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,uwn zyxt 'b meil xe` .c"qa
l"yz'd ,dkepgc iying xp

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
Èp¯ צּיֹון ּבת לעיל 1וׂשמחי ונתּבאר הּדּיּוק 2, »ƒְְְְְִִִִִֵֵַַָ

הּגאּלה  ּבעל הּזקן רּבנּו [מּדרּוׁשי זה ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָֻּבכתּוב

וקּצּורים  הערֹות ּבאּורים ּובתֹוספת ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָוהּׂשמחה,

ּוב'אֹור  האמצעי לאדמֹו"ר אֹורה' ְְְְֲִֵֶַַָָָָּב'ׁשערי

רּבֹותינּו ּבדרּוׁשי וכן צדק', לה'צמח ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָהּתֹורה'

אדמֹו"ר], מו"ח לכ"ק עד ׁשּלאחריֿזה, ְְְְֲִֵֵֶֶַַַנׂשיאינּו

צּיֹון" "ּבת ּבׁשם יׂשראל ּבני נקראים ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָׁשּכאן

"רּני 3ּדוקא  הּכתּוב, ּבתחּלת הּדּיּוק וגם . ְְְִִִִַַַַַָָָ

הם 4וׂשמחי" וׂשמחה" "רּנה הענינים ׁשּׁשני , ְְְְְְִִִִִִֵֵֶָָָָ

הּכלל  ׁשּיׁשנֹו ּבׁשעה ּבּה לזה, זה ְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָּבסמיכּות

ּבּזהר  וׂשמחה 5הּמּובא ּברמׁשא ׁש"רננא ְְְְְִֶַַַַָָָָָֹ

וכּמּובן  עבֹודה, אֹופּני ׁשני ׁשהם לפי ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָּבצפרא",

ׁשּכתּוב  לפניו 6ממה ּבאּו ּבׂשמחה, ה' את "עבדּו ְְְְִִִֶֶַָָָָֹ

ׁשּבנֹוגע  ׁשֹונים, ּבמקֹומֹות ׁשהם והינּו, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָּברננה",

ּבכל  (סתם), ה'" את "עבדּו נאמר ְְְְְֱִִֶֶַָָָל"ׂשמחה"

לפניו", "ּבאֹו נאמר ל"רננה" ּבנֹוגע ואּלּו ְְְְֱִִֵֶַַָָָָָֹמקֹום.

ּכּנ"ל  לּזמן, ּבנֹוגע החּלּוק ּוכמֹו ּדיקא, ְְְְְִֵַַַַַַַָָָ"לפניו"

ּבצפרא". וׂשמחה ּברמׁשא, "רננא הּזהר ְְְְְְְֲִִַַַַַַָָָָָֹמּמאמר

לֹומר  רֹוצה הּכתּוב ּכאׁשר ּגם הּנה ְֲִִֵֶֶֶַַַַַָועלּֿפיֿזה,

אֹופּני  ׁשני להיֹות צריכים צּיֹון" "ּבת ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַׁשאצל

נּכר  ׁשּיהיה ּבאפן הוהֿליּהֿלמימר הּנ"ל, ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹעבֹודה

"רּני" ּבין ׁשּיפסיק עלֿידיֿזה ׁשּביניהם, ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָהחּלּוק

ולּמה  וׂשמחי", צּיֹון ּבת "רּני ויאמר ְְְְְְִִִִִִַַָָָֹל"ׂשמחי ",

ּב הפסק ללא וׂשמחי ", "רּני (ואף נאמר יניהם ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹ

ׁשּיכֹולה  ו', ּבתֹוספת וׂשמחי", "רּני ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַָָׁשּנאמר

זה  הרי ה'ּמפסיקה', ו' אֹו ה'ּמֹוסיפה' ו' ְְֲִִִֵֶַַַָָלהיֹות
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Ì‰ÈÈa ˜ÒÙ‰ זה בסמיכות אלא ∆¿≈≈≈∆
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,'Â ˙ÙÒB˙a ,"ÈÁÓNÂ ולא) ¿ƒ¿ƒ¿∆∆
ו') ללא רניֿשמחי «¿∆ÏBÎiL‰נאמר

'Â B‡ '‰ÙÈÒBn'‰ 'Â ˙BÈ‰Ïƒ¿«ƒ»
,'‰˜ÈÒÙn'‰ ניתן היה כן ואם ««¿ƒ»

איזה  שיש בכך הקושיא את ליישב

העניינים, שני בין בכתוב הפסק שהוא

כי  די לא זה בתירוץ Ê‰אבל È¯‰¬≈∆
ל'שמחי' 'רני' שבין ¯˜הֿו' ‰¯BÓ∆«
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l"yz'dו ,dkepgc iying xp ,uwn zyxt ,'b meil xe`

ּדברים, ׁשני אּלא אחד, ּדבר ׁשאינם רק ְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָמֹורה

ללא  ּביחד, ּבאים  הם  הרי אףֿעלּֿפי ֿכן ְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָֹאבל

ְֵֶהפסק).

נׂשיאינּוÓe·‡¯ב) רּבֹותינּו ּבדרּוׁשי ּבזה ¿…»ְְִִֵֵֵֶַָ

ּבעל  הּזקן רּבנּו מּדרּוׁשי ְִֵֵֵֵַַַַָָ(החל

והּׂשמחה  יׂשראל 7הּגאּלה נקראים ּכלל ׁשּבדר ,( ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻ

ׁשּכתּוב  ּכמֹו צּיֹון"), "ּבת (ולא "צּיֹון" ּבׁשם 8רק ְְְִִֵֶַַָֹ

ּכאׁשר  ׁשּזהּו אּלא אּתה", עּמי לצּיֹון ְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ"לאמר

הּמצֹות, וקּיּום הּתֹורה לּמּוד ענין אצלם ְְְְְִִִִֶֶַַַָָיׁשנֹו

לצּיֹון  "לאמר לפני ּבּפסּוק ׁשּכתּוב מה ְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹׁשּזהּו

(ואחרֿ ארץ" וליסד ׁשמים "לנטע אּתה", ְְְִִִִֶַַַַַָָָָֹֹעּמי

ּדהּנה, אּתה"). עּמי לצּיֹון "ולאמר מסּים ְְְְִִִֵֵֵַַַָָֹּכ

וליסד  ׁשמים ("לנטע וארץ" "ׁשמים ׁשל ְְִִִִִֶֶַַַַָָָָֹֹהּקּיּום

עֹוסקים  יׂשראל ׁשּבני עלֿידיֿזה הּוא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָארץ")

ּבּזהר  ּכדאיתא "קּודׁשאּֿבריֿהּוא 9ּבּתֹורה, ְְְִִִַַַָָָֹ

עסיק  ּוברֿנׁש עלמא, ּוברא ּבאֹוריתא ְְְְִֵֶַַַַָָָָָָאסּתּכל

"לנטע  ענין ׁשּזהּו עלמא", ּומקּים ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹּבאֹוריתא

יׂשראל, ׁשל ּבעבֹודתם ארץ" וליסד ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשמים

ותֹורהֿׁשּבעלּֿפה, ּבּתֹורהֿׁשּבכתב ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָׁשעֹוסקים

ּבתחּלתֹו אֹור' ּב'תֹורה "הּׁשמים 10ּכּמבאר ּבענין ְְְְְִִִִַַַַָָָָֹ

רגלי" הדם והארץ וארץ"11ּכסאי ׁש"ּׁשמים , ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָֹ

ועֹוד  ותֹורהֿׁשּבעלּֿפה. ּתֹורהֿׁשּבכתב על ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָקאי

קאי 12ּפרּוׁש ׁשמים") ("לנטע ּכסאי" ׁש"הּׁשמים , ְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹ

("וליסד  רגלי" הדם ו"הארץ הּתֹורה, לּמּוד ְְְֲִִֶַַַָָָָֹֹעל

הּמצֹות  מעׂשה ּכי הּמצֹות, קּיּום על קאי ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָארץ")

הּתֹורה, מהֿׁשאיןּֿכן הארץ, עניני עם ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָקׁשּור

נאמר  אׁש13עליה "מה ּכאׁש", ּדברי ּכה "הלא ְְֱֲֵֵֶֶַַַָָָֹֹ

כּו' ּתֹורה" ּדברי ּכ טמאה, מקּבל וגם 14אינֹו , ְְְְִֵֵֵַַַָָֻ

הּׁשמים" מן "לחם ׁשּגם 15נקראת והינּו, , ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָ

הרי  "לחם", ּבׁשם ׁשּנקראת ּכזֹו ּבדרּגה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָּבהיֹותּה

ּפסלת  ּבֹו ׁשאין הּמן ּבדגמת הּׁשמים", מן "לחם ׁשמים 16זה "לנטע וזהּו . ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֻ
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ׁשּכאׁשר  אּתה", עּמי לצּיֹון ולאמר ארץ, ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹוליסד

הּמצֹות  וקּיּום הּתֹורה ּבלּמּוד יׂשראל ּבני ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָעבֹודת

ּבׁשלמּותּה, היא ארץ") וליסד ׁשמים ְְְִִִִִֵֶַַָָָֹֹ("לנטע

(על  סימן מּלׁשֹון "צּיֹון", ּבׁשם נקראים ְְְֲִִִִִֵַַָָאזי

ּגֹו'17אלקּות) יּכירּום" רֹואיהם ׁש"ּכל אמנם,18, . ְֱִֵֶֶַָָָֹ

מארצנּו" ּגלינּו חטאינּו "מּפני 'חטא'19ּכאׁשר , ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָ

חּסרֹון  ּד"לנטע 20מּלׁשֹון ּבעבֹודה ׁשחסר הינּו, , ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹ

ּבׁשם  להּקרא ּבמקֹום הּנה ארץ", וליסד ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָֹׁשמים

צּיֹון". "ּבת ּבׁשם יׂשראל ּבני נקראים ְְְְִִִִִֵֵֵַָָ"צּיֹון",

C‡,"צּיֹון ּבת וׂשמחי "רּני נאמר זה על «ְְֱִִִִֶֶַַַָ

יׂשראל  ּכׁשּבני הּגלּות, ּבזמן ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָׁשּדוקא

להיֹות  יכֹולה אזי צּיֹון", "ּבת ּבׁשם ְְְְֲִִִִֵַַָָנקראים

והענין  ּביחד. וׂשמחי" ּד"רּני ּבאפן ְְְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָֹעבֹודתם

(ׁשאז  קּים היה ׁשּביתֿהּמקּדׁש ּבזמן ּדהּנה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּבזה,

ּבסדר  הענינים ּכל היּו "צּיֹון"), ּבׁשם ְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָנקראים

נקראים  (ׁשאז הּגלּות ּבזמן מהֿׁשאיןּֿכן ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻמסּדר.

סדרים, ׁשל ענין ׁשּי לא אזי צּיֹון"), "ּבת ְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹּבׁשם

ׁשל  ּבאפן הּוא הּגלּות ּומּצב מעמד ּכללּות ְְֲִֶֶַַַַַָָֹּכי

אחד ּכל ׁשהרי הּסדרים, צריּבל ּבּול מּיׂשראל ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָ

אבל  ּכדבעי, מצֹות ּומקּים ּתֹורה לֹומד ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָלהיֹות

"יצרֹו והּׁשביה, והּצרה הּמצּוקה ּגדל ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹמּפני

ונעׂשה 21ּתקפֹו" כּו', אצלֹו חסר זה ּובגלל , ְְְְֲִֵֶֶַַָָָ

ּבלּבּול  ּגם נעׂשה ולכן הּסדרים. ּבלּבּול ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָאצלֹו

ּגֹו' זה" לעּמת זה "את זאת, לתּקן ,22ּבעבֹודה ְְֲֵֶֶֶַַָָֹֻ

החּלּוק  ׁשּזהּו ּומקֹום, זמן ׁשל החּלּוק ּבּה ְִִֵֶֶֶֶַַַָָׁשאין

והחּלּוק  ּבצפרא", ל"ׂשמחה ּברמׁשא" "רננה ְְְְְְְְִִֵַַַָָָָָּבין

ל"ּבאּו מקֹום) (ּבכל ּבׂשמחה" ה' את "עבדּו ְְְְְִִֵֶָָָֹּבין
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סע"ב.17) א, דברים לקו"ת גם כג.18)ראה סה, ישעי' דיו"ט.19)ע"פ מוסף ובפירש"י 20)בתפילת כא  א, מלכיםֿא ראה

ואילך. שיח ע' תרצ"א המאמרים ספר א. נא, נצבים א. פב, מטות לקו"ת ספ"ב.21)שם. גירושין הל' רמב"ם קהלת 22)ראה

רפ"ו. תניא וראה יד. ז,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ï‡¯NÈ Èa ˙„B·Ú ¯L‡kL ,"‰z‡ ÈnÚ ÔBiˆÏ ¯Ó‡ÏÂ¿≈…¿ƒ«ƒ»»∆«¬∆¬«¿≈ƒ¿»≈

ÌÈÓL ÚËÏ") ˙Bˆn‰ Ìei˜Â ‰¯Bz‰ „enÏa התורה לימוד ¿ƒ«»¿ƒ«ƒ¿ƒ¿…«»«ƒ
שמים  ‡¯ı"שנקראת „ÒÈÏÂ עם ומגע גשמיות בפעולות המצוות קיום ¿ƒ…»∆
ארציים  "ˆÔBi",דברים ÌLa ÌÈ‡¯˜ ÈÊ‡ ,d˙eÓÏLa ‡È‰ (ƒƒ¿≈»¬«ƒ¿»ƒ¿≈ƒ

(˙e˜Ï‡ ÏÚ) ÔÓÈÒ ÔBLlÓ17, ƒ¿ƒ»«¡…
מציאותם  וכל לאלוקות בטלים שהם

למציאות  ו'סימן' 'ציון' אלא אינה

¯Ì‰È‡Bהאלוקות  Ïk"L∆»≈∆
'Bb "Ìe¯ÈkÈ18 אותם הרואה כל «ƒ

ו'סימן' 'ציון' שהם מיד בהם רואה

לאלוקות.

eÈ‡ËÁ ÈtÓ" ¯L‡k ,ÌÓ‡»¿»«¬∆ƒ¿≈¬»≈
"eˆ¯‡Ó eÈÏb19'‡ËÁ' , »ƒ≈«¿≈≈¿

ÔB¯qÁ ÔBLlÓ20¯ÒÁL ,eÈ‰ , ƒ¿ƒ»«¿∆»≈
ÌÈÓL ÚËÏ"c ‰„B·Úa»¬»¿ƒ¿…«»«ƒ

,"ı¯‡ „ÒÈÏÂ התורה לימוד כי ¿ƒ…»∆
כפי  בשלימות איננו המצוות וקיום

קיים, היה המקדש שבית בזמן שהיה

ÌLa ‡¯w‰Ï ÌB˜Óa ‰p‰ƒ≈ƒ¿¿ƒ»≈¿≈
Ï‡¯NÈ Èa ÌÈ‡¯˜ ,"ÔBiˆ"ƒƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈

"ÔBiˆ ˙a" ÌLa הזה במצב כי ¿≈«ƒ
עצמו. 'ציון' לתואר ראויים אינם

C‡ בת' נקראים ישראל בני אמנם «
ירוד, רוחני במצב הם כאשר ציון'

ל'רני  מקום אין זה במצב ולכאורה

אבל  Ê‰ושמחי', ÏÚדווקא¯Ó‡ «∆∆¡«
,"ÔBiˆ ˙a ÈÁÓNÂ Èp¯"»ƒ¿ƒ¿ƒ«ƒ
ÈaLk ,˙eÏb‰ ÔÓÊa ‡˜ÂcL∆«¿»ƒ¿««»¿∆¿≈
˙a" ÌLa ÌÈ‡¯˜ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¿≈«

,"ÔBiˆ הירידה למרות ‡ÈÊהרי ƒ¬«
ÔÙ‡a Ì˙„B·Ú ˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ¿»ƒ¿¬»»¿…∆

„ÁÈa "ÈÁÓNÂ Èp¯"c'ש'רני כפי ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿««
דברים  שני הם שבמהותם ו'שמחי'

יחד  מתחברים שונים, ובזמנים שונים,

ומבאר. שממשיך וכפי

ÔÓÊa ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈ƒ¿«
Ìi˜ ‰È‰ Lc˜n‰Œ˙ÈaL∆≈«ƒ¿»»»«»

ÌÈ‡¯˜ Ê‡L) ישראל ‰ÌÈÈÚבני Ïk eÈ‰ ,("ÔBiˆ" ÌLa של ∆»ƒ¿»ƒ¿≈ƒ»»»ƒ¿»ƒ
ה' cÒÓ¯עבודת ¯„Òa'ה בעבודת וצורה דרך וכל ונכון שראוי כפי ¿≈∆¿À»

לה. המיוחד הזמן את לה ויש עצמה בפני ÔÓÊaמיוחדת ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Ó«∆≈≈ƒ¿«
ÔÈÚ CiL ‡Ï ÈÊ‡ ,("ÔBiˆ ˙a" ÌLa ÌÈ‡¯˜ Ê‡L) ˙eÏb‰«»∆»ƒ¿»ƒ¿≈«ƒ¬«…«»ƒ¿»

˙eÏb‰ ·vÓe „ÓÚÓ ˙eÏÏk Èk ,ÌÈ¯„Ò ÏL רגיל לא זמן שהוא ∆¿»ƒƒ¿»«¬««««»
טבעי  ‰ÌÈ¯„qולא ÏeaÏa ÏL ÔÙ‡a ‡e‰,הקבועים הרגילים ¿…∆∆ƒ¿«¿»ƒ

הגלות  שבזמן המצוות והעובדה וקיום התורה בלימוד וירידה חלישות יש

ראוי  ולא נכון לא מצב BÈ‰Ï˙היא CÈ¯ˆ Ï‡¯NiÓ „Á‡ Ïk È¯‰L∆¬≈»∆»ƒƒ¿»≈»ƒƒ¿
˙BˆÓ Ìi˜Óe ‰¯Bz „ÓBÏ≈»¿«≈ƒ¿

,ÈÚ·„k והנדרש הנצרך ‡·Ïכפי ƒ¿»≈¬»
‰¯v‰Â ‰˜eˆn‰ Ï„b ÈtÓƒ¿≈…∆«¿»¿«»»

"BÙ˜z B¯ˆÈ" ,‰È·M‰Â21, ¿«ƒ¿»ƒ¿»¿
האדם  את לתקוף עלול הרע היצר

הפוכה  בצורה להתנהג לו ולגרום

ה' את לעבוד שלו האמיתי מהרצון

הרמב"ם, בדברי וכמבואר כראוי

גט  כי תקפו' 'יצרו הביטוי במקור

למר  בכפיה, הבעל שניתן של סירובו ות

הדבר  שלכאורה אף על הגט, את לתת

להינתן  צריך גט והרי רצונו נגד נעשה

כשר, גט הוא הבעל, של ודעתו מרצונו

שצריך  במצב שנמצא יהודי גם כי

התורה  פי על לנהוג אותו להכריח

את  ולתת הדין בית הוראת את לקיים

הוא  "רוצה דבר של לאמיתו הגט,

כל  לעשות ורוצה מישראל להיות

אלא  העבירות" מן ולהתרחק המצות

תקפו, Ê‰שיצרו ÏÏ‚·e למעשה ƒ¿«∆
'eÎ BÏˆ‡ ¯ÒÁ שלו ה' ועבודת »≈∆¿
מושלמת, לא ‡ˆBÏהיא ‰NÚÂ¿«¬»∆¿

‰NÚ ÔÎÏÂ .ÌÈ¯„q‰ ÏeaÏaƒ¿«¿»ƒ¿»≈«¬»
Ôw˙Ï ‰„B·Úa ÏeaÏa Ìb«ƒ¿»¬»¿«≈
"‰Ê ˙nÚÏ ‰Ê ˙‡" ,˙‡Ê…∆∆¿À«∆

'Bb22, תקופה הוא הגלות שזמן כיוון

ה' עבודת גם הסדרים', 'בלבול של

היינו  זה', 'לעומת את לתקן שנועדה

כללי  לפי מתנהלת לא הטוב, היפך

הסדרים  בלבול מתוך אלא הסדר

da ÔÈ‡L מתוך הנעשית בעבודה ∆≈»
מעבודה  בשונה הסדרים', 'בלבול

מתאים  עבודה אופן כל שבה מסודרת

את אין זה במצב הרי מסויים, ולזמן מסויים ÏLההבדל ‰elÁ˜למקום «ƒ∆
"‡LÓ¯a ‰¯" ÔÈa ˜elÁ‰ e‰fL ,ÌB˜Óe ÔÓÊ דווקא בלילה ¿«»∆∆«ƒ≈¿»»¿«¿»

"‡¯Ùˆa ‰ÁÓN"Ï הזמן מבחינת החילוק שהוא דווקא, ביום ¿ƒ¿»¿«¿»
e‡a"Ï (ÌB˜Ó ÏÎa) "‰ÁÓNa '‰ ˙‡ e„·Ú" ÔÈa ˜elÁ‰Â¿«ƒ≈ƒ¿∆¿ƒ¿»¿»»¿…
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l"yz'dח ,dkepgc iying xp ,uwn zyxt ,'b meil xe`

וׂשמחי" "רּני נעׂשה אּלא ּברננה", (ּדיקא) ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָָלפניו

אחת, ּבבת ואפילּו אחד, ּובּזמן אחד ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָּבמקֹום

ּבינתים  הפסק ללא וׂשמחי" "רּני נאמר ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹׁשּלכן

הּמֹוסיפה  ו' היא ּד"וׂשמחי" הו' ׁשּגם ְְְְִִִִֶַַַַָ(ועד

ּבּתֹורה). מקֹומֹות ּבכּמה ׁשּמצינּו ּכפי ְְְְִִֶֶֶַַַָָָּומחּברת,

ׁשל p‰Â‰ג) עבֹודתם (ׁשאז הּגלּות ענין ּכללּות ¿ƒ≈ְְֲִֶֶַַָָָָָ

ּבת  וׂשמחי ּד"רּני ּבאפן היא ְְְְְִִִִִֵֶַָָֹיׂשראל

ׁשהיא  מצרים, מּגלּות מתחיל ּכּנ"ל) ְְִִִִִִֶַַַַָצּיֹון",

הּגלּיֹות  ּכל ׁשל ּבנֹוגע 23ההתחלה הּוא [וכן ְְְֵֵֶַַַַָָָָֻ

ּביציאת  היא ּבזה ׁשההתחלה הּגאּלה, ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָֻלענין

מּׁשאר  הּגאּלה ּבין חּלּוק ׁשּיׁש אּלא ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֻמצרים.

ּגלּות", אחריה ׁשּיׁש "ּגאּלה ׁשהיא ְֲִֵֶֶֶַַָָָָֻֻהּגלּיֹות

הּגאּלה  ּבדגמת ׁשהיא זה מּגלּות ְְְְִִֶֶַַַָָָֻֻֻלּגאּלה

ּכל  ׁשּנתּבררּו ׁשלמה, ּגאּלה ׁשהיתה ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָֻמּמצרים,

ׁשּכתּוב  ּכמֹו כּו', את 24הּנּצֹוצֹות "ונּצלּתם ְְְִִֶֶֶַַָ

האריז"ל  ּבכתבי [וכּמבאר ּבטעם 25מצרים" ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָֹ

ׁשּכתּוב  ּכמֹו למצרים, לחזר תֹוסיפּו26האּסּור לא ְְְֲִִִִֶַַָָֹֹ

ׁשּכבר  לפי ׁשּזהּו וגֹו', עֹולם עד עֹוד ְְְְִִֶֶֶַָָָלראֹותם

ואין  הּקדּׁשה, נּצֹוצֹות ּכל את מּׁשם ְְִִִֵֶַָָָֻהֹוציאּו

ּבמקֹום  ועניניו זמּנֹו לבּטל מּיׂשראל ׁשאין לאדם ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ

'לאו' נעׂשה זה ׁשענין ועד הּברּורים, עבֹודת ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָּבֹו

ּכמֹו הּתֹורה, לקּבלת ּבאּו ּומּמּנה הּתֹורה], ְְִִֶַַַַָָָָָמן

ּתעבדּון 27ׁשּכתּוב  מּמצרים, העם את ּבהֹוציא" ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָ

מּזה, ויתירה הּזה". ההר על האלקים ֱִִִֵֶֶֶַַָָָָֹאת

מעלה  ּבּה יׁש זה, מּגלּות הּׁשלמה ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֻׁשהּגאּלה

ּגאּלה  ׁשהיתה  ׁשאף מצרים, ּגאּלת לגּבי ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֻֻאפילּו

ּגאּלת  לאחרי ּגם הּנה מּכלֿמקֹום ּכּנ"ל, ְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָֻׁשלמה

הן  ׁשּגם הּגלּיֹות, ׁשאר - ּגלּיֹות עֹוד היּו ְְִִֵֶַַַָָָָֻֻמצרים

מצרים  ׁשם על ּגם 28נקראֹות נעׂשה זה [ּומּצד ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָ
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(23.107 ע' תש"ט המאמרים ספר תצא. ר"פ להאריז"ל הליקוטים וספר תורה לקוטי תו"א 24)ראה וראה כב. ג, שמות

סע"ד. נו, שם.25)וארא הליקוטים וספר תורה ה"ז.26)לקוטי פ"ה מלכים הל' רמב"ם יג. יד, יב.27)בשלח ג, שמות

שם.28) תש"ט המאמרים ספר ד. פט"ז, ב"ר ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
"‰¯a (‡˜Èc) ÂÈÙÏ,המקום מבחינת החילוק של ‡l‡שזהו בזמן ¿»»«¿»ƒ¿»»∆»

הסדרים  ‡Á„,בלבול ÔÓf·e „Á‡ ÌB˜Óa "ÈÁÓNÂ Èp¯" ‰NÚ«¬»»ƒ¿ƒ¿ƒ¿»∆»ƒ¿«∆»
˙Á‡ ˙·a eÏÈÙ‡Â,אחד לדבר מתאחדים השונים העניינים ששני כך «¬ƒ¿«««

ÌbL „ÚÂ) ÌÈ˙Èa ˜ÒÙ‰ ‡ÏÏ "ÈÁÓNÂ Èp¯" ¯Ó‡ ÔÎlL∆»≈∆¡«»ƒ¿ƒ¿ƒ¿…∆¿≈≈¿«ƒ¿«∆«
'Â ‡È‰ "ÈÁÓNÂ"c 'Â‰«¿¿ƒ¿ƒƒ

˙¯aÁÓe ‰ÙÈÒBn‰'ו ולא «ƒ»¿«∆∆
במילה ה  שהו' כך ומפסיקה, מבדילה

שהכוונה  יותר עוד מדגישה 'ושמחי'

אחת, בבת יחד, ושמחי' ÈÙk¿ƒל'רני
˙BÓB˜Ó ‰nÎa eÈˆnL∆»ƒ¿«»¿

‰¯Bza מחברת ).שהו' «»
ÔÈÚ ˙eÏÏk ‰p‰Â התוכן ‚) ¿ƒ≈¿»ƒ¿«

של  (Ê‡Lהכללי ˙eÏb‰«»∆»
‡È‰ Ï‡¯NÈ ÏL Ì˙„B·Ú¬»»∆ƒ¿»≈ƒ
˙a ÈÁÓNÂ Èp¯"c ÔÙ‡a¿…∆¿»ƒ¿ƒ¿ƒ«

Ï"pk ,"ÔBiˆ שבזמן לעיל כמבואר ƒ««
הסדרים' 'בלבול ישנו כאשר הגלות,

'ציון' נקראים לא ישראל בני וכאשר

ה' עבודת אז דווקא ציון', 'בת אלא

ביחד, ושמחי' 'רני של באופן היא

אחת  בבת הבא אחד ÏÈÁ˙Óכעניין («¿ƒ
‡È‰L ,ÌÈ¯ˆÓ ˙eÏbÓƒ»ƒ¿«ƒ∆ƒ

‰ÏÁ˙‰‰ והשורשÏk ÏL ««¿»»∆»
˙BiÏb‰23 אחריה ‰e‡שהיו ÔÎÂ] «»À¿≈

,‰l‡b‰ ÔÈÚÏ Ú‚Ba¿≈«¿ƒ¿««¿À»
˙‡ÈˆÈa ‡È‰ ‰Êa ‰ÏÁ˙‰‰L∆««¿»»»∆ƒƒƒ«

ÌÈ¯ˆÓ הגאולות לכל התחלה שהיא ƒ¿«ƒ
מכן  לאחר LiLשהיו ‡l‡ .∆»∆≈

˜elÁהבדל¯‡MÓ ‰l‡b‰ ÔÈa ƒ≈«¿À»ƒ¿»
‰l‡b" ‡È‰L ˙BiÏb‰ שאיננה «»À∆ƒ¿À»

גאולה אלא ‡È¯Á‰נצחית LiL∆≈«¬∆»
˙eÏb נוספת˙eÏbÓ ‰l‡bÏ ," »«¿À»ƒ»

‰Ê האחרונה È‰L‡הגלות ∆∆ƒ
,ÌÈ¯ˆnÓ ‰l‡b‰ ˙Ó‚„a¿À¿««¿À»ƒƒ¿«ƒ

‰˙È‰L שעה באותה‰l‡b ∆»¿»¿À»
Ïk e¯¯a˙pL ,‰ÓÏL¿≈»∆ƒ¿»¿»

,'eÎ ˙BˆBvp‰ השנים במהלך «ƒ
הם  במצרים היו ישראל שבני הרבות

מהרע) הטוב את (הפרידו 'ביררו'

ניצוצות  כל את לקדושה והעלו ותיקנו

לא  שעדיין ניצוצות בה נשארו לא ממצרים וכשיצאו במצרים שהיו האלוקות

נתבררו  ולא e˙kL·תוקנו BÓk24 ישראל בני על הציווי לגבי בתורה ¿∆»
ממצרים  היציאה לפני משכניהם דברים ÌÈ¯ˆÓ"לשאול ˙‡ ÌzÏvÂ"¿ƒ«¿∆∆ƒ¿»ƒ

הקדושה  מניצוצות מצרים את לרוקן היא הציווי של הפנימית והמשמעות

כולם  הניצוצות כל ותיקון בירור ידי על בה È·˙Îaשהיו ¯‡·nÎÂ]¿«¿…»¿ƒ¿≈
Ï"ÊÈ¯‡‰25¯eq‡‰ ÌÚËa »¬ƒ«¿««»ƒ

·e˙kL BÓk ,ÌÈ¯ˆÓÏ ¯ÊÁÏ26 «¬…¿ƒ¿«ƒ¿∆»
„Ú „BÚ Ì˙B‡¯Ï eÙÈÒB˙ ‡Ï…ƒƒ¿»«
¯·kL ÈÙÏ e‰fL ,'B‚Â ÌÏBÚ»¿∆∆¿ƒ∆¿»

e‡ÈˆB‰ והעלוÏk ˙‡ ÌMÓ ƒƒ»∆»
‰M„w‰ ˙BˆBv נשארו ולא ƒ«¿À»

תיקון  שצריכים ניצוצות במצרים

Ï‡¯NiÓובירור, Ì„‡Ï ÔÈ‡Â¿≈¿»»ƒƒ¿»≈
ÂÈÈÚÂיהודי  BpÓÊ Ïh·Ï הכוחות ¿«≈¿«¿ƒ¿»»

שלו  Baוהיכולות ÔÈ‡L ÌB˜Óa¿»∆≈
ÌÈ¯e¯a‰ ˙„B·Ú בעבודתו ואין ¬««≈ƒ

תועלת, Ê‰ובמעשיו ÔÈÚL „ÚÂ¿«∆ƒ¿»∆
למצרים  לשוב לא «¬»NÚ‰האזהרה

‰pnÓe ,[‰¯Bz‰ ÔÓ 'Â‡Ï'»ƒ«»ƒ∆»
נחשבת  שכאמור מצרים מיציאת

שלימה' ישראל e‡a'גאולה בני »
מצרים ‰Bz¯‰,יוצאי ˙Ïa˜Ï¿«»««»

·e˙kL BÓk27 בתחילת בתורה ¿∆»
בני  את להוציא רבינו למשה ה' ציווי

ממצרים  ‡˙ישראל E‡ÈˆB‰a"¿ƒ¬∆
˙‡ Ôe„·Úz ,ÌÈ¯ˆnÓ ÌÚ‰»»ƒƒ¿«ƒ««¿∆

ÌÈ˜Ï‡‰ התורה ‰‰¯בקבלת ÏÚ »¡…ƒ«»»
"‰f‰.סיני fÓ‰,הר ‰¯È˙ÈÂ לא «∆ƒ≈»ƒ∆

דומה  זו מגלות שהיציאה בלבד זו

רבות  מעלות בה (שיש מצרים ליציאת

כן  על יתר אלא הגאולות) שאר על

,‰Ê ˙eÏbÓ ‰ÓÏM‰ ‰l‡b‰L∆«¿À»«¿≈»ƒ»∆
a LÈ‰ÏÚÓ d ויתרוןeÏÈÙ‡ ≈»«¬»¬ƒ

Û‡L ,ÌÈ¯ˆÓ ˙l‡b Èa‚Ï¿«≈¿À«ƒ¿«ƒ∆«
‰˙È‰L מצרים l‡b‰יציאת ∆»¿»¿À»

,Ï"pk ‰ÓÏL ישראל בני כי ¿≈»««
הניצוצות  ותיקון בירור כל את השלימו

במצרים  למעשה ÌB˜ÓŒÏkÓשהיו ƒ»»
ÌÈ¯ˆÓ ˙l‡b È¯Á‡Ï Ìb ‰p‰ƒ≈«¿«¬≈¿À«ƒ¿«ƒ
¯‡L - ˙BiÏb „BÚ eÈ‰»»À¿»

,˙BiÏb‰ שהיו הגלויות כל היינו «»À
עתה  ועד מצרים יציאת ‰Ôמאז ÌbLהגלויות שאר ÏÚכל ˙B‡¯˜ ∆«≈ƒ¿»«
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ט oeiv za ignye ipx

לפרקמטיא  למצרים לחזר ּכּמבאר 29ההּתר , ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָֹֹ

ׁשהיּו30ּבּפֹוסקים  יׂשראל ּגדֹולי מצינּו ׁשּלכן ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

זה, מּגלּות הּגאּלה מהֿׁשאיןּֿכן ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֻּבמצרים].

ּכיון  חדׁש", "ׁשיר עליה ׁשּיאמרּו ּגאּלה ְְְִִֵֶֶֶָָָָָָֹֻּתהיה

אחריה  ׁשאין ונצחית קּימת ּגאּולה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָׁשּתהיה

מצרים 31ּגלּות  יציאת ׁש"מזּכירים אף ולכן, . ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָ

ּבלבד  טפל ּבדר רק זה הרי הּמׁשיח", ,32לימֹות ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

מה  ּגם וזהּו העּקר. ּתהיה העתידה ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָֻוהּגאּלה

אראּנּו33ׁשּכתּוב  מצרים מארץ צאת "ּכימי ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָ

יהיּו העתידהֿלבא ׁשּבּגאּלה הינּו, ְְְְֲִִִֶַַָָָָָֹֻנפלאֹות",

ׁשהיּו הענינים לגּבי "נפלאֹות" ׁשל ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָענינים

מצרים  ענין 34ּביציאת ּגם אףֿעלּֿפיֿכן, אבל . ְְֲִִִִִִֵַַַַַַָ

מארץ  צאת "ּכימי הּוא נפלאֹות" ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָ"אראּנּו

הם  העתידה הּגאּלה ׁשעניני הינּו, ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֻמצרים",

מארץ  צאת ּב"ימי  ׁשהיּו הענינים ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻּבדגמת

לעיל ׁשהאמּור מּובן, ּומּזה ׁשּבזמן מצרים"]. ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָ

ּבלּתי  ּבאפן יׂשראל ׁשל עבֹודתם נעׂשית ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹהּגלּות

יכֹול  (ׁשּלכן והגּבלה מּמדידה למעלה ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָֻמסּדר,

ּכבר  מתחיל ּביחד), וׂשמחי" "רּני ענין ְְְְְְְִִִִִִַַַַָָלהיֹות

מצרים. ְִִִַָמּגלּות

ה'צמח ÔÈÚ‰Âד) ּבדרּוׁשי ׁשּמדּיק ּכפי ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָ

ּגדל 35צדק' מּובן אינֹו ּדלכאֹורה , ְְִֵֶֶֶָָֹ

הּורד  "יֹוסף לענין ּבנֹוגע ּבּתֹורה ְְְֲִִֵֵַַַַָָהאריכּות

(ׁשּתי 36מצרימה" ּפרעה חלֹום אֹודֹות והּסּפּור , ְְְְְֲִִֵַַָָֹ

(ּבחלק  הּׁשבּוע ּבפרׁשת לּסּפּור ועד ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָּפעמים),

אֹודֹות  ּדחנּכה) חמיׁשי  נר ׁשליׁשי, ליֹום ְְֲֲִִִִֵַַַָָֻהּׁשּי

ׁשּכתּוב  ּכמֹו מצרים, ארץ ּכל על יֹוסף 37ׁשליטת ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָ

ּבכל  רגלֹו ואת ידֹו את איׁש ירים לא ּובלעדי"ְְְְִִִֶֶֶַָָָָֹ
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ה"ח.29) שם מלכים הל' ערוך 30)רמב"ם שם. לרמב"ם תפ"ט) (אזמיר, קודש מקראי ה"ו. שם לרמב"ם רדב"ז ראה

ועוד. סי"בֿטו. עד סימן מלכים הל' העתיד ב.31)השולחן קטז, פסחים - ונאמר ה"ג תוד"ה א. טו, בשלח מכילתא ראה

ב.32) יב, טו.33)ברכות ז, וש"נ.34)מיכה עה"פ. מיכה אוה"ת ואילך.35)ראה א שמ, מקץ א.36)אוה"ת לט, וישב

מד.37) מא, מקץ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈ¯ˆÓ ÌL28‰Ê „vÓe] חזרו מצרים גאולת אחרי גם שלמעשה מאחר  ≈ƒ¿«ƒƒ«∆

לגלות  ישראל ÌÈ¯ˆÓÏבני ¯ÊÁÏ ¯z‰‰ Ìb ‰NÚ«¬»««∆≈«¬…¿ƒ¿«ƒ
‡ÈËÓ˜¯ÙÏ29, מסחר ÌÈ˜ÒBtaלצרכי ¯‡·nk30eÈˆÓ ÔÎlL ƒ¿«¿«¿»«¿…»«¿ƒ∆»≈»ƒ

,ÌÈ¯ˆÓa eÈ‰L Ï‡¯NÈ ÈÏB„b גאולה היתה מצרים גאולת אחד מצד ¿≈ƒ¿»≈∆»¿ƒ¿«ƒ
שגם  העובדה שני מצד אבל שלימה

גלות, יש ממצרים היציאה אחרי

לא  מצרים יציאת שלמעשה מלמדת

ולכן  בתכלית, שלימה גאולה היתה

במצרים, והמגורים למצרים הנסיעה

זה  ואין מותרים מסויימים, בתנאים

זמן  וביטול מיותר לדבר ].נחשב
˙eÏbÓ ‰l‡b‰ ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Ó«∆≈≈«¿À»ƒ»

,‰Ê,הנוכחית l‡b‰הגלות ‰È‰z ∆ƒ¿∆¿À»
"L„Á ¯ÈL" ‰ÈÏÚ e¯Ó‡iL∆…¿»∆»ƒ»»

מעולם, נאמר לא «≈ÔÂÈkשעדיין
˙Ói˜ ‰Ïe‡b ‰È‰zL שלא ∆ƒ¿∆¿»«∆∆

להתקיים  ולה גא ÈÁˆÂ˙תחדל ¿ƒ¿ƒ
eÏb˙לעולם  ‰È¯Á‡ ÔÈ‡L31 ∆≈«¬∆»»

נוספת.

˙‡ÈˆÈ ÌÈ¯ÈkÊÓ"L Û‡ ,ÔÎÏÂ¿»≈«∆«¿ƒƒ¿ƒ«
,"ÁÈLn‰ ˙BÓÈÏ ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒƒ«»ƒ«
השלימה  הגאולה לאחר ואפילו

זכירת  על הציווי את לקיים ימשיכו

על  מכאן ללמוד אין מצרים, יציאת

ביחס  מצרים ביציאת ויתרון מעלה

כי  המשיח Ê‰לימות È¯‰ זכרון ¬≈∆
המשיח  בימות מצרים ̄»˜יציאת

„·Ïa ÏÙË C¯„a32 העיקר לגבי ¿∆∆»≈ƒ¿«
‰„È˙Ú‰ ‰l‡b‰Â גאולה שתהיה ¿«¿À»»¬ƒ»

נצחית  גאולה בתכלית, ∆¿È‰zƒ‰שלימה
.¯wÚ‰»ƒ»

·e˙kL ‰Ó Ìb e‰ÊÂ33 בנבואת ¿∆««∆»
לבני  מבטיח הקדושֿברוךֿהוא מיכה,

העתידה  הגאולה אודות ישראל

ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó E˙‡ˆ ÈÓÈk"ƒ≈≈¿≈∆∆ƒ¿«ƒ
,eÈ‰ ,"˙B‡ÏÙ ep‡¯‡«¿∆ƒ¿»«¿
eÈ‰È ‡·ÏŒ‰„È˙Ú‰ ‰l‡baL∆«¿À»»¬ƒ»»…ƒ¿

"˙B‡ÏÙ" ÏL ÌÈÈÚ אפילו ƒ¿»ƒ∆ƒ¿»
˙‡ÈˆÈa eÈ‰L ÌÈÈÚ‰ Èa‚Ï¿«≈»ƒ¿»ƒ∆»ƒƒ«

ÌÈ¯ˆÓ34.ונפלאות ניסים ריבוי בה ‡ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ,שהיו Ï·‡ למרות ƒ¿«ƒ¬»««ƒ≈

שיהיו  העתידה הגאולה של והיתרון המעלה על חזק דגש כאן יש אחד שמצד

מצד  מכלֿמקום מצרים, ביציאת שהיו ה 'נפלאות' לגבי אפילו 'נפלאות' בה

כי  אומר הכתוב הרי B‡ÏÙ˙"שני ep‡¯‡" ÔÈÚ Ìb הגאולה של «ƒ¿««¿∆ƒ¿»
"ÈÓÈkהעתידה ‡e‰ של הימים ‰eÈ,כמו ,"ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó E˙‡ˆ ƒ≈≈¿≈∆∆ƒ¿«ƒ«¿

Ì‰ ‰„È˙Ú‰ ‰l‡b‰ ÈÈÚL∆ƒ¿¿≈«¿À»»¬ƒ»≈
ÈÓÈ"a eÈ‰L ÌÈÈÚ‰ ˙Ó‚„a¿À¿«»ƒ¿»ƒ∆»ƒ¿≈

"ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó E˙‡ˆ וכאשר ≈¿≈∆∆ƒ¿«ƒ
ליציאת  העתידה הגאולה את מדמים

המעלה  את מדגיש זה הרי מצרים

מצרים  יציאת של fÓe‰והיתרון .ƒ∆
ÓÊaL ÏÈÚÏ ¯eÓ‡‰L ,Ô·eÓÔ »∆»»¿≈∆ƒ¿«

ÏL Ì˙„B·Ú ˙ÈNÚ ˙eÏb‰«»«¬≈¬»»∆
,¯cÒÓ ÈzÏa ÔÙ‡a Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿…∆ƒ¿ƒ¿À»
‰Ïa‚‰Â ‰„È„nÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ¿ƒ»¿«¿»»
Èp¯" ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ÔÎlL)∆»≈»ƒ¿ƒ¿«»ƒ

„ÁÈa "ÈÁÓNÂ ובבת אחד כדבר ¿ƒ¿ƒ¿««
זמן  באותו k·¯אחת, ÏÈÁ˙Ó ,(«¿ƒ¿»

ÌÈ¯ˆÓ ˙eÏbÓ הגלות שהיא ƒ»ƒ¿«ƒ
ומבאר. שממשיך וכפי הראשונה,

˜i„nL ÈÙk ,‰Êa ÔÈÚ‰Â („¿»ƒ¿»»∆¿ƒ∆¿«≈
‰'ˆÁÓושואל ÈLe¯„aƒ¿≈«∆«
'˜„ˆ35Ô·eÓ BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏc , ∆∆¿ƒ¿»≈»

Ú‚Ba ‰¯Bza ˙eÎÈ¯‡‰ Ï„b…∆»¬ƒ«»¿≈«
„¯e‰ ÛÒBÈ" ÔÈÚÏ¿ƒ¿«≈«

"‰ÓÈ¯ˆÓ36, כל פירוט תוך ƒ¿»¿»
וכיצד  יוסף מכירת אודות הפרטים

וישב) (בפרשת למצרים הגיע

‰Ú¯t ÌBÏÁ ˙B„B‡ ¯etq‰Â¿«ƒ¬«¿…
באריכות  בתורה מופיע הוא שגם

ÌÈÓÚtובפירוט  ÈzL) אחת פעם ¿≈¿»ƒ
התרחשותם  בעת הדברים בתיאור

ליוסף  מספר פרעה כאשר נוספת ופעם

החלומות  שני של הפרטים כל את

L¯Ùa˙שלו  ¯etqÏ „ÚÂ ,(¿««ƒ¿»»«
Úe·M‰ מקץ (ÏÁa˜פרשת «»««≈∆

,ÈLÈÏL ÌBÈÏ CiM‰ מ'שלישי ««»¿¿ƒƒ
'רביעי' kÁc‰עד ÈLÈÓÁ ¯≈¬ƒƒ«¬À»

בה  ההתוועדות נערכת שבו הערב הוא

זה  מאמר ËÈÏL˙נאמר ˙B„B‡ (¿ƒ«
·e˙kL BÓk ,ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡ Ïk ÏÚ ÛÒBÈ37‡Ï EÈ„ÚÏ·e" ≈«»∆∆ƒ¿«ƒ¿∆»ƒ¿»∆…
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l"yz'dי ,dkepgc iying xp ,uwn zyxt ,'b meil xe`

ׁשבע  ּבמׁש יֹוסף ׁשל ּופעּלתֹו מצרים", ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָֻארץ

כּו' האכל ּכל את לקּבץ הּׂשבע ׁשּבזה 38ׁשנֹות , ְְִֶֶֶֶַָָָָָֹֹ

ּומבאר  כּו'. מצרים ארץ ּכל ׁשל הּקּיּום ּתלּוי ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָהיה

צדק' יּוכלּו35ה'צמח יׂשראל ׁשּבני ׁשּכדי , ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָ

מצרים, ּבגלּות (ּבייׁשטיין) מעמד ְְְְְֲֲִִִֵַַַַָָלהחזיק

הארץ" "ערות ּתחּלה 39ׁשּנקראת להיֹות הצר , ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֻ

ּבזה  יׁש ּובפרטּיּות מצרימה". הּורד "ויֹוסף ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָענין

צריכה  היתה לכלֿלראׁש ּדהּנה, ענינים. ְְְְְְְִִִִֵֵָָָָֹֹׁשני

הּגלּות, ּתחּלת לפני עֹוד הּׁשכינה ירידת ְְְְְִִִִִֵַַַַָָלהיֹות

יעקב  ּבירידת היתה הּגלּות ּתחּלת ְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָֹׁשהרי

רק  ׁשהתחיל הּגלּות לאמּתית ועד ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָלמצרים,

הּדֹור  וכל אחיו  וכל יֹוסף  ׁש"וּימת ְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָֹלאחרי

להיֹות 40ההּוא" צריכה היתה זה, ּכל לפני א , ְְְְִִִֵֶַַָָָָ

ּכאׁשר  יֹוסף, ּבימי ּכבר היה ׁשּזה הּׁשכינה, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָירידת

ּבּזהר  ּכדאיתא מצרימה", הּורד 41"יֹוסף ְְְִִִֵַַַָָָֹ

נקרא ׁש"ּיֹוסף" ׁשּלכן עליֹון', 'יסֹוד ּבחינת הּוא ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָ

ולכן  כּו', ועבֹודתֹו מּדתֹו ׁשם על הּצּדיק' ְֲִִֵֵֵַַַַָָָ'יֹוסף

אחד  ּבכל (ועלּֿדרֿזה עּמֹו" "ׁשכינה ְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָהיתה

אזי  ּבריתֿקדׁש, נטירת ׁשעלֿידי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹמּיׂשראל,

זה  וענין מצרימה. עּמֹו וירדה עּמֹו"), ְְְְְְְִִִִִֶַָָָָָ"ׁשכינה

לא  יׂשראל ׁשּבני ּבלבד זֹו ׁשּלא לכ הכנה ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹהיה

אּלא  מצרים, ּבגלּות חסֿוׁשלֹום ׁשקּועים ְְְְְִִִִֶַַָָָיהיּו

את  "ונּצלּתם ענין את לפעל ׁשּיּוכלּו ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָֹאּדרּבה,

עדין, מסּפיק אינֹו זה ענין אמנם, ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָמצרים".

ּבגׁשמּיּות  הּגאּלה ענין ּגם להיֹות צרי ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֻׁשהרי

ולכן  ּבגׁשמּיּות, ּגם הענינים ּכל ּוברּור ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָּכפׁשּוטֹו,

ּגם  להיֹות הצרכה הּׁשכינה, ירידת על ְְְְְִִִַַַַָָָֻנֹוסף

לּקט  ׁשּיֹוסף ועד מצרים, ארץ על יֹוסף ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַׁשליטת

כּו' מצרים ּבארץ הּנמצא הּכסף ּכל רּבּוי 42את , ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָ
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
B˙lÚÙe ,"ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡ ÏÎa BÏ‚¯ ˙‡Â B„È ˙‡ LÈ‡ ÌÈ¯È»ƒƒ∆»¿∆«¿¿»∆∆ƒ¿»ƒ¿À»
ÏÎ‡‰ Ïk ˙‡ ıa˜Ï Ú·O‰ ˙BL Ú·L CLÓa ÛÒBÈ ÏL∆≈¿∆∆∆«¿«»»ƒ¿…∆»»…∆

'eÎ38È‰ ‰ÊaL ,'eÎ ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡ Ïk ÏL Ìeiw‰ ÈeÏz ‰ ∆»∆»»»«ƒ∆»∆∆ƒ¿«ƒ
מקץ. בפרשת ובפרטיות באריכות כמתואר

'˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ¯‡·Óe35, ¿»≈«∆«∆∆
eÏÎeÈ Ï‡¯NÈ ÈaL È„kL∆¿≈∆¿≈ƒ¿»≈¿
ÔÈÈËLÈÈa) „ÓÚÓ ˜ÈÊÁ‰Ï¿«¬ƒ«¬»«¿¿≈
הקשיים  למרות באמונתם לעמוד

ÌÈ¯ˆÓוהניסיונות  ˙eÏ‚a (¿»ƒ¿«ƒ
מות  אחרי להתחיל הייתה שאמורה

"Â¯Ú˙יוסף, ˙‡¯˜pL∆ƒ¿≈∆¿«
"ı¯‡‰39 כמה עד המדגיש דבר »»∆

רוחנית, מבחינה נחות מקום היא

‰lÁz ˙BÈ‰Ï C¯ˆ‰ שגלות לפני À¿«ƒ¿¿ƒ»
בפועל  תתחיל "ÛÒBÈÂמצרים ÔÈÚƒ¿«¿≈
"‰ÓÈ¯ˆÓ „¯e‰ הכנה הייתה שזו «ƒ¿»¿»

להחזיק  יוכלו ישראל שבני והקדמה

כל  למרות מצרים בגלות מעמד

בה. שהיו העצומים הקשיים

‰Êa LÈ ˙eiË¯Ù·e יוסף בירידת ƒ¿»ƒ≈»∆
כהכנה  מצרים גלות לפני למצרים

מצרים  לגלות ÌÈÈÚ.והקמה ÈL¿≈ƒ¿»ƒ
‰˙È‰ L‡¯ÏŒÏÎÏ ,‰p‰c¿ƒ≈¿…¿…»¿»
‰ÈÎM‰ ˙„È¯È ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿¿ƒ««¿ƒ»

lÁz˙למצרים  ÈÙÏ „BÚƒ¿≈¿ƒ«
˙eÏb‰,במצרים ישראל בני של «»

‰˙È‰ ˙eÏb‰ ˙lÁz È¯‰L∆¬≈¿ƒ««»»¿»
,ÌÈ¯ˆÓÏ ·˜ÚÈ ˙„È¯Èa כפי ƒƒ««¬…¿ƒ¿«ƒ
ויגש, בפרשת בהמשך, »¿ÚÂ„שמסופר

˙eÏb‰ ˙ÈzÓ‡Ï הקשיים כל עם «¬ƒƒ«»
˙ÓiÂ"L È¯Á‡Ï ˜¯ ÏÈÁ˙‰L∆ƒ¿ƒ«¿«¬≈∆«»»
¯Bc‰ ÏÎÂ ÂÈÁ‡ ÏÎÂ ÛÒBÈ≈¿»∆»¿…«

"‡e‰‰40,,בהמשך בתורה כמסופר «
שמות, Ê‰,בפרשת Ïk ÈÙÏ C‡«ƒ¿≈»∆

של  האמורים השלבים כל לפני היינו

למצרים  לגלות «¿«‰È˙‰הירידה
˙„È¯È ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿¿ƒ«
ÈÓÈa ¯·k ‰È‰ ‰fL ,‰ÈÎM‰«¿ƒ»∆∆»»¿»ƒ≈
„¯e‰ ÛÒBÈ" ¯L‡k ,ÛÒBÈ≈«¬∆≈«

,"‰ÓÈ¯ˆÓ התחלת לפני עוד ƒ¿»¿»
הבאים  והשלבים יעקב בירידת fa41‰¯כמובא È‡„k˙‡הגלות ƒ¿ƒ»«…«

,'ÔBÈÏÚ „BÒÈ' ˙ÈÁa ‡e‰ "ÛÒBi"L היסוד ספירת הוא ועניינו ∆≈¿ƒ«¿∆¿

B˙„B·ÚÂשלמעלה B˙cÓ ÌL ÏÚ '˜Ècv‰ ÛÒBÈ' ‡¯˜ ÔÎlL∆»≈ƒ¿»≈««ƒ«≈ƒ»«¬»
,'eÎ שקשור בעניין נכשל ולא פוטיפר אשת עם בניסיון שעמד שם על

ברית  אות דגופא סיומא 'יסוד אליהו', ב'פתח שנאמר כמו היסוד, במידת

היסוד ÔÎÏÂקודש' למידת ושייכותו יוסף של צדקתו ‰È˙‰בזכות ¿»≈»¿»
‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ) "BnÚ ‰ÈÎL"¿ƒ»ƒ¿«∆∆∆
È„ÈŒÏÚL ,Ï‡¯NiÓ „Á‡ ÏÎa¿»∆»ƒƒ¿»≈∆«¿≈
ÈÊ‡ ,L„˜Œ˙È¯a ˙¯ÈË¿ƒ«¿ƒ…∆¬«

‰„¯ÈÂ ,("BnÚ ‰ÈÎL" השכינה ¿ƒ»ƒ¿»¿»
BnÚיוסף ÔÈÚÂעם .‰ÓÈ¯ˆÓ ƒƒ¿«¿»¿ƒ¿»
‰Ê כאשר למצרים השכינה ירידת של ∆

מצרימה הורד ‰Î‰יוסף ‰È‰»»¬»»
ÈaL „·Ïa BÊ ‡lL CÎÏ¿»∆…ƒ¿«∆¿≈
ŒÒÁ ÌÈÚe˜L eÈ‰È ‡Ï Ï‡¯NÈƒ¿»≈…ƒ¿¿ƒ«

ÌÈ¯ˆÓ ˙eÏ‚a ÌBÏLÂ והגלות ¿»¿»ƒ¿«ƒ
חסֿ לה ייכנעו והם עליהם תתגבר

eÏÎeiLושלום, ,‰a¯c‡ ‡l‡∆»«¿«»∆¿
˙‡ ÌzÏvÂ" ÔÈÚ ˙‡ ÏÚÙÏƒ¿…∆ƒ¿«¿ƒ«¿∆∆

"ÌÈ¯ˆÓ את ולתקן לברר היינו ƒ¿»ƒ
כך  מצרים בירור להשלמת עד מצרים

לא  ניצוצות כלל בו יישארו שלא

זה, ועניין לעיל, כמבואר מבוררים,

התחלת  קודם למצרים, השכינה ירידת

מבין  הראשון העניין הוא מצרים, גלות

השניים.

‰Ê ÔÈÚ ,ÌÓ‡ לבדוBÈ‡ »¿»ƒ¿»∆≈
È¯‰L ,ÔÈ„Ú ˜ÈtÒÓ בכך די לא «¿ƒ¬«ƒ∆¬≈

הניצוצות  את ומתקנים שמבררים

בזמן  בניסיון עומדים וגם שבמצרים

אלא  ÔÈÚהגלות Ìb ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿«ƒ¿«
,BËeLÙk ˙eiÓL‚a ‰l‡b‰«¿À»¿«¿ƒƒ¿

ÌÈÈÚ‰ Ïk ¯e¯·e רק לא ≈»»ƒ¿»ƒ
אלא  eiÓL‚a˙,ברוחניות Ìb«¿«¿ƒ

˙„È¯È ÏÚ ÛÒB ÔÎÏÂ¿»≈»«¿ƒ«
Ìb ˙BÈ‰Ï ‰Î¯ˆ‰ ,‰ÈÎM‰«¿ƒ»À¿¿»ƒ¿«
ı¯‡ ÏÚ ÛÒBÈ ˙ËÈÏL¿ƒ«≈«∆∆

,ÌÈ¯ˆÓ שהיה השני העניין שהיא ƒ¿«ƒ
שלאחר  ובאופן מצרים לגלות כהכנה

כפשוטו, ממצרים הגאולה תהיה מכן

כל  על יוסף שליטת ידי על נפעל וזה

מצרים הייתה ÚÂ„ארץ כך כדי ¿«
מצרים  ארץ כל על יוסף של ‰ÛÒkהשליטה Ïk ˙‡ ËwÏ ÛÒBiL∆≈ƒ≈∆»«∆∆

'eÎ ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡a ‡ˆÓp‰42ÛÒk ÏL ‚ÏÙÓe ÏB„b Èea¯ , «ƒ¿»¿∆∆ƒ¿«ƒƒ»À¿»∆∆∆
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יי oeiv za ignye ipx

העֹולם  מּכל וזהב ּכסף ׁשל ּומפלג ּבתֹור 43ּגדֹול , ְְְִֶֶֶָָָָָָָֻ

יׂשראל  לכל יּגיע זה יֹוסף, ׁשעלֿידי לכ ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהכנה

ּבּמדרׁש (ּכדאיתא יֹוסף ׁשם על ).44ׁשּנקראּו ְְְְִִִִֵֵֶַַָָ

ÛÈÒBÓe'צדק ׁשּכדי 45ה'צמח נפלא, ּדבר ƒְְִֵֶֶֶֶַַָָָ

ּכללּות  את (ּבאווארענען) ְְְִֶֶֶַַַָָלהבטיח

ּבארץ  ּבהיֹותֹו ׁשּגם יֹוסף ּפעל מצרים, ּגלּות ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָענין

אףֿעלּֿפי  [ׁשהרי ּפרעה ממׁשלת ּתחת ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַֹמצרים

לא  ּבלעדי" ,'למל 'מׁשנה ּבגלּוי היה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶָָָָֹׁשּיֹוסף

מּכלֿמקֹום  ּגֹו', רגלֹו" ואת ידֹו את איׁש ְְִִִֶֶַָָָָירים

מּמּך" אגּדל מצרים) מל ּפרעה (ׁשל ],46"הּכּסא ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹ

הּׁשבעים  עלֿידי לא הּׁשפע המׁשכת ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָֹּתהיה

מצרים, ׁשל הּׂשר עלֿידי לא ואפילּו ְְֲִִִִֵֶַַַַַָֹׂשרים,

ּכמ  יֹוסף, ּבאמצעּות הּׁשכינה, עלֿידי ֹוּכיֿאם ְְְְְִִִֵֵֶַַָָ

עם 47ׁשּכתּוב  לכל ּבר הּמׁשּביר הּוא ּגֹו' "ויֹוסף ְְְִֵֶַַַָָָ

רק  לא היא ּבזה ׁשהּכּונה ּומּובן, ִֶֶֶַַַָָָָָָֹהארץ".

יֹוסף, עלֿידי ׁשהיתה ּובניו ליעקב ְְְְְֲֵֵֶַַַָָָָָָֹלהׁשּפעה

מידי  יֹוצא מקרא ("אין הּכתּובים ּכפׁשטּות ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָאּלא

על48ּֿפׁשּוטֹו" היתה מצרים לכל ׁשההׁשּפעה ( ְְְְְִִֶַַַַָָָָָ

ּגֹו' ּבר" יֹוסף ׁש"וּיצּבר ׁשּכאׁשר 49ידיֿזה ועד , ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָֹ

ּפרעה  להם אמר כּו', לפרעה צעקּו ְְְְֲִִִֶַַַַָָָֹֹהּמצרּיים

ּגֹו' יֹוסף" אל הֹודה 50"לכּו ּפרעה ׁשּגם הינּו, , ְְְֵֶֶַַַָֹ

עלֿידי  הענינים ּכל הׁשּפעת נעׂשית הּזה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָׁשּבּזמן

ידֹו את איׁש ירים לא ׁש"ּבלעדֹו לאפן ועד ְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹיֹוסף,

רגלֹו". ְְֶַואת

LÈÂ ּבּמה הּׁשני הּפרּוׁש עלּֿפי ּבזה, להֹוסיף ¿≈ְִִִֵֵֶֶַַַַָ

ּכאׁשר  ׁשּגם מּמּך", אגּדל "הּכּסא ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּכתּוב

"הּכּסא  הּנה יֹוסף, עלֿידי נמׁשכים הענינים ְְְִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָּכל

ׁש"מיּניּה ּדקדּׁשה, ּפרעה ׁשל מּמּך" ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֻאגּדל

ּבּזהר  (ּכדאיתא נהֹורין" ּכל ׁשּזֹוהי 51אתּפריעּו ,( ְְְְִִִִִִֶַַָָֹ

והגּבלה. מדידה מּכל ׁשּלמעלה ּבקדׁשה ְְְְְְְִִֶַַַַָָָָָָָֻּדרּגה
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א.43) קיט, פסחים תהלים 44)ראה למדרש בהערות הובא - מדרש ב. פ, תהלים עה"פ ומצו"ד פירש"י ב. פע"א, ב"ר

טז. הערה - באבער הוצאת - ב.45)(שם) שם, ובפירש"י.46)אוה"ת מ מא, ו.47)מקץ מב, וש"נ.48)שם א. סג, שבת

ב. יב, בא יז. לז, וישב מט.49)פירש"י מא, נה.50)שם א.51)שם, רי, ח"א

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÏBÚ‰ ÏkÓ ·‰ÊÂ43, ובשליטתו בידו ניתן CÎÏוהכל ‰Î‰ ¯B˙a ¿»»ƒ»»»¿¬»»¿»

‰Ê ,ÛÒBÈ È„ÈŒÏÚL במצרים שהיה הרב Ï‡¯NÈהכסף ÏÎÏ ÚÈbÈ ∆«¿≈≈∆«ƒ«¿»ƒ¿»≈
L¯„na ‡˙È‡„k) ÛÒBÈ ÌL ÏÚ e‡¯˜pL44 רש"י בפירוש והובא ∆ƒ¿¿«≈≈ƒ¿ƒ»«ƒ¿»

לפי  יוסף שם על נקראים ישראל 'וכל – יוסף' כצאן 'נהג בתהלים הכתוב על

הרעב' בימי וכלכלם פירנסם ).שהוא
'˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ÛÈÒBÓe45¯·c ƒ«∆«∆∆»»

ÁÈË·‰Ï È„kL ,‡ÏÙƒ¿»∆¿≈¿«¿ƒ«
ÔÚÚ¯‡ÂÂ‡a),בטוח לעשות «»∆∆

מראש  לוודא eÏÏk˙כלומר, ˙‡ (∆¿»
,ÌÈ¯ˆÓ ˙eÏb ÔÈÚ שלמרות כך ƒ¿«»ƒ¿«ƒ

השפעה  יקבלו ישראל בני הגלות

הקדושה ÛÒBÈממקורות ÏÚt שכך »«≈
בימיו  ı¯‡aיהיה B˙BÈ‰a ÌbL∆«ƒ¿¿∆∆

‰Ú¯t ˙ÏLÓÓ ˙Áz ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ««∆¿∆∆«¿…
גלות  של מצב ‡ŒÛשזהו È¯‰L]∆¬≈«

ÈeÏ‚a ‰È‰ ÛÒBiL ÈtŒÏÚ«ƒ∆≈»»¿»
,'CÏÓÏ ‰LÓ' במצרים ומעמדו ƒ¿∆¿∆∆

ביותר  גבוה Ï‡היה EÈ„ÚÏa"ƒ¿»∆…
"BÏ‚¯ ˙‡Â B„È ˙‡ LÈ‡ ÌÈ¯È»ƒƒ∆»¿∆«¿
ÏL) ‡qk‰" ÌB˜ÓŒÏkÓ ,'Bbƒ»»«ƒ≈∆
Ïc‚‡ (ÌÈ¯ˆÓ CÏÓ ‰Ú¯t«¿…∆∆ƒ¿«ƒ∆¿«

"jnÓ46 פרעה סוף נשאר וסוף ƒ∆»
זאת ],המלך  ‰ÎLÓ˙ובכל ‰È‰zƒ¿∆«¿»«

ÚÙM‰ ישראל בני ולכל Ï‡ליוסף «∆«…
,ÌÈ¯N ÌÈÚ·M‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«ƒ¿ƒ»ƒ
שבאופן  העולם שלאומות כמבואר

יש  אומות, לשבעים נחלקים כללי

שפע  מקורות היינו 'שרים', שבעים

להם  ŒÏÚהמיוחדים ‡Ï eÏÈÙ‡Â«¬ƒ…«
ÌÈ¯ˆÓ ÏL ¯O‰ È„È שבדרך ¿≈««∆ƒ¿«ƒ

דרכו, נמשך מצרים לארץ השפע כלל

Ì‡ŒÈkתהיה השפע ŒÏÚשהמשכת ƒƒ«
,‰ÈÎM‰ È„È אלוקי ממקור היינו ¿≈«¿ƒ»

למטה  יבוא והשפע נעלה,

BÓk ,ÛÒBÈ ˙eÚˆÓ‡a¿∆¿»≈¿
·e˙kL47‡e‰ 'Bb ÛÒBÈÂ" ∆»¿≈

"ı¯‡‰ ÌÚ ÏÎÏ ¯a ¯ÈaLn‰««¿ƒ»¿»«»»∆
העולם. לאומות «Ô·eÓe,אפילו

‰Êa ‰ek‰L שיוסף שכתוב במה ∆««»»»∆
הארץ' עם 'לכל מזון È‰ƒ‡השפיע

ÂÈ·e ·˜ÚÈÏ ‰ÚtL‰Ï ˜¯ ‡Ï…«¿«¿»»¿«¬…»»
‡¯˜Ó ÔÈ‡") ÌÈ·e˙k‰ ˙eËLÙk ‡l‡ ,ÛÒBÈ È„ÈŒÏÚ ‰˙È‰L∆»¿»«¿≈≈∆»¿«¿«¿ƒ≈ƒ¿»

"BËeLt È„ÈÓ ‡ˆBÈ48‰˙È‰ ÌÈ¯ˆÓ ÏÎÏ ‰ÚtL‰‰L ( ≈ƒ≈¿∆««¿»»¿»ƒ¿«ƒ»¿»
'Bb "¯a ÛÒBÈ ¯aˆiÂ"L ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ49 וכשהגיעו השובע בשנות «¿≈∆∆«ƒ¿…≈»

מצרים  לכל זו מתבואה השפיע יוסף הרעב, L‡kL¯שנות „ÚÂ¿«∆«¬∆
'eÎ ‰Ú¯ÙÏ e˜Úˆ ÌÈi¯ˆn‰,הרעב בימי מזון להם Ì‰Ïשאין ¯Ó‡ «ƒ¿ƒƒ»¬¿«¿…»«»∆

‰Ú¯tעצמו"ÛÒBÈ Ï‡ eÎÏ" «¿…¿∆≈
'Bb50‰Ú¯t ÌbL ,eÈ‰ עם , «¿∆««¿…

היה  כלל ובדרך מצרים מלך היותו

הרי  מצרים', של מ'שר שפע מקבל

במצרים  השליט היה שיוסף בזמן כעת,

עצמו  פרעה גם בר, «‰B„‰והמשביר
faL˙ÚtL‰ ˙ÈNÚ ‰f‰ ÔÓ ∆«¿««∆«¬≈«¿»«

ÌÈÈÚ‰ Ïk למטה ŒÏÚמלמעלה »»ƒ¿»ƒ«
ÔÙ‡Ï „ÚÂ ,ÛÒBÈ È„È¿≈≈¿«»…∆
˙‡ LÈ‡ ÌÈ¯È ‡Ï B„ÚÏa"L∆ƒ¿»…»ƒƒ∆

"BÏ‚¯ ˙‡Â B„È שהשליטה היינו »¿∆«¿
ידי  ועל לגמרי ליוסף נתונה והממשלה

מעלתם  כל שעם יוסף, בימי היה שכך

פרעה, שלטון תחת לגלות נחשבים

אופן  יהיה שזה ווידא פעל יוסף

גלות  בזמן ישראל לבני השפע המשכת

על  היינו על מצרים, ולא השכינה ידי

העולם. אומות של ה'שרים' ידי

ÈtŒÏÚ ,‰Êa ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ»∆«ƒ
·e˙kL ‰na ÈM‰ Le¯t‰«≈«≈ƒ«∆∆»

,"jnÓ Ïc‚‡ ‡qk‰" ולפי «ƒ≈∆¿«ƒ∆»
כללי  שבאופן הכוונה הדברים פנימיות

ידי  על באות וההשפעות ההמשכות כל

אלא  Ïkיוסף ¯L‡k ÌbL∆««¬∆»
È„ÈŒÏÚ ÌÈÎLÓ ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒƒ¿»ƒ«¿≈

,ÛÒBÈ יותר נעלית דרגה ישנה ≈
כי  ממשיך, אינו יוסף ≈p‰ƒ‰שאפילו

"jnÓ Ïc‚‡ ‡qk‰" והכוונה «ƒ≈∆¿«ƒ∆»
M„˜c‰,ל'כסא' ‰Ú¯t ÏL∆«¿…ƒ¿À»

ואלוקות  בקדושה מאד נעלית דרגה

Ïk eÚÈ¯t˙‡ dÈpÈÓ"L∆ƒ≈ƒ¿¿ƒ»
"ÔÈ¯B‰ זו נעלית מבחינה שממנה, ¿ƒ

'פריעה' יש דקדושה' 'פרעה של

האורות  כל של «È‡„k)ƒ¿ƒ˙‡והתגלות
fa51‰b¯c‰¯כמובא  È‰BfL ,( «…«∆ƒ«¿»

ÏkÓ ‰ÏÚÓlL ‰L„˜a«¿À»∆¿«¿»ƒ»
‰Ïa‚‰Â ‰„È„Ó ההגבלות כל כי ¿ƒ»¿«¿»»

הבליֿגבול. אור והתגלה מילה) בברית ה'פריעה' דרך (על 'נפרעו' וההסתרים

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84



l"yz'dיב ,dkepgc iying xp ,uwn zyxt ,'b meil xe`

יכֹול  זה הרי נהֹורין", ּכל ׁש"אתּפריעּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָוכיון

ועלּֿדר כּו'. חׁשׁש ללא ּבמצרים, ּגם ְְְְְֲִִִֶֶַַַָֹלהיֹות

עלֿידי  "לא היתה מּמצרים ׁשהּיציאה ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשּמצינּו

אּלא  ׁשליח, עלֿידי ולא ׂשרף עלֿידי ולא ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹמלא

ּובעצמֹו" ּבכבֹודֹו הּקּב"ה ּומבאר 52עלֿידי , ְְְְְִֵַַַָָָֹ

האריז"ל  מלא53ּבכתבי ׁשם הֹול היה ׁשאּלּו ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָ

לגאל  ּביכלּתֹו היה ׁשּלא ּבלבד זֹו לא הּנה ְְְְִִִִֵֶַָָָֹֹֹוכּו',

ּבעצמֹו נׁשקע ׁשהיה חׁשׁש יׁש אּלא יׂשראל, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָאת

מצרים", ּב"ערות ׁשהיתה הּטמאה מּפני ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֻׁשם,

"עלֿידי  מצרים יציאת להיֹות הצרכה ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָֻולכן

ּבכ  ׁשּדוקא הּקּב"ה מּובן, ּומּזה ּובעצמֹו". בֹודֹו ְְְְִִֶֶַַַָָָָ

נהֹורין", ּכל אתּפריעּו "מיּניּה ּבחינת ְְְְִִִִִִֵַַָמּצד

להיֹות  יכֹולה והגּבלה, מדידה מּכל ְְְְְְְִִִֶַַָָָָָָׁשּלמעלה

את  "ונּצלּתם ואדרּבה , מצרים, ּגלּות ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָׁשבירת

ְִִָמצרים".

לּבנים"p‰Â‰ה) סימן אבֹות (ּכפי 54"מעׂשה ¿ƒ≈ְֲִִִֵַַָָָ

זה  ּבדרּוׁש צדק' ה'צמח ),45ׁשּמביא ְִִֵֶֶֶֶֶַַ

ּׁשּלאחריֿזה, הּגלּיֹות ּבכל ּגם נֹוגע זה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻׁשענין

מּמּנּו ׁשהּגאּלה האחרֹון, ּבּגלּות אּלּו, לימינּו ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֻועד

(כנ"ל  מצרים" מארץ צאת "ּכימי ּדוקא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָּתהיה

הּמעמד  עלּֿדר ּדהּנה ּבזה, והענין ג). ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָסעיף

ּבּתֹורהֿ (הּמבאר הּצּדיק יֹוסף אצל הּנ"ל ְִֵֵֶַַַַַַַָָָֹּומּצב

(ועלּֿדרֿזה  ּכסלו י"ט ּבנס ּגם היה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּבכתב),

ּכמֹו עֹולם), נׂשיאי צּדיקים אצל נּסים ְְְִִִִִֵֵֶַַָָּבכּמה

ׁשּלֹו הּקדׁש' ּב'אּגרת הּזקן רּבנּו ּבקׁשר 55ׁשּכתב ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹ

והגּדיל  הוי' ׁש"הפליא מּפטרּבּורג, ׁשחרּורֹו ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶָָעם

ּבארּוכה  ּפעם ׁשּנתּבאר (ּוכמֹו ּבארץ" 56לעׂשֹות ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָ

ּפעמים  ׁשלׁש זאת ּכֹופל הּזקן ּובפרט 57ׁשרּבנּו ,( ְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹ

והינּו, כּו', הּדבר יּפלא ּבעיניהם ּגם אׁשר כּו' העּמים וכל הּׂשרים ּכל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָּבעיני
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"ויוציאנו".52) פיסקא פסח של דא"ח 53)הגדה עם סידור א. טז, ג. יב, צו תורה לקוטי וראה במקומו. האריז"ל סידור

ובכ"מ. א. ועוד.54)רצט, ו. יב, לךֿלך רמב"ן ו. פ"מ, ב"ר ט. לךֿלך תנחומא וראה 55)ראה רל. ע' הזקן אדמו"ר אג"ק

ואילך. 285 ע' חט"ו שיחות  שיחת 56)לקוטי .(326 ע' חל"ח התוועדויות מנחם (תורת תשכ"ד מקץ ש"פ שיחת גם ראה

התוועדויות  מנחם (תורת תשכ"ט כסלו י"ט שיחת .(82 ע' חמ"ה התוועדויות מנחם (תורת תשכ"ו הסוכות דחג ב' יום

קטו. ע' ביחאווסקי" "כתבי גם וראה .(23 ע' בהערות.57)חנ"ה שם באג"ק שהובאה הגירסא לפי

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
"ÔÈ¯B‰ Ïk eÚÈ¯t˙‡"L ÔÂÈÎÂ,הגבלות שום אין שלגביו אור ומאיר ¿≈»∆ƒ¿¿ƒ»¿ƒ

'eÎ LLÁ ‡ÏÏ ,ÌÈ¯ˆÓa Ìb ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ‰Ê È¯‰ שהאור ¬≈∆»ƒ¿«¿ƒ¿«ƒ¿…¬»
ראוי. ולא רצוי לא למקום יגיע והגילוי

eÈˆnL C¯cŒÏÚÂ פסח בנוס של ההגדה ÌÈ¯ˆnÓח ‰‡Èˆi‰L ¿«∆∆∆»ƒ∆«¿ƒ»ƒƒ¿«ƒ
‡ÏÂ C‡ÏÓ È„ÈŒÏÚ ‡Ï" ‰˙È‰»¿»…«¿≈«¿»¿…
È„ÈŒÏÚ ‡ÏÂ Û¯N È„ÈŒÏÚ«¿≈»»¿…«¿≈
‰"aw‰ È„ÈŒÏÚ ‡l‡ ,ÁÈÏL»ƒ«∆»«¿≈«»»

"BÓˆÚ·e B„B·Îa52¯‡·Óe , ƒ¿¿«¿¿…»
Ï"ÊÈ¯‡‰ È·˙Îa53 שהיציאה ¿ƒ¿≈»¬ƒ«

כיון  מלאך, ידי על הייתה לא ממצרים

C‡ÏÓ ÌL CÏB‰ ‰È‰ el‡L∆ƒ»»≈»«¿»
‡lL „·Ïa BÊ ‡Ï ‰p‰ ,'eÎÂ¿ƒ≈…ƒ¿«∆…
˙‡ Ï‡‚Ï BzÏÎÈa ‰È‰»»ƒ»¿ƒ¿…∆
‰È‰L LLÁ LÈ ‡l‡ ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆»≈¬»∆»»

עצמו  ÌLהמלאך BÓˆÚa Ú˜Lƒ¿»¿«¿»
של  שליטה תחת להיות הופך והיה

מצרים, ‰Óh‡‰טומאת ÈtÓƒ¿≈«À¿»
,"ÌÈ¯ˆÓ ˙Â¯Ú"a ‰˙È‰L∆»¿»¿∆¿«ƒ¿«ƒ
˙‡ÈˆÈ ˙BÈ‰Ï ‰Î¯ˆ‰ ÔÎÏÂ¿»≈À¿¿»ƒ¿¿ƒ«
‰"aw‰ È„ÈŒÏÚ" ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ«¿≈«»»
‰fÓe ."BÓˆÚ·e B„B·Îaƒ¿¿«¿ƒ∆
˙ÈÁa „vÓ ‡˜ÂcL ,Ô·eÓ»∆«¿»ƒ«¿ƒ«
Ïk eÚÈ¯t˙‡ dÈpÈÓ"ƒ≈ƒ¿¿ƒ»
ÏkÓ ‰ÏÚÓlL ,"ÔÈ¯B‰¿ƒ∆¿«¿»ƒ»

,‰Ïa‚‰Â ‰„È„Ó עניין שזהו ¿ƒ»¿«¿»»
הקדושֿברוךֿהוא  אצל דווקא שנמצא

גלות  שבעת דרך (ועל מלאך אצל  ולא

שבאמצעותו  זה היה יוסף מצרים

'פרעה  של זה עניין אבל השפע, נמשך

ממקור  בא האורות כל גילוי דקדושה',

ודוקא  עצמה) מהאלוקות יותר, נעלה

בעצמו  הקדושֿברוךֿהוא מצד

˙eÏb ˙¯È·L ˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ¿»ƒ¿¿ƒ«»
,‰a¯„‡Â ,ÌÈ¯ˆÓ ולתקן לברר ƒ¿«ƒ¿«¿«»

מצרים  ‡˙את ÌzÏvÂ"¿ƒ«¿∆∆
."ÌÈ¯ˆÓƒ¿»ƒ

‰p‰Â במדרש ‰) ז"ל חכמינו אמרו ¿ƒ≈
התורה  זה שמטעם במפרשים (ומבואר

שהיו  המאורעות את לתאר מאריכה

האבות) ÌÈaÏ"אצל ÔÓÈÒ ˙B·‡ ‰NÚÓ"54‡È·nL ÈÙk) «¬≈»ƒ»«»ƒ¿ƒ∆≈ƒ
‰Ê Le¯„a '˜„ˆ ÁÓˆ'‰45 את מבאר הוא בו זה חסידות במאמר «∆«∆∆ƒ¿∆

מהם), וההוראות יוסף אצל שהיו הדברים פרטי אודות האמורים הביאורים

‰Ê ÔÈÚL אומות על אפילו וממשלה שליטה לו שהייתה יוסף אצל שהיה ∆ƒ¿»∆
לכולם, בר 'המשביר' היה והוא העולם

גלות, של מצב זה שהיה פי על אף

לעיל  ÏÎaכמבואר Ìb Ú‚B≈««¿»
,‰ÊŒÈ¯Á‡lM ˙BiÏb‰ והגלויות «»À∆¿«¬≈∆

מצרים  גלות אחרי eÈÓÈÏשהיו „Ú«¿»≈
,ÔB¯Á‡‰ ˙eÏba ,el‡≈«»»«¬
‡˜Âc ‰È‰z epnÓ ‰l‡b‰L∆«¿À»ƒ∆ƒ¿∆«¿»
"ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó E˙‡ˆ ÈÓÈk"ƒ≈≈¿≈∆∆ƒ¿«ƒ
גלות  של השייכות את מדגיש והדבר

הגלויות  לכל מצרים ויציאת מצרים

‚).הבאות  ÛÈÚÒ Ï"Î)¿ƒ
C¯cŒÏÚ ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈«∆∆
Ïˆ‡ Ï"p‰ ·vÓe „ÓÚn‰««¬»«»««≈∆
¯‡·n‰) ˜Ècv‰ ÛÒBÈ≈««ƒ«¿…»

·˙ÎaLŒ‰¯Bza היה שיוסף «»∆ƒ¿»
העולם  לאומות גם ‰È‰השליט ,(»»

ÂÏÒk Ë"È Òa Ìb אדמו"ר שבו «¿≈ƒ¿≈
ניסית  בדרך מהמאסר יצא הזקן

ÌÈq ‰nÎa ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ)¿«∆∆∆¿«»ƒƒ
,(ÌÏBÚ È‡ÈN ÌÈ˜Ècˆ Ïˆ‡≈∆«ƒƒ¿ƒ≈»

Ô˜f‰ ea¯ ·˙kL BÓk בעל ¿∆»««≈«»≈
בעצמו  ‰L„w'הגאולה ˙¯b‡'a¿ƒ∆∆«…∆

BlL55B¯e¯ÁL ÌÚ ¯L˜a ∆¿∆∆ƒƒ¿
‚¯ea¯ËtÓ,כסלו בי"ט ƒ∆∆¿¿

ÏÈc‚‰Â 'ÈÂ‰ ‡ÈÏÙ‰"L∆ƒ¿ƒ¬»»¿ƒ¿ƒ
BÓÎe) "ı¯‡a ˙BNÚÏ«¬»»∆¿

‰Îe¯‡a ÌÚt ¯‡a˙pL56 ∆ƒ¿»≈«««¬»
˙‡Ê ÏÙBk Ô˜f‰ ea¯L את ∆«≈«»≈≈…

הגדילה  כסלו בי"ט שגאולתו העובדה

העמים  לעיני ה' שם …«LÏLאת
ÌÈÓÚt57Ïk ÈÈÚa Ë¯Ù·e ,( ¿»ƒƒ¿»¿≈≈»

¯L‡ 'eÎ ÌÈnÚ‰ ÏÎÂ ÌÈ¯O‰«»ƒ¿»»«ƒ¬∆
'eÎ ¯·c‰ ‡ÏtÈ Ì‰ÈÈÚa Ìb«¿≈≈∆ƒ»≈«»»
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יג oeiv za ignye ipx

ּבׂשר  ּבעיני זאת ראּו העֹולם אּמֹות ְֵֵֶַָָָָָֹֻׁשּגם

ּפנימּיּות 58ׁשּלהם  ּגּלּוי נעׂשה ׁשאז זאת, ועֹוד . ְְֲִִִֶֶֶַָָָֹ

והּׂשגה  הבנה ׁשל ּבאפן ׁשל 59הּתֹורה ּבאפן , ְְְֲֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ

זכּו" חּיים "טֹועמיה עלּֿכלּֿפנים, ,60טעימה ְֲִִִֶַַָָָָָ

ׁשל  ׁשּבתֹורתֹו ּתֹורה' 'טעמי לגּלּוי ודגמא ְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָֻמעין

לפניֿזה 61מׁשיח  ׁשּגם אף ּדהּנה ּבזה, והענין . ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

מצרים  ּגלּות (ּבין ׁשּבינתים מהּגלּיֹות ּגאּלֹות ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֻֻהיּו

נכללת  (ׁשּבזה ּופרס מדי יון האחרֹון), זה ְְֲִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָלגלּות

"נרֹות  ענין יׁשנֹו ׁשאז חנּכה, ּבימי הּגאּלה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֻֻּגם

לעֹולם" ּבטלים ׁשאינן לא 62חנּכה עדין הרי ,( ְְֲֲֲִִֵֵֵֶַָָָֹֻ

ליחידי  ּכיֿאם הּתֹורה, ּפנימּיּות ּגּלּוי אז ְְִִִִִִִֵַָָָָהיה

הּקדׁש' ּב'אּגרת (ּכדאיתא ּבלבד ועל63ֿסגּולה ,( ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָֹ

הבנה  ׁשל ּבאפן זה היה ׁשּלא ְְֲֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹאחתּֿכּמהֿוכּמה

האחרֹון, הּזה הּמר ּבּגלּות ּדוקא א ְְֲֶַַַַַַַַָָָָָוהּׂשגה.

ודוקא  מּיׂשראל, אחד לכל הּתֹורה ּפנימּיּות ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָנּתנה

נצטּוינּו ליֹום, ּומּיֹום לׁשנה ּומּׁשנה לדֹור ְְְְִִִִִַָָָָמּדֹור

הּמעינֹות  ּד"הפצת ּובאפן זה, ּבלּמּוד ְְְְְְֲִֶֶַַַַָָֹלהרּבֹות

ּתֹורתֹו זה אין ׁשעדין ׁשאףֿעלּֿפי והינּו, ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָחּוצה".

טעימה  ׁשל ּבאפן ּכיֿאם ּבגלּוי, מׁשיח ְְְִִִִֶֶֶַָָָֹׁשל

ׁשּמֹוסר  ּבאפן הּלּמּוד עלֿידי מּכלֿמקֹום ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹּבלבד,

עד  לֹו יׁש זֹו ּבטעימה הּנה זה, ללּמּוד עצמֹו ְְְִִִִֵֵֶֶַַָאת

הּגּלּויים  ׁשּכל ּכיון ואדרּבה, כּו'. מעלה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָלמעלה

ּתלּויים  צדקנּו, מׁשיח ּבביאת לעתידֿלבא ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָֹׁשּיהיּו

הּגלּות  זמן ּבמׁש ועבֹודתנּו ולא 64ּבמעׂשינּו , ְְְְֲֲֵֵֶֶַַַַָָֹ

'ׂשכר' ּבׁשם נקראים אּלּו ׁשּגּלּויים אּלא ְְִִִִֵֵֶֶָָָָעֹוד

הּדבר  הּוא ועבֹודתנּו מעׂשינּו ואּלּו ְְֲֲִִֵֵַַַַָָָּבלבד,

ּגּלּוי  ׁשּפֹועל ׁשהענין נמצא, זאת, ּופֹועל ְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹׁשּגֹורם
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ואילך.58) 186 ע' חכ"ה שיחות לקוטי גם ועוד.59)ראה ואילך. 112 ס"ע שלום תורת השיחות ספר לקוטי 60)ראה ראה

וש"נ. .282 ע' חט"ו ב.61)שיחות א, שה"ש פירש"י ע"פ 62)ראה - ו) (פט"ו, ובמדב"ר ה) (בהעלותך תנחומא ראה

בהעלותך. ר"פ ב).63)רמב"ן (קמב, רפל"ז.64)סכ"ו תניא ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הזקן, אדמו"ר את לשחרר הסכימה ימים באותם הרוסית ¿»¿eÈ‰Â,שהממשלה

ÌbL אפילוÌ‰lL ¯Na ÈÈÚa ˙‡Ê e‡¯ ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡58 ∆«À»»»…¿≈≈»»∆»∆
ומוחשית. ברורה בראייה

,˙‡Ê „BÚÂ,כסלו בי"ט והתחדש eiÓÈt˙התגלה Èelb ‰NÚ Ê‡L ¿…∆»«¬»ƒ¿ƒƒ
‰¯Bz‰ החסידות ÏLתורת ÔÙ‡a «»¿…∆∆

‰‚O‰Â ‰·‰59 החל בעיקר כי ¬»»¿«»»
לגלות  הזקן אדמו"ר החל כסלו מי"ט

התורה  פנימיות שהיא חב"ד תורת את

ודעת, בינה בחכמה, בהבנה שבאה כפי

הוא  כסלו בי"ט שהתחיל זה וגילוי

ŒÏkŒÏÚ ‰ÓÈÚË ÏL ÔÙ‡a¿…∆∆¿ƒ»«»
,ÌÈt(השבת (לגבי התפילה כנוסח »ƒ

"eÎÊ ÌÈiÁ ‰ÈÓÚBË"60, וגילוי ¬∆»«ƒ»
הוא  התורה פנימיות של ≈≈ÔÈÚÓזה

'‰¯Bz ÈÓÚË' Èel‚Ï ‡Ó‚„Â¿À¿»¿ƒ«¬≈»
ÁÈLÓ ÏL B˙¯B˙aL61 שיתגלה ∆¿»∆»ƒ«

הכתוב  על רש"י (וכפירוש לבוא לעתיד

פיהו: מנשיקות 'ישקני השירים' ב'שיר

עוד  להופיע מאתו ומובטחים ..."

ומסתר  טעמיה סוד להם לבאר עליהם

דברו"). לקיים פניו ומחלים צפונותיה

,‰Êa ÔÈÚ‰Â והיתרון החידוש ¿»ƒ¿»»∆
פנימיות  גילוי כסלו, בי"ט המיוחד

ÊŒÈÙÏ‰התורה, ÌbL Û‡ ‰p‰c¿ƒ≈«∆«ƒ¿≈∆
אדמו"ר  של לדורו קודמים בדורות

BiÏb‰Ó˙הזקן  ˙Bl‡b eÈ‰»¿À≈«»À
) ÌÈ˙ÈaL הזמן eÏb˙במשך ÔÈa ∆≈¿«ƒ≈»

,(ÔB¯Á‡‰ ‰Ê ˙eÏ‚Ï ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ¿»∆»«¬
בני  של מהגלויות הגאולות והיינו

האומות  אצל Ò¯Ùeישראל È„Ó ÔÂÈ»»»«»»
‰ÊaL) אלו Ìbבגאולות ˙ÏÏÎ ∆»∆ƒ¿∆∆«

Ê‡L ,‰kÁ ÈÓÈa ‰l‡b‰ בימי «¿À»ƒ≈¬À»∆»
kÁ‰חנוכה  ˙B¯" ÔÈÚ BLÈ∆¿ƒ¿«≈¬À»

"ÌÏBÚÏ ÌÈÏËa ÔÈ‡L62 שזו ∆≈»¿≈ƒ¿»
אפילו  קיימת שלא ייחודית מעלה

הגלות  שבזמן המקדש בית בנרות

השלימה  בגאולה ויתחדשו ),בטלות,
אבל  גאולות, בינתיים היו ואמנם

הללו  הגאולות של eiÓÈt˙בתקופות Èelb Ê‡ ‰È‰ ‡Ï ÔÈ„Ú È¯‰¬≈¬«ƒ…»»»ƒ¿ƒƒ
‰¯Bz‰,ישראל לכלל רחבה Ïa·„בצורה ‰Ïe‚Ò È„ÈÁÈÏ Ì‡ŒÈk «»ƒƒƒ¿ƒ≈¿»ƒ¿«

‡˙È‡„k) כמובא'L„w‰ ˙¯b‡'a63,הזקן לאדמו"ר התניא שבספר ƒ¿ƒ»¿ƒ∆∆«…∆

האריז"ל  ידי על ישראל לכלל התורה פנימיות של גילויים היו בהמשך ורק

טוב  שם Ê‰והבעל ‰È‰ ‡lL ‰nÎÂŒ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚÂ בדורות ), ¿««««»¿«»∆…»»∆
O‰Â‚‰הקודמים  ‰·‰ ÏL ÔÙ‡a בתורת הזקן אדמו"ר שגילה כפי ¿…∆∆¬»»¿«»»

כסלו. בי"ט מגאולתו החל בעיקר ‰f‰חב"ד, ¯n‰ ˙eÏba ‡˜Âc C‡««¿»«»«««∆
,ÔB¯Á‡‰,'מר 'גלות שהוא למרות »«¬

זה בגלות דווקא זאת «¿zƒ‰בכל
„Á‡ ÏÎÏ ‰¯Bz‰ ˙eiÓÈt¿ƒƒ«»¿»∆»

,Ï‡¯NiÓ סגולה ליחידי רק ולא ƒƒ¿»≈
‰MÓe ¯B„Ï ¯BcÓ ‡˜Â„Â¿«¿»ƒ¿ƒ»»
eÈeËˆ ,ÌBÈÏ ÌBiÓe ‰LÏ¿»»ƒ¿ƒ¿«ƒ

‰Ê „enÏa ˙Ba¯‰Ï פנימיות של ¿«¿¿ƒ∆
Ù‰"cˆ˙התורה, ÔÙ‡·e¿…∆¿¬»«

˙BÈÚn‰ התורה פנימיות של ««¿»
ÈtŒÏÚŒÛ‡L ,eÈ‰Â ."‰ˆeÁ»¿«¿∆««ƒ

‰Ê ÔÈ‡ ÔÈ„ÚL פנימיות של הגילוי ∆¬«ƒ≈∆
בדורנו  ÁÈLÓהתורה ÏL B˙¯Bz»∆»ƒ«

ÏL ÔÙ‡a Ì‡ŒÈk ,ÈeÏ‚a¿»ƒƒ¿…∆∆
„·Ïa ‰ÓÈÚË פנימיות גילוי לגבי ¿ƒ»ƒ¿«

לעיל, כמבואר המשיח, בימות התורה

„enl‰ È„ÈŒÏÚ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»«¿≈«ƒ
BÓˆÚ ˙‡ ¯ÒBnL ÔÙ‡a¿…∆∆≈∆«¿

,‰Ê „enÏÏ התמסרות מתוך לימוד ¿ƒ∆
לל  האדם ÓÈÚËa‰ימוד של ‰p‰ƒ≈ƒ¿ƒ»

BÊ'טעימה' רק שהיא אף BÏעל LÈ≈
.'eÎ ‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓÏ „Ú«¿«¿»«¿»
ÌÈÈelb‰ ÏkL ÔÂÈk ,‰a¯„‡Â¿«¿«»≈»∆»«ƒƒ
˙‡È·a ‡·ÏŒ„È˙ÚÏ eÈ‰iL∆ƒ¿∆»ƒ»…¿ƒ«
ÌÈÈeÏz ,e˜„ˆ ÁÈLÓ¿ƒ«ƒ¿≈¿ƒ
CLÓa e˙„B·ÚÂ eÈNÚÓa¿«¬≈«¬»≈¿∆∆

˙eÏb‰ ÔÓÊ64, בספר כמבואר ¿««»
ומצוות  בתורה שמוסיפים שככל התניא

הגילויים  כך זמן, במשך ה' ובעבודת

נעלים  יהיו לעתידֿלבוא האלוקיים

ÌÈÈelbLיותר, ‡l‡ „BÚ ‡ÏÂ¿…∆»∆ƒƒ
'¯ÎN' ÌLa ÌÈ‡¯˜ el‡≈ƒ¿»ƒ¿≈»»

„·Ïa בני של ועבודתם מעשיהם על ƒ¿«
הגלות, בזמן eÈNÚÓישראל el‡Â¿ƒ«¬≈

Ì¯BbL ¯·c‰ ‡e‰ e˙„B·ÚÂ«¬»≈«»»∆≈
,˙‡Ê ÏÚBÙe,מהתוצאה יותר נחשבים והגורם שאמנם Óˆ‡והסיבה ≈…ƒ¿»

של  מתורתו 'טעימה' רק הוא הגלות בזמן התורה פנימיות גילוי אחד מצד

יש  הגלות בזמן התורה פנימיות ללימוד אדרבה, הרי שני מצד אבל משיח,
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l"yz'dיד ,dkepgc iying xp ,uwn zyxt ,'b meil xe`

וההכנה  ההתחלה ּדוקא הּוא מׁשיח ׁשל ְְְֲִֶַַַַַָָָָָָָּתֹורתֹו

ּכפּול  ּבחׁש הּגלּות, ּבזמן עֹוד לזה ְְְְִֶֶַַַָָָָֹֻוהּדגמא

ׁשאז  הרצ ֹון, ּבמסירת  לּמּוד עלֿידי ְְְִִִֵֶַַָָָָֻּומכּפל,

ׁש"יגעּת" ּבאפן הּוא ּגּלּוי 65הּלּמּוד אחרּֿכ יהיה זה, על ׂשכר ּבתֹור ורק , ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

ּכּלֹו העם את ּתֹורה ׁשּילּמד צדקנּו, מׁשיח ּבביאת ּתֹורה' ּומּתֹו66'טעמי , ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻ

הרמּב"ם  ׁשּכתב ּוכמֹו והרוחה, ּכעפר".67הרחבה מצּויים הּמעדּנים "יהיּו ׁשאז ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָ

אחיׁשּנה" "ּבעּתּה מּמׁש, ּבקרֹוב לנּו" ּתהיה טפחים,68ו"ּכן מעׂשרה למּטה , ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָ

ּדידן. ּובעגלא מּמׁש ּבקרֹוב צדקנּו, מׁשיח עלֿידי והּׁשלמה האמּתית ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָֻּבּגאּלה
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ב.65) ו, א.66)מגילה יז, צו לקו"ת ה"ב. פ"ט תשובה הל' רמב"ם מלכים.67)ראה הל' סנהדרין 68)בסוף כב. ס, ישעי'

א. צח,

•

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
כיוון  גדולים, ÁÈLÓיתרונות ÏL B˙¯Bz Èelb ÏÚBtL ÔÈÚ‰L∆»ƒ¿»∆≈ƒ»∆»ƒ«

ÔÓÊa „BÚ ‰ÊÏ ‡Ó‚c‰Â ‰Î‰‰Â ‰ÏÁ˙‰‰ ‡˜Âc ‡e‰«¿»««¿»»¿«¬»»¿«À¿»»∆ƒ¿«
,ÏtÎÓe ÏeÙk CLÁa ,˙eÏb‰ חושך בו יש רוחנית שמבחינה בזמן «»¿…∆»¿À»

היא  הזו והפעולה רב ‰¯ˆÔB,והסתר ˙¯ÈÒÓa „enÏ È„ÈŒÏÚ מתוך «¿≈ƒƒ¿ƒ«»»
והתמסרות  האישיים הרצונות על ויתור

ÔÙ‡aללימוד  ‡e‰ „enl‰ Ê‡L∆»«ƒ¿…∆
"zÚ‚È"L65¯ÎN ¯B˙a ˜¯Â , ∆»«¿»¿«¿»»
,‰Ê ÏÚ והיגיעה על העיסוק «∆

הגלות, בזמן התורה ∆¿È‰Èƒ‰בפנימיות
'‰¯Bz ÈÓÚË' Èelb CkŒ¯Á‡««»ƒ«¬≈»
„nÏiL ,e˜„ˆ ÁÈLÓ ˙‡È·a¿ƒ«¿ƒ«ƒ¿≈∆¿«≈

Blk ÌÚ‰ ˙‡ ‰¯Bz66CBzÓe , »∆»»Àƒ
,‰ÁÂ¯‰Â ‰·Á¯‰ התורה ולימוד «¿»»¿«¿»»

מתוך  יהיה העם כל עם משיח של

ושפע  kL˙·הרחבה BÓÎe¿∆»«

Ì"aÓ¯‰67Ê‡L המשיח ÌÈÈeˆÓבימות ÌÈp„Ún‰ eÈ‰È" »«¿«∆»ƒ¿««¬«ƒ¿ƒ
,LnÓ ·B¯˜a "eÏ ‰È‰z Ôk"Â ."¯ÙÚk בישעיה הכתוב ובלשון ∆»»¿≈ƒ¿∆»¿»«»

הגאולה  מהירות ‡pLÈÁ‰"אודות dzÚa"68, יהיה hÓÏ‰והדבר ¿ƒ»¬ƒ∆»¿«»
,ÌÈÁÙË ‰¯NÚÓ התחתונה הגשמית במציאות l‡ba‰היינו ≈¬»»¿»ƒ«¿À»

È„ÈŒÏÚ ‰ÓÏM‰Â ˙ÈzÓ‡‰»¬ƒƒ¿«¿≈»«¿≈
LnÓ ·B¯˜a ,e˜„ˆ ÁÈLÓ¿ƒ«ƒ¿≈¿»«»

‡Ï‚Ú·eבמהירותÔ„Èc,שלנו «¬»»ƒ»
שלנו. המושגים לפי מהר כלומר
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ak sc migqt(oey`x meil)

dì éøîàå ,éðBñîòä ïBòîLdf didy [mixne` yie-]äéîçð ¦§¨©§¦§¨§¦¨§¤§¨
,äøBzaL 'íéúà' ìk LøBc äéä ,éðBñîòä.xac mey zeaxl mi`ay ¨©§¦¨¨¥¨¤¦¤©¨

ì òébäL ïåékweqtà'éäìà 'ä ú'àøéz E(bi e mixac),Løétyxc `le ¥¨¤¦¦©§¤¡Ÿ¤¦¨¥©
`xenl ezeeydle xac mey zeaxl `xi didy itl ,'z`' zaiz z`
d`a `l df weqtay 'z`' zaizy d`xy oeike .`ed jexa yecwdn
myky ,'z`' zaiz mda yxcy zenewnd x`yn ea xfg ,dyxcl
mi`a mpi` dxezay 'z`' x`y jk ,xac zeaxl `a `l df 'z`'y

.xac zeaxl
,`ziixad dkiynnåéãéîìz Bì eøîà[dingp e`] oernyl ¨§©§¦¨

,ipeqnrdzLøcL 'íéúà' ìk ,éaødzr crïäéìò àäz äîlr - ©¦¨¤¦¤¨©§¨©§¥£¥¤
.zrbi mpigl ike ,el` zeyxcíäì øîà[dingp e`] oerny ¨©¨¤

,eicinlzl ipeqnrdäLéøcä ìò øëN ézìawL íLk'miz`'d ly §¥¤¦©§¦¨¨©©§¦¨
,dzr cr izyxcyäLéøtä ìò øëN ìa÷î éðà Ckizyxty ¨£¦§©¥¨¨©©§¦¨

'miz`' lk minkgd eyxc `l onf eze`ne .'miz`'d yexcln
.dxezayLøãå àáé÷ò éaø àaL ãòweqtay 'z`' zaiz z` mb ©¤¨©¦£¦¨§¨©

éäìà 'ä úà','àøéz Ed`ay,íéîëç éãéîìz úBaøìdidiy xnel ¤¡Ÿ¤¦¨§©©§¦¥£¨¦
mb eyxce exfg ,df 'z`' yxcy oeike ,miny `xenk jax `xen

.dxezay 'miz`' x`y
xey ly exer z`pdy oicdy `ziixaa dpyy `pzdy ,`vnp
,exya 'z`'n `le ,'iwp xeyd lrae' weqtdn cnlp dxeq` lwqpd
'miz`' lk yexcln rpnpy ipeqnrd [dingp e`] oernyk xaeq
'z`' weqtdn df oic ecnly mixg`d mi`pzd eli`e ,dxezay

.dxezay 'miz`' lk yxcy `aiwr iaxk mixaeq ,exya
:`xnbd dywn .dlxrn eda` iaxe diwfg lr cer dywn `xnbd

äåøîà àðîçøc ,äìøò éø(bk hi `xwie)mkl didi mipW WlW',íéìøò ©£¥¨§¨§©£¨¨¨©¨Ÿ¨¦¦§¤¨¤£¥¦

,àéðúå ,'ìëàé àìxn`py dnnéì ïéà ,'ìëàé àì íéìøò'cenll Ÿ¥¨¥§©§¨£¥¦Ÿ¥¨¥¥¦
L ïépî ,äìéëà øeqéà àlàs`epnî äðäé àloke ,dlxrd ixtn - ¤¨¦£¦¨¦©¦¤Ÿ¤¡¤¦¤

Ba òaöé àlL,dlxr ifeb` zetilwa oebk ,dlxra ±åy ok÷éìãé àì ¤Ÿ¦§©§Ÿ©§¦
Badlxr izif ly onya -Búìøò ízìøòå' øîBì ãeîìz ,øpä úà¤©¥©§©©£©§¤¨§¨

'ebe,'ìëàé àì íéìøòoipr lr minrt dyly dxezd dxfgy dnne £¥¦Ÿ¥¨¥
epl yi ,'milxr' 'ezlxr' 'mzlxre' ,dlxrdílek úà úBaøìlk - §©¤¨

z` `xnbd dwiqn .dwlcde driav ,d`pd ,zeynzydd ipin
:dziiyewàîòèmeyn wx `ed d`pda dxeq` dlxry mrhd - ©£¨

ìøòå' àðîçø áúëcéëä åàì àä ,'íéìøò' ,'Búìøò' ,'íz`l eli` - §¨©©£¨¨©£©§¤¨§¨£¥¦¨¨¨¦
,d`pda dlxr xeq`l cgein ieaix didàðéîà äåäxne` iziid - £¨¨¦¨

'lk`i `l' weqtdny,òîLî äìéëà øeqéàla`àì äàðä øeqéà ¥¨¥¦£¦¨©§©¦£¨¨Ÿ
,òîLî`l'y mixaeqd ,eda` iax lr oiae diwfg lr oia dywe ©§©

.d`pd xeqi` s` ernyn 'lk`i¥¨¥
:`xnbd zvxzn,íìBòìxn`py mewn lkaïéa òîLî ,'ìëàé àì' §¨Ÿ¥¨¥©§©¥

äìéëà øeqéàeíúä éðàLå ,äàðä øeqéà ïéáoeik ,dlxraáéúëc ¦£¦¨¥¦£¨¨§¨¦¨¨¦§¦
didi mipy yly'íëì,'milxråokléøèöàCxeq`l ieaix jixv - ¨¤§¦§§¦

c ,d`pdaàðéîà Czòc à÷ìñ,xnel jzrca dler didy ±ìéàBä ¨§¨©§¨¨¦¨¦
,'íëì' áúëådlxrd ixty jkn cenll yiàäé íëlLzepdil §¨©¨¤¤¨¤§¥

,epnnïì òîLî÷xeq` `edy ,'milxr' ,'ezlxr' ,'mzlxre' aezkd ¨©§©¨
.d`pda s`

:`xnbd zl`eyðä éáéúëc àzLä àlàåéàø÷ Cdazky xg`n - §¤¨©§¨¦§¦¦¨¨§¨¥
ok m` ,d`pda dxeq` dlxry cenll el` mixezii dxezd'íëì'¨¤

dlxra xn`pyéì änì:`xnbd zx`an .jkn epcnl dn - ¨¨¦
àéðúãëì,`ziixaa epipyy oicd z` epcnll d`a ef daiz ±,'íëì' §¦§©§¨¨¤

úà úBaøìoli`dòeèpä §©¤©¨©
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המשך ביסוז למא' פאחים ליום זסשון עמ' ב


