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 ה׳תשכ״ד שבט, י״ח יתרו, ש״ב בס״ד.

מוגה) בלתי (הנחה

 הזקף, רבינו בזה ומדייק לאמרי, האלה הדברים כל את אלקים וידבר
 לאמר כל כמו ואינה הבנה, לה אין לאמר מלת דלכאורה

 כך, לפרש אפשר אי בעשה״ד משא״כ לזולתו, לאמר שפי׳ שבמקרא
 ואת פה ישנו אשר את״ הוי׳ דיבר בפנים ופנימי שמעו, ישראל כל שהרי
 דברי כל את ולדבר לאמר הוא לאמר שפי׳ ומבאר־, כו׳. פה איננו אשר

 אחד כל של התורה שעסק היינו, בסיני, למשה נאמר שכבר מה התורה
 קיבל שמשה דכשם מסיני, למשה שנאמר ממש הוי׳ דבר הוא מישראל

 גם הוא כן משהי, של גרונו מתוך מדברת ששכינה באופן מסיני׳י תורה
 קורא הקב״ה ושונה הקורא שכל לכך דנוסף מישראל, אחד דכל בהלימוד

 תען כמ״שי אלא אינו שלו הדיבור שגם זאת, עוד הנה כנגדו*, ושונה
 אחר כעונה תען שלשוני אלא אמרתך, היא שהתורה אמרתך, לשוני

אומר. שהוא מה האומר

 יכול התורה שלימוד למצוות, תורה בין החילוק מהו להבין, צריך אך
 מדברת ששכינה כמו ביותר נעלית במדריגה גם זמן בכל להיות

 היו קיים הי׳ שביהמ״ק בזמן רק הנה המצוות, קיום משא״כ גרונו, מתוך
 המצוות, רוב נתבטלו ביהמ״ק חורבן אחר אבל במילואם, המצוות כל

 התורה כבלימוד דלא כולם, הקרבנות ומצוות בארץ התלויות מצוות כמו
 וטהרות קדשים סדר גם אלא) נזיקין, סדר רק (לא לומדים הזה בזמן שגם
 תלמוד שגדול באופן הוא התורה לימוד ענין כל שהרי יפלא, וביותר כו׳.

 אפשר שאי אלו בענינים גם הוא הלימוד ואעפ״כ, מעשה״׳, לידי שמביא
 לפליטה שנשארו להמצוות בנוגע שגם זאת, ועוד הזה. בזמן לקיימם

גם כולל בנ״י, מאחינו כו״כ יש הנה הזה), בזמן לקיימם (שיכולים

ב.

א. כ, פרשתנו )1
מ, שה״ש לקו״ת ב. סז, פרשתנו תו״א )2

ד. ה, ואתחנן )3
יד. כט, נצבים )4
ג. סח, שם גם וראה שם. תו״א )5
רפ״א. אבות )6

 רסה, א. ז, (ברע״מ). א רלב, זח״ג ראה )7
 מכילתא ג. פ״ב, דק״ר טו. פ״ג, שמו״ר סע״א.

וש״נ. .11 ע׳ חכ״ח לקו״ש יט. יח, יתרו
 רמז איכה יל״ש פי״ח. תדא״ר ראה )8

תתרלד.
קעב. קיט, תהלים )9

ב. מ, קידושין )10
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 מניעות להם שיש ובשבי׳״, בצרה הנתונים שבישראל, מהמובחרים
 המצוות, ומצוה התורה בנותן הכופרים מצד והסתרים העלמות ועיכובים

 הם נמצאים תורה שע״ם ועד המצוות, לקיים אותם מניחים שאינם
 על נפשם מוסרים ה״ה ואעפ״ב פטרי׳״, רחמנא דאונס ומצב במעמד

 לחנני׳ נגדוה אלמלי בגמרא״ איתא שהרי יפלא, וביותר המצוות. קיום
 מדובר ושם בנסיון), לעמוד להם אפשר הי׳ (שלא כו׳ ועזרי׳ מישאל
 ואל דיהרג החיוב ישנו שבהם העבירות לג׳ ובנוגע עולם, גדולי אודות

 מהם מונעים שנים כו״ב במשך שכבר למרות הנה כאן, ואילו יעבור״,
 בנסיון, לעמוד עתה גם וממשיכים בנסיון, עמדו מ״מ, המצוות, לקיים

כו׳. מס״נ מתוך המצוות לקיים

 עם בקשר האמצעי״ אדמו״ר במאמר המבואר בהקדם ויובן מ
 על לעבור ואנסום ודחקום מישראל חיל אנשי שלקחו הגזירה

 בעמו, הוי׳ רוצה כי כתיב״ דהנה הוא, בקיצור המאמר ותוכן ית׳, רצונו
 הרצון הוא שעיקרו ה׳, רצון שהו״ע יראיו, את הוי׳ רוצה וכתיב״

 שיש ידוע דהנה ובהקדים, ודעת. מטעם למעלה הוא זה שרצון בתומ״צ,
 שלמטה רצון מטו״ד. שלמטה ורצון מטו״ד שלמעלה רצון רצון, מיני ב׳

 בשכלו שמבין מאחר דבר, איזה לאהוב שרוצה באדם כמו הוא מטו״ד
 מבין שכאשר להיפך, או אותו, לאהוב וראוי טוב הוא הדבר שאותו
 ולשנוא ממנו להתרחק וראוי קלקול, לידי זה מדבר לבוא שיכול בשכלו

 ורצון טו״ד. ע״פ הוא הרצון כל כי הדבר, לשנוא הרצון נעשה אזי אותו,
 הוא דבר איזה לשנוא או לאהוב לעשות, שרצונו היינו מטו״ד שלמעלה

 אך עקשות. בדרך כו׳), להיפך צ״ל הי׳ הטו״ד מצד (ואדרבה, טעם ללא
 של ענין שייך לא למעלה משא״כ למטה, באדם רק שייך העקשות ענין

 טעם הוא ית׳ לרצונו שהטעם באופן זה הרי למעלה אלא ח״ו, עקשות
 העליון רצון כללות הוא כזה ובאופן הנבראים, בשכל נתפס שאינו כמוס

שחוקים למשפטים, חוקים בין חילוק יש גופא שבמצוות ואף בתומ״צ.

 כמ״פ בכה שליט״א אדמר׳ר כ״ק )11
 זה בעניץ כשדיבר המאמר אמירת במשך

(המו״ל).
סע״ב. כח, ב״ק )12
ב. לג, כתובות )13
ה סנהדרין א. פב, יומא )14  רמב״ם א. ע

ה״ב. פ״ה יסוה״ת הל׳
האמצעי אדמו״ר במאמרי לאח״ז נדפס )15

 והערות מקורות (וראה ואילך רסג ע׳ קונטרסים
 המאמר: בכותרת ״־״״ ואילך). ערה ע׳ שם ־״״-

 אבי קבר על הייתי קודם שנים ״בשבעה
 בחורי על גדול קטרוג וראיתי נ״ע, אדמו״ר
 התורה נתייסדה זה ועל .. ישראל (שונאי)
הזאת׳/

ד. קמט, תהלים )16
יא. קמז, שם )17



8וה׳תשכ״ד שבט, י״וו יתרו, ש״פ

 ושעטנו, אדומה פרה וכמו טעם, בלא המלך גזירת שהם המצוות הם
 המצוה מה לומר ישראל את מונין העולם ואומות שהשטן וכמארז״ל*׳

 ומשפט טעם שיש מצוות הם משפטים משא״כ בה, יש טעם ומה הזאת
 ידעו למען גו׳ תשבו בסוכות כמ״ש׳־' סוכה, מצות וכמו כן, לעשות

 את ישראל בני יאכלו לא כן על “כמ״ש הנשה, גיד וכן גו׳, דורותיכם
 ואוה״ע, לשטן להשיב כדי אלא אינם אלו טעמים הנה וכיו״ב, הנשה, גיד

 לפרטי בנוגע (ועאכו״כ זו במצוה הרצון הי׳ למה האמיתי הטעם אבל
 גם וכמבואר הנבראים. בשכל נתפס שאינו כמוס טעם הוא המצוות*^)
 וגם וההבנה, מהשכל למעלה והם נתגלו לא מצוות שטעמי באגה״ק*-

 זה אין לכאורה, לנו המובן טעם איזה ונתפרש שנתגלה מקומן באיזהו
 פנימיות מלובש בתוכו אלא וגבולו, הטעם תכלית לבדו לנו המובן הטעם

 ישראל מקיימים כזה ובאופן וההבנה. מהשכל שלמעלה חכמה ותעלומות
 מהבנתם שלמעלה כמוס טעם בהם שיש שיודעים היינו, המצוות, את

 ואיש ביותר, עמוקים דברים שאומר מאד גדול חכם וכמשל והשגתם,
 כלל מבין אינו אבל האותיות, את וחוזר שומע כלל בערכו שאינו הדיוט

 כיון עמוק שכל בהם שיש שמאמין אלא שבהם, העמוק השכל את
כו׳. גדול חכם ע״י שנאמרו

 ריבוי נתבטלו למה ית׳, רצונו הם שהמצוות דמאחר להבין, צריך אך ג)
’מצוותי- פ״ז אלא נשארו שלא עד ביהמ״ק, חורבן לאחרי מצוות

 בשלימותם). נשארו תעשה לא מצוות שס״ה (ורק עשה מצוות מרמ״ח
 שעברו שבגלל ביותר תמוה הרי כו׳י־י, מארצנו גלינו חטאינו שמפני ואף
 כו״כ ויבטלו שיחסרו זה על העונש יהי׳ מצוותיו, קיימו ולא ית׳ רצונו על

 בגופם אחרים, בענינים להענישם יותר ראוי הי׳ דלכאורה מצוות,
כל וישארו המצוות, את ויקיימו בתשובה שיחזרו בכדי כו׳, ובממונם

בשלימות. המצוות

 ית׳ שרצונו מפני הוא המצוות בענין הרצון כללות דהנה הוא, הענין אך
 שאוהב אדם וכמשל בתומ״צ, רצונו שיקיימו עי״ז לישראל להטיב

 חבירו כאשר הנה שבמשל, וכשם כו׳. לו להטיב רצונו ולכן חבירו, את
גם הוא כן לו, להטיב והרצון האהבה מסתלקת אזי רצונו, היפך עושה

חוקת. ר״פ פרש״י )18
מב״מג. כג, אמור )19
לג. לב, דשלח )20
פכ״ה ח״ג נבוכים מורה ראה )21
א). (קפח, סי״ט )22

 המשך ד. מג, שלח לקר׳ת גם ראה )23
 ע׳ ח״ב תרל״ז (סה״מ ג״ן פרק תרל״ז וככה
ואילך). תקט

דיו״ט. מוסף תפלת )24



לאמר גו׳ אלקים וידבר82

 כר. ית׳ רצונו מהם נסתלק אזי ית/ רצונו על עברו בנ״י שכאשר למעלה,
 בדרך זה אין ביהמ״ק, חורבן לאחרי מצוות שנתבטלו שמה מובן, ועפ״ז
 באזהרות הפנימי התוכן [וזהו כד הרצון מסילוק כתוצאה אלא עונש,

 שעי״ז מפני רק לא התומ״צ, קיום העדר על לבנ״י הנביאים ותוכחות
 הרצון מהם יסתלק שעי״ז מפני אלא כר, גשמיות בהשפעות להם יחסר
 מצוות, פ״ז נשארו ולכן לגמרי, הרצון נסתלק לא שאעפ״כ אלא ח״ון.

גר. בריתי לא אם כמ״ש״ העולם, קיום נעשה ידם ועל

 נשארו תעשה לא מצוות אבל עשה, למצוות בנוגע זה כל אמנם
 מצוות שיש זמן כל לעולם, להתבטל יכולים ואינם בשלימות,

 שלא החולה את שמזהיר מרופא משל ע״פ ויובן מקצתם. אפילו עשה,
 לחזק הרפואה סממני לו ונותן לבריאותו, שמזיקים מסויימים דברים יאכל

 הקצה אל הקצה מן חילוקים יש הרפואה לסממני בנוגע הנה גופו, את
 הרפואה, סממני לו נותנים זה שלפי החולה, של ומצבו מעמדו ערך לפי
 על הבט מבלי הרי לאזהרות, בנוגע אבל כר. הרבה או מעט אם

 בכל להזהר צריך מעט, או רפואה סממני ריבוי לו ניתנו אם החילוקים
 לו יועילו לא שוב א׳, דבר על יעבור אם גם כי, הרופא, שצוה האזהרות

 לא למצוות עשה מצוות בין החילוק גם מובן ומזה הרפואה. סממני
 סממני (בדוגמת אוא״ס המשכת הוא ענינם עשה מצוות דהנה, תעשה,
 מדריגות חילוקי יש זה ובענין הגוף), את לחזק חיות שממשיכים רפואה

 כמה עד ישראל, של ומצבם מעמדם ערך לפי הגלות לזמן הבית זמן בין
 כיון תעשה, לא מצוות אבל כר. האוא״ס המשכת לפעול הם יכולים

 כר להמשכה ראוי כלי ויהי׳ המונע דבר יהי׳ שלא רק הוא שענינם
 אין זה בענין הרי לבריאות), המזיקים מדברים הרופא אזהרת (בדוגמת

 והחורבן הגלות בזמן שגם והיינו, ישראל, של ומצבם במעמדם חילוק
 שס״ה בכל להזהר הם צריכים מצוות, מקצת רק לקיים ביכלתם שיש

 יש החולי, שיגדל שככל החולה, כבמשל (ואדרבה, תעשה לא מצוות
 לא מהנה, אחת על אפילו ח״ו יעברו אם כי יותר), גדולה בזהירות צורך

כו׳. תשובה שיעשו עד הרפואה) (סממני עשה המצוות יועילו

ה ד) נ ה  בלבד, עשה מצוות פ״ז לפליטה שנשארו החורבן לאחרי גם ו
 מקיימים אלו מצוות שגם ולומר לקטרג הדין מדת מוסיפה

דדחילו הענין אצלם וחסר ,“מלומדה אנשים דמצות באופן רק בנ״י

יג. כט, ישעי׳ )26כה. לג, ירמי׳ )25
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 הדין מדת טוענת ולכן ,”לעילא פרחא ידם שעל הגדפין שהם ודחימו
 לבטל וכדי שנשארו. המצוות מפ״ז אפילו ח״ו ית׳ רצונו הקב״ה שיסלק
 מישראל כמה על גזירה לגזור אוה״ע מלכי בלב הקב״ה נותן זה, קטרוג
 שיפול מה שכל רב, ממנו ונפל ”כמ״ש זה הרי מועטים, הם אם גם [אשר
 שלא ומצב במעמד שיהיו ]”רב לפני חשוב יחידי, הוא ואפילו מהם,
 כזאת היתה למה ה׳ אל וצועק מצטער ה״ה שאז מצוות, לקיים יוכלו

 למה א־לי א־לי לי״י, אללי באמרו מצוות, לקיים יוכל שלא מלפניו
 הרי המצוות, לקיים האפשרות העדר על וצועק שמצטער וכיון ,”עזבתני

 זה שאין והיינו, המצוות, בקיום שלו והתענוג הרצון את ומגלה מורה זה
 כר, נפשו בפנימיות שנוגע ענין זהו אלא מלומדה, אנשים מצות בדרך
 התענוג, ערך לפי הוא שהצער ”(כידוע קיומם העדר על מצטער שלכן
 וכאשר העדרו), על הצער יותר יגדל אזי הדבר על שמתענג שככל היינו,
 התלהבות מתוך אותה יקיים אזי מצוה, איזה לקיים אפשרות אח״כ לו תהי׳

 ועייף צי׳ דארץ ומצב במעמד הי׳ עתה שעד בגלל גדול, ותענוג גדולה
 ויתירה שנשארו, המצוות פ״ז על הנ״ל הקטרוג את מסלק זה וענין .”גו׳

 שנתבטלו המצוות שאר כל את לבנ״י ויתן יחזור שהקב״ה שפועל מזה,
 במעמד שנמצאים מישראל כמה שיש שמה מובן ועפ״ז החורבן. בעת

 אלא ״ו, ח עונש של ענין זה אין תומ״צ, לקיים יכולים שאינם ומצב
 היא שהתורה ”שלפנ״ז במאמרים [וכמשנת״ל חסד של ענין זהו אדרבה,

 פ״ז על הקטרוג לבטל כדי היא בזה שהכוונה כיון כו׳], חסד תורת
 אלא מלומדה, אנשים מצות מצד אינו שקיומם ולגלות שנשארו, המצוות

 בבנין כר, החורבן ענין כללות יתבטל שעי״ז ועד ותענוג, רצון מתוך
בשלימותם. המצוות כל את לקיים בנ״י יוכלו שאז השלישי, ביהמ״ק

 פ״ז על הקטרוג את לבטל כדי דלכאורה, להבין, צריך עדיין אך ה)
 שמתבטא התומ״צ שבקיום והתענוג הרצון התגלות ע״י המצוות

 מישראל אחד של הצער גם הרי תומ״צ, לקיים האפשרות מהעדר בהצער
לבטל מספיק כר) לזה לצוות אלא נברא לא העולם כל ”רז״ל אמרו (עליו

 תניא וראה ב). (כה, יו״ד תיקון תקו״ז )27
פל״ט.
כא. יט, פרשתגו )28
שם. פרש״י )29
א. ז, מיכה )30
ב. כב, תהלים )31
ע׳ תקס״ט הזקן אדמו״ר מאמרי ראה )32

 ח״א האמצעי לאהמו״ר תשובה שערי רעא.
ג״ד. גג,

ב. סג, תהלים )33
23 (לעיל פ״ה לגני באתי ד״ה )34

ואילו)•
 להרמב״ם פיה״מ וראה סע״ב. ו, ברכות )35

להסתפק). ראה אח״כ (ד״ה בהקדמה
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 ולמה העולם, יתקיים ידם שעל המצוות פ״ז שישארו ולפעול הקטרוג,
 ומצב במעמד האומות לבין הקב״ה שפיזרן מישראל כמה שיהיו צריכים

 ישראל שכללות ידועי׳י דהנה הוא, הענין אך כר. ועיכובים מניעות של
 העולם כללות של החיות כללות הם פרטיות נשמות ריבוא ששים שהם

 חלק של החיות לו ושייך כולל הוא מהם פרט וכל נברא, בשבילם כי
.”כו׳ העולם מכללות רבוא מששים אחד

 מהמעמד שכתוצאה רואים שהרי גיסא, לאידך להבין צריך עדיין אמנם
 שנשתקעו כאלו גם יש תומ״צ, לקיים לבנ״י מניחים שאין ומצב

 דהנה הוא, הענין אך כר. וצעקה צער של ענין אצלם שאין עד כר, לגמרי
 שקודם היינו, גר, רשעים והרשיעו רבים ויצרפו ויתלבנו יתבררו כתיב*^

 צירוף וכמשל ורע, טוב דתערובת הענין להתבטל צריך המשיח ביאת
 גם אזי ופסולת, סיג מכל ומבורר מנוקה אינו הכסף שכאשר הכסף,

 שום בו שאין עד כ״כ הכסף כשמתברר אבל כסף, מעט בו יש הפסולת
 ועד״ז כסף, שום בפסולת נשאר לא אזי מאד, נקי כסף אם כי פסולת,
 ישראל, כלל מגדר ויוצא רשע שהוא ניכר והצירוף הבירור שע״י בנמשל,

 מן היוצא באופן רק הוא זה ענין אך לישראל. לקלקל יכול אינו ושוב
 מניחים שאין ומצב שהמעמד להיפך, זה הרי כלל בדרך אבל הכלל,
 מתבטל ועי״ז כר, וצעקה צער בנ״י אצל מעורר תומ״צ לקיים לבנ״י

בארוכה. כנ״ל כר, הקטרוג

 לפני אברהם שאמר ”מארז״ל גם לבאר יש לעיל האמור ע״פ והנה 0
 אמר כר, לפניך חוטאים ישראל ח״ו שמא רבש״ע, הקב״ה,

 אמר עליהןיס, יכפרו הקרבנות (כלומר, וגר״ משולשת עגלה לי קחה לו,
 תהא מה קיים ביהמ״ק שאין בזמן קיים, שביהמ״ק בזמן תינח לפניו,

 בהן שקוראין זמן כל קרבנות, סדר להם תקנתי כבר לו, אמר עליהם,
 העוסק כל (וכמארז״ל״ קרבן לפני מקריבין כאילו עליהן אני מעלה

 ולכאורה, עוונותיהם. כל על אני ומוחל עולה), הקריב כאילו עולה בתורת
 לימוד יועיל לא למה קרבן, הקריב כאילו לכפר התורה בלימוד כח יש אם

 דוקא. לקרבן אז הוצרך ולמה קיים, שביהמ״ק בזמן גם כקרבן התורה
מפני הוא קרבן במקום התורה לימוד של שהחשיבות הוא, הענין אך

א). (מח, פל״ז תניא )36
 מאמרי (וראה הביאור המשך חסר )37

המו״ל. ״״״■ ערב). ע׳ שם האמצעי אדמו״ר
יר׳ד. יב, דניאל )38
ב. לא, מגילה )39

ט. טו, לך לך )40
שם. מגילה פרש״י )41
 ע׳ חי״ח לקר״ש א. קי, מנחות ראה )42

וש״נ. .37 ע׳ חל״ב וש״נ. .413
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 שהצער וכיון ממש, בפועל הקרבן להקריב יכול שאינו זה על שמצטער
 כמו הצער נחשב לכן הקרבן, בהקרבת מתענג שהי׳ התענוג על מורה

 ונחשב לעילאי-י, לפרחא גדפין להיות התורה בלימוד ומתלבש התענוג,
 כ׳ שהאות הקריב, כאילו הלשון בדיוק להוסיף ויש כו׳. הקריב כאילו

 בבחי׳ הוא עצמו מצד שהלימוד שאף והיינו, כתר, לבחי׳ מרמז (כאילו)
 (מפני בהלימוד הצער ע״י הנה נפקת», מחכמה אורייתא שהרי חכמה,
 זה הרי תענוג, כמו שנחשב ממש) בפועל הקרבן להקריב יכול שאינו
 שייך זה כל אמנם, ית׳. רצונו שהם המצוות שרש הכתר, בחי׳ עד עולה

 כמו הצער נחשב שאז בפועל, קרבן להקריב אפשרות אין כאשר רק
 זה שבענין והתענוג הרצון אזי קיים, הי׳ שביהמ״ק בזמן אבל כו׳. תענוג
 בהלימוד די לא ובודאי ממש, בפועל הקרבן בהקרבת להתבטא צריך

 מה מקיים אינו ואם לעשות, מנת על להיות צריך הלימוד שהרי עצמו,
גו׳». חוקי לספר לך מה אלקים אמר ולרשע הכתוב״ אמר עליו שלומד

ו 0 ה ז  העילוי שזהו לאמר, האלה הדברים כל את אלקים וידבר ו
 להיות יכול זה הרי זמן שבכל דוקא, התורה בלימוד שישנו

 משא״כ (כנ״ל), גרונו מתוך מדברת ששכינה כמו עד נעלית במדריגה
 מניעות להם שיש ומצב במעמד שנמצאים כאלו יש הנה במצוות,
 לבחון כדי היא בזה שהכוונה לעיל, וכאמור המצוות, קיום על ועיכובים

 ונוגע אצלם ויקר חשוב התומ״צ קיום כמה עד ולגלות בנ״י את ולנסות
 הידועות, העבירות ג׳ על רק לא במס״נ עומדים שלכן נפשם, בפנימיות

 בניך ולבני לבניך דהודעתם הענין גם כולל תומ״צ, עניני כל על גם אלא
 של דורות דורי שמעמידים גו׳״, בחורב אלקיך הוי׳ לפני עמדת אשר יום

 קטרוג יהי׳ שלא פועלים ועי״ז מצוות, ולקיים תורה ללמוד שחפצים בנ״י
 ,47די לצרותיהם יאמר ממש שבקרוב ויה״ר בארוכה. כנ״ל כו׳, בנ״י על

 שנתבארו זה שבענין הענינים פרטי ככל המרחב, אל המיצר מן ויוציאם
הזקף*־. רבינו בדברי אדמו״ר״ מו״ח כ״ק ע״י

M קכא, א. פה, א. סב, זח״ב )43
טג נ, תהלים )44
ס״ג. פ״ד הזקן לאדמר״ר ת״ת הל׳ ראה )45
ט״ה ה ואתחנן )46
מג, מקץ פרש״י ב. רנא, זח״ג ע״פ )47

ך ל

 (סה״ש תרצ״ט כסלו י״ט שיחת ראה )48
).315 ע׳ תרצ״ט
 גם נזכר ״״״■ (המו״ל). הסיום חסר )49

 אחת פעולה וע״י שקול, כולו שהעולם
 הל׳ רמב״ם (ראה זכות לכף כולו את מכריעים

ה״ד). פ״ג תשובה
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מוגה בלתי

״/ יתרו ״וישמע עה״פ* מארז״ל נתבאר א.  שמע שמועה ״מה גו
 ״יתר״, יתרו: שם ביאור בהקדם — עמלק״ ומלחמת סוף ים קריעת ובא,
 טובים, במעשים שיתר ע״ש ו״יתרו״, בתורה, אחת פרשה שיתר ע״ש

 — דלעו״ז ו״מעשה״ ד״חכמה״ הקוץ בב׳ השלימות הפיכת שהו״ע
 שלו וההגבלות מהמדידות לצאת הוצרך ולזה למ״ת. כהכנה לקדושה,

 הגיור כי ״ונתגייר״, (ולא ובא שמע שמועה ״מה שזהו — למדבר ולבוא
 קריעת עמו״), ולישראל למשה אלקים עשה אשר כל ״את ששמע בגלל הי׳
ומלחמת וגילויי) העלם ויבשה, דים והמחיצות ההגבלות (ביטול סוף ים

פרשתגו. ריש ופרש״י Hמכילת )1
 ים דקריעת בנס הצורך ביאור ובהקדם )2
 למגנא״ ניסא קוב״ה עביד ״לא שהרי ״־״״ סוף

 ־״״־״ ועוד) ח. דרוש הר״ן דרשות (ראה
 ״״-” המצרים טביעת בשביל אם דלכאורה:

 א) פכ״ב, (שמו״ר ת״ל מאמר ידוע הרי
 הי׳ וא״ס, ים׳/ של לחרבו הקב״ה ״שגררן

 ד״לא לאופן (עד בים ולהטביעם לגוררם יכול
ה (בשלח אחד״ עד בהם נשאר  גם כח)) י
 ואם כו׳; ואדרבה הים, את לקרוע מבלי

 היתה הצלתם הרי ״־״״ ישראל הצלת בשביל
 לרדוף המשיכו ולא בים טבעו שהמצרים עי״ז

 יכולה היתה בים המצרים וטביעת אחריהם,
 לדעת ובפרט (כנ״ל/ קרי״ס בלא גם להיות
 שבאותו א) טו, ערכין ־״״- כשם (ד״ה התוס׳

עלת צד באותו שירדו צד
 הכנה היתה שקרי״ס ־״״״ הוא הענין אך
 לא שעליונים הגזירה ביטול שענינו למ״ת,

 לעליונים, יעלו לא ותחתונים לתחתונים ירדו
 ההגבלות ביטול שענינו דקרי״ס ההקדמה ע״י

 (ראה ויבשה ים וגילוי, העלם שבין והמחיצות
וש״ג): .202 ע׳ שבפנים לקו״ש

 גם שרואים וכפי העלם. ענינו ״״״״ ״ים״
 מציאותם אין שבים שהברואים בגשמיות,

עליהם. המכסים המים רק ונראים כלל, נראית

 בטלים שבים שהברואים לפי ־״־“ הדבר וטעם
 מציאות שאינם בהם ונרגש חיותם, למקור

 הים מציאות הוא מציאותם כל אלא לעצמם,
 חוצצים אינם (ולכן חיותם מקור שהוא

 מ״ז)); פ״ו מקואות רשב״ג (דעת במקוה
 שאז ״״״■ הים מן אותם שולים כאשר ורק

 כשפורשים (שהרי חיותם ממקור הם נפרדים
 אזי ״״״־ ב)) ג, ע״ז (ראה מתים מיד הים מן

 הברואים משא״כ בגלוי; מציאותם נראית
 בפגי למציאות נראים הם הרי ־״■“ שביבשה

 כשהם דוקא הוא חיותם שכל כיון עצמם,
 אדם ויטמנו יקברו אם (שהרי ממקורם נפרדים

חיותו). יופסק ״״״■ בארץ
 ביטול “־״״ סוף ים דקריעת הענין וזהו

 (גילוי), ליבשה (העלם) ים בין המחיצה
 ומהעלם הטבע, הגבלות כל שנתבטלו דהיינו
העלם. ־״““ ומגילוי גילוי, נעשה

 הענין אם ״״״■ דעות ב׳ יש גופא ובזה
 למעלה, מלמטה דהעלאה באופן הי׳ דקרי״ס
 דאתכסיא, לעלמא נתעלה דאתגליא שעלמא

 למטה, מלמעלה דהמשכה באופן שהי׳ או
 דאתגליא בעלמא נמשך דאתכסיא שעלמא

 בתחלתו תרל״א והחרים בהמשך (כמבואר
ואילך)). רס ע׳ ח״א תרל״א (סה״מ
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 — והגבלות) ממדידות יציאה ומונע שמקרר עמלק על (נצחון עמלק״
ואילך. 192 ע׳ חט״ז בלקו״ש ונרפסי שליט״א, אדמו״ר כ״ק ע״י הוגה

יותר: בפרטיות בכהנ״ל להוסיף ויש ב.
 שבא ״גר ביבמות*־ כדאיתא כד, רבים בקשיים כרוך הגירות ענין

 אותו מודיעין כד, להתגייר שבאת ראית מה לו אומרים כד להתגייר
 של ענשן אותו ומודיעין כד חמורות מצוות ומקצת קלות מצוות מקצת
 ים קריעת בשמיעת די הי׳ לא להתגייר שירצה כדי ולכן, כו׳״, מצוות

גו׳״. עשה אשר כל ״את לשמוע הוצרך אלא בלבד, עמלק ומלחמת סוף
הקליפות, לביטול בנוגע — דמצרים המכות :קוין ב׳ הם ובכללות

 התומ״צ: יוקר להרגש בנוגע — ומתן־תורה שבלעו״ז; השלימות לעזוב
 אילו אפילו — דמצרים המכות אודות שומע הי׳ לא יתרו אילו

 פועל הדבר הי׳ לא לישראל, עשה שהקב״ה הענינים שאר כל שומע הי׳
 ע״ד אצלו להיות יכול הי׳ עדיין אלא בשלימות, הגירות ענין את אצלו
 זה עם ביחד אבל ומקדושה, מהקב״ה אמנם אוחז הוא :השיתוף ענין

 שהיא אלא מציאות, היא ע״ז שגם שסבור כיון עבודה־זרה, גם משתף
 לגמרי לעזוב אצלו ופעל שעורר ומה הקדושה. ממציאות פחותה מציאות

 כלל, מציאות אינו שהלעו״ז ההכרה היתה — בלעו״ז שלו השלימות את
 נתגלה זה וענין ;’מלבדו״ עוד ו״אין היחידה המציאות הוא הקב״ה אלא

מצרים. קליפת שבירת שהו״ע דמצרים, במכות
 הטוב אודות לשמוע גם הוצרך — מרע״ ד״סור הענין על ונוסף
 הדעה לפי — דמתן־תורה הענין אודות ששמע מה שזהו שבקדושה,
 הי׳ גו״׳ יתרו ש״וישמע הדעה ולפי מ״ת; לאחר הי׳ גו״׳ יתרו ש״וישמע

 לקבל ישראל שעתידין ששמע עי״ז — המקראות)־* (כפשטות מ״ת קודם
 התורה, את לקבל מנת על היתה ממצרים יציאתם שהרי התורה, את

 הזה״, ההר על האלקים את תעבדון ממצרים העם את ״בהוציאך כמ״שי
 שמגודל ועד מ״ת, גו״׳, ד״תעבדון הענין בשביל היא שיצי״מ דהיינו

 מ״ת, עד שנותרו הימים את מונים היו התורה את לקבל השתוקקותם
העומר*. דספירת הענין שזהו

 י״א בשלח, מוצש״ק שיחת בשילוב )3
ג שנה שבט ז
.K מג )4
לה. ה תחנץHו )5
 ואלך ש״אלו -״״- בזה הדעות פרטי )6
״״״־ וש״נ) ב. יג, חיים״(עירובין אלקים דברי

וש״נ. א. קטז, זבחים ראה
 ד. פ״ג, שמו״ר וראה יב. ג, שמות )7

עה״פ. פרש״י
 וראה פסחים. סוף בר״ן הובאה אגדה )8

שו. מצוה חינוך
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 אל ובא״ שמע שמועה ״מה אבל ;הגירות לענין בנוגע — זה וכל
 שלאח״ז כמו במקומו, להתגייר יכול שהי׳ (אף גו״״״ צי׳ ״ארץ המדבר,

 ד״קריעת הענין זה הרי — משפחתו״*) בני את לגייר ארצו״ אל לו ״וילך
 ויבשה, דים והמחיצות ההגבלות ביטול שזהו״ע עמלק״, ומלחמת סוף ים

 בארוכה), (כנ״ל והגבלות ממרירות יציאה ומונע שמקרר המנגר ונצחון
 ובמילא, מהלעו״ז, לגמרי יצא לא וההגבלה, מהמרירה היציאה קודם כי,

 אזי לגמרי, מהלעו״ז יצא שאז ש״בא״, לאחרי ודוקא בהגיור, גם חסר
 בב׳ אצלו שהיתה השלימות את שהפך ועד בשלימותו, הגיור גם הי׳

 טובים במעשים ויתר בתורה, פרשה שיתר לקדושה, — דלעו״ז הקוץ
 בדרושי (כמבואר ומאירים טובים שיהיו ב״מעשים״ שפעל גם (כולל
אסתר״)). מגילת

 גם עמלק״ ״מלחמת אודות בהשמיעה בהצורך להוסיף ויש ג.
סוף״: ים ״קריעת אודות ששמע לאחרי

 לקבלת היחידה שהדרך ויודע קרי״ס, אודות שמע שכבר לאחרי גם
 למדבר לצאת בהכרח ולכן והגבלות, ממדידות היציאה ע״י היא התורה

 לילך צריך אתה שדוקא אומר מי :וטוען עמלק בא עדיין — כו׳ שמם
 עמהם, ואהרן ומשה בנ״י, ריבוא ששים שם נמצאים כבר — למדבר?!

 שהרי — אליך גם התורה תגיע וסוכ״ס למתן־תורה, להביא כדי בכך ודי
. פה ישנו אשר ״את ישראל, נשמות כל היו במ״ת  איננו אשר ואת .
,*  וא״כ, ,‘במ״ת״ היו הגרים נשמות שאפילו ועד בפדר״אי*, כדאיתא פה̂״

 ללכת כדי ומולדתך ארצך את תעזוב בגופך, בעצמך, שאתה צורך אין
שמם!... למדבר

פנים״ ״קבלת איזו אותו, יקבלו אופן באיזה ידע לא שיתרו גם ומה
 אליך) בא יתרו חותנך ״(אני למשה להודיע שלח שלכן לו... יערכו

רש״י. בפירוש כמבואר עמה״־*, בני׳ ושני ואשתך
 מקום תמיד יש דעמלק הקרירות שמצד — הדברים ונקודת

כו׳. לקרר כדי שונות לטענות
אדמו״ר כ״ק דברי אודות שלפנ״ז׳** בשבת בהתוועדות וכמדובר

ועוד. ב. סג, תהלים )9
כז. יח, פרשתנו ופרש״י מכילתא )10
 חל״ד תו״מ גם וראה בתחלתו. תו״א )11

ש״ג .96 ע׳ ו
יא. כט, נצבים )12

פמ״א. )13
.22 הערה 242 ע׳ חכ״ח לקו״ש ראה )14
ו. יח, פרשתנו )15
 ע׳ (לעיל בסופה בשלח ש״פ שיחת )16

ש״ג ).13 ו
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 מתחיל וכיו״ב, נס של מענין מתפעל אדם שכאשר נ״ע, (מוהרש״ב)
 הקב״ה שהרי זו, להתפעלות מקום אין דקדושה שכל שע״פ לטעון עמלק

כד. העולם את המנהיג והוא יכול״, ״כל הוא
 אלו ענינים שנתבארו כפי — דקדושה שכל ע״פ האמת הוא וכן

 ועשי׳ שאצילות ועד כו׳, יכול כל הוא שהקב״ה איך החסידות, בתורת
 דיום בהמאמרים שנתבאר וכמו דבר. בשום נתפס ואינו לגביו, שוים

 את ומפרנס זן שהקב״ה דאף ,‘שניתי״* לא הוי׳ ״אני בענין “ההילולא׳
 נתפס אינו — ענינו לפי כאו״א ,“כינים׳״ ביצי ועד ראמים ״מקרני העולם

 בדרך לפניו שידוע היינו, כו״׳™, לפני וידוע ״גלוי וכהלשון כלל, בזה
בזה. נתפס שאינו לפי כו׳, הרע את גם מהווה ולכן ,“‘ממילא

 מעניני להתפעלות מקום שאין כשם — עמלק טוען — ובמילא
 להתפעל מקום אין כך דקליפה, ע״ס שהם כינים״, ״ביצי בחי׳ כד, רע

!“דכתר ע״ס בחי׳ ראמים״, מ״קרני
 מצד שהרי סוף, ים מקריעת גם להתפעל מקום אין שכן, וכיון

!כלל פלא זה אין יכול״ ד״כל הענין
 ד״עמלק״ הענין לאח״ז נמשך — דעמלק הקרירות ומבחינת

 שלם השם ד״אין להענין ועד כד, ספיקות שמטיל — ספק״ בגימטריא
בפועל, התומ״צ מקיום שמונע — שלם״״ הכסא ואין

 שהרי — יתרו של בדעתו גם עלו עמלק, של הטענות שכל ומובן
 הידוע ע״פ ובפרט כד. שכלו מעלת מצד פרעה״, מיועצי הי׳ יתרו

 יתרו שפרעה אחדים)״ במקומות בחסידות גם (והובא בקבלה ומבואר
 מלשון הוא ועמלק ״הערך״״, אותיות ״פרעה״ כי לזה, זה שייכים ועמלק
פרעה. מיועצי הי׳ ויתרו ערפו״״, גו׳ את ״ומלק

 פי״ד ה׳שי״ת לגני באתי המשך )17
 לגני באתי ד״ה ).135 ע׳ תש״י (סה״מ

19 ע׳ (לעיל ואילך פ״ב בשלח פ׳ דמוצש״ק
ואילו)•

ה ג, מלאכי )18
ב. ג, ע״ז )19
ועוד. ב. יג, עירובין )20
 גם וראה שכב. ע׳ תרכ״ז סה״מ ראה )21

וש״ג. .197 ע׳ חי״ח לקו״ש
(לעיל פ״ד הנ״ל לגני באתי ד״ה ראה )22

וש״ג. ).21 ש
 סקי״ח. בהוספות טוב שם כתר ראה )23
וש״נ. .13 ע׳ לעיל גם וראה

בשלח. ס״פ פרש״י תצא. ס״פ תנחומא )24
א. סט, זח״ב וש״ג. א. יא, סוטה ראה )25
ע׳ תש״ט קצג. ע׳ תרפ״ה סה״מ ראה )26

וש״נ. .52
 שמות. ור״פ וישב, ר״פ להאריז״ל ל״ת )27
ועוד.
ח. ה, ויקרא )28


