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(‰‚ÂÓ È˙Ï ‰Á‰)
ÌÈ„Ú'כ ּו ּבמצרים  לפרעה  2[ּדמנהגנּו1היינּו ¬»ƒְְְְְְִִִִֵַָָָֹ

מנחה  אחרי ה ּגד ֹול ' ּב'ׁשּבת  ְְֲֲִֵֶַַַָָָא ׁשר 

ּכל 3א ֹומרים  על  "לכ ּפר  עד  היינּו" "עבדים  ְְֲִִִֵַַַָָָ

ׁשּכן 4ע ֹונֹותינּו" אדמ ֹו"ר  מו"ח  כ "ק  ׁשּסּפר  ּכמ ֹו , ְְֲִֵֵֵֶֶַ

ֿ עדן, נׁשמת ֹו אדמ ֹו"ר  כ "ק  אביו מנהג  ְְְִִִֵֶַַָָָָהיה 

ׁשּלפניו, ה ּנׂשיאים  הנהגת  היתה  ׁשּכ מ ּזה  ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָּומ ּובן

ויד ּוע  ֿ זה ], לפני ּבּקד ׁש ּולמעלה  ה ּזקן, לר ּבנּו ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹעד 

ֿ ח ּיים ' ֿ אלקים  ּדברי עם  ּב'ּסּדּור  זה  על  ְְֱִִִִִֵֶַַַַֹה ּדר ּוׁש

האמצעי  ה ּזקן 5לאדמ ֹו"ר  אדמ ֹו"ר  דר ּוׁש וה ּוא  , ְְְְְְִֵֶַַַָָָ

(ּכּמבאר  האמצעי אדמ ֹו"ר  ֿ ידי על  ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹׁשּנכ ּתב 

ּבא ּורים  ּגם  עליו ויׁש ה 'ּסּדּור '), ְְְִִֵֵַַַַָָָּבהק ּדמת 

נד ּפס ּו (ׁשּכבר  צדק ' ה 'ּצמח  מאדמ ֹו"ר  ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָוהער ֹות 

ה ּתֹורה ' 'א ֹור  ּבׁשם  ה ּנקרא  ונמצא 6ּבספר ֹו ,( ְְְְְְִִִֵַַָָָ

אב ֹות  ׁשל ׁשת  ֿ ידי על  נאמר  זה  ְְְֱֲֵֶֶֶֶַַֹׁשּדר ּוׁש

האמצעי  אדמ ֹו"ר  ה ּזקן, אדמ ֹו"ר  ְְְֲִִֵֶַַַַָָָהחסיד ּות :

חסידים  ּפת ּגם  (ּכּיד ּוע  צדק ' ה 'ּצמח  ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָואדמ ֹו"ר 

הרא ׁשֹונים  ה ּנׂשיאים  ׁשּׁשל ׁשת  ּבזה , ְְִִִִִִֶֶֶַָָָֹהרא ׁשֹונים 

החסיד ּות ' אב ֹות  'ׁשל ׁשת  ּבׁשם  וכ ּמּובן 7נקראים  , ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָֹ

ׁשה ּוא  הינּו האמצעי', 'אדמ ֹו"ר  מה ּׁשם  ְְְִֵֵֶֶַַַַָָּגם 

ּבדר ּוׁשי  ֿ זה   ּדר ֿ ועל  מה ּׁשל ׁשה ), ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹה 'אמצעי'

לזה  נֹוסף  ׁשהרי ֿ זה , ׁשּלאחרי נׂשיאינּו ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָר ּבֹותינּו

ק ֹודמ ֹו, ׁשל  ה 'ּדר ּוׁש' על  חזר  מהם  אחד  ְְֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּכל 

נק  ולכן הענין, על  נפ ׁשֹו ׁשּמסר  ׁשמ ֹו על  ה 'ּתֹורה ' נקראת  זה  מ ּטעם  ראת ׁשּגם  ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ

ׁשמ ֹו ּפרטי 8על  ענין סתם  זה  ׁשאין ּובפרט  מ ּׁשּלֹו. ה ֹוסיף  ּגם  אחד  ּכל  הרי , ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

ה ּוא  היינּו" "עבדים  ה ּפס ּוק  ׁשהרי ּכּלּה, ה ּתֹורה  ּבכל  ּכללי ענין א ּלא  ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֻּבּתֹורה 

"ּבנ" ק ּוׁשּית ) הע ֹולם  (ּובל ׁשֹון ׁשאלת  על  החכם 9ּתר ּוץ  ה ּבן ׁשּנקרא 10, ׁשּזה  , ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
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כא.)1 ו, מואתחנן – היינו עבדים פיסקא פסח , של ההגדה מנהגים )2נוסח  טעמים, ליקוטי  עם פסח  של הגדה גם ראה

הגדול). שבת (ד"ה בתחילתו ס "ב .)3וביאורים סת"ל או"ח  אדה"ז ושו"ע  רמ "א משה, על )4דרכי  פיסקא סוף  הגש"פ 

וכמה. כמה ואילך.)5אחת ג רצג, ― הגדה שעדֿשעה.)6סדר ע ' ס ')7סידור ואילך. שעג ס "ע  אגרות לוי "צ  לקוטי  ראה

וש"נ. ואילך. תלג ע ' רקיע  מים אור ערך חב "ד פ "ל,)8הערכים שמו"ר א. טו. בשלח  מכילתא ב . א, תהילים מדרש ראה

ועוד. כֿכא.)9ד. שם, ואתחנן אומר.)10ראה הוא מה חכם פיסקא הגש"פ  וראה יד. יג, בא פירש"י  ראה

    
אומרים: פסח של  בהגדה

'eÎ ÌÈˆÓa ‰ÚÙÏ eÈÈ‰ ÌÈ„Ú1 הוציא ֿ הוא ֿ ברוך  והקדוש ¬»ƒ»ƒ¿«¿…¿ƒ¿»ƒ
משם נוספותe‚‰Óc]2אותנו  קהילות וכן  חב"ד  aL'a˙מנהג  L‡ ¿ƒ¿»≈¬∆¿«»
'ÏB„b‰פסח שלפני  ‡ÌÈÓBתפילת‡ÈÁהשבת ‰ÁÓ3 קטעים «»«¬≈ƒ¿»¿ƒ

המתחיל  מהקטע פסח, של  מההגדה

„Ú "eÈÈ‰ ÌÈ„Ú" הקטע סוף ¬»ƒ»ƒ«
במילים Ïkהמסתיים ÏÚ tÎÏ"¿«≈«»

"eÈ˙BBÚ4˜"Î tqL BÓk , ¬≈¿∆ƒ≈
"BÓ„‡ Á"ÂÓ הרבי וחמי  מורי  «¿

‡ÂÈהריי "צ ‚‰Ó ‰È‰ ÔkL∆≈»»ƒ¿«»ƒ
"BÓ„‡ ˜"Î הרש"ב הרבי  «¿

CkL ‰fÓ ÔeÓe ,Ô„ÚŒB˙ÓLƒ¿»≈∆»ƒ∆∆«
ÌÈ‡ÈNp‰ ˙‚‰‰ ‰˙È‰»¿»«¿»««¿ƒƒ

חב"ד  שקדמו ÂÈÙlL,אדמו "רי  ∆¿»»
הרש"ב  ‰Ô˜f,לרבי  eaÏ „Ú«¿«≈«»≈

‰ÊŒÈÙÏ L„wa ‰ÏÚÓÏe וגם ¿«¿»«…∆ƒ¿≈∆
זה  במנהג  נהגו  הזקן  האדמו "ר  לפני 

תפילת  לאחר  מההגדה חלק אמירת של 

הגדול '], ב'שבת »«¿Úe„ÈÂמנחה
Lec‰ חסידות Ê‰מאמר  ÏÚ «¿«∆

היינו ' 'עבדים של  זו  בהתחלה

ŒÌÈ˜Ï‡ŒÈc ÌÚ ecq'a«ƒƒƒ¿≈¡…ƒ
'ÌÈiÁ על חסידות מאמרי  ובו  סידור  «ƒ
‰‡ÈÚˆÓהתפילה "BÓ„‡Ï5, ¿«¿»∆¿»ƒ

Le„ ‡e‰Â של חסידות מאמר  ¿¿
È„ÈŒÏÚ zÎpL Ô˜f‰ "BÓ„‡«¿«»≈∆ƒ¿««¿≈

ÈÚˆÓ‡‰ "BÓ„‡ של בנו  «¿»∆¿»ƒ
הזקן  Óc˜‰a˙האדמו "ר  ‡nk)«¿…»¿«¿»«

'ecq'‰ החסידות מאמרי  לגבי  «ƒ
זה  ÂÈÏÚשבספר  LÈÂ מאמר ), על  ¿≈»»

BÚ‰Â˙זה ÌÈe‡a Ìb«≈ƒ¿∆»
'˜„ˆ ÁÓv'‰ "BÓ„‡Ó חתנו ≈«¿«∆«∆∆

האמצעי  אדמו "ר  «¿∆(kLשל 
ÌLa ‡˜p‰ BÙÒa eÒt„ƒ¿¿¿ƒ¿«ƒ¿»¿≈

'‰Bz‰ B‡'6‡ˆÓÂ ,( «»¿ƒ¿»
LecLחסידות Ó‡מאמר  ‰Ê ∆¿∆∆¡«

˙B‡ ˙LÏL È„ÈŒÏÚ«¿≈¿…∆¬
,Ô˜f‰ "BÓ„‡ :˙e„ÈÒÁ‰«¬ƒ«¿«»≈
"BÓ„‡Â ÈÚˆÓ‡‰ "BÓ„‡«¿»∆¿»ƒ¿«¿
Ìb˙t Úe„ik) '˜„ˆ ÁÓv'‰«∆«∆∆«»«ƒ¿»

ÌÈ‡ÈNp‰ ˙LÏML ,‰Êa ÌÈBL‡‰ ÌÈ„ÈÒÁ חב"ד אדמו "רי  ¬ƒƒ»ƒƒ»∆∆¿…∆«¿ƒƒ
'˙e„ÈÒÁ‰ ˙B‡ ˙LÏL' ÌLa ÌÈ‡˜ ÌÈBL‡‰7, »ƒƒƒ¿»ƒ¿≈¿…∆¬«¬ƒ

‡e‰L eÈ‰ ,'ÈÚˆÓ‡‰ "BÓ„‡' ÌM‰Ó Ìb ÔenÎÂ¿«»«≈«≈«¿»∆¿»ƒ«¿∆
‰LÏM‰Ó 'ÈÚˆÓ‡'‰ זה בתואר  לו  לקרוא ממשיכים ולכן  הראשונים, »∆¿»ƒ≈«¿…»

נוספים  אדמו "רים היו  מכן  שלאחר  אף

אלא  השושלת בכל  'אמצעי ' אינו  והוא

בין  הראשונים 'אמצעי ' ),השלושה
‰ÊŒCcŒÏÚÂ זה שמאמר  כשם ¿«∆∆∆

מאת  הראשונים נמצא שלושת

מצינו בשושלת  חב"ד , אדמו "רי 

גם  זה במאמר  ≈¿ÈLe„aƒביאורים
ŒÈÁ‡lL eÈ‡ÈN eÈ˙Ba«≈¿ƒ≈∆¿«¬≈

,‰Ê של החסידות במאמרי  ∆
הבאים, בדורות ≈¬∆È‰Lהאדמו "רים

Ì‰Ó „Á‡ ÏkL ‰ÊÏ ÛÒB»»∆∆»∆»≈∆
,BÓ„B˜ ÏL 'Lec'‰ ÏÚ ÊÁ»«««¿∆¿

‰Ê ÌÚhÓ ÌbL דברי על  שחזר  ∆«ƒ««∆
שום  מוסיף היה לא אם אפילו  קודמו ,

משלו , ˜ÏÚ‡דבר  '‰Bz'‰ ˙ ƒ¿≈«»«
BÓL כיווןÏÚ BLÙ ÒnL ¿∆»««¿«

ÏÚ ˙‡˜ ÔÎÏÂ ,ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿»≈ƒ¿≈«
BÓL8, שהתורה ז "ל  חכמינו  כמאמר  ¿

'נתן  רבנו  משה כי  משה' 'תורת נקראת

התורה, על  נפשו ' ‡Á„את Ïk È‰¬≈»∆»
BlMÓמהאדמו "רים  ÛÈÒB‰ Ìb«ƒƒ∆

שלו  השייכות יותר  עוד  מודגשת ובכך 

ÔÈ‡Lלמאמר . ËÙe של התוכן  ƒ¿»∆≈
ÈËtמאמר  ÔÈÚ Ì˙Ò ‰Ê∆¿»ƒ¿»¿»ƒ

ÏÎa ÈÏÏk ÔÈÚ ‡l‡ ‰Bza«»∆»ƒ¿»¿»ƒ¿»
˜eÒt‰ È‰L ,dlk ‰Bz‰«»À»∆¬≈«»
ÏÚ ıez ‡e‰ "eÈÈ‰ ÌÈ„Ú"¬»ƒ»ƒ≈«
ÌÏBÚ‰ ÔBLÏe) ˙Ï‡L¿≈«ƒ¿»»

"Ea" (˙iLe˜9Ôa‰ , ƒ«ƒ¿«≈
ÌÎÁ‰10 עליהם הבנים ארבעת מבין  ∆»»
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כללי מפתח  

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

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

)ג עבדים היינו לפרעה במצרים כוה "מאמר ד'   

ה   ....................  ח"מתש'ה, ניסן 'ח, שבת הגדול, פרשת צושבת 

)ד יג  .................  ח"תשמ'ניסן ה' ב, צו' פ' משיחת יום א

)ה כ  .......  ח"תשמ'שבת הגדול ה, משיחות שבת פרשת צו

)ו  כח  ..............  ח"תשמ'א ניסן ה"י) ליל ומוצאי(שיחות

)ז לז  ......................  י"תשח'ה, דחג הפסח' שיחת ליל ב

)ח המ  ...................  ח"תשמ'ה ת חג הפסחולילשיחות מ

)ט  הס  ....................  ח"מתש'ה, חג הפסחד' יום השיחת

)י ע  ............................  י"תשח'שיחת אחרון של פסח ה

)יא פו  ......................  ח"תשמ'משיחות אחרון של פסח ה

)יב פט  .............................  זיכרך  פרשת צושיחות -לקוטי  

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

צד  ....................................  ל "שניאורסאהן זצלוי יצחק ' ר

)יד  צה  ........................  פרשת צו –ילקוט גאולה ומשיח

)טו צו  .....................  פרשת צולשבוע יומי חומש  ישיעור

)טז  קטו  ........................  פרשת צולשבוע שיעורי תהלים

)יז  מוגה(שיעורים בספר התניא(   

קטז  ..............................................  פרשת צולשבוע  

)יח כזק  ................  אמירת הנשיאים לתחילת חודש ניסן

)יט  לק  ........................  פרשת צולשבוע " היום יום"לוח

)כ לבק  ..............................  ם"הלכה יומית לעיון ברמב

ם"שיעורי רמב

)כא – להק  .....................  פרשת צולשבוע פרקים ליום ' ג

)כב –  צאק   ...................  פרשת צולשבוע פרק אחד ליום

)כג – רי  ...........................  פרשת צולשבוע ות צוספר המ

)כד  נביאים וכתובים  

ריב  ..................................................  מאיוב פרק , נטפרק  ישעיה

)כה  יבמותמסכת  –משניות  

ריד  ...........................................................  ביאור קהתי

)כו  ריט  .......................................................  תעניתמסכת  יעקבעין

)כז  עם ביאורים עבודה זרהמסכת  

רכ  ......................................................  חסעד דף  סבמדף 

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

)כח  עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   

מחר  ........................................................  ר הזקן"אדמו

)כט יםכיפורהיום ת שולחן ערוך הלכו  

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

)ל אור תורה  

נבר  ..........................................................  ר הזקן"ואדמ

)לא  התשובשערי   

נחר  .....................................................  ר האמצעי"אדמו

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

סר  ................................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

)לג ב"תורת שמואל תרל   

סר  ......................................................  ש"ר מוהר"אדמו

)לד  ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   

סאר  ...................................................  ב"ר מוהרש"אדמו

)לה מתורגם( אידיש –ם מאמריספר ה(  

סבר  ....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

)לו ק"א בלה"תש-ת"ש'ספר השיחות ה  

סהר  ...................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

)לז  אגרות קודש  

סור  ..................................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

סחר  ......................................  חומש לקריאה בציבור )לח

עזר  ........................  קודש-ה למנחת שבתקריאה התור)לט

)מ  עחר  .................................  פרשת צולשבוע לוח זמנים

עטר  .............  לערב שבת קודשת הדלקת נרות צוסדר מ)מא



ו    

וגם  חכם , ּבן ׁשה ּוא  מ ֹורה  אינֹו חכם ' 'ּבן ְְֵֵֵֵֶֶַָָָָּבׁשם 

ה ּוא  א ּלא  קטן), (ּבן קטנּות ֹו על  מ ֹורה  ְֵֵֶֶַַָָָאינֹו

היא  ׁשּמציא ּות ֹו ֿ ח ֹורין', 'ּבן ה ּלׁשֹון  ּדר ֿ ְִִִֶֶֶֶַַָעל 

ה ּלׁשֹון  ֿ זה   ּדר ֿ (ועל  אמ ּתית  חר ּות  ׁשל  ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָמציא ּות 

ּבזה ) (וכ ּיֹוצא  מאה " ה ּוא ,11"ּבן ּבזה  ׁשה ּפר ּוׁש ְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ

ועד  ׁשנה , מאה  ה ּוא  ׁשּלֹו ׁשּגיל  אדם  ּבן ְִֵֶֶֶֶַָָָָָׁשה ּוא 

ׁשה ּגיע  ּבזה , ה ּפר ּוׁש אחר  ּבמק ֹום  ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּמבאר 

חכם ' 'ּבן ֿ זה  ּולפי מאה ), מס ּפר  ענין ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָל ׁשלמ ּות 

חד ּור  ּכּלֹו א ּלא  סתם  חכם  רק  לא  ׁשה ּוא  ְְֶֶַַָָָָָֹֻהינּו

ּבחסיד ּות  וכ ּמבאר  החכמה , ּבבא ּור 12ּבמציא ּות  ְְְְְֲִִִֵַַַָָָֹ

את  ּומ ּכיר  יֹודע  ׁשה ּוא  החכם , ה ּבן ְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשאלת 

זה  יס ֹוד  ועל  ּומ ׁשּפטים , ח ּקים  עד ּות  ּבין ְְְִִִִֵֵֶַַָֻהח ּלּוק 

ּגֹו' והח ּקים " העד ֹות  "מה  ׁשאלת ֹו ׁשּלכן 13היא  . ְְִִֵֵֵֶַָָָָֻ

החכמה  ּבּתֹורה , ה ּוא  זֹו ל ׁשאלה  ְְֲִֵֶַַַַָָָָה ּמענה 

ׁשהיא  ה ּקּב"ה  ׁשל  ּורצ ֹונֹו חכמת ֹו ְְֲִִִֶֶַָָָָָהאמ ּתית ,

ה ּתֹורה  זה 14חכמת  ׁשענין מ ּובן, זה  ׁשּמּכל  . ְְִִֶֶֶֶַַָָָָָ

ּוכללי. ע ּקרי ענין ה ּוא  כ ּו') היינּו" ְְֲִִִִִִָָָָָ("עבדים 

‡Óe עבדים 15ּבּדר ּוׁשים" ׁשּכת ּוב  ׁשּמה  , ¿…»ְֲִִֶֶַַָָ

ׁשּמה  ּפר ּוׁשֹו, ּבמצרים " לפרעה  ְְְְִִִֵֶַַָָֹהיינּו

הרי  וה ּׁשע ּבּוד , העבד ּות  ענין להיֹות  יכ ֹול  ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָׁשהיה 

'ּפרעה '. ׁשּבבחינת  ר ּוחני מ ּצב  ׁשהיה  מ ּפני ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹזה 

'הערף ' א ֹות ּיֹות  ה ּוא  'ּפרעה ' ּומ ּזה 16ּדה ּנה  , ְְִִִֵֶֶַָֹֹ

יּובן  ּבר ּוחנּיּות , למעלה  'ּפרעה ' ּדענין ְְְְְְִִַַַָָָָֹמ ּובן,

'אדם ' (ה ּנקרא  ה ּתח ּתֹון ּבאדם  ערף  ׁשל  ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹמענינֹו

לעליֹון" "א ּדּמה  ׁשם  ערף 17על  ּבין ׁשההפר ׁש .( ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַֹ

ה ּוא  ע ּקר 18ל ּפנים  מת ּגּלה  אדם  ׁשל  ּבפניו א ׁשר  ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָ

ֿ ּכן  ֿ ׁשאין מה  ה ּפנימי, ּורצ ֹונֹו הח ּיּות  ְְְִִִִֵֵֶַַַַּפנימ ּיּות 

הח ּיּות  ּפנימ ּיּות  ּגּלּוי את  ר ֹואים  אין ְְְִִִִֵֶַַָּבער ּפֹו

והרצ ֹון. הח ּיּות  חיצ ֹונּיּות  את  רק  א ּלא  ְְִִֶֶַַַָָָּורצ ֹונֹו
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ז        

אינּה ׁשּלמעלה  הרצ ֹון ּפנימ ּיּות  ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָוכא ׁשר 

ׁשל  ענין ׁשּיהיה  אפ ׁשר  מ ּזה  הרי ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָּבהת ּגּלּות ,

לפרעה , ׁשע ּבּוד  ׁשּנע ׂשה  ועד  ּכפ ׁשּוט ֹו, ְְְְְְֲִִֶֶַַַַֹֹ'ּפרעה '

ּדזה  ּבזה , לה ֹוסיף  ויׁש לפרעה ". היינּו ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָֹ"עבדים 

הרי  הרצ ֹון, חיצ ֹונּיּות  הערף , ענין ׁשּיׁשנֹו ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָֹּגּופא 

ּדהינּו "ּבמצרים ", - ּבּכת ּוב  ׁשּממ ׁשי ּכמ ֹו - ְְְְְְִִִֶֶַַַָָזה 

וצמצ ּום  מצר  ׁשל  ענין ֿ ידי על  .19ׁשה ּוא  ְְְְִִֵֵֶֶַַָ

ÔÈÚ‰Â ענין להיֹות  ׁשּיכ ֹול  זה  ּדענין ה ּוא , ¿»ƒ¿»ְְְְִִִֶֶַָָ

ּבבחינה  ה ּוא  הרצ ֹון, חיצ ֹונּיּות  ְִִִִֶָָָָֹהערף ,

הרצ ֹון  חיצ ֹונּיּות  ּבין התח ּלק ּות  ּבּה ׁשּיׁש ְְִִִֵֵֶַָָָָּכזֹו

לפעמים  א ׁשר  יּתכן ואז הרצ ֹון, ְְְֲִִִִִִֵֶָָָָָלפנימ ּיּות 

א ׁשר  ה ּפנימ ּיּות , ולא  הרצ ֹון חיצ ֹונּיּות  רק  ְְְֲִִִִִֶֶַַַָָֹּתת ּגּלה 

אבל  לפרעה ", "עבדים  להיֹות  אפ ׁשר  זה  ְְְְֲֲִִִֶֶַַָָָֹמ ּצד 

הרצ ֹון  ּפנימ ּיּות  ּבין התח ּלק ּות  ּבּה ׁשאין ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָּבבחינה 

ּכלל  מק ֹום  אין הרי ּפנים , וכ ּלֹו הרצ ֹון ְְְֲִִִֵֵָָָָָֻלחיצ ֹונּיּות 

הערף  ('ערף ')20לבחינת  ׁש"ּפרעה " מה  וזה ּו . ְְְִִֶֶֶֶַַַָֹֹֹ

ה ּמצר  ענין מ ּצד  ּכי "ּבמצרים ", ּדוקא  ְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָׁשּי

הרצ ֹון  ּפנימ ּיּות  ּבין ההתח ּלק ּות  נע ׂשה  ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָוה ּצמצ ּום 

וה ּצמצ ּום , ה ּמצר  לפני אבל  הרצ ֹון, ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָלחיצ ֹונּיּות 

ֿ ּה י מרחב  ּבחינת  ּבחינה ,21ּבהת ּגּלּות  מ ּצד  הרי ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָ

לחיצ ֹונּיּות  הרצ ֹון ּפנימ ּיּות  ּבין הפר ׁש אין ְְְִִִִֵֵֵֶָָזֹו

ּפנים , וכ ּלֹו לערף  ּפנים  ּבין הפר ׁש ואין ְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָֹֻהרצ ֹון,

ימין. ׁשּכּלֹו ּוׂשמאל , ימין ּבין הפר ׁש ׁשאין ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָֹֻּכמ ֹו

"ּבאתי  ֿ ה ּמתחיל  (ּבד ּבּור  לעיל  ׁשּנת ּבאר  ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָּוכמ ֹו

ׁשּכּלֹו22לג ּני" ֿ ק ּדיׁשא ' ע ּתיקא  'ּפנימ ּיּות  ּבענין ( ְְְְִִִִִִֶַַַַָָֻ

לעתיד 23ֿימין  יהיה  ע ּתיק ' 'ּפנימ ּיּות  (ׁשּגּלּוי ְְִִִִִִִֶֶֶַָָ
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ובכ"מ .)19 ואילך. ג עא, תו"א פמ "ז. תניא גם וראה שעה. ע ' שם סידור, אוה"ת ואילך. א רצה, שם סידור, ראה )20ראה

סע "ג. רצד, שם ה.)21סידור, קיח , תהלים – הכתוב  ואילך.)22ל' ו סעיף  – שבט  י "א בשלח , א )23דש"פ  קכט , זח "ג

(באד"ר).

    
העליון  הרצון  פנימיות של  ÏÚÓlL‰והארה ÔBˆ‰ ˙eiÓÈt L‡ÎÂ¿«¬∆¿ƒƒ»»∆¿«¿»

,˙elb˙‰a dÈ‡, בלבד הרצון  חיצוניות של  והארה התגלות ‰Èויש ≈»¿ƒ¿«¬≈
LÙ‡ ‰fÓ עלול‰È‰iL הרצון פנימיות של  ההתגלות והסתר  צמצום ƒ∆∆¿»∆ƒ¿∆

התחתון  הזה בעולם להשתלשל  ועלול  'Út‰'העליון  ÏL ÔÈÚ מלך ƒ¿»∆«¿…
ÚÂ„רשע ,BËeLÙk כך כדי  ƒ¿¿«

‰NÚpL מעצם יותר  עוד  חמור  דבר  ∆«¬∆
פרעה, של  בני eaÚL„המציאות של  ƒ¿

שבו ÚÙÏ‰,ישראל  ההגדה ובלשון  ¿«¿…
המאמר , ‰eÈÈפותח ÌÈ„Ú"¬»ƒ»ƒ

."‰ÚÙÏ¿«¿…
‡Ùeb ‰Êc ,‰Êa ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ»∆¿∆»

עצמו  ‰ÛÚ,זה ÔÈÚ BLiL∆∆¿ƒ¿«»…∆
,ÔBˆ‰ ˙eiBˆÈÁ המציאות עצם ƒƒ»»

הארה  (והעדר  הרצון  חיצוניות של 

הרצון ) פנימיות של  Ê‰והתגלות È‰¬≈∆
 e˙ka CÈLÓnL BÓk ¿∆«¿ƒ«»
ŒÏÚ ‡e‰L eÈ‰c ,"ÌÈˆÓa"¿ƒ¿»ƒ¿«¿∆«
ÌeˆÓˆÂ ˆÓ ÏL ÔÈÚ È„È19 ¿≈ƒ¿»∆≈«¿ƒ¿

וכפי  האלוקי  האור  של  והסתר  הגבלה

ומבאר . שממשיך 

ÏBÎiL ‰Ê ÔÈÚc ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»¿ƒ¿»∆∆»
˙eiBˆÈÁ ,ÛÚ‰ ÔÈÚ ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿«»…∆ƒƒ

,ÔBˆ‰ האפשרות עצם כלומר , »»
כך  הרצון  פנימיות על  והסתר  להעלם

הרצון  חיצוניות של  התגלות שתהיה

ÈÁa‰בלבד  ‡e‰ בדרגהBÊk ƒ¿ƒ»»
‰˙e˜lÁ˙באלוקות da LiL∆≈»ƒ¿«¿

והבדל  eiBˆÈÁ˙חלוקה ÔÈa≈ƒƒ
Ê‡Â ,ÔBˆ‰ ˙eiÓÈÙÏ ÔBˆ‰»»ƒ¿ƒƒ»»¿»

ודרגה  בחינה ‡Lבאותה ÔÎzÈƒ»≈¬∆
˙eiBˆÈÁ ˜ ‰lb˙z ÌÈÓÚÙÏƒ¿»ƒƒ¿«∆«ƒƒ

,˙eiÓÈt‰ ‡ÏÂ ÔBˆ‰ ואילו »»¿…«¿ƒƒ
והסתר , בהעלם תישאר  הפנימיות

‰Ê „vÓ L‡ של ההסתר  בגלל  ¬∆ƒ«∆
ועלול ‡LÙהפנימיות  יכול  ∆¿»
˙BÈ‰Ï הם ישראל  בני  בו  מצב ƒ¿

Ï‡ ,"‰ÚÙÏ ÌÈ„Ú"¬»ƒ¿«¿…¬»
‰ÈÁaבאלוקות למעלה יותר  נעלית ‰˙e˜lÁ˙ודרגה da ÔÈ‡L ƒ¿ƒ»∆≈»ƒ¿«¿

,ÌÈt BlÎÂ ÔBˆ‰ ˙eiBˆÈÁÏ ÔBˆ‰ ˙eiÓÈt ÔÈa כל דרגה ≈¿ƒƒ»»¿ƒƒ»»¿À»ƒ
גילוי  שום ואין  לחלוטין  מאירה הפנימיות שבה פנימית כך  וכל  נעלית כך 

פנים' 'כולו  אלא 'עורף' בו  שאין  אדם כמו  מצומצם, חיצוני  אור  של  וביטוי 

ÛÚ‰ ˙ÈÁÏ ÏÏk ÌB˜Ó ÔÈ‡ È‰20 לא זו  נעלית ודרגה ומבחינה ¬≈≈»¿»ƒ¿ƒ«»…∆

פרעה  של  מציאות לא ובוודאי  'פרעה' של  מציאות להשתלשל  יכולה

ישראל . בני  את המשעבד 

e‰ÊÂ על הפנימי  לעיל Ó‰הטעם ('ÛÚ')שנתבאר  "‰Út"L מצב ¿∆«∆«¿……∆
בלבד  הרצון  חיצוניות גילוי  vÓ„של  Èk ,"ÌÈˆÓa" ‡˜Âc CiL«»«¿»¿ƒ¿»ƒƒƒ«

ÌeˆÓv‰Â ˆn‰ ÔÈÚ שדרכו ƒ¿««≈«¿«ƒ¿
לדרגה  מדרגה יורד  האלוקי  האור 

‰NÚ הנמוכות בדרגות «¬∆
˙eiÓÈt ÔÈa ˙e˜lÁ˙‰‰«ƒ¿«¿≈¿ƒƒ
,ÔBˆ‰ ˙eiBˆÈÁÏ ÔBˆ‰»»¿ƒƒ»»
מצב  להיות יכול  הללו  ובדרגות

ורק  והסתר  בהעלם היא שהפנימיות

בגילוי , היא בדרגות ‡Ïהחיצוניות ¬»
‰ˆnהעליונות  ÈÙÏƒ¿≈«≈«

,ÌeˆÓv‰Â האלוקי שהאור  לפני  ¿«ƒ¿
מוגבל  ונעשה ירד  גבול  ובלי  סוף האין 

אלא  ÈÁa˙ומצומצם, ˙elb˙‰a¿ƒ¿«¿ƒ«
dŒÈ ÁÓ21,, גבול בלי  'מרחב' ∆¿«»

המוחלט  ו 'צמצום',ההיפך  מ'מצר '

BÊ ‰ÈÁa „vÓ È‰ בחינת שהיא ¬≈ƒ«¿ƒ»
גבול  ובלי  סוף ÔÈaאין  LÙ‰ ÔÈ‡≈∆¿≈≈

˙eiBˆÈÁÏ ÔBˆ‰ ˙eiÓÈt¿ƒƒ»»¿ƒƒ
,ÔBˆ‰ הרצון פנימיות היא כי  »»

מקום  שאין  כך  כל  ומאירה בהתגלות

רק  ששייכת בלבד  חיצונית להארה

והסתר , צמצום יש ≈¿ÔÈ‡Âכאשר 
BlÎÂ ÛÚÏ ÌÈt ÔÈa LÙ‰∆¿≈≈»ƒ¿…∆¿À
ÔÈa LÙ‰ ÔÈ‡L BÓk ,ÌÈt»ƒ¿∆≈∆¿≈≈

ÔÈÓÈ החסד עניין  את המסמל  »ƒ
וההארה  המסמל Ï‡ÓNeוההשפעה ¿…

וההסתר  והמניעה הגבורה עניין  את

'חסד (וכמו  אליהו : ב'פתח שנאמר 

שמאלא', דרועא גבורה ימינא, דרועא

שמאל ), זרוע גבורה ימין , זרוע חסד 

ÔÈÓÈאלא  BlkL האין זו  בדרגה כי  ∆À»ƒ
שאין  עד  כך  כל  מאיר  גבול  והבלי  סוף

וצמצום. להעלם כלל  ¿BÓÎeמקום
ÏÈÚÏ ‡a˙pL שנאמר במאמר  ∆ƒ¿»≈¿≈

תשמ"ח  זו , בשנה קודם הפותח (ÏÈÁ˙n‰Œea„aבתאריך  במאמר  ¿ƒ««¿ƒ
השירים  בשיר  Èp‚Ï"בפסוק È˙‡a"22,בשלח פרשת בשבת שנאמר  »ƒ¿«ƒ

הריי "צ  הרבי  של  ההילולא יום שבט, יו "ד  'eiÓÈt˙למחרת ÔÈÚa (¿ƒ¿«¿ƒƒ
ÔÈÓÈ BlkL '‡LÈc˜Œ‡˜ÈzÚ23, שאחת מבואר וחסידות בקבלה «ƒ»«ƒ»∆À»ƒ

נקראת  העליונות) הספירות מעשר  (שלמעלה עליון ' 'כתר  בבחינת הבחינות
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ח    

העבד ּות .24לבא  ענין אז ׁשּיהיה  ׁשּי לא  ולכן ,( ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹ

ׁשּמּזה  וצמצ ּום , מצר  ׁשל  ענין היה  ּכא ׁשר  ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָורק 

הרצ ֹון  ּפנימ ּיּות  ּבין ההתח ּלק ּות  ְְְֲִִִֵֶַַַָָנע ׂשה 

ּבחינת  רק  מת ּגלה  ּכא ׁשר  הרי הרצ ֹון, ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָלחיצ ֹונּיּות 

העבד ּות . ענין נע ׂשה  - הרצ ֹון ְְֲִִִֶַַַָָָחיצ ֹונּיּות 

e‰ÊÂאלקינּו ה ' "וּיֹוציאנּו ׁשּממ ׁשי מה  ¿∆ְֱִִֵֵֶַַַֹ

"מצרים ", עדין ׁשּיׁשנֹו ּדמ ּכיון ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָמ ּׁשם ",

ּבין  ההתח ּלק ּות  יׁשנּה זה  ׁשּמּצד  וצמצ ּום , ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָמצר 

ּכא ׁשר  ה ּנה  הרצ ֹון, לפנימ ּיּות  הרצ ֹון ְֲִִִִִִֵֶַָָָָחיצ ֹונּיּות 

להיֹות  צריכה  הרצ ֹון, חיצ ֹונּיּות  רק  ְְְִִִִִַַָָָָמת ּגּלה 

הוי' "וּיֹוציאנּו ּביֹותר , נעלית  מ ּבחינה  ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָהמ ׁשכה 

ּבדר ּוׁשים  ענינּה ּכּמבאר  מ ּׁשם ", ,25אלקינּו ְְְֱִִִֵַַָָָָֹֹ

ּבכב ֹוד ֹו ה ּקּב"ה  ּגּלּוי להיֹות   ׁשהצר מ ּזֹו, ְְְִִִִִֵֶַַָָָֻויתרה 

ׁשּלפני 26ּובעצמ ֹו ועצמ ֹו" "ּכב ֹוד ֹו לבחינת  עד  , ְְְְְְְִִִֵֶַַַַ

נׁשמת ֹוֿ אדמ ֹו"ר  ּבדר ּוׁשי (ּכּמבאר  ְְְְְִִִֵַַַָָֹה ּצמצ ּום 

ית ּבר ,27עדן  ּומה ּות ֹו עצמ ּות ֹו לג ּלּוי עד  ,( ְְְִִֵֵֶַַַָ

מצרים , ּביציאת  הרא ׁשֹונה  ּבּפעם  היה  זה  ְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָׁשענין

ּבליל  ּובפרט  וׁשנה , ׁשנה  ּבכל  ה ּוא  ֿ זה   ּדר ֿ ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָועל 

ליציאת  זכר  מצות  ק ּיּום  יׁשנֹו ׁשאז ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָה ּפסח ,

ּבד ּבּור  רק  לא  יֹום 28מצרים  ּבכל  ׁשּמצוה 29(ּכמ ֹו , ְְְְְִִִִֶַַָָֹ

יֹום  ּבכל  מצרים  יציאת  ּגם 30להזּכיר  א ּלא  ( ְְְְְִִִִֶַַַַָָ

ּומר ֹור  מ ּצה  ׁשּיׁש "ּבׁשעה  ּבפעל , ְְְֲֵֶֶַַַָָָָֹּבמע ׂשה 

"לפני .31מ ּונחים  ְִֶָָ
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בסופו.)24 שה"ש בלקו"ת הובא פט "ו. הק "ש שער ב .)25פע "ח  רצו, ג. רצה, שם ויוציאנו.)26סידור, פיסקא הגש"פ 

סז.)27 ע ' תער"ב ֿתרע "ו עה. ע ' אעת"ר סה"מ  תתקכד. ע ' ח "ב  תער"ב  ע ')28המשך כו' טעמים לקוטי  עם הגש"פ  ראה

וש"נ. קעח . ע ' הגדה ערך תלמודית אנציקלופדי ' הרהור )29טו. ערך תלמודית אנציקלופדי ' שם. בהגש"פ  הנסמן ראה

תקצט . ע ' סז.)30כדיבור, ר"ס  או"ח  אדה"ז שו"ע  ה"ג. פ "א ק "ש הל' רמב "ם ב . יב , מראש )31ברכות יכול פיסקא הגש"פ 

ח . יג, בא ממכילתא – חודש

    
(דרגה  קדוש עתיק קדישא', 'עתיקא או  יומין ' 'עתיק בדניאל ) הכתוב (בלשון 

יש  עצמו  וב'עתיק' לעולמות) מגילוי  ונבדל  'נעתק' אלוקי  אור  של  נעלית

ֿ המתחיל  דיבור  במאמר  מבואר  כך  ועל  עתיק', ו 'חיצוניות עתיק' 'פנימיות

לאדמו "ר  תש"י  לגני  באתי  ב'המשך ' המבואר  על  (מיוסד  תשמ"ח לגני ' 'באתי 

לא  ישראל  "נצח הכתוב על  הריי "צ),

להנחם" הוא אדם לא כי  ישקר 

רק  שייך  ושינוי  חרטה שהמושג 

השכל  הם 'אדם', הנקראות בבחינות

שכאשר  האדם בנפש כמו  והמידות,

גם  שינוי  חל  דעתו  את משנה הוא

שינוי  להיות יכול  ולכן  שלו , ברגשות

גם  כי  מהשכל  שלמעלה ברצון  אפילו 

יש  וכאשר  כמוס' 'טעם יש הרצון  מעל 

גם  שינוי  יש כמוס', ב'טעם שינוי 

רק  אמורים הדברים אבל  ברצון ,

הרצון  בפנימיות ולא הרצון  בחיצוניות

למעלה, גם וכך  וחרטה. שינוי  אין  בו 

להיות  יכול  וחרטה שינוי  כביכול ,

ב'פנימיות  לא אבל  הכתר ' ב'חיצוניות

לא  כמוס' 'טעם מעליה שאין  הכתר ',

כדברי  ל 'שמאל ', מ'ימין ' שינוי  ייתכן 

אין  עתיקא', בהאי  שמאלא 'לית הזוהר 

הזה, ב'עתיק' ÈelbL)∆ƒשמאל 
Œ„È˙ÚÏ ‰È‰È '˜ÈzÚ ˙eiÓÈt'¿ƒƒ«ƒƒ¿∆∆»ƒ

‡Ï24 המשיח Ï‡בימות ÔÎÏÂ ,( »…¿»≈…
Ê‡ ‰È‰iL CiL,לבוא לעתיד  «»∆ƒ¿∆»

עתיק' 'פנימיות גילוי  יהיה כאשר 

.˙e„Ú‰ ÔÈÚ מאיר כאשר  כי  ƒ¿«»«¿
כל  שייך  לא גבול , והבלי  סוף האין 

לפרעה, ושעבוד  'פרעה' המושג 

לעיל , ‰È‰כמבואר  L‡k ˜Â¿««¬∆»»
,ÌeˆÓˆÂ ˆÓ ÏL ÔÈÚ שמקורו ƒ¿»∆≈«¿ƒ¿

הדין  NÚ‰בעניין  ‰fnL∆ƒ∆«¬∆
,ÔBˆ‰ ˙eiBˆÈÁÏ ÔBˆ‰ ˙eiÓÈt ÔÈa ˙e˜lÁ˙‰‰ דברים «ƒ¿«¿≈¿ƒƒ»»¿ƒƒ»»

הרצו  פנימיות מאירה בו  עתיק' ב'פנימיות כלל  שייכים L‡kן ,שלא È‰¬≈«¬∆
‰NÚ  ÔBˆ‰ ˙eiBˆÈÁ ˙ÈÁa ˜ ‰Ïb˙Ó צמצומים אחרי  ƒ¿«»«¿ƒ«ƒƒ»»«¬∆

רבות והגבלות ‰e„Ú˙רבים ÔÈÚ. לעיל כמבואר  לפרעה, ישראל  בני  של  ƒ¿«»«¿
CÈLÓnL ‰Ó e‰ÊÂ,'במצרים לפרעה היינו  'עבדים לאחר  ההגדה בנוסח ¿∆«∆«¿ƒ

ÔÈ„Ú BLiL ÔÂÈkÓc ,"ÌMÓ eÈ˜Ï‡ '‰ e‡ÈˆBiÂ" עדיין כאשר  «ƒ≈¡…≈ƒ»¿ƒ≈»∆∆¿¬«ƒ
של  מציאות הגלות, בזמן  ˆÓנמצאים ,"ÌÈˆÓ" הגבלותÌeˆÓˆÂ ƒ¿«ƒ≈«¿ƒ¿

האלוקי , האור  והתגלות Ê‰בהארת „vnL'מ'מצרים dLÈכתוצאה ∆ƒ«∆∆¿»
,ÔBˆ‰ ˙eiÓÈÙÏ ÔBˆ‰ ˙eiBˆÈÁ ÔÈa ˙e˜lÁ˙‰‰ ייתכן ולכן  «ƒ¿«¿≈ƒƒ»»ƒ¿ƒƒ»»

נעלמת, הרצון  פנימיות ואילו  מאירה הרצון  חיצוניות רק בו  ≈p‰ƒ‰מצב
,ÔBˆ‰ ˙eiBˆÈÁ ˜ ‰lb˙Ó L‡k היציאה שתהיה כדי  הרי  «¬∆ƒ¿«»«ƒƒ»»

‰ÎLÓ‰ממצרים  ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¿̂ƒ»ƒ¿«¿»»
,˙BÈa ˙ÈÏÚ ‰ÈÁaÓƒ¿ƒ»«¬≈¿≈
eÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ e‡ÈˆBiÂ"«ƒ≈¬»»¡…≈

dÈÚ ‡nk ,"ÌMÓ דרגת של  ƒ»«¿…»ƒ¿»»
ביציאת  גילוי  לידי  שבאה האלוקות

במאמרי ÌÈLe„a25מצרים «¿ƒ
Cˆ‰Lחסידות, ,BfÓ ‰˙ÈÂƒ≈»ƒ∆À¿«
˙BÈ‰Ï היציאה את לפעול  כדי  ƒ¿

עדיין  שעה שבאותה למרות ממצרים

'מצרים', של  המציאות Èelbƒהיתה
BÓˆÚe B„BÎa ‰"aw‰26, «»»ƒ¿¿«¿

"BÓˆÚÂ B„Bk" ˙ÈÁÏ „Ú«ƒ¿ƒ«¿¿«¿
‡nk) ÌeˆÓv‰ ÈÙlL∆ƒ¿≈«ƒ¿«¿…»

"BÓ„‡ ÈLe„a הרש"ב הרבי  ƒ¿≈«¿
Ô„ÚŒB˙ÓL27' כבודו' עניין  אודות ƒ¿»≈∆

וזה  בעצמו , ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש של 

לכבודי  "וזהו  מהביאור : קטע

הוא.בראתיו  זה על  האדם .. בריאת

שלפני  יתברך  כבודי  בחינת להמשיך 

בעולם... בגילוי  שיאיר  הצמצום

פנימיות  מבחינת היא ההמשכה ושורש

ולכבודי  וזהו  סוף... אין  ועצמות

בחינת  להמשיך  כבודו בראתיו 

B˙eÓˆÚהעצמי ..." Èel‚Ï „Ú ,(«¿ƒ«¿
B˙e‰Óe ֿ הקדוש של  והמהות העצם «

בעצמו  ֿ הוא ÔÈÚLברוך  ,Ca˙Èƒ¿»≈∆ƒ¿»
‰Ê'ה'עצמות התגלות ‰È‰של  ∆»»

˙‡ÈˆÈa ‰BL‡‰ ÌÚta«««»ƒ»ƒƒ«
‡e‰ ‰ÊŒCcŒÏÚÂ ,ÌÈˆÓ בחג ƒ¿«ƒ¿«∆∆∆

˜Ìeiהפסח  BLÈ Ê‡L ,ÁÒt‰ ÏÈÏa ËÙe ,‰LÂ ‰L ÏÎa¿»»»¿»»ƒ¿»¿≈«∆«∆»∆¿ƒ
ÌÈˆÓ ˙‡ÈˆÈÏ ÎÊ ˙ÂˆÓ ולספר מצרים יציאת את להזכיר  המצווה ƒ¿«≈∆ƒƒ«ƒ¿«ƒ

מצרים  ea„aביציאת ˜ ‡Ï28ÌBÈ ÏÎa BÓk)29‰ÂˆnL , …«¿ƒ¿¿»∆ƒ¿»
ÌBÈ ÏÎa ÌÈˆÓ ˙‡ÈˆÈ ÈkÊ‰Ï30,ÏÚÙa ‰NÚÓa Ìb ‡l‡ ( ¿«¿ƒ¿ƒ«ƒ¿«ƒ¿»∆»«¿«¬∆¿…«

"EÈÙÏ ÌÈÁeÓ BÓe ‰vÓ LiL ‰ÚLa"31 בדברי כמבואר  ¿»»∆≈«»»»ƒ¿»∆
בליל  היא בפסח מצרים ביציאת לספר  שהמצווה למעשה ובהלכה ז "ל  חכמינו 

מרור . אכילת מצוות ואת מצה אכילת מצוות את מקיימים כאשר  החג ,
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ט        

‰p‰Â, למ ּטה ּתמ ׁש זֹו נעלית  ׁשהמ ׁשכה  ּכדי ¿ƒ≈ְְְְֲֵֵֶַַַַָָָֻ

ּבּדר ּוׁש ֿ ידי 25מבאר  על  ׁשּזה ּו ְְְֵֶֶַַָֹ

ׁשּכת ּוב  מה  וזה ּו ּבּספיר ֹות , ּביד 1ההתל ּבׁשּות  ְְְְְִִֶֶַַַַָָ

ההתל ּבׁשּות  ענין ׁשּזה ּו נט ּויה , ּובזר ֹוע  ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָחזקה 

ּכמ ֹו "וּיֹוציאנּו" ענין ֿ ּכן גם  וזה ּו ְְְְִִִֵֵֶַַַַּבּספיר ֹות .

'זעיר ֿ ספיר ֹות  לידת  על  ּדקאי ּבּספיר ֹות , ְְְְִִֵֵֵֶַַַָׁשה ּוא 

היּו מצרים  ּבגל ּות  ׁשּבהיֹותן ׁשּלמעלה , ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָאנּפין'

ה ּלידה . ה ּוא  "וּיֹוציאנּו" וענין ע ּבּור , ְְְִִִִִֵֵַַַַָּבבחינת 

ּבפ ׁשט ּות , מצרים  יציאת  ענין עם  זה  לק ּׁשר  ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַויׁש

ׁשּכת ּוב  ואמר ּו32ּכמ ֹו ּגֹוי, מ ּקרב  ּגֹוי ל ֹו לקחת  ְְְִֶֶֶַַָָָ

ז"ל  וכן 33ר ּבֹותינּו ה ּלידה , ענין  ּדר ֿ על  ׁשה ּוא  ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָ

יחזקאל  ּבספר  מ ּמצרים 34מפר ׁש ׁשה ּיציאה  ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ

יׂשראל . עם  לידת  היתה  ׁשאז ללידה , ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָנמ ׁשלה 

ּבדר ּוׁש הרי 35ּומבאר  למ ּטה  ׁשּבאדם  ּדכמ ֹו , ְְְְֲִֵֶַַָָָָָֹ

ה ּצמיחה  ענין להיֹות  צרי ה ּלידה  ְְְְִִִִֵַַַַַָָָלאחר 

מצרים , ּביציאת  ּגם  היה  ּכן לגדל ּות , ְְְְִִִִִֵַַַַַָָמ ּקטנּות 

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו ֿ ּתֹורה , ּבמ ּתן היא  36וה ּגדל ּות  ְְְְִֶַַַַָָ

האלקים  את  ּתעבד ּון מ ּמצרים  העם  את   ְְְֱֲִִִִִֶֶַַַָָָֹּבה ֹוציא

היא  מצרים  יציאת  ׁשּׁשלמ ּות  הינּו ה ּזה , ההר  ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָעל 

היא  לגדל ּות  מ ּקטנ ּות  וה ּצמיחה  ֿ ּתֹורה , ְְְְְִִִַַַַַָָמ ּתן

העמ  ספירת  עב ֹודת  ֿ ידי ׁשּבינתים על  ּוכמ ֹו37ר  . ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָֹ

ּבכל  האדם  ּבעב ֹודת  ה ּוא  ֿ זה   ּדר ֿ על  אז, ְֲֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשהיה 

א ּלּו, עב ֹודה  ּפרטי להיֹות  ׁשּצריכים  ויֹום , ְְְֲִִִֵֵֶָָָיֹום 

ּדהינּו מ ּמצרים  ה ּיציאה  להיֹות  צריכה  ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָֹקדם 

לגדל ּות  מ ּקטנּות  ה ּצמיחה  ּכ ֿ ואחר  ְְְְְִִֵַַַַַַַָָה ּלידה ,

ּבכל  וה ּנה  ויֹום 38וכ ּו'. יֹום  וכל  וד ֹור  ח ּיב 39ּדֹור  ְְְְִֵַָָָָָ
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לד.)32 ד, (להאריז"ל))33ואתחנן הפסוקים שער וראה שם. ואתחנן יל"ש ד. קז, תהילים מדרש ל. יד, בשלח  מכילתא

שמות. ואילך,)34ר"פ  פ "ב  פסח  קרבן מצות להצ "צ  סהמ "צ  ואילך. ב  צו, וארא תו"ח  וארא. ר"פ  תו"א וראה טז. קאפיטל

שנהֿזו. ניסן ער"ח  מכתב  ואילך.)35ובכ"מ . א רצה, שם יב .)36סידור, ג, ד.)37שמות יא, ד. יו"ד במדבר לקו"ת ראה

גֿד  טז, צו ב . לו, אמור שם במשנה.)38ועוד.וראה ב  קטז, רפמ "ז.)39פסחים תניא

    
BÊ ˙ÈÏÚ ‰ÎLÓ‰L È„k ‰p‰Â הוא ֿ ֿ ברוך  הקדוש התגלות של  ¿ƒ≈¿≈∆«¿»»«¬≈

Lecaובעצמו בכבודו  ‡Ó ,‰hÓÏ CLÓz25 לעיל הנזכר  À¿«¿«»¿…»«¿
חיים) אלוקים דברי  דא"ח', עם ‰‰˙eLaÏ˙(ב'סידור  È„ÈŒÏÚ e‰fL∆∆«¿≈«ƒ¿«¿

האור  סוף של  האין  עשר BÈÙqa˙,האלוקי  שהן  העליונות הספירות עשר  «¿ƒ
 ֿ הקדוש שבאמצעותן  באלקות כוחות

בעולמות, ומאיר  פועל  ֿ הוא ברוך 

e˙kL ‰Ó e‰ÊÂ1 נוסח בהמשך  ¿∆«∆»
הייתה  מצרים שיציאת «¿Èa„ההגדה

e‰fL ,‰ÈeË ÚBÊe ‰˜ÊÁ¬»»ƒ¿«¿»∆∆
˙BÈÙqa ˙eLaÏ˙‰‰ ÔÈÚƒ¿««ƒ¿«¿«¿ƒ

ל 'יד ' האלוקות.שנמשלו  של  ו 'זרוע'

"e‡ÈˆBiÂ" ÔÈÚ ÔkŒÌ‚ e‰ÊÂ¿∆«≈ƒ¿««ƒ≈
,˙BÈÙqa ‡e‰L BÓk שגם ¿∆«¿ƒ

כביכול ,בספירות  יש, העליונות

ÈÏ„˙והכוונה È‡˜c'יציאה' ÏÚ ¿»≈«≈«
מהעלם  כמו יציאה שהיא הגילוי  אל 

של  חדשה, מציאות של  לידה

'ÔÈt‡ŒÈÚÊ' ˙BÈÙÒ¿ƒ¿≈«¿ƒ
,‰ÏÚÓlL העליונות המידות היינו  ∆¿«¿»

הנקראות  – וכו ' תפארת גבורה, (חסד ,

שבחלק  לגילוי  ביחס כי  זעירות, 'פנים

ודעת, בינה חכמה, שבספירות, המוחין 

מועט  הוא שבמידות והגילוי  האור 

ÌÈˆÓו 'קטן ') ˙eÏ‚a Ô˙BÈ‰aL∆ƒ¿»¿»ƒ¿«ƒ
מצרים, בגלות היו  ישראל  בני  כאשר 

בגלות  היו  העליונות המידות גם

המידות  גם שעה ובאותה «‰eÈכביכול 
,eaÚ ˙ÈÁa ברחם עובר  כמו  ƒ¿ƒ«ƒ

נראית  ואינה נעלמת שמציאותו  אמו 

‰„Èl‰ ‡e‰ "e‡ÈˆBiÂ" ÔÈÚÂ¿ƒ¿««ƒ≈«≈»
שיתחילו  המידות של  וההתגלות

להאיר .

‰Ê M˜Ï LÈÂ'ה'לידה עניין  את ¿≈¿«≈∆
העליונות, שבספירות המידות ÌÚƒשל 

,˙eËLÙa ÌÈˆÓ ˙‡ÈˆÈ ÔÈÚƒ¿«¿ƒ«ƒ¿«ƒ¿«¿
e˙kL BÓk32 יציאת לגבי  בתורה ¿∆»

ממצרים  ישראל  בני  את הוציא ֿ הוא ֿ ברוך  שהקדוש ÈBbמצרים BÏ ˙Á˜Ï»««
Bb(ישראל )עם  wÓÈ,( המצרי (העם אחר  עם eÈ˙Baמתוך  eÓ‡Â ƒ∆∆¿»¿«≈

Ï"Ê33 במדרשים‰„Èl‰ ÔÈÚ CcŒÏÚ ‡e‰L המדרש ודברי  ∆«∆∆ƒ¿««≈»
בהמה  של  מעיה בתוך  נתון  שהוא "וכעובר  זה, פסוק על  שמעוני ' ב'ילקוט

מקרב  גוי  לו  לקחת לבא אלוקים הניסה כך  ושומטה, ידו  נותן  גוי ",והרועה

Ï‡˜ÊÁÈ ÙÒa LÙÓ ÔÎÂ34 פסוקים של  במשמעות טז , רבים,בפרק ¿≈¿…»¿≈∆¿∆¿≈
ÌÚ ˙„ÈÏ ‰˙È‰ Ê‡L ,‰„ÈÏÏ ‰ÏLÓ ÌÈˆnÓ ‰‡Èˆi‰L∆«¿ƒ»ƒƒ¿«ƒƒ¿¿»¿≈»∆»»¿»≈««

Ï‡NÈ שנאמר בפסוק ממשיך  והכתוב אתך ", הולדת "ביום נאמר , (ושם ƒ¿»≈
בדמיך  לך  ואומר  בדמיך  מתבוססת ואראך  עליך  "ואעבור  פסח של  בהגדה גם

חיי ..."), בדמיך  לך  ואומר  «…¿‡Óeחיי 
Le„a35, הנזכר בהמשך המאמר  «¿
hÓÏ‰בסידור , Ì„‡aL BÓÎcƒ¿∆»»»¿«»

‰„Èl‰ Á‡Ï È‰ בגשמיות ¬≈¿«««≈»
‰ÁÈÓv‰ ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï CÈ»̂ƒƒ¿ƒ¿««¿ƒ»
Ìb ‰È‰ Ôk ,˙eÏ„‚Ï ˙eËwÓƒ«¿¿«¿≈»»«

,ÌÈˆÓ ˙‡ÈˆÈa הלידה שלאחר  ƒƒ«ƒ¿«ƒ
צריכה  הייתה ישראל  עם של  הרוחנית

לגדלות  מקטנות רוחנית צמיחה להיות

˙eÏ„b‰Â אחרי ישראל  בני  של  ¿««¿
מצרים  BzŒÔzÓa‰,יציאת ‡È‰ƒ¿««»

e˙kL BÓk36 ֿ הקדוש בדברי  ¿∆»
יציאת  לפני  רבינו  למשה ֿ הוא ברוך 

של  והתכלית המטרה אודות מצרים

ממצרים  ‡˙היציאה E‡ÈˆB‰a¿ƒ¬∆
Ó ÌÚ‰˙‡ Ôe„Úz ÌÈˆn »»ƒƒ¿«ƒ««¿∆

,‰f‰ ‰‰ ÏÚ ÌÈ˜Ï‡‰ סיני הר  »¡…ƒ«»»«∆
באותה  משה אל  ה' התגלה שעליו 

ÈˆÈ‡˙שעה, ˙eÓÏML eÈ‰«¿∆¿≈¿ƒ«
,‰BzŒÔzÓ ‡È‰ ÌÈˆÓƒ¿«ƒƒ««»

‰ÁÈÓv‰Â בני של  ישראל הרוחנית ¿«¿ƒ»
˙eÏ„‚Ï ˙eËwÓ' ה'קטן ממצבם ƒ«¿¿«¿

במתן  ה'גדול ' למצבם מצרים בגלות

BÚ„˙תורה, È„ÈŒÏÚ ‡È‰ƒ«¿≈¬«
ÌÈ˙ÈaL ÓÚ‰ ˙ÈÙÒ37 שבין ¿ƒ«»…∆∆≈¿«ƒ

מתן  ליום הפסח חג  של  השני  היום

תורה.

,Ê‡ ‰È‰L BÓÎe מצרים ביציאת ¿∆»»»
ההיא, ‰e‡בשנה ‰ÊŒCcŒÏÚ«∆∆∆

,ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa Ì„‡‰ ˙„BÚa«¬«»»»¿»»
˙BÈ‰Ï ÌÈÎÈvL של ה' בעבודת ∆¿ƒƒƒ¿

ויום, יום בכל  ואחד  אחד  ≈«¿ÈËtכל 
el‡ ‰„BÚ,מצרים ביציאת ה'בשלב ˜„Ìשהיו  עבודת של  הראשון  ¬»≈…∆

יום, ‰Èl„‰,בכל  eÈ‰c ÌÈˆnÓ ‰‡Èˆi‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈˆ יציאה ¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ»ƒƒ¿«ƒ¿«¿«≈»
ה' בעבודת וההתחדשות וה'לידה' רוחניות והגבלות »»»¿CkŒÁ‡Âממיצרים

‰ÁÈÓv‰ וההתעלות.'eÎÂ ˙eÏ„‚Ï ˙eËwÓ «¿ƒ»ƒ«¿¿«¿¿
ÏÎa ‰p‰Â38B„Â Bc במשנה ז "ל  חכמינו  ÌBÈÂכמאמר  ÌBÈ ÏÎÂ39 ¿ƒ≈¿»»¿»»
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י    

ה ּיֹום  יצא  ה ּוא  ּכא ּלּו עצמ ֹו את  לרא ֹות  39אדם  ְְְִִֶַַָָָָ

הינּו ח ּיים ", ּב"ּתֹורת  ה ֹוראה  ׁשּזֹוהי ְְְִִִִִֶַַַַָָמ ּמצרים ,

מ ּיׂשראל , ואחד  אחד  לכל  ה ּׁשּיכת  ּבח ּיים  ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָה ֹוראה 

ה ּוא  ׁשּכן מ ּובן ּדמ ּזה  אמת ", "ּתֹורת  זה  עם  ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָויחד 

יציאת  ענין יׁשנֹו ויֹום  יֹום  ׁשּבכל  לאמ ּתֹו, ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַָָּבאמת 

העב ֹודה  ֿ ידי על  ׁשּזה ּו האדם , ּבעב ֹודת  ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָמצרים 

ּבפנים  ּפנים  מב ּטלים 40ּבבחינת  ֿ זה  ֿ ידי ׁשעל  , ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָ

ועב ֹודת  ּד'פרעה '. (אח ֹור ּיים ) הערף  ּבחינת  ְְְֲֲִִֶֶַַַַַָֹֹאת 

 מאד ּבכל  ֿ נפ ׁש, ׁשּלמעלה 41המסיר ּות  עב ֹודה  , ְְְְְֲִֶֶֶֶַַָָָֹ

את  מב ּטלים  ֿ זה  ֿ ידי  ׁשעל  והג ּבלה , ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָמ ּמדידה 

ּד'מצרים ', ּוגב ּול  ּומצר  וההג ּבלה  ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָה ּמדידה 

יׁשנֹו ׁשּבזה  ּפנימית  ּבעב ֹודה  מתחיל  ּכ ֿ ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָואחר 

ֿ ידיֿ ׁשעל  ועד  לגדל ּות , מ ּקטנּות  ה ּצמיחה  ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָסדר 

'ּפנימ ּיּות  ּבחינת  לג ּלּוי מ ּמׁש ּבקר ֹוב  ּבאים  ְְְְִִִִִֶַַָָָזה 

ה ּוא  זה  וענין ּכּנ"ל . ֿ לבא  לעתיד  ׁשּיהיה  ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹע ּתיק '

היא  זה  ּבכל  ׁשהעב ֹודה  ּכׁשם  ה ּזריזּות , ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָּבתכלית 

ה ּקד ׁש' ּב'א ּגרת  (וכ ּמבאר  ה ּזריזּות  42ּבתכלית  ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָֹֹ

כ ּו'), לנּו" ׁשעמדה  "היא  ה ּזריזּות  ְְְִִִֶֶַַָָָׁשענין

זריזּות  ׁשל  ּבאפן ּתהיה  ֿ לבא  ּדלעתיד  ְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָֹֹֻׁשה ּגא ּלה 

ּביציאת  ׁשהיה  הח ּפזֹון  ּדר ֿ (על  ְִִִִֶֶֶַַַָָָָוח ּפזֹון

ּדמצרים 43מצרים  וח ּפזֹון ּדיׂשראל  ח ּפזֹון , ְְְְְְִִִִִִִֵַַָָָ

ּדׁשכינה  ּכּמבאר 44וח ּפזֹון ּבמק ֹום , ענינם  ְְְְְִִִִַָָָָָָֹ

"וּככה "45אחר  ּבהמ ׁש ּבאר ּכה  וכ ּמבאר  ,( ְְְְְֲֵֵֶַַַָָָָֹֻ

מהר "ׁש "לכ ּתח ּלה 46לאדמ ֹו"ר  ה ּפת ּגם  (ּבעל  ְְְְְֲִִַַַַַַַָָ

למה 47אריּבער " סתירה  זה  ׁשאין אי ,( ְְֲִִֵֵֶֶֶַָ

ונחת 48ׁשּכת ּוב  ּבׁשּובה  ֿ אם  ּכי ּתצא ּו ּבח ּפזֹון לא  ְְִִִֵֵֶַַָָָָֹ
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ובכ"מ .)40 ראה ר"פ  לקו"ת וראה ג. רצה, שם סידור, ובכ"מ .)41ראה ג. מב , שלח  לקו"ת ג. לט , תו"א וראה ה. ו, ואתחנן

וש"נ. ס "ד. ומאדך נפשך לבבך, בכל – ה' אהבת ערך הערכיםֿחב "ד ס ' ג.)43סכ"א.)42וראה טז, ט ,)44ראה ברכות

תעו. רמז ישעי ' יל"ש ו. פי "ט , שמו"ר שם. ראה, ספרי , יא. יב , בא מכילתא ע ')45א. א) (כרך בא באוה"ת וככה ד"ה

ובסופו. בתחילתו תרל"ז וככה המשך ואילך. ב 'תתקד ע ' ח ) (כרך ואילך. שה.)46רחצ  ע ' שם אוה"ת וראה בסופו. – שם

ואילך. ב 'תתקמא תריז.)47ס "ע  ע ' ח "א מהוריי "צ  אדמו"ר קודש יב .)48אגרות נב , ישעי '

    
בתניא,כפי  הזקן  רבנו  el‡kשמוסיף BÓˆÚ ˙‡ ˙B‡Ï Ì„‡ iÁ«»»»ƒ¿∆«¿¿ƒ

ב יציאת  שהיה משהו  איננה כאילו מצרים אלא הרחוק ««Èˆ‡עצמו ‰e‡עבר 
ÌBi‰39,"ÌÈiÁ ˙Bz"a ‰‡B‰ È‰BfL ,ÌÈˆnÓ התורה «ƒƒ¿«ƒ∆ƒ»»¿««ƒ

לחיות  איך  הוראות ליהודי  ונותנת חיים' 'תורת ‰B‡‰שנקראת eÈ‰«¿»»
„Á‡ ÏÎÏ ˙ÎiM‰ ÌÈiÁa««ƒ««∆∆¿»∆»
‰Ê ÌÚ „ÁÈÂ ,Ï‡NiÓ „Á‡Â¿∆»ƒƒ¿»≈¿««ƒ∆

,"˙Ó‡ ˙Bz" בין סתירה ואין  «¡∆
חיים' 'תורת היא שהתורה העובדה

'תורת  שהיא ∆fÓc¿ƒ‰אמת'לכך 
אמת' 'תורת נקראת «ÔeÓשהתורה

,BzÓ‡Ï ˙Ó‡a ‡e‰ ÔkL ואם ∆≈∆¡∆«¬ƒ
ודור  דור  שבכל  בתורה הוראה יש

להיות  צריך  האדם ויום, יום ובכל 

הרי  ממצרים, יצא עצמו  הוא כאילו 

היא  BLÈהאמת ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎaL∆¿»»∆¿
˙„BÚa ÌÈˆÓ ˙‡ÈˆÈ ÔÈÚƒ¿«¿ƒ«ƒ¿«ƒ«¬«
‰„BÚ‰ È„ÈŒÏÚ e‰fL ,Ì„‡‰»»»∆∆«¿≈»¬»

ÌÈÙa ÌÈt ˙ÈÁa40, עבודת ƒ¿ƒ«»ƒ¿»ƒ
נשמת  של  הפנימיות את המחברת ה'

כמו  האלוקות, פנימיות עם האדם

בפנים  'פנים ככתוב ֿ תורה במתן  שהיה

עמכם', ה' ∆≈¿»∆ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰דיבר 
של  והתקשרות ההתחברות באמצעות

עם  האדם של  והפנימיות ה'פנים'

והפנימיות  שלמעלה,ה'פנים'

ÛÚ‰ ˙ÈÁa ˙‡ ÌÈÏhÓ¿«¿ƒ∆¿ƒ«»…∆
,ÌÈiBÁ‡) הפנים )היפך  ¬«ƒ
.'‰ÚÙ'c מצרים יציאת וכן  ¿«¿…

ידי  על  גם היא »¬»BÚÂ„˙ברוחניות
,LÙŒ˙eÈÒÓ‰ נאמר עליה «¿ƒ∆∆

שמע  E„‡Óבקריאת ÏÎa41, ¿»¿…∆
היינו  גבול , בלי  משמעו  ו 'מאוד '

‰„BÚ'ה את עובד  שהאדם ¬»
,‰Ïa‚‰Â ‰„È„nÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ¿ƒ»¿«¿»»
˙‡ ÌÈÏhÓ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆¿«¿ƒ∆
ˆÓe ‰Ïa‚‰‰Â ‰„È„n‰«¿ƒ»¿««¿»»≈«

'ÌÈˆÓ'c Ïe‚e אותיות פרעה של  למציאות האפשרות ומתבטלת ¿¿ƒ¿«ƒ
מצרים CkŒÁ‡Â'הערף', יציאת שהוא ה' בעבודת הראשון  השלב לאחר  ¿«««

ֿ נפש) ומסירות בפנים' 'פנים היינו  האמורים, האופנים ÏÈÁ˙Ó«¿ƒ(בשני 

˙ÈÓÈt ‰„BÚa עבודה היא מהמגבלות, יציאה של  מעבודה שבשונה »¬»¿ƒƒ
והדרגה, סדר  eÏ„‚Ï˙,של  ˙eËwÓ ‰ÁÈÓv‰ „Ò BLÈ ‰ÊaL∆»∆∆¿≈∆«¿ƒ»ƒ«¿¿«¿

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL „ÚÂ הפנימית בכוח LnÓהעבודה B˜a ÌÈ‡a ¿«∆«¿≈∆»ƒ¿»«»
'˜ÈzÚ ˙eiÓÈt' ˙ÈÁa Èel‚Ï' ב'כתר והנעלית הפנימית הדרגה ¿ƒ¿ƒ«¿ƒƒ«ƒ

לעיל ) Œ„È˙ÚÏ(כמבואר  ‰È‰iL∆ƒ¿∆∆»ƒ
.Ï"pk ‡Ï»…««

‰Ê ÔÈÚÂ הגאולה אל  המעבר  ¿ƒ¿»∆
‰eÊÈf˙,השלימה  ˙ÈÏÎ˙a ‡e‰¿«¿ƒ«¿ƒ

‰Ê ÏÎa ‰„BÚ‰L ÌLk בכל ¿≈∆»¬»¿»∆
לעיל  האמורים È‰ƒ‡הפרטים

‡nÎÂ) ˙eÊÈf‰ ˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ«¿ƒ¿«¿…»
'L„w‰ ˙b‡'a42 התניא שבספר  ¿ƒ∆∆«…∆

יצחק  עקידת של  הגדולה המעלה לגבי 

אבינו  שאברהם העובדה הוא שעיקרה

זאת  לעשות ‰eÊÈf˙הזדרז  ÔÈÚL∆ƒ¿««¿ƒ
,('eÎ "eÏ ‰„ÓÚL ‡È‰"ƒ∆»¿»»
‰È‰z ‡ÏŒ„È˙ÚÏc ‰l‡b‰L∆«¿À»ƒ¿»ƒ»…ƒ¿∆
ÔBÊtÁÂ ˙eÊÈÊ ÏL ÔÙ‡a¿…∆∆¿ƒ¿ƒ»

‰ÔBÊtÁבמהירות  CcŒÏÚ)«∆∆«ƒ»
ÌÈˆÓ ˙‡ÈˆÈa ‰È‰L43, ∆»»ƒƒ«ƒ¿«ƒ

בתורה, Ï‡NÈcכמפורש ÔBÊtÁƒ»¿ƒ¿»≈
ÔBÊtÁÂ ÌÈˆÓc ÔBÊtÁÂ¿ƒ»¿ƒ¿«ƒ¿ƒ»

‰ÈÎLc44ÌÈÚ ‡nk של , ƒ¿ƒ»«¿…»ƒ¿»»
יציאת  של  בחפזון  אלו  היבטים שלושה

‡Áמצרים  ÌB˜Óa45 בתורת ¿»«≈
k‡a‰החסידות  ‡nÎÂ ,(¿«¿…»«¬À»
CLÓ‰a בנושא מאמרים קבוצת ¿∆¿≈

בפסוק  הפותח תאכלו "ÎkÂ‰"אחד  ¿»»
חגורים  מתניכם פסח קרבן  (את אותו 

בידכם, ומקלכם ברגליכם נעליכם

בחפזון , ¿»¿"BÓ„‡Ïאכילה
L"‰Ó46Ìb˙t‰ ÏÚa) «¬««««ƒ¿»

"ÚaÈ‡ ‰lÁzÎÏ"47 העולם ¿«¿ƒ»¬ƒ∆
אפשר  ואי  מכשול  יש שכאשר  אומר 

מדלגים  אזי  הרגיל  באופן  ללכת

– אומר  ואני  המכשול . מעל  מלמעלה,

המכשולים  מעל  להתעלות יש שמלכתחילה היינו  אריבער , לכתחילה

היעד  לעבר  Ê‰ולהתקדם ÔÈ‡L CÈ‡ מצרים ), ביציאת שהיה החיפזון  ≈∆≈∆
e˙kLאיננו  ‰ÓÏ ‰È˙Ò48 העתידה הגאולה ÔBÊtÁaעל  ‡Ï ¿ƒ»¿«∆»…¿ƒ»

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

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78



יי        

ה ּמעל ֹות ,49ּתּוׁשע ּון  ׁשּתי יהיּו ֿ לבא  לעתיד  ּכי , ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹ

ה ּזריזּות . ּתכלית  זה  עם  ויחד  - ונחת " ְְְִִִֶַַַַַַָָ"ׁשּובה 

ÌÓ‡ ּכבר הרי זה , ּבכל  להבין צרי עדין »¿»ְְְֲֲִִִֵֶַָָָָ

ז"ל  ר ּבֹותינּו אמר ּו ה ּגמרא  ּכל ּו50ּבזמן ְְְִֵַַַָָָָ

לאחרי  ע ּתה  ֿ וחמר  וקל  ֿ ׁשּכן וכל  ה ּקּצין, ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּכל 

לגא ּלה  ּדלאל ּתר  וההכרזה 51ההכרזה  ׁשּלא 52, ְְְְְְִִֶַַַַַַָָָָָֹֻ

ּפני  לק ּבל  ה ּבגדים  ּכפ ּתֹורי צחצ ּוח  א ּלא  ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָנׁשאר 

נס ּתּימה  ּכבר  ׁשּבטח  וההכרזה  צדקנּו, ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָמ ׁשיח 

לת ּבע  יׁש מק ֹום  איזה  ֿ ּכן ואם  מאז, זֹו ְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָֹעב ֹודה 

לגדל ּות  מ ּקטנּות  צמיחה  ׁשל  העב ֹודה  ְְְְֲִִֶֶַַָָָאת 

לה ּגיע  ּכדי וכ ּו', וערף  ּפנים  ּבין ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָֹוהח ּלּוקים 

ּכל  נגמרה  ּכבר  לכא ֹורה  והרי כ ּו', ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָֹללעתיד ֿלבא 

ּביאת  ּדלעתיד , ה ּגא ּולה  אל  ההכנה  ְְֲֲִִִֶַַַַָָָָעב ֹודת 

זה  על  ּביֹותר , ּגד ֹולה  וה ּתמיהה  צדקנּו. ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָמ ׁשיח 

ּוראיה  זֹו, ׁשאלה  ל ׁשאל  לב  על  ׂשם  איׁש ְְְִִֵֵֵֶַָָָָֹׁשאין

היה  אם  ּכי  ּבא , לא  ׁשעדין ּגּופא  מ ּזה  היא  ֲִִִִִֶֶַַָָָָָָֹל ּדבר 

וכל ֿ אתמ ֹול , ּבא  ּכבר  מ ׁשיח  היה  נֹוגע , ְְְִֵֶַַַָָָָָָָָה ּדבר 

ֿ וחמר  וקל  ֿ ׁשּכן וכל  ּבּבקר , ה ּיֹום  ֿ וחמר  וקל  ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹׁשּכן

ּבזמן  ה ּיֹום  ֿ וחמר  וקל  ֿ ׁשּכן וכל  ּבּצהרים , ְְְֳִִֵֶֶַַַַַַָָָֹה ּיֹום 

ּדרעוין'. לכא ֹורה ּד'רעוא  זה  על  ׁשה ּתר ּוץ  ואף  ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָ

ה ּגל ּות , ח ׁש מ ּצד  ה ּוא  ּגּופא  ׁשּזה  ה ּוא , ִֶֶֶַַָָָֹּפׁשּוט 

ח ׁש עדין נמ ׁש מ ּדּוע  ּקׁשיא , ּגּופא  הא  ְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָֹהרי

ַָה ּגל ּות .

‰p‰Â זה) א ּלּו ענינים  ׁשּׁשני לבאר  יׁש לכא ֹורה  ¿ƒ≈ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָ

ה ּנ"ל  העב ֹודה  ּפרטי את  ְְֲִֵֶֶַַָָָׁשּתֹובעים 

וזה  כ ּו', ֿ לבא  ללעתיד  לה ּגיע  היינּו" ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָֹּד"עבדים 

הם  וכ ּו') ה ּקּצין" ּכל  "ּכל ּו ׁשּכבר  ְְִִִִֵֶֶַָָָׁשּמֹודיעים 

ּכסדרן", "ּתמידין עב ֹודה , סדרי ׁשני ְְְְְֲִִִִִֵֵַָָמ ּצד 

ּכסדרן" ּד"ּתמידין העב ֹודה  ּכהלכתם ". ְְְְְְֲִִִִִָָָָָָּו"מ ּוספין

העב ֹודה  יׁשנּה ׁשּבתח ּלה  והדרגה , ּבסדר  ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָהיא 

ּדאח ׁשור ֹוׁש עבדי א ּכּתי והג ּבלה , ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָׁשּבמדידה 
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ÔeÚLez ˙ÁÂ ‰eLa Ì‡ŒÈk e‡ˆz49eÈ‰È ‡ÏŒ„È˙ÚÏ Èk , ≈≈ƒƒ¿»»««ƒ»≈ƒ∆»ƒ»…ƒ¿

,˙BÏÚn‰ ÈzL המעלה Ê‰גם ÌÚ „ÁÈÂ  "˙ÁÂ ‰eL" גם ¿≈««¬»»««¿««ƒ∆
מצרים  ביציאת שהיה החיפזון  של  ‰eÊÈf˙.המעלה ˙ÈÏÎz«¿ƒ«¿ƒ

,‰Ê ÏÎa ÔÈ‰Ï CÈˆ ÔÈ„Ú ÌÓ‡ עבודת אודות לעיל  המבואר  בכל  »¿»¬«ƒ»ƒ¿»ƒ¿»∆
השלבים  שני  על  לגאולה המביאה ה'

מצרים  יציאת של  העבודה שלה,

לגדלות, מקטנות צמיחה של  והעבודה

לעיל  ÔÓÊaכמבואר  k È‰¬≈¿»ƒ¿«
Ï"Ê eÈ˙Ba eÓ‡ ‡Ób‰50 «¿»»»¿«≈

,ÔÈvw‰ Ïk eÏk כל כבר  ועברו  »»«ƒƒ
קץ  שהם נאמר  שלגביהם הזמנים

ÓÁÂŒÏ˜Âהגלות  ÔkLŒÏÎÂ¿»∆≈¿«»…∆
‰zÚ בימינו‰ÊÎ‰‰ ÈÁ‡Ï «»¿«¬≈««¿»»

הריי "צ  הרבי  »¿»¿zÏ‡Ïcƒשל 
‰l‡‚Ï51‰ÊÎ‰‰Â הנוספת 52, ƒ¿À»¿««¿»»

הריי "צ  הרבי  ‡Lשל  ‡lL∆…ƒ¿«
בזמן  נוספת עבודה הגלות לעבוד 

ÌÈ„‚a‰ ÈBzÙk ÁeˆÁˆ ‡l‡∆»ƒ¿««¿≈«¿»ƒ
,e˜„ˆ ÁÈLÓ Èt Ïa˜Ï¿«≈¿≈¿ƒ«ƒ¿≈
k ÁËaL ‰ÊÎ‰‰Â¿««¿»»∆∆«¿»

Ê‡Ó BÊ ‰„BÚ ‰ÓizÒ שנאמרו ƒ¿«¿»¬»≈»
אלו , ÌB˜Óהכרזות ‰ÊÈ‡ ÔkŒÌ‡Â¿ƒ≈≈∆»

ÏL ‰„BÚ‰ ˙‡ Úa˙Ï LÈ≈ƒ¿…«∆»¬»∆
˙eÏ„‚Ï ˙eËwÓ ‰ÁÈÓ¿̂ƒ»ƒ«¿¿«¿
ÛÚÂ ÌÈt ÔÈa ÌÈ˜elÁ‰Â¿«ƒƒ≈»ƒ¿…∆
Œ„È˙ÚÏÏ ÚÈb‰Ï È„k ,'eÎÂ¿¿≈¿«ƒ«¿∆»ƒ

,'eÎ ‡Ï ישראל ולדרוש מבני  »…
כדי  ה' בעבודת נעלים עניינים בימינו 

לגאולה, B‡ÎÏ‰לזכות È‰Â«¬≈ƒ¿»
˙„BÚ Ïk ‰Ó‚ k¿»ƒ¿¿»»¬«
,„È˙ÚÏc ‰Ïe‡b‰ Ï‡ ‰Î‰‰«¬»»∆«¿»ƒ¿»ƒ

e˜„ˆ ÁÈLÓ ˙‡Èa כן אם ולמה ƒ«¿ƒ«ƒ¿≈
הדברים  כל  את ודורשים מעוררים

ה'? בעבודת האמורים

ÏÚ ,˙BÈa ‰ÏB„b ‰‰ÈÓz‰Â¿«¿ƒ»¿»¿≈«
LÈ‡ ÔÈ‡L ‰Ê לא אחד  ÌNאף ∆∆≈ƒ»

,BÊ ‰Ï‡L Ï‡LÏ Ï ÏÚ«≈ƒ¿…¿≈»
‡Ùeb ‰fÓ ‡È‰ cÏ ‰È‡e¿»»«»»ƒƒ∆»

a‡עצמו  ‡Ï ÔÈ„ÚL, צדקנו משיח ∆¬«ƒ…»
Ú‚B c‰ ‰È‰ Ì‡ Èk ואיכפת ƒƒ»»«»»≈«

הקודמים, kבימים ÁÈLÓ ‰È‰»»»ƒ«¿»
ŒÏ˜Â ÔkLŒÏÎÂ ,ÏBÓ˙‡ ‡a»∆¿¿»∆≈¿«

ÓÁÂ בא היה ˜aaשכבר  ÌBi‰, מאתמול יום עוד  שעבר  לאחר  »…∆««…∆

ÓÁÂŒÏ˜Â ÔkLŒÏÎÂ בא היה ÌÈ‰va,שכבר  ÌBi‰ שעבר לאחר  ¿»∆≈¿«»…∆««»√«ƒ
הבוקר , מאז  נוסף ÓÁÂŒÏ˜Âזמן  ÔkLŒÏÎÂ בא משיח היה ‰ÌBiשכבר  ¿»∆≈¿«»…∆«

,'ÔÈÂÚc ‡ÂÚ'c ÔÓÊa המנחה זמן  על  בזוהר  כנאמר  הרצונות, רצון  ƒ¿«¿«¬»¿«¬ƒ
קדם  ההשתלשלות' ב'סדר  בחינה שלכל  הוא הענין  (כללות השבת יום של 

כתר ), (בחינת זו  בחינה להתהוות רצון 

רצון  יש ההשתלשלות כל  ובראשית

"אדם  הנקרא כללי , (כתר  כללי 

הרצונות  לכל  הרצון  שהוא קדמון ")

בהשוואה  בו  כלולות הבחינות וכל 

אחת),

‰B‡ÎÏ ‰Ê ÏÚ ıez‰L Û‡Â¿«∆«≈«∆ƒ¿»
‡Ùeb ‰fL ,‡e‰ ËeLt עצמו »∆∆»

אחד  את שאף להעלות לב שם לא

הזו  CLÁהתמיהה „vÓ ‡e‰ƒ«…∆
,‡ÈLw ‡Ùeb ‡‰ È‰ ,˙eÏb‰«»¬≈»»«¿»

קשה  עצמו  ÔÈ„Úזה CLÓ ÚecÓ««ƒ¿»¬«ƒ
˙eÏb‰ CLÁ כל לאחר  גם ומדוע …∆«»

לא  עדיין  האמורות וההכרזות ההודעות

משיח? בא

‡Ï LÈ ‰B‡ÎÏ ‰p‰Â¿ƒ≈ƒ¿»≈¿»≈
el‡ ÌÈÈÚ ÈML הסותרים ∆¿≈ƒ¿»ƒ≈

ÌÈÚBzLלכאורה  ‰Ê) אחד מכל  ∆∆¿ƒ
‰Ï"pואחד  ‰„BÚ‰ ÈËt ˙‡∆¿»≈»¬»««

"eÈÈ‰ ÌÈ„Ú"c כדיÚÈb‰Ï ¿¬»ƒ»ƒ¿«ƒ«
,'eÎ ‡ÏŒ„È˙ÚÏÏ של העבודה ƒ¿»ƒ»…

מסירות  של  והעבודה מצרים יציאת

לעיל , כמבואר  ∆¿ÊÂ‰נפש,
Ïk eÏk" kL ÌÈÚÈ„BnL∆ƒƒ∆¿»»»

"ÔÈvw‰ העבודה כל  נסתיימה וכבר  «ƒƒ
È„Ò ÈL „vÓ Ì‰ ('eÎÂ¿≈ƒ«¿≈ƒ¿≈

,‰„BÚ בעבודת שני כי  יש ה' ¬»
הוא  אחד  סוג  עבודות, של  סוגים

,"Ô„Òk ÔÈ„ÈÓz" העבודה ¿ƒƒ¿ƒ¿»
השני  והסוג  והרגילה, הקבועה

Ì˙ÎÏ‰k ÔÈÙÒeÓ"e" עבודה »ƒ¿ƒ¿»»
כפי מיוחדת  הכלל , מן  יוצאת

ומפרט. «¬«‰BÚ„‰שממשיך 
‡È‰ "Ô„Òk ÔÈ„ÈÓz"c עבודת ¿¿ƒƒ¿ƒ¿»ƒ

lÁ˙aL‰ה' ,‰‚„‰Â „Òa¿≈∆¿«¿»»∆ƒ¿ƒ»
ראשון  ‰BÚ„‰בשלב dLÈ∆¿»»¬»

,‰Ïa‚‰Â ‰„È„ÓaL המוגבלת ∆ƒ¿ƒ»¿«¿»»
ובהתאם  האדם של  לדרגה בהתאם

כי  פורים נס על  הלל  לומר  תיקנו  שלא הגמרא כדברי  הגלות, ≈»»‡Èzkלזמן 
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מן 53אנן  "אס ּתר  ּפּורים , ׁשל  לענינֹו ׁשּי ׁשּזה  , ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָ

ּדכתיב  מ ּנין, אס ּתיר "54ה ּתֹורה  הס ּתר  ,55ואנכי ְְְְִִִִִִֵַַַַָָֹ

ׁשל  חד ׁש ׁשה ּוא  ניסן חדש  ּבא  ּכ ֿ ְִֶֶֶֶַַַָָֹֹואחר 

נּסים 56ּגא ּולה  נּסי נּוני"ן, ׁשני ּבֹו למעלה 57ויׁש , ְְְְְִִִִֵֵֵַָָ

ּד"מ ּוספין  העב ֹודה  ויׁשנּה והג ּבלה . ְְְְְְֲִִִֶַָָָָָָָמ ּמדידה 

מ ּוכן  ּכבר  ה ּוא  זֹו עב ֹודה  סדר  ׁשּמּצד  ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָּכהלכתם ",

מ ּובן  אינֹו ּגּופא  זה  אמנם  העתידה . ְְֲִֵֶַָָָָָָָֻל ּגא ּלה 

ּתנּוע ֹות  ׁשּתי הן הרי ּבפעל  ּכי ה ּפׁשּוט , ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָֹּבּׂשכל 

ּבג ּוף , נׁשמה  ׁשה ּוא  האדם  יכ ֹול  ואי ְְְְִֵֶָָָָָָָהפכ ּיֹות ,

ּדאף  הפכ ּיֹות . ּתנּוע ֹות  ּבׁשּתי עב ֹודת ֹו ְְְְֲֲִִֵַַָָֹלעבד 

עב ֹודה , סדרי ׁשני ׁשּיׁש ל ֹומר  אפ ׁשר  ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָׁשּבד ּבּור 

למאה  עד  ּפעמים , וכ ּמה  ּכּמה  זאת  ל ֹומר  ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָֹואפ ׁשר 

את  מ ׁשּנה  זה  אין ֿ מק ֹום  מ ּכל  ואחת , ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָּפעמים 

- זה  ּכל  ּולאחרי הפכים , ׁשני ׁשהם  ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָה ּמציא ּות ,

לב . על  ׂשם  איׁש ִֵֵַָאין

‰p‰Â לא' זה  ׁשענין ּגּופא  ׁשּזה  לעיל , ּבהאמ ּור  ¿ƒ≈ְְְִֵֶֶֶֶָָָָֹ

לבאר  יׁש ּתמ ּוּה, ּדבר  ה ּוא  ּפגע ' ולא  ְְֵֵַַַָָָָָָֹנגע 

חלק  אמירת  את  ׁשּמס ּימים  מה  ה ּצח ּות ,  ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַּבדר

ּכל  על  "לכ ּפר  ּבּתב ֹות  ה ּגד ֹול ' ּב'ׁשּבת  ְְֵֵַַַַַַַָָָָָהה ּגדה 

ּכל  ׁשּנת ּבאר ּו לאחרי  ּדלכא ֹורה , ְְְְֲֲֲִִֵֵֶַָָָע ֹונֹותינּו".

ה ּטֹוב ֹות  ה ּמעל ֹות  לכל  עד  ׁשּבה ּגדה , ,58ה ּמעל ֹות  ְֲֲֶַַַַַַַַָָָ

ּכי  ע ֹונֹותינּו", ּכל  על  "לכ ּפר  ענין מה ּו ֿ ּכן ְְֲִִִֵֵֵַַַַָאם 

ל ֹומר , יׁש ה ּנ"ל  ֿ ּפי ועל  לכאן. ע ֹונֹות  ענין ְְְֲִִֵַַַַַָָמה 

ּכל  ׁשּנת ּבאר ּו ׁשאחרי הח ּסר ֹון, ה ּוא  עצמ ֹו ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּזה 

ולא  נגע  'לא  זאת  ּובכל  ׁשּבה ּגדה , ְְֲֶַַַַַָָָָֹֹֹה ּמעל ֹות 

ולכן  ּכּפרה , צרי עצמ ֹו זה  על  ה ּנה  ְְִִֵֵֶַַַַָָָָָּפגע ',

ע ֹונֹותינּו". ּכל  על  "לכ ּפר  ְְְֲִֵֵַַַָמס ּימים 

,ÔBˆŒÈ‰ÈÂ,א ּלּו ענינים  ּבכל  ה ּדּבּור  ֿ ידי ׁשעל  ƒƒ»ְְְִִִֵֵֶַַָָ

ה ּיע ּוד  לק ּיּום  מ ּמׁש ּבקר ֹוב  ְְִִַַָָָנב ֹוא 

נפלא ֹות " ארא ּנּו מצרים  מארץ   צאת ,59"ּכימי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָ

ּובמהרה  מ ּמׁש, ּדידן ּבעגלא  זריזּות , ׁשל  ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹּובאפן

מ ּמׁש. ְֵַָָּבימינּו
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א.)53 יד, יח .)54מגילה לא, ב .)55וילך קלט , יא.)56חולין פט "ו, וחדא"ג )57שמו"ר ובפירש"י  רע "א נז, ברכות

טובות.)58מהרש"א. מעלות כמה פיסקא ההגדה, טו.)59נוסח  ז, מיכה

    
Ô‡ LBÂLÁ‡c È„Ú53,, המן מגזירת הניסית ההצלה לאחר  גם עדיין , «¿≈¿««¿≈¬«

בגלות, נמצא ישראל  עם ועדיין  אנחנו , אחשורוש עבדי  CiLעדיין  ‰fL∆∆«»
,ÌÈet ÏL BÈÚÏ הגמרא כדברי  הגלות, בזמן  ÔÓשהיה zÒ‡" ¿ƒ¿»∆ƒ∆¿≈ƒ

,ÔÈpÓ ‰Bz‰ שבכתב בתורה המלכה אסתר  של  עניינה נרמז  היכן  «»ƒ«ƒ
È˙Îc54 שנאמרzÒ‰ ÈÎ‡Â ƒ¿ƒ¿»…ƒ«¿≈

"ÈzÒ‡55, ֿ ֿ ברוך  הקדוש כלומר , «¿ƒ
שבדורות  ישראל  לבני  אומר  הוא

פניו  יסתיר  הוא ואז  יחטאו  הם הבאים

בני  כאשר  היה פורים נס וכאמור  מהם,

הסתר  של  מצב בגלות, היו  ישראל 

של CkŒÁ‡Âפנים, עניינו  אחרי  ¿«««
אדר , בחודש שהוא Á„˘פורים ‡a»…∆

ÏL L„Á ‡e‰L ÔÒÈƒ»∆…∆∆
‰Ïe‡b56 בניסן' המדרש כדברי  ¿»

להגאל ' עתידין  ובניסן  Baנגאלו  LÈÂ¿≈
'ניסן ' החודש Ô"Èe,בשם ÈL¿≈ƒ

על  ÌÈqרמז  Èq57 הגמרא כדברי  ƒ≈ƒƒ
יוחנן , חנניא, חנינא, בחלום שהרואה

לו , נעשו  נסים «¿»¿ÏÚÓÏ‰נסי 
‰Ïa‚‰Â ‰„È„nÓ.הטבע של  ƒ¿ƒ»¿«¿»»

(זמן  מאדר  הדרגתי  מעבר  של  זה וסדר 

גילוי  של  (זמן  לניסן  והסתר ) גלות של 

של  העבודה סדר  הוא וגאולה) וניסים

לדרגה  מדרגה הליכה כסדרן ', 'תמידין 

ÔÈÙÒeÓ"c ‰„BÚ‰ dLÈÂ¿∆¿»»¬»¿»ƒ
„Ò „vnL ,"Ì˙ÎÏ‰k¿ƒ¿»»∆ƒ«≈∆

BÊ ‰„BÚ בהדרגה ‰e‡שאינו  ¬»
.‰„È˙Ú‰ ‰l‡bÏ ÔÎeÓ k¿»»«¿À»»¬ƒ»

‡Ùeb ‰Ê ÌÓ‡ שקיימים עצמו »¿»∆»
שונים  עבודה סדרי  ÔeÓשני  BÈ‡≈»

ÏÚÙa Èk ,ËeLt‰ ÏÎOa«≈∆«»ƒ¿…«
BÚez˙למעשה  ÈzL Ô‰ È‰¬≈≈¿≈¿

,˙BiÎÙ‰ סדר פי  על  העבודה כי  »¿ƒ
והעבודה  כסדרן " "תמידין  והדרגה

כהלכתן ", "מוספין  הסדר  פי  על  שלא

שונות  נפשיות 'תנועות' שתי  הן 

מזו , זו  והפכיות ÏBÎÈלחלוטין  CÈ‡Â¿≈»
,Ûe‚a ‰ÓL ‡e‰L Ì„‡‰»»»∆¿»»¿

מוגבל , B˙„BÚוהוא „ÚÏ«¬…¬»
Û‡c .˙BiÎÙ‰ ˙BÚez ÈzLaƒ¿≈¿»¿ƒ¿«
LiL ÓBÏ LÙ‡ ea„aL∆¿ƒ∆¿»«∆≈
LÙ‡Â ,‰„BÚ È„Ò ÈL¿≈ƒ¿≈¬»¿∆¿»
‰nÎÂ ‰nk ˙‡Ê ÓBÏ«…«»¿«»

‰pLÓ ‰Ê ÔÈ‡ ÌB˜ÓŒÏkÓ ,˙Á‡Â ÌÈÓÚt ‰‡ÓÏ „Ú ,ÌÈÓÚt¿»ƒ«¿≈»¿»ƒ¿««ƒ»»≈∆¿«∆
˙e‡Èˆn‰ ‰ÌÈÎÙבפועל ,‡˙ ÈL Ì‰L אפשרי בלתי  ולמעשה ∆«¿ƒ∆≈¿≈¬»ƒ

יחד , גם העבודות בשתי  Ê‰לעבוד  Ïk ÈÁ‡Ïe והתמיהה הקושי  ולמרות ¿«¬≈»∆
- Ï.והסתירה ÏÚ ÌN LÈ‡ ÔÈ‡≈ƒ»«≈

‰fL ,ÏÈÚÏ eÓ‡‰a ‰p‰Â¿ƒ≈¿»»¿≈∆∆
‡Ùeb עצמו 'Ï‡זה ‰Ê ÔÈÚL »∆ƒ¿»∆…

'Ú‚t ‡ÏÂ Ú‚ לאף אכפת לא »«¿…»«
deÓz,אחד , c ‡e‰ לפי »»»«

הזו  C„aהתמיהה ‡Ï LÈ≈¿»≈¿∆∆
˙‡ ÌÈÓiÒnL ‰Ó ,˙eÁv‰«««∆¿«¿ƒ∆
˙aL'a ‰„b‰‰ ˜ÏÁ ˙ÈÓ‡¬ƒ«≈∆««»»¿«»

˙Bza 'ÏB„b‰ במיליםtÎÏ" «»«≈¿«≈
,‰B‡ÎÏc ."eÈ˙BBÚ Ïk ÏÚ«»¬≈¿ƒ¿»
˙BÏÚn‰ Ïk e‡a˙pL ÈÁ‡Ï¿«¬≈∆ƒ¿»¬»««¬

מצרים  יציאת Ú„של  ,‰„b‰aL∆««»»«
˙BBh‰ ˙BÏÚn‰ ÏÎÏ58, ¿»««¬«

זה  קטע (בתחילת ההגדה כנוסח

כל  על  "לכפר  במילים המסתיים

טובות  מעלות "כמה עוונותינו "),

עלינו " ÔÈÚלמקום e‰Ó ÔkŒÌ‡ƒ≈«ƒ¿«
Èk ,"eÈ˙BBÚ Ïk ÏÚ tÎÏ"¿«≈«»¬≈ƒ

Ô‡ÎÏ ˙BBÚ ÔÈÚ ‰Ó כשמדובר »ƒ¿«¬¿»
לנו  שעשה הטובים הדברים כל  על 

הוא? ברוך  הקדוש

‰fL ,ÓBÏ LÈ Ï"p‰ ÈtŒÏÚÂ¿«ƒ««≈«∆∆
ÔBqÁ‰ ‡e‰ BÓˆÚ' עוון' מעין  «¿«ƒ»
לכפר , צריכים ≈¬»∆ÈÁ‡Lשעליו 

˙BÏÚn‰ Ïk e‡a˙pL∆ƒ¿»¬»««¬
Ú‚ ‡Ï' ˙‡Ê ÏÎe ,‰„b‰aL∆««»»¿»……»«

,'Ú‚t ‡ÏÂ כראוי מתעוררים ולא ¿…»«
כראוי , לב שמים Ê‰ולא ÏÚ ‰p‰ƒ≈«∆

ÔÎÏÂ ,‰tk CÈˆ BÓˆÚ«¿»ƒ«»»¿»≈
Ïk ÏÚ tÎÏ" ÌÈÓiÒÓ¿«¿ƒ¿«≈«»

."eÈ˙BBÚ¬≈
eac‰ È„ÈŒÏÚL ,ÔBˆŒÈ‰ÈÂƒƒ»∆«¿≈«ƒ
B˜a ‡B ,el‡ ÌÈÈÚ ÏÎa¿»ƒ¿»ƒ≈»¿»

„eÚi‰ Ìei˜Ï LnÓ בנבואת «»¿ƒ«ƒ
ı‡Óמיכה  E˙‡ˆ ÈÓÈk"ƒ≈≈¿≈∆∆

"˙B‡ÏÙ ep‡‡ ÌÈˆÓ59, ƒ¿«ƒ«¿∆ƒ¿»
‡Ï‚Úa ,˙eÊÈÊ ÏL ÔÙ‡e¿…∆∆¿ƒ«¬»»

Ô„Èc(המושגים לפי  (מהר  במהירות ƒ«
eÈÓÈaשלנו  ‰‰Óe ,LnÓ«»ƒ¿≈»¿»≈
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