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 ‰˙‡Âתצוה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלות נר
תמיד ,1וידועים הדיוקים בזה 2דבכל הציווים שבתורה נאמר צו את בני
ישראל וכיוצא בזה ,וכאן נאמר ואתה תצוה את בני ישראל .ולהוסיף ,דהדיוק מה
שנאמר ואתה תצוה הוא לא רק בהלשון אלא גם בהתוכן ,דלשון ואתה תצוה משמע
שמשה הוא המצוה ,וצריך להבין ,הרי משה הוא השליח למסור לישראל את ציווי
הקב"ה ,ולמה נאמר ואתה תצוה .גם צריך להבין מה שנאמר ויקחו אליך ,שיביאו
השמן למשה) 3אליך( ,דלכאורה ,כיון שהעלאת הנרות היתה על ידי אהרן ,למה
הוצרך להביא את השמן למשה .גם צריך להבין מה שנאמר שמן גו' כתית למאור,
דלכאורה הוה ליה למימר שמן גו' להאיר .גם צריך להבין ,דבפסוק שלאחרי זה 4
נאמר מערב עד בוקר וכאן נאמר להעלות נר תמיד.
*( יצא לאור ב" ,**a"pyz - ohwÎmixet *qxhpewלקראת
יום ג' שהוכפל בו כי טוב ,פורים קטן ,`yz ik 't '` mei . .
."a"pyz'd
*( קונטרס זה חילק כ"ק אדמו"ר שליט"א בידו הק'
לכאו"א מאנשים נשים וטף.
**( על הדו"ח אודות הדפסת והפצת המאמר ענה
כ"ק אדמו"ר שליט"א" :ויה"ר שיפעל הפעולה הרצוי'

והזמ"ג וברי מזלי' כו' .אזכיר עה"צ".
 (1ריש פרשתנו )תצוה(.
 (2אוה"ת פרשתנו )תצוה( ע' א'תקמא .ד"ה וקבל
היהודים תרפ"ז ס"ג )סה"מ תרפ"ז ע' קיג .ה'תשי"א ע'
.(182
 (3רמב"ן עה"פ.
 (4פרשתנו כז ,כא.

ביאור

במאמר זה מדובר אודות מהות תפקידו של משה רבינו
בדורו וכמו כן של נשיאי ישראל שבכל דור ודור שהם
ה'משה רבינו' שבכל דור ודור .מדובר אודות עבודתם של
בני ישראל הבאה מכוחם של הנשיאים בתקופות השונות
ובעיקר בחשכת הגלות .במאמר זה מדובר אודות חידוש
נפלא הקשור דווקא בעבודה הנדרשת מאיתנו בדורנו כעת.
מאמר זה מיוסד על מאמר דיבור המתחיל "וקבל היהודים"
שנאמר על ידי כ"ק אדמו"ר הריי"צ ב'פורים קטן' בשנת
ה'תרפ"ז ,בזמן המשטר הקומוניסטי בברית המועצות,
תקופה קצרה לפני מאסרו הידוע.
אודות הדלקת המנורה בבית המקדש אומר הקדוש ברוך
Ï‡¯NÈ
≈ »¿ƒ Èa
≈¿ ˙‡∆ ‰eˆz
∆«¿ ‰z‡Â
הוא למשה רבינו ¿«»

¯B‡nÏ
»« ˙È˙k
ƒ» CÊ» ˙ÈÊ
ƒ« ÔÓL
‡∆∆ EÈÏ
∆≈ eÁ˜ÈÂ
¿¿ƒ
»לשונו של
a ÌÈ˜eic‰
ƒ ƒ« ÌÈÚe„ÈÂ
ƒ ƒ ,„ÈÓz
ƒ» ¯≈ ˙BÏÚ‰Ï
¿«¬
ÌÈÈeev‰
ƒ ƒ« ÏÎ·c
פסוק ∆ ‰Êהדיוק הראשון הוא »¿ƒ
‡ˆBiÎÂ
≈ «¿ Ï‡¯NÈ
≈ »¿ƒ Èa
'ˆ≈¿ ˙‡∆ 'Â
‡« ¯Ó
«¡∆ ‰¯BzaL
∆« »
' ‰Êaדבר אל בני ישראל' 'אמור להם' כלומר בדרך כלל
»∆
בפניה של הקדוש ברוך הוא אל משה רבינו לא מופיעה
˙‡∆ ‰eˆz
'∆«¿ ‰z‡Â
‡»«¿ ¯Ó
המילה 'אתה'¿Â ,אילו »«¡∆ Ô‡Î
¯Ó‡pM
 ˜eic‰cב««¡∆∆ ‰Ó
ƒ« ¿ ,ÛÈÒB‰Ïe
ƒ ¿ .'Ï‡¯NÈ
≈ »¿ƒ Èa
¿≈
 ÔBLl‰aכלומר
»«¿ ˜¯« ‡Ï
… ‡e‰ '‰eˆz
'∆«¿ ‰z‡Â
¿«»

השאלה איננה רק מכך שהתורה מאריכה בלשונה
 ,ÔÎz‰aהוספת המילה 'אתה' מדגישה את
היא «∆… «¿ Ìb
'‰eˆz
'∆«¿ ‰z‡Â
»«¿ ÔBLÏc
חשיבותו של משה רבינו ¿ƒ

‡‡l
∆»

,ÔÈ·‰Ï
ƒ»¿ CÈ¯ˆÂ
ƒ»¿ ,‰eˆn‰
∆«¿« ‡e‰ ‰LnL
∆… ∆ ÚÓLÓ
« ¿«
˙‡∆ Ï‡¯NÈÏ
≈ »¿ƒ¿ ¯ÒÓÏ
… ¿ƒ ÁÈÏ
« ƒM‰
 ‡e‰ ‰LÓרק « »
∆… È¯‰
¬≈
‡¯Ó
«¡∆ ‰nÏÂ
המצוה בעצמו»»¿ ,
 ‰"aw‰ואיננו ְ ַ ֶ
»»« Èeeˆƒ
 ÔÈ·‰Ïדיוק נוסף בלשון
ˆ¯ƒ»¿ CÈ
ƒ» Ìb« .‰eˆz
∆«¿ ‰z‡Â
¿«»
Lמשמעות
‡∆ ,'EÈÏ
'∆≈ eÁ˜ÈÂ
¿ƒ¿ ¯Ó‡pM
הכתוב ««¡∆∆ ‰Ó
)'‡,('EÈÏ
∆≈ ‰LÓÏ
∆… ¿ ÔÓM‰
∆∆ « e‡È·i
מילים אלה היא ש»ƒ
˙B¯p‰
=) ˙‡ÏÚ‰Lהדלקת( «≈
«»¬«∆ ÔÂÈk
» ≈ ,‰¯B‡ÎÏc
¿» ¿ƒ
C¯ˆ‰
«¿À ‰nÏ
‡ Ô¯‰ולא על ידי משה»» ,
… ¬« È„È
≈¿ ÏÚ« ‰˙È‰
»¿»
‰Ó« ÔÈ·‰Ï
ˆ¯ƒ»¿ CÈ
ƒ» Ìb« .‰LÓÏ
∆… ¿ ÔÓM‰
∆∆ « ˙‡∆ ‡È·‰Ï
¿»ƒ
 ,'¯B‡nÏמדוע התורה
»« ˙È˙k
'ƒ» 'Â‚ ÔÓL
∆∆ ¯Ó‡pM
∆∆¡«
‰¯B‡ÎÏc
משתמשת במילה "מאור' ולא במילה 'להאיר' ¿» ¿ƒ
''Â‚ ÔÓL
=) ¯ÓÈÓÏהיה לו לומר( ∆∆
« ≈¿ dÈÏ≈ ‰Â‰
«»
 '¯È‡‰Ïשהרי תכליתה של הדלקת השמן במנורה היא
¿»ƒ
‰Ê∆ È¯Á‡lL
≈¬«¿∆ ˜eÒÙ·c
»¿ƒ ,ÔÈ·‰Ï
ˆ¯ƒ»¿ CÈ
'להאיר'ƒ» Ìb« .
'¯˜a
'∆… „Ú« ·¯ÚÓ
‡ ¯Óאודות משך זמן דליקת הנרות ≈∆∆
∆¡«
ואכן משך זמן דליקתם בבית המקדש בכל יום איננו במשך
‡¯Ó
היממה כולה אלא מערב עד בוקר ¿Âאילו »«¡∆ Ô‡Î

.'„ÈÓz
'ƒ» ¯≈ ˙BÏÚ‰Ï
¿«¬

l`xyi ipa z` devz dz`e

ג

ב(  ¯‡·ÓÂכ"ק מורי וחמי אדמו"ר )במאמרו הידוע דיבור המתחיל וקבל היהודים
שנאמר בפורים קטן תרפ"ז  ,(6דציווי )תצוה( הוא צוותא וחיבור  .7וזהו
ואתה תצוה את בני ישראל ,שמשה הוא מקשר ומחבר את בני ישראל עם אור אין
סוף .8ועל ידי שמשה משפיע לישראל )שמקשר אותם עם אור אין סוף( ,על ידי זה
נעשה יתרון והוספה במשה] .דמשה וישראל הם דוגמת ראש ורגל ,כמו שנאמר 9
שש מאות אלף רגלי העם אשר אנכי בקרבו ,דכל ישראל הם הרגלים דמשה ,ומשה
הוא הראש שלהם .וכמו שבאדם הרגלים מוליכים את הראש למקום שהראש מצד
עצמו אינו יכול להגיע לשם ,כמו כן הוא במשה וישראל ,שעל ידי ישראל )הרגלים
דמשה( מיתוסף עילוי במשה .דזהו מה שנאמר שש מאות אלף רגלי העם אשר
אנכי בקרבו ,שעל ידי רגלי העם נמשך הגילוי דאנכי בקרבו של משה  .[10וזהו ואתה
תצוה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית גו' ,דעל ידי שמשה יצוה ויקשר את בני
ישראל עם אור אין סוף ,על ידי זה יביאו בני ישראל שמן זית למשה )ויקחו אליך(,
שיוסיפו תוספות אור במשה.
5

 (5השייכות דהביאור בואתה תצוה גו' לוקבל
היהודים גו'  -ראה לקמן ס"ט ואילך.
 (6נדפס ב"התמים" חוברת ז לה ,ג ]שלו ,ג[ ואילך.
סה"מ תרפ"ז ע' קי ואילך .ה'תשי"א ע'  180ואילך - .ראה
שם ס"ד.
 (7כ"ה גם בתו"א פרשתנו פב ,א )עה"פ ואתה תצוה(.
ובכ"מ .וראה בהנסמן בסה"מ מלוקט ח"ג ע' עב הערה .55

 (8כ"ה בסד"ה ואתה תצוה עטר"ת )סה"מ עטר"ת ע'
רנו( .ובכ"מ .ובד"ה זה תרפ"ז ס"ד בתחלתו )ועד"ז
רסט"ו( "תקשר את בני ישראל"  epi`eמוסיף "עם
אוא"ס" .ויש לומר ,דבהמאמר מפרש שמשה מקשר את
בני ישראל עצמם ,כדלקמן סי"א
 (9בהעלותך יא ,כא.
 (10ראה בכ"ז בד"ה הנ"ל תרפ"ז ס"ה.

ביאור
‡„¯"BÓ
¿« ÈÓÁÂ
ƒ»¿ È¯BÓ
˜„ƒ ˙Le
« ¿ „B·k¿ ¯‡·Óe
·( ¿»≈
"Ïa˜Â
≈ƒ¿ ÏÈÁ˙n‰
ƒ¿«« ¯eacƒ «Úe„i‰
)»« B¯Ó‡Óa
¿«¬»
˜,(Ê"Ù¯˙ 'ÔË
» » ÌÈ¯eÙ'a
ƒ ¿ ¯Ó‡pL
«¡∆∆ "ÌÈ„e‰i‰
«¿ ƒ
'ˆ∆«¿ 'Èee
¿cמשמעותה הפנימית של המילה ƒ
,ÌLÏ
» ¿ «ÚÈb‰Ï
ƒ«¿ ÏBÎÈ» BÈ‡≈ BÓˆÚ
¿« „vÓ
«ƒ L‡¯‰L
)'… »∆ ‡e‰ ('‰eˆz
המצוּוה לבין ְ ַ ֶ
 ¯eaÁÂבין ְ ֶ
'ˆƒ¿ '‡˙Â
יצירת «¿»
Ï‡¯NÈ
≈ »¿ƒ È„È
≈¿ ÏÚL
«∆ ,Ï‡¯NÈÂ
≈ »¿ƒ¿ ‰LÓa
המצוה ,כלומר ¿∆… ¿ ‡e‰ ÔÎ≈ BÓk
ÈelÚƒ ÛqÂ˙Ó
 (‰LÓcדווקא על ידם ≈«¿ƒ
∆… ¿ ÌÈÏ‚¯‰
 e‰ÊÂההסבר מדוע הפסוק )שהם »«¿«ƒ
בין ישראל לקדוש ברוך הוא∆¿ .
 .‰LÓaמהותה של עליה זו של משה רבינו הנגרמת על ידי
'∆… ¿ ‰z‡Â
מדגיש את חשיבותו של משה רבינו באומרו ¿«»
‰Ó« e‰Êc
 ‡e‰ ‰LnLזה השפעתו על בני ישראל רמוזה בלשון הפסוק ¿∆
 ,'Ï‡¯NÈכיוון ∆ …∆
≈ »¿ƒ Èa
≈¿ ˙‡∆ ‰eˆz
¿«∆
אנכי
‡ִ ֹ ָ ¯L
∆ ¬ ÌÚ‰
¯‚»» ÈÏ
‡ƒ¿« ÛÏ
'∆∆ ˙B‡Ó≈ LL
≈ ¯Ó‡pM
«¡∆∆ Èa
≈¿ ˙‡∆ ¯aÁÓe
≈«¿ ¯M˜Ó
שיוצר את ה'צוותא' ,הוא זה ש¿« ≈
 'ÌÚ‰כלומר בני ישראל
'¯‚»» ÈÏ
≈¿« È„È
≈¿ ÏÚL
«∆ ,'Ba¯˜a
¿ƒ¿ ‰LnL
∆… ∆ È„È
≈¿ ÏÚÂ
«¿ .ÛBÒ ÔÈ‡≈ ¯B‡ ÌÚƒ Ï‡¯NÈ
≈ »¿ƒ
אנכי'
ִ ֹ ָ 'c¿ Èelb‰
 CLÓומתגלה «ƒ
‡ ¯B‡ ÌÚƒ Ì˙Bשהינם הרגלים של משה » ¿ƒ
» ¯M˜nL
) Ï‡¯NÈÏכלומר ∆¿« ≈
≈ »¿ƒ¿ «ÚÈtLÓ
« ¿ƒ
 ‰LÓהמילה 'אנכי' רומזת להתגלות עצמותו
∆… ÏL
∆ Ba¯˜a
¿ƒ¿ ‰ÙÒB‰Â
»» ¿ ÔB¯˙i
¿ƒ ‰NÚ
∆ ¬« ‰Ê∆ È„È
≈‡≈¿ ÏÚ« ,(ÛBÒ ÔÈ
e‰ÊÂ
] .‰LÓהסיבה לכך שלמרות שדרגתו של משה של הקדוש ברוך הוא כנאמר '‡ ÈÎה' אלוקיך'[∆¿ .
¿aדרגתו של …∆
ÔÓL
‡∆∆ EÈÏ
∆≈ eÁ˜ÈÂ
¿ƒ¿ Ï‡¯NÈ
≈ »¿ƒ Èa
≈¿ ˙‡∆ ‰eˆz
'∆«¿ ‰z‡Â
רבינו היא למעלה מהעם ,שלכן הוא זה שבכוחו להשפיע ¿«»
' '‰eˆÈבמשמעות של
∆«¿ ‰LnL
∆… ∆ È„È
≈¿ ÏÚc
« ¿ ,'Â‚ ˙ÈÊ
להם ,אך דווקא על ידם נעשית בו רוממות יתירה ,הרי זה נעוץ «ƒ
,ÛBÒ ÔÈ‡≈ ¯B‡ ÌÚƒ Ï‡¯NÈ
≈ »¿ƒ Èa
≈¿ ˙‡∆ ¯M˜ÈÂ
' ‰LÓcצוותא' ≈ « ƒ
בקשר הנשמתי של משה רבינו עם בני ישראל∆… ¿ .
‰LÓÏ
∆… ¿ ˙ÈÊ
ƒ« ÔÓL
∆∆ Ï‡¯NÈ
≈ »¿ƒ Èa
≈¿ e‡È·È
ƒ» ‰Ê∆ È„È
 ¯Ó‡pLעל «≈¿ ÏÚ
«¡∆∆ BÓk¿ ,Ï‚¯Â
¯‡∆∆¿ L
… ˙Ó‚c
«¿À Ì‰≈ Ï‡¯NÈÂ
¿≈ »¿ƒ
¯B‡ ˙BÙÒBz
¿ eÙÈÒBiL
‡ ,('EÈÏכלומר ∆ ƒ
)'∆≈ eÁ˜ÈÂ
¿¿ƒ
‡¯L
∆ ¬ ÌÚ‰
¯‚»» ÈÏ
‡ƒ¿« ÛÏ
'∆∆ ˙B‡Ó≈ LL
ידי משה רבינו ≈
.‰LÓa
¿ …∆
ÌÈÏ‚¯‰
 Ì‰≈ Ï‡¯NÈבבחינת »«¿«ƒ
≈ »¿ƒ ÏÎc
»¿ ,'Ba¯˜a
‡¿ƒ¿ ÈÎ
»…ƒ
»גוף
∆ BÓÎe
¿ .Ì‰lL
∆»∆ L‡¯‰
… » ‡e‰ ‰LÓe
∆… ,‰LÓc
¿ …∆
aL
‡„ Ìעם היות שהראש הוא מעל הרגליים והוא זה שמנהיגם
»»
ÌB˜ÓÏ
»¿ L‡¯‰
… » ˙‡∆ ÌÈÎÈÏBÓ
ƒ ƒ ÌÈÏ‚¯‰
אך ביחד עם זה »«¿«ƒ

ד
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ג(  ¯‡·ÏÂזה ,מקדים בהמאמר  11שמשה רבינו נקרא רעיא מהימנא ,דשני פירושים
בזה .שהוא רועה נאמן של ישראל ושהוא זן ומפרנס את ישראל בענין
האמונה .דהאמונה שישנה בישראל מצד עצמם ,שישראל הם מאמינים בני
מאמינים ,12אפשר שתהי' בבחינת מקיף ,וזה שמשה רועה ומפרנס את ישראל
בענין האמונה הוא שהאמונה תהי' בפנימיות .וזהו מה שכתוב בזהר 13ההיא אמונה
דלעילא יתזן ויתפרנס מני' על ידך )על ידי משה( ,דזה שמשה ָזן ומפרנס את
האמונה הוא שממשיך אותה בפנימיות .וממשיך בהמאמר ,דזה שמשה הוא רעיא
מהימנא ,הכוונה בזה היא גם לאתפשטותא דמשה שבכל דור  ,14דראשי אלפי ישראל
 (13ח"ג רכה ,ב
 (14תקו"ז תס"ט )קיב ,א .קיד ,א(.

 (11סעיף ד.
 (12שבת צז ,א.

ביאור
¯ea
≈« ‰LnL
∆… ∆ ¯Ó‡n‰a
»¬««¿ ÌÈc˜Ó
ƒ¿« ,‰Ê∆ ¯‡·Ïe
‚( ¿»≈
.‰Êa
∆» ÌÈLe¯t
ƒ ≈ ÈLc
≈¿ ƒ ,'‡ÓÈ‰Ó
'¯»¿ ≈¿ ‡ÈÚ
˜¯‡ « ¬»
»¿ƒ

פירוש אחד הוא 'רועה נאמן' .רועה נאמן פירושו שאינו
נאמן רק לבעלי הצאן אלא הוא נאמן לצאן עצמם בכך שהוא
מוסר את נפשו אפילו עבור כבשה אחת ואיננו מוכן
¯‰ÚB
∆ ‡e‰L
להחליפה באחרת .כמו כן משה רבינו ∆
¿הפירוש השני הוא 'רועה אמונה'
Â .Ï‡¯NÈ
≈ »¿ƒ ÏL
‡∆ ÔÓ
∆¡»
שמשמעותו היא ,כשם שתפקידו של רועה צאן הוא
להאכילם במרעה טוב ומזין ,כך ישנו צורך להאכיל את
נשמות ישראל במרעה של 'אמונה' וזו עבודתו של משה
Ï‡¯NÈ
=) Ò¯ÙÓeמכלכל( ∆‡˙ ≈ »¿ƒ
≈¿«¿ ÔÊ» ‡e‰L
רבינו ∆
 .‰eÓ‡‰הטעם לכך שישנו צורך בפעולתו של
» ¡» ÔÈÚa
¿«¿ƒ
משה רבינו בלהאכיל את נשמות ישראל ב'אמונה' ,בו בזמן
שלכאורה האמונה כבר קיימת בהם שהרי הם קבלוה בירושה
‰eÓ‡‰c
מאבותינו אברהם יצחק ויעקב ,הסיבה לכך היא ¿ »¡ »

Ì‰≈ Ï‡¯NiL
≈ »¿ƒ∆ ,ÌÓˆÚ
»¿« „vÓ
«ƒ Ï‡¯NÈa
≈ »¿ƒ¿ dLiL
∆∆¿»
 ,ÌÈÈÓ‡Óללא פעולתו של משה רבינו
ƒ ƒ¬« Èa
≈¿ ÌÈÈÓ‡Ó
«¬ƒ ƒ
‰LnL
∆… ∆ ‰ÊÂ
∆¿ ,ÛÈwÓ
ƒ« ˙ÈÁ·a
« ƒ¿ƒ ‰È‰zL
‡∆¿ƒ∆ ¯LÙ
∆¿ »
ÔÈÚa
«¿ƒ¿ Ï‡¯NÈ
=) Ò¯ÙÓeמכלכל( ∆‡˙ ≈ »¿ƒ
¯≈¿«¿ ‰ÚB
∆
‰È‰z
∆¿ƒ ‰eÓ‡‰L
 ,‰eÓ‡‰משמעות הדבר » ¡»∆ ‡e‰
»¡ »
 .˙eiÓÈÙaהסברת המושגים 'מקיף' ו'פנימיות' :הקשר
ƒ ƒ¿ƒ
בין שני דברים יכול להיות באופן 'פנימי' ובאופן 'מקיף'.
כאשר האדם בא במגע עם דבר שביכולתו ל ,ÂÓÈÙ‰להכילו
בתוכו ולהתאחד עימו אזי קשר זה הינו ' .'ÈÓÈÙמה שאין
כן כאשר הדבר נשאר מחוץ ליכולת האדם להכילו ואינו
מתאחד עימו ,הוא נשאר מחוצה לו .קשר זה הינו בבחינת
' .'ÛÈ˜Óקשר 'פנימי' בא לידי ביטוי בכך שמציאות האדם
משתנה בהתאם לדבר עימו הוא נקשר ומתאחד .מה שאין

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

ÔÊ˙È
»¿ƒ ‡ÏÈÚÏc
‡» ≈¿ƒ ‰eÓ
"» ¡ ‡È‰‰
ƒ« ¯‰fa
«…« ·e˙kM
∆»
=) "E„Èאותה אמונה עליונה תהיה
∆» ÏÚ« dÈpÓ
≈ƒ Ò¯t˙ÈÂ
¿≈¿«¿ƒ
‰Êc
∆¿ ,(‰LÓ
∆… È„È
ניזונת ומכולכלת על ידך ,כלומר «≈¿ ÏÚ
 ,‰eÓ‡‰משמעות הדבר
» ¡» ˙‡∆ Ò¯ÙÓe
≈¿«¿ ÔÊ» ‰LnL
∆ …∆
CÈLÓÓe
ƒ ¿« .˙eiÓÈÙa
‡ƒ ƒ¿ƒ d˙B
 CÈLÓnLומגלה »
ƒ ¿«∆ ‡e‰
‡e‰ ‰LnL
∆… ∆ ‰Êc
 ¯Ó‡n‰aשל כ"ק אדמו"ר הריי"צ∆¿ ,
¿««¬»
 ‡È‰לא רק כלפי
ƒ ‰Êa
∆» ‰Âek‰
» »«« ,'‡ÓÈ‰Ó
'¯»¿ ≈¿ ‡ÈÚ
«¬»
‰LÓc
∆… ¿ ‡˙eËLt˙‡Ï
משה רבינו בדורו אלא «» ¿ «¿ƒ¿ Ìb
=) ¯Bc ÏÎaLלהתפשטות של משה שבכל דור( אשר בכל
∆¿»
דור ודור ישנם צדיקים שבהם מתפשטת ומאירה נשמתו של
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שבכל דור הם מחזקים את האמונה דישראל )שבדורם( ,שהאמונה שלהם תהי'
בפנימיות .וכמו מרדכי  ,15שהי' האתפשטותא דמשה שבדורו ,כמאמר רבותינו ז"ל 16
שמרדכי בדורו כמשה בדורו ,שגם בזמן גזירת המן ,שלימוד התורה וקיום המצוות
אז הי' קשור עם מסירות נפש ,הקהיל קהילות ברבים לחזק את אמונתם של ישראל
בהוי' ולעמוד חזק בלימוד התורה וקיום המצוות .ולאחרי שמבאר בארוכה שמשה
ואתפשטותא דילי' שבכל דרא מחזקים את האמונה דישראל ,מבאר  17דיוק לשון
הכתוב שמן גו' כתית למאור )למאור ולא להאיר( ,שבזמן הגלות ,שכאו"א הוא
נשבר ונדכא ,כתית ,על ידי זה מגיעים למאור )העצם( שממנו נמצא האור .וצריך
להבין השייכות דהפירוש בכתית למאור להמבואר )בהמאמר( לפני זה שמשה
]ואתפשטותא דילי' שבכל דרא[ זן ומפרנס את האמונה שתהי' בפנימיות.
 (17בד"ה הנ"ל תרפ"ז סט"ו.

 (15ראה בד"ה הנ"ל תרפ"ז ס"ג וסט"ו.
 (16אסת"ר פ"ו ,ב.
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ƒ»¿ ‡ÏÂ
'… ¿ '¯B‡nÏ
אומרת שהצורך בשמן הוא «»
המשמעות הפנימית של זה היא :המילה 'כתית' רומזת על
המצב בו נמצאים בני ישראל בגלות ,והמילה 'למאור'
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') '¯B‡nשהוא »∆∆
של המדריגה הנקראת בשם »
Lהיא למעלה ממהות של 'אור' ,היא
שמעלתה היא בכך ∆

 .¯B‡‰הסברת הדברים:
» ‡ˆÓ
»¿ƒ epnn
המקור אשר ∆ƒ
במילה 'מאור' מכונה המקור של ה'אור' .לדוגמה ,השמש
עצמה לעומת האור היוצא ממנה נקראת בשם 'מאור' היות
והיא המקור של האור .אחד ההבדלים בין המאור לאור
הוא בכך שהמאור הינו הדבר עצמו לעומת האור שאינו
אלא מציאות שחוּצה הימנו ,בדוגמת השמש עצמה לעומת
האור שלה שהוא חוּצה הימנה .לכן המושגים 'מאור' ו'אור'
קשורים במושגים 'עצם' ו'גילויים'' ,עצם' פירושו הדבר
ב ,ÂÓˆÚלעומת זאת ה'גילויים' הם בדוגמת אור השמש
שאינו אלא מה ש ‰Ï‚˙Óממנה אך איננו השמש עצמה.
דברים אלה הם בבחינת משל כלפי התגלותה של הנשמה
האלוקית .כאשר מדובר אודות הנשמה האלוקית ,ישנה מצד
אחד דרגתה הגלויה בגוף האדם ,דרגה זו קשורה בכוחותיו
הגלויים של האדםִ ,שׂכלו ומידותיו .דרגה זו היא בבחינת
רובד ה'‚ 'ÌÈÈÂÏÈשלה .לעומת זאת ישנה ' ÌˆÚהנשמה',
כלומר הנשמה כמו שהיא בעצמה ,אשר להיותה חלק
אלוקה ממעל ממש הרי איננה שייכת ואיננה נתפסת כלל
בגוף המוגבל ובכוחותיו הגלויים של האדם .כאמור ,דווקא
על ידי המצב של 'כתית' זוכים להתגלות ה'מאור'' ,עצם
 ˙eÎiM‰בין העניינים
 ÔÈ·‰Ïאת « «»
ƒ»¿ CÈ¯ˆÂ
הנשמה'ƒ»¿ .
השונים המבוארים במאמר של כ"ק אדמו"ר הריי"צ.
¯‡·n‰Ï
»… ¿«¿ '¯B‡nÏ
»« ˙È˙Î'a
ƒ» ¿ Le¯t‰c
השייכות ¿ «≈
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» ¿ «¿ƒ¿ ‰LnL
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ד(  ‰ ‰Âהביאור בפסוק ואתה תצוה בא )בהמאמר( בהמשך להמבואר בתחלת
המאמר ,דפירוש וקבל היהודים את אשר החלו לעשות 18הוא שקבלו מה
שהחלו בהזמן דמתן תורה  .19דבמתן תורה היתה ההתחלה )החלו לעשות( ,ובימי
אחשורוש )בזמן גזירת המן( היתה הקבלה ,וקבל היהודים] .ועל דרך מאמר רבותינו
ז"ל 20על הפסוק  21קיימו וקבלו היהודים ,קיימו מה שקבלו כבר ,דזה שהקדימו
נעשה לנשמע במתן תורה היתה רק הקבלה ,ובימי אחשורוש  eniiw 22מה שקבלו .[23
ומדייק בהמאמר ,שלכאורה הוא דבר פלא ,24דבמתן תורה היו ישראל בתכלית
העילוי ,והי' אז אצלם גילוי אלקות בדרגא הכי נעלית ]דנוסף לזה שגם קודם מתן
תורה היו גילויים נעלים ביותר ,הגילוי שהי' ביציאת מצרים ובפרט בקריעת ים
סוף ,הנה הגילוי שהי' בשעת מתן תורה הי' גילוי נעלה עוד יותר[ ,ובימי אחשורוש
היו ישראל בתכלית הירידה ,דנוסף לההעלם וההסתר שבכל גלות ]דכל גלות הוא
בדוגמת גלות מצרים  ,25וכמו שבגלות מצרים כתיב  26ולא שמעו אל משה מקוצר
 (18אסתר ט ,כג.
 (19כ"ה גם ברד"ה וקבל היהודים בתו"א מג"א צו,
ג .ובכ"מ  -נסמנו ברד"ה וקבל היהודים ה'תשי"א )סה"מ
מלוקט ח"ג ע' סז הערה .(4
 (20שבת פח ,א.
 (21אסתר ט ,כז.
 (22מהמשך הענינים בהמאמר ובתו"א שבהערה
הבאה )וראה גם תו"א שם צט ,רע"א .ובכ"מ( משמע,
דזה שקבלוה בימי אחשורוש הוא בזמן הגזירה .ובפרש"י
ד"ה בימי אחשורוש "מאהבת  qpdשנעשה להם" .ואולי
יש לומר דשני ענינים בזה  -ראה לקמן ס"ט

 (23כ"ה גם בתו"א מג"א צח ,א דוקבל היהודים את
אשר החלו לעשות הוא ע"ד "קיימו מה שקבלו"  -אף
שלכאורה הם שני ענינים שונים ,ראה סה"מ מלוקט שם
הערה .4
 (24הביאור בדיוק לשון זה  -ראה ד"ה וקבל
היהודים דפורים קטן ה'תשל"ח ס"א )סה"מ מלוקט ח"א
ע' שיז(.
 (25ראה ב"ר פט"ז ,ה "כל המלכיות נקראו על שם
מצרים על שם שהם מצירות לישראל".
 (26וארא ו ,ט.
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רוח ומעבודה קשה ,על דרך זה הוא בכל גלות ,שישנם כמה ניסיונות בקיום התורה
והמצוות[ ,הנה אז )בזמן גזירת המן( הי' ההעלם וההסתר עוד יותר ,ואף על פי
כן ,בזמן מתן תורה ,כשהיו ישראל בתכלית העילוי ,הייתה רק ההתחלה )החלו
לעשות( ,ובזמן גזירת המן ,כשהיו בתכלית השפלות ,אז דווקא קבלו מה שהחלו
במתן תורה .ומבאר בזה ,דבזמן הגזירה ,הי' קיום התורה ומצוות שלהם במסירות
נפש] .דנוסף לזה שהי' להם מסירות נפש שלא לכפור ח"ו ]כמבואר בתורה אור ,27
שבאם היו ממירים דתם לא היו עושים להם כלום ,כי הגזירה היתה רק על היהודים,
ואף על פי כן לא עלתה על דעתם מחשבת חוץ ח"ו[ ,הי' להם מסירות נפש גם
על קיום התורה ומצוות  ,28ועד שהקהילו קהילות ברבים ללמוד תורה במסירות
נפש .[29והתעוררות המסירות נפש שלהם היתה על ידי מרדכי היהודי ,משה
שבדורו .וזהו וקבל היהודים את אשר החלו לעשות ,דבמתן תורה הייתה רק
ההתחלה ובזמן גזירת המן היתה הקבלה ,כי על ידי שהי' להם אז מסירות נפש
בפועל על תורה ומצוות נתעלו )בענין זה( למדריגה נעלית יותר מכמו שהיו בזמן
מתן תורה ,ולכן אז דוקא הייתה הקבלה ,וקבל היהודים.
 (27מג"א צא ,ב .צז ,א .צט ,ב .וראה גם במקומות
שנסמנו בסה"מ מלוקט ח"ג ע' סח הערה .12
 (28שזהו חידוש גדול יותר ,כי בנוגע לאמונה ,גם

קל שבקלים מוסר נפשו )תניא פי"ח .ובכ"מ(.
 (29שזהו חידוש גדול עוד יותר ,כמובן בפשטות.
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'עברים' .יהודים הם אלה
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»¿» ‡Ï
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בסעיף הקודם למדנו שצריך להבין את הקשר בין העניינים
השונים המבוארים במאמר של כ"ק אדמו"ר הריי"צ,
הפירוש הפנימי במילים 'כתית למאור' ותפקידו של משה
רבינו בתור 'רעיא מהימנא'.
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 ‰¯Â‡ÎÏÂיש לומר ,שהפירוש בכתית למאור ,שעל ידי כתית )נשבר ונדכא( מגיעים
להמאור ,הוא ביאור על זה שבזמן הגזירה דוקא באו למסירות נפש
באופן נעלה ביותר  ,30כי מסירות נפש היא מצד עצם הנשמה שלמעלה מגילוי,
ָמאוֹר )שממנו נמצא האור( ,ועל ידי שהיו אז במצב דכתית )נשבר ונדכא( ,נתגלה
עצם הנשמהָ ,מאוֹר.
אבל מהמשך וסדר הענינים בהמאמר שהפירוש בכתית למאור בא לאחרי הענין
דרעיא מהימנא ,משמע ,דענין כתית למאור שייך גם לזה שמשה זן ומפרנס את
האמונה שתהי' בפנימיות.
ה(  ˘ÈÂלבאר זה על פי הידוע  31דזה שישראל מאמינים באלקות באמונה פשוטה
ואין צריכים ראיות על זה הוא מצד שני טעמים .לפי שמזלייהו חזי .32
דהנשמה שלמעלה  d`exאלקות )ראי' שלמעלה משכל( ,וזה פועל בהנשמה שבגוף
 (30ראה הערות הקודמות.
 (31ראה המשך תער"ב ח"א פס"א )ע' קיד( .וראה
גם המשך הנ"ל ח"ב ע' א'קפב "האמונה כו' משום

דמזלי' חזי ,דהנשמה כמו שהיא למעלה היא רואה כו',
וכן ענין האמונה שמצד עצם הנשמה".
 (32לשון הגמרא  -מגילה ג ,א.
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 (‰בסעיף זה מבואר הקשר בין עבודתו של משה רבינו
בהחדרת האמונה בפנימיות לבין גילוי עצם הנשמה.
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האדם ובכוחותיו הגלויים .למעלה ממנו ישנו חלק הנשמה
שאינו נתפס כלל בגוף הגשמי .אך עצם הנשמה היא למעלה
מכל הדרגות האמורות .ביתר ביאור :אודות הנשמה
האלוקית נאמר בספר התניא שהיא חלק אלוקה ממעל ממש
אך ביחד עם כך נאמר עליה שהיא בבחינת "אלוקות כפי
שנעשה בבחינת נברא" כלומר במהותה הפנימית היא חלק
אלוקה אך בחיצוניותה היא בעלת 'תבנית' של נברא בעל
מציאות לעצמו .הדרגות השונות הקיימות בנשמה האלוקית,
זו שבגוף וזו העליונה יותר ,קשורות בחלק זה של הנשמה
האלוקית .הדרגה התחתונה כבולה במסך החומר של הגוף
ולכן איננה רואה כי אם את הגשמיות שסובבת אותה.
לעומתה הדרגה העליונה יותר רואה את אור ה' אשר אין
מקום פנוי ממנו .אך עצם הנשמה זוהי פנימיותה של הנשמה
אשר היא ואלוקות הינם דבר אחד ממש.
ÈÙÏ
אמונתו של יהודי נובעת משני טעמים .טעם אחד הוא ¿ƒ
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Óזו הנגרמת
ƒ ‰ÏÚÓlL
¯‡ ‰iגורמת להתאמתות חזקה ∆¿«¿»
ש¿ »ƒ
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האמונה באלקות .ועוד ביאור ,דשורש האמונה הוא מעצם הנשמה )שלמעלה
ממזלי' חזי( .דזה שעצם הנשמה מקושרת באלקות היא התקשרות עצמית )שאינה
תלוי' בסיבה ,גם לא בענין הראי' שלמעלה משכל( .ויש לומר ,דמהחילוקים שבין
שני הביאורים )הענינים( הוא ,דהאמונה בהנשמה המלובשת בגוף הבאה מראיית
הנשמה שלמעלה היא בבחינת מקיף .דכיון שהנשמה שלמעלה היא למעלה
מהתלבשות לכן פעולתה בהנשמה המלובשת בגוף היא בבחינת מקיף .ובכדי
שהאמונה )בהנשמה המלובשת בגוף( תהי' בפנימיות ,הוא על ידי גילוי ההתקשרות

ביאור
ÛebaL
«∆ ‰ÓLp‰a
»»¿«¿ ÏÚBt
≈ ‰ÊÂ
∆¿ ,(ÏÎO
על ידי ≈∆
 ¯e‡aמניין נובעת האמונה
≈ „BÚÂ¿ .˙e˜…Ï‡a
¡∆ ‰eÓ‡‰
»¡ »
‰ÓLp‰
»»¿« ÌˆÚÓ
∆∆≈ ‡e‰ ‰eÓ‡‰
» ¡» L¯Lc
של היהודי∆… ¿ ,
ÌˆÚL
∆∆∆ ‰Êc
∆¿ .(ÈÊÁ
ƒ¬ dÈÏfnÓ
) ‰ÏÚÓlLגם ≈»«ƒ
∆¿«¿»
˙e¯M˜˙‰
¿ «¿ƒ ‡È‰ƒ ˙e˜Ï‡a
… ¡∆ ˙¯M˜Ó
∆∆ À¿ ‰ÓLp‰
«¿»»
‡Ï
 ‰aÒaחיצונית… Ìb« ,
»ƒ¿ ‰ÈeÏz
)» ¿ dÈ‡L
» ≈∆ ˙ÈÓˆÚ
«¿ƒ
 .ÏÎOÓכלומר זו התקשרות
∆≈ ƒ ‰ÏÚÓlL
»¿«¿∆ ‰i‡¯‰
»ƒ ¿» ÔÈÚa
¿«¿ƒ
הקיימת בה מצד עצמה להיותה חלק אלוקה ממעל ממש,
כך שאלוקות זה היא והיא זו אלוקות(.
הסברת הדברים האמורים לקמן:
כאשר מדובר אודות הקשר בין הדרגות השונות של הנשמה
הרי זה על דרך הקשר הקיים בין חלקי האדם אשר מהם
מציאותו מורכבת ,איברי גופו ונשמתו .הדבר יובן בבהירות
באמצעות הסיפור הבא :פעם ,בהיות אדמו"ר הצמח צדק
ילד ,ישב בחיקו של סבו ,אדמו"ר הזקן וקרא "סבא ,סבא!".
ויאמר לו סבו "איפה הוא סבא?" הצביע הילד על ראש
הסבא .אמר הסבא" :זהו הראש של סבא ,אך היכן סבא?"
הצביע הילד על ידיו של הסבא" :הנה סבא" .אמר הסבא:
"אלה הן ידיו של סבא ,אך היכן סבא?" וכך חזר הדבר על
עצמו בצורות שונות .ירד הילד מברכיו של סבו והסתתר
מאחורי הדלת .לפתע צעק "סבא! סבא!" פנה אליו אדמו"ר
הזקן "מה?" אמר הילד "הנה ,זהו סבא"
הסברת הדברים :מציאות האדם כוללת את איברי גופו ואת
נשמתו .האיברים שונים זה מזה מן הקצה אל הקצה .כל
אחד מאיברי גוף האדם מוגדר ב'תבנית' מסויימת השונה מזו
של שאר האיברים .לכל איבר יש את תפקידו הפרטי המיוחד
לו .לעומת זאת נשמת האדם איננה איבר נוסף ,היא מהותו
הפנימית של האדם הנמצאת בתוך האיברים כולם .נשמת
האדם איננה קשורה ב'תבנית' כזו או אחרת של איבר
מסויים ,באותה מידה שאיננה מוגדרת בתבנית של 'רגליים'
כך גם איננה מוגדרת בתבנית של 'ראש' ,היא למעלה
מ'רגליים' והיא למעלה מ'ראש' .אך ביחד עם זה היא
הנשמה של ה'ראש' והיא הנשמה של ה'רגליים' .היא המהות

הפנימית של הרגליים ושל הידיים ושל כל אחד מאיברי
האדם .כאמור בסיפור ,מצד אחד ה'סבא' איננו הראש ואיננו
הידיים ,אך ביחד עם זה ה'סבא' זוהי נשמתו הנמצאת
ומתגלה בתוך האיברים כולם .כל כולו של הסבא נמצא בכל
אחת משתי ידיו ,ברגליו וכו'.
כמו כן ,כאשר מדובר אודות הנפש האלוקית ,ישנן מצד אחד
הדרגות השונות הקיימות בה שהם בדוגמת האיברים שלה
וישנה 'עצם הנשמה' שמעבר אליהן' .עצם הנשמה' איננה
דרגה נוספת ,היא מעבר לכל הדרגות .הדרגות השונות
קשורות ב'תבניות' רוחניות שונות ,חלק הנשמה שבגוף
מוגבל ב'תבנית' הקשורה בכוחותיו הגלויים של האדם ,חלק
הנשמה שלמעלה מהגוף מוגדר אף הוא ב'תבנית' הקשורה
ברוחניותם של עולמות עליונים ,לעומת זאת 'עצם הנשמה'
מופשטת מכל 'תבנית' שהיא .אך ביחד עם זה 'עצם הנשמה'
היא הנקודה הפנימית והיא בבחינת ה'נשמה' של הדרגות
כולן.
ÈL
≈¿ ÔÈaL
 ÌÈ˜elÁ‰Ócוההבדלים ∆≈
ƒ ƒ«≈ ¿ ,¯ÓBÏ
« LÈÂ
¿≈
) ÌÈÈÚ‰המסבירים את הטעם לאמונתו של
ƒ»¿ƒ» ÌÈ¯e‡a‰
«≈ ƒ
‰ÓLp‰a
 ‰eÓ‡‰cהקיימת ¿«¿»»
היהודי( » ¡» ¿ ,‡e‰
‰ÓLp‰
»»¿« ˙i‡¯Ó
 ‰‡a‰כתוצאה ≈¿ «ƒ
»»« Ûe‚a¿ ˙LaÏn‰
«¿∆ ∆À
 ,‰ÏÚÓlLהרי הצורה בה קיימת אמונה זו בגוף ‡È‰ƒ
∆¿«¿»
 ÛÈwÓכאמור בסעיף ג' בחינת מקיף פירושה
ƒ« ˙ÈÁ·a
« ƒ¿ƒ
שהאדם חש בה ומתפעל ממנה אך אין זה מתקבל בכוחותיו
הגלויים ,שכלו ורגשותיו וכל פעולותיו אינם משתנים בעקבות
‰ÏÚÓlL
»¿«¿∆ ‰ÓLp‰
Lרוחניותה של «¿»»
∆ ÔÂÈÎc
אמונה זו» ≈¿ .
Óשייכות
≈ ‰ÏÚÓÏ
 ‡È‰ƒקשורה ב'תבנית' כזו ש¿«¿»
˙LaÏn‰
∆ ∆À¿« ‰ÓLp‰a
»»¿«¿ d˙lÚt
»»À¿ ÔÎÏ
 ˙eLaÏ˙‰בגוף »≈
ל¿«¿ƒ
 Ûe‚aאיננה יכולה להתקבל ב'תבניתם' המצומצמת של
¿
È„Î·e
≈¿ƒ .ÛÈwÓ
ƒ« ˙ÈÁ·a
הכוחות הגלויים ולכן « ƒ¿ƒ ‡È‰ƒ

‰È‰z
∆¿ƒ (Ûe‚a¿ ˙LaÏn‰
)∆ ∆À¿« ‰ÓLp‰a
»»¿«¿ ‰eÓ‡‰L
∆»¡ »
 ˙eiÓÈÙaכלומר שהאמונה תתקבל ותיקלט גם בשכלו
ƒ ƒ¿ƒ
ורגשותיו של האדם ותחדור בכל פעולותיו ‡e‰ ,דווקא «ÏÚ
˙e¯M˜˙‰‰
 Èelbƒ È„Èנקודה עמוקה יותר בנשמה שהיא «¿ «¿ƒ
¿≈

י
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עצמית דעצם הנשמה .כי עצם הנשמה היא העצם של הנשמה המלובשת בהגוף,
ולכן ,האמונה דהנשמה המלובשת בהגוף שמצד עצם הנשמה היא בפנימיותה.
 ‰Ê ÈÙ ÏÚÂיש לבאר קשר הענינים שבהמאמר ,שהענין ד)כתית( למאור בא
בהמשך לביאור הענין דרעיא מהימנא ,כי זה שמשה זן ומפרנס את
מגלה את עצם הנשמה )שלמעלה
האמונה שתהי' בפנימיות הוא על ידי שהוא ְ ַ ֶ
ממזלי' חזי(ָ ,מאור שלמעלה ְמאוֹר .ומה שנאמר  zizkלמאור ,ומבאר בהמאמר
שבכדי להגיע להמאור הוא על ידי הענין דכתית שבזמן הגלות הוא ,כי  xwirהגילוי
)מאוֹר( הוא בענין המסירות נפש )שעיקרו הוא בזמן הגלות(,
דעצם הנשמה ָ
כדלקמן.
ו(  ÔÈ Ú‰Âהוא ,דזה שהאמונה דישראל היא באופן שהוא מוסר נפשו על זה ,הוא
)בעיקר( בהאמונה שמצד עצם הנשמה .דהאמונה מצד זה שהוא רואה
)מזלי' חזי( ,הגם שהיא בתוקף גדול ]כידוע דההתאמתות שמצד הראי' היא
התאמתות גדולה ביותר  ,[33מכל מקום ,כיון שהאמונה שלו היא מצד סיבה )מצד
 (33שלכן "אין עד נעשה דיין" )ר"ה כו ,א( .וראה לקו"ש ח"ו ע'  .121וש"נ.

ביאור

 ‰ÓLp‰עם היותה
»»¿« ÌˆÚ
∆∆ Èkƒ .‰ÓLp‰
»»¿« ÌˆÚc
∆∆¿ ˙ÈÓˆÚ
«¿ƒ
מצד מהותה למעלה מכל דרגה שהיא ,אך דווקא ‡È‰ƒ
˙LaÏn‰
∆ ∆À¿« ‰ÓLp‰
»»¿« ÏL
=) ÌˆÚ‰העצמיות והפנימיות( ∆
»∆∆

˙LaÏn‰
∆ ∆À¿« ‰ÓLp‰c
»»¿« ¿ ‰eÓ‡‰
» ¡» ,ÔÎÏÂ
≈»¿ ,Ûeb‰a
¿«
‡È‰ƒ ‰ÓLp‰
»»¿« ÌˆÚ
∆∆ „vn
Lקיימת בה «ƒ
∆ Ûeb‰a
¿«
.d˙eiÓÈÙa
» ƒ ƒ¿ƒ

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

¯Ó‡n‰aL
»¬««¿∆ ÌÈÈÚ‰
˜ƒ»¿ƒ» ¯L
∆ ∆ ¯‡·Ï
≈»¿ LÈ≈ ‰Ê∆ Ètƒ ÏÚÂ
¿«
¯B‡nÏ
„)»« (˙È˙k
ƒ» ¿ ÔÈÚ‰
Lביאור »»¿ƒ
"וקבל היהודים"∆ ,
¯e‡·Ï
≈¿ CLÓ‰a
שזו התגלותה של עצם הנשמה »≈ ¿∆¿ ‡a
 '‡ÓÈ‰Óדבר המוכיח שיש קשר
»¿ ≈¿ ‡ÈÚ¯'c
»¿« ¿ ÔÈÚ‰
»»¿ƒ
‰eÓ‡‰
» ¡» ˙‡∆ Ò¯ÙÓe
≈¿«¿ ÔÊ» ‰LnL
ביניהם∆ ∆ ‰Ê∆ Èkƒ ,
˙‡∆ ‰l‚Ó
∆«¿ ‡e‰L
∆ È„È
≈¿ ÏÚ« ‡e‰ ˙eiÓÈÙa
ƒ ƒ¿ƒ ‰È‰zL
∆∆¿ƒ
 ,(ÈÊÁאשר
ƒ¬ dÈÏfnÓ
)≈»«ƒ ‰ÏÚÓlL
»¿«¿∆ ‰ÓLp‰
»»¿« ÌˆÚ
∆∆

כאמור בסעיף ד' 'עצם הנשמה' לעומת הכוחות הגלויים
‰Óe
« .'¯B‡'Ó≈ ‰ÏÚÓlL
'»¿«¿∆ '¯B‡Ó
נקראת בשם »
 ¯‡·Óeהרי
»… ¿ ,"¯B‡nÏ
כּתית «»
 ¯Ó‡pLבפסוק " ָ ִ
∆∆¡«

È„È
≈¿ ÏÚ« ‡e‰ '¯B‡n'‰Ï
» «¿ «ÚÈb‰Ï
ƒ«¿ È„ÎaL
≈¿ƒ∆ ¯Ó‡n‰a
¿««¬»

 ˙eÏb‰ולא
»« ÔÓÊa
Lקיים דווקא «¿ƒ
∆ '˙È˙Î'c
ƒ» ¿ ÔÈÚ‰
»»¿ƒ
בזמנו של משה רבינו במדבר אשר אז לא היה מצב של
 Èkלמרות שעצם הנשמה
'כתית' ,הביאור בכך ƒ ,‡e‰
עקּר
מתבטאת ביכולת להחדיר את האמונה בפנימיות אך ִ ַ
)'‡e‰ ('¯B‡Ó
» ‰ÓLp‰
»»¿« ÌˆÚc
 Èelb‰והביטוי ¿∆∆
«ƒ
ÔÓÊa
)«¿ƒ ‡e‰ B¯wÚL
»ƒ∆ LÙ
∆∆ ˙e¯ÈÒn‰
ƒ¿« ÔÈÚa
מתגלה ¿«¿ƒ

.Ôn˜Ï„k
» «¿ƒ¿ ,(˙eÏb‰
«»
,‡e‰ ÔÈÚ‰Â
»¿ƒ»¿ (Â
‡È‰ƒ Ï‡¯NÈc
≈ »¿ƒ¿ ‰eÓ‡‰L
» ¡»∆ ‰Êc
למסירות נפש∆¿ ,
)(¯wÚa
»ƒ¿ ‡e‰ ,‰Ê∆ ÏÚ« BLÙ
¿« ¯ÒBÓ
≈ ‡e‰L
∆ ÔÙB‡a
¿ ∆
c¿ .‰ÓLp‰כאשר מדובר
»»¿« ÌˆÚ
∆∆ „vnL
«ƒ∆ ‰eÓ‡‰a
¿»¡ »
‰Ê∆ „vÓ
 ‰eÓ‡‰התחתונה יותר ,הנובעת «ƒ
אודות »¡ »
Û˜B˙a
∆ ¿ ‡È‰L
ƒ∆ Ì‚‰
«¬ ,(ÈÊÁ
)ƒ¬ dÈÏfÓ
¯≈»« ‰‡B
∆ ‡e‰L
∆
„vn
Lנגרמת «ƒ
∆ ˙e˙n‡˙‰‰c
]¿«¿ƒ« ¿ «Úe„ik
»»« ÏB„b
 ,‰i‡¯‰שהאדם לא רק הבין בשכלו שכך הדבר אלא הוא
»¿ »ƒ
,[¯˙BÈa
≈ ¿ ‰ÏB„b
» ¿ ˙e˙n‡˙‰
גם ראה זאת בעצמו ¿«¿ƒ ‡È‰ƒ
 BlLבאופן הזה ‡È‰ƒ
∆ ‰eÓ‡‰L
» ¡»∆ ÔÂÈk
» ≈ ,ÌB˜Ó» ÏkÓ
»ƒ
dÈ‡Â
» ≈¿ (‰‡B¯L
)∆ ∆ ‰Ê∆ „vÓ
 ‰aÒחיצונית «ƒ
»ƒ „vÓ
נובעת «ƒ
הסברת הקשר בין גילוי עצם הנשמה
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זה שרואה( ואינה קשורה עם עצם מציאותו ,אינו מוכרח שימסור נפשו על זה ,וזה
שהאמונה דישראל היא באופן שהוא מוסר נפשו על זה הוא מפני שהאמונה
באלקות היא העצם שלו ,ולכן אי אפשר כלל שיכפור ח"ו.
 ‰Ê ÈÙ ÏÚÂיש לבאר מה שכתוב בהמאמר דזה שמשה הוא רעיא מהימנא )שהוא
זן ומפרנס את האמונה( הוא גם בנוגע לרועי ישראל שבכל דור
)אתפשטותא דמשה שבכל דרא( שהם מחזקים את האמונה דישראל שיעמדו
במסירות נפש בקיום התורה ומצוות .דלכאורה ,זה שמשה זן ומפרנס את האמונה
הוא )כמבואר בכמה מקומות  34וגם במאמר זה עצמו  (35על ידי שמשפיע לישראל
דעת באלקות שעל ידי זה באה האמונה בפנימיות ,וזה שרועי ישראל שבכל דור
מחזקים האמונה )המבואר במאמר זה (36הוא שהאמונה דישראל תהי' באופן
דמסירות נפש .ועל פי הנ"ל יש לומר xwiry ,הענין דרעיא מהימנא הוא זה שהוא
זן ומפרנס את האמונה עצמה ,שהאמונה תהי' לא רק כמו שהיא מצד הגילויים
 (34תו"א משפטים עה ,ב .ובכ"מ .וראה גם תניא
רפמ"ב.
 (35סעיף יא.

 (36משא"כ בתו"א שם "יורדין ניצוצין מנשמת
מרע"ה כו'  zrc cnllאת העם".

ביאור
ƒ¿ ÌˆÚ
˜∆∆ ÌÚƒ ‰¯eL
¿ »
.˙BÂˆÓe
¿ƒ ‰¯Bz‰
» « Ìei˜a
ƒ¿ LÙ
∆∆ ˙e¯ÈÒÓa
 B˙e‡ÈˆÓמציאותו של האדם ƒ¿ƒ
 ‰¯B‡ÎÏcצורת עבודתו של משה רבינו וצורת עבודתם
והאלוקות הינם שני דברים נפרדים והקשר ביניהם נגרם על ¿» ¿ƒ
ÔÊ» ‰LnL
 ¯BÒÓiLשל הצדיקים שלאחריו שונה ,שהרי ∆∆… ∆ ‰Ê
¿ƒ∆ Á¯ÎÓ
ידי שהם רואים זה את זה ,לכן ≈‡»¿À BÈ
‰nÎa
)»«¿ ¯‡B·nk
» ¿« ‡e‰ ‰eÓ‡‰
» ¡» ˙‡∆ Ò¯ÙÓe
 ‰Ê∆ ÏÚ« BLÙכיוון שאיננו חש שעצם קיומו תלוי בקשר ¿«¿≈
«¿
È„È
≈¿ ÏÚ« (BÓˆÚ
¿« ‰Ê∆ ¯Ó‡Óa
»¬«¿ Ì‚Â
«¿ ˙BÓB˜Ó¿ ‰eÓ‡‰
Lבסופו של דבר »¡ »
שלו עם אלוקות¿Â ,אם כן ∆∆ ‰Ê
 ˙e˜Ï‡aשתהיה להם
… ¡∆ ˙Úc
«« Ï‡¯NÈÏ
≈ »¿ƒ¿ ÚÈtLnL
« ƒ¿ «∆ ‰Ê∆ ÏÚ« BLÙ
¿« ¯ÒBÓ
≈ ‡e‰L
∆ ÔÙB‡a
∆ ¿ ‡È‰ƒ Ï‡¯NÈc
¿≈ »¿ƒ
‰‡a
»» ‰Ê∆ È„È
∆≈¿ ÏÚ
Lהיא נובעת מעצם הנשמה ,אשר ברובד זה הבנה בשכל והרגשה בלב באלוקות«L ,
∆ ÈtÓ
≈¿ƒ ‡e‰
 ,˙eiÓÈÙaזאת אומרת שעיקר התעסקותו של
ƒ ƒ¿ƒ ‰eÓ‡‰
 BlLמבחינת עצם »¡ »
∆ ÌˆÚ‰
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… ¡∆ ‰eÓ‡‰
»¡ »
הנשמה אין לה קיום בלי אלוקות ,אלוקות זה היא והיא זה
‡¯LÙ
 ÔÎÏÂאמונה זו היא באופן כזה ש» ¿∆ È‡ƒ
אלוקות≈»¿ ,
 ÌBÏLÂוממילא הוא מוסר את נפשו.
» ¿ ÒÁ« ¯tÎiL
… ¿ƒ∆ ÏÏk
¿»
על פי האמור שתפקידו של משה רבינו הוא לגלות את
האמונה הנובעת מעצם הנשמה ,יובן בעומק יותר הקשר
הפנימי בין משה רבינו עצמו לבין הצדיקים בדורות
שלאחריו שהם בבחינת 'ההתפשטות שלו' ,למרות שצורת
עבודתם שונה.
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≈ »¿ƒ¿ ‰eÓ‡‰
» ¡» ˙‡∆ ÌÈ˜fÁÓ
ƒ¿«¿ Ì‰L
∆≈

משה רבינו עם בני ישראל היא ברובד של הכוחות הגלויים
¯Bc ÏÎaL
»¿∆ Ï‡¯NÈ
≈ »¿ƒ ÈÚB¯L
שלהם¿Â .לעומת זאת ∆≈ ∆ ‰Ê
 (‰Êאין זה
∆ ¯Ó‡Óa
)»¬«¿ ¯‡B·n‰
» ¿« ‰eÓ‡‰
» ¡» ÌÈ˜fÁÓ
¿«¿ƒ
בכך שהם עוסקים בלהסביר את הדברים בשכל וליישבם
Ï‡¯NÈc
≈ »¿ƒ¿ ‰eÓ‡‰L
ברגש הלב אלא תפקידם » ¡»∆ ‡e‰
 ,LÙאשר מסירות נפש
∆∆ ˙e¯ÈÒÓc
ƒ¿ ƒ ÔÙB‡a
∆ ¿ ‰È‰z
∆¿ƒ
קשורה עם התעוררות עצם הנפש שלמעלה מהכוחות
 Ï"p‰בסעיף ה' אשר גם היכולת
«« Ètƒ ÏÚÂ
הגלויים«¿ .
להחדיר את האמונה בכוחותיו הגלויים של האדם קשורה
שׁעקּר
ַ ִ ֶ ,¯ÓBÏ
בגילוי האמונה הנובעת מעצם הנשמה« LÈ≈ ,

ÔÊ» ‡e‰L
∆ ‰Ê∆ ‡e‰ ‡ÓÈ‰Ó
»¿ ≈¿ ‡ÈÚ¯c
»¿ «¿ ÔÈÚ‰
»»¿ƒ
‰eÓ‡‰L
 ,dÓˆÚכלומר ∆»¡ »
»¿« ‰eÓ‡‰
» ¡» ˙‡∆ Ò¯ÙÓe
¿«¿≈
 ˜¯« ‡Ïדרגת האמונה ¿BÓk
… ‰È‰z
שאצל בני ישראל ∆¿ƒ
‰ÓLp‰L
»»¿«∆ ‰Ê∆ „vÓ
) ÌÈÈelb‰כלומר «ƒ
ƒ ƒ« „vÓ
«ƒ ‡È‰L
∆ƒ

יב

`"nyz'd oey`xÎxc` c"ei ,devz t"y

)מצד זה שהנשמה שלמעלה רואה אלקות( אלא מצד עצם הנשמה .וזה שמשה
ממשיך את האמונה בפנימיות )בדעת והשגה( הוא  d`vezמזה שהוא זן ומפרנס
את האמונה עצמה )המשכת וגילוי האמונה כמו שהיא מצד עצם הנשמה( .וכנ"ל
)סעיף ה( ,דהמשכת האמונה בפנימיות )בדעת( הוא על ידי גילוי ההתקשרות עצמית
דעצם הנשמה .ועל פי זה יש לומר ,דבזה שבהדורות שהוצרכו למסירות נפש
בפועל חיזקו רועי ישראל )אתפשטותא דמשה( את האמונה דישראל שתהי'
במסירות נפש ,נתגלה הענין דרעיא מהימנא )בענין זה  (37עוד יותר מבמשה עצמו.
כי המשכת וגילוי האמונה כמו שהיא מצד עצם הנשמה ]שעל ידי משה
ואתפשטותא דילי' שבכל דרא[ ,עיקר התגלותה הוא מסירות נפש בפועל.
ז(  ‰ ‰Âידוע שהמסירות נפש בפועל על תורה ומצוות של  l`xyi lkהיתה בפורים
)בזמן גזירת המן( .שהמסירות נפש דחנוכה )בזמן גזירת יון( היתה
)בעיקר( במתתיהו ובניו ,והמסירות נפש בזמן גזירת המן היתה  .l`xyi lkaועל פי
זה יש לבאר מה שמובא בהמאמר  38ממדרש 16שמרדכי הי' שקול בדורו כמשה
בדורו ,דהגם שאתפשטותא דמשה הוא בכל דור מכל מקום איתא במדרש שמרדכי
 (37ראה לקמן הערה .56

 (38סעיף ג.
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 (Êבמאמר של כ"ק אדמו"ר הריי"צ ,בתור דוגמא לרועי
‰eÓ‡‰
» ¡» ˙ÎLÓ‰
¿cהאפשרות שתוכל להיות «¿ »«
ישראל שעוררו את המסירות נפש בבני ישראל ,מוזכר דווקא
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«¿ƒ LÙ
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להחדיר את האמונה בכוחות הנפש הגלויים ,בדעת במוח ¿«»¿ƒ
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«» ∆L ‰Ó
שבעצם הנשמה התבטאה בעניין המסירות נפש.
 B¯B„aחז"ל משווים את מרדכי
¿ ‰LÓk
∆… ¿ B¯B„a¿ Ïe˜L
» ˙B¯Bc‰aL
«¿∆ ‰Ê·c
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« LÈ≈ ‰Ê∆ Ètƒ ÏÚÂ
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¯ ÈÚBדווקא למשה רבינו«¬ « ,
≈ e˜fÁ
¿ƒ ,ÏÚBÙa
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∆∆ ˙e¯ÈÒÓÏ
ƒ¿ƒ eÎ¯ˆ‰L
∆¿¿À
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∆… ¿ ˙‡∆ (‰LÓc
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) Ï‡¯NÈשהם ה» ¿ «¿ƒ
≈ »¿ƒ
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»¡ »

l`xyi ipa z` devz dz`e

יג

)דוקא( הי' שקול בדורו כמשה בדורו .ויש לומר ,שמהמעלות דמרדכי היהודי הוא
שהוא הי' הרעיא מהימנא ) (ielibaשל  l`xyi lkשבדורו .בדוגמת משה רעיא
מהימנא שהמשיך דעת לכל ישראל שבדורו ,כמובן גם מזה שדורו של משה )כל
אנשי דורו( נק' דור דעה ] .39אלא שבמשה הי' גילוי ענין זה )שהוא רעיא מהימנא
דכל ישראל( על ידי שהמשיך דעת לכל אנשי דורו ,ובמרדכי הי' גילוי ענין זה על
ידי שגילה כח המסירות נפש שבכל אנשי דורו[ .ויש לומר ,דעל ידי שמביא
בהמאמר מה שכתוב במדרש שמרדכי בדורו הי' שקול כמשה בדורו ,על ידי זה פסק
בעל המאמר את הדין על עצמו  ,40שהוא הרעיא מהימנא ) (ielibaשל כל אנשי הדור.
ח(  ÏÚÂפי זה יש לבאר קשר )וסדר( הענינים )בהמאמר( בביאור הפסוק ואתה
תצוה גו' ,שבתחלה מבאר את הפירוש דואתה תצוה את בני ישראל,
שמשה הוא מקשר ומחבר את בני ישראל )עם אור אין סוף( על ידי שהוא זן ומפרנס
את האמונה ,ולאחרי זה מבאר שגם רועי ישראל שבכל דור )אתפשטותא דמשה(
מחזקים את האמונה דישראל וכמו מרדכי )משה שבדורו( שחיזק את אמונתם של
ישראל לעמוד חזק בלימוד התורה וקיום המצוות ,ולאחרי זה מבאר הפירוש בכתית
למאור )שבפסוק ואתה תצוה שמדבר לכאורה במשה עצמו( כי זה שמשה מגלה
בחינת המאור דישראל )עצם הנשמה( ,הוא בעיקר על ידי אתפשטותא דילי' שבזמן
 (39ראה ויק"ר פ"ט ,א .במדב"ר פי"ט ,ג .וש"נ.
 (40ע"ד הפירוש בלשון המשנה )אבות רפ"ג( "דין
וחשבון" )דין ואח"כ חשבון(  -ע"פ דברי המשנה )שם
מט"ז( ש"נפרעין ממנו מדעתו ושלא מדעתו" ,שלאחרי

שהאדם פוסק מדעתו דינו של חבירו ,פוסק דין לעצמו
שלא מדעתו ,כיון שע"פ "דין" זה עושים "חשבון" בנוגע
למצבו הוא )ראה לקו"ש ח"ו ע'  .283וש"נ(.
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˙‡∆ ÌÈ˜fÁÓ
ƒ¿«¿ (‰LÓc
)‡˙∆… ¿ ‡˙eËLt
» ¿ «¿ƒ ¯Bc ÏÎaL
»¿∆ ÏÎc
»¿ ‡ÓÈ‰Ó
¯»¿ ≈¿ ‡ÈÚ
)»¬« ‡e‰L
∆ ‰Ê∆ ÔÈÚ
»¿ƒ Èelbƒ
(B¯B„aL
)¿∆ ‰LÓ
∆… ÈÎc¯Ó
«¿¿» BÓÎe
¿ Ï‡¯NÈc
≈ »¿ƒ¿ ‰eÓ‡‰
‡» ¡» ÈL
≈¿« ÏÎÏ
»¿ ˙Úc
«« CÈLÓ‰L
ƒ ¿ƒ∆ È„È
≈¿ ÏÚ« (Ï‡¯NÈ
≈ »¿ƒ
˜ÊÁ
»» „BÓÚÏ
¬« Ï‡¯NÈ
≈ »¿ƒ ÏL
‡∆ Ì˙eÓ
»» ¡ ˙‡∆ ˜fÁL
≈ƒ∆ ‰lbL
»ƒ∆ È„È
≈¿ ÏÚ« ‰Ê∆ ÔÈÚ
»¿ƒ Èelbƒ ‰È‰
»» ÈÎc¯Ó·e
«¿¿»¿ ,B¯Bc
‰Ê∆ È¯Á‡Ïe
≈¬«¿ ,˙BÂˆn‰
¿ƒ« Ìei˜Â
ƒ¿ ‰¯Bz‰
» « „enÏa
ƒ¿ LÈÂ
‡≈¿ .[B¯Bc ÈL
≈¿« ÏÎaL
»¿∆ LÙ
∆∆ ˙e¯ÈÒn‰
ƒ¿« Ák
…«
 '¯B‡nÏהקשור בזמן הגלות
»« ˙È˙Î'a
ƒ» ¿ Le¯t‰
≈« ¯‡·Ó
 ‡È·nLכ"ק אדמו"ר הריי"צ ¿»≈
ƒ≈∆ È„È
≈¿ ÏÚc
«¿ ,¯ÓBÏ
«
 ‰eˆzלמרות
∆«¿ ‰z‡Â
»«¿ ˜eÒÙa
)Lמילים אלו כתובות ¿»
∆
 L¯„naאודות מעלתו
»¿ƒ« ·e˙kM
 ¯Ó‡n‰aשלו «»∆ ‰Ó
¿««¬»
 BÓˆÚולא בצדיקים
¿« ‰LÓa
∆… ¿ ‰¯B‡ÎÏ
» ¿ƒ ¯a„n
Lהפסוק ¿«≈
∆ ‰LÓk
∆… ¿ Ïe˜L
» ‰È‰
»» B¯B„a¿ ÈÎc¯nL
של מרדכי«¿¿»∆ ,
˙ÈÁa
 ‰l‚Óאת ¿« ƒ
∆«¿ ‰LnL
 ¯Ó‡n‰כלומר כ"ק שלאחריו(∆… ∆ ‰Ê∆ Èkƒ ,
»¬«« ÏÚa
«« ˜Òt
«» ‰Ê∆ È„È
¿≈¿ ÏÚ« ,B¯B„a
 ‡e‰ ,(‰ÓLp‰לא כל
)»»¿« ÌˆÚ
∆∆ Ï‡¯NÈc
≈ »¿ƒ¿ '¯B‡n'‰
 ,BÓˆÚכלומר « »
¿« ÏÚ« ÔÈc‰
אדמו"ר הריי"צ ˙‡∆ ,אותו «ƒ

יד

`"nyz'd oey`xÎxc` c"ei ,devz t"y

הגלות )כתית( שעוררו בישראל כח המסירות נפש שלהם ,שעל ידי זה הוא
גילוי עצם הנשמה ,מאור.
 ÍÈ¯ˆÂלהבין ,דלפי ביאור הנ"ל ,הענין דכתית למאור שייך לואתה תצוה את בני
ישראל ,לזה שמשה ואתפשטותא דילי' שבכל דור מקשרים ומחברים את
ישראל עם אור אין סוף ,ובהכתוב נאמר כתית למאור בהמשך לויקחו אליך שמן
זית זך ,דענין ויקחו אליך גו' )שישראל מביאים שמן למשה( הוא שישראל מוסיפים
תוספות אור במשה )כמובא לעיל סעיף ב מהמאמר(.
ט(  ‰ ‰Âהכתוב וקבל היהודים את אשר החלו לעשות מדבר )בפשטות( בהזמן
 ixg`lyהנס דפורים .ויש לומר ,דמה שכתוב בהמאמר דפירוש וקבל
היהודים את אשר החלו לעשות הוא שבימי אחשורוש קיבלו מה שהחלו במתן
תורה ,הוא גם לפי פשטות הכתוב שוקבל גו' הי' לאחרי הנס .ועל פי זה ,בזה
שבימי אחשורוש קיבלו מה שהחלו במתן תורה ,שני ענינים .הקבלה שהיתה בזמן
הגזירה על ידי המסירות נפש שלהם )כמפורש בהמאמר( ,והקבלה שהיתה לאחרי
הנס דפורים ,שהיא נעלית יותר גם מהקבלה בזמן הגזירה )כדלקמן( .ויש לומר,
xwir

ביאור
 "˙BNÚÏאשר כאמור מבטא את המעלה הנפלאה
¬« elÁ‰
≈≈ dÈÏÈc
‡˙≈ ƒ ‡˙eËLt
» ¿ «¿ƒ È„È
≈¿ ÏÚ« ¯wÚa
כך בדורו אלא ¿»ƒ
¯a„Ó
 Ákאליה הגיעו דווקא בזמן הגלות ,הרי פסוק זה ¿«≈
«… Ï‡¯NÈa
≈ »¿ƒ¿ e¯¯BÚL
)¿ ∆ (˙È˙k
ƒ» ˙eÏb‰
»« ÔÓÊaL
∆«¿ƒ
 ÌÈ¯eÙcשהרי
ƒ ¿ Òp‰
שׁלּאחרי «≈
ֵ ֲ ַ ְ ֶ ÔÓf‰a
)«¿«¿ (˙eËLÙa
עקּר ¿« ¿
ַ ִ ‡e‰ ‰Ê∆ È„È
≈¿ ÏÚL
«∆ ,Ì‰lL
∆»∆ LÙ
∆∆ ˙e¯ÈÒn‰
«¿ƒ
פסוק זה נאמר במגילת אסתר לאחר ביטולה של גזירת המן.
.¯B‡Ó» ,‰ÓLp‰
»»¿« ÌˆÚ
∆∆ Èel‚ƒ
 ¯Ó‡n‰aשל כ"ק
»¬««¿ ·e˙kL
»∆ ‰Óc
« ¿ ,¯ÓBÏ
« LÈÂ
בתחילת המאמר למדנו שבפסוק 'ואתה תצוה' ישנם שני ¿≈
˙‡∆ ÌÈ„e‰i‰
"ƒ ¿« Ïa˜Â
 Le¯Ùcהפסוק ¿≈ƒ
חלקים .המילים 'ואתה תצוה את בני ישראל' מדברות אודות אדמו"ר הריי"צ ¿ ≈
‡LB¯ÂLÁ
≈¿ «¬ ÈÓÈaL
≈ ƒ∆ ‡e‰ "˙BNÚÏ
¬« elÁ‰
‡≈≈ ¯L
פעולתו של משה רבינו בבני ישראל .ובמילים 'ויקחו אליך ¬ ∆
 ‰¯Bzכיוון שבתקופת
» ÔzÓa
««¿ elÁ‰L
˜≈≈∆ ‰Ó« eÏa
שמן זית זך וגו' מדובר אודות היתרון והמעלה שבני ישראל ¿ƒ
מוסיפים אצל משה רבינו.

˙È˙Î'c
ƒ» ¿ ÔÈÚ‰
»¿ƒ» ,Ï"p‰
«« ¯e‡a≈ ÈÙÏc
ƒ¿ƒ ,ÔÈ·‰Ï
ƒ»¿ CÈ¯ˆÂ
¿»ƒ
ƒחלקו הראשון של הפסוק ,למילים
Ï CiL
»« '¯B‡nÏ
«»
‰ÊÏ
 ,'Ï‡¯NÈכלומר »∆
≈ »¿ƒ Èa
≈¿ ˙‡∆ ‰eˆz
'∆«¿ ‰z‡Â
¿«»
¯Bc ÏÎaL
»¿∆ dÈÏÈc
≈ ƒ ‡˙eËLt˙‡Â
» ¿ «¿ƒ¿ ‰LnL
∆ …∆
ÔÈ‡≈ ¯B‡ ÌÚƒ Ï‡¯NÈ
≈ »¿ƒ ˙‡∆ ÌÈ¯aÁÓe
ƒ¿«¿ ÌÈ¯M˜Ó
¿« ¿ƒ
'¯B‡nÏ
'»« ˙È˙k
‡ƒ» ¯Ó
·«¡∆ ·e˙k‰
e ,ÛBÒאולם ¿«»
'eÁ˜ÈÂ
ƒÏ CLÓ‰aחלקו השני של הפסוק ,למילים ¿¿ƒ
¿∆¿ ≈
‡EÈÏ
'∆≈ eÁ˜ÈÂ
¿ƒ¿ ÔÈÚc
 ,'CÊ» ˙ÈÊבו בזמן ¿«¿ƒ
ƒ« ÔÓL
‡∆∆ EÈÏ
≈∆
‡e‰ (‰LÓÏ
∆… ¿ ÔÓL
∆∆ ÌÈ‡È·Ó
)ƒ ƒ¿ Ï‡¯NiL
‚≈ »¿ƒ∆ 'Â
‰LÓa
∆… ¿ ¯B‡ ˙BÙÒBz
¿
ÌÈÙÈÒBÓ
ƒƒ
Ï‡¯NiL
∆≈ »¿ƒ
.(¯Ó‡n‰Ó
»¬««≈ · ÛÈÚÒ
ƒ¿ ÏÈÚÏ
)≈¿ ‡·enk
« »
בסעיפים הבאים יבואר שישנו עומק נוסף ואופן נוסף במושג
'כתית למאור' ,והגילוי שלו הוא דווקא על ידי עבודתם של
בני ישראל עצמם.

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

אחשוורוש התעלו היהודים במעלה יתירה לגבי מעלתם
ÈÙÏ
שהייתה בזמן מתן תורה ,הרי פירוש זה ƒ¿ Ìb« ‡e‰
‰È‰
"»» "'Â‚ Ïa˜Â
Lכאמור ה ¿≈ƒ
∆ ·e˙k‰
»« ˙eËLt
«¿
 Òp‰כלומר ההתעלות היתירה שגרמה לשלימות
≈« È¯Á‡Ï
¿«¬≈
קבלת התורה ,הייתה לא רק בזמן של צרה וגזירה אלא גם
ÈÓÈaL
≈ ƒ∆ ‰Êa
∆» ,‰Ê∆ Ètƒ ÏÚÂ
בזמן של רווחה«¿ .

ÈL
≈¿ ,‰¯Bz
» ÔzÓa
««¿ elÁ‰M
˜≈≈∆ ‰Ó« eÏa
‡¿ƒ LB¯ÂLÁ
¬« ¿≈

 ‰Ïaw‰השלימה של התורה
 .ÌÈÈÚעניין אחד הוא ««»»
ƒ»¿ƒ
È„È
 ‰¯Êb‰אשר קבלה זו הייתה «≈¿ ÏÚ
»≈¿« ÔÓÊa
«¿ƒ ‰˙È‰L
∆»¿»
 ¯Ó‡n‰aוכמו
)»¬««¿ L¯BÙnk
» ¿« Ì‰lL
∆»∆ LÙ
∆∆ ˙e¯ÈÒn‰
«¿ƒ
 ‰Ïaw‰השלימה של
כן לעיל בסעיף ד'(¿Â ,עניין שני הוא ««»»
‡È‰L
ƒ∆ ,ÌÈ¯eÙc
ƒ ¿ Òp‰
≈« È¯Á‡Ï
≈¬«¿ ‰˙È‰L
התורה ∆»¿»
‰¯Êb‰
»≈¿« ÔÓÊa
 ‰Ïaw‰Óשהייתה «¿ƒ
»»««≈ Ìb« ¯˙BÈ
≈ ˙ÈÏÚ
«¬≈
) Ôn˜Ï„kסעיף י'( .למדנו לעיל בסעיף ד' שההתעלות
¿» «¿ƒ
היתירה בזמן אחשוורוש כרוכה ב'שבירה' וב'כתית' אשר
גרמו להתגלותה של עצם הנשמה כרמוז במילים "כתית

l`xyi ipa z` devz dz`e

טו

שעל דרך זה הוא בנוגע כתית למאור ,שעל ידי הענין דכתית שבזמן הגלות מגיעים
להמאור ,דשני ענינים בזה .כשישראל נמצאים במצב של כתית מצד זה שישנם
גזירות על קיום התורה ומצוות )כמו שהי' בזמן אמירת המאמר( ,ועל ידי זה מגיעים
להמאור על ידי המסירות נפש שלהם .ועוד ענין בכתית למאור ,שגם כשישראל
נמצאים במצב של הרחבה ,הרחבה בגשמיות וגם הרחבה ברוחניות ,אלא שהם
נמצאים בגלות ] 41ועל דרך המצב שהי' לאחרי הנס דפורים ,שליהודים היתה אורה
ושמחה וששון ויקר  ,42בפשטות וגם ברוחניות ] 43ויתירה מזה ozip ond zia mby
 ,44xzq`lשהי' אז גם המעלה דאתהפכא[ ,אלא שאכתי עבדי אחשורוש אנן  ,[45הם
שבורים ונדכאים )כתית( מזה שהם בגלות .ועל ידי הכתית דישראל מזה שנמצאים
בגלות ,מגיעים להמאור.
 ÔÈ Ú‰Âהוא ,דזה שישראל הם שבורים מזה שהם בגלות )גם כשיש להם הרחבה
בגשמיות וברוחניות( ,הוא ,כי רצונו האמיתי של כל אחד מישראל הוא
שיהי' גילוי אלקות ,ועד שזה )גילוי אלקות( נוגע לעצם מציאותו ,ולכן ,זה שבזמן
 (41להעיר ,דבפנים המאמר )סט"ו( מובא )רק( "זמן
הגלות" ,ובה"קיצור" " -זמן הגלות והגזירה".
 (42אסתר ח ,טז.

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

ביאור
Ìb« Ê‡» ‰È‰L
לאסתּר ,כלומר ∆»»
נתּן ְ ֶ ְ ֵ
המן ִ ַ
שׁגּם ֵבּית ָ ָ
למאור" .מכך שגם בזמן של הרווחה ניתן להגיע להתעלות ֶ ַ
 ‡Ît‰˙‡"cחשוכא לנהורא" )=התהפכות
»¿«¿ƒ ¿ ‰ÏÚn‰
דומה ,אם כן מוכרח הדבר שגם אז קיים עניין של 'כתית'»¬«« .
Lמכל מקום עדיין נמצאים בגלות
‡∆ ‡l
 Ú‚Baלעניין החושך לאור([»∆ ,
«≈ ¿ ‡e‰ ‰Ê∆ C¯c
∆∆ ÏÚL
«∆ ,¯ÓBÏ
¿Âאכן ≈« LÈ
‡"Ô
‡«¬ LB¯ÂLÁ
≈¿ «¬ È„·Ú
"‡≈¿« Èzk
 È„Èוכלשון הגמרא ««ƒ
≈¿ ÏÚL
 ,'¯B‡nÏאשר משמעותו היא ∆«
'»« ˙È˙k
של »ƒ
ÌÈ‡k„Â
ƒ»¿ƒ¿ ÌÈ¯e·L
ֿ) ÌÈÚÈbÓעדיין עבדי אחשורוש אנו([ƒ ¿ Ì‰≈ ,
ƒ ƒ« ˙eÏb‰
»« ÔÓÊaL
«¿ƒ∆ '˙È˙Î'c
ƒ» ¿ ÔÈÚ‰
»»¿ƒ
È„È
¿Â .˙eÏbaגם «≈¿ ÏÚ
»« Ì‰L
)Óƒ (˙È˙kעצם ∆≈∆ ‰f
 ‰Êaהקשורים לשני סוגי »ƒ
∆» ÌÈÈÚ
ƒ»¿ƒ ÈLc
≈¿ ƒ ,'¯B‡n‰'Ï
¿ «»
 Ï‡¯NÈcהנגרם Óƒעצם ∆‰f
 '˙È˙k'‰והלב נשבר ¿≈ »¿ƒ
ƒ» « ·vÓa
»«¿ ÌÈ‡ˆÓ
ƒ»¿ƒ Ï‡¯NiLk
תקופות .עניין אחד הוא ¿ ∆≈ »¿ƒ
.¯B‡n‰
¿Ï ÌÈÚÈbÓהתגלות «»
ƒ ƒ« ,˙eÏba
»« ÌÈ‡ˆÓpL
∆ƒ»¿ƒ
Ìei˜ƒ ÏÚ« ˙B¯Êb
≈¿ ÌLiL
»¿∆∆ ‰Ê∆ „vÓ
'«ƒ '˙È˙k
ƒ» ÏL
∆
 ,‡e‰ ÔÈÚ‰Âהסיבה לכך שכשם שמסירות נפש בזמן
‡»¿ƒ»¿ ˙¯ÈÓ
« ƒ¬ ÔÓÊa
«¿ƒ ‰È‰L
)»»∆ BÓk
¿ ˙BÂˆÓe
¿ƒ ‰¯Bz‰
« »
הגזירות קשורה בגילוי עצם הנשמה ,כך גם היות היהודי
 ¯Ó‡n‰על ידי כ"ק אדמו"ר הריי"צ בזמן המשטר
««¬»
הקומוניסטי בברית המועצות ,מספר חדשים לפני מאסרו.
ובמהלך ההתוועדות בה נאמר המאמר וכמו כן במאמר עצמו
‰Ê∆ È„È
≈¿ ÏÚÂ
תבע אדמו"ר הריי"צ מסירות נפש(«¿ ,

LÙ
∆∆ ˙e¯ÈÒn‰
ƒ¿« È„È
≈¿ ÏÚ« '¯B‡n‰'Ï
»« ¿ ÌÈÚÈbÓ
«ƒ ƒ
ÌbL
«∆ ,'¯B‡nÏ
»« ˙È˙Î'a
 ÔÈÚהקיים ¿ »ƒ
»¿ƒ „BÚÂ¿ .Ì‰lL
∆»∆
‰·Á¯‰
»» ¿« ,‰·Á¯‰
»» ¿« ÏL
∆ ·vÓa
»«¿ ÌÈ‡ˆÓ
ƒ»¿ƒ Ï‡¯NiLk
¿ ∆≈ »¿ƒ
Ì‰L
‡≈∆ ‡l
»∆ ,˙eiÁe¯a
ƒ» ¿ ‰·Á¯‰
»» ¿« Ì‚Â
«¿ ˙eiÓL‚a
¿«¿ƒ
Lאכן
∆ ·vn‰
»«« C¯c
]∆∆ ÏÚÂ
«¿ ˙eÏba
»« ÌÈ‡ˆÓ
עדיין ƒ»¿ƒ
‰˙È‰
»¿» ÌÈ„e‰ilL
ƒ ¿«∆ ,ÌÈ¯eÙc
ƒ ¿ Òp‰
≈« È¯Á‡Ï
≈¬«¿ ‰È‰
»»
 ,¯˜ÈÂבכל המובנים
» ƒ ÔBNNÂ
» ¿ ‰ÁÓNÂ
‡»¿ƒ ¿ ‰¯B
»
‰fÓ
]∆ƒ ‰¯È˙ÈÂ
» ≈ ƒ ˙eiÁe¯a
ƒ» ¿ Ì‚Â
 ˙eËLÙaבגשמיות ¿«
¿« ¿

שבור ו'כתית' מהימצאותו בגלות מעורר את גילוי עצם
Óƒ ÌÈ¯e·Lעצם ∆‰f
ƒ ¿ Ì‰≈ Ï‡¯NiL
≈ »¿ƒ∆ ‰Êc
הנשמה∆¿ ,

˙eiÓL‚a
ƒ¿«¿ ‰·Á¯‰
»» ¿« Ì‰Ï
∆» LiLk
)≈∆ ¿ Ìb
« ˙eÏba
»« Ì‰L
∆≈
Ïk» ÏL
∆ ÈzÓ‡‰
ƒƒ¬» BBˆ¯¿ Èkƒ ,‡e‰ ,(˙eiÁe¯·e
¿ »ƒ
‡ ,˙e˜Ïישנם
… ¡ Èelbƒ ‰È‰iL
∆¿ƒ∆ ‡e‰ Ï‡¯NiÓ
‡≈ »¿ƒƒ „Á
∆»

דברים שלמרות שהאדם חפץ בהם אך מציאותו אינה תלויה
בהם ,לעומתם ישנם דברים אשר בלעדם חייו אינם חיים.
 „Úכדי כך
¿Âכמו כן רצונו של יהודי בגילוי אלוקות הוא «
 B˙e‡ÈˆÓדבר
ƒ¿ ÌˆÚÏ
∆∆¿ «Ú‚B
‡≈ (˙e˜Ï
)… ¡ Èelb
ƒ ‰fL
∆∆
זה מתבטא בכך שכשחסר בגילוי אלוקות איננו יכול להשלים
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הגלות אין מאיר גילוי אלקות כמו שהי' בזמן הבית ]ובפרט כשמתבונן בזה שאמרו
רבותינו ז"ל 46כל מי שלא נבנה בית המקדש בימיו הרי זה כאילו נחרב בימיו[ ,הנה
אינגאנצן צוטרייסלט ,כתית .וגם כשהוא בדרגא נעלית ביותר
ַ
מזה עצמו איז ער
47
שמאיר אצלו גילוי אלקות בדוגמת הגילוי שהי' בזמן הבית  ,מכל מקום ,מזה
שבכללות העולם אין מאיר הגילוי ,מוכח ,שגם הגילוי שמאיר אצלו הוא גילוי
מוגבל .דכשמאיר גילוי אור אין סוף הבלי גבול הגילוי הוא בכל מקום ,וכשישנו
מקום אחד )אפילו פינה נדחת( שאין מאיר שם גילוי אלקות ,הוא מפני שהגילוי )גם
בהמקום שהוא מאיר( הוא גילוי מוגבל] .וזהו מה שמובא במאמר אדמו"ר הזקן 48
דאיתא בתיקונים  49שאפילו אם הי' צדיק אחד חוזר בתשובה שלימה בדורו הי' בא
משיח ,כי על ידי תשובה שלימה ממשיכים גילוי אוא"ס הבל"ג ,וגילוי זה הוא בכל
מקום[ .ומזה שאין מאיר אצלו גילוי עצמות אור אין סוף ,הוא נשבר ונדכא ,כתית.
]ועל דרך הידוע שחולה בגימטריא מ"ט ,שגם כשמשיג מ"ט שערי בינה אלא שחסר
לו שער הנו"ן ,הוא חולה  .[50וידוע מה שכתב הצמח צדק  51שהי' נשמע ממורינו
 (46ראה ירושלמי יומא פ"א ה"א )ד ,ב( .מדרש
תהלים עה"פ קלז ,ז.
 (47להעיר מהידוע ש"לפני  . .רשב"י לא נחרב הבית
כלל" )פלח הרמון שמות ע' ז בשם אדה"ז(.
 (48מאמרי אדה"ז הקצרים ע' תג.
 (49כ"ה במאמרי אדה"ז הקצרים שם .וראה זהר

חדש ס"פ נח )כג ,ד( :דאי יחזרון בתשובה רישי כנישתא
או חדא כנישתא יתכנש כל גלותא.
 (50טעהמ"צ להאריז"ל פ' וירא .לקו"ת ברכה צז ,ב.
המשך וככה תרל"ז פס"ג )ע' צט(.
 (51הובא בשרש מצות התפלה להצ"צ פ"מ )קלח,
סע"א(.
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קשור בגילוי אור אין סוף הבלי גבול[ .תשוקה זו לגילוי
עצמוּתוֹ ית'
אור אין סוף הבלי גבול הקשור בגילוי של ֲ ְ
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גאר ניסט איך וויל ניט דאיין גן עדן איך
ורבינו נ"ע )אדמו"ר הזקן( איך וויל זע ָ
וויל ניט דאיין עולם הבא כו' איך וויל מער ניט ַאז דיך ַאליין .ועל ידי שהי' נשמע
לשון זה מאדמו"ר הזקן ]דפירוש  'idנשמע הוא שזה הי' לא רק בזמנים מיוחדים
אלא שזה הי' דבר הרגיל[ ,ובפרט לאחרי שנתפרסם זה על ידי הצמח צדק ,ניתן
הכח לכל אחד ואחת מישראל שעיקר רצונו יהי' גילוי העצמות ,ועד כדי כך,
שכשאין מאיר גילוי זה ,ומכל שכן בזמן הגלות שאין מאיר אפילו הגילוי )גילוי
` (xeשהי' בזמן הבית ,הוא במצב דכתית ,ומבקש ג' פעמים בכל יום )או יותר(
ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים ,שאז יהי' גילוי אלקות ועד לגילוי העצמות.
וזהו כתית למאור ,שעל ידי הענין דכתית מזה שנמצאים בגלות מגיעים להמאור ,כי
זה שהרצון דכל אחד מישראל הוא גילוי אלקות ועד שזה נוגע לעצם מציאותו
]שלכן הוא נשבר ונדכא )כתית( מזה שבזמן הגלות לא יש גילוי אלקות[ הוא מצד
עצם הנשמה ,מאור שבנשמה ,שהתקשרותה באלקות היא התקשרות עצמית.
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הוא בגילוי אלוקות .על פי זה יובן מדוע ה'כתית' ושברוןֿ
לב הזה קשור בגילוי עצם הנשמה ,כיוון שעצם הנשמה היא
הסיבה לכך שכל רצונו של היהודי הוא בגילוי אלוקות.
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התקשרותה של עצם הנשמה באלוקות הרי זה כיוון שהיא
ואלוקות הם דבר אחד ממש ,היא זה אלוקות ואלוקות זה
היא ,דבר הבא לידי ביטוי בכך שאיננה יכולה לשאת מצב
בו האלוקות אינו בגילוי.
 („"ÂÈבסעיף הקודם דובר אודות כך שכשם שעצם הנשמה
מתגלית על ידי מסירות הנפש בתקופה בה ישנן גזירות כך
היא מתגלה גם בתקופת רווחה על ידי ה'כתית' ושיברון הלב
הנובע מעצם ההימצאות בגלות .בסעיף זה יבואר יתירה מזו,
דרגת עצם הנשמה המתגלה בכך היא נעלית עוד יותר מזו
המתגלה באמצעות מסירות הנפש בזמן הגזירות.
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יו"ד(  ˘ÈÂלומר ,שבחינת המאור דהנשמה המתגלית על ידי הענין דכתית מזה
שנמצאים בגלות ,היא נעלית יותר מבחינת המאור דהנשמה שמתגלית
על ידי מסירות נפש .והענין הוא ,דמהטעמים על זה שבמתן תורה היתה רק
ההתחלה )החלו לעשות( ובימי אחשורוש היתה הקבלה )וקבל היהודים( הוא ,כי
זה שהקדימו נעשה לנשמע במתן תורה הי' מפני שכפה עליהם הר כגיגית  ,52גילוי
מלמעלה ,53ובימי אחשורוש היתה הקבלה מצד עצמם .ויש לומר ,שהאמונה
דישראל מצד זה שהנשמה שלמעלה  d`exאלקות )אמונה שמצד סיבה( הוא על
דרך שהקדימו נעשה לנשמע )במתן תורה( מצד הגילוי דלמעלה  ,54וזה שבימי
אחשורוש היתה הקבלה מצד עצמם ,הוא ,כי אז נתגלה ההתקשרות באלקות שמצד
עצם הנשמה ,התקשרות עצמית שמצד עצם מציאותם.
ובפרטיות יותר יש לומר ,שגם בגילוי עצם הנשמה ,ישנם )דוגמת( שני ענינים הנ"ל.
 (52שבת פח ,א.
 (53תו"א מג"א צח ,ד ואילך .ובכ"מ .וראה גם בד"ה

הנ"ל תרפ"ז סוס"ב.
 (54להעיר גם מהמשך תער"ב ח"ב ע' תתקצו.
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התגלותה של עצם הנשמה קשורה עם האדם עצמו.
הסברת הדברים האמורים לקמן :כאמור בסעיף ה' ,הקשר
בין נשמת האדם לבין איברי גופו משמש כמשל לקשר בין
עצם הנשמה לדרגות השונות שלה.
למדנו שנשמת האדם איננה איבר נוסף אלא היא המהות
הפנימית של האדם העומדת מאחורי האיברים כולם .הנשמה
איננה שייכת לאיבר זה יותר מאיבר אחר ,היא ה'נשמה' של
הידיים והיא ה'נשמה' של הרגליים.
כאשר מביטים באיברים השונים בגוף האדם ,ניתן להגדיר
את חשיבותו של כל איבר בשתי צורות .ניתן לראות את
חשיבותו של כל איבר מצד התפקיד המיוחד השייך דווקא
אליו .אך ניתן גם לראות את חשיבותו מצד היותו חלק בלתי
נפרד מהאדם כולו .החשיבות הראשונה ,הנובעת מתפקידו
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דגילוי עצם הנשמה בענין המסירות נפש ,יש לומר ,שבנוגע  miielbd zegklהוא
דבר נוסף .וכמו שרואים בפועל בכמה אנשים ,שבהיותם במקום שהיו שם גזירות
על תורה ומצוות ,הי' להם מסירות נפש בפועל משך כמה וכמה שנים ,וכשבאו
אחר כך למדינות שאפשר לעסוק בתורה ומצוות מתוך הרחבה ,אין ניכר בהם )כל
כך( המסירות נפש שהי' להם מקודם .כי זה שעמדו במסירות נפש משך כמה וכמה
שנים הוא לפי שהאיר בהם גילוי עצם הנשמה שלמעלה מכחות הגלויים ולא נעשה
על ידי זה שינוי בכחות הגלויים עצמם ] .55דזה שעצם הנשמה היא העצם )גם(
) miielbd zegkcכנ"ל סעיף ה( ,הוא ,שעצם הנשמה הוא  mvrdשלהם ואין זה שייך
לענינם של כחות הגלויים עצמם xeivdl ,שלהם[ .והגילוי דעצם הנשמה בזה שהוא
enk

 (55וראה ד"ה בלילה ההוא ה'תשכ"ה ס"ח ,ובהערה  49שם )סה"מ מלוקט ח"ד ע' קפח(.
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המיוחד לו ,היא קשורה בצורתו הגלויה של האיבר בה הוא
שונה משאר האיברים .אולם מבחינת הנשמה חשיבותו
העיקרית של האיבר היא היותו חלק בלתי נפרד מהאדם
כולו ,מבלי הבט אם מדובר ביד או ברגל.
כמו כן כאשר מדובר אודות הנשמה עצמה .ישנן כוחותיה
הגלויים שהם שכלו ורגשותיו של האדם ,וישנה עצם
הנשמה .מבחינת המהות הפנימית של כוחות הנפש הרי
מעלתו של כל כח היא בכך שהוא חלק בלתי נפרד מהנשמה
כולה .אך מבחינת מציאותם הגלויה של הכוחות ,לכל כח
יש את מהותו הפרטית המייחדת אותו .לכל כח ישנה
ה'תבנית' הרוחנית המייחדת אותו .מה שמייחד את כח
השכל היא ה'תבנית' הרוחנית של שכל ,באותה מידה שמה
שמייחד את כח החסד שבנפש זו ה'תבנית' הרוחנית של
חסד' .תבנית' זו המגדירה את יחודיותו של כל כח נקראת
בשם ה'ציור' בו הוא 'מצוייר' .כאמור ,עצם הנשמה הינה
ה'נשמה' של כל חלקי הנפש ושל כל הכוחות כולם .היא
כשלעצמה איננה קשורה בתבנית זו או אחרת ,מבחינתה
חשיבותו של כל כח היא מצד היותו חלק בלתי נפרד
מהנשמה כולה .לגביה ה'ציור' הפרטי של כל כח ,איננו
תופס מקום.
מציאותם הגלויה של כוחות הנפש הינה מוגבלת ,לכן
התגלותה של עצם הנשמה כרוכה בהתבטלותם של הכוחות
הגלויים ויציאתם מגדרם.
כיוון שהכוחות הגלויים הינם מציאותו הגלויה של האדם,
אם כן כל זמן שהתגלותה של עצם הנשמה כרוכה ביציאתם
של הכוחות מגדרם ,אין התגלות זו קשורה כל כך עם האדם
עצמו .על מנת שהתגלות זו תהיה קשורה באמת עם האדם
עצמו ,יש צורך שהכוחות הגלויים יהיו שותפים בכך.

על פי זה יובן ההבדל בין התגלותה של עצם הנשמה בזמן
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נשבר ונדכא מזה שהוא נמצא בגלות הוא שגם כחות הגלויים שלו ) xeivdדכחות
הגלויים( הם כמו חד עם העצם  .56ויש לומר ,דזה שעצם הנשמה והציור דהכחות
הם )דוגמת( שני ענינים ,הוא לפי שגם עצם הנשמה היא מוגדרת בגדר ,והגדר שלה
היא למעלה מהציור דהכחות .אבל מצד עצם הנשמה כמו שהיא מושרשת
בהעצמות ,הפשיטות דהנשמה והציור דהכחות שלה הם כולא חד .57ועל פי זה יש
לומר ,דבחינת המאור דהנשמה שמתגלית על ידי מסירות נפש היא עצם הנשמה
כמו שהיא מוגדרת בענין הפשיטות שלמעלה מציור דכחות ,ובחינת המאור
 (56ועד"ז הוא בנוגע להמשכת האמונה בפנימיות
)בדעת( ,דזה שהאמונה פועלת על הדעת הוא יתרון
ועילוי לגבי ענין המס"נ.
ויש לומר ,דהמשכת האמונה בדעת ,זה שנמשך
בגילוי היא האמונה שמצד מזלי' חזי )מקיף דחי'*( ,אלא
שהחיבור דהאמונה שלמעלה מדעת עם הדעת הוא ע"י
המשכת עצם הנשמה ]היינו שהגילוי דעצם הנשמה הוא
רק נתינת כח לבחי' האמונה שמצד המקיף דחי' שתתחבר
עם הדעת ,ולא שמתגלית עצם הנשמה עצמה[.

משא"כ זה שגילוי אלקות נוגע לעצם מציאותו,
שלכן הוא נשבר ונדכא מזה שבזמן הגלות לא יש גילוי
אלקות )ראה לעיל ס"ט(  -הרי הגילוי דהתקשרות
העצמית שמצד עצם הנשמה שמתגלית בזה שגילוי
אלקות נוגע  eze`ivn mvrlהוא ]נוסף על אופן דנתינת
כח ,גם[ שהתקשרות העצמית עצמה מאירה בגילוי
) znbecaהגילוי שלה בענין המס"נ( ,וגם גילוי זה )דעצם
הנשמה עצמה( מתחבר עם הציור דכחות הגלויים.
 (57ראה גם סה"מ מלוקט ח"ד ע' שעח.

*( ראה סה"מ עת"ר ס"ע קנד .ובכ"מ.
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וביחד עם זה תשוקתה של עצם הנשמה לגאולה ממלאה את
כל כוחות הנפש עד כדי כך שאינם יכולים לשאת את עצם
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הקיימות בה .כאמור ,הנשמה האלוקית היא "אלוקות כפי
שנעשה בבחינת נברא" .בדוגמת בן הנוצר מטיפת הזרע של
אביו ,הרי תחילה היא הייתה כלולה במוחו של האבא
והייתה חלק בלתי נפרד ממנו ,לאחר מכן היא ירדה ממוחו
של האבא ונעשתה בעלת ממשות לעצמה .כמו כן מציאותה
הגלויה של עצם הנשמה היא כזו שיש לה ממשות משל
עצמה אלא שהיא דבוקה ומאוחדת לגמרי בקדוש ברוך הוא.
אך מציאותה האמיתית בשורשה העליון היא כזו שאיננה
דבר בפני עצמו אלא היא כלולה בקדוש ברוך הוא ממש.

עם היותה למעלה מהתבנית המוגבלת של כוחות הנפש אך
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של ה' ,הרי כשם שהקדוש ברוך הוא איננו מוגדר ב'תבנית'
כל שהיא ,לא ב'תבנית' מוגבלת ואף לא ב'תבנית' של 'בלי
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דהנשמה שמתגלית על ידי הענין דכתית מזה שנמצאים בגלות ,הוא גילוי עצם
הנשמה כמו שהיא מושרשת בהעצמות.
יא(  ˘ÈÂלקשר זה עם המבואר בהמאמר 58בפי' הכתוב ואתה תצוה את בני ישראל
יצוה ויקשר את בני ישראל אזי
ויקחו אליך שמן זית גו' ,דלאחרי שמשה ַ
יביאו ישראל למשה שמן זית גו' ,שישראל על ידי עבודתם יוסיפו גילוי אור
במדריגת משה .ויש לומר מהביאורים בזה בעבודת האדם ,דזה שמשה מצוה
ומקשר את בני ישראל ,הוא ,שהוא זן ומפרנס את האמונה ,שהאמונה תהי' נוסף
על כמו שהיא מצד הגילויים דהנשמה )מצד זה שהנשמה שלמעלה רואה אלקות(
גם מצד עצם הנשמה] .ויש לומר ,דזהו מה שנאמר ואתה תצוה את בני ישראל,
מצוה )מקשר ומחבר( את בני
דלשון ואתה תצוה את בני ישראל משמע שמשה ַ
ישראל עצמם ,כי מצד עצם הנשמה ,כל ישראל הם חד  .[59ועל ידי העבודה דישראל
)לאחרי שנמשך בישראל גילוי עצם הנשמה על ידי משה( ,שגם כחות הגלויים
שלהם ) xeivdדהכחות( יהיו מתאימים לעצם הנשמה ,על ידי זה נעשה יתרון
והוספה בבחינת עצם הנשמה שנמשכה ונתגלתה בהם על ידי משה )ויקחו אליך(,
כי על ידי זה מתגלה בה שרשה האמיתי כמו שהיא מושרשת בהעצמות.
 (58סעיף ד  -הובא לעיל ס"ב.
 (59וראה המשך תער"ב ח"א פס"א ,שבראי' ישנם
חילוקי דרגות ,וזה שהאמונה היא בכל ישראל בשוה הוא

לפי ששרשה הוא התקשרות העצמית שמצד עצם הנשמה
)שלמעלה ממזלי' חזי(.
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] ,¯ÈÚ‰ÏÂשעל ידי זה ניתוסף גם בהאחדות דישראל .שהאחדות דישראל על ידי
עצם הנשמה שמתגלית בהם היא  enkדבר נוסף על מציאותם .ולכן,
אחדות זו היא על ידי שעושים נפשם עיקר וגופם טפל  .60ועל ידי גילוי עצם הנשמה
כמו שהיא מושרשת בהעצמות ,שעל ידי זה גם הציור דכחות הגלויים הוא חד עם
העצם ,האחדות דישראל היא בכל הענינים שלהם ,גם בענינים השייכים להגוף[.
 ÏÚÂפי זה יובן מה שכתוב בהמאמר  ,61דעל ידי שישראל מוסיפים )על ידי
עבודתם( במדריגת משה ,על ידי זה יהי' נר תמיד ,דלכאורה ,זה שהנר
דהנשמה )נר  62הוי' נשמת אדם  (63הוא תמיד )בשוה ,בלי שינוי( ,הוא על ידי גילוי
עצם הנשמה שנמשך על ידי משה )ואתה תצוה( ,דבעצם הנשמה אין שייך שינוי,
ובהמאמר אומר שהענין דנר תמיד הוא על ידי שישראל מוסיפים במדריגת משה,
ויקחו אליך .ויש לומר ,שבהגילוי דעצם הנשמה בדרך מלמעלה למטה על ידי ואתה
תצוה ,יש חילוק בין ערב ובוקר .שעיקר הגילוי שלה הוא כשישנם העלמות
 (60ראה תניא פרק לב.
 (61סעיף ד.

 (62משלי כ ,כז.
 (63ראה בהמאמר סט"ו.
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במשמעותם הרוחנית של הנרות ,אשר הנרות הינם הנשמות
ככתוב "נר ה' נשמת אדם".

כלומר דברים המעלימים ומסתירים על מציאות ה' ומנסים
למנוע מיהודי למלא את רצון ה' )זו תקופה של חושך

l`xyi ipa z` devz dz`e

כג

והסתרים )ערב( שעל ידי זה מתעורר ומתגלה כח המסירות נפש ,וכמו שנתבאר
לעיל )סעיף יו"ד( ,שגם אלה שבזמן הגזירה )ערב( עמדו במסירות נפש ,כשבאו
למקום שאפשר לעסוק בתורה ומצוות מתוך הרחבה )בוקר( ,אין ניכר בהם
המסירות נפש שהי' להם מקודם .ואמיתית הענין דנר תמיד )שאין שייך בו שינוי(
הוא על ידי עבודתם של ישראל שגם כחות הגלויים יהיו חד עם עצם הנשמה,
ויקחו אליך.
 ÏÚÂפי זה יש לבאר זה שכתית למאור נאמר בכתוב בהמשך לויקחו אליך גו' כי
בכתית למאור נכלל גם זה שישראל הם שבורים ונדכאים )כתית( מזה שהם
בגלות ,דענין זה הוא על ידי עבודתם של ישראל שגם כחות הגלויים שלהם יהיו
מתאימים לעצם הנשמה ,ובחי' המאור דהנשמה שמתגלית על ידי זה היא עצם
הנשמה כמו שהיא מושרשת בהעצמות ,ולכן נאמר כתית למאור בהמשך לויקחו
אליך גו'.
יב(  ‰ ‰Âהפירוש )בפשטות( בואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך גו' הוא
שמשה יצוה את בני ישראל שיקחו אליך גו' .ומזה מובן גם בפנימיות
הענינים ,דזה שמשה מצוה ומקשר את בני ישראל הוא באופן שממשיך להם נתינת
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כח גם על ויקחו אליך גו' .וכמו כן הוא בנוגע למשה שבדורנו ,כ"ק מורי וחמי
אדמו"ר נשיא דורנו ,שעבודתו לעורר ולגלות את האמונה שבכל אחד מישראל
שמצד עצם הנשמה היא באופן שאחר כך יעבדו עבודתם בכח עצמם ,ועד שיהיו
נר תמיד שאין שייך בו שינוי גם מצד כחות הגלויים.
 ÏÚÂידי זה זוכים בקרוב ממש לגאולה האמיתית והשלימה ,שאז יהי' גילוי אלקות
גם מצד המטה .ויהי' אז הבאת השמן והדלקת הנרות )ויקחו אליך שמן גו'
להעלות נר תמיד( גם בגשמיות ,בבית המקדש השלישי ,בגאולה האמיתית
והשלימה ע"י משיח צדקנו ,בקרוב ממש.
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