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נחפרשת

�בפועל�מול� בכח�
על השנה כולה� שבת פרשת בראשית מאחורינו שמהווה את המעבר מרוממות� השבת שמשפיעה

אל שגרת ימות החולי� �ונותנת לנו את הכח להאציל עליה� מקדושת החודש כולו� החגי� וקדושת�
בו�שבת כללית� נח מהווה אול� ג� שבת פרשת לכע� אב� שבת בראשית כוללתא��ל השנהח�
כל השנה  � הרי לאחר שעבר שבוע של� של עבודה בענייני תורה ומצוות בעול���חוכב�את עבודת

את� בה אנו בודקי� את מה שעברנו��בפועל�שבת פרשת נח היא השבת הכללית אב��והיא המהווה
�לעבודת השנה כולה� הבוח�

פ אלוהדבר בא לידי ביטוי ג� בתוכ� על ידי הקבשלימות� בבראשית� רשיות �ה�העול� כפי שנברא
ב� לעול� כזה אי� זכות קיו� א� הוא יורד ממדרגתו� כמו שהוא מצד הכוונה העליונה סו  ובאמת

ה את� ניח� על הבריאה� ראה את רעת בני האד�" פרשת בראשית מסופר שכאשר והחליט למחות
נח� לעומת זאת� העול� ל� בפרשת את� שלימות העול� כפי שהוא מצד עצמוידי ביטוי באה כולל

� מה שנות� את הכח לברר ולזכ אותו ג� ממדרגות נמוכות על ידי עבודת התשובה� עבודת האד�
האכ�ו נח" בפרשת נח מסופר אי עלאתתמבטאה אות הקשת באמצעותכורת ברית ע� הברית

של חטא וכדוקיו� העול� �מה ג� במצבי�
כ�א הפ�� #חובכ�רשת בראשית היא ה���$ כמו שיכול להיות הכי טוב� #בפועל�ופרשת נח היא �אי

����$אנחנו עוברי� בשטח את מבחני העול�

ה"ש� אלוקי� וש� הוי
� מסוימתלכל ש� כזה יש משמעות�ה�אנו מכירי� מספר דרכי� לכתוב ולבטא את שמו של הקב

של הקב על התגלות אחרת ומידה אחרת �ולמשל�ה�המורה
ה� הגבלה� צמצו�בי� היתר מבטא–ש� אלוקי� של אלוקי�ההגימטרייואכ��"והתגלות מוסווית של

ה� אלוקי� כפי שהוא נכתב#'&היא �הטבע� של המילהההגימטרייבדיוק כמו$ באות �אאכ� אתה ��
�מוסתרת הטבע כולו הוא אלוקות��מסתתרל

התגלות שלמעלה מש�� מדרגה גבוהה יותר באלוקותמבטא$ה�ו�ה�י#ה"לעומת זאת ש� הוי
כיא#�לעתיד לבואבשלמותה ותתגלה� מעינינו כמעט לגמרידרגה שכיו� מכוסה� אלוקי� בדרגה�

אל"כפי שש� הוי� זו ישנ� התגלויות שונות  כפי שהוא מעלה את ש� אלוקי�� וקי�ה מתעל� בש�
$"וכו

)אז מה זה שיי אלינו
כיו� שבריאת העול�� דווקא� אלוקי��ול� בפרשת בראשית מוזכר כל הזמ� ש� בתיאור בריאת הע

על ידי ש� אלוקי� בה#� אלוקות בהסתר� דרגת האלוקות השייכת לעול�� היא ובפע� היחידה
כ�ה מתלבש ומתעל� בש� אלוקי�"מדובר על האופ� בו ש� הוי�ה בבריאת העול�"מוזכר ש� הוי

�$ אלוקי� בלבדמדרגת היא בסופו של דבר שההתגלות בפועל לנבראי�
על התגלות ש� הוי��ה"הויונח מצא ח� בעיני�לעומת זאת אצל נח כתוב שלמעלהה"דבר המלמד

�תו העול� שנברא בש� אלוקי�ב� מהעול�
ל�מתבטא ג� בפרשת דבר זה על�ל�ל�כפל המילה �� ל באי�� הליכה ועליה אמיתיתמורה
ל של� מקו��ערו זהועל ידי�ונהקוד�  מתו העבודה בפועל בקיו� תורה ומצוות בעול�� דבר
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את" הוי� ויותרמתגלה בעול� דרגת אלוקות גבוהה יותר�ה�התאחדות ע� הקב ה שלמעלה ומעלה
�האלוקות

 בואו נעשה חשבו� צדק
אות איפה ולר� צדק�הגיע הזמ� לעשות חשבו�� אז א� עבר בדיוק שבוע של� של עבודה בפועל� נו

בקשר ליהודי אחר� בעיקר בנושא הזה של גילוי אלוקות בעול� על ידי מעשינו� בדיוק אנו אוחזי�
ש בנוגע לעצמנו עלינו( אבל לא בנוגע לעצמנו��כל ישראל בחזקת כשרות�אנחנו יכולי� לומר

כל מעשה ומחשבה שלנו �למקו�ובי� אד�� בי� אד� לחברו� ולתק� את מה שצרי� לבדוק כראוי
של– הקטני�פרטי�ההרי אנו בתו� כשאנו מתחילי� לעשות את החשבו� � צמצו� ובמילא במצב

( להתעלות�ה"דר של ש� הוי� תשובה יש דר נוספת לעשות�מאיד� ש� אלוקי�� מדידה והגבלה
זוא�מילא מעט אור דוחה הרבה מ� החושומ� להיות מונחי� לגמרי בתורה ותפילה לא בדר

כ�� הדורשי� תיקו�ודגש תיקו� הענייני� הפרטיי�מ של המושל�א� � דרכי�ה* ביותר הוא שילוב
כל פרט��ה הוא האלוקי�"הוי� אלא� א לא מתו מרירות ועצבות חלילה� לעשות חשבו� צדק של

המהתעלות� שמחהמתו תנועה של � את הטעו� תיקו�נתתק והתחזקות
ה על מנת להגיע דבר זה גור� שהתשובה יא מתו הכרה שכל כוונת הירידה למצב הדורש תיקו� היא

על ידי התשובה של שמחהכל החשבו� צדק וההתעל�וממילא� לשלמות הנעשית ות נעשי� מתו רגש
�ובפרט שבאי� מחודש תשרי המרובה במועדות ואפילו עוד לא התרגלנו לומר שוב תחנו�� ועונג

(אל תערבבו את שני הסוגי�
שהא תיכ  ומיד� חשבו� צדק אמיתי עד השורש מוביל בהכרח למסקנה ברורה וחד משמעיתמת היא

( צריכה לבוא הגאולה האמיתית והשלמה בפועל ממש
כל הענייני� שקבע הקב$� רבי יוס  יצחק�ר הקוד��כפי שאמר האדמו#הרי על�כבר סיימנו את ה

ש� מנת שיתגלה משיח בפועל אלא� הוטלה על ע� ישראל להיעשות בגלותלא רק את כללות העבודה
כ אי�� ובאמת� לקראת המסדרהאחרוני�� צחצוח הכפתורי��א  סוג הכנה כזה שנית� להגדיר אותו

על עיכוב הגאולה �כל הסבר וביאור
על עצמנו אלו� ולשפר מה יש לתק�נומצא בעצמנמ� הסת� בהחלט� אמנ� כשאנו מסתכלי� אול�

של הא על ע� ישראל ככלל( ד� כפרטענייני� פרטיי� הושל���קומה אחת שלמה�כ� מה שהוטל
קל וחיצוני באיבר מסוי�� הדבר דומה לאד� בריא� כבר לחלוטי� � שיש לו איזה מיחוש או איזה חולי

ג��חלילה� חולה�אול� לא נאמר שהאד� הזה הוא� ברור שמטפלי� ג� בכ וידיעת הדבר מוסיפה
ו כ��במהירות ומתו שמחהבתיקו� הפרטי� בקלות כל� א� הרי עתה בוודאי ובוודאי שכבר כלו

(ועכשיו אי� הדבר תלוי אלא במשיח עצמו� וכבר עשו תשובה� הקיצי�

� עתידי� להתחדש כמותהה�ש�
ה� לאחר המבול� בפרשתנו לא�� על קביעות ותמידיות מהל השמש והירח" מבטיח יומ� ולילה
 מברכי� את הברכהכעלש� התחדשות הלבנה מדי חודש בחדשודבר הכולל ג� את �� ישבותו

על כללות מעשינו� המיוחדת בקידוש לבנה של החודש מרמזת התמעטות הלבנה במחצית השניה
�המרמזת על הגאולה האמיתית והשלמה� ועל ידי זה באי� להתחדשותה� ועבודתנו בזמ� הגלות

� לבנה לגאולה ולקבלת השכינה במילי� אלואחד ממפרשי הגמרא מסביר את ההשוואה בי� קידוש
 אבל חידוש הלבנה הוא סימ�� לפי שישראל בגלות� אינ� זוכי� לראות פני שכינה ורחוקה מקבלתה�
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על�� לישראל שה� עתידי� להתחדש כמותה לפאר ליוצר� לקיבול פני שכינה ולזה כשאנו מברכי�
��הרי אנו כאילו מקבלי� פני השכינה� שהוא סימ� שאנו עתידי� להתחדש כמותה�החודש בזמנו

חי�זה ג� מהסיבות שאנו אומרי� בקידוש לבנה שמלכותו נמשלה משו�–��וקיידוד מל ישראל
רו� ועתידה להתחדש כמותה� ללבנה � כמו בשמחת נישואי� בקידוש החודשי�שמחוקדי�ולכ� ג�

�"מקפידי� על בגדי שבת וכוו�א בשולח� ערו�כפי שכותב הרמ
זונמצאי�כש�לכ� של העבודה בעול� בשנה ש� בסיו� השבוע הראשו� הדבר אי�ובאי� למסקנה

בבגדי�� צרי הדבר להתבטא בתוספת זהירות והידור בקידוש לבנה� תלוי אלא במשיח עצמו
מל� ברחוב� חשובי� ונאי� � ועוד ועיקר� כולל זהירות בנוגע לזמ� קידוש לבנה� וברוב ע� הדרת

על ידי� לבנה מתו כוונה מיוחדת למהר ולזרז ולפעול תיכ  ומיד ביאת דוד מלכא משיחאקידוש
על הגאולה �סיו� וחות� קידוש לבנהכ� ההוספה בדרישה ובקשה הובקשו� אלוקיה� ואת דוד" את

��מלכ� אמ�

B

"þš−¼í êîí í¾¼ôí "-ííì−¾ë −ëþí ê−ëô¾ ñ¼îõñ ³îêþîí 

•ñµî³ô ³îëî¬ ³î¬ñìí ñëšñî ö−ñîìí −ô− ñ¾ öî¾êþí ¼îë¾íô ¾õòí öîë¾ì ³ê µîþ¼
íìô¾.

•ñì−¾ôë êñê −îñ³ þëðí ö−êî íñîêèí ³êþšñ óñ¾îô þë× ñ×í −× íòš½ôñ ¼−èí
îô®¼.

•ñšë þðííòëñ ¾îð−-ó−êò ó−ðèëë ,ëîìþë,ó¼ ëîþë ,îëíìô¾.

•ñð−õší óè íòëñ ¾îð−š öôï ñ¼)îèíòô −õñ óîšô ñ×(.

•þš−¼íî-íòëñ ¾îð−š³ðìî−ô íòîî× µî³ô ¹×−³ ì−¾ô ³ê−ë ³ê ð−ô ñî¼õñî ïþïñ 
¾ôô ð−ôî ,−ð− ñ¼ë íõ½îíí¾−þð íñîêèí ñ¼ í¾šëî -"î¾šëîí ³ê  ’³êî óí−šîñê

öôê ó×ñô ðîð".

$מדברי הרבי בשיחה#(אי� הדבר תלוי אלא במשיח צדקנו עצמו
של השנהלאחרי שכבר נשל� החודש הראש כל השנה כולה� ו� ועומדי�� שכולל את

ע�#� מות העבודה בעול� לשלבשבת הראשונה שבזה מודגש כללות עניי� השבת שקשור
גו� ומתכונני� לקריאה בתורה$�הגאולה כח��אל האר+ אשר ארא" ל ל צווי ונתינת

י ובוודאי הרי בוודא� לכל אחד ואחת מישראל ולכלל ישראל ללכת מהגלות אל הגאולה
�וכבר עשו תשובה� שכבר כלו כל הקיצי�

(ועכשיו אי� הדבר תלוי אלא במשיח עצמו


