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‰M‡Â אל צעקה  ה ּנביאים  ּבני מ ּנׁשי אחת  ¿ƒ»ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָ

וג ֹו' ר ּבנּו1אליׁשע  ׁשל  ּבּמאמר  ּומבאר  . ְְֱֲִֵֵֶַַַָָָ

ההפטרה 2ה ּזקן  ׁשּבס ּפּור  הענינים  ּפרטי ּכל  ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ

מה  ּובהק ּדים  ב ). (סעיף  ּכדלק ּמן ה ', ְְְְְֲִִִַַַַַָּבעב ֹודת 

מ ּפאריט ׁש ה ּלל  ר ּבי ׁשל  ּבּמאמר  3ּׁשּכת ּוב  ֲִִִִֵֶֶַַַַָָ

ה ּנ"ל ) ה ּזקן אדמ ּו"ר  מאמר  על  מיּוסד  ְְְֲִֵֶֶַַַַַַַַָָ(ׁשּכּנראה 

הק ּדמה  ה ּסּפּורים 4ּכעין ׁשּכל  יד ּוע  ּדה ּנה  , ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ

מקרא  אין ּכי ּכפ ׁשּוטם , ׁשהיּו הגם  ,"ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָׁשּבּתנ

ּפׁשּוט ֹו מידי ּבחר ּו5יֹוצא  ל ּמה  ֿ מק ֹום  מ ּכל  , ְֲִִֵֵָָָָָ

,"ּבּתנ לכתבם  ּדיקא  א ּלּו ס ּפּורים  ְְְְִִִִֵַַַַָָָָה ּנביאים 

וס ֹוד ֹות  רזין ּבהם  ׁשרמזּו מ ּפני ל ֹומר   ּכרח ֿ ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָעל 

ּכאן  (עד  ה ' לעב ֹודת  ּדרכים  וכ ּמה  ְְְֲִִֶַַַַָָָעליֹונים 

ׁשּכׁשם  ּומ ּובן, ה ּלל ). ר ּבי ׁשל  ְְִִֵֵֶֶַַַָָָההק ּדמה 

הן  ׁשּבּתֹורה  ודינים  ׁשּבהלכ ֹות  ְֲִִֵֶֶֶַַַָָָׁשהה ֹורא ֹות 

ּכל ׁשֹון  מק ֹום , ּובכל  זמן ּבכל  נצח ּיֹות  ְְְְְִִִַָָָָה ֹורא ֹות 

ה ּזקן  ּגם 6אדמ ּו"ר  [וזה ּו נצחית  היא  ה ּתֹורה  : ְְְִִִֵֶַַַַָָ

ח ּיינּו הם  ּכי ׁשּכת ּוב  ּבמה  רק 7ה ּפיר ּוׁש (לא  ְִֵֵֵֶַַַַָֹ

ׁשּלֹומד  ער ), לע ּבט  ּדעם  (אין ח ּיּות ֹו היא  ְִִֵֶֶֶֶֶֶַָׁשּבזה 

את  ּפֹועלת  ׁשה ּתֹורה  ּגם ) א ּלא  ח ּיּות , מ ּתֹו ִֶֶֶֶֶַַַָָָּתֹורה 

ּובכל  זמן ּבכל  יׂשראל  איׁש ׁשל  ׁשח ּיּות ֹו והינּו לחיֹות ), (ּכיצד  הח ּיים  ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ(א ֹופן)

ה ּתֹורה  ׁשּבס ּפּורי הה ֹורא ֹות  ּגם  ּכ ה ּתֹורה ], ה ֹורא ֹות  ֿ ּפי על  להיֹות  צרי ְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָמק ֹום 

להפריד  ֿ אפ ׁשר  ואי אחת , ּתֹורה  היא  ה ּתֹורה  ּכל  ּכי נצח ּיֹות , ה ֹורא ֹות  ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָהן

וכפ  מ ּזּולת ֹו. אחד  ענין ֿ וׁשל ֹום  הרמ ּב"ם חס  ֿ ּדין ה ּתֹורה 8סק  ּׁשאין ׁשהא ֹומר  ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

ה ּפס ּוק  ּבין הפר ׁש [ואין אחת  ּתבה  אפיל ּו אחד  ּפס ּוק  אפיל ּו ה ', "אנכי 9מעם  ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

ה ּפס ּוק  ּובין "אלקי ּפלג ׁש"10הוי' היתה  אמר ֹו11"ותמנע  מ ׁשה  אמר : אם  ,[ ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ
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ואילך. 332 ע ' ח "ה לקו"ש ע "פ  דפרשתנו.1)*) ההפטרה התחלת - ואילך. א ד, לאחרונה 2)מלכיםֿב  שיצאו ַבהביכלאך

(ריגא  יקרים לקוטים א). ל, - ב  (כט , יב ֿיג שערים מאה סד. ח "ג נסתרות (בגנזי  מזמן כבר שנדפס  מה גם וישנו מהשבי ',

קלו. ע ' שם וראה קלז. ע ' הקצרים הזקן אדמו"ר במאמרי  ולאח "ז קלים. בשינויים בחצע "ג)), הערות (בתוס ' ע "ו (1939

בהם 3) מעיינים שהיו הלל, ר' של החסידות למאמרי  בנוגע  מהידוע  ולהעיר - ואילך). א (נח , וירא ס "פ  הרמון בפלח  נדפס 

וש"נ). קפב . ע ' היומן רשימת - מנחם תורת (ראה אותם לומדים א.4)וגם נח , א.5)שם סג, פי "ז.6)שבת ברכת 7)תניא

כ). ל, נצבים (ע "פ  ערבית דתפלת עולם" ה"ח .8)"אהבת פ "ג תשובה ו.9)הל' ה, ואתחנן ב . כ, יב .10)יתרו לו, וישלח 

העיקרים).11) מי "ג השמיני  (בעיקר פ "י  סנהדרין להרמב "ם פיה"מ 

    
בפסוק: פותחת וירא פרשת הפטרת

'B‚Â ÚLÈÏ‡ Ï‡ ‰˜Úˆ ÌÈ‡Èp‰ Èa ÈLpÓ ˙Á‡ ‰M‡Â1. ¿ƒ»««ƒ¿≈¿≈«¿ƒƒ»¬»∆¡ƒ»¿
Ô˜f‰ ea ÏL Ó‡na ‡Óe2etÒaL ÌÈÈÚ‰ ÈËt Ïk ¿»≈««¬»∆«≈«»≈»¿»≈»ƒ¿»ƒ∆¿ƒ

‰ËÙ‰‰שהם ‰'כפי  ˙„BÚa, ואחד אחד  כל  (ÛÈÚÒשל  Ôn˜Ï„k ««¿»»«¬«¿ƒ¿«»¿ƒ
e˙kM ‰Ó ÌÈc˜‰e .(¿«¿ƒ«∆»
Ïl‰ Èa ÏL Ó‡na««¬»∆«ƒƒ≈

LËÈ‡tÓ3 של החסידים מגדולי  ƒ«ƒ
הזקן , רבנו  של  בנו  האמצעי , אדמו "ר 

של  נכדו  צדק, הצמח אדמו "ר  ושל 

הזקן  של (pkL‡‰רבנו  מאמרו  ∆«ƒ¿∆
הלל  Ó‡Óרבי  ÏÚ „ÒeÈÓ¿»««¬«

ÔÈÚk (Ï"p‰ Ô˜f‰ "eÓ„‡«¿«»≈««¿≈
‰Óc˜‰4 ההפטרה סיפור  לביאור  «¿»»

ה', בעבודת מתבטא שהוא ≈p‰c¿ƒ‰כפי 
ÌÈetq‰ ÏkL Úe„È»«∆»«ƒƒ

eÈ‰L Ì‚‰ ,C"zaL התרחשו ∆«««¬«∆»
˜Ó‡בפועל  ÔÈ‡ Èk ,ÌËeLÙkƒ¿»ƒ≈ƒ¿»

BËeLt È„ÈÓ ‡ˆBÈ5ŒÏkÓ , ≈ƒ≈¿ƒ»
ÌÈ‡Èp‰ eÁa ‰nÏ ÌB˜Ó»»»»¬«¿ƒƒ

‡˜Èc el‡ ÌÈetÒ דווקא ƒƒ≈»¿»
C"za Ì˙ÎÏ שכמובן למרות ¿»¿»«««

סיפורים  התרחשו  השנים במשך 

בתנ "ך , נכתבו  שלא »ŒÏÚנוספים
EÁk בהכרחÓBÏ אלו שסיפורים »¿¬«

Ì‰aנכתבו  eÊÓL ÈtÓƒ¿≈∆»¿»∆
ÌÈBÈÏÚהנביאים  ˙B„BÒÂ ÔÈÊ»ƒ¿∆¿ƒ

„Ú) '‰ ˙„BÚÏ ÌÈÎc ‰nÎÂ¿«»¿»ƒ«¬««
.(Ïl‰ Èa ÏL ‰Óc˜‰‰ Ô‡k»««¿»»∆«ƒƒ≈

L ,ÔeÓe˙B‡B‰‰L ÌLk »∆¿≈∆«»
Ô‰ ‰BzaL ÌÈÈ„Â ˙BÎÏ‰aL∆«¬»¿ƒƒ∆«»≈
ÔÓÊ ÏÎa ˙BiÁˆ ˙B‡B‰»ƒ¿ƒ¿»¿«

,ÌB˜Ó ÏÎe נצחי בתוקף והן  ¿»»
Ô˜f‰ "eÓ„‡ ÔBLÏk6: ƒ¿«¿«»≈

Ìb e‰ÊÂ] ˙ÈÁˆ ‡È‰ ‰Bz‰«»ƒƒ¿ƒ¿∆«
e˙kL ‰Óa LeÈt‰ דברי על  «≈¿«∆»

eÈiÁהתורה Ì‰ Èk7˜ ‡Ï) ƒ≈«≈…«
‰ÊaL התורה B˙eiÁבדברי  ‡È‰ ∆»∆ƒ«

Ú ËaÚÏ ÌÚc ÔÈ‡) הוא בזה ƒ∆∆¿∆

eiÁ˙חי  CBzÓ ‰Bz „ÓBlL Bz‰L‰והתלהבות,), (Ìb ‡l‡ ∆≈»ƒ«∆»«∆«»
˙ÏÚBt האדם BÈÁÏ˙)אצל  „ˆÈk) ÌÈiÁ‰ (ÔÙB‡) והיא ‡˙ ∆∆∆∆««ƒ≈«ƒ¿

החיים, ואורח החיים אופי  את B˙eiÁLהקובעת eÈ‰Â החיים וצורת אופן  ¿«¿∆«
Ï‡NÈ LÈ‡ ÏL יהודי˙BÈ‰Ï CÈˆ ÌB˜Ó ÏÎe ÔÓÊ ÏÎa ∆ƒƒ¿»≈¿»¿«¿»»»ƒƒ¿

,[‰Bz‰ ˙B‡B‰ ÈtŒÏÚ וכשם «ƒ»«»
להוראות  בנוגע אמורים שהדברים

‰‰B‡B˙ולהלכות  Ìb Ck»««»
‰Bz‰ ÈetÒaL שיש והלקחים ∆¿ƒ≈«»

בעבודת  מהם ≈‰Ôה'להפיק
˙BiÁˆ ˙B‡B‰ בכל בתוקף והן  »ƒ¿ƒ

מקום,זמן  ‰Bz‰ובכל  Ïk Èkƒ»«»
LÙ‡ŒÈ‡Â ,˙Á‡ ‰Bz ‡È‰ƒ»««¿ƒ∆¿»
ÔÈÚ ÌBÏLÂŒÒÁ „ÈÙ‰Ï¿«¿ƒ«¿»ƒ¿»

B˙ÏefÓ „Á‡ מקום אין  ולכן  ∆»ƒ»
ההוראות  שרק של לגישה וההדרכות

אלא  נצחיות, הן  בתורה אחד  חלק

חלק  של  ההוראות שגם היא האמת

ה' בעבודת ההוראות וגם ההלכה

באותה  נצחיות הן  התורה מסיפורי 

‰Ì"aÓמידה. ÔÈcŒ˜ÒÙÎÂ8 ¿ƒ¿«ƒ»«¿«
ÌÚÓ ‰Bz‰ ÔÈ‡M ÓB‡‰L∆»≈∆≈«»≈ƒ

eÏÈÙ‡ זאת ‰', אומר  לא הוא אם ¬ƒ
לגבי  רק אלא התורה כללות «eÒt˜על 
‰z eÏÈÙ‡ Â‡ „Á‡ מילה ∆»¬ƒ≈»

ÔÈ‡Â] ˙Á‡ÔÈa LÙ‰ ««¿≈∆¿≈≈
˜eÒt‰9"EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ÈÎ‡" «»»…ƒ¬»»¡…∆

עשרת  את הפותח הפסוק שהוא

בה' האמונה בנושא ועוסק הדברות

˜eÒt‰ ÔÈe10‰˙È‰ ÚÓ˙Â" ≈«»¿ƒ¿«»¿»
"L‚Ït11 של במשפחתו  העוסק ƒ∆∆
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כללי מפתח  

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

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

)ג ואשה אחתה "מאמר ד    

ה   ..........................  ה"תשכ'ה ,מרחשון י"ח, פרשת ויראבת ש

)ד  אי  .............  ה"כתש'ה ,מרחשון ח"י, ויראפ "ששיחת

)ה כה  ...........  ב''תשנ'מרחשון ה י"ח, ויראפ "משיחות ש

)ו לד  .........................  וטכרך  פרשת ויראשיחות -לקוטי  

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

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

)ח  מ  .......................  פרשת וירא –ילקוט גאולה ומשיח

)ט מא  .................  פרשת וירא לשבועיומי חומש  ישיעור

)י  עג  ........................  פרשת ויראלשבוע שיעורי תהלים

)יא  מוגה(שיעורים בספר התניא(   

עד  .............................................  פרשת ויראלשבוע  

)יב  פג  ......................  פרשת ויראלשבוע " היום יום"לוח

)יג פו  .................................  ם"הלכה יומית לעיון ברמב

ם"שיעורי רמב

)יד – צ  ......................  פרשת ויראלשבוע פרקים ליום ' ג

)טו –  סק   ..................  פרשת ויראשבוע לפרק אחד ליום

)טז – קפט  ................... פרשת ויראלשבוע ות צוספר המ

)יז  נביאים וכתובים  

קצב  .........................................  זפרק  שיר השירים, דפרק  הרמיי

)יח  קידושיןמסכת  –משניות  

קצד  .......................................................ביאור קהתי

)יט  אר  .........................................................  מגילהמסכת  עקביעין

  

  



)כ  עם ביאורים מנחותמסכת  

בר  .......................................................  חעעד דף  עבמדף 

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

)כא  עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   

לאר  .........................................................  ר הזקן"אדמו

)כב מציאה/מידותת שולחן ערוך הלכו  

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

)כג נא הארדה "ד אור תורה  

להר  .........................................................  ר הזקן"ואדמ

)כד  התשובשערי   

לטר  .....................................................  ר האמצעי"אדמו

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

לטר  ...............................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

)כו ב"רלתורת שמואל ת   

מר  ......................................................  ש"ר מוהר"אדמו

)כז  ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   

מאר  ...................................................  ב"ר מוהרש"אדמו

)כח ט"צרת'ה –ם מאמריספר ה  

מבר  ....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  ק"א בלה"תש-ת"ש'ספר השיחות ה)כט

מחר  ...................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

)ל  אגרות קודש  

נר  .....................................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

נאר  ........................................חומש לקריאה בציבור)לא

)לב סאר  ......................  קודש-קריאה התורה למנחת שבת

)לג סבר  ..............................  פרשת ויראלשבוע ח זמנים לו

)לד סגר  ....................  בת קודששלת הדלקת נרות צוסדר מ



ו        

וקד ֹוׁש, אמת  ׁשּזה ּו מ ֹודה  אם  (אפיל ּו עצמ ֹו ְְֱֲִִִִֶֶֶֶַָמ ּפי

ׁשּב"אנכי  ה ּקד ּוׁשה  ּדר ּגת  ּבזה  ׁשאין ּׁשא ֹומר  ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹא ּלא 

"אלקי ה )ּתֹורה 12הוי' ּב(ּכל  ּכֹופר  זה  הרי ,( ְֱֲֲֵֵֶֶַָָָָֹ

ּבּתֹורה  אחד  ענין על  אפיל ּו ּכן א ֹומר  אם  ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָ(וכן

מתיחסים  לא  אם  ֿ זה   ּדר ֿ ועל  ֿ ּפה ). ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַֹׁשּבעל 

נצח ּיֹות , ּכה ֹורא ֹות  ה ּתֹורה  ׁשּבס ּפּורי ְְְִִִֵֶַַָָָלה ֹורא ֹות 

א ּלא  א ּלּו, ה ֹורא ֹות  ׁשחסר ֹות  ּבלבד  זֹו לא  ְֲִִֵֵֵֶֶַָָֹה ּנה 

ועד  ה ּתֹורה , ׁשּבהלכ ֹות  הה ֹורא ֹות  ּגם  ְְְֲִֵֶַַַַָָחסר ֹות 

ֿ ּתֹורה  ספר  ּובד ּוגמת  ."אלקי הוי' ְְְֱֲִֵֶֶַָָָָֹֹל "אנכי

ּכל  ּבכ ׁשר ּות  ּפֹוגם  זה  הרי אחת , א ֹות  ּבֹו ְְֲֵֵֵֶֶַַַָָׁשחסר 

ֿ ּתֹורה  אינֹו13ה ּספר  ּבּתֹורה  מס ּוים  ׁשחלק  ּדכיון , ְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

אצל ֹו, ק ּים  אינֹו זה  ׁשּבזמן הינּו: אצל ֹו, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָנצחי

אצל ֹו. ׁשהיא  ּכפי ה ּתֹורה  ּבכל  ּפס ּול  זה  ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָהרי

ׁשאף ֿ זֹו, ׁשּבהפטרה  ל ּסּפּור  ּבנֹוגע  ֿ זה   ּדר ֿ ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָועל 

[ּדנֹוסף  ּבג ׁשמ ּיּות  ּכפ ׁשּוט ֹו ה ּסּפּור  ׁשהיה  ֿ ּפי ְְְְִִִִֶַַַָָָעל 

הרי  ּכּנ"ל , ּפׁשּוט ֹו, מידי יֹוצא  מקרא  ׁשאין  ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָלכ

ׁשהראה  ה ּמֹופתים  מט "ז אחד  ה ּוא  זה  ְְִִִֶֶֶֶַָָס ּפּור 

ּפס ּוק  על  ז"ל  ר ּבֹותינּו (ּוכמאמר  "ּפי 14אליׁשע  ְֱֲִִֵַַַַַָָ

ׁשמ ֹונה  ּדֹור ׁש א ּתה  מ ּכאן ," ּבר ּוח ְְְֲִִֵַַָָָׁשנים 

לאליׁשע  ע ׂשרה  ׁשׁש ּבאל ּיה ּו, ה ּנה 15מ ֹופתים  ,[( ְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶָָ

ל ֹומר  ואין ה '. ּבעב ֹודת  ה ֹוראה  ּבֹו ׁשּיׁש מ ּובן ּבּתֹורה , נק ּבע  ׁשה ּסּפּור  ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָמ ּזה 

ּכי  ׁשנים ", ּד"פי ה ּבּקׁשה  ׁשּנתק ּימה  לס ּפר  ּכדי רק  ּבּתֹורה  נק ּבע  זה  ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָׁשּסּפּור 

ׁשהי  ל ֹומר  מס ּפיק  זה  זה ,ּבׁשביל  ס ּפּור  מס ּפרת  ׁשה ּתֹורה  וכיון מ ֹופתים . ט "ז ּו ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ

הן  - ּבּתֹורה  ׁשּנק ּבע ּו ּפרטיו וכל  ה ּסּפּור  ׁשּכלל ּות  מ ּוכח  ּפרטים , ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָּובכ ּמה 

ה '. ּבעב ֹודת  נצח ּיֹות  ְֲִִַַָה ֹורא ֹות 
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ב .12) נו, סנה' צוך, כאשר ד"ה (רש"י  בסיני  שמע  הרי  ב ) לא, (מגילה עצמו מפי  משה אמרה תורה משנה אשר ומארז"ל

לד' תורה משנה שבין וההפרש שם), במגילה התוספות כמ "ש הקודש, ברוח  הי ' דמשה עצמו" "מפי  שגם זה על נוסף * -

שברמב "ם  - שבעלֿפה לתורה בנוגע  גם וכ"ה שלו). הקודש (ברוח  בהשגתו נתלבשה תורה שמשנה הוא הראשונים ספרים

שנתגל  התורה חידושי  כל - אלא שם ממש, הוי ' דבר הם מסיני , למשה ניתנו שכולם ודור, דור שבכל ותיק  תלמיד ע "י  ו

שם). ובהנסמן דברים, פ ' ח "ד לקו"ש בארוכה בכ"ז (ראה בהשגתם א).13)שנתלבשו (ע , תכ"ה תקו"ז א. עא, זח "ג ראה

סשע "א. חיו"ד נזר אבני  שו"ת סק "ט . או"ח  מהד"ת נו"ב  ט .14)שו"ת ב , יד.15)מלכיםֿב  שם, רד"ק 

משה , של  ברוה "ק  גם  נתלבשו לא  הראשונים  ספרים  שד' ורק  משה , של  רוה "ק  מבחי' למעלה  שהיא  התורה , כל  כמו הוא  בסיני ששמע  מה  כי (*

.(9 הערה  שם  לקו"ש (ראה  תורה  משנה  ספר משא "כ 

    
מידה  באותה חשובים בתורה מילה וכל  פסוק כל  כי  ‡Ó:עשו , Ì‡ ,[ƒ»«
e‰fL ‰„BÓ Ì‡ eÏÈÙ‡) BÓˆÚ ÈtÓ BÓ‡ ‰LÓ המסויים הפסוק …∆¬»ƒƒ«¿¬ƒƒ∆∆∆

ה', תורת שזו  באמונה לו  חסר  שלגביה בתורה המסוימת המילה ∆¡‡Ó˙או 
ÈÎ‡"aL ‰Le„w‰ ˙bc ‰Êa ÔÈ‡L ÓB‡M ‡l‡ ,LB„˜Â¿»∆»∆≈∆≈»∆«¿««¿»∆¿»…ƒ

"EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰12‰Ê È‰ ,( ¬»»¡…∆¬≈∆
‰Bz(‰ Ïk)a ÙBk רק ולא ≈¿»«»

עניין  היא התורה כל  כי  מסויים, בחלק

‡eÏÈÙאחד  Ôk ÓB‡ Ì‡ ÔÎÂ)¿≈ƒ≈≈¬ƒ
ŒÏÚaL ‰Bza „Á‡ ÔÈÚ ÏÚ«ƒ¿»∆»«»∆¿«

‰t כן אומר  אם כמו  בדיוק זה הרי  ∆
שבכתב  מתורה מסויים חלק ).לגבי 

‰ÊŒCcŒÏÚÂ שחלק שאמירה כשם ¿«∆∆∆
נחשבת  ה' דבר  לא היא בתורה מסויים

גם כך  בתורה, Ï‡כפירה Ì‡ƒ…
ÈetÒaL ˙B‡B‰Ï ÌÈÒÁÈ˙Óƒ¿«¬ƒ«»∆¿ƒ≈
˙BiÁˆ ˙B‡B‰k ‰Bz‰«»¿»ƒ¿ƒ

מקום, ובכל  זמן  בכל  ≈p‰ƒ‰שתקפות
˙B‡B‰ ˙BÒÁL „Ïa BÊ ‡Ï…ƒ¿«∆¬≈»

,el‡ מסיפורי הנלמדות ההוראות ≈
Ìbהתורה, ˙BÒÁ ‡l‡∆»¬≈«

,‰Bz‰ ˙BÎÏ‰aL ˙B‡B‰‰«»∆¿ƒ¿«»
"EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ÈÎ‡"Ï „ÚÂ, כי ¿«¿»…ƒ¬»»¡…∆

עניין  הם התורה חלקי  כל  כאמור ,

BzŒÙÒ‰אחד . ˙Ó‚e„e¿¿«≈∆»
‰Ê È‰ ,˙Á‡ ˙B‡ Ba ÒÁL∆»≈««¬≈∆
ŒÙq‰ Ïk ˙eLÎa Ì‚Bt≈¿«¿»«≈∆

‰Bz13,, הספר חלקי  ששאר  למרות »
שלמים, החסרה, האות «≈¿ÔÂÈÎcמלבד 

BÈ‡ ‰Bza ÌÈeÒÓ ˜ÏÁL∆≈∆¿»«»≈
‰Ê ÔÓÊaL :eÈ‰ ,BÏˆ‡ ÈÁˆƒ¿ƒ∆¿«¿∆ƒ¿«∆
ÏeÒt ‰Ê È‰ ,BÏˆ‡ Ìi˜ BÈ‡≈«»∆¿¬≈∆¿
.BÏˆ‡ ‡È‰L ÈÙk ‰Bz‰ ÏÎa¿»«»¿ƒ∆ƒ∆¿
etqÏ Ú‚Ba ‰ÊŒCcŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿≈««ƒ
ÈtŒÏÚŒÛ‡L ,BÊ ‰ËÙ‰aL∆¿«¿»»∆««ƒ

etq‰ ‰È‰LהתרחשBËeLÙk ∆»»«ƒƒ¿

,BËeLt È„ÈÓ ‡ˆBÈ ‡˜Ó ÔÈ‡L CÎÏ ÛÒBc] ˙eiÓL‚a¿«¿ƒ¿»¿»∆≈ƒ¿»≈ƒ≈¿
,Ï"pk,כפשוטם הם הדברים והרמזים, הסודות שמלבד  ‰Èובוודאי  ««¬≈

ÚLÈÏ‡ ‰‡‰L ÌÈ˙ÙBn‰ Ê"ËÓ „Á‡ ‡e‰ ‰Ê etÒƒ∆∆»ƒ«¿ƒ∆∆¿»¡ƒ»
˜eÒt ÏÚ Ï"Ê eÈ˙Ba Ó‡ÓÎe)14 הנביא מאליהו  ביקש שאלישע ¿«¬««≈««»

להיות  EÁea",רבו  ÌÈL Èt"ƒ¿«ƒ¿¬
‰BÓL LBc ‰z‡ Ô‡kÓƒ»«»≈¿»
‰NÚ LL ,e‰iÏ‡a ÌÈ˙ÙBÓ¿ƒ¿≈ƒ»≈∆¿≈

ÚLÈÏ‡Ï15‰fÓ ‰p‰ ,[( ∆¡ƒ»ƒ≈ƒ∆
‰Bza Úa˜ etq‰L שהיא ∆«ƒƒ¿««»

‰B‡‰נצחית, Ba LiL ÔeÓ»∆≈»»
'‰ ˙„BÚa. זמן ובכל  מקום בכל  «¬«

‰Ê etqL ÓBÏ ÔÈ‡Â של הנס ¿≈«∆ƒ∆
השמן  ˜אסוך  ‰Bza Úa˜ƒ¿««»«

‰Lwa‰ ‰Ói˜˙pL tÒÏ È„k¿≈¿«≈∆ƒ¿«¿»««»»
"ÌÈL ÈÙ"c עשה אלישע ואכן  ¿ƒ¿«ƒ

כפול  רבים, המופתים מופתים ממספר 

אליהו , Ê‰שעשה ÏÈLa Èkƒƒ¿ƒ∆
Ê"Ë eÈ‰L ÓBÏ ˜ÈtÒÓ«¿ƒ«∆»

ÌÈ˙ÙBÓ איזה לפרט צורך  ואין  ¿ƒ
נעשו . בדיוק «≈¿ÔÂÈÎÂמופתים

,‰Ê etÒ ˙tÒÓ ‰Bz‰L∆«»¿«∆∆ƒ∆
,ÌÈËt ‰nÎe מסתפקת ולא ¿«»¿»ƒ

גם  אלא כללי  באופן  ה'מופת' בציון 

רבים, פרטים בו  «ÁÎeÓמפרטת
ÂÈËt ÏÎÂ etq‰ ˙eÏÏkL∆¿»«ƒ¿»¿»»

‰Bza eÚa˜pL כללות גם – ∆ƒ¿¿«»
שלו  הפרטים וגם ≈‰Ôהעניין 

.'‰ ˙„BÚa ˙BiÁˆ ˙B‡B‰»ƒ¿ƒ«¬«
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ז      

ּבּביכלא ÔBLÏŒ‰ÊÂב ) ה ּנ"ל  ּכׁשם 16מאמר  : ¿∆¿ְְֲִֵַַַַַַ

רח ּוק ֹו על  ּב'יחיד ּות ' ְֲִִִֶַַׁשּצֹועקים 

ּבעל ֹות ּה נׁשמה  ּכל  מ ּכן ויֹותר  ּכן ח ּיים , ְְֱֲִִִֵֵֵֵַַָָָָֹמאלקים 

מאלקים  רח ּוק ּה על  מר  ּבק ֹול  צ ֹועקת  - ְְֱִִֵֶֶַַַַָָֹּבּלילה 

ּבני  מ ּנׁשי אחת  "וא ּׁשה  ּפס ּוק  על  ואמר  ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָח ּיים .

נׁשמה  ּבחינת  היא  "א ּׁשה " כ ּו': ְְְִִִִִַַָָָה ּנביאים "

היא  א ׁשר  - "אחת " ה '. יראת  א ּׁשה  ְְֲִִִִֵֶַַַַָה ּנקראת 

ׁשה ּוא  ה ּנביאים " ּבני "מ ּנׁשי הוי'. עם  ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָאחת 

ניב  מל ׁשֹון ה ּנב ּואה  ׁשענין ה ּנב ּואה , ְְְְְְִִִִֶַַַַָָּכענין

ּכל 17ׂשפתים  ּכן הוי', ּדבר  מ ּבחינת  ׁשּמק ּבלים  ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָ

וגיל ּוי  ה ּׂשג ֹות  לק ּבל  קיּבּול  ּכלי היא  ְְְְִִִִֵַַָָָנׁשמה 

"אלי 18אלק ּות  נֹוטריק ֹון אליׁשע ", אל  "צעקה  . ְֱֱֱֲִִִֶָָָֹ

"ׁשע  ּפיר ּוׁש כ ּו', הבל  אל  ה ' וּיׁשע  מ ּלׁשֹון ְִִֵֶֶֶַַַַׁשע "

ה ּוא  - איּׁשי ּפיר ּוׁש: מת ", איׁשי עב ּד" ְְִִִִִֵֵֵַאלי".

יּו"ד  אצלי 19א ׁש ׁשהיה  יּו"ד  א ׁש ׁשּבחינת  ְְִִֵֵֶֶֶַָָ

א ׁש ּבר ׁשפי  אהבה  והתלהט ּות  ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַָּבהתלהב ּות 

- עילאה  חכמה  יּו"ד  ּבבחינת  ּולה ּבטל  ְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָלה ּכלל 

את  ירא  היה  עב ּד ּכי ידע ּת "וא ּתה  אצלי. ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָמת 

ּבֹו ׁשהיה  יאר , א ֹות ּיֹות  - ירא  ּפיר ּוׁש: ," ֲִֵֵֵֶָָָָָָהוי'

ּבא 20ּכח  "וה ּנֹוׁשה  ּבהוי', א ֹור  ּתֹוספת  לה ֹוסיף  ְְֲִֶֶֶַַַָָָֹ

ּפיר ּוׁש: לעבדים ", ל ֹו ילדי ׁשני את  ְְֲִֵֵֶַַַַָָָלקחת 

אלקים " נּׁשני "ּכי מ ּלׁשֹון - ׁשּזה 21"וה ּנֹוׁשה " , ְְֱִִִִֶֶֶַַַֹ

א ֹותי  מ ׁשּכחת  ׁשהיא  ה ּבהמית  ה ּנפ ׁש על  ְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָקאי

י  ׁשני את  לקחת  "ּבא  דחיל ּומאלק ּות , הם  לדי" ְְְֱִֵֵֵֶַַַָָָֹ

לעבדים  ל ֹו ׁשּיהיּו ר ֹוצה  וה ּוא  22ּורחימ ּו, ְְְֲִִִֶֶַָ

ּפן  זר ֹות ' ּול 'ירא ֹות  ה ּגּוף , ּתא ֹות  זר ֹות ' ְְְֲֲִֶַַַָָל 'אהב ֹות 

 ל ּיׁש מה  אליׁשע  אליה  "וּיאמר  לחמ ֹו. ְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹיחסר 
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שם:16) בכותרת פיסוק ). סימני  (בלא [94 [בוך וואלף " ב "ביכל ב ) .[1201 [בוך הורוויץ " ב "ביכל א) מצאתיו: ָלע "ע 

וכו': נסתרות בגנזי  וואלף , בביכל הורוויץ . בביכל הוא (כן אמר" ובזה"ל בלאדי . שאמר מה זי "ע  נבג"מ  הזקן ָ"מאדמו"ר

ביחידות). שאלתו על לאחד יט .17)שהשיב  נז, ישעי ' - הכתוב  שם.18)לשון הרמון בפלח  ראה - הנביאים בני  הדיוק 

השמות 19) מכל נעלה הוא הוי ' דשם הוי '. דשם הראשון אות יו"ד, לבאר:) יש אולי  ד) (מד, שלח  בלקו"ת (עפמש"כ

"תוס ' לקמן וראה וראשיתו. התחלתו הוא היו"ד עצמו, הוי ' ובשם העצם. ושם המפורש שם הוא הוי ' דשם נמחקין, שאין

בהוי '". בכחה.20)אור נשמה כל כי  הורוויץ : נא.21)בכת"י  מא, אותי22)מקץ  גו' רעות שתים יג) ב , (ירמי ' (עפמש"נ

האהוי "ר  את ח "ו לבטל ורוצה מאלקות אותו משכחת שהנה"ב  זאת דלבד לבאר:) יש אולי  - גו' להם לחצוב  גו' עזבו

    
Ó‡Ó ÔBLÏŒ‰ÊÂ ( הזקן C‡ÏÎÈaaרבנו  Ï"p‰16 של בכרכים ¿∆¿«¬««««ƒ¿«

היד : ÌÈ˜ÚBvLכתבי  ÌLk החסידים'˙e„ÈÁÈ'a הרבי ÏÚאצל  ¿≈∆¬ƒ«¿ƒ«
ÌÈiÁ ÌÈ˜Ï‡Ó B˜eÁ הזה מהמצב להתעלות והדרכה עצה ומבקשים ƒ≈¡…ƒ«ƒ

לאלוקות, ÏÈla‰ולהתקרב d˙BÏÚa ‰ÓL Ïk ÔkÓ ˙BÈÂ Ôk≈¿≈ƒ≈»¿»»«¬»««¿»
חיים למעלה, חדשים לשאוב

ÏÚמאלוקות  Ó ÏB˜a ˙˜ÚBˆ ∆∆¿««
Ó‡Â .ÌÈiÁ ÌÈ˜Ï‡Ó d˜eÁƒ»≈¡…ƒ«ƒ¿»«
ÈLpÓ ˙Á‡ ‰M‡Â" ˜eÒt ÏÚ«»¿ƒ»««ƒ¿≈
"‰M‡" :'eÎ "ÌÈ‡Èp‰ Èa¿≈«¿ƒƒƒ»
˙‡˜p‰ ‰ÓL ˙ÈÁa ‡È‰ƒ¿ƒ«¿»»«ƒ¿≈

'‰ ˙‡È ‰M‡ הכתוב כלשון  ƒ»ƒ¿«
חיל '. 'אשת בפרק במשלי  "˙Á‡"««

˙Á‡ ‡È‰ L‡ מאוחדתÌÚ ¬∆ƒ««ƒ
'ÈÂ‰ הקדוש עם מאוחדת הנשמה ¬»»

בפני  נפרדת מציאות ואינה הוא ברוך 

‰ÌÈ‡Èp"עצמה. Èa ÈLpÓ"ƒ¿≈¿≈«¿ƒƒ
‡e‰L עם נשמה כל  של  הקשר  ∆

הוא ‰ep‡‰,אלוקות ÔÈÚk¿ƒ¿««¿»
‰‡ep‰ ÔÈÚL הואÔBLÏÓ ∆ƒ¿««¿»ƒ¿

ÌÈ˙ÙN È17 הדיבור עניין  ƒ¿»«ƒ
ÌÈÏa˜nL הנבראים ÈÁaÓ˙כל  ∆¿«¿ƒƒ¿ƒ«
'ÈÂ‰ c ומחייה ומקיים המהווה ¿«¬»»

ÓL‰אותם, Ïk Ôk יהודי כל  של  ≈»¿»»
ÏeaÈ˜ ÈÏk ‡È‰ ומתאים ראוי  כלי  ƒ¿ƒƒ

Ïa˜Ï בתוכה ולקלוט˙B‚O‰ ¿«≈«»
ה' את ‡e˜Ï˙לדעת ÈeÏÈ‚Â18 ¿ƒ¡…

אלוקי . אור  לקלוט ראוי  כלי  ולהיות

מהנשמות  אחת ‡Ïוכל  ‰˜Úˆ"»¬»∆
,"ÚLÈÏ‡ היא "אלישע" המילה ¡ƒ»

ÔBLlÓ "ÚL ÈÏ‡" ÔB˜ÈËB¿ƒ¡ƒ«ƒ¿
ÚLiÂ'ה eÎ',ויפן  Ï‰ Ï‡ «ƒ«∆∆∆

"ÈÏ‡ ÚL" LeÈt, כלומר ≈«≈ƒ
 ֿ הקדוש אל  פנייה משמעו  "אלישע"

את  ומתאר  ממשיך  והכתוב ֿ הוא. ברוך 

הריחוק  על  הזועקת הנשמה של  מצבה

של  רצוי  הלא ומצבה מאלוקות. שלה

במילים  מתואר  ¿¿»"EcÚהנשמה
‡e‰  ÈMÈ‡ :LeÈt "˙Ó ÈLÈ‡ אותיות„"eÈ L‡19˙ÈÁaL ƒƒ≈≈ƒƒ≈∆¿ƒ«

„"eÈ L‡ אלוקות של  eË‰Ï˙‰Â˙אש ˙e‰Ï˙‰a ÈÏˆ‡ ‰È‰L ≈∆»»∆¿ƒ¿ƒ¿«¬¿ƒ¿«¬
L‡ ÈÙLa '‰Ï ‰‰‡ את לבטל  ותשוקה רצון  העצמית מתוך  הישות «¬»¿ƒ¿≈≈

ÏÏk‰Ï נכלל המציאות ÏËa‰Ïeלהיות אבדן  כדי  עד  לגמרי  להתבטל  ¿ƒ»≈¿ƒ»≈
eÈ"„האישית  ˙ÈÁaבחינת ÏÈÚ‡‰שהיא ‰ÓÎÁ האלוקית החכמה ƒ¿ƒ«»¿»ƒ»»

שעניינה  בחסידות (כמבואר  העליונה

ביטול  הוא החכמה ספירת של 

של  יו "ד  באות נרמזת והיא לאלוקות

- בלבד ) כנקודה שצורתה ≈Ó˙הוי '
ÈÏˆ‡ וההתלהבות והאהבה ∆¿ƒ

באדם. קיימת לא כבר  הזו  והתשוקה

‰È‰ EcÚ Èk zÚ„È ‰z‡Â"¿«»»«¿»ƒ«¿¿»»
‡È :LeÈt ,"'ÈÂ‰ ˙‡ ‡È»≈∆¬»»≈»≈
Ba ‰È‰L ,‡È ˙Bi˙B‡ ƒ»≈∆»»

Ák20B‡ ˙ÙÒBz ÛÈÒB‰Ï …«¿ƒ∆∆
'ÈÂ‰a הזה הכוח ש'מת', לאחר  ועתה «¬»»

עוד , קיים a‡לא ‰LBp‰Â"¿«∆»
BÏ È„ÏÈ ÈL ˙‡ ˙Á˜Ï»««∆¿≈¿»«

,"ÌÈ„ÚÏ,מקרא של  פשוטו  לפי  «¬»ƒ
את  לגבות שבא המלווה הוא הנושה

העניינים  פנימיות ולפי  חובו ,

ÔBLlÓ  "‰LBp‰Â" :LeÈt≈¿«∆ƒ¿
"ÌÈ˜Ï‡ ÈM Èk"21, לי גרם ƒ««ƒ¡…ƒ

˜‡Èלשכוח ‰fL מכווןÏÚ ∆∆»≈«
‡È‰L ˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰«∆∆««¬ƒ∆ƒ

È˙B‡ ˙ÁkLÓ הנשמה את ¿«««ƒ
ÈL ˙‡ ˙Á˜Ï ‡a" ,˙e˜Ï‡Ó≈¡…»»««∆¿≈

"È„ÏÈ הבהמית שהנפש ה'ילדים' שני  ¿»«
האלוקית מהנפש להשכיח ≈‰Ìרוצה

,eÓÈÁe eÏÈÁ„,ואהבה יראה ¿ƒ¿ƒ
‡e‰Â הבהמית Bˆ‰הנפש ¿∆

ÌÈ„ÚÏ BÏ eÈ‰iL22 שהיראה ∆ƒ¿«¬»ƒ
אלא  לאלוקות יהיו  לא והאהבה

היינו  הבהמית, הנפש של  לעניינים

'˙BÊ ˙B‰‡'Ï של אהבות שהן  ¿«¬»
'˙BÊ ˙B‡È'Ïe ,Ûeb‰ ˙B‡z«¬«¿ƒ¿»

והדאגה החשש ÒÁÈכמו  Ôt∆∆¿«
BÓÁÏ יהודי כי  רצוי  לא דבר  שהיא «¿

פרנסתו . את לו  שיספק בה' לבטוח צריך 
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ח        

ׁשמן",23ּבּבית  אס ּו ֿ אם  ּכי לי אין וּתאמר  כ ּו', ִִִִֵֶֶַַַָָֹ

ה ּנׁשמה . נק ּודת  עצם  ֿ אם  ּכי ל ּה ׁשאין ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָּפיר ּוׁש:

רב  ּכמאמר  ּפיר ּוׁש: ג ֹו', רקים " ּכלים  ג ֹו' ְֲִִֵֵֵֶַַַַֹ"וּיאמר 

ֿ עדן  ּבגן נה ֹורא 24מתיבתא  ּביּה סליק  ּדלא  אעא  ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָ

נה ֹורא  ּביּה סליק  ּדלא  ּגּופא  ּכ ליּה, ְְְְִִֵֵַָָָָָמב ּטׁשין

ליּה מב ּטׁשין כ ּו'.25ּדנׁשמתא  נה ֹורא  ּביּה וסליק  ְְְְְְִִִֵֵַָָָָ

להת ּבֹונן  ׁשּצרי ג ֹו' רקים " "ּכלים  ענין ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָוזה ּו

ּדעת 26הר ּבה  ׁשּום  ּבלי ריקן, ּכלי ׁשה ּוא  אי ְְְִִֵֵֵֶַַַָ

מאד  ויתמרמר  ּורחימ ּו, דחיל ּו ׁשּום  ּובלי ְְְְְְְִִִִֵַַַֹֹּבּמח 

מאלקים  רח ּוק ֹו על  הוי' אל  ויצעק  רח ּוק ֹו ְְֱֲִִִִֵֶַַַָָֹעל 

הא ֹור  ליתר ֹון יבא  ּכ ֿ ואחר  הח ּיים , מק ֹור  ְְְְִִִַַַַַָָָֹח ּיים 

הח ׁש לא ֹור 27מן יתר ֹון יׁש - לאמ ּתֹו ּבאמת  ּכי , ְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָֹ

ּתחיי  ּובני "וא ּת וזה ּו ּדוקא . הח ׁש מן ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָֹּכׁשה ּוא 

הם 28ּבּנֹותר " "ּובני" ה ּנׁשמה , עצם  ה ּוא  "א ּת" . ְְִֵֶֶַַַַָָָָ

ּבּנֹותר " "ּתחיי - נׁשמה  ׁשּבכל  ּורחימ ּו ְְְְְִִִִֶַָָָָדחיל ּו

יהיֿ ּכן ה ', יזּכנּו ּכן .הח ׁש מן א ֹור  ְְְְִִִֵֵֵֶַַֹּביתר ֹון

ל ׁשֹונֹו). ֿ ּכאן (עד  אמן ְֵַָָָרצ ֹון,

ּבּמאמר LÈÂג ) המבאר  ֿ ּפי ׁשעל  לה ֹוסיף , ¿≈ְְֲִִֶַַַַָָֹ

ׁשל  וה ּׁשּיכ ּות  ה ּקׁשר  לבאר  יׁש ְְֵֵֶֶֶַַַַַָָה ּנ"ל ,

התחלת  עם  וג ֹו') אחת  (וא ּׁשה  ההפטרה  ְְְְְִִַַַַַַַַָָָָָהתחלת 

ּובהק ּדים , הוי'. אליו וּירא  ה ּׁשב ּוע , ְְֲִֵֵַַַַַָָָָָָָּפר ׁשת 

זֹו הפטרה  ׁשל  ה ּׁשּיכ ּות  הענינים , ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָׁשּבפ ׁשט ּות 

מס ּוּפר  ׁשּבהפטרה  ּבגלל  היא , ה ּׁשב ּוע  ְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָלפר ׁשת 

ה  ׁשאליׁשע  ה ּׁשּונּמית , ּבן "א ּתא ֹוד ֹות  ל ּה בטיח  ְְֱִִִִֶֶַַַַָָ

ּבן" ק ּיּום 29ח ֹובקת  ׁשּיהיה  ּפעל  ֿ כן לאחרי וגם  , ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָ

כ ּו' א ֹוד ֹות 30לה ּבן ּבּפר ׁשה  ה ּסּפּור  ּבד ּוגמת  וזה ּו . ְְְְִֵֶַַַַָָָ

ל ׂשרה  ּבן "וה ּנה  ּביׂשר   ׁשה ּמלא ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָיצחק ,

"ּבּמדר ׁש31א ׁשּת ּכדאיתא  ה ּבן, ׁשל  לק ּיּומ ֹו ּבנֹוגע  וגם  ה ּפס ּוק 32. "וּיע ׂש33על  ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָ

על  ל ֹועג  ע ֹוג  והיה  ׁשם , היּו ע ּמֹו ּגד ֹולים  וכל  ע ֹוג  ּגד ֹול ", מ ׁשּתה  ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָאברהם 
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כו'. יהיו שהאהוי "ר לעבדים, לו ילדי  שני  את לקחת בא זאת, עוד הנה בפנימיות.23)באלקות, פי ' זח "ג 24)בלקוט "י :

א. במימרא 25)קסח , ומתחברי  תבירי , מאני  לה הביאו הכלים, שככלות ו) ד, שם ברד"ק  (הובא ואגדה התרגום יומתק  עפ "ז

בהם. גם השמן ויצקה תמעיטי .26)דה', אל פירוש: זהו הערכים 27)כנראה ספר וראה יג. ב , קהלת - הכתוב  לשון ע "פ 

וש"נ. ס "ח . לחושך ביחס  - אור ערך מסעי .28)חב "ד ס "פ  לקו"ת גם טז.29)ראה ד, לה.30)מלכיםֿב  פרשתנו 31)שם,

י . י .32)יח , פנ"ג, ח .33)ב "ר כא, פרשתנו

    
˙Èaa CÏ Li ‰Ó ÚLÈÏ‡ ‰ÈÏ‡ Ó‡iÂ"23ÔÈ‡ Ó‡zÂ ,'eÎ «…∆≈∆»¡ƒ»«∆»««ƒ«…∆≈

:LeÈt ,"ÔÓL CeÒ‡ Ì‡ŒÈk ÈÏ עד מאלוקות הנשמה שנתרחקה ƒƒƒ»»∆≈
כך  dÏכדי  ÔÈ‡L ולא באלוקות השגה או  ויראה לה אהבה Ì‡ŒÈkנשאר  ∆≈»ƒƒ

‰ÓLp‰אלא  ˙„e˜ ÌˆÚ.(מצב בשום נפגמת לא (שהיא ∆∆¿««¿»»
,'B‚ "ÌÈ˜ ÌÈÏk 'B‚ Ó‡iÂ"«…∆≈ƒ≈ƒ

LeÈt על הנשמה לזעקת במענה ≈
שלא  ועד  מאלוקות, העצום ריחוקה

ויראה  אהבה או  השגה לה נשאר 

שעליה  הנביא לה אומר  לאלוקות,

ריקים': 'כלים של  באופן  ה' את לעבוד 

‡˙È˙Ó  Ó‡Ók ראש ¿«¬««¿ƒ¿»
Ô„ÚŒÔ‚a24‡Ïcהישיבה ‡Ú‡ ¿«≈∆»»¿»

ÔÈLhÓ ‡B‰ dÈa ˜ÈÏÒ»ƒ≈¿»¿«¿ƒ
,dÈÏ עץ) האור  בו  עולה שלא עץ ≈

מבקעים  בו ), נתפסת לא שהאש עבה

קטנות לחתיכות Ùeb‡אותו  Ck»»
‡B‰ dÈa ˜ÈÏÒ ‡Ïc¿»»ƒ≈¿»
dÈÏ ÔÈLhÓ ‡˙ÓLc25 ¿ƒ¿»»¿«¿ƒ≈

'eÎ ‡B‰ dÈa ˜ÈÏÒÂ שלא גוף ¿»ƒ≈¿»
מבטשים  הנשמה אור  בו  עולה

ועולה  אותו  (של ומבטלים האור  בו 

"ÌÈÏkהנשמה). ÔÈÚ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«≈ƒ
CÈvL 'B‚ "ÌÈ˜ המודע האדם ≈ƒ∆»ƒ

מאלוקות  ≈¿ÔBa˙‰Ï¿ƒלריחוקו 
‰a‰26 החמור ‡CÈבמצבו  «¿≈≈

ÌeL ÈÏa ,Ô˜È ÈÏk ‡e‰L∆¿ƒ≈»¿ƒ
˙Úcבאלוקות ÈÏeהשגה Ána «««…«¿ƒ

eÓÈÁe eÏÈÁ„ ÌeL אהבה ¿ƒ¿ƒ
בלב, לאלוקות רגש ויראה,

ÓÓ˙ÈÂ ויצטערÏÚ „‡Ó ¿ƒ¿«¿≈¿…«
'ÈÂ‰ Ï‡ ˜ÚˆÈÂ B˜eÁ ויבקש ƒ¿ƒ¿«∆¬»»

ÌÈ˜Ï‡Óויתחנן  B˜eÁ ÏÚ«ƒ≈¡…ƒ
CkŒÁ‡Â ,ÌÈiÁ‰ B˜Ó ÌÈiÁ«ƒ¿««ƒ¿««»
היישות  את ויבטש שיבטל  לאחר 

ÔB˙ÈÏשלו והמציאות  ‡È»…¿ƒ¿
CLÁ‰ ÔÓ B‡‰27, בגלל דווקא »ƒ«…∆

דבר  של  בסופו  יבוא מאד , שנתרחק

שאור  כשם מאד , גדולה להתקרבות

מעלה  לו  יש חשיכה מתוך  המאיר 

רגיל  אור  על  e‰Lk‡ויתרון  B‡Ï ÔB˙È LÈ  BzÓ‡Ï ˙Ó‡a Èkƒ∆¡∆«¬ƒ≈ƒ¿»¿∆
.‡˜Âc CLÁ‰ ÔÓƒ«…∆«¿»

"˙Bpa ÈÈÁz CÈe z‡Â" e‰ÊÂ28ÌˆÚ ‡e‰ "z‡" . ¿∆¿«¿»«ƒƒ¿ƒ«»«¿∆∆
Ì‰ "CÈe" ,‰ÓLp‰'ה'ילדים eÓÈÁeהאמורים,שני  eÏÈÁ„ «¿»»»«ƒ≈¿ƒ¿ƒ

ואהבה  יראה ‰ÓL ÏÎaL∆¿»¿»»
"˙Bpa ÈÈÁz" מלשון לא "נותר " ƒ¿ƒ«»

ויתרון  מעלה מלשון  אלא "נשאר "

Ôk .CLÁ‰ ÔÓ B‡ ÔB˙Èa¿ƒ¿ƒ«…∆≈
ÔÓ‡ ,ÔBˆŒÈ‰È Ôk ,'‰ ekÊÈ¿«≈≈¿ƒ»»≈

BBLÏ Ô‡kŒ„Ú) רבנו מאמר  של  «»¿
).הזקן 

ÈtŒÏÚL ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ (‚¿≈¿ƒ∆«ƒ
LÈ ,Ï"p‰ Ó‡na ‡Ó‰«¿…»««¬»««≈
ÏL ˙eÎiM‰Â Lw‰ ‡Ï¿»≈«∆∆¿««»∆
‰M‡Â) ‰ËÙ‰‰ ˙ÏÁ˙‰«¿»«««¿»»¿ƒ»
˙Lt ˙ÏÁ˙‰ ÌÚ ('B‚Â ˙Á‡««¿ƒ«¿»«»»«
.'ÈÂ‰ ÂÈÏ‡ ‡iÂ ,ÚeM‰«»««≈»≈»¬»»

ÌÈc˜‰e,תחילה˙eËLÙaL ¿«¿ƒ∆¿«¿
,ÌÈÈÚ‰ ביאור לפני  הפשט, בדרך  »ƒ¿»ƒ

והפנימיות, הסוד  ֿ פי  על  הענין 

BÊ ‰ËÙ‰ ÏL ˙eÎiM‰««»∆«¿»»
ÏÏ‚a ,‡È‰ ÚeM‰ ˙LÙÏ¿»»««»«ƒƒ¿«
Ôa ˙B„B‡ teÒÓ ‰ËÙ‰aL∆««¿»»¿»∆
ÁÈË‰ ÚLÈÏ‡L ,˙ÈneM‰««ƒ∆¡ƒ»ƒ¿ƒ«

"Ôa ˙˜BÁ z‡" dÏ29Ì‚Â , »«¿∆∆≈¿«
ÔÎŒÈÁ‡Ïמת הבן  ÏÚtכאשר  ¿«¬≈≈»«

'eÎ Ôa‰Ï Ìei˜ ‰È‰iL30 ∆ƒ¿∆ƒ¿«≈
אותו . Ó‚e„a˙והחייה e‰ÊÂ¿∆¿¿«

,˜ÁˆÈ ˙B„B‡ ‰Lta etq‰«ƒ«»»»ƒ¿»
Ôa ‰p‰Â" NÈa C‡Ïn‰L∆««¿»ƒ≈¿ƒ≈≈

"EzL‡ ‰NÏ31Ú‚Ba Ì‚Â . ¿»»ƒ¿∆¿«¿≈«
‡˙È‡„k ,Ôa‰ ÏL BÓei˜Ï כפי ¿ƒ∆«≈ƒ¿ƒ»

‰L„na32˜eÒtשמובא  ÏÚ33 «ƒ¿»««»
‰zLÓ Ì‰‡ NÚiÂ"««««¿»»ƒ¿∆

,"ÏB„b כי "גדול " נחשב שהמשתה »
בו , השתתפו  הדור " ÏÎÂ"גדולי  ‚BÚ¿»
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ט      

(והינּו, ּבאצ ּבע ֹו לב ּטל ֹו ׁשּיכ ֹול  וא ֹומר  ְְְְְְְְִֵֶֶַַָָָיצחק ,

א ּתה  מה  ה ּקּב"ה : ל ֹו אמר  ק ּים ), ּדבר  זה  ֵֶֶַַַַָָָָָָָָׁשאין

האיׁש א ֹות ֹו ׁשל  ס ֹופ ֹו אין ואדר ּבה , כ ּו', ְְְִֵֶֶַַַָָמב ּזה 

ק ּים  ּדבר  היה  ׁשּלא  (א ֹו ּביד ֹו א ּלא  ליּפֹול  ְִֶֶַָָָָָָָֹ(ע ֹוג )

ג ֹו' לע ֹולה " ׁשם  "והעלה ּו האמירה  ,34מ ּצד  ְְֲֲִִֵַַָָָָ

ל ֹו ּתע ׂש "אל  – ה ּקּיּום  נע ׂשה  ּכ ֿ ְֲִַַַַַַַָָואחר 

ה ּסּפּור 35מא ּומה " רק  הרי ֿ זה , ֿ ּפי על  אבל  .( ְֲֲִִֵֶַַַָָ

היתה  ֿ ּכן ואם  ל ּפר ׁשה , ׁשּי ה ּׁשּונּמית  ּבן ְְִִֵֶַַַַָָָָָָא ֹוד ֹות 

(ּובפרט  זה  ּבס ּפּור  להתחיל  צריכה  ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָההפטרה 

ויֹותר  ּפס ּוקים  כ "א  ּבֹו ההק ּדמה 36ׁשּיׁש ללא  ,( ְְְְִֵֵֶַַָָֹ

ֿ ּפי  על   א ג ֹו'. ה ּנביאים " ּבני מ ּנׁשי אחת  ְְְְִִִִִֵֵַַַַַָ"וא ּׁשה 

ׁשל  ה ּקׁשר  ּגם  לבאר  יׁש ה ּנ"ל , ּבּמאמר  ְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹהמבאר 

ה ּפר ׁשה . עם  ג ֹו') אחת  (וא ּׁשה  ההפטרה  ְְְִִַַַַַַַָָָָָָָהתחלת 

ּבהתחלת ÔÈÚ‰Âד ) ּׁשּכת ּוב  מה  ּדה ּנה , ּבזה , ¿»ƒ¿»ְְְִֵֶֶַַַָָָ

ׁשזה  אף  הוי', אליו וּירא  ֲֵֵֶֶַַַָָָָָָָה ּפר ׁשה 

ׁשּנמ ֹול  ׁשּכיון , ל ֿ  ל ּפר ׁשת  לס ֹוף  ּבהמ ׁש ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָּבא 

הח ֹולה  את  לב ּקר  אליו, וּירא  לכן ,37אברהם , ְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

חד ׁש, ענין ׁשּזה ּו ׁשּמֹורה  חד ׁשה , ּפר ׁשה  זֹו ְֲֲִֵֶֶֶָָָָָָָָָהרי

אברהם  ׁשּנמ ֹול  נאמר   ל ֿ  ל ּפר ׁשת  ּבס ֹוף  ְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָּכי

א ּתֹו. נּמֹול ּו ג ֹו' ּבית ֹו אנׁשי וכל  ּבנֹו ְְְְְִִִֵֵֵַָָויׁשמעאל 

נאמר  וּירא  ּבפר ׁשת  ואיל ּו ּביחד . ּכּולם  ְְְְְֱִֵֶַַַַַַָָָָּדהינּו:

ענין  ׁשה ּוא  ּדוקא , לאברהם  הוי', אליו ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָוּירא 

"וע ּמ אני ג ֹו'38"ונפלינּו ֿ וּירא  ּד ה ּגיל ּוי וה ּנה , . ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָ

את  לב ּקר  ענינֹו ּכי ּביֹותר , נעלה  ּגיל ּוי ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָה ּוא 

מ "ט  ּבגימטר ּיא  ּד'ח ֹולה ' ׁשהיה 39הח ֹולה , ּכיון , ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָ

להמ ׁשי ׁשּיּוכל ּו ל ּנבראים  ׁשּנּתן מה  ׁשּזה ּו ּבינה , ׁשערי מ "ט  רק  אברהם  ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָאצל 

ז"ל  ר ּבֹותינּו ּכמאמר  עצמם , וכ ּולן 40ּבכח  ּבע ֹולם , נברא ּו ּבינה  ׁשערי חמ ּׁשים  ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָֹ

ל ּנברא  ּבׁשּיכ ּות  אינֹו החמ ׁשים  ׁשער  ואיל ּו אחד , חסר  - למ ׁשה  א ּלא 41נּתנּו , ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

לב ּקר  אליו", "וּירא  וזה ּו מ ּלמעלה . ּׁשּמק ּבלים  מה  ׁשּזה ּו אחד , ּבחינת  ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָל ּבֹורא ,

ריּפא  מ ּלמעלה  ׁשה ּגיל ּוי הח ֹולה , ׁשּנת ּבּטל 42את  והינּו אברהם , ׁשל  הח ֹולי את  ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ
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ב .34) כב , יב .35)שם ענינא.36)שם, סליק  בלאוֿהכי  שלום") ב "ותאמר להמסיימים (גם וכאן א. כג, פירש"י37)מגילה

טז.38)עה"פ . לג, תש"ג.39)תשא אלול חי  (בקונטרס  תרנ"ג שע "ב  חמישים ד"ה וירא. ר"פ  (להאריז"ל) טעמ "צ  ראה

ואילך). ער ע ' תרנ"ג בסה"מ  - ולאח "ז .201 ע ' תש"ג לסה"ש ב .40)בהוספה כא, על 41)ר"ה לפירושו הרמב "ן פתיחת

237).42)התורה. ע ' ריש חמ "א התוועדויות - מנחם (תורת ס "ב  בהשיחה ראה

    
ÓB‡Â ,˜ÁˆÈ ÏÚ ‚ÚBÏ ‚BÚ ‰È‰Â ,ÌL eÈ‰ BnÚ ÌÈÏB„b¿ƒƒ»»¿»»≈«ƒ¿»¿≈

BÏhÏ ÏBÎiL קיומו את Ê‰ולהפסיק ÔÈ‡L ,eÈ‰Â) BÚaˆ‡a ∆»¿«¿¿∆¿»¿«¿∆≈∆
eÎ ‰fÓ ‰z‡ ‰Ó :‰"aw‰ BÏ Ó‡ ,(Ìi˜ c,‰a„‡Â ,' »»«»»««»»»«»¿«∆¿«¿«»

B„Èa ‡l‡ ÏBtÈÏ (‚BÚ) LÈ‡‰ B˙B‡ ÏL BÙBÒ ÔÈ‡ משה של  ≈∆»ƒƒ∆»¿»
ויצחק  אברהם של  lL‡מזרעם B‡)∆…

‰È‰ יצחק„vÓ Ìi˜ c »»»»«»ƒ«
‰ÈÓ‡‰ העקידה בפרשת »¬ƒ»

'B‚ "‰ÏBÚÏ ÌL e‰ÏÚ‰Â"34, ¿«¬≈»¿»
Ìeiw‰ ‰NÚ CkŒÁ‡Â של ¿««»«¬»«ƒ

– יצחק של  NÚzמציאותו  Ï‡"«««
"‰Óe‡Ó BÏ35.( ¿»

,‰ÊŒÈtŒÏÚ Ï‡ הקשר הסבר  לפי  ¬»«ƒ∆
פרשת  השבוע, פרשת בין  והשייכות

הפשט לפי  וההפטרה ˜וירא, È‰¬≈«
˙ÈneM‰ Ôa ˙B„B‡ etq‰«ƒ∆««ƒ
‰˙È‰ ÔkŒÌ‡Â ,‰LtÏ CiL«»«»»»¿ƒ≈»¿»
ÏÈÁ˙‰Ï ‰ÎÈˆ ‰ËÙ‰‰««¿»»¿ƒ»¿«¿ƒ
Ba LiL ËÙe) ‰Ê etÒa¿ƒ∆ƒ¿»∆≈

בלבד  זה ÌÈ˜eÒtבסיפור  ‡"Î¿ƒ
˙BÈÂ36‰Óc˜‰‰ ‡ÏÏ ,( ¿≈¿…««¿»»

Èa ÈLpÓ ˙Á‡ ‰M‡Â"¿ƒ»««ƒ¿≈¿≈
ÈtŒÏÚ C‡ .'B‚ "ÌÈ‡Èp‰«¿ƒƒ««ƒ

,Ï"p‰ Ó‡na ‡Ó‰ אודות «¿…»««¬»««
פי  על  אלו  פסוקים של  הפירוש

‰Lwחסידות  Ìb ‡Ï LÈ≈¿»≈««∆∆
‰M‡Â) ‰ËÙ‰‰ ˙ÏÁ˙‰ ÏL∆«¿»«««¿»»¿ƒ»

.‰Lt‰ ÌÚ ('B‚ ˙Á‡««ƒ«»»»
‰Ó ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â („¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈«
‰Lt‰ ˙ÏÁ˙‰a e˙kM∆»¿«¿»««»»»
‰ÊL Û‡ ,'ÈÂ‰ ÂÈÏ‡ ‡iÂ«≈»≈»¬»»«∆∆

אבינו  לאברהם ה' התגלות «a‡סיפור 
,EÏŒCÏ ˙Lt ÛBÒÏ CLÓ‰a¿∆¿≈¿»»«∆¿

,Ì‰‡ ÏBÓpL ÔÂÈkL כפי ∆≈»∆ƒ«¿»»
ֿ לך  לך  בפרשת iÂ‡שמסופר  ÔÎÏ»≈«≈»

,ÂÈÏ‡ והתגלה בא הוא ברוך  הקדוש ≈»
‡˙אליו , wÏ אברהם ¿«≈∆

‰ÏBÁ‰37,המילה BÊמחמת È‰ «∆¬≈
וירא L„Á‰,פרשת ‰Lt»»»¬»»

L„Á ÔÈÚ e‰fL ‰BnL בפני ∆»∆∆ƒ¿»»»
ֿ לך  לך  לפרשת כהמשך  רק לא עצמו ,

Â Ì‰‡ ÏBÓpL Ó‡ EÏŒCÏ ˙Lt ÛBÒa ÈkBa Ï‡ÚÓLÈ ƒ¿»»«∆¿∆¡«∆ƒ«¿»»¿ƒ¿»≈¿
ÌÏek :eÈ‰c .Bz‡ eÏBn 'B‚ B˙Èa ÈL‡ ÏÎÂ וגם אברהם גם ¿»«¿≈≈ƒƒ¿«¿»

נזכרים אברהם של  ביתו  אנשי  וגם LÙa˙ישמעאל  eÏÈ‡Â .„ÁÈa¿««¿ƒ¿»»«
ÔÈÚ ‡e‰L ,‡˜Âc Ì‰‡Ï ,'ÈÂ‰ ÂÈÏ‡ ‡iÂ Ó‡ ‡iÂ«≈»∆¡««≈»≈»¬»»¿«¿»»«¿»∆ƒ¿«

eÈÏÙÂ" ונבדלנו"EnÚÂ È‡38 ¿ƒ¿ƒ¬ƒ¿«¿
של  ההבדלה לגבי  בתורה שנאמר  כמו 

האומות. מכל  ישראל  עם

'B‚ '‡iÂ'c ÈeÏÈb‰ ,‰p‰Â¿ƒ≈«ƒ¿«≈»
ÈeÏÈb ‡e‰ אלוקי,˙BÈa ‰ÏÚ ƒ«¬∆¿≈

,‰ÏBÁ‰ ˙‡ wÏ BÈÚ Èkƒƒ¿»¿«≈∆«∆
'ביקור  של  הפנימית והמשמעות

היא  iËÓÈ‚a‡חולים' '‰ÏBÁ'c¿∆¿ƒ«¿ƒ»
Ë"Ó39Ïˆ‡ ‰È‰L ÔÂÈk ,≈»∆»»≈∆

,‰Èa ÈÚL Ë"Ó ˜ Ì‰‡«¿»»««¬≈ƒ»
ÌÈ‡pÏ ÔzpL ‰Ó e‰fL∆∆«∆ƒ»«ƒ¿»ƒ

CÈLÓ‰Ï eÏÎeiL ולגלות ∆¿¿«¿ƒ
למטה  ÌÓˆÚ,מלמעלה ÁÎa¿…««¿»

Ï"Ê eÈ˙Ba Ó‡Ók40 בגמרא ¿«¬««≈«
e‡ ‰Èa ÈÚL ÌÈMÓÁ¬ƒƒ«¬≈ƒ»ƒ¿¿
 ‰LÓÏ ez ÔÏeÎÂ ,ÌÏBÚa»»¿»ƒ¿¿…∆

,„Á‡ ÒÁ ניתנו אדם שלבני  היינו  »≈∆»
בינה  שערי  ÚLמ"ט eÏÈ‡Â¿ƒ««

˙eÎiLa BÈ‡ ÌÈLÓÁ‰«¬ƒƒ≈¿«»
‡pÏ41, מהשגתו למעלה הוא כי  «ƒ¿»

הנו "ן  לשער  זכה לא רבנו  משה ואפילו 

‡l‡ לבחינת שייך  הנו "ן  שער  ∆»
‰Ó e‰fL ,„Á‡ ˙ÈÁa ,‡Ba≈¿ƒ«∆»∆∆«

‰ÏÚÓlÓ ÌÈÏa˜nM לא ואדם ∆¿«¿ƒƒ¿«¿»
עצמו . בכוח להשיג  ∆¿e‰ÊÂיכול 

,"ÂÈÏ‡ ‡iÂ" לו האלוקות שגילוי  «≈»≈»
כדי  היה אבינו  אברהם ≈»¿wÏזכה

ÈeÏÈb‰L ,‰ÏBÁ‰ ˙‡∆«∆∆«ƒ
‡tÈ ‰ÏÚÓlÓ42ÈÏBÁ‰ ˙‡ ƒ¿«¿»ƒ»∆«ƒ
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י        

ּכיון  מ "ט ), (ּבגימטר ּיא  ח ֹולה  ׁשהיה  ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָהענין

זה  ענין ּגם  וה ּנה , החמ ׁשים . ׁשער  ּגם  ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָׁשּקיּבל 

מ ּיׂשראל , אחד  לכל  אחריו, לבניו אברהם  ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָה ֹוריׁש

אבינּו ּׁשאברהם  מה  רק  לא  ּביר ּוׁשה  ל ֹו ְִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשּיׁש

ה ּגיל ּוי  ּגם  א ּלא  ּבעב ֹודת ֹו, ה ּיגיעה  ֿ ידי  על  ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָה ּׂשיג 

ׁשּיֹור ׁש לפי והינּו מ ּלמעלה , ׁשּנמ ׁש ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָּד"וּירא "

ה ּכל . ְֵַַֹמק ּבל 

ÌÓ‡ ה ּגּוף אבל  ה ּנׁשמה , מ ּצד  ה ּוא  זה  ּכל  »¿»ְֲִֶַַַָָָָ

זה  על   א כ ּו'. ּומס ּתיר  מעלים  ה ּוא  ְְֲִִֵֶַַַַהרי

ה ּנביאים  ּבני מ ּנׁשי אחת  וא ּׁשה  ּבהפטרה : ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַַַָָָנאמר 

ה ּנׁשמה  ּכא ׁשר  ׁשאפיל ּו וג ֹו', אליׁשע  אל  ְְֱֲֲֲִִֶֶֶַַָָָָָצעקה 

ּכ ּכדי עד  ה ּוא  וההעלם  ה ּמעלים , ּבּגּוף  ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָנמצאת 

"א ּׁשה ׁש"עב ּד היא  הרי אז ּגם  ה ּנה  מת ", איׁשי  ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָ

ׁשּלכן  הוי', עם  (מא ּוחדת ) "אחת " ׁשהיא  ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָאחת ",

ה ּמאמר : וכל ׁשֹון ההעלם , ל ּה ואכ ּפת  ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָנֹוגע 

אמנם  ׁשּזה ּו והינּו, מר ", ּבק ֹול  צ ֹועקת  ְְְְְֶֶֶֶַַַַָָָ"ּבּלילה 

צ ֹועקת  היא  הרי ֿ כן ֿ ּפי ֿ על  אף  אבל  והס ּתר , העלם  לילה , ׁשל  ּומ ּצב  ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָמעמד 

נע ׂשה  ֿ זה  ֿ ידי ׁשעל  ּבּנֹותר ", ּתחיי ּובני "א ּת א ׁשר  ּפֹועלת  זֹו ּוצעקה  ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָכ ּו'.

ּוכמאמר  ֿ ה ּוא 43יתר ֹון, ּברי ֿ ּדק ּוד ׁשא  יקרא  אס ּתּלק  ֿ אחרא  סטרא  את ּכפיא  ּכד  ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָ

ּכן  ה ', יזּכנּו ּכן ּדוקא . הח ׁש מ ּתֹו ה ּוא  הא ֹור  ׁשּיתר ֹון ּכיון עלמין, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּבכ ּוּלה ּו

אמן. ֿ רצ ֹון, ְִֵָָיהי
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‡iËÓÈ‚a) ‰ÏBÁ ‰È‰L ÔÈÚ‰ Ïha˙pL eÈ‰Â ,Ì‰‡ ÏL∆«¿»»¿«¿∆ƒ¿«≈»ƒ¿»∆»»∆¿ƒ«¿ƒ»

ÏaÈwL ÔÂÈk ,(Ë"Ó"'ה אליו  "וירא של  זה גילוי  ידי  ÚLעל  Ìb ≈»∆ƒ≈«««
.ÌÈLÓÁ‰«¬ƒƒ

‰Ê ÔÈÚ Ìb ,‰p‰Â ביותר נעלה שהוא ÂÈÏאף Ì‰‡ LÈB‰ ¿ƒ≈«ƒ¿»∆ƒ«¿»»¿»»
,Ï‡NiÓ „Á‡ ÏÎÏ ,ÂÈÁ‡«¬»¿»∆»ƒƒ¿»≈
‰Ó ˜ ‡Ï ‰LeÈa BÏ LiL∆≈ƒ»…««
È„ÈŒÏÚ ‚ÈO‰ eÈ‡ Ì‰‡M∆«¿»»»ƒƒƒ«¿≈

B˙„BÚa ‰ÚÈ‚i‰, עצמו בכוח «¿ƒ»«¬»
השערים, מ"ט Ìbהיינו  ‡l‡∆»«

CLÓpL "‡iÂ"c ÈeÏÈb‰«ƒ¿«≈»∆ƒ¿«
,‰ÏÚÓlÓ אברהם הוריש אותו  גם ƒ¿«¿»

מישראל  ואחד  אחד  ÈÙÏלכל  eÈ‰Â¿«¿¿ƒ
Ïk‰ Ïa˜Ó LBiL שהיה מה כל  ∆≈¿«≈«…

מזה. חלק רק ולא למוריש,

„vÓ ‡e‰ ‰Ê Ïk ÌÓ‡»¿»»∆ƒ«
‰ÓLp‰ את בירושה מקבלת שאכן  «¿»»

שהיו  הנעלים העניינים לאברהם כל 

‰e‡אבינו , È‰ Ûeb‰ Ï‡¬»«¬≈
'eÎ ÈzÒÓe ÌÈÏÚÓ ומונע «¿ƒ«¿ƒ

ולפעול . להתגלות האלוקי  »‡Cמהאור 
:‰ËÙ‰a Ó‡ ‰Ê ÏÚ«∆∆¡«««¿»»
Èa ÈLpÓ ˙Á‡ ‰M‡Â¿ƒ»««ƒ¿≈¿≈
ÚLÈÏ‡ Ï‡ ‰˜Úˆ ÌÈ‡Èp‰«¿ƒƒ»¬»∆¡ƒ»
‰ÓLp‰ L‡k eÏÈÙ‡L ,'B‚Â¿∆¬ƒ«¬∆«¿»»

ÌÈÏÚn‰ Ûeba ˙‡ˆÓ ומסתיר ƒ¿≈«««¿ƒ
האלוקי , האור  ‰e‡על  ÌÏÚ‰‰Â¿«∆¿≈

ÈLÈ‡ EcÚ"L Ck È„k „Ú«¿≈»∆«¿¿ƒƒ
"˙Ó לא הנשמה של  נראים והכוחות ≈

כלל , נרגשים ‡Êולא Ìb ‰p‰ƒ≈«»
וההסתר  ההעלם ‰È‡למרות È‰¬≈ƒ

‰ÈÂ',הנשמה  ÌÚ (˙„Áe‡Ó) "˙Á‡" ‡È‰L ,"˙Á‡ ‰M‡"ƒ»««∆ƒ««¿∆∆ƒ¬»»
ÌÏÚ‰‰ dÏ ˙tÎ‡Â Ú‚B ÔÎlL הוא עצמו  שעדיין וזה הוכחה ∆»≈≈«¿ƒ¿«»«∆¿≈

באלוקות, ÏB˜aמאוחדת ˙˜ÚBˆ ‰ÏÈla" :Ó‡n‰ ÔBLÏÎÂ¿ƒ¿««¬»««¿»∆∆¿
ÌÓ‡ e‰fL ,eÈ‰Â ,"Ó‰ÏÈÏ ÏL vÓe „ÓÚÓ, אור כשאין  «¿«¿∆∆»¿»«¬»«»∆«¿»

,zÒ‰Â ÌÏÚ‰ מעלים שהגוף ∆¿≈¿∆¿≈
כאמור , הנשמה, על  «¬‡Ïומסתיר 
‡È‰ È‰ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡ הנשמה ««ƒ≈¬≈ƒ

'eÎ ˙˜ÚBˆ מאלוקות הריחוק כי  ∆∆
כאמור . לה, ואכפת לה נוגע

z‡" L‡ ˙ÏÚBt BÊ ‰˜Úˆe¿»»∆∆¬∆«¿
ŒÏÚL ,"˙Bpa ÈÈÁz CÈe»«ƒƒ¿ƒ«»∆«
,ÔB˙È ‰NÚ ‰ÊŒÈ„È¿≈∆«¬∆ƒ¿

Ó‡ÓÎe43 הזוהר‡ÈÙk˙‡ „k ¿«¬««ƒ¿«¿»
‡˜È ˜lzÒ‡ ‡Á‡Œ‡ËÒƒ¿»«¬»∆¿«≈¿»»
e‰leÎa ‡e‰ŒCÈaŒ‡L„e˜c¿¿»¿ƒ¿¿

,ÔÈÓÏÚ הצד) ֿ אחרא הסטרא כאשר  »¿ƒ
נכפה  הקדושה) צד  שאינו  האחור ,

הקדוש  של  כבודו  עולה ברוך ונכנע,

העולמות  בכל  ÔB˙iLהוא ÔÂÈk≈»∆ƒ¿
‡˜Âc CLÁ‰ CBzÓ ‡e‰ B‡‰»ƒ«…∆«¿»

לעיל . שנתבאר  וכפי 
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ּכיון  מ "ט ), (ּבגימטר ּיא  ח ֹולה  ׁשהיה  ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָהענין

זה  ענין ּגם  וה ּנה , החמ ׁשים . ׁשער  ּגם  ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָׁשּקיּבל 

מ ּיׂשראל , אחד  לכל  אחריו, לבניו אברהם  ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָה ֹוריׁש

אבינּו ּׁשאברהם  מה  רק  לא  ּביר ּוׁשה  ל ֹו ְִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשּיׁש

ה ּגיל ּוי  ּגם  א ּלא  ּבעב ֹודת ֹו, ה ּיגיעה  ֿ ידי  על  ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָה ּׂשיג 

ׁשּיֹור ׁש לפי והינּו מ ּלמעלה , ׁשּנמ ׁש ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָּד"וּירא "

ה ּכל . ְֵַַֹמק ּבל 

ÌÓ‡ ה ּגּוף אבל  ה ּנׁשמה , מ ּצד  ה ּוא  זה  ּכל  »¿»ְֲִֶַַַָָָָ

זה  על   א כ ּו'. ּומס ּתיר  מעלים  ה ּוא  ְְֲִִֵֶַַַַהרי

ה ּנביאים  ּבני מ ּנׁשי אחת  וא ּׁשה  ּבהפטרה : ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַַַָָָנאמר 

ה ּנׁשמה  ּכא ׁשר  ׁשאפיל ּו וג ֹו', אליׁשע  אל  ְְֱֲֲֲִִֶֶֶַַָָָָָצעקה 

ּכ ּכדי עד  ה ּוא  וההעלם  ה ּמעלים , ּבּגּוף  ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָנמצאת 

"א ּׁשה ׁש"עב ּד היא  הרי אז ּגם  ה ּנה  מת ", איׁשי  ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָ

ׁשּלכן  הוי', עם  (מא ּוחדת ) "אחת " ׁשהיא  ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָאחת ",

ה ּמאמר : וכל ׁשֹון ההעלם , ל ּה ואכ ּפת  ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָנֹוגע 

אמנם  ׁשּזה ּו והינּו, מר ", ּבק ֹול  צ ֹועקת  ְְְְְֶֶֶֶַַַַָָָ"ּבּלילה 

צ ֹועקת  היא  הרי ֿ כן ֿ ּפי ֿ על  אף  אבל  והס ּתר , העלם  לילה , ׁשל  ּומ ּצב  ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָמעמד 

נע ׂשה  ֿ זה  ֿ ידי ׁשעל  ּבּנֹותר ", ּתחיי ּובני "א ּת א ׁשר  ּפֹועלת  זֹו ּוצעקה  ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָכ ּו'.

ּוכמאמר  ֿ ה ּוא 43יתר ֹון, ּברי ֿ ּדק ּוד ׁשא  יקרא  אס ּתּלק  ֿ אחרא  סטרא  את ּכפיא  ּכד  ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָ

ּכן  ה ', יזּכנּו ּכן ּדוקא . הח ׁש מ ּתֹו ה ּוא  הא ֹור  ׁשּיתר ֹון ּכיון עלמין, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּבכ ּוּלה ּו

אמן. ֿ רצ ֹון, ְִֵָָיהי
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,Ï‡NiÓ „Á‡ ÏÎÏ ,ÂÈÁ‡«¬»¿»∆»ƒƒ¿»≈
‰Ó ˜ ‡Ï ‰LeÈa BÏ LiL∆≈ƒ»…««
È„ÈŒÏÚ ‚ÈO‰ eÈ‡ Ì‰‡M∆«¿»»»ƒƒƒ«¿≈

B˙„BÚa ‰ÚÈ‚i‰, עצמו בכוח «¿ƒ»«¬»
השערים, מ"ט Ìbהיינו  ‡l‡∆»«

CLÓpL "‡iÂ"c ÈeÏÈb‰«ƒ¿«≈»∆ƒ¿«
,‰ÏÚÓlÓ אברהם הוריש אותו  גם ƒ¿«¿»

מישראל  ואחד  אחד  ÈÙÏלכל  eÈ‰Â¿«¿¿ƒ
Ïk‰ Ïa˜Ó LBiL שהיה מה כל  ∆≈¿«≈«…

מזה. חלק רק ולא למוריש,

„vÓ ‡e‰ ‰Ê Ïk ÌÓ‡»¿»»∆ƒ«
‰ÓLp‰ את בירושה מקבלת שאכן  «¿»»

שהיו  הנעלים העניינים לאברהם כל 

‰e‡אבינו , È‰ Ûeb‰ Ï‡¬»«¬≈
'eÎ ÈzÒÓe ÌÈÏÚÓ ומונע «¿ƒ«¿ƒ

ולפעול . להתגלות האלוקי  »‡Cמהאור 
:‰ËÙ‰a Ó‡ ‰Ê ÏÚ«∆∆¡«««¿»»
Èa ÈLpÓ ˙Á‡ ‰M‡Â¿ƒ»««ƒ¿≈¿≈
ÚLÈÏ‡ Ï‡ ‰˜Úˆ ÌÈ‡Èp‰«¿ƒƒ»¬»∆¡ƒ»
‰ÓLp‰ L‡k eÏÈÙ‡L ,'B‚Â¿∆¬ƒ«¬∆«¿»»

ÌÈÏÚn‰ Ûeba ˙‡ˆÓ ומסתיר ƒ¿≈«««¿ƒ
האלוקי , האור  ‰e‡על  ÌÏÚ‰‰Â¿«∆¿≈

ÈLÈ‡ EcÚ"L Ck È„k „Ú«¿≈»∆«¿¿ƒƒ
"˙Ó לא הנשמה של  נראים והכוחות ≈

כלל , נרגשים ‡Êולא Ìb ‰p‰ƒ≈«»
וההסתר  ההעלם ‰È‡למרות È‰¬≈ƒ

‰ÈÂ',הנשמה  ÌÚ (˙„Áe‡Ó) "˙Á‡" ‡È‰L ,"˙Á‡ ‰M‡"ƒ»««∆ƒ««¿∆∆ƒ¬»»
ÌÏÚ‰‰ dÏ ˙tÎ‡Â Ú‚B ÔÎlL הוא עצמו  שעדיין וזה הוכחה ∆»≈≈«¿ƒ¿«»«∆¿≈

באלוקות, ÏB˜aמאוחדת ˙˜ÚBˆ ‰ÏÈla" :Ó‡n‰ ÔBLÏÎÂ¿ƒ¿««¬»««¿»∆∆¿
ÌÓ‡ e‰fL ,eÈ‰Â ,"Ó‰ÏÈÏ ÏL vÓe „ÓÚÓ, אור כשאין  «¿«¿∆∆»¿»«¬»«»∆«¿»

,zÒ‰Â ÌÏÚ‰ מעלים שהגוף ∆¿≈¿∆¿≈
כאמור , הנשמה, על  «¬‡Ïומסתיר 
‡È‰ È‰ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡ הנשמה ««ƒ≈¬≈ƒ

'eÎ ˙˜ÚBˆ מאלוקות הריחוק כי  ∆∆
כאמור . לה, ואכפת לה נוגע

z‡" L‡ ˙ÏÚBt BÊ ‰˜Úˆe¿»»∆∆¬∆«¿
ŒÏÚL ,"˙Bpa ÈÈÁz CÈe»«ƒƒ¿ƒ«»∆«
,ÔB˙È ‰NÚ ‰ÊŒÈ„È¿≈∆«¬∆ƒ¿

Ó‡ÓÎe43 הזוהר‡ÈÙk˙‡ „k ¿«¬««ƒ¿«¿»
‡˜È ˜lzÒ‡ ‡Á‡Œ‡ËÒƒ¿»«¬»∆¿«≈¿»»
e‰leÎa ‡e‰ŒCÈaŒ‡L„e˜c¿¿»¿ƒ¿¿

,ÔÈÓÏÚ הצד) ֿ אחרא הסטרא כאשר  »¿ƒ
נכפה  הקדושה) צד  שאינו  האחור ,

הקדוש  של  כבודו  עולה ברוך ונכנע,

העולמות  בכל  ÔB˙iLהוא ÔÂÈk≈»∆ƒ¿
‡˜Âc CLÁ‰ CBzÓ ‡e‰ B‡‰»ƒ«…∆«¿»

לעיל . שנתבאר  וכפי 

,ÔBˆŒÈ‰È Ôk ,'‰ ekÊÈ Ôk≈¿«≈≈¿ƒ»
.ÔÓ‡»≈
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המשך ביאור למס' מנחות ליום חמישי עמ' א


