«¿»

.'eÎ ˙e˜lÁ˙‰Ó≈ƒ¿«¿
ÌÚ ‰Ê ÔÈÚ ¯M˜Ï LÈÂ (Á¿≈¿«≈ƒ¿»∆ƒ
Ô˜f‰ ea¯ ÏL ‡ÏeÏÈ‰‰ ÌBÈ«ƒ»∆«≈«»≈

Ë·˙שנסתלק  „"Îa,תקע"ג בשנת ¿≈≈
ÌÈL ‰nÎÂ ‰nÎa B˙eÚÈ·wL∆¿ƒ¿«»¿«»»ƒ

‡¯‡Â ˙L¯Ùa ‡È‰56ÛÒBpL , ƒ¿»»«»≈»∆»
t Ïk ÏÚB˙„B·Ú ÈÈÚ ÈË¯ של «»¿»≈ƒ¿¿≈¬»

ההילולא, בעל הזקן ¿B˙a¯רבנו
˙ÈÏÏk ‰ÓL הדור כל שנשמות ¿»»¿»ƒ

בה  L„Á‰קשורות ‰ÓLe ,57 ¿»»¬»»
לכן, קודם לעולם ירדה »¿ŒÏÚÂשלא

˙ˆÙ‰Â ÈeÏÈb ÏÈÁ˙‰ B„È»ƒ¿ƒƒ«¬»«
,'eÎÂ „"aÁ ˙e„ÈÒÁ ˙¯Bz«¬ƒ««¿
פעולות  הם אלה נעלים ענינים שכל

לפרטים התחלקות ‡ˆBÏשל  ‰È‰»»∆¿
¯˙BÈ ‰ÏÚ ÔÈÚ Ìb'ה בעבודת «ƒ¿»«¬∆≈

˙e˜lÁ˙‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿
‰È‰M ‰Ó e‰fL ,'eÎ ÌÈË¯ÙÏƒ¿»ƒ∆∆«∆»»
ÌÈÓMa ÈÏ ÈÓ"c ÔÈÚ‰ BÏˆ‡∆¿»ƒ¿»¿ƒƒ«»»ƒ

"ı¯‡a ÈzˆÙÁ ‡Ï EnÚÂ58, ¿ƒ¿…»«¿ƒ»»∆
דביקות  היא הפסוק ומשמעות

עניין  בשום ורצון עניין שום לו שאין כך כל נעלית במדריגה באלוקות

'בארץ' או ‡CÈ'בשמים' :B˙e˜·„a BBLÏ ÚÓL ‰È‰L ÈÙk¿ƒ∆»»ƒ¿»¿ƒ¿≈ƒ
ÏÈÂÂ CÈ‡ ,Ô„ÚŒÔb ÔÈÈ‡„ ËÈ ÏÈÂÂ CÈ‡ ,ËÒÈ ¯‡‚ ÚÊ ÏÈÂÂƒ∆»ƒ¿ƒƒƒ«ƒ«≈∆ƒƒ
CÈc Ê‡ ËÈ ¯ÚÓ ÏÈÂÂ CÈ‡ ,'eÎ ‡a‰ŒÌÏBÚ ÔÈÈ‡„ ËÈƒ«ƒ»«»ƒƒ∆ƒ«ƒ

ÔÈÈÏ‡59, אינני דבר, שום רוצה אינני «≈
את  רוצה אינני שלך, הגןֿעדן את רוצה

אלא  רוצה אינני שלך, הבא העולם

בעצמך, ÔÈÚאותך e‰fL'עצמי' ∆∆ƒ¿»
e˜lÁ˙‰Ó˙כללי ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿

Ìb ‰ÏÚÓÏ) 'eÎ ÌÈË¯ÙÏƒ¿»ƒ¿«¿»«
‡È‰L ÌÈ‚eÚ˙a ‰·‰‡Ó עם ≈«¬»¿«¬ƒ∆ƒ

הנפלאה  מעלתה ÈÁ·a˙כל ÔÈ„Ú¬«ƒƒ¿ƒ«
'eÎ ·‰B‡L ÈÓ LÈ60 וייתכן ≈ƒ∆≈

ה' את האוהב של האישית שהמציאות

התבטלה  לא עדיין בתענוגים באהבה

'יש' בבחינת והוא e‰fLלחלוטין ,(∆∆
˙B·‡"c ÔÈÚ‰ C¯cŒÏÚ«∆∆»ƒ¿»¿»

,"ÌÈBL‡¯‰ כפי האבות היינו »ƒƒ
פרטיות. למדות ההתחלקות מצד שהם

˙e„ÈÒÁ ˙¯B˙aL ,˙‡Ê „BÚÂ¿…∆¿«¬ƒ
‰„B·Úa C¯Bv‰ L‚„eÓ „"aÁ««¿»«∆»¬»

,‡˜Âc BÓˆÚ ÁÎa העבודה שהיא ¿…««¿«¿»
והכוחות  המידות עם האדם של

שלו eÏÁa˜הפרטיים Úe„ik«»««ƒ
„"aÁ ˙e„ÈÒÁ ÔÈaL הדורשת ∆≈¬ƒ««

עצמו  בכוח האדם של ויגיעה עבודה

˙"‚Á ˙e„ÈÒÁÏ הוא הדגש שם «¬ƒ««
בצדיק האמונה eÎ61e‰fL'על ,∆∆

ÏÈÚÏ ¯eÓ‡‰ C¯cŒÏÚ«∆∆»»¿≈
ÏÚ ÛÒBpL (ÊŒÂ ÌÈÙÈÚÒ)¿ƒƒ∆»«
˙„ÈÏ „vÓ ÔÒÈ L„Á ˙ÏÚÓ«¬«…∆ƒ»ƒ«≈«

,˙B·‡‰ הם שהאבות כפי היינו »»
הכתר, בבחינת «ÎÈ¯¿̂ƒ‰בשורשם,

ÏÚBÙa ‰„B·Ú‰ Ìb ˙BÈ‰Ïƒ¿«»¬»¿«
ÈÓÈ" CLÓa ‰ÚÈ‚i‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿ƒ»¿∆∆¿≈
‰L ÌÈÚ·L Ì‰a eÈ˙BL¿≈»∆ƒ¿ƒ»»
"‰L ÌÈBÓL ˙B¯e·‚a Ì‡Â¿ƒƒ¿¿ƒ»»

'eÎ עצמו בכוח עבודה כאמור שהיא
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מצרים ÏÎÂט) ּדיציאת להענין ּגם נֹוגע זה ¿»ְְְִִִִִֵֶַַַַָָ

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר יֹום, 62ׁשּבכל ְְֲֵֶַַַַָ

לראֹות  אדם חיב ויֹום יֹום ּובכל ודֹור ּדֹור ְְְִַָָָָָָָּבכל

ׁשענין  מּמצרים, הּיֹום יצא הּוא ּכאילּו עצמֹו ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָאת

מסירּות  הּוא ׁשענינּה ּבקריאתֿׁשמע נעׂשה ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָזה

ׁשּנמׁשכת  ּובאֹופן מהגּבלה, ׁשּלמעלה ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָנפׁש

ׁשבּבֹוקר  (קריאתֿׁשמע ּכּולֹו הּיֹום ּבכל ְְְְִֶֶֶֶַַַַָוחֹודרת

ּבכל  - ׁשּבערב ּוקריאתֿׁשמע הּיֹום, ּבכל -ְְְְִֶֶֶַַַָָָ

הּוא  עב ֹודתֹו סדר ּכאׁשר ּגם הּנה ׁשּלכן, ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּלילה),

"ואספּת להיֹות ׁשּצרי יׁשמעאל רּבי ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָּכׁשיטת

גֹו' "ארץ"63ּדגנ ּדר מנהג ּבהם "הנהג ,64, ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ

הּגמרא  יׁשמעאל 64ּוכדברי ּכרּבי עׂשּו ׁשהרּבה ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

עלתה  ולא יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון (ּכרּבי ּבידן ְְְְְְְִִִֶַָָָָָָָֹועלתה

הּנס  על סֹומכין ׁשאין לפי ׁשּזהּו הרי 65ּבידן), , ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

ׁשּקֹובע  ּבלבד זֹו עֹוד לא אּלא לּתֹורה, עּתים ְִִִֵֶֶַַַָָֹ

ׁשּלמעלה  ּבאֹופן הּוא ּבּתֹורה ׁשּלימּודֹו ְְְִֶֶֶַַָָֹזאת,

ׁשל  לימּודֹו מאֹופן ׁשּלמדים ּכפי כּו'), הּׁשעֹון על מסּתּכל (ׁשאינֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמהגּבלה

ואחד  אחד ׁשּבכל מׁשה ּבחינת עלֿידי נעׂשה זה וענין ּבעצמֹו. יׁשמעאל ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹרּבי

כּו'66מּיׂשראל  עליו ּופֹועל ׁשּבֹו ּפרעה ּבחינת עם ׁשמדּבר ׁשּמתּבּטל 67, ועד , ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

כּו'. הּגאּולה אל הּגלּות מן ויֹוצא ְְְִִֵֶַַַָָהּׁשעּבּוד,
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רפמ"ז.62) תניא ב. קטז, פסחים יד.63)משנה יא, ב.64)עקב לה, קיא,65)ברכות זח"א ב. סד, פסחים א. לב, שבת ראה

ועוד. ב. קיב, פמ"ב.66)ב. תניא (המו"ל).67)ראה קצת חסר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,ÌBÈ ÏÎaL ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈc ÔÈÚ‰Ï Ìb Ú‚B ‰Ê ÏÎÂ (Ë¿»∆≈««¿»ƒ¿»ƒƒ«ƒ¿«ƒ∆¿»
המציאות  וגדרי מההגבלות לצאת אדם כל של התמידית הרוחנית העבודה

Ï"Êשלו  eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók62במשנה¯B„Â ¯Bc ÏÎa על והוסיף ¿«¬««≈«¿»»
בתניא הזקן רבינו BÓˆÚכך ˙‡ ˙B‡¯Ï Ì„‡ ·ÈÁ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎ·e¿»»«»»»ƒ¿∆«¿

ÌBi‰ ‡ˆÈ ‡e‰ eÏÈ‡k¿ƒ»»«
‰NÚ ‰Ê ÔÈÚL ,ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿«ƒ∆ƒ¿»∆«¬∆

ÚÓLŒ˙‡È¯˜a בהלכה כמבואר ƒ¿ƒ«¿«
לקריאת  ציצית פרשת את הוסיפו שלכן

יציאת  זיכרון על מדובר בה כי שמע,

מצרים dÈÚLמצרים יציאת של ∆ƒ¿»»
‰ÏÚÓlL LÙ ˙e¯ÈÒÓ ‡e‰¿ƒ∆∆∆¿«¿»

,‰Ïa‚‰Ó של ונכונות החלטה ≈«¿»»
ויתור  במחיר גם ה' את לעבוד האדם

ללא  נפש ומסירות מציאותו, כל על

ÎLÓpL˙גבול ÔÙB‡·e היציאת ¿∆∆ƒ¿∆∆
שמע  בקריאת בעצמו שפעל מצרים

BÏek ÌBi‰ ÏÎa ˙¯„BÁÂ¿∆∆¿»«
ÏÎa - ¯˜Ba·L ÚÓLŒ˙‡È¯˜)¿ƒ«¿«∆«∆¿»
·¯ÚaL ÚÓLŒ˙‡È¯˜e ,ÌBi‰«¿ƒ«¿«∆»∆∆
‰p‰ ,ÔÎlL ,(‰ÏÈl‰ ÏÎa -¿»««¿»∆»≈ƒ≈
B˙„B·Ú ¯„Ò ¯L‡k Ìb««¬∆≈∆¬»

בפרט זה אדם של ‰e‡וההנהגה
CÈ¯vL Ï‡ÚÓLÈ Èa¯ ˙ËÈLk¿ƒ««ƒƒ¿»≈∆»ƒ

'B‚ "E‚c zÙÒ‡Â" ˙BÈ‰Ï63, ƒ¿¿»«¿»¿»∆
C¯c ‚‰Ó Ì‰a ‚‰‰"«¿≈»∆ƒ¿«∆∆

"ı¯‡64, בעניני לעסוק צריך והאדם ∆∆
פרנסתו, לצורך ≈¿È¯·„Îe¿ƒהעולם

‡¯Ób‰64Èa¯k eNÚ ‰a¯‰L «¿»»∆«¿≈»¿«ƒ
Èa¯k) Ô„Èa ‰˙ÏÚÂ Ï‡ÚÓLÈƒ¿»≈¿»¿»¿»»¿«ƒ

È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL יישאר לא וכו' וזריעה בחרישה עוסק אדם שאם שאמר ƒ¿∆»ƒ
בתורה לעסוק פנאי Ô„Èaלו ‰˙ÏÚ ‡ÏÂ יכולים לא אכן האדם בני רוב כי ¿…»¿»¿»»

בתורה  רק ‰Òpלעסוק ÏÚ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡L ÈÙÏ e‰fL צריך 65), אלא ∆∆¿ƒ∆≈¿ƒ««≈
הטבע, בדרך לפרנסה ו'לבוש' 'כלי' אומנתו ‰¯Èלעשות תורתו שאין מי גם ¬≈

העולם בעניני עסוק BÊולמעשה ‡Ï…
‰¯BzÏ ÌÈzÚ Ú·BwL „·Ïa עד ƒ¿«∆≈«ƒƒ«»

שבאפשרותו, Ê‡˙,כמה „BÚ ‡l‡∆»…
ÔÙB‡a ‡e‰ ‰¯Bza B„eÓÈlL∆ƒ«»¿∆
BÈ‡L) ‰Ïa‚‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈«¿»»∆≈

'eÎ ÔBÚM‰ ÏÚ ÏkzÒÓ כדי ƒ¿«≈««»
שנקבע  הזמן בסיום בדיוק להפסיק

מההגבלות  מתעלה אלא ),ללימוד,
B„eÓÈÏ ÔÙB‡Ó ÌÈ„ÓlL ÈÙk¿ƒ∆¿≈ƒ≈∆ƒ
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מצרים ÏÎÂט) ּדיציאת להענין ּגם נֹוגע זה ¿»ְְְִִִִִֵֶַַַַָָ

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר יֹום, 62ׁשּבכל ְְֲֵֶַַַַָ

לראֹות  אדם חיב ויֹום יֹום ּובכל ודֹור ּדֹור ְְְִַָָָָָָָּבכל

ׁשענין  מּמצרים, הּיֹום יצא הּוא ּכאילּו עצמֹו ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָאת

מסירּות  הּוא ׁשענינּה ּבקריאתֿׁשמע נעׂשה ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָזה

ׁשּנמׁשכת  ּובאֹופן מהגּבלה, ׁשּלמעלה ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָנפׁש

ׁשבּבֹוקר  (קריאתֿׁשמע ּכּולֹו הּיֹום ּבכל ְְְְִֶֶֶֶַַַַָוחֹודרת

ּבכל  - ׁשּבערב ּוקריאתֿׁשמע הּיֹום, ּבכל -ְְְְִֶֶֶַַַָָָ

הּוא  עב ֹודתֹו סדר ּכאׁשר ּגם הּנה ׁשּלכן, ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּלילה),

"ואספּת להיֹות ׁשּצרי יׁשמעאל רּבי ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָּכׁשיטת

גֹו' "ארץ"63ּדגנ ּדר מנהג ּבהם "הנהג ,64, ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ

הּגמרא  יׁשמעאל 64ּוכדברי ּכרּבי עׂשּו ׁשהרּבה ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

עלתה  ולא יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון (ּכרּבי ּבידן ְְְְְְְִִִֶַָָָָָָָֹועלתה

הּנס  על סֹומכין ׁשאין לפי ׁשּזהּו הרי 65ּבידן), , ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

ׁשּקֹובע  ּבלבד זֹו עֹוד לא אּלא לּתֹורה, עּתים ְִִִֵֶֶַַַָָֹ

ׁשּלמעלה  ּבאֹופן הּוא ּבּתֹורה ׁשּלימּודֹו ְְְִֶֶֶַַָָֹזאת,

ׁשל  לימּודֹו מאֹופן ׁשּלמדים ּכפי כּו'), הּׁשעֹון על מסּתּכל (ׁשאינֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמהגּבלה

ואחד  אחד ׁשּבכל מׁשה ּבחינת עלֿידי נעׂשה זה וענין ּבעצמֹו. יׁשמעאל ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹרּבי

כּו'66מּיׂשראל  עליו ּופֹועל ׁשּבֹו ּפרעה ּבחינת עם ׁשמדּבר ׁשּמתּבּטל 67, ועד , ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

כּו'. הּגאּולה אל הּגלּות מן ויֹוצא ְְְִִֵֶַַַָָהּׁשעּבּוד,
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רפמ"ז.62) תניא ב. קטז, פסחים יד.63)משנה יא, ב.64)עקב לה, קיא,65)ברכות זח"א ב. סד, פסחים א. לב, שבת ראה

ועוד. ב. קיב, פמ"ב.66)ב. תניא (המו"ל).67)ראה קצת חסר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,ÌBÈ ÏÎaL ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈc ÔÈÚ‰Ï Ìb Ú‚B ‰Ê ÏÎÂ (Ë¿»∆≈««¿»ƒ¿»ƒƒ«ƒ¿«ƒ∆¿»
המציאות  וגדרי מההגבלות לצאת אדם כל של התמידית הרוחנית העבודה

Ï"Êשלו  eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók62במשנה¯B„Â ¯Bc ÏÎa על והוסיף ¿«¬««≈«¿»»
בתניא הזקן רבינו BÓˆÚכך ˙‡ ˙B‡¯Ï Ì„‡ ·ÈÁ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎ·e¿»»«»»»ƒ¿∆«¿

ÌBi‰ ‡ˆÈ ‡e‰ eÏÈ‡k¿ƒ»»«
‰NÚ ‰Ê ÔÈÚL ,ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿«ƒ∆ƒ¿»∆«¬∆

ÚÓLŒ˙‡È¯˜a בהלכה כמבואר ƒ¿ƒ«¿«
לקריאת  ציצית פרשת את הוסיפו שלכן

יציאת  זיכרון על מדובר בה כי שמע,

מצרים dÈÚLמצרים יציאת של ∆ƒ¿»»
‰ÏÚÓlL LÙ ˙e¯ÈÒÓ ‡e‰¿ƒ∆∆∆¿«¿»

,‰Ïa‚‰Ó של ונכונות החלטה ≈«¿»»
ויתור  במחיר גם ה' את לעבוד האדם

ללא  נפש ומסירות מציאותו, כל על

ÎLÓpL˙גבול ÔÙB‡·e היציאת ¿∆∆ƒ¿∆∆
שמע  בקריאת בעצמו שפעל מצרים

BÏek ÌBi‰ ÏÎa ˙¯„BÁÂ¿∆∆¿»«
ÏÎa - ¯˜Ba·L ÚÓLŒ˙‡È¯˜)¿ƒ«¿«∆«∆¿»
·¯ÚaL ÚÓLŒ˙‡È¯˜e ,ÌBi‰«¿ƒ«¿«∆»∆∆
‰p‰ ,ÔÎlL ,(‰ÏÈl‰ ÏÎa -¿»««¿»∆»≈ƒ≈
B˙„B·Ú ¯„Ò ¯L‡k Ìb««¬∆≈∆¬»

בפרט זה אדם של ‰e‡וההנהגה
CÈ¯vL Ï‡ÚÓLÈ Èa¯ ˙ËÈLk¿ƒ««ƒƒ¿»≈∆»ƒ

'B‚ "E‚c zÙÒ‡Â" ˙BÈ‰Ï63, ƒ¿¿»«¿»¿»∆
C¯c ‚‰Ó Ì‰a ‚‰‰"«¿≈»∆ƒ¿«∆∆

"ı¯‡64, בעניני לעסוק צריך והאדם ∆∆
פרנסתו, לצורך ≈¿È¯·„Îe¿ƒהעולם

‡¯Ób‰64Èa¯k eNÚ ‰a¯‰L «¿»»∆«¿≈»¿«ƒ
Èa¯k) Ô„Èa ‰˙ÏÚÂ Ï‡ÚÓLÈƒ¿»≈¿»¿»¿»»¿«ƒ

È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL יישאר לא וכו' וזריעה בחרישה עוסק אדם שאם שאמר ƒ¿∆»ƒ
בתורה לעסוק פנאי Ô„Èaלו ‰˙ÏÚ ‡ÏÂ יכולים לא אכן האדם בני רוב כי ¿…»¿»¿»»

בתורה  רק ‰Òpלעסוק ÏÚ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡L ÈÙÏ e‰fL צריך 65), אלא ∆∆¿ƒ∆≈¿ƒ««≈
הטבע, בדרך לפרנסה ו'לבוש' 'כלי' אומנתו ‰¯Èלעשות תורתו שאין מי גם ¬≈

העולם בעניני עסוק BÊולמעשה ‡Ï…
‰¯BzÏ ÌÈzÚ Ú·BwL „·Ïa עד ƒ¿«∆≈«ƒƒ«»
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מצרים ÏÎÂט) ּדיציאת להענין ּגם נֹוגע זה ¿»ְְְִִִִִֵֶַַַַָָ

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר יֹום, 62ׁשּבכל ְְֲֵֶַַַַָ

לראֹות  אדם חיב ויֹום יֹום ּובכל ודֹור ּדֹור ְְְִַָָָָָָָּבכל

ׁשענין  מּמצרים, הּיֹום יצא הּוא ּכאילּו עצמֹו ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָאת

מסירּות  הּוא ׁשענינּה ּבקריאתֿׁשמע נעׂשה ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָזה

ׁשּנמׁשכת  ּובאֹופן מהגּבלה, ׁשּלמעלה ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָנפׁש

ׁשבּבֹוקר  (קריאתֿׁשמע ּכּולֹו הּיֹום ּבכל ְְְְִֶֶֶֶַַַַָוחֹודרת

ּבכל  - ׁשּבערב ּוקריאתֿׁשמע הּיֹום, ּבכל -ְְְְִֶֶֶַַַָָָ

הּוא  עב ֹודתֹו סדר ּכאׁשר ּגם הּנה ׁשּלכן, ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּלילה),

"ואספּת להיֹות ׁשּצרי יׁשמעאל רּבי ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָּכׁשיטת

גֹו' "ארץ"63ּדגנ ּדר מנהג ּבהם "הנהג ,64, ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ

הּגמרא  יׁשמעאל 64ּוכדברי ּכרּבי עׂשּו ׁשהרּבה ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

עלתה  ולא יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון (ּכרּבי ּבידן ְְְְְְְִִִֶַָָָָָָָֹועלתה

הּנס  על סֹומכין ׁשאין לפי ׁשּזהּו הרי 65ּבידן), , ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

ׁשּקֹובע  ּבלבד זֹו עֹוד לא אּלא לּתֹורה, עּתים ְִִִֵֶֶַַַָָֹ

ׁשּלמעלה  ּבאֹופן הּוא ּבּתֹורה ׁשּלימּודֹו ְְְִֶֶֶַַָָֹזאת,

ׁשל  לימּודֹו מאֹופן ׁשּלמדים ּכפי כּו'), הּׁשעֹון על מסּתּכל (ׁשאינֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמהגּבלה

ואחד  אחד ׁשּבכל מׁשה ּבחינת עלֿידי נעׂשה זה וענין ּבעצמֹו. יׁשמעאל ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹרּבי

כּו'66מּיׂשראל  עליו ּופֹועל ׁשּבֹו ּפרעה ּבחינת עם ׁשמדּבר ׁשּמתּבּטל 67, ועד , ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

כּו'. הּגאּולה אל הּגלּות מן ויֹוצא ְְְִִֵֶַַַָָהּׁשעּבּוד,
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רפמ"ז.62) תניא ב. קטז, פסחים יד.63)משנה יא, ב.64)עקב לה, קיא,65)ברכות זח"א ב. סד, פסחים א. לב, שבת ראה

ועוד. ב. קיב, פמ"ב.66)ב. תניא (המו"ל).67)ראה קצת חסר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,ÌBÈ ÏÎaL ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈc ÔÈÚ‰Ï Ìb Ú‚B ‰Ê ÏÎÂ (Ë¿»∆≈««¿»ƒ¿»ƒƒ«ƒ¿«ƒ∆¿»
המציאות  וגדרי מההגבלות לצאת אדם כל של התמידית הרוחנית העבודה

Ï"Êשלו  eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók62במשנה¯B„Â ¯Bc ÏÎa על והוסיף ¿«¬««≈«¿»»
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‰NÚ ‰Ê ÔÈÚL ,ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿«ƒ∆ƒ¿»∆«¬∆

ÚÓLŒ˙‡È¯˜a בהלכה כמבואר ƒ¿ƒ«¿«
לקריאת  ציצית פרשת את הוסיפו שלכן

יציאת  זיכרון על מדובר בה כי שמע,

מצרים dÈÚLמצרים יציאת של ∆ƒ¿»»
‰ÏÚÓlL LÙ ˙e¯ÈÒÓ ‡e‰¿ƒ∆∆∆¿«¿»

,‰Ïa‚‰Ó של ונכונות החלטה ≈«¿»»
ויתור  במחיר גם ה' את לעבוד האדם

ללא  נפש ומסירות מציאותו, כל על

ÎLÓpL˙גבול ÔÙB‡·e היציאת ¿∆∆ƒ¿∆∆
שמע  בקריאת בעצמו שפעל מצרים

BÏek ÌBi‰ ÏÎa ˙¯„BÁÂ¿∆∆¿»«
ÏÎa - ¯˜Ba·L ÚÓLŒ˙‡È¯˜)¿ƒ«¿«∆«∆¿»
·¯ÚaL ÚÓLŒ˙‡È¯˜e ,ÌBi‰«¿ƒ«¿«∆»∆∆
‰p‰ ,ÔÎlL ,(‰ÏÈl‰ ÏÎa -¿»««¿»∆»≈ƒ≈
B˙„B·Ú ¯„Ò ¯L‡k Ìb««¬∆≈∆¬»

בפרט זה אדם של ‰e‡וההנהגה
CÈ¯vL Ï‡ÚÓLÈ Èa¯ ˙ËÈLk¿ƒ««ƒƒ¿»≈∆»ƒ

'B‚ "E‚c zÙÒ‡Â" ˙BÈ‰Ï63, ƒ¿¿»«¿»¿»∆
C¯c ‚‰Ó Ì‰a ‚‰‰"«¿≈»∆ƒ¿«∆∆

"ı¯‡64, בעניני לעסוק צריך והאדם ∆∆
פרנסתו, לצורך ≈¿È¯·„Îe¿ƒהעולם

‡¯Ób‰64Èa¯k eNÚ ‰a¯‰L «¿»»∆«¿≈»¿«ƒ
Èa¯k) Ô„Èa ‰˙ÏÚÂ Ï‡ÚÓLÈƒ¿»≈¿»¿»¿»»¿«ƒ

È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL יישאר לא וכו' וזריעה בחרישה עוסק אדם שאם שאמר ƒ¿∆»ƒ
בתורה לעסוק פנאי Ô„Èaלו ‰˙ÏÚ ‡ÏÂ יכולים לא אכן האדם בני רוב כי ¿…»¿»¿»»

בתורה  רק ‰Òpלעסוק ÏÚ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡L ÈÙÏ e‰fL צריך 65), אלא ∆∆¿ƒ∆≈¿ƒ««≈
הטבע, בדרך לפרנסה ו'לבוש' 'כלי' אומנתו ‰¯Èלעשות תורתו שאין מי גם ¬≈

העולם בעניני עסוק BÊולמעשה ‡Ï…
‰¯BzÏ ÌÈzÚ Ú·BwL „·Ïa עד ƒ¿«∆≈«ƒƒ«»

שבאפשרותו, Ê‡˙,כמה „BÚ ‡l‡∆»…
ÔÙB‡a ‡e‰ ‰¯Bza B„eÓÈlL∆ƒ«»¿∆
BÈ‡L) ‰Ïa‚‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈«¿»»∆≈

'eÎ ÔBÚM‰ ÏÚ ÏkzÒÓ כדי ƒ¿«≈««»
שנקבע  הזמן בסיום בדיוק להפסיק

מההגבלות  מתעלה אלא ),ללימוד,
B„eÓÈÏ ÔÙB‡Ó ÌÈ„ÓlL ÈÙk¿ƒ∆¿≈ƒ≈∆ƒ
.BÓˆÚa Ï‡ÚÓLÈ Èa¯ ÏL∆«ƒƒ¿»≈¿«¿

‰Ê ÔÈÚÂ ועבודת בתורה, עיסוק של ¿ƒ¿»∆
מההגבלות, יציאה תוך בכלל, ה'

‰LÓ ˙ÈÁa È„ÈŒÏÚ ‰NÚ«¬∆«¿≈¿ƒ«…∆
„Á‡Â „Á‡ ÏÎaL∆¿»∆»¿∆»

Ï‡¯NiÓ66ÌÚ ¯a„ÓL , ƒƒ¿»≈∆¿«≈ƒ
ÏÚBÙe BaL ‰Ú¯t ˙ÈÁa¿ƒ««¿…∆≈

eÎ'משפיע ÂÈÏÚ67„ÚÂ , »»¿«
ÔÓ ‡ˆBÈÂ ,„eaÚM‰ Ïha˙nL∆ƒ¿«≈«ƒ¿¿≈ƒ

.'eÎ ‰Ïe‡b‰ Ï‡ ˙eÏb‰«»∆«¿»
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ב( הלימוד – ע"פ הנ"ל – כדאי שיהי' בשטח הנוגע לחיי יום יום וברובו ככולו ה"ה בענינים 

שהוקשו נשים לאנשים וכולם חייבים בידיעות אלו.

ג( פשוט שע"פ ד"ת – עניי עירך קודמין, עליו להמשיך בהפצת היהדות וכו' במקומו עתה –

ונוסף ע"ז ועיקר – הרי עבודה זו באפריקא ובחו"ל בכלל – ה"ז פקו"נ ממש )מטמיעה וכו', 

ר"ל( משא"כ באהקת"ו. וק"ל.

בחו"ל  חוגו  )בתקופתנו(  העוזב  רוחני  ומדריך  ור"מ  רב  שכל   – לכו"כ  אמורה  מילתי  וכבר 

ומעתיק לאה"ק – ה"ז בדוגמת שר צבא הבורח מהמערכה בשעת מלחמה ובעת התקפת השונא וק"ל.

המשך מעמוד י


