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‡¯˜iÂ ואּגידה האספּו וּיאמר ּבניו אל יעקב «ƒ¿»ְְֲִֵֶֶַַַָָָָֹֹ

ּבאחרית  אתכם יקרא אׁשר את ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַָָלכם

ז"ל 1הּימים  רּבֹותינּו ּופירׁשּו יעקב 2, ּבקׁש , ְֲִִֵֵֵַַַַָֹ

ׁשכינה. מּמּנּו ונסּתּלקה הּימין, קץ לבניו ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָלגּלֹות

ּׁשּכתב  מה על [ׁשּנֹוסף רׁש"י ּבפירּוׁש הּוא ְְִֵֵֶֶַַַַָָוכן

כּו' סתּומה זֹו ּפרׁשה לּמה הּפרׁשה, ְְְַַַָָָָָָָָָָּבהתחלת

מּמּנּו, ונסּתם לבניו הּקץ את לגּלֹות ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשּבקׁש

ּומבאר  מֹוסיף אּגב', ּכב'דר ּכאן ְְִִֵֶֶֶַַָָָׁשהּובא

הּכתּוב  ּבפירּוׁש העקרי, ּבמקֹומֹו יֹותר ְְְִִִִִֵֵַָָָָּבפרטּיּות

ונסּתּלקה  הּקץ את לגּלֹות ּבקׁש לכם"], ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ"ואּגידה

אחרים  ּדברים אֹומר והתחיל ׁשכינה, .3מּמּנּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָ

הּקץ) את לגּלֹות (ׁשּבקׁש זה ׁשענין לֹומר, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָויׁש

("אּגידה  הּגדה לׁשֹון ּכאן ּׁשּכתּוב מּמה ְִִֶַַַָָָָָָמּובן

ּדוקא. ְֶַָָלכם")

ׁשּיצאּוÌÈ„˜‰·eב) הּביכלא ּבאחד המבאר ¿«¿ƒְְְְִֶַַַַָָָֹ

(וכּנראה  החרּות אל הּׁשביה ְְְִִִֵֶֶַַַָמן

מהר"ׁש אדמֹו"ר  ׁשל "נחמּו" ּדּבּור ֿהּמתחיל הּמאמר מיּוסד זה ),4ׁשעל ְְְֲֲֲִִֶֶֶַַַַַַַַָָָ

והּגדה  ואמירה ּדּבּור לׁשֹונֹות, ג' יׁש הּדּבּור ּבּזהר 5ׁשּבענין ואמרּו ׁשּזהּו6, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

ּדחכמתא  מילין הּוא - 'הּגדה' לׁשֹון ׁשּנאמר מקֹום ׁשּכל [ּולהעיר,7'ּכלל' ְְְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָָָָָ

כּו' ּדנּגיד ּדינּור נהר ּכמֹו המׁשכה, מּלׁשֹון ּגם הּוא על 8ׁש'הּגדה' ׁשּמֹורה , ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָ

ּדחכמתא, מילין הּוא 'הּגדה' ׁשּלׁשֹון וזהּו ּומקֹורֹו, מּׁשרׁשֹו הענין ְְְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָָהמׁשכת

ּׁשּכתּוב  מה ּגם וזהּו כּו'. ּומקֹורּה מּׁשרׁשּה החכמה המׁשכת ענין 9ׁשהּוא ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

החכמה  מּבחינת ("מּגיד") ההמׁשכה ענין ׁשהּוא אחרית, מראׁשית ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָהּמּגיד

("אחרית") הּמלכּות לבחינת לבניו 10("ראׁשית") ׁשאמר מּיעקב היא והראיה ,[ ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹ

לׁשֹון  ונאמר הּקץ, להם לגּלֹות ׁשרצה ז"ל רּבֹותינּו ואמרּו גֹו', לכם" ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ"ואּגידה

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

ואילך.1) א שנח, פרשתנו אוה"ת וראה א. מט, ב.2)פרשתנו רלד, פרשתנו זח"א ב. פצ"ח, ב"ר וראה א. נו, פסחים

ואילך).3) 167 ע' ח"י (לקו"ש שבהתוועדות בשיחות נתבארו - הש"ס מלשון רש"י בפירוש השינויים תרכ"ו 4)פרטי דשנת

תר"ם  זו מצה המשך ואילך). שפג ע' תרכ"ז (סה"מ תרכ"ז זכו מהיכן ד"ה גם וראה ואילך). קצה ע' תרכ"ו בסה"מ (נדפס

רנה). ע' ח"א תר"ם שמג.5)(סה"מ ע' אג"ק לוי"צ מלקוטי גם אוה"ת 6)להעיר וראה א. קסא, ב. נ, ח"ג א. רמט, פרשתנו

א. שפג, ואילך.7)שם. א שנח, שם אוה"ת י.8)ראה ז, י.9)דניאל מו, שם.10)ישעי' אוה"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
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d"kyz'dו ,zah c"i ,igie t"y

ּדחכמתא. מילין הּוא 'הּגדה' לׁשֹון ּכי ְְְִִִַַָָָָָָָ'הּגדה',

ּבּזהר  'הּגדה'11ואמרּו ּדוקא מה מּפני הּטעם ְְְְִֵַַַַַַַַָָָָֹ

"ואּגידה" ּבתבת ּכי ּדחכמתא, מילין על ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָמֹורה

ּדּלים  ּגֹומל ׁשהּוא ּדל"ת, ּגימ"ל אֹותּיֹות ,12יׁש ִִִֵֵֶֶֶַָ

מתחיל  חסדים ּגמילּות ולכן הׁשּפעה, ְְְְְֲִִִֵַַָָָָלׁשֹון

וגם  הׁשּפעה, ּבחינת ׁשהּוא ׁשם על ְְְְִִֵֶֶַַַַָָּבגימ"ל

מתחיל  הׁשּפעה ּבחינת ּכן ּגם ׁשהיא ְְְְִִִֵֶַַַַָָָּגאּולה

ּוכתיב  אׁשר 13ּבגימ"ל, ּכל ּכעל גֹו' ה' חסדי  ְְְְֲִִֵֶֶַַָ

ודל"ת  הׁשּפעה. ּבחינת הּוא ׁשגימ"ל גֹו', ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָּגמלנּו

ולי  "דּלֹותי ּדוד ׁשאמר ׁשּזהּו מקּבל, ּבחינת ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָהּוא

ׁשּכתּוב 14יהֹוׁשיע" ּוכמֹו אני,15, ואביֹון עני ּכי ְְְְִִִִֶֶַָָָ

לית  ּדוד ) מדרגת הּמלכּות, (ספירת סיהרא ְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָּכי

ּכלּום  מּגרמּה הּוא 16לּה ׁשּב"אּגידה" והּיּו"ד . ְְְְִִֶַַַָָָ

"אּגידה" ּתבת ולכן כּו'. הּמׁשּפיע יסֹוד ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָּבחינת

יעקב  ׁשאמר וזהּו ּדחכמתא. מילין על ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָֹמֹורה

ּוממׁשי ּדחכמתא. מילין ׁשהּוא לכם", ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָ"ואּגידה 

מילין  ׁשהן ׁשּבּתֹורה אּגדה ּדברי ׁשּיׁש ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָלבאר,

הּתֹורה  ּפנימּיּות ּבחינת ׁשהיא ּביֹותר, ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָּדחכמתא

סתימא ּבבחינת ׁשהם ּדרזין לרזין ּדכל (ועד ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָ

ז"ל  רּבֹותינּו ּׁשאמרּו מה וזהּו רצֹונ17סתימין). , ְְְְְִִֵֶֶַַַָ

הּגדה, למֹוד העֹולם, והיה ׁשאמר מי ְְִִֶֶַַַָָָָָָָׁשּתּכיר

והינּו, כּו', הּקּב"ה את מּכיר אּתה ּכ ְְִִֶֶַַַַָָָָׁשּמּתֹו

הּתֹורה  ּפנימּיּות ּבחינת הּוא .18ׁש'הּגדה' ְְִִִֶַַַָָָ

ÔÈÚ‰Â ּדּבּור 19ּבזה ׁשּבין מהחלּוקים ּדהּנה, , ¿»ƒ¿»ְִִִִֵֵֵֶֶַָ

אפׁשר  ואמירה ׁשּדיּבּור והּגדה, ְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָאמירה

ׁשהּוא  הּדּבּור ּכי הּנפׁש, מחיצֹונּיּות רק ְִִִִִֵֶֶֶֶַַַׁשּיהיּו

ואחד  ּבּפה "אחד ׁשל ּבאֹופן להיֹות יכֹול ְְְִֶֶֶֶֶֶַַָָָּבּפה,

יכֹולה 20ּבּלב" ּבּלב, ׁשהיא אמירה ואפילּו , ְֲֲִִִֵֵֶַַַָָ

רצֹונֹו אמּתית היפ הּנפׁש, ּפנימּיּות היפ ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַלהיֹות

ּברמּב"ם  אֹותֹו21[וכּמבאר ׁשּכֹופין ההלכה טעם ְְְֲִֶַַַַַַָָָָֹ
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(ולכן  אנסֹו ׁשּיצרֹו לפי אני, רֹוצה ׁשּיאמר ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָֹעד

האמּתי  הרצֹון אבל לעברה), ּומתאּוה ְֲֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָרֹוצה

יׂשראל  מּבני ואחד אחד ּכל ׁשל נפׁשֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָּבפנימּיּות

זה  ועלֿידי העליֹון, רצֹון ּכפי לעׂשֹות ְְְְְֲִֵֶֶַַָהּוא

הנעׂשה  ּורצֹונֹו האֹונס מבּטלים אֹותֹו, ְְְֲִִֶֶֶַַַָׁשּכֹופין

נפׁשֹו. ּבפנימּיּות ּׁשחפץ מה ועֹוׂשה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָעלֿידיֿזה,

רֹוצה" "איני ׁשאמירתֹו ּבמּוחׁש רֹואים ְֲֲִִִֵֵֶֶַָָוהרי

ּבּפה  "אחד ׁשל ּבאֹופן אינּה הּכפּיה), ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ(לפני

לעׂשֹות  רצה לא ּבלּבֹו ּגם ּכי ּבּלב", ְְֲִִֵֶַַַָָָֹואחד

ז"ל  חכמינּו חֹומד),22(ּובלׁשֹון והּלב רֹואה העין ְְֲִִֵֵֵַַַָָָ

אבל  הּלב, חיצֹונּיּות מּצד ּבאה זֹו ׁשאמירה ֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָאּלא

רצֹונֹו לעׂשֹות ּתמיד רֹוצה לּבֹו ְְֲִִִִִֶַָּבפנימּיּות

ּבאה  ׁשהיא 'הּגדה', מהּֿׁשאיןּֿכן ,[ְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָיתּבר

ׁש'הּגדה' ּבּזהר ּׁשּכתּוב מה וזהּו הּלב. ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹמּפנימּיּות

מילין  ׁשל ענינם ּכי ּדחכמתא, מילין ְְְְְִִִִִִֶַָָָָהינּו

ּפנימ ּיּות - ׁשהן ּדחכמתא - ּדאֹוריתא (ו'סתים') ְְְְְְְִִִֵֶַָָָָ

ׁשל  (ו'סתים') הּפנימּיּות את ּומגּלֹות  ְְְְְִִִֶֶַַַָהּמעֹוררֹות

הּקּב"ה,23הּנׁשמה  ׁשל ה'הּגדה' ּבענין הּוא וכן . ְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָ

אֹורֿאיןֿסֹוף  ּפנימּיּות המׁשכת הּוא ְְִִֵֵֶַַָָׁשּפירּוׁשּה

לימּוד  ׁשעלֿידי  הּנ"ל רז"ל ּוכמאמר ְְְֲִִֵֶַַַַַַַּבגילּוי,

הּקּב"ה  את מּכיר אּתה 'הּגדה') (מּלׁשֹון ְִִֶַַַַַָָָָָָָאּגדה

ּומתּגּלה  מאיר הּתֹורה) (ּפנימּיּות ּבאּגדה ּכי ְְִִִִִֵֶַַַַָָָכּו',

ּובזה  ּדקּודׁשאּֿברי ֿהּוא. (ו'סתים') ְְְְְִִִִִֶָָָמּפנימּיּות

ּגּופא  "ואּגידה" ׁשּבתבת ׁשּבקׁש24יּובן מרּומז ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ

ּביֹותר, ּפנימי ענין לבניו לגּלֹות להּגיד, ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָֹיעקב

ּתכלית  ׁשל הּגילּוי הּוא ׁשענינֹו הּימין, ְְִִִִֵֶֶַַַָָקץ

ו'סתים' ּדנׁשמה ס'תים' ּגילּוי - והּפנימי ְְְְִִִִִִַַָָָָָהּסתּום

ּדאֹוריתא. 'סתים' עלֿידי ְְְְְְִִֵַַָָָּדקּודׁשאּֿבריֿהּוא

יעקב,‡Cג) ׁשל עיניו ראֹות ּכפי הּוא זה ּכל «ְְֲִֵֶֶַָָֹ

ּבעֹולמֹו, ׁשעמדּו ּכפי ּבניו את ְְְְִִֶֶֶָָָָׁשּבראֹותֹו

מסּוימת) הכנה (לאחרי ראּויים ׁשהם ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָחׁשב

ׁשחׁשב  מּזה [ּובמּכלֿׁשּכן הּקץ את להם ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּיגּלה
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ב.22) פ"י, במדב"ר וראה שם. אבןֿעזרא לט. טו, שלח ג.23)פירש"י ה, ויקרא שרש"י 24)לקו"ת ביותר יומתק ועפ"ז

לכם". "ואגידה התיבות על זה ענין מפרש

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
È‡,כשר הגט בכפייה זאת שאמר (ÔÎÏÂולמרות BÒ‡ B¯ˆiL ÈÙÏ ¬ƒ¿ƒ∆ƒ¿¬»¿»≈

(‰¯·ÚÏ ‰e‡˙Óe ‰ˆB¯,בלבד חיצוני דבר היא רוצה שאינו ואמירתו ∆ƒ¿«∆«¬≈»
„Á‡Â „Á‡ Ïk ÏL BLÙ ˙eiÓÈÙa ÈzÓ‡‰ ÔBˆ¯‰ Ï·‡¬»»»»¬ƒƒƒ¿ƒƒ«¿∆»∆»¿∆»

ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯ ÈÙk ˙BNÚÏ ‡e‰ Ï‡¯NÈ ÈaÓ התורה לפי ואם ƒ¿≈ƒ¿»≈«¬¿ƒ¿»∆¿
נעשה  הדבר לאשתו, גט לתת חייב הוא

והפנימי, האמיתי Ê‰רצונו È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆
ÌÈÏh·Ó ,B˙B‡ ÔÈÙBkL∆ƒ¿«¿ƒ

ÒB‡‰אנסו הרע BBˆ¯eשיצרו »∆¿
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‰NÚ‰ לו וגורם ««¬∆«¿≈∆

התורה, כהוראת לעשות לסרב

‰NBÚÂ דבר של Ó‰בסופו ¿∆«
È¯‰Â .BLÙ ˙eiÓÈÙa ıÙÁM∆»≈ƒ¿ƒƒ«¿«¬≈
B˙¯ÈÓ‡L LÁeÓa ÌÈ‡B¯ƒ¿»∆¬ƒ»
,(‰iÙk‰ ÈÙÏ) "‰ˆB¯ ÈÈ‡"≈ƒ∆ƒ¿≈«¿ƒ»
‰ta „Á‡" ÏL ÔÙB‡a dÈ‡≈»¿∆∆∆»«∆

,"·la „Á‡Â אכן בפה סירובו אלא ¿∆»«≈
ליבו  וכוונות מחשבותיו את תואם

שעה, Ï‡באותה BaÏa Ìb Èkƒ«¿ƒ…
eÈÓÎÁ ÔBLÏ·e) ˙BNÚÏ ‰ˆ»̄»«¬ƒ¿¬»≈

Ï"Ê22·l‰Â ‰‡B¯ ÔÈÚ‰ «»«ƒ»¿«≈
„ÓBÁ לעשות רצון שייתכן הרי ≈

בלב  גם זה ),עבירה הרי ולכאורה

מבואר  כך ועל הנפש בפנימיות קשור

הנפש  מפנימיות זה אין שבאמת כאן

„vÓ ‰‡a BÊ ‰¯ÈÓ‡L ‡l‡∆»∆¬ƒ»»»ƒ«
·l‰ ˙eiBˆÈÁ מדובר עצמו בלב ƒƒ«≈

לעומק  קשור שלא חיצוני ברובד

הנפש, eiÓÈÙa˙ופנימיות Ï·‡¬»ƒ¿ƒƒ
‰ˆB¯ BaÏיהודי בכל ÈÓz„כל ƒ∆»ƒ

C¯a˙È],זמן BBˆ¯ ˙BNÚÏ«¬¿ƒ¿»≈
‡È‰L ,'‰„b‰' ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈«»»∆ƒ

ו'אמירה' ל'דיבור' ««a‡‰בניגוד
.·l‰ ˙eiÓÈtÓƒ¿ƒƒ«≈
¯‰fa ·e˙kM ‰Ó e‰ÊÂ והובא ¿∆«∆»«…«

ÔÈÏÈÓלעיל eÈ‰ '‰„b‰'L∆«»»«¿ƒƒ
ÔÈÏÈÓ ÏL ÌÈÚ Èk ,‡˙ÓÎÁc¿»¿¿»ƒƒ¿»»∆ƒƒ
˙eiÓÈt - ‡˙ÓÎÁc¿»¿¿»¿ƒƒ

‡˙È¯B‡c ('ÌÈ˙Ò'Â) החלק ¿»ƒ¿«¿»
- התורה של והנעלם ≈∆Ô‰Lהנסתר

הסוד  שבתורת החכמה דברי

˙‡ ˙Bl‚Óe ˙B¯¯BÚn‰«¿¿¿«∆
(ÌÈ˙ÒÂ) ˙eiÓÈt‰ הנסתר החלק «¿ƒƒ¿»ƒ

‰ÓLp‰והנעלם ÏL23. ∆«¿»»

,‰"aw‰ ÏL '‰„b‰'‰ ÔÈÚa ‡e‰ ÔÎÂ הקדושֿברוךֿהוא כאשר ¿≈¿ƒ¿«««»»∆«»»
'הגדה' של באופן לדיבור שנמשל אלוקי אור ומגלה «≈∆dLe¯ÈtLממשיך

ÈeÏÈ‚a ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ˙eiÓÈt ˙ÎLÓ‰ ‡e‰ אור והארת המשכת «¿»«¿ƒƒ≈¿ƒ
נסתרות, הן כלל שבדרך ופנימיות נעלות מדרגות ¯Ï"Êאלוקי ¯Ó‡ÓÎe¿«¬«««

‰„b‡ „eÓÈÏ È„ÈŒÏÚL Ï"p‰««∆«¿≈ƒ«»»
('‰„b‰' ÔBLlÓ) פנימיות היינו ƒ¿«»»

אלוקות  בענייני העוסקת ,התורה
,'eÎ ‰"aw‰ ˙‡ ¯ÈkÓ ‰z‡«»«ƒ∆«»»

˙eiÓÈt) ‰„b‡a Èk וסודות ƒ««»»¿ƒƒ
‰lb˙Óe ¯È‡Ó (‰¯Bz‰«»≈ƒƒ¿«∆

('ÌÈ˙Ò'Â) ˙eiÓÈtÓ אלוקי אור ƒ¿ƒƒ¿»ƒ
ונעלם  e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜c¿¿»¿ƒ‡נעלה

הקדושֿברוךֿהוא  .של
˙·˙aL Ô·eÈ ‰Ê·e במילה »∆»∆¿≈«

‡Ùeb "‰„Èb‡Â"24 עצמה ¿«ƒ»»
,„Èb‰Ï ·˜ÚÈ L˜aL ÊÓe¯Ó¿»∆ƒ≈«¬…¿«ƒ
'הגדה', בגדר שהם דברים לבניו לומר

ÈÓÈtהיינו  ÔÈÚ ÂÈ·Ï ˙Bl‚Ï¿«¿»»ƒ¿»¿ƒƒ
,¯˙BÈa היינו ש'הגדה ' לעיל כמבואר  ¿≈

והעניין  הנפש, מפנימיות דברים גילוי

היינו  'להגיד', יעקב שביקש הפנימי

הוא, ולגלות ‰ÔÈÓi,להמשיך ı≈̃«»ƒ
ÏL ÈeÏÈb‰ ‡e‰ BÈÚL∆ƒ¿»«ƒ∆

ÈÓÈt‰Â Ìe˙q‰ ˙ÈÏÎz הדבר «¿ƒ«»¿«¿ƒƒ
- פנימי והכי נעלם ÈeÏÈbƒהכי

'ÌÈ˙Ò'Â ‰ÓLc 'ÌÈ˙Ò'»ƒƒ¿»»¿»ƒ
‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜c לגלות ¿¿»¿ƒ

פנימיים  הכי החלקים את ולהמשיך

 ֿ הקדוש ושל הנשמה של נעלמים והכי

והמשכת È„ÈŒÏÚברוךֿהוא גילוי «¿≈
‡˙È¯B‡c 'ÌÈ˙Ò' הכי החלקים »ƒ¿«¿»

התורה. של נעלמים והכי פנימיים

‰Ê Ïk C‡ יעקב ‚) של הרצון «»∆
והנעלמים  הפנימיים הדברים את לגלות

ÂÈÈÚהללו  ˙B‡¯ ÈÙk ‡e‰¿ƒ¿≈»
B˙B‡¯aLההבנה  ,·˜ÚÈ ÏL∆«¬…∆ƒ¿

BÓÏBÚa e„ÓÚL ÈÙk ÂÈa ˙‡∆»»¿ƒ∆»¿¿»
הנעלה  בעולם קיימים שהם כפי

עצמו, יעקב של יעקב LÁ·והפנימי »«
Ì‰Lיעקב (È¯Á‡Ïבני ÌÈÈe‡¯ ∆≈¿ƒ¿«¬≈

Ì‰Ï ‰l‚iL (˙ÓÈeÒÓ ‰Î‰¬»»¿∆∆∆¿«∆»∆
‰fÓ ÔkLŒÏkÓ·e] ıw‰ ˙‡∆«≈¿ƒ»∆≈ƒ∆

·LÁL יעקבÚ‚Ba eÏÈÙ‡ ∆»«¬ƒ¿≈«
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d"kyz'dח ,zah c"i ,igie t"y

נתּברר  ׁשּכבר לעׂשו ּבנֹוגע ּכבר 25אפילּו ולכן , ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָ

גֹו' לי ויהי אמר ׁשּלכן הּגאּולה, להיֹות ְְְְִִִֵֶַַַָָָָיכֹולה

הּמׁשיח 26וחמֹור  מל זה להם 27- ׁשאמר וזהּו ,[ ְֲִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ

(ּכֹולל  ּתתאּספּו ׁשּכאׁשר לכם", ואּגידה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ"האספּו

הּניצֹוצֹות  ּובירּור ּדאסיפת הענין )28ּגם ְֲִִִֵַַַַָָ

קץ  את לכם" (אגּלה) "אּגידה אזי ְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָותתאחדּו,

מעמדם  מּצד אבל הּימים"). ("ּבאחרית ְֲֲֲִִִִַַַַַָָָָָהּימין

ראּויים  היּו לא עצמם, יעקב ּבני ׁשל ְְְֲִֵֶַַַָָָָֹֹּומּצבם

יעקב, מּמדרגת ּתחּתֹונה ּבמדרגה להיֹותם ,ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָֹלכ

לעיל  הּנזּכר רז"ל מאמר מהמׁש ,29וכּמּובן ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָ

אמר: ׁשכינה, מּמּנּו ׁשּנסּתּלקה יעקב ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּכׁשראה

לֹו אמרּו כּו'. ּפסּול ּבמּטתי יׁש חסֿוׁשלֹום ְְְְִִֵֶַָָָָׁשּמא

אמרּו: אחד. ה' אלקינּו ה' יׂשראל ׁשמע ְְְֱִֵֵֶַָָָָָֹּבניו:

אּלא  ּבלּבנּו אין ּכ אחד, אּלא ּבלּב ׁשאין ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָּכׁשם

ּבכ"ף  ,ּכ כּו' ּכׁשם ׁשאמרּו ּגּופא ׁשּמּזה ְְְִֵֶֶֶֶָָָָָאחד,

יעקב.30הּדמיֹון  מּמדרגת למּטה ׁשהיּו מּובן , ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָֹ

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ הּגמרא לׁשֹון ּדּיּוק לבאר 31יׁש ¿«ƒ∆ְְְִֵֵַָָָ

(ולא  ׁשכינה" מּמּנּו ְְְְִִִֶַָָֹ"נסּתּלקה

מּמּנּו נתּכּסה מּמּנּו32ׁשהּקץ נסּתם ),33אֹו ְְִִִִֵֶֶֶַַַָ

ׁשּׁשֹוכנת  עלֿׁשם 'ׁשכינה', ְִֵֶֶֶֶַַָָׁשהּלׁשֹון

וזהּו34ּומתלּבׁשת  למּטה, ההמׁשכה על מֹורה , ְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָ

מבּקׁש ׁשעה ּבאֹותּה ׁשהּוא (מה מּמּנּו ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשּנסּתּלקה

לבניו  הּקץ זה 35לגּלֹות ּבענין להׁשּכין הּיכֹולת ( ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָ

עצמֹו, ׁשּיעקב והינּו, למּטה. - הּקץ ּגילּוי -ְְְְֲִֵֶַַַַַָֹ

 ֿ ּדאֹורֿאין (הּגילּוי יתּבר ׁשכינתֹו עליו ְְְְִִִֵֵַָָָָָָׁשרתה

להם  אמר (ׁשהרי לאחריֿכן ּגם ּברּוֿהּוא) ְֲֲֵֵֵֶֶַַַָָָסֹוף

ׁשּבׁשביל  נבּואה, עניני וכּמה ּכּמה ּומּיד ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָּתיכף

הּקץ  וגם הּׁשכינה), הׁשראת להיֹות צריכה ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָזה
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וישלח.25) ר"פ ו.26)תו"א לב, ואילך.27)וישלח 70 ע' ח"א לקו"ש וראה ו. פע"ה, ס"ע 28)ב"ר פרשתנו אוה"ת ראה

קסה. ס"ע פרשתנו להצ"צ הזהר ביאורי ג.29)שנח. פצ"ח, ב"ר וראה שם. ויקהל 30)פסחים סע"ד, פד, תצוה תו"א ראה

שפד). ע' תרכ"ז (סה"מ הנ"ל ישראל זכו מהיכן ד"ה אֿב. קסח, דא"ח עם סידור ג. שם.31)פז, בב"ר 32)פסחים כהלשון

הענין.33)שם. פרטי לפרש נחית לא שלכן ס"א), (כנ"ל אגב כבדרך הובא ששם הפרשה, בהתחלת רש"י תניא 34)כלשון

ב). (נז, עה"פ.35)פמ"א תמימה בתורה פי' עד"ז

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÂNÚÏ הקדושה היפך של לצד a˙¯¯ששייך ¯·kL25 הטוב בו ונפרד ¿≈»∆¿»ƒ¿»≈

לקדושה, אותו להעלות ואפשר BÈ‰Ï˙מהרע ‰ÏBÎÈ ¯·k ÔÎÏÂ¿»≈¿»¿»ƒ¿
‰Ïe‡b‰,השלמהÔÎlL יעקב מחרן כאשר ששב לאחר עשו עם נפגש «¿»∆»≈

¯Ó‡ לעשו יעקב¯BÓÁÂ 'B‚ ÈÏ È‰ÈÂ26ÁÈLn‰ CÏÓ ‰Ê -27 »««¿ƒƒ«¬∆∆∆«»ƒ«
לבוא  עתיד ז"ל חכמינו דברי פי שעל

לפי כשהוא  ואם חמור, על רכוב

עשו  יעקב, של התברר ההבנה כבר

שבני  כלֿשכן לגאולה, מוכן והוא

הקץ  להם שיתגלה ראויים כבר ],יעקב
eÙÒ‡‰" Ì‰Ï ¯Ó‡L e‰ÊÂ¿∆∆»«»∆≈»¿
¯L‡kL ,"ÌÎÏ ‰„Èb‡Â¿«ƒ»»∆∆«¬∆

eÙq‡˙z ביחדÌb ÏÏBk) המושג ƒ¿«¿≈«
את 'אסיפה' גם כולל זה בהקשר

¯e¯È·e ˙ÙÈÒ‡c ÔÈÚ‰»ƒ¿»«¬ƒ«≈
˙BˆBˆÈp‰28 שנפלו הקדושה של «ƒ

יעקב למטה  בני על מוטל והיה

ו'לברר' ולהעלותם 'לאסוף' אותם

e„Á‡˙˙Âלקדושה  יעקב ) בני כל ¿ƒ¿«¬
(‡‚l‰)ביחד  ‰„Èb‡" ÈÊ‡ ,¬««ƒ»¬«∆

ÔÈÓi‰ ı˜ ˙‡ "ÌÎÏ»∆∆≈«»ƒ
Ï·‡ .("ÌÈÓi‰ ˙È¯Á‡a")¿«¬ƒ«»ƒ¬»
היה  לא יעקב שעה באותה למעשה

אמנם  כי לבניו הקץ את לגלות יכול

יעקב  של בעולמו הם יעקב שבני  כפי

ר  כבר הם שלו המבט אויים ומנקודת

אבל  אלה, נעלים »vÓƒ„לגילויים
·˜ÚÈ Èa ÏL Ì·vÓe Ì„ÓÚÓ«¬»»«»»∆¿≈«¬…

,ÌÓˆÚעדייןÌÈÈe‡¯ eÈ‰ ‡Ï «¿»…»¿ƒ
Ì˙BÈ‰Ï ,CÎÏ היו יעקב שבני כיוון ¿»ƒ¿»

‰BzÁz ‰‚¯„Óa נמוכה יותר ¿«¿≈»«¿»
·˜ÚÈ ˙‚¯„nÓ,עצמוÔ·enÎÂ ƒ«¿≈««¬…¿«»

¯kÊp‰ Ï"Ê¯ ¯Ó‡Ó CLÓ‰Ó≈∆¿≈«¬««««ƒ¿»
ÏÈÚÏ29·˜ÚÈ ‰‡¯LkL , ¿≈∆¿∆»»«¬…

‰ÈÎL epnÓ ‰˜lzÒpL ונמנע ∆ƒ¿«¿»ƒ∆¿ƒ»
הקץ, את לגלות nL‡ממנו :¯Ó‡»«∆»

È˙hÓa LÈ ÌBÏLÂŒÒÁ באחד «¿»≈¿ƒ»ƒ
חלציי ‡e¯Óמיוצאי .'eÎ ÏeÒt¿»¿

Ï‡¯NÈ ÚÓL :ÂÈa BÏ שמע »»¿«ƒ¿»≈
'ישראל' הנקרא אבינו ‡e¯Óיעקב .„Á‡ '‰ eÈ˜Ï‡ התכוונו ‰' ובכך ¡…≈∆»»¿

לו: לומר יעקב ‡Á„בני ‡l‡ EaÏa ÔÈ‡L ÌLk מאמין בוודאי ואתה ¿≈∆≈¿ƒ¿∆»∆»
ה',באמונה  באחדות ‡Á„שלימה ‡l‡ eaÏa ÔÈ‡ Ck אנחנו וגם »≈¿ƒ≈∆»∆»

באמונה  ה' באחדות Ùeb‡שלימה,מאמינים ‰fnL עצמוe¯Ó‡L ∆ƒ∆»∆»¿
ÔBÈÓc‰ Û"Îa ,Ck 'eÎ ÌLk30 שלהם שהאמונה לאמונה היינו דומה ¿≈»¿»«ƒ¿

אותו  ממש לא היא אבל יעקב של

eÈ‰Lהדבר, Ô·eÓ יעקב בני »∆»
·˜ÚÈ ˙‚¯„nÓ ‰hÓÏ כפי ולא ¿«»ƒ«¿≈««¬…

למדרגתו  הגיעו כבר שהם חשב שיעקב

ממקור  אלוקי אור לגילוי וראויים

ונעלם. פנימי

˜eic ¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿»≈ƒ
‡¯Ób‰ ÔBLÏ31 ביקש שכאשר ¿«¿»»

הדבר  הקץ, את לבניו לגלות יעקב

מ  כינמנע epnÓמנו ‰˜lzÒ"ƒ¿«¿»ƒ∆
‡ÏÂ) "‰ÈÎLאמרוıw‰L ¿ƒ»¿…∆«≈

‡epnÓ32Bנתעלםqk˙‰עצמו  ƒ¿«»ƒ∆
epnÓ ÌzÒ33ÔBLl‰L ,( ƒ¿«ƒ∆∆«»

'‰ÈÎL',אלוקות השראת לגבי ¿ƒ»
˙ÎBML ÌLŒÏÚ ושורה נמצאת «≈∆∆∆

˙LaÏ˙Óe34,תחתונים בעולמות ƒ¿«∆∆
‰ÎLÓ‰‰ ÏÚ ‰¯BÓ הירידה ∆«««¿»»

האלוקות של «»¿hÓÏ‰,וההתגלות
epnÓ ‰˜lzÒpL e‰ÊÂ מיעקב ¿∆∆ƒ¿«¿»ƒ∆

‰ÚL d˙B‡a ‡e‰L ‰Ó)«∆¿»»»
ÂÈ·Ï ıw‰ ˙Bl‚Ï Lw·Ó35( ¿«≈¿««≈¿»»

ÔÈkL‰Ï ˙ÏBÎi‰ את להשרות «¿∆¿«¿ƒ
‰ıwהשכינה  ÈeÏÈb - ‰Ê ÔÈÚa¿ƒ¿»∆ƒ«≈

·˜ÚiL ,eÈ‰Â .‰hÓÏ -¿«»¿«¿∆«¬…
B˙ÈÎL ÂÈÏÚ ‰˙¯L ,BÓˆÚ«¿»¿»»»¿ƒ»
ŒÔÈ‡Œ¯B‡c ÈeÏÈb‰) C¯a˙Èƒ¿»≈«ƒ¿≈

‡e‰ŒCe¯a ÛBÒ האלוקי האור »
ÔÎŒÈ¯Á‡Ïהבליֿגבול  Ìb גם ) «¿«¬≈≈

ונמנע  שכינה" ממנו ש"נסתלקה לאחר

לבניו  הקץ את לגלות ≈¬∆(È¯‰Lממנו
„iÓe ÛÎÈz Ì‰Ï ¯Ó‡ כמפורט »«»∆≈∆ƒ«

הבאים  nÎÂ‰בפסוקים ‰nk«»¿«»
‰‡e· ÈÈÚ להיות שעתיד מה על ƒ¿¿≈¿»
בעתיד, Ê‰איתם ÏÈ·LaL∆ƒ¿ƒ∆

‡Ï BÓˆÚ ıw‰ Ì‚Â ,(‰ÈÎM‰ ˙‡¯L‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿«¿»««¿ƒ»¿««≈«¿…
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ט 'eb mkl dcib`e etq`d xn`ie eipa l` awri `xwie

מּמּנּו נתּכּסה לא מּמּנּו36עצמֹו נסּתּלקה רק אּלא , ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָֹ

הּקץ, ּבחינת ׁשל למּטה) הּגילּוי (ענין ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָה"ׁשכינה"

למּטה. הּקץ ּגילּוי ּולהמׁשי להׁשּכין הּכח ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָֹׁשּזהּו

זה  ענין ז"ל חכמינּו מיחסים ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָואףֿעלּֿפי ֿכן

(אף  ׁשכינה מּמּנּו נסּתּלקה ּבאמרם ְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָֹליעקב,

לּׁשבטים, רק ׁשּנֹוגע ענין זה הרי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּלכאֹורה

לכ זּכאין ּבניו היּו ׁשּלא ,37והוהֿליּהֿלמימר ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָֹ

ראּויים  ּבניו ׁשאין ּגּופא זה ּכי ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָוכּיֹוצאּֿבזה),

ׁשּמצינּו ועלּֿדר ּבֹו. ּגם ירידה ּפעל הּקץ, ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָלגילּוי

רד  ל הּקּב"ה לֹו ׁשאמר רּבנּו ְֵֵֶֶֶַַַָָָֹּבמׁשה

ּבׁשביל  אּלא ּגדּולה ל נתּתי ּכלּום ,(מּגדּולת)ְְְְְְִִִִֶַָָָָ

הרי 38יׂשראל  ּכדבעי, אינם ׁשּבניֿיׂשראל וכיון , ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶָָָָָ

זֹו ירידה אמנם, ּבמׁשה. ּגם ירידה ּגֹורם ְְְְִִֵֶֶַָָָָֹזה

ׁשּבקׁש לאחרי רק היתה ׁשכינה, מּמּנּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּנסּתּלקה

היּו לפניֿזה ׁשּגם אף הּקץ, את להם ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָלגּלֹות

הּקץ. לגילּוי ראּויים היּו ׁשּלא ּומּצב ְְְֲִִֵֶַַַָָָֹּבמעמד

מּׁשּיכּות  מּופׁשט ּבהיֹותֹו ּכי הּדבר, ְְְִִִַַַַָָָָוטעם

נֹוגע  מּצבם היה לא מּצבם, אֹודֹות ֲֵַַַַָָָָָָָָֹּומחׁשבה

הּקץ, את להם לגּלֹות ּכׁשּבקׁש ורק ּבֹו, ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָּופֹועל

ּגם  מּצבם ּפעל עּמהם, וקׁשר ׁשּיכּות לֹו יׁש ְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשאז

ׁשּמצינּו ועלּֿדר ׁשכינה. מּמּנּו ׁשּנסּתּלקה ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָּבֹו,

מּכל  מּופׁשט היה ּבהר, ׁשּבעליתֹו רּבנּו, ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹּבמׁשה

העֹולם  עם קׁשר לֹו היה ולא ּדלמּטה, ְְְִִִִֶֶַָָָָָָָֹהענינים

ּובמדרגתֹו, ּבֹו העגל מעׂשה נגע לא ולכן ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹועניניו,

ׁשמיעה  עלֿידי זאת ׁשּידע מהּקּב"ה,39אף ְְִֵֵֶַַַַָָָָֹ

גֹו' מּסכה" עגל להם ׁש"עׂשּו א40ׁשהֹודיעֹו . ִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

את  ראה ּגם ּולאחריֿזה ההר, מן ירד ְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָּכאׁשר

ידיו  ׁשּכבדּו ועד הּדבר, ּבֹו נגע אזי ,41העגל, ְְֲֵֶֶַַַַָָָָָָָ

הּלּוחֹות 42וּיחר  את מּידיו וּיׁשל מׁשה .43אף ְִִֵֶֶַַַַַַָָֹ

לכם ‡ÌÓד) ואּגידה ּדֿהאספּו ׁשהענין ּכיון »¿»ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָ
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ממנו.36) ונתכסה הקץ הב"ר: מלשון השינוי ע"י זה א.37)ומודגש יא, סנהדרין תשא 38)ע"ד פירש"י א. לב, ברכות

ז. וע"ד 39)לב, שמיעה. עאכו"כ יד), פ"א, (ויק"ר שמצוחצחת לזו כלל דומה אינה מלוכלכת באספקלריא ראי' דאפילו

ובכ"מ). סי"ט. אגה"ק (ראה החכם על הנביא ח.40)מעלת שם, ה"ה.41)תשא פ"ד תענית יט.42)ירושלמי שם, תשא

מן 43) שירד אחרי היתה וכו') ידיו כבדו (שלכן בפועל מגדולתו שהירידה מגדולתך", רד "לך בנוגע הוא שעד"ז וי"ל

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
epnÓ ‰qk˙36,עצמו epnÓמיעקב ‰˜lzÒ ˜¯ ‡l‡ ƒ¿«»ƒ∆∆»«ƒ¿«¿»ƒ∆

e‰fL ,ıw‰ ˙ÈÁa ÏL (‰hÓÏ ÈeÏÈb‰ ÔÈÚ) "‰ÈÎL"‰«¿ƒ»ƒ¿««ƒ¿«»∆¿ƒ««≈∆∆
‰hÓÏ ıw‰ ÈeÏÈb CÈLÓ‰Ïe ÔÈkL‰Ï Ák‰ עלה לא למעשה ולכן «…«¿«¿ƒ¿«¿ƒƒ«≈¿«»

א  לגלות לבניו.בידו הקץ Ï"Êת eÈÓÎÁ ÌÈÒÁÈÓ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ≈¿«¬ƒ¬»≈«
‰Ê ÔÈÚ לגלות האפשרות חוסר של ƒ¿»∆

למטה הקץ את …¬»¿ÚÈÏ˜·,ו'להשכין'
‰ÈÎL epnÓ ‰˜lzÒ Ì¯Ó‡a¿»¿»ƒ¿«¿»ƒ∆¿ƒ»

‰Ê È¯‰ ‰¯B‡ÎlL Û‡) ההסתר «∆ƒ¿»¬≈∆
הקץ של Ú‚BpLוההתעלמות ÔÈÚƒ¿»∆≈«

ŒdÈÏŒ‰Â‰Â ,ÌÈË·MÏ ˜«̄«¿»ƒ¿«»≈
¯ÓÈÓÏ(ז"ל (לחכמינו להם והיה ¿≈«

ÔÈ‡kÊלומר  ÂÈa eÈ‰ ‡lL∆…»»»«»ƒ
CÎÏ37,הקץ להם שיתגלה ¿»

‰ÊaŒ‡ˆBiÎÂ דומה ביטוי או ¿«≈»∆
היכולת  וחוסר שההתעלמות שמשמעו

בגללם  היתה Ùeb‡לגלות ‰Ê Èk ,(ƒ∆»
עצמו  זה ¯‡ÌÈÈeדבר ÂÈa ÔÈ‡L∆≈»»¿ƒ

‰„È¯È ÏÚt ,ıw‰ ÈeÏÈ‚Ï¿ƒ«≈»«¿ƒ»
Baמסוימת  Ìb קודם למצבו יחסית «

מתוך  הקץ את לגלות ביקש כאשר לכן,

הזה. לגילוי ראויים כן שבניו הנחה

‰LÓa eÈˆnL C¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆»ƒ¿…∆
‰"aw‰ BÏ ¯Ó‡L ea¯ לאחר «≈∆»««»»

העגל (E˙Ïe„bÓ),חטא „¯ CÏ∆≈ƒ¿»¿
EÏ Èz˙ ÌeÏk רבינו למשה ¿»«ƒ¿

ÏÈ·La ‡l‡ ‰Ïe„b¿»∆»ƒ¿ƒ
Ï‡¯NÈ38Ï‡¯NÈŒÈaL ÔÂÈÎÂ , ƒ¿»≈¿≈»∆¿≈ƒ¿»≈

Ì¯Bb ‰Ê È¯‰ ,ÈÚ·„k ÌÈ‡≈»ƒ¿»≈¬≈∆≈
‰LÓa Ìb ‰„È¯È חסרון גם וכך ¿ƒ»«¿…∆

ביעקב. ירידה גורם יעקב בבני

BÊ ‰„È¯È ,ÌÓ‡,לעיל האמורה »¿»¿ƒ»
עצמו, אבינו «¿»¿lzÒpL∆ƒ˜‰ביעקב

˜¯ ‰˙È‰ ,‰ÈÎL epnÓƒ∆¿ƒ»»¿»«
Ì‰Ï ˙Bl‚Ï L˜aL È¯Á‡Ï¿«¬≈∆ƒ≈¿«»∆

ŒÈÙÏלבניו ÌbL Û‡ ,ıw‰ ˙‡∆«≈«∆«ƒ¿≈
‰Êמצידם vÓe·הם „ÓÚÓa eÈ‰ ∆»¿«¬»«»

ıw‰ ÈeÏÈ‚Ï ÌÈÈe‡¯ eÈ‰ ‡lL∆…»¿ƒ¿ƒ«≈
ביעקב  ירידה פעל לא מצבם אבל

עצמו.

¯·c‰ ÌÚËÂ היתה ביעקב שהירידה ¿«««»»
לבניו  ולגלות להמשיך ביקש כאשר רק

לכן, קודם ולא לבניו הזו העליונה ההמשכה B˙BÈ‰aאת Èk יעקב כאשר ƒƒ¿
Ì·vÓהיה ˙B„B‡ ‰·LÁÓe ˙eÎiMÓ ËLÙeÓ ורצונו ומחשבתו ¿»ƒ«»«¬»»«»»

בבניו, 'בהתלבשות' היו Ì·vÓלא ‰È‰ ‡Ïבניו של Ú‚Bהרוחני …»»«»»≈«
Ba ÏÚBÙe,ירידה בו פעל לא ומצבם מעמדם L˜aLkולכן ˜¯Â ≈¿«¿∆ƒ≈

Ê‡L ,ıw‰ ˙‡ Ì‰Ï ˙Bl‚Ï¿«»∆∆«≈∆»
Ì‰nÚ ¯L˜Â ˙eÎiL BÏ LÈ≈«»¿∆∆ƒ»∆
ומופשטת, רחוקה ולא קרובה בצורה

‰˜lzÒpL ,Ba Ìb Ì·vÓ ÏÚt»««»»«∆ƒ¿«¿»
‰ÈÎL epnÓ.לעיל כמבואר ƒ∆¿ƒ»

‰LÓa eÈˆnL C¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆»ƒ¿…∆
¯‰a B˙ÈÏÚaL ,ea¯ בימים «≈∆«¬ƒ»»»

בהר, למעלה היה ««‰È‰שבהם
ÌÈÈÚ‰ ÏkÓ ËLÙeÓ¿»ƒ»»ƒ¿»ƒ
¯L˜ BÏ ‰È‰ ‡ÏÂ ,‰hÓÏcƒ¿«»¿…»»∆∆
‡Ï ÔÎÏÂ ,ÂÈÈÚÂ ÌÏBÚ‰ ÌÚƒ»»¿ƒ¿»»¿»≈…
Ba Ï‚Ú‰ ‰NÚÓ Ú‚»««¬≈»≈∆

B˙‚¯„Ó·e,ירידה בו פעל ולא ¿«¿≈»
È„ÈŒÏÚ ˙‡Ê Ú„iL Û‡«∆»«…«¿≈

‰ÚÈÓL39,‰"aw‰Ó ¿ƒ»≈«»»
Ï‚Ú Ì‰Ï eNÚ"L BÚÈ„B‰L∆ƒ∆»»∆≈∆

'B‚ "‰ÎqÓ40 הדבר זאת בכל «≈»
מבחינתו. ומופשט רחוק »‡Cנשאר

„¯È ¯L‡k רבנו משה¯‰‰ ÔÓ «¬∆»«ƒ»»
¯‡‰למטה  Ìb ‰ÊŒÈ¯Á‡Ïe ,¿«¬≈∆«»»

Ï‚Ú‰ (כמבואר ‡˙ מקרוב ∆»≈∆
מרחוק  היא ששמיעה בחסידות

מקרוב), היא Baוראייה Ú‚ ÈÊ‡¬«»«
ÂÈ„È e„·kL „ÚÂ ,¯·c‰41 «»»¿«∆»¿»»

ירושלמי: בתלמוד ז"ל חכמינו כדברי

סאה  ארבעים משאוי היו הלוחות ..."

הכתב  שפרח כיוון סובלן, היה והכתב

ונפלו  משה של ידיו על כבדו

ÁiÂ42‰LÓ¯ונשתברו", Û‡ «ƒ««…∆
˙BÁel‰ ˙‡ ÂÈ„iÓ CÏLiÂ43 ««¿≈ƒ»»∆«

כאשר  לכן קודם קרה לא זה וכל

היחס  אז כי בהר עדיין היה משה

ישראל  בני של ומצבם למעמדם שלו

כלֿכך. קרוב היה לא

ÌÓ‡ יעקב „) שלמעשה למרות »¿»
זו  ולא הקץ, את לבניו גילה לא אבינו

ביעקב  לירידה גרם שהעניין אלא בלבד
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d"kyz'dי ,zah c"i ,igie t"y

ּבניֿיׂשראל), לכל (ׁשּנּתנה ּבּתֹורה נכּתב ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָגֹו'

ּפעל  הּקץ את לגּלֹות יעקב ׁשל ׁשרצֹונֹו ְְֲֵֶֶֶַַַַָָֹמּובן,

(הֹוראה) ּתֹורה ׁשּזהּו ועד למּטה, ּגם ְְְֶֶַַַָָָָָּפעּולתֹו

ּבל  ּגם וכּמּובן ּבּקׁשתם נצחית. ׁשהרי אוֿהכי, ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָ

ריקם  חֹוזרת אינּה צּדיקים מּמה 44ׁשל ויּובן . ְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

ענינם  ויעקב מׁשה (והרי רּבנּו ּבמׁשה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹּׁשּמצינּו

מּלגאו' ּומׁשה מּלבר ׁש'ּיעקב אּלא ),45אחד, ְְֲִִֶֶֶֶַַָָָֹֹ

ואראה  נא אעּברה גֹו' ואתחּנן ּתפּלתֹו, ְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשעלֿידי

הארץ  ענין 46את ּבבניֿיׂשראל לפעֹול ּבכדי , ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָ

נכנס  לא ׁשּבעצמ ֹו אף הּנה ּבאלקּות, ְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָֹֹהראּיה

 ֿ ּבבני הראּיה המׁשכת ּפעל מּכלֿמקֹום ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָלארץ,

ּתהיה  ׁשּבפנימּיּות (והינּו, מּקיף ּבדר ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָיׂשראל

הּכתּוב  ּכהמׁש הּׁשמיעה, ּבחינת רק 47ּבהם ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָ

אבל  גֹו', החקים אל ׁשמע יׂשראל ְְְֲִִֵֶַַַָָָֻועּתה

הראּיה) ּבחינת ּגם ּבהם המׁשי .48ּב'מּקיף' ְְְְִִִִִֶַַַָָָ

סמּו) ּביעקב ּגם לֹומר יׁש ְְֲֵֶֶֶַַַַָֹועלּֿדרֿזה

ׁשכינה,49להסּתּלקּותֹו מּמּנּו ׁשּנסּתּלקה ׁשאף ,( ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָ

ּבני  וׁשמעּו "הּקבצּו אחרּֿכ אמר ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָׁשּלכן

"האספּו50יעקב" אמירתֹו עלֿידי מּכלֿמקֹום , ְְֲֲִִֵֵַַָָָָֹ

אחריהם 51ואּגידה" (ולבניהם לבניו הּכח נתן , ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ

לגילּוי  ּבעבֹודתם ׁשּיּגיעּו הּימים) אחרית ְֲֲִִִִֶַַַַַָָָעד

חרּות  ׁשל ּבאֹופן ה' (עבֹודת מּקיף ּבדר 52הּקץ ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַ

ׁשּזהּו לֹומר ויׁש הרע). ּומּיצר העֹולם ְִֵֵֵֶֶֶַַָָָמאּומֹות

ּדברים  אֹומר "והתחיל רׁש"י: ּׁשּכתב ְְְִִִִֵֶַַַָָמה

ׁשּבקׁש למה ּבהמׁש ּבא זה ׁשענין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָאחרים",

והינּו הּקץ, את אחרים',53לגּלֹות ּב'ּדברים הכניס לגּלֹות, ּׁשּבקׁש ׁשּמה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָ

הּקץ  לגילּוי יבאּו ׁשעלֿידיֿזה גֹו', וׁשמעּו .54ּבֿהּקבצּו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹ
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לפי' זה דרש  שייכות תומתק וגם ההר; (מעלת) מן שילך אחרי יהי' שה"רד" - (רד) "לך" הלשון יתור עפ"ז (ויומתק ההר

ההר). מן לירידה שהכוונה שבכתוב, סע"א.44)הפשוט מג, זח"א ד"ה 45)ראה פנחס בלקו"ת נתבאר א). (כט, תי"ג ת"ז

פ"ד. (השני) בנ"י את ואתחנן.46)צו ד.47)ר"פ (לאדמו"ר 48)שם, שעה"ת גם וראה שם. אוה"ת ואתחנן. ר"פ לקו"ת

לתורה. תפילה שבין ההפרש להבין ד"ה ח"ב (ראה 49)האמצעי) דוקא להסתלקותו סמוך שהיתה דמשה ההמשכה בדוגמת

עח). ע' שם ב.50)אוה"ת שם, הוצרך 51)פרשתנו שמ"מ אלא לכם), (ואגידה הקץ את לגלות בקשתו ע"י זה פעל בכללות

שעה"ת  ד. ג, שם (לקו"ת מרחוק עכ"פ - הארץ את לראות הוצרך ל"ואתחנן" שנוסף משה, (ובדוגמת ושמעו" ל"הקבצו גם

שם)). אוה"ת ואילך. ב ל, סא).52)שם ע' בעש"ט ישראל חכמי בספר (נדפס הזקן אדמו"ר בת מכתב עיין - אחר באופן

רע"א.53) רלה, פרשתנו זהר גם סתומה 54)ראה היא הפרשה שהתחלת (אף פתוחה היא זו שפרשה הטעם לבאר יש ועפ"ז

עכ"פ). מקיף (בדרך למטה גם הקץ המשיך זו פרשה ע"י כי - ממנו) ונסתם הקץ את לגלות שביקש בגלל

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
כפי  חיובי, צד גם העניין בכל יש זאת בכל לעיל, כמבואר עצמו, אבינו

zÎ·שממשיך, 'B‚ ÌÎÏ ‰„Èb‡Â eÙÒ‡‰Œc ÔÈÚ‰L ÔÂÈk≈»∆»ƒ¿»¿≈»¿¿«ƒ»»∆ƒ¿»
Ï‡¯NÈŒÈa ÏÎÏ ‰zpL) ‰¯Bza מובן ולכן הבאים, הדורות בכל «»∆ƒ¿»¿»¿≈ƒ¿»≈

מסויים  ומצב במעמד יעקב לבני רק שנוגע מאורע על מדובר Ô·eÓ,שלא ,(»
˙‡ ˙Bl‚Ï ·˜ÚÈ ÏL BBˆ¯L∆¿∆«¬…¿«∆

B˙ÏeÚt ÏÚt ıw‰ החיובי במובן «≈»«¿»
‰¯Bz e‰fL „ÚÂ ,‰hÓÏ Ìb«¿«»¿«∆∆»
Ìb Ô·enÎÂ .˙ÈÁˆ (‰‡¯B‰)»»ƒ¿ƒ¿«»«

ÈÎ‰ŒÂ‡Ïa,הזאת ההוכחה ללא ¿«»ƒ
ÌÈ˜Ècˆ ÏL Ì˙Lwa È¯‰L∆¬≈«»»»∆«ƒƒ

Ì˜È¯ ˙¯ÊBÁ dÈ‡44 ובוודאי ≈»∆∆≈»
תוצאה  לכך היתה ביקש, יעקב שאם

ומבאר. שממשיך כפי מסויימת,

‰LÓa eÈˆnM ‰nÓ Ô·eÈÂ¿»ƒ«∆»ƒ¿…∆
·˜ÚÈÂ ‰LÓ È¯‰Â) ea«̄≈«¬≈…∆¿«¬…
·˜Úi'L ‡l‡ ,„Á‡ ÌÈÚƒ¿»»∆»∆»∆«¬…

'Â‡‚lÓ ‰LÓe ¯·lÓ45 כמבואר ƒ¿«…∆ƒ¿»
משה  וגם יעקב שגם וחסידות בקבלה

והקו  התיכון", "בריח בחינת הם

נמצאת  שבו הספירות של האמצעי

משה  של עניינו שהיא הדעת בחינת

מידתו  שהיא התפארת בחינת וגם רבנו

היא  והדעת האמת, מידת יעקב, של

חיצוניות  של ("מלגאו") הפנימיות

המידות), ≈¿»∆È„ÈŒÏÚL("מלבר")
B˙lÙz משה ‚B'של ÔpÁ˙‡Â , ¿ƒ»»∆¿««

 ‰¯aÚ‡˙‡ ‰‡¯‡Â ‡ ∆¿¿»»¿∆¿∆∆
ı¯‡‰46, הארץ את לראות ובקשתו »»∆

ŒÈ·aנועדה ÏBÚÙÏ È„Îaƒ¿≈ƒ¿ƒ¿≈
,˙e˜Ï‡a ‰i‡¯‰ ÔÈÚ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¿«»¿ƒ»∆¡…
ÒÎ ‡Ï BÓˆÚaL Û‡ ‰p‰ƒ≈«∆¿«¿…ƒ¿«

ı¯‡Ï בקשתו מקרא של פשוטו ולפי »»∆
נענתה, ÏÚtלא ÌB˜ÓŒÏkÓ משה ƒ»»»«

ŒÈ·aרבינו  ‰i‡¯‰ ˙ÎLÓ‰«¿»«»¿ƒ»ƒ¿≈
Ï‡¯NÈ,מסויימת במידה לפחות ƒ¿»≈

ÛÈwÓראייה C¯„a התלבשות ללא ¿∆∆«ƒ
eiÓÈÙaL˙פנימית, ,eÈ‰Â)¿«¿∆ƒ¿ƒƒ

Ì‰a ‰È‰zאלוקית CLÓ‰kהארה ,‰ÚÈÓM‰ ˙ÈÁa ˜¯ ƒ¿∆»∆«¿ƒ««¿ƒ»¿∆¿≈
·e˙k‰47'ÛÈwÓ'a Ï·‡ ,'B‚ ÌÈ˜Á‰ Ï‡ ÚÓL Ï‡¯NÈ ‰zÚÂ «»¿«»ƒ¿»≈¿«∆«Àƒ¬»¿«ƒ

‰¯‡i‰)לפחות  ˙ÈÁa Ìb Ì‰a CÈLÓ‰48. ƒ¿ƒ»∆«¿ƒ«»¿ƒ»
B˙e˜lzÒ‰Ï CeÓÒ) ·˜ÚÈa Ìb ¯ÓBÏ LÈ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ49,( ¿«∆∆∆≈««¿«¬…»¿ƒ¿«¿

‰ÈÎL epnÓ ‰˜lzÒpL Û‡L∆«∆ƒ¿«¿»ƒ∆¿ƒ»
הקץ, את גילה לא ≈«∆ÔÎlLולמעשה

eˆ·w‰" CkŒ¯Á‡ ¯Ó‡»«««»ƒ»¿
"·˜ÚÈ Èa eÚÓLÂ50, עניין ¿ƒ¿¿≈«¬…

ראייה  של עניין ולא בלבד השמיעה

B˙¯ÈÓ‡ È„ÈŒÏÚ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»«¿≈¬ƒ»
"‰„Èb‡Â eÙÒ‡‰"51 והרי ≈»¿¿«ƒ»

פנימי  עניין של התגלות היא "הגדה"

ÂÈ·ÏיעקבÔ˙ביותר, Ák‰ »««…«¿»»
„Ú Ì‰È¯Á‡ Ì‰È·ÏÂ)¿ƒ¿≈∆«¬≈∆«

ÌÈÓi‰ ˙È¯Á‡ נכתב הדבר שהרי «¬ƒ«»ƒ
הדורות  לכל הוראה שהיא )בתורה

Ì˙„B·Úa eÚÈbiL'ה בעבודת ∆«ƒ«¬»»
‰ıwשלהם ÈeÏÈ‚Ï לפחותC¯„a ¿ƒ«≈¿∆∆

ÏL ÔÙB‡a '‰ ˙„B·Ú) ÛÈwÓ«ƒ¬«¿∆∆
˙e¯Á52ÌÏBÚ‰ ˙BÓe‡Ó ≈≈»»

Ú¯‰ ¯ˆiÓeהמצב שיהיה מעין ƒ≈∆»«
לבוא  e‰fLלעתיד ¯ÓBÏ LÈÂ .(¿≈«∆∆

È"L¯ ·˙kM ‰Ó לפסוק בפירושו «∆»««ƒ
ÌÈ¯·cזה: ¯ÓB‡ ÏÈÁ˙‰Â"¿ƒ¿ƒ≈¿»ƒ

‡a ‰Ê ÔÈÚL ,"ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ∆ƒ¿»∆»
˙Bl‚Ï L˜aL ‰ÓÏ CLÓ‰a¿∆¿≈¿«∆ƒ≈¿«

eÈ‰Â ,ıw‰ ˙‡53‰nL ∆«≈¿«¿∆«
˙Bl‚Ï L˜aM זה את ממנו, ונמנע ∆ƒ≈¿«

‡ÌÈ¯Á',עצמו ÌÈ¯·c'a ÒÈÎ‰ƒ¿ƒ«¿»ƒ¬≈ƒ
ŒÏÚL ,'B‚ eÚÓLÂ eˆ·w‰-a¿ƒ»¿¿ƒ¿∆«

‰ÊŒÈ„È'קץ' של באופן ה' בעבודת ¿≈∆
לפחות מקיף ÈeÏÈ‚Ïבדרך e‡·È»…¿ƒ

ıw‰54.השלימה הגאולה של «≈
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