
ה

,exzi zyxt zay .c"qa
.n"cyz'd ,hay f"i

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
ÏÎÂ הּלּפידים ואת הּקֹולֹות את רֹואים העם ¿»ְִִִֶֶַַַָָ

וּיעמדּו וּינּועּו העם וּירא עׁשן ההר ְְְֵֶַַַַַַָָָָָָואת

רּבֹותינּו1מרחֹוק  ּבדרּוׁשי ּבזה הּדּיּוק וידּוע , ְְִִֵֵֵֶַַַָָָ

לפני 2נׂשיאינּו ׁשּנאמר זה הּמתחיל' ּב'דּבּור וגם , ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַ

תרמ"ד  (ּבׁשנת ׁשנה מהּו3מאה להבין ּדצרי ,( ְְְִִִֵַַָָָָָ

ׁשּנצטּוּו הּדברים ּכל והלא הּללּו, הּקֹולֹות ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָֹענין

תרצח  לא ּכמֹו ּפׁשּוטים ּדברים הם ּתֹורה ְְְְְִִִֵַַַָָֹּבמּתן

לא  אם ׁשּגם ּפׁשּוטים ּדברים ׁשהם כּו' תענה ְְֲִִִֵֶֶֶַַָֹֹלא

ּוכמאמר  לעׂשֹותם מהראּוי היה עליהם ְְֲֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָנצטּוּו

ערּובין  (ּבמּסכת ז"ל נּתנה 4רּבֹותינּו לא אלמלא ( ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ

והּנה  וכּו'. מחתּול צניעּות למדים היינּו ְְְְִִִִֵֵֵָָָּתֹורה

נׁשמתֹוֿעדן  (מֹוהרׁש"ב) אדמֹו"ר כ"ק ׁשל הּנ"ל נאמר 3ּבּמאמר ּדאם ,ממׁשי ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָֹ

מצּוה  ׁשאינֹו מּמי ועֹוׂשה הּמצּוה ׁשּגדֹול מּפני הּוא עלֿזה ׁשּנצטּוּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֻֻּדמה

והּנֹורא 5ועֹוׂשה  הּגדֹול והרעׁש הּקֹולֹות ענין מהּו מּובן אינֹו עדין מּכלֿמקֹום , ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָ

ּבהּמאמר  מדּיק ועֹוד ּפׁשּוטים. ּדברים ׁשהם ּובפרט כּו', ּתֹורה מּתן ּבעת ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָׁשהיה

ּבילקּוט 3ׁשם  ז"ל רּבֹותינּו ׁשאמרּו מּפי 6ּבמה כּו' אנכי הּדּבּור ׁשּיצא ׁשּבׁשעה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

ׁשּכתּוב  וזהּו מדּבר, הּדּבּור עּמי אֹומר היה מּיׂשראל ואחד אחד ּכל ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָהּקּב"ה

כּו' יחיד לׁשֹון אלקי ה' להבין אנכי וצרי הּדּברֹות), ּבׁשאר (ועלּֿדרֿזה ְְְְְְֱִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ

כּו'. מּיׂשראל ואחד אחד ּכל עם מדּבר ׁשהּדּבּור זה ענין ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמהּו

‰p‰Â,הּמאמר המׁש ּבגּוףּֿכתבֿידֿקדׁש נמצא לא תרמ"ד ּדׁשנת ּבהּמאמר ¿ƒ≈ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

אחרים  ּבדרּוׁשים הּמבאר עלּֿפי ּבזה הּבאּור המׁש את להבין יׁש ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאבל

ׁשּלפניֿזה  ּבּדרּוׁשים וגם נׁשמתֹוֿעדן), אדמֹו"ר (כ"ק עצמֹו הּמאמר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָמּבעל

ועד  האמצעי ואדמֹו"ר צדק' ה'צמח אדמֹו"ר ּבדרּוׁשי מאמרֹו, מיּסד ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻׁשעליהם

הּזקן. אדמֹו"ר ְְִֵֵַַָלדרּוׁשי

‰p‰Â ּבעל ּבדרּוׁשי ּובפרט נׂשיאינּו, רּבֹותינּו (ּבדרּוׁשי ּבזה הּבאּור נקּודת ¿ƒ≈ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָ

ׁשּׁשּי7הּמאמר  (ּכפי ּבגלּוי העצמּות המׁשכת היה ּתֹורה מּתן ּדענין ,( ְְְְְְֲִִֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ
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n"cyz'dו ,hay f"i ,exzi zyxt zay

ּבמּתן ענין נפעל זה וענין ּבהעצמּות). הּגּלּוי ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָ

הּגזרה  ּבּטּול נהיה ּתֹורה ּבמּתן ּכי ְְְִִִֵַַַָָָָּתֹורה,

יעלּו לא ותחּתֹונים ּלּתחּתֹונים ירדּו לא ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַֹֹּדעליֹונים

העצמּות 8לעליֹונים  המׁשכת ענין אז נפעל ולכן , ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָ

ּתֹורה  ּבמּתן נאמרּו ולכן מקֹום. ּבכל ְְְְְֵֶֶַַָָָָָּבגלּוי

חדרה  ּתֹורה ּבמּתן ּכי ּדוקא, ּפׁשּוטים ְְְְְִִִַַַָָָָָּדברים

ּגם  ההׁשּתלׁשלּות סדר ּבכל העצמּות ְְְְְְִֵֶַַַַַַָָָהמׁשכת

המׁשכת  ואדרּבה, ּפׁשּוטים. הכי ְְְְְֲִִִִַַַַָָָּבּדברים

ּבמקֹום  ּדוקא, הּמּטה לענין ׁשּיכת ְְְְְִֶֶַַַַַַָָָָהעצמּות

מקֹומֹות, ּבכּמה ּבארּכה וכּמבאר ּביֹותר, ְְְְְְֲֵַַַַָָָֹֻּתחּתֹון

האמצעי  אדמֹו"ר ּבדרּוׁשי הּגבֹוּה9ּובפרט ׁשּכל , ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ

ּגם  וזהּו ּביֹותר. מּטה למּטה יֹורד ּביֹותר ְְְְֵֵֵֶַַַַָָָּגבֹוּה

ּבדברים  היה ּתֹורה מּתן ׁשענין למה ְְְִִִֶַַַַַַַָָָָהּטעם

היא  ה'עצם' ׁשהמׁשכת מּׁשּום ּדוקא, ְְְִִִֶֶֶַַַָָָּפׁשּוטים

ּבכללּות  הן ּביֹותר, ּופׁשּוטים ּתחּתֹונים ְְְְְִִִִִֵֵַָָּבדברים

למּטה  ׁשאין ּתחּתֹון הכי ּבעֹולם ְְֲִֵֶַַָָָָָהעֹולמֹות,

ּפׁשּוטים 10מּמּנּו ּבדברים עצמֹו, זה ּבעֹולם והן , ְְְְְִִִִֵֶֶַָָ

ו  ּבמּתן ׁשּבֹו. ׁשּנאמר מה ּכן ּגם ּדזהּו לֹומר יׁש ְְְֱֵֵֶֶֶֶַַַַַַ

האּלה  הּדברים ּכל את אלקים וידּבר ְְֱִִֵֵֵֶַַַָָָָֹּתֹורה

ּכאן 11לאמר  לאמר ׁשּפרּוׁש לֹומר ּדיׁש הּוא 12, ְֵֵֵֵֶַָֹֹ

(א  האֹומר נעׂשה עצמֹו והּתחּתֹון ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָׁשהּגׁשמי

העצמּות  המׁשכת היתה ׁשאז מּׁשּום ְְְִֶַַַָָָָָָזאגער),

הּתחּתֹון) (ׁשל ענינֹו .*מּצד ְְִִֶַַַָ

e‰ÊÂוּינּועּו העם וּירא גֹו' רֹואים העם וכל ¿∆ְְִַַַָָָָָָ

ּכלי  מעין היה ׁשּזה מרחֹוק, ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָוּיעמדּו

אף  הּנה ּתֹורה, ּבמּתן העצמּות המׁשכת ׁשּתהיה ּכדי ּדהּנה העצמּות. ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָלהמׁשכת

ׁשּיהיה  צרי מּכלֿמקֹום העצמּות, אל מּמׁש ּכלי ׁשל ענין ׁשּיהיה ׁשּי ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשאין

וההסּתרים  ההעלמֹות הסרת עלֿידי העצמּות, ּגּלּוי אל ּוכלי הכנה ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָמעין

אחר  ּבמקֹום הּמבאר ועלּֿדר ֿ 13והּבלּבּולים. אתערּותא ּבחינֹות ג' ּבענין ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹ
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טו.8) וארא תנחומא ג. פי"ב, שמו"ר לגני 9)ראה באתי ד"ה גם וראה ואילך. פי"ב מלכות לבוש יביאו ד"ה אורה שערי

ואילך. פ"ד פל"ו.10)תשי"ט א.11)תניא כ, וש"נ.12)יתרו .119 ע' ח"ו לקו"ש בזה ואילך.13)ראה ד כג, שה"ש לקו"ת

השם  את בנפשו הרגיש או"א שכל היינו מדבר, הדבור הי' עמו אומר הי' מישראל "שכאו"א לעיל) (שהובא הילקוט דברי לבאר יש ובזה (*

תרע"ח). העם וכל (סד"ה א"ס" עצמות מבחי' היא ההמשכה ושרש . . בנפשו שהאיר הוי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÔzÓa ÏÚÙ ‰Ê ÔÈÚÂ .(˙eÓˆÚ‰a Èelb‰ ÔÈÚ CiML ÈÙk)¿ƒ∆«»ƒ¿««ƒ¿»«¿¿ƒ¿»∆ƒ¿«¿««
e„¯È ‡Ï ÌÈBÈÏÚc ‰¯Êb‰ Ïeha ‰È‰ ‰¯Bz ÔzÓa Èk ,‰¯Bz»ƒ¿««»ƒ¿»ƒ«¿≈»¿∆¿ƒ…≈¿

ÌÈBÈÏÚÏ eÏÚÈ ‡Ï ÌÈBzÁ˙Â ÌÈBzÁzl היתה תורה מתן עד כי ««¿ƒ¿«¿ƒ…«¬»∆¿ƒ
לא  סוריה ובני לסוריה ירדו לא רומי "בני ואומר שגוזר למלך בדומה גזירה

יעלו  לא שתחתונים היינו לרומי", יעלו

למטה. ירדו לא והעליונים למעלה

של  זו גזירה נתבטלה תורה ובמתן

כלומר  לגשמיות, רוחניות בין הפרדה

התחתונים  בין גמור יחוד שנתאפשר

כדי  שניתנה התורה ידי על לעליונים

פמליא  בין שלום בעולם, שלום לעשות

של  פמליא לבין (רוחניות) מעלה של

(גשמיות) ‡8Êמטה ÏÚÙ ÔÎÏÂ ,¿»≈ƒ¿«»
a ˙eÓˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰ ÔÈÚÈeÏ‚ ƒ¿««¿»«»«¿¿»

e¯Ó‡ ÔÎÏÂ .ÌB˜Ó ÏÎa¿»»¿»≈∆∆¿
ÌÈËeLt ÌÈ¯·c ‰¯Bz ÔzÓa¿««»¿»ƒ¿ƒ
‰¯„Á ‰¯Bz ÔzÓa Èk ,‡˜Âc«¿»ƒ¿««»»¿»
¯„Ò ÏÎa ˙eÓˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰«¿»«»«¿¿»≈∆
ÌÈ¯·ca Ìb ˙eÏLÏzL‰‰«ƒ¿«¿¿«ƒ¿»ƒ

ÌÈËeLt ÈÎ‰ שמוסבר כפי ¬ƒ¿ƒ
האבות  שקיימו שהמצוות בחסידות

הדבר, עצם אינו שריח לריח, נמשלו

לא  מה, דבר האדם שיריח ולמרות

מאומה  עצמו הדבר מן זה ידי על יחסר

היה  האבות אצל המצוות קיום כך -

הדבר. עצם שאינו הריח כדוגמת

הקב"ה  הכניס תורה במתן זאת לעומת

ישראל  ממשיכים ומאז בתורה עצמותו

אלוקות  והמצוות התורה בקיום

הגשמיות  את a¯„‡Â‰,החודרת .¿«¿«»
˙ÎiL ˙eÓˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰«¿»«»«¿«∆∆
ÌB˜Óa ,‡˜Âc ‰hn‰ ÔÈÚÏ¿ƒ¿«««»«¿»¿»
¯‡·nÎÂ ,¯˙BÈa ÔBzÁz«¿¿≈¿«¿…»
,˙BÓB˜Ó ‰nÎa ‰k¯‡a«¬À»¿«»¿
¯"BÓ„‡ ÈLe¯„a Ë¯Ù·eƒ¿»ƒ¿≈«¿

ÈÚˆÓ‡‰9dB·b dB·b‰ ÏkL , »∆¿»ƒ∆»«»«»«
‰hÓ ‰hÓÏ „¯BÈ ¯˙BÈa¿≈≈¿«»«»

¯˙BÈa,אבנים חומת נפילת כמשל ¿≈
גבוה  בחומה האבן של שמקומה ככל

יותר  למרחוק תיפול כן ÔzÓיותר, ÔÈÚL ‰ÓÏ ÌÚh‰ Ìb e‰ÊÂ .¿∆««««¿«∆ƒ¿«««
ÌˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰L ÌeMÓ ,‡˜Âc ÌÈËeLt ÌÈ¯·„a ‰È‰ ‰¯Bz»»»ƒ¿»ƒ¿ƒ«¿»ƒ∆«¿»«»∆∆
˙eÏÏÎa Ô‰ ,¯˙BÈa ÌÈËeLÙe ÌÈBzÁz ÌÈ¯·„a ‡È‰ƒƒ¿»ƒ«¿ƒ¿ƒ¿≈≈ƒ¿»

epnÓ ‰hÓÏ ÔÈ‡L ÔBzÁz ÈÎ‰ ÌÏBÚa ,˙BÓÏBÚ‰10Ô‰Â , »»»»¬ƒ«¿∆≈¿«»ƒ∆¿≈
ÌÈ¯·„a ,BÓˆÚ ‰Ê ÌÏBÚa¿»∆«¿ƒ¿»ƒ
¯ÓBÏ LÈÂ .BaL ÌÈËeLt¿ƒ∆¿≈«
ÔzÓa ¯Ó‡pL ‰Ó Ôk Ìb e‰Êc¿∆«≈«∆∆¡«¿««
Ïk ˙‡ ÌÈ˜Ï‡ ¯a„ÈÂ ‰¯Bz»«¿«≈¡…ƒ≈»

¯Ó‡Ï ‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰11LÈc , «¿»ƒ»≈∆≈…¿≈
Ô‡k ¯Ó‡Ï Le¯tL ¯ÓBÏ12 «∆≈≈…»

BÓˆÚ ÔBzÁz‰Â ÈÓLb‰L ‡e‰∆««¿ƒ¿««¿«¿
,(¯Ú‚‡Ê ‡) ¯ÓB‡‰ ‰NÚ«¬∆»≈«»
˙ÎLÓ‰ ‰˙È‰ Ê‡L ÌeMÓƒ∆»»¿»«¿»«
ÏL) BÈÚ „vÓ ˙eÓˆÚ‰»«¿ƒ«ƒ¿»∆

(ÔBzÁz‰ עצמותו המשכת שענין ««¿
הגשמי  של תכונתו מצד מתגלה ית'

תיבת  יתפרש כן ועל עצמו והתחתון

האומר  הוא והתחתון שהגשמי 'לאמר'

הקב"ה  של עצמותו את .*וממשיך

'B‚ ÌÈ‡B¯ ÌÚ‰ ÏÎÂ e‰ÊÂ¿∆¿»»»ƒ
e„ÓÚiÂ eÚeiÂ ÌÚ‰ ‡¯iÂ««¿»»«»«««¿

‰fL ,˜BÁ¯Ó(הביטול ‰È‰(ענין ≈»∆∆»»
.˙eÓˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰Ï ÈÏk ÔÈÚÓ≈≈¿ƒ¿«¿»«»«¿
˙ÎLÓ‰ ‰È‰zL È„k ‰p‰c¿ƒ≈¿≈∆ƒ¿∆«¿»«
‰p‰ ,‰¯Bz ÔzÓa ˙eÓˆÚ‰»«¿¿««»ƒ≈
ÔÈÚ ‰È‰iL CiL ÔÈ‡L Û‡«∆≈«»∆ƒ¿∆ƒ¿»
,˙eÓˆÚ‰ Ï‡ LnÓ ÈÏk ÏL∆¿ƒ«»∆»«¿
‰È‰iL CÈ¯ˆ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»»ƒ∆ƒ¿∆
Èelb Ï‡ ÈÏÎe ‰Î‰ ÔÈÚÓ≈≈¬»»¿ƒ∆ƒ
˙¯Ò‰ È„ÈŒÏÚ ,˙eÓˆÚ‰»«¿«¿≈¬»«
ÌÈ¯zÒ‰‰Â ˙BÓÏÚ‰‰««¬»¿«∆¿≈ƒ
C¯cŒÏÚÂ .ÌÈÏeaÏa‰Â¿«ƒ¿ƒ¿«∆∆

¯Á‡ ÌB˜Óa ¯‡·n‰13ÔÈÚa «¿…»¿»«≈¿ƒ¿«
‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ ˙BÈÁa '‚¿ƒƒ¿¬»ƒ¿≈»
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micitld z`e zelewd z` mi`ex mrd lke

הּקֹודמת  האתערּותאּֿדלעילא ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָּדלעילא,

והאתערּותאּֿדלעילא  ְְְְְְֲֲִִִִֵַָָָָָלאתערּותאּֿדלת ּתא,

אתערּותאּֿדלתּתא, עלֿידי ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָהּנמׁשכת

 ֿ מאתערּותא ׁשּלמעלה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָוהאתערּותאּֿדלעילא

ׁשריא  לא ֿ הּוא ׁשּקּודׁשאּֿברי אּלא ְְְְִִֶֶַַָָָָֹּדלתּתא,

ׁשלים  ּבאתר ׁשּתהיה 14אּלא ׁשכדי היינּו , ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָ

ׁשאליו  ׁשהאתר צרי זֹו, ְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָאתערּותאּֿדלעילא

ממׁשי זה ׁשאין (אף ׁשלים יהיה ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָנמׁשכת

ּדוקא. זה אתר עם קׁשּור ׁשהּוא היינּו, ְְֲִֶֶַַַָָָאֹותּה),

ּבהמׁשכת  יֹותר, למעלה הּוא ְְְְְֵֶֶֶַַַַָָועלּֿדרֿזה

ההעלמֹות  הסרת צרי לזה ׁשּגם ְֲֲִֶֶֶֶַַַַָָָָה'עצם',

קּודׁשאּֿבריֿהּוא  ּכי והּבלּבּולים, ְְְְְְִִִִִֵֶַַָוההסּתרים

הענין  היה וזה ׁשלים, ּבאתר אּלא ׁשריא ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָֹלא

מ  וּיעמדּו וּינּועּו העם רחֹוק.ּדוּירא ְְְֵַַַַַַָָָָ

ÔÈÚ‰Â'הּמתחיל ּב'דּבּור הּמבאר עלּֿפי יּובן ¿»ƒ¿»ְְְִִִַַַַָָֹ

תרע"ה  ּדׁשנת רֹואים העם ְְִִַָָָוכל

תער"ב  והתהּוּות 15(ּבהמׁש הויה לכל ׁשּקדם ,( ְְְְְֲִֵֶֶֶַָָָֹ

הּצמצּום  ענין ּוכמֹו ההעּדר, להיֹות ְְְְְִִִִֵֶַַַָצרי

ּדזהּו הּגּלּוי. החרדה 16ׁשּבׁשביל ענין ּכן ּגם ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָ

(ׁשּזהּו ּתֹורה ּבמּתן ׁשהיּו ּוברקים הּקֹולֹות ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָעלֿידי

ׁשּזהּו החרדה), ענין גֹו', וּינּועּו העם וּירא ְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָָענין

ּבבחינת  ׁשּיהיּו ּכדי ההויה, אל הּקֹודם ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָההעּדר

ההכנה  הּוא זה ׁשהעּדר ּתֹורה. ּבמּתן העצמּות ּגּלּוי את לקּבל ׁשּיּוכלּו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּבּטּול

האמּתית. ההויה ׁשהּוא העצם, להמׁשכת ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָוהּכלי

CÈLÓÓe,האחרֹון הּגלּות עם ּגם קׁשּור זה ּדענין ׁשם, תער"ב ּבהמׁש «¿ƒְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָ

ּבתֹור  הּנה ּתֹורה ּומּתן מצרים ׁשּביציאת ּדכׁשם ּדמׁשיחא, ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָעקבתא

ּדגלּות  וההסּתר ההעלם הקּדמת להיֹות צרי היה ּתֹורה ּדמּתן להּגּלּוי ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָהכנה

מׁשיח, ׁשל ּבתֹורתֹו הּוא עלּֿדרֿזה להויה, הּקֹודם ההעּדר ענין ׁשהּוא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָמצרים,

הּגלּיֹות, ׁשּבכל וההעלם ההעּדר עלֿידי היא אליה ׁשההכנה הּתֹורה, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻּפנימּיּות

וכּו' האר הכי הּגלּות ׁשּזהּו ּדמׁשיחא, ּובעקבתא האחרֹון, הּזה ּבּגלּות ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹּובפרט

ההויה  אל עלֿידֹו ּבאים ולכן ּביֹותר, הּגדֹול ההעּדר ׁשּזהּו וכּו', הּמר ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָוגלּות

ׁשאין  ּדהּטעם ּגלּות, אחריה ׁשאין והּׁשלמה האמּתית הּגאּלה ׁשהיא ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻהאמּתית
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ב.14) צ, זח"ג ואילך.15)ראה א'ב א'ט.16)ע' ע' שם

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
מלמעלה] העליון ‰א'-,[=התעוררות ‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡‰ מעוררת »ƒ¿¬»ƒ¿≈»«

z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡Ï‡ו  ˙Ó„Bw[מלמטה התחתון ב'-,[=התעוררות ∆∆¿ƒ¿¬»ƒ¿«»
È„ÈŒÏÚ ˙ÎLÓp‰ ‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡‰Â(ערך ולפי (כתוצאה ¿»ƒ¿¬»ƒ¿≈»«ƒ¿∆∆«¿≈

,‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡-'ג‰ÏÚÓlL ‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡‰Â ƒ¿¬»ƒ¿«»¿»ƒ¿¬»ƒ¿≈»∆¿«¿»
‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡Ó זו בדרגה ≈ƒ¿¬»ƒ¿«»

מהעליון  והשפעה התעוררות נמשכת

לעבודת  באיןֿערוך שהיא שלמעלה

ŒCÈ¯aŒ‡L„ewLהתחתון  ‡l‡ ,∆»∆¿»¿ƒ
¯˙‡a ‡l‡ ‡È¯L ‡Ï ‡e‰…«¿»∆»«¬«

ÌÈÏL אלא שורה אינו הקב"ה =] »ƒ
שלם] 14È„ÎMבמקום eÈÈ‰ ,«¿∆¿≈

‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ ‰È‰zL∆ƒ¿∆ƒ¿¬»ƒ¿≈»
ÂÈÏ‡L ¯˙‡‰L CÈ¯ˆ ,BÊ»ƒ∆»¬«∆≈»
Û‡) ÌÈÏL ‰È‰È ˙ÎLÓƒ¿∆∆ƒ¿∆»ƒ«
,(d˙B‡ CÈLÓÓ ‰Ê ÔÈ‡L∆≈∆«¿ƒ»

‡e‰L ,eÈÈ‰(זה נעלה (שפע «¿∆
.‡˜Âc ‰Ê ¯˙‡ ÌÚ ¯eL»̃ƒ¬«∆«¿»
‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿«¿»
ÌbL ,ÌˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰a ,¯˙BÈ≈¿«¿»«»∆∆∆«
˙BÓÏÚ‰‰ ˙¯Ò‰ CÈ¯ˆ ‰ÊÏ¿∆»ƒ¬»«««¬»

ÌÈÏeaÏa‰Â ÌÈ¯zÒ‰‰Â ידי על ¿«∆¿≈ƒ¿«ƒ¿ƒ
בתכלית  האדם ˜Œ‡L„eביטול Èk ,ƒ¿»

‡l‡ ‡È¯L ‡Ï ‡e‰ŒCÈ¯a¿ƒ…«¿»∆»
ÔÈÚ‰ ‰È‰ ‰ÊÂ ,ÌÈÏL ¯˙‡a«¬«»ƒ¿∆»»»ƒ¿»
e„ÓÚiÂ eÚeiÂ ÌÚ‰ ‡¯iÂc¿««¿»»«»«««¿

.˜BÁ¯Ó≈»
¯‡·n‰ ÈtŒÏÚ Ô·eÈ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»«ƒ«¿…»
ÌÚ‰ ÏÎÂ 'ÏÈÁ˙n‰ ¯ea„'a¿ƒ««¿ƒ¿»»»
‰"Ú¯˙ ˙Lc ÌÈ‡B¯ƒƒ¿«

·"¯Ú˙ CLÓ‰a)15Ì„wL ,( ¿∆¿≈∆…∆
˙ee‰˙‰Â ‰ÈÂ‰ ÏÎÏ('יש') ¿»¬»»¿ƒ¿«
¯cÚ‰‰ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ('אין'), »ƒƒ¿«∆¿≈

ÏÈ·LaL ÌeˆÓv‰ ÔÈÚ BÓÎe¿ƒ¿««ƒ¿∆ƒ¿ƒ
Èelb‰ התלמיד התבטלות כדוגמת «ƒ

התלמיד  בתודעת מקום המפנה לרבו

ממורו  הנעלים e‰Êcלגילויים .16 ¿∆
È„ÈŒÏÚ ‰„¯Á‰ ÔÈÚ Ôk Ìb«≈ƒ¿««¬»»«¿≈
ÔzÓa eÈ‰L ÌÈ˜¯·e ˙BÏBw‰«¿»ƒ∆»¿««
ÌÚ‰ ‡¯iÂ ÔÈÚ e‰fL) ‰¯Bz»∆∆ƒ¿«««¿»»
,(‰„¯Á‰ ÔÈÚ ,'B‚ eÚeiÂ«»ƒ¿««¬»»
בניֿישראל  נעשו תורה שבמתן כידוע

חדשה  התהוות ולכל חדשה, 'מציאות'

המציאות  וביטול העדר לה קודם

‰‰ÈÂ‰הקודמת  Ï‡ Ì„Bw‰ ¯cÚ‰‰ e‰fL צורך ירידה (בחינת ∆∆«∆¿≈«≈∆«¬»»
Èelbעליה) ˙‡ Ïa˜Ï eÏÎeiL Ïeha ˙ÈÁ·a eÈ‰iL È„k ,¿≈∆ƒ¿ƒ¿ƒ«ƒ∆¿¿«≈∆ƒ

‰Ê ¯cÚ‰L .‰¯Bz ÔzÓa ˙eÓˆÚ‰(הגשמית ישותם ‰e‡(ביטול »«¿¿««»∆∆¿≈∆
.˙ÈzÓ‡‰ ‰ÈÂ‰‰ ‡e‰L ,ÌˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰Ï ÈÏk‰Â ‰Î‰‰«¬»»¿«¿ƒ¿«¿»«»∆∆∆«¬»»»¬ƒƒ

·"¯Ú˙ CLÓ‰a CÈLÓÓe«¿ƒ¿∆¿≈
ÌÚ Ìb ¯eL˜ ‰Ê ÔÈÚc ,ÌL»¿ƒ¿»∆»«ƒ
‡˙·˜Ú ,ÔB¯Á‡‰ ˙eÏb‰«»»«¬ƒ¿¿»

‡ÁÈLÓc מן הבא האור כיתרון ƒ¿ƒ»
כן  הירידה כגודל מזו, ויתרה החושך,

העליה  ÈˆÈaL‡˙גודל ÌLÎc ,ƒ¿≈∆ƒƒ«
¯B˙a ‰p‰ ‰¯Bz ÔzÓe ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ««»ƒ≈¿
‰¯Bz ÔzÓc Èelb‰Ï ‰Î‰¬»»¿«ƒ¿««»
˙Óc˜‰ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰È‰»»»ƒƒ¿«¿»«
˙eÏ‚c ¯zÒ‰‰Â ÌÏÚ‰‰«∆¿≈¿«∆¿≈¿»
¯cÚ‰‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ∆ƒ¿««∆¿≈
‰ÊŒC¯cŒÏÚ ,‰ÈÂ‰Ï Ì„Bw‰«≈«¬»»«∆∆∆
,ÁÈLÓ ÏL B˙¯B˙a ‡e‰¿»∆»ƒ«
‰Î‰‰L ,‰¯Bz‰ ˙eiÓÈt¿ƒƒ«»∆«¬»»
¯cÚ‰‰ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ ‰ÈÏ‡≈∆»ƒ«¿≈«∆¿≈
,˙BiÏb‰ ÏÎaL ÌÏÚ‰‰Â¿«∆¿≈∆¿»«»À
,ÔB¯Á‡‰ ‰f‰ ˙eÏba Ë¯Ù·eƒ¿»«»«∆»«¬
e‰fL ,‡ÁÈLÓc ‡˙·˜Ú·e¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»∆∆
˙eÏ‚Â 'eÎÂ C¯‡‰ ÈÎ‰ ˙eÏb‰«»¬ƒ»»…¿¿»
¯cÚ‰‰ e‰fL ,'eÎÂ ¯n‰««¿∆∆«∆¿≈
ÌÈ‡a ÔÎÏÂ ,¯˙BÈa ÏB„b‰«»¿≈¿»≈»ƒ
˙ÈzÓ‡‰ ‰ÈÂ‰‰ Ï‡ B„ÈŒÏÚ«»∆«¬»»»¬ƒƒ
˙ÈzÓ‡‰ ‰l‡b‰ ‡È‰L∆ƒ«¿À»»¬ƒƒ
,˙eÏb ‰È¯Á‡ ÔÈ‡L ‰ÓÏM‰Â¿«¿≈»∆≈«¬∆»»
˙eÏb ‰È¯Á‡ ÔÈ‡L ÌÚh‰c¿«««∆≈«¬∆»»
¯LÙ‡ È‡L ÌeMÓ ‡e‰ƒ∆ƒ∆¿»
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ז n"cyz'd ,hay f"i ,exzi zyxt zay

ּבמּתן ענין נפעל זה וענין ּבהעצמּות). הּגּלּוי ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָ

הּגזרה  ּבּטּול נהיה ּתֹורה ּבמּתן ּכי ְְְִִִֵַַַָָָָּתֹורה,

יעלּו לא ותחּתֹונים ּלּתחּתֹונים ירדּו לא ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַֹֹּדעליֹונים

העצמּות 8לעליֹונים  המׁשכת ענין אז נפעל ולכן , ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָ

ּתֹורה  ּבמּתן נאמרּו ולכן מקֹום. ּבכל ְְְְְֵֶֶַַָָָָָּבגלּוי

חדרה  ּתֹורה ּבמּתן ּכי ּדוקא, ּפׁשּוטים ְְְְְִִִַַַָָָָָּדברים

ּגם  ההׁשּתלׁשלּות סדר ּבכל העצמּות ְְְְְְִֵֶַַַַַַָָָהמׁשכת

המׁשכת  ואדרּבה, ּפׁשּוטים. הכי ְְְְְֲִִִִַַַַָָָּבּדברים

ּבמקֹום  ּדוקא, הּמּטה לענין ׁשּיכת ְְְְְִֶֶַַַַַַָָָָהעצמּות

מקֹומֹות, ּבכּמה ּבארּכה וכּמבאר ּביֹותר, ְְְְְְֲֵַַַַָָָֹֻּתחּתֹון

האמצעי  אדמֹו"ר ּבדרּוׁשי הּגבֹוּה9ּובפרט ׁשּכל , ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ

ּגם  וזהּו ּביֹותר. מּטה למּטה יֹורד ּביֹותר ְְְְֵֵֵֶַַַַָָָּגבֹוּה

ּבדברים  היה ּתֹורה מּתן ׁשענין למה ְְְִִִֶַַַַַַַָָָָהּטעם

היא  ה'עצם' ׁשהמׁשכת מּׁשּום ּדוקא, ְְְִִִֶֶֶַַַָָָּפׁשּוטים

ּבכללּות  הן ּביֹותר, ּופׁשּוטים ּתחּתֹונים ְְְְְִִִִִֵֵַָָּבדברים

למּטה  ׁשאין ּתחּתֹון הכי ּבעֹולם ְְֲִֵֶַַָָָָָהעֹולמֹות,

ּפׁשּוטים 10מּמּנּו ּבדברים עצמֹו, זה ּבעֹולם והן , ְְְְְִִִִֵֶֶַָָ

ו  ּבמּתן ׁשּבֹו. ׁשּנאמר מה ּכן ּגם ּדזהּו לֹומר יׁש ְְְֱֵֵֶֶֶֶַַַַַַ

האּלה  הּדברים ּכל את אלקים וידּבר ְְֱִִֵֵֵֶַַַָָָָֹּתֹורה

ּכאן 11לאמר  לאמר ׁשּפרּוׁש לֹומר ּדיׁש הּוא 12, ְֵֵֵֵֶַָֹֹ

(א  האֹומר נעׂשה עצמֹו והּתחּתֹון ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָׁשהּגׁשמי

העצמּות  המׁשכת היתה ׁשאז מּׁשּום ְְְִֶַַַָָָָָָזאגער),

הּתחּתֹון) (ׁשל ענינֹו .*מּצד ְְִִֶַַַָ

e‰ÊÂוּינּועּו העם וּירא גֹו' רֹואים העם וכל ¿∆ְְִַַַָָָָָָ

ּכלי  מעין היה ׁשּזה מרחֹוק, ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָוּיעמדּו

אף  הּנה ּתֹורה, ּבמּתן העצמּות המׁשכת ׁשּתהיה ּכדי ּדהּנה העצמּות. ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָלהמׁשכת

ׁשּיהיה  צרי מּכלֿמקֹום העצמּות, אל מּמׁש ּכלי ׁשל ענין ׁשּיהיה ׁשּי ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשאין

וההסּתרים  ההעלמֹות הסרת עלֿידי העצמּות, ּגּלּוי אל ּוכלי הכנה ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָמעין

אחר  ּבמקֹום הּמבאר ועלּֿדר ֿ 13והּבלּבּולים. אתערּותא ּבחינֹות ג' ּבענין ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹ
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טו.8) וארא תנחומא ג. פי"ב, שמו"ר לגני 9)ראה באתי ד"ה גם וראה ואילך. פי"ב מלכות לבוש יביאו ד"ה אורה שערי

ואילך. פ"ד פל"ו.10)תשי"ט א.11)תניא כ, וש"נ.12)יתרו .119 ע' ח"ו לקו"ש בזה ואילך.13)ראה ד כג, שה"ש לקו"ת

השם  את בנפשו הרגיש או"א שכל היינו מדבר, הדבור הי' עמו אומר הי' מישראל "שכאו"א לעיל) (שהובא הילקוט דברי לבאר יש ובזה (*

תרע"ח). העם וכל (סד"ה א"ס" עצמות מבחי' היא ההמשכה ושרש . . בנפשו שהאיר הוי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÔzÓa ÏÚÙ ‰Ê ÔÈÚÂ .(˙eÓˆÚ‰a Èelb‰ ÔÈÚ CiML ÈÙk)¿ƒ∆«»ƒ¿««ƒ¿»«¿¿ƒ¿»∆ƒ¿«¿««
e„¯È ‡Ï ÌÈBÈÏÚc ‰¯Êb‰ Ïeha ‰È‰ ‰¯Bz ÔzÓa Èk ,‰¯Bz»ƒ¿««»ƒ¿»ƒ«¿≈»¿∆¿ƒ…≈¿

ÌÈBÈÏÚÏ eÏÚÈ ‡Ï ÌÈBzÁ˙Â ÌÈBzÁzl היתה תורה מתן עד כי ««¿ƒ¿«¿ƒ…«¬»∆¿ƒ
לא  סוריה ובני לסוריה ירדו לא רומי "בני ואומר שגוזר למלך בדומה גזירה

יעלו  לא שתחתונים היינו לרומי", יעלו

למטה. ירדו לא והעליונים למעלה

של  זו גזירה נתבטלה תורה ובמתן

כלומר  לגשמיות, רוחניות בין הפרדה

התחתונים  בין גמור יחוד שנתאפשר

כדי  שניתנה התורה ידי על לעליונים

פמליא  בין שלום בעולם, שלום לעשות

של  פמליא לבין (רוחניות) מעלה של

(גשמיות) ‡8Êמטה ÏÚÙ ÔÎÏÂ ,¿»≈ƒ¿«»
a ˙eÓˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰ ÔÈÚÈeÏ‚ ƒ¿««¿»«»«¿¿»

e¯Ó‡ ÔÎÏÂ .ÌB˜Ó ÏÎa¿»»¿»≈∆∆¿
ÌÈËeLt ÌÈ¯·c ‰¯Bz ÔzÓa¿««»¿»ƒ¿ƒ
‰¯„Á ‰¯Bz ÔzÓa Èk ,‡˜Âc«¿»ƒ¿««»»¿»
¯„Ò ÏÎa ˙eÓˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰«¿»«»«¿¿»≈∆
ÌÈ¯·ca Ìb ˙eÏLÏzL‰‰«ƒ¿«¿¿«ƒ¿»ƒ

ÌÈËeLt ÈÎ‰ שמוסבר כפי ¬ƒ¿ƒ
האבות  שקיימו שהמצוות בחסידות

הדבר, עצם אינו שריח לריח, נמשלו

לא  מה, דבר האדם שיריח ולמרות

מאומה  עצמו הדבר מן זה ידי על יחסר

היה  האבות אצל המצוות קיום כך -

הדבר. עצם שאינו הריח כדוגמת

הקב"ה  הכניס תורה במתן זאת לעומת

ישראל  ממשיכים ומאז בתורה עצמותו

אלוקות  והמצוות התורה בקיום

הגשמיות  את a¯„‡Â‰,החודרת .¿«¿«»
˙ÎiL ˙eÓˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰«¿»«»«¿«∆∆
ÌB˜Óa ,‡˜Âc ‰hn‰ ÔÈÚÏ¿ƒ¿«««»«¿»¿»
¯‡·nÎÂ ,¯˙BÈa ÔBzÁz«¿¿≈¿«¿…»
,˙BÓB˜Ó ‰nÎa ‰k¯‡a«¬À»¿«»¿
¯"BÓ„‡ ÈLe¯„a Ë¯Ù·eƒ¿»ƒ¿≈«¿

ÈÚˆÓ‡‰9dB·b dB·b‰ ÏkL , »∆¿»ƒ∆»«»«»«
‰hÓ ‰hÓÏ „¯BÈ ¯˙BÈa¿≈≈¿«»«»

¯˙BÈa,אבנים חומת נפילת כמשל ¿≈
גבוה  בחומה האבן של שמקומה ככל

יותר  למרחוק תיפול כן ÔzÓיותר, ÔÈÚL ‰ÓÏ ÌÚh‰ Ìb e‰ÊÂ .¿∆««««¿«∆ƒ¿«««
ÌˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰L ÌeMÓ ,‡˜Âc ÌÈËeLt ÌÈ¯·„a ‰È‰ ‰¯Bz»»»ƒ¿»ƒ¿ƒ«¿»ƒ∆«¿»«»∆∆
˙eÏÏÎa Ô‰ ,¯˙BÈa ÌÈËeLÙe ÌÈBzÁz ÌÈ¯·„a ‡È‰ƒƒ¿»ƒ«¿ƒ¿ƒ¿≈≈ƒ¿»

epnÓ ‰hÓÏ ÔÈ‡L ÔBzÁz ÈÎ‰ ÌÏBÚa ,˙BÓÏBÚ‰10Ô‰Â , »»»»¬ƒ«¿∆≈¿«»ƒ∆¿≈
ÌÈ¯·„a ,BÓˆÚ ‰Ê ÌÏBÚa¿»∆«¿ƒ¿»ƒ
¯ÓBÏ LÈÂ .BaL ÌÈËeLt¿ƒ∆¿≈«
ÔzÓa ¯Ó‡pL ‰Ó Ôk Ìb e‰Êc¿∆«≈«∆∆¡«¿««
Ïk ˙‡ ÌÈ˜Ï‡ ¯a„ÈÂ ‰¯Bz»«¿«≈¡…ƒ≈»

¯Ó‡Ï ‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰11LÈc , «¿»ƒ»≈∆≈…¿≈
Ô‡k ¯Ó‡Ï Le¯tL ¯ÓBÏ12 «∆≈≈…»

BÓˆÚ ÔBzÁz‰Â ÈÓLb‰L ‡e‰∆««¿ƒ¿««¿«¿
,(¯Ú‚‡Ê ‡) ¯ÓB‡‰ ‰NÚ«¬∆»≈«»
˙ÎLÓ‰ ‰˙È‰ Ê‡L ÌeMÓƒ∆»»¿»«¿»«
ÏL) BÈÚ „vÓ ˙eÓˆÚ‰»«¿ƒ«ƒ¿»∆

(ÔBzÁz‰ עצמותו המשכת שענין ««¿
הגשמי  של תכונתו מצד מתגלה ית'

תיבת  יתפרש כן ועל עצמו והתחתון

האומר  הוא והתחתון שהגשמי 'לאמר'

הקב"ה  של עצמותו את .*וממשיך

'B‚ ÌÈ‡B¯ ÌÚ‰ ÏÎÂ e‰ÊÂ¿∆¿»»»ƒ
e„ÓÚiÂ eÚeiÂ ÌÚ‰ ‡¯iÂ««¿»»«»«««¿

‰fL ,˜BÁ¯Ó(הביטול ‰È‰(ענין ≈»∆∆»»
.˙eÓˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰Ï ÈÏk ÔÈÚÓ≈≈¿ƒ¿«¿»«»«¿
˙ÎLÓ‰ ‰È‰zL È„k ‰p‰c¿ƒ≈¿≈∆ƒ¿∆«¿»«
‰p‰ ,‰¯Bz ÔzÓa ˙eÓˆÚ‰»«¿¿««»ƒ≈
ÔÈÚ ‰È‰iL CiL ÔÈ‡L Û‡«∆≈«»∆ƒ¿∆ƒ¿»
,˙eÓˆÚ‰ Ï‡ LnÓ ÈÏk ÏL∆¿ƒ«»∆»«¿
‰È‰iL CÈ¯ˆ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»»ƒ∆ƒ¿∆
Èelb Ï‡ ÈÏÎe ‰Î‰ ÔÈÚÓ≈≈¬»»¿ƒ∆ƒ
˙¯Ò‰ È„ÈŒÏÚ ,˙eÓˆÚ‰»«¿«¿≈¬»«
ÌÈ¯zÒ‰‰Â ˙BÓÏÚ‰‰««¬»¿«∆¿≈ƒ
C¯cŒÏÚÂ .ÌÈÏeaÏa‰Â¿«ƒ¿ƒ¿«∆∆

¯Á‡ ÌB˜Óa ¯‡·n‰13ÔÈÚa «¿…»¿»«≈¿ƒ¿«
‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ ˙BÈÁa '‚¿ƒƒ¿¬»ƒ¿≈»
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micitld z`e zelewd z` mi`ex mrd lke

הּקֹודמת  האתערּותאּֿדלעילא ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָּדלעילא,

והאתערּותאּֿדלעילא  ְְְְְְֲֲִִִִֵַָָָָָלאתערּותאּֿדלת ּתא,

אתערּותאּֿדלתּתא, עלֿידי ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָהּנמׁשכת

 ֿ מאתערּותא ׁשּלמעלה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָוהאתערּותאּֿדלעילא

ׁשריא  לא ֿ הּוא ׁשּקּודׁשאּֿברי אּלא ְְְְִִֶֶַַָָָָֹּדלתּתא,

ׁשלים  ּבאתר ׁשּתהיה 14אּלא ׁשכדי היינּו , ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָ

ׁשאליו  ׁשהאתר צרי זֹו, ְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָאתערּותאּֿדלעילא

ממׁשי זה ׁשאין (אף ׁשלים יהיה ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָנמׁשכת

ּדוקא. זה אתר עם קׁשּור ׁשהּוא היינּו, ְְֲִֶֶַַַָָָאֹותּה),

ּבהמׁשכת  יֹותר, למעלה הּוא ְְְְְֵֶֶֶַַַַָָועלּֿדרֿזה

ההעלמֹות  הסרת צרי לזה ׁשּגם ְֲֲִֶֶֶֶַַַַָָָָה'עצם',

קּודׁשאּֿבריֿהּוא  ּכי והּבלּבּולים, ְְְְְְִִִִִֵֶַַָוההסּתרים

הענין  היה וזה ׁשלים, ּבאתר אּלא ׁשריא ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָֹלא

מ  וּיעמדּו וּינּועּו העם רחֹוק.ּדוּירא ְְְֵַַַַַַָָָָ

ÔÈÚ‰Â'הּמתחיל ּב'דּבּור הּמבאר עלּֿפי יּובן ¿»ƒ¿»ְְְִִִַַַַָָֹ

תרע"ה  ּדׁשנת רֹואים העם ְְִִַָָָוכל

תער"ב  והתהּוּות 15(ּבהמׁש הויה לכל ׁשּקדם ,( ְְְְְֲִֵֶֶֶַָָָֹ

הּצמצּום  ענין ּוכמֹו ההעּדר, להיֹות ְְְְְִִִִֵֶַַַָצרי

ּדזהּו הּגּלּוי. החרדה 16ׁשּבׁשביל ענין ּכן ּגם ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָ

(ׁשּזהּו ּתֹורה ּבמּתן ׁשהיּו ּוברקים הּקֹולֹות ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָעלֿידי

ׁשּזהּו החרדה), ענין גֹו', וּינּועּו העם וּירא ְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָָענין

ּבבחינת  ׁשּיהיּו ּכדי ההויה, אל הּקֹודם ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָההעּדר

ההכנה  הּוא זה ׁשהעּדר ּתֹורה. ּבמּתן העצמּות ּגּלּוי את לקּבל ׁשּיּוכלּו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּבּטּול

האמּתית. ההויה ׁשהּוא העצם, להמׁשכת ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָוהּכלי

CÈLÓÓe,האחרֹון הּגלּות עם ּגם קׁשּור זה ּדענין ׁשם, תער"ב ּבהמׁש «¿ƒְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָ

ּבתֹור  הּנה ּתֹורה ּומּתן מצרים ׁשּביציאת ּדכׁשם ּדמׁשיחא, ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָעקבתא

ּדגלּות  וההסּתר ההעלם הקּדמת להיֹות צרי היה ּתֹורה ּדמּתן להּגּלּוי ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָהכנה

מׁשיח, ׁשל ּבתֹורתֹו הּוא עלּֿדרֿזה להויה, הּקֹודם ההעּדר ענין ׁשהּוא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָמצרים,

הּגלּיֹות, ׁשּבכל וההעלם ההעּדר עלֿידי היא אליה ׁשההכנה הּתֹורה, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻּפנימּיּות

וכּו' האר הכי הּגלּות ׁשּזהּו ּדמׁשיחא, ּובעקבתא האחרֹון, הּזה ּבּגלּות ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹּובפרט

ההויה  אל עלֿידֹו ּבאים ולכן ּביֹותר, הּגדֹול ההעּדר ׁשּזהּו וכּו', הּמר ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָוגלּות

ׁשאין  ּדהּטעם ּגלּות, אחריה ׁשאין והּׁשלמה האמּתית הּגאּלה ׁשהיא ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻהאמּתית
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ב.14) צ, זח"ג ואילך.15)ראה א'ב א'ט.16)ע' ע' שם

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
מלמעלה] העליון ‰א'-,[=התעוררות ‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡‰ מעוררת »ƒ¿¬»ƒ¿≈»«

z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡Ï‡ו  ˙Ó„Bw[מלמטה התחתון ב'-,[=התעוררות ∆∆¿ƒ¿¬»ƒ¿«»
È„ÈŒÏÚ ˙ÎLÓp‰ ‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡‰Â(ערך ולפי (כתוצאה ¿»ƒ¿¬»ƒ¿≈»«ƒ¿∆∆«¿≈

,‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡-'ג‰ÏÚÓlL ‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡‰Â ƒ¿¬»ƒ¿«»¿»ƒ¿¬»ƒ¿≈»∆¿«¿»
‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡Ó זו בדרגה ≈ƒ¿¬»ƒ¿«»

מהעליון  והשפעה התעוררות נמשכת

לעבודת  באיןֿערוך שהיא שלמעלה

ŒCÈ¯aŒ‡L„ewLהתחתון  ‡l‡ ,∆»∆¿»¿ƒ
¯˙‡a ‡l‡ ‡È¯L ‡Ï ‡e‰…«¿»∆»«¬«

ÌÈÏL אלא שורה אינו הקב"ה =] »ƒ
שלם] 14È„ÎMבמקום eÈÈ‰ ,«¿∆¿≈

‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ ‰È‰zL∆ƒ¿∆ƒ¿¬»ƒ¿≈»
ÂÈÏ‡L ¯˙‡‰L CÈ¯ˆ ,BÊ»ƒ∆»¬«∆≈»
Û‡) ÌÈÏL ‰È‰È ˙ÎLÓƒ¿∆∆ƒ¿∆»ƒ«
,(d˙B‡ CÈLÓÓ ‰Ê ÔÈ‡L∆≈∆«¿ƒ»

‡e‰L ,eÈÈ‰(זה נעלה (שפע «¿∆
.‡˜Âc ‰Ê ¯˙‡ ÌÚ ¯eL»̃ƒ¬«∆«¿»
‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿«¿»
ÌbL ,ÌˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰a ,¯˙BÈ≈¿«¿»«»∆∆∆«
˙BÓÏÚ‰‰ ˙¯Ò‰ CÈ¯ˆ ‰ÊÏ¿∆»ƒ¬»«««¬»

ÌÈÏeaÏa‰Â ÌÈ¯zÒ‰‰Â ידי על ¿«∆¿≈ƒ¿«ƒ¿ƒ
בתכלית  האדם ˜Œ‡L„eביטול Èk ,ƒ¿»

‡l‡ ‡È¯L ‡Ï ‡e‰ŒCÈ¯a¿ƒ…«¿»∆»
ÔÈÚ‰ ‰È‰ ‰ÊÂ ,ÌÈÏL ¯˙‡a«¬«»ƒ¿∆»»»ƒ¿»
e„ÓÚiÂ eÚeiÂ ÌÚ‰ ‡¯iÂc¿««¿»»«»«««¿

.˜BÁ¯Ó≈»
¯‡·n‰ ÈtŒÏÚ Ô·eÈ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»«ƒ«¿…»
ÌÚ‰ ÏÎÂ 'ÏÈÁ˙n‰ ¯ea„'a¿ƒ««¿ƒ¿»»»
‰"Ú¯˙ ˙Lc ÌÈ‡B¯ƒƒ¿«

·"¯Ú˙ CLÓ‰a)15Ì„wL ,( ¿∆¿≈∆…∆
˙ee‰˙‰Â ‰ÈÂ‰ ÏÎÏ('יש') ¿»¬»»¿ƒ¿«
¯cÚ‰‰ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ('אין'), »ƒƒ¿«∆¿≈

ÏÈ·LaL ÌeˆÓv‰ ÔÈÚ BÓÎe¿ƒ¿««ƒ¿∆ƒ¿ƒ
Èelb‰ התלמיד התבטלות כדוגמת «ƒ

התלמיד  בתודעת מקום המפנה לרבו

ממורו  הנעלים e‰Êcלגילויים .16 ¿∆
È„ÈŒÏÚ ‰„¯Á‰ ÔÈÚ Ôk Ìb«≈ƒ¿««¬»»«¿≈
ÔzÓa eÈ‰L ÌÈ˜¯·e ˙BÏBw‰«¿»ƒ∆»¿««
ÌÚ‰ ‡¯iÂ ÔÈÚ e‰fL) ‰¯Bz»∆∆ƒ¿«««¿»»
,(‰„¯Á‰ ÔÈÚ ,'B‚ eÚeiÂ«»ƒ¿««¬»»
בניֿישראל  נעשו תורה שבמתן כידוע

חדשה  התהוות ולכל חדשה, 'מציאות'

המציאות  וביטול העדר לה קודם

‰‰ÈÂ‰הקודמת  Ï‡ Ì„Bw‰ ¯cÚ‰‰ e‰fL צורך ירידה (בחינת ∆∆«∆¿≈«≈∆«¬»»
Èelbעליה) ˙‡ Ïa˜Ï eÏÎeiL Ïeha ˙ÈÁ·a eÈ‰iL È„k ,¿≈∆ƒ¿ƒ¿ƒ«ƒ∆¿¿«≈∆ƒ

‰Ê ¯cÚ‰L .‰¯Bz ÔzÓa ˙eÓˆÚ‰(הגשמית ישותם ‰e‡(ביטול »«¿¿««»∆∆¿≈∆
.˙ÈzÓ‡‰ ‰ÈÂ‰‰ ‡e‰L ,ÌˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰Ï ÈÏk‰Â ‰Î‰‰«¬»»¿«¿ƒ¿«¿»«»∆∆∆«¬»»»¬ƒƒ

·"¯Ú˙ CLÓ‰a CÈLÓÓe«¿ƒ¿∆¿≈
ÌÚ Ìb ¯eL˜ ‰Ê ÔÈÚc ,ÌL»¿ƒ¿»∆»«ƒ
‡˙·˜Ú ,ÔB¯Á‡‰ ˙eÏb‰«»»«¬ƒ¿¿»

‡ÁÈLÓc מן הבא האור כיתרון ƒ¿ƒ»
כן  הירידה כגודל מזו, ויתרה החושך,

העליה  ÈˆÈaL‡˙גודל ÌLÎc ,ƒ¿≈∆ƒƒ«
¯B˙a ‰p‰ ‰¯Bz ÔzÓe ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ««»ƒ≈¿
‰¯Bz ÔzÓc Èelb‰Ï ‰Î‰¬»»¿«ƒ¿««»
˙Óc˜‰ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰È‰»»»ƒƒ¿«¿»«
˙eÏ‚c ¯zÒ‰‰Â ÌÏÚ‰‰«∆¿≈¿«∆¿≈¿»
¯cÚ‰‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ∆ƒ¿««∆¿≈
‰ÊŒC¯cŒÏÚ ,‰ÈÂ‰Ï Ì„Bw‰«≈«¬»»«∆∆∆
,ÁÈLÓ ÏL B˙¯B˙a ‡e‰¿»∆»ƒ«
‰Î‰‰L ,‰¯Bz‰ ˙eiÓÈt¿ƒƒ«»∆«¬»»
¯cÚ‰‰ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ ‰ÈÏ‡≈∆»ƒ«¿≈«∆¿≈
,˙BiÏb‰ ÏÎaL ÌÏÚ‰‰Â¿«∆¿≈∆¿»«»À
,ÔB¯Á‡‰ ‰f‰ ˙eÏba Ë¯Ù·eƒ¿»«»«∆»«¬
e‰fL ,‡ÁÈLÓc ‡˙·˜Ú·e¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»∆∆
˙eÏ‚Â 'eÎÂ C¯‡‰ ÈÎ‰ ˙eÏb‰«»¬ƒ»»…¿¿»
¯cÚ‰‰ e‰fL ,'eÎÂ ¯n‰««¿∆∆«∆¿≈
ÌÈ‡a ÔÎÏÂ ,¯˙BÈa ÏB„b‰«»¿≈¿»≈»ƒ
˙ÈzÓ‡‰ ‰ÈÂ‰‰ Ï‡ B„ÈŒÏÚ«»∆«¬»»»¬ƒƒ
˙ÈzÓ‡‰ ‰l‡b‰ ‡È‰L∆ƒ«¿À»»¬ƒƒ
,˙eÏb ‰È¯Á‡ ÔÈ‡L ‰ÓÏM‰Â¿«¿≈»∆≈«¬∆»»
˙eÏb ‰È¯Á‡ ÔÈ‡L ÌÚh‰c¿«««∆≈«¬∆»»
¯LÙ‡ È‡L ÌeMÓ ‡e‰ƒ∆ƒ∆¿»
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n"cyz'dח ,hay f"i ,exzi zyxt zay

ׁשּתהיה  אפׁשר ׁשאי מּׁשּום הּוא ּגלּות ְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָאחריה

הּזה, הּגלּות מן יֹותר ּגדֹולה ּגלּות ׁשל ְְִִֵֶֶַַָָָמציאּות

ּגאּלה  היא ׁשעלֿידֹו, (ההויה) הּגאּלה ּגם ְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָֻֻולכן

זה  ׁשּיק ּים ויהיֿרצֹון הימּנה. למעלה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻׁשאין

ויֹוליכנּו צדקנּו, מׁשיח ּבביאת מּמׁש, ְְְְְִִִִֵֵַַַָָּבקרֹוב

ּבבנינּו גֹו' ּובזקנינּו ּבנערינּו לארצנּו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַָָקֹוממּיּות

מּמׁש.17ּובבנֹותינּו ּבימינּו ּובמהרה , ְְְִִֵֵֵַָָָ
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ט.17) י, בא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙eÏb ÏL ˙e‡ÈˆÓ ‰È‰zL∆ƒ¿∆¿ƒ∆»
‰f‰ ˙eÏb‰ ÔÓ ¯˙BÈ ‰ÏB„b¿»≈ƒ«»«∆
האחרון  השעבוד ותוקף גודל מפני

‰l‡b‰הזה  Ìb ÔÎÏÂ ,¿»≈««¿À»
‡È‰ ,B„ÈŒÏÚL (‰ÈÂ‰‰)«¬»»∆«»ƒ
.‰pÓÈ‰ ‰ÏÚÓÏ ÔÈ‡L ‰l‡b¿À»∆≈¿«¿»≈∆»

·B¯˜a ‰Ê Ìi˜iL ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂƒƒ»∆¿À«∆¿»
,e˜„ˆ ÁÈLÓ ˙‡È·a ,LnÓ«»¿ƒ«¿ƒ«ƒ¿≈
eˆ¯‡Ï ˙eiÓÓB˜ eÎÈÏBÈÂ¿ƒ≈¿ƒ¿«¿≈
eÈ·a 'B‚ eÈ˜Ê·e eÈ¯Úaƒ¿»≈ƒ¿≈≈¿»≈

eÈ˙B··e17eÈÓÈa ‰¯‰Ó·e , ƒ¿≈ƒ¿≈»¿»≈
.LnÓ«»
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.n"cyz'd hay f"i ,exzi t"y zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

השמים ‡. "ויכולו כמ"ש המעשה, ימי ששת דכל והשלימות העלי' נפעלת שבו - הוא השבת ענין
צבאם", וכל והארץ

מלשון  - "ויכולו" (א) ב)): מב, בראשית (אוה"ת הצ"צ בדרושי בארוכה (כמבואר פירושים ב' - ובזה
מלשון  - "ויכולו" (ב) המעשה, ימי בששת שהיו הענינים וכל הנבראים דכל והכליון העלי' היינו, כליון,
תכלית  התענוג, לבחי' עד - היא המעשה ימי דששת הענינים וכל הנבראים כל שעליית היינו, תענוג,

מעונג". למעלה "אין שהרי העילוי,

החמישי, יום - כולל המעשה, ימי בששת שהיו הענינים כל מתעלים שבה - זו לשבת בנוגע כן וכמו
העילוי. תכלית תענוג, של באופן - זה ולאחרי כליון, של באופן לראש לכל - וכאמור בשבט, עשר חמשה

ובהקדמה:·. - ביאור ליתר
כולהו  מתברכין "מיני' השבוע, ימי לכל ומשפיע מברך שבת - אחד מצד קצוות: ב' ישנם השבת ביום
היינו, בשבת", יאכל שבת בערב שטרח "מי שהרי השבוע, ימי מכל מקבל שבת - לאידך אבל יומין",
השבוע  דימי השלימות וזוהי השבוע, ימי דכל והמלאכה הטירחא ע"י נפעלת דשבת (התענוג) שהאכילה

ד"ויכולו". באופן השבת ביום ונכללים הם עולים ולכן השבת, ליום הכנה מהווים שהם -

אפך  "בזעת נאמר החול דימי האכילה על שכן, החול. ימי מאכילת היא שונה דשבת האכילה דהנה,
- ושבעת" ד"ואכלת באופן היא האכילה כאשר גם ולכן ועמל, יגיעה של באופן אכילה לחם", תאכל
(שו"ע  ושתי'" באכילה לענגו ש"מצוה באופן היא דשבת האכילה משא"כ כו'; תענוג של אכילה זו אין

תענוג. של ענין עם הקשורה אכילה היינו, רסרמ"ב), או"ח אדה"ז

כביו"ט  (דלא וקיימא" "מקדשא בגרמי", מלה ד"קדש הענין ישנו השבת שבקדושת כשם [כלומר:
בקדושת  יהודי מוסיף זאת ובכל לזמני), קדשינהו שישראל מכיון והזמנים", ישראל "מקדש שאומרים
להוסיף  יהודי צריך התענוג, ענין הוא מצ"ע ששבת שאע"פ דשבת, העונג בענין גם הוא כן כמו - השבת

הת  את בענין המענג "כל ב) קיח, (שבת חז"ל לשון כדיוק ושתי', באכילה השבת את שמענג עי"ז ענוג
דשבת]. התענוג בענין מוסיף שיהודי היינו, השבת",

לאחרי  לבוא מוכרחת שאכילה (אף תענוג של באופן להיות יכולה דשבת שהאכילה הדבר וטעם
המלאכה  שכל היינו, עשוי'", מלאכתך "כל השבת שביום מכיון - כפשוט) והיגיעה, המלאכה הקדמת

תענוג. של באופן בשבת", "יאכל - ועי"ז השבוע, ימי במשך כבר נעשתה

בזה:‚. להוסיף ויש
הקשור  תענוג עשוי'", מלאכתך ש"כל מזה כתוצאה שבא התענוג (א) ענינים: ב' - דשבת בתענוג
מנוחה  עם קשור שאינו התענוג עצם (ב) המלאכה, בענין והיגיעה העמל לאחרי מיד הבאה המנוחה עם

דרגות). כו"כ - גופא (ובזה ממלאכה

כחות  שמתפשטין מלאכה שעושה מ"אדם עד"מ הוא השבת שענין ואילך) א (קעד, בסידור וכמבואר
עצמותו", אל שבא וינפש וזהו כידוע, דרוחא נייחא נקרא המלאכה מן וכששובת המלאכה, באותה נפשו
גדול". עונג מקבל שאז עשה, אשר הזאת המלאכה בעיניו "יוכשר כאשר המלאכה", "בגמר זה וכל

התענוג. לענין בנוגע ר"ה בדרושי גם וכמבואר כו'. הפשוט התענוג עצמות - מזה ולמעלה

הקשור  מהתענוג שלמעלה התענוג, ענין עצם - הוא בשבת") ("יאכל השבת דסעודת התענוג ועפ"ז:
עשוי'") מלאכתך ("כל המלאכה וגמר סיום לאחרי מיד שבא התענוג שכן, המלאכה. שלאחרי המנוחה עם
נעלה  באופן הוא התענוג אזי - דשבת הסעודה זמן מגיע כאשר ולכן השבת, בכניסת ומיד תיכף ישנו

התענוג. ענין עצם יותר,
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ח שבט, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

ההילולא  מיום  דבר  כותב  שאינו  והתמי'  הפליאה  ומובנת  שבט,  מי"ג  למכתבו  במענה 

חזקה  אין  הנה  האמור,  בכגון  הכתיבה  בהעדר  שהורגל  אף  זה,  ביום  מה  הי'  שבודאי  וההתועדות, 

להנהגה האמורה, כיון שאינה מתאימה למה שרצו רבותינו נשיאינו בהנהגת אנ"ש, וכידוע מרבנו הזקן 

בזה וכו' ועד לכ"ק מו"ח אדמו"ר בעל ההילולא.

בהנוגע לתוכן מכתבו אודות השידוך, - כמדומה פירשתי תמיהתי לחפזון, שבעיקר הוא בהנוגע 

לגיל בתו תחי', ועוד נוסף לאחר תוכן מכתבו זה, "אשר מורה טובה היא מאד, ובכדי לקבל תעודה 

מתאימה עלי' ללמוד עוד משך זמן בזה", ועוד והוא העיקר שסברתו, שתתארס והחתונה תהי' לאחר 

שתי שנים או שנה וחצי, אין זה ענין כלל, שהרי לא כימים הראשונים דורות אלה, ואין לבלבל נערה 

בגילה, במחשבות מהאירוסין עד לחתונה במשך זמן הנ"ל, ומובן ג"כ אשר תהי' החתונה בעוד איזה 

חדשים, גם זה אינו ענין, וכנראה שגם הוא מרגיש בזה.

וע"פ האמור, יניחוה לנפשה ללימודי' ולמלאכתה בקדש חינוך על טהרת הקדש, והשי"ת יוסיף 

בהצלחתה בעניני' ולאחרי שנה ויותר, תתענין בהנוגע לשידוכין.

בברכה לבשו"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

נ.ב.

כבקשתו נשלח המכתב מבלי לחכות לתור.


