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בס"ד*. מוצאי ש"ק פ' אמור, י"ג אייר**, אור לי"ד אייר, פסח שני, ה‘תשל"ח

ַמֲאָמרֹו  ּבְ ֶצֶדק  ַמח  ַהּצֶ ַאְדמּו"ר  ּוְמָבֵאר  ִני,  ׁשֵ ַסח  ּפֶ ִעְנַין  ְלָהִבין
ה  לֹשָׁ ׁשְ י  ּפִ ַעל  יּוַבן  ִני  ׁשֵ ַסח  ּפֶ ִעְנַין  ּדְ ֶזה1,  ְתִחיל  ַהּמַ ּבּור  ּדִ

מֹות.  ַהְקּדָ

ְוֹחֶדׁש  )ִניָסן(  ָהִראׁשֹון  ֹחֶדׁש  ין  ּבֵ ַהֶהְפֵרׁש  ִהיא  ָהא'  ָמה  ַהְקּדָ

ִהיא  ּבֹו  ה  ֻקּדָ ַהּנְ ׁשֶ ִניָסן,  ְבֹחֶדׁש  ּדִ ָהָאָדם.  ֲעבֹוַדת  ּבַ יר(  )ִאּיָ ִני  ֵ ַהּשׁ

ָתְקּפֹו  ָהָרע הּוא ּבְ סּור ֵמָרע, ַהְינּו ׁשֶ ְיִציַאת ִמְצַרִים, ִהיא ָהֲעבֹוָדה ּדְ

ְפָיא2.  ְוָהֲעבֹוָדה ִהיא ִלְהיֹות סּור ֵמָרע, ָלֵצאת ְוִלְברֹוַח ֵמָהָרע, ִאְתּכַ

ל  ּבֹו הּוא ִנְבּדָ ל ֹחֶדׁש ֶזה ׁשֶ ֻיָחד ׁשֶ ִעְנָינֹו ַהּמְ יר ]ּדְ ֹחֶדׁש ִאּיָ ְוָהֲעבֹוָדה ּדְ

ְסִפיַרת  ָנּה ִמְצָוה ְמֻיָחָדה )ּדִ ָכל יֹום ּבֹו ֶיׁשְ ּבְ ים הּוא ׁשֶ ָאר ֶהֳחָדׁשִ ְ ִמּשׁ

ּדֹות  רּור ַהּמִ ִעְנָיָנה הּוא4 ּבֵ ְסִפיַרת ָהעֶֹמר, ׁשֶ ָהעֶֹמר(3[ ִהיא ָהֲעבֹוָדה ּדִ

ַלֹחֶדׁש  ֶאָחד  ּבְ תּוב5  ּכָ ֶ ּשׁ ַמה  ְוֶזהּו  ָכא.  ִאְתַהּפְ ה,  ָ ִלְקֻדּשׁ ַוֲהִפיָכָתם 

יִציַאת  ּדִ ָהִראׁשֹוָנה  ֲעבֹוָדה  ּדַ ִמְצַרִים,  ֵמֶאֶרץ  ְלֵצאָתם  גו'  ִני  ֵ ַהּשׁ

ֶזה  ּוְלַאֲחֵרי  ָאֳחָרא,  ִסְטָרא  ְפָיא  ִאְתּכַ ִהיא  ָהִראׁשֹון,  ֹחֶדׁש  ִמְצַרִים, 

ֹחֶדׁש  ִמְצַרִים,  יִציַאת  ּבִ ה  ִנּיָ ׁשְ ֲעבֹוָדה  ָכא,  ְדִאְתַהּפְ ָהֲעבֹוָדה  ָאה  ּבָ

ִני6.  ֵ ַהּשׁ

THREE 
PREFACES ON 
THE FIRST 
PESACH VS 
THE SECOND

AS TWO 
MODES OF 
OUR SERVICE

הרב  וכו'  דהוו"ח  יארצייט   )*
 – של  אחיו  לייב,  ארי'  ישראל 
יבדל לחיים טובים – כ"ק אדמו"ר 

שליט"א.

פסח  בקונטרס  לאור  יצא   )**
שני  פסח  "לקראת  תשמ"ט,   – שני 
הבעל"ט – הננו מוציאים לאור . . 

מוצש"ק אמור תשמ"ט".

1( נדפס באוה"ת בהעלותך ע' שסז 
ואילך.

2( תניא פל"א )מ, ב(.

 263 ע'  ח"א  לקו"ש  גם  ראה   )3
ואילך. ובכ"מ.

ד"ה  אמור  א.  ג,  ויקרא  לקו"ת   )4
ביאור  במדבר  ד(.  )לה,  וספרתם 

א  )יט,  אמון  אצלו  ואהי'  לד"ה 
אדמו"ר  מאמרי  ועוד.  ואילך(. 
להבין  ד"ה  ח"ב  במדבר  האמצעי 
ענין הספירה )ע' תמו. שם ע' תפט 

ואילך(. ועוד.

5( במדבר א, א.

6( לקו"ת במדבר ג, א.
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ִפירֹות.  ִעְנַין ַהּסְ ים ֵאּלּו ּבְ ֵני ֳחָדׁשִ ין ׁשְ ָמה ַהב' ִהיא ַהִחּלּוק ּבֵ ְוַהְקּדָ

ה ְלַמְעָלה,  ַמּטָ ַמְלכּות, ְסִפיָרה ָהִראׁשֹוָנה ִמּלְ ֹחֶדׁש ָהִראׁשֹון הּוא ּבְ ּדְ

ֵני  ׁשְ ֲאָמר, ּדִ ַהּמַ ה7. ּוְמָבֵאר ּבְ ִנּיָ ְ יסֹוד, ְסִפיָרה ַהּשׁ ִני הּוא ּבִ ֵ ְוֹחֶדׁש ַהּשׁ

ְוִעְנָיָנם  ָהָאָדם,  ֲעבֹוַדת  ּבַ יר  ְוִאּיָ ִניָסן  ל  ׁשֶ ]ִעְנָיָנם  ֵאּלּו  מֹות  ַהְקּדָ

ְתִחיל  ַהּמַ ּבּור  ּדִ אֹור  תֹוָרה  ּבְ ְמבָֹאר  ּכִ ְלֶזה,  ֶזה  ִכים  ּיָ ׁשַ ְסִפירֹות[  ּבִ

ָהיּו  ָבִטים )ׁשֶ ְ ַעל ְיֵדי ַהּשׁ רּור ׁשֶ ַהּבֵ ים8 ּדְ ִמים ֲאֻלּמִ ה ֲאַנְחנּו ְמַאּלְ ְוִהּנֵ

ׁש  ַהּיֵ ּטּול  ּבִ ַרק  הּוא  ִראׁשֹון,  רּור  ּבֵ ְלכּות(,  ַהּמַ ִלְבִחיַנת  ָבה  ֶמְרּכָ

ְיסֹוד,  ִחיַנת  ּבְ יק,  ּדִ ַהּצַ יֹוֵסף  ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ רּור  ְוַהּבֵ ְפָיא9,(  ִאְתּכַ ְגַמת  )ּדֻ

ְגַמת  )ּדֻ ְמִציאּות  ּבִ ּטּול  ּבִ אלֹקּות,  ּבֵ ִנְכָלל  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ הּוא  ִני,  ׁשֵ רּור  ּבֵ

ָכא9.(  ִאְתַהּפְ

ּוְקִפיָצה10,  ּלּוג  ּדִ ׁשֹון  ִמּלְ ַסח  ּפֶ ַסח,  ּפֶ ִעְנַין  ּדְ ִהיא,  ַהג'  ָמה  ְוַהְקּדָ

לּות  ְלׁשְ ּתַ ֶדֶרְך ִהׁשְ ֵאיָנּה ְיכֹוָלה ָלבֹוא ּבְ יֹוֵתר ׁשֶ ָכה ַנֲעֵלית ּבְ הּוא ַהְמׁשָ

ה  ִמּזֶ ֲאָמר, ּדְ ַהּמַ ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה11. ּוְמָבֵאר ּבְ ְמבָֹאר ּבְ ּלּוג, ּכִ ֶדֶרְך ּדִ ְוַרק ּבְ

ַמְעָלה  ּלְ ׁשֶ ָכה  ַהְמׁשָ ִדּלּוג,  הּוא  ִני12  ׁשֵ ַסח  ּפֶ ל  ׁשֶ ִעְנָינֹו  ם  ּגַ ׁשֶ מּוָבן, 

קֹום  ַהּמָ ִני הּוא ּבְ ַסח ִראׁשֹון ּוֶפַסח ׁשֵ ין ּפֶ לּות. ְוַהִחּלּוק ּבֵ ְלׁשְ ּתַ ֵמִהׁשְ

ִתיב13 ּוָפַסח ֲהָוָי'  ְבֶפַסח ִראׁשֹון ּכְ ָכה זֹו. ּדִ ֶכת ַהְמׁשָ ּבֹו ִנְמׁשֶ ּוְבָהִעְנָין ׁשֶ

ַתח, ְסִפיַרת  ּפֶ ּלּוג )ּוָפַסח( ָהְיָתה ּבַ ֶדֶרְך ּדִ ּבְ ָכה ׁשֶ ַהַהְמׁשָ ַתח, ׁשֶ ַעל ַהּפֶ

ַלֲהָוָי'15(  ַער  ַ ַהּשׁ )ֶזה  ָאה  ּתָ ּתַ ִיְרָאה  ּבְ  – ָהָאָדם  ּוְבֶנֶפׁש  ְלכּות14,  ַהּמַ

ֶפַסח  ּבְ ׁשֶ ּלּוג  ּדִ ֶדֶרְך  ּבְ ׁשֶ ָכה  ְוַהַהְמׁשָ ֵמָרע16,  סּור  ּדְ ֶֹרׁש  ַהּשׁ ִהיא  ׁשֶ

רּות  ְ ֶנֶפׁש ָהָאָדם הּוא ַהִהְתַקּשׁ ִעְנָיָנּה ּבְ ְסִפיַרת ַהְיסֹוד, ׁשֶ ִני ִהיא ּבִ ׁשֵ

ָכא. ה, ִאְתַהּפְ ָ ּלֹו ִלְקֻדּשׁ ּדֹות ׁשֶ ִכים ַהּמִ ַעל ְיֵדי ֶזה ֶנְהּפָ ְוָהַאֲהָבה17, ׁשֶ

AS TWO 
LEVELS OF 
G-DLINESS

AS TWO 
LEAPS

7( זהר ח"ג קיז, ב – הובא בלקו"ת 
שם ובאוה"ת בהעלותך שם.

8( וישב כח, א־ב.

9( ראה סה"מ תקס"ה ח"ב ע' א'יד 
שם(  בהעלותך  באוה"ת  )הובא 
ׁשּמ"ן )ּברּור ראׁשֹון( הּוא אתּכפיא, 
ׁשני(  )ּברּור  מ"ד  המׁשכת  ידי  ועל 

נעׂשה אתהּפכא.

יא. שם,  יב,  10( פרש"י עה"פ בא 

יג. וראה מכילתא עה"פ שם, יג.

11( שה"ש ד"ה קול דודי פ"ג )טו, 
סע"א ואילך(. וראה גם לקו"ת צו 

יג, ד. ובכ"מ.

12( כשמו – פסח שני.

13( בא שם, כג. וראה לקו"ת שה"ש 
ה'תש"ח  צאתך  כימי  ד"ה  ב.  שם, 

פי"א )סה"מ ה'תש"ח ע' 164(.

לקו"ת  סע"א.  לו,  ח"ב  זהר   )14
וסה"מ ה'תש"ח שם.

15( תהלים קיח, כ. זהר ח"א ז, ב. 
קונטרס העבודה ספ"ב )ע' 17(.

16( תניא ריש פמ"א. וראה גם שם 
פ"ד בתחלתו. ובכ"מ.

17( כ"ה באוה"ת בהעלותך שם )ע' 
שסח(. וראה אגה"ק סט"ו )קכג, ב(. 

ובכ"מ.
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- ב -

ַסח ִראׁשֹון ִהיא  י ּפֶ ִני ְלַגּבֵ ֶפַסח ׁשֵ ֲעָלה ּדְ ַהּמַ ֵיׁש ְלהֹוִסיף, ׁשֶ ְואּוַלי
א  ָמקֹום ַנֲעֶלה יֹוֵתר, ֶאּלָ ְך ּבְ ִני ִנְמׁשָ ֶפַסח ׁשֵ ּלּוג ּדְ ַהּדִ לֹא ַרק ׁשֶ

ְקָרא  ּנִ ה ׁשֶ ם ִמּזֶ ּלּוג ַנֲעֶלה יֹוֵתר. ְוַכּמּוָבן ּגַ ּלּוג ַעְצמֹו הּוא ּדִ ם ַהּדִ ּגַ ׁשֶ

ַסח  ַהּפֶ ִני הּוא לֹא )ַרק( ׁשֶ ֶפַסח ׁשֵ ׁשּוט ּדְ ֵפרּוׁש ַהּפָ ִני, ּדְ ַסח ׁשֵ ם ּפֶ ׁשֵ ּבְ

הּוא  ּלּוג(  )ַהּדִ ַהֶּפַסח  ם(  )ּגַ ׁשֶ א  ֶאּלָ ִני  ְדׁשֵ א  ַדְרּגָ ּבְ ְך  ִנְמׁשָ ּלּוג(  )ַהּדִ

ֲאָמר  ַהּמַ תּוב ּבְ ּכָ ֶ ֶפַסח ִראׁשֹון. ּוַמה ּשׁ ּלּוג ּדְ ּלּוג ַנֲעֶלה יֹוֵתר ֵמַהּדִ ִני, ּדִ ׁשֵ

ִני  א ְדׁשֵ ְרּגָ ַהּדַ ּבְ ְך  ִנְמׁשָ ִני  ֶפַסח ׁשֵ ּדְ ּלּוג  ַהּדִ ִני הּוא ׁשֶ ַסח ׁשֵ ּפֶ ֵפרּוׁש  ּדְ

ַנֲעֶלה  הּוא  ּלּוג  ַהּדִ )ׁשֶ ִני  ׁשֵ ֶפַסח  ּדְ ּלּוג  ַהּדִ ַמֲעַלת  י  ּכִ הּוא,  )ְיסֹוד(, 

ן  ִדְלַקּמָ )ּכְ ִני  ְדׁשֵ א  ְרּגָ ַהּדַ ּבְ ְך  ִנְמׁשָ ּלּוג  ַהּדִ ׁשֶ ֶזה  ּבְ ם(  )ּגַ ִנְרֶאה  יֹוֵתר( 

ְסִעיף ה(.

ִני הּוא  ַסח ׁשֵ ּפֶ ַמח ֶצֶדק( ׁשֶ ַהּצֶ "ל )ּדְ אּור ַהּנַ ר ַהּבֵ ֵ י ֶזה ֵיׁש ְלַקּשׁ ּפִ ְוַעל
ַמת ָהֲעבֹוָדה  ָאה ְלַאֲחֵרי ַהְקּדָ ֲעבֹוָדה ַהּבָ ה ְוַנֲעֵלית ּבַ ִנּיָ א ׁשְ ְרּגָ ּדַ

הּוא  טּות, ׁשֶ ַפׁשְ הּוא ּבְ מֹו ׁשֶ ִני ּכְ ֶפַסח ׁשֵ ֶפַסח ִראׁשֹון, ִעם ָהִעְנָין ּדְ ּדְ

ן  ִני ְמַתּקֵ ַסח ׁשֵ ּפֶ י ֶזה ׁשֶ ַסח18, ּכִ ּלֹא ִהְקִריב ּפֶ ָלָמה ְלִמי ׁשֶ ּקּון ְוַהׁשְ ּתִ

ֶפַסח  ּלּוי ּדְ ַהּגִ ֵני ׁשֶ ַסח הּוא ִמּפְ ּלֹא ִהְקִריב ּפֶ ֶזה ׁשֶ רֹון ּדְ ִלים ַהִחּסָ ּוַמׁשְ

ם לֹא  לֹות, ּגַ ֵאין ּבֹו ְמִדידֹות ְוַהְגּבָ ַהְדָרָגה, ׁשֶ ּלֹא ּבְ ּלּוג ׁשֶ ִני הּוא ּדִ ׁשֵ

ּלּוי ֶזה  ּגִ י  ּוְלַגּבֵ ֶפַסח )ִראׁשֹון(19,  ּדְ ּלּוג  ל ַהּדִ לֹות ׁשֶ ִדידֹות ְוַהַהְגּבָ ַהּמְ

– "ִאיז ִניָטא ֵקיין ַפאְרַפאְלן"20.

A GREATER 
LEAP

MAKING UP 
FOR WHAT 
THE FIRST 
LEAP LACKED

וראה  א.  צג,  פסחים  ראה   )18
בארוכה לקו"ש חי"ח שיחה ג' לפ' 
ׁשּגם  ואילך(,   126 )ע'  בהעלותך 
היא  וכן  ׁשם(,  )פסחים  רּבי  לדעת 
פסח  קרבן  הל'  )רמב"ם  ההלכה 
רפ"ה( ׁשּפסח ׁשני רגל ּבפני עצמֹו 
הּוא  ׁשני  ּפסח  ׁשל  ִעְנָינֹו   – הּוא 
ׁשּלכן  ּדראׁשֹון,  לחּסרֹון  ּתׁשלּומין 
ֵאינֹו  הראׁשֹון  את  ׁשעׂשה  מי  ּכל 

עֹוׂשה את הּׁשני.

19( ועל ּפי זה יּובן זה ׁשּלדעת רּבי 
ּבין  ׁשּנתּגּיר  ּגר  ההלכה(  היא  )וכן 
ּפסח ראׁשֹון לפסח ׁשני מביא ּפסח 
עּקר  רּבי  לדעת  ׁשּגם  אף   – ׁשני 
ּבפסח  הּוא  הּפסח  ּדהקרבת  הּזמן 
ראׁשֹון )והענין ּדפסח ׁשני הּוא רק 
ראׁשֹון,  ּדפסח  להחּסרֹון  ּתׁשלּומין 
)ּבפסח  ואז  הּקֹודמת(,  ּכבהערה 
ראׁשֹון( ֹלא היה ׁשּיְך לענין ּפסח – 
ּכי מּכיון ׁשעל ידי הּדּלּוג ּדפסח ׁשני 

מתּבּטלים ּגם הּמדידֹות וההגּבלֹות 
ּדפסח ראׁשֹון, לכן היכלת להׁשלים 
ּפסח  ׁשּבעת  ּבזה  גם  הּוא  החּסרֹון 
ּבגדר  אצלֹו  זה  היה  ֹלא  ראׁשֹון 

"חּסרֹון".

20( "היום יום" יד אייר, פסח שני 
)משיחת פסח שני ה'תש"א ס"ה – 

סה"ש ה'תש"א ע' 115(.
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הּוא,  ְלַמְלכּות  ָז"א  ין  ּבֵ ֵמַהִחּלּוִקים  ּדְ דּוַע21  ַהּיָ ים  ַהְקּדִ ּבְ ֶזה  ְויּוַבן
ְבַי"ע, ְוָז"א הּוא ָקֶצה  ְלכּות ִהיא ָקֶצה ָהֶעְליֹון )ָמקֹור( ּדִ ַהּמַ ׁשֶ

ֶזה  ּדְ מּוָבן  ָרע22,  ְיגּוְרָך  לֹא  ֲאִצילּות  ּבַ ׁשֶ ְוֵכיָון  ֲאִצילּות.  ּדַ ְחּתֹון  ַהּתַ

ָכא,  ִאְתַהּפְ ּדְ ָהִעְנָין  רּור,  ַהּבֵ ֵלמּות  ׁשְ ה  ַנֲעׂשֶ ַהְיסֹוד )ָז"א(  ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ

ד ָז"א הּוא )לֹא  ּצַ ּמִ ר ָהֲעבֹוָדה ׁשֶ ְך ְלָבֵרר23, ְוִעּקַ הּוא ִנְמׁשָ מֹו ׁשֶ הּוא ּכְ

יְך אֹור24.  א( ְלַהְמׁשִ רּוִרים, ֶאּלָ ִעְנַין ַהּבֵ

ִני  ֵ ַהּשׁ ֹחֶדׁש  ל  ׁשֶ )ִעְנָינֹו  ַהְיסֹוד  ִלְסִפיַרת  ּנֹוֵגַע  ּבַ הּוא  ׁשֶ ּוְכמֹו 

ְסִפיַרת ָהעֶֹמר  ּנֹוֵגַע ְלָהֲעבֹוָדה ּדִ ֶרְך ֶזה הּוא ַגם ּבַ ְסִפירֹות(, ַעל ּדֶ ּבִ

אּור  ר ִעְנָיָנּה )ְלִפי ּבֵ ִעּקַ ֲעבֹוַדת ָהָאָדם(, ׁשֶ ִני ּבַ ֵ ל ֹחֶדׁש ַהּשׁ )ִעְנָינֹו ׁשֶ

ַכת  ַהְמׁשָ א  ֶאּלָ ֲהִמית  ַהּבַ ֶנֶפׁש  ּדְ ּדֹות  ַהּמִ רּור  ּבֵ לֹא  הּוא  ֶאָחד(25 

ְוֵיׁש  ַהּנּו"ן26.  ַער  ׁשַ ם  ּגַ ְך  ִנְמׁשָ ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ְוַעד  ִביָנה,  ֲעֵרי  ׁשַ מ"ט 

י ֵתבֹות ַאְבָרָהם ִיְצָחק ַיֲעקֹב  יר הּוא ָראׁשֵ ִאּיָ ֶ ֶזהּו ַגם ַמה ּשׁ לֹוַמר, ּדְ

ֹאֶפן  ּבְ הּוא  ָבה  ֶמְרּכָ ּדְ ּטּול  ַהּבִ ׁשֶ ָבה,  ְרּכָ ַהּמֶ ַרְגֵלי  ד'  ֵהם  ׁשֶ ָרֵחל27, 

ִריְך  ּצָ ׁשֶ ְלָרע  ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ּוִמּכָ ֵיׁשּות  ל  ׁשֶ ְלִעְנָין  ָמקֹום  ֵאין  ה  ִחּלָ ַכּתְ ּלְ ּמִ ׁשֶ

ָבה29  ְרּכָ ִעְנַין ָהָאבֹות ֵהן ֵהן ַהּמֶ ַתְנָיא28 ּבְ ּטּול, ְוִכְמבָֹאר ּבְ ִלְפעֹול ּבֹו ּבִ

ָבה ַרק ְלָרצֹון ָהֶעְליֹון ְלַבּדֹו ָּכל ְיֵמיֶהם. ּלֹא ַנֲעׂשּו ֶמְרּכָ ׁשֶ

NOTHING 
BUT LIGHT

BEYOND 
REFINEMENT

המשך  ב.  פא,  תרומה  תו"א   )21
תרס"ו ס"ע רפד ]בהוצאה החדשה 

– ע' שעח[ ואילך. ובכ"מ.

במדבר  לקו"ת  ה.  ה,  תהלים   )22
אדמו"ר האמצעי  סע"ג. מאמרי  ג, 

דברים ח"ד ע' א'תצג. וש"נ.

ע'  ח"ב  תער"ב  המשך  ראה   )23
א'מט. שם ע' א'עא.

)קמד,  סכ"ו  מאגה"ק  להעיר   )24
הּמלכּות  מּצד  ׁשאפילּו  ואילך(,  ב 
"ּבזמן  דוקא  הּוא  הּברּורים  ענין   –

ּבצאת  "אבל  הּׁשכינה",  ּגלּות 
. אזי ֹלא   . נֹוגּה  הּׁשכינה מּקליּפת 
לברר  והּמצוֹות  הּתֹורה  עסק  יהיה 
אֹורֹות  להמׁשיְך   .  . אם  ּכי  ּברּורין 

עליֹונים".

ספה"ע  ענין  להבין  ד"ה  ראה   )25
תשמ"ז  )התוועדויות  ה'תשמ"ז 
ׁשּבהּדרּוׁשים  ואילך(,   310 ע'  ח"ג 
המדּברים ּבענין ספירת העמר – ג' 
ּדספירת  ׁשהעבֹודה  א(  ּביאּורים: 
ּדסּור  הּקּוין,  ב'  ּבּה  יׁש  העמר 
ׁשהעבֹודה  ב(  טֹוב.  ּודועׂשה  מרע 

ּדספירת העמר היא רק ּבהּקו ּדסּור 
ּדועׂשה  ּבהּקו  רק  ׁשהיא  ג(  מרע. 

טֹוב.

26( לקו"ת במדבר יב, א. ובכ"מ.

27( מאורי אור מערכת א' אות פד. 
מגלה  ס"כ.  סקכ"ו  לאה"ע  ב"ש 

עמוקות אופן קכא.

28( פכ"ג )כח, ב(.

וראה  ו.  פפ"ב,  ו.  פמ"ז,  ב"ר   )29
דברים  האמצעי  אדמו"ר  מאמרי 

ח"א ע' רטו. וש"נ.
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ֵני ִעְנָיִנים. ָהֲעבֹוָדה  ִני, ׁשְ ֵ יר, ֹחֶדׁש ַהּשׁ ְבֹחֶדׁש ִאּיָ ֶזה מּוָבן, ּדִ ל ּוִמּכָ
ְוָהֲעבֹוָדה  ֵמָרע30,  סּור  ּדְ ֵלמּות  ְ ַהּשׁ ְכִלית  ּתַ ָכא,  ְדִאְתַהּפְ

לֹוַמר,  ְוֵיׁש  טֹוב32.  ה  ַוֲעׂשֵ ַעְצָמּה,  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ָחִיל31  ֶאל  ֵמַחִיל  ֵיְלכּו  ּדְ

ְלֵצאָתם  ִנית  ֵ ַהּשׁ ָנה  ָ ּשׁ ּבַ ִני  ֵ ַהּשׁ ֹחֶדׁש  ּבַ ָרֵאל  ִיׂשְ ְבֵני  ּדִ ְנָין  ַהּמִ ׁשֶ ֶזהּו  ּדְ

ֵמָרע  סּור  ּדְ ָהִעְנָין  י  ּכִ ְוַאֲהרֹן33,  ה  ֹמשֶׁ ְיֵדי  ַעל  ָהָיה  ִמְצַרִים  ֵמֶאֶרץ 

ְורֹוֵדף  לֹום  ׁשָ אֹוֵהב  הּוא  ִעְנָינֹו  ׁשֶ ְלַאֲהרֹן  ְך  ּיָ ׁשַ ִני(  ֵ ַהּשׁ ֹחֶדׁש  ּבַ )ׁשֶ

רּוד, ְוָהִעְנָין  ֲחלֶֹקת ְוַהּפֵ לֹול ַהּמַ לֹום הּוא ִלׁשְ ָ ִעְנַין ַהּשׁ לֹום כו'34, ּדְ ׁשָ

ּתֹוָרה35,  הּוא  ִעְנָינֹו  ׁשֶ ה  ְלֹמשֶׁ ְך  ּיָ ׁשַ יר(  ִאּיָ ֹחֶדׁש  ּבְ )ׁשֶ טֹוב  ה  ַוֲעׂשֵ ּדְ

לֹום36,  ּה ְנִתיַנת ָמקֹום ְלִעְנָין ָהְפִכי ַחס ְוׁשָ ְך ּבָ ּיָ ה ֵאין ׁשַ ִחּלָ ַכּתְ ּלְ ּמִ ׁשֶ

ּנֹוַלד  ׁשֶ ּכְ ד  ּיָ ּמִ ׁשֶ הּוא  טֹוב  י  ּכִ אֹותֹו  ֶרא  ַוּתֵ תּוב37  ּכָ ֶ ּשׁ ַמה  ַגם  ֶזהּו  ּדְ

ּלֹו אֹוָרה38. ִית ּכֻ א ַהּבַ ִנְתַמּלֵ

ה39, ַאף  ִציַאת ִמְצַרִים ָהְיָתה ַעל ְיֵדי ַאֲהרֹן ּוֹמשֶׁ ּיְ ֶזה ׁשֶ לֹוַמר, ּדְ ְוֵיׁש
יִציַאת ִמְצַרִים ִהיא סּור ֵמָרע, ּוְבסּור ֵמָרע גּוָפא  ָהֲעבֹוָדה ּדִ ׁשֶ

ִלְהיֹות  ְצִריָכה  ְפָיא  ְדִאְתּכַ ָהֲעבֹוָדה  ַגם  י  ּכִ הּוא,  ְפָיא,  ִאְתּכַ ּדְ ֹאֶפן  ּבְ

ה  ַוֲעׂשֵ ו ּדְ ַהּקַ א ַגם ְלָהֲעבֹוָדה ּבְ ָכא, ֶאּלָ ִביא לֹא ַרק ְלִאְתַהּפְ ּתָ ֹאֶפן ׁשֶ ּבְ

ֶרְך ַהְמבָֹאר  הּוא ַעל ּדֶ רּוִרים. ְוֵיׁש לֹוַמר ׁשֶ ַמְעָלה ֵמִעְנַין ַהּבֵ ּלְ טֹוב ׁשֶ

ְצִריִכים  ע41,  ִהי ָרׁשָ ּתְ ר ֲעבֹוָדָתם הּוא ַאל  ִעּקַ ׁשֶ ֵאּלּו  ם  ּגַ ׁשֶ ַתְנָיא40  ּבְ

ּנֹוֵגַע ִלְהיֹות מֹוֵאס  יק, ֵהן ּבַ ִהי ַצּדִ בּוָעה41 ּתְ ְ ם ֶאת ַהּשׁ ל ְלַקּיֵ ּדֵ ּתַ ְלִהׁשְ

AHARON 
AND MOSHE 

A TASTE OF 
PERFECTION

ׁשהיא  )מלקו"ת(  ס"א  וכנ"ל   )30
מצרים.  ּביציאת  הּׁשנּיה  עבֹודה 
ּדהיציאה  שסז(  )ע'  שם  ובאוה"ת 
מּמצרים ּבחדׁש הראׁשֹון הּוא "סּור 
ּבחינה  "הּוא  ּובאּייר  ָּגמּור",  ֵמָרע 
ׁשנית, לצאת אפילּו ִמְּקִלַּפת נֹוַגּה".

31( תהלים פד, ח.

32( להעיר מלקו"ת בלק עג, סע"ג 
ּדועׂשה  העבֹודה  ידי  ׁשעל  ואילך, 
טֹוב ממׁשיכים "טֹוב העליֹון ׁשהּוא 

ַהְיסֹוד" )ענינֹו ׁשל חדׁש אּייר(.

)עג,  שם  בלקו"ת  המבואר  וע"פ 
טֹוב  ּדועׂשה  העבֹודה  ידי  ׁשעל  ד( 

מהּצמצּום  הּנמׁשְך  ההסּתר  "מתּקן 
ּדׁשם אֹלקים", ּו"כׁשאין עֹוׂשה טֹוב 
 – הּדינין"  התּגּברּות  ּגֹורם  ּכדבעי 
אּייר  ּבחדׁש  ׁשהעבֹודה  זה  יּומּתק 
דאּייר  ׁשהעבֹודה  להּביאּור  )ּגם 
היא ועׂשה טֹוב( היא עבֹודה ׁשנּיה 

ִּביִציַאת ִמְצַרִים.

ג(  א,  )במדבר  ׁשּכתּוב  ּכמֹו   )33
ַאָּתה  לצבאֹותם  אֹותם  ּתפקדּו 

ְוַאֲהֹרן.

34( אבות פ"א מי"ב.

35( ּכמֹו ׁשּכתּוב "זכרּו ּתֹורת מׁשה 
עבּדי" – מלאכי ג, כב. וראה שבת 

פט, א. שמו"ר פ"ל, ד. וש"נ.

מקּבלין  אינן  ּתֹורה  ּדדברי   )36
טּומאה – ברכות כב, א.

37( שמות ב, ב.

א.  יב,  מסוטה  עה"פ,  פרש"י   )38
שמו"ר פ"א, כ. ועוד.

39( ראה וארא ו, כו־כז. וראה ספר 
ביחס  אהרן  ערך  הערכים־חב"ד 

למשה ס"י )ע' קעג ואילך(. וש"נ.

40( פי"ד )כ, א(.

41( נדה ל, סע"ב.
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ה' ַעל ְיֵדי  מֹוַח ּבַ ג ְוִלׂשְ ּנֹוֵגַע ְלִהְתַעּנֵ ָכא( ְוֵהן ּבַ ִאְתַהּפְ ָרע )ָהִעְנָין ּדְ ּבְ

ַמְעָלה  ּלְ ה ׁשֶ ָ רּוְך הּוא )ָהֲעבֹוָדה ִדְקֻדּשׁ ת ֵאין סֹוף ּבָ ְגֻדּלַ ִהְתּבֹוְננּות ּבִ

רּוִרים(. ֵמִעְנַין ַהּבֵ

- ה -

ָהֲעבֹוָדה  ְמָצִאים ּבְ ּנִ ׁשֶ ם ּכְ ּגַ יָסא, ׁשֶ ֶרְך ֶזה הּוא ְלִאיָדְך ּגִ ַעל ּדֶ ה ְוִהּנֵ
ָכא, ּוְלַמְעָלה יֹוֵתר ָהֲעבֹוָדה  יר )ָהֲעבֹוָדה ְדִאְתַהּפְ ֹחֶדׁש ִאּיָ ּדְ

ל ָהֲעבֹוָדה  ֲעלּות ׁשֶ ְוַהִהְתּפַ ם ֵמַהַחּיּות  ָבה( ָצִריְך ִלְהיֹות רֹשֶׁ ְדֶמְרּכָ

יַח43.  ׁשִ ַהּמָ ִלימֹות  ם  ּגַ ִמְצַרִים  ְיִציַאת  יִרין42  ַמְזּכִ ֵכן  ּלָ ׁשֶ ְפָיא,  ְדִאְתּכַ

ּגֹוֶרֶמת  ֵמָהָרע  ְרָאה  ַהּיִ ה  ִהּנֵ ָתְקּפֹו,  ּבְ הּוא  ָהָרע  ְכׁשֶ ּדִ הּוא,  ְוָהִעְנָין 

ם  ה ּגַ ָרֵאל ַנֲעׂשֶ ִיׂשְ זֹון ּדְ זֹון44. ְוַעל ְיֵדי ַהִחּפָ ִחּפָ ֹאֶפן ּדְ ּנּו ּבְ ִריָחה ִמּמֶ ַהּבְ

ָבעֹות46.  ַהּגְ ַעל  ץ  ְמַקּפֵ ֶהָהִרים  ַעל  ג  ְמַדּלֵ ְבָיכֹול,  ּכִ ִכיָנה45  ְ ַהּשׁ זֹון  ִחּפָ

ן  ּכֵ ֵאין  ֶ ּשׁ ַמה  ְוַהְדָרָגה.  ֶדר  ִמּסֵ ַמְעָלה  ּלְ ׁשֶ ְלִדּלּוג  ֵמִביא  זֹון  ִחּפָ ּדְ

ן ָהֲעבֹוָדה  ּכֵ ל ׁשֶ ָבר ֵמָהָרע, ּוִמּכָ ָצא ּכְ ּיָ ָכא ְלַאֲחֵרי ׁשֶ ָהֲעבֹוָדה ְדִאְתַהּפְ

ִעְנַין  ּה  ּבָ יְך  ְלַהְמׁשִ ָצִריְך  ְוָלֵכן  ְוַהְדָרָגה.  ֵסֶדר  ּבְ ִהיא  טֹוב,  ה  ַוֲעׂשֵ ּדְ

יִציַאת ִמְצַרִים.  ּלּוג ּדִ ַהּדִ

ה טֹוב,  ַוֲעׂשֵ ּדְ ָהֲעבֹוָדה  ּבְ ּלּוג  ַכת ַהּדִ ִני, ַהְמׁשָ ַסח ׁשֵ ְוֶזהּו ִעְנַין ּפֶ

סּור  ּדְ ָהֲעבֹוָדה  ּבְ ָהָיה  ׁשֶ ּלּוג  ַהּדִ ַאֲחֵרי  ּלְ ׁשֶ ִני.  ֵ ַהּשׁ ֹחֶדׁש  ּדְ ָהֲעבֹוָדה 

טֹוב  ה  ַוֲעׂשֵ ּדְ ָהֲעבֹוָדה  ּבְ ִגם  ּלּוג  ַהּדִ ְך  ִנְמׁשָ ִראׁשֹון(,  ַסח  )ּפֶ ֵמָרע 

ַעל  ּדְ ָנרּוָצה,  ַאֲחֶריָך  ֵכִני  ָמׁשְ תּוב47  ּכָ ֶ ּשׁ ַמה  ֶרְך  ּדֶ ְוַעל  ִני(.  ׁשֵ ַסח  )ּפֶ

HOLDING 
ON TO THE 
HASTE

RUNNING 
AWAY OR 
RUNNING 
TOWARDS

42( ברכות יב, סע"ב.

ובראשי  בד"ה  וכמשנת"ל   )43
אחרי,  ש"פ  דמוצאי  חדשיכם 
זו  שנה  אייר  וער"ח  מבה"ח 

)תשל"ח(.

מצרים,  ּביציאת  ׁשהיה  ּוכמֹו   )44
"ּכי  ג(  טז,  )ראה  ׁשּכתּוב  ּכמֹו 
בחּפזֹון יצאת מארץ מצרים". וראה 
רצא  ס"ע  בא  באוה"ת  וככה  ד"ה 
ואילך. שם ס"ע שב ואילך. כרך ח 
וככה  המשך  ואילך.  ב'תתקמ  ס"ע 

תרל"ז בתחילתו )פ"ב(. סד"ה וככה 
תער"ב )סה"מ תער"ב־ע"ו ע' קסו(. 
פי"ג  ה'תש"ח  צאתך  כימי  ד"ה 

)סה"מ ה'תש"ח ע' 167(.

מכילתא  א.  ט,  ברכות  ראה   )45
עה"פ בא שם, יא. יל"ש עה"פ )רמז 
קצט(. יל"ש ישעי' עה"פ )ישעי' נב, 
יב( כי לא בחפזון תצאו )רמז תעו(. 
ּבבהילּו  שם:  בא  עה"פ  ובתיב"ע 
ד"ה  וראה  עלמא.  מארי  ּדׁשכינת 
ואילך.  וככה באוה"ת שם ע' רצא 
ע'  ח  כרך  ואילך.  רחצ  ע'  שם 

ב'תתקלד ואילך. המשך וככה הנ"ל 
ובסופו  א־ג(  )פרקים  בתחילתו 
)פקכ"ט ואילך(. ד"ה וככה תער"ב 
)סה"מ תער"ב־ע"ו ע' קנח ואילך(. 
פ"א־ב  ה'תש"ח  בחפזון  כי  ד"ה 
ואילך(.   151 ע'  ה'תש"ח  )סה"מ 
ד"ה וככה ה'תשל"ז )סה"מ תשל"ז 

ע' 192 ואילך(.

46( שה"ש ב, ח. מדרשים שבהערה 
הקודמת.

47( שה"ש א, ד.
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ִיְהֶיה ָלּה ַאֲהַבת ה',  ֲהִמית  ֶפׁש ַהּבַ ּנֶ ׁשֶ ּפֹוֶעֶלת  ֶפׁש ָהֱאלִֹקית  ּנֶ ׁשֶ ְיֵדי 

ה  ַנֲעׂשָ ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ְמרּוָצה,  ֶדֶרְך  ּבְ ִהיא  ֲהִמית  ַהּבַ ֶנֶפׁש  ּדְ ָהַאֲהָבה  ׁשֶ

ְלַאֲחֵרי  ֲאָבל,  ים49.  ַרּבִ ְלׁשֹון  ָנרּוָצה  ָהֱאלִֹקית48,  ֶפׁש  ּנֶ ּבַ ם  ּגַ ְמרּוָצה 

ּלּוג ֶזה הּוא ַנֲעֶלה יֹוֵתר  ה טֹוב, ּדִ ַוֲעׂשֵ ָהֲעבֹוָדה ּדְ ּלּוג ּבְ ְך ַהּדִ ְמׁשָ ּנִ ׁשֶ

ְפֵני ַעְצמֹו(,  ְרָאה ֵמָהָרע )ִעְנָין ּבִ י הּוא ֵמֲחַמת ַהּיִ ֶפַסח. ּכִ ּלּוג ּדְ ֵמַהּדִ

טֹוב(  ה  ַוֲעׂשֵ ּדְ )ָהֲעבֹוָדה  ּוִמְצוֹות  ּתֹוָרה  ּבַ ׁשֶ ּלּוג  ַהּדִ ן  ּכֵ ֵאין  ֶ ּשׁ ַמה 

ִלי ְגבּול  רּוְך הּוא, ּבְ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ֵהם ָחְכָמתֹו ּוְרצֹונֹו ׁשֶ ֵני ׁשֶ הּוא ִמּפְ

ּלּוג  ֶהם ַעל ְיֵדי ַהּדִ ּבָ ִלי ְגבּול ׁשֶ ה ַהּבְ ּלֶ ְתּגַ ּמִ י. ְוָלֵכן, ְלַאֲחֵרי ׁשֶ ָהֲאִמּתִ

ָהֲעבֹוָדה  ַמְעָלה ֵמַהְדָרָגה( ּדְ ּלְ ִלי ְגבּול ׁשֶ ּלּוג )ִעְנַין ַהּבְ סּור ֵמָרע, ַהּדִ ּדְ

דֹול יֹוֵתר50. ּלּוג ּגָ ה טֹוב הּוא ּדִ ַוֲעׂשֵ ּדְ

ת מֹוִרי ְוָחִמי ַאְדמּו"ר51  ַ בֹוד ְקֻדּשׁ ל ּכְ ם ׁשֶ ְתּגָ ם ַהּפִ י ֶזה יּוַבן ּגַ ּפִ ְוַעל
ִני  ֶפַסח ׁשֵ ּלּוג ּדְ י ַמֲעַלת ַהּדִ ִנית, ּכִ ֵ ֶפׁש ַהּשׁ ְך ַלּנֶ ּיָ ִני ׁשַ ַסח ׁשֵ ּפֶ ׁשֶ

ד  ִמּצַ הּוא  ִראׁשֹון  ֶפַסח  ּדְ ּלּוג  ַהּדִ ׁשֶ הּוא,  ִראׁשֹון  ֶפַסח  ּדְ ּלּוג  ַהּדִ ַעל 

ֶפַסח  ּלּוג ּדְ ֲהִמית )ֶנֶפׁש ָהִראׁשֹוָנה(, ְוַהּדִ ֶנֶפׁש ַהּבַ ר ּדְ ַהֶהְעֵלם ְוַהֶהְסּתֵ

ִהיא ֵחֶלק ֱאלֹוַקה  ִנית ׁשֶ ֵ ַהּשׁ ֶנֶפׁש  ּדְ ִלי ְגבּול  ַהּבְ ה  ּלֶ ְתּגַ ּמִ ׁשֶ ִני הּוא  ׁשֵ

ֱאלֹוַקה  ֵחֶלק  ִהיא  ּגּוף,  ּבַ ת  ׁשֶ ְמֻלּבֶ ְהיֹוָתּה  ּבִ ם  ּגַ ׁשֶ ׁש52.  ַמּמָ ַעל  ִמּמַ

ּוׁש53. ׁשֹון ִמּשׁ ׁש ִמּלְ ַעל ַמּמָ ִמּמַ

PERPETUAL 
MOTION

על  )ּדקאי  ׁש"מׁשכני"  להעיר   )48
יחיד,  לׁשֹון  הּוא  מצרים*(  יציאת 
)ּדקאי  חדריו"  הּמלְך  "הביאני  וכן 
יחיד  לׁשֹון  הּוא  ּתֹורה*(  מּתן  על 
– ּכי הּגּלּוי ּדיציאת מצרים ּודמּתן 
ולכן  האֹלקית.  ּבּנפׁש  הּוא  ּתֹורה 
נרּוצה"  "אחריָך  ׁשּגם  לֹומר,  יׁש 
הּוא  ׁש"ּנרּוצה"  אף  )ׁשּבאמצע(, 
לׁשֹון רּבים – ההדּגׁשה ּבזה ׁשּנעׂשה 

"מרּוצה" )ּגם( ּבּנפׁש האֹלקית.

זה  יּומּתק  זה  ּפי  ׁשעל  ּולהעיר 
רּבים  לׁשֹון  נרּוצה"  ׁש"אחריָך 
הּוא  העמר*(  ספירת  על  )ּדקאי 

הקּדמה למּתן ּתֹורה* –

רק  מּגיע  זה  ּדלֻעּמת  ׁשהּברּור  אף 

ּבבחינת לבּוׁש מלכּות וֹלא ּבבחינת 
ב(,  צא,  מג"א  )תו"א  מלכּות  ּכתר 
"ּבעטרה  ּתֹורה,  ּדמּתן  הּגּלּוי  והרי 
יא(  ג,  )שה"ש  אּמֹו"  לֹו  ׁשעּטרה 
)כמבואר  מלכּות  ּכתר  ּבחינת  הּוא 
הּביאּור  לֹומר  ּדיׁש   – שם(  בתו"א 
ּבזה, ּדזה ׁשעל ידי "אחריָך נרּוצה" 
ּבאים ל"הביאני הּמלְך חדריו" הּוא 
ּדנפׁש  והּמרּוצה  הּברּור  מּצד  )ֹלא 
הּמרּוצה  מּצד  אּלא(  הּבהמית, 
ידי  על  )ׁשּנעׂשה  ָהֱאֹלִקית  ְּדֶנֶפׁש 

הּמרּוצה ּדנפׁש הּבהמית(.

ה'תשמ"א  במשפט  ציון  ד"ה   )49
ס"ו, ובהנסמן שם הערה 47 )תורת 
מלוקט  המאמרים  ספר   – מנחם 

ח"ד ע' קנ(.

שמע"צ  אוה"ת  עד"ז  ראה   )50
ּדנפׁש  ׁשהעלּיה  ּדהגם  א'תתו,  ע' 
נפׁש  ּברּור  ידי  על  היא  האֹלקית 
הּבהמית, מּכל מקֹום, העלּיה ּדנפׁש 
מהּׁשרׁש  למעלה  היא  האֹלקית 
ּדנפׁש הּבהמית, לכי לְך לעצמּותְך.

51( שיחת פסח שני ה'תש"א הנ"ל 
שם )סה"ש שם ע' 114(.

52( תניא רפ"ב.

אדמו"ר  כ"ק  אגרות־קודש   )53
מוהריי"צ ח"ד אגרת א'נו )ע' תז(. 
אב  מנחם  כג  יום"  "היום  וראה 
)מאגרת הנ"ל – ע' תד(. מכתב כ"ב 

אייר ה'תשי"א**.

**( נעתק בליקוט פירושים וכו' לתניא שם אות יא. אגרות-קודש כ"ק אדמו"ר שליט"א ח"ד ע' רצא. המו"ל.

*( אוה"ת שה"ש עה"פ ע' נט. ד"ה משכני ה'תש"א הא' והב' )סה"מ ה'תש"א ע' 93. שם ע' 119(.
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- ו -

ֶפַסח  ּלּוג ּדְ ִני ַעל ַהּדִ ֶפַסח ׁשֵ ּלּוג ּדְ ֲעַלת ַהּדִ ּמַ ֵיׁש ְלהֹוִסיף, ׁשֶ ְואּוַלי
ּלּוג  י ַהּדִ ְלַגּבֵ ם  ּגַ הּוא ִדּלּוג  ֵאין ֲערֹוְך, ְוַעד ׁשֶ ּבְ ִראׁשֹון הּוא 

יֵמי ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים  תּוב54 ּכִ ּכָ ֶ ֶרְך ַמה ּשׁ ֶפַסח )ִראׁשֹון(. ְוַעל ּדֶ ּדְ

י  ם ְלַגּבֵ ה ָהֲעִתיָדה ִיְהיּו ִנְפָלאֹות ּגַ ְגֻאּלָ ּלּוִיים ּדִ ַהּגִ ַאְרֶאּנּו ִנְפָלאֹות, ׁשֶ

יִציַאת ִמְצַרִים55.  ָהיּו ּבִ ְפָלאֹות ׁשֶ ַהּנִ

ָהֲעִתיָדה(56  ה  ֻאּלָ ַלּגְ ִני  ׁשֵ ֶפַסח  ּדְ כּות  ּיָ ַ )ַהּשׁ ָהִעְנָין  ּוֵבאּור 

ה  ֻאּלָ ת ִמְצַרִים ]ְוֵכן ַהּגְ ֻאּלַ ּגְ ִמְדָרׁש57 ׁשֶ ה ִאיָתא ּבְ ְפָרִטּיּות יֹוֵתר, ִהּנֵ ּבִ

ְגַמת אֹור  ֶלָעִתיד[ ִהיא ּדֻ ה ּדְ ֻאּלָ ֻאּלֹות ַעד ְלַהּגְ ָאר ַהּגְ ֶבל ּוׁשְ לּות ּבָ ִמּגָ

ה. ּוְמבָֹאר  ֵאינֹו ִנְכּבֶ ֶמׁש ׁשֶ ֶ מֹו אֹור ַהּשׁ ה ָהֲעִתיָדה ִהיא ּכְ ר, ּוְגֻאּלָ ַהּנֵ

ֵנר  י  ּכִ ר, הּוא,  ַהּנֵ ְלאֹור  ָלה  ִנְמׁשְ ִמְצַרִים  ת  ֻאּלַ ּגְ ׁשֶ ֶזה  ּדְ ֲחִסידּות58,  ּבַ

ּלּוי  ת ִמְצַרִים, ִעם ֱהיֹותֹו ּגִ ְגֻאּלַ ָהָיה ּבִ ּלּוי ׁשֶ ִחיַנת ַמְלכּות, ְוַהּגִ הּוא ּבְ

מֹו  ְלכּות, ּכְ ְבִחיַנת ַהּמַ ׁשּות ּבִ ִהְתַלּבְ לּות, ָהָיה ּבְ ְלׁשְ ּתַ ַמְעָלה ֵמִהׁשְ ּלְ ׁשֶ

"ל ְסִעיף א(.  ּנַ ֶפַתח הּוא ַמְלכּות )ּכַ ַתח, ּדְ תּוב ּוָפַסח ֲהָוָי' ַעל ַהּפֶ ּכָ ׁשֶ

י  ֶמׁש הּוא ּכִ ֶ ָלה ְלאֹור ַהּשׁ ה ָהֲעִתיָדה ִנְמׁשְ ֻאּלָ ַהּגְ ֶזה ׁשֶ ה מּוָבן, ּדְ ּוִמּזֶ

ְבִחיַנת ָז"א59. ְוזֹוִהי  ְהֶיה ָאז ִיְהֶיה ּבִ ּיִ לּות ׁשֶ ְלׁשְ ּתַ ְלַמְעָלה ֵמִהׁשְ ּלּוי ּדִ ַהּגִ

הּוא  ִני  ׁשֵ ֶפַסח  ּדְ ּלּוי  ַהּגִ י  ּכִ ָהֲעִתיָדה,  ה  ֻאּלָ ַלּגְ ִני  ׁשֵ ֶפַסח  ּדְ כּות  ּיָ ַ ַהּשׁ

"ל. ּנַ יסֹוד ָז"א, ּכַ ּבִ

QUANTUM 
LEAP

A WHOLE 
NEW KIND OF 
REDEMPTION

54( מיכה ז, טו.

סק"ח  עה"פ  נ"ך  אוה"ת  ראה   )55
)ע' תפז(, מפע"ח שער חג המצות 
וראה  ז"ל(.  מהר"י  )בד"ה  פ"ז 
מצרים  מארץ  צאתך  כימי  ד"ה 
מנחם  )תורת  ה'תשל"ט  דאחש"פ 
ע'  ח"ג  מלוקט  המאמרים  ספר   –
רד ואילך(, ה'תשמ"ב )שם ע' קמז 

ואילך(.

56( להעיר ׁשּבּגֻאּלה העתידה ּכתיב 
)ישעי' יא, יא( "ֵׁשִנית". וראה רש"י 

ורד"ק שם.

י(  )לו,  עה"פ  תהלים  מדרש   )57
כי עמך מקור חיים )הובא בקיצור 
הובא  תשכז((.  )רמז  עה"פ  ביל"ש 
באוה"ת )יהל אור( עה"פ )ע' קלח(. 
ד"ה וככה באוה"ת בא ע' ש. כרך 
בחפזון  כי  ד"ה  ב'תתקלה.  ע'  ח 

ע'  ה'תש"ח  )סה"מ  פ"ב  ה'תש"ח 
.)153

ה'תש"ח  צאתך  כימי  ד"ה   )58
הנ"ל(  כי בחפזון  לד"ה  )שבהמשך 

פי"ב )סה"מ שם ע' 164 ואילך(.

אור(  )יהל  אוה"ת  גם  ראה   )59
מלכּות  הּוא  ּד"נר"  שם,  לתהלים 
גם  ולהעיר  ז"א.  הּוא  ו"אֹור" 

מקונטרס עץ החיים פ"ב. **( נעתק בליקוט פירושים וכו' לתניא שם אות יא. אגרות-קודש כ"ק אדמו"ר שליט"א ח"ד ע' רצא. המו"ל.
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ִכים  ּיָ ַ ַהּשׁ ָהִעְנָיִנים  ּבְ ּוִבְפָרט  ַוֲעבֹוָדֵתינּו60,  ינּו  ֲעׂשֵ ּמַ ׁשֶ ָרצֹון,  ִויִהי
ם  ּגַ ה ָהֲעִתיָדה, ׁשֶ ֻאּלָ ִני, ְיָקְרבּו ִויַמֲהרּו עֹוד יֹוֵתר ַהּגְ ְלֶפַסח ׁשֵ

קֹול  ִמְדָרׁש61 ּדְ ְדִאיָתא ּבְ ּלּוג, ּכִ ל ּדִ ֹאֶפן ׁשֶ ְהֶיה ּבְ ה ָהֲעִתיָדה ּתִ ֻאּלָ ַהּגְ

ה  ֻאּלָ ּגְ ּבַ א,  ַרּבָ ְוַאּדְ יַח,  ׁשִ ַהּמָ ֶמֶלְך  ֶזה  ֶהָהִרים  ַעל  ג  ְמַדּלֵ גו'  ּדֹוִדי 

ּלּוג  ֵמ(ַהּדִ ְלַמְעָלה  )ֲאָבל  ְגַמת  )ּדֻ יֹוֵתר  דֹול  ּגָ ּלּוג  ּדִ ִיְהֶיה  ָהֲעִתיָדה 

ּלֹא  ֶפַסח ִראׁשֹון(, ׁשֶ ּדְ ּלּוג  דֹול יֹוֵתר ֵמַהּדִ ּגָ ּלּוג  ּדִ הּוא  ִני ׁשֶ ֶפַסח ׁשֵ ּדְ

ין63 ִמָּיד ֵהן  ַסק ּדִ ַהּפְ ָלל62, ּכְ א ּכְ א ְלַדְרּגָ ְרּגָ ֵסֶדר ְוַהְדָרָגה ִמּדַ ִתְהֶיה ּבְ

קֹוְמִמּיּות  ְויֹוִליֵכנּו  ְוִיְגָאֵלנּו  ָיבֹוא  ִצְדֵקנּו,  יַח  ָמׁשִ ִביַאת  ּבְ ִנְגָאִלין, 

ׁש. ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו ַמּמָ ְלַאְרֵצנּו, ּבִ

FAST 
FORWARD

60( לשון התניא רפל"ז.

61( שהש"ר עה"פ קול דודי )ב(.

הּדּלּוג  זה  ּבענין  ׁשּגם  להעיר,   )62
ּדּלּוג  הּוא  העתידה  ּבּגֻאּלה  ׁשּיהיה 
אמרּו  ּדבגֻאּלת מצרים  יֹותר.  ּגדֹול 
רז"ל )ר"ה יא, רע"א( "ּבראׁש הּׁשנה 

ּבטלה עבֹודה מאבֹותינּו ּבמצרים", 
לפני  חדׁשים  "ׁשּׁשה  ׁשם  ּוברׁש"י 
ונמצא  הּׁשעּבּוד".  ּפסק  ּגֻאּלתם 
ׁשהּגֻאּלה ּדיציאת מצרים ֹלא היתה 
]ועד  הּקצה  אל  הּקצה  ּדמן  ּבאפן 
ּבראׁש  ׁשהיתה  העבֹודה  ׁשּבּטּול 
"אתחלּתא  ּבׁשם  נקרא  הּׁשנה 

עטר"ת  החודש  )רד"ה  דגֻאּלה" 
וה'ש"ת  שכג(  ע'  עטר"ת  )סה"מ 
ּׁשאין  מה   .]))20 ע'  ה'ש"ת  )סה"מ 
]ּכפסק  ּתהיה  העתידה  ּגֻאּלה  ּכן 
ּדין הרמּב"ם[ ּבאפן ׁשל "מּיד". ויׁש 

לֹומר – למעלה מּגדר ּדקצה.

63( רמב"ם הל' תשובה פ"ז ה"ה.


