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(‰‚ÂÓ È˙Ï ‰Á‰)
‡‡Â ל ֿ ּבא  יעקב  ואל  יצחק  אל  אברהם  אל  »≈»ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָֹ

וג ֹו', להם  נֹודע ּתי לא  הוי' ּוׁשמי ְְְֲִִֶַַָָָָֹׁשּדי,

אתכם  וה ֹוצאתי הוי', אני יׂשראל  לבני אמר  ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹלכן

וג ֹו' מצרים  סבלת  ה ּכת ּוב 1מ ּתחת  ּוממ ׁשי .2 ְְְְִִִִִַַַַַָֹ

מצרים   מל ּפרעה  אל  ּדּבר  "ּבא  למ ׁשה  ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹּבּצּוּוי

ּולאחרי  מארצ ֹו". יׂשראל  ּבני את  ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָויׁשּלח 

אבתם " ּבית  רא ׁשי ּב"א ּלה  הענין ,3ׁשהפסיק  ְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָֹ

נתיחס ּו ּובמי ואהרן מ ׁשה  נֹולד ּו  היא ,4לל ּמדנּו ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַֹֹ

ּפרעה  אל  מ ׁשה  ׁשל  ּדּבּור ֹו לענין ה ּכת ּוב  ְְְִִֵֶֶֶַַַָֹֹח ֹוזר 

מ ּמצרים  ֿ יׂשראל  ּבני את  ּומס ּים 5לה ֹוציא  ,6: ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָ

ּוׁשמנים  ׁשל ׁש ּבן ואהרן ׁשנה  ׁשמנים  ּבן ְְְֲִִֶֶֶַָָָֹֹֹֹֹּומ ׁשה 

ּנֹוגע  מה  להבין, וצרי ּפרעה . אל  ּבד ּברם  ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹׁשנה 

מצרים , ליציאת  ואהרן מ ׁשה  ׁשל  ה ּיחס  ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַֹֹסדר 

נֹוגע  מה  להבין צרי וגם  ה ּכת ּוב . הק ּדימ ֹו ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָׁשּלכן

ּבני  היּו ואהרן ׁשּמׁשה  הענין  מצרים  ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹליציאת 

ּדוקא . ׁשנה  ְְִַָָָׁשמ ֹונים 

ּבן LÈÂב ) ּומ ׁשה  ׁשּכת ּוב  ּבמה  ּבּדּיּוק  לה ֹוסיף  ¿≈ְְִִֶֶֶַַָֹ

 ה ּוצר מ ּדּוע  להבין ׁשּצרי  לכ נֹוסף  ּדלכא ֹורה , ג ֹו', ׁשנה  ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָֹׁשמנים 

היה  לא  עדין הרי הח ׁשּבֹון, ֿ ּפי ׁשעל  זאת , ע ֹוד  ה ּנה  זה , ענין להד ּגיׁש ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹה ּכת ּוב 

ה ּׁשמ ֹונים  ל ׁשנת  נכנס  רק  א ּלא  ׁשנה , ׁשמ ֹונים  ּבן ׁשנה 7מ ׁשה  אר ּבעים  [ּכי ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

ּבניסן  ּבע ׂשירי ה ּיר ּדן מן על ּו (ׁשהרי ּבּמד ּבר  יׂשראל  ּבני היּו ואז 8ׁשלמ ֹות  , ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָ

ה ּפסח  את  מ ּתב ּואת 9ע ׂשּו 'חד ׁש' לאכ ֹול  ׁשּיּוכל ּו ּכדי הע ֹומר , את  והקריב ּו , ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ׁשלמ ֹות 10הארץ  ׁשנה  וע ׂשרים  מאה  חי ׁשּמׁשה  וכיון ׁשּביציאת 11), נמצא , , ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ

ׁשלמ ֹות . ׁשנה  מ ּׁשמ ֹונים  ניסן) ט "ו עד  א ּדר  (מז' יֹותר  קצת  מ ׁשה  היה  ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹמצרים 

ׁשנה   לער ה ּוא  ה ּמּכֹות , ק ֹודם  ּפרעה , לפני מ ׁשה  עמד  ׁשּבֹו ה ּזמן ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹואיל ּו

ּב'עד ּיֹות ' ּבּמׁשנה  (ּכדאיתא  ֿ זה  חד ׁש,12לפני ׁשנים ֿע ׂשר  ה ּמצר ּיים  ׁשּמׁשּפט  ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻ
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ו      

ׁשהרי 13והינּו ה ּמּכֹות , ל ּתׁשע  חד ׁשים  ּתׁשעה  , ְְְְֲֳִִֵֵֶַַַַָָ

ּבחצי  אחד , ּברגע  ׁשהיתה  ּבכ ֹור ֹות  מ ּכת  ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָמ ּלבד 

"ּבעמד ֹו14ה ּלילה  היתה  עליה  ההתראה  וגם  , ְְְְְְֶַַַַַָָָָָָָָ

ח ֹוׁש מ ּכת  ׁשל  ּבס ּיּומ ּה ּפרעה " ּכל 15לפני ה ּנה  , ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹ

ח ֹוד ׁש, רביע  מ ׁשּמׁשת  היתה  ה ּמּכֹות  מ ּתׁשע  ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָמ ּכה 

ּבהם  ּומתרה  מעיד  היה  חלקים  וע ֹוד 16ּוׁשל ׁשה  . ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹ

ּכדאיתא  נכסה , מ ׁשה  היה  ׁשּבהם  חד ׁשים  ְְְֳִִִִֶֶֶֶָָָָָָֹֹׁשל ׁשה 

ה ּפס ּוק 17ּבּמדר ׁש מה 18על  ג ֹו', לצבי ּדֹודי ּדֹומה  ְְִִִִֶַַַַָָ

הרא ׁשֹון  ּגֹואל  ּכ ונכסה , וח ֹוזר  נגלה  ה ּזה  ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָה ּצבי

ה ּכת ּוב  מד ּגי ׁש ֿ כן ֿ ּפי ֿ על  ואף  ונכסה )], ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָנגלה 

ׁשנה ". ׁשמנים  ּבן ְִֶֶָָֹֹ"ּומ ׁשה 

ÈÚ‰Ïe] ה ּמפר ׁשים ה ּכת ּוב 19מ ּדברי ׁשּכּונת  , ¿»ƒְְְִִִֵֶַַַַָָָ

מ ׁשה להפל  מעלת  ּגֹודל  את  יא  ְְֲִֶֶֶַַַֹ

הטריח ּו ׁשמ ֹונים , ּבני זקנים , ׁשהיּו ׁשאף  ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָֹואהרן,

כ ּו', ּפרעה  אל   ליל והזּדרזּו וה ׁשּכימ ּו ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָֹעצמם 

ה ֹוראה  ּגם  (וזֹוהי  כ ּו' יׂשראל  ׁשל  ט ֹובתם  ְְְִִִִֵֶַָָָָָּבׁשביל 

לה ׁשּתּדל  צרי ּכּמה  עד  מ ּיׂשראל , אחד  ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָלכל 

זקן  ׁשה ּוא  ל ֹומר  ולא  כ ּו', חבר ֹו ואינֹו20ּבט ֹובת  ְְְֲֵֵֵֶַַָֹ

ה ּכת ּובים , ּפׁשט ּות  ֿ ּפי על  אבל , כ ּו'). ּכב ֹוד ֹו ְְְְֲִִִַַַָלפי

מאה  ּבן מ ׁשה  ּבהיֹות  ׁשאפיל ּו מצינּו ְֲֲִִִֵֵֶֶֶָָֹהרי

לחה  נס  ולא  עינֹו כהתה  לא  ׁשנה , ,21וע ׂשרים  ְְְֲִֵֵֶָָָָָֹֹֹ

ּכל  לאחרי ימיו, ּבס ֹוף  אמ ּורים  ה ּדברים  ְְְְֲֲִִִֵַַָָָָואם 

ּובמיּוחד  ּכֹולל  כ ּו', עליו ׁשעבר ּו ְְְִֵֶַָָָָָהמא ֹורע ֹות 

ׁשל  ּכח ֹו מ ּתׁשת  ׁשה ּתֹורה  ֿ ּתֹורה , מ ּתן ְֶֶֶֶַַַַַַָָֹלאחר 

לפני 22אדם  ׁשּבעמד ֹו ֿ וכ ּמה  ֿ ּכּמה  ֿ אחת  על  הרי , ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָ

כ ּו'. ה ּבריא ּות  ּתֹוקף  ּבכל  היה  ֿ ּתֹורה , ּומ ּתן מצרים  יציאת  ק ֹודם  ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָֹּפרעה ,

יׂשראל ]. ּבני ט ֹובת  ּבׁשביל  כ ּו' ׁשה ׁשּתּדל   ּבכ חיד ּוׁש אין ֿ ּכן, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָואם 

ה ּתֹורה '‡Cג ) ּב'א ֹור  צדק ' ה 'צמח  ׁשּמביא  ּכפי ה ּוא , ּׁשּכתב 23הענין מה  «ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

יפ ֹות ' מ ׁשה 24ה 'ּפנים  א ׁשר  לבאר  ּכדי ה ּיחס , סדר  ה ּכת ּוב  ׁשהק ּדים  , ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

כ ּו' חביבין ה ּׁשביעין וכל  לאברהם , ׁשביעי ּדֹור  הם  לבאר ,25ואהרן ּומ ֹוסיף  . ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַָָָָֹ

"ׁשאמר   ּדר ֿ על  ׁשה ּוא  ׁשּדי, ֿ ל  ּבא  ג ֹו' אברהם  אל  וארא  ׁשּנאמר  מה  ּגם  ְְֱֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָׁשּזה ּו
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ז       

ּדי" ׁשהאירה 26לע ֹולמ ֹו ה ּבחינה  ׁשּזֹוהי נמצא , , ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָ

ז"ל  ר ּבֹותינּו אמר ּו וכן ּברא ׁשית . ימי 27ּבׁשׁשת  ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַָ

ע ֹולם 28"ּבה ּבראם " ענין ׁשּזה ּו "ּבאברהם ", – ְְְְְִִֶֶַַָָָָָ

יּבנה  ּבחינת 29חסד  ׁשה ּוא  הוי', ׁשמי אמנם , . ְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָָ

ׁשּבת  ּברא ׁשית , ימי מ ּׁשׁשת  ׁשּלמעלה  ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּבת 

ה ּבחינה 30להוי' וזֹוהי להם ", נֹודע ּתי "לא  , ְְְֲִִִֶַַַָָָָֹ

ה ּׁשביעין  ּכל  ענין זה ּו ּכן, ואם  למ ׁשה . ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָֹׁשּנגלתה 

ימי  ׁשׁשת  על  ה ּׁשּבת  ּכחביב ּות  - ְֲֲִִִֵֵֶַַַַָחביבין

ֲֶַַה ּמע ׂשה .

CÈLÓÓe ּומביא ֿ צדק ', ּׁשּכת ּוב 31ה 'צמח  מה  «¿ƒִֵֶֶֶֶַַַָ

יפ ֹות ' ּבן 24ּב'ּפנים  ּומ ׁשה  ׁשענין , ְְִִֶֶֶַָָֹ

ּׁשּכת ּוב  מה  עם  ק ׁשּור  ג ֹו' ׁשנה  "ימי 32ׁשמנים  ְְִִֵֶַָָָָֹ

ׁשנה ", ׁשמ ֹונים  ּבגב ּור ֹות  ואם  ג ֹו' ְְְְִִִֵָָׁשנֹותינּו

ּומבאר , ה ּגב ּור ֹות . ענין ה ּוא  ׁשנה " ְְְְִִֵֶַַָָָׁש"ּׁשמ ֹונים 

מ ּדֹות  מ ּׁשבע  נמ ׁש ׁשנה " "ׁשבעים  ְְְִִִִִִֶֶַַָָָׁשענין

ענין   א כ ּו'. מע ׂשר  ה ּכל ּול ֹות  ְְְִֵֶֶֶַַַָהעליֹונֹות 

ׁשה ּוא  ּתמינאה ' מ 'ּכתרא  נמ ׁש ׁשנה " ְְְְְִִִִִֶָָָָָ"ׁשמ ֹונים 

ה ּבינה  "אני 33ספירת  נאמר  ה ּבינה  ּובספירת  , ְְֱֲִִִִִִֶַַַַַָָ

ּגב ּורה " לי ע ּתיק 34ּבינה  ׁש'הת ּגּלּות  ויד ּוע  , ְְְִִִִֶַַַָָָ

ה ּוא 35ּבבינה ' מצרים  ּדיציאת  הענין והרי . ְְְֲִִִִִִֵַַַָָָ

מה  ּגם  וזה ּו כ ּו'. ע ּתיק  ּבחינת  הת ּגּלּות  ֿ ידי ְְְְִִִֵֶַַַַַַעל 

מק ֹומ ֹות  ּבכ ּמה  ּבּזהר  מצרים 36ּׁשּכת ּוב  ׁשּיציאת  ְְְְִִִֶֶַַַַַָָֹ

ה ּבינה , ספירת  ׁשה ּוא  ּדיֹובלא ' מ 'סטרא  ְְְְְִִִִִֶַַָָָָנמ ׁש

ּבּתֹורה , מצרים  יציאת  ּפעמים  חמ ּׁשים  נזּכר  ְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָלכן

ּבינה  ׁשערי חמ ּׁשים  מ ׁשה 37ּכנגד  היּו ולכן . ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ

ׁשאז  ׁשנה , ׁשמ ֹונים  ּבני להיֹות  צריכים  ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָֹואהרן

כ ּו'. עליֹונה  ּגב ּורה  ּבחינת  ְְְְִִֶַָָָמאירה 
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‰ÈÁa‰האבות), È‰BÊÂ¿ƒ«¿ƒ»
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זמן  כל  אבל  ("געשמאק"), לו  ערב

אינו  בעניין , והשגה הבנה לו  שאין 
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‰fa e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆»«…«
˙BÓB˜Ó ‰nÎa36˙‡ÈˆiL ¿«»¿∆¿ƒ«
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Ê‡L ,‰L ÌÈBÓL Èa ˙BÈ‰Ï ÌÈÎÈˆ Ô‰‡Â ‰LÓ eÈ‰»…∆¿«¬…¿ƒƒƒ¿¿≈¿ƒ»»∆»

b ˙ÈÁa ‰È‡Ó'eÎ ‰BÈÏÚ ‰e.מצרים יציאת נפעלה ומכוחה ¿ƒ»¿ƒ«¿»∆¿»
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ח      

ׁשל ÊŒÈtŒÏÚÂ‰ד ) ה ּיחס  סדר  ׁשהן מ ּובן, ¿«ƒ∆ֵֵֶֶֶַַַָ

ׁשמ ֹונים  ּבן הי ֹות ֹו והן ְְֱִֵֶֶֹמ ׁשה ,

ּכי  מצרים , ּדיציאת  לענין ונֹוגע  ׁשּי ְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָׁשנה ,

ה ּיציאה  ה ּוא  מצרים  ּדיציאת  הענין ְְְְִִִִִִַַַָָָָּכלל ּות 

ּוגב ּולים  מצרים  ּגם  (ּכֹולל  ּוגב ּולים  ְְְִִִִִֵֵַָָממצרים 

מצרים  נׁשּתל ׁשל  ׁשּמּזה  ּדקד ּוׁשה , ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָ(מצרים )

זה  ּוב ׁשביל  כ ּו'), מצרים  לגל ּות  ועד  ְְְְְִִִִִֶַַָּכפ ׁשּוט ֹו,

מ ּגדרי  למעלה  ׁשה ּוא  נעלה  ּבגיל ּוי  צ ֹור ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָיׁש

ֿ ידי  על  היתה  ּׁשה ּגא ּולה  מה  וזה ּו כ ּו'. ְְְְֵֶֶַַַָָָָָהע ֹולם 

וכל  לאברהם , ׁשביעי ּדֹור  ׁשה ּוא  ּדוקא , ְְְְְִִֶֶַַָָָָֹמ ׁשה 

ּגיל ּוי  היה  מ ׁשה  ׁשאצל  והינּו, חביבין, ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָֹה ּׁשביעין

מ ּׁשׁשת  ׁשּלמעלה  ה ּׁשּבת  ּבחינת  ׁשּזה ּו הוי', ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשם 

ּבן  היה  ּׁשּמׁשה  מה  ּגם  וזה ּו ּברא ׁשית . ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָֹימי

ׁשהיא  ה ּבינה  מדרגת  ענין ׁשּזה ּו ׁשנה , ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשמ ֹונים 

ּכּיד ּוע  ּבזה , והענין ה ּבנין. ימי מ ּׁשבעת  ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָלמעלה 

ׁשּלפעמים  (אף  ענינים  ׁשני יׁש ּבינה  ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשּבבחינת 

ּובינה  ּתב ּונה  ּביניהם ), מח ּלקים  ּדענין 38אין , ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָ

לפ ֹועל  ׁשּׁשּי ּכפי ה ּׂשכל  ענין ה ּוא  ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָה ּתב ּונה 

ענין  ה ּוא  ה ּבינה  ּבחינת  ֿ ּכן ֿ ּׁשאין מה  ְְִִִֵֵֶַַַַַָָמ ּמׁש,

ּבלימ ּוד  ּוכמ ֹו עצמ ֹו. מ ּצד  ׁשה ּוא  ּכפי ְְְְִִִֵֶֶַַַה ּׂשכל 

ּבט ּלית " א ֹוחזין ּתב ּונה 39ּד"ׁשנים  ּבבחינת  ה ּנה  , ְְְְְֲִִִִִִֵַַַָ

ֿ ּכן  ֿ ּׁשאין מה  כ ּו', ה ּטּלית  על  היא  ּדע ּתֹו -ְִִֵֵֶַַַַַ

עצמ ּה, הה ׂשּכלה  על  היא  ּדע ּתֹו ּבינה , ְְְְִִִִַַַַַַָָָָּבבחינת 

ענין  עקר  [ׁשּזה ּו למעלה  ה ּוא  ׁשהענין ּכפי ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָועד 

ֿ ה ּוא , ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ׁשל  ּתֹורת ֹו ׁשהיא  ִֶֶַַָָָָה ּתֹורה ,

להיֹות  (ׁשּצריכה  ה ּתֹורה  ּבבר ּכת  ׁשא ֹומרים  ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָּכפי

ּבּתֹורה  "ּברכ ּו ּבענין ּכּיד ּוע  ה ּלימ ּוד , ְְְִִֶַַַַַָָָק ֹודם 

לא 40ּתחלה " ׁשּׁשם  ּתֹורת ֹו], את  לנּו ונתן ( ְְִֶֶַָָָָָֹ

[ּומ ּובן, כ ּו' ּגׁשמ ּיים  ענינים  א ֹוד ֹות  ְְְִִִִַָָָמד ּוּבר 
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שם). (אוה"ת רס "ב  ד' ואתחנן פ ' ובזח "ג י "ג ובכ"מ .38)שער ב . קכו, דרמ "צ  ב "מ .39)ראה מסכת ב "מ 40)ריש ראה

א. כט , ראה פ ' לקו"ת וראה סמ "ז. או"ח  לטור ב "ח  שם. ובר"ן א פא, נדרים ב . פה,

    
B˙BÈ‰ Ô‰Â ,‰LÓ ÏL ÒÁi‰ „Ò Ô‰L ,ÔeÓ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ („¿«ƒ∆»∆≈≈∆«««∆…∆¿≈¡

,ÌÈˆÓ ˙‡ÈˆÈc ÔÈÚÏ Ú‚BÂ CiL ,‰L ÌÈBÓL Ôa ולכן ∆¿ƒ»»«»¿≈«»ƒ¿»ƒƒ«ƒ¿«ƒ
מצרים, יציאת סיפור  בתוך  נזכרו  הללו  ‰ÔÈÚהדברים ˙eÏÏk Èk התוכן ƒ¿»»ƒ¿»

ÌÈÏe‚eהכללי  ÌÈˆÓÓ ‰‡Èˆi‰ ‡e‰ ÌÈˆÓ ˙‡ÈˆÈc יציאה ƒƒ«ƒ¿«ƒ«¿ƒ»ƒ¿»ƒ¿ƒ
הגבלות מעל  Ìbוהתעלות ÏÏBk)≈«
) ÌÈÏe‚e ÌÈˆÓ בביטוי הנרמזים ≈»ƒ¿ƒ

‰fnL ,‰Le„˜c (ÌÈˆÓƒ¿«ƒƒ¿»∆ƒ∆
שהוא  כפי  וההגבלות המיצרים מעניין 

הקדושה ÌÈˆÓבצד  ÏLÏzLƒ¿«¿≈ƒ¿«ƒ
BËeLÙk מצרים של  המציאות ƒ¿

הזה, eÏ‚Ï˙בעולם „ÚÂ ישראל בני  ¿«¿»
eÎ'בארץ ÌÈˆÓ ירידה שהיא ƒ¿«ƒ

'מצרים' במושג  ÏÈLeנוספת ,(ƒ¿ƒ
‰Ê מהמצרים ולהתעלות לצאת כדי  ∆

ÈeÏÈ‚aוההגבלות  CBˆ LÈ אלוקי ≈∆¿ƒ
È„bÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L ‰ÏÚ«¬∆∆¿«¿»ƒƒ¿≈

'eÎ ÌÏBÚ‰ כוח נתינת שיהיה גילוי  »»
העולם. מגדרי  לצאת

e‰ÊÂ הפנימי Ó‰על הטעם ¿∆«
‰Ïe‡b‰M ממצרים ישראל  בני  של  ∆«¿»

,‡˜Âc ‰LÓ È„ÈŒÏÚ ‰˙È‰»¿»«¿≈…∆«¿»
,Ì‰‡Ï ÈÚÈL Bc ‡e‰L∆¿ƒƒ¿«¿»»

,ÔÈÈÁ ÔÈÚÈM‰ ÏÎÂ כמבואר ¿»«¿ƒƒ¬ƒƒ
לעיל , Ïˆ‡Lומפורט ,eÈ‰Â¿«¿∆≈∆

,'ÈÂ‰ ÌL ÈeÏÈb ‰È‰ ‰LÓ…∆»»ƒ≈¬»»
מזו  יותר  נעלית אלוקית התגלות

 ֿ ֿ ד  ש ֿ ל  "א בשם האבות אצל  שהייתה

‰aM˙י ", ˙ÈÁa e‰fL היום ∆∆¿ƒ«««»
ÈÓÈהשביעי  ˙LMÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ≈∆¿≈

.˙ÈL‡a¿≈ƒ
e‰ÊÂÌb על הפנימי  Ó‰הטעם ¿∆««

‰È‰ ‰LnM מצרים יציאת Ôaבעת ∆…∆»»∆
e‰fL ,‰L ÌÈBÓL המספר ¿ƒ»»∆∆

‰Èa‰שמונים  ˙‚„Ó ÔÈÚƒ¿««¿≈««ƒ»
ÈÓÈ ˙ÚMÓ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰L∆ƒ¿«¿»ƒƒ¿«¿≈

ÔÈa‰ שכל כפי  המידות שבע הם «ƒ¿»
(הספירות  מעשר  כלולה מהן  אחת

והבינה  שבעים, וביחד  העליונות)

היוצרת  והיא מהמידות שלמעלה

שמונים, המספר  את מרכיבה מעשר , כלולה שהיא כפי  המידות, את ו 'מולידה'

ומבאר . שממשיך  וכפי 

Û‡) ÌÈÈÚ ÈL LÈ ‰Èa ˙ÈÁaL Úe„ik ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆«»«∆ƒ¿ƒ«ƒ»≈¿≈ƒ¿»ƒ«

Ì‰ÈÈa ÌÈ˜lÁÓ ÔÈ‡ ÌÈÓÚÙlL באופן הבינה לעניין  מתייחסים אלא ∆ƒ¿»ƒ≈¿«¿ƒ≈≈∆
Èe‰כללי  ‰ez ,(38ÈÙk ÏÎO‰ ÔÈÚ ‡e‰ ‰ez‰ ÔÈÚc , ¿»ƒ»¿ƒ¿««¿»ƒ¿««≈∆¿ƒ

LnÓ ÏÚBÙÏ CiML איך ולחשוב לתכנן  השכל  דברים הפעלת לבצע ∆«»¿««»
בפועל , ‰ÏÎOלמעשה ÔÈÚ ‡e‰ ‰Èa‰ ˙ÈÁa ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈¿ƒ««ƒ»ƒ¿««≈∆

BÓˆÚ „vÓ ‡e‰L ÈÙk כרעיון ¿ƒ∆ƒ««¿
מופשט. לדוגמה BÓÎeשכלי  ¿

„eÓÈÏa המשנה ÌÈL"cדברי  ¿ƒ¿¿«ƒ
"˙ÈlËa ÔÈÊÁB‡39 לשון (וזה ¬ƒ¿«ƒ

זה  בטלית, אוחזין  שניים " המשנה:

אני  אומר  וזה מצאתיה אני  אומר 

אומר  וזה שלי  כולה אומר  זה מצאתיה,

בה  לו  שאין  יישבע זה שלי , כולה

בה  לו  שאין  יישבע וזה מחציה, פחות

כולה  אומר  זה ויחלוקו . מחצייה, פחות

האומר  שלי , חצייה אומר  וזה שלי 

פחות  בה לו  שאין  יישבע שלי , כולה

שלי , חצייה והאומר  חלקים משלשה

זה  מרביע, פחות בה לו  שאין  יישבע

רביע"), נוטל  וזה חלקים, שלשה נוטל 

‰ez ˙ÈÁa ‰p‰ העיון שבה ƒ≈ƒ¿ƒ«¿»
המעשה  לגבי  היא בפועל וההתבוננות

-BzÚc ומתבונן ה של ‰È‡לומד  «¿ƒ
'eÎ ˙Èlh‰ ÏÚ דינה יהיה מה «««ƒ

הדין , בעלי  שני  בין  תתחלק היא וכיצד 

,‰Èa ˙ÈÁa ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈ƒ¿ƒ«ƒ»
‰ÏkN‰‰ ÏÚ ‡È‰ BzÚc«¿ƒ«««¿»»

,dÓˆÚ ברעיון היא וההתבוננות «¿»
‰e‡השכלי , ÔÈÚ‰L ÈÙk „ÚÂ¿«¿ƒ∆»ƒ¿»

‰ÏÚÓÏ ברוחניות˜Ú e‰fL] ¿«¿»∆∆ƒ«
‰Bz‰ ÔÈÚ הפנימי שלה,והתוכן  ƒ¿««»

ŒLB„w‰ ÏL B˙Bz ‡È‰L∆ƒ»∆«»
ÌÈÓB‡L ÈÙk ,‡e‰ŒCea»¿ƒ∆¿ƒ
‰ÎÈvL) ‰Bz‰ ˙ka¿ƒ¿««»∆¿ƒ»

,„eÓÈl‰ Ì„B˜ ˙BÈ‰Ï כהכנה ƒ¿∆«ƒ
מאמר Úe„ikללימוד ,והקדמה  «»«

ז "ל  Bza‰חכמינו  eÎa" ÔÈÚa¿ƒ¿«»¿«»
"‰ÏÁz40,התורה ברכות כמה עד  ¿ƒ»

ה', תורת היא שהתורה הכרה מתוך 

כך  כדי  ועד  מאד , חשוב דבר  הוא

ל "אבדה  גרם התורה ברכות הברכה)הארץ"שהעדר  eÏוכנוסח Ô˙Â¿»«»
ֿ הוא  ֿ ברוך  B˙Bzהקדוש ה'‡˙ ÌMLתורת למעלה ], היא שהתורה כפי  ∆»∆»

eÎ'ברוחניות  ÌÈiÓLb ÌÈÈÚ ˙B„B‡ ae„Ó ‡Ï דברים על  אלא …¿»ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ
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ט       

למע ׂשה  ּבנֹוגע  ּגם  ה ּליּמּוד  להיֹות   צרי ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָׁשּבוּדאי

לידי  ׁשּמביא  ּתלמ ּוד  ּגד ֹול  ׁשהרי ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָּבפ ֹועל ,

ה ּתֹורה 41מע ׂשה  ענין עקר  ֿ כן, ֿ ּפי ֿ על  אף  אבל  , ְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָ

ׁשּבמאמר  ּגם  וזה ּו כ ּו']. מהע ֹולם  למעלה  ְְְְֲֵֶֶַַַַָָָה ּוא 

ז"ל  ׁשּבהם 42ר ּבֹותינּו ּדברים  הע ׁשרה  א ֹוד ֹות  ְֲִֵֶֶַַָָָָָ

הענין  נזּכר  - ע ֹולמ ֹו את  ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ְְִִֶַָָָָָָָָּברא 

ּתב ּונה  ּבחינת  ּכי ּד'בינה ', הענין ולא  ְְְְְְִִִִִַָָָָָֹּד'תב ּונה ',

למעלה  היא  ּבינה  ּבחינת  ורק  לע ֹולם , ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָׁשּיכת 

ׁשּבּה ׁשנה , ּדׁשמ ֹונים  ה ּדר ּגה  וזֹוהי ְְְִִִֵֶַַָָָָָָמהע ֹולם .

היה  ֿ זה  ֿ ידי ועל  ּפרעה , לפני ּבעמד ֹו מ ׁשה  ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹהיה 

ה ּגא ּולה . ענין להיֹות  ְְְִִַַָָיכ ֹול 

היה ‡ÌÓ,ה ) מצרים  ּדיציאת  ׁשהענין אף  »¿»ְְִִִִִֶַַַָָָָ

ּדוקא , מ ׁשה  ֿ ידי על  להיֹות  ְְְִִֵֶַַָָֹצרי

ּבן  ּבהיֹות ֹו מ ׁשה  ׁשל  ּדר ּגת ֹו מ ּצד  ּגּופא  ְְִִֶֶֶֶַַָָָֹּובזה 

להיֹות  צריכה  ֿ מק ֹום  מ ּכל  ּדוקא , ׁשנה  ְְְְִִִִַָָָָָָׁשמ ֹונים 

מה  ׁשּזה ּו האב ֹות , מ ּבחינת  ּכח ' ה 'נתינת  ְְִִִֶֶַַַַַַָָֹּגם 

ה ּפס ּוק  על  ּפר ׁשתנּו ּבריׁש ר ׁש"י וּיאמר 43ּׁשּפר ׁש ְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

לק ּים  ֿ אם  ּכי ׁשלח ּתי לח ּנם  "לא  הוי', אני ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָֹאליו

ׁשּמצינּו ועד  הרא ׁשֹונים ". לאב ֹות  ׁשּדּבר ּתי ְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָּדברי

ּכדאיתא  האב ֹות , לידת  עם  ק ׁשּור  ה ּגא ּולה  ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָׁשענין

[ׁשּנאמר 44ּבּגמרא  אב ֹות  נֹולד ּו ויהי 45ּבניסן ְְְְֱִִֶֶַַַָָָָ

ּבני  לצאת  ׁשנה  מא ֹות  ואר ּבע  ׁשנה  ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָֹּבׁשמנים 

ּבח ֹוד ׁש הרביעית  ּבּׁשנה  מצרים  מארץ  ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָיׂשראל 

ּבניסן  כ ּו' ע ֹולם ] זיוּתני ּבֹו ׁשּנֹולד ּו ּבּירח  ְְְְִִִֵֶֶַַָָזיו,

ׁשּמעלת  לפי והינּו, ליגאל . עתידין ּבניסן ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַַָָנגאל ּו

ּבּמדר ׁש וכדאיתא  ּביֹותר . ּגד ֹולה  על 46האב ֹות  ְְְְְִִִֵַַָָָָָ

ל ֹו ׁשאמר  וג ֹו', אברהם  אל  וארא  ְְֵֶֶַַַָָָָָָה ּפס ּוק 

ולא  ּדאבדין על  חבל  למ ׁשה : ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ְְְְֲִֶַַָָָָָֹה ּקד ֹוׁש

אברהם  על  נגליתי ּפעמים  הר ּבה  ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָמ ׁשּתּכחין,

כ ּו'.י  מ ּדֹותי אחר  הרהר ּו ולא  כ ּו' ויעקב  צחק  ְְְְֲֲִִִַַַַָֹֹ

(ּבנֹוגע  למ ׁשה  ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ׁשאמר  ְְְֵֶֶַַַַָָָֹועד 
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ב .41) מ , א.42)קידושין יב , ב .43)חגיגה א.44)ו, יא, א.45)ר"ה ו, פרשתנו 46)מלכיםֿא פירש"י  ד. ו, פרשתנו שמו"ר

ט . ו,

    
רוחניים באופן [ÔeÓe,אלוקיים הלימוד  של  הגדולה והמעלה שהחשיבות »

בהלכה  בעיסוק מזה, ולמעלה ההלכה, של  השכלי  ברעיון  התבוננות של  כזה,

ההלכה  לימוד  של  ולחשיבות לצורך  סותר  אינו  ברוחניות למעלה שהיא כפי 

כיוון  ממש, בפועל  הדברים את לקיים מנת על  ˆCÈלמעשה, È‡cÂaL∆¿««»ƒ
Ú‚Ba Ìb „enÈl‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿«ƒ«¿≈«
ÏB„b È‰L ,ÏÚBÙa ‰NÚÓÏ¿«¬∆¿«∆¬≈»

„eÓÏz של והגדולה החשיבות «¿
היא העיוני  È„ÈÏהלימוד  ‡ÈnL∆≈ƒƒ≈

‰NÚÓ41, בפועל הדברים של  יישום «¬∆
,ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡ Ï‡ למרות ¬»««ƒ≈

ֿ ממש  הפועל  של  הגדולה החשיבות

‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ‰Bz‰ ÔÈÚ ˜Úƒ«ƒ¿««»¿«¿»
'eÎ ÌÏBÚ‰Ó בעולם שמתגלה ומה ≈»»

של  וחיצוני  מועט חלק רק הוא

].התורה 
eÈ˙Ba Ó‡ÓaL Ìb e‰ÊÂ¿∆«∆¿«¬««≈

Ï"Ê42בגמרא‰LÚ‰ ˙B„B‡ «»¬»»
ŒLB„w‰ ‡a Ì‰aL ÌÈc¿»ƒ∆»∆»»«»
kÊ  BÓÏBÚ ˙‡ ‡e‰ŒCea»∆»ƒ¿»

,'‰e˙'c ÔÈÚ‰ ההתבוננות »ƒ¿»ƒ¿»
למעשה  בשייכות …¿ÏÂ‡וההשכלה

,'‰È'c ÔÈÚ‰ ההתבוננות »ƒ¿»¿ƒ»
המופשטת, ÈÁa˙וההשכלה Èkƒ¿ƒ«

ÌÏBÚÏ ˙ÎiL ‰ez ולכן ¿»«∆∆»»
בה, השתמש ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש

העולם, את לברוא כדי  »¿Â˜כביכול ,
‰Èa ˙ÈÁa יותר הנעלה החלק ¿ƒ«ƒ»

והמוחין  השכל  ÏÚÓÏ‰בעניין  ‡È‰ƒ¿«¿»
È‰BÊÂ .ÌÏBÚ‰Ó בינה בחינת ≈»»¿ƒ

כמבואר  תבונה, מבחינת (שלמעלה

L‰,לעיל ) ÌÈBÓLc ‰bc‰««¿»ƒ¿ƒ»»
ÈÙÏ B„ÓÚa ‰LÓ ‰È‰ daL∆»»»…∆¿»¿ƒ¿≈
ÏBÎÈ ‰È‰ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,‰Út«¿…¿«¿≈∆»»»

‰Ïe‡b‰ ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï בחינה כי  ƒ¿ƒ¿««¿»
שמונים, במספר  הקשורה בינה, זו ,

מהעולם  שלמעלה אור  התגלות

השייכות  המידות בשבע (שנברא

לפעול  שיכולה היא שבעים) למספר 

והגבלות. ממיצרים וגאולה יציאה

ÔÈÚ‰L Û‡ ,ÌÓ‡ (‰»¿»«∆»ƒ¿»
ÌÈˆÓ ˙‡ÈˆÈc הפנימי שתוכנו  ƒƒ«ƒ¿«ƒ

המיצרים  מכללות וגאולה יציאה הוא

Ùeb‡וההגבלות  ‰Êe ,‡˜Âc ‰LÓ È„ÈŒÏÚ ˙BÈ‰Ï CÈˆ ‰È‰»»»ƒƒ¿«¿≈…∆«¿»»∆»

להיות צריכה משה ידי  על  הגאולה עצמו , זה ÏLובענין  B˙bc „vÓƒ««¿»∆
‰ÎÈˆ ÌB˜ÓŒÏkÓ ,‡˜Âc ‰L ÌÈBÓL Ôa B˙BÈ‰a ‰LÓ…∆ƒ¿∆¿ƒ»»«¿»ƒ»»¿ƒ»

˙BÈ‰Ïמצרים יציאת Ák'לצורך  ˙È˙'‰ Ìb זו וגאולה ליציאה ƒ¿««¿ƒ«…«
ÏÚ e˙Lt LÈa È"L LtM ‰Ó e‰fL ,˙B‡‰ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«»»∆∆«∆≈≈«ƒ¿≈»»»≈«

˜eÒt‰43Ó‡iÂ ברוך הקדוש «»«…∆
משה‡ÂÈÏהוא ‰ÈÂ',אל  È‡ ≈»¬ƒ¬»»

Ì‡ŒÈk EÈzÁÏL ÌpÁÏ ‡Ï"…¿ƒ»¿«¿ƒƒƒ
˙B‡Ï ÈzacL Èc Ìi˜Ï¿«≈¿»«∆ƒ«¿ƒ»»

"ÌÈBL‡‰ של כוחם שגם הרי  »ƒƒ
ממצרים. היציאה את פועל  האבות

eÈˆnL „ÚÂ ז "ל חכמינו  בדברי  ¿«∆»ƒ
‰Ïe‡b‰ ÔÈÚL ישראל בני  של  ∆ƒ¿««¿»

ÈÏ„˙ממצרים ÌÚ eL»̃ƒ≈«
‡˙È‡„k ,˙B‡‰ כמובא »»ƒ¿ƒ»

‡Óba44˙B‡ e„ÏB ÔÒÈa «¿»»¿ƒ»¿»
Ó‡pL]45 בית בניין  אודות ∆∆¡«

המלך  שלמה ֿ ידי  על  הראשון  המקדש

Úa‡Â ‰L ÌÈÓLa È‰ÈÂ«¿ƒƒ¿…ƒ»»¿«¿«
Ï‡NÈ Èa ˙‡ˆÏ ‰L ˙B‡Ó≈»»¿≈¿≈ƒ¿»≈
˙ÈÚÈ‰ ‰Ma ÌÈˆÓ ı‡Ó≈∆∆ƒ¿«ƒ«»»»¿ƒƒ

,ÂÈÊ L„BÁa ז "ל חכמינו  ופירשו  ¿∆ƒ
מכוון  אייר , חודש (שהוא "זיו " שירח

רש"י  (כפירוש ניסן  חודש על  כאן 

כבר  נולדו  אייר  כשנתחדש בגמרא:

דתקופה  דניסן  זימנין  נמי  אי  בניסן ;

לבנה") של  אייר  בתוך  »∆»Áiaנמשך 
ÌÏBÚ ÈzÂÈÊ Ba e„ÏBpL האבות ∆¿ƒ¿¿≈»

ואור  זיו  לעולם ÔÒÈaשהביאו  'eÎ [¿ƒ»
.Ï‡‚ÈÏ ÔÈ„È˙Ú ÔÒÈa eÏ‡‚ƒ¿¬¿ƒ»¬ƒƒƒ»≈

,eÈ‰Â הגאולה כי  שאף לכך  והסיבה ¿«¿
בכוח  גם צורך  היה משה ידי  על  הייתה

‰‡B˙האבות ˙ÏÚnL ÈÙÏ¿ƒ∆«¬«»»
‡˙È‡„ÎÂ .˙BÈa ‰ÏB„b¿»¿≈¿ƒ¿ƒ»

‰L„na46˜eÒtוכמובא ÏÚ «ƒ¿»««»
,'B‚Â Ì‰‡ Ï‡ ‡‡Â»≈»∆«¿»»¿
‡e‰ŒCeaŒLB„w‰ BÏ Ó‡L∆»««»»
‡ÏÂ ÔÈ„‡c ÏÚ ÏÁ :‰LÓÏ¿…∆¬»«¿»¿ƒ¿»

,ÔÈÁkzLÓ ואינם שאבדו  אלו  על  ƒ¿«¿ƒ
È˙ÈÏ‚נמצאים ÌÈÓÚt ‰a‰«¿≈¿»ƒƒ¿≈ƒ

'eÎ ˜ÚÈÂ ˜ÁˆÈ Ì‰‡ ÏÚ««¿»»ƒ¿»¿«¬…
.'eÎ È˙BcÓ Á‡ e‰‰ ‡ÏÂ¿…ƒ¿¬««ƒ«

„ÚÂ במדרש ז "ל  חכמינו  כדברי  ¿«
ÌB˜Óa :(˙B‡‰Ï Ú‚Ba) ‰LÓÏ ‡e‰ŒCeaŒLB„w‰ Ó‡L∆»««»»¿…∆¿≈«¿»»ƒ¿
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י      

ּתעמ ֹוד  אל  ּגד ֹולים  ּבמק ֹום  וע ֹוד 47להאב ֹות ): . ְְְְֲִִַַָָ

ׁשביעי  ּדֹור  ׁשה ּוא  מ ׁשה  ּבמעלת  ׁשּגם  ְְֲִִֶֶֶַַַֹֹזאת ,

מעלת  מ ּודג ׁשת  חביבין, ה ּׁשביעין וכל  ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָלאברהם ,

היֹות ֹו היא  ה ּׁשביעי ׁשל  מעלת ֹו ׁשהרי ְְֱֲֲִִִֵֶֶַַַָָָאברהם ,

ה ּוא  העקר  - ּבזה  ּגם  ֿ ּכן ואם  לרא ׁשֹון, ְְִִִִִֵֶַָָָָׁשביעי

.48הרא ׁשֹון  ִָ

(לק ּים ÔeÈÂו) ר ׁש"י ּבל ׁשֹון ה ּדּיּוק  ּבהק ּדים  ¿»ְְְְִִִִֵַַַַ

הרא ׁשֹונים , ל )אב ֹות  ׁשּדּבר ּתי ְְִִִִֶַַָָָָּדברי

(אב ֹות ) לה ֹוסיף  צרי ל ּמה  מ ּובן, אינֹו ְְְִִִֵָָָָָָּדלכא ֹורה 

נקראים  ויעקב  יצחק  אברהם  רק  הרי ְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָָֹהרא ׁשֹונים ,

ז"ל  ר ּבֹותינּו ּכמאמר  אב ֹות 49אב ֹות , ק ֹורין אין ְֲִֵֵַַַַָָ

ה ּיד ּוע  ֿ ּפי על  זה  לבאר  ויׁש ל ׁשל ׁשה . ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹא ּלא 

ה ּכתר  ספירת  על  קאי ׁשּנקרא ּו50ּד'רא ׁשֹון' וזה ּו , ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָ

ה ּוא  האב ֹות  ׁשל  ענינם  ּכי "הרא ׁשֹונים ", ְִִִִֶָָָָָָאב ֹות 

ה ּמּדֹות  וׁשר ׁש ּתפארת ), ּגב ּורה  (חסד  ְְְִִִֶֶֶֶֶַַָֹה ּמּדֹות 

ה ּכתר  ּבבחינת  מ ּצד 51ה ּוא  ּדה ּנה , ּבזה , והענין . ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָ

ּגב ּורה  חסד  ל ּמּדֹות  ׁשּׁשּיכים  ּכפי האב ֹות  ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָמדרגת 

ׁשּבהם  ה ּפרט ּיים  העב ֹודה  עניני יׁשנם  ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָּתפארת ,

אברהם  עב ֹודת  ּוכמ ֹו מ ּזה , זה  האב ֹות  ְְֲֲִִֶֶַַָָָָחל ּוקים 

ּבאר ֹות , ּבחפירת  יצחק  עב ֹודת  א ֹורחים , ְְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָּבהכנסת 

ענין  יׁשנֹו  א כ ּו'. ה ּמקל ֹות  ּבענין יעקב  ְְְְְֲֲִִֶַַַַַַַָֹועב ֹודת 

ּבבחינת  ׁשר ׁשם  מ ּצד  האב ֹות , אצל  יֹותר  ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָנעלה 

ׁשּזה ּו "הרא ׁשֹונים ", אב ֹות  נקרא ּו ׁשּלכן ְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָה ּכתר ,

זה  ועל  כ ּו'. ּפרטים  מהתח ּלק ּות  ׁשּלמעלה  ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָענין

ׁשּזה ּו ּתעמ ֹוד , אל  ּגד ֹולים  ּבמק ֹום  למ ׁשה : ְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַֹנאמר 

) ׁשה ּמּדֹות  ּבגדל ּותן,ּכפי הם  האב ֹות ) מדרגת  ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָ

הם  ׁשׁשם  ה ּכתר , ּבבחינת  ּומק ֹורם  ּבׁשר ׁשם  ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָהינּו,

מ ׁשה ). ׁשל  (ּדר ּגת ֹו החכמה  מ ּבחינת  ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָֹלמעלה 

למ ׁשה  ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ׁשאמר  ְְֶֶֶַַָָָֹוזה ּו

מ ּמצרים  יׂשראל  ּבני את  לה ֹוציא  ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָׁשּׁשליח ּות ֹו

הרא ׁשֹונים , לאב ֹות  ׁשּדּבר ּתי ּדברי לק ּים  ּכדי ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָהיא 

מדרגת  עם  ק ׁשּור  מצרים  ּדיציאת  ׁשהענין ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָהינּו,
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ז.47) פ "ב , 48.29)דב "ר ע ' ה'ש"ת סה"מ  ב .49)ראה טז, א'ריג.50)ברכות ע ' ח "ג תער"ב  המשך רנג. ע ' תרס "ה סה"מ 

קצד.51)ובכ"מ . ע ' תרפ "ד קצה. ע ' עטר"ת סה"מ  קלג. ע ' פרשתנו אוה"ת

    
„BÓÚz Ï‡ ÌÈÏB„b47 עם שיחד  עולה אלה ז "ל  חכמינו  ממאמרי  וגם ¿ƒ««¬

וא  משה של  משה,מעלתו  ידי  על  דווקא היתה ממצרים שהגאולה ֿ פי  ֿ על  ף

"אברהם  המדרש: לשון  (וזה האבות של  מעלתם מודגשת עצמו  זה בעניין  גם

וזכה  למלכות הנני  לכהונה, הנני  'הנני '... ואמר  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש לו  קרא

ביקש  משה ואף למלכות וזכה לכהונה

משה  משה ויאמר  שנאמר  כן  לעשות

למלכות, הנני  לכהונה הנני  הנני , ויאמר 

תתהדר  אל  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש לו  אמר 

אל  גדולים ובמקום מלך , לפני 

ÌbLתעמוד "). ,˙‡Ê „BÚÂ¿…∆«
Bc ‡e‰L ‰LÓ ˙ÏÚÓa¿«¬«…∆∆
ÏÎÂ ,Ì‰‡Ï ÈÚÈL¿ƒƒ¿«¿»»¿»

,ÔÈÈÁ ÔÈÚÈM‰ מעלה שבגלל  «¿ƒƒ¬ƒƒ
ישראל  בני  את המוציא הוא זו  מיוחדת

ÏÚÓ˙ממצרים, ˙L‚„eÓ¿∆∆«¬«
ÏL B˙ÏÚÓ È‰L ,Ì‰‡«¿»»∆¬≈«¬»∆
ÈÚÈL B˙BÈ‰ ‡È‰ ÈÚÈM‰«¿ƒƒƒ¡¿ƒƒ
‰Êa Ìb ÔkŒÌ‡Â ,ÔBL‡Ï»ƒ¿ƒ≈«»∆
- השביעי  בהיותו  משה מעלת עצמו ,

ÔBL‡‰ ‡e‰ ˜Ú‰48. »ƒ»»ƒ
ÔeÈÂ (Â אחד שמצד  זה עניין  ¿»

משה, של  המיוחדת מעלתו  מודגשת

כוחם  את דוקא מדגישים שני  ומצד 

האבות  של  ÌÈc˜‰a¿«¿ƒומעלתם
È"L ÔBLÏa ˜eic‰ פסוקים על  «ƒƒ¿«ƒ

ֿ הוא  ֿ ברוך  שהקדוש לעיל  המובא אלה,

היא  מצרים שיציאת למשה אומר 

˙B‡(Ï ÈzacL Èc Ìi˜Ï)¿«≈¿»«∆ƒ«¿ƒ»»
BÈ‡ ‰B‡ÎÏc ,ÌÈBL‡‰»ƒƒ¿ƒ¿»≈
ÛÈÒB‰Ï CÈˆ ‰nÏ ,ÔeÓ»»»»ƒ¿ƒ
˜ È‰ ,ÌÈBL‡‰ (˙B‡)»»ƒƒ¬≈«
ÌÈ‡˜ ˜ÚÈÂ ˜ÁˆÈ Ì‰‡«¿»»ƒ¿»¿«¬…ƒ¿»ƒ
Ï"Ê eÈ˙Ba Ó‡Ók ,˙B‡49 »¿«¬««≈«

‡l‡ ˙B‡ ÔÈB˜ ÔÈ‡≈ƒ»∆»
‰LÏLÏ התוספת מהי  כן  אם ƒ¿…»

"הראשונים"? הם שהאבות וההדגשה

Úe„i‰ ÈtŒÏÚ ‰Ê ‡Ï LÈÂ¿≈¿»≈∆«ƒ«»«
È‡˜ 'ÔBL‡'c מכווןÏÚ ¿ƒ»≈«
˙k‰ ˙ÈÙÒ50, כתר' בחינת ¿ƒ««∆∆

והיא  הספירות מעשר  שלמעלה עליון '

להם  וקודמת ∆¿e‰ÊÂ'ראשונה'
,"ÌÈBL‡‰" ˙B‡ e‡˜pL∆ƒ¿¿»»ƒƒ
‡e‰ ˙B‡‰ ÏL ÌÈÚ Èkƒƒ¿»»∆»»

„ÒÁ) ˙Bcn‰ אברהם של  יצחק eb‰מידתו  של  ‡Ùz˙מידתו  «ƒ∆∆¿»ƒ¿∆∆
יעקב  של  ‰˙kמידתו  ˙ÈÁa ‡e‰ ˙Bcn‰ LLÂ כמו 51), ¿…∆«ƒƒ¿ƒ««∆∆

הן  והמידות הכללי , הרצון  כוח ענין  הוא שהכתר  הנפש, בכוחות שמצינו 

פרטיים. רגשות

„vÓ ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈ƒ«
ÌÈÎiML ÈÙk ˙B‡‰ ˙‚„Ó«¿≈«»»¿ƒ∆«»ƒ

˙BcnÏ של eb‰הפרטיות „ÒÁ «ƒ∆∆¿»
‰„BÚ‰ ÈÈÚ ÌLÈ ,˙‡Ùzƒ¿∆∆∆¿»ƒ¿¿≈»¬»
ÌÈ˜eÏÁ Ì‰aL ÌÈiËt‰«¿»ƒƒ∆»∆¬ƒ

ונבדלים  fÓ‰,שונים ‰Ê ˙B‡‰»»∆ƒ∆
˙ÒÎ‰a Ì‰‡ ˙„BÚ BÓÎe¿¬««¿»»¿«¿»«
˜ÁˆÈ ˙„BÚ ,ÌÈÁB‡¿ƒ¬«ƒ¿»
˙„BÚÂ ,˙B‡a ˙ÈÙÁa«¬ƒ«¿≈«¬«

'eÎ ˙BÏ˜n‰ ÔÈÚa ˜ÚÈ שכל «¬…¿ƒ¿«««¿
שייכת  אלה עבודות משלוש אחת

משלושת  אחד  כל  של  הפרטית למדה

ÏÚ‰האבות. ÔÈÚ BLÈ C‡«∆¿ƒ¿»«¬∆
„vÓ ,˙B‡‰ Ïˆ‡ ˙BÈ≈≈∆»»ƒ«
ÔÎlL ,˙k‰ ˙ÈÁa ÌLL»¿»ƒ¿ƒ««∆∆∆»≈
,"ÌÈBL‡‰" ˙B‡ e‡˜ƒ¿¿»»ƒƒ
‰ÏÚÓlL ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿»∆¿«¿»

'eÎ ÌÈËt ˙e˜lÁ˙‰Ó והוא ≈ƒ¿«¿¿»ƒ
(כמו  האבות שלושת כל  אצל  שווה

נטייה  הוא הרצון  כוח הנפש שבכוחות

הגוף  בכל  ונמצא הנפש של  כללית

פרטי  באבר  מתלבש ולא בשוה

LÓÏ‰:מסויים). Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ¿«∆∆¡«¿…∆
,„BÓÚz Ï‡ ÌÈÏB„b ÌB˜Óaƒ¿¿ƒ««¬
˙‚„Ó) ˙Bcn‰L ÈÙk e‰fL∆∆¿ƒ∆«ƒ«¿≈«

Ô˙eÏ„‚a Ì‰ (˙B‡‰ בענין »»≈¿«¿»
כפי  מהמידות למעלה שלהם, הכללי 

פרטיים, לענינים ¿»‰eÈ,שירדו 
˙ÈÁa ÌB˜Óe ÌLLa¿»¿»¿»ƒ¿ƒ«
‰ÏÚÓÏ Ì‰ ÌLL ,˙k‰«∆∆∆»≈¿«¿»
ÏL B˙bc) ‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ««»¿»«¿»∆

.(‰LÓ…∆
ŒCeaŒLB„w‰ Ó‡L e‰ÊÂ¿∆∆»««»»
B˙eÁÈÏML ‰LÓÏ ‡e‰¿…∆∆¿ƒ
Ï‡NÈ Èa ˙‡ ‡ÈˆB‰Ï¿ƒ∆¿≈ƒ¿»≈
Èc Ìi˜Ï È„k ‡È‰ ÌÈˆnÓƒƒ¿«ƒƒ¿≈¿«≈¿»«

מצרים  יציאת על  ÈzacL∆ƒ«¿ƒההבטחה
,eÈ‰ ,ÌÈBL‡‰ ˙B‡Ï»»»ƒƒ«¿
ÌÈˆÓ ˙‡ÈˆÈc ÔÈÚ‰L∆»ƒ¿»ƒƒ«ƒ¿«ƒ
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יי       

ה ּכתר  ּבבחינת  ּבׁשר ׁשם  ׁשהם  ּכפי ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָהאב ֹות 

ענין  וה ּוא  מהתח ּלק ּות , ׁשּלמעלה  ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָ("הרא ׁשֹונים ")

מ ּטעם ֿ ׁשּלמעלה  כ ּו' וה ּׁשב ּועה  ּברית ' ְְְְְְִִִֶַַַַַַָָה 'ּכריתת 

ַַָודעת .

e‰ÊÂּבחד ׁש היתה  מ ּמצרים  ּׁשה ּגא ּולה  מה  ּגם  ¿∆ְְְְִִִֶֶַַַַָָָֹ

ּבא ּור  ּובהק ּדים  האב ֹות . נֹולד ּו ׁשּבֹו ְְְִִֵֶַָָָניסן

הה ּולדת  יֹום  ההס ּתּלק ּות .52מעלת  יֹום  לג ּבי ּגם  ְְְֲִֵֶֶַַַַַַַ

ז"ל  ר ּבֹותינּו ׁשאמר ּו אף  ּתאמין 53ּדה ּנה , אל  ְְֲִִֵֵֶַַַַַָ

מעלה  ׁשּיׁש מ ּובן ׁשּמּזה  , מ ֹות יֹום  עד   ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָּבעצמ

יֹום  לג ּבי העב ֹודה , ּגמר  לאחרי ההס ּתּלק ּות  ְְְְְְֲֲִֵֵַַַַַָָּביֹום 

העב ֹודה  ּתהיה  ּכיצד  יֹודעים  לא  ׁשאז ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָֹהה ּולדת 

ּביֹום  מעלה  מצינּו ּגיסא   לאיד הרי כ ּו', ְְְֲֲִִִֵַַָָָָּבפ ֹועל 

ּכדאיתא  ההס ּתּלק ּות , יֹום  לג ּבי ְְְְִִִֵֶֶַַַַָהה ּולדת 

ה ּפּור 54ּבגמרא  נפל  ׁשּכא ׁשר  להמן, ּבנֹוגע  ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָ

לי  נפל  אמר : ּגד ֹולה . ׂשמחה  ׂשמח  אדר , ְְְֲִִֶַַַָָָָָָֹּבחד ׁש

יֹודע  היה  ולא  מ ׁשה , ּבֹו ׁשּמת  ּבּירח  ְֵֵֶֶֶַַַָָֹֹּפּור 

נֹולד , ּבאדר  ּוב ׁשבעה  מת  ּבאדר  ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָׁשּבׁשבעה 

ה ּמיתה  על  ׁשּתכ ּפר  ה ּלידה  ּכדאי ר ׁש"י, ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָּומפר ׁש

ה ּלידה  לאחרי ּבאה  ה ּמיתה  הרי ׁשּלכא ֹורה  ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ(אף 

 להפ ולא  א ֹות ּה, יֹום 55ּומב ּטלת  מעלת  ּכי ,( ְְְֲִֵֶֶֶַַַָֹ

ּכפי  ּבפ ֹועל  העב ֹודה  עם  ק ׁשּורה  ְְְְְֲִִִַַַָָָההס ּתּלק ּות 

ֿ ודעת  טעם  ֿ ּפי על  ה ּגּוף , ֿ ידי על  ְֲִֵֵֶַַַַַַַַָׁשּנע ׂשית 

מעלת  ואיל ּו כ ּו', לפרטים  התח ּלק ּות  ׁשל  ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָּובא ֹופן

ה ּנׁשמה  ׁשל  ההת ּגּלּות  עם  ק ׁשּורה  הה ּולדת  ְְְִִֶֶֶַַַַָָָיֹום 

ה ּגּוף ), ֿ ידי על  ּבפ ֹועל  העב ֹודה  לפני (ע ֹוד  ְְְְֲִֵֵַַַַָָָעצמ ּה

ּולמעלה ּכפ  ֿ ודעת  מ ּטעם  למעלה  ׁשהיא  י ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָ

ּבהעלם  ּבּה ּכל ּולה  (וגם  כ ּו' לפרטים  ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָמהתח ּלק ּות 

על ֿ ׁשּתהיה  ה ּגּוף  מ ּצד  ּבפ ֹועל  העב ֹודה  ְְֲֲִִֶֶַַַַַַָָמעלת 

ח ּייו). ימי ּכל  ּבמ ׁש יגיעת ֹו ְְְְִֵֵֶֶַָָָידי

צ ֹור C‡ז) יׁש מצרים , ּדיציאת  הענין ׁשּבׁשביל  אמת . ׁשּׁשניהם  ה ּוא , הענין «ְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

ּבבחינת  ּבׁשר ׁשם  ׁשהם  ּכפי "הרא ׁשֹונים ", האב ֹות  מ ּמדרגת  ּכח  ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹּבנתינת 
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ע "ה 52) חנה מרת הצדקנית הרבנית שליט "א, אדמו"ר כ"ק  אם של הפ "ה ההולדת יום הוא - טבת כ"ח  - זה שיום להעיר,

מ "ד.53)(המו"ל). פ "ב  ב .54)אבות יג, בתחלתו.55)מגילה חכ"ו לקו"ש בארוכה ראה
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ומעבר  מעל  שהיא ב'כתר ' בשורשם

בשכל  המובן  פי  על  שראוי  למה

חכמה  בחינת המוחין , מענין  ולמעלה
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ד  להיות משה,צריכה של  בכוחו  ווקא

בכוח  היא מצרים שיציאת להמבואר 

כיוון  נכונים. הדברים שני  כי  האבות,
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יב      

נֹולד ּו ׁשּבֹו ניסן ּבחד ׁש ּׁשּנמ ׁש מה  ׁשּזה ּו ְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹה ּכתר ,

העב ֹודה  ּגם  להיֹות  צריכה  זה  עם  ּוביחד  ְְְֲִִִֶַַַָָָָָהאב ֹות .

כ ּו', לפרטים  ּבהתח ּלק ּות  ה ּגּוף , מ ּצד  ְְְְְִִִִַַַַָּבפ ֹועל 

הוי' ּדׁשם  ה ּגיל ּוי היה  ׁשאצל ֹו מ ׁשה , ׁשל  ְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹּבכח ֹו

ׁשנה , ׁשמ ֹונים  ּבן ּובהיֹות ֹו מהע ֹולם , ְְְְִִֵֶֶַָָָָָׁשּלמעלה 

למעלה  ׁשהיא  ה ּבינה  למדרגת  ה ּגיע  ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָׁשאז

האב ֹות  מ ּמדרגת  (למעלה  ה ּבנין ימי ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָמ ּׁשבעת 

ׁשעב ֹודה  א ּלא  לע ֹולם ), ׁשּׁשּיכ ֹות  ה ּמּדֹות  ְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָּבבחינת 

העצם  ּבבחינת  חד ּורה  להיֹות  צריכה  ּגּופא  ְְְֲִִִִֶֶַָָָָזֹו

כ ּו'. מהתח ּלק ּות  ְְְְִֵֶַַָׁשּלמעלה 

ׁשל LÈÂח ) ההיל ּולא  יֹום  עם  זה  ענין לק ּׁשר  ¿≈ְְִִִֵֶֶַַָָ

ׁשּקביע ּות ֹו טבת , ּבכ "ד  ה ּזקן ְְִֵֵֵֵֶַַָר ּבנּו

וארא  ּבפר ׁשת  היא  ׁשנים  וכ ּמה  ׁשּנֹוסף 56ּבכ ּמה  , ְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָ

ּכללית , נׁשמה  ּבת ֹור  עב ֹודת ֹו, עניני ּפרטי ּכל  ְְְְְְֲִִֵֵַָָָָָָעל 

חד ׁשה  והפצת 57ּונׁשמה  ּגיל ּוי התחיל  ֿ יד ֹו ועל  , ְְְֲֲִִִַַַָָָָָָ

ענין  ּגם  אצל ֹו היה  וכ ּו', ח ּב"ד  חסיד ּות  ְְְֲִִֶַַַַָָָּתֹורת 

כ ּו', לפרטים  מהתח ּלק ּות  ׁשּלמעלה  יֹותר  ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָנעלה 

ּבּׁשמים  לי ּד"מי הענין אצל ֹו ּׁשהיה  מה  ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּזה ּו

ּבארץ " חפצ ּתי לא  נׁשמע 58וע ּמ ׁשהיה  ּכפי , ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָֹ

ו  אי ּבדבק ּות ֹו: וויל ל ׁשֹונֹו אי ניסט , גאר  זע  ויל  ְְְִִִִִִֵֶָ

ֿ ה ּבא  ע ֹולם  דאיין ניט  וויל  אי ֿ עדן, ּגן דאיין ִִִִִִֵֶַַַַָָניט 

אליין  ּדי אז ניט  מער  וויל  אי ענין 59כ ּו', ׁשּזה ּו , ְִִִִִֵֶֶֶַַָ

ּגם  (למעלה  כ ּו' לפרטים  מהתח ּלק ּות  ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָׁשּלמעלה 

מי  יׁש ּבבחינת  עדין ׁשהיא  ּבתענּוגים  ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָמאהבה 

כ ּו' ּד"אב ֹות 60ׁשא ֹוהב  הענין  ּדר ֿ על  ׁשּזה ּו ,( ְְִֵֶֶֶֶֶַָָָ

ח ּב"ד  חסיד ּות  ׁשּבת ֹורת  זאת , וע ֹוד  ְְֲִִִֶַַַָֹהרא ׁשֹונים ".

ּכּיד ּוע  ּדוקא , עצמ ֹו ּבכח  ּבעב ֹודה   ה ּצֹור ְְְְֲֶַַַַַַָָָָָֹמ ּודג ׁש

חג "ת  לחסיד ּות  ח ּב"ד  חסיד ּות  ׁשּבין ֲֲִִִֵֶַַַַַַּבחל ּוק 

ֿ ז)61כ ּו' ו (סעיפים  לעיל  האמ ּור   ּדר ֿ על  ׁשּזה ּו ,ְְִִֵֶֶֶֶַָָ

האב ֹות , לידת  מ ּצד  ניסן חד ׁש מעלת  על  ֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשּנֹוסף 

ּבהם  ׁשנֹותינּו "ימי ּבמ ׁש ה ּיגיעה  ֿ ידי על  ּבפ ֹועל  העב ֹודה  ּגם  להיֹות  ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָצריכה 

כ ּו'. ׁשנה " ׁשמ ֹונים  ּבגב ּור ֹות  ואם  ׁשנה  ְְְְִִִִִָָָָׁשבעים 
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(56.56 ע ' חט "ז ואילך. 40 ע ' ח "ו לקו"ש גם וש"נ.57)ראה .22 ע ' תש"ו השיחות ספר כה.58)ראה עג, הובא 59)תהלים

כסלו). יח  יום" ב "היום נעתק  - סע "א קלח , להצ "צ  (סהמ "צ  מ  פרק  התפילה מצות ביאוה"ז 60)בשורש ד. קיד, תו"א ראה

ועוד. ואילך. א פא, האמצעי  61.500)לאדמו"ר ע ' .475 ע ' ח "ב  לקו"ש ב . קמא, ח "ב  לקו"ד ראה

    
˙B‡‰ e„ÏB BaL ÔÒÈ מהמיצרים יציאה היא מצרים יציאת כי  ƒ»∆¿»»

מבחינת  נמשך  זה ועניין  ודעת, מטעם שלמעלה למצב והתעלות וההגבלות

וירידה  מהתחלקות שלמעלה הכללי  העניין  מהספירות, שלמעלה הכתר 

לעיל . כמבואר  ‰BÚ„‰לפרטים, Ìb ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈˆ ‰Ê ÌÚ „ÁÈe¿««ƒ∆¿ƒ»ƒ¿«»¬»
‰Ûeb,במעשה  „vÓ ÏÚBÙa¿«ƒ««

,'eÎ ÌÈËÙÏ ˙e˜lÁ˙‰a¿ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ
‰È‰ BÏˆ‡L ,‰LÓ ÏL BÁÎa¿…∆…∆∆∆¿»»
‰ÏÚÓlL 'ÈÂ‰ ÌLc ÈeÏÈb‰«ƒ¿≈¬»»∆¿«¿»

ÌÏBÚ‰Ó מהגילוי נעלה גילוי  והוא ≈»»
לאבות,"בשם  שהיה ֿ י " שד  ֿ ל  א

,‰L ÌÈBÓL Ôa B˙BÈ‰eƒ¿∆¿ƒ»»
‰Èa‰ ˙‚„ÓÏ ÚÈb‰ Ê‡L∆»ƒƒ«¿«¿≈««ƒ»
ÈÓÈ ˙ÚMÓ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰L∆ƒ¿«¿»ƒƒ¿«¿≈

ÔÈa‰ הבריאה (ÏÚÓÏ‰של  «ƒ¿»¿«¿»
˙ÈÁa ˙B‡‰ ˙‚„nÓƒ«¿≈«»»ƒ¿ƒ«
,(ÌÏBÚÏ ˙BÎiML ˙Bcn‰«ƒ∆«»»»

לעיל  «∆‡l‡באריכות,כמבואר 
‡Ùeb BÊ ‰„BÚL היינו עצמה, ∆¬»»

והירידה  הגוף עם בפועל  העבודה

e„Á‰לפרטים, ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¿̂ƒ»ƒ¿¬»
‰ÏÚÓlL ÌˆÚ‰ ˙ÈÁaƒ¿ƒ«»∆∆∆¿«¿»

.'eÎ ˙e˜lÁ˙‰Ó≈ƒ¿«¿
ÌÚ ‰Ê ÔÈÚ M˜Ï LÈÂ (Á¿≈¿«≈ƒ¿»∆ƒ
Ô˜f‰ ea ÏL ‡ÏeÏÈ‰‰ ÌBÈ«ƒ»∆«≈«»≈

Ë˙שנסתלק  „"Îa, תקע"ג בשנת ¿≈≈
ÌÈL ‰nÎÂ ‰nÎa B˙eÚÈwL∆¿ƒ¿«»¿«»»ƒ

‡‡Â ˙LÙa ‡È‰56ÛÒBpL , ƒ¿»»«»≈»∆»
t Ïk ÏÚB˙„BÚ ÈÈÚ ÈË של «»¿»≈ƒ¿¿≈¬»

ההילולא, בעל  הזקן  ¿B˙aרבנו 
˙ÈÏÏk ‰ÓL הדור כל  שנשמות ¿»»¿»ƒ

בה  L„Á‰קשורות ‰ÓLe ,57 ¿»»¬»»
לכן , קודם לעולם ירדה »¿ŒÏÚÂשלא

˙ˆÙ‰Â ÈeÏÈb ÏÈÁ˙‰ B„È»ƒ¿ƒƒ«¬»«
,'eÎÂ „"aÁ ˙e„ÈÒÁ ˙Bz«¬ƒ««¿
פעולות  הם אלה נעלים ענינים שכל 

לפרטים התחלקות ‡ˆBÏשל  ‰È‰»»∆¿
˙BÈ ‰ÏÚ ÔÈÚ Ìb'ה בעבודת «ƒ¿»«¬∆≈

˙e˜lÁ˙‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿
‰È‰M ‰Ó e‰fL ,'eÎ ÌÈËÙÏƒ¿»ƒ∆∆«∆»»
ÌÈÓMa ÈÏ ÈÓ"c ÔÈÚ‰ BÏˆ‡∆¿»ƒ¿»¿ƒƒ«»»ƒ

"ı‡a ÈzˆÙÁ ‡Ï EnÚÂ58, ¿ƒ¿…»«¿ƒ»»∆
דביקות  היא הפסוק ומשמעות

עניין  בשום ורצון  עניין  שום לו  שאין  כך  כל  נעלית במדריגה באלוקות

'בארץ' או  ‡CÈ'בשמים' :B˙e˜„a BBLÏ ÚÓL ‰È‰L ÈÙk¿ƒ∆»»ƒ¿»¿ƒ¿≈ƒ
ÏÈÂÂ CÈ‡ ,Ô„ÚŒÔb ÔÈÈ‡„ ËÈ ÏÈÂÂ CÈ‡ ,ËÒÈ ‡‚ ÚÊ ÏÈÂÂƒ∆»ƒ¿ƒƒƒ«ƒ«≈∆ƒƒ
CÈc Ê‡ ËÈ ÚÓ ÏÈÂÂ CÈ‡ ,'eÎ ‡a‰ŒÌÏBÚ ÔÈÈ‡„ ËÈƒ«ƒ»«»ƒƒ∆ƒ«ƒ

ÔÈÈÏ‡59, אינני דבר , שום רוצה אינני  «≈
את  רוצה אינני  שלך , ֿ עדן  הגן  את רוצה

אלא  רוצה אינני  שלך , הבא העולם

בעצמך , ÔÈÚאותך  e‰fL' עצמי' ∆∆ƒ¿»
e˜lÁ˙‰Ó˙כללי  ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿

Ìb ‰ÏÚÓÏ) 'eÎ ÌÈËÙÏƒ¿»ƒ¿«¿»«
‡È‰L ÌÈ‚eÚ˙a ‰‰‡Ó עם ≈«¬»¿«¬ƒ∆ƒ

הנפלאה  מעלתה ÈÁa˙כל  ÔÈ„Ú¬«ƒƒ¿ƒ«
'eÎ ‰B‡L ÈÓ LÈ60 וייתכן ≈ƒ∆≈

ה' את האוהב של  האישית שהמציאות

התבטלה  לא עדיין  בתענוגים באהבה

'יש' בבחינת והוא e‰fLלחלוטין  ,(∆∆
˙B‡"c ÔÈÚ‰ CcŒÏÚ«∆∆»ƒ¿»¿»

,"ÌÈBL‡‰ כפי האבות היינו  »ƒƒ
פרטיות. למדות ההתחלקות מצד  שהם

˙e„ÈÒÁ ˙B˙aL ,˙‡Ê „BÚÂ¿…∆¿«¬ƒ
‰„BÚa CBv‰ L‚„eÓ „"aÁ««¿»«∆»¬»

,‡˜Âc BÓˆÚ ÁÎa העבודה שהיא ¿…««¿«¿»
והכוחות  המידות עם האדם של 

שלו  eÏÁa˜הפרטיים Úe„ik«»««ƒ
„"aÁ ˙e„ÈÒÁ ÔÈaL הדורשת ∆≈¬ƒ««

עצמו  בכוח האדם של  ויגיעה עבודה

˙"‚Á ˙e„ÈÒÁÏ הוא הדגש שם «¬ƒ««
בצדיק האמונה eÎ61e‰fL'על  ,∆∆

ÏÈÚÏ eÓ‡‰ CcŒÏÚ«∆∆»»¿≈
ÏÚ ÛÒBpL (ÊŒÂ ÌÈÙÈÚÒ)¿ƒƒ∆»«
˙„ÈÏ „vÓ ÔÒÈ L„Á ˙ÏÚÓ«¬«…∆ƒ»ƒ«≈«

,˙B‡‰ הם שהאבות כפי  היינו  »»
הכתר , בבחינת «ÎÈ¿̂ƒ‰בשורשם,

ÏÚBÙa ‰„BÚ‰ Ìb ˙BÈ‰Ïƒ¿«»¬»¿«
ÈÓÈ" CLÓa ‰ÚÈ‚i‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿ƒ»¿∆∆¿≈
‰L ÌÈÚL Ì‰a eÈ˙BL¿≈»∆ƒ¿ƒ»»
"‰L ÌÈBÓL ˙Be‚a Ì‡Â¿ƒƒ¿¿ƒ»»

'eÎ עצמו בכוח עבודה כאמור  שהיא
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יג       

מצרים ÏÎÂט ) ּדיציאת  להענין ּגם  נֹוגע  זה  ¿»ְְְִִִִִֵֶַַַַָָ

ז"ל  ר ּבֹותינּו ּכמאמר  י ֹום , 62ׁשּבכל  ְְֲֵֶַַַַָ

לרא ֹות  אדם  חיב  ויֹום  יֹום  ּובכל  וד ֹור  ּדֹור  ְְְִַָָָָָָָּבכל 

ׁשענין  מ ּמצרים , ה ּיֹום  יצא  ה ּוא  ּכאיל ּו עצמ ֹו ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָאת 

מסיר ּות  ה ּוא  ׁשענינּה ֿ ׁשמע  ּבקריאת  נע ׂשה  ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָזה 

ׁשּנמ ׁשכת  ּובא ֹופן מהג ּבלה , ׁשּלמעלה  ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָנפ ׁש

ׁשב ּבֹוקר  ֿ ׁשמע  (קריאת  ּכּול ֹו ה ּיֹום  ּבכל  ְְְְִֶֶֶֶַַַַָוח ֹודרת 

ּבכל  - ׁשּבערב  ֿ ׁשמע  ּוקריאת  ה ּיֹום , ּבכל  -ְְְְִֶֶֶַַַָָָ

ה ּוא  עב ֹודת ֹו סדר  ּכא ׁשר  ּגם  ה ּנה  ׁשּלכן, ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָה ּלילה ),

"ואספ ּת להיֹות  ׁשּצרי יׁשמעאל  ר ּבי ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָּכׁשיטת 

ג ֹו' "ארץ "63ּדגנ  ּדר מנהג  ּבהם  "הנהג  ,64, ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ

ה ּגמרא  יׁשמעאל 64ּוכדברי ּכר ּבי ע ׂשּו ׁשהר ּבה  ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

עלתה  ולא  יֹוחאי ּבן ׁשמע ֹון (ּכר ּבי ּבידן ְְְְְְְִִִֶַָָָָָָָֹועלתה 

ה ּנס  על  ס ֹומכין ׁשאין לפי ׁשּזה ּו הרי 65ּבידן), , ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

ׁשּקֹובע  ּבלבד  זֹו ע ֹוד לא  א ּלא  ל ּתֹורה , ע ּתים  ְִִִֵֶֶַַַָָֹ

ׁשּלמעלה  ּבא ֹופן ה ּוא  ּבּתֹורה  ׁשּלימ ּוד ֹו ְְְִֶֶֶַַָָֹזאת ,

ׁשל  לימ ּוד ֹו מא ֹופן ׁשּלמדים  ּכפי כ ּו'), ה ּׁשע ֹון על  מס ּתּכל  (ׁשאינֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמהג ּבלה 

ואחד  אחד  ׁשּבכל  מ ׁשה  ּבחינת  ֿ ידי על  נע ׂשה  זה  וענין ּבעצמ ֹו. יׁשמעאל  ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹר ּבי

כ ּו'66מ ּיׂשראל  עליו ּופ ֹועל  ׁשּבֹו ּפרעה  ּבחינת  עם  ׁשמד ּבר  ׁשּמת ּבּטל 67, ועד  , ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

כ ּו'. ה ּגא ּולה  אל  ה ּגל ּות  מן ויֹוצא  ְְְִִֵֶַַַָָה ּׁשע ּבּוד ,
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רפמ "ז.62) תניא ב . קטז, פסחים יד.63)משנה יא, ב .64)עקב  לה, קיא,65)ברכות זח "א ב . סד, פסחים א. לב , שבת ראה

ועוד. ב . קיב , פמ "ב .66)ב . תניא (המו"ל).67)ראה קצת חסר

    
,ÌBÈ ÏÎaL ÌÈˆÓ ˙‡ÈˆÈc ÔÈÚ‰Ï Ìb Ú‚B ‰Ê ÏÎÂ (Ë¿»∆≈««¿»ƒ¿»ƒƒ«ƒ¿«ƒ∆¿»
המציאות  וגדרי  מההגבלות לצאת אדם כל  של  התמידית הרוחנית העבודה

Ï"Êשלו  eÈ˙Ba Ó‡Ók62במשנהB„Â Bc ÏÎa על והוסיף ¿«¬««≈«¿»»
בתניא הזקן  רבינו  BÓˆÚכך  ˙‡ ˙B‡Ï Ì„‡ ÈÁ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎe¿»»«»»»ƒ¿∆«¿

ÌBi‰ ‡ˆÈ ‡e‰ eÏÈ‡k¿ƒ»»«
‰NÚ ‰Ê ÔÈÚL ,ÌÈˆnÓƒƒ¿«ƒ∆ƒ¿»∆«¬∆

ÚÓLŒ˙‡È˜a בהלכה כמבואר  ƒ¿ƒ«¿«
לקריאת  ציצית פרשת את הוסיפו  שלכן 

יציאת  זיכרון  על  מדובר  בה כי  שמע,

מצרים dÈÚLמצרים יציאת של  ∆ƒ¿»»
‰ÏÚÓlL LÙ ˙eÈÒÓ ‡e‰¿ƒ∆∆∆¿«¿»

,‰Ïa‚‰Ó של ונכונות החלטה ≈«¿»»
ויתור  במחיר  גם ה' את לעבוד  האדם

ללא  נפש ומסירות מציאותו , כל  על 

ÎLÓpL˙גבול  ÔÙB‡e היציאת ¿∆∆ƒ¿∆∆
שמע  בקריאת בעצמו  שפעל  מצרים

BÏek ÌBi‰ ÏÎa ˙„BÁÂ¿∆∆¿»«
ÏÎa  ˜BaL ÚÓLŒ˙‡È˜)¿ƒ«¿«∆«∆¿»
ÚaL ÚÓLŒ˙‡È˜e ,ÌBi‰«¿ƒ«¿«∆»∆∆
‰p‰ ,ÔÎlL ,(‰ÏÈl‰ ÏÎa ¿»««¿»∆»≈ƒ≈
B˙„BÚ „Ò L‡k Ìb««¬∆≈∆¬»

בפרט זה אדם של  ‰e‡וההנהגה
CÈvL Ï‡ÚÓLÈ Èa ˙ËÈLk¿ƒ««ƒƒ¿»≈∆»ƒ
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מצרים ÏÎÂט ) ּדיציאת  להענין ּגם  נֹוגע  זה  ¿»ְְְִִִִִֵֶַַַַָָ

ז"ל  ר ּבֹותינּו ּכמאמר  י ֹום , 62ׁשּבכל  ְְֲֵֶַַַַָ

לרא ֹות  אדם  חיב  ויֹום  יֹום  ּובכל  וד ֹור  ּדֹור  ְְְִַָָָָָָָּבכל 

ׁשענין  מ ּמצרים , ה ּיֹום  יצא  ה ּוא  ּכאיל ּו עצמ ֹו ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָאת 

מסיר ּות  ה ּוא  ׁשענינּה ֿ ׁשמע  ּבקריאת  נע ׂשה  ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָזה 

ׁשּנמ ׁשכת  ּובא ֹופן מהג ּבלה , ׁשּלמעלה  ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָנפ ׁש

ׁשב ּבֹוקר  ֿ ׁשמע  (קריאת  ּכּול ֹו ה ּיֹום  ּבכל  ְְְְִֶֶֶֶַַַַָוח ֹודרת 

ּבכל  - ׁשּבערב  ֿ ׁשמע  ּוקריאת  ה ּיֹום , ּבכל  -ְְְְִֶֶֶַַַָָָ

ה ּוא  עב ֹודת ֹו סדר  ּכא ׁשר  ּגם  ה ּנה  ׁשּלכן, ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָה ּלילה ),

"ואספ ּת להיֹות  ׁשּצרי יׁשמעאל  ר ּבי ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָּכׁשיטת 

ג ֹו' "ארץ "63ּדגנ  ּדר מנהג  ּבהם  "הנהג  ,64, ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ

ה ּגמרא  יׁשמעאל 64ּוכדברי ּכר ּבי ע ׂשּו ׁשהר ּבה  ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

עלתה  ולא  יֹוחאי ּבן ׁשמע ֹון (ּכר ּבי ּבידן ְְְְְְְִִִֶַָָָָָָָֹועלתה 

ה ּנס  על  ס ֹומכין ׁשאין לפי ׁשּזה ּו הרי 65ּבידן), , ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

ׁשּקֹובע  ּבלבד  זֹו ע ֹוד לא  א ּלא  ל ּתֹורה , ע ּתים  ְִִִֵֶֶַַַָָֹ

ׁשּלמעלה  ּבא ֹופן ה ּוא  ּבּתֹורה  ׁשּלימ ּוד ֹו ְְְִֶֶֶַַָָֹזאת ,

ׁשל  לימ ּוד ֹו מא ֹופן ׁשּלמדים  ּכפי כ ּו'), ה ּׁשע ֹון על  מס ּתּכל  (ׁשאינֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמהג ּבלה 

ואחד  אחד  ׁשּבכל  מ ׁשה  ּבחינת  ֿ ידי על  נע ׂשה  זה  וענין ּבעצמ ֹו. יׁשמעאל  ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹר ּבי

כ ּו'66מ ּיׂשראל  עליו ּופ ֹועל  ׁשּבֹו ּפרעה  ּבחינת  עם  ׁשמד ּבר  ׁשּמת ּבּטל 67, ועד  , ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

כ ּו'. ה ּגא ּולה  אל  ה ּגל ּות  מן ויֹוצא  ְְְִִֵֶַַַָָה ּׁשע ּבּוד ,
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