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"קיימא‡. שבו עשר חמשה ביום (ששלימותו אייר חודש של ענינו

באשלמותא" הקודש1סיהרא בלשון העיקרי בשמו מודגש – "חודש2) –

åéæ"3ענין ,øåàä"ונוגה ).4("זוהר

בזה: והענין

ראשון (יום "זיו" לחודש השייך יום הוא החודש מימי ויום יום כל

זה דחודש בהימים שנעשים הענינים שגם אלא עוד ולא וכיו"ב), זיו, דחודש

בכל החדשים בשמות משתמשים בהם שגם חול, עניני והן קדושה, עניני [הן

ומקום עניניו5מקום שכל מודגש שבזה – "זיו" שב)חודש ל(יום שייכים [

נבראתי "אני בריאתו, תכלית שהוא העיקרי מענינו החל מישראל, דכאו"א

קוני" את של6לשמש באופן הם ,øåàå øäåæהשלימות לתכלית ועד ("זיו"),

" – ("זיו") ואור òé÷øäדזוהר øäæהכתוב (כלשון כזהר7" יזהירו "והמשכילים

הרקיע").

"והמשכילים היעוד לקיום מסוגל זמן הוא "זיו" שחודש – ועיקר ועוד

האמיתית לגאולה בנוגע שנאמר הכתוב) (כפשטות הרקיע" כזהר יזהירו

בכל ("זיו") הרקיע" ד"זהר הגילוי שנעשה צדקנו, משיח ע"י והשלימה

הכתוב כהמשך המקדש, בית לבנין וזוכים המקומות, ובכל "בחודש8הזמנים

. לה'".זיו הבית ויבן .

יום – זה ביום יתירה הדגשה ניתוסף עצמו זיו øùòובחודש äùîç

ועוד.1) רע"א. פה, ח"ב רע"א. קנ, ח"א זהר

כו. פט"ו, שמו"ר וראה

החדשים2) משמות שהוא "אייר" משא"כ

עמהם ועוד).ìááîשעלו ה"ב. פ"א ר"ה (ירושלמי

בי'3) דאית אייר, "הוא ובפרש"י: א. ו, מ"א

והנצנים הפרחים זוהר ("ע"ש לאילנא" זיוא

א. יא, מר"ה – עה"פ)) (מצו"צ בארץ" אז הנראים

. זיו "בחודש שם זיואומ"ש בי' דאית .

ביומי דנפיק מאן האי יהודה רב דאמר לאילנא,

ïñéðה"ז – כו'" ברוך אומר דמלבלבי אילני וחזי

זיו, ד"חודש בהפירוש רש"י מ"ש ע"פ מתורץ

אייר "כשנתחדש עולם", זיותני בו שנולדו בירח

ישנו כשנתחדש בנדו"ד, (ועד"ז בניסן כבר נולדו

דניסן זימנין נמי אי בניסן), לאילנא זיוא כבר

לבנה".*דתקופה של אייר בתוך נמשך

עה"פ.4) מצו"צ

העולם5) בעניני בשטרות ולדוגמא:

בחודש פלוני יום – והמקום הזמן בהם שמזכירים

פלוני. במקום פלוני

קידושין.6) מס' סוף וברייתא משנה

ג.7) יב, דניאל

שם.8) מלכים

(*"ïñéð úôå÷úã" :ç"áä úåäâäáå.
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סיהרא "קיימא שבו זיו, שלàúåîìùàáדחודש (ענינו שה"זיו" היינו, ,"
השלימות. בתכלית הוא החודש)

(יום·. הסמוך להיום השייכות מצד גם מודגש זה שענין להוסיף, ויש
ט"ו9י"ד ביום ששלימותו זיו, שני:10בחודש פסח – (

אדמו"ר מו"ח כ"ק פתגם –11ידוע שני מפסח וההוראה הלימוד ע"ד
תמי יכולים אלא פארפאלן"), קיין ("ניטא האבוד דבר כמודגששאין לתקן, ד ַַָ

שני פסח ע"י ראשון דפסח והשלימות .12בהתיקון

כמ"ש והשלימה, האמיתית לגאולה ושייך קשור שפסח "כימי13וכיון
דפסח והשלימות התיקון שעיקר מובן, נפלאות", אראנו מצרים מארץ צאתך

והשלימה. האמיתית לגאולה בנוגע הוא שני בפסח ראשון

ל" והשייכות הקשר מודגש שענינוåéæובזה ,"éåìéâå øåà–äìåàâäù

של באופן בפועל באה ראשון בפסח להיות צריכה éåìéâåשהיתה øåà("זיו")
בנוגע רק (לא הוא ("זיו") והגילוי שהאור – יותר ובעומק שני. בפסח

בנוגע גם אלא) הגאולה, של úåìâäלהתגלותה ìù éúéîàä åðéðò úåìâúäì

שמתגלה אלא ונשלם, מתתקן דהגלות שהחסרון בלבד זו שלא הגאולה), (ע"י
כדלקמן. דהגאולה, גדול הכי לעילוי יבואו שעי"ז אלא אינו ענינו שכל

שני:‚. דפסח הענין בתוכן הביאור בהקדם ויובן

בא ראשון) דפסח והשלימות התיקון נעשה ידו (שעל שני דפסח הציווי
ה'" קרבן את הקריב לבלתי נגרע "למה הטענה הקדמת וע"י דאף14לאחרי ,

íòèäåשידעו äáéñäבעצמם זאת ואמרו קרבן, להקריב יכולים שאינם
אדם" לנפש טמאים "אנחנו דבריהם: התוקף14בהתחלת בכל טענו מ"מ, ,

קרבן! להקריב נוכל שלא – שתהי' איזו הסיבה תהי' – היתכן נגרע", "למה

(ובעיקר) גם היא – ה'" קרבן את הקריב לבלתי נגרע "למה – זו טענה
הג לזמן לות:בנוגע

לנפש "טמאים של באופן הוא הגלות בזמן בנ"י של ומצבם מעמדם
ש" דאף אלקיכםíúàאדם", בה' היום"íééçהדבקים לחיים15כולכם ועד ,

שייך9) באשלמותא" סיהרא ש"קיימא להעיר,

כ"ט "חצי הוא הלבנה שמילוי כיון י"ד, ליום גם

י"ד בין שהוא סתכ"ו), או"ח (ב"י תשצ"ג" י"ב

לט"ו.

החודש,10) ימי דכל השלימות נעשית שבו

דהיום השלימות עוז וביתר שאת ביתר ועאכו"כ

ממש. הסמוך

ובכ"מ.11) שני. פסח אייר, י"ד יום" "היום

(12– שבזה הדעות מב' àúð÷úלהעיר

או ואלוïéîåìùúדראשון א), צג, (פסחים דראשון

בארוכה וראה וש"נ). ב. יג, (עירובין דא"ח ואלו

ואילך. 126 ע' חי"ח לקו"ש

טו.13) ז, מיכה

ז.14) ט, בהעלותך

ספל"ד.15) דר"נ אבות וראה ד. ד, ואתחנן
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"כולנו מ"מ, בינתיים, הפסק בלי íéúîנצחיים éàîè"16השייכות מצד ,

åðéðôìù úåøåãäìשכבר שאף – ברוחניות ודוגמתו החיים, בין אינם שכבר

הקיצין" כל ֿ 17"כלו הבלתי הענינים מצד הגלות בזמן עדיין נמצאים מ"מ, ,

דחורבן והדור ראשון, בית דחורבן מהדור החל שלפנינו, בדורות שהיו רצויים

שני. בית

היתכן ה'", קרבן את הקריב לבלתי נגרע "למה בנ"י: צועקים זה ועל

קרבנות?!... להקריב אפשר ואי חרב, שביהמ"ק הגלות, בזמן עדיין שנמצאים

וק"ו: ובמכ"ש

כמה של טענה (א) היתה בכתוב, מדובר שאודותה נגרע" "למה הטענה

דשאר בשלימות שאינו וקרבן (ג) בלבד, אחד לקרבן ובנוגע (ב) בלבד, אנשים

שייכותו מצד íéøöîהקרבנות çñôìלפני) ֿ תורה מתן לפני שהי' לכך שנוסף ,

המיוחד18הדיבור) במקום המזבח ע"ג דמו את היזו ולא הקריבוהו לא ,

בו מקריבים להיות מוכן לה' "בית ומקדש, (המשכן הקרבנות להקרבת

(19הקרבנות" המשקוף ועל המזוזות שתי "על הדם נתינת אם כי ,(úîâåãå ïéòî

המזבח ע"ג הדם על20הזאת (íéúáä"בהם אותו יאכלו אלא21אשר עוד ולא ,

שבהם בנ"י עם (ביחד עצמם היו22שהבתים (íéøöî õøàáשל שליטתו תחת ,

פרעה.

בנ"י, לכל בנוגע (א) היא הגלות, לזמן בנוגע נגרע" "למה הטענה ואילו

ע"ג להקריב צריכים שהיו בשלימותם וקרבנות (ג) הקרבנות, לכל בנוגע (ב)

– ישראל שבארץ בביהמ"ק úåàîהמזבח òùúå óìàî øúåé êùîáù ïëúéä

÷"îäéáá úåðáø÷ áéø÷äì é"ðá ìë íéìåëé àì íéðù...!?

רצו שלא מבנ"י כו"כ היו מצרים) (פסח מצרים ביציאת ועיקר: ועוד

הוצרך שפרעה עד ממצרים, íéøöîîלצאת íùøâìå íçìùìחזקה "ביד כמ"ש ,

כרחם") ("על מארצו" יגרשם חזקה וביד את23ישלחם פרעה "בשלח ,

ח"ו24העם" צורך יהי' לא העתידה בגאולה משא"כ חורין, בני נעשו אז ורק ,

ùøâì" עצמו מצד שזועק כיון מהגלות, òøâðיהודי äîì!"

סרע"ז).16) – (בהשלם סשכ"ה היראים ל'

סשכ"ב. יו"ד ב"ח ה"ט. פ"ה בכורים הל' רדב"ז

ובכ"מ. סק"ב. סתקס"א מג"א

ב.17) צז, סנהדרין

ובכ"מ.18) אֿב. ו, חגיגה ראה

ביהב"ח.19) הל' ריש רמב"ם

וש"נ.20) .78 ע' חכ"ו לקו"ש ראה

ז.21) שם, בא

כמ"ש22) – בהבתים להיות שנתחייבו ובפרט

(בא הבוקר" עד ביתו מפתח איש תצאו לא "ואתם

כב). יב,

ובפרש"י.23) שמות ס"פ

בשלח.24) ר"פ
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את„. הקריב לבלתי נגרע "למה הגלות, זמן על בנ"י לטענת והמענה

שני: פסח של בענינו – ה'" קרבן

מישראל אחד אצל אחת פעם פסח קרבן דהקרבת לחסרון בנוגע אם

– החסרון ומשלימים שמתקנים כיון האבוד דבר זה שאין התורה אומרת

בנ"י, כל אצל שנה לאלפיים קרוב במשך הקרבנות כל דהקרבת לחסרון בנוגע

החסרון. ומשלימים שמתקנים כיון האבוד דבר זה שאין ובודאי בודאי

ובהקדמה:

אמירת ע"י הקרבנות דהקרבת הענין משלימים הגלות בזמן שגם אף

שעז"נ הקרבנות, דומהäîìùðå"25פרשיות זה אין – שפתינו" פרים

כפשוטם, בגשמיות הקרבנות הקרבת ע"י שנעשית האמיתית להשלימות

("על ומלח הצומח, מן מנחה החי, מן מלח"בהמה תקריב קרבנך מן26כל (

דדצ"ח הסוגים (ג' שכולם ובאופן האדם27הדומם, ע"י יחדיו מתאחדים (

לה'" קרבן מכם יקריב כי ("אדם ).28המקריב

שמתקנים עי"ז הוא, נגרע", "למה לטענה האמיתי שהמענה מובן ומזה

חסרים שהיו כפשוטם בגשמיות הקרבנות דהקרבת הענינים כל את ומשלימים

זה שכל הגלות, שנות לאלפיים קרוב íìùåéåבמשך ï÷åúé,השלישי בביהמ"ק

ידיך" כוננו אדנֿי השמים"29"מקדש מן ויבוא יגלה ומשוכלל ש"בנוי ובו30, ,

שני ובית ס"א) כנ"ל זיו, בחודש (שנבנה ראשון בית גם כלולים .31יהיו

יכולים‰. שאינם בגלות נמצאים שבנ"י העובדה שעצם להוסיף, ויש

של הו"ע ה'") קרבן את הקריב ("לבלתי קרבנות לקרבן)÷ïáøלהקריב (ועד

ממנו: למעלה שאין

יקריב כי ("אדם לה'"íëî"קרבן" נפש32קרבן מסירת ענינו ואין33) .

בגלות!... אותו ישאיר שהקב"ה "מניח" שיהודי מזה גדולה מסירתֿנפש לך

יהודי הי' úåìùìúùääיכול øãñ ìë úà ìáìáìיחידו שבנו למנוע כדי

בגלות! יהי' מישראל) (כאו"א ובעצמו בכבודו הקב"ה המלכים מלכי מלך של

או"ח25) אדה"ז שו"ע וראה ג. יד, הושע

(מהדו"ב).

יג.26) ב, ויקרא

בהמה27) ע"י לה' עולה החי ש"כל כיון

בשמן בלול אחד סלת עשרון ע"י הצומח וכל אחת,

פל"ד). (תניא כו'"

ב.28) א, שם

נאמר29) זה שפסוק ולהעיר, – יז. טו, בשלח

כיון ממצרים, להיציאה בסמיכות הים, בשירת

שלימה גאולה ממצרים היציאה היתה זכו שאילו

ועוד). ב. א, דברים ספרי (ראה גלות אחרי' שאין

ועוד.30) סע"א. מא, סוכה ותוס' פרש"י

א.31) רכא, זח"ג ראה

ובכ"מ.32) ואילך. ב ב, ויקרא לקו"ת ראה

ט.33) א, ויקרא רמב"ן ראה



à"ùðú ,øééà å"è195

äâåî éúìá

ובפרט בגלות, אותו משאיר שהקב"ה – לטעון יהודי יכול הי' – היתכן

êåøà úåìâá,שנה לאלפיים קרוב ועד שנים, אלף ,äù÷ úåìâåקשיי ככל ,

דורנו שלפני האחרון לדור ועד שלפנ"ז, בדורות – עלינו לא – שהיו הגלות

טובות שעושה חסד, של במלכות נמצאים ה' שבחסדי זה בדורנו וגם זה,

ומנוחת הנפש מנוחת מתוך מצוות ולקיים תורה ללמוד שיוכלו לבנ"י גדולות

מעושר" התורה את "המקיים הרחבה, ומתוך מעמד34הגוף, סוכ"ס ה"ז –

גלות. של ומצב

להיות שיכולה גדולה, הכי למסירתֿנפש עד גדולה, הכי המעלה וזוהי

געמישט ניט זיך האבן ("זיי הקב"ה של בבעלותו התערבו שלא – בנ"י ָאצל

זה שבגלל אע"פ בעלֿהבית'שקייט"), שהיוåãéñôäאין הענינים כל את רח"ל

הגלות! שנות מאות ותשע מאלף יותר במשך אצלם להיות יכולים

הגלות בזמן שהחסירו הענינים כל את הקב"ה ישלים שבודאי ואף

יאמרו שבנ"י כזו לשלימות ועד ס"ד), ä'(כנ"ל êãåà""35על להקב"ה שיודו ,

הרי – äîöòהגלות äàãåäáכי ה' "אודך ואומרים éáמדגישים úôðàשעניני ,"

" בבחינת הם "!úôðàהגלות

.Â– וגילוי) (אור זיו לחודש שני דפסח והשייכות הקשר מובן עפ"ז

הגאולה: ע"י הגלות של האמיתי ענינו מתגלה שבו

דבר שאין ובהמענה ה'", קרבן את הקריב לבלתי נגרע "למה בטענה

ענינו מתגלה – שני) פסח של (ענינו החסרון ומשלימים שמתקנים כיון האבוד

ומצב במעמד בגלות נמצאים שבנ"י העובדה בעצם (א) הגלות: של האמיתי

מסירתֿנפשם, – ה'" קרבן את הקריב äì'ד"לבלתי ïáø÷את למנוע שלא ,

שנות כל במשך הקרבנות דהקרבת החסרון ושלימות בתיקון (ב) הגלות,

העני על שנוסף – השלימותהגלות גם ישנה שפתינו", פרים ד"ונשלמה ן

íèåùôë úåðáø÷ä úáø÷äã.

אלא אינו הגלות ענין שכל ובגלוי בפועל שרואים – העיקר והוא ועוד

אנפת כי ה' "אודך יאמרו שלכן דהגאולה, גדול הכי לעילוי יבואו שעי"ז כדי

האמיתית דהגאולה להעילוי באו דוקא שעי"ז כיון הגלות, על שיודו בי",

והשלימה.

.Ê,להוסיף ענינוäìåàâäã("זיו")úåìâúääùויש התגלות גם (כולל

סיהרא לקיימא (בסמיכות שני בפסח המודגשת הגלות) של האמיתי

ה" ענין עם קשורה זיו) דחודש אלקות:åéæבאשלמותא גילוי ,"

מ"ט.34) פ"ד אבות – חז"ל ל' א.35)ע"פ יב, ישעי'
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עד דפסח, הראשון ביום ממצרים היציאה מהתחלת – דפסח הגאולה

סוף ים בקריעת ממצרים היציאה ושלימות היתה36לגמר – פסח של בשביעי

בנ"י: לכל באלקות נעלית דרגא התגלות ע"י) (ובאה עם קשורה

בכבודו הקב"ה המלכים מלכי מלך עליהם "נגלה – ממצרים היציאה

וגאלם" הקב"ה37ובעצמו המלכים מלכי ש"מלך –åîöòáå åãåáëáעצמות ,"

ב"ה "38א"ס ,íäéìò äìâðגם) עליהם הנלווים וכל מבנ"י, לכאו"א שנתגלה ,"

תחתונה) הכי בדרגא שהיו של39אלה באופן ,úééùåç 'éàø.

על שפחה "ראתה – ממצרים) היציאה ושלימות (גמר סוף ים וקריעת

הנביאים" שאר וכל יחזקאל ראה שלא מה נעלית40הים הכי שדרגא –

יח שראה מהמרכבה [למעלה נביאים ראו שלא שמתוארתבאלקות כפי זקאל

ישעי' שראה המרכבה וכן בארוכה, בקיצור41בנבואתו שמתוארת כפי

כנענית42בכמות שפחה לשפחה, אפילו חושית ראי' של באופן נתגלתה ,[43

העברי' ולאמה עברי לעבד ועאכו"כ כנעני), עבד שאר44(ועד"ז לכל ועאכו"כ ,

בנ"י.

על שפחה "ראתה – סוף ים דקריעת הגילוי מעלת בביאור להוסיף ויש

לשפחה: אפילו שנתגלתה נעלית הכי דרגא – הים"

הים את "וישם הים, וקריעת דאתכסייא, עלמא על מורה – "ים"

ליבשה"45לחרבה" ים "הפך ונתגלה46, נמשך דאתכסייא שעלמא מורה –

("יבשה"). דאתגלייא בעלמא

בכח צורך יש בעולם, הקב"ה שהטביע הטבע היפך הוא זה שענין וכיון

בתחילת הים עם הקב"ה שהתנה התנאי הספיק לא (א) שלכן: – ביותר נעלה

שנאמר קורעו, שאני מתחילה התניתי ("כך בוקר47בריאתו לפנות הים וישב

שפת36) על מת מצרים את ישראל כש"וירא

מצרים. אימת לגמרי בטלה שאז הים",

הגש"פ.37) נוסח

ש"כבודו38) אדנ"ע כ"ק בדרושי כמבואר

הצמצום לפני שהוא כמו דא"ס מלכות בחי' הוא

גם שלמעלה אוא"ס עצמות בחי' היינו ובעצמו כו'

עה. ע' אעת"ר (סה"מ כו'" דא"ס מלכות מבחי'

ועוד).

יב,39) (בא אתם" עלה רב ערב "וגם כמ"ש

לח).

ב.40) טו, בשלח מכילתא

(פרש"י41) והישועה הגאולה ע"ש שנקרא

סע"ב). קעט, זח"ב א. מט, ישעי' ומצו"ד

שבמרכבת42) הענינים פרטי כל וכוללת

הוא המרכבה בתיאור שביניהם והחילוק יחזקאל,

"יחזקאלúåìòôúääמצד – המרכבה מראיית

לבן דומה וישעי' המלך את שראה כפר לבן דומה

המלך" את שראה ב).כרך יג, (חגיגה

כנענית.43) שפחה – שפחה סתם

כנעני44) דעבד הדרגות מחילוקי להעיר

בעבודת העברי' ואמה עברי עבד כנענית) (ושפחה

החל החסידות, בתורת בארוכה כמבואר – ה'

הזקן, אדמו"ר החסידות, אבות ג' של מתורתם

מקומות (ראה והצמחֿצדק האמצעי, אדמו"ר

.(18 הערה 368 ע' חכ"ו בלקו"ש שנסמנו

כא.45) יד, בשלח

ו.46) סו, תהלים

כז.47) יד, בשלח
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לא הים את לקרוע כש"הלך כי, מתחילה"), עמו שהתניתי לתנאו לאיתנו,
ממך, גדול אני (בתמי'), נקרע אני מפניך הים לו אמר להקרע, עליו קיבל
ימינו על ימינו נתן ש"הקב"ה עד בששי", נבראת ואתה בשלישי נבראתי שאני

. משה כו'"של לעכב יכול ולא של48. במסירותֿנפש צורך הי' ולפנ"ז (ב) .
שמו נקרא "למה עמינדב, בן נחשון – לים תחילה שיקפוץ בישראל נשיא

שבים" לנחשול תחילה שקפץ ע"ש לים49נחשון לקפוץ ֿ נפשו שבמסירת ,
למשה הקב"ה אמר ולאח"ז בים, אחריו הלכו שכולם בנ"י לכל דוגמא הראה

ובקעהו" הים על גו' מטך את הרם .50"ואתה

הענינים כל נתגלו לאלוואעפ"כ, רק לא סוף ים דקריעת נעלים הכי
אלא עמינדב, בן נחשון של ומצבו מעמדו בדוגמת נעלה ומצב במעמד שהיו

שאפילו ועד מזה, שלמטה בדרגא שהיו לאלו אלוäçôùגם גילויים ראתה
שלה! בשר בעיני

יותר נעלה גילוי נעשה ראשון דפסח ("זיו") הגילוי גודל על ונוסף
("זיו") הגילויים – זיו בחודש ראשון) דפסח והשלימות (התיקון שני בפסח
 ֿ שבאין לעילוי (עד יותר נעלה באופן שיהיו והשלימה האמיתית דגאולה

שבפסח: הגילויים לגבי ערוך)

נפלאות", אראנו מצרים מארץ צאתך "כימי כמ"ש – ליצי"מ בנוגע

" של באופן יהיו העתידה שבגאולה שהיוúåàìôðשהגילויים הגילויים לגבי "
.51ביצי"מ

כמ"ש – סוף ים לקריעת ברגל46ובנוגע יעברו בנהר ליבשה ים "הפך

היא ליבשה") ים ("הפך סוף ים שקריעת בו", נשמחה לבקיעתäðëäשם
כמ"ש לבוא, לעתיד דאחרון52הנהר אודות53(בהפטורה מדובר שבה פסח של

והשלימה האמיתית יהי'54הגאולה שאז גו'", והכהו גו' הנהר על ידו "והניף (
כמ"ש השלימות, בתכלית אלקות עיניך55גילוי והיו מוריך עוד יכנף "ולא

בעצמותו דייקא, בו בו", נשמחה (דוקא) "שם ולכן מוריך", את רואות
.56ממש

*

ו.48) פכ"א, שמו"ר

ועוד.49) א. לז, סוטה וראה ז. פי"ג, במדב"ר

טז.50) יד, בשלח

(51– וש"נ. תפז). (ע' עה"פ נ"ך אוה"ת ראה

ד" בכ"ףëוהפירוש מצרים", מארץ צאתך ימי

דמיון אלא אינה שיצי"מ הוא, בלבד, הדמיון

העתידה. להגאולה

טו.52) יא, ישעי'

ענין53) להיותו – "אחר" מלשון גם "אחרון"

גם כולל הפסח, ימי לשאר באיןֿערוך לגמרי, אחר

פסח. של שביעי

משיח"54) "סעודת גם באה לזה ובהמשך

פסח). של אחרון יום" ("היום

פל"ו.55) תניא וראה כ. ל, ישעי'

שער56) סע"ב. סד, בשלח תו"א ראה

ובכ"מ. ספנ"ו. האמונה
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.Áקיימא שבו הט"ו ביום שמודגש זיו חודש של (ענינו לעיל האמור

בפרשת עם גם קשור שני) פסח הי"ד, ביום ולפנ"ז באשלמותא, סיהרא

אמור: פרשת – השבוע

כמ"ש ושבח, חשיבות מלשון גם הוא – ואמרת" גו' ה'57"אמור "את

ואני כו' בעולם אחת חטיבה עשיתוני "אתם גו'", האמירך וה' גו' האמרת

בעולם" אחת חטיבה אתכם של58אעשה ושבחם חשיבותם מודגשת שבזה ,

בעולם. אלקות גילוי נעשה ידם שעל בנ"י

ואמרת", גו' ד"אמור כהפירוש וגילוי, אור של באופן הוא זה וענין

"øéäæäì"הקטנים על מלשון59גדולים דייקא, "להזהיר" –øåàå øäåæ60,היינו ,

זוהר של באופן הוא בעולם אלקות בגילוי פעולתם מצד בנ"י כל של ששבחם

כשיקויים לבוא, לעתיד והאור הזוהר לשלימות ועד הגילוי), (בתכלית ואור

הרקיע". כזהר יזהירו "והמשכילים היעוד

.Ëלספירת בשייכות אלה ימים של תוכנם עם גם זה לקשר ויש

:61העומר

קשורה – זיו דחודש הימים שבכל המיוחדת המצוה – העומר ספירת

. בהירות לשון הוא ש"וספרתם כיון ("זיו"), והגילוי האור ענין להמשיךעם .

למטה" לכם") ("וספרתם לכם שיאירו ספירות להגילוי62עשר ההכנה וזוהי ,

כמ"ש החמישים), (ביום שבמתןֿתורה "הראת63אלקות גו'", הראת "אתה

יכנף ש"לא לבוא דלעתיד להגילוי והכנה ודוגמת מעין חושית", בראי' ממש

מוריך" את רואות עיניך והיו מוריך .64עוד

ספירת החסד, דספירת השלימות כבר ישנה עצמה העומר ובספירת

בספירת כבר ונמצאים הנצח, וספירת התפארת ספירת –ãåääהגבורה,

ובסמיכות וזיו), (הוד והגילוי האור ענין עם ãåäáùשקשור ãåäìל"ג)

כללות בו נשלם המדות", לעיקר וסוף תשלום "זמן שלהיותו ועד בעומר),

דספיר העומרהענין .65ת

.Èשל שמחתו יום – בעומר דל"ג והשייכות בהקשר להוסיף ויש

("זיו"):66רשב"י והגילוי האור לענין –

יזֿיח.57) כו, תבוא

ובפרש"י.58) א ו, ברכות

עה"פ.59) ופרש"י תו"כ

ואילך.60) 151 ס"ע ח"ז לקו"ש ראה

הוא61) גו'" לכם "וספרתם שהפסוק להעיר

טו). (כג, אמור פרשת השבוע, בפרשת

ובכ"מ.62) ב. לה, אמור לקו"ת

לה.63) ד, ואתחנן

פל"ו.64) תניא

א65) ד, בעומר הל"ג שער דא"ח) (עם סידור

ואילך.

שער66) פע"ח מוֿז. פ"א אייר מס' מ"ח

פ"ז. ספה"ע
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בתורה רשב"י של יהי'67חידושו התורה) (פנימיות שבתורה שנסתר –

של éåìéâåבאופן øåà"דילך "חיבורא של בשמו גם כמודגש דתורה, נגלה כמו

ספר – הרקיע"øäæä(דרשב"י) כזהר יזהירו "והמשכילים ע"ש ,68.

באים התורה) (פנימיות רשב"י של בתורתו הלימוד שע"י – ועיקר ועוד

כיון העתידה, בגאולה הרקיע" כזהר יזהירו "והמשכילים היעוד לקיום

. דילך חיבורא ברחמי"ש"בהאי גלותא מן בי' יפקון .69.

במשך חוצה המעיינות דהפצת העבודה ע"י יותר עוד ניתוסף זה ובכל

נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק של פעולתו שע"י זה, בדורנו ובפרט הדורות, כל

בנגלה עתים קביעות עם (ביחד חוצה המעיינות בהפצת ביותר ניתוסף דורנו

אחת תורה שנעשים ועד שכשיפוצו70דתורה, המפורסמת ההודעה ע"פ – (

משיחא מלכא דא מר אתי חוצה "והמשכילים71מעיינותיך היעוד יקויים שאז ,

הרקיע". כזהר יזהירו

(שזה פ"ט מזמור הידוע, תהלים למזמור המיוחדת מהשייכות [ולהעיר

" שהתחלתו אמירתו), נסתיימה דייקא,ìéëùîעתה "משכיל" האזרחי", לאיתן

על ומתלבשøå÷îשמורה למטה שיורד כפי דתורה השכל) דעיקר (גם השכל

ד" ובאופן גו'", יזהירו ש"והמשכילים עד ומקום ïîàåבזמן ïîàכסיום) "

ואמיתתו"וחותם הדבר "קיום על שמורה המלה72המזמור), ש"כפל ועד ,

גו'73לחוזק" נועם "ויהי וחותמו שסיומו צדי"ק, במזמור לזה וההמשך ;

שלפנ"ז בימים בארוכה (כמדובר כוננהו" ידינו )].74ומעשה

בעומר לל"ג ההכנות ע"ד עוה"פ להזכיר המקום כאן – לזה ובהמשך

בשנה בעומר ל"ג את לחגוג שזוכים – ועיקר ועוד אמיתי, "שטורעם" מתוך

צדקנו. משיח עם וביחד רשב"י, עם ביחד השלימות, בתכלית זו

*

.‡Èשנת תהא הי' – זו שנה בקביעות מיוחד עילוי ניתוסף ובכהנ"ל

והשלימה: האמיתית הגאולה שנת – נפלאות אראנו

שני, וביום ראשון ביום זו בשנה שקביעותם אייר חודש דראש הימים ב'

שבהם רצופים ימים ג' – ר"ח) (ערב השבת ליום ובסמיכות בהמשך באים

(שבת67) אומנתו" ד"תורתו הענין על נוסף

א). יא,

א).68) (טו, בתחלתו זהר ראה

ונת'69) הובא ברע"מ. – ב קכד, זח"ג

רסכ"ו. באגה"ק

ובכ"מ.70) רכה. ע' תרנ"ט סה"מ ראה

בתחלתו.71) כש"ט – דהבעש"ט אגה"ק

סע"ב.72) קי, לסנהדרין מהרש"א חדא"ג

עה"פ.73) מצו"ד

ניסן.74) י"א ברכת צו. ש"פ משיחות קונטרס

ועוד.
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באופן זיו חודש דראש ה"זיו" בתוקף הקשרùìåùîמאיר גם מרומז ובזה ,
השלישי. וביהמ"ק השלישית לגאולה והשייכות

באים שני, וביום ראשון ביום זו בשנה שקביעותם אייר, וט"ו י"ד ועד"ז
יומין" כולהו מתברכין ש"מיני' באייר) (י"ג השבת ליום ובסמיכות 75בהמשך

שקשור ימים, דג' ההמשך מודגש בחודש) (ט"ו זיו דחודש בהשלימות שגם –
השלישי. וביהמ"ק השלישית הגאולה עם

י"ג – ימים) הג' (התחלת בחודש י"ג דיום בהעילוי להוסיף ויש
("זיו"). וגילוי אור של באופן הוא ד"אחד" שהענין אח"ד, בגימטריא

ישראל – אייר די"ג היארֿצייט בעל של בשמו מהרמזים גם [ולהעיר
ליב "76ארי' :ìàøùéלתורה אותיות ריבוא ששים יש ר"ת – הקשר77" מדגיש ,

" לתורה. מישראל דכאו"א באופןéøà'והשייכות העבודה תוקף על מורה – "
כארי" ו"78ד"גבור .áéìרק (לא וחודר נמשך כארי" ד"גבור שהתוקף מורה ,"

העולם בעניני בעבודה גם אלא) הקודש, בלשון "ארי'" קדושה, בעניני
" אותיות הוא ש"ליב" י"ל, ועוד לע"ז. בשם במעמדáìהמרומזים שגם ,"

כפס"ד בשלימות, מישראל דכאו"א ה"לב" קיים לע"ז) (שם ירוד ומצב
.79הרמב"ם מישראל "להיות הוא מישראל כאו"א של האמיתי .שרצונו

תורה ע"פ לשטרות בנוגע גם פועל זה ורצון כו'", המצוות כל את ].80לעשות

ימים) הג' (התחלת בחודש י"ג ביום בתורה הקריאה גם לזה, ונוסף
באופן היא בשבת ֿ קדושיםùìåùîשחל אחרי הפרשיות דשתי הקריאה –

שגם מנחה, תפלת לפני אמור בפרשת השלישית והקריאה מוסף, תפלת לפני
השלישי. וביהמ"ק השלישית לגאולה הקשר מודגש בזה

*

.·È,הצדקה בענין (כרגיל) לסיים יש הגאולה, את ולזרז למהר כדי
עשה81כמארז"ל ש"צדקה זה שתמורת הגאולה", את שמקרבת צדקה "גדולה

האומות" לבין שפיזרן בישראל עיכבן82הקב"ה "לא – ומיד תיכף נעשית ,
עין" וכלל83כהרף מישראל כאו"א עם הקב"ה שעושה העיקרית הצדקה –

והשלימה. האמיתית הגאולה ע"י ישראל

א.75) פח, ב. סג, זח"ב ראה

אדמו"ר76) כ"ק – יבלח"ט – של אחיו

משיחות קונטרס בארוכה וראה (המו"ל). שליט"א

ואילך). 184 ע' (לעיל ס"י אחו"ק ש"פ

קפו.77) אופן מג"ע

או"ח78) ואדה"ז טושו"ע מ"כ. פ"ה אבות

בתחלתו.

ספ"ב.79) גירושין הל'

הרמב"ם80) בפס"ד מדובר (שבזה גיטין כמו

– ובמיוחד כולל לקידושין, בנוגע ועאכו"כ הנ"ל),

(כאו"א ישראל דכנסת והנישואין הקידושין

המשיח לימות הקב"ה עם ישראל) וכללות מישראל

ספט"ו). (שמו"ר

א.81) יו"ד, ב"ב

ב.82) פז, פסחים

מא.83) יב, בא ופרש"י מכילתא
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של ההתאחדות מודגשת הצדקה במצות שגם ולהעיר להוסיף ויש

äùìùאו (המטבע לצדקה שנותנים הדבר וגם והמקבל, הנותן דברים:

יחוד שאין נפלא ל"יחוד [ועד בשלימות דשלשתם האיחוד שנעשה השטר),

וחיבור84כמוהו" צוותא מלשון מצוה, ע"י הוא שהיחוד כיון מצוה85, ובפרט ,

המצוות כל כנגד ושקולה והשייכות86שכוללת הקשר יותר מודגש ובזה ,[

השלישי. וביהמ"ק השלישית לגאולה

יתנו וכן לצדקה, לתת מנת על שליחותֿמצוה לכאו"א עתה יתנו ולכן,

קונטרס בצירוף מעריב, תפלת לאחרי גם לצדקה שליחותֿמצוה (בליֿנדר)

בעניני וכו') מתושבע"פ חז"ל ומאמרי מתושב"כ (פסוקים תורה דעניני

הגאולה.

.‚Èהחלוקה ולפני ערבית, תפלת לפני עוד תהי' שהגאולה ויה"ר

ועאכו"כ בזה, והדיבור ההחלטה לאחרי ומיד תיכף – מנחה תפלת שלאחרי

הרי נגרע", "למה בהטענה הגלות אריכות ע"ד והדיבור ההחלטה לאחרי

בהגאולה הגלות שנות דכל החסרון את ומשלים מתקן שהקב"ה בודאי

ש"יוסיף לאחרי בי", אנפת כי ה' "אודך שיאמרו ועד והשלימה, האמיתית

הים" ומאיי גו' וממצרים מאשור גו' עמו שאר את לקנות ידו שנית אדנֿי

לפנ"ז) פסח.87(כמ"ש של דאחרון בהפטורה כמ"ש ,

הגלות, של האחרון יום נעשה פסח של שמאחרון – העיקר והוא ועוד

העבודה נשלמה שכבר כיון והשלימה, האמיתית דגאולה הראשון ויום

"ג מ"גולה" נעשה שעי"ז עולם, של אלופו האל"ף, .88ולה"àדהמשכת

ע"י והשלימה האמיתית הגאולה באה ממש ומיד שתיכף – ובפשטות

בהכנות וממשיכים לארצנו, קוממיות ויוליכנו ויגאלנו שיבוא צדקנו, משיח

רשב"י עם יחד הקדושה, בארצנו עצמו, בעומר ל"ג ועאכו"כ בעומר, לל"ג

ידם שעל נשיאינו רבותינו כל עם ויחד והאמוראים), התנאים כל (ושאר

עד החסידות, האבות מג' החל החסידות, בתורת רשב"י של תורתו נתבארה

ועד צדקנו, משיח של שמותיו הם ו"צדק") ("צמח" שמותיו שב' לצמחֿצדק,

הגאולה. על ורומזים קשורים שמותיו שב' דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח לכ"ק

"הנה ולומר באצבע להראות יוכלו עתה להדיבור שבהמשך – והעיקר

פ"ה.84) תניא – אדה"ז ל'

ב.85) מז, ג. מה, בחוקותי לקו"ת ראה

ובכ"מ.

פל"ז.86) תניא ראה

יא.87) יא, ישעי'

שיחות88) בארוכה וראה פסל"ב. ויק"ר ראה

אמור. וש"פ אחו"ק ש"פ
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בא" המשיח) (מלך לשון89זה ("הנה ושמחה רנה של ובאופן בא, שכבר ,

והשלימה90שמחה" האמיתית גאולה ממש, כפשוטו אלא פשט'לאך, וללא ,(

ממש. וממש ממש, ומיד תיכף

של שטר לכאו"א שליט"א אדמו"ר כ"ק נתן – מנחה תפלת [לאחרי

וביאורים חידושים מלכות" "דבר קונטרס – ערבית תפלת ולאחרי דולר,

דולר]. של ושטר יאֿיב), (פרקים מלכים בהלכות

�

עה"פ.89) ובשהש"ר ח ב, ח.90)שה"ש יח, קרח ופרש"י ספרי




