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אמורפרשת

ה–גאולה �גולה�ל�א� להכניס את
א� גולה�מורכבת מאותיות המילה� גאולה�המילה כלהזדבר �� בתוספת האות מלמדנו כי הגאולה לא שוללת את

הזאת� אלא משחררת ומעלה את כל מה שהיה בגלות� מה שהיה בגלות �שה� לוקות בעול�א על ידי שהיא מגלה את
מורכבת� גאולה�פרט נוס  שאנו למדי� מכ שמרבית המילה��אלופו של עול���הבית ומנהיג העול��להוא בע

�על ידי עבודתנו בגלות� נעשית�הוא שהגאולה� גולה�מהמילה 
 את רכוש� וא  המצרי� השאילו לה�� יצאו כול� וע� כל חפציה� ישראלבני� ענייני� אלו היו ג� בגאולת מצרי�"

�%� בעל כרח� של בני ישראלג$מרצונ�כ שלג�� א� ל ממשילי� זאת�וחז$ו המצרי� התברר כולכל הרכוש
יד� ולא נשארו בה ניצוצות של קדושה כלל–%�מצולה שאי& בה דגי��ל לאחר שלפני$מרצונ�י המצרי� ההשאלה על

ש% כ& היה צור במכות על מנת להשפיע עליה� לכבר הייתהמראה ��אלופו של עול��כ�ה לה� את המודעות
 כי דווקא על ידי גלות מצרי� זכו–היה ביציאת מצרי�� בגלותהעבודה על ידי�הנעשת�שהגאולה� ג� הדבר השני
�להגיע לגאולה

ש��אלופו של עול��הגאולה היא לא רק גילויאבל  אלא ג� הרבה מעבר� הוא בורא העול� ומנהיגו�הגילוי העובדה
נגלה עליה� מל�ככתוב� כזה היה גילוי ביציאת מצרי�ג�� כפי שהוא למעלה לגמרי מהעול�ה�גילוי הקב� לזה

ה הק�& תורהמתל הכנה דבר שהווה��ה בכבודו ובעצמו�מלכי� הקבמלכי ה כפי שהוא למעלה לגמרי�בבו התגלה
כפי� יתבר גילוי עצמותועד� הרבה יותריהיה גילוי אלוקות בדרגה גבוהה עוד האמיתית והשלמה בגאולה�מהעול�
כפי שנאמר� ג� בעול�בתורה יתבטא הדברהחידוש מלבדו��תצא% מעצמותו יתבר$'תורה חדשה מאיתי�שנאמר 

זה��הנני בורא שמי� חדשי� ואר) חדשה� �על ידי עבודתנו בגלות� נעשה�וג�

 שלבי� של גילויי�(
אב כבררמוזי�הללו כל השינויי� והחידושי� � על ידי עבודתנו בגלותמתווספת לגולהש� אות

בשינוי�א�(��אאלפ חכמה אאלפ בינה�� ולימודאולפנאמלשו&�א�"��אלופו של עול��� אלו מלשו&�א�*
�פלא� סדר האותיות זה�

על���אלופו של עול��גילוי אלוקות שבתו ובער לעול��*� השלבי� הללו(בעבודת הפיכת הגולה לגאולה יש את
ב�שהה להכרומביאי� בכ ידי שאנו משתמשי� בענייני העול� לקדושה �ורא העול� ומנהיגוהוא

ידנעשה הדבר�א עדיי& ביחס אליו� גילוי אלוקות שלמעלה מהעול��" יא באהשה�%�אולפנא�$ התורהלימודיעל
כנאמר��%עול� חסד יבנה� כמו שכתוב–�מידות�מבחינת היא בעוד שהראשונה$שלמעלה מהעול��מוחי&�מבחינת 

�לעול�תורה שנה קדמה �% אאלפ חכמה אאלפ בינה�מלשו&$' אלפיי���
 זה נעשה במיוחד�ודווקא ביש הנברא� כח העצמות ממשותתגלה��פלא�� קות שלמעלה לגמרי מהעול� גילוי אלו�(

ו��ההנפלאות שבתור� לימוד פנימיות התורהי על יד בגאולה בשלמות שיתגלו��מסתר צפונותיהסוד טעמיה
�האמיתית והשלמה

האכאשר� נפעל ג� על ידי עצ� הירידה בגלות�פלא�הגילוי כמו� שבהכוונה הפנימיתהאת�� מגלי� בגלות את
ה�שכתוב  בי� אוד  היה�ייסורי הגלות שניצלנו מה� על מה יש להודות ולכאורה �� ישוב אפ ותנחמני� כי אנפת

� על ידי עצ� הירידה בגלותדווקא הגדולה בגאולה באההישהעליאלא �+ אנפת�לכתחילה לא יהיהמשיותר  עדי
כאשר מגלי� את הכוונה העליונהו�עניי& עליו& ביותר שאינו שיי כלל לגילוי� שאי& לו שו� הסבר כלל� פלא�שזהו
ישזה�הזשב �גדול החוש לאורפוהאז� תגברו על החושכדי שיהודי�שדווקאכ בי� בגלל בגלל��אנפת

�מגיעי� לאור הגדול שבגאולה� שנמצאי� בחוש הגלות
ה��ה בעול��גילוי מלכותו של הקב'�אלופו של עול��� י� השלבי� הללובלשו& החסידות מכונ, &וכ��מלכותספירת

היעני &�ה�דותימ �עול�ב� שה& המקור להנהגת�ה�אולפנא שלמעלה מהעול� אבל% חכמה ובינה$�מוחי&� ולימוד ה&
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ועד עצמותו� כתר�ה��מוחי& בעצ��הכולל בעיקר את הסודות המופלאי� שבתורה הוא� פלא�וה� התחלה ומקור לו
�-יתבר

 משיח מזרע שלמה ב& דוד
בו� מכיוו& שהמשיח הוא זה שמביא את הגאולה הא( יש את הרי ג� את�� הענייני� של � אלופו של עול��לא רק

–� מבית דוד ומזרע שלמה�� מדגיש כי משיח הוא�זוהי הסיבה שהרמב� אלא ג� את מה שלמעלה לגמרי מהעול�
� בשלמות מיוחדת אצל שלמה המלמשו� שעניי& זה היה

ה מלכותו אבל�עול�עד זכה במלכות לו ולבניו אחריוש� המלדודעניינו של שזהו��מלכות�במשיח יש את מעלת
זאת� כול� התבטלו ונכנעו בפניו� הייתה בשלמותו של שלמהמלכות ואילו�יתה על ידי מלחמותהי המלדוד של 

ותרב�שאפילו מלכי הגויי� הודו בחכמתו משו��ולכ& היה אצלו ג� השלו� בשלמותשהייתהשלמה משו� חכמת 
� חכמת שלמה��זו� הגלותעל ידי החכמה שמתגלה דווקא–� מכל חכמת מצרי� כו�ביטול הרע בעצ�היהה על ידי

 ראיית–�וראו כל בשר יחדיו�� כאשר כל העול� יהיה חדור אלוקות בדרגה הגבוהה ביותר�יהיה לעתיד לבוא
ה� אלוקות �פלא�דרגת�בו� מזרע שלמהג� לכ& ההדגשה שמשיח הוא  הנובע� שלו�– את מעלת שלמהג�כי יש
� שלמות המוחי&��חכ� יותר משלמה�משיח יהיהו� מחכמה

 בכל�ויתרה מכ� שהרי הוא צרי לקבל את הגילוי של משיח–מידות אלו מצויות בדרגה מסוימת ג� אצל כל יהודי
שה��הרי יש בו את כל ארבע האותיות של ש� הוי��� חלק הוי�מכיוו& שכל יהודי הוא� יהודי יש ניצו) ממשיח

 וכפי שמרומז ג� בארבעת� ועד שלמות המוחי&�חכמה ובינה�ותמיד� מלכות� הדרגות שבעשר הספירות.כנגד 
ד � חכמה–� איזהו חכ��� מפרקי אבות שקוראי� השבוע� הדברי� שבתחילת פרק�� בינה–� איזהו גיבור�� איזהו עשיר

� הכוללת את כל המידות� תפארת–�� מלכות–� איזהו מכובד

הי�רשב  מהגאולה�ימהטע�מתחיל את

התחילי�רשב� מודגשי� עוד יותר ענייני� אלו�י� יו� ההילולא של רשב–ג בעומר�לל בסמיכות כשאנו עומדי�
� היה גילוי עצו� של סודות אלוביו� הסתלקותוובעיקר�%שבתורה� פלא�ה$ סודות התורה� את פנימיות התורהותגלל
הה היה ההתחלה להוריד ענייני� אלו לעול�וז תורהשבנגלהה חלקג� חיבר בי&י�רשב� בנה והשגה באופ& של
 מה שנת& את הכח לגילוי אלוקות שלמעלה מהעול�–% פלא$לפנימיות התורה% המוחי& שה� בער לעול�� אולפנא$
� בעול�–

האלוקית שהשכינה� כלומר–� שכינה עמה�% ישראל$כל מקו� שגלו�במאמר הידוע שלו במיוחד מתבטא הדבר
�תבגלו�א ע� ישראל פה בעול�יה

על ידי אחר כ היה גילוי נפלא נוס  �� מותר ומצווה לגלות זאת החכמה�י הקדוש�החל מזמ& האר� לאחר מכ&
ה�ט והמגיד ממעזריטש�הבעש חב נשיא�על ידי רבותינובתו שכל האד� הוא� פלא�א עיקר הגילוי של �ד�י

ה אתציוהפ מה בינה ודעתלידי לימוד והבנה בחכ� גילוי פנימיות התורהאת��פלא�שהביאו את –חוצה המעיינותו
פנימיות התורה בכל והפצת ועד לגילוי� בנפשו הבהמית על ידי לימוד חסידותג� גילוי אלוקות–שבאד�� חוצה�ה&

�גולה�ב� העול��נ במש ומדור לדור זההפצה ונוס  עוד �עד ימינו אלהיותר ויותר משנה לשנהו� עד דורנו
הגילולמרות ששלמות י� פלא�י שי� טעימה�כעת יש לנו כבר הרי� האמיתית והשלמההיה בגאולהשבתורה ה תגלממה

 וכפי שמתבטא הדבר� בכל החושי� את הנפלאות שבתורה–ואנו מסוגלי� לקבל בהבנה והשגה� תיד לבואלע
הכ% אית&$עצ� הנשמהש–� משכיל לאית& האזרחי�ר הזק& על הפסוק�רוש האדמויבפ וחות והחושי� מזריחה לכל

� בא באופ& מוב& וחודר בכל כוחות האד�והכל� א הוא מקור לשכל שלמעלה מהשכלכחה–�משכיל�העל ידי
נעשי� כלי% המוסיפה בהבנת הלימוד� כולל הסתכלות בפני הרב$ובפרט פנימיות התורה� לימוד התורהעל ידיכי

�פלא�ה– בזהש עד לדרגה השלישית�לגילוי אלוקות בעול��
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 העבודה בפועל

הכ על ידי תהי�$ אלא ג� בעשה טוב�% אל תהי רשע�ובלשו& התניא$לא רק בסור מרע �� שמשתדלי� בעבודת
� תהי צדיק�שבאופ& רגיל על מנת להגיע לדרגת� ולמרות� נית& הכח להגיע כא& למטה לדרגות הכי גבוהות�%�צדיק

אז� יש צור במאמ) מיוחד ה� וג�  זו מדרגה�צדיק�שכ&$מנשמת צדיק� עיבור�ת& לאד� בתור שכרנו� רק לפעמי�
ה� בדורנוא�%שאי& ביכולת כל אד� להגיע אליה והאחרי כל שבירור  כל אחד ואחד� במהל הדורותנפעל זיכו

עדו��ועמ כול� צדיקי��� כמו שיהיה בגאולה–בגלוי� תהי צדיק�מישראל יכול להגיע לדרגות הכי גבוהות עד
ה– הפצת המעיינות חוצה על ידיש ל� כולו% עול�$�חוצה� בכל ע�נעשי� כלי ראיית�� את מורירואותנייוהיו

�אלוקות במוחש
כל� בעול� לפעולאמנ� צרי� ולזרז את התגלות האלוקות בעול� בשלמות�כדי למהר את הגאולה� א� כ& לנצל את

מת� ענייני העול� לש� שמיי� יש אלא�א אי& להסתפק רק בזה��אלופו של עול��ה גלהכ שבכל דבר בעול�
ב ב�לימוד התורהב��אולפנא�להוסי  חב� שבתורה� פלא�ה�פנימיות התורהלימוד ובמיוחד וג��ד�בתורת חסידות

הא� להשפיע על אחרי� בזה ומביא את הגאולה האמיתית והשלמה תיכ  ומיד� בעול�� דבר שפועל את סיו� הכנסת
�ממש

B

"þš−¼í êîí í¾¼ôí "-íì−¾ë −ëþí ê−ëô¾ ñ¼îõñ ³îêþîíí  

•ñëší¾ µ−ê ³îñè"óñî¼ë þëð ñ×ëî óñî¼ë óñî¼ ñ¾ îõîñê êîí í ,ñ¼ ¬þõëî
 óñî¼í −ò−ò¼ ñ× ³ê ó−ñ®òô¾ −ð−"ó−−ô¾ ó¾ñ "ñî"îí¼ð",ëð ñ×¾ µ×  óñî¼ë þ
 ³ê íñèô"îðîë× "ëší ñ¾"í.

•ñíþî³í ðîô−ñî êòõñîêë ðìî−ôë ¹−½îí ,¬þõëîëðîô−ñ−õ× íþî³í ³î−ô−òõ
³îð−½ìí ³þî³ë í³ñè³ò¾ ,íè¾íî íòëí ñ¾ öõîêë ,³¼ðî íò−ë íô×ìë.

•ñîë−ë½ ó−þìê ñ¼ ¼−õ¾í ,³îðí−íî íþî³í ³®õí −ð− ñ¼ ,³îò−−¼ôí ³®õíî.

ñëþí −òõë ñ×³½í $מדברי הרבי בשיחה%
����כפי שנתגלתה בתורת החסידות� ובפרט פנימיות התורה� שעל ידי לימוד התורה בכלל–ובפשטות 
כמאמר,שזה מוסי  בהבנת הלימוד�%חכמת אד� תאיר פניו$במאור פניו� על ידי המסתכל בפני הרב– כולל�

�הוה מחדדנא טפי� מקמי� ואילו חזיתי�� מאיר מאחורי�לר� אמר רבי האי דמחדדנא מחבראי דחזיתי�ל�חז
ואילו הייתי רואה אותו� זה שאני מחודד יותר מחבריי זהו משו� שראיתי את רבי מאיר מאחוריו$'דכתיב

–�- והיו עיני רואות את מורי% שנאמר� מלפניו הייתי מחודד יותר
 גילוי–ויתרה מזה�%חכמה$כח הפועל בנפעל באופ& של ראיה כולל גילוי� נעשה הוא כלי לגילוי אלוקות בעול�

�כח העצמות ביש הנברא��


