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השער העתק מהקונטרס שחולק בשנת תשנ"ב, בהוספת ניקוד וביאור



ב

*`"nyz'd oey`xÎxc` c"ei ,devz t"y .c"qa

‰˙‡Âנר להעלות למאור כתית זך זית שמן אליך ויקחו ישראל בני את תצוה
בזה1תמיד הדיוקים וידועים בני2, את צו נאמר שבתורה הציווים דבכל

מה דהדיוק ולהוסיף, ישראל. בני את תצוה ואתה נאמר וכאן בזה, וכיוצא ישראל
משמע תצוה ואתה דלשון בהתוכן, גם אלא בהלשון רק לא הוא תצוה ואתה שנאמר
ציווי את לישראל למסור השליח הוא משה הרי להבין, וצריך המצוה, הוא שמשה
שיביאו אליך, ויקחו שנאמר מה להבין צריך גם תצוה. ואתה נאמר ולמה הקב"ה,

למשה למה3השמן אהרן, ידי על היתה הנרות שהעלאת כיון דלכאורה, (אליך),
למאור, כתית גו' שמן שנאמר מה להבין צריך גם למשה. השמן את להביא הוצרך
זה שלאחרי דבפסוק להבין, צריך גם להאיר. גו' שמן למימר ליה הוה 4דלכאורה

תמיד. נר להעלות נאמר וכאן בוקר עד מערב נאמר
ב לאור יצא (***a"pyz - ohwÎmixet *qxhpewלקראת" ,

. . קטן פורים טוב, כי בו שהוכפל ג' yz`,יום ik 't '` mei

"a"pyz'd.
הק' בידו שליט"א אדמו"ר כ"ק חילק זה קונטרס (*

וטף. נשים מאנשים לכאו"א
ענה המאמר והפצת הדפסת אודות הדו"ח על (**
הרצוי' הפעולה שיפעל "ויה"ר שליט"א: אדמו"ר כ"ק

עה"צ". אזכיר כו'. מזלי' וברי והזמ"ג
(תצוה).)1 פרשתנו ריש
וקבל)2 ד"ה א'תקמא. ע' (תצוה) פרשתנו אוה"ת

ע' ה'תשי"א קיג. ע' תרפ"ז (סה"מ ס"ג תרפ"ז היהודים
.(182
עה"פ.)3 רמב"ן
כא.)4 כז, פרשתנו

ביאור
רבינו משה של תפקידו מהות אודות מדובר זה במאמר
שהם ודור דור שבכל ישראל נשיאי של כן וכמו בדורו
של עבודתם אודות מדובר ודור. דור שבכל רבינו' ה'משה
השונות בתקופות הנשיאים של מכוחם הבאה ישראל בני
חידוש אודות מדובר זה במאמר הגלות. בחשכת ובעיקר
כעת. בדורנו מאיתנו הנדרשת בעבודה דווקא הקשור נפלא
היהודים" "וקבל המתחיל דיבור מאמר על מיוסד זה מאמר
בשנת קטן' ב'פורים הריי"צ אדמו"ר כ"ק ידי על שנאמר
המועצות, בברית הקומוניסטי המשטר בזמן ה'תרפ"ז,

הידוע. מאסרו לפני קצרה תקופה
ברוך הקדוש אומר המקדש בבית המנורה הדלקת אודות

רבינו למשה Ï‡¯NÈהוא È�a ˙‡ ‰eˆz ‰z‡Â¿«»¿«∆∆¿≈ƒ¿»≈
¯B‡nÏ ˙È˙k CÊ ˙ÈÊ ÔÓL EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ¿ƒ¿≈∆∆∆«ƒ»»ƒ«»

a ÌÈ˜eic‰ ÌÈÚe„ÈÂ ,„ÈÓz ¯� ˙BÏÚ‰Ïשל לשונו ¿«¬≈»ƒƒƒ«ƒƒ»
הואÊ‰פסוק הראשון ‰ÌÈÈeevהדיוק ÏÎ·c ∆ƒ¿»«ƒƒ

‡ˆBiÎÂ Ï‡¯NÈ È�a ˙‡ 'Âˆ' ¯Ó‡� ‰¯BzaL∆«»∆¡««∆¿≈ƒ¿»≈¿«≈
‰Êaכלל בדרך כלומר להם' 'אמור ישראל' בני אל 'דבר »∆

מופיעה לא רבינו משה אל הוא ברוך הקדוש של בפניה
'אתה' Âהמילה ‡˙אילו, ‰eˆz ‰z‡Â' ¯Ó‡� Ô‡Î ¿»∆¡«¿«»¿«∆∆

˜eic‰c ,ÛÈÒB‰Ïe .'Ï‡¯NÈ È�aב¯Ó‡pM ‰Ó ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿«ƒ«∆∆¡«
ÔBLl‰a ˜¯ ‡Ï ‡e‰ '‰eˆz ‰z‡Â'כלומר ¿«»¿«∆…«¿«»

בלשונה מאריכה שהתורה מכך רק איננה «∆‡l‡השאלה
ÔÎz‰a,היא Ìbאת מדגישה 'אתה' המילה הוספת «¿«…∆

רבינו משה של eˆz‰'חשיבותו ‰z‡Â' ÔBLÏcƒ¿¿«»¿«∆
,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ ,‰eˆn‰ ‡e‰ ‰LnL ÚÓLÓ«¿«∆…∆«¿«∆¿»ƒ¿»ƒ

‡e‰ ‰LÓ È¯‰רקM‰˙‡ Ï‡¯NÈÏ ¯ÒÓÏ ÁÈÏ ¬≈…∆«»ƒ«ƒ¿…¿ƒ¿»≈∆
‰"aw‰ Èeeˆבעצמו המצוה �‡Ó¯ואיננו ‰nÏÂ , ƒ«»»ְֶַ¿»»∆¡«

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb .‰eˆz ‰z‡Âבלשון נוסף דיוק ¿«»¿«∆«»ƒ¿»ƒ
Lהכתוב ,'EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ' ¯Ó‡pM ‰Óמשמעות «∆∆¡«¿ƒ¿≈∆∆

ש היא אלה ('‡EÈÏ'),מילים ‰LÓÏ ÔÓM‰ e‡È·i»ƒ«∆∆¿…∆≈∆
˙‡ÏÚ‰L ÔÂÈk ,‰¯B‡ÎÏc(הדלקת=)˙B¯p‰ ¿ƒ¿»≈»∆«¬»««≈

Ô¯‰‡ È„È ÏÚ ‰˙È‰משה ידי על ‰ˆ¯Cולא ‰nÏ , »¿»«¿≈«¬…»»À¿«
‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb .‰LÓÏ ÔÓM‰ ˙‡ ‡È·‰Ï¿»ƒ∆«∆∆¿…∆«»ƒ¿»ƒ«

,'¯B‡nÏ ˙È˙k 'Â‚ ÔÓL' ¯Ó‡pMהתורה מדוע ∆∆¡«∆∆»ƒ«»
'להאיר' במילה ולא "מאור' במילה «¿B‡ÎÏc¿ƒ¯‰משתמשת

¯ÓÈÓÏ dÈÏ ‰Â‰(לומר לו ‚Â'(=היה ÔÓL' «»≈¿≈«∆∆
'¯È‡‰Ïהיא במנורה השמן הדלקת של תכליתה שהרי ¿»ƒ
Ê‰'להאיר' È¯Á‡lL ˜eÒÙ·c ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb .«»ƒ¿»ƒƒ¿»∆¿«¬≈∆
¯Ó‡הנרות� דליקת זמן משך a˜¯'אודות „Ú ·¯ÚÓ' ∆¡«≈∆∆«…∆

במשך איננו יום בכל המקדש בבית דליקתם זמן משך ואכן
בוקר עד מערב אלא כולה �‡Ó¯אילוÂהיממה Ô‡Î ¿»∆¡«

.'„ÈÓz ¯� ˙BÏÚ‰Ï'¿«¬≈»ƒ



l`xyi ipa z` devz dz`eג

היהודיםÓÂ·‡¯ב) וקבל המתחיל דיבור הידוע (במאמרו אדמו"ר וחמי מורי 5כ"ק

תרפ"ז קטן בפורים וחיבור6שנאמר צוותא הוא (תצוה) דציווי וזהו7), .
אין אור עם ישראל בני את ומחבר מקשר הוא שמשה ישראל, בני את תצוה ואתה

עם8סוף אותם (שמקשר לישראל משפיע שמשה ידי ועל זה. ידי על סוף), אין אור
שנאמר כמו ורגל, ראש דוגמת הם וישראל [דמשה במשה. והוספה יתרון 9נעשה

ומשה דמשה, הרגלים הם ישראל דכל בקרבו, אנכי אשר העם רגלי אלף מאות שש
מצד שהראש למקום הראש את מוליכים הרגלים שבאדם וכמו שלהם. הראש הוא
(הרגלים ישראל ידי שעל וישראל, במשה הוא כן כמו לשם, להגיע יכול אינו עצמו
אשר העם רגלי אלף מאות שש שנאמר מה דזהו במשה. עילוי מיתוסף דמשה)

משה של בקרבו דאנכי הגילוי נמשך העם רגלי ידי שעל בקרבו, ואתה10אנכי וזהו .[
בני את ויקשר יצוה שמשה ידי דעל גו', זית שמן אליך ויקחו ישראל בני את תצוה
אליך), (ויקחו למשה זית שמן ישראל בני יביאו זה ידי על סוף, אין אור עם ישראל

במשה. אור תוספות שיוסיפו
לוקבל)5 גו' תצוה בואתה דהביאור השייכות

ואילך. ס"ט לקמן ראה - גו' היהודים
ואילך.)6 ג] [שלו, ג לה, ז חוברת ב"התמים" נדפס

ראה - ואילך. 180 ע' ה'תשי"א ואילך. קי ע' תרפ"ז סה"מ
ס"ד. שם

תצוה).)7 ואתה (עה"פ א פב, פרשתנו בתו"א גם כ"ה
.55 הערה עב ע' ח"ג מלוקט בסה"מ בהנסמן וראה ובכ"מ.

ע')8 עטר"ת (סה"מ עטר"ת תצוה ואתה בסד"ה כ"ה
(ועד"ז בתחלתו ס"ד תרפ"ז זה ובד"ה ובכ"מ. רנו).

ישראל" בני את "תקשר "עםepi`eרסט"ו) מוסיף
את מקשר שמשה מפרש דבהמאמר לומר, ויש אוא"ס".

סי"א כדלקמן עצמם, ישראל בני
כא.)9 יא, בהעלותך
ס"ה.)10 תרפ"ז הנ"ל בד"ה בכ"ז ראה

ביאור
¯"BÓ„‡ ÈÓÁÂ È¯BÓ ˙Le„˜ „B·k ¯‡·Óe (·¿»≈¿¿«ƒ¿»ƒ«¿
Ïa˜Â" ÏÈÁ˙n‰ ¯eac Úe„i‰ B¯Ó‡Óa)¿«¬»«»«ƒ««¿ƒ¿ƒ≈
,(Ê"Ù¯˙ 'ÔË˜ ÌÈ¯eÙ'a ¯Ó‡pL "ÌÈ„e‰i‰«¿ƒ∆∆¡«¿ƒ»»

cשל הפנימית ‰e‡המילהמשמעותה ('‰eˆz') 'Èeeˆ' ¿ƒ¿«∆
eaÁÂ¯יצירת '‡˙Âˆ'כלומר המצוה, לבין המצּווה בין «¿»¿ƒְְֶֶַ

הוא ברוך לקדוש ישראל e‰ÊÂבין הפס. מדוע וקההסבר ¿∆
באומרו רבינו משה של חשיבותו את «»¿'z‡Â‰מדגיש

,'Ï‡¯NÈ È�a ˙‡ ‰eˆzכיוון‡e‰ ‰LnLזה ¿«∆∆¿≈ƒ¿»≈∆…∆
ש זה הוא ה'צוותא', את È�aשיוצר ˙‡ ¯aÁÓe ¯M˜Ó¿«≈¿«≈∆¿≈

‰LnL È„È ÏÚÂ .ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡ ÌÚ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ≈¿«¿≈∆…∆
ÚÈtLÓ) Ï‡¯NÈÏכלומר¯B‡ ÌÚ Ì˙B‡ ¯M˜nL «¿ƒ«¿ƒ¿»≈∆¿«≈»ƒ

‰ÙÒB‰Â ÔB¯˙i ‰NÚ� ‰Ê È„È ÏÚ ,(ÛBÒ ÔÈ‡≈«¿≈∆«¬∆ƒ¿¿»»
aשל [דרגתו .‰LÓמשה של שדרגתו שלמרות לכך הסיבה ¿…∆

להשפיע שבכוחו זה הוא שלכן מהעם, למעלה היא רבינו
נעוץ זה הרי יתירה, רוממות בו נעשית ידם על דווקא אך להם,

ישראל. בני עם רבינו משה של הנשמתי ∆…¿LÓc‰בקשר
¯Ó‡pL BÓk ,Ï‚¯Â L‡¯ ˙Ó‚c Ì‰ Ï‡¯NÈÂעל ¿ƒ¿»≈≈À¿«…¿∆∆¿∆∆¡«

רבינו משה ‡L¯ידי ÌÚ‰ ÈÏ‚¯ ÛÏ‡ ˙B‡Ó LL'≈≈∆∆«¿ƒ»»¬∆
Ì‰ Ï‡¯NÈ ÏÎc ,'Ba¯˜a ÈÎ�‡בבחינתÌÈÏ‚¯‰ »…ƒ¿ƒ¿¿»ƒ¿»≈≈»«¿«ƒ

aL BÓÎe .Ì‰lL L‡¯‰ ‡e‰ ‰LÓe ,‰LÓcגוף ¿…∆…∆»…∆»∆¿∆»
Ì„‡שמנהיגם זה והוא הרגליים מעל הוא שהראש היות עם »»

זה עם ביחד ÌB˜ÓÏאך L‡¯‰ ˙‡ ÌÈÎÈÏBÓ ÌÈÏ‚¯‰»«¿«ƒƒƒ∆»…¿»
,ÌLÏ ÚÈb‰Ï ÏBÎÈ B�È‡ BÓˆÚ „vÓ L‡¯‰L∆»…ƒ««¿≈»¿«ƒ«¿»
Ï‡¯NÈ È„È ÏÚL ,Ï‡¯NÈÂ ‰LÓa ‡e‰ ÔÎ BÓk¿≈¿…∆¿ƒ¿»≈∆«¿≈ƒ¿»≈

LÓc‰)שהם( ÌÈÏ‚¯‰ידם על ÈelÚדווקא ÛqÂ˙Ó »«¿«ƒ¿…∆ƒ¿«≈ƒ
.‰LÓaידי על הנגרמת רבינו משה של זו עליה של מהותה ¿…∆

הפסוק בלשון רמוזה ישראל בני על Ó‰השפעתו e‰Êc¿∆«
¯L‡ ÌÚ‰ ÈÏ‚¯ ÛÏ‡ ˙B‡Ó LL' ¯Ó‡pMאנכי ∆∆¡«≈≈∆∆«¿ƒ»»¬∆ִָֹ

'ÌÚ‰ ÈÏ‚¯' È„È ÏÚL ,'Ba¯˜aישראל בני כלומר ¿ƒ¿∆«¿≈«¿≈»»
משה של הרגלים c'ומתגלה�CLÓשהינם Èelb‰אנכי' ƒ¿»«ƒ¿ִָֹ

‰LÓ ÏL Ba¯˜aעצמותו להתגלות רומזת 'אנכי' המילה ¿ƒ¿∆…∆
' כנאמר הוא ברוך הקדוש אלוקיך'‡�ÈÎשל e‰ÊÂה' .[¿∆

ÔÓL EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ Ï‡¯NÈ È�a ˙‡ ‰eˆz ‰z‡Â'¿«»¿«∆∆¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿≈∆∆∆
'‰eˆÈ' ‰LnL È„È ÏÚc ,'Â‚ ˙ÈÊשל במשמעות «ƒ¿«¿≈∆…∆¿«∆

ÛBÒ,'צוותא' ÔÈ‡ ¯B‡ ÌÚ Ï‡¯NÈ È�a ˙‡ ¯M˜ÈÂƒ«≈∆¿≈ƒ¿»≈ƒ≈
‰LÓÏ ˙ÈÊ ÔÓL Ï‡¯NÈ È�a e‡È·È ‰Ê È„È ÏÚ«¿≈∆»ƒ¿≈ƒ¿»≈∆∆«ƒ¿…∆

,('EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ')כלומר¯B‡ ˙BÙÒBz eÙÈÒBiL ¿ƒ¿≈∆∆ƒ¿
.‰LÓa¿…∆



`"nyz'd oey`xÎxc` c"ei ,devz t"y ד

בהמאמרזהÏÂ·‡¯ג) מקדים פירושים11, דשני מהימנא, רעיא נקרא רבינו שמשה
בענין ישראל את ומפרנס זן ושהוא ישראל של נאמן רועה שהוא בזה.
בני מאמינים הם שישראל עצמם, מצד בישראל שישנה דהאמונה האמונה.

ישראל12מאמינים את ומפרנס רועה שמשה וזה מקיף, בבחינת שתהי' אפשר ,
בזהר שכתוב מה וזהו בפנימיות. תהי' שהאמונה הוא האמונה אמונה13בענין ההיא

את ומפרנס זן שמשה דזה משה), ידי (על ידך על מני' ויתפרנס יתזן ָדלעילא
רעיא הוא שמשה דזה בהמאמר, וממשיך בפנימיות. אותה שממשיך הוא האמונה

דור שבכל דמשה לאתפשטותא גם היא בזה הכוונה ישראל14מהימנא, אלפי דראשי ,

ד.)11 סעיף
א.)12 צז, שבת

ב)13 רכה, ח"ג
א).)14 קיד, א. (קיב, תס"ט תקו"ז

ביאור
e�a¯ ‰LnL ¯Ó‡n‰a ÌÈc˜Ó ,‰Ê ¯‡·Ïe (‚¿»≈∆«¿ƒ¿««¬»∆…∆«≈
.‰Êa ÌÈLe¯t È�Lc ,'‡�ÓÈ‰Ó ‡ÈÚ¯' ‡¯˜�ƒ¿»«¬»¿≈¿»ƒ¿≈≈ƒ»∆
שאינו פירושו נאמן רועה נאמן'. 'רועה הוא אחד פירוש
שהוא בכך עצמם לצאן נאמן הוא אלא הצאן לבעלי רק נאמן
מוכן ואיננו אחת כבשה עבור אפילו נפשו את מוסר

רבינו משה כן כמו באחרת. ¯ÚB‰להחליפה ‡e‰L∆∆
Â .Ï‡¯NÈ ÏL ÔÓ‡�'אמונה 'רועה הוא השני הפירוש ∆¡»∆ƒ¿»≈¿

הוא צאן רועה של שתפקידו כשם היא, שמשמעותו
את להאכיל צורך ישנו כך ומזין, טוב במרעה להאכילם

'אמונה' של במרעה ישראל משהנשמות של עבודתו וזו
Ò�¯ÙÓeרבינו ÔÊ ‡e‰L(מכלכל=)Ï‡¯NÈ ˙‡ ∆»¿«¿≈∆ƒ¿»≈

.‰�eÓ‡‰ ÔÈ�Úaשל בפעולתו צורך שישנו לכך הטעם ¿ƒ¿«»¡»
בזמן בו ב'אמונה', ישראל נשמות את בלהאכיל רבינו משה
בירושה קבלוה הם שהרי בהם קיימת כבר האמונה שלכאורה

היא לכך הסיבה ויעקב, יצחק אברהם «¡«¿�eÓ‡‰c‰מאבותינו
Ì‰ Ï‡¯NiL ,ÌÓˆÚ „vÓ Ï‡¯NÈa d�LiL∆∆¿»¿ƒ¿»≈ƒ««¿»∆ƒ¿»≈≈

ÌÈ�ÈÓ‡Ó È�a ÌÈ�ÈÓ‡Ó,רבינו משה של פעולתו ללא «¬ƒƒ¿≈«¬ƒƒ
‰LnL ‰ÊÂ ,ÛÈwÓ ˙�ÈÁ·a ‰È‰zL ¯LÙ‡∆¿»∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ««ƒ¿∆∆…∆

Ò�¯ÙÓe ‰ÚB¯(מכלכל=)ÔÈ�Úa Ï‡¯NÈ ˙‡ ∆¿«¿≈∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«
,‰�eÓ‡‰הדבר È‰z‰משמעות ‰�eÓ‡‰L ‡e‰ »¡»∆»¡»ƒ¿∆

.˙eiÓÈ�Ùaהקשר ו'פנימיות': 'מקיף' המושגים הסברת ƒ¿ƒƒ
'מקיף'. ובאופן 'פנימי' באופן להיות יכול דברים שני בין

ל שביכולתו דבר עם במגע בא האדם להכילו‰ÂÓÈ�Ùכאשר ,
' הינו זה קשר אזי עימו ולהתאחד שאיןÈÓÈ�Ùבתוכו מה .'

ואינו להכילו האדם ליכולת מחוץ נשאר הדבר כאשר כן
בבחינת הינו זה קשר לו. מחוצה נשאר הוא עימו, מתאחד

'ÛÈ˜Óהאדם שמציאות בכך ביטוי לידי בא 'פנימי' קשר .'
שאין מה ומתאחד. נקשר הוא עימו לדבר בהתאם משתנה

האדם של מציאותו 'מקיף' באופן הוא הקשר כאשר כן
רוחני רעיון השומע אדם לדבר: דוגמה כמקודם. נשארת
אשר בסברא מדובר כאשר עמוקה, שכלית בסברא הקשור
לעצמו ולהסבירה להבינה בשכלו, להכילה האדם ביכולת
מתעדן כך ידי ועל עימה מתאחד האדם שכל אזי היטב,
מסוגל האדם אין כאשר אך לרוחניות. יותר קרוב ונעשה
שמדובר חש שהוא למרות הרי בשכלו, זה רעיון להכיל
נשאר הרעיון מקום מכל מכך, בהתפעלות והוא עמוק בדבר
כן כמו כמקודם. מגושם נשאר שהאדם כך לשכלו מחוץ
הוא. ברוך בקדוש יהודי של האמונה אודות מדובר כאשר
מתאחדת שאיננה יתכן אך באדם קיימת שהאמונה למרות
אינם ורגשותיו שכלו ורגשותיו. שכלו הגלויה, מציאותו עם
מתקבלת לא זו אמונה אחד, בה' אמונתו בעקבות משתנים
של תפקידו 'מקיף'. בבחינת הוא אמונה של זה אופן אצלם.
ישראל בנשמות תאיר שהאמונה לכך לגרום הוא רבינו משה

שלÈÓÈ�Ùבאופן הגלויה מציאותו עם תתאחד שהאמונה ,
עד פעולותיו ובכל וברגשותיו בשכלו ותתקבל ותחדור יהודי

אחד. בה' לאמונתו מתאימים יהיו שהם כך Ó‰כדי e‰ÊÂ¿∆«
¯‰fa ·e˙kMÔÊ˙È ‡ÏÈÚÏc ‰�eÓ‡ ‡È‰‰" ∆»«…««ƒ¡»ƒ¿≈»ƒ¿»

) "E„È ÏÚ dÈpÓ Ò�¯t˙ÈÂתהיה עליונה אמונה =אותה ¿ƒ¿«¿≈ƒ≈«»∆
כלומר ידך, על ומכולכלת Êc‰ניזונת ,(‰LÓ È„È ÏÚ«¿≈…∆¿∆

,‰�eÓ‡‰ ˙‡ Ò�¯ÙÓe ÔÊ ‰LnLהדבר משמעות ∆…∆»¿«¿≈∆»¡»
CÈLÓnL ‡e‰ומגלהCÈLÓÓe .˙eiÓÈ�Ùa d˙B‡ ∆«¿ƒ»ƒ¿ƒƒ«¿ƒ

¯Ó‡n‰aהריי"צ אדמו"ר כ"ק ‰e‡של ‰LnL ‰Êc , ¿««¬»¿∆∆…∆
‡È‰ ‰Êa ‰�Âek‰ ,'‡�ÓÈ‰Ó ‡ÈÚ¯'כלפי רק לא «¬»¿≈¿»««»»»∆ƒ

אלא בדורו רבינו LÓc‰משה ‡˙eËLt˙‡Ï Ìb«¿ƒ¿«¿»¿…∆
¯Bc ÏÎaLבכל אשר דור) שבכל משה של (=להתפשטות ∆¿»

של נשמתו ומאירה מתפשטת שבהם צדיקים ישנם ודור דור
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תהי' שלהם שהאמונה (שבדורם), דישראל האמונה את מחזקים הם דור שבכל
מרדכי וכמו ז"ל15בפנימיות. רבותינו כמאמר שבדורו, דמשה האתפשטותא שהי' ,16

המצוות וקיום התורה שלימוד המן, גזירת בזמן שגם בדורו, כמשה בדורו שמרדכי
ישראל של אמונתם את לחזק ברבים קהילות הקהיל נפש, מסירות עם קשור הי' אז
שמשה בארוכה שמבאר ולאחרי המצוות. וקיום התורה בלימוד חזק ולעמוד בהוי'

מבאר דישראל, האמונה את מחזקים דרא שבכל דילי' לשון17ואתפשטותא דיוק
הוא שכאו"א הגלות, שבזמן להאיר), ולא (למאור למאור כתית גו' שמן הכתוב
וצריך האור. נמצא שממנו (העצם) למאור מגיעים זה ידי על כתית, ונדכא, נשבר
שמשה זה לפני (בהמאמר) להמבואר למאור בכתית דהפירוש השייכות להבין

בפנימיות. שתהי' האמונה את ומפרנס זן דרא] שבכל דילי' [ואתפשטותא

ס")15 תרפ"ז הנ"ל בד"ה וסט"ו.ראה ג
ב.)16 פ"ו, אסת"ר

סט"ו.)17 תרפ"ז הנ"ל בד"ה

ביאור
מהימנא' 'רעיא בבחינת כן גם והם רבינו ÈL‡¯cמשה ,¿»≈

˙‡ ÌÈ˜fÁÓ Ì‰ ¯Bc ÏÎaL Ï‡¯NÈ ÈÙÏ‡«¿≈ƒ¿»≈∆¿»≈¿«¿ƒ∆
‰�eÓ‡‰L ,(Ì¯B„aL) Ï‡¯NÈc ‰�eÓ‡‰»¡»¿ƒ¿»≈∆¿»∆»¡»
‰È‰L ,ÈÎc¯Ó BÓÎe .˙eiÓÈ�Ùa ‰È‰z Ì‰lL∆»∆ƒ¿∆ƒ¿ƒƒ¿»¿¿«∆»»
¯Ó‡Ók ,B¯B„aL ‰LÓc ‡˙eËLt˙‡‰»ƒ¿«¿»¿…∆∆¿¿«¬«
,B¯B„a ‰LÓk B¯B„a ÈÎc¯nL Ï"Ê e�È˙Ba«̄≈∆»¿¿«¿¿…∆¿

בכך היתה מרדכי של ‰ÔÓ,עבודתו ˙¯Êb ÔÓÊa ÌbL∆«ƒ¿«¿≈«»»
¯eL˜ ‰È‰ Ê‡ ˙BÂˆn‰ Ìei˜Â ‰¯Bz‰ „enlL∆ƒ«»¿ƒ«ƒ¿»»»»
˜fÁÏ ÌÈa¯a ˙Bl‰˜ ÏÈ‰˜‰ ,LÙ� ˙e¯ÈÒÓ ÌÚƒ¿ƒ∆∆ƒ¿ƒ¿ƒ»«ƒ¿«≈
˜ÊÁ „ÓÚÏÂ 'Èe‰a Ï‡¯NÈ ÏL Ì˙�eÓ‡ ˙‡∆¡»»∆ƒ¿»≈¿«»»¿«¬…»»

e .˙BÂˆn‰ Ìei˜Â ‰¯Bz‰ „enÏaהמאמר בהמשך ¿ƒ«»¿ƒ«ƒ¿
היהודים", LnL‰"וקבל ‰k¯‡a ¯‡·nL È¯Á‡Ï¿«¬≈∆¿«≈«¬À»∆…∆

‡¯c ÏÎaL dÈÏÈc ‡˙eËLt˙‡Âוההתפשטות=) ¿ƒ¿«¿»ƒ≈∆¿»»»
דור) שבכל Ï‡¯NÈc,שלו ‰�eÓ‡‰ ˙‡ ÌÈ˜fÁÓ¿«¿ƒ∆»¡»¿ƒ¿»≈

¯‡·Óה˜eicב˙È˙k 'Â‚ ÔÓL" ·e˙k‰ ÔBLÏ ¿«≈ƒ¿«»∆∆»ƒ
) "¯B‡nÏ'א בסעיף שהתורהכאמור בכך הוא הדיוק «»

הוא בשמן שהצורך 'È‡‰Ï¯'),אומרת ‡ÏÂ '¯B‡nÏ'«»¿…¿»ƒ
על רומזת 'כתית' המילה היא: זה של הפנימית המשמעות
'למאור' והמילה בגלות, ישראל בני נמצאים בו המצב
כך. בעקבות דווקא זוכים הם לה ההתגלות על רומזת

L ,˙eÏb‰ ÔÓÊaLאז¯aL� ‡e‰ ˙Á‡Â „Á‡ Ïk ∆ƒ¿««»∆»∆»¿««ƒ¿»
,‡k„�Âהמילה משמעות של'È˙k˙'שזו במובן ¿ƒ¿∆»ƒ
דווקא,'שבירה' Ïהרי ÌÈÚÈbÓ ‰Ê È„È ÏÚהתגלות «¿≈∆«ƒƒ«

בשם הנקראת המדריגה (של '¯B‡n'שהוא(ÌˆÚ‰ »»∆∆
בכך היא היאLשמעלתה 'אור', של ממהות למעלה ∆היא

אשר ‰‡B¯.המקור ‡ˆÓ� epnn:הדברים הסברת ƒ∆ƒ¿»»
השמש לדוגמה, ה'אור'. של המקור מכונה 'מאור' במילה
היות 'מאור' בשם נקראת ממנה היוצא האור לעומת עצמה

האור. של המקור לאורוהיא המאור בין ההבדלים אחד
שאינו האור לעומת עצמו הדבר הינו שהמאור בכך הוא
לעומת עצמה השמש בדוגמת הימנו, שחּוצה מציאות אלא
ו'אור' 'מאור' המושגים לכן הימנה. חּוצה שהוא שלה האור
הדבר פירושו 'עצם' ו'גילויים', 'עצם' במושגים קשורים

השמשÂÓˆÚב אור בדוגמת הם ה'גילויים' זאת לעומת ,
ש מה אלא עצמה.Ï‚˙Ó‰שאינו השמש איננו אך ממנה

הנשמה של התגלותה כלפי משל בבחינת הם אלה דברים
מצד ישנה האלוקית, הנשמה אודות מדובר כאשר האלוקית.
בכוחותיו קשורה זו דרגה האדם, בגוף הגלויה דרגתה אחד
בבחינת היא זו דרגה ומידותיו. ׂשכלו האדם, של ִהגלויים

ה' '‚ÌÈÈÂÏÈרובד ישנה זאת לעומת שלה. 'ÌˆÚ,'הנשמה
חלק להיותה אשר בעצמה, שהיא כמו הנשמה כלומר
כלל נתפסת ואיננה שייכת איננה הרי ממש ממעל אלוקה

האדם. של הגלויים ובכוחותיו המוגבל דווקאבגוף כאמור,
'עצם ה'מאור', להתגלות זוכים 'כתית' של המצב ידי על

ÔÈ·‰Ïהנשמה'. CÈ¯ˆÂאת˙eÎiM‰העניינים בין ¿»ƒ¿»ƒ««»
הריי"צ. אדמו"ר כ"ק של במאמר המבוארים השונים

n‰Ï·‡¯השייכות '¯B‡nÏ ˙È˙Î'a Le¯t‰c¿«≈¿»ƒ«»¿«¿…»
‡˙eËLt˙‡Â] ‰LnL ‰Ê È�ÙÏ (¯Ó‡n‰a)¿««¬»ƒ¿≈∆∆…∆¿ƒ¿«¿»
‰�eÓ‡‰ ˙‡ Ò�¯ÙÓe ÔÊ [‡¯c ÏÎaL dÈÏÈcƒ≈∆¿»»»»¿«¿≈∆»¡»

.˙eiÓÈ�Ùa ‰È‰zL∆ƒ¿∆ƒ¿ƒƒ
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בתחלתÂ‰	‰ד) להמבואר בהמשך (בהמאמר) בא תצוה ואתה בפסוק הביאור
לעשות החלו אשר את היהודים וקבל דפירוש מה18המאמר, שקבלו הוא

תורה דמתן בהזמן ובימי19שהחלו לעשות), (החלו ההתחלה היתה תורה דבמתן .
רבותינו מאמר דרך [ועל היהודים. וקבל הקבלה, היתה המן) גזירת (בזמן אחשורוש

הפסוק20ז"ל שהקדימו21על דזה כבר, שקבלו מה קיימו היהודים, וקבלו קיימו
אחשורוש ובימי הקבלה, רק היתה תורה במתן לנשמע שקבלו22eniiwנעשה ].23מה

פלא דבר הוא שלכאורה בהמאמר, בתכלית24ומדייק ישראל היו תורה דבמתן ,
מתן קודם שגם לזה [דנוסף נעלית הכי בדרגא אלקות גילוי אצלם אז והי' העילוי,
ים בקריעת ובפרט מצרים ביציאת שהי' הגילוי ביותר, נעלים גילויים היו תורה
אחשורוש ובימי יותר], עוד נעלה גילוי הי' תורה מתן בשעת שהי' הגילוי הנה סוף,
הוא גלות [דכל גלות שבכל וההסתר לההעלם דנוסף הירידה, בתכלית ישראל היו

מצרים גלות כתיב25בדוגמת מצרים שבגלות וכמו מקוצר26, משה אל שמעו ולא
כג.)18 ט, אסתר
צו,)19 מג"א בתו"א היהודים וקבל ברד"ה גם כ"ה

(סה"מ ה'תשי"א היהודים וקבל ברד"ה נסמנו - ובכ"מ ג.
.(4 הערה סז ע' ח"ג מלוקט

א.)20 פח, שבת
כז.)21 ט, אסתר
שבהערה)22 ובתו"א בהמאמר הענינים מהמשך

משמע, ובכ"מ) רע"א. צט, שם תו"א גם (וראה הבאה
ובפרש"י הגזירה. בזמן הוא אחשורוש בימי שקבלוה דזה

"מאהבת אחשורוש בימי ואוליqpdד"ה להם". שנעשה
ס"ט לקמן ראה - בזה ענינים דשני לומר יש

את)23 היהודים דוקבל א צח, מג"א בתו"א גם כ"ה
אף - שקבלו" מה "קיימו ע"ד הוא לעשות החלו אשר
שם מלוקט סה"מ ראה שונים, ענינים שני הם שלכאורה

.4 הערה
וקבל)24 ד"ה ראה - זה לשון בדיוק הביאור

ח"א מלוקט (סה"מ ס"א ה'תשל"ח קטן דפורים היהודים
שיז). ע'
שם)25 על נקראו המלכיות "כל ה פט"ז, ב"ר ראה

לישראל". מצירות שהם שם על מצרים
ט.)26 ו, וארא

ביאור
‡a "‰eˆz ‰z‡Â" ˜eÒta ¯e‡a‰ ‰p‰Â („¿ƒ≈«≈«»¿«»¿«∆»
,¯Ó‡n‰ ˙lÁ˙a ¯‡·n‰Ï CLÓ‰a (¯Ó‡n‰a)¿««¬»¿∆¿≈¿«¿…»ƒ¿ƒ«««¬»

Le¯Ùcאסתר במגילת שנאמר ‰ÌÈ„e‰iהפסוק Ïa˜Â" ¿≈¿ƒ≈«¿ƒ
"˙BNÚÏ elÁ‰ ¯L‡ של‡˙ הפשוטה משמעותו ∆¬∆≈≈«¬

הפורים חג מצוות את עצמם על קבלו שהיהודים היא הפסוק
אך הראשונה. בשנה לעשות שהחלו כשם הבאים לדורות

הפסוק של הפנימית Ó‰משמעותו eÏawL ‡e‰∆ƒ¿«
‰¯Bz ÔzÓc ÔÓf‰a elÁ‰Mעל קבלו הם כלומר ∆≈≈¿«¿«¿««»

כולה, התורה כל את אלא הפורים מצוות את רק לא עצמם
תורה במתן זאת קבלו הם בה מהצורה נעלה יותר ובאופן

סיני הר ‰È˙‰על ‰¯Bz ÔzÓ·c ‰‰˙ÏÁ‰רק. ƒ¿««»»¿»««¿»»
˙¯ÈÊb ÔÓÊa) LB¯ÂLÁ‡ ÈÓÈ·e ,(˙BNÚÏ elÁ‰)≈≈«¬ƒ≈¬«¿≈ƒ¿«¿ƒ«

‰Ïaw‰ ‰˙È‰ (ÔÓ‰השלימה.ÌÈ„e‰i‰ Ïa˜Â , »»»¿»««»»¿ƒ≈«¿ƒ
Â]הוא זה פנימי Ï"Êפירוש e�È˙Ba¯ ¯Ó‡Ó C¯c ÏÚ ¿«∆∆«¬««≈

˜eÒt‰ ÏÚאסתר במגילת כן גם "˜eÓiשנאמר ««»ƒ¿
,"ÌÈ„e‰i‰ eÏa˜Âשהיהודים חז"ל כך על דורשים ¿ƒ¿«¿ƒ

eÓi˜אחשורוש k·¯בזמן eÏawM ‰Óתורה ,במתן ƒ¿«∆ƒ¿¿»

eÓÈc˜‰L ‰Êcאמירת ÚÓL�'Ï'את '‰NÚ�' ¿∆∆ƒ¿ƒ«¬∆¿ƒ¿«
‰Ïaw‰ ˜¯ ‰˙È‰ ‰¯Bz ÔzÓaהתורה קבלהשל אך ¿««»»¿»«««»»

להתערער יכלה ‡LB¯ÂLÁזו ÈÓÈ·e Ó‰קּימּו, ƒ≈¬«¿≈ְִ«
eÏawLלקבלה תוקף נתינת היא זה 'קיום' משמעות ∆ƒ¿

בתחילה עצמם על Ó‡n‰a¯,שקיבלו ˜i„Óe .[¿«≈¿««¬»
eÈ‰ ‰¯Bz ÔzÓ·c ,‡Ït ¯·c ‡e‰ ‰¯B‡ÎlL∆ƒ¿»¿«∆∆ƒ¿««»»
Èelb ÌÏˆ‡ Ê‡ ‰È‰Â ,ÈelÚ‰ ˙ÈÏÎ˙a Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«¿ƒ»ƒ¿»»»∆¿»ƒ
ÌbL ‰ÊÏ ÛÒB�c] ˙ÈÏÚ� ÈÎ‰ ‡b¯„a ˙e˜Ï‡¡…¿«¿»¬ƒ«¬≈¿»»∆∆«

ÌÈÈelb eÈ‰ ‰¯Bz ÔzÓ Ì„B˜רוחנייםÌÈÏÚ� ∆««»»ƒƒ«¬ƒ
Èelb‰ ,¯˙BÈaהאלוקיÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈa ‰È‰L ¿≈«ƒ∆»»ƒƒ«ƒ¿«ƒ

‰È‰L Èelb‰ ‰p‰ ,ÛeÒ ÌÈ ˙ÚÈ¯˜a Ë¯Ù·eƒ¿»ƒ¿ƒ««ƒ≈«ƒ∆»»
[¯˙BÈ „BÚ ‰ÏÚ� Èelb ‰È‰ ‰¯Bz ÔzÓ ˙ÚLaƒ¿«««»»»ƒ«¬∆≈
בתכלית ישראל היו תורה מתן שבשעת מובן זה מכל אשר

eהמעלה זאת, Ï‡¯NÈלעומת eÈ‰ LB¯ÂLÁ‡ ÈÓÈ·ƒ≈¬«¿≈»ƒ¿»≈
¯zÒ‰‰Â ÌÏÚ‰‰Ï ÛÒB�c ,‰„È¯i‰ ˙ÈÏÎ˙aשל ¿«¿ƒ«¿ƒ»¿»¿«∆¿≈¿«∆¿≈

ה' Ó‚„a˙קייםLאור ‡e‰ ˙eÏb ÏÎc] ˙eÏb ÏÎa ∆¿»»¿»»¿À¿«
·È˙k ÌÈ¯ˆÓ ˙eÏ‚aL BÓÎe ,ÌÈ¯ˆÓ ˙eÏb»ƒ¿«ƒ¿∆¿»ƒ¿«ƒ¿ƒ
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התורה בקיום ניסיונות כמה שישנם גלות, בכל הוא זה דרך על קשה, ומעבודה רוח
פי על ואף יותר, עוד וההסתר ההעלם הי' המן) גזירת (בזמן אז הנה והמצוות],
(החלו ההתחלה רק הייתה העילוי, בתכלית ישראל כשהיו תורה, מתן בזמן כן,
שהחלו מה קבלו דווקא אז השפלות, בתכלית כשהיו המן, גזירת ובזמן לעשות),
במסירות שלהם ומצוות התורה קיום הי' הגזירה, דבזמן בזה, ומבאר תורה. במתן

אור בתורה [כמבואר ח"ו לכפור שלא נפש מסירות להם שהי' לזה [דנוסף ,27נפש.
על רק היתה הגזירה כי כלום, להם עושים היו לא דתם ממירים היו היהודים,שבאם

גם נפש מסירות להם הי' ח"ו], חוץ מחשבת דעתם על עלתה לא כן פי על ואף
ומצוות התורה קיום במסירות28על תורה ללמוד ברבים קהילות שהקהילו ועד ,

משה29נפש היהודי, מרדכי ידי על היתה שלהם נפש המסירות והתעוררות .[
רק הייתה תורה דבמתן לעשות, החלו אשר את היהודים וקבל וזהו שבדורו.
נפש מסירות אז להם שהי' ידי על כי הקבלה, היתה המן גזירת ובזמן ההתחלה
בזמן שהיו מכמו יותר נעלית למדריגה זה) (בענין נתעלו ומצוות תורה על בפועל

היהודים. וקבל הקבלה, הייתה דוקא אז ולכן תורה, מתן

במקומות)27 גם וראה ב. צט, א. צז, ב. צא, מג"א
.12 הערה סח ע' ח"ג מלוקט בסה"מ שנסמנו

גם)28 לאמונה, בנוגע כי יותר, גדול חידוש שזהו
ובכ"מ) פי"ח. (תניא נפשו מוסר שבקלים .קל

בפשטות.)29 כמובן יותר, עוד גדול חידוש שזהו

ביאור
‰„B·ÚÓe Áe¯ ¯ˆBwÓ ‰LÓ Ï‡ eÚÓL ‡ÏÂ"¿…»¿∆…∆ƒ∆«≈¬»
Ì�LiL ,˙eÏb ÏÎa ‡e‰ ‰Ê C¯c ÏÚ ,"‰L»̃»«∆∆∆¿»»∆∆¿»
Ê‡ ‰p‰ ,[˙BÂˆn‰Â ‰¯Bz‰ Ìei˜a ˙B�BÈÒ� ‰nk«»ƒ¿¿ƒ«»¿«ƒ¿ƒ≈»
„BÚ ¯zÒ‰‰Â ÌÏÚ‰‰ ‰È‰ (ÔÓ‰ ˙¯Êb ÔÓÊa)ƒ¿«¿≈«»»»»«∆¿≈¿«∆¿≈

,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â ,¯˙BÈeÈ‰Lk ,‰¯Bz ÔzÓ ÔÓÊa ≈¿««ƒ≈ƒ¿«««»¿∆»
‰ÏÁ˙‰‰ ˜¯ ‰˙È‰ ,ÈelÚ‰ ˙ÈÏÎ˙a Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«¿ƒ»ƒ»¿»«««¿»»
eÈ‰Lk ,ÔÓ‰ ˙¯Êb ÔÓÊ·e ,(˙BNÚÏ elÁ‰)≈≈«¬ƒ¿«¿≈«»»¿∆»
elÁ‰M ‰Ó eÏa˜ ‡˜Âc Ê‡ ,˙eÏÙM‰ ˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ«ƒ¿»«¿»ƒ¿«∆≈≈

‰Êa ¯‡·Óe .‰¯Bz ÔzÓaהריי"צ אדמו"ר ,כ"ק ¿««»¿»≈»∆
,‰¯Êb‰ ÔÓÊ·cאז דווקא ‰Bz¯‰הרי Ìei˜ ‰È‰ ¿ƒ¿««¿≈»»»ƒ«»

] .LÙ� ˙e¯ÈÒÓa Ì‰lL ˙BÂˆÓeנפשם ומסירות ƒ¿∆»∆ƒ¿ƒ∆∆
ביותר גדולה e¯ÈÒÓ˙היתה Ì‰Ï ‰È‰L ‰ÊÏ ÛÒB�c¿»¿∆∆»»»∆¿ƒ

‰¯B˙a ¯‡B·nk] ÌBÏLÂ ÒÁ ¯BtÎÏ ‡lL LÙ�∆∆∆…ƒ¿«¿»«¿»¿»
ÌÈNBÚ eÈ‰ ‡Ï Ì˙c ÌÈ¯ÈÓÓ eÈ‰ Ì‡aL ,¯B‡∆¿ƒ»¿ƒƒ»»…»ƒ
ÌÈ„e‰i‰ ÏÚ ˜¯ ‰˙È‰ ‰¯Êb‰ Èk ,ÌeÏk Ì‰Ï»∆¿ƒ«¿≈»»¿»«««¿ƒ
אלה הם יהודים 'עברים'. אלא 'יהודים' שאינם אלה על ְִִולא

זרה בעבודה ÏÚהכופרים ‰˙ÏÚ ‡Ï ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â ,¿««ƒ≈…»¿»«
ıeÁ ˙·LÁÓ ÌzÚcהדת המרת אודות מחשבה כלומר «¿»«¬∆∆

,[ÌBÏLÂ ÒÁעל רק לא היתה נפשם מסירות מזו ויתירה «¿»

אלא בה' אמונתם Ìbעצם LÙ� ˙e¯ÈÒÓ Ì‰Ï ‰È‰»»»∆¿ƒ∆∆«
„ÚÂ ,˙BÂˆÓe ‰¯Bz‰ Ìei˜ ÏÚכך eÏÈ‰˜‰Lכדי «ƒ«»ƒ¿¿«∆ƒ¿ƒ

.[LÙ� ˙e¯ÈÒÓa ‰¯Bz „ÓÏÏ ÌÈa¯a ˙Bl‰¿̃ƒ»«ƒƒ¿…»ƒ¿ƒ∆∆
ÏÚ ‰˙È‰ Ì‰lL LÙ� ˙e¯ÈÒn‰ ˙e¯¯BÚ˙‰Â¿ƒ¿¿«¿ƒ∆∆∆»∆»¿»«

,È„e‰i‰ ÈÎc¯Ó È„Èהיה הוא LÓ‰שכאמור ¿≈»¿¿««¿ƒ…∆
Â .B¯B„aLשהיתה המעלה גודל אודות האמור פי על ∆¿¿

היתה שהיא כיוון המן גזירת בזמן ה' בעבודת דווקא קיימת
נפש מסירות שe‰Êמתוך לכך ‰ÌÈ„e‰iההסבר Ïa˜Â' ∆¿ƒ≈«¿ƒ

‰˙È‰ ‰¯Bz ÔzÓ·c ,'˙BNÚÏ elÁ‰ ¯L‡ ˙‡∆¬∆≈≈«¬ƒ¿««»»¿»
,‰Ïaw‰ ‰˙È‰ ÔÓ‰ ˙¯Êb ÔÓÊ·e ‰ÏÁ˙‰‰ ˜«̄««¿»»ƒ¿«¿≈«»»»¿»««»»

e¯ÈÒÓ Ê‡ Ì‰Ï ‰È‰L È„È ÏÚ ÈkÏÚBÙa LÙ� ˙ ƒ«¿≈∆»»»∆»¿ƒ∆∆¿«
‰‚¯„ÓÏ (‰Ê ÔÈ�Úa) elÚ˙� ˙BÂˆÓe ‰¯Bz ÏÚ«»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿»∆¿«¿≈»
ÔÎÏÂ ,‰¯Bz ÔzÓ ÔÓÊa eÈ‰L BÓkÓ ¯˙BÈ ˙ÈÏÚ�«¬≈≈ƒ¿∆»ƒ¿«««»¿»≈

‰Ïaw‰ ‰˙È‰ ‡˜Âc Ê‡התורה של Ïa˜Âהשלימה , »«¿»»¿»««»»¿ƒ≈
.ÌÈ„e‰i‰«¿ƒ

העניינים בין הקשר את להבין שצריך למדנו הקודם בסעיף
הריי"צ, אדמו"ר כ"ק של במאמר המבוארים השונים
משה של ותפקידו למאור' 'כתית במילים הפנימי הפירוש

מהימנא'. 'רעיא בתור רבינו
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‰¯Â‡ÎÏÂמגיעים ונדכא) (נשבר כתית ידי שעל למאור, בכתית שהפירוש לומר, יש
נפש למסירות באו דוקא הגזירה שבזמן זה על ביאור הוא להמאור,

ביותר נעלה מגילוי,30באופן שלמעלה הנשמה עצם מצד היא נפש מסירות כי ,
נתגלה ונדכא), (נשבר דכתית במצב אז שהיו ידי ועל האור), נמצא (שממנו ָמאֹור

מאֹור. הנשמה, ָעצם
הענין לאחרי בא למאור בכתית שהפירוש בהמאמר הענינים וסדר מהמשך אבל
את ומפרנס זן שמשה לזה גם שייך למאור כתית דענין משמע, מהימנא, דרעיא

בפנימיות. שתהי' האמונה
הידועÈÂ˘ה) פי על זה פשוטה31לבאר באמונה באלקות מאמינים שישראל דזה

מצד הוא זה על ראיות צריכים חזיואין שמזלייהו לפי טעמים. .32שני
שלמעלה שבגוףd`exדהנשמה בהנשמה פועל וזה משכל), שלמעלה (ראי' אלקות

הקודמות.)30 הערות ראה
וראה)31 קיד). (ע' פס"א ח"א תער"ב המשך ראה

משום כו' "האמונה א'קפב ע' ח"ב הנ"ל המשך גם
כו', רואה היא למעלה שהיא כמו דהנשמה חזי, דמזלי'

הנשמה". עצם שמצד האמונה ענין וכן
א.)32 ג, מגילה - הגמרא לשון

ביאור
,'¯B‡nÏ ˙È˙Î'a Le¯t‰L ,¯ÓBÏ LÈ ‰¯B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»≈«∆«≈¿»ƒ«»

È„Èוהוא ÏÚLשל (מצב '˙È˙k'האדם �aL¯בו ∆«¿≈»ƒƒ¿»
(‡k„�Âכך ידי על Ïדווקא ÌÈÚÈbÓהתגלות ¿ƒ¿∆«ƒƒ¿

,'¯B‡n‰'עם קשור איננו זה שעניין לומר ניתן היה הרי «»
'רעיא בתור רבינו משה של ועבודתו תפקידו הסברת

אלא ‰Êb¯‰מהימנא' ÔÓÊaL ‰Ê ÏÚ ¯e‡a ‡e‰≈«∆∆ƒ¿««¿≈»
.¯˙BÈa ‰ÏÚ� ÔÙB‡a LÙ� ˙e¯ÈÒÓÏ e‡a ‡˜Âc«¿»»ƒ¿ƒ∆∆¿∆«¬∆¿≈

‡È‰ LÙ� ˙e¯ÈÒÓ Èkהנובע ÌˆÚדבר „vÓ ƒ¿ƒ∆∆ƒƒ«∆∆
L ‰ÓLp‰בנפש כזו דרגה היא ג' בסעיף כאמור «¿»»∆

ÈelbÓ,ש ‰ÏÚÓlבשם נקראת היא 'B‡Ó¯'אשר ¿«¿»ƒƒ»
Ê‡ eÈ‰L È„È ÏÚÂ ,(¯B‡‰ ‡ˆÓ� epnnL)בעקבות ∆ƒ∆ƒ¿»»¿«¿≈∆»»

הגזירה k„�Â‡),קושי ¯aL�) '˙È˙Î'c ·vÓa¿««¿»ƒƒ¿»¿ƒ¿∆
CLÓ‰Ó Ï·‡ .¯B‡Ó ,‰ÓLp‰ ÌˆÚ ‰lb˙�ƒ¿«»∆∆«¿»»»¬»≈∆¿≈

¯Ó‡n‰a ÌÈ�È�Ú‰ ¯„ÒÂ"היהודים Le¯t‰L"וקבל ¿≈∆»ƒ¿»ƒ¿««¬»∆«≈
‡a '¯B‡nÏ ˙È˙Î'aדווקא ‰ÔÈ�Úבמאמר È¯Á‡Ï ¿»ƒ«»»¿«¬≈»ƒ¿»
,'‡�ÓÈ‰Ó ‡ÈÚ¯'cמכך˙È˙k' ÔÈ�Úc ,ÚÓLÓ ¿«¿»¿≈¿»«¿«¿ƒ¿«»ƒ

Ìb CiL '¯B‡nÏכלומר מהימנא' ה'רעיא ÊÏ‰לתפקיד «»«»«¿∆
‰È‰zL ‰�eÓ‡‰ ˙‡ Ò�¯ÙÓe ÔÊ ‰LnL∆∆»¿«¿≈∆»¡»∆ƒ¿∆

.˙eiÓÈ�Ùaƒ¿ƒƒ
רבינו‰) משה של עבודתו בין הקשר מבואר זה בסעיף

הנשמה. עצם גילוי לבין בפנימיות האמונה בהחדרת
Ï‡¯NiL ‰Êc Úe„i‰ Èt ÏÚ ‰Ê ¯‡·Ï LÈÂ¿≈¿»≈∆«ƒ«»«¿∆∆ƒ¿»≈
ÔÈ‡Â ‰ËeLt ‰�eÓ‡a ˙e˜Ï‡a ÌÈ�ÈÓ‡Ó«¬ƒƒ∆¡…∆¡»¿»¿≈

.ÌÈÓÚË È�L „vÓ ‡e‰ ‰Ê ÏÚ ˙BÈ‡¯ ÌÈÎÈ¯¿̂ƒƒ¿»«∆ƒ«¿≈¿»ƒ
לקמן: האמורים הדברים הסברת

אשר שונות, דרגות ישנן האלוקית בנשמה ג', בסעיף כאמור
בגוף הקשור הנשמה חלק ישנו מכולן. למעלה הנשמה עצם
הנשמה חלק ישנו ממנו למעלה הגלויים. ובכוחותיו האדם
למעלה היא הנשמה עצם אך הגשמי. בגוף כלל נתפס שאינו
הנשמה אודות ביאור: ביתר האמורות. הדרגות מכל
ממש ממעל אלוקה חלק שהיא התניא בספר נאמר האלוקית
כפי "אלוקות בבחינת שהיא עליה נאמר כך עם ביחד אך
חלק היא הפנימית במהותה כלומר נברא" בבחינת שנעשה
בעל נברא של 'תבנית' בעלת היא בחיצוניותה אך אלוקה
האלוקית, בנשמה הקיימות השונות הדרגות לעצמו. מציאות
הנשמה של זה בחלק קשורות יותר, העליונה וזו שבגוף זו
הגוף של החומר במסך כבולה התחתונה הדרגה האלוקית.
אותה. שסובבת הגשמיות את אם כי רואה איננה ולכן
אין אשר ה' אור את רואה יותר העליונה הדרגה לעומתה
הנשמה של פנימיותה זוהי הנשמה עצם אך ממנו. פנוי מקום

ממש. אחד דבר הינם ואלוקות היא אשר
הוא אחד טעם טעמים. משני נובעת יהודי של ÈÙÏ¿ƒאמונתו

ÈÊÁ e‰ÈÈÏfnLכינוי הינו 'מזל' רואה). שמזלם (=לפי ∆«»«¿¬ƒ
כלומר מהגוף, שלמעלה הנשמה ««¿»¿ÓLp‰c‰לחלק

‰ÏÚÓlLרֹואה) ˙e˜Ï‡הבא בסעיף לקמן וכאמור ∆¿«¿»ָ¡…
חזקה¯‡i‰ש להתאמתות Óגורמת ‰ÏÚÓlLהנגרמת זו ¿ƒ»∆¿«¿»ƒ
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(שלמעלה הנשמה מעצם הוא האמונה דשורש ביאור, ועוד באלקות. האמונה
(שאינה עצמית התקשרות היא באלקות מקושרת הנשמה שעצם דזה חזי). ממזלי'
שבין דמהחילוקים לומר, ויש משכל). שלמעלה הראי' בענין לא גם בסיבה, תלוי'
מראיית הבאה בגוף המלובשת בהנשמה דהאמונה הוא, (הענינים) הביאורים שני
למעלה היא שלמעלה שהנשמה דכיון מקיף. בבחינת היא שלמעלה הנשמה
ובכדי מקיף. בבחינת היא בגוף המלובשת בהנשמה פעולתה לכן מהתלבשות
ההתקשרות גילוי ידי על הוא בפנימיות, תהי' בגוף) המלובשת (בהנשמה שהאמונה

ביאור
ידי ÛebaLעל ‰ÓLp‰a ÏÚBt ‰ÊÂ ,(ÏÎO≈∆¿∆≈¿«¿»»∆«

Ï‡a ‰�eÓ‡‰¯e‡a „BÚÂ .˙e˜האמונה נובעת מניין »¡»∆¡…¿≈
היהודי ‰ÓLp‰של ÌˆÚÓ ‡e‰ ‰�eÓ‡‰ L¯Lc ,¿…∆»¡»≈∆∆«¿»»

‰ÏÚÓlL)גםÌˆÚL ‰Êc .(ÈÊÁ dÈÏfnÓ ∆¿«¿»ƒ«»≈¬ƒ¿∆∆∆∆
˙e¯M˜˙‰ ‡È‰ ˙e˜Ï‡a ˙¯M˜Ó ‰ÓLp‰«¿»»¿À∆∆∆¡…ƒƒ¿«¿

‰aÒa ‰ÈeÏz d�È‡L) ˙ÈÓˆÚחיצונית‡Ï Ìb , «¿ƒ∆≈»¿»¿ƒ»«…
.ÏÎOÓ ‰ÏÚÓlL ‰i‡¯‰ ÔÈ�Úaהתקשרות זו כלומר ¿ƒ¿«»¿ƒ»∆¿«¿»ƒ≈∆

ממש, ממעל אלוקה חלק להיותה עצמה מצד בה הקיימת
אלוקות זו והיא היא זה שאלוקות ).כך
לקמן: האמורים הדברים הסברת

הנשמה של השונות הדרגות בין הקשר אודות מדובר כאשר
מהם אשר האדם חלקי בין הקיים הקשר דרך על זה הרי
בבהירות יובן הדבר ונשמתו. גופו איברי מורכבת, מציאותו
צדק הצמח אדמו"ר בהיות פעם, הבא: הסיפור באמצעות
סבא!". "סבא, וקרא הזקן אדמו"ר סבו, של בחיקו ישב ילד,
ראש על הילד הצביע סבא?" הוא "איפה סבו לו ויאמר
סבא?" היכן אך סבא, של הראש "זהו הסבא: אמר הסבא.
הסבא: אמר סבא". "הנה הסבא: של ידיו על הילד הצביע
על הדבר חזר וכך סבא?" היכן אך סבא, של ידיו הן "אלה
והסתתר סבו של מברכיו הילד ירד שונות. בצורות עצמו
אדמו"ר אליו פנה סבא!" "סבא! צעק לפתע הדלת. מאחורי

סבא" זהו "הנה, הילד אמר "מה?" הזקן
ואת גופו איברי את כוללת האדם מציאות הדברים: הסברת
כל הקצה. אל הקצה מן מזה זה שונים האיברים נשמתו.
מזו השונה מסויימת ב'תבנית' מוגדר האדם גוף מאיברי אחד
המיוחד הפרטי תפקידו את יש איבר לכל האיברים. שאר של
מהותו היא נוסף, איבר איננה האדם נשמת זאת לעומת לו.
נשמת כולם. האיברים בתוך הנמצאת האדם של הפנימית
איבר של אחרת או כזו ב'תבנית' קשורה איננה האדם
'רגליים' של בתבנית מוגדרת שאיננה מידה באותה מסויים,
למעלה היא 'ראש', של בתבנית מוגדרת איננה גם כך
היא זה עם ביחד אך מ'ראש'. למעלה והיא מ'רגליים'
המהות היא ה'רגליים'. של הנשמה והיא ה'ראש' של הנשמה

מאיברי אחד כל ושל הידיים ושל הרגליים של הפנימית
ואיננוהאדם. הראש איננו ה'סבא' אחד מצד בסיפור, כאמור

הנמצאת נשמתו זוהי ה'סבא' זה עם ביחד אך הידיים,
בכל נמצא הסבא של כולו כל כולם. האיברים בתוך ומתגלה

וכו'. ברגליו ידיו, משתי אחת
אחד מצד ישנן האלוקית, הנפש אודות מדובר כאשר כן, כמו
שלה האיברים בדוגמת שהם בה הקיימות השונות הדרגות
איננה הנשמה' 'עצם אליהן. שמעבר הנשמה' 'עצם וישנה
השונות הדרגות הדרגות. לכל מעבר היא נוספת, דרגה
שבגוף הנשמה חלק שונות, רוחניות ב'תבניות' קשורות
חלק האדם, של הגלויים בכוחותיו הקשורה ב'תבנית' מוגבל
הקשורה ב'תבנית' הוא אף מוגדר מהגוף שלמעלה הנשמה
הנשמה' 'עצם זאת לעומת עליונים, עולמות של ברוחניותם
הנשמה' 'עצם זה עם ביחד אך שהיא. 'תבנית' מכל מופשטת
הדרגות של ה'נשמה' בבחינת והיא הפנימית הנקודה היא

כולן.
ÌÈ˜elÁ‰Óc ,¯ÓBÏ LÈÂוההבדליםÈ�L ÔÈaL ¿≈«¿≈«ƒƒ∆≈¿≈

ÌÈ�È�Ú‰) ÌÈ¯e‡a‰של לאמונתו הטעם את המסבירים «≈ƒ»ƒ¿»ƒ
�eÓ‡‰c‰היהודי ,‡e‰ ÓLp‰a‰הקיימת) ¿»¡»¿«¿»»

‰‡a‰ Ûe‚a ˙LaÏn‰כתוצאה‰ÓLp‰ ˙i‡¯Ó «¿À∆∆¿«»»≈¿ƒ««¿»»
,‰ÏÚÓlLבגוף זו אמונה קיימת בה הצורה ‰È‡הרי ∆¿«¿»ƒ

ÛÈwÓ ˙�ÈÁ·aפירושה מקיף בחינת ג' בסעיף כאמור ƒ¿ƒ««ƒ
בכוחותיו מתקבל זה אין אך ממנה ומתפעל בה חש שהאדם
בעקבות משתנים אינם פעולותיו וכל ורגשותיו שכלו הגלויים,

זו. Lאמונה ÔÂÈÎcשל ÏÚÓlL‰רוחניותה ‰ÓLp‰ ¿≈»∆«¿»»∆¿«¿»
‡È‰ש כזו ב'תבנית' Óקשורה ‰ÏÚÓÏשייכות ƒ¿«¿»≈

‰LaÏn˙בגוף‰˙eLaÏ˙ל ‰ÓLp‰a d˙lÚt ÔÎÏ ƒ¿«¿»≈¿À»»¿«¿»»«¿À∆∆
Ûe‚aשל המצומצמת ב'תבניתם' להתקבל יכולה איננה ¿

ולכן הגלויים È„Î·eהכוחות .ÛÈwÓ ˙�ÈÁ·a ‡È‰ƒƒ¿ƒ««ƒƒ¿≈
‰È‰z (Ûe‚a ˙LaÏn‰ ‰ÓLp‰a) ‰�eÓ‡‰L∆»¡»¿«¿»»«¿À∆∆¿ƒ¿∆

˙eiÓÈ�Ùaבשכלו גם ותיקלט תתקבל שהאמונה כלומר ƒ¿ƒƒ
פעולותיו בכל ותחדור האדם של ‰e‡ורגשותיו »ÏÚדווקא,

Èelb È„Èשהיא בנשמה יותר עמוקה ‰‰˙˜e¯M˙נקודה ¿≈ƒ«ƒ¿«¿
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בהגוף, המלובשת הנשמה של העצם היא הנשמה עצם כי הנשמה. דעצם עצמית
בפנימיותה. היא הנשמה עצם שמצד בהגוף המלובשת דהנשמה האמונה ולכן,

‰Ê ÈÙ ÏÚÂבא למאור ד(כתית) שהענין שבהמאמר, הענינים קשר לבאר יש
את ומפרנס זן שמשה זה כי מהימנא, דרעיא הענין לביאור בהמשך
(שלמעלה הנשמה עצם את מגלה שהוא ידי על הוא בפנימיות שתהי' ְֶַהאמונה

שנאמר ומה מאֹור. שלמעלה מאור חזי), בהמאמרzizkממזלי' ומבאר למאור, ְָ
כי הוא, הגלות שבזמן דכתית הענין ידי על הוא להמאור להגיע הגילויxwirשבכדי

הגלות), בזמן הוא (שעיקרו נפש המסירות בענין הוא (מאֹור) הנשמה ָדעצם
כדלקמן.

הואהוא,Ú‰Â	ÔÈו) זה, על נפשו מוסר שהוא באופן היא דישראל שהאמונה דזה
רואה שהוא זה מצד דהאמונה הנשמה. עצם שמצד בהאמונה (בעיקר)
היא הראי' שמצד דההתאמתות [כידוע גדול בתוקף שהיא הגם חזי), (מזלי'

ביותר גדולה (מצד33התאמתות סיבה מצד היא שלו שהאמונה כיון מקום, מכל ,[

וש"נ.)33 .121 ע' ח"ו לקו"ש וראה א). כו, (ר"ה דיין" נעשה עד "אין שלכן

ביאור
‰ÓLp‰ ÌˆÚ Èk .‰ÓLp‰ ÌˆÚc ˙ÈÓˆÚהיותה עם «¿ƒ¿∆∆«¿»»ƒ∆∆«¿»»

דווקא אך שהיא, דרגה מכל למעלה מהותה È‰ƒ‡מצד
ÌˆÚ‰(והפנימיות ‰LaÏn˙(=העצמיות ‰ÓLp‰ ÏL »∆∆∆«¿»»«¿À∆∆

˙LaÏn‰ ‰ÓLp‰c ‰�eÓ‡‰ ,ÔÎÏÂ ,Ûeb‰a¿«¿»≈»¡»¿«¿»»«¿À∆∆
L Ûeb‰aבה ‰È‡קיימת ‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vn ¿«∆ƒ«∆∆«¿»»ƒ

.d˙eiÓÈ�Ùaƒ¿ƒƒ»
של פעולתו בין קשר להיות שמוכרח למדנו ד' סעיף בסוף
הקיים ה'שבירה' מצב לבין אמונה' 'רועה בתור רבינו משה
ברבדים הקשורים בדברים מדובר לכאורה הגלות, בזמן
אמונה', 'רועה של תפקידו הנפש. של לחלוטין שונים
של הגלוי ברובד קשור בפנימיות, האמונה את להחדיר
הגלות שבזמן וה'שבירה' ה'כתית' זאת לעומת האדם.
זה בסעיף שלמדנו מה פי על אך הנשמה'. ב'עצם קשורים
קשורה הנשמה' מ'עצם הנובעת האמונה דווקא אשר

הדברים. יובנו האדם בפנימיות
¯Ó‡n‰aL ÌÈ�È�Ú‰ ¯L˜ ¯‡·Ï LÈ ‰Ê Èt ÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿»≈∆∆»ƒ¿»ƒ∆¿««¬»

היהודים" L"וקבל B‡nÏ¯ביאור, (˙È˙k)„ ÔÈ�Ú‰ ∆»ƒ¿»¿»ƒ«»
הנשמה עצם של התגלותה e‡·Ï¯שזו CLÓ‰a ‡a»¿∆¿≈¿≈
'‡�ÓÈ‰Ó ‡ÈÚ¯'c ÔÈ�Ú‰קשר שיש המוכיח דבר »ƒ¿»¿«¿»¿≈¿»

‰‡�eÓ‰ביניהם ˙‡ Ò�¯ÙÓe ÔÊ ‰LnL ‰Ê Èk ,ƒ∆∆∆»¿«¿≈∆»¡»
˙‡ ‰l‚Ó ‡e‰L È„È ÏÚ ‡e‰ ˙eiÓÈ�Ùa ‰È‰zL∆ƒ¿∆ƒ¿ƒƒ«¿≈∆¿«∆∆

,(ÈÊÁ dÈÏfnÓ ‰ÏÚÓlL) ‰ÓLp‰ ÌˆÚאשר ∆∆«¿»»∆¿«¿»ƒ«»≈¬ƒ

ד' בסעיף הגלוייםכאמור הכוחות לעומת הנשמה' 'עצם
בשם Óe‰נקראת .'¯B‡'Ó ‰ÏÚÓlL '¯B‡Ó'»∆¿«¿»≈«

¯Ó‡pLּכתית"בפסוק¯‡·Óe ,"¯B‡nÏהרי ∆∆¡«ִָ«»¿…»
È„È ÏÚ ‡e‰ '¯B‡n'‰Ï ÚÈb‰Ï È„ÎaL ¯Ó‡n‰a¿««¬»∆ƒ¿≈¿«ƒ«¿«»«¿≈

L '˙È˙Î'c ÔÈ�Ú‰דווקא ‰eÏb˙קיים ÔÓÊaולא »ƒ¿»¿»ƒ∆ƒ¿««»
של מצב היה לא אז אשר במדבר רבינו משה של בזמנו

בכך,'כתית' Èkהביאור ,‡e‰הנשמה שעצם למרות ƒ
אך בפנימיות האמונה את להחדיר ביכולת ִַעּקרמתבטאת

Èelb‰והביטוי‡e‰ ('¯B‡Ó') ‰ÓLp‰ ÌˆÚc «ƒ¿∆∆«¿»»»
ÔÓÊaמתגלה ‡e‰ B¯wÚL) LÙ� ˙e¯ÈÒn‰ ÔÈ�Úa¿ƒ¿««¿ƒ∆∆∆ƒ»ƒ¿«

.Ôn˜Ï„k ,(˙eÏb‰«»¿ƒ¿«»
,‡e‰ ÔÈ�Ú‰Â (Âהנשמה עצם גילוי בין הקשר הסברת ¿»ƒ¿»

נפש, ‰È‡למסירות Ï‡¯NÈc ‰�eÓ‡‰L ‰Êc¿∆∆»¡»¿ƒ¿»≈ƒ
(¯wÚa) ‡e‰ ,‰Ê ÏÚ BLÙ� ¯ÒBÓ ‡e‰L ÔÙB‡a¿∆∆≈«¿«∆¿ƒ»

c .‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vnL ‰�eÓ‡‰aמדובר כאשר ¿»¡»∆ƒ«∆∆«¿»»¿
הנובעת‰‡�eÓ‰אודות יותר, Ê‰התחתונה „vÓ »¡»ƒ«∆

Û˜B˙a ‡È‰L Ì‚‰ ,(ÈÊÁ dÈÏfÓ) ‰‡B¯ ‡e‰L∆∆«»≈¬ƒ¬«∆ƒ¿∆
L ˙e˙n‡˙‰‰c Úe„ik] ÏB„bנגרמת„vn »«»«¿«ƒ¿«¿∆ƒ«

‰i‡¯‰הוא אלא הדבר שכך בשכלו הבין רק לא שהאדם , »¿ƒ»
בעצמו זאת ראה BÈa˙¯],גם ‰ÏB„b ˙e˙n‡˙‰ ‡È‰ƒƒ¿«¿¿»¿≈

BlL ‰�eÓ‡‰L ÔÂÈk ,ÌB˜Ó ÏkÓהזה ‰È‡באופן ƒ»»≈»∆»¡»∆ƒ
aÒ‰נובעת „vÓחיצוניתd�È‡Â (‰‡B¯L ‰Ê „vÓ) ƒ«ƒ»ƒ«∆∆∆¿≈»
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וזה זה, על נפשו שימסור מוכרח אינו מציאותו, עצם עם קשורה ואינה שרואה) זה
שהאמונה מפני הוא זה על נפשו מוסר שהוא באופן היא דישראל שהאמונה

ח"ו. שיכפור כלל אפשר אי ולכן שלו, העצם היא באלקות
‰Ê ÈÙ ÏÚÂלבאר (שהואיש מהימנא רעיא הוא שמשה דזה בהמאמר שכתוב מה

דור שבכל ישראל לרועי בנוגע גם הוא האמונה) את ומפרנס זן
שיעמדו דישראל האמונה את מחזקים שהם דרא) שבכל דמשה (אתפשטותא

ד ומצוות. התורה בקיום נפש האמונהבמסירות את ומפרנס זן שמשה זה לכאורה,
מקומות בכמה (כמבואר עצמו34הוא זה במאמר לישראל35וגם שמשפיע ידי על (

דור שבכל ישראל שרועי וזה בפנימיות, האמונה באה זה ידי שעל באלקות דעת
זה במאמר (המבואר האמונה באופן36מחזקים תהי' דישראל שהאמונה הוא (
לומר, יש הנ"ל פי ועל נפש. שהואxwiryדמסירות זה הוא מהימנא דרעיא הענין

הגילויים מצד שהיא כמו רק לא תהי' שהאמונה עצמה, האמונה את ומפרנס זן

תניא)34 גם וראה ובכ"מ. ב. עה, משפטים תו"א
רפמ"ב.
יא.)35 סעיף

מנשמת)36 ניצוצין "יורדין שם בתו"א משא"כ
כו' zrcמרע"ה cnll."העם את

ביאור
B˙e‡ÈˆÓ ÌˆÚ ÌÚ ‰¯eL˜האדם של מציאותו ¿»ƒ∆∆¿ƒ

על נגרם ביניהם והקשר נפרדים דברים שני הינם והאלוקות
זה את זה רואים שהם BÒÓiL¯לכן,ידי Á¯ÎÓ B�È‡≈À¿»∆ƒ¿

‰Ê ÏÚ BLÙבקשר� תלוי קיומו שעצם חש שאיננו כיוון «¿«∆
אלוקות עם Âשלו כן, Lאם ‰Êדבר של ‰‡�eÓ‰בסופו ¿∆∆»¡»

‰Ê ÏÚ BLÙ� ¯ÒBÓ ‡e‰L ÔÙB‡a ‡È‰ Ï‡¯NÈc¿ƒ¿»≈ƒ¿∆∆≈«¿«∆
L È�tÓ ‡e‰זה ברובד אשר הנשמה, מעצם נובעת היא ƒ¿≈∆

BlL ÌˆÚ‰ ‡È‰ ˙e˜Ï‡a ‰�eÓ‡‰עצם מבחינת »¡»∆¡…ƒ»∆∆∆
זה והיא היא זה אלוקות אלוקות, בלי קיום לה אין הנשמה

ÔÎÏÂאלוקות ש, כזה באופן היא זו ‡LÙ¯אמונה È‡ ¿»≈ƒ∆¿»
ÌBÏLÂ ÒÁ ¯tÎiL ÏÏkנפשו את מוסר הוא .וממילא ¿»∆ƒ¿…«¿»

את לגלות הוא רבינו משה של שתפקידו האמור פי על
הקשר יותר בעומק יובן הנשמה, מעצם הנובעת האמונה
בדורות הצדיקים לבין עצמו רבינו משה בין הפנימי
שצורת למרות שלו', 'ההתפשטות בבחינת שהם שלאחריו

שונה. עבודתם
¯Ó‡n‰a ·e˙kM ‰Ó ¯‡·Ï LÈ ‰Ê Èt ÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿»≈«∆»¿««¬»

היהודים" �ÓÈ‰Ó‡'"וקבל ‡ÈÚ¯' ‡e‰ ‰LnL ‰Êc¿∆∆…∆«¬»¿≈¿»
ג'( בסעיף ‰‡�eÓ‰)כאמור ˙‡ Ò�¯ÙÓe ÔÊ ‡e‰L∆»¿«¿≈∆»¡»

) ¯Bc ÏÎaL Ï‡¯NÈ ÈÚB¯Ï Ú‚B�a Ìb ‡e‰שהם «¿≈«¿≈ƒ¿»≈∆¿»
בשם c¯‡)נקראים ÏÎaL ‰LÓc ‡˙eËLt˙‡ƒ¿«¿»¿…∆∆¿»»»

e„ÓÚiL Ï‡¯NÈc ‰�eÓ‡‰ ˙‡ ÌÈ˜fÁÓ Ì‰L∆≈¿«¿ƒ∆»¡»¿ƒ¿»≈∆««¿

.˙BÂˆÓe ‰¯Bz‰ Ìei˜a LÙ� ˙e¯ÈÒÓaƒ¿ƒ∆∆¿ƒ«»ƒ¿
‰¯B‡ÎÏcעבודתם וצורת רבינו משה של עבודתו צורת ¿ƒ¿»

שונה שלאחריו הצדיקים ÔÊשהרי,של ‰LnL ‰Ê∆∆…∆»
‰nÎa ¯‡B·nk) ‡e‰ ‰�eÓ‡‰ ˙‡ Ò�¯ÙÓe¿«¿≈∆»¡»«¿»¿«»
È„È ÏÚ (BÓˆÚ ‰Ê ¯Ó‡Óa Ì‚Â ˙BÓB˜Ó¿¿«¿«¬»∆«¿«¿≈

˙e˜Ï‡a ˙Úc Ï‡¯NÈÏ ÚÈtLnLלהם שתהיה ∆«¿ƒ«¿ƒ¿»≈««∆¡…
באלוקות, בלב והרגשה בשכל L‰‡aהבנה ‰Ê È„È ÏÚ∆«¿≈∆»»

,˙eiÓÈ�Ùa ‰�eÓ‡‰של התעסקותו שעיקר אומרת זאת »¡»ƒ¿ƒƒ
הגלויים הכוחות של ברובד היא ישראל בני עם רבינו משה

זאתÂשלהם. Bc¯לעומת ÏÎaL Ï‡¯NÈ ÈÚB¯L ‰Ê ¿∆∆≈ƒ¿»≈∆¿»
(‰Ê ¯Ó‡Óa ¯‡B·n‰) ‰�eÓ‡‰ ÌÈ˜fÁÓזה אין ¿«¿ƒ»¡»«¿»¿«¬»∆

וליישבם בשכל הדברים את בלהסביר עוסקים שהם בכך
תפקידם אלא הלב Ï‡¯NÈcברגש ‰�eÓ‡‰L ‡e‰∆»¡»¿ƒ¿»≈

,LÙ� ˙e¯ÈÒÓc ÔÙB‡a ‰È‰zנפש מסירות אשר ƒ¿∆¿∆ƒ¿ƒ∆∆
מהכוחות שלמעלה הנפש עצם התעוררות עם קשורה

‰Ï"pהגלויים Èt ÏÚÂ היכולת. גם אשר ה' בסעיף ¿«ƒ««
קשורה האדם של הגלויים בכוחותיו האמונה את להחדיר

הנשמה, מעצם הנובעת האמונה ÓBÏ¯,בגילוי LÈׁשעּקר ≈«ִֶַ
ÔÊ ‡e‰L ‰Ê ‡e‰ ‡�ÓÈ‰Ó ‡ÈÚ¯c ÔÈ�Ú‰»ƒ¿»¿«¿»¿≈¿»∆∆»

,dÓˆÚ ‰�eÓ‡‰ ˙‡ Ò�¯ÙÓeכלומר‰�eÓ‡‰L ¿«¿≈∆»¡»«¿»∆»¡»
ישראל בני ¯˜שאצל ‡Ï ‰È‰zהאמונה BÓkדרגת ƒ¿∆…«¿

) ÌÈÈelb‰ „vÓ ‡È‰Lכלומר‰ÓLp‰L ‰Ê „vÓ ∆ƒƒ««ƒƒƒ«∆∆«¿»»



`"nyz'd oey`xÎxc` c"ei ,devz t"y יב

שמשה וזה הנשמה. עצם מצד אלא אלקות) רואה שלמעלה שהנשמה זה (מצד
הוא והשגה) (בדעת בפנימיות האמונה את ומפרנסd`vezממשיך זן שהוא מזה

וכנ"ל הנשמה). עצם מצד שהיא כמו האמונה וגילוי (המשכת עצמה האמונה את
עצמית ההתקשרות גילוי ידי על הוא (בדעת) בפנימיות האמונה דהמשכת ה), (סעיף
נפש למסירות שהוצרכו שבהדורות דבזה לומר, יש זה פי ועל הנשמה. דעצם
שתהי' דישראל האמונה את דמשה) (אתפשטותא ישראל רועי חיזקו בפועל

זה (בענין מהימנא דרעיא הענין נתגלה נפש, עצמו.37במסירות מבמשה יותר עוד (
משה ידי [שעל הנשמה עצם מצד שהיא כמו האמונה וגילוי המשכת כי

בפועל נפש מסירות הוא התגלותה עיקר דרא], שבכל דילי' .ואתפשטותא
שלÂ‰	‰ז) ומצוות תורה על בפועל נפש שהמסירות l`xyiידוע lkבפורים היתה

היתה יון) גזירת (בזמן דחנוכה נפש שהמסירות המן). גזירת (בזמן
היתה המן גזירת בזמן נפש והמסירות ובניו, במתתיהו l`xyi(בעיקר) lkaפי ועל .

בהמאמר שמובא מה לבאר יש כמשה16ממדרש38זה בדורו שקול הי' שמרדכי
שמרדכי במדרש איתא מקום מכל דור בכל הוא דמשה שאתפשטותא דהגם בדורו,

37(.56 הערה לקמן ג.)38ראה סעיף

ביאור
‡l‡ (˙e˜Ï‡ ‰‡B¯ ‰ÏÚÓlLהאמונה בהם שתאיר ∆¿«¿»»¡…∆»

Lש ‰ÊÂ .‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vÓבפועלCÈLÓÓ ‰Ln ƒ«∆∆«¿»»¿∆∆…∆«¿ƒ
) ˙eiÓÈ�Ùa ‰�eÓ‡‰ התעסקותו‡˙ בלהחדירכלומר ∆»¡»ƒ¿ƒƒ

הדברים את ‰e‡וליישב (‰‚O‰Â ˙Ú„aּתֹוצאה ¿««¿«»»ָָ
) dÓˆÚ ‰�eÓ‡‰ ˙‡ Ò�¯ÙÓe ÔÊ ‡e‰L ‰fÓזו ƒ∆∆»¿«¿≈∆»¡»«¿»

של È‰L‡תוצאה BÓk ‰�eÓ‡‰ Èel‚Â ˙ÎLÓ‰«¿»«¿ƒ»¡»¿∆ƒ
,(‰ ÛÈÚÒ) Ï"pÎÂ .(‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vÓƒ«∆∆«¿»»¿««¿ƒ

cלהיות שתוכל ‰‡�eÓ‰האפשרות ˙ÎLÓ‰ ¿«¿»«»¡»
) ˙eiÓÈ�Ùaכלומר˙Ú„aהשכל ÏÚ)ובהשגת ‡e‰ ƒ¿ƒƒ¿«««

.‰ÓLp‰ ÌˆÚc ˙ÈÓˆÚ ˙e¯M˜˙‰‰ Èelb È„È¿≈ƒ«ƒ¿«¿«¿ƒ¿∆∆«¿»»
של עבודתו בין קשר שישנו רק זה שאין מובן האמור פי על
אלא שלאחריו, ישראל רועי של עבודתם לבין רבינו משה
מעצם הנובעת האמונה גילוי אחת, היא עבודתם שעיקר
ביכולתו ביטוי לידי הדבר בא רבינו משה אצל הנשמה.
במוח בדעת הגלויים, הנפש בכוחות האמונה את להחדיר
האמונה של התגלותה שלאחריו ישראל רועי אצל ובלב.

נפש. המסירות בעניין התבטאה הנשמה שבעצם
˙B¯Bc‰aL ‰Ê·c ,¯ÓBÏ LÈ ‰Ê Èt ÏÚÂ¿«ƒ∆≈«¿»∆∆¿«
ÈÚB¯ e˜fÁ ,ÏÚBÙa LÙ� ˙e¯ÈÒÓÏ eÎ¯ˆ‰L∆À¿¿ƒ¿ƒ∆∆¿«ƒ¿≈

) Ï‡¯NÈה ‡˙שהם (‰LÓc ‡˙eËLt˙‡ ƒ¿»≈ƒ¿«¿»¿…∆∆
,LÙ� ˙e¯ÈÒÓa ‰È‰zL Ï‡¯NÈc ‰�eÓ‡‰הרי »¡»¿ƒ¿»≈∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ∆∆

Ê‰)בכך ÔÈ�Úa) '‡�ÓÈ‰Ó ‡ÈÚ¯'c ÔÈ�Ú‰ ‰lb˙�ƒ¿«»»ƒ¿»¿«¿»¿≈¿»¿ƒ¿»∆
Èel‚Â ˙ÎLÓ‰ Èk .BÓˆÚ ‰LÓaÓ ¯˙BÈ „BÚ≈ƒ¿…∆«¿ƒ«¿»«¿ƒ
ÏÚL] ‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vÓ ‡È‰L BÓk ‰�eÓ‡‰»¡»¿∆ƒƒ«∆∆«¿»»∆«

,[‡¯c ÏÎaL diÏÈc ‡˙eËLt˙‡Â ‰LÓ È„Èהרי ¿≈…∆¿ƒ¿«¿»ƒ≈∆¿»»»
דעת בלמדו משה של בעבודתו גם מתבטאת שהיא למרות

אך העם, �LÙאת ˙e¯ÈÒÓ ‡e‰ d˙elb˙‰ ¯wÚƒ«ƒ¿«»¿ƒ∆∆
ÏÚBÙaהגלות שבזמן בדורות דווקא קיים שהיה .דבר ¿«

(Êלרועי דוגמא בתור הריי"צ, אדמו"ר כ"ק של במאמר
דווקא מוזכר ישראל, בבני נפש המסירות את שעוררו ישראל

אנו. לדורנו נוגע זה דבר היהודי. Úe„Èמרדכי ‰p‰Â¿ƒ≈»«
ÏL ˙BÂˆÓe ‰¯Bz ÏÚ ÏÚBÙa LÙ� ˙e¯ÈÒn‰L∆«¿ƒ∆∆¿««»ƒ¿∆

יׂשראל מהעם,ּכל חלק של רק ÌÈ¯eÙaולא ‰˙È‰ ְִֵָָ»¿»¿ƒ
L .(ÔÓ‰ ˙¯ÈÊb ÔÓÊa),זאת לעומת ‰e¯ÈÒn˙הרי ƒ¿«¿≈«»»∆«¿ƒ

(¯wÚa) ‰˙È‰ (ÔÂÈ ˙¯ÈÊb ÔÓÊa) ‰k�Ác LÙ�∆∆«¬À»ƒ¿«¿≈«»»»¿»¿ƒ»
˙¯Êb ÔÓÊa LÙ� ˙e¯ÈÒn‰Â ,ÂÈ�·e e‰È˙zÓa¿«ƒ¿»»»¿«¿ƒ∆∆ƒ¿«¿≈«

‰˙È‰ ÔÓ‰יׂשראל Ï·‡¯ּבכל LÈ ‰Ê Èt ÏÚÂ . »»»¿»ְְִֵָָ¿«ƒ∆≈¿»≈
L ‰Ó‰È‰ ÈÎc¯nL L¯„nÓ ¯Ó‡n‰a ‡·en «∆»¿««¬»ƒƒ¿»∆»¿¿«»»

B¯B„a ‰LÓk B¯B„a Ïe˜Lמרדכי את משווים חז"ל »¿¿…∆¿
רבינו למשה Lדווקא Ì‚‰c של, "‡˙eËLt˙‡העניין «¬«∆ƒ¿«¿»

‡e‰ "‰LÓcקיים¯Bc ÏÎa,מרדכי של בדורו רק ולא ¿…∆¿»
‡˙È‡ ÌB˜Ó ÏkÓ(מובא=)ÈÎc¯nL L¯„na ƒ»»ƒ»«ƒ¿»∆»¿¿«



l`xyi ipa z` devz dz`eיג

הוא היהודי דמרדכי שמהמעלות לומר, ויש בדורו. כמשה בדורו שקול הי' (דוקא)
) מהימנא הרעיא הי' שלielibaשהוא (l`xyi lkרעיא משה בדוגמת שבדורו.

(כל משה של שדורו מזה גם כמובן שבדורו, ישראל לכל דעת שהמשיך מהימנא
דעה דור נק' דורו) (שהו39אנשי זה ענין גילוי הי' שבמשה [אלא מהימנא. רעיא א

על זה ענין גילוי הי' ובמרדכי דורו, אנשי לכל דעת שהמשיך ידי על ישראל) דכל
שמביא ידי דעל לומר, ויש דורו]. אנשי שבכל נפש המסירות כח שגילה ידי
פסק זה ידי על בדורו, כמשה שקול הי' בדורו שמרדכי במדרש שכתוב מה בהמאמר

עצמו על הדין את המאמר (40בעל מהימנא הרעיא שהוא ,ieliba.הדור אנשי כל של (
ואתהÏÚÂח) הפסוק בביאור (בהמאמר) הענינים (וסדר) קשר לבאר יש זה פי

ישראל, בני את תצוה דואתה הפירוש את מבאר שבתחלה גו', תצוה
ומפרנס זן שהוא ידי על סוף) אין אור (עם ישראל בני את ומחבר מקשר הוא שמשה
דמשה) (אתפשטותא דור שבכל ישראל רועי שגם מבאר זה ולאחרי האמונה, את
של אמונתם את שחיזק שבדורו) (משה מרדכי וכמו דישראל האמונה את מחזקים
בכתית הפירוש מבאר זה ולאחרי המצוות, וקיום התורה בלימוד חזק לעמוד ישראל

עצמו במשה לכאורה שמדבר תצוה ואתה (שבפסוק מגלהלמאור שמשה זה כי (
שבזמן דילי' אתפשטותא ידי על בעיקר הוא הנשמה), (עצם דישראל המאור בחינת

וש"נ.)39 ג. פי"ט, במדב"ר א. פ"ט, ויק"ר ראה
"דין)40 רפ"ג) (אבות המשנה בלשון הפירוש ע"ד

(שם המשנה דברי ע"פ - חשבון) ואח"כ (דין וחשבון"
שלאחרי מדעתו", ושלא מדעתו ממנו ש"נפרעין מט"ז)

לעצמו דין פוסק חבירו, של דינו מדעתו פוסק שהאדם
בנוגע "חשבון" עושים זה "דין" שע"פ כיון מדעתו, שלא

וש"נ). .283 ע' ח"ו לקו"ש (ראה הוא למצבו

ביאור
LÈÂ .B¯B„a ‰LÓk B¯B„a Ïe˜L ‰È‰ (‡˜Âc)«¿»»»»¿¿…∆¿¿≈

,¯ÓBÏלמשה דומה מרדכי דווקא שבהם הדברים שבין «
הוא, ‰e‡אחתLרבינו È„e‰i‰ ÈÎc¯Óc ˙BÏÚn‰n ∆≈««¬¿»¿¿««¿ƒ

) '‡�ÓÈ‰Ó ‡ÈÚ¯'‰ ‰È‰ ‡e‰LּבגּלּויÏL ּכל) ∆»»»«¬»¿≈¿»ְִ∆ָ
בכלB¯B„aLיׂשראל נפש המסירות את עורר שהוא בכך ְִֵָ∆¿

הדור Lאנשי ‡�ÓÈ‰Ó ‡ÈÚ¯ ‰LÓ ˙Ó‚„a השפיע. ¿À¿«…∆«¬»¿≈¿»∆
Ìbו Ô·enk ,B¯B„aL Ï‡¯NÈ ÏÎÏ ˙Úc CÈLÓ‰ƒ¿ƒ««¿»ƒ¿»≈∆¿«»«

‡¯˜� (B¯Bc ÈL�‡ Ïk) ‰LÓ ÏL B¯BcL ‰fÓƒ∆∆∆…∆»«¿≈ƒ¿»
‡l‡] .‰Úc ¯Bc'ו בסעיף ‰È‰כאמור ‰LÓaL ≈»∆»∆¿…∆»»

ÏÎc ‡�ÓÈ‰Ó ‡ÈÚ¯ ‡e‰L) ‰Ê ÔÈ�Ú Èelbƒƒ¿»∆∆«¬»¿≈¿»¿»
ÈL�‡ ÏÎÏ ˙Úc CÈLÓ‰L È„È ÏÚ (Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¿≈∆ƒ¿ƒ««¿»«¿≈
‰lbL È„È ÏÚ ‰Ê ÔÈ�Ú Èelb ‰È‰ ÈÎc¯Ó·e ,B¯Bc¿»¿¿«»»ƒƒ¿»∆«¿≈∆ƒ»
LÈÂ .[B¯Bc ÈL�‡ ÏÎaL LÙ� ˙e¯ÈÒn‰ Ák…««¿ƒ∆∆∆¿»«¿≈¿≈

‡È·nL È„È ÏÚc ,¯ÓBÏהריי"צ אדמו"ר כ"ק «¿«¿≈∆≈ƒ
¯Ó‡n‰aשלוL¯„na ·e˙kM ‰Óמעלתו אודות ¿««¬»«∆»«ƒ¿»
מרדכי, LÓkשל Ïe˜L ‰È‰ B¯B„a ÈÎc¯nL‰ ∆»¿¿«¿»»»¿…∆

¯Ó‡n‰ ÏÚa ˜Òt ‰Ê È„È ÏÚ ,B¯B„aכ"ק כלומר ¿«¿≈∆»«««««¬»
הריי"צ, BÓˆÚ,אותו‡˙אדמו"ר ÏÚ ÔÈc‰כלומר ∆«ƒ««¿

) ‡�ÓÈ‰Ó ‡ÈÚ¯‰ ‡e‰LּבגּלּויÈL�‡ Ïk ÏL ( ∆»«¬»¿≈¿»ְִ∆»«¿≈
.¯Bc‰«

ÌÈ�È�Ú‰ (¯„ÒÂ) ¯L˜ ¯‡·Ï LÈ ‰Ê Èt ÏÚÂ (Á¿«ƒ∆≈¿»≈∆∆¿≈∆»ƒ¿»ƒ
¯Ó‡n‰a)"היהודים z‡Â‰"וקבל ˜eÒt‰ ¯e‡·a ( ¿««¬»¿≈«»¿«»

‰z‡Â'c Le¯t‰ ˙‡ ¯‡·Ó ‰lÁ˙aL ,'Â‚ ‰eˆz¿«∆∆ƒ¿ƒ»¿»≈∆«≈ƒ¿«»
L ,'Ï‡¯NÈ È�a ˙‡ ‰eˆzש היא Ln‰משמעותו ¿«∆∆¿≈ƒ¿»≈∆…∆

¯B‡ ÌÚ) Ï‡¯NÈ È�a ˙‡ ¯aÁÓe ¯M˜Ó ‡e‰¿«≈¿«≈∆¿≈ƒ¿»≈ƒ
˙‡ Ò�¯ÙÓe ÔÊ ‡e‰L È„È ÏÚ (ÛBÒ ÔÈ‡≈«¿≈∆»¿«¿≈∆
Ï‡¯NÈ ÈÚB¯ ÌbL ¯‡·Ó ‰Ê È¯Á‡Ïe ,‰�eÓ‡‰»¡»¿«¬≈∆¿»≈∆«≈ƒ¿»≈
˙‡ ÌÈ˜fÁÓ (‰LÓc ‡˙eËLt˙‡) ¯Bc ÏÎaL∆¿»ƒ¿«¿»¿…∆¿«¿ƒ∆
(B¯B„aL ‰LÓ) ÈÎc¯Ó BÓÎe Ï‡¯NÈc ‰�eÓ‡‰»¡»¿ƒ¿»≈¿»¿¿«…∆∆¿
˜ÊÁ „BÓÚÏ Ï‡¯NÈ ÏL Ì˙�eÓ‡ ˙‡ ˜fÁL∆ƒ≈∆¡»»∆ƒ¿»≈«¬»»
‰Ê È¯Á‡Ïe ,˙BÂˆn‰ Ìei˜Â ‰¯Bz‰ „enÏa¿ƒ«»¿ƒ«ƒ¿¿«¬≈∆

'¯B‡nÏ ˙È˙Î'a Le¯t‰ ¯‡·Óהגלות בזמן הקשור ¿»≈«≈¿»ƒ«»
L)כתובות אלו eˆz‰מילים ‰z‡Â ˜eÒÙaלמרות ∆¿»¿«»¿«∆
LהפסוקBÓˆÚ ‰LÓa ‰¯B‡ÎÏ ¯a„nבצדיקים ולא ∆¿«≈ƒ¿»¿…∆«¿

l‚Ó‰שלאחריו ‰LnL ‰Ê Èk �ÈÁa˙את), ƒ∆∆…∆¿«∆¿ƒ«
‡e‰ ,(‰ÓLp‰ ÌˆÚ) Ï‡¯NÈc '¯B‡n'‰כל לא «»¿ƒ¿»≈∆∆«¿»»



`"nyz'd oey`xÎxc` c"ei ,devz t"y יד

הוא זה ידי שעל שלהם, נפש המסירות כח בישראל שעוררו (כתית) xwirהגלות

מאור. הנשמה, עצם גילוי
ÍÈ¯ˆÂבני את תצוה לואתה שייך למאור דכתית הענין הנ"ל, ביאור דלפי להבין,

את ומחברים מקשרים דור שבכל דילי' ואתפשטותא שמשה לזה ישראל,
שמן אליך לויקחו בהמשך למאור כתית נאמר ובהכתוב סוף, אין אור עם ישראל
מוסיפים שישראל הוא למשה) שמן מביאים (שישראל גו' אליך ויקחו דענין זך, זית

או מהמאמר)תוספות ב סעיף לעיל (כמובא במשה .ר
בהזמןÂ‰	‰ט) (בפשטות) מדבר לעשות החלו אשר את היהודים וקבל הכתוב

ixg`lyוקבל דפירוש בהמאמר שכתוב דמה לומר, ויש דפורים. הנס
במתן שהחלו מה קיבלו אחשורוש שבימי הוא לעשות החלו אשר את היהודים
בזה זה, פי ועל הנס. לאחרי הי' גו' שוקבל הכתוב פשטות לפי גם הוא תורה,
בזמן שהיתה הקבלה ענינים. שני תורה, במתן שהחלו מה קיבלו אחשורוש שבימי
לאחרי שהיתה והקבלה בהמאמר), (כמפורש שלהם נפש המסירות ידי על הגזירה
לומר, ויש (כדלקמן). הגזירה בזמן מהקבלה גם יותר נעלית שהיא דפורים, הנס

ביאור
אלא בדורו dÈÏÈcכך ‡˙eËLt˙‡ È„È ÏÚ ¯wÚa¿ƒ»«¿≈ƒ¿«¿»ƒ≈

Ák Ï‡¯NÈa e¯¯BÚL (˙È˙k) ˙eÏb‰ ÔÓÊaL∆ƒ¿««»»ƒ∆¿¿ƒ¿»≈…«
‡e‰ ‰Ê È„È ÏÚL ,Ì‰lL LÙ� ˙e¯ÈÒn‰עּקר «¿ƒ∆∆∆»∆∆«¿≈∆ִַ

.¯B‡Ó ,‰ÓLp‰ ÌˆÚ Èel‚ƒ∆∆«¿»»»
שני ישנם תצוה' 'ואתה שבפסוק למדנו המאמר בתחילת

אודותחלק מדברות ישראל' בני את תצוה 'ואתה המילים ים.
אליך 'ויקחו ובמילים ישראל. בבני רבינו משה של פעולתו
ישראל שבני והמעלה היתרון אודות מדובר וגו' זך זית שמן

רבינו. משה אצל מוסיפים
˙È˙Î'c ÔÈ�Ú‰ ,Ï"p‰ ¯e‡a ÈÙÏc ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒƒ¿ƒ≈««»ƒ¿»¿»ƒ

Ï CiL '¯B‡nÏלמילים הפסוק, של הראשון חלקו «»«»ƒ
,'Ï‡¯NÈ È�a ˙‡ ‰eˆz ‰z‡Â'כלומר‰ÊÏ ¿«»¿«∆∆¿≈ƒ¿»≈»∆

¯Bc ÏÎaL dÈÏÈc ‡˙eËLt˙‡Â ‰LnL∆…∆¿ƒ¿«¿»ƒ≈∆¿»
ÔÈ‡ ¯B‡ ÌÚ Ï‡¯NÈ ˙‡ ÌÈ¯aÁÓe ÌÈ¯M˜Ó¿«¿ƒ¿«¿ƒ∆ƒ¿»≈ƒ≈

e ,ÛBÒאולם'¯B‡nÏ ˙È˙k' ¯Ó‡� ·e˙k‰·¿«»∆¡«»ƒ«»
Ï CLÓ‰aלמילים הפסוק, של השני 'eÁ˜ÈÂחלקו ¿∆¿≈ƒ¿ƒ¿

,'CÊ ˙ÈÊ ÔÓL EÈÏ‡בזמן ‡EÈÏבו eÁ˜ÈÂ' ÔÈ�Úc ≈∆∆∆«ƒ»¿ƒ¿«¿ƒ¿≈∆
‡e‰ (‰LÓÏ ÔÓL ÌÈ‡È·Ó Ï‡¯NiL) 'Â‚∆ƒ¿»≈¿ƒƒ∆∆¿…∆
‰LÓa ¯B‡ ˙BÙÒBz ÌÈÙÈÒBÓ Ï‡¯NiL∆ƒ¿»≈ƒƒ¿¿…∆

.(¯Ó‡n‰Ó · ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ ‡·enk)«»¿≈¿ƒ≈««¬»
במושג נוסף ואופן נוסף עומק שישנו יבואר הבאים בסעיפים
של עבודתם ידי על דווקא הוא שלו והגילוי למאור', 'כתית

עצמם. ישראל בני
¯L‡ ˙‡ ÌÈ„e‰i‰ Ïa˜Â" ·e˙k‰ ‰p‰Â (Ë¿ƒ≈«»¿ƒ≈«¿ƒ∆¬∆

"˙BNÚÏ elÁ‰הנפלאה המעלה את מבטא כאמור אשר ≈≈«¬
זה פסוק הרי הגלות, בזמן דווקא הגיעו ≈»¿a„Ó¯אליה

ÔÓf‰a (˙eËLÙa)ׁשּלאחריÌÈ¯eÙc Òp‰שהרי ¿«¿¿«¿«ְֲֵֶַ«≈¿ƒ
המן גזירת של ביטולה לאחר אסתר במגילת נאמר זה .פסוק

¯Ó‡n‰a ·e˙kL ‰Óc ,¯ÓBÏ LÈÂכ"ק של ¿≈«¿«∆»¿««¬»
הריי"צ ‡˙הפסוקLe¯Ùcאדמו"ר ÌÈ„e‰i‰ Ïa˜Â" ¿≈¿ƒ≈«¿ƒ∆

LB¯ÂLÁ‡ ÈÓÈaL ‡e‰ "˙BNÚÏ elÁ‰ ¯L‡¬∆≈≈«¬∆ƒ≈¬«¿≈
‰¯Bz ÔzÓa elÁ‰L ‰Ó eÏa˜שבתקופת כיוון ƒ¿«∆≈≈¿««»

מעלתם לגבי יתירה במעלה היהודים התעלו אחשוורוש
תורה מתן בזמן זה,שהייתה פירוש ÈÙÏהרי Ìb ‡e‰«¿ƒ
L ·e˙k‰ ˙eËLtהכאמור‰È‰ "'Â‚ Ïa˜Â" «¿«»∆¿ƒ≈»»

Òp‰ È¯Á‡Ïלשלימות שגרמה היתירה ההתעלות כלומר ¿«¬≈«≈
גם אלא וגזירה צרה של בזמן רק לא הייתה התורה, קבלת

רווחה של ÈÓÈaLבזמן ‰Êa ,‰Ê Èt ÏÚÂ .¿«ƒ∆»∆∆ƒ≈
È�L ,‰¯Bz ÔzÓa elÁ‰M ‰Ó eÏa˜ LB¯ÂLÁ‡¬«¿≈ƒ¿«∆≈≈¿««»¿≈

.ÌÈ�È�Úהוא אחד התורה‰Ïaw‰עניין של השלימה ƒ¿»ƒ««»»
‰¯Êb‰ ÔÓÊa ‰˙È‰Lהייתה זו קבלה È„Èאשר ÏÚ ∆»¿»ƒ¿««¿≈»«¿≈

¯Ó‡n‰a L¯BÙnk) Ì‰lL LÙ� ˙e¯ÈÒn‰וכמו «¿ƒ∆∆∆»∆«¿»¿««¬»
ד' בסעיף לעיל Âכן הוא), שני של‰Ïaw‰עניין השלימה ¿««»»

È‰L‡התורה ,ÌÈ¯eÙc Òp‰ È¯Á‡Ï ‰˙È‰L∆»¿»¿«¬≈«≈¿ƒ∆ƒ
‰Ïaw‰Ó Ìb ¯˙BÈ ˙ÈÏÚשהייתה�‰¯Êb‰ ÔÓÊa «¬≈≈«≈««»»ƒ¿««¿≈»

Ôn˜Ï„k)'י שההתעלות).סעיף ד' בסעיף לעיל למדנו ¿ƒ¿«»
אשר וב'כתית' ב'שבירה' כרוכה אחשוורוש בזמן היתירה
"כתית במילים כרמוז הנשמה עצם של להתגלותה גרמו



l`xyi ipa z` devz dz`eטו

מגיעים הגלות שבזמן דכתית הענין ידי שעל למאור, כתית בנוגע הוא זה דרך שעל
שישנם זה מצד כתית של במצב נמצאים כשישראל בזה. ענינים דשני להמאור,
מגיעים זה ידי ועל המאמר), אמירת בזמן שהי' (כמו ומצוות התורה קיום על גזירות
כשישראל שגם למאור, בכתית ענין ועוד שלהם. נפש המסירות ידי על להמאור
שהם אלא ברוחניות, הרחבה וגם בגשמיות הרחבה הרחבה, של במצב נמצאים

בגלות אורה41נמצאים היתה שליהודים דפורים, הנס לאחרי שהי' המצב דרך [ועל
ויקר וששון ברוחניות42ושמחה וגם בפשטות מזה43, ozip[ויתירה ond zia mby

xzq`l44אנן אחשורוש עבדי שאכתי אלא דאתהפכא], המעלה גם אז שהי' הם45, ,[
שנמצאים מזה דישראל הכתית ידי ועל בגלות. שהם מזה (כתית) ונדכאים שבורים

להמאור. מגיעים בגלות,
ÔÈ	Ú‰Âהרחבההוא להם כשיש (גם בגלות שהם מזה שבורים הם שישראל דזה ,

הוא מישראל אחד כל של האמיתי רצונו כי הוא, וברוחניות), בגשמיות
שבזמן זה ולכן, מציאותו, לעצם נוגע אלקות) (גילוי שזה ועד אלקות, גילוי שיהי'

"זמן)41 (רק) מובא (סט"ו) המאמר דבפנים להעיר,
והגזירה". הגלות "זמן - ובה"קיצור" הגלות",

טז.)42 ח, אסתר
ב.)43 טז, מגילה ראה
א.)44 ח, אסתר
א.)45 יד, מגילה

ביאור
להתעלות להגיע ניתן הרווחה של בזמן שגם מכך למאור".
'כתית'. של עניין קיים אז שגם הדבר מוכרח כן אם דומה,

ÂאכןÚ‚B�a ‡e‰ ‰Ê C¯c ÏÚL ,¯ÓBÏ LÈלעניין ¿≈«∆«∆∆∆¿≈«
B‡nÏ¯',של ˙È˙k'היא משמעותו È„Èאשר ÏÚL »ƒ«»∆«¿≈

ÌÈÚÈbÓ ˙eÏb‰ ÔÓÊaL '˙È˙Î'c ÔÈ�Ú‰»ƒ¿»¿»ƒ∆ƒ¿««»«ƒƒ
‰Êa ÌÈ�È�Ú È�Lc ,'¯B‡n‰'Ïסוגי לשני הקשורים ¿«»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ»∆

הוא.תקופות אחד vÓa·עניין ÌÈ‡ˆÓ� Ï‡¯NiLk¿∆ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¿«»
Ìei˜ ÏÚ ˙B¯Êb Ì�LiL ‰Ê „vÓ '˙È˙k' ÏL∆»ƒƒ«∆∆∆¿»¿≈«ƒ
˙¯ÈÓ‡ ÔÓÊa ‰È‰L BÓk) ˙BÂˆÓe ‰¯Bz‰«»ƒ¿¿∆»»ƒ¿«¬ƒ«

¯Ó‡n‰המשטר בזמן הריי"צ אדמו"ר כ"ק ידי על ««¬»
מאסרו. לפני חדשים מספר המועצות, בברית הקומוניסטי
עצמו במאמר כן וכמו המאמר נאמר בה ההתוועדות ובמהלך

נפש מסירות הריי"צ אדמו"ר Ê‰תבע È„È ÏÚÂ ,(¿«¿≈∆
LÙ� ˙e¯ÈÒn‰ È„È ÏÚ '¯B‡n‰'Ï ÌÈÚÈbÓ«ƒƒ¿«»«¿≈«¿ƒ∆∆

ÔÈ�Ú „BÚÂ .Ì‰lLהקייםÌbL ,'¯B‡nÏ ˙È˙Î'a ∆»∆¿ƒ¿»¿»ƒ«»∆«
‰·Á¯‰ ,‰·Á¯‰ ÏL ·vÓa ÌÈ‡ˆÓ� Ï‡¯NiLk¿∆ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¿«»∆«¿»»«¿»»
Ì‰L ‡l‡ ,˙ei�Áe¯a ‰·Á¯‰ Ì‚Â ˙eiÓL‚a¿«¿ƒ¿««¿»»¿»ƒ∆»∆≈

Lעדיין ·vn‰ C¯c ÏÚÂ] ˙eÏba ÌÈ‡ˆÓאכן� ƒ¿»ƒ«»¿«∆∆««»∆
‰˙È‰ ÌÈ„e‰ilL ,ÌÈ¯eÙc Òp‰ È¯Á‡Ï ‰È‰»»¿«¬≈«≈¿ƒ∆«¿ƒ»¿»

,¯˜ÈÂ ÔBNNÂ ‰ÁÓNÂ ‰¯B‡המובנים בכל »¿ƒ¿»¿»ƒ»
˙eËLÙaבגשמיות‰fÓ ‰¯È˙ÈÂ] ˙ei�Áe¯a Ì‚Â ¿«¿¿«¿»ƒƒ≈»ƒ∆

לאסּתר נּתן המן ּבית Ìbכלומר,ׁשּגם Ê‡ ‰È‰L ְְִֵֵֶֶַַָָ∆»»»«
‡Ît‰˙‡"c ‰ÏÚn‰"לנהורא (=התהפכותחשוכא ««¬»¿ƒ¿«¿»

לאור) Lהחושך ‡l‡ בגלות], נמצאים עדיין מקום מכל ∆»∆
הגמרא ‡�Ô"וכלשון LB¯ÂLÁ‡ È„·Ú Èzk‡"««ƒ«¿≈¬«¿≈¬«

אנו) אחשורוש עבדי ÌÈ‡k„�Â(ֿעדיין ÌÈ¯e·L Ì‰ ,[≈¿ƒ¿ƒ¿»ƒ
Ó (˙È˙k)עצםÂ .˙eÏba Ì‰L ‰fגםÈ„È ÏÚ »ƒƒ∆∆≈«»¿«¿≈

'˙È˙k'‰נשבר f‰עצםÓהנגרםÏ‡¯NÈcוהלב «»ƒ¿ƒ¿»≈ƒ∆
Ï ÌÈÚÈbÓ ,˙eÏba ÌÈ‡ˆÓpLהתגלות.¯B‡n‰ ∆ƒ¿»ƒ«»«ƒƒ¿«»

,‡e‰ ÔÈ�Ú‰Âבזמן נפש שמסירות שכשם לכך הסיבה ¿»ƒ¿»
היהודי היות גם כך הנשמה, עצם בגילוי קשורה הגזירות
עצם גילוי את מעורר בגלות מהימצאותו ו'כתית' שבור

Óהנשמה, ÌÈ¯e·L Ì‰ Ï‡¯NiL ‰Êcעצם‰f ¿∆∆ƒ¿»≈≈¿ƒƒ∆
˙eiÓL‚a ‰·Á¯‰ Ì‰Ï LiLk Ìb) ˙eÏba Ì‰L∆≈«»«¿∆≈»∆«¿»»¿«¿ƒ
Ïk ÏL ÈzÓ‡‰ B�Bˆ¯ Èk ,‡e‰ ,(˙ei�Áe¯·e¿»ƒƒ¿»¬ƒƒ∆»

,˙e˜Ï‡ Èelb ‰È‰iL ‡e‰ Ï‡¯NiÓ „Á‡ישנם ∆»ƒƒ¿»≈∆ƒ¿∆ƒ¡…
תלויה אינה מציאותו אך בהם חפץ שהאדם שלמרות דברים
חיים אינם חייו בלעדם אשר דברים ישנם לעומתם .בהם,

Âהוא אלוקות בגילוי יהודי של רצונו כן כךÚ„כמו כדי ¿«
B˙e‡ÈˆÓ ÌˆÚÏ Ú‚B� (˙e˜Ï‡ Èelb) ‰fLדבר ∆∆ƒ¡…≈«¿∆∆¿ƒ

להשלים יכול איננו אלוקות בגילוי שכשחסר בכך מתבטא זה
כך Èelbעם ¯È‡Ó ÔÈ‡ ˙eÏb‰ ÔÓÊaL ‰Ê ,ÔÎÏÂ ,¿»≈∆∆ƒ¿««»≈≈ƒƒ



`"nyz'd oey`xÎxc` c"ei ,devz t"y טז

שאמרו בזה כשמתבונן [ובפרט הבית בזמן שהי' כמו אלקות גילוי מאיר אין הגלות
ז"ל הנה46רבותינו בימיו], נחרב כאילו זה הרי בימיו המקדש בית נבנה שלא מי כל

ביותר נעלית בדרגא כשהוא וגם כתית. צוטרייסלט, אינגאנצן ער איז עצמו ַמזה
הבית בזמן שהי' הגילוי בדוגמת אלקות גילוי אצלו מזה47שמאיר מקום, מכל ,

גילוי הוא אצלו שמאיר הגילוי שגם מוכח, הגילוי, מאיר אין העולם שבכללות
וכשישנו מקום, בכל הוא הגילוי גבול הבלי סוף אין אור גילוי דכשמאיר מוגבל.
(גם שהגילוי מפני הוא אלקות, גילוי שם מאיר שאין נדחת) פינה (אפילו אחד מקום

הזקן אדמו"ר במאמר שמובא מה [וזהו מוגבל. גילוי הוא מאיר) שהוא 48בהמקום

בתיקונים בא49דאיתא הי' בדורו שלימה בתשובה חוזר אחד צדיק הי' אם שאפילו
בכל הוא זה וגילוי הבל"ג, אוא"ס גילוי ממשיכים שלימה תשובה ידי על כי משיח,
כתית. ונדכא, נשבר הוא סוף, אין אור עצמות גילוי אצלו מאיר שאין ומזה מקום].
שחסר אלא בינה שערי מ"ט כשמשיג שגם מ"ט, בגימטריא שחולה הידוע דרך [ועל

חולה הוא הנו"ן, שער צדק50לו הצמח שכתב מה וידוע ממורינו51]. נשמע שהי'
מדרש)46 ב). (ד, ה"א פ"א יומא ירושלמי ראה

ז. קלז, עה"פ תהלים
הבית)47 נחרב לא רשב"י . . ש"לפני מהידוע להעיר

אדה"ז). בשם ז ע' שמות הרמון (פלח כלל"
תג.)48 ע' הקצרים אדה"ז מאמרי
זהר)49 וראה שם. הקצרים אדה"ז במאמרי כ"ה

כנישתא רישי בתשובה יחזרון דאי ד): (כג, נח ס"פ חדש
גלותא. כל יתכנש כנישתא חדא או

ב.)50 צז, ברכה לקו"ת וירא. פ' להאריז"ל טעהמ"צ
צט). (ע' פס"ג תרל"ז וככה המשך

(קלח,)51 פ"מ להצ"צ התפלה מצות בשרש הובא
סע"א).

ביאור
˙Èa‰ ÔÓÊa ‰È‰L BÓk ˙e˜Ï‡המקדש שבית בזמן ¡…¿∆»»ƒ¿«««ƒ

קיים e¯Ó‡Lהיה ‰Êa Ô�Ba˙nLk Ë¯Ù·e]ƒ¿»¿∆ƒ¿≈¿∆∆»¿
Lc˜n‰ ˙Èa ‰�·� ‡lL ÈÓ Ïk" Ï"Ê e�È˙Ba«̄≈»ƒ∆…ƒ¿»≈«ƒ¿»

"ÂÈÓÈa ·¯Á� el‡k ‰Ê È¯‰ ÂÈÓÈaשהאחריות כיון ¿»»¬≈∆¿ƒ∆¿«¿»»
זמן כל לכן אחד כל על מוטלת והגלות החורבן לתיקון
זה. ברגע מתרחשת היא כאילו זה הרי מתמשכת שהגלות
גילוי אין בו המצב את להכיל שקשה לכך בנוסף כן ואם
ואיננו בי תלוי שהדבר המחשבה נסבלת בלתי הרי אלוקות,

‡Ôˆ�‡‚�Èנעשה ¯Ú ÊÈ‡ BÓˆÚ ‰fÓ ‰p‰ ,[ƒ≈ƒ∆«¿ƒ∆ƒ¿«¿
ËÏÒÈÈ¯Ëeˆ(לגמרי מזועזע Ì‚Â(=הוא .'˙È˙k' , ¿≈¿¿»ƒ¿«

kביהוד מדובר BÈa˙¯יאשר ˙ÈÏÚ� ‡b¯„a ‡e‰L ¿∆¿«¿»«¬≈¿≈
LלכןÈelb‰ ˙Ó‚„a ˙e˜Ï‡ Èelb BÏˆ‡ ¯È‡n ∆≈ƒ∆¿ƒ¡…¿À¿««ƒ

˙eÏÏÎaL ‰fÓ ,ÌB˜Ó ÏkÓ ,˙Èa‰ ÔÓÊa ‰È‰L∆»»ƒ¿«««ƒƒ»»ƒ∆∆ƒ¿»
Èelb‰ ÌbL ,ÁÎeÓ ,Èelb‰ ¯È‡Ó ÔÈ‡ ÌÏBÚ‰»»≈≈ƒ«ƒ»∆««ƒ
Èelb ¯È‡nLÎc .Ïa‚Ó Èelb ‡e‰ BÏˆ‡ ¯È‡nL∆≈ƒ∆¿ƒÀ¿»ƒ¿∆≈ƒƒ

Ïe·b ÈÏa‰ ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡גבול בלי שהינו לכך הביטוי ≈«¿ƒ¿
ש בכך B�LiLÎeהוא ,ÌB˜Ó ÏÎa ‡e‰ Èelb‰«ƒ¿»»¿∆∆¿

ÌL ¯È‡Ó ÔÈ‡L (˙Ác� ‰pt elÙ‡) „Á‡ ÌB˜Ó»∆»¬ƒƒ»ƒ««∆≈≈ƒ»
ÌB˜n‰a Ìb) Èelb‰L È�tÓ ‡e‰ ,˙e˜Ï‡ Èelbƒ¡…ƒ¿≈∆«ƒ«¿«»

e‰ÊÂ] .Ïa‚Ó Èelb ‡e‰ (¯È‡Ó ‡e‰Lהביאור ∆≈ƒƒÀ¿»¿∆

È‡c˙‡ב Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡ ¯Ó‡Óa ‡·enL ‰Ó«∆»¿«¬««¿«»≈¿ƒ»
ÌÈ�ewza(זוהר בתיקוני ‰È‰(=שמובא Ì‡ elÙ‡L «ƒƒ∆¬ƒƒ»»

‰È‰ B¯B„a ‰ÓÏL ‰·eL˙a ¯ÊBÁ „Á‡ ˜Èc«̂ƒ∆»≈ƒ¿»¿≈»¿»»
,ÁÈLÓ ‡aהוא שלימה לתשובה משיח ביאת בין הקשר »»ƒ«

ÌÈÎÈLÓÓ ‰ÓÏL ‰·eLz È„È ÏÚ ÈkומגליםÈelb ƒ«¿≈¿»¿≈»«¿ƒƒƒ
ÏÎa ‡e‰ ‰Ê Èel‚Â ,Ïe·b ÈÏa‰ ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡≈«¿ƒ¿¿ƒ∆¿»

ÌB˜Óאור בגילוי קשורה משיח בביאת שתהיה הגאולה . »
בעולם פינה תישאר לא זו שבגאולה כיון גבול הבלי סוף אין

תיגאל Èelbשלא BÏˆ‡ ¯È‡Ó ÔÈ‡L ‰fÓe של]. ƒ∆∆≈≈ƒ∆¿ƒ
,‡k„�Â ¯aL� ‡e‰ ,ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡ ˙eÓˆÚ«¿≈ƒ¿»¿ƒ¿∆

L Úe„i‰ C¯c ÏÚÂ] .'˙È˙k'המילה'‰ÏBÁ' »ƒ¿«∆∆«»«∆∆
,Ë"Ó ‡i¯ËÓÈ‚aהוא הדבר ÌbLומשמעות ¿ƒ«¿ƒ»∆«

‚ÈOnLkשל הרוחני הגילוי את È¯ÚLבנפשו Ë"Ó ¿∆«ƒ«¬≈
BÏ ¯ÒÁL ‡l‡ ‰�Èaשל ‰Ô"ep,הגילוי ¯ÚLהרי ƒ»∆»∆»≈«««

ש כך כדי עד הוא מכך הנגרם ליבו נעשה‰e‡שברון
.‰ÏBÁבכךוי רק איננה הנו"ן שער של שמעלתו דוע ∆
הואשמדובר אלא השערים, ממ"ט למעלה אחת במדרגה

גבול הבלי סוף אין אור בגילוי לגילוי].קשור זו תשוקה
ית' עצמּותֹו של בגילוי הקשור גבול הבלי סוף אין ְֲאור

נשיאנו רבותינו ידי על לנו kM˙·נמסרה ‰Ó Úe„ÈÂ¿»««∆»«



l`xyi ipa z` devz dz`eיז

איך עדן גן דאיין ניט וויל איך ניסט גאר זע וויל איך הזקן) (אדמו"ר נ"ע ָורבינו
נשמע שהי' ידי ועל אליין. דיך אז ניט מער וויל איך כו' הבא עולם דאיין ניט ַַוויל

[דפירוש הזקן מאדמו"ר זה מיוחדיםid'לשון בזמנים רק לא הי' שזה הוא נשמע
ניתן צדק, הצמח ידי על זה שנתפרסם לאחרי ובפרט הרגיל], דבר הי' שזה אלא
כך, כדי ועד העצמות, גילוי יהי' רצונו שעיקר מישראל ואחת אחד לכל הכח
(גילוי הגילוי אפילו מאיר שאין הגלות בזמן שכן ומכל זה, גילוי מאיר שכשאין

xe`(יותר (או יום בכל פעמים ג' ומבקש דכתית, במצב הוא הבית, בזמן שהי' (
העצמות. לגילוי ועד אלקות גילוי יהי' שאז ברחמים, לציון בשובך עינינו ותחזינה
כי להמאור, מגיעים בגלות שנמצאים מזה דכתית הענין ידי שעל למאור, כתית וזהו
מציאותו לעצם נוגע שזה ועד אלקות גילוי הוא מישראל אחד דכל שהרצון זה
מצד הוא אלקות] גילוי יש לא הגלות שבזמן מזה (כתית) ונדכא נשבר הוא [שלכן
עצמית. התקשרות היא באלקות שהתקשרותה שבנשמה, מאור הנשמה, עצם

ביאור
e�a¯Â e�¯BnÓ ÚÓL� ‰È‰L '˜„ˆ ÁÓv'‰«∆«∆∆∆»»ƒ¿«ƒ≈¿«≈

(Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡) Ô„Ú B˙ÓLבשעת� אומר שהיה ƒ¿»≈∆«¿«»≈
�ËÈדביקותו ÏÈÂÂ CÈ‡ ËÒÈ� ¯‡‚ ÚÊ ÏÈÂÂ CÈ‡"ƒƒ∆»ƒ¿ƒƒƒ

‡a‰ ÌÏBÚ ÔÈÈ‡„ ËÈ� ÏÈÂÂ CÈ‡ Ô„Ú Ôb ÔÈÈ‡„«¿«≈∆ƒƒƒ«¿»«»
"ÔÈÈÏ‡ CÈc Ê‡ ËÈ� ¯ÚÓ ÏÈÂÂ CÈ‡ 'eÎאינני=) ƒƒ∆ƒ«ƒ«≈

את רוצה אינני שלך, עדן הגן את רוצה אינני דבר, רוצה
בלבד) אותך מלבד רוצה אינני שלך, Âהעולםֿהבא ¿למרות.

אך הזקן, אדמו"ר של לדרגתו ידמה ומי ישווה »ÏÚשמי
Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡Ó ‰Ê ÔBLÏ ÚÓL� ‰È‰L È„È¿≈∆»»ƒ¿«»∆≈«¿«»≈

Le¯Ùc]היה'הביטוי‡Ï ‰È‰ ‰fL ,‡e‰ 'ÚÓL� ¿≈ָָƒ¿«∆∆»»…
ÏÈ‚¯‰ ¯·c ‰È‰ ‰fL ‡l‡ ÌÈ„ÁÈÓ ÌÈpÓÊa ˜«̄ƒ¿«ƒ¿À»ƒ∆»∆∆»»»»»»ƒ

הזקן אדמו"ר של ÌÒ¯t˙pLבפיו È¯Á‡Ï Ë¯Ù·e ,[ƒ¿»¿«¬≈∆ƒ¿«¿≈
„Á‡ ÏÎÏ Ák‰ Ôz� ,'˜„ˆ ÁÓv'‰ È„È ÏÚ ‰Ê∆«¿≈«∆«∆∆ƒ««…«¿»∆»

‰È‰È B�Bˆ¯ ¯wÚL Ï‡¯NiÓ ˙Á‡ÂשיהיהÈelb ¿««ƒƒ¿»≈∆ƒ«¿ƒ¿∆ƒ
˙eÓˆÚ‰'ה Ckשל È„k „ÚÂ הדבר, לו נוגע ,יהיה »«¿¿«¿≈»

ÔÓÊa ÔkL ÏkÓe ,‰Ê Èelb ¯È‡Ó ÔÈ‡LkL∆¿∆≈≈ƒƒ∆ƒ»∆≈ƒ¿«
L ˙eÏb‰אז¯È‡Ó ÔÈ‡שתהיה ההתגלות דרגת רק לא «»∆≈≈ƒ

אלא ממש ה' עצמות של ההתגלות שהיא המשיח בביאת
מאיר היא(תחתונההיותר‰Èelbדרגת‡elÙלא אשר ¬ƒ«ƒ

Èelbולאאֹורשל הוא ברוך הקדוש של בלבד והארה ƒ
ממש עצמותו ‰Èa˙,של ÔÓÊa ‰È‰L זה) חושך הרי ∆»»ƒ¿«««ƒ
ש ליהודי eגורם ,˙È˙Îc ·vÓa ‡e‰הוא כך מתוך ¿«»¿»ƒ

Lw·Óבתפילה(¯˙BÈ B‡) ÌBÈ ÏÎa ÌÈÓÚt '‚ ¿«≈¿»ƒ¿»≈
הגאולה ÔBiˆÏאודות E·eLa e�È�ÈÚ ‰�ÈÊÁ˙Â"¿∆¡∆»≈≈¿¿¿ƒ

Èel‚Ï „ÚÂ ˙e˜Ï‡ Èelb ‰È‰È Ê‡L ,"ÌÈÓÁ¯a¿«¬ƒ∆»ƒ¿∆ƒ¡…¿«¿ƒ
.˙eÓˆÚ‰שבור הינו שיהודי לכך שהסיבה הוסבר כאן עד »«¿

רצונו שכל מפני זה הרי בגלות הימצאותו מעצם ו'כתית'
ושברוןֿ ה'כתית' מדוע יובן זה פי על אלוקות. בגילוי הוא
היא הנשמה שעצם כיוון הנשמה, עצם בגילוי קשור הזה לב
אלוקות. בגילוי הוא היהודי של רצונו שכל לכך הסיבה

e‰ÊÂשל הפנימי È„Èהפירוש ÏÚL ,'¯B‡nÏ ˙È˙k' ¿∆»ƒ«»∆«¿≈
'˙È˙Î'c ÔÈ�Ú‰הקייםÓעצם˙eÏba ÌÈ‡ˆÓpL ‰f »ƒ¿»¿»ƒƒ∆∆ƒ¿»ƒ«»

Ï ÌÈÚÈbÓשל Èkהתגלות ,'¯B‡n'‰ל Ê‰הסיבה «ƒƒ¿«»ƒ∆
˙e˜Ï‡ Èelb ‡e‰ Ï‡¯NiÓ „Á‡ ÏÎc ÔBˆ¯‰L∆»»¿»∆»ƒƒ¿»≈ƒ¡…

Âהוא אלוקות בגילוי כךÚ„רצונו �Ú‚Bכדי ‰fL ¿«∆∆≈«
‡k„�Â ¯aL� ‡e‰ ÔÎlL] B˙e‡ÈˆÓ ÌˆÚÏ¿∆∆¿ƒ∆»≈ƒ¿»¿ƒ¿∆
Èelb LÈ ‡Ï ˙eÏb‰ ÔÓÊaL ‰fÓ (˙È˙k)»ƒƒ∆∆ƒ¿««»…≈ƒ
¯B‡Ó ,‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vÓ ‡e‰ [˙e˜Ï‡¡…ƒ«∆∆«¿»»»
‡È‰ ˙e˜Ï‡a d˙e¯M˜˙‰L ,‰ÓLpaL∆«¿»»∆ƒ¿«¿»∆¡…ƒ

˙ÈÓˆÚ ˙e¯M˜˙‰שני בין עצמית' 'התקשרות כאמור ƒ¿«¿«¿ƒ
מציאותם, עצם מצד ביניהם הקיים קשר פירושה דברים
גם כך ממש. אחד דבר הינם מציאותם שבעצם כלומר
שהיא כיוון זה הרי באלוקות הנשמה עצם של התקשרותה
זה ואלוקות אלוקות זה היא ממש, אחד דבר הם ואלוקות

מצבהיא, לשאת יכולה שאיננה בכך ביטוי לידי הבא דבר
בגילוי.בו אינו האלוקות

(„"ÂÈהנשמה שעצם שכשם כך אודות דובר הקודם בסעיף
כך גזירות ישנן בה בתקופה הנפש מסירות ידי על מתגלית
הלב ושיברון ה'כתית' ידי על רווחה בתקופת גם מתגלה היא
מזו, יתירה יבואר זה בסעיף בגלות. ההימצאות מעצם הנובע
מזו יותר עוד נעלית היא בכך המתגלה הנשמה עצם דרגת
הגזירות. בזמן הנפש מסירות באמצעות המתגלה



`"nyz'd oey`xÎxc` c"ei ,devz t"y יח

מזהÈÂ˘יו"ד) דכתית הענין ידי על המתגלית דהנשמה המאור שבחינת לומר,
שמתגליתשנמ דהנשמה המאור מבחינת יותר נעלית היא בגלות, צאים

רק היתה תורה שבמתן זה על דמהטעמים הוא, והענין נפש. מסירות ידי על
כי הוא, היהודים) (וקבל הקבלה היתה אחשורוש ובימי לעשות) (החלו ההתחלה

כגיגית הר עליהם שכפה מפני הי' תורה במתן לנשמע נעשה שהקדימו גילוי52זה ,
שהאמונה53מלמעלה לומר, ויש עצמם. מצד הקבלה היתה אחשורוש ובימי ,

שלמעלה שהנשמה זה מצד עלd`exדישראל הוא סיבה) שמצד (אמונה אלקות
דלמעלה הגילוי מצד תורה) (במתן לנשמע נעשה שהקדימו שבימי54דרך וזה ,

שמצד באלקות ההתקשרות נתגלה אז כי הוא, עצמם, מצד הקבלה היתה אחשורוש
מציאותם. עצם שמצד עצמית התקשרות הנשמה, עצם

הנ"ל. ענינים שני (דוגמת) ישנם הנשמה, עצם בגילוי שגם לומר, יש יותר ובפרטיות
א.)52 פח, שבת
בד"ה)53 גם וראה ובכ"מ. ואילך. ד צח, מג"א תו"א

סוס"ב. תרפ"ז הנ"ל
תתקצו.)54 ע' ח"ב תער"ב מהמשך גם להעיר

ביאור
˙�ÈÁaL ,¯ÓBÏ LÈÂודרגת‰ÓLp‰c '¯B‡n'‰ ¿≈«∆¿ƒ««»¿«¿»»

Ó ˙È˙Îc ÔÈ�Ú‰ È„È ÏÚ ˙Èlb˙n‰עצם‰f «ƒ¿«≈«¿≈»ƒ¿»¿»ƒƒ∆
˙�ÈÁaÓ ¯˙BÈ ˙ÈÏÚ� ‡È‰ ,˙eÏba ÌÈ‡ˆÓpL∆ƒ¿»ƒ«»ƒ«¬≈≈ƒ¿ƒ«

È„Èודרגת ÏÚ ˙Èlb˙nL ‰ÓLp‰c '¯B‡n'‰«»¿«¿»»∆ƒ¿«≈«¿≈
.LÙ� ˙e¯ÈÒÓ¿ƒ∆∆

כמה עד הוא הנשמה, עצם של הדרגות שתי בין ההבדל
זה עניין עצמו. באדם קשורה הנשמה עצם של התגלותה

הקודמים. בסעיפים שהוזכרו העניינים בכל קשור
‰¯Bz ÔzÓaL ‰Ê ÏÚ ÌÈÓÚh‰Óc ,‡e‰ ÔÈ�Ú‰Â¿»ƒ¿»¿≈«¿»ƒ«∆∆¿««»
ÈÓÈ·e (˙BNÚÏ elÁ‰) ‰ÏÁ˙‰‰ ˜¯ ‰˙È‰»¿»«««¿»»≈≈«¬ƒ≈
(ÌÈ„e‰i‰ Ïa˜Â) ‰Ïaw‰ ‰˙È‰ LB¯ÂLÁ‡¬«¿≈»¿»««»»¿ƒ≈«¿ƒ

Èk ,‡e‰במתן ישראל בני ידי על שהיתה התורה קבלת ƒ
עליונה הארה בגלל אלא מצידם כך כל היתה לא תורה

מלמעלה עליהם eÓÈc˜‰Lשהרישהאירה ‰Êאמירת את ∆∆ƒ¿ƒ
È�tÓ ‰È‰ ‰¯Bz ÔzÓa 'ÚÓL�'Ï '‰NÚ�'«¬∆¿ƒ¿«¿««»»»ƒ¿≈

Lהוא ברוך È‚È‚k˙,הקדוש ¯‰ Ì‰ÈÏÚ ‰Ùk ∆»»¬≈∆«¿ƒƒ
עליהם שהאיר היא זו כפייה אהבהÈelbומשמעות של אור ƒ

בפניוÏÚÓÏÓ‰גדולה לעמוד יכלו לא eאשר לעומת, ƒ¿«¿»
‰Ïaw‰זאת ‰˙È‰ LB¯ÂLÁ‡ ÈÓÈ·התורה של ƒ≈¬«¿≈»¿»««»»

ÌÓˆÚ „vÓברצונם הנפש את מסרו הם LÈÂשהרי . ƒ««¿»¿≈
,¯ÓBÏאצל שקיימת האמונה אודות מדובר כאשר שגם «

הרי טבעו, מצד Ï‡¯NÈcיהודי ‰�eÓ‡‰Lשנובעת ∆»¡»¿ƒ¿»≈
‰ÏÚÓlL ‰ÓLp‰L ‰Ê „vÓרֹואה˙e˜Ï‡ ƒ«∆∆«¿»»∆¿«¿»ָ¡…

היא( זו אמונה ו' בסעיף Lכאמור ‰�eÓ‡באה„vn ¡»∆ƒ«
‰aÒלא אמונה הימנה, שחוץ דבר רואה הנשמה חיצונית, ƒ»

עצמה הנשמה מתוך eÓÈc˜‰Lנובעת C¯c ÏÚ ‡e‰ («∆∆∆ƒ¿ƒ
(‰¯Bz ÔzÓa) 'ÚÓL�'Ï '‰NÚ�'זה vÓ„שהיה «¬∆¿ƒ¿«¿««»ƒ«

‰ÏÚÓÏc Èelb‰זה היה תורה במתן עצמם. מצד ולא «ƒƒ¿«¿»
סיני, הר למרגלות בעמדם מלמעלה עליהם שהאיר עליון אור
כל עליה החופף ה' אור של הגילוי זה למעלה ובנשמה

Âהזמן זאת, ‰È˙‰לעומת LB¯ÂLÁ‡ ÈÓÈaL ‰Ê ¿∆∆ƒ≈¬«¿≈»¿»
‰lb˙� Ê‡ Èk ,‡e‰ ,ÌÓˆÚ „vÓ ‰Ïaw‰««»»ƒ««¿»ƒ»ƒ¿«»

L ˙e˜Ï‡a ˙e¯M˜˙‰‰ביהודי ÌˆÚקיימת „vn «ƒ¿«¿∆¡…∆ƒ«∆∆
,‰ÓLp‰זו ו' בסעיף ÈÓˆÚ˙שכאמור ˙e¯M˜˙‰ «¿»»ƒ¿«¿«¿ƒ

LÈ ¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·e .Ì˙e‡ÈˆÓ ÌˆÚ „vnL∆ƒ«∆∆¿ƒ»ƒ¿»ƒ≈≈
ÌbL ,¯ÓBÏמדובר ‰ÓLp‰,כאשר ÌˆÚ Èel‚aהרי «∆«¿ƒ∆∆«¿»»

Ì�LÈבזהÏ"p‰ ÌÈ�È�Ú È�L (˙Ó‚c)כמה עד ∆¿»À¿«¿≈ƒ¿»ƒ««
עצמו. האדם עם קשורה הנשמה עצם של התגלותה

הקשר ה', בסעיף כאמור לקמן: האמורים הדברים הסברת
בין לקשר כמשל משמש גופו איברי לבין האדם נשמת בין

שלה. השונות לדרגות הנשמה עצם
א נוסף איבר איננה האדם שנשמת המהותלמדנו היא לא

הנשמה כולם. האיברים מאחורי העומדת האדם של הפנימית
של ה'נשמה' היא אחר, מאיבר יותר זה לאיבר שייכת איננה

הרגליים. של ה'נשמה' והיא הידיים
להגדיר ניתן האדם, בגוף השונים באיברים מביטים כאשר
את לראות ניתן צורות. בשתי איבר כל של חשיבותו את
דווקא השייך המיוחד התפקיד מצד איבר כל של חשיבותו
בלתי חלק היותו מצד חשיבותו את לראות גם ניתן אך אליו.
מתפקידו הנובעת הראשונה, החשיבות כולו. מהאדם נפרד
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שבנוגע לומר, יש נפש, המסירות בענין הנשמה עצם miielbdדגילוי zegklהואenk

גזירות שם שהיו במקום שבהיותם אנשים, בכמה בפועל שרואים וכמו נוסף. דבר
וכשבאו שנים, וכמה כמה משך בפועל נפש מסירות להם הי' ומצוות, תורה על
(כל בהם ניכר אין הרחבה, מתוך ומצוות בתורה לעסוק שאפשר למדינות כך אחר
וכמה כמה משך נפש במסירות שעמדו זה כי מקודם. להם שהי' נפש המסירות כך)

שהא לפי הוא נעשהשנים ולא הגלויים מכחות שלמעלה הנשמה עצם גילוי בהם יר
עצמם הגלויים בכחות שינוי זה ידי (גם)55על העצם היא הנשמה שעצם [דזה .

miielbd zegkcהוא הנשמה שעצם הוא, ה), סעיף שייךmvrd(כנ"ל זה ואין שלהם
עצמם, הגלויים כחות של שהואxeivdlלענינם בזה הנשמה דעצם והגילוי שלהם].

קפח).)55 ע' ח"ד מלוקט (סה"מ שם 49 ובהערה ס"ח, ה'תשכ"ה ההוא בלילה ד"ה וראה
ביאור

הוא בה האיבר של הגלויה בצורתו קשורה היא לו, המיוחד
חשיבותו הנשמה מבחינת אולם האיברים. משאר שונה
מהאדם נפרד בלתי חלק היותו היא האיבר של העיקרית

ברגל. או ביד מדובר אם הבט מבלי כולו,
כוחותיה ישנן עצמה. הנשמה אודות מדובר כאשר כן כמו
עצם וישנה האדם, של ורגשותיו שכלו שהם הגלויים
הרי הנפש כוחות של הפנימית המהות מבחינת הנשמה.
מהנשמה נפרד בלתי חלק שהוא בכך היא כח כל של מעלתו
כח לכל הכוחות, של הגלויה מציאותם מבחינת אך כולה.
ישנה כח לכל אותו. המייחדת הפרטית מהותו את יש
כח את שמייחד מה אותו. המייחדת הרוחנית ה'תבנית'
שמה מידה באותה שכל, של הרוחנית ה'תבנית' היא השכל
של הרוחנית ה'תבנית' זו שבנפש החסד כח את שמייחד
נקראת כח כל של יחודיותו את המגדירה זו 'תבנית' חסד.
הינה הנשמה עצם כאמור, 'מצוייר'. הוא בו ה'ציור' בשם
היא כולם. הכוחות כל ושל הנפש חלקי כל של ה'נשמה'
מבחינתה אחרת, או זו בתבנית קשורה איננה כשלעצמה
נפרד בלתי חלק היותו מצד היא כח כל של חשיבותו
איננו כח, כל של הפרטי ה'ציור' לגביה כולה. מהנשמה

מקום. תופס
לכן מוגבלת, הינה הנפש כוחות של הגלויה מציאותם
הכוחות של בהתבטלותם כרוכה הנשמה עצם של התגלותה

מגדרם. ויציאתם הגלויים
האדם, של הגלויה מציאותו הינם הגלויים שהכוחות כיוון
ביציאתם כרוכה הנשמה עצם של שהתגלותה זמן כל כן אם
האדם עם כך כל קשורה זו התגלות אין מגדרם, הכוחות של
האדם עם באמת קשורה תהיה זו שהתגלות מנת על עצמו.
בכך. שותפים יהיו הגלויים שהכוחות צורך יש עצמו,

של התגלותה בין ההבדל יובן זה פי בזמןעל הנשמה עצם
בזמן הקיים ה'כתית' באמצעות התגלותה לעומת הגזירה

‰ÓLp‰רווחה. ÌˆÚ Èel‚cהקשורÔÈ�Úa ¿ƒ∆∆«¿»»¿ƒ¿«
LÙ� ˙e¯ÈÒn‰גזירה של Lבתקופה ,¯ÓBÏ LÈ כיוון, «¿ƒ∆∆≈«∆

של הגלויה מציאותם של בהתבטלות כרוכה זו שהתגלות
האדם של פנימיותו שמבחינת למרות לכן, הנפש, כוחות

אך עימו, קשורה הנשמה הּגלּוייםÚ‚B�aעצם לּכחֹות ¿≈«ְִַַֹ
המוגבלת במציאותם קשור איננו הנשמה עצם של הגילוי

מבחינתם עליהם�ÛÒBשc·¯ּכמֹונחשב‰e‡ולכן ְ»»»
‡�ÌÈL,מלמעלה ‰nÎa ÏÚÙa ÌÈ‡B¯L BÓÎe .¿∆ƒ¿…«¿«»¬»ƒ

‰¯Bz ÏÚ ˙B¯Êb ÌL eÈ‰L ÌB˜Óa Ì˙BÈ‰aL∆ƒ¿»¿»∆»»¿≈«»
CLÓ ÏÚÙa LÙ� ˙e¯ÈÒÓ Ì‰Ï ‰È‰ ,˙BÂˆÓeƒ¿»»»∆¿ƒ∆∆¿…«∆∆
˙B�È„ÓÏ Ck ¯Á‡ e‡aLÎe ,ÌÈ�L ‰nÎÂ ‰nk«»¿«»»ƒ¿∆»««»ƒ¿ƒ
,‰·Á¯‰ CBzÓ ˙BÂˆÓe ‰¯Bza ˜ÒÚÏ ¯LÙ‡L∆∆¿»«¬…«»ƒ¿ƒ«¿»»
‰È‰L LÙ� ˙e¯ÈÒn‰ (Ck Ïk) Ì‰a ¯k� ÔÈ‡≈ƒ»»∆»»«¿ƒ∆∆∆»»
LÙ� ˙e¯ÈÒÓa e„ÓÚL ‰Ê Èk .Ì„wÓ Ì‰Ï»∆ƒ…∆ƒ∆∆»¿ƒ¿ƒ∆∆
Ì‰a ¯È‡‰L ÈÙÏ ‡e‰ ÌÈ�L ‰nÎÂ ‰nk CLÓ∆∆«»¿«»»ƒ¿ƒ∆≈ƒ»∆
ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁkÓ ‰ÏÚÓlL ‰ÓLp‰ ÌˆÚ Èelbƒ∆∆«¿»»∆¿«¿»ƒ…«¿ƒ
של הגילוי בפני התבטלו הגלויים הכוחות מעשה ובשעת

הנשמה ÈepLאולםÂעצם ‰Ê È„È ÏÚ ‰NÚ� ‡Ï ¿…«¬»«¿≈∆ƒ
‰Êc] .ÌÓˆÚ ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁka'ה בסעיף שלמדנו «…«¿ƒ«¿»¿∆
ÌˆÚ‰ ‡È‰ ‰ÓLp‰ ÌˆÚLכל(והפנימיות של ∆∆∆«¿»»ƒ»∆∆

הנפש הּגלּוייםÌb)דרגות ‰)ּדכחֹות ÛÈÚÒ Ï"pk) «ְְִַֹ««¿ƒ
להם זרה איננה התגלותו לכאורה זה העניין,ולפי ‰e‡,אך

Lל הגלויים הכוחות של ‰ÓLp‰שייכותם ÌˆÚבכךהיא ∆∆∆«¿»»
Ì‰lLש ÌˆÚ‰ ‡e‰הפנימית הנקודה הוא כלומר »∆∆∆»∆

כולה מהנשמה נפרד בלתי חלק היותם מצד ¿אולםÂשלהם
,ÌÓˆÚ ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁk ÏL Ì�È�ÚÏ CiL ‰Ê ÔÈ‡≈∆«»¿ƒ¿»»∆…«¿ƒ«¿»
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) שלו הגלויים כחות שגם הוא בגלות נמצא שהוא מזה ונדכא דכחותxeivdנשבר
העצם עם חד כמו הם דהכחות56הגלויים) והציור הנשמה שעצם דזה לומר, ויש .

שלה והגדר בגדר, מוגדרת היא הנשמה עצם שגם לפי הוא ענינים, שני (דוגמת) הם
מושרשת שהיא כמו הנשמה עצם מצד אבל דהכחות. מהציור למעלה היא

חד כולא הם שלה דהכחות והציור דהנשמה הפשיטות יש57בהעצמות, זה פי ועל .
הנשמה עצם היא נפש מסירות ידי על שמתגלית דהנשמה המאור דבחינת לומר,
המאור ובחינת דכחות, מציור שלמעלה הפשיטות בענין מוגדרת שהיא כמו

בפנימיות)56 האמונה להמשכת בנוגע הוא ועד"ז
יתרון הוא הדעת על פועלת שהאמונה דזה (בדעת),

המס"נ. ענין לגבי ועילוי
שנמשך זה בדעת, האמונה דהמשכת לומר, ויש
אלא דחי'*), (מקיף חזי מזלי' שמצד האמונה היא בגילוי
ע"י הוא הדעת עם מדעת שלמעלה דהאמונה שהחיבור
הוא הנשמה דעצם שהגילוי [היינו הנשמה עצם המשכת
שתתחבר דחי' המקיף שמצד האמונה לבחי' כח נתינת רק

עצמה]. הנשמה עצם שמתגלית ולא הדעת, עם

נו אלקות שגילוי זה מציאותו,משא"כ לעצם גע
גילוי יש לא הגלות שבזמן מזה ונדכא נשבר הוא שלכן
דהתקשרות הגילוי הרי - ס"ט) לעיל (ראה אלקות
שגילוי בזה שמתגלית הנשמה עצם שמצד העצמית

נוגע eze`ivnאלקות mvrlדנתינת אופן על [נוסף הוא
בגילוי מאירה עצמה העצמית שהתקשרות גם] כח,

)znbecaדעצם) זה גילוי וגם המס"נ), בענין שלה הגילוי
הגלויים. דכחות הציור עם מתחבר עצמה) הנשמה

שעח.)57 ע' ח"ד מלוקט סה"מ גם ראה
ובכ"מ. קנד. ס"ע עת"ר סה"מ ראה (*

ביאור
Âלהּצּיּור .[Ì‰lLזאת שללעומת במצב מדובר כאשר ְִַ∆»∆¿

הנפש, כוחות כל של בנינוחות הכרוכה גשמית רווחה רווחה,
והלב, המוח פתיחת ה', בעבודת רוחנית רווחה כן וכמו
הנפש, כוחות כל של עוצמתם במלוא התגלותם את הגורמת
את ממלאה לגאולה הנשמה עצם של תשוקתה זה עם וביחד
עצם את לשאת יכולים שאינם כך כדי עד הנפש כוחות כל

הרי בגלות, ‰ÓLp‰ההימצאות ÌˆÚc Èelb‰המתבטא «ƒ¿∆∆«¿»»
Ó ‡k„�Â ¯aL� ‡e‰L ‰Êaעצם‡ˆÓ� ‡e‰L ‰f »∆∆ƒ¿»¿ƒ¿∆ƒ∆∆ƒ¿»

˙eÏbaזה גילוי BlLהרי ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁk ÌbL ‡e‰ «»∆«…«¿ƒ∆
גם( אלא הפנימית מהותם רק BÁÎc˙הּצּיּורלא ִַ¿…

„Á BÓk Ì‰ (ÌÈÈeÏb‰(אחד=).ÌˆÚ‰ ÌÚ «¿ƒ≈¿«ƒ»∆∆
האופנים בין ההבדל לקמן: האמורים הדברים הסברת
שונות בדרגות קשור הנשמה עצם של בהתגלותה האמורים
כפי "אלוקות היא האלוקית הנשמה כאמור, בה. הקיימות
של הזרע מטיפת הנוצר בן בדוגמת נברא". בבחינת שנעשה
האבא של במוחו כלולה הייתה היא תחילה הרי אביו,
ממוחו ירדה היא מכן לאחר ממנו, נפרד בלתי חלק והייתה
מציאותה כן כמו לעצמה. ממשות בעלת ונעשתה האבא של
משל ממשות לה שיש כזו היא הנשמה עצם של הגלויה
הוא. ברוך בקדוש לגמרי ומאוחדת דבוקה שהיא אלא עצמה
שאיננה כזו היא העליון בשורשה האמיתית מציאותה אך
ממש. הוא ברוך בקדוש כלולה היא אלא עצמו בפני דבר

c ,¯ÓBÏ LÈÂלהסיבה‰Ê‰ÓLp‰ ÌˆÚLכשלעצמה ¿≈«¿∆∆∆∆«¿»»
˙BÁk‰c ¯eiv‰ÂכשלעצמםÈ�L (˙Ó‚c) Ì‰ ¿«ƒ¿«…≈À¿«¿≈

ÌÈ�È�Úאת דורשת האחד של התגלותו אשר נפרדים ƒ¿»ƒ
השני של ‰ÓLp‰התבטלותו ÌˆÚ ÌbL ÈÙÏ ‡e‰ ,¿ƒ∆«∆∆«¿»»

אך הנפש כוחות של המוגבלת מהתבנית למעלה היותה עם
גם סוף a‚„¯סוף ˙¯c‚Ó ‡È‰מסויימת ,ו'תבנית' ƒÀ¿∆∆¿∆∆

¯„b‰Â'וה'תבניתdlLבכך מוגדרת שהיא זה עצם הוא ¿«∆∆∆»
vÓ„ש Ï·‡ .˙BÁk‰c ¯eiv‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ƒ¿«¿»≈«ƒ¿«…¬»ƒ«

˙eÓˆÚ‰a ˙L¯LÓ ‡È‰L BÓk ‰ÓLp‰ ÌˆÚ∆∆«¿»»¿∆ƒÀ¿∆∆¿»«¿
ה' ב'תבנית',של מוגדר איננו הוא ברוך שהקדוש כשם הרי

'בלי של ב'תבנית' לא ואף מוגבלת ב'תבנית' לא שהיא, כל
ואיננו גבול' 'בלי דווקא הוא מסויים דבר כאשר שהרי גבול',
ואדרבה והגדרה, 'תבנית' סוף סוף זו גם הרי ל'גבול' שייך
מציאות את הן הכל, בתוכו' ו'נושא מאחד הוא ברוך הקדוש
דרגה מבחינת כן כמו גבול', ה'בלי מציאות את והן ה'גבול'

הרי הנשמה עצם של ÓLp‰c‰'זו ˙eËÈLt'‰כלומר «¿ƒ¿«¿»»
גבול בעלת ובלתי 'מופשטת' BÁk‰c˙היותה ¯eiv‰Â¿«ƒ¿«…

„Á ‡lek Ì‰ dlL(אחד LÈ(=כולם ‰Ê Èt ÏÚÂ . ∆»≈»«¿«ƒ∆≈
˙Èlb˙nL '‰ÓLp‰c ¯B‡n'‰ ˙�ÈÁ·c ,¯ÓBÏ«ƒ¿ƒ««»¿«¿»»∆ƒ¿«≈

‡È‰ LÙ� ˙e¯ÈÒÓ È„È ÏÚדרגת‰ÓLp‰ ÌˆÚ «¿≈¿ƒ∆∆ƒ∆∆«¿»»
˙¯c‚Ó ‡È‰L BÓkעדיין'˙eËÈLt'‰ ÔÈ�Úa ¿∆ƒÀ¿∆∆¿ƒ¿««¿ƒ

e ,˙BÁÎc ¯eivÓ ‰ÏÚÓlLזאת ·�ÈÁ˙לעומת ∆¿«¿»ƒƒ¿…¿ƒ«



l`xyi ipa z` devz dz`eכא

עצם גילוי הוא בגלות, שנמצאים מזה דכתית הענין ידי על שמתגלית דהנשמה
בהעצמות. מושרשת שהיא כמו הנשמה

בהמאמרÈÂ˘יא) המבואר עם זה ישראל58לקשר בני את תצוה ואתה הכתוב בפי'
אזי ישראל בני את ויקשר יצוה שמשה דלאחרי גו', זית שמן אליך ַויקחו
אור גילוי יוסיפו עבודתם ידי על שישראל גו', זית שמן למשה ישראל יביאו
מצוה שמשה דזה האדם, בעבודת בזה מהביאורים לומר ויש משה. במדריגת
נוסף תהי' שהאמונה האמונה, את ומפרנס זן שהוא הוא, ישראל, בני את ומקשר
אלקות) רואה שלמעלה שהנשמה זה (מצד דהנשמה הגילויים מצד שהיא כמו על
ישראל, בני את תצוה ואתה שנאמר מה דזהו לומר, [ויש הנשמה. עצם מצד גם
בני את ומחבר) (מקשר מצוה שמשה משמע ישראל בני את תצוה ואתה ַדלשון

חד הם ישראל כל הנשמה, עצם מצד כי עצמם, דישראל59ישראל העבודה ידי ועל .[
הגלויים כחות שגם משה), ידי על הנשמה עצם גילוי בישראל שנמשך (לאחרי

) יתרוןxeivdשלהם נעשה זה ידי על הנשמה, לעצם מתאימים יהיו דהכחות)
אליך), (ויקחו משה ידי על בהם ונתגלתה שנמשכה הנשמה עצם בבחינת והוספה

בהעצמות. מושרשת שהיא כמו האמיתי שרשה בה מתגלה זה ידי על כי

ס"ב.)58 לעיל הובא - ד סעיף
ישנם)59 שבראי' פס"א, ח"א תער"ב המשך וראה

הוא בשוה ישראל בכל היא שהאמונה וזה דרגות, חילוקי
הנשמה עצם שמצד העצמית התקשרות הוא ששרשה לפי

חזי). ממזלי' (שלמעלה

ביאור
ÔÈ�Ú‰ È„È ÏÚ ˙Èlb˙nL '‰ÓLp‰c ¯B‡n'‰«»¿«¿»»∆ƒ¿«≈«¿≈»ƒ¿»

Ó '˙È˙Î'cעצםÈelb ‡e‰ ,˙eÏba ÌÈ‡ˆÓpL ‰f ¿»ƒƒ∆∆ƒ¿»ƒ«»ƒ
a ˙L¯LÓ ‡È‰L BÓk ‰ÓLp‰ ÌˆÚ.˙eÓˆÚ‰ ∆∆«¿»»¿∆ƒÀ¿∆∆¿»«¿

¯Ó‡n‰a ¯‡·n‰ ÌÚ ‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ (‡Èוקבל" ¿≈¿«≈∆ƒ«¿…»¿««¬»
È�aהיהודים" ˙‡ ‰eˆz ‰z‡Â' ·e˙k‰ Le¯Ùa¿≈«»¿«»¿«∆∆¿≈

,'Â‚ ˙ÈÊ ÔÓL EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ Ï‡¯NÈשהפירוש ƒ¿»≈¿ƒ¿≈∆∆∆«ƒ
הוא הפסוק של 'eˆÈ‰'הפנימי ‰LnL È¯Á‡Ïcƒ¿«¬≈∆…∆¿«∆

Ï‡¯NÈ e‡È·È ÈÊ‡ Ï‡¯NÈ È�a ˙‡ ¯M˜ÈÂƒ«≈∆¿≈ƒ¿»≈¬«»ƒƒ¿»≈
,'Â‚ ˙ÈÊ ÔÓL ‰LÓÏכלומרÈ„È ÏÚ Ï‡¯NiL ¿…∆∆∆«ƒ∆ƒ¿»≈«¿≈

.‰LÓ ˙‚¯„Óa ¯B‡ Èelb eÙÈÒBÈ Ì˙„B·Ú¬»»ƒƒ¿«¿≈«…∆
בעבודה כרוכה איננה זו שהוספה לחשוב ניתן היה לכאורה
עצם ידי על ממילא באה היא אלא ישראל בני של מיוחדת

רבינו משה של השפעתו את מקבלים שהם LÈאולםÂזה ¿≈
‰Êa ÌÈ¯e‡Èa‰Ó ¯ÓBÏקשור זה דבר B·Úa„˙כיצד «≈«≈ƒ»∆«¬«

È�a ˙‡ ¯M˜Óe '‰eˆÓ' ‰LnL ‰Êc ,Ì„‡‰»»»¿∆∆…∆¿«∆¿«≈∆¿≈
,‰�eÓ‡‰ ˙‡ Ò�¯ÙÓe ÔÊ ‡e‰L ,‡e‰ ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆»¿«¿≈∆»¡»

„vÓ ‡È‰L BÓk ÏÚ ÛÒB� ‰È‰z ‰�eÓ‡‰Lדרגת ∆»¡»ƒ¿∆»«¿∆ƒƒ«
‰ÓLp‰L ‰Ê „vÓ) ‰ÓLp‰c ÌÈÈelb‰«ƒƒ¿«¿»»ƒ«∆∆«¿»»

(˙e˜Ï‡ ‰‡B¯ ‰ÏÚÓlLתהיה ÌˆÚהיא „vÓ Ìb ∆¿«¿»»¡…«ƒ«∆∆

] .‰ÓLp‰בני את לקשר רק איננה רבינו משה של פעולתו «¿»»
לקשר גם אלא הוא ברוך הקדוש של סוף אין אור עם ישראל

עצמם לבין בינם אותם Ó‰ולחבר e‰Êc ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿∆«
ÔBLÏc ,'Ï‡¯NÈ È�a ˙‡ ‰eˆz ‰z‡Â' ¯Ó‡pL∆∆¡«¿«»¿«∆∆¿≈ƒ¿»≈ƒ¿

Ï‡¯NÈ'הפסוק È�a ˙‡ ‰eˆz ‰z‡Â'שמוזכר ללא ¿«»¿«∆∆¿≈ƒ¿»≈
שלהם והחיבור ה'צוותא' נעשית מי עם מכךבו הרי

È�a ˙‡ (¯aÁÓe ¯M˜Ó) '‰ÂˆÓ' ‰LnL ÚÓLÓ«¿«∆…∆¿«∆¿«≈¿«≈∆¿≈
ÌÓˆÚ Ï‡¯NÈעצמם לבין בינם מאחדם פעולה,כלומר ƒ¿»≈«¿»

הנשמה עצם של בהתגלותה קשורה היא גם vÓ„זו Èkƒƒ«
ÌˆÚ„Á Ì‰ Ï‡¯NÈ Ïk ,‰ÓLp‰(אחד=)ÏÚÂ .[ ∆∆«¿»»»ƒ¿»≈≈«¿«

Ï‡¯NÈc ‰„B·Ú‰ È„Èהמתאפשרת(עצמםÈ¯Á‡Ï ¿≈»¬»¿ƒ¿»≈¿«¬≈
È„È ÏÚ ‰ÓLp‰ ÌˆÚ Èelb Ï‡¯NÈa CLÓpL∆ƒ¿«¿ƒ¿»≈ƒ∆∆«¿»»«¿≈

) Ì‰lL ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁk ÌbL ,(‰LÓהּצּיּור …∆∆«…«¿ƒ∆»∆ִַ
(˙BÁk‰cבצורה להעמידם היא ישראל בני של עבודתם ¿«…

ש Ê‰כזו È„È ÏÚ ,‰ÓLp‰ ÌˆÚÏ ÌÈÓÈ‡˙Ó eÈ‰Èƒ¿«¿ƒƒ¿∆∆«¿»»«¿≈∆
‰ÓLp‰ ÌˆÚ ˙�ÈÁ·a ‰ÙÒB‰Â ÔB¯˙È ‰NÚ�«¬∆ƒ¿¿»»ƒ¿ƒ«∆∆«¿»»

Ì‰a ‰˙lb˙�Â ‰ÎLÓpLתחילה‰LÓ È„È ÏÚ ∆ƒ¿¿»¿ƒ¿«¿»»∆«¿≈…∆
da ‰lb˙Ó ‰Ê È„È ÏÚ Èk ,(EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ)¿ƒ¿≈∆ƒ«¿≈∆ƒ¿«∆»
.˙eÓˆÚ‰a ˙L¯LÓ ‡È‰L BÓk ÈzÓ‡‰ dL¯L»¿»»¬ƒƒ¿∆ƒÀ¿∆∆¿»«¿
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¯ÈÚ‰ÏÂ],ידי על דישראל שהאחדות דישראל. בהאחדות גם ניתוסף זה ידי שעל
היא בהם שמתגלית הנשמה ולכן,enkעצם מציאותם. על נוסף דבר

טפל וגופם עיקר נפשם שעושים ידי על היא זו הנשמה60אחדות עצם גילוי ידי ועל .
עם חד הוא הגלויים דכחות הציור גם זה ידי שעל בהעצמות, מושרשת שהיא כמו
להגוף]. השייכים בענינים גם שלהם, הענינים בכל היא דישראל האחדות העצם,

ÏÚÂבהמאמר שכתוב מה יובן זה ידי61פי (על מוסיפים שישראל ידי דעל ,
שהנר זה דלכאורה, תמיד, נר יהי' זה ידי על משה, במדריגת עבודתם)

(נר אדם62דהנשמה נשמת גילוי63הוי' ידי על הוא שינוי), בלי (בשוה, תמיד הוא (
שינוי, שייך אין הנשמה דבעצם תצוה), (ואתה משה ידי על שנמשך הנשמה עצם
משה, במדריגת מוסיפים שישראל ידי על הוא תמיד דנר שהענין אומר ובהמאמר
ואתה ידי על למטה מלמעלה בדרך הנשמה דעצם שבהגילוי לומר, ויש אליך. ויקחו
העלמות כשישנם הוא שלה הגילוי שעיקר ובוקר. ערב בין חילוק יש תצוה,

לב.)60 פרק תניא ראה
ד.)61 סעיף

כז.)62 כ, משלי
סט"ו.)63 בהמאמר ראה

ביאור
‰Ê È„È ÏÚL ,¯ÈÚ‰Ïe]˙e„Á‡‰a Ìb ÛqÂ˙� ¿»ƒ∆«¿≈∆ƒ¿«≈«¿»«¿

.Ï‡¯NÈcכיווןÏ‡¯NÈc ˙e„Á‡‰LהנגרמתÏÚ ¿ƒ¿»≈∆»«¿¿ƒ¿»≈«
Ì‰a ˙Èlb˙nL ‰ÓLp‰ ÌˆÚ È„Èזו התגלות אשר ¿≈∆∆«¿»»∆ƒ¿«≈»∆

כיוון הגלויים, וכוחותיהם גופם של ההתבטלות את דורשת
לכן אחר, ליהודי אחד יהודי בין הבדל יש È‰ƒ‡שמבחינתם

נחשבת זו Ì˙e‡ÈˆÓשc·¯ּכמֹואחדות ÏÚ ÛÒB� ְ»»»«¿ƒ»
כשלעצמה ישראל בני של ÔÎÏÂ,הגלויה לידי. בא זה דבר ¿»≈

ש בכך Lביטוי È„È ÏÚ ‡È‰ BÊ ˙e„Á‡ישראל בני «¿ƒ«¿≈∆
ÌÈNBÚאת Âכ�ÌLÙומחשיבים ¯wÚאתÌÙe‚ ƒ«¿»ƒ»¿»

אחדËÏÙכ יהודי של שייכותו את לראות קשה זה באופן »≈
אחר הפרטיתליהודי ומציאותו לגופו השייכים בדברים .גם

Âאולם‡È‰L BÓk ‰ÓLp‰ ÌˆÚ Èelb È„È ÏÚ ¿«¿≈ƒ∆∆«¿»»¿∆ƒ
L ,˙eÓˆÚ‰a ˙L¯LÓכאמורÌb ‰Ê È„È ÏÚ À¿∆∆¿»«¿∆«¿≈∆«

,ÌˆÚ‰ ÌÚ '„Á' ‡e‰ ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁÎc ¯eiv‰«ƒ¿…«¿ƒ«ƒ»∆∆
גם ‰È‡אזי Ï‡¯NÈc ˙e„Á‡‰נפשם בעצם רק לא »«¿¿ƒ¿»≈ƒ
‰ÌÈÎÈiMאלא ÌÈ�È�Úa Ìb ,Ì‰lL ÌÈ�È�Ú‰ ÏÎa¿»»ƒ¿»ƒ∆»∆«¿ƒ¿»ƒ««»ƒ

.[Ûeb‰Ï¿«
תצוה' 'ואתה בפסוק הדיוק הוזכר א' בסעיף המאמר בתחילת
תמיד' 'נר להיות צריכים המנורה שנרות בו שנאמר בכך
היממה כל במשך איננו המקדש בבית הדלקתם שזמן למרות
"וקבל במאמר מבואר כך על בוקר. עד מערב דווקא אלא
קשור שהדבר הריי"צ אדמו"ר כ"ק של היהודים"
הנשמות הינם הנרות אשר הנרות, של הרוחנית במשמעותם

אדם". נשמת ה' "נר ככתוב

¯Ó‡n‰a ·e˙kL ‰Ó Ô·eÈ ‰Ê Èt ÏÚÂוקבל" ¿«ƒ∆»«∆»¿««¬»
È„Èהיהודים" ÏÚ) ÌÈÙÈÒBÓ Ï‡¯NiL È„È ÏÚc ,¿«¿≈∆ƒ¿»≈ƒƒ«¿≈

‰Ê È„È ÏÚ ,‰LÓ ˙‚¯„Óa (Ì˙„B·Úדווקא‰È‰È ¬»»¿«¿≈«…∆«¿≈∆ƒ¿∆
‰ÓLp‰c ¯p‰L ‰Ê ,‰¯B‡ÎÏc ,„ÈÓz כלומר�¯ ≈»ƒ¿ƒ¿»∆∆«≈¿«¿»»

הנשמה ככתוב(אור לנר �ÓL˙הנמשלת 'ÈÂ‰ ¯�"≈¬»»ƒ¿«
‡e‰ ("Ì„‡להאיר (יצליח „ÈÓzלמרות כלומר »»»ƒ

יאיר הנשמה אור האדם, נתון בהם והירידות ¿אופןaהעליות
‰ÂLהמשתנים המצבים ‰e‡בכל ,(ÈepL ÈÏa לא, »∆¿ƒƒ

דווקא אלא עצמו האדם של ÌˆÚבכוחו Èelb È„È ÏÚ«¿≈ƒ∆∆
CLÓpL ‰ÓLp‰ומתגלה) ‰LÓ È„È ÏÚשזו «¿»»∆ƒ¿««¿≈…∆

כאמור eˆz‰'),עבודתו ‰z‡Â'מציאותו שלעומת כיוון ¿«»¿«∆
הרי תמידיים שינויים תחת הנתונה האדם של הגלויה

e ,ÈepL CiL ÔÈ‡ ‰ÓLp‰ ÌˆÚ·cאולם¯Ó‡n‰· ƒ¿∆∆«¿»»≈«»ƒ¿««¬»
‡e‰ '„ÈÓz ¯�'c ÔÈ�Ú‰L ¯ÓB‡קשור דווקא ≈∆»ƒ¿»¿≈»ƒ

ישראל בני של ÌÈÙÈÒBÓבפעולתם Ï‡¯NiL È„È ÏÚ«¿≈∆ƒ¿»≈ƒƒ
,¯ÓBÏ LÈÂ .'EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ' ,‰LÓ ˙‚¯„Óa¿«¿≈«…∆¿ƒ¿≈∆¿≈«

‰ÓLp‰ ÌˆÚc Èelb‰aLהנעשהC¯„aשל ובצורה ∆¿«ƒ¿∆∆«¿»»¿∆∆
'‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏÓ'אלא האדם של מצידו לא ÏÚכלומר ƒ¿«¿»¿«»«
'‰eˆz ‰z‡Â' È„Èרבינו משה ידי על LÈאכן,כלומר ¿≈¿«»¿«∆≈

˜elÁוהבדלÔÈaשל רוחנית eתקופה '·¯Ú'של כזו בין ƒ≈∆∆
dlL Èelb‰ ¯wÚL הנשמה'·˜¯'. עצם של …∆∆ƒ««ƒ∆»

ÌÈ¯zÒ‰Âדווקא‰e‡כשלעצמה ˙BÓÏÚ‰ Ì�LiLk¿∆∆¿»«¬»¿∆¿≈ƒ
ומסתירים המעלימים דברים ומנסיםכלומר ה' מציאות על
ה' רצון את למלא מיהודי חושך(למנוע של תקופה זו



l`xyi ipa z` devz dz`eכג

שנתבאר וכמו נפש, המסירות כח ומתגלה מתעורר זה ידי שעל (ערב) והסתרים
כשבאו נפש, במסירות עמדו (ערב) הגזירה שבזמן אלה שגם יו"ד), (סעיף לעיל
בהם ניכר אין (בוקר), הרחבה מתוך ומצוות בתורה לעסוק שאפשר למקום
שינוי) בו שייך (שאין תמיד דנר הענין ואמיתית מקודם. להם שהי' נפש המסירות
הנשמה, עצם עם חד יהיו הגלויים כחות שגם ישראל של עבודתם ידי על הוא

אליך. ויקחו
ÏÚÂלבאר יש זה כיפי גו' אליך לויקחו בהמשך בכתוב נאמר למאור שכתית זה

שהם מזה (כתית) ונדכאים שבורים הם שישראל זה גם נכלל למאור בכתית
יהיו שלהם הגלויים כחות שגם ישראל של עבודתם ידי על הוא זה דענין בגלות,
עצם היא זה ידי על שמתגלית דהנשמה המאור ובחי' הנשמה, לעצם מתאימים
לויקחו בהמשך למאור כתית נאמר ולכן בהעצמות, מושרשת שהיא כמו הנשמה

גו'. אליך
הואÂ‰	‰יב) גו' אליך ויקחו ישראל בני את תצוה בואתה (בפשטות) הפירוש

בפנימיות גם מובן ומזה גו'. אליך שיקחו ישראל בני את יצוה שמשה
נתינת להם שממשיך באופן הוא ישראל בני את ומקשר מצוה שמשה דזה הענינים,

ביאור
('·¯Ú'Ák ‰lb˙Óe ¯¯BÚ˙Ó ‰Ê È„È ÏÚL ∆∆∆«¿≈∆ƒ¿≈ƒ¿«∆…«

,LÙ� ˙e¯ÈÒn‰'בוקר' של תקופה מגיעה כאשר אך «¿ƒ∆∆
הנשמה עצם של התגלותה ÏÈÚÏנעלמת ¯‡a˙pL BÓÎe¿∆ƒ¿»≈¿≈

) ‰¯Êb‰ ÔÓÊaL ‰l‡ ÌbL ,(„"ÂÈ ÛÈÚÒ)של זמן ¿ƒ∆«≈∆∆ƒ¿««¿≈»
'ÌB˜ÓÏ e‡aLk ,LÙ� ˙e¯ÈÒÓa e„ÓÚ ('·¯Ú∆∆»¿ƒ¿ƒ∆∆¿∆»¿»

‰·Á¯‰ CBzÓ ˙BÂˆÓe ‰¯Bza ˜ÒÚÏ ¯LÙ‡L∆∆¿»«¬…«»ƒ¿ƒ«¿»»
של( �LÙמצב ˙e¯ÈÒn‰ Ì‰a ¯k� ÔÈ‡ ,('¯˜a'…∆≈ƒ»»∆«¿ƒ∆∆

Â .Ì„wÓ Ì‰Ï ‰È‰L,כן ‰ÔÈ�Úאם ˙ÈzÓ‡הענין=) ∆»»»∆ƒ…∆«¬ƒƒ»ƒ¿»
ÈepLהאמיתי) Ba CiL ÔÈ‡L) '„ÈÓz ¯�'cוממשיך ¿≈»ƒ∆≈«»ƒ

'בוקר' של בתקופה גם Ì˙„B·Úלהאיר È„È ÏÚ ‡e‰ («¿≈¬»»
L Ï‡¯NÈ ÏLלכך לגרום היא עליהם המוטלת העבודה ∆ƒ¿»≈∆

Á„ש eÈ‰È ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁk Ìb(אחד=)ÌˆÚ ÌÚ «…«¿ƒƒ¿«ƒ∆∆
,‰ÓLp‰ידם על הבאה ההוספה ‡EÈÏ'.שזו eÁ˜ÈÂ' «¿»»¿ƒ¿≈∆

שלכאורה ח' בסעיף המוזכר יובן האמורים הדברים פי על
שבנשמה ה'מאור' בגילוי הקשורות למאור' 'כתית המילים
תצוה' 'ואתה הפסוק של הראשון בחלקו להיכתב צריכות היו
מופיעות הן כן אם מדוע רבינו, משה של עבודתו על המדבר
ישראל. בני של עבודתם על המדבר הפסוק של השני בחלקו

¯‡·Ï LÈ ‰Ê Èt ÏÚÂאתL ‰Êשל 'È˙k˙העניין ¿«ƒ∆≈¿»≈∆∆»ƒ
,'Â‚ EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ'Ï CLÓ‰a ·e˙ka ¯Ó‡� '¯B‡nÏ«»∆¡««»¿∆¿≈ƒ¿ƒ¿≈∆

a Èkשל �ÏÏÎמשמעות '¯B‡nÏ ˙È˙Î''ה'כתית רק לא ƒ¿»ƒ«»ƒ¿»
אלא גזירה של בזמן ‰Ìהקיים Ï‡¯NiL ‰Ê Ìb«∆∆ƒ¿»≈≈

Ó ('˙È˙k') ÌÈ‡k„�Â ÌÈ¯e·LעצםÌ‰L ‰f ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ»ƒƒ∆∆≈
ÏL Ì˙„B·Ú È„È ÏÚ ‡e‰ ‰Ê ÔÈ�Úc ,˙eÏba«»¿ƒ¿»∆«¿≈¬»»∆

L Ï‡¯NÈש פועלים Ì‰lLהם ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁk Ìb ƒ¿»≈∆«…«¿ƒ∆»∆
¯B‡n'‰ ˙�ÈÁ·e ,‰ÓLp‰ ÌˆÚÏ ÌÈÓÈ‡˙Ó eÈ‰Èƒ¿«¿ƒƒ¿∆∆«¿»»¿ƒ««»
ÌˆÚ ‡È‰ ‰Ê È„È ÏÚ ˙Èlb˙nL '‰ÓLp‰c¿«¿»»∆ƒ¿«≈«¿≈∆ƒ∆∆

p‰Â ,˙eÓˆÚ‰a ˙L¯LÓ ‡È‰L BÓk ‰ÓLשזה כיוון «¿»»¿∆ƒÀ¿∆∆¿»«¿¿
ישראל בני של בעבודתם 'È˙k˙קשור ¯Ó‡� ÔÎÏ»≈∆¡«»ƒ

.'Â‚ EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ'Ï CLÓ‰a '¯B‡nÏ«»¿∆¿≈ƒ¿ƒ¿≈∆
(·Èבני של מצידם הבאה העבודה שגם מבואר זה בסעיף

וכמו רבינו, ממשה כח נתינת ידי על נעשית עצמם ישראל
דורינו. מנשיא כח נתינת ידי על אנו בדורינו כן

‰p‰Âבני של בתפקידם הקשורות אליך' 'ויקחו המילים ¿ƒ≈
הקשורות תצוה' 'ואתה למילים שייכות הן גם עצמם ישראל

רבינו משה של (eËLÙa˙שהריבעבודתו Le¯t‰על «≈¿«¿
מקרא של פשוטו aפי È�aפסוק) ˙‡ ‰eˆz ‰z‡Â' ƒ¿«»¿«∆∆¿≈

˙‡ ‰eˆÈ ‰LnL ‡e‰ 'Â‚ EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ¿≈∆∆…∆¿«∆∆
L Ï‡¯NÈ È�aהםÔ·eÓ ‰fÓe .'Â‚ EÈÏ‡ eÁwi ¿≈ƒ¿»≈∆ƒ¿≈∆ƒ∆»

LnL‰שכך ‰Êc ,ÌÈ�È�Ú‰ ˙eiÓÈ�Ùa Ìb«ƒ¿ƒƒ»ƒ¿»ƒ¿∆∆…∆
‡e‰ Ï‡¯NÈ È�a ˙‡ ¯M˜Óe '‰eˆÓ'באופן רק לא ¿«∆¿«≈∆¿≈ƒ¿»≈

ללא לבד עבודתם את לעבוד צריכים הם מכן שלאחר כזה
זה אלא רבינו משה של Lכוחו ÔÙ‡aהואCÈLÓn ¿…∆∆«¿ƒ

ונותן ÏÚמשפיע Ìb Ák ˙�È˙� Ì‰Ïהבאה עבודתם »∆¿ƒ«…«««



`"nyz'd oey`xÎxc` c"ei ,devz t"y כד

גו' אליך ויקחו על גם וחמיכח מורי כ"ק שבדורנו, למשה בנוגע הוא כן וכמו .
מישראל אחד שבכל האמונה את ולגלות לעורר שעבודתו דורנו, נשיא אדמו"ר
שיהיו ועד עצמם, בכח עבודתם יעבדו כך שאחר באופן היא הנשמה עצם שמצד

הגלויים. כחות מצד גם שינוי בו שייך שאין תמיד נר
ÏÚÂאלקות גילוי יהי' שאז והשלימה, האמיתית לגאולה ממש בקרוב זוכים זה ידי

גו' שמן אליך (ויקחו הנרות והדלקת השמן הבאת אז ויהי' המטה. מצד גם
האמיתית בגאולה השלישי, המקדש בבית בגשמיות, גם תמיד) נר להעלות

ממש. בקרוב צדקנו, משיח ע"י והשלימה

ביאור
במילים הרמוזה מכן BÓÎeלאחר .'Â‚ EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ'¿ƒ¿≈∆¿

˙M„˜ „B·k ,e�¯B„aL ‰LÓÏ Ú‚B�a ‡e‰ ÔÎ≈¿≈«¿…∆∆¿≈¿¿À«
B˙„B·ÚL ,e�¯Bc ‡ÈN� ¯"BÓ„‡ ÈÓÁÂ È¯BÓƒ¿»ƒ«¿¿ƒ≈∆¬»
„Á‡ ÏÎaL ‰�eÓ‡‰ ˙‡ ˙Bl‚Ïe ¯¯BÚÏ¿≈¿«∆»¡»∆¿»∆»

ÔÙ‡a ‡È‰ ‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vnL Ï‡¯NiÓשהוא ƒƒ¿»≈∆ƒ«∆∆«¿»»ƒ¿…∆
כח להם ÁÎaנותן Ì˙„B·Ú e„·ÚÈ Ck ¯Á‡L∆««»««¿¬»»¿…«

Â ,ÌÓˆÚהוא ידו על שניתן יצליחוÚ„הכח שהם כך כדי «¿»¿«
„vÓ Ìb ÈepL Ba CiL ÔÈ‡L '„ÈÓz ¯�' eÈ‰iL∆ƒ¿≈»ƒ∆≈«»ƒ«ƒ«

.ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁk…«¿ƒ

‰l‡bÏ LnÓ ·B¯˜a ÌÈÎBÊ ‰Ê È„È ÏÚÂ¿«¿≈∆ƒ¿»«»«¿À»
Ê‡L ,‰ÓÏM‰Â ˙ÈzÓ‡‰אור של שהתגלותה כשם »¬ƒƒ¿«¿≈»∆»

בכל גם כך האדם של הגלויה מציאותו מצד גם הוא הנשמה
È‰ÈÂ‰העולם .‰hn‰ „vÓ Ìb ˙e˜Ï‡ Èelb ‰È‰Èƒ¿∆ƒ¡…«ƒ«««»¿ƒ¿∆

EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ) ˙B¯p‰ ˙˜Ï„‰Â ÔÓM‰ ˙‡·‰ Ê‡»¬»««∆∆¿«¿»««≈¿ƒ¿≈∆
,˙eiÓL‚a Ìb („ÈÓz ¯� ˙BÏÚ‰Ï 'Â‚ ÔÓL∆∆¿«¬≈»ƒ«¿«¿ƒ

המנורה הדלקת ‰ÈLÈÏM,כלומר Lc˜n‰ ˙È·a¿≈«ƒ¿»«¿ƒƒ
ÁÈLÓ È„È ÏÚ ‰ÓÏM‰Â ˙ÈzÓ‡‰ ‰l‡ba«¿À»»¬ƒƒ¿«¿≈»«¿≈¿ƒ«

.LnÓ ·B¯˜a ,e�˜„ƒ̂¿≈¿»«»
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