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È‰ÈÂמארץ ה' צבאֹות ּכל יצאּו הּזה הּיֹום ּבעצם «¿ƒְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָ
מארץ להֹוציאם לה' הּוא ׁשּמּורים ליל ְְִִִִִֵֵֶֶַָָמצרים

גֹו' אדמֹו"ר1מצרים קדּוׁשת ּכבֹוד ּבזה ּומדּיק . ְְְְְִִֵֶַַַָָ
ּדׁשנת זה ּבדּבּורֿהּמתחיל נׁשמתֹוֿעדן ְְְְִִִִֵֶֶַַַָ(מהורש"ב)

תרנ"ה הּמאמרים ּבספר ּכעת [ׁשּנדּפס ּדצרי2תרנ"ה ,[ ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ
היינּו יצאּו הּזה הּיֹום ּבעצם אמר ּׁשּבתחּלה מה ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָלהבין

לקּמן וכן ּבּיֹום, היתה מצרים ּבעצם3ּדיציאת ויהי ּכתיב ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָ
גֹו', מצרים מארץ יׂשראל ּבני את ה' הֹוציא הּזה ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָהּיֹום
מצרים מארץ להֹוציאם גֹו' ׁשּמּורים ליל אֹומר ּכ ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָואחר
ּומביא ּבּלילה. היתה מצרים ׁשּיציאת מּזה ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָּדמׁשמע

ּבּגמרא ז"ל רּבֹותינּו ּׁשאמרּו מה הּפסּוק4עלֿזה 5על ְְֵֶֶַַַַַַָָָָ
והלא יצאּו ּבּלילה וכי לילה מּמצרים אלקי ה' ְְְְְֱֲֲִִִִִֶַַַַָָָָֹֹהֹוציא

ׁשּנאמר ּבּיֹום אּלא יצאּו ּבני6לא יצאּו הּפסח מּמחרת ְְְֱֳִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
הּגאּולה להם ׁשהתחילה מלּמד אּלא רמה ּביד ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָיׂשראל
ּוגמר ּבּלילה היתה הּגאּולה ׁשהתחלת והינּו ְְְְְְְִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָמּבערב,

ּבּיֹום היה אי7הּגאּולה ּבאּור, ּדֹורׁש ּגּופא זה אמנם . ְְֵֵֵֶַַָָָָָָ
והרי ּבּלילה, והן ּבּיֹום הן היתה ׁשהּגאּלה לֹומר ְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻאפׁשר
ענין, ׁשאֹותֹו אפׁשר ואי הפכים, ׁשני הם ולילה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָיֹום
ּבּיֹום ׁשהּגאּלה ּובפרט הפכים. ּבׁשני יהיה הּגאּולה, ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻענין

ּבתֹוקפֹו וכןהיתה גֹו', הּיֹום ּבעצם ׁשּכתּוב ּכמֹו יֹום ׁשל ְְְְְְֵֶֶֶֶַָָָ
ּברׁש"י (ּכדאיתא הּלילה ּבחצֹות היתה ּבּלילה 8הּגאּולה ְְְְְְֲִִִַַַַַַַָָָָָָ

ּבמקֹום9ּובּמכילּתא [ּכּמבאר הּלילה חׁש ּתקף ׁשּזהּו ,( ְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹ
מתחיל10אחר ּכבר הּׁשני ּובחציֹו ,ונחׁש הֹול הּלילה ׁשל הראׁשֹון ׁשחציֹו ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

ּכן ואם הּלילה], ּבחצֹות הּוא החׁש ׁשּתקף ונמצא הּיֹום, מאֹור קצת ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹלהתנֹוצץ
ּכן ואם הּקצה, אל הּקצה מן הפכים ב' הם ּכאן ולילה ּדיֹום הענינים ב' ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָהרי
מהּו ׁשם ּבהּמאמר מדּיק ּגם ּבׁשניהם. ּתהיה ׁשהּגאּלה ׁשּי אי ּביֹותר ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֻֻיקׁשה
ואֹומר ׁשחֹוזר מהּו וגם להוי', הׁשּמּור ענין מהּו להוי', הּוא ׁשּמּורים ליל ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָׁשּכתּוב

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

מא.)1 יב, ואילך.)2פרשתנו עא נא.)3ע' יב, א.)4פרשתנו ט, א.)5ברכות טז, לג,)6ראה מסעי

שם.)7ג. תרנ"ה בסה"מ הובא - עה"פ פרשתנו רמב"ן ד.)8ראה יא, פרשתנו רש"י ראה)9ראה

הלילה. בחצי ויהי הפסוק על הליקוטים)10מכילתא ספר ובכ"מ. א'שסא. ע' מסעי אוה"ת ראה

ואילך. תקלו ע' לילה ערך צ"צ) (דא"ח

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
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ימי מששת ושמור מובטח הזה

הגאולה) בו שתהיה ,בראשית
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dfdו meid mvra idie

ּכפל עֹוד מהּו גֹו', ׁשּמּורים להוי' הּזה הּלילה הּוא ְֲִִֶֶֶַַַַַָָָעֹוד
ְִַָהּדברים.

ÔÈ·‰Ïeמצרים יציאת ענין ּבאּור להקּדים יׁש זה ּכל ¿»ƒְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָ
ּדעבֹודה האדם. ונפׁש ּבגּוף הרּוחנית ְְֲֲִֶֶַָָָָָָָָּבעבֹודה

ׁשּכתּוב ּכמֹו ויֹום, יֹום ּבכל היא יֹום11זֹו את ּתזּכר למען ְְְְִִֶֶַַָָָֹ
זכירת ׁשענין היינּו ,חּיי ימי ּכל מצרים מארץ ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָצאת
האדם ּבעבֹודת מצרים יציאת ענין ׁשּזהּו מצרים ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָיציאת
ׁשם, ּבּמאמר ּבזה ּומבאר ויֹום. יֹום ּכל ּבעבֹודת ְְֲֲֶֶַַַַָָָָָָֹיׁשנֹו
הּיציאה רק לא הּוא ּבעבֹודה מצרים יציאת ְְְְְֲִִִִִַַַַַָָָֹּדענין
מצרים ׁשּיׁש ּדכמֹו אּלא ּדלעּמתֿזה, וכּו' ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻמהּמיצרים
וגם ּבקדּׁשה, ואפּלּו ּברּוחנּיּות למעלה יׁש ּכ ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָֻלמּטה
זה ענין ולכאֹורה מצרים. יציאת להיֹות צרי זֹו ְְְְְְְִִִִִִִִִֶַַָָָָּבבחינה
אפׁשר אי קדּׁשה ׁשל ענין ׁשּזהּו ּדמּכיון ּבאּור, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֻּדֹורׁש
מּמּנּו. לצאת וצרי מצרים ׁשל ענין ׁשהּוא ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָלֹומר

Ô·eÈÂה12זה והתּגּלּות ּדהמׁשכת הּידּוע ּמּדֹותעלּֿפי ¿»ְְְְִִִֶַַַַַַַָָ
על ׁשּליט מח ענין ּדזהּו הּמֹוחין, מּבחינת ְְְִִִִִִֶַַַַַַֹהיא

ׁשאמרּו13הּלב ואף הּלב. על מׁשּפיע ּתלת14ׁשהּמח ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַַַָֹ
ּבין הרי מּכלֿמקֹום וכבדא, ליּבא מֹוחא אינּון ְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָׁשּליטין
ּכי כּו'. הּלב על ׁשּליט הּמח עצמן אּלה ׁשּליטין ְִִִִֵֵֶַַַַַַַָֹג'

[וכּנֹודע הּלב מן למעלה הּוא נקראת15הראׁש ׁשּלכן ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ
הראׁש ּבדגמת ׁשהּוא מּׁשּום הּׁשנה ראׁש הּׁשנה ְְְִִֶַַַַָָָָָֹֹֻּתחּלת
וכן האיברים], ּכל על וׁשּליט מקֹור ׁשהּוא האדם ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָׁשּבגּוף
והם ׁשּבּלב מהּמּדֹות למעלה הם ׁשּבראׁש ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹהּמֹוחין
היא הּמּדֹות והתּגּלּות והמׁשכת עליהם, ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָׁשֹולטים
ּבאּור, ּדֹורׁש זה ענין לכאֹורה והּנה הּמֹוחין. ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָמּבחינת
והרי הּמֹוחין, מן ּתהיה הּמּדֹות ׁשהתהּוּות אפׁשר ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָּדאי
ּדוקא ּבמנּוחה הם ּדמֹוחין הפכים, ׁשני הם ּומּדֹות ְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָמֹוחין
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„BÚ ¯ÓB‡Â ¯ÊBÁL'להוי הוא שמורים "ליל הפסוק: תחילת לאחר ∆≈¿≈
נוספת פעם הכתוב חוזר מצרים, מארץ ÈÂ‰Ï'להוציאם ‰f‰ ‰ÏÈl‰ ‡e‰««¿»«∆«¬»»

?ÌÈ¯·c‰ ÏÙk „BÚ e‰Ó ,'B‚ ÌÈ¯enLƒƒ«∆∆«¿»ƒ
‰„B·Úa ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ ÔÈ�Ú ¯e‡a ÌÈc˜‰Ï LÈ ‰Ê Ïk ÔÈ·‰Ïe¿»ƒ»∆≈¿«¿ƒ≈ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿«ƒ»¬»

LÙ�Â Ûe‚a ˙È�Áe¯‰»»ƒ¿¿∆∆
‡È‰ BÊ ‰„B·Úc .Ì„‡‰»»»«¬»ƒ
BÓk ,ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa¿»»¿

·e˙kL11˙‡ ¯kÊz ÔÚÓÏ ∆»¿««ƒ¿…∆
ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó E˙‡ˆ ÌBÈ≈¿≈∆∆ƒ¿«ƒ

EÈiÁ ÈÓÈ Ïkמצווה (האדם »¿≈«∆
יום) בכל מצרים יציאת ,לזכור
˙‡ÈˆÈ ˙¯ÈÎÊ ÔÈ�ÚL e�ÈÈ‰«¿∆ƒ¿«¿ƒ«¿ƒ«
˙‡ÈˆÈ ÔÈ�Ú e‰fL ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ∆∆ƒ¿«¿ƒ«
Ì„‡‰ ˙„B·Úa ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ«¬«»»»
ÌBÈ Ïk ˙„B·Úa B�LÈ∆¿«¬«»

ÌBÈÂמצרים יציאת פרשת »
נצחית. משמעות בחובה נושאת

מצרים' 'יציאת זכירת של ענינה

ה' עבודת היא הפנימי במובנה

לפעול האדם על היומיומית.

רוחנית מצרים' 'יציאת בעצמו

חייו' 'ימי Êa‰כל ¯‡·Óe .¿…»»∆
ÔÈ�Úc ,ÌL ¯Ó‡na««¬»»¿ƒ¿«
‰„B·Úa ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ¿ƒ«ƒ¿«ƒ»¬»
‰‡Èˆi‰ ˜¯ ‡Ï ‡e‰…««¿ƒ»
Œ˙nÚÏc 'eÎÂ ÌÈ¯ˆÈn‰Ó≈«≈»ƒ¿ƒ¿À«

‰Êשלעומת הטומאה כוחות =] ∆
שהאדם מה שענינם הקדושה.

ה'] מצוות על ‡l‡עבר ,∆»
‰hÓÏ ÌÈ¯ˆÓ LiL BÓÎcƒ¿∆≈ƒ¿«ƒ¿«»
˙ei�Áe¯a ‰ÏÚÓÏ LÈ Ck»≈¿«¿»¿»ƒ
Ì‚Â ,‰M„˜a elÙ‡Â«¬ƒƒ¿À»¿«
˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ BÊ ‰�ÈÁ·aƒ¿ƒ»»ƒƒ¿

ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈמדרגה שכל ¿ƒ«ƒ¿«ƒ
זו לגבי 'מצרים' נקראת

הרוחנית מצרים יציאת שמעליה.

משתנית היא לה, רבות פנים –

מן היציאה נדרשת אדם מכל ואחד. אחד כל של הרוחנית מדרגתו ערך לפי

ורוע), טומאה (של דקליפה' מ'מצרים היציאה שנדרשת כשם שלו..., ה'מצרים'

של ממצב דקדושה'. מ'מצרים היציאה גם נדרשת כך וטוב, קדושה של למצב

יותר. ונעלים רחבים וקדושה טוב של למצב ומוגבלים, צרים וקדושה טוב

המוטלת חיל, אל מחיל המתמדת, הרוחנית הצמיחה חובת היא מצרים' 'יציאת

מעצמו' 'לצאת תדיר צריך הוא גם והמצוות. התורה בדרך ההולך האדם על גם

נדרשת ומדרגה מדרגה שבכל רגילותו, מכפי למעלה ה' את לעבוד היינו –

ודעת מטעם למעלה היא אשר עבודה האדם Ê‰מן ÔÈ�Ú ‰¯B‡ÎÏÂ .¿ƒ¿»ƒ¿»∆
ÔÂÈkÓc ,¯e‡a L¯Bc≈≈¿ƒ≈»
‰M„˜ ÏL ÔÈ�Ú e‰fL∆∆ƒ¿»∆¿À»
‡e‰L ¯ÓBÏ ¯LÙ‡ CÈ‡≈∆¿»«∆
CÈ¯ˆÂ ÌÈ¯ˆÓ ÏL ÔÈ�Úƒ¿»∆ƒ¿«ƒ¿»ƒ

.epnÓ ˙‡ˆÏ»≈ƒ∆
‰Ê Ô·eÈÂ12Úe„i‰ ÈtŒÏÚ ¿»∆«ƒ«»«

˙elb˙‰Â ˙ÎLÓ‰c¿«¿»«¿ƒ¿«
˙�ÈÁaÓ ‡È‰ ˙Bcn‰«ƒƒƒ¿ƒ«

ÔÈÁBn‰פרק בתניא (כמובא «ƒ
אמות נקראו [מוחין] 'וחב"ד ג'

הן המדות כי למדות ומקור

חב"ד') ÔÈ�Úתולדות e‰Êc ,¿∆ƒ¿«
·l‰ ÏÚ ËÈlL ÁÓ13 …««ƒ««≈

.·l‰ ÏÚ ÚÈtLÓ Án‰L∆«…««¿ƒ«««≈
e¯Ó‡L Û‡Â14˙Ïz ¿«∆»¿¿«

‡ÁBÓ Ôe�È‡ ÔÈËÈlL«ƒƒƒ»
‡„·ÎÂ ‡aÈÏשלשה=] ƒ»¿«¿»

לב מוח, באדם: הם שליטים

‰¯Èוכבד] ÌB˜ÓŒÏkÓ ,ƒ»»¬≈
‰l‡ ÔÈËÈlL '‚ ÔÈa≈«ƒƒ≈∆
ÏÚ ËÈlL Án‰ ÔÓˆÚ«¿»«…««ƒ«
‡e‰ L‡¯‰ Èk .'eÎ ·l‰«≈ƒ»…
·l‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ«≈

Ú„BpÎÂ]15˙‡¯˜� ÔÎlL ¿«»∆»≈ƒ¿≈
‰�M‰ L‡¯ ‰�M‰ ˙lÁz¿ƒ««»»…«»»
˙Ó‚„a ‡e‰L ÌeMÓƒ∆¿À¿«
Ì„‡‰ Ûe‚aL L‡¯‰»…∆¿»»»
ÏÚ ËÈlLÂ ¯B˜Ó ‡e‰L∆»¿«ƒ«
ÔÎÂ ,[ÌÈ¯·È‡‰ Ïk»»≈»ƒ¿≈
Ì‰ L‡¯aL ÔÈÁBn‰«ƒ∆»…≈
·laL ˙Bcn‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈«ƒ∆«≈
,Ì‰ÈÏÚ ÌÈËÏBL Ì‰Â¿≈¿ƒ¬≈∆
˙elb˙‰Â ˙ÎLÓ‰Â¿«¿»«¿ƒ¿«
L¯Bc ‰Ê ÔÈ�Ú ‰¯B‡ÎÏ ‰p‰Â .ÔÈÁBn‰ ˙�ÈÁaÓ ‡È‰ ˙Bcn‰«ƒƒƒ¿ƒ««ƒ¿ƒ≈ƒ¿»ƒ¿»∆≈
,ÔÈÁBn‰ ÔÓ ‰È‰z ˙Bcn‰ ˙ee‰˙‰L ¯LÙ‡ CÈ‡c ,¯e‡a≈¿≈∆¿»∆ƒ¿««ƒƒ¿∆ƒ«ƒ
‰Áe�Óa Ì‰ ÔÈÁBÓc ,ÌÈÎÙ‰ È�L Ì‰ ˙BcÓe ÔÈÁBÓ È¯‰Â«¬≈ƒƒ≈¿≈¬»ƒ¿ƒ≈ƒ¿»

¯Ó‡ÓÎe ‡˜Âc16CÈÎLÂ ÌÈ˙Ò dÈÁBÓe ÌÈ˙Ò È‰BzÚc ‡aÒ «¿»¿«¬««»«¿ƒ»ƒ≈»ƒ¿»ƒ
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n"cyz'd ,hay 'b ,`a zyxt zay

כּו',16ּוכמאמר וׁשכי סתים ּומֹוחיּה סתים ּדעּתֹוהי סּבא ְְְֲִִִִֵַַַַָָָָ
ּבלׁשֹון [הּנקרא ּגדֹול ּברעׁש הם הּמּדֹות ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָמהּֿׁשאיןּֿכן

ּבגׁשמּיּות ּגם הּוא וכן טּומל], הּומל ּדכלי17אידיׁש , ְְְְְְִִִִִֵַַ
מׁשּכן ׁשהּוא הּלב מהּֿׁשאיןּֿכן וכּו' קר הּוא ְְִֵֵֵֶֶַַַַַַֹהּמח

ּדלּבא ּדפיקּו ּדפק, ּבֹו יׁש ּתמיד18הּמּדֹות ׁשהּוא היינּו , ְְְִִִִֵֶֶַַָָֹ
הּוא ׁשהּׂשכל ּדמה הּוא, הענין א וׁשֹוב. רצֹוא ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָּבמרּוצה,
ׁשּבּׂשכל הּמעׂשה ּבבחינת רק היינּו הּמּדֹות אל ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָמקֹור
מן הּמּדֹות התהּוּות ולכן ההׂשּכלה, ּתמצית ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָׁשהּוא
ּכאׁשר ההׂשּכלה, אֹור ּכל סּלּוק עלֿידי ּדוקא היא ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּׂשכל
נמצא ּדכאׁשר ׁשּבּׂשכל. והּמּסקנא הּבכן רק אצלֹו ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָנׁשאר
ּדבינה והרחב ּדחכמה העמק אצלֹו ּומאיר הּׂשכל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹּבעֹולם
הּמּדֹות, התהּוּות מּזה ׁשּתהיה יּתכן לא ּדדעת ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹוהעמקּות

מּזהוד להיֹות אפׁשר הּבכן רק אצלֹו נׁשאר ּכאׁשר וקא ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
עדין עצמֹו ׁשּבּׂשכל הּבכן ּגם אמנם הּמּדֹות. ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָהתהּוּות
אּלא מּדֹות למהּות ׂשכל מּמהּות להתהּפ יכֹול ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָאינֹו
ּפֹועל זה ׁשּמיצר הּגרֹון, מצר ׁשהּוא ממּצע ְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻעלֿידי
עד ׁשּבּה] הּבכן [היינּו ּבהׂשּכלה ּכזה וצמצּום ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהפסק
ּגם נּכר זה ודבר מּדֹות. למהּות ׂשכל מּמהּות ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּנהּפכת
ועמק, רחב אר ּבֹו ׁשּיׁש ּדאף הּגרֹון, ׁשל הּגׁשמי ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹֹּבּצּיּור
הראׁש. ּולגּבי ּבער צר מקֹום הּוא הרי ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָֹמּכלֿמקֹום

‰Ê·eהּגרֹון מצר ׁשהּוא ּדקדּׁשה מצרים ענין יּובן »∆ְְְִִִִֵֶַַַַָָָֻ
מן הּמּדֹות המׁשכת אפׁשרּיֹות את ְְִִֶֶֶַַַָָָֻהעֹוׂשה
יׁש הּתחּתֹון האדם ׁשּבצּיּור ּדכׁשם ּבקדּׁשה, ּגם ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻהּמֹוחין
האדם ׁשהרי העליֹון, ּבאדם ּגם הּוא ּכ הּגרֹון ְֲֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָמצר

לעליֹון אּדּמה ׁשם על אדם נקרא זה19הּתחּתֹון וענין . ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
[ס'איז טֹוב ּדבר הּוא והפסק) (הּצמצּום ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֶֶַָָָֻּבקדּׁשה
ועד הּמּדֹות, והתהּוּות ּגּלּוי ּבׁשביל זאך] ּגּוטע ְְְְִִִִִֶַַַַַא

ּבפעל. הּמעׂשה ּכ אחר ּבא ּדוקא ְְֲֶֶַַַַַַַָָָָֹׁשעלֿידֹו

‰p‰Â,ּדקדּׁשה מצרים יציאת ענין יּובן הנ"ל עלּֿפי ¿ƒ≈ְְְְִִִִִִַַַַַַָָֻ
הּוא ענינֹו הּגרֹון מצר ׁשהּוא ׁשּמצרים ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָּדכיון
ׁשענין מּובן לּמּדֹות, הּמֹוחין ׁשּבין וההפרדה ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָהּצמצּום
יאיר ּבּמּדֹות ׁשּגם ענינּה הּמצרים ּובּטּול מצרים ְְְְִִִִִִִִֶַַַַַָָָָיציאת
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ז n"cyz'd ,hay 'b ,`a zyxt zay

כּו',16ּוכמאמר וׁשכי סתים ּומֹוחיּה סתים ּדעּתֹוהי סּבא ְְְֲִִִִֵַַַַָָָָ
ּבלׁשֹון [הּנקרא ּגדֹול ּברעׁש הם הּמּדֹות ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָמהּֿׁשאיןּֿכן

ּבגׁשמּיּות ּגם הּוא וכן טּומל], הּומל ּדכלי17אידיׁש , ְְְְְְִִִִִֵַַ
מׁשּכן ׁשהּוא הּלב מהּֿׁשאיןּֿכן וכּו' קר הּוא ְְִֵֵֵֶֶַַַַַַֹהּמח

ּדלּבא ּדפיקּו ּדפק, ּבֹו יׁש ּתמיד18הּמּדֹות ׁשהּוא היינּו , ְְְִִִִֵֶֶַַָָֹ
הּוא ׁשהּׂשכל ּדמה הּוא, הענין א וׁשֹוב. רצֹוא ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָּבמרּוצה,
ׁשּבּׂשכל הּמעׂשה ּבבחינת רק היינּו הּמּדֹות אל ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָמקֹור
מן הּמּדֹות התהּוּות ולכן ההׂשּכלה, ּתמצית ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָׁשהּוא
ּכאׁשר ההׂשּכלה, אֹור ּכל סּלּוק עלֿידי ּדוקא היא ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּׂשכל
נמצא ּדכאׁשר ׁשּבּׂשכל. והּמּסקנא הּבכן רק אצלֹו ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָנׁשאר
ּדבינה והרחב ּדחכמה העמק אצלֹו ּומאיר הּׂשכל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹּבעֹולם
הּמּדֹות, התהּוּות מּזה ׁשּתהיה יּתכן לא ּדדעת ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹוהעמקּות

מּזהוד להיֹות אפׁשר הּבכן רק אצלֹו נׁשאר ּכאׁשר וקא ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
עדין עצמֹו ׁשּבּׂשכל הּבכן ּגם אמנם הּמּדֹות. ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָהתהּוּות
אּלא מּדֹות למהּות ׂשכל מּמהּות להתהּפ יכֹול ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָאינֹו
ּפֹועל זה ׁשּמיצר הּגרֹון, מצר ׁשהּוא ממּצע ְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻעלֿידי
עד ׁשּבּה] הּבכן [היינּו ּבהׂשּכלה ּכזה וצמצּום ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהפסק
ּגם נּכר זה ודבר מּדֹות. למהּות ׂשכל מּמהּות ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּנהּפכת
ועמק, רחב אר ּבֹו ׁשּיׁש ּדאף הּגרֹון, ׁשל הּגׁשמי ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹֹּבּצּיּור
הראׁש. ּולגּבי ּבער צר מקֹום הּוא הרי ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָֹמּכלֿמקֹום

‰Ê·eהּגרֹון מצר ׁשהּוא ּדקדּׁשה מצרים ענין יּובן »∆ְְְִִִִֵֶַַַַָָָֻ
מן הּמּדֹות המׁשכת אפׁשרּיֹות את ְְִִֶֶֶַַַָָָֻהעֹוׂשה
יׁש הּתחּתֹון האדם ׁשּבצּיּור ּדכׁשם ּבקדּׁשה, ּגם ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻהּמֹוחין
האדם ׁשהרי העליֹון, ּבאדם ּגם הּוא ּכ הּגרֹון ְֲֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָמצר

לעליֹון אּדּמה ׁשם על אדם נקרא זה19הּתחּתֹון וענין . ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
[ס'איז טֹוב ּדבר הּוא והפסק) (הּצמצּום ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֶֶַָָָֻּבקדּׁשה
ועד הּמּדֹות, והתהּוּות ּגּלּוי ּבׁשביל זאך] ּגּוטע ְְְְִִִִִֶַַַַַא

ּבפעל. הּמעׂשה ּכ אחר ּבא ּדוקא ְְֲֶֶַַַַַַַָָָָֹׁשעלֿידֹו

‰p‰Â,ּדקדּׁשה מצרים יציאת ענין יּובן הנ"ל עלּֿפי ¿ƒ≈ְְְְִִִִִִַַַַַַָָֻ
הּוא ענינֹו הּגרֹון מצר ׁשהּוא ׁשּמצרים ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָּדכיון
ׁשענין מּובן לּמּדֹות, הּמֹוחין ׁשּבין וההפרדה ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָהּצמצּום
יאיר ּבּמּדֹות ׁשּגם ענינּה הּמצרים ּובּטּול מצרים ְְְְִִִִִִִִֶַַַַַָָָָיציאת

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

ב.)16 קכח, וש"נ.)17זח"ג ואילך. 168 ע' חי"ט לקו"ש גם ראה

שם.)18 לקו"ש ובכ"מ.)19ראה ב. שא, ב. רסח, ב. כ, א. ג, של"ה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

ומיושב] ששוקט משום מופלאה דעתו ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó[=זקן ,'eÎ«∆≈≈
ÏÓeË ÏÓe‰ LÈ„È‡ ÔBLÏa ‡¯˜p‰] ÏB„b LÚ¯a Ì‰ ˙Bcn‰«ƒ≈¿««»«ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿¿

eiÓL‚a˙ובהלה][=רעש Ìb ‡e‰ ÔÎÂ ,[17c של, ותכונתו ÈÏÎמזגו ¿≈«¿«¿ƒƒ¿ƒ
¯˜ ‡e‰ Án‰ומיושבÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó 'eÎÂשל ותכונתו ‰l·מזגו «…««¿«∆≈≈«≈

˙Bcn‰ ÔkLÓ ‡e‰Lהוא ∆ƒ¿««ƒ
שהרי Ùc˜,חם, Ba LÈ≈…∆

‡aÏc e˜ÈÙc18דופק] ¿ƒ¿ƒ»
ÈÓz„הלב] ‡e‰L e�ÈÈ‰ ,«¿∆»ƒ

.·BLÂ ‡Bˆ¯ ,‰ˆe¯Óaƒ¿»»»
‰Óc ,‡e‰ ÔÈ�Ú‰ C‡«»ƒ¿»¿«
Ï‡ ¯B˜Ó ‡e‰ ÏÎO‰L∆«≈∆»∆
˙�ÈÁ·a ˜¯ e�ÈÈ‰ ˙Bcn‰«ƒ«¿«ƒ¿ƒ«
‡e‰L ÏÎOaL ‰NÚn‰««¬∆∆«≈∆∆
ÔÎÏÂ ,‰ÏkN‰‰ ˙ÈˆÓz«¿ƒ««¿»»¿»≈
ÔÓ ˙Bcn‰ ˙ee‰˙‰ƒ¿««ƒƒ
È„ÈŒÏÚ ‡˜Âc ‡È‰ ÏÎO‰«≈∆ƒ«¿»«¿≈
,‰ÏkN‰‰ ¯B‡ Ïk ˜elÒƒ»««¿»»
˜¯ BÏˆ‡ ¯‡L� ¯L‡k«¬∆ƒ¿«∆¿«

‡�˜qn‰Â ÔÎa‰(המעשית) «¿≈¿««¿»»
‡ˆÓ� ¯L‡Îc .ÏÎOaL∆«≈∆¿«¬∆ƒ¿»
¯È‡Óe ÏÎO‰ ÌÏBÚa¿»«≈∆≈ƒ
‰ÓÎÁc ˜ÓÚ‰ BÏˆ‡∆¿»…∆¿»¿»
˙e˜ÓÚ‰Â ‰�È·c ·Á¯‰Â¿»…«¿ƒ»¿»«¿

˙Ú„cזו בשעה הוא הרי ¿««
מענין לגמרי ולמעלה מופשט

כולו כל היותו בשל המדות

ולכן השכלי, בענין …Ï‡מרוכז
‰fÓ ‰È‰zL ÔÎzÈƒ»≈∆ƒ¿∆ƒ∆

˙Bcn‰ ˙ee‰˙‰שענינן ƒ¿««ƒ
הרגשית ההתייחסות היא באדם

המדות התהוות כן ואם לנושא.

עיקר הסתלקות לאחר רק היא

בענין המוחין ותקיעת העיון

L‡k¯השכלי ‡˜Â„Â ,¿«¿»«¬∆
ÔÎa‰ ˜¯ BÏˆ‡ ¯‡L�מן ƒ¿»∆¿««¿≈

אזי BÈ‰Ï˙ההשכלה, ¯LÙ‡∆¿»ƒ¿
˙Bcn‰ ˙ee‰˙‰ ‰fÓƒ∆ƒ¿««ƒ
לענין נוסף ודבר זולת (בחינת

‰ÔÎaהשכלי) Ìb Ì�Ó‡ .»¿»««¿≈
המעשית ∆≈»∆ÏÎOaLהמסקנה

ÔÈ„Ú BÓˆÚועל שכל, מהותו «¿¬«ƒ
Ct‰˙‰Ïכן ÏBÎÈ B�È‡≈»¿ƒ¿«≈

˙e‰ÓÏ ÏÎN ˙e‰nÓƒ«≈∆¿«
˙BcÓשבלבÈ„ÈŒÏÚ ‡l‡ ƒ∆»«¿≈

ˆÓ ‡e‰L ÚvÓÓ¯ ¿À»∆≈«
ÏÚBt ‰Ê ¯ˆÈnL ,ÔB¯b‰«»∆≈«∆≈

e�ÈÈ‰] ‰ÏkN‰a ‰Êk ÌeˆÓˆÂ ˜ÒÙ‰המעשה בבחינת רק כאמור, ∆¿≈¿ƒ¿»∆««¿»»«¿
ההשכלה, תמצית שהוא e‰nÓ˙שבשכל ˙Ît‰pL „Ú [daL ÔÎa‰«¿≈∆»«∆∆¿∆∆ƒ«

ÏL ÈÓLb‰ ¯eiva Ìb ¯k� ‰Ê ¯·„Â .˙BcÓ ˙e‰ÓÏ ÏÎN≈∆¿«ƒ¿»»∆ƒ»««ƒ««¿ƒ∆
ÔB¯b‰תחתונה ובחינה עליונה בחינה ממוצע, כבכל בו, LiLשיש Û‡c , «»¿«∆≈

,˜ÓÚÂ ·Á¯ C¯‡ Ba…∆…«¿…∆
‡e‰ È¯‰ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¬≈
Èa‚Ïe C¯Úa ¯ˆ ÌB˜Ó»«¿∆∆¿«≈

L‡¯‰הפסק פועל כן ועל »…
הראש מן בהמשכה וצמצום

משכן הלב לגבי בערך להיות

.המדות
ÌÈ¯ˆÓ ÔÈ�Ú Ô·eÈ ‰Ê·e»∆»ƒ¿«ƒ¿«ƒ
¯ˆÓ ‡e‰L ‰M„˜cƒ¿À»∆≈«
˙‡ ‰NBÚ‰ ÔB¯b‰«»»∆∆
˙ÎLÓ‰ ˙Bi¯LÙ‡∆¿»À«¿»«
Ìb ÔÈÁBn‰ ÔÓ ˙Bcn‰«ƒƒ«ƒ«
¯eiˆaL ÌLÎc ,‰M„˜aƒ¿À»ƒ¿≈∆¿ƒ
¯ˆÓ LÈ ÔBzÁz‰ Ì„‡‰»»»««¿≈≈«
Ì„‡a Ìb ‡e‰ Ck ÔB¯b‰«»»«»»»

È¯‰L ,ÔBÈÏÚ‰הבחינות כל »∆¿∆¬≈
שב הפרטים «««‰‡„Ìופרטי

ÔBzÁz‰משורשן משתלשלות ««¿
כן ועל העליון, «¿ƒ�˜¯‡באדם

‰nc‡ ÌL ÏÚ Ì„‡»»«≈∆«∆
ÔBÈÏÚÏ19‰Ê ÔÈ�ÚÂ . »∆¿¿ƒ¿»∆

ÌeˆÓv‰) ‡e‰L ‰M„˜aƒ¿À»∆«ƒ¿
˜ÒÙ‰Â(הגרון ‰e‡(מצר ( ¿∆¿≈

ÚËeb ‡ ÊÈ‡'Ò] ·BË ¯·c»»¿ƒ«∆
[Í‡Êממוצע שמהווה כיון «

מצומצמת המשכה ופועל

ההשכלה ÏÈ·Laƒ¿ƒמתמצית
,˙Bcn‰ ˙ee‰˙‰Â Èelbƒ¿ƒ¿««ƒ

B„ÈŒÏÚL „ÚÂמצר ידי על ¿«∆«»
Ckהגרון ¯Á‡ ‡a ‡˜Âc«¿»»««»

ÏÚÙa.ומתאפשר ‰NÚn‰««¬∆¿…«
Ô·eÈ Ï"�‰ ÈtŒÏÚ ‰p‰Â¿ƒ≈«ƒ««»
ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ ÔÈ�Úƒ¿«¿ƒ«ƒ¿«ƒ
ÌÈ¯ˆnL ÔÂÈÎc ,‰M„˜cƒ¿À»¿≈»∆ƒ¿«ƒ
B�È�Ú ÔB¯b‰ ¯ˆÓ ‡e‰L∆≈««»ƒ¿»
‰„¯Ù‰‰Â ÌeˆÓv‰ ‡e‰«ƒ¿¿««¿»»
,˙BcnÏ ÔÈÁBn‰ ÔÈaL∆≈«ƒ«ƒ
˙‡ÈˆÈ ÔÈ�ÚL Ô·eÓ»∆ƒ¿«¿ƒ«
ÌÈ¯ˆn‰ Ïeh·e ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒƒ«¿»ƒ
¯È‡È ˙Bcna ÌbL d�È�Úƒ¿»»∆««ƒ»ƒ

ÔÈÁBn‰ ¯B‡צמצום ללא «ƒ
אלא e‰L‡והפרדה BÓk¿∆
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dfdח meid mvra idie

עלֿידי נעׂשה זה וענין ּבמקֹומֹו. ׁשהּוא ּכמֹו הּמֹוחין ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָאֹור
ׁשעלֿידיֿזה הּמֹוחין, ּפנימּיּות ּדגדלּות, מֹוחין ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָהמׁשכת
על ויתר ּבמּדֹות. ּבמקֹומֹו, ׁשהּוא ּכמֹו הּמֹוחין אֹור ְְְְִִִִֵֶֶֶַַמאיר
הּמצּפּונֹות את ּגם מגּלים ּדגדלּות מֹוחין ׁשּבחינת ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַּכן,
מׁשרׁש ּגם ׁשּלמעלה הּמּדֹות ׁשרׁש (ועד) ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָֹֹׁשּבּמּדֹות

אחר ּבמקֹום וכּמבאר ּבחינת20הּמֹוחין. זה ׁשּמּטעם ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָֹ
מּׁשּום ּבּמח, ולא ּבּלב ּדוקא ׁשֹורה ׁשּבּנפׁש ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹיחידה

הּוא הּמּדֹות עניןׁשׁשרׁש וזהּו הּמֹוחין. מׁשרׁש למעלה ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָֹֹ
הּנמׁשכת ׁשּבמּדֹות זֹו מּבחינה הּיציאה מצרים, ְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַַַַָָיציאת
הּמֹוחין הארת ּבהם ׁשּמאירה עד הּגרֹון, מצר ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָעלֿידי
ׁשרׁש ּבהם ׁשּמאיר ועד ּבמקֹומם, הם ׁשהּמחין ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹּכפי

הּמֹוחין. מׁשרׁש ׁשּלמעלה ְְִִִֶֶַַַָֹהּמּדֹות

e‰ÊÂמארץ הוי' צבאֹות ּכל יצאּו הּזה הּיֹום ּבעצם ¿∆ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
מארץ להֹוציאם להוי' הּוא ׁשּמּורים ליל ְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָמצרים
יֹום ּכמֹו הם לזה זה ּבער ּומּדֹות ּדמֹוחין ְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָמצרים,
לילה. ּדגמת הן ּומּדֹות יֹום ּדגמת הם ּדמֹוחין ְְְְְִִֵֵַַַַָָָֻֻולילה,
הּמֹוחין, ּגּלּוי ּתקף על ׁשּמֹורה הּזה, הּיֹום ּבעצם ְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹוזהּו
עלֿידיֿזה הּנה הּמֹוחין, ּופנימּיּות הּמֹוחין ּגדלּות ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַּבחינת
נהּפ הּלילה ׁשּגם הּמּדֹות, ּתקף ׁשּמּורים, ליל ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹנעׂשה

יאיר ּכּיֹום ולילה הּמּדֹות21ליֹום, ׁשרׁש ׁשּמאיר ועד , ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹ
סתרֹו חׁש יׁשת ענין וזהּו הּמֹוחין, מׁשרׁש .22ׁשּלמעלה ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ

מּמׁש, להוי' להוי', הּוא ׁשּמּורים ליל ּכתיב ְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָָולכן
הּלילה הפיכת עלֿידי הוי' ּבׁשם אֹור ּתֹוספת ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּנמׁשכת
ליל ּפעמים ב' ּׁשחֹוזר מה על הּטעם ּגם וזהּו ְְְִֵֵֶֶַַַַַַָליֹום.
אתהּפכא ּבחינת ּכי גֹו', ׁשּמּורים להוי' הּוא ְְְֲִִִִִִִַַַָָָׁשּמּורים

ּבכפלים ׁשהיא הּתׁשּובה עבֹודת ּכמֹו .23היא ְְְְֲִִִִֶַַַָ

‰p‰Âענין ּכן ּגם נמׁש ּברּוחנּיּות מצרים יציאת מענין ¿ƒ≈ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַָָ
יאיר ּכּיֹום לילה ּׁשּנעׂשה ּבגׁשמּיּות מצרים ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָיציאת
ּבּגאּלה ּגם יהיה וכן סתרֹו. חׁש יׁשת ּבחינת וגם ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֻּכפׁשּוטֹו
נפלאֹות אראּנּו מצרים מארץ צאת ּדכימי ,24העתידה, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

ּבער ּגם נפלאֹות יהיּו אז ׁשהּנפלאֹות מּזֹו ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָויתירה
מּמׁש. ּבימינּו ּובמהרה מצרים, ּביציאת ׁשהיּו ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהנפלאֹות
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פל"ה.)20 תער"ב המשך ואילך. ד ה, תצא ד. נח, ר"ה לקו"ת גם ראה

ואילך. רנא פרק תער"ב המשך ואילך. ד יא, בראשית תו"ח גם וראה

יב.)21 קלט, יב.)22תהלים יח, ובכ"מ.)23שם פ"ט. אגה"ת ראה

טו.)24 ז, מיכה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

a,˙eÏ„‚c ÔÈÁBÓ ˙ÎLÓ‰ È„ÈŒÏÚ ‰NÚ� ‰Ê ÔÈ�ÚÂ .BÓB˜Óƒ¿¿ƒ¿»∆«¬∆«¿≈«¿»«ƒ¿«¿
ÔÈÁBn‰ ˙eiÓÈ�tעל ולשלוט למשול שהעיקר ט"ז, פרק בתניא (כמבואר ¿ƒƒ«ƒ

בגדולת במוחו שמתבונן המאיר ה' אור ידי על שבלב השמאלי שבחלל הטבע

ויראה) אהבה מבינתו להוליד הוא ברוך סוף È‡Ó¯אין ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,∆«¿≈∆≈ƒ
‡e‰L BÓk ÔÈÁBn‰ ¯B‡«ƒ¿∆
¯˙ÈÂ .˙BcÓa ,BÓB˜Óaƒ¿¿ƒ¿∆∆
ÔÈÁBÓ ˙�ÈÁaL ,Ôk ÏÚ«≈∆¿ƒ«ƒ
˙‡ Ìb ÌÈl‚Ó ˙eÏ„‚c¿«¿¿«ƒ«∆
˙BcnaL ˙B�etˆn‰««¿∆«ƒ
ולמעלה הלב שבהתגלות (אהבה

הלב) שבפנימיות אהבה מזה

˙Bcn‰ L¯L („ÚÂ)¿«…∆«ƒ
המסותרת הטבעית האהבה

מישראל ואחד אחד שבכל

L¯LÓ Ìb ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»«ƒ…∆
ÌB˜Óa ¯‡·nÎÂ .ÔÈÁBn‰«ƒ¿«¿…»¿»

¯Á‡20‰Ê ÌÚhnL «≈∆ƒ««∆
LÙpaL ‰„ÈÁÈ ˙�ÈÁa¿ƒ«¿ƒ»∆«∆∆
אלוקה חלק – הנשמה עצם

לשום זקוקה שאינה ממש ממעל

שהיא לעוררה כדי התבוננות

‡ÏÂ ·la ‡˜Âc ‰¯BL»«¿»«≈¿…
L¯LL ÌeMÓ ,Ána«…«ƒ∆…∆
‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ˙Bcn‰«ƒ¿«¿»
e‰ÊÂ .ÔÈÁBn‰ L¯LÓƒ…∆«ƒ¿∆
,ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ ÔÈ�Úƒ¿«¿ƒ«ƒ¿«ƒ
BÊ ‰�ÈÁaÓ ‰‡Èˆi‰«¿ƒ»ƒ¿ƒ»
ŒÏÚ ˙ÎLÓp‰ ˙BcÓaL∆¿ƒ«ƒ¿∆∆«

È„Èוצמצום Óˆ¯הפסק ¿≈≈«
Ì‰a ‰¯È‡nL „Ú ,ÔB¯b‰«»«∆¿ƒ»»∆
ÈÙk ÔÈÁBn‰ ˙¯‡‰∆»««ƒ¿ƒ
,ÌÓB˜Óa Ì‰ ÔÈÁn‰L∆«…ƒ≈ƒ¿»
L¯L Ì‰a ¯È‡nL „ÚÂ¿«∆≈ƒ»∆…∆
L¯LÓ ‰ÏÚÓlL ˙Bcn‰«ƒ∆¿«¿»ƒ…∆

.ÔÈÁBn‰«ƒ
‰f‰ ÌBi‰ ÌˆÚa e‰ÊÂ¿∆¿∆∆««∆
'ÈÂ‰ ˙B‡·ˆ Ïk e‡ˆÈ»¿»ƒ¿¬»»
ÏÈÏ ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó≈∆∆ƒ¿»ƒ≈
'ÈÂ‰Ï ‡e‰ ÌÈ¯enLƒƒ«¬»»
,ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó Ì‡ÈˆB‰Ï¿ƒ»≈∆∆ƒ¿»ƒ
‰Ê C¯Úa ˙BcÓe ÔÈÁBÓc¿ƒƒ¿∆∆∆
,‰ÏÈÏÂ ÌBÈ BÓk Ì‰ ‰ÊÏ»∆≈¿»«¿»

ÌBÈ ˙Ó‚c Ì‰ ÔÈÁBÓcכפי ¿ƒ≈À¿«
שכאשר בחסידות שמוסבר

סוף אין בגדולת במוחו מתבונן

אצלו יום) (בחינת מאיר אזי ב"ה

שבחלל הטבע על לשלוט ה' אור

הרע) (יצר שבלב ÏÈÏ‰השמאלי ˙Ó‚c Ô‰ ˙BcÓeהלב מדות כאמור, ƒ≈À¿««¿»
תמצית שהיא מצומצמת המשכה אם כי המוחין מן נמשכת כאשר רק מתהוות

לילה) (בחינת Û˜zהשכלה ÏÚ ‰¯BnL ,‰f‰ ÌBi‰ ÌˆÚa e‰ÊÂ .¿∆¿∆∆««∆∆∆«…∆
‰p‰ ,ÔÈÁBn‰ ˙eiÓÈ�Ùe ÔÈÁBn‰ ˙eÏ„b ˙�ÈÁa ,ÔÈÁBn‰ Èelbƒ«ƒ¿ƒ««¿«ƒ¿ƒƒ«ƒƒ≈

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚתוקף שנמשכים «¿≈∆
למדות המוחין ∆¬»�NÚ‰ועיקר

Û˜z ,ÌÈ¯enL ÏÈÏ≈ƒƒ…∆
˙Bcn‰עצמן המדות שבתוקף «ƒ
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מוגה בלתי

ענינים,‡. וכמה כמה מצד - בשבט) (בעשירי אדמו"ר וחמי מורי דכ"ק ההילולא ליום שייכת זו שבת
כדלקמן.

בא. פרשת השבתֿקודש ביום היתה ההסתלקות שהרי בא, פרשת שבת השבוע. פרשת מצד - לראש לכל

היתה וההסתלקות החודש, ימי עלֿפי נקבעים בזה) וכיוצא ומועדים (ימיםֿטובים הענינים שרוב ואףֿעלֿפי
ופרשת השבוע לימי ביחס הקביעות עם גם להתחשב שיש בארוכה פעמים כמה כבר דובר הרי - בשבט בעשירי

השבוע.

החודש, ימי מצד המתאימה הקביעות בבוא אמנם, עיקרו, בשנה, שנה מדי וניעור החוזר דבר כל כלומר:
דיום הענין עיקר ובעניננו: זה. ענין והתעוררות לחזרת שייכת השבוע ופרשת השבוע בימי הקביעות גם אבל
השבוע ופרשת השבוע דימי הקביעות גם - זה עם ביחד אבל בשבט, בעשירי הוא ושנה) שנה (בכל ההילולא
הקביעות מצד ההילולא ענין וניעור חוזר בשנה, שנה מדי בא פרשת שבת בבוא ולכן, ההילולא, ליום שייכת

השבוע. ופרשת השבוע דימי

כידוע·. ההילולא, יום מתברך שממנה השבת זו הרי השבוע, פרשת מצד ההילולא ליום השייכות על נוסף
דעשירי ההילולא יום חל שבו השבת, יום כולל הבא, השבוע ימי כל - יומין כולהו מתברכין השבת שמיום

זו. שבת - שלפניו מהשבת מתברך הוא שגם זו), שנה (בקביעות בשבט
שבעת יומין"), ("כולהו השבוע ימי לכל - בפשטות - היא השבוע לימי השבת מיום הברכה המשכת דהנה,
בלבד, החול ימי על היא הברכה שהמשכת לומר מסתבר לא שהרי השבת, ויום המעשה, ימי ששת השבוע. ימי

לגמרי! מוזר דבר - זו ברכה המשכת חסרה השבת ביום ואילו

לגבי בטיהרא" "כשרגא היא יומין") כולהו מתברכין ("מיניה השבת מיום הברכה שהמשכת לומר שיש ואף
שיום היינו, אותו", ויקדש השביעי יום את אלקים "ויברך נאמר עליו עצמו, השבת שביום הברכה המשכת

הנה: - שלפניו השבת מיום הברכה להמשכת זקוק אינו השבת

ל השבת מיום הברכה המשכת האם ובירור עיון צריך - לראש בטיהרא"לכל "כשרגא אמנם היא השבוע ימי
כו'. מיוחדת מעלה בזה שיש לומר מקום יש שהרי לאו, אם עצמו, השבת דיום הברכה המשכת לגבי

בפניֿעצמם, ענינים ב' הם ו"טיהרא" "שרגא" הרי - בטיהרא" "כשרגא אמנם הוא זה שענין נאמר אם ואפילו
עצמו השבת דיום הברכה המשכת ישנה כאשר גם ובעניננו: ד"שרגא", המציאות ישנה ב"טיהרא" שגם היינו,
"כשרגא היא זו שברכה אף שלפניו, השבת דיום הברכה המשכת את חסֿושלום מבטל זה אין "טיהרא", -

בטיהרא".

שכן כו', האור מגילוי הנאה היינו, הדבר, לתועלת ביחס זה הרי - אהני" מאי בטיהרא "שרגא ביאור: ליתר
לאו "מצוות - המצוות ענין [עצם שבו ההנאה מענין שלמעלה הענין, לעצם ביחס אבל מנה"; מאתיים "בכלל

התוקף. בכל ד"שרגא" הגילוי ישנו - ניתנו"] ליהנות

שיום - ובעניננו שלפניו, השבת מיום הברכה המשכת ישנה השבת ביום שגם לומר ופשוט מסתבר ולכן,
זו. שבת - שלפניו השבת מיום מתברך זו) שנה (בקביעות בשבט דעשירי השבת

- החסידות בתורת ועלֿאחתֿכמהֿוכמה דתורה בנגלה הן - מקומות וכמה בכמה המבואר עלֿפי ובפרט
בהמשכת גם ענין יש עצמה, מצד השבת דיום הברכה המשכת על שנוסף מובן, שמזה הברכה, ענין מעלת גודל

שלפניו. השבת מיום נוספת ברכה

הברכות, כל ומקור שורש בעצמו, מהקב"ה הברכה המשכת על שנוסף - ענינים וכמה בכמה דוגמתו ומצינו
השבוע, לימי השבת מיום הברכה המשכת - עצמו זה בענין - ולדוגמא פרטי. מענין נוספת ברכה המשכת ישנה

וכו': ראשון יום

הקב"ה של רצונו ואףֿעלֿפיֿכן, הברכות, כל מקור - בעצמו מהקב"ה חיותו מקבל עצמו מצד ראשון יום
שאז החודש, מברכים משבת ברכה המשכת - לזה ונוסף השבת. מיום נוספת ברכה יקבל ראשון שיום הוא
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