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בס"ד

פתח דבר
בעמדנו בימים שבין יום הבהיר כ"ח סיון, ובין יום הגדול והקדוש ג' תמוז,

הננו בזה להוציא לאור חוברת "מאמר מבואר", על מאמר דיבור המתחיל 
בהתוועדות  המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  אמר  אשר  תשמ"א",   – תצוה  "ואתה 
ש"פ תצוה, יו"ד אדר־ראשון ה'תשמ"א, ויצא לאור מוגה ב"קונטרס פורים קטן 

תשנ"ב".

מאמר זה הוא האחרון לפני המאורע של כ"ז אד"ר תשנ"ב, אשר הגיה וחילק 
רבינו בידו הק' לכאו"א מישראל אנשים נשים וטף אור לפורים קטן תשנ"ב, 

בצירוף חתיכת 'לעקאח' וב' שטרות של דולר לצדקה.

רצון  "ויהי  רבינו:  ענה  המאמר  והפצת  הדפסת  אודות  הדו"ח  על  כן,  כמו 
שיפעל הפעולה הרצוי' והזמן גרמא וברי מזלי' כו'. אזכיר על הציון".

  

על אופן עריכת הביאור – ראה בחוברות הקודמות.

סיועו  על  שפירא,  שי'  נחמן  ר'  הרה"ת  למשפיע  נתונה  המערכת  תודת 
ועידודו הרב להכנת חוברת זו.

הערותיהם  את  לשלוח  והמעיינים  הלומדים  מכל  הקבועה  בקשתינו 
והארותיהם – היא ביתר שאת בחוברת הנוכחית, אשר נזדרזנו ביותר בהכנתה 
והדפסתה לקראת ג' תמוז; מתאים להוראות רבינו בכגון דא, למהר ולהדפיס 

ככל האפשר, ולהוסיף תיקונים במהדורות הבאות.

  

"מאמר   – זה  במאמר  ובפרט  רבינו,  תורת  לימוד  בזכות  אשר  רצון,  ויהי 
ג'  האמונה" העוסק בפעולת רעיא מהימנא, ובימים אלה, עשרים שנה לאחר 
"אינגַאנצן  )כלשון המאמר(  והתמימים  כל אחד מאנ"ש  כאשר  תמוז תשנ"ד, 
צוטרייסלט" מהמצב הנוכחי, וכולם יחד מאוחדים בבקשה ותחינה מקרב ולב 

עמוק "רצוננו לראות את מלכנו", "עד מתי"?!
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– נזכה בקרוב ממש לראות בעיני בשר את כ"ק אדמו"ר מלך המשיח, יבוא 
של  תורתו  מפיו  לשמוע  ונזכה  הקדושה,  לארצנו  קוממיות  ויוליכנו  ויגאלנו 

משיח, "תורה חדשה מאתי תצא".

 אסף חנוך בן דבורה פרומר
מערכת "מאמר מבואר"

יום הבהיר כ"ח סיון ה'תשע"ד

– פתח דבר להוצאה הראשונה דהמאמר –
בס"ד.

לקראת יום ג' שהוכפל בו כי טוב, פורים קטן הבעל"ט – הננו מוציאים לאור 
את המאמר ד"ה ואתה תצוה גו' שאמר כ"ק אדמו"ר שליט"א בהתוועדות דש"פ 

תצוה, יו"ד אדר-ראשון ה'תשמ"א.

מערכת "אוצר החסידים"

יום א' פ' כי תשא, ה'תשנ"ב )הי' תהא שנת נפלאות בכל(

שנת הצדי"ק לכ"ק אדמו"ר שליט"א,

ברוקלין, נ.י.
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בס"ד. ש"פ תצוה, יו"ד אדר-ראשון ה'תשמ"א

נר  זך כתית למאור להעלות  זית  ויקחו אליך שמן  ואתה תצוה את בני ישראל 
תמיד1, וידועים הדיוקים בזה2 דבכל הציווים שבתורה נאמר צו את בני 
ולהוסיף, דהדיוק מ"ש  ישראל.  בני  ואתה תצוה את  נאמר  וכאן  וכיו"ב,  ישראל 
משמע  תצוה  ואתה  דלשון  בהתוכן,  גם  אלא  בהלשון  רק  לא  הוא  תצוה  ואתה 
שמשה הוא המַצוה, וצריך להבין, הרי משה הוא השליח למסור לישראל את ציווי 
הקב"ה, ולמה נאמר ואתה תצוה. גם צריך להבין מ"ש ויקחו אליך, שיביאו השמן 
הוצרך  למה  אהרן,  ע"י  היתה  הנרות  שהעלאת  כיון  דלכאורה,  )אליך(,  למשה3 
להביא את השמן למשה. גם צריך להבין מ"ש שמן גו' כתית למאור, דלכאורה 
הול"ל שמן גו' להאיר. גם צריך להבין, דבפסוק שלאח"ז4 נאמר מערב עד בוקר 

וכאן נאמר להעלות נר תמיד.

שנאמר  היהודים5  וקבל  ד"ה  הידוע  )במאמרו  אדמו"ר  מו"ח  ומבאר כ"ק  ב( 
בפורים קטן תרפ"ז6(, דציווי )תצוה( הוא צוותא וחיבור7. וזהו ואתה 
תצוה את בני ישראל, שמשה הוא מקשר ומחבר את בני ישראל עם אוא"ס8. וע"י 
והוספה  יתרון  שמשה משפיע לישראל )שמקשר אותם עם אוא"ס(, עי"ז נעשה 
במשה. ]דמשה וישראל הם דוגמת ראש ורגל, כמ"ש9 שש מאות אלף רגלי העם 

1( ריש פרשתנו )תצוה(.
קיג.  ע'  תרפ"ז  )סה"מ  ס"ג  תרפ"ז  היהודים  וקבל  ד"ה  א'תקמא.  ע'  )תצוה(  פרשתנו  אוה"ת   )2

ה'תשי"א ע' 182(.
3( רמב"ן עה"פ.

4( פרשתנו כז, כא.
5( השייכות דהביאור בואתה תצוה גו' לוקבל היהודים גו' – ראה לקמן ס"ט ואילך.

6( נדפס ב"התמים" חוברת ז לה, ג ]שלו, ג[ ואילך. סה"מ תרפ"ז ע' קי ואילך. ה'תשי"א ע' 180 
ואילך. – ראה שם ס"ד.

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

8( כ"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" ואינו מוסיף "עם אוא"ס". ויש לומר, דבהמאמר מפרש שמשה 

מקשר את בני ישראל עצמם, כדלקמן סי"א.
9( בהעלותך יא, כא.
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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"כ הוא במשה וישראל, שע"י ישראל )הרגלים דמשה( מיתוסף עילוי 
במשה. דזהו מ"ש שש מאות אלף רגלי העם אשר אנכי בקרבו, שע"י רגלי העם 
נמשך הגילוי דאנכי בקרבו של משה10[. וזהו ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו 
אליך שמן זית גו', דע"י שמשה יַצוה ויקשר את בני ישראל עם אוא"ס, עי"ז יביאו 

בני ישראל שמן זית למשה )ויקחו אליך(, שיוסיפו תוספות אור במשה.

דשני  מהימנא,  רעיא  נקרא  רבינו  שמשה  בהמאמר11  מקדים  ולבאר זה,  ג( 
זן ומפרנס את  נאמן של ישראל ושהוא  פירושים בזה. שהוא רועה 
הם  שישראל  עצמם,  מצד  בישראל  שישנה  דהאמונה  האמונה.  בענין  ישראל 
מאמינים בני מאמינים12, אפשר שתהי' בבחינת מקיף, וזה שמשה רועה ומפרנס 
את ישראל בענין האמונה הוא שהאמונה תהי' בפנימיות. וזהו מ"ש בזהר13 ההיא 
אמונה דלעילא יתזן ויתפרנס מני' על ידך )ע"י משה(, דזה שמשה זן ומפרנס את 
האמונה הוא שממשיך אותה בפנימיות. וממשיך בהמאמר, דזה שמשה הוא רעיא 
אלפי  דראשי  דור14,  שבכל  דמשה  לאתפשטותא  גם  היא  בזה  הכוונה  מהימנא, 
ישראל שבכל דור הם מחזקים את האמונה דישראל )שבדורם(, שהאמונה שלהם 
כמארז"ל16  שבדורו,  דמשה  האתפשטותא  שהי'  מרדכי15,  וכמו  בפנימיות.  תהי' 
שמרדכי בדורו כמשה בדורו, שגם בזמן גזירת המן, שלימוד התורה וקיום המצוות 
אז הי' קשור עם מס"נ, הקהיל קהילות ברבים לחזק את אמונתם של ישראל בהוי' 
שמשה  בארוכה  שמבאר  ולאחרי  המצוות.  וקיום  התורה  בלימוד  חזק  ולעמוד 
ואתפשטותא דילי' שבכל דרא מחזקים את האמונה דישראל, מבאר17 דיוק לשון 
הכתוב שמן גו' כתית למאור )למאור ולא להאיר(, שבזמן הגלות, שכאו"א הוא 
נשבר ונדכא, כתית, עי"ז מגיעים למאור )העצם( שממנו נמצא האור. וצריך להבין 

10( ראה בכ"ז בד"ה הנ"ל תרפ"ז ס"ה.
11( סעיף ד.

12( שבת צז, א.
13( ח"ג רכה, ב.

14( תקו"ז תס"ט )קיב, א. קיד, א(.
15( ראה בד"ה הנ"ל תרפ"ז ס"ג וסט"ו.

16( אסת"ר פ"ו, ב.
17( בד"ה הנ"ל תרפ"ז סט"ו.
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שמשה  לפנ"ז  )בהמאמר(  להמבואר  למאור  בכתית  דהפירוש  השייכות 
]ואתפשטותא דילי' שבכל דרא[ זן ומפרנס את האמונה שתהי' בפנימיות.

ד( והנה הביאור בפסוק ואתה תצוה בא )בהמאמר( בהמשך להמבואר בתחלת 
המאמר, דפירוש וקבל היהודים את אשר החלו לעשות18 הוא שקבלו 
)החלו לעשות(,  מה שהחלו בהזמן דמתן תורה19. דבמתן תורה היתה ההתחלה 
ובימי אחשורוש )בזמן גזירת המן( היתה הקבלה, וקבל היהודים. ]וע"ד מארז"ל20 
עה"פ21 קיימו וקבלו היהודים, קיימו מה שקבלו כבר, דזה שהקדימו נעשה לנשמע 
במ"ת היתה רק הקבלה, ובימי אחשורוש22 קיימו מה שקבלו23[. ומדייק בהמאמר, 
שלכאורה הוא דבר פלא24, דבמתן תורה היו ישראל בתכלית העילוי, והי' אז אצלם 
נעלים  גילויים  ]דנוסף לזה שגם קודם מ"ת היו  נעלית  גילוי אלקות בדרגא הכי 
שהי'  הגילוי  הנה  סוף,  ים  בקריעת  ובפרט  מצרים  ביציאת  שהי'  הגילוי  ביותר, 
בתכלית  ישראל  היו  אחשורוש  ובימי  יותר[,  עוד  נעלה  גילוי  הי'  מ"ת  בשעת 
גלות  בדוגמת  הוא  גלות  ]דכל  גלות  שבכל  וההסתר  לההעלם  דנוסף  הירידה, 
מצרים25, וכמו שבגלות מצרים כתיב26 ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה 
קשה, עד"ז הוא בכל גלות, שישנם כמה נסיונות בקיום התורה והמצוות[, הנה אז 
)בזמן גזירת המן( הי' ההעלם וההסתר עוד יותר, ואעפ"כ, בזמן מתן תורה, כשהיו 
המן,  גזירת  ובזמן  לעשות(,  )החלו  ההתחלה  רק  היתה  העילוי,  בתכלית  ישראל 
בזה,  ומבאר  תורה.  במתן  מה שהחלו  קבלו  דוקא  אז  בתכלית השפלות,  כשהיו 

18( אסתר ט, כג.
היהודים  וקבל  ברד"ה  נסמנו   – ובכ"מ  ג.  צו,  מג"א  בתו"א  היהודים  וקבל  ברד"ה  גם  כ"ה   )19

ה'תשי"א )סה"מ מלוקט ח"ג ע' סז הערה 4(.
20( שבת פח, א.
21( אסתר ט, כז.

22( מהמשך 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 הנס שנעשה 

להם". ואולי יש לומר דשני ענינים בזה – ראה לקמן ס"ט.
23( כ"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.
24( הביאור בדיוק לשון זה – ראה ד"ה וקבל היהודים דפורים קטן ה'תשל"ח ס"א )סה"מ מלוקט 

ח"א ע' שיז(.
25( ראה ב"ר פט"ז, ה "כל המלכיות נקראו על שם מצרים על שם שהם מצירות לישראל".

26( וארא ו, ט.
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דבזמן הגזירה, הי' קיום התומ"צ שלהם במס"נ. ]דנוסף לזה שהי' להם מס"נ שלא 
לכפור ח"ו ]כמבואר בתו"א27, שבאם היו ממירים דתם לא היו עושים להם כלום, 
כי הגזירה היתה רק על היהודים, ואעפ"כ לא עלתה על דעתם מחשבת חוץ ח"ו[, 
הי' להם מס"נ גם על קיום התומ"צ28, ועד שהקהילו קהילות ברבים ללמוד תורה 
במס"נ29[. והתעוררות המס"נ שלהם היתה ע"י מרדכי היהודי, משה שבדורו. וזהו 
ובזמן  ההתחלה  רק  היתה  תורה  דבמתן  לעשות,  החלו  אשר  את  היהודים  וקבל 
נתעלו  תומ"צ  על  בפועל  אז מס"נ  להם  ע"י שהי'  כי  היתה הקבלה,  המן  גזירת 
)בענין זה( למדריגה נעלית יותר מכמו שהיו בזמן מתן תורה, ולכן אז דוקא היתה 

הקבלה, וקבל היהודים.

ולכאורה יש לומר, שהפירוש בכתית למאור, שע"י כתית )נשבר ונדכא( מגיעים 
להמאור, הוא ביאור על זה שבזמן הגזירה דוקא באו למס"נ באופן 
נעלה ביותר30. כי מס"נ היא מצד עצם הנשמה שלמעלה מגילוי, מאור )שממנו 
הנשמה,  עצם  נתגלה  ונדכא(,  )נשבר  דכתית  במצב  אז  וע"י שהיו  האור(,  נמצא 
מאור. 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( ויש לבאר זה ע"פ הידוע31 דזה שישראל מאמינים באלקות באמונה פשוטה 
ואין צריכים ראיות על זה הוא מצד שני טעמים. לפי שמזלייהו חזי32. 
בהנשמה  פועל  וזה  משכל(,  שלמעלה  )ראי'  שלמעלה רואה אלקות  דהנשמה 
הנשמה  מעצם  הוא  האמונה  דשורש  ביאור,  ועוד  באלקות.  האמונה  שבגוף 
התקשרות  היא  באלקות  מקושרת  הנשמה  שעצם  דזה  חזי(.  ממזלי'  )שלמעלה 
ויש לומר,  עצמית )שאינה תלוי' בסיבה, גם לא בענין הראי' שלמעלה משכל(. 
דמהחילוקים שבין שני הביאורים )הענינים( הוא, דהאמונה בהנשמה המלובשת 
שהנשמה  דכיון  מקיף.  בבחינת  היא  שלמעלה  הנשמה  מראיית  הבאה  בגוף 

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

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

30( ראה הערות הקודמות.
)ע' קיד(. וראה גם המשך הנ"ל ח"ב ע' א'קפב "האמונה כו'  31( ראה המשך תער"ב ח"א פס"א 

משום דמזלי' חזי, דהנשמה כמו שהיא למעלה היא רואה כו', וכן ענין האמונה שמצד עצם הנשמה".
32( לשון הגמרא – מגילה ג, א.
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היא  בגוף  המלובשת  בהנשמה  פעולתה  לכן  למעלה מהתלבשות  היא  שלמעלה 
בבחינת מקיף. ובכדי שהאמונה )בהנשמה המלובשת בגוף( תהי' בפנימיות, הוא 
של  העצם  היא  הנשמה  עצם  כי  הנשמה.  דעצם  עצמית  ההתקשרות  גילוי  ע"י 
הנשמה המלובשת בהגוף, ולכן, האמונה דהנשמה המלובשת בהגוף שמצד עצם 

הנשמה היא בפנימיותה.

ועפ"ז יש לבאר קשר הענינים שבהמאמר, שהענין ד)כתית( למאור בא בהמשך 
האמונה  את  ומפרנס  זן  שמשה  זה  כי  מהימנא,  דרעיא  הענין  לביאור 
שתהי' בפנימיות הוא ע"י שהוא מגלה את עצם הנשמה )שלמעלה ממזלי' חזי(, 
ָמאור שלמעלה מאור. ומ"ש כתית למאור, ומבאר בהמאמר שבכדי להגיע להמאור 
הוא ע"י הענין דכתית שבזמן הגלות, הוא, כי עיקר הגילוי דעצם הנשמה )מאור( 

הוא בענין המס"נ )שעיקרו הוא בזמן הגלות(, כדלקמן.

ו( והענין הוא, דזה שהאמונה דישראל היא באופן שהוא מוסר נפשו על זה, הוא 
)בעיקר( בהאמונה שמצד עצם הנשמה. דהאמונה מצד זה שהוא רואה 
היא  הראי'  שמצד  דההתאמתות  ]כידוע  גדול  בתוקף  שהיא  הגם  חזי(,  )מזלי' 
זה  )מצד  סיבה  היא מצד  כיון שהאמונה שלו  מ"מ,  ביותר33[,  גדולה  התאמתות 
שרואה( ואינה קשורה עם עצם מציאותו, אינו מוכרח שימסור נפשו על זה, וזה 
שהאמונה  מפני  הוא  זה  על  נפשו  מוסר  שהוא  באופן  היא  דישראל  שהאמונה 

באלקות היא העצם שלו, ולכן אי אפשר כלל שיכפור ח"ו.

ועפ"ז יש לבאר מ"ש 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 במס"נ בקיום התומ"צ. 
דלכאורה, זה שמשה זן ומפרנס את האמונה הוא )כמבואר בכ"מ34 וגם במאמר זה 
עצמו35( ע"י שמשפיע לישראל דעת באלקות שעי"ז באה האמונה בפנימיות, וזה 
שרועי ישראל שבכל דור מחזקים האמונה )המבואר במאמר זה36( הוא שהאמונה 
שעיקר הענין דרעיא מהימנא  דישראל תהי' באופן דמס"נ. וע"פ הנ"ל יש לומר, 
הוא זה שהוא זן ומפרנס את האמונה עצמה, שהאמונה תהי' לא רק כמו שהיא 

33( שלכן "אין עד נעשה דיין" )ר"ה כו, א(. וראה לקו"ש ח"ו ע' 121. וש"נ.
34( תו"א משפטים עה, ב. ובכ"מ. וראה גם תניא רפמ"ב. 

35( סעיף יא.
36( משא"כ בתניא שם "יורדין ניצוצין מנשמת מרע"ה כו' ללמד דעת את העם". 
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מצד הגילויים )מצד זה שהנשמה שלמעלה רואה אלקות( אלא מצד עצם הנשמה. 
וזה שמשה ממשיך את האמונה בפנימיות )בדעת והשגה( הוא תוצאה מזה שהוא 
עצם  מצד  שהיא  כמו  האמונה  וגילוי  )המשכת  עצמה  האמונה  את  ומפרנס  זן 
גילוי  ע"י  הוא  )בדעת(  בפנימיות  האמונה  דהמשכת  ה(,  )סעיף  וכנ"ל  הנשמה(. 
לומר, דבזה שבהדורות שהוצרכו  יש  ועפ"ז  ההתקשרות עצמית דעצם הנשמה. 
דישראל  האמונה  את  דמשה(  )אתפשטותא  ישראל  רועי  חיזקו  בפועל  למס"נ 
שתהי' במס"נ, נתגלה הענין דרעיא מהימנא )בענין זה37( עוד יותר מבמשה עצמו. 
כי המשכת וגילוי האמונה כמו שהיא מצד עצם הנשמה ]שע"י משה ואתפשטותא 

דילי' שבכל דרא[, עיקר התגלותה הוא מס"נ בפועל.

)בזמן  בפורים  ישראל היתה  של כל  תומ"צ  על  בפועל  שהמס"נ  והנה ידוע  ז( 
גזירת המן(. שהמס"נ דחנוכה )בזמן גזירת יון( היתה )בעיקר( במתתיהו 
שמובא  מה  לבאר  יש  ועפ"ז  ישראל.  היתה בכל  המן  גזירת  בזמן  והמס"נ  ובניו, 
בהמאמר38 ממדרש שמרדכי הי' שקול בדורו כמשה בדורו, דהגם שאתפשטותא 
דמשה הוא בכל דור מ"מ איתא במדרש שמרדכי )דוקא( הי' שקול בדורו כמשה 
מהימנא  הרעיא  הי'  שהוא  הוא  היהודי  דמרדכי  שמהמעלות  לומר,  ויש  בדורו. 
רעיא מהימנא שהמשיך דעת לכל  ישראל שבדורו. בדוגמת משה  של כל  )בגילוי( 
ישראל שבדורו, כמובן גם מזה שדורו של משה )כל אנשי דורו( נק' דור דעה39. 
]אלא שבמשה הי' גילוי ענין זה )שהוא רעיא מהימנא דכל ישראל( ע"י שהמשיך 
דעת לכל אנשי דורו, ובמרדכי הי' גילוי ענין זה ע"י שגילה כח המס"נ שבכל אנשי 
דורו[. ויש לומר, דע"י שמביא בהמאמר מ"ש במדרש שמרדכי בדורו הי' שקול 
כמשה בדורו, עי"ז פסק בעל המאמר את הדין על עצמו40, שהוא הרעיא מהימנא 

)בגילוי( של כל אנשי הדור.

ח( ועפ"ז יש לבאר קשר )וסדר( הענינים )בהמאמר( בביאור הפסוק ואתה תצוה 
גו', שבתחלה מבאר את הפירוש דואתה תצוה את בני ישראל, שמשה 

37( ראה לקמן הערה 56.
38( סעיף ג.

39( ראה ויק"ר פ"ט, א. במדב"ר פי"ט, ג. וש"נ.
דברי  ע"פ   – חשבון(  ואח"כ  )דין  וחשבון"  "דין  רפ"ג(  )אבות  המשנה  בלשון  הפירוש  ע"ד   )40
דינו של  פוסק מדעתו  ושלא מדעתו", שלאחרי שהאדם  ממנו מדעתו  )שם מט"ז( ש"נפרעין  המשנה 
חבירו, פוסק דין לעצמו שלא מדעתו, כיון שע"פ "דין" זה עושים "חשבון" בנוגע למצבו הוא )ראה 

לקו"ש ח"ו ע' 283. וש"נ(.



11 ד"ה ואתה תצוה, תשמ"א

הוא מקשר ומחבר את בני ישראל )עם אוא"ס( ע"י שהוא זן ומפרנס את האמונה, 
את  מחזקים  דמשה(  )אתפשטותא  דור  שבכל  ישראל  רועי  שגם  מבאר  ולאח"ז 
ישראל  של  אמונתם  את  שחיזק  שבדורו(  )משה  מרדכי  וכמו  דישראל  האמונה 
לעמוד חזק בלימוד התורה וקיום המצוות, ולאח"ז מבאר הפירוש בכתית למאור 
)שבפסוק ואתה תצוה שמדבר לכאורה במשה עצמו(, כי זה שמשה מגלה בחינת 
המאור דישראל )עצם הנשמה(, הוא בעיקר ע"י אתפשטותא דילי' שבזמן הגלות 
)כתית( שעוררו בישראל כח המס"נ שלהם, שעי"ז הוא עיקר גילוי עצם הנשמה, 

מאור.

וצריך להבין, דלפי ביאור הנ"ל, הענין דכתית למאור שייך לואתה תצוה את בני 
ישראל, לזה שמשה ואתפשטותא דילי' שבכל דור מקשרים ומחברים את 
ישראל עם אוא"ס, ובהכתוב נאמר כתית למאור בהמשך לויקחו אליך שמן זית זך, 
מוסיפים  שישראל  הוא  למשה(  שמן  מביאים  )שישראל  גו'  אליך  ויקחו  דענין 

תוספות אור במשה )כמובא לעיל ס"ב מהמאמר(.

)בפשטות(  מדבר  לעשות  החלו  אשר  את  היהודים  וקבל  והנה הכתוב  ט( 
בהזמן שלאחרי הנס דפורים. ויש לומר, דמ"ש 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. ועפ"ז, בזה שבימי 
אחשורוש קיבלו מה שהחלו במתן תורה, שני ענינים. הקבלה שהיתה בזמן הגזירה 
דפורים,  הנס  לאחרי  שהיתה  והקבלה  בהמאמר(,  )כמפורש  שלהם  המס"נ  ע"י 
ויש לומר, שעד"ז הוא  יותר גם מהקבלה בזמן הגזירה )כדלקמן(.  שהיא נעלית 
דשני  להמאור,  מגיעים  הגלות  שבזמן  דכתית  הענין  שע"י  למאור,  כתית  בנוגע 
ענינים בזה. כשישראל נמצאים במצב של כתית מצד זה שישנם גזירות על קיום 
המס"נ  ע"י  להמאור  מגיעים  ועי"ז  המאמר(,  אמירת  בזמן  שהי'  )כמו  התומ"צ 
הרחבה,  של  במצב  נמצאים  כשישראל  שגם  למאור,  בכתית  ענין  ועוד  שלהם. 
הרחבה בגשמיות וגם הרחבה ברוחניות, אלא שהם נמצאים בגלות41 ]וע"ד המצב 
שהי' לאחרי הנס דפורים, שליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר42, בפשטות 
המעלה  גם  אז  שהי'  לאסתר44,  ניתן  המן  בית  מזה שגם  ]ויתירה  ברוחניות43  וגם 

41( להעיר, דבפנים המאמר )סט"ו( מובא )רק( "זמן הגלות", ובה"קיצור" – "זמן הגלות והגזירה".
42( אסתר ח, טז.

43( ראה מגילה טז, ב.
44( אסתר ח, א.
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דאתהפכא[, אלא שאכתי עבדי אחשורוש אנן45[, הם שבורים ונדכאים )כתית( מזה 
שהם בגלות. וע"י הכתית דישראל מזה שנמצאים בגלות, מגיעים להמאור.

והענין הוא, 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 
בזה  כשמתבונן  ]ובפרט  הבית  בזמן  שהי'  כמו  אלקות  גילוי  מאיר  אין  הגלות 
שארז"ל46 כל מי שלא נבנה ביהמ"ק בימיו ה"ז כאילו נחרב בימיו[, הנה מזה עצמו 
איז ער אינגַאנצן צוטרייסלט, כתית. וגם כשהוא בדרגא נעלית ביותר שמאיר אצלו 
גילוי אלקות בדוגמת הגילוי שהי' בזמן הבית47, מ"מ, מזה שבכללות העולם אין 
מאיר הגילוי, מוכח, שגם הגילוי שמאיר אצלו הוא גילוי מוגבל. דכשמאיר גילוי 
אוא"ס הבל"ג 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 הזקן48 דאיתא בתיקונים49 שאפילו 
תשובה  ע"י  כי  בא משיח,  הי'  בדורו  בתשובה שלימה  חוזר  אחד  צדיק  הי'  אם 
שאין  ומזה  מקום[.  בכל  הוא  זה  וגילוי  הבל"ג,  אוא"ס  גילוי  ממשיכים  שלימה 
מאיר אצלו גילוי עצמות אוא"ס, הוא נשבר ונדכא, כתית. ]וע"ד הידוע שחולה 
בגימטריא מ"ט, שגם כשמשיג מ"ט שערי בינה אלא שחסר לו שער הנו"ן, הוא 
חולה50[. וידוע מ"ש הצ"צ51 שהי' נשמע ממורינו ורבינו נ"ע )אדמו"ר הזקן( איך 
וויל זע גָאר ניסט איך וויל ניט דאיין ג"ע איך וויל ניט דאיין עוה"ב כו' איך וויל 
]דפירוש הי'  הזקן  מאדמו"ר  זה  לשון  נשמע  שהי'  וע"י  ַאליין.  דיך  ַאז  ניט  מער 
נשמע הוא שזה הי' לא רק בזמנים מיוחדים אלא שזה הי' דבר הרגיל[, ובפרט 
יהי'  רצונו  לכאו"א מישראל שעיקר  ניתן הכח  ע"י הצ"צ,  זה  לאחרי שנתפרסם 
גילוי העצמות, ועד כדי כך, שכשאין מאיר גילוי זה, ומכש"כ בזמן הגלות שאין 
ג'  )גילוי אור( שהי' בזמן הבית, הוא במצב דכתית, ומבקש  מאיר אפילו הגילוי 

45( מגילה יד, א.
46( ראה ירושלמי יומא פ"א ה"א )ד, ב(. מדרש תהלים עה"פ קלז, ז.

47( להעיר מהידוע ש"לפני . . רשב"י לא נחרב הבית כלל" )פלח הרמון שמות ע' ז בשם אדה"ז(.
48( מאמרי אדה"ז הקצרים ע' תג.

49( כ"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.

50( טעהמ"צ להאריז"ל פ' וירא. לקו"ת ברכה צז, ב. המשך וככה תרל"ז פס"ג )ע' צט(.
51( הובא בשרש מצות התפלה להצ"צ פ"מ )קלח, סע"א(.
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פעמים בכל יום )או יותר( ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים, שאז יהי' גילוי 
אלקות ועד לגילוי העצמות. וזהו כתית למאור, שע"י 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.

מזה  דכתית  הענין  ע"י  המתגלית  דהנשמה  המאור  שבחינת  ויש לומר,  יו"ד( 
שנמצאים בגלות, היא נעלית יותר מבחינת המאור דהנשמה שמתגלית 
ע"י מס"נ. והענין הוא, דמהטעמים על זה שבמתן תורה היתה רק ההתחלה )החלו 
שהקדימו  זה  כי  הוא,  היהודים(  )וקבל  הקבלה  היתה  אחשורוש  ובימי  לעשות( 
נעשה לנשמע במתן תורה הי' מפני שכפה עליהם הר כגיגית52, גילוי מלמעלה53, 
ובימי אחשורוש היתה הקבלה מצד עצמם. ויש לומר, שהאמונה דישראל מצד זה 
שהנשמה שלמעלה רואה אלקות )אמונה שמצד סיבה( הוא ע"ד שהקדימו נעשה 
לנשמע )במ"ת( מצד הגילוי דלמעלה54, וזה שבימי אחשורוש היתה הקבלה מצד 
נתגלה ההתקשרות באלקות שמצד עצם הנשמה, התקשרות  אז  כי  עצמם, הוא, 
עצמית שמצד עצם מציאותם. ובפרטיות יותר יש לומר, שגם בגילוי עצם הנשמה, 
לומר,  יש  המס"נ,  בענין  הנשמה  עצם  דגילוי  הנ"ל.  ענינים  שני  )דוגמת(  ישנם 
אנשים,  בכמה  בפועל  שרואים  וכמו  נוסף.  הגלויים הוא כמו דבר  שבנוגע לכחות 
שבהיותם במקום שהיו שם גזירות על תומ"צ, הי' להם מס"נ בפועל משך כו"כ 
שנים, וכשבאו אח"כ למדינות שאפשר לעסוק בתומ"צ מתוך הרחבה, אין ניכר 
בהם )כ"כ( המס"נ שהי' להם מקודם. כי זה שעמדו במס"נ משך כו"כ שנים הוא 
עי"ז  נעשה  ולא  הגלויים  גילוי עצם הנשמה שלמעלה מכחות  לפי שהאיר בהם 
דכחות  )גם(  העצם  היא  הנשמה  שעצם  ]דזה  עצמם55.  הגלויים  בכחות  שינוי 
הגלויים )כנ"ל סעיף ה(, הוא, שעצם הנשמה הוא העצם שלהם ואין זה שייך לענינם 

של כחות הגלויים עצמם, להציור שלהם[. והגילוי דעצם הנשמה בזה שהוא נשבר 
)הציור דכחות  שלו  הגלויים  כחות  שגם  הוא  בגלות  נמצא  שהוא  מזה  ונדכא 

52( שבת פח, א.
53( תו"א מג"א צח, ד ואילך. ובכ"מ. וראה גם בד"ה הנ"ל תרפ"ז סוס"ב.

54( להעיר גם מהמשך תער"ב ח"ב ע' תתקצו.
55( וראה ד"ה בלילה ההוא ה'תשכ"ה ס"ח, ובהערה 49 שם )סה"מ מלוקט ח"ד ע' קפח(.
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הגלויים( הם כמו חד עם העצם56. ויש לומר, דזה שעצם הנשמה והציור דהכחות 
)דוגמת( שני ענינים, הוא לפי שגם עצם הנשמה היא מוגדרת בגדר, והגדר  הם 
שלה היא למעלה מהציור דהכחות. אבל מצד עצם הנשמה כמו שהיא מושרשת 
יש  ועפ"ז  כולא חד57.  והציור דהכחות שלה הם  בהעצמות, הפשיטות דהנשמה 
לומר, דבחינת המאור דהנשמה שמתגלית ע"י מס"נ היא עצם הנשמה כמו שהיא 
דהנשמה  המאור  ובחינת  דכחות,  מציור  שלמעלה  הפשיטות  בענין  מוגדרת 
שמתגלית ע"י הענין דכתית מזה שנמצאים בגלות, הוא גילוי עצם הנשמה כמו 

שהיא מושרשת בהעצמות.

יא( ויש לקשר זה עם המבואר בהמאמר58 בפי' הכתוב ואתה תצוה את בני ישראל 
ויקחו אליך שמן זית גו', דלאחרי שמשה יַצוה ויקשר את בני ישראל אזי 
יביאו ישראל למשה שמן זית גו', שישראל ע"י 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 מ"ש ואתה תצוה את בני ישראל, דלשון ואתה תצוה את 
בני ישראל משמע שמשה מַצוה )מקשר ומחבר( את בני ישראל עצמם, כי מצד 
עצם הנשמה, כל ישראל הם חד59[. וע"י העבודה דישראל )לאחרי שנמשך בישראל 

56( ועד"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 
עצמה  העצמית  שהתקשרות  גם[  כח,  דנתינת  אופן  על  ]נוסף  מציאותו הוא  נוגע לעצם  אלקות  שגילוי 
עם  מתחבר  עצמה(  הנשמה  )דעצם  זה  גילוי  וגם  המס"נ(,  בענין  שלה  )בדוגמת הגילוי  בגילוי  מאירה 

הציור דכחות הגלויים.
57( ראה גם סה"מ מלוקט ח"ד ע' שעח.

58( סעיף ד – הובא לעיל ס"ב.
59( וראה 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(.

*( ראה סה"מ עת"ר ס"ע קנד. ובכ"מ.
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יהיו  )הציור דהכחות(  גילוי עצם הנשמה ע"י משה(, שגם כחות הגלויים שלהם 
מתאימים לעצם הנשמה, עי"ז נעשה יתרון והוספה בבחינת עצם הנשמה שנמשכה 
ונתגלתה בהם ע"י משה )ויקחו אליך(, כי עי"ז מתגלה בה שרשה האמיתי כמו 

שהיא מושרשת בהעצמות.

]ולהעיר, שעי"ז ניתוסף גם בהאחדות דישראל. שהאחדות דישראל ע"י עצם 
הנשמה שמתגלית בהם היא כמו דבר נוסף על מציאותם. ולכן, אחדות 
זו היא ע"י שעושים נפשם עיקר וגופם טפל60. וע"י גילוי עצם הנשמה כמו שהיא 
מושרשת בהעצמות, שעי"ז גם הציור דכחות הגלויים הוא חד עם העצם, האחדות 

דישראל היא בכל הענינים שלהם, גם בענינים השייכים להגוף[.

ועפ"ז יובן מ"ש בהמאמר61, דע"י שישראל מוסיפים )ע"י עבודתם( במדריגת 
משה, עי"ז יהי' נר תמיד, דלכאורה, זה שהנר דהנשמה )נר62 הוי' נשמת 
גילוי עצם הנשמה שנמשך ע"י  אדם63( הוא תמיד )בשוה, בלי שינוי(, הוא ע"י 
משה )ואתה תצוה(, דבעצם הנשמה אין שייך שינוי, ובהמאמר אומר שהענין דנר 
תמיד הוא ע"י שישראל מוסיפים במדריגת משה, ויקחו אליך. ויש לומר, שבהגילוי 
דעצם הנשמה בדרך מלמעלה למטה ע"י ואתה תצוה, יש חילוק בין ערב ובוקר. 
שעיקר הגילוי שלה הוא כשישנם העלמות והסתרים )ערב( שעי"ז מתעורר ומתגלה 
)ערב(  הגזירה  שבזמן  אלה  שגם  יו"ד(,  )סעיף  לעיל  שנתבאר  וכמו  המס"נ,  כח 
עמדו במס"נ, כשבאו למקום שאפשר לעסוק בתומ"צ מתוך הרחבה )בוקר(, אין 
בו  שייך  )שאין  תמיד  דנר  הענין  ואמיתית  מקודם.  להם  המס"נ שהי'  בהם  ניכר 
שינוי( הוא ע"י עבודתם של ישראל שגם כחות הגלויים יהיו חד עם עצם הנשמה, 

ויקחו אליך.

ועפ"ז 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 ע"י עבודתם של ישראל שגם כחות הגלויים שלהם יהיו 
מתאימים לעצם הנשמה, ובחי' המאור דהנשמה שמתגלית עי"ז היא עצם הנשמה 
כמו שהיא מושרשת בהעצמות, ולכן נאמר כתית למאור בהמשך לויקחו אליך גו'.

60( ראה תניא פרק לב.
61( סעיף ד.

62( משלי כ, כז.
63( ראה בהמאמר סט"ו.
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יב( והנה הפירוש )בפשטות( בואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך גו' הוא 
שמשה יַצוה את בני ישראל שיקחו אליך גו'. ומזה מובן גם בפנימיות 
להם  שממשיך  באופן  הוא  ישראל  בני  את  ומקשר  מצוה  שמשה  דזה  הענינים, 
נתינת כח גם על ויקחו אליך גו'. וכמו"כ הוא בנוגע למשה שבדורנו, כ"ק מו"ח 
אדמו"ר נשיא דורנו, שעבודתו לעורר ולגלות את האמונה שבכל אחד מישראל 
שמצד עצם הנשמה היא באופן שאח"כ יעבדו עבודתם בכח עצמם, ועד שיהיו נר 

תמיד שאין שייך בו שינוי גם מצד כחות הגלויים.

ועי"ז זוכים בקרוב ממש לגאולה האמיתית והשלימה, שאז יהי' גילוי אלקות 
גם מצד המטה. ויהי' אז הבאת השמן והדלקת הנרות )ויקחו אליך שמן 
בגאולה האמיתית  בבית המקדש השלישי,  גם בגשמיות,  נר תמיד(  גו' להעלות 

והשלימה ע"י משיח צדקנו, בקרוב ממש.
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משמע  שלאחרי'(  )ובפסקא  כאן  מלשונו   )1
שעיקר הדיוק )והשינוי בתוכן( הוא במה שכתוב 
בהערה  שנסמן  באוה"ת  וכ"ה  תצוה".  "ואתה 
כתב:  ב"קיצור"  הדיוקים  שבסיכום  במאמר,   2
ובפנים  וכו'".  אליך  ב'  ואתה,  א'  "הקושיות 
צפנת  ספר  בשם  זו  קושיא  מביא  שם  המאמר 
ושם  הבעש"ט(,  תלמיד  מפולנאה  )לרי"י  פענח 
ואתה דהול"ל צו את  בפירוש: "ל"ל ]=למה לי[ 
בני ישראל", היינו שהדיוק הוא מצד תיבת ואתה 

דווקא. 
ובפירוש יותר הוא בשיחת ש"פ תצוה תנש"א 
"ואתה  רגיל(  )בלתי  הלשון  וז"ל:  בתחילתה 
ישראל"(  בני  את  "צו  או  "תצוה",  )ולא  תצוה" 
וכיו"ב כמו שכתוב בשאר הציוויים בתורה(, עד 
שמשמע מזה ש"משה עצמו יצוה". ובהערות שם 
מציין ומביא מכלי יקר עה"פ: "מהו ואתה תצוה 
מיותרת  כולה  ואתה  מילת  גם  כו',  נוכחיות  שני 

אחר  ואתה  לומר  הוצרך  "למה  ובאוה"ח:  כו'", 
שעמו הי' מדבר".

)סה"מ  תרפ"ד  תצוה  ואתה  בד"ה  אמנם 
בנ"י  את  צו  ואתה  "והול"ל  קצד(,  עמ'  תרפ"ד 
ומשמע  תצוה".  ואתה  ומהו  כו',  תדבר  ואתה  או 
תצוה. ואולי  שהדיוק הוא )גם או דווקא( בתיבת 

הם שני עניינים. ויל"ע בזה.
2( בהנחה מהמאמר איתא: "וביאור שאלתו, 
ה'  וידבר  בהם  שנאמר  שבתורה  הציוויים  דבכל 
בנ"י,  אל  דבר  או  בנ"י  את  צו  לאמר  משה  אל 
הרי המַצוה הוא הקב"ה, ומשה מוסר בשליחותו 
ואתה  שנאמר  כאן  משא"כ  לישראל,  הציווי  את 
תצוה, משמע שמשה הוא המצוה". ומזה משמע 
קצת שהדיוק הוא לא רק מצד לשון הפסוק, אלא 
גם מצד שלא מקדים לפני זה וידבר ה' אל משה 
הבית  תורת  זאת  בד"ה  קצת  משמע  וכן  לאמר. 

תרפ"ט )סה"מ קונטרסים ח"א לט, ב(.

סעיף א'
דיוקים בלשון הפסוק

לאחר הציווי לעשות את כלי המשכן והמנורה, נאמר בתורה:

ְּתַצֶּוה ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוִיְקחּו ֵאֶליָך ֶׁשֶמן ַזִית ָזְך ָּכִתית ַלָּמאֹור ְלַהֲעלֹות ְוַאָּתה 
ֵנר ָּתִמיד,

ִוידּוִעים ַהִּדּיּוִקים ָּבֶזה:

א( ִּדְבָכל ַהִּציּוּוִים ֶׁשַּבּתֹוָרה ֶנֱאַמר ַצו ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ּוַכּיֹוֵצא-ָּבֶזה, ְוָכאן ֶנֱאַמר 
ְוַאָּתה ְּתַצֶּוה ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל1.

ַּגם  ֶאָּלא  ְּבַהָּלׁשֹון  ַרק  ֹלא  הּוא  ְּתַצֶּוה  ְוַאָּתה  ַמה-ֶּׁשֶּנֱאַמר  ְּדַהִּדּיּוק  ּוְלהֹוִסיף, 
ְּבַהּתֹוֶכן, ִּדְלׁשֹון ְוַאָּתה ְּתַצֶּוה ַמְׁשָמע ֶׁשּמֶֹׁשה הּוא ַהְּמַצֶּוה, ְוָצִריְך ְלָהִבין, ֲהֵרי 
מֶֹׁשה הּוא ַהָּׁשִליַח ִלְמסֹור ְלִיְׂשָרֵאל ֶאת ִציּוּוי ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא, ְוָלָּמה ֶנֱאַמר 

ְוַאָּתה ְּתַצֶּוה2.
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3( כפירוש הרמב"ן עה"פ, שהפירוש "ויקחו 
אליך" הוא כפשוטו – שיביאו בפועל את השמן 

למשה )כנסמן בהערה 3 במאמר(.
4( כמו שכתוב בפסוק שלאח"ז "יערוך אותו 
המאמר,  באמירת  )נזכר  בוקר"  עד  מערב  אהרון 

מתוך ה"הנחה" הבלתי מוגה(.
5( הביאור בפנים – על פי ההנחה מהמאמר.

הוא:  שהדיוק  משמע  אחרים  במאמרים 
כל  ללא  עצמו  מחמת  הוא  האור  ב"מאור", 
ע"י  הנר מאיר  אור  ואילו  )"אור עצמי"(,  פעולה 
פעולת כליון השמן. ואם כן, נר אינו אור "עצמי" 

סיבה,  מחמת  שבאה  הארה  אם  כי  מאור,  כמו 
"דהרי  הריי"צ:  אדמו"ר  כ"ק  בלשון  "להאיר". 
המאור הרי הוא עצמי מצד עצמו, וכל שהוא מצד 
כן  ואם  כלל,  לסיבה  צריך  אינו  הרי  עצמי  עצמו 
מהו השמן למאור" )ד"ה זאת תורת הבית תרפ"ט 

בתחילתו – סה"מ קונטרסים ח"א לט, א(.
"יהי  והירח  השמש  לגבי  הפסוק  כלשון   )6

מאורות" )בראשית א, יד(.
7( בראשית א, טו.

8( ראה רש"י, רמב"ן, ועוד.

ְוִיְקחּו ֵאֶליָך, ֶׁשָּיִביאּו ַהֶּׁשֶמן ְלמֶֹׁשה3 )ֵאֶליָך(,  ב( ַּגם ָצִריְך ְלָהִבין ַמה-ֶּׁשֶּנֱאַמר 
ְלָהִביא  ֻהוְצַרְך  ָלָּמה  ַאֲהרֹן4,  ַעל-ְיֵדי  ָהְיָתה  ַהֵּנרֹות  ֶׁשַהֲעָלַאת  ֵּכיָון  ְּדִלְכאֹוָרה, 

ֶאת ַהֶּׁשֶמן ְלמֶֹׁשה.

ֲהֵוי-ֵליּה- ְּדִלְכאֹוָרה  ַלָּמאֹור,  ָּכִתית  גֹו'  ֶׁשֶמן  ַמה-ֶּׁשֶּנֱאַמר  ְלָהִבין  ָצִריְך  ַּגם  ג( 
ְלֵמיַמר ֶׁשֶמן גֹו' ְלָהִאיר.

תיבת5 "מאור" הוא "שם עצם" המורה על דבר שהוא מקור האור6, ואילו תיבת 
)פועל(, המורה על פעולה של הפצת אור; ומכיוון  "להאיר" היא "שם הפעולה" 
בתליית  שגם  )כשם  "להאיר"  לומר  מתאים  היה  אור,  להפיץ  היא  השמן  שמטרת 

המאורות בשמים נאמר7 "להאיר על הארץ"(.

ד( ַּגם ָצִריְך ְלָהִבין, ְּדַבָּפסּוק ֶׁשְּלַאֲחֵרי-ֶזה ֶנֱאַמר ֵמֶעֶרב ַעד ּבֹוֶקר ְוָכאן ֶנֱאַמר 
ְלַהֲעלֹות ֵנר ָּתִמיד.

"נר  נאמר  הראשון  שבפסוק  הפסוקים,  בין  הסתירה  על  התעכבו8  במפרשים 
תמיד", ואילו בפסוק השני כתוב שההדלקה היא רק "מערב עד בוקר". וצריך להבין 
גם בפנימיות העניינים ותוכנם בעבודת ה' – מהם ב' העניינים הנ"ל, ומדוע בפסוק 
השני נאמר "מערב עד בוקר" ואילו בפסוק הראשון בהמשך ל"ואתה תצוה ויקחו 

אליך" נאמר "נר תמיד".

"ועתהי הלשוןי מהוי ע(י הפ'וק:י בלשוןי ד וק םי דסי הסעיף:י סיכום 
תצוה",ישמשמאישמשהיהועיהמצוה.יב(ילמהיהוצרכוילהב עיהשמןי
למאור",יולעי ג(ימהויהד וקי"שמןי למשה,יהר יעהרןיהדל קיהנרות.י
להע ר.יד(ימדואיבפ'וקיהשנ ינעמרילגב יהדלקתיהמנורהי"מערב עד 

בוקר",יובפ'וקיהרעשוןינעמרי"להאלותינריתמיד".
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9( ראה הנסמן בהערה 7 במאמר.
10( היינו שבאמת כאן אין זה רק "שליחות" 
כי  מקום(,  )כבכל  ישראל  לבני  למסור  משה  של 
אם הוראה על עבודת משה בעצמו, שעליו לצוות 

ולקשר את בני ישראל עם אור אין סוף.
היהודים  וקבל  פי  על   – א.  לב,  ברכות   )11

תרפ"ז ס"ה.
12( לקוטי תורה ריש פרשת נצבים.

סעיף ב'
משה מקשר בנ"י באלקות, וע"י זה נפעל עילוי במשה

ְּכבֹוד-ְקֻדַּׁשת מֹוִרי-ְוָחִמי ַאְדמֹו"ר הריי"צ )ְּבַמֲאָמרֹו ַהָּידּוַע ִּדּבּור-ב( ּוְמָבֵאר 
ְּדִציּוּוי  תרפ"ז(,  ָקָטן  ְּבפּוִרים  ֶׁשֶּנֱאַמר  ַהְּיהּוִדים  ְוִקֵּבל  ַהַּמְתִחיל 

)ְּתַצֶּוה( הּוא ַצְווָּתא ְוִחיּבּור.

היינו לא רק מלשון ציווי ופקודה, אלא גם מלשון התקשרות, צוותא וחיבור9.

ְּבֵני  ֶאת  ּוְמַחֵּבר  ְמַקֵּׁשר  הּוא  ֶׁשּמֶֹׁשה  ִיְׂשָרֵאל",  ְּבֵני  ֶאת  ְּתַצֶּוה  "ְוַאָּתה  ְוֶזהּו 
ִיְׂשָרֵאל ִעם אֹור-ֵאין-סֹוף.

עם  ישראל  בני  את  ותחבר  תקשר  משה,  אתה   – תצוה"  "ואתה  נאמר  ולכן 
אלוקות10.

ְוַעל-ְיֵדי ֶׁשּמֶֹׁשה ַמְׁשִּפיַע ְלִיְׂשָרֵאל )ֶׁשְּמַקֵּׁשר אֹוָתם ִעם אֹור-ֵאין-סֹוף(, ַעל-ְיֵדי-
ֶזה ַנֲעֶׂשה ִיְתרֹון ְוהֹוָסָפה ְּבמֶֹׁשה.

בשביל  אלא  גדולה  לך  נתתי  "כלום  למשה  אמר  שהקב"ה  חז"ל11  וכדברי   –
ישראל". והביאור בזה בפנימיות העניינים:

ַרְגִלי  ְוֶרֶגל, ְּכמֹו-ֶׁשֶּנֱאַמר "ֵׁשׁש ֵמאֹות ֶאֶלף  ְוִיְׂשָרֵאל ֵהם ּדּוְגַמת רֹאׁש  ]ְּדמֶֹׁשה 
ָהָעם ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְּבִקְרּבֹו",

והטעם שהזכיר כאן משה את בני ישראל בתואר "רגלי" הוא כדי להורות –

ְּדָכל ִיְׂשָרֵאל ֵהם ָהַרְגַלִים ְּדמֶֹׁשה, ּומֶֹׁשה הּוא ָהרֹאׁש ֶׁשָּלֶהם.

החיות  נמשך  וממנו  הגוף,  של  החיות  כללות  שורה  בראש  שבגשמיות,  כמו 
והכוחות לכל האיברים, כולל הרגל; שהראש משפיע הן את חיותו בכלל, הן את כח 
התנועה בפרט, וכן מנהיגו להיכן וכיצד ללכת וכו' )וכן הוא בנמשל, כידוע12 שכל 
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ג' תמוז תש"י  13( תניא פרק ב. וראה מכתב 
)סה"מ תש"י עמ' 254(.

מציין  דתרפ"ז  למאמר  רבינו  בהערת   )14
ללקו"ת ריש פ' נצבים. וז"ל שם בנוגע לענייננו: 
ורגלים  בראש  קומה  בעל  שהוא  האדם  "וכמשל 
והראש  ולמטה  המדרגה  סוף  הם  שרגלים  שאף 
בבחינה  הרי  מ"מ  ממנו  ומעולה  העליון  הוא 
אחת יש יתרון ומעלה להרגלים שצריך להלך בהם 
וגם הם מעמידי הגוף והראש וגם כשאירע כובד 
חיותו  ומקבל  ונרפא  ברגלים  דם  מקיזין  בראש 
ממנו ונמצא שאין שלימות להראש בלתי הרגלים 

כך הנה כל ישראל קומה אחת שלימה".

15( מכילתא דרשב"י יתרו יט, א. דברים רבה 
פ"ז, ח. וראה לקו"ש ח"א מקץ סעיף י'.

16( וקבל היהודים תרפ"ז ס"ה.
עניין  נתבאר  יא(  )סעיף  כאן  במאמר   )17
אמירת  בעת  אך  ה'.  בעבודת  אליך"  "ויקחו 
במיוחד  הקשור  בזה  עניין  עוד  הזכיר  המאמר 

לדורנו, וז"ל:
והאיש משה  ג(  יב,  )בהעלותך  נאמר  "ועד"ז 
עניו מאד מכל האדם אשר על פני האדמה, ומבואר 
במ"א )סה"מ תרע"ט עמ' תסד, סה"מ קונטרסים 
שלו  העניוות  היתה  שבעיקר  ואילך(  ב  נג,  ח"א 
הדור  גם  ]שהוא  דמשיחא  דעקבתא  דרא  בפני 

ישראל נמשלו לגוף אחד "קומה אחת שלמה", ויניקתם היא מבחינת "ראש13 אלפי 
ישראל" שבדור(.

אך לאידך, כאשר הראש משפיע לרגל את חיותו וכוחו והם נקלטים ברגל, הנה 
אזי מתגלה המעלה שיש ברגלים גם לגבי הראש14, כפי שממשיך:

ּוְכמֹו ֶׁשְּבָאָדם ָהַרְגַלִים מֹוִליִכים ֶאת ָהרֹאׁש ְלָמקֹום ֶׁשָהרֹאׁש ִמַּצד ַעְצמֹו ֵאינֹו 
)ָהַרְגַלִים  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשַעל-ְיֵדי  ְוִיְׂשָרֵאל,  ְּבמֶֹׁשה  הּוא  ְּכמֹו-ֵכן  ְלָׁשם,  ְלַהִּגיַע  ָיכֹול 

ְּדמֶֹׁשה( ִמיְתַוֵּסף ִעילּוי ְּבמֶֹׁשה.

הם  זה  וע"י  רגל(,  )בחינת  ישראל  בני  אצל  נקלטת  ממשה  שההשפעה  שע"י 
עושים את עבודתם ביגיעתם שלהם, נפעל בזה תוספת אור במשה.

ובפסוק מרומז גם מהו העילוי ברוחניות שנעשה ע"י העם במשה:

ְּדֶזהּו ַמה-ֶּׁשֶּנֱאַמר "ֵׁשׁש ֵמאֹות ֶאֶלף ַרְגִלי ָהָעם ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְּבִקְרּבֹו", ֶׁשַעל-ְיֵדי 
ַרְגֵלי ָהָעם ִנְמָׁשְך ַהִּגילּוי ְּדָאנִֹכי ְּבִקְרּבֹו ֶׁשל מֶֹׁשה[.

נאמר במדרש15, אשר אילו בשעת מתן תורה היה ששים ריבוא חסר אחד, לא 
הייתה ניתנת התורה חס ושלום אפילו למשה. ואם כן, מתן תורה שבו נאמר ונמשך 
הגילוי של "אנכי ה' אלקיך" גם למשה – היה בזכות כל "שש מאות אלף רגלי העם".

והביאור על פי חסידות16: "משה שהוא בחינת חכמה, ו"אנכי" הוא בחינת כתר, 
היינו הגילוי דבחינת כתר בחכמה, הוא ע"י שש מאות אלף  ושיהיה אנכי בקרבו 
רגלי העם דווקא". ובכללות, "אנכי" הוא בחינת הכתר שהוא האור האלוקי שלמעלה 
מהשתלשלות, וכדי שבחינה נעלית זו תומשך ותאיר בפנימיות אצל משה – הוא ע"י 

שמשפיע ב"רגלי העם"17.
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שיקבל את פני משיח צדקנו בקרוב ממש[, מחמת 
מן  יתבייש  דאל  בהענין  ובפרט  במס"נ  עבודתם 
המלעיגים. דמזה מובן, שדרא דעקבתא דמשיחא 
עבודתם  לפני  כי  רבינו.  במשה  עילוי  פועלים 
היתה הענוה שלו בפני האדם אשר על פני האדמה 
והוסיף  זה  דור  בא  ואח"כ  הדורות,  כל  שבמשך 

מעלה בענוה של משה רבינו, שיהי' עניו גם בפני 
מכל  לעניו  נהי'  ועי"ז  דמשיחא,  דעקבתא  דרא 

האדם אשר על פני האדמה". עכ"ל.
לכללות העניין – ראה בארוכה שיחת אחש"פ 
תשח"י סי"ז ואילך )תו"מ התווע' חכ"ב עמ' 256 

ואילך(.

ְוֶזהּו "ְוַאָּתה ְּתַצֶּוה ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוִיְּקחּו ֵאֶליָך ֶׁשֶמן ַזִית גֹו'", ְּדַעל-ְיֵדי ֶׁשּמֶֹׁשה 
ְיַצֶּוה ִויַקֵּׁשר ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִעם אֹור-ֵאין-סֹוף, ַעל-ְיֵדי-ֶזה ָיִביאּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 

ֶׁשֶמן ַזִית ְלמֶֹׁשה )ְוִיְּקחּו ֵאֶליָך(, ֶׁשּיֹוִסיפּו ּתֹוְספֹות אֹור ְּבמֶֹׁשה.

ומתורצות ב' השאלות הראשונות שבסעיף א': מדוע נאמר "ואתה תצוה" – כי 
משה מחבר את בני ישראל עם אור אין סוף; ומדוע נאמר "ויקחו אליך" – כי ע"י 

השפעת משה בישראל, פועלים ישראל תוספת אור במשה.

אלא שעדיין צריך לבאר את תוכן העניין: מהו הפירוש שמשה "מקשר ומחבר 
את בני ישראל עם אור אין סוף", וכן, מהו תוכן העבודה של "ויקחו אליך", שעושים 

בני ישראל לאחר שנמשך להם האור ע"י משה.

סיכום הסעיף:יתוכןיהב עוריבמעמריכ"קיעדמו"ריהר  "צ:ימשהי
זהי וא" י "מצוה"י–ימקשריומחבריעתיבנ י שרעליאםיעור־ע ן־'וף,י
פואל םיבנ י שרעלי"ו קחויעל ך",יהו'פתיעוריבמשה.יככתובי"ששי
משהי לגב י רגל  םי הנחשב םי )בנ י שרעלי האםי רגליי עלףי מעותי
שהועיהרעש,י כול םילהול כוילמקוםישע נוי כוליללכתילבד,יואלי דםי
נאשה(יעשריאנכיי)המשכתיבח נתי"ענכ ",יכתר(יבקרבו"י)פנ מ ותוי

שלימשה(.
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לז,  )תהלים  הפסוק  לשון  פי  על  והוא   )18
וניזון  רועה  "תהיה  שפירושו  אמונה",  "ורעה  ג( 
הוא  העניין  פנימיות  ע"פ  והפירוש  האמונה".  מן 

שצריך לפרנס את האמונה עצמה. כבפנים.
19( כמובא בגמרא, שכאשר שלח הקב"ה את 
ממצרים,  גאולתם  על  ישראל  לבני  לבשר  משה 
טען משה: "והן לא יאמינו לי" )שמות ד, א(, ועל 

כך ענה לו הקב"ה: "הן מאמינים בני מאמינים . 
. הן מאמינים דכתיב ויאמן העם )שמות ד, לא(, 
בני מאמינים )שנאמר לגבי אברהם( והאמין בה' 

)בראשית טו, ו(".
20( סעיף י'.

יעקב.  העין  גירסת  )ע"פ  א  סג,  ברכות   )21
הובא בשולי הדף בדפוס וילנא(.

סעיף ג'
משה "רעיא מהימנא" – רועה ומפרנס האמונה

זה ממשיך להביא את דברי כ"ק אדמו"ר הריי"צ במאמר, מהו העניין  בסעיף 
שמשה "מצוה" ומחבר את בני ישראל באלוקות:

"ַרֲעָיא ג( ּוְלָבֵאר  ]בזוהר[  ִנְקָרא  ַרֵּבינּו  ֶׁשּמֶֹׁשה  ְּבַהַּמֲאָמר  ַמְקִּדים  ֶזה, 
ְמֵהיְמָנא", ִּדְׁשֵני ֵּפירּוִׁשים ָּבֶזה.

פירוש אחד:

ֶׁשהּוא רֹוֶעה ֶנֱאָמן ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל

ימיו  כל  ישראל  בני  צרכי  לכל  ודאג  "רעה"  רבינו  שמשה  העניין,  כפשטות 
במסירות נפש ממש.

ופירוש שני ב"רעיא מהימנא":

ְוֶׁשהּוא ָזן ּוְמַפְרֵנס ֶאת ִיְׂשָרֵאל ְּבִעְנַין ָהֱאמּוָנה.

כלומר: רועה את האמונה18. ויש להבין, מדוע צריך "לפרנס" ולחזק את אמונתם 
של ישראל, הרי הם עצמם "מאמינים בני מאמינים"19? והביאור בזה:

ְּדָהֱאמּוָנה ֶׁשֶּיְׁשָנּה ְּבִיְׂשָרֵאל ִמַּצד ַעְצָמם, ֶׁשִּיְׂשָרֵאל ֵהם ַמֲאִמיִנים ְּבֵני ַמֲאִמיִנים, 
ֶאְפָׁשר ֶׁשִּתְהֶיה ִּבְבִחיַנת ַמִּקיף,

רחמנא  מחתרתא  אפום  גנבא  רז"ל21  אמרו  "דהנה  דתרפ"ז20  במאמר  כמבואר 
זן  יתברך  דהוא  באלוקות  שמאמין  והיינו  לה'[,  קורא  במחתרת  הבא  ]=גנב  קריא 
בפרט,  ואחד  אחד  כל  על  ומשגיח  בשר,  לכל  לחם  ונותן  ברואיו  כל  את  ומפרנס 
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22( להעיר מדברי רבינו הזקן שעניין זה הוא 
אפום  "גנבא   – לרצוח  מנת  על  הבא  בגנב  גם 
בה'  שמאמין  שאף  הרי  קרי,  רחמנא  מחתרתא 
אעפ"כ אינו מושל ברוחו שלא לגנוב ושלא לרצוח, 
מפני  דמים  לו  שאין  במחתרת  הבא  מדין  כנודע 
שבא להורגו לבעל הבית אם ימצאנו כו'" )אגרת 
אדה"ז  אג"ק  מקאליסק,  לר"א  תקס"ה  מאלול 

)הוצאת תשמ"ז( עמ' קכג(.
23( סעיף יא.

24( לקו"ש ח"ז עמ' 276.
25( ס"ד.

26( שמו"ר פ"ב. ובמדרש שם הוא לגבי דוד 
גדר  שזהו  להסביר  כדי  הובא  )וכנראה  המלך 

"רועה" גם ברוחניות, כבפנים(.

ומצד אמונתו זאת הוא מבקש עזר מה' יתברך שיצליח לו דגם הוא יהיה לו לחם 
לאכול ובגד ללבוש, אבל מה תהיה הצלחתו? שיצליח בגניבתו22 ושלא יהיה נתפס 
על הגניבה! דזהו דבר והיפוכו, מבקש עזר מה' יתברך ועושה היפך רצונו יתברך 

לגמרי. והוא מפני שהאמונה הוא מרחוק ואינו נרגש בפנימיות".

או  בגסות  אם  בעצמו  למצוא  ואחד  אחד  כל  "יכול  איך  שם23  ומבאר  והולך 
בדקות" מעין האמור אצל הגנב, שמבקש מה' עניין שאינו כפי רצון ה' )כמו שמבקש 

על מותרות וכדומה(.

ויתכן גם אופן נעלה ביותר של אמונה ב"מקיף": "שגם כשלומד תורה ומקיים 
מצוות, יהיה טרוד בהסוגיא שהוא לומד או בהמצוה שהוא מקיים, ולא ירגיש בעת 

מעשה האמונה בהקב"ה נותן התורה ומצוה המצוות"24.

הצד השוה בכל האופנים האמורים הוא, שהאמונה אכן קיימת בלבו של היהודי, 
אלא שהשפעתה היא רק באופן מקיף.

ְּבִעְנַין ָהֱאמּוָנה הּוא ֶׁשָהֱאמּוָנה ִּתְהֶיה  ִיְׂשָרֵאל  ְוֶזה ֶׁשּמֶֹׁשה רֹוֶעה ּוְמַפְרֵנס ֶאת 
ִּבְפִניִמּיּות.

וממילא תהיה כל מציאותו עד להנהגתו בפועל בהתאם לאמונתו בה'.

וכמבואר במאמר דתרפ"ז25, שלכן נקרא "רועה" האמונה, כמו "הרועה 
מוליך את צאנו למקום מרעה  כי אם  כלל,  דבר  את צאנו שאינו מחדש 
טוב", כך משה רבינו ממשיך את האמונה הקיימת כבר בנשמת כל יהודי, 
שתהיה בפנימיות ולא רק במקיף. כמו כן מביא שם דברי המדרש26 במעלת 
הרועה, ש"בוחר להם לכל אחד ואחד מזון ומרעה לפי ערכו כפי הדרוש 
לו" – "מוציא ]תחילה[ הקטנים לרעות כדי שירעו עשב הרך, ואחר מוציא 
שיהיו  כדי  הבחורים  מוציא  ואחר  הבינונית,  עשב  שירעו  כדי  הזקנים 
אוכלין עשב הקשה"; ומשמע שכן הוא גם בנוגע לרועה האמונה, שמה 
שהוא ממשיך את האמונה בפנימיות הוא לכל אחד ואחד בפרט לפי ערכו.
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ב"ס"א"  הגירסא  כפי  ב.  רכה,  ח"ג   )27
]=ספרים אחרים[ המובאת בחצע"ג שם. בביאור 
עמ'  ראה  פ'  אוה"ת  עיין   – הללו  הזוהר  דברי 

תשכח. סה"מ תרפ"א עמ' רטז.

28( סעיף יא.
29( פרק מב.

30( ריש פרשת משפטים. ב' המקומות בדברי 
אדה"ז נסמנו בהערה 34 במאמר.

ְוֶזהּו ַמה-ֶּׁשָּכתּוב ַּבּזַֹהר "ַהִהיא ֱאמּוָנה ִּדְלֵעיָלא ִיְּתַזן ְוִיְתַּפְרֵנס ִמֵּניּה ַעל ָיְדָך" 
)ַעל-ְיֵדי מֶֹׁשה(,

על הפסוק "ורעה אמונה" מפרש בזוהר27 "אותה אמונה עליונה, תהיה ניזונית 
ומתפרנסת על ידך".

ְּדֶזה ֶׁשּמֶֹׁשה ָזן ּוְמַפְרֵנס ֶאת ָהֱאמּוָנה הּוא ֶׁשַּמְמִׁשיְך אֹוָתּה ִּבְפִניִמּיּות.

אצל  האמונה"  את  "מפרנס  משה  שבו  שהאופן  דתרפ"ז28,  במאמר  ומבאר 
ולא רק במקיף(, הוא ע"י שממשיך להם "דעת  בני ישראל )שתהיה באופן פנימי 

באלוקות", שפירושו "הרגש פנימי".

לבדה,  "ידיעה  והשגה  הבנה  רק  אינה  שדעת  בתניא29,  כמבואר  בזה,  והכוונה 
בחוזק  בה'  מחשבתו  ולתקוע  ה'  בגדולת  דעתו  "להעמיק  אלא  ה'",  גדולת  שידעו 
ואומץ הלב והמוח, עד שתהא מחשבתו מקושרת בה' בקשר אמיץ וחזק כמו שהיא 
מקושרת בדבר גשמי שרואה בעיני בשר". וכן כתב בתורה-אור30 שהדעת היא כאשר 
אחדות ה' "נקשרת ונקבעה בנפשו כאילו מרגיש", ומרחיב שם מהו אבן הבוחן בין 
שני האופנים: כאשר האדם רק משיג בשכלו את אחדות ה', אף שהדבר מובן וברור 
לו, הנה "אין הענין בהתגלות גמור כאילו רואה בעיניו, ולפיכך כשיסיר מחשבתו אף 
לפי רגע פונה לדרכי תאוותיה". אבל כשהוא מרגיש זאת "ממש כמו ראיית העיניים", 
אזי "אי אפשר לו בשום אופן להסיר מחשבתו וכל המידות מעניין האחדות, ובכל 

עשיותיו וענייניו דבוק בו יתברך". 

וממשיך בתניא שם אשר "מדה זו לקשר דעתו בה' – יש בכל נפש מבית ישראל 
ביניקתה מנשמת משה רבינו עליו השלום". כלומר: המדובר בפעולה רוחנית-פנימית 
רבינו  משה  הכללית",  מ"הנשמה  ויונקות  קשורות  ישראל  שנשמות  מכך  הנובעת 
גם  )העובר  זה  נשמתי  קשר  של  והביטוי  התוצאה  ישראל.  נשמות  כל  את  הכולל 
באמצעות הוראותיו ודברי תורתו של משה וניצוץ משה שבכל דור, כפי שימשיך( 
– הוא הכח והיכולת "להעמיק דעתו בגדולת ה', לתקוע מחשבתו . . בקשר אמיץ 
פנימי"  ב"הרגש  החודרת  כזו  אלא  מקיף,  באופן  רק  לא  אמונה  כלומר,  וחזק", 

המשפיע על כל דרכיו.
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31( תקוני זוהר תיקון סט )קיב, ב. קיד, א( – 
כנסמן בהערה 14 במאמר.

32( לשון הפסוק במדבר א, טז )ושם מדובר 
חכ"ג  לקו"ש  ראה  אך  השבטים,  נשיאי  אודות 
במדבר-א' סעיף ו', שהכוונה בתואר זה להדגיש 
לכלל ישראל )ולא רק לשבטם(, ובפרט  שייכותם 
האלפים,  שרי  על  ראשים  שהיו  בזה  להפירוש 
שנתקבצו  האלפים  על  השרים  גם  כולל  שזה 
כי במניין כל שבט היו כמה  יחד,  מכמה שבטים 

תניא  בנדו"ד  וראה  האלפים(.  על  יתירות  מאות 
פ"ב )ו, ב(: "בכל דור ודור יש ראשי אלפי ישראל 
נשמות  לגבי  ומוח  ראש  בחינת  הם  שנשמותיהם 

ההמון ועמי הארץ".
33( אסתר ב, ה.

34( בהעלותך יב, ג.
35( מגילה טז, ב. וברש"י שם ד"ה "אורה זו 

תורה" "זו מילה".

חיזוק האמונה ע"י ראשי אלפי ישראל שבכל דור
ּוַמְמִׁשיְך ְּבַהַּמֲאָמר, ְּדֶזה ֶׁשּמֶֹׁשה הּוא ַרֲעָיא ְמֵהיְמָנא, ַהַּכָּווָנה ָּבֶזה ִהיא

לא רק למשה רבינו עצמו, אלא –

ַּגם ָלִאְתַּפְּׁשטּוָתא ְּדמֶֹׁשה ֶׁשְּבָכל ּדֹור,

כנאמר בתיקוני זוהר, שבכל דור ישנו "אתפשטותא דמשה", וזה לשונו31: "אשרי 
העם שככ"ה לו בגימטריא מש"ה . . ועליה איתמר דבר צוה לאלף דור, ואתפשטותיה 
הוא בכל דרא ודרא" ]ועליו נאמר דבר צוה לאלף דור, והתפשטות שלו הוא בכל 
דור ודור[. ובהמשך שם: "ואתפשטותיה דמשה בכל דרא ודרא ובכל צדיק וצדיק". 
ומבאר במאמר, אשר עניין זה במשה שהוא )לא רק "רועה נאמן", אלא גם( "רועה 

אמונה", הוא גם במנהיגי ישראל שבכל דור.

ְּדִיְׂשָרֵאל  ָהֱאמּוָנה  ֶאת  ְמַחְּזִקים  ֵהם  ּדֹור  ֶׁשְּבָכל  ִיְׂשָרֵאל32  ַאְלֵפי  ְּדָראֵׁשי 
)ֶׁשְּבדֹוָרם(, ֶׁשָהֱאמּוָנה ֶׁשָּלֶהם ִּתְהֶיה ִּבְפִניִמּיּות.

ֶׁשָּמְרְּדַכי  ַרַז"ל  ְּכַמֲאַמר  ֶׁשְּבדֹורֹו,  ְּדמֶֹׁשה  ָהִאְתַּפְּׁשטּוָתא  ֶׁשָהָיה  ָמְרְּדַכי,  ּוְכמֹו 
ְּבדֹורֹו ְּכמֶֹׁשה ְּבדֹורֹו,

מלמד   – "איש  במדרש:  נאמר  הבירה",  בשושן  היה  יהודי  "איש  הפסוק33  על 
שהיה מרדכי שקול בדורו כמשה בדורו, דכתיב ביה34 והאיש משה ענו מאד" )ומביא 
ז'  וראה לקמן סעיף  בין מרדכי למשה.  רואים צד השוה  עניינים שבהם  שם כמה 

הקשר המיוחד בין משה למרדכי דווקא בענין של "רעיא מהימנא"(.

ִעם  ָקׁשּור  ָהָיה  ָאז  ַהִּמְצוֹות  ְוִקּיּום  ַהּתֹוָרה  ֶׁשִּלימּוד  ָהָמן,  ְּגֵזיַרת  ִּבְזַמן  ֶׁשַּגם 
ְמִסירּות-ֶנֶפׁש,

כי35 המן גזר עליהם שלא יעסקו בתורה ולא יקיימו כמה מצוות )ולכן לאחר הנס 
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36( לשונו במאמר דתרפ"ז סעיף ג'.

"ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר" – "אורה זו תורה, שמחה זה יום טוב, 
ששון זו מילה, ויקר אלו תפילין"(.

ָחָזק  ְוַלֲעמֹוד  ַּבֲהָוָי'  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשל  ֱאמּוָנָתם  ֶאת  ְלַחֵּזק  ָּבַרִּבים  ְקִהילֹות  ִהְקִהיל   
ְּבִלימּוד ַהּתֹוָרה ְוִקּיּום ַהִּמְצוֹות.

בבוא  אשר  תלמידים  אלף  כ"ב  היהודי  מרדכי  "שקיבץ  במדרש-רבה  כמובא 
עליהם צר הצורר המן הרשע לא פחדו כלל ואמרו בין לחיים בין למות קשורים הם 

בתורה"36.

הקשר של חיזוק האמונה ל"כתית למאור"
ְמַחְּזִקים  ָּדָרא  ֶׁשְּבָכל  ִּדיֵליּה  ְוִאְתַּפְּׁשטּוָתא  ֶׁשּמֶֹׁשה  ַּבֲארּוָּכה  ֶׁשְּמָבֵאר  ּוְלַאֲחֵרי 
ַלָּמאֹור"  ָּכִתית  גֹו'  "ֶׁשֶמן  ַהָּכתּוב  ְלׁשֹון  ִּדּיּוק  ְמָבֵאר  ְּדִיְׂשָרֵאל,  ָהֱאמּוָנה  ֶאת 

)ַלָּמאֹור ְוֹלא ְלָהִאיר(,

ֶׁשִּבְזַמן ַהָּגלּות, ֶׁשָּכל-ֶאָחד-ְוֶאָחד הּוא ִנְׁשָּבר ְוִנְדָּכא, ָּכִתית, ַעל-ְיֵדי-ֶזה ַמִּגיִעים 
ַלָּמאֹור )ָהֶעֶצם( ֶׁשִּמֶּמּנּו ִנְמָצא ָהאֹור.

כח  יהודי  בכל  מתעורר  והמצוות,  התורה  קיום  על  גזירות  כשיש  הגלות  בזמן 
המסירות נפש. ובזה מתגלה בחינת ה"מאור", העצמיות של הנשמה.

את  ויש  המאור,  מן  הנמשך  אור  יש  כפשוטו,  שבאור  כשם  הדברים:  פירוש 
המקור, ה"מאור" שבו האור קיים מצד עצמו, כן הוא גם בנשמה האלוקית: הכוחות 
הפרטיים שלה )אהבת ויראת ה' – במידות, התבוננות בגדולת ה' – בשכל, וכו'( – 
הם בדוגמת "אור" הנמשך מן המאור, ואילו עצם הנשמה היא המקור, ה"מאור" של 
)וכפי שיתבאר עוד לקמן  כל הכוחות, ודביקותה באלוקות היא מצד עצם מהותה 

בזה(. 

ומדייק בקשר העניינים שבמאמר:

)ְּבַהַּמֲאָמר(  ְלַהְּמבֹוָאר  ַלָּמאֹור"  ְּב"ָכִתית  ְּדַהֵּפירּוׁש  ַהַּׁשָּייכּות  ְלָהִבין  ְוָצִריְך 
ָהֱאמּוָנה  ּוְמַפְרֵנס ֶאת  ָזן  ָּדָרא[  ֶׁשְּבָכל  ִּדיֵליּה  ]ְוִאְתַּפְּׁשטּוָתא  ִלְפֵני-ֶזה ֶׁשּמֶׁשה 

ֶׁשִּתְהֶיה ִּבְפִניִמּיּות.
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סיכום הסעיף:יהמשךיתוכןימעמריכ"קיעדמו"ריהר  "צ:ימשהיהועי
שתה הי שלי שרעל,י העמונהי עתי ומפרנ'י רואהי מה מנע",י "רא עי
העדםי התנהגותי אלי המשפ אי בעלוקותי והרגשי )"דאת"י בפנ מ ותי
דמשה"י "עתפשטותעי גםי מק ף.י בעופןי רקי ולעי נפשו(י וכוחותי
שבכלידורימחזקיעתיעמונתםישלי שרעל,יכמוימרדכ ישח זקיעתי
–י למעור"י "כת תי נפש.י במ' רותי לאמודי המןי גז רתי בזמןי  שרעלי
א" יה"כת ת",יהגז רותישבזמןיהגלות,ימג א םיל"מעור"ישליהנשמה.י
משהי א" י העמונהי ח זוקי במעמר:י האנ  נ םי ב ןי הקשרי מהוי מד  קי

)ושבכלידור(,יוכת תילמעור.
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"ויתיצבו  מהפסוק  זאת  ודורשת  א.  פח,   )37
בתחתית ההר" )יתרו יט, יז(.

חי"ג  )לקו"ש  רבינו  מכתב  זה  בעניין  וראה 
ס"ע 165, אג"ק חכ"ב עמ' קכא(, וז"ל: "בתו"א 
ד"ה חייב איניש לבסומי השני )צח, סע"ד(: שע"י 
נעשה  להקדמת  באו  כגיגית  הר  עליהם  שכפה 

פח,  )שבת  ובתוס'  תנחומא  ובמדרש  לנשמע, 
קודם  הי'  לנשמע  נעשה  דהקדמת  מוכח  רע"א( 
וכמש"כ  הן.  חלוקות  מדרשות   – ההר.  כפיית 
ובמכילתא  ד.  א,  תהלים  במדרש  הוא  כן  בתו"א 

דרשב"י".

סעיף ד'
"וקבל היהודים וגו'" – שלימות קבלת התורה בפורים

בסעיף זה ממשיך להביא את תוכן מאמר כ"ק אדמו"ר הריי"צ, בביאור הפסוק 
"וקבל היהודים". ובסיום הסעיף יחזור לדון האם עניין זה יכול לתרץ )מה שדייק 

בסעיף הקודם( מהו הקשר שבין "רעיא מהימנא" לבין "כתית למאור":

ְלַהְּמבֹוָאר ד( ְוִהֵּנה  ְּבֶהְמֵׁשְך  )ְּבַהַּמֲאָמר(  ָּבא  ְּתַצֶּוה  ְוַאָּתה  ַּבָּפסּוק  ַהֵּביאּור 
ִּבְתִחַּלת ַהַּמֲאָמר, ְּדֵפירּוׁש "ְוִקֵּבל ַהְּיהּוִדים ֶאת ֲאֶׁשר ֵהֵחּלּו ַלֲעׂשֹות" 

הּוא ֶׁשִּקְּבלּו ַמה ֶּׁשֵהֵחּלּו ְּבַהְּזַמן ְּדַמַּתן ּתֹוָרה.

ִּדְבַמַּתן ּתֹוָרה ָהְיָתה ַהַהְתָחָלה )ֵהֵחּלּו ַלֲעׂשֹות(, ּוִביֵמי ֲאַחְׁשֵורֹוש )ִּבְזַמן ְּגֵזיַרת 
ָהָמן( ָהְיָתה ַהַּקָּבָלה, ְוִקֵּבל ַהְּיהּוִדים.

הפירוש הפשוט של הפסוק הוא, שכפי שציווה מרדכי קיבלו היהודים על עצמם 
לדורות לחגוג את ימי הפורים כמו ש"החלו לעשות" בפעם הראשונה, בשנה שאירע 

הנס – במשתה ושמחה, משלוח מנות וכו'.

אמנם על פי פנימיות העניינים פירושו – שהיהודים בזמן פורים קיבלו בשלימות 
ולא  זו  כללות התורה על עצמם, בה בשעה שבמתן תורה רק "החלו" בעשיה  את 

היתה קבלה בשלימות. 

]ְוַעל-ֶּדֶרְך ַמֲאַמר ַרַז"ל ַעל-ַהָּפסּוק "ִקְּיימּו ְוִקְּבלּו ַהְּיהּוִדים", ִקְּיימּו ַמה ֶׁשִּקְּבלּו 
ּוִביֵמי  ַהַּקָּבָלה,  ַרק  ָהְיָתה  ְּבַמַּתן-ּתֹוָרה  ְלִנְׁשָמע  ַנֲעֶׂשה  ֶׁשִהְקִּדימּו  ְּדֶזה  ְּכָבר, 

ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ִקְּיימּו ַמה ֶּׁשִּקְּבלּו[.

הגמרא במסכת שבת אומרת37, שבשעת מתן-תורה "כפה הקב"ה עליהם את ההר 
כגיגית ואמר להם אם אתם מקבלים התורה מוטב ואם לאו שם תהא קבורתכם", 
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מודעא  "מכאן  שם  הגמרא  אומרת  ולכן   )38
לא  למה  לדין  יזמינם  "שאם  לאורייתא",  רבה 
תשובה  להם  יש  עליכם  שקבלתם  מה  קיימתם 

שקבלוה באונס" )רש"י(.
39( רש"י שם.

40( ראה בהערה 23 במאמר.
41( תרפ"ז שם, וכן לקמן בפנים.

תורה  "במתן  תשי"א  וקבל  בד"ה  וכ"ה   )42
היו ישראל בתכלית העילוי, הן בגשמיות שהיו אז 
והן  החירות,  בענין  ביותר  ומצב משובח  במעמד 
ברוחניות שהי' אז אצלם גילוי אלקות בדרגא הכי 

נעלית" )סה"מ מלוקט ח"ג עמ' סז(. 
43( נוסח הגדה של פסח.

מכילתא  ב.  טו,  בשלח  עה"פ  פרש"י   )44
תשל"ח  וקבל  בד"ה  הובא  בפנים  כהנ"ל  עה"פ. 

)סה"מ מלוקט ח"א עמ' שיז(. 
תשל"ח  וקבל  ד"ה  ראה  לקמן  בהבא   )45
הנ"ל. ד"ה וקבל תשכ"ז )סה"מ תשכ"ז עמ' קסג 

ואילך(, ובהנסמן שם.
)סד,  תכ"ב  תקו"ז  ט.  פ"ה,  שמו"ר  ראה   )46

ב(. תניא פל"ו )מו, א(.
47( שמו"ר ספכ"ט.

היינו שהקבלה לא הייתה ברצונם שלהם, אלא מחמת הכפיה כביכול של ההר38. 
ומסיימת הגמרא: "אמר רבא אעפ"כ הדור ]=חזרו ו[קבלוה בימי אחשורוש דכתיב: 
קיימו וקבלו היהודים – קיימו מה שקיבלו כבר", שאז קיבלו לקיים את כל התורה 
מרצונם ובחירתם )"מאהבת הנס שנעשה להם"39(. ובדומה לכך40 מפרש במאמר את 

הפסוק "וקבל היהודים את אשר החלו לעשות".

הפלא איך בזמן פורים הגיעו למעלה יותר מזמן מתן תורה?
ִיְׂשָרֵאל  ָהיּו  ּתֹוָרה  ִּדְבַמַּתן  ֶּפֶלא,  ְּדַבר  הּוא  ֶׁשִּלְכאֹוָרה  ְּבַהַּמֲאָמר,  ּוְמַדֵּייק 

ְּבַתְכִלית ָהִעילּוי, ְוָהָיה ָאז ֶאְצָלם ִּגילּוי ֱאֹלקּות ַּבַּדְרָגא ֲהִכי ַנֲעֵלית

והחופש"  החירות  בענין  ביותר  משובח  ומצב  במעמד  ש"היו41  זאת  מלבד  כי 
בגשמיות42, הנה גם ברוחניות "ראו כמה אותות ומופתים ביציאת מצרים, שהוא מה 

שבהטבע ממש היה ניכר ונראה בו הכח והחיות האלקי שלמעלה מהטבע" –

ֶׁשָהָיה  ַהִּגילּוי  ְּביֹוֵתר,  ַנֲעִלים  ִּגילּוִיים  ָהיּו  ַמַּתן-ּתֹוָרה  ֶׁשַּגם קֹוֶדם  ָלֶזה  ]ְּדנֹוָסף 
ִּביִציַאת ִמְצַרִים ּוִבְפָרט ִּבְקִריַעת ַים סּוף,

שביציאת מצרים "נגלה43 עליהם מלך מלכי המלכים בכבודו ובעצמו וגאלם", 
ובקריעת ים סוף ראתה שפחה על הים מה שלא ראו נביאים44 –

ִהֵּנה ַהִּגילּוי ֶׁשָהָיה ִּבְׁשַעת ַמַּתן-ּתֹוָרה ָהָיה ִּגילּוי ַנֲעֶלה עֹוד יֹוֵתר[,

כמובא בחסידות בכמה מקומות45 מעלת הגילוי האלוקי שבמתן-תורה, שהתגלה 
לבני ישראל עצמותו ומהותו של הקב"ה בראייה חושית, וגילוי זה חדר בכל מציאות 
העולם כולו, כמאמר חז"ל46 שהי' הקול יוצא מד' רוחות העולם ומלמעלה ומלמטה, 

ובאופן שציפור לא צוח, עוף לא פרח כו' אלא העולם שותק ומחריש כו'47.
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ס"א  תשל"ח  היהודים  וקבל  ד"ה  ראה   )48
)סה"מ מלוקט ח"א עמ' שיח(: "דגזירה זו היתה 
קשה ביותר שהרי היתה בבת אחת על כל היהודים 
הי'  בכיפה  מושל  אחשורוש  כי  העולם,  שבכל 

כדאיתא במדרש )מגילה יא, סע"א. אסת"ר פ"א, 
הי'  שכבר  למקום  להמלט  ביכולת  הי'  ולא  ד(, 
אחר הגזירה כיון שהיתה ביום אחד )בכל העולם(, 

שזהו )בגלות גופא( גלות הכי נורא".

ולעומת זאת הנה – 

ְוַהֶהְסֵּתר  ְלַהֶהְעֵלם  ְּדנֹוָסף  ַהְּיִריָדה,  ְּבַתְכִלית  ִיְׂשָרֵאל  ָהיּו  ֲאַחְׁשֵורֹוׁש  ִביֵמי 
ִמְצַרִים  ֶׁשְּבָגלּות  ּוְכמֹו  ִמְצַרִים,  ָּגלּות  ְּבדּוְגַמת  הּוא  ָּגלּות  ]ְּדָכל  ָּגלּות  ֶׁשְּבָכל 
ַעל-ֶּדֶרְך-ֶזה הּוא  ָקָׁשה",  ּוֵמֲעבֹוָדה  רּוַח  ִמּקֹוֶצר  ֶאל מֶֹׁשה  ָׁשְמעּו  "ְוֹלא  ְּכִתיב 

ְּבָכל ָּגלּות, ֶׁשֶּיְׁשָנם ַּכָּמה ִנְסיֹונֹות ְּבִקּיּום ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצוֹות[,

היינו שהשעבוד והצרות בגשמיות גורמים לירידה ברוחניות, כמפורט במאמר 
שם "אשר כל אחד בנפשו יביא לחמו, בכמה נסיונות בקיום התורה ומצוות, ובזעת 
אפו בעבודה קשה מאז קומו בבוקר עד שעה מאוחרת בלילה, באופן אשר אין לו 
זמן לא על תפילה ולא על תורה . . ומבולבל כל היום וכל הלילה". הנה זהו בכל 

גלות, אבל יתירה מזו 

ִהֵּנה ָאז )ִּבְזַמן ְּגֵזיַרת ָהָמן( ָהָיה ַהֶהְעֵלם ְוַהֶהְסֵּתר עֹוד יֹוֵתר,

וכמסופר במדרשי חז"ל איך שהיו ישראל אז בשפלות רוחנית קשה, שלכן הלכו 
ליהנות מסעודתו של אותו רשע וכו'; וכן בגשמיות, הייתה אז גזירה נוראה שלא 

הייתה לעולמים – להשמיד )ח"ו( את כל היהודים שבכל העולם ביום אחד48.

ְוַאף-ַעל-ִּפי-ֵכן, ִּבְזַמן ַמַּתן ּתֹוָרה, ְּכֶׁשָהיּו ִיְׂשָרֵאל ְּבַתְכִלית ָהִעילּוי, ָהְיָתה ַרק 
ָאז  ְּבַתְכִלית ַהִּׁשְפלּות,  ְּכֶׁשָהיּו  ָהָמן,  ְּגֵזיַרת  ּוִבְזַמן  ַהַהְתָחָלה )ֵהֵחּלּו ַלֲעׂשֹות(, 

ַּדְוָקא ִקְּבלּו ַמה ֶּׁשֵהֵחּלּו ְּבַמַּתן ּתֹוָרה.

וצריך איפוא להבין כיצד יתכן הדבר.

מעלת ישראל בזמן פורים – גילוי מסירות נפש
ּוְמָבֵאר ָּבֶזה, ְּדִבְזַמן ַהְּגֵזיָרה, ָהָיה ִקּיּום ַהּתֹוָרה-ּוִמְצוֹות ֶׁשָּלֶהם ִּבְמִסירּות-ֶנֶפׁש.

ומפרט כמה מדריגות במסירות נפש שהיה להם אז:

]ַּכְּמבֹוָאר  ַחס-ְוָׁשלֹום  ִלְכּפֹור  ֶׁשֹּלא  ְמִסירּות-ֶנֶפׁש  ָלֶהם  ֶׁשָהָיה  ָלֶזה  ]ְּדנֹוָסף 
ְּבתֹוָרה-אֹור, ֶׁשְּבִאם ָהיּו ְמִמיִרים ָּדָתם ֹלא ָהיּו עֹוִׂשים ָלֶהם ְּכלּום, ִּכי ַהְּגֵזיָרה 
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שנסמנו  ובמקומות  בתו"א  הוא  כן   )49
גם  מציין  שם,  ובהנסמן  במאמר.   27 בהערה 
יג(:  ג,  לפירוש מגילת סתרים על הפסוק )אסתר 
גזירת שמד  והיינו   .  . דתם  לאבד  היינו  "לאבדם 
. . הפקודה לא היה להרוג את כולן רק להשמיד 
דתו  את  ולהפוך  לכפור  ומי שרצה  יהודית,  הדת 
. . וזהו שאמר להשמיד, במה, או להרוג  יתקיים 
או  יהרגנו,  דתו  להפוך  ירצה  שלא  מי  היינו 
לאבד ]=להמיר הדת, כדמפרש שם לפני זה[ מי 
)ומביא  באריכות  שם  עיין  דתו".  להפוך  שירצה 
 שכן פירש בס' יערות דבש, והוא בח"א דרוש ג' 

ודרוש ח'(.
 81 הערה  תשי"א  וקבל  ד"ה  גם  וראה 
בשיחת  ובאריכות  עו(,  עמ'  ח"ג  מלוקט  )סה"מ 
התווע'  )תו"מ  ואילך  ס"ד  תשי"א  פורים 
הייתה  הגזירה  שעיקר  ואילך(,   229 עמ'  ח"ב 
היה  להנצל  שרצה  שמי  אלא  הגוף,  את   להרוג 

מזה  הנפקא-מינה  שם  וראה  דתו,  להמיר   יכול 
להלכה.

50( ראה במילואים. 
51( הערות 28, 29.

)ובכ"מ(  התורה-אור  שמלשון  להעיר,   )52
מובן בפשטות, כי גם בעצם המסירות נפש שלא 
לכפור היה חידוש גדול מאוד בזמן מרדכי לגבי 
על  נפשו  מוסר  יהודי  שבד"כ  )אף  הזמנים  שאר 
עניין של אמונה( – כיוון שאז כולם עמדו בניסיון, 
אפילו  השנה  כל  שבמשך  אלא  בלבד,  זו  ולא 
אלא  חוץ.  מחשבת  דעתו  על  אחד  אף  העלה  לא 
סוף סוף, מכיוון שהיה זה קשור עם אמונה, הרי 
חידוש  הוא  ברבים  תומ"צ  לקיים  נפש  המסירות 

גדול יותר.
53( לקו"א פי"ח – נסמן בהערה 28 במאמר.

5. הנסמן בהערה  54( ראה לקו"ש ח"ח עמ' 
55 במאמר.

ַמֲחֶׁשֶבת חּוץ  ַּדְעָּתם  ַעל  ָעְלָתה  ְוַאף-ַעל-ִּפי-ֵכן ֹלא  ַהְּיהּוִדים49,  ַעל  ַרק  ָהְיָתה 
ַחס-ְוָׁשלֹום[,

את המחשבה  אחד  יהודי  ולו  דעתו  על  העלה  לא  אף  הגזירה50,  זמן  כל  שבמשך 
להמיר את דתו, חס ושלום, כדי להנצל! הנה נוסף לזה –

ָהָיה ָלֶהם ְמִסירּות-ֶנֶפׁש ַּגם ַעל ִקּיּום ַהּתֹוָרה-ּוִמְצוֹות,

כמובא לעיל בביאור שהמן גזר עליהם גם על קיום המצוות. ויתירה מזו –

ְוַעד ֶׁשִהְקִהילּו ְקִהילֹות ָּבַרִּבים ִלְלמֹוד ּתֹוָרה ִּבְמִסירּות-ֶנֶפׁש[.

מה  מאשר  יותר  גדול  חידוש  יש  אלו  בפרטים  כי  למאמר51  בהערות  ומדגיש 
אמונה בה' )שלא  שעמדו במסירות נפש שלא לכפור52: מבואר בתניא53, כי בעניין 
לעבוד עבודה זרה אפילו אם אינו מאמין בה( הוא כמו טבע אצל כל יהודי למסור 
את נפשו, כי מרגיש שבזה הוא נפרד מה' אלוקי ישראל, ו"אפילו קל שבקלים ופושעי 
ישראל מוסרים נפשם על קדושת ה'" )ומבואר54 שהכוונה לכאלו שגם בשעה שהם 
בעניינים  עבירות  לעשות  אצלם  מופרך  לא  ה',  קידוש  על  נפשם  למסור  מוכנים 
אחרים(. אמנם, מסירות נפש על לימוד תורה וקיום מצוות היא תנועה נעלית יותר, כי 
בזה אין נרגש כל כך אצל כל יהודי שזה נוגע לעצם הקשר שלו עם ה', כמו בעניין 
של אמונה והפכה – ואף על פי כן, בזמן מרדכי התעוררו, כמובא לעיל, למסירות 
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55( לשון רבינו בהערה 29 במאמר.

נפש גם על לימוד תורה וקיום מצוות, ויתירה מזו – ברבים, "שזהו חידוש גדול עוד 
יותר, כמובן בפשטות"55.

מֶֹׁשה  ַהְּיהּוִדי,  ָמְרְּדַכי  ַעל-ְיֵדי  ָהְיָתה  ֶׁשָּלֶהם  ַהְּמִסירּות-ֶנֶפׁש  ְוִהְתעֹוְררּות 
ֶׁשְּבדֹורֹו.

כנ"ל מהמדרש שמרדכי קיבץ כ"ב אלף תינוקות ללמוד תורה ברבים כו'.

ַרק  ָהְיָתה  ּתֹוָרה  ִּדְבַמַּתן  ַלֲעׂשֹות",  ֵהֵחּלּו  ֲאֶׁשר  ֶאת  ַהְּיהּוִדים  "ְוִקֵּבל  ְוֶזהּו 
ַהַהְתָחָלה ּוִבְזַמן ְּגֵזיַרת ָהָמן ָהְיָתה ַהַּקָּבָלה, ִּכי ַעל-ְיֵדי ֶׁשָהָיה ָלֶהם ָאז ְמִסירּות-

ֶנֶפׁש ְּבפֹוַעל ַעל ּתֹוָרה-ּוִמְצוֹות ִנְתַעּלּו )ְּבִעְנָין ֶזה( ְלַמְדֵריָגה ַנֲעֵלית יֹוֵתר ִמְּכמֹו 
ֶׁשָהיּו ִּבְזַמן ַמַּתן ּתֹוָרה, ְוָלֵכן ָאז ַּדְוָקא ָהְיָתה ַהַּקָּבָלה, ְוִקֵּבל ַהְּיהּוִדים.

שבמתן  העניין  פנימיות  מהו  בקיצור(,  במאמר  לקמן  )ויובא  בחסידות  מבואר 
ביותר  נעלים  גילויים  אז  התגלו  ישראל  לבני  כגיגית":  הר  עליהם  "כפה  תורה 
באלוקות )כמו "הר" שהוא גבוה יותר, ובאופן של "גיגית" שהיא דבר עגול, שבא 
לרמז על אור מקיף שלמעלה מהשגתם(, עד שנתעוררו באהבה עצומה לקב"ה, עד 
שכביכול לא הייתה להם ברירה אלא לקבל התורה. היינו, שהקבלה לא הייתה מצד 
עצמם, אלא מצד סיבה – שהראו להם גילויים אלוקיים נעלים ביותר, שמשכו אותם 

לקבל התורה.

באופן  רק  )ולא  לאלוקות  עצומה  ותשוקה  באהבה  התעוררו  אכן  הם  כלומר, 
הגילוי למעלה,  רק מצד  הייתה  דמיון חלילה(, אלא שכל התעוררות האהבה  של 
ולא מצד שעבדו וזיככו את עצמם וכו'; ולכן, מצד מציאותם שלהם, הרי זה נחשב 
הרגילות  והתכונות  המציאות  עם  וחדור  קשור  זה  שאין  כביכול,  "כפיה"   כמו 

שלהם.

על  ביותר  והסתר  העלם  ישנו  כאשר  שגם   – להיפך  הוא  נפש  מסירות  אמנם 
בכל  ה',  אמונת  נגד  לעשות  יהודי  להכריח  ירצה  גוי  בו  מצב  שיתכן  עד  אלוקות, 
זאת היהודי מעצמו ובחירתו, מראה שהוא קשור לקב"ה בכל מצב ובלי שום תנאים 
הוצרכו  שבו  ומצב  במעמד  דווקא  מעלה  יש  התורה  קבלת  לגבי  ולכן,  וסיבות. 
למסירות נפש )אף שמבחינות אחרות היה המצב הרוחני אז נמוך יותר( – כי דווקא 
סיבה  שום  בלי  ומרצונם,  מעצמם  התורה  את  מקבלים  יהודים  כיצד  התגלה  בכך 

ש"תכפה" אותם לזה.
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למאור  כתית  של  שהעניין  לשונו  מדיוק   )56
האמונה",  את  ומפרנס  זן  שמשה  לזה  גם  "שייך 
שהדבר  הביאור  את  לגמרי  דוחה  שאינו  משמע, 
התעורר  הגלות  בזמן  דווקא  כיצד  ליישב  בא 
מילתא  יציבא  ואכן  נפש,  המסירות  כח  אצלם 

במאמר  העניינים  שסדר  אלא,  למסקנא,  גם 
גם  מוכיח שהביאור בעניין "כתית למאור" שייך 
)ובעיקר?( לעניין הסמוך אליו, שמשה מפרנס את 

האמונה שתהיה בפנימיות.

 כתית למאור קשור לחיזוק האמונה ע"י משה בכלל 
)ולא רק למסירות נפש בזמן מרדכי(

ועל פי האמור בא לבאר הדיוק שבסוף סעיף ג', מהו הקשר של "כתית למאור", 
לעניין הכללי המבואר במאמר אודות חיזוק האמונה ע"י משה:

)ִנְׁשָּבר ְוִלְכאֹוָרה  ָּכִתית  ֶׁשַעל-ְיֵדי  ַלָּמאֹור",  ְּב"ָכִתית  ֶׁשַהֵּפירּוׁש  לֹוַמר,  ֵיׁש 
ַהְּגֵזיָרה  ֶׁשִּבְזַמן  ֶזה  ַעל  ֵּביאּור  הּוא   – ְלַהָּמאֹור  ַמִּגיִעים  ְוִנְדָּכא( 
ִמַּצד  ִהיא  ְמִסירּות-ֶנֶפׁש  ִּכי  ְּביֹוֵתר.  ַנֲעֶלה  ְּבאֶֹפן  ִלְמִסירּות-ֶנֶפׁש  ָּבאּו  ַּדְוָקא 

ֶעֶצם ַהְּנָׁשָמה ֶׁשְּלַמְעָלה ִמִּגילּוי, ָמאֹור )ֶׁשִּמֶּמּנּו ִנְמָצא ָהאֹור(,

עצם  עם  דווקא  קשורה  נפש  מסירות  מדוע  המאמר,  בהמשך  שיתבאר  ]כפי 
הנשמה[ –

ְוַעל-ְיֵדי ֶׁשָהיּו ָאז ְּבַמָּצב ְּדָכִתית )ִנְׁשָּבר ְוִנְדָּכא(, ִנְתַּגָּלה ֶעֶצם ַהְּנָׁשָמה, ָמאֹור.

שבתחילת  הקושיא  לבאר  הריי"צ  הרבי  חוזר  למאור"  "כתית  בעניין  כלומר: 
המאמר – כיצד יתכן שדווקא בזמן מרדכי היה קבלת התורה בשלימות, שעל זה 
תירץ שהוא מצד מסירות הנפש שהייתה להם אז. אלא שביאור זה גופא דורש הבנה 
– כיצד יתכן שדווקא במעמד ומצב נמוך זה התעורר אצלם כח המסירות נפש? ואת 
זה בא לתרץ בביאור "כתית למאור" – שדווקא ע"י שהיו שבורים ונדכאים מהצרות 
וכו', נתגלה אצלם עצם הנשמה. ולביאור זה, אין קשר ישיר בין המשכת האמונה 
בפנימיות ע"י משה ועניין "כתית למאור", כי אם זה בא רק בדרך אגב להסביר כיצד 

היה מסירות נפש בזמן פורים.

וממשיך, שביאור זה אינו עולה יפה בהסברת המאמר:

ֲאָבל ֵמֶהְמֵׁשְך ְוֵסֶדר ָהִעְנָיִנים ְּבַהַּמֲאָמר ֶׁשַהֵּפירּוׁש ְּבָכִתית ַלָּמאֹור ָּבא ְלַאֲחֵרי 
ָהִעְנָין ְּדַרֲעָיא ְמֵהיְמָנא, ַמְׁשָמע, ְּדִעְנַין ָּכִתית ַלָּמאֹור ַׁשָּייְך ַּגם56 ָלֶזה ֶׁשּמֶֹׁשה ָזן 

ּוְמַפְרֵנס ֶאת ָהֱאמּוָנה ֶׁשִּתְהֶיה ִּבְפִניִמּיּות.

משה, לבין "כתית  בין המשכת האמונה בפנימיות ע"י  ישיר  כלומר שיש קשר 
למאור", התגלות עצם הנשמה של יהודי; ואדרבה, פעולת משה ופעולת מרדכי הן 
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שפועלות את גילוי ה"מאור" בנשמת יהודי )דבר שבא לידי ביטוי בעיקר במצב של 
"כתית", אך לא הוא הגורם לזה(.

רעיא  לבין  למאור"  "כתית  בין  קשר  יש  לעיל  הביאור  לפי  גם  הבהרה:  ]ליתר 
רועה  מרדכי  ע"י  היתה  בפועל  נפש  המסירות  התעוררות  כאמור,  שכן  מהימנא, 
צדדי בו )שמצד הצורך בדבר עוררם  זה רק פרט  האמונה בדורו; אלא, שלכאורה 
האמונה  להמשיך  שהוא  מהימנא  רעיא  של  עניינו  עיקר  ולא  נפש(,  למסירות 
 בפנימיות. וזהו שיבאר, כי עניין "כתית למאור" מבטא את עיקר עניין רעיא מהימנא, 

כדלקמן[.

הפ'וקי עתי מבערי הר  "צי עדמו"רי כ"קי במעמרי הסעיף:י סיכום 
ה  תהי פור םי שבזמןי –י לאשות"י החלוי עשרי עתי ה הוד םי "וקבלי
של מותיקבלתיהתורה,ישרקיהחלהיבמתןיתורה.יכ יעףישבמתןיתורהי
ה וי שרעליבמצבינאלהיב ותריוב מ יעחשוורושיה ויבתכל תיה ר דה,י
רקישלעי )לעי ב ותרי נאל תי נפשי ה ויבמ' רותי בפור םי דווקעי הנהי
במדר גהי ה וי זהי ומצדי וברב ם(,י המצוותי ק וםי אלי גםי לכפור,יעלעי
למעור"י ב"כת תי הב עורי כן,י ועםי תורה.י מתןי מעשרי נאל תי ותרי
בעילכעורהילה'ב ריכ צדי תכןישדווקעיעזיהתאוררויבכזוימ' רותי
נפש,יכ יהכת תיאורריעתיאצםיהנשמה.יעךימ'דריהאנ  נ םיבמעמרי
משמאישהב עוריב"כת תילמעור"יקשורי ש רותילזהישמשהימפרנ'י

עתיהעמונה.



35 ד"ה ואתה תצוה, תשמ"א -י'א ףיהס

דרושי  האמצעי  אדמו"ר  מאמרי  ראה   )57
חתונה א', עמ' קעט: "הנשים וקטנים שם שמים 
שגור בפיהם באמונה חזקה מאוד בלי הקדם לימוד 
בדעת  שיגדיל  מיד  שהקטן   .  . כלל  בזה  מאביהם 

קצת יאמין כמו הגדול בדעת ממש כידוע".
אדמו"ר  )לכ"ק  קונטרסים  סה"מ  ראה   )58
האמיתית  "דהאמונה  ס':  עמ'  ג'  חלק  הריי"צ( 
היא עצמית ופשוטה וקבועה בעצם הנפש ושרויה 

והיינו  דבר,  בשום  תלויה  ואינה  הלב,  בנקודת 
דברבות המופתים ]=הוכחות[ לא תתרבה האמונה 

העלול  ]דבר  והתרחבותו  שכלו  ובהגדלת  עצמית, 

להוליד קושיות[ לא תתמעט האמונה". 
59( ראה פי' אברבנאל על מו"נ לרמב"ם פרק 

נ'.
60( סה"מ עת"ר עמ' ז.

סעיף ה'
ה"אמונה פשוטה" שיש ביהודי, והטעמים אליה

בסעיף שלפנינו יתחיל לבאר בעומק, כי הן המשכת האמונה בדעת, והן 
התעוררות המסירות נפש – הם תוצאה מעניין יסודי שהוא עיקר הפעולה 

של "רעיא מהימנא".

כהקדמה, יש להסביר את המושג "אמונה פשוטה" שישנה בכל ישראל, 
שעל סיבותיה ידון בסעיף זה:

של  תוצאה  זה,  במושג  הרווח  השימוש  כפי  אינו  "אמונה"  הפירוש 
הרגל וחינוך להאמין בדבר מסויים57, או, "בחירה" להאמין בעניין כלשהו 
פלוני,  דברי  על  בהסתמך  שכלית,  בצורה  היטב  לבררו  אפשרות  בהעדר 
וכיו"ב. באופנים האמורים אכן קיימת "תפיסה" לא־שכלית  נטיית הלב 

של רעיון, אך לא לזה ייקרא אמונה.

אמונה פירושה – הכרה בדבר באופן כה וודאי ומוחלט שאינו זקוק לכל 
הוכחות. אמונה כזו אינה נחלשת מחמת שום קושיא ואינה צריכה חיזוק 
שלא  לגמרי,  מוחלטת  בהתאמתות  שמדובר  מכיוון  הוכחה58,  שום  ע"י 
ומעין מה שמצינו גם  יכולה להתערער או להתחזק באמצעות הוכחות; 
בגשמיות, שישנן הנחות יסוד בתפיסת האדם את עצמו וסביבתו, שהינם 
ספרים59  )ובכמה  שכלי  דיון  לשום  נתונים  ואינם  וברורים  ודאיים  כה 

נתבאר אשר "אמונה" היא מלשון "אמת"(.

לזאת התכוונו חכמינו באומרם שבני ישראל "מאמינים בני מאמינים" 
– ובלשון כ"ק אדמו"ר הרש"ב60: "שמאמינים באחדות ה' ובהתהוות מאין 
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הציטוטים  ומשם  ד.  טז,  שה"ש  לקו"ת   )61
בפנים.

62( ליתר ביאור: המונח "הארה", מציין את 
הנשמה  בין  הגילוי  בדרגת  ערוך  באין  הריחוק 
הנשמה  בגילויי  כי   – למטה  והארתה  למעלה 
נמשך  לא  למטה,  כפי שהם מתקבלים  הרוחניים 
רק  אלא  למעלה,  בנשמה  כמו  הרוחנית  המהות 
הארה מהם )ובכמה מקומות מבואר שהוא בדומה 
לאור המתקבל בירח מהשמש, שמקור האור הוא 
הארה  הוא  בירח  נמשך  כאשר  אך  בשמש,  אכן 
שבאין ערוך למקורו(. מאידך, אין זו רק "הארה" 
במלוא משמעות המושג, שכן אין אלו שני דברים 

שום  באור  שאין  השמש,  מן  הנמשך  אור  )כמו 
דבר מעצם השמש(, אלא מדריגות באותה נשמה; 
ולכן לגבי הנשמה למטה נאמר גם הלשון שהיא 
כן  וכמו  למעלה,  מהנשמה  ו"מקצת"  "חלק" 
עצם הנשמה למעלה, קשור בהארה של נשמה זו 
למטה, הנמצאת בגוף מסויים דווקא )סה"מ ש"ת 

עמ' 62(.
63( סה"מ ש"ת עמ' 63. וראה בהנסמן שם.

המשך  ומקבילו  פר"ת  זכור  המשך  ראה   )64
זכור תש"ל )סה"מ פר"ת עמ' רעח ואילך. סה"מ 

תש"ל עמ' 174 ואילך(.

שאין צריך על זה שום ראי' כלל, מה  ליש וכהאי גוונא בתוקף האמונה 
שחכמי הפלסופים נלאו להשיג בשכלם אפס קצהו ובנשמות ישראל הרי 
זה בהנחה מוחלטת בנפשם". בסעיף שלפנינו ידון – מהיכן נובעת אמונה 

והתאמתות מוחלטת זו באלוקות.

ֶּבֱאמּוָנה ה( ְוֵיׁש  ֶּבֱאֹלקּות  ַמֲאִמיִנים  ֶׁשִּיְׂשָרֵאל  ְּדֶזה  ַהָּידּוַע  ַעל-ִּפי  ֶזה  ְלָבֵאר 
ְּפׁשּוָטה ְוֵאין ְצִריִכים ְרָאיֹות ַעל ֶזה הּוא ִמַּצד ְׁשֵני ְטָעִמים:

הקדמה בעניין דרגת הנשמה למעלה והארתה המתלבשת בגוף
להבנת הדברים הבאים יש להקדים: מבואר בחסידות61, כי הנשמה המלובשת 
היא  עצמה  הנשמה  כי  למעלה;  הנמצאת  הנשמה  מעיקר  הארה  רק  היא  בגוף, 
במדריגה נעלית וקדושה אף למעלה ממלאכים "ואיך תוכל להתלבש בגוף האדם 
למטה שהוא קטן מהכיל. אלא קצת הארה62 מן הנשמה היא המתלבשת בגוף וכל 
הנשמה כולה היא למעלה בבחינת מקיף". מדריגה זו של הנשמה שנמצאת למעלה 

נקראת "מזל", כי ממנה "נוזל ונוטף גילוים בהארת הנשמה המלובשת בגוף"63.

באופן מפורט יותר64: הבחינות "נפש רוח נשמה" – המקבילות לכוחות הנפש 
מהשכל ומטה – מתלבשות בגוף, כלומר: מצטמצמות ובאות בהגבלה באופן כזה, 
ששייך שיתלבשו בפנימיות באיברי הגוף )כח השכל במוח, המידות בלב וכך הלאה(. 
בעבודת ה' מתבטא הדבר בעבודה על פי טעם ודעת, בהתאם למגבלות ההתבוננות 
וכו'. ואילו הבחינות "חיה יחידה" הם למעלה מהתלבשות בגוף, כלומר: בבחינות 
בכלי  מהתלבשות  שלמעלה  שבנשמה,  הרוחני  ה"בלי-גבול"  ביטוי  לידי  בא  אלו 
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על  א(:  ג,  )מגילה  בגמרא  הביטוי  מקור   )65
לבדי  דניאל  אני  "וראיתי  ז(  י,  )דניאל  הפסוק 
את  ראו  לא  עמי  היו  אשר  והאנשים  המראה  את 
ויברחו  עליהם  נפלה  גדולה  חרדה  אבל  המראה 
עמו  שהיו  שהאנשים  הגמרא  אומרת  בהחבא", 
המלאך  את  ראו  שלא  ומלאכי,  זכריה  חגי  הם 
שלא  מאחר  וכי  הגמרא:  שואלת  ראה.  שדניאל 
ראו מדוע נבהלו? ומתרצת: אף על גב דאינהו לא 
חזו מזלייהו חזו ]וברש"י עה"פ בדניאל שם ד"ה 
אינו  שאדם  פי  על  אף  רז"ל  "אמרו  חרדה:  אבל 
רואה דבר שהוא נבעת ממנו מזלו שברקיע רואהו 
ולכך נבעת". והביאור ע"פ חסידות הוא כבפנים[.

66( מכילתא יתרו יט, ט )ושם: "אמרו רצוננו 
לראות את מלכנו לא דומה שומע לרואה"(.

67( במקומות אחרים נתבאר באריכות הטעם 
הן מצד  היא  ונקודת העניין: מעלת הראיה  לזה, 
במהות הדבר,  הנראה – שכן ראיה תופסת  הדבר 

הדבר עצמו )בשונה משמיעה, בה  הוא רואה את 
האדם רק שומע ויודע אודות הדבר, אך אינו תופס 
שמע  שהאדם  דבר  גם  ולכן,  בעצמו;  הדבר  את 
אותו  רואה  הוא  אח"כ  כאשר  הנה  מכבר,  עליו 
הרואה,  מצד  וכן  ביותר(.  ממנו  מתפעל  הריהו 
הנפש  במהות  ונקלטת  חודרת  שהראיה   – האדם 

כביכול  שנשאר  בלי  כולה  הנפש  את  ו"תופסת" 
"מקום פנוי" שיאפשר קושיא וספק בדבר; ולכן, 
כאשר האדם רואה דבר מסויים ושואלים אותו על 
זה הוא עונה "אני בעצמי ראיתי". )ראה ד"ה פדה 
בשלום תשי"ג ס"ג, תו"מ התווע' ח"ז עמ' 199(.

כלשהו. וכן נגזרת מהם עבודת ה' למעלה מטעם ודעת, בהתמסרות בלתי מוגבלת 
לאלוקות.

יהודי,  אצל  שיש  הפשוטה  האמונה  נובעת  ויחידה(  )חיה  הללו  מהבחינות 
הראיה  כפי שיתבאר בהרחבה בהמשך ]ובכללות, העניין הראשון שיתבאר לקמן, 
של  העצמית  ההתקשרות  השני,  העניין  ואילו  "חיה",  לדרגת  מתייחס  באלוקות, 

הנשמה, מתייחס לבחינת "יחידה", וכדלקמן[.

 טעם הא' לאמונה פשוטה: 
ראיית הנשמה למעלה באלוקות, "מזלי' חזי"

הטעם הראשון לאמונה הפשוטה של יהודי:

רֹוָאה  ֶׁשְּלַמְעָלה  ְּדַהְּנָׁשָמה  כלומר:[.  רואה,  ]="מזלם"  ָחֵזי"65  ֶׁש"ַּמָּזַלְייהּו  ְלִפי 
ָהֱאמּוָנה  ֶׁשַּבּגּוף  ְּבַהְּנָׁשָמה  ּפֹוֵעל  ְוֶזה  ִמֵּׂשֶכל(,  ֶׁשְּלַמְעָלה  )ְרִאָּיה  ֱאֹלקּות 

ֶּבֱאֹלקּות.

הנשמה למעלה כפי שהיא מופשטת מהגוף, רואה אלוקות באופן מוחש. וכידוע, 
שדבר שאדם ראה בעיניו, לא יתכן שיתעוררו אצלו שום ספקות לגביו. וכנאמר66 
"אינה דומה שמיעה לראיה": בדבר שהאדם שמע, יתכן שיווצרו לו על זה קושיות 
וספיקות, אבל דבר שראה בעיניו – הריהו חקוק בו באופן שלא שייך על זה קושיות 

]וראה בהערה67[.
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68( ראה סה"מ תרפ"ח עמ' מז.
69( איוב לא, ב. 

70( לקו"א ריש פ"ב. 
ט':  סעיף  תש"נ  בא  ש"פ  שיחת  ראה   )71
שהנשמה  מרגיש   – קטן  ילד  גם   – "שיהודי 
הענינים(  מכל  )שלמעלה  הקב"ה   – ש"החזרת" 
היא "בי", ו"נשמתי"... – לא באופן מקיף, ואפילו 
לא באופן פנימי אבל בתור דבר נוסף, ואפילו לא 

באופן  אלא   – טפל  וגופו  עיקר  שנשמתו  באופן 
חיות  שמרגיש  כך  מציאותו,  כל  "בי",  שזהו 
מורגשת  בלתי  שהיא  החיות(  עצם  )עד  הנשמה 
מצד עצמה, והרגש כזה שחודר בו לגמרי )לא כמו 
)תו"מ  ההתאמתות"  בתכלית  זולתו(  דבר  הרגש 
התווע' תש"נ ח"ב עמ' 200. וראה שם שמצד זה 
יכול להיות אצלו השגת אלוקות שלמעלה מגדרי 

הנבראים – בדעת(.

זו אינה קיימת בנשמה למטה; הנשמה למטה  מהותה של ראיה רוחנית  אמנם 
זו  רואה. אבל "הארה" מראיה  רואה את מה שהנשמה למעלה  אינה  חזי"68,  "לא 
"מתנוצץ" ונמשך בנשמה למטה, והוא התוצאה מעניין הראיה – האמונה הפשוטה 
באלוקות, שיהודי מאמין בלי שום צורך בהוכחות ובהתאמתות גמורה )כיוון שזה 

נובע מעניין של ראיה, ששכל כלל אינו תופס מקום שם(.

טעם הב': התקשרות עצמית של עצם הנשמה
והטעם השני:

ָחֵזי(.  ִמַּמָּזֵליּה  )ֶׁשְּלַמְעָלה  ַהְּנָׁשָמה  ֵמֶעֶצם  ָהֱאמּוָנה הּוא  ְּדׁשֹוֶרׁש  ֵּביאּור,  ְועֹוד 
ְּדֶזה ֶׁשֶעֶצם ַהְּנָׁשָמה ְמקּוֶׁשֶרת ֶּבֱאֹלקּות ִהיא ִהְתַקְּׁשרּות ַעְצִמית )ֶׁשֵאיָנּה ְּתלּוָיה 

ְּבִסָּבה, ַּגם ֹלא ְּבִעְנַין ָהְרִאָּיה ֶׁשְּלַמְעָלה ִמֵּׂשֶכל(.

הדוגמא לקשר עצמי, הוא מהקשר בין אב ובן: הקשר והאהבה של בן לאביו 
נובעת מכך שעצם מהותו קשורה עם האב ונמשכה ממנו, ולכן אהבתם היא "אהבה 
עצמית", שאינה תלויה בדבר ואינה זקוקה לשום סיבה. במילים אחרות: בין אב ובן 
לא "נוצר" קשר, שכן הם קשורים מלכתחילה, זו מהות אחת שנמצאת )בשלב מאוחר 

יותר( בשני גופים.

מקושרת  הנשמה  עצם  למקום:  בנים  שנקראו  בנשמות   – מכך  ויותר   – כך 
רבינו  ומוסיף  )כלשון הפסוק69,  בעצמה "חלק אלוקה ממעל  שהיא  באלוקות מצד 
הזקן בתניא70( ממש". ואדרבה, אם באב ובן סוף סוף יש כאן שני מציאויות נבדלות, 
הרי הנשמות גם לאחר שנבראו – נשארו מאוחדות בתכלית בשרשן ומקורן האלוקי 
שלו,  נשמתו  לבין  האדם  בין  שיש  ל"קשר"  זאת  להמשיל  אפשר  מסויים  ]במובן 
זו מהותו שלו71[. ממילא, הנשמה אינה  שאין כאן כלל יחס בין שני דברים, אלא 
זקוקה לשום סיבה ו"שכנוע" כדי להיות קשורה באלוקות )גם לא לראיה באלוקות(, 

כי אם זו התקשרות עצמית, בלי סיבה.



39 ד"ה ואתה תצוה, תשמ"א -י'א ףיהס

72( לעניין זה יש להביא דוגמא ממה שמבואר 
בהתגלות  החידוש  אודות  רבינו,  משיחות  בכמה 
תורת החסידות: לפני כן היו שתי שיטות כלליות 
בין גדולי ישראל, כיצד לעורר אצל יהודי אמונה, 
בחקירה  בעיקר  שדגלה  השיטה  וכו'.  ה'  אהבת 
שכלית )כמו הרמב"ם וסייעתו(, הוכחות שכליות 
וכו'. ולעומתם, היו  למציאות הבורא, אחדות ה' 
גדולי ישראל )החל מראשוני המקובלים הרמב"ן 
את  לעורר  בשיטה  שאחזו  וסייעתם(  והרשב"א 
משכל,  שלמעלה  עניינים  ע"י  יהודי  של  נשמתו 

חקירה  ושללו  וכו',  הזוהר  בספר  קריאה  כמו 
המעלה  הייתה  הראשונה  בשיטה  פילוסופית. 
בשכלו  משוכנע  היה  שיהודי   – ב"פנימיות" 
בעניינים של אלוקות, אך זה היה באופן מוגבל, 
רק עד היכן ששכל מסוגל להגיע. בשיטה השניה 
הייתה מעלה בכך שיהודי, מצד התעוררות דרגות 
באלוקות  דרגות  עם  התקשר  בנשמה,  נעלות 
בפנימיות  היה  לא  הדבר  אך  מהגבלה,  שלמעלה 

אצלו.
 החידוש בתורת החסידות הוא, שהמשיכו את 

עניין הראיה למעלה פועל בנשמה למטה רק באופן מקיף
הנשמה  )ראיית  לעיל  שהובאו  העניינים  שני  ראשונה,  בהשקפה 
זהה:  לתוצאה  מובילות   – הנשמה(  של  העצמית  והתקשרותה  למעלה, 
קיימת  הדבר:  כך  לא  כי  ויבאר,  ימשיך  ולכן  באלוקות.  פשוטה  אמונה 
הן  בפועל,  המתבטא  דבר  עצמית,  התקשרות  שמצד  באמונה  מעלה 
והן  זה(,  ביכולת האמונה להימשך באופן פנימי )כמבואר בהמשך סעיף 
במה שאמונה זו מכריחה את עניין המסירות נפש )כמבואר בסעיף הבא(.

ְּדָהֱאמּוָנה  הּוא,  )ָהִעְנָיִנים(  ַהֵּביאּוִרים  ְׁשֵני  ֶׁשֵּבין  ְּדֵמַהִחילּוִקים  לֹוַמר,  ְוֵיׁש 
ִּבְבִחיַנת  ִהיא  ֶׁשְּלַמְעָלה  ַהְּנָׁשָמה  ֵמְרִאַּיית  ַהָּבָאה  ַּבּגּוף  ַהְּמלּוֶּבֶׁשת  ְּבַהְּנָׁשָמה 
ְּפעּוָלָתּה  ָלֵכן  ֵמִהְתַלְּבׁשּות  ְלַמְעָלה  ִהיא  ֶׁשְּלַמְעָלה  ֶׁשַהְּנָׁשָמה  ְּדֵכיָון  ַמִּקיף. 

ְּבַהְּנָׁשָמה ַהְּמלּוֶּבֶׁשת ַּבּגּוף ִהיא ִּבְבִחיַנת ַמִּקיף.

אלא  בגוף  רק  )לא  למעלה מהתלבשות  הוא  הנשמה שלמעלה  מכיוון שדרגת 
גם בדרגת הנשמה המלובשת בגוף, כמבואר לעיל(, לכן לא שייך שהאמונה הבאה 
פנימי בנשמה המלובשת בגוף, אלא רק שתפעל באופן מקיף.  ממנה תהיה באופן 
ולכן, מחד זו הכרה וודאית לגמרי באלוקות הנמצאת בעומק נשמתו של היהודי, 
ואינה מוגבלת בשכל כלל; לאידך, אין היא שייכת ל"גדרים" של הנשמה המלובשת 
בגוף. לדוגמה: השכל אינו יכול "לקלוט" ולקבל אמונה זו, שהדבר יהיה "מונח" 

אצלו גם מצד השכל. וכך הלאה.

]ליתר ביאור: במצב זה יתכן שליהודי תהיה גם השגה פנימית באלוקות, וגם 
השפעה מהמקיף של הנשמה – אך לא יהיה קשר בין הדברים: מה שיהיה אצלו 
בפנימיות, הוא רק מה שבערך השגת השכל, ולא באותו מדריגה ותוקף של האמונה 
וראה  ישאר באופן מקיף.  ראיית הנשמה למעלה,  לו מצד  ומה שיושפע  פשוטה; 

בהערה72[.
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עצמם  שמצד  בתורה,  פנימיים  הכי  העניינים 
שכל  שגם  באופן   – מהשכל  לגמרי  למעלה  הם 
מסוגל להבין ולקלוט. אך מבלי שהדבר "ידלל" 
עצמו  שהשכל  אם  כי  העניין,  של  מהבלי-גבול 
מגילוי  רק  זה אפשרי  דבר  יהיה חדור באלוקות. 
וכפי  יהודי.  של  ובנשמתו  בתורה  ה"עצם" 
שיתבאר גם לקמן, בפעולת רעיא מהימנא שהוא 
מגלה את עצם הנשמה וע"י זה ממשיך האמונה 
 בפנימיות ]ע"פ שיעורי החוזר הגה"ח ר' יואל שי' 

כהן[.

73( לקו"ש חט"ז וארא-א סעיפים ח-ט.
74( פ"ה, עמ' 34. וראה שם עמ' 33, שמשווה 

זה לעניין האמונה שהיא ג"כ בבחינת מקיף.
למדובר  לגמרי  זהה  הדוגמא  אין  כמובן   )75
שבאה  בהתעוררות  מדובר  זו  בדוגמה  כי  כאן, 
ראיית  בענייננו,  ואילו  בשנה,  מסויים  בזמן 

אלא  בנשמה,  תמידי  דבר  הוא  באלוקות  הנשמה 
על  השפעתה  אופן  שנתבארו,  שמהטעמים 
הנשמה למטה הוא באופן מקיף, כאשר הדוגמה 

ממחישה היטב סוג זה של השפעה.

אייגענער  ַאן  "זייערס  אינה  זה  באופן  שאמונה  אחר73,  במקום  רבינו  ובלשון 
עניין", דבר ה"שייך" אליו מצד תכונתו הוא, אלא רק בבחינת מקיף, מצד השפעת 

הנשמה שלמעלה. 

דוגמה להשפעה זו באופן מקיף, מביא כ"ק אדמו"ר הרש"ב בקונטרס 
העבודה74: הדבר דומה להתעוררות אצל כמה בני אדם בימים הנוראים75. 
אשר גם יראי אלוקים "שמתעוררים באמת בראש השנה ויום כיפור בעצם 
נפשם בתשובה ובקבלת עול מלכות שמים, שבאותה שעה באמת צר לו 
מאוד על ריחוקו מה' . . ומקבל עליו באותה שעה עול מלכותו יתברך להיות 
. ובעבור   . מסור ונתון לאלוקות כל השנה בעסק התורה וקיום המצוות 
הזמן הנ"ל חוזר לחומריותו וטבעו איש איש כפי מידותיו הטבעיים אם 

בתאוה וחמדת הלב" וכו'.

וההסבר לכך הוא, כי "ההתעוררות הגם שהיא אמיתית בנפש הרי היא 
בבחינת מקיף לבד, שאינה נרגשת בהכוחות פנימיים להיות שייך לפועל 
. וכן הקבלת עול שמקבל עליו   . ממש, והיינו שגם הצער ומרירות נפשו 
עול מלכותו יתברך בראש השנה . . אין זה בא בו בבחינת פנימיות להיות 

באמת בהנהגה אחרת לפועל".

 מעלת ההתקשרות עצמית 
המאפשרת המשכת האמונה בפנימיות

ּוִבְכֵדי ֶׁשָהֱאמּוָנה )ְּבַהְּנָׁשָמה ַהְּמלּוֶּבֶׁשת ַּבּגּוף( ִּתְהֶיה ִּבְפִניִמּיּות, הּוא ַעל-ְיֵדי 
ֶׁשל  ָהֶעֶצם  ִהיא  ַהְּנָׁשָמה  ֶעֶצם  ִּכי  ַהְּנָׁשָמה.  ְּדֶעֶצם  ַעְצִמית  ַהִהְתַקְּׁשרּות  ִּגילּוי 
ַהְּנָׁשָמה ַהְּמלּוֶּבֶׁשת ְּבַהּגּוף, ְוָלֵכן, ָהֱאמּוָנה ְּדַהְּנָׁשָמה ַהְּמלּוֶּבֶׁשת ְּבַהּגּוף ֶׁשִּמַּצד 

ֶעֶצם ַהְּנָׁשָמה ִהיא ִּבְפִניִמּיּוָתּה.
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להבין  ד"ה  על  מבואר  מאמר  גם  ראה   )76
עניין נרות חנוכה תשכ"ו, סעיף ח' תחת הכותרת 

"משמעות המושג הפנימיות והחיות".
77( עמ' 32-3.

פירוש הדברים: כאשר מדובר על שני עניינים ומדריגות שונות, שאחת פועלת 
על השניה או נמשכת בה – ניתן לדון האם זו השפעה באופן פנימי או רק באופן 
מקיף ]כלומר: האם יש ערך ויחס בין המדריגות, כך שהשפעת המדריגה העליונה 
כך  ביניהם,  ערך  שאין  או  התחתונה;  המדריגה  בגדרי  בפנימיות  להתלבש  יכולה 
השפעת  את  פנימי  ובאופן  שלה  בגדריה  לקבל  יכולה  לא  התחתונה  שהמדריגה 

המדריגה העליונה אלא רק באופן מקיף[.

וכך הדבר במדריגת "מזל" )בחינת "חיה" שבנשמה(, שהיא למעלה מהתלבשות 
ולכן פועלת על הנשמה למטה רק באופן מקיף.

אמנם, עצם הנפש – אינה "כח" או "מדריגה" נעלית יותר בנשמה, אלא, היא 
העצם והמהות של הנפש על כל כוחותיה; כך שמלכתחילה העניינים שישנם מצד עצם 
הנפש, נמצאים בכל הנפש בפנימיותה. ]גם המושג "פנימיות" כאן אינו במובן הרגיל, 
כמו כח עליון שהמשכתו והתלבשותו בפנימיות בדבר תחתון היא ע"י צמצום, אלא 
נחשבת  המהות של הדבר עצמו; בדוגמת מה ש"חיות"  "פנימיות" במובן – שזו 

פנימיות, ראה לקמן בביאור76[.

ובענייננו: ראיית אלוקות היא "כח" מסויים בנשמה )למעלה(, ומכיוון שאינה 
שייכת להתלבש באופן פנימי בנשמה המלובשת בגוף, היא רק פועלת עליה בדרך 
מקיף. אמנם עצם הנשמה אינה "מדריגה", אלא העצם והמהות שלה, והיא "נמצאת" 
ולכן,  עליה(.  "משפיעה"  רק  )ולא  למעלה  כמו  בדיוק  בגוף  המלובשת  בנשמה 
האמונה שמצד ההתקשרות העצמית לאלוקות של עצם הנשמה – נמצאת בנשמה 
שבגוף באופן פנימי. כלומר: שגם השכל עצמו יהיה חדור באמונה, באותה ודאות 
שבשכל  אלא  לאמונה,  התבטלותו  מצד  )ולא  האמונה  מצד  שהוא  כפי  ופשיטות 

עצמו מונח כך!(. ובדרך זו בשאר הכוחות.

וכלשונו בקונטרס העבודה הנ"ל77 "דודאי בהתגלות בחינת יחידה שבנפש הרי 
יחידה  שבחינת  מפני  והיינו   .  . מהותו  עצם  להפוך  הבהמית  הנפש  על  פועל  זה 
שבנפש . . הרי היא פועלת בכל מקום . . שהרי בחינת יחידה נמצא באמת בכל הכוחות 

עד גם בסוף מעשה".

על  הגוף: כאשר מדברים  – מעניין החיות הגשמית של  לדבר  דוגמא 
התנועה  כח  הראיה,  )כח  בגוף  המלובשים  הנפש  של  פרטיים  כוחות 
וכדומה(, יש הבדלים אם השפעתם היא באופן פנימי או מקיף. אמנם זה 
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78( לקו"ש חלק ב' חג הסוכות סעיף כט.

שהנפש מחיה את הגוף – אין פירושו שהנפש "פועלת" משהו על הגוף, 
אלא שהיא המהות הפנימית, העצם שלו. שכן זאת תכונת החיות – שהיא 
פנוי  מקום  בלי שנשאר  כפי שהיא,  בגוף  מקום  בכל  ונמצאת  מתפשטת 

מהחיות, ובזה תלויה מציאות הגוף.

ולכן, כאשר ישנו מצב של פיקוח נפש, הנוגע לעצם הקשר של הנפש 
ומעצמו למה שנדרש מצד עצם  ממילא  – הגוף מתאים את עצמו  בגוף 
הגוף(.  של  הרגילים  ותכונתו  מטבעו  למעלה  שהם  עניינים  )גם  החיות 
וכסיפור הידוע של הרבי הריי"צ שהביא רבינו באחת השיחות78, שפעם 
הייתה שריפה בליובאוויטש, והיה אחד שכדי להנצל ברח ונכנס במקום 
יתכן  כיצד  ולכאורה,  לצאת משם.  הצליח  לא  מכן  לאחר  אך  ביותר,  צר 
הדבר? אך מכיוון שהיה זה דבר שנוגע לעצם חיות הגוף, ממילא נעשה 

אצל הגוף כיווץ בבשר בהתאם למה שנדרש כדי להציל את עצמו.

וכן ברוחניות: כאשר היהודי מרגיש שאלוקות זה החיות והעצם שלו, 
אזי ממילא, כל כוחותיו נעשים בהתאם לזה, למשל: בשכל "מונח" בהתאם 
לדרגת האמונה שלמעלה מהשכל, כי האמונה נעשית אצלו "הנחת יסוד" 
שעלי' בנוי כל בניין השכל; וכך גם במידות ועד ללבושי המחשבה דיבור 
ומעשה. ובלשון רבינו שהובא לעיל, שהאמונה היא "זייערס ַאן אייגענער 
עניין", עניין ותכונה שלו, שאז האמונה חודרת את כל מהותו וכל ענייניו 

עד מעשה בפועל.

פעולת רעיא מהימנא היא ע"י שמגלה את עצם הנשמה
על פי מה שנתבאר נמצא אם כן, שהיסוד לכך שיכולה להיות אמונה בפנימיות 
קשר  יתבאר  זה  פי  על  כן,  ואם  הנשמה.  עצם  התגלות  מצד  רק  הוא  יהודי  אצל 

העניינים במאמר דתרפ"ז, כפי שממשיך:

ֵיׁש ְלָבֵאר ֶקֶׁשר ָהִעְנָיִנים ֶׁשְּבַהַּמֲאָמר, ֶׁשָהִעְנָין ְּד)ָכִתית( ַלָּמאֹור ְוַעל-ִּפי-ֶזה 
ָזן  ֶׁשּמֶֹׁשה  ֶזה  ִּכי  ְמֵהיְמָנא,  ְּדַרֲעָיא  ָהִעְנָין  ְלֵביאּור  ְּבֶהְמֵׁשְך  ָּבא 
ְמַגֶּלה ֶאת ֶעֶצם  ִּבְפִניִמּיּות הּוא ַעל-ְיֵדי ֶׁשהּוא  ּוְמַפְרֵנס ֶאת ָהֱאמּוָנה ֶׁשִּתְהֶיה 

ַהְּנָׁשָמה )ֶׁשְּלַמְעָלה ִמַּמָּזֵליּה ָחֵזי(, ָמאֹור ֶׁשְּלַמְעָלה ֵמאֹור.

כי כאמור, מצד "מזלי' חזי", ראיית הנשמה שלמעלה, נמשכת האמונה בנשמה 
למטה רק באופן מקיף. ואילו אמונה בפנימיות – דעת באלוקות באופן של "הרגש 
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א'  לקו"ש ח"ח שיחה  ראה  לקמן  79( בהבא 
לפ' במדבר סעיפים ג'-ד'.

80( ראה גם שיחת ש"פ תצוה תשמ"ט הערה 

43 )סה"ש תשמ"ט ח"א עמ' 272(.
81( בהבא לקמן ראה ד"ה כי תשא תשי"א ס"ו 

)תו"מ התווע' ח"ג עמ' 265(.

פנימי" – הוא רק מצד ההתקשרות העצמית של עצם הנשמה. ואם כן, עבודת משה 
היא, לגלות את עצם הנשמה )"מאור"(, שע"י זה בא האמונה בפנימיות.

עצם  גילוי  עם  קשורה  משה  פעולת  שכל  עיקרי:  יסוד  כאן  נתחדש  כן,  ואם 
הנשמה של יהודי, והמשכת האמונה בפנימיות אינה אלא תוצאה מעניין זה ]וכפי 

שיתבאר יותר בסעיף הבא[.

בכל  "נמצאת"  )ולכן  היהודי  של  ה"עצם"  זו  אמונה  של  היותה  עם79 
פעולת  את  צריך  זאת,  עם  בפנימיות(,  בהם  להיות  שיכולה  עד  הכוחות 
דור.  שבכל  ישראל  ברועי  וכן  תצוה",  "ואתה  לגלותה,  כדי  רבינו  משה 
והטעם לכך הוא, כי "נקודת היהדות" היא למעלה מגילוי )אין בה כביכול 
כדי  האמונה  רועה  של  מיוחדת  פעולה  ונדרשת  התגלות(,  של  "תכונה" 

לגלות אמונה זו שמצד העצם80.

)וכמו שרואים גם בדוגמא מחיי הגוף, שפעולה בגוף הקשורה ונובעת 
מעצם החיות, מתגלה רק בעיתים מיוחדות של פיקוח נפש. ועל אחת כמה 
אפילו  לגמרי  מרומם  הוא  גלוי  שבאופן  בעניין  שמדובר  בענייננו,  וכמה 

מהנשמה המלובשת בגוף(.

אלא  להתגלות,  "תכונה"  כביכול  יש  בנשמה,  ב"מקיף"  ואדרבה81: 
שגילוי זה נעלה מהתלבשות פנימית בנשמה כפי שהיא למטה. ואילו עצם 
ולכן  לגמרי,  בהעלם  להישאר  ויכול  כלל  גילוי  של  בגדר  אינו   – הנשמה 

צריכה להיות פעולת משה כדי לגלותו.

אמנם, לפי האמור מובן רק מדוע העניין של "למאור" )גילוי עצם הנשמה( בא 
במאמר בהמשך לביאור עניין רעיא מהימנא )שהוא מגלה המאור שבנשמה(, אך 
עדיין יש להבין: מדוע מביא בהמשך לעניין רעיא מהימנא דווקא את גילוי המאור 

שנתגלה ע"י כתית שבזמן הגלות, ומה הקשר ביניהם. ועל זה ממשיך:

ְלַהָּמאֹור  ְלַהִּגיַע  ֶׁשִּבְכֵדי  ְּבַהַּמֲאָמר  ּוְמָבֵאר  ַלָּמאֹור,  ָּכִתית  ּוַמה-ֶּׁשֶּנֱאַמר 
ְּדֶעֶצם  ַהִּגילּוי  ִעיַקר  ִּכי  הּוא,  ַהָּגלּות,  ֶׁשִּבְזַמן  ְּדָכִתית  ָהִעְנָין  ַעל-ְיֵדי  הּוא 
ַהָּגלּות(,  ִּבְזַמן  הּוא  )ֶׁשִעיָקרֹו  ַהְּמִסירּות-ֶנֶפׁש  ְּבִעְנַין  הּוא  )ָמאֹור(   ַהְּנָׁשָמה 

ְּכִדְלַקָּמן.
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82( אף שישנו גם עניין זה שהעלמות והסתרים 
בכמה  )כמבואר  בנפש  נעלמים  כוחות  מעוררים 
שהתעוררות  לפרש  כוונתו  כאן  אבל  מקומות(. 

אלא שזה מתגלה  משה,  ע"י  נעשה  הנשמה  עצם 
בעיקר בזמן של כתית ומסירות נפש.

כלומר, בכל דור מגלה משה את עצם הנשמה אצל יהודי, אמנם בעיקר מתגלה 
עניין זה בדורות בזמן הגלות שהוצרכו למסירות נפש )כתית(, כפי שיתבאר בסעיף 

הבא.

]נמצא שפירוש "כתית למאור" אינו רק כפי שהובן לעיל, שע"י כתית וגזירות 
נעשה גילוי המאור, עצם הנפש82, כי אם – שגילוי המאור נעשה ע"י משה ואתפשטותא 
מסירות  בהתעוררות  צורך  כשיש  "כתית",  של  בזמן  ומתבטא  מתגלה  והוא  דילי', 

בפועל[.

ע(י ב שרעל:י ש שי פשוטהי לעמונהי טאמ םי שנ י הסעיף:י סיכום 
מצדירע  תיהנשמהילמאלהיבעלוקותי)"מזל סיחז "(;יעךיהשפאתהי
ב(ימצדישאצםי מקיף.י בעופןי רקי ה עי בגוףי המלובשתי הנשמהי אלי
ומכ ווןי )בל י' בה(ילעלוקות;י הנשמהיקשורהיבהתקשרותיאצמ תי
העמונהי לכןי כולהי בגוף,י המלובשתי הנשמהי שלי גםי האצםי שה עי
משה,י פאולתי וזוי בפנימיות.י למטהי בנשמהי גםי לבועי שמצדהי
בא קרי מתבטעי וזהי הנשמה,י אצםי מצדי שתה הי העמונהי להמש ךי

במ' רותינפשי)כפ יש תבעריב'א ףיהבע(.
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83( ספי"ח )כד, א(.
מעשה  לעשות  אפילו  מוכן  שאינו  עד   )84
מאמין  אינו  שבלבו  אף  זרה  כעבודה  שייראה 

בחנה  הידוע  וכמעשה  ספי"ט(.  )תניא  כלל  בה 
להרים  אף  רצה  לא  הקטן  שהבן  בניה,  ושבעת 
טבעת הקיסר שלא ייראה כאילו משתחווה לצורה 

שעליה )ראה גיטין נז, ב(.
ד'  סעיף  תשל"ט  בשלום  פדה  ד"ה  ראה   )85
"דזה שהוא מוסר נפשו . . הוא לא מצד הרצון שלו 
שרוצה  אלא  אחר  באופן  להיות  שאפשר  )היינו 
ח"ו  להפרד  יכול  שאינו  מפני  אלא  זה(  באופן 
שרוצה ומחליט  מאחדותו יתברך". ושם, שהאופן 
"חיה" שבנשמה;  הוא מדריגת  נפשו  את  למסור 

אבל מצד בחינת "יחידה" הוא שאינו יכול להפרד. 
עיי"ש הביאור )סה" מלוקט ח"ג עמ' כז(.

86( עמ' שנו )בהוצאה החדשה. וראה בהנסמן 
שם(.

נפש  שמסירות  ההבדל  על  בנוסף  זאת,   )87
אם  כי  מציאותו,  שמבטל  עניינה  אין  גוי  אצל 
לו  שמשתלם  חושב  שכלי  חשבון  שמצד  להיפך, 
רעיון  למען  חייו  על  לוותר  במציאותו  ויתווסף 

יכול  אינו  שאם  הפכי:  חשבון  מצד  ]או  מסויים 
בחייו  טעם  רואה  אינו  אזי  אמונתו,  כפי  לחיות 
המסירות  יסוד  כל  יהודי,  אצל  אמנם  וכדומה[; 
נפש הוא שמבטל עצמו לגמרי לרצון ה', לא מחמת 
בארוכה  )כמבואר  מזה  לו  שתהיה  תועלת  שום 

סעיף ו'
מסירות הנפש בישראל

עניין  עומק  מהו  להקדים  יש  לקמן,  הדברים שיבוארו  להבין את  כדי 
מסירות הנפש שישנו בישראל:

אף שיתכן שיהודי מצד גודל אהבתו לה', יחליט למסור את נפשו על 
קידוש ה', הנה עיקר עניין המסירות נפש בישראל הוא, שאין שייך אצלו 
כלל לעשות היפך רצונו יתברך. וכלשון רבינו הזקן בתניא קדישא83 שגם 
אנשים פשוטים מוסרים נפשם "בלי שום דעת והתבוננות רק כאילו הוא 

דבר שאי אפשר כלל לכפור בה' אחד"84.

שהוא  מצד  או  הדעת,  משיקול  נובע  הדבר  היה  אילו  הבהרה:  ליתר 
אפשרויות  שתי  לפניו  קיימות  כאילו  משמעו  הנפש,  את  למסור  רוצה85 
ויכול להיות גם באופן אחר, אלא שבפועל בחר למסור את נפשו. אך מצד 
באופן  כלל שיהיה  נתינת מקום  אין   – להפרד מאלוקות  יכול  זה שאינו 

אחר מלבד למסור את הנפש על קידוש ה'.

בין  ההבדל  שזה  תרס"ו86,  בהמשך  הרש"ב  אדמו"ר  כ"ק  בזה  והאריך 
שם  כי  העולם87,  באומות  גם  לפעמים  שישנו  הנפש  את  למסור  התוקף 
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בלקו"ש ח"כ וירא-ג' סעיף ה'(. והמבואר בפנים 
במסירות  ה'  לרצון  הביטול   – גופא  שבזה  הוא, 
נפש – עיקרו הוא לא מה שרוצה למסור את נפשו, 
אלא מה שאינו יכול להפרד מאלוקות בשום אופן. 

88( ר"ה כו, א.
נסמן   –  11 הערה   121 עמ'  ח"ו  לקו"ש   )89

בהערה 33 במאמר.

"אין זה משום שהרצון וההתקשרות הוא באופן כזה שאי אפשר להיות 
באופן אחר, אלא יכול להיות באופן אחר, ולא למסור נפשו, אלא שהוא 
רוצה למסור נפשו, לא שהוא מוכרח לזה", אבל "בקדושה הרי תוקף הרצון 
יכול להיות באופן אחר כלל, היינו  שאינו  וההתקשרות הוא באופן כזה 
נפשו  מוסר  זה  ומשום  אופן,  בשום  מאלוקות  נפרד  להיות  יכול  שאינו 

במסירות נפש על קידוש השם, משום כי באופן אחר אי אפשר להיות".

לאור הדברים האמורים, יובן מה שמדייק בסעיף שלפנינו: מאין נובע 
הכח של יהודי למסור את נפשו באופן כזה, שכאילו הוא דבר מוכרח ואי 

אפשר אחרת. 

מסירות הנפש באה רק מצד עצם הנשמה
ְּדִיְׂשָרֵאל ִהיא ְּבאֹוֶפן ֶׁשהּוא מֹוֵסר ַנְפׁשֹו ַעל ו( ְוָהִעְנָין  הּוא, ְּדֶזה ֶׁשָהֱאמּוָנה 

ֶזה, הּוא )ְּבִעיָקר( ְּבָהֱאמּוָנה ֶׁשִּמַּצד ֶעֶצם ַהְּנָׁשָמה.

עצם  מצד  הוא  נפש  ש"מסירות  למאור",  "כתית  בפירוש  לעיל  שהובא  וכפי 
הנשמה" – וצריך להבין מדוע אכן מסירות נפש קשור ונובע דווקא מעצם הנשמה. 
וכדי להסביר זאת, יבאר יותר מהו ההבדל בין ראיה להתקשרות של עצם הנשמה 

)לא רק בהשפעתם על הנשמה שבגוף(.

ְּדָהֱאמּוָנה ִמַּצד ֶזה ֶׁשהּוא רֹוֶאה )ַמָּזֵליּה ָחֵזי(, ֲהַגם ֶׁשִהיא ְּבתֹוֶקף ָּגדֹול ]ַּכָּידּוַע 
ְּדַהִהְתַאְּמתּות ֶׁשִּמַּצד ָהְרִאָּיה ִהיא ִהְתַאְּמתּות ְּגדֹוָלה ְּביֹוֵתר[,

שהרי "אינה דומה שמיעה לראיה" כפי שנתבאר בסעיף הקודם ]ומביא בהערה 
למאמר דוגמא לזה, מהדין88 של "אין עד נעשה דיין" – שמכיוון שראה בעיניו את 
שומעים מהעדים – אף  המעשה, אין שייך שימצא זכות לנידון. אבל כשהדיינים89 
שברור להם שהעדים אומרים אמת, יכולים למצוא לו זכות, "כי הוודאות וההתפעלות 
שמצד הראיה היא גדולה יותר מהוודאות וההתפעלות שמצד השמיעה". כלומר, לא 
רק שדבר הנראה מתאמת לאדם יותר משמיעה, אלא גם פועל על מהלך נפשו, שאינו 
מסוגל לחשוב בניגוד למה שראה, בשונה משמיעה שגם בדבר שמאמין לאמיתתו, 
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תש"ל  חוקת  זאת  גו'  וידבר  ד"ה  ראה   )90
)סה"מ תש"ל עמ' 191(.

91( הושענות ליום ג' דסוכות.
92( סה"מ תש"ל הנ"ל.

אשר  ממכתביו,  בא'  רבינו  שכתב  וכפי   )93

לאמיתו  הנה  נפש",  "מסירות  הוא  שהביטוי  אף 
בשביל   – הגוף  "שמוסרים  פירושו  דבר  של 
תורתו  בקיום  השם  קידוש  ע"י  הנפש  שתתעלה 

והמשך  חיזוק  בזה  יש  שבעצם  היינו  ומצותיו", 
מציאותו האמיתית של יהודי ולשם זה מוסרים רק 

אינו פועל עליו כל כך[. ואם כן, לכאורה גם ראיה הייתה צריכה להביא את האדם 
למסירות נפש? אמנם –

ְוֵאיָנּה  ֶׁשרֹוֶאה(  ֶזה  )ִמַּצד  ִסָּבה  ִמַּצד  ִהיא  ֶׁשּלֹו  ֶׁשָהֱאמּוָנה  ֵּכיָון  ִמָּכל-ָמקֹום, 
ְקׁשּוָרה ִעם ֶעֶצם ְמִציאּותֹו, ֵאינֹו מּוְכָרח ֶׁשִּיְמסֹור ַנְפׁשֹו ַעל ֶזה,

עם  הקשור  דבר  כלומר,  האדם,  אצל  עצמי"  "דבר  אינה  ראיה  שמצד  אמונה 
עצם מציאותו )שהרי ישנה למציאותו עוד קודם שראה(, אלא היא "דבר הנקנה", 
ידיעה  האדם  אצל  ונקנה  שניתוסף  התוצאה  נגרמה  הדבר,  ראיית   – סיבה  שמצד 
בעניין מסויים. ולכן, ככל שהדבר יהא וודאי אצלו, הרי מכיוון שזה דבר שנוסף על 

מציאותו – הרי מציאות האדם עצמו חזקה יותר.

ובפשטות: כלום משום שראה עניין מסויים ויודע שהוא אמת לאמיתו – הדבר 
יכריח אותו לוותר על מציאותו וחייו?! הן אמת אשר אפשר הדבר שהלה יחליט למסור 

נפשו על עניין זה שראה, אך אין בכח הראיה להכריח אותו למסור נפשו.

ִמְּפֵני  הּוא  ֶזה  ַעל  ַנְפׁשֹו  מֹוֵסר  ֶׁשהּוא  ְּבאֹוֶפן  ִהיא  ְּדִיְׂשָרֵאל  ֶׁשָהֱאמּוָנה  ְוֶזה 
ֶׁשָהֱאמּוָנה ֶּבֱאֹלקּות ִהיא ָהֶעֶצם ֶׁשּלֹו, ְוָלֵכן ִאי ֶאְפָׁשר ְּכָלל ֶׁשִּיְכּפֹור ַחס-ְוָׁשלֹום.

מבואר בחסידות90, שזו המעלה בבחינת "יחידה" שבנשמה, על מדריגת "חיה": 
מדריגת "חיה", נמצאת בביטול גמור לאלוקות, מחמת הראיה שלה באלוקות; בדקות 
יש כאן יחס בין שני דברים: "מציאות" הנשמה עצמה, ומקורה האלוקי אליו היא 
נמשכת ונכספת עד לביטול גמור. אמנם, בחינת "יחידה", אינה "בטלה" – כי אם 
מאוחדת לגמרי בשרשה, וכלשון הידוע91 "חבוקה ודבוקה בך יחידה ליחדך", שכל 
מציאותה היא רק מה שהיא דבר אחד עם הקב"ה. ובלשון רבינו באחד המאמרים92 
"ס'איז ניטָא ווער ס'זָאל בטל ווערן" – אין כל מציאות שתהיה בטלה, כי מלכתחילה 

אין כל מציאות!

וכאשר מאיר ביהודי בחינה זו, עצם הנשמה המאוחדת לגמרי בשרשה – דבר 
המתעורר כשהוא בא לידי נסיון בנוגע לאמונה בה' – אזי הוא מרגיש שמעשה של 
כלל  שייך  לא  ולכן,  והפסק ממציאותו האמיתית93.  ניתוק  היפך האמונה הוא בעצם 

שיכפור94, דבר העומד בסתירה לעצם שלו, למהות האמיתית שלו כיהודי.
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דברים  של  וחילופם  הגוף;  של  החיצוני  הלבוש 
"הוא  שאזי   – בנסיון  עומד  אינו  חלילה  כאשר 
מוסר הנפש וממיתה" בשביל קיום זמני של הגוף 
אלו  דברים   – שמו(.  עמ'  חט"ז  )אג"ק  והנאתו 
מבהירים יותר שמסירות נפש פירושה )לא חלילה 
"איבוד המציאות" כי אם להיפך( – קיום המציאות 
המקושרת  נשמתו  שהוא  יהודי,  של  האמיתית 

לאלוקות.
אפשר  "אי  הפירוש  כי  להבהיר  חשוב   )94
)כאילו  השטחי  במובן  אינם  שיכפור",  כלל 
שלא  או  נסיון,  של  בזמן  הבחירה  ממנו  נשללת 
בפועל  ייכשל בעניין כזה  תיתכן מציאות שיהודי 
"ולכן  פי"ח  בתניא  לשונו  דיוק  וראה  וכדומה. 

אפילו קל שבקלים ופושעי ישראל מוסרים נפשם 
יתכן  כי  לזה,  והטעם  הרוב"(.  על  ה'  קדושת  על 
שאפילו בחטא עבודה זרה "נדמה לו שבעבירה זו 
עודנו ביהדותו" )כהלשון בתניא פי"ד(, וכמובא 
יוכיח, שעבדו  "ודורו של אחאב   – אחר  במקום 
]בקב"ה[  והבטחון  האמונה  ובזכות  זרה  עבודה 
אדהאמ"צ  )מאמרי  במלחמותיהם"  הצליחו 
דרושי חתונה ח"א עמ' קפ בסופו. וראה בהנסמן 
)תקס"ט  הזקן  רבינו  ממאמרי  שם  והמובא  שם, 
אחאב  של  דדורו  בדרז"ל  "וכמבואר  רל(:  עמ' 
מכל  זרה  דעבודה  באיסור  היו  שרשעים  אע"פ 
 מקום תלו בטחונם בהקב"ה בכל צרה או מלחמה 

כו'"(.

 גם המשכת הדעת נובעת מגילוי עצם הנשמה, 
שהיא עיקר פעולת רעיא מהימנא

הקשר  מה  ד':  סעיף  שבסוף  הדיוק  את  ויתרץ  יותר  בפירוט  יביא  הבא  בקטע 
בין חיזוק והמשכת האמונה בפנימיות ע"י משה לעניין "כתית למאור" )גילוי עצם 
"אתפשטותא  לפעולת  משה  פעולת  בין  הקשר  מה  וכן,  נפש(,  במסירות  הנשמה 

דמשה", הנשיאים בזמן הגלות שמעוררים מסירות נפש: 

ֵיׁש ְלָבֵאר ַמה-ֶּׁשָּכתּוב ְּבַהַּמֲאָמר ְּדֶזה ֶׁשּמֶֹׁשה הּוא ַרֲעָיא ְמֵהיְמָנא ְוַעל-ִּפי-ֶזה 
ִיְׂשָרֵאל  ָזן ּוְמַפְרֵנס ֶאת ָהֱאמּוָנה( הּוא ַּגם ְּבנֹוֵגַע ְלרֹוֵעי  )ֶׁשהּוא 
ָהֱאמּוָנה  ֶאת  ְמַחְּזִקים  ֶׁשֵהם  ָּדָרא(  ֶׁשְּבָכל  ְּדמֶֹׁשה  )ִאְתַּפְּׁשטּוָתא  ּדֹור  ֶׁשְּבָכל 

ְּדִיְׂשָרֵאל ֶׁשַּיַעְמדּו ִּבְמִסירּות-ֶנֶפׁש ְּבִקּיּום ַהּתֹוָרה-ּוִמְצוֹות.

ומדייק, שהרי הם ב' עניינים שונים לגמרי בפעולתם על ישראל:

ְּדִלְכאֹוָרה, ֶזה ֶׁשּמֶֹׁשה ָזן ּוְמַפְרֵנס ֶאת ָהֱאמּוָנה הּוא )ַּכְּמבֹוָאר ְּבַכָּמה-ְמקֹומֹות 
ְוַגם ְּבַמֲאָמר ֶזה ַעְצמֹו( ַעל-ְיֵדי ֶׁשַּמְׁשִּפיַע ְלִיְׂשָרֵאל ַּדַעת ֶּבֱאֹלקּות ֶׁשַעל-ְיֵדי-ֶזה 

ָּבָאה ָהֱאמּוָנה ִּבְפִניִמּיּות,

כפי שנתבאר לעיל בביאור לסעיף ג' –

ֶזה( הּוא  ְּבַמֲאָמר  ְמַחְּזִקים ָהֱאמּוָנה )ַהְּמבֹוָאר  ִיְׂשָרֵאל ֶׁשְּבָכל ּדֹור  ְוֶזה ֶׁשרֹוֵעי 
ֶׁשָהֱאמּוָנה ְּדִיְׂשָרֵאל ִּתְהֶיה ְּבאֹוֶפן ִּדְמִסירּות-ֶנֶפׁש.

והרי בפשטות, אלו שני עניינים שונים בעבודה בנפש האדם: מסירות נפש אינו 
קשור עם דעת והרגש פנימי באלוקות ויכול להיות גם ב"קל שבקלים"; ואילו דעת 
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95( סה"מ תש"ט סוף עמ' 122. 
מבואר  מאמר   – זה  מושג  אודות  ראה   )96

"פרקי  בהוספות  תשי"ד(  דודי  )לכה  ח'  חוברת 
מבוא לנושא עצם וגילויים".

)ואדרבה,  נפש  מסירות  של  תנועה  בדווקא  מכריח  אינו  באלוקות,  פנימי  והרגש 
לאנשים פשוטים נקל יותר להגיע למסירות נפש מאשר לבעלי שכל95(.

ומתרץ, שאדרבה, שתי הפעולות הללו הם תוצאה מעניין שורשי אחד:

ְוַעל-ִּפי ַהִּנְזָּכר-ְלֵעיל ֵיׁש לֹוַמר, ֶׁשִעיַקר ָהִעְנָין ְּדַרֲעָיא ְמֵהיְמָנא הּוא ֶזה ֶׁשהּוא 
ִמַּצד  ֶׁשִהיא  ְּכמֹו  ַרק  ֹלא  ִּתְהֶיה  ֶׁשָהֱאמּוָנה  ַעְצָמּה,  ָהֱאמּוָנה  ֶאת  ּוְמַפְרֵנס  ָזן 
ֶעֶצם  ִמַּצד  ֶאָּלא  ֱאֹלקּות(  רֹוָאה  ֶׁשְּלַמְעָלה  ֶׁשַהְּנָׁשָמה  ֶזה  )ִמַּצד   ַהִּגילּוִיים 

ַהְּנָׁשָמה.

שהם   – דור  שבכל  ישראל  ונשיאי  רבינו  משה   – מהימנא"  "רעיא  שפועל  מה 
מחזקים ו"מגביהים" את האמונה עצמה, שתהיה לא רק מצד ה"גילויים"96, הכוחות 
שתתגלה  אלא  באלוקות(,  למעלה  הנשמה  של  הראיה  )ובענייננו:  הנשמה  של 
העצמית של הנשמה באלוקות, שאינה תלויה בשום סיבה, אלא באה  ההתקשרות 

מצד זה שעצם מהות הנשמה קשורה באלוקות וזה כל עניינה.

וזהו היסוד המתחדש במאמר כאן, אשר מהו הפירוש "רעיא מהימנא" – שהוא מגלה 
ומעורר את האמונה שמצד עצם הנשמה של כל יהודי.

וכתוצאה מעניין יסודי זה נפעלים עניינים שונים בעבודתו של יהודי, בכל דור 
בהתאם לעניינו, כפי שממשיך:

ְוֶזה ֶׁשּמֶֹׁשה ַמְמִׁשיְך ֶאת ָהֱאמּוָנה ִּבְפִניִמּיּות )ְּבַדַעת ְוַהָּׂשָגה( הּוא ּתֹוָצָאה ִמֶּזה 
ֶׁשִהיא  ְּכמֹו  ָהֱאמּוָנה  ְוִגילּוי  )ַהְמָׁשַכת  ַעְצָמּה  ָהֱאמּוָנה  ֶאת  ּוְמַפְרֵנס  ָזן  ֶׁשהּוא 

ִמַּצד ֶעֶצם ַהְּנָׁשָמה(.

ְוַכִּנְזָּכר-ְלֵעיל )ָסִעיף ה(, ְּדַהְמָׁשַכת ָהֱאמּוָנה ִּבְפִניִמּיּות )ְּבַדַעת( הּוא ַעל-ְיֵדי 
ִּגילּוי ַהִהְתַקְּׁשרּות ַעְצִמית ְּדֶעֶצם ַהְּנָׁשָמה.

שהאמונה  היינו  באלוקות"  "דעת  המשכת  הייתה  משה  של  הגלויה  הפעולה 
תהיה לא רק בבחינת מקיף אלא באופן של הרגש פנימי. אמנם, כפי שנתבאר בסעיף 
יתכן רק  פנימי,  באופן  בגוף  יומשך בנשמה המלובשת  זה גופא שעניין אלוקי  ה', 
מפני שהנשמה )בכל הדרגות שלה( קשורה באלוקות מצד עצם מציאותה. נמצא אם 
כן, שגילוי עצם הנשמה של יהודי הוא עיקר פעולת משה, והדעת באלוקות הוא 

תוצאה מזה.
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97( ע"פ שיעורי ה'חוזר' הגה"ח ר' יואל שי' כהן.

מהביאור בקטע זה, יומתק לכאורה עניין נוסף:

לפי ההבנה הפשוטה במושג "רעיא מהימנא", קודם החידוש במאמר 
אלא(  האמונה,  דרגת  את  )לא  ומחזק  מפרנס  רבינו  שמשה  נמצא  כאן, 
את האדם. שכן, זו אותה דרגת אמונה כמקודם, והחיזוק מתבטא רק בכך 
פנימי יותר ולא רק במקיף. ואם כן, אין  באדם באופן  שאמונה זו תהיה 
מובן כל כך הלשון "רעיא מהימנא" – שמשמעו שהוא רועה את האמונה. 
)וכן מוכח מלשון הזוהר שהביא לעיל סעיף ג', "ההיא אמונה דלעילא יתזן 

ויתפרנס" – שמשה זן ומפרנס את האמונה עצמה(.

אמנם על פי שמחדש כאן מובן, שמשה רבינו "זן ומפרנס את האמונה 
עצמה" – שכן, הוא פועל שהאמונה עצמה תהיה בדרגא נעלית יותר, לא 

רק מצד דרגת הגילויים )מזלי' חזי(, אלא מצד עצם הנשמה97.

במסירות נפש – ביטוי נעלה יותר של גילוי העצם
בקטע הקודם ביאר איזה קשר יש בכלל בין פעולת משה רבינו בהמשכת דעת 
באלוקות, לבין פעולת מרדכי ורועי ישראל שבכל דור שעוררו למסירות נפש – ועל 
נשאר  עדיין  הנשמה.  מגילוי האמונה שמצד עצם  תוצאה  ביאר, שאכן שניהם  זה 
להבין: מה נוגע כאן להביא את אופן גילוי עצם הנשמה כפי שהיה בזמן מרדכי? ועל 

זה ממשיך, כי אדרבה, דווקא בזה מתפרש הנאמר "כתית למאור":

ְּבפֹוַעל  ִלְמִסירּות-ֶנֶפׁש  ֶׁשהּוְצְרכּו  ֶׁשְּבַהּדֹורֹות  ְּדָבֶזה  לֹוַמר,  ֵיׁש  ְוַעל-ִּפי-ֶזה 
ֶׁשִּתְהֶיה  ְּדִיְׂשָרֵאל  ָהֱאמּוָנה  ֶאת  ְּדמֶֹׁשה(  )ִאְתַּפְּׁשטּוָתא  ִיְׂשָרֵאל  רֹוֵעי  ִחיְזקּו 
ִּבְמִסירּות-ֶנֶפׁש, ִנְתַּגָּלה ָהִעְנָין ְּדַרֲעָיא ְמֵהיְמָנא )ְּבִעְנָין ֶזה( עֹוד יֹוֵתר ִמְּבמֶֹׁשה 
]ֶׁשַעל-ְיֵדי  ַהְּנָׁשָמה  ֶעֶצם  ִמַּצד  ֶׁשִהיא  ָהֱאמּוָנה ְּכמֹו  ְוִגילּוי  ַהְמָׁשַכת  ִּכי  ַעְצמֹו. 
ִּדיֵליּה ֶׁשְּבָכל ָּדָרא[, ִעיַקר ִהְתַּגּלּוָתּה הּוא ְמִסירּות-ֶנֶפׁש  ְוִאְתַּפְּׁשטּוָתא   מֶֹׁשה 

ְּבפֹוַעל.

כלומר: המשכת הדעת באלוקות ע"י משה, היא פעולה הקשורה בכוחות הגלויים 
של הנפש – שעניין האמונה חודר באופן פנימי גם בשכל ובלב. כי עם היות שדבר 
זה יתכן רק כתוצאה מהתגלות עצם הנשמה, אבל בגלוי, מה שמאיר אצל האדם הוא 
האמונה כפי שנמשכת במוח ובלב, ולא נראה בזה ההתקשרות העצמית של הנשמה 
לאלוקות שאינה תלויה בשום סיבה. אמנם בהתעוררות מסירות נפש בפועל – בזה 
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לא  מתבטאת בגלוי ההתקשרות העצמית של הנשמה באלוקות, שפירושה, שיהודי 
יכול להיות נפרד מאלקות, גם אם זה קשור בביטול מציאות הגוף לגמרי.

שה עי עףי בעלוקותי הנשמהי רע  תי מצדי הסעיף:י סיכום 
זהי וע ןי בהתעמתותיגדולה,יהר י'וףי'וףיהעמונהיבעהימצדי' בהי
מח  ביש מ'וריעתימצ עותויאליזה.יורקימצדיהעמונהישמצדיאצםי

הנשמה,יבעי הוד ילמ' רותינפשיבעופןישלעי תכןיש כפור.

אליפ יהעמוריבבסי'א פ םיהעחרונ ם,ימובןיכ יעףישהתוצעותיבפואלי
עצלימשהיומרדכ יה ויבהתעםילמצבידורםי)עצלימשהי–יהמשכתי
דאתיבעלוקותיבפנ מ ות;יעצלימרדכ י–יהתאוררותימ' רותינפש(,י
עךיא קריאנ  נםיהועיהמשכתיהעמונהישמצדיאצםיהנשמה,ישדווקעי
א" יזהיעפשרילהמש ךידאתיבעלוקותיבפנ מ ות,יעלעישבמ' רותי

נפשיבעיאנ  ןי"ג לו יאצםיהנשמה"יל ד יב טו יגלו י ותר.
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סעיף ז'
המיוחד במשה ומרדכי שהיו רועי האמונה בגלוי של כל הדור

בסעיף זה יבאר, כי הגם שבכל דור יש "אתפשטותא דמשה", "רעיא מהימנא" 
המחזק את האמונה שתהיה מצד עצם הנשמה )שעניין זה הוא במשה שבכל דור, 
שמשווים  מסויימים  דורות  ישנם  מקום,  מכל   – שונים(  באופנים  שמתבטא  אלא 

במיוחד למשה רבינו, שאז הייתה פעולת הנשיא בגילוי על כל הדור:

ִיְׂשָרֵאל ז( ְוִהֵּנה  ָּכל  ֶׁשל  ּתֹוָרה-ּוִמְצוֹות  ַעל  ְּבפֹוַעל  ֶׁשַהְּמִסירּות-ֶנֶפׁש  ָידּוַע 
ָהְיָתה ְּבפּוִרים )ִּבְזַמן ְּגֵזיַרת ָהָמן(.

ָיָון( ָהְיָתה )ְּבִעיָקר( ְּבַמִּתְתָיהּו ּוָבָניו,  ְּגֵזיַרת  ֶׁשַהְּמִסירּות-ֶנֶפׁש ַּדֲחנּוָּכה )ִּבְזַמן 
ְוַהְּמִסירּות-ֶנֶפׁש ִּבְזַמן ְּגֵזיַרת ָהָמן ָהְיָתה ְּבָכל ִיְׂשָרֵאל.

היהודים  כל  על  הייתה  המן  שגזירת  ד'(  לסעיף  )בביאור  לעיל  שהובא  וכפי 
שבעולם, ואילו היו ממירים דתם לא היו עושים להם כלום, ואף על פי כן, לא עלתה 
על דעתו של אף אחד מהם מחשבה שכזו, אלא עמדו כולם במסירות נפש במשך כל 
זמן הגזירה. אבל בימי מתתיהו, היו רבים שלא עמדו בנסיון, ומתתיהו ובניו ואלו 

שהיו עמהם היו מיעוט בכמות.

ְוַעל-ִּפי-ֶזה ֵיׁש ְלָבֵאר ַמה ֶּׁשּמּוָבא ְּבַהַּמֲאָמר ִמִּמְדָרׁש ֶׁשָּמְרְּדַכי ָהָיה ָׁשקּול ְּבדֹורֹו 
ְּכמֶֹׁשה ְּבדֹורֹו, ַּדֲהַגם ֶׁשִאְתַּפְּׁשטּוָתא ְּדמֶֹׁשה הּוא ְּבָכל ּדֹור ִמָּכל-ָמקֹום ִאיָתא 

ַּבִּמְדָרש ֶׁשָּמְרְּדַכי )ַּדְוָקא( ָהָיה ָׁשקּול ְּבדֹורֹו ְּכמֶֹׁשה ְּבדֹורֹו.

ְמֵהיְמָנא  ָהַרֲעָיא  ָהָיה  ֶׁשהּוא  הּוא  ַהְּיהּוִדי  ְּדָמְרְּדַכי  ֶׁשֵמַהַּמֲעלֹות  לֹוַמר,  ְוֵיׁש 
)ְּבִּגילּוי( ֶׁשל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ֶׁשְּבדֹורֹו.

כי בדורו של מרדכי היהודי הוא פעל וגילה את עניין המסירות נפש בכל אנשי 
דורו, כנ"ל. 

ְּבדּוְגַמת מֶֹׁשה ַרֲעָיא ְמֵהיְמָנא ֶׁשִהְמִׁשיְך ַּדַעת ְלָכל ִיְׂשָרֵאל ֶׁשְּבדֹורֹו, ַּכּמּוָבן ַּגם 
ִמֶּזה ֶׁשּדֹורֹו ֶׁשל מֶֹׁשה )ָּכל ַאְנֵׁשי ּדֹורֹו( ִנְקָרא ּדֹור ֵּדָעה.
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על  מיוסד  במאמר,  זה  חידוש  ולכאורה,   )98
של  שהפעולה  הקודמים,  בסעיפים  שנתבאר  מה 
שווה,  עניינם   – דור  שבכל  והנשיא  רבינו  משה 
בכך שעניינם לגלות עצם הנשמה של יהודי )ורק 
הדור(.  למצב  בהתאם  מתחלקות  מזה  התוצאות 
 – שונים  ועניינים  פעולות  בשתי  מדובר  אם  כי 
איזה מקום יש לומר שהאחד "שקול" כמו השני, 
יסוד  סוגים שונים לגמרי. אבל על  שהריהם שני 
עצם  מגלה  דור  שבכל  מהימנא  שרעיא  המבואר, 
ממש  תוכן  אותו  היינו  רבינו,  משה  כמו  הנשמה 
של פעולת משה עצמו, יש מקום להדגיש שאצל 

בכך  למשה,  "שקול"  ממש  היה  וכו'  מרדכי 
שהשפעתו על כל הדור הייתה בגילוי.

לקו"ש  במאמר.   40 בהערה  הנסמן  ראה   )99
יו"ד שבט תשכ"ו  ואילך. שיחת   1207 עמ'  ח"ד 
בתחילתה )תו"מ התווע' חמ"ו עמ' 20(, ובהנסמן 

שם.
100( אבות פ"ג מט"ז.

101( לקוטי מוהר"ן סי' קיג )ומשם הציטוטים 
מציין  הקודמות  שבהערות  בלקו"ש  שבפנים(. 
וכן, אשר בספר המאמרים אידיש עמ' 76  לשם, 
פ"ב(  לדודי  אני  ד"ה  הריי"צ,  אדמו"ר  )לכ"ק 

וזה העניין המשותף בין משה למרדכי – שבשניהם היתה השפעה גלוי' בעניין 
האמונה על כל אנשי הדור98.

ומפרט לגבי משה, אשר מה שנאמר במדרש, שדור המדבר נקרא "דור דעה" – 
הרי זה מצד פעולת משה רבינו שהוא המשיך בהם דעת באלוקות )היינו שלא היה זה 

מצד מעלת עצמם, אלא ע"י פעולת משה(.

]ֶאָּלא ֶׁשְּבמֶֹׁשה ָהָיה ִּגילּוי ִעְנָין ֶזה )ֶׁשהּוא ַרֲעָיא ְמֵהיְמָנא ְּדָכל ִיְׂשָרֵאל( ַעל-ְיֵדי 
ֶׁשִהְמִׁשיְך ַּדַעת ְלָכל ַאְנֵׁשי ּדֹורֹו, ּוְבָמְרְּדַכי ָהָיה ִּגילּוי ִעְנָין ֶזה ַעל-ְיֵדי ֶׁשִּגיָלה ּכַֹח 

ַהְּמִסירּות-ֶנֶפׁש ֶׁשְּבָכל ַאְנֵׁשי ּדֹורֹו[.

 בעל המאמר פסק על עצמו 
שהוא הרעיא מהימנא בגילוי של כל הדור!

ְּבדֹורֹו  ֶׁשָּמְרְּדַכי  ַּבִּמְדָרׁש  ַמה-ֶּׁשָּכתּוב  ְּבַהַּמֲאָמר  ֶׁשֵּמִביא  ְּדַעל-ְיֵדי  לֹוַמר,  ְוֵיׁש 
ָהָיה ָׁשקּול ְּכמֶֹׁשה ְּבדֹורֹו, ַעל-ְיֵדי-ֶזה ָּפַסק ַּבַעל ַהַּמֲאָמר ֶאת ַהִּדין ַעל ַעְצמֹו, 

ֶׁשהּוא ָהַרֲעָיא ְמֵהיְמָנא )ְּבִגילּוי( ֶׁשל ָּכל ַאְנֵׁשי ַהּדֹור.

המבואר בפסקא זו, הוא על יסוד מה שביאר רבינו כמה פעמים99, אשר כל עניין 
עצמם,  על  הדין  את  פסקו  בזה   – קודמיהם  על  ישראל  נשיאי  שאמרו  מעלה  של 

שלהם יש גם כן מעלה זו.

הסבר הדברים: 

נאמר במשנה100 "נפרעין מן האדם מדעתו ושלא מדעתו", ומבאר הבעל-שם-
הוא  מעלה  של  דין  בבית  האדם  של  העונש  אשר  "מדעתו",  הפירוש  מהו  טוב101 
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"נמצא פי' הבעש"ט באופן אחר קצת. ואולי הם 
ב' פירושים שלו. ושבעים פנים לתורה". כן מציין 
שמצא עניין זה גם בספר "בינה לעתים" דרוש סג 
)לר' עזריה פיגו, ה'שלט-ה'תז, רב בפיזא ודרשן 
בוונציא, מח"ס גידולי תרומה על ס' התרומות(. 

וראה במילואים. 
102( אבות רפ"ג.

103( כקושיית התוי"ט שם.
104( שמואל-ב פי"א. 

105( שם יב, ז.
106( איכה ג, לח.

107( יומא עו, א. סוטה יא, א. סנהדרין ק, א. 
)הנסמן  תשכ"ו  שבט  יו"ד  שיחת  ראה   )108
שיהודי  בכך  מעלה  יש  טוב  בעניין  שגם  לעיל(, 
)אף  עצמו  על  הטוב  המשכת  ופועל  הדין  פוסק 
עיין  שאין בזה ההכרח כמו שהוא בצד ההפכי(, 

שם הביאור.

"מדעתו" של האדם כפשוטו – כי קודם שגוזרים דינו של אדם שואלין אותו אם 
ֵאין  אי ַיְכִחיׁש ְויאַמר שֶׁ ַודַּ ֵפרּוׁש ַעל ַעְצמֹו בְּ ֵאל לֹו בְּ הוא מסכים לפסק דינו, אך "ִאם ִישָּׁ
ין  ין ַוֲאַזי ִנְגָמר ַהדִּ ּיֹוֵצא ּבֹו ְוהּוא ּפֹוֵסק ַהדִּ ן ַאך ַמְטִעין אֹותֹו ְוׁשֹוֲאִלין אֹותֹו ַעל כַּ ין כֵּ ַהדִּ
י ֵכן הּוא "שֶּׁלא  ְעּתֹו, ְוַאף ַעל פִּ לֹוַמר שֶּׁׁשֹוֲאִלין דַּ ְעּתֹו" כְּ . . ְוֶזהּו ְוִנְפָרִעין ִמן ָהָאָדם "ִמדַּ

ין הּוא ָעָליו". ַהדִּ י ֵאינֹו יֹוֵדַע שֶׁ ְעּתֹו" כִּ ִמדַּ

ועל יסוד זה מבאר רבינו את המשנה102 "לפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון" 
– שלכאורה103: קודם עושים את חשבון מעשי האדם, ורק אחר כך פוסקים הדין? 
אלא שכאמור, קודם כל האדם פוסק את הדין בעצמו על מישהו אחר שעשה בדומה 

אליו, ואחר כך עושים החשבון של מעשיו שלו.

אוריה החתי  דוד המלך, אשר לאחר שסיבב את מיתת  ]וכמוכח מהסיפור עם 
ונשא את אשתו בת שבע104, בא אליו נתן הנביא, וסיפר לו סיפור מעשיר שגנב את 
כבשת שכנו הרש כדי להאכיל את אורחו, ושאל אותו מה דינו של אדם זה, וכאשר 
דוד המלך פסק את דינו של העושה זאת – אמר לו נתן הנביא105: "אתה האיש"! 
היינו שכל הסיפור היה משל על המעשה של דוד המלך עצמו. ולכאורה, לשם מה 
היה צריך ללכת סחור-סחור ולא אמר לו ישר את התוכחה על מעשהו? והוא מטעם 
האמור: כי קודם צריך האדם לפסוק הדין על עצמו "על כיוצא בו", ואז אומרים לו 

שבזה פסק על עצמו[.

והטעם לזה שהפסק דין צריך להיות "מדעתו" של האדם: יהודי להיותו "חלק 
אלוקה ממעל ממש", אין שייך שיהיה עליו שליטה אפילו למלאכים הכי עליונים, 
ואילו על הקב"ה בעצמו נאמר106 "מפי עליון לא תצא הרעות". ואם כן האופן היחיד 

לגזור דין של יהודי הוא רק כשהאדם עצמו פוסק הדין על עצמו.

אמנם, "מרובה מידה טובה"107, ולכן, כאשר פוסק האדם את הדין בעניין של 
ונשיאי  ולכן, כאשר צדיקי  ובוודאי שבזה פוסק הדין על עצמו108.  בוודאי  טוב – 
ישראל פסקו הדין בעניין מעלת הצדיקים שקדמו להם, בזה פסקו הדין גם על עצמם.
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109( ראה במילואים.
110( ויש להוסיף בדרך אפשר, שלכאורה כאן 
הוא ביתר שאת – שכן במאמר הרבי הריי"צ רק 
מביא המדרש ותו לא, ואילו כאן מדגיש בפירוש 

על  הדין  לפסוק  הכוונה  המדרש  בהבאת  אשר 
עצמו. וק"ל.

111( ראה לקו"ש חכ"ו עמ' 7.

 – פירושם  בדורו,  כמשה  שקול  בדורו  שמרדכי  המדרש  דברי  דידן:  ובנידון 
שהיה צד השוה בין משה ומרדכי במיוחד, אשר שניהם היו רועי האמונה בגלוי של 
כל אנשי דורם. ובזה שכ"ק אדמו"ר הריי"צ הביא עניין זה במאמר שלו, פסק את 

הדין על עצמו109 שהוא רועה האמונה בגילוי של כל אנשי הדור!

]ואנן חסידים נענה אבתרי' בנוגע לנשיא דורנו בעל המאמר דידן: בזה פסק הדין 
על עצמו110, שהוא הוא הרעיא מהימנא בגילוי של כל אנשי דורנו![.

סיכום הסעיף:יבפור םיה היג לו יהמ' רותינפשיעצליכללי שרעל,י
ה וי שנ הםי כ י בדורו,י כמשהי ששקולי נעמרי מרדכ י אלי דווקעי ולכןי
רא עימה מנעיבג לו ישליכליענש ידורם.יוכןיפ'קיבאליהמעמריאלי
כלי שלי בג לו י מה מנעי הרא עי שהועי –י זהי מדרשי כשהב עי אצמוי

ענש יהדור.



בעת אמירת המאמר – בהמשך להאמור לעיל שבעל המאמר פסק הדין 
על עצמו שהוא הרעיא מהימנא בגילוי של כל אנשי הדור )כנ"ל ס"ז( – 
נזכר עוד עניין בקשר לאופן הנתינת כח ממשה שבדור, וזה לשונו )מהנחה 

בלתי מוגה(:

ע"י  הוא  בגופים,  נשמות  בהיותם  בישראל  זו  בחינה  גילוי  "אמנם 
שציווי זה יבוא ג"כ ממשה רבינו כפי שהוא נשמה בגוף. וי"ל בדרך אפשר, 
דלכן נאמר ואתה תצוה סתם לא בשם ה' כי הציווי צריך לבוא ממשה 

רבינו כפי שהוא נשמה בגוף"111.
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סעיף ח'
סיכום סדר העניינים במאמר לפי המבואר עד כאן

כעת מסכם בקיצור את הביאור בסדר העניינים שבמאמר כ"ק אדמו"ר הריי"צ, 
על פי מה שנתבאר עד כה:

ֵיׁש ְלָבֵאר ֶקֶׁשר )ְוֵסֶדר( ָהִעְנָיִנים )ְּבַהַּמֲאָמר( ְּבֵביאּור ַהָּפסּוק ח( ְוַעל-ִּפי-ֶזה 
ְוַאָּתה ְּתַצֶּוה גֹו':

הּוא  ֶׁשּמֶֹׁשה  ִיְׂשָרֵאל,  ְּבֵני  ֶאת  ְּתַצֶּוה  ִּדְוַאָּתה  ַהֵּפירּוׁש  ֶאת  ְמָבֵאר  ֶׁשִּבְתִחָּלה 
ָזן ּוְמַפְרֵנס  ִיְׂשָרֵאל )ִעם אֹור-ֵאין-סֹוף( ַעל-ְיֵדי ֶׁשהּוא  ְּבֵני  ְמַקֵּׁשר ּוְמַחֵּבר ֶאת 

ֶאת ָהֱאמּוָנה,

]והרי המשכת האמונה בפנימיות קשורה עם גילוי ה"מאור" שבנשמה – ואם כן 
היה לו לכאורה לבאר תיכף את התיבות בפסוק "כתית למאור"? אבל הסדר במאמר 

אינו כן, כפי שממשיך:[

ּוְלַאֲחֵרי-ֶזה ְמָבֵאר ֶׁשַּגם רֹוֵעי ִיְׂשָרֵאל ֶׁשְּבָכל ּדֹור )ִאְתַּפְּׁשטּוָתא ְּדמֶֹׁשה( ְמַחְּזִקים 
ֶאת ָהֱאמּוָנה ְּדִיְׂשָרֵאל ּוְכמֹו ָמְרְּדַכי )מֶֹׁשה ֶׁשְּבדֹורֹו( ֶׁשִחיֵזק ֶאת ֱאמּוָנָתם ֶׁשל 

ִיְׂשָרֵאל ַלֲעמֹוד ָחָזק ְּבִלימּוד ַהּתֹוָרה ְוִקּיּום ַהִּמְצוֹות,

ֶׁשְּמַדֵּבר  ְּתַצֶּוה  ְוַאָּתה  )ֶׁשַּבָּפסּוק  ַלָּמאֹור  ְּבָכִתית  ַהֵּפירּוׁש  ְמָבֵאר  ּוְלַאֲחֵרי-ֶזה 
ִלְכאֹוָרה ְּבמֶֹׁשה ַעְצמֹו(,

ממשיך  שהוא  עצמו,  במשה  כנ"ל  עוסק  למאור"  ש"כתית  מכיוון  ולכאורה, 
נוגע כל האריכות באמצע על  גילוי המאור בנשמה – מה  האמונה בפנימיות ע"י 

חיזוק האמונה ע"י מרדכי ורועי ישראל שבכל דור? ועל זה מתרץ:

ְּבִעיָקר  הּוא  ַהְּנָׁשָמה(,  )ֶעֶצם  ְּדִיְׂשָרֵאל  ַהָּמאֹור  ְּבִחיַנת  ְמַגֶּלה  ֶׁשּמֶֹׁשה  ֶזה  ִּכי 
ּכַֹח  ְּבִיְׂשָרֵאל  ֶׁשעֹוְררּו  )ָּכִתית(  ַהָּגלּות  ֶׁשִּבְזַמן  ִּדיֵליּה  ִאְתַּפְּׁשטּוָתא  ַעל-ְיֵדי 

ַהְּמִסירּות-ֶנֶפׁש ֶׁשָּלֶהם, ֶׁשַעל-ְיֵדי-ֶזה הּוא ִעיַקר ִּגילּוי ֶעֶצם ַהְּנָׁשָמה, ָמאֹור.

כלומר, העניין של "כתית למאור", התגלות עצם הנשמה, לא היה כל כך בגילוי 
אצל משה אלא בעיקר אצל הנשיאים שבזמן הגלות, שעוררו למסירות נפש בפועל, 
ואז, במצב של "כתית", היה עיקר התגלות ה"מאור" – עצם הנשמה )כנ"ל סעיף 
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ו'(. ולכן, מקדים לבאר עניין התעוררות המסירות נפש ע"י מרדכי, ורק אח"כ מפרש 
התיבות "כתית למאור".

 דיוק בקשר העניינים בפסוק – 
"כתית למאור" בהמשך ל"ויקחו אליך" 

ומדייק שביאור זה אינו מספיק:

ְלָהִבין, ִּדְלִפי ֵּביאּור ַהִּנְזָּכר-ְלֵעיל, ָהִעְנָין ְּדָכִתית ְלָמאֹור ַׁשָּייְך ִל"ְוַאָּתה ְוָצִריְך 
ְּתַצֶּוה ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל", ָלֶזה ֶׁשּמֶֹׁשה ְוִאְתַּפְּׁשטּוָתא ִּדיֵליּה ֶׁשְּבָכל ּדֹור 
ָּכִתית  ֶנֱאַמר  ּוְבַהָּכתּוב  אֹור-ֵאין-סֹוף,  ִעם  ִיְׂשָרֵאל  ֶאת  ּוְמַחְּבִרים  ְמַקְּׁשִרים 
ַלָּמאֹור ְּבֶהְמֵׁשְך ִל"ְוִיְּקחּו ֵאֶליָך ֶׁשֶמן ַזִית ָזְך", ְּדִעְנַין ְוִיְּקחּו ֵאֶליָך גֹו' )ֶׁשִּיְׂשָרֵאל 
ֶׁשִּיְׂשָרֵאל מֹוִסיִפים ּתֹוְספֹות אֹור ְּבמֶֹׁשה )ַּכּמּוָבא  ְמִביִאים ֶׁשֶמן ְלמֶֹׁשה( הּוא 

ְלֵעיל ָסִעיף ב' ֵמַהַּמֲאָמר(.

במילים אחרות: לפי הביאור הנ"ל מחוור רק סדר העניניים במאמר, שהעניין של 
"ואתה תצוה", שמשה מגלה את עצם הנשמה של יהודי, מתבטא בעיקר ב"כתית 
למאור" – התעוררות המסירות נפש ע"י הנשיאים שבזמן הגלות. ואם כן, העניין של 

"ואתה תצוה" והעניין של "כתית למאור" – חד הם.

בפסוק, שהרי לא נאמר "ואתה  אמנם עדיין יש להבין הפירוש וסדר העניינים 
מובן,  ומזה   – למאור"  כתית  זך  זית  אליך שמן  "ויקחו  אלא  למאור",  כתית  תצוה 
שישנו עניין של "כתית למאור", דרגא בגילוי עצם הנשמה, השייכת בעיקר ונעשית 
ע"י "ויקחו אליך", שפירושו הוא, כפי שנתבאר לעיל, ההוספה שנעשית ע"י עבודת 

ישראל.
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סעיף ט'
אופן נעלה יותר בקבלת התורה וב"כתית למאור" – לאחר הנס

הביאור  בכללות  נוסף  עניין  מדייק  הקודם,  סעיף  שבסוף  הדיוק  לתרץ  כדי 
במאמר, בעניין "וקבל היהודים": במאמר ביאר בארוכה, שהטעם לכך ששלימות 
מעלת  מצד  הוא  השפלות,  בתכלית  אז  שהיו  אף  בפורים,  הייתה  התורה  קבלת 

המסירות נפש שלהם – שזה היה בעת הגזירה. ועל זה מדייק:

ַהָּכתּוב "ְוִקֵּבל ַהְּיהּוִדים ֶאת ֲאֶׁשר ֵהֵחּלּו ַלֲעׂשֹות" ְמַדֵּבר )ְּבַפְׁשטּות( ט( ְוִהֵּנה 
ְּבַהְּזַמן ֶׁשְּלַאֲחֵרי ַהֵּנס ְּדפּוִרים.

כמסופר במגילה, שלאחר הנס כתב מרדכי ליהודים לקבוע את ימי הפורים כימי 
משתה ושמחה והם קיבלו זאת עליהם.

ְוֵיׁש לֹוַמר, ְּדַמה-ֶּׁשָּכתּוב ְּבַהַּמֲאָמר, ְּדֵפירּוׁש "ְוִקֵּבל ַהְּיהּוִדים ֶאת ֲאֶׁשר ֵהֵחּלּו 
ַלֲעׂשֹות" הּוא ֶׁשִּביֵמי ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ִקיְּבלּו ַמה ֶּׁשֵהֵחּלּו ְּבַמַּתן ּתֹוָרה, הּוא ַּגם ְלִפי 

ַּפְׁשטּות ַהָּכתּוב ֶׁשְּוִקֵּבל גֹו' ָהָיה ְלַאֲחֵרי ַהֵּנס.

ְׁשֵני  ּתֹוָרה,  ְּבַמַּתן  ֶּׁשֵהֵחּלּו  ַמה  ִקיְּבלּו  ֲאַחְׁשֵורֹוׁש  ֶׁשִּביֵמי  ָּבֶזה   ְוַעל-ִּפי-ֶזה, 

ִעְנָיִנים:

)ַּכְּמפֹוָרׁש  ֶׁשָּלֶהם  ַהְּמִסירּות-ֶנֶפׁש  ַעל-ְיֵדי  ַהְּגֵזיָרה  ִּבְזַמן  ֶׁשָהְיָתה  ַהַּקָּבָלה  א( 
ְּבַהַּמֲאָמר(,

ֵמַהַּקָּבָלה  ַּגם  יֹוֵתר  ַנֲעֵלית  ֶׁשִהיא  ְּדפּוִרים,  ַהֵּנס  ְלַאֲחֵרי  ֶׁשָהְיָתה  ְוַהַּקָּבָלה  ב( 
ִּבְזַמן ַהְּגֵזיָרה )ְּכִדְלַקָּמן(.

וכפי שמציין לעיל בהערה 22 במאמר, שבכמה דרושים משווים את המבואר על 
הפסוק "וקבל היהודים" – לנאמר בגמרא על הפסוק "קיימו וקבלו היהודים" "קיימו 
מה שקיבלו כבר", ובגמרא שם רש"י אכן מפרש שהוא "מאהבת הנס שנעשה להם". 
נמצא, כי מה שהיתה אז שלימות קבלת התורה, היה לא רק מצד המסירות נפש בעת 
"נעלית  היא  זו  ואדרבה, קבלה  הנס.  לאחר  ומצבם  גם מצד מעמדם  הגזירה, אלא 

יותר", כמוכח מזה גופא שהיתה לאחר הקבלה שבזמן הגזירה.
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ד"ה  גם  ראה  ואילך  מכאן  בהמבואר   )112
"וזה  ס"ה-ו(:  )ס"ב,  תשל"ח  היהודים  וקבל 
הוא  בגשמיות  כאשר  גם  הוא  ונדכא  שנשבר 
חסר  שמ"מ  אלא  גדולה  הכי  הרחבה  של  במצב 
ויתירה מזו, דאפילו אם גם ברוחניות  ברוחניות, 
בתכלית  שהוא  ועד  התומ"צ,  בקיום  שלם  הוא 
לי'  כדבעי  עבודתו  שעובד  וההרחבה  העילוי 
למעבד, מ"מ . . במה נחשבת כל עבודתו )גם אם 
 .  . האמיתי  ומדרגתו  ערכו  לגבי  בשלימות(  היא 
שמזה שנדכא ונשבר מצד ירידת הנשמה לעוה"ז 

ירידה  שזהו  ממנו,  למטה  תחתון  שאין  התחתון 
. אף שהוא במצב של תכלית ההרחבה   . עצומה 
הוא  נחשב  במה  מ"מ  ברוחניות  וגם  בגשמיות 
הירידה(  )שלפני  האמיתי  ומצבו  מעמדו   לגבי 
. .  הנה מהכתית )שנשבר ונדכא( נעשה למאור". 
שיח-ט,  עמ'  ח"א  מלוקט  )סה"מ  באורך  עיי"ש 

שכב(.
113( ראה לקו"ש חכ"ה ויחי ב' סעיף ז'.

114( מגילה יד, א.

ומחדש, שבדומה לזה הוא גם בעניין "כתית למאור":

ְּדָכִתית  ָהִעְנָין  ֶׁשַעל-ְיֵדי  ַלָּמאֹור,  ָּכִתית  ְּבנֹוֵגַע  ֶׁשַעל-ֶדֶרְך-ֶזה הּוא  לֹוַמר,  ְוֵיׁש 
ֶׁשִּבְזַמן ַהָּגלּות ַמִּגיִעים ְלַהָּמאֹור, ִּדְׁשֵני ִעְנָיִנים ָּבֶזה:

ִקּיּום  ַעל  ְּגֵזירֹות  ֶׁשֶּיְׁשָנם  ֶזה  ִמַּצד  ָּכִתית  ֶׁשל  ְּבַמָּצב  ִנְמָצִאים  ְּכֶׁשִּיְׂשָרֵאל  א( 
ַמִּגיִעים  ְוַעל-ְיֵדי-ֶזה  ַהַּמֲאָמר(,  ֲאִמיַרת  ִּבְזַמן  ֶׁשָהָיה  )ְּכמֹו  ַהּתֹוָרה-ּוִמְצוֹות 

ְלַהָּמאֹור ַעל-ְיֵדי ַהְּמִסירּות-ֶנֶפׁש ֶׁשָּלֶהם.

ַהְרָחָבה,  ֶׁשל  ְּבַמָּצב  ִנְמָצִאים  ְּכֶׁשִּיְׂשָרֵאל  ֶׁשַּגם  ַלָּמאֹור,  ְּבָכִתית  ִעְנָין  ְועֹוד  ב( 
ַהְרָחָבה ְּבַגְׁשִמּיּות ְוַגם ַהְרָחָבה ְּברּוָחִנּיּות, ֶאָּלא ֶׁשֵהם ִנְמָצִאים ַּבָּגלּות112

]ְוַעל-ֶדֶרְך ַהַּמָּצב ֶׁשָהָיה ְלַאֲחֵרי ַהֵּנס ְּדפּוִרים, ֶׁשַּלְּיהּוִדים ָהְיָתה אֹוָרה ְוִׂשְמָחה 
ְוָׂשׂשֹון ִויָקר, ְּבַפְׁשטּות ְוַגם ְּברּוָחִנּיּות

היינו שהיהודים לא היו כבר "בתכלית הירידה . . בתכלית השפלות" כמו בזמן 
והן  בגשמיות  הן  ביותר  נעלה  במצב  היו   – אדרבה  אלא  לעיל(,  )כלשונו  הגזירה 

ברוחניות.

]ִויֵתיָרה ִמֶּזה ֶׁשַּגם ֵּבית ָהָמן ִניַּתן ְלֶאְסֵּתר, ֶׁשָהָיה ָאז ַּגם ַהַּמֲעָלה ְּדִאְתַהְּפָכא[,

שגם בפנימיות העניינים היה לא רק הכנעת הרע, אלא גם הפיכת הרע לטוב; 
שזה מתבטא בכך שלא זו בלבד שהגזירה בטלה, אלא גם בית המן ניתן לאסתר, דבר 
המורה על הפיכת העניין המנגד בתכלית – לטוב )וכפי113 שמפרש רש"י בפשוטו 

של מקרא על הפסוק: "ומעתה הכל רואים שאני חפץ בכם"(. 

כלשון  אנו,  אחשוורוש  עבדי  )עדיין  ֲאַנן"  ֲאַחְׁשֵורֹוׁש  ַעְבֵדי  ֶׁש"ַאַּכִּתי  ֶאָּלא 
הגמרא114 בטעם שאין אומרים הלל בפורים([,
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בהערה  )שנסמנו  ומד"ת  בירושלמי   )115
ביהמ"ק  נבנה  דור שלא  "כל  46 במאמר( הלשון 
בימיו". אמנם כאן )ובכמה מקומות( מדייק רבינו 
"כל מי שלא נבנה ביהמ"ק בימיו" – והוא על פי 
מה שביאר בלקו"ש ח"י עמ' 150, לאחר שמביא 
י"ל בנוגע  זה  מחז"ל כלשונו, מוסיף: "ועל דרך 
לכל אחד, מה שלא נבנה בית המקדש בימיו הוא 
מפני שבית מקדשו הפרטי הוא חרב: אם עבודתו 
שלו, היה קיים בשלימות,  הפרטית, בית המקדש 
הכללי".   – המקדש  בית  ובונה  משיח  בא  הי' 
)ההדגשה  אחד"  "לכל  התיבות  על  שם  ובהערה 

)הל'  הרמב"ם  מפס"ד  "להעיר  במקור(:  אינה 
כל אדם  תשובה פ"ג ה"ד מקידושין מ, ב(: צריך 
את  הכריע  אחת  מצוה  עשה  כו'  עצמו  שיראה 
עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות כו' שנאמר 
מביא  שלאח"ז  ובהערה  עולם".  יסוד  וצדיק 
הזקן  רבינו  מדרוש  בפנים  לקמן  שמביא  מה  גם 
בשם התיקונים שאם צדיק א' הי' חוזר בתשובה 

שלימה בדורו היה בא משיח.
סל"ג  תשד"מ  תמוז  י"ב  בשיחת  ראה   )116
זה  דברים חוצבי להבות אש אודות מאמר חז"ל 

– הובא בהוספה בסוף החוברת.

ְּדִיְׂשָרֵאל  ַהָּכִתית  ְוַעל-ְיֵדי  ַּבָּגלּות.  ֶׁשֵהם  ִמֶּזה  )ָּכִתית(  ְוִנְדָּכִאים  ְׁשבּוִרים  ֵהם 
ִמֶּזה ֶׁשִּנְמָצִאים ַּבָּגלּות, ַמִּגיִעים ְלַהָּמאֹור.

ועל פי זה מובן, שכשם שעניין המסירות נפש )"כתית" במובן הפשוט( והתגלות 
עצם הנשמה היה גם בדורות שלאחרי זה ולא רק בזמן מרדכי; כמו כן גם האופן 
השני ב"כתית" שהיה לאחר הנס – קיים בעבודת ה' גם בדורות שלאחרי זה בזמן 
הגלות, שנמצאים אמנם בהרחבה בגשמיות וברוחניות, אך ה"כתית" נובע מעצם זה 

שלא באה הגאולה, כפי שיתבאר.

 גודל הרצון של כל אחד מישראל 
שיתגלה אלוקות בכל מקום בעולם

בקטע זה יתבאר מדוע רצונו של יהודי שתבוא הגאולה, הוא עניין שקשור עם 
ה"מאור" ועצם הנשמה שלו: 

ָלֶהם ְוָהִעְנָין  ְּכֶׁשֵּיׁש  )ַּגם  ַּבָּגלּות  ֶׁשֵהם  ִמֶּזה  ְׁשבּוִרים  ֵהם  ֶׁשִּיְׂשָרֵאל  ְּדֶזה  הּוא, 
ַהְרָחָבה ְּבַגְׁשִמּיּות ּוְברּוָחִנּיּות(, הּוא, ִּכי ְרצֹונֹו ָהֲאִמיִּתי ֶׁשל ָּכל ֶאָחד 
ְלֶעֶצם  נֹוֵגַע  ֱאֹלקּות(  )ִּגילּוי  ֶׁשֶּזה  ְוַעד  ֱאֹלקּות,  ִּגילּוי  ֶׁשִּיְהֶיה  הּוא  ִמִּיְׂשָרֵאל 

ְמִציאּותֹו,

ְוָלֵכן, ֶזה ֶׁשִּבְזַמן ַהָּגלּות ֵאין ֵמִאיר ִּגילּוי ֱאֹלקּות ְּכמֹו ֶׁשָהָיה ִּבְזַמן ַהַּבִית ]ּוִבְפָרט 
ְּכֶׁשִּמְתּבֹוֵנן ָּבֶזה ֶׁשָאְמרּו ַרַז"ל "ָּכל ִמי115 ֶׁשֹּלא ִנְבָנה ֵּבית-ַהִּמְקָּדׁש ְּבָיָמיו ֲהֵרי-

צּוְטֵרְייְסְלט  ִאיְנַגאְנְצן  ֶער  ִאיז  ַעְצמֹו  ִמֶּזה  ִהֵּנה  ְּבָיָמיו"116[,  ֶנְחַרב  ְּכִאילּו  ֶזה 
]=נרעד ומזועזע לגמרי[, ָּכִתית.



61 ד"ה ואתה תצוה, תשמ"א -י'א ףיטס

117( ראה בהרחבה המקורות לזה במילואים. 
מקומות,  בכמה  רבינו  שמביא  וכפי   )118
היה  רשב"י  אצל  דווקא  אדרבה,  ממש  שבפועל 
תוקף הגלות שלא בערך לשאר התנאים, שהוצרך 
)ראה  וכו'  שנה  י"ג  במערה  ולהתחבא  לברוח 
לשונו  גם  וראה  ובכ"מ(.   ,492 ע'  חט"ו  לקו"ש 
שקיים  פשוט  "אבל   :355 עמ'  ח"ח  בלקו"ש 
שענינם  כו',  ואבלות  דתענית  הדינים  כל  רשב"י 

הוא להחליש את הגלות ולקרב את הגאולה".

)מאמרי  הזקן  רבינו  שבמאמר  להעיר   )119
אדה"ז הקצרים עמ' תג( מבאר הטעם לזה באופן 
מעלת  מצד  שזהו  מבאר  כאן  אבל  קצת.  אחר 

התשובה דווקא שממשיכה אור הבלי גבול.

120( תורה אור ויחי מה, א.
121( לקו"ת שבת שובה סו, ג.

122( לקו"ת האזינו עה, ג-ד. וכן ב' הציטוטים 
הבאים בפנים.

ְוַגם ְּכֶׁשהּוא ְּבַדְרָּגא ַנֲעֵלית ְּביֹוֵתר ֶׁשֵּמִאיר ֶאְצלֹו ִּגילּוי ֱאֹלקּות ְּבדּוְגַמת ַהִּגילּוי 
ֶׁשָהָיה ִּבְזַמן ַהַּבִית,

וכפי שמביא בהערה 47 מדברי רבינו הזקן117, אשר "לפני . . רשב"י לא נחרב 
הבית כלל". והכוונה היא, שאצלו האיר הגילוי האלוקי כמו שהיה בזמן הבית.

ַהִּגילּוי  ֶׁשַּגם  מּוָכח,  ַהִּגילּוי,  ֵמִאיר  ֵאין  ָהעֹוָלם  ֶׁשִּבְכָללּות  ִמֶּזה  ִמָּכל-ָמקֹום, 
ַהְּבִלי-ְּגבּול  אֹור-ֵאין-סֹוף  ִּגילּוי  ִּדְכֶׁשֵּמִאיר  מּוְגָּבל.  ִּגילּוי  הּוא  ֶאְצלֹו  ֶׁשֵּמִאיר 
ַהִּגילּוי הּוא ְּבָכל ָמקֹום, ּוְכֶׁשֶּיְׁשנֹו ָמקֹום ֶאָחד )ֲאִפילּו ִּפיָנה ִנַּדַחת( ֶׁשֵאין ֵמִאיר 
ָׁשם ִּגילּוי ֱאֹלקּות, הּוא ִמְּפֵני ֶׁשַהִּגילּוי )ַּגם ְּבַהָּמקֹום ֶׁשהּוא ֵמִאיר( הּוא ִּגילּוי 

מּוְגָּבל.

ואם כן אפילו בנשמות שביחס למדריגתם הנעלית "לא נחרב הבית" מבחינה 
זה שוה למה שהיה בזמן הבית ממש,  גילוי  אין  רוחנית, הנה לאמיתתו של דבר, 

היינו שגם לגביהם קיים עניין הגלות שהוא העלם והסתר על אלוקות118.

ַהָּזֵקן ְּדִאיָתא ַּבִּתיקּוִנים ֶׁשֲאִפּלּו ִאם ָהָיה  ]ְוֶזהּו ַמה ֶּׁשּמּוָבא ְּבַמֲאַמר ַאְדמֹו"ר 
ַצִּדיק ֶאָחד חֹוֵזר ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵליָמה ְּבדֹורֹו ָהָיה ָּבא ָמִׁשיַח, ִּכי ַעל-ְיֵדי ְּתׁשּוָבה 
ְּבָכל  הּוא  ֶזה  ְוִגילּוי  ַהְּבִלי-ְּגבּול,  אֹור-ֵאין-סֹוף  ִּגילּוי  ַמְמִׁשיִכים  ְׁשֵליָמה 

ָמקֹום119[.

אינו  "כי120 התשובה   – עניין התשובה  גם בצדיקים שייך  כי  מבואר בחסידות 
דוקא במי שיש בידו עבירות חס ושלום . . כי ענין תשובה הוא להשיב את הנשמה 
למקורה ושרשה שהיתה כלולה במאצילה ברוך הוא", "תשובה121 היא להשיב נפשו 
שירדה מטה מטה ונתלבשה בדברים גשמיים אל מקורה ושרשה לדבקה בו יתברך 
. . גם לצדיקים גמורים". ותוכן תשובה זו, ש"בהתבוננו122 עוצם ירידת נפשו כל כך 
לאלוקות  מוגבל  בלתי  וצמאון  תשוקה  בו  נפעל  ממאצילה",  ונתרחקה  מטה  מטה 
"בבחינת צעק לבם אל ה' ברעש גדול". וע"י תשובה זו שהיא ב"רעש גדול" ובלי 
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123( תורה אור הנ"ל שם.
124( כנסמן בהערה 50 במאמר.

125( ב, ה.
ומשם   ,335 עמ'  ח"ה  בלקו"ש  הובא   )126
כמה פרטים בביאור לקמן. – במקומות שנסמנו 
הגלוי,  מהרמז  )ולהעיר  במאמר   50 בהערה 
 50 בהערה  נזכר  בינה  שערי  חמישים  שעניין 

"יש",  בחינת  היא  שהבינה  נתבאר  במאמר!(, 
ושער החמישים דבינה הוא המשכת בחינת חכמה 
אמנם  לאלוקות.  בתכלית  וביטול  "אין"  שהיא 
מהמשך העניינים במאמר כאן משמע, שהתשוקה 
הגילויים  מכל  שלמעלה  יתברך  לעצמותו  היא 

)למעלה גם מבחינת חכמה(.
127( נדרים לח, א.

גבול – ממשיכים גם מלמעלה גילוי בלתי מוגבל "גילוי רב מעצמיותו ומהותו יתברך 
ממש", "להיות123 גילוי אור אין סוף ברוך הוא ממש".

ומכיוון שמתגלה אור אין סוף ממש – הרי זהו אור בלתי מוגבל לגמרי, שמאיר 
בכל מקום. וזה תוכן עניין הגאולה שיאיר אלוקות בגלוי בכל מקום. 

ּוִמֶּזה ֶׁשֵאין ֵמִאיר ֶאְצלֹו ִּגילּוי ַעְצמּות אֹור-ֵאין-סֹוף, הּוא ִנְׁשָּבר ְוִנְדָּכא, ָּכִתית.

ַׁשֲעֵרי  ְּכֶׁשַּמִּׂשיג מ"ט  ֶׁשַּגם   ,]49=[ ְּבִגיַמְטִרָּיא מ"ט  ֶׁשחֹוֶלה  ַהָּידּוַע  ]ְוַעל-ֶדֶרְך 
ִּביָנה ֶאָּלא ֶׁשָחֵסר לֹו ַׁשַער ַהּנּו"ן, הּוא חֹוֶלה[.

כמוזכר בכתבי האריז"ל ומבואר בדרושי אדמו"ר מהר"ש124, על הנאמר בשיר 
השירים125 "כי חולת אהבה אני", שישנו חולה באופן נמוך, שהאדם אינו מתעורר 
באהבת ה' אף שמתבונן באלוקות, אמנם ישנו חולה "בדקי דקות", בדרגא נעלית 
הוא  עצמו  ומזה   – הנו"ן  רק שער  לו  וחסר  בינה  מ"ט שערי  ביותר, שהוא משיג 

חולה.

"חמשים  חז"ל127  מאמר  על  התורה126,  על  לפירושו  בפתיחתו  הרמב"ן  וביאר 
שערי בינה נבראו בעולם וכולם נמסרו למשה חוץ מאחד" – אשר כל מ"ט השערים 
"נבראו בעולם", כלומר, שהם בחינת האור האלוקי שנמשך בעולמות, אמנם "השער 
זהו  כי  נברא",  לא  והשער האחד   .  . לנברא  נמסר  שלא  יתברך  הבורא  בידיעת  הזה 
זהו  אשר  החסידות,  בלשון  לקמן  שמבאר  וכפי  בעצמו.  יתברך  ה"בורא"  בחינת 

התשוקה לבחינת עצמותו ומהותו יתברך שלמעלה מכל האורות והגילויים.

נתינת כח מרבינו הזקן שכל אחד ירצה רק גילוי העצמות 
ִנְׁשָמתֹו-ֵעֶדן  ְוַרֵּבינּו  ִמּמֹוֵרינּו  ִנְׁשָמע  ֶׁשָהָיה  ַהֶּצַמח-ֶצֶדק  ַמה-ֶּׁשָאַמר  ְוָידּוַע 
)ַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן( "ִאיְך ִוויל ֶזע ָּגאר ִניְסט ִאיְך ִוויל ִניט ַּדאְיין ַּגן-ֵעֶדן ִאיְך ִוויל 

ִניט ַּדאְיין עֹוָלם-ַהָּבא כּו' ִאיְך ִוויל ֶמער ִניט ַאז ִּדיְך ַאֵלְיין".
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ס"ח  תשל"א  עשר  עשתי  ביום  ד"ה   )128
)סה"מ מלוקט ח"ג עמ' קו(. ד"ה עשרה שיושבין 
עמ'  ח"ד  מלוקט  )סה"מ  ס"ד  )ב'(  תשמ"ב  גו' 

שכד(. ובכ"מ.
129( ראה הנסמן לעיל בהערה 96. 

130( על דרך הפירוש בלשון "הוא היה אומר" 
– "היה רגיל לומר כן תמיד" )רע"ב לאבות פ"א 
אידיש  בלשון  שיחות  בכמה  וכמובא  מ"ב(. 

"געהַאלטן אין איין זָאגן".
הריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  לשון  גם  ראה   )131
בסה"ש תש"ה עמ' 121 כשמביא פתגם זה: "הוד 
הזקן  ]=רבינו  כו'"  זָאגן  פלעגט  הזקן  רבינו  כ"ק 
כבר  זה  שהיה  שם,  בהמשך  וראה  לומר[.  נהג 

בשנות הראשונות של נשיאותו, ומה שאמר לפני 
הסתלקותו.

132( ראה במילואים. 
הכוונה: כשם שעניין האמונה  133( לכאורה 
בפנימיותו  יהודי  בכל  ישנו  הנשמה  עצם  שמצד 
אך גילויו הוא ע"י משה רבינו, כן הוא גם בעניין 
נובע  שהוא  אף  אלוקות,  גילוי  שיהיה  הרצון 
שיבוא  כדי  הנה  יהודי,  כל  בנשמת  מה"מאור" 
לידי גילוי ובאופן שישפיע על כל הכוחות צריך 
הבא,  בסעיף  גם  )וראה  מיוחדת  כח  נתינת  לזה 
הכוחות  בכל  חודר  שהוא  זה,  לרצון  שלהגיע 
מאשר  יותר  עוד  גדול  חידוש  הוא  בפנימיותם, 

התעוררות המסירות נפש בזמן גזירות(.

= "אינני חפץ במאומה, אינני רוצה את הגן עדן שלך, אינני רוצה את העולם 
הבא שלך כו', אני רוצה רק אותך בעצמך".

והנה, ברור שלא בא בזה לחדש שעבודת רבינו הזקן הייתה שלא על מנת לקבל 
בכמה  רבינו  שביאר  כפי  אלא,  ומאי-קא-משמע-לן,  פשוט  דבר  זה  שהרי  פרס, 
מאמרים128, שהגם שמדובר בגילויים129 ואורות אלוקיים נעלים ביותר, "אף על פי כן 
רק  הוא  רצונו  וכל  דעולם הבא,  בהגילויים  ולא  עדן  דגן  בהגילויים  לא  רוצה  אינו 

בהעצמות".

רוצה  שהוא  פירושו  אין  אלוקות,  גילוי  שיהיה  יהודי  של  רצונו  בענייננו:  וכן 
"להשיג" ולקבל גילוי מסויים, אלא שאינו יכול לסבול מצב שיש אפילו פינה נידחת 
בעולם שלא מאירה שם בכל התוקף האמת האלוקית בטהרתה, ואדרבה – הסיבה 
לכך שאין מאיר אלוקות בכל מקום הוא מפני שזה רק אורות וגילויים ולא התגלות 

העצם, ולכן רצונו שיהיה גילוי עצמותו ומהותו יתברך ממש. 

ְוַעל-ְיֵדי ֶׁשָהָיה ִנְׁשָמע ָלׁשֹון ֶזה ֵמַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן ]ְּדֵפירּוׁש ָהָיה ִנְׁשָמע130 הּוא ֶׁשֶּזה 
ְלַאֲחֵרי  ּוִבְפָרט  ָהָרִגיל131[,  ָּדָבר  ָהָיה  ֶׁשֶּזה  ֶאָּלא  ְמיּוָחִדים  ִּבְזַמִּנים  ַרק  ָהָיה ֹלא 
ֶׁשִּנְתַּפְרֵסם ֶזה ַעל-ְיֵדי ַהֶּצַמח-ֶצֶדק132, ִניַּתן ַהּכַֹח133 ְלָכל-ֶאָחד-ְוֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל 

ֶׁשִעיַקר ְרצֹונֹו ִיְהֶיה ִּגילּוי ָהַעְצמּות,

ֵמִאיר  ֶׁשֵאין  ַהָּגלּות  ִּבְזַמן  ּוִמָּכל-ֶׁשֵּכן  ֶזה,  ִּגילּוי  ֵמִאיר  ֶׁשְּכֶׁשֵאין  ָּכְך,  ְּכֵדי  ְוַעד 
ֲאִפילּו ַהִּגילּוי )ִּגילּוי אֹור( ֶׁשָהָיה ִּבְזַמן ַהַּבִית,

כי בזמן הגלות לא זו בלבד שאין מתגלה עצמותו יתברך, אלא חסר אפילו הגילוי 
אור שהיה בזמן הבית. ולכן –
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ֵעיֵנינּו  ְוֶתֱחֶזיָנה  יֹוֵתר(  )אֹו  יֹום  ְּבָכל  ְּפָעִמים  ג'  ּוְמַבֵּקׁש  ְּדָכִתית,  ְּבַמָּצב  הּוא 
ְּבׁשּוְבָך ְלִצּיֹון ְּבַרֲחִמים, ֶׁשָאז ִיְהֶיה ִּגילּוי ֱאֹלקּות ְוַעד ְלִגילּוי ָהַעְצמּות.

הרצון לגילוי העצמות נובע מעצם הנשמה
ַמִּגיִעים  ַּבָּגלּות  ֶׁשִּנְמָצִאים  ִמֶּזה  ְּדָכִתית  ָהִעְנָין  ֶׁשַעל-ְיֵדי  ַלָּמאֹור,  ָּכִתית  ְוֶזהּו 
ְלַהָּמאֹור, ִּכי ֶזה ֶׁשָהָרצֹון ְּדָכל ֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל הּוא ִּגילּוי ֱאֹלקּות ְוַעד ֶׁשֶּזה נֹוֵגַע 
ֹלא  ַהָּגלּות  ֶׁשִּבְזַמן  ִמֶּזה  )ָּכִתית(  ְוִנְדָּכא  ִנְׁשָּבר  הּוא  ]ֶׁשָּלֵכן  ְמִציאּותֹו  ְלֶעֶצם 
ֶׁשִהְתַקְּׁשרּוָתּה  ֶׁשַּבְּנָׁשָמה,  ָמאֹור  ַהְּנָׁשָמה,  ֶעֶצם  ִמַּצד  הּוא  ֱאֹלקּות[  ִּגילּוי  ֵיׁש 

ֶּבֱאֹלקּות ִהיא ִהְתַקְּׁשרּות ַעְצִמית.

הרצון של כל יהודי שיהיה גילוי אלוקות, אינו נובע מצד הכוחות הפרטיים של 
הנפש – התבוננות באלוקות, אהבת ה' וכדומה – אלא מצד העצם שלו. כי הרצון 
נוגע  זה  גילוי  ושהעדר  נעלים,  הכי  בגילויים  אף  להסתפק  מבלי  העצמות  לגילוי 
לעצם מציאותו ולא נותן לו מנוחה – אינו יכול לנבוע מהכוחות הגלויים של הנפש, 
שרצונם באלוקות הוא במדידה והגבלה )כי שכל למשל, רוצה באלוקות רק עד כמה 

שמחוייב מצד השכל; וכך הלאה(, אלא רק מצד עצם הנשמה.

ליתר הסברה: כאשר מדובר בעניין הנוסף על עצם המציאות, אזי האדם "יכול 
להסתדר" בהעדרו; אמנם כאשר הדבר קשור עם עצם המציאות, הרי חסרונו הוא 
כביכול חסרון במציאות האדם עצמו, ולכן אין האדם יכול להשלים עם כך. ולכן, 
כי  מורה  לנפשו,  מנוח  ואין  לגמרי  ונסער  מזועזע  "כתית",  הוא  העובדה שהאדם 

הדבר קשור עם עצם מציאותו.

ה תהישל מותיקבלתיהתורה,י סיכום הסעיף:יהמבוערישבפור םי
הנ',י לעחרי שה הי ה הוד ם"י "וקבלי הפ'וקי פשטותי לפ י גםי הועי
ועדרבהיעזיה תהיהקבלהיבעופןינאלהי ותרימזמןיהגז רה.יוכןי שנוי
"כת תילמעור"ילעימחמתיגז רותיוכוס,יעלעישגםיבמצבישליהרחבהי
כלי כ ,י בגלות.י שהםי מזהי נדכע םי בנ י שרעלי ורוחנ ותי בגשמ ותי
 הוד ירוצהיוזהינוגאילאצםימצ עותו,יש ה היג לו יעלוקות,יג לו יעור־
)וע נוי נ דחתי בפ נהי עפ לוי מקוםי בכלי שמע רי הבל ־גבולי ע ן־'וףי
מ'תפקיבמהישעצלוימע ריג לו ינאלה(,יוכשע ןיג לו יעלוקותיהועי
"כת ת"ילגמר י)ע נגענצןיצוטר  'לט(.יוכפתגםי)ונת נתיכח(יהשגורי
בפ ירב נויהזקןישע נוירוצהישוםיג לו  םיעלעירקי"ד ךיַעל  ן"יג לו י
שהתקשרותהי נשמתוי מאצםי נובאי זהי ו"כת ת"י ורצוןי האצמות.י

בעלוקותיה עיהתקשרותיאצמ ת.
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סעיף יו"ד
המעלה במסירות נפש בזמן פורים שהיה קבלה מצד עצמם

בסעיף הבא יסביר המעלה בבחינת ה"כתית" מזה שיהודי נמצא בגלות, ביחס 
פני כמה  יתפרס על  גזירות. הביאור  נפש כפשוטה במצב של  לכתית של מסירות 

שלבים:

א( יבאר המעלה בכלל במסירות נפש )של פורים( שזהו קבלה מצד עצמם, מלמטה, 
ולא מצד גילוי מלמעלה )כמו בעת מתן תורה, וכן בראיית הנשמה באלוקות(. וזו 

המעלה בכלל בגילוי עצם הנשמה.

ב( יסביר שגם בגילוי עצם הנשמה – ישנם ב' אופנים ביחס לפעולתו על הכוחות: 
במסירות נפש כפשוטו פעולת העצם על הכוחות היא מעין "גילוי מלמעלה"; ואילו 
בכתית מצד הרצון לגילוי אלוקות – גילוי עצם הנשמה חודר ב"ציור" של הכוחות 

הגלויים עצמם.

במידת  רק  אינו  הנשמה,  עצם  בגילוי  האופנים  שני  בין  החילוק  כי  יבאר  ג( 
השפעתו על הכוחות, כי אם גם בדרגת עצם הנשמה שמתגלית.

לֹוַמר, ֶׁשְּבִחיַנת ַהָּמאֹור ְּדַהְּנָׁשָמה ַהִּמְתַּגֵּלית ַעל-ְיֵדי ָהִעְנָין ְּדָכִתית יו"ד( ְוֵיׁש 
ִמֶּזה ֶׁשִּנְמָצִאים ַּבָּגלּות, ִהיא ַנֲעֵלית יֹוֵתר ִמְּבִחיַנת ַהָּמאֹור ְּדַהְּנָׁשָמה 

ֶׁשִּמְתַּגֵּלית ַעל-ְיֵדי ְמִסירּות-ֶנֶפׁש.

הקבלה   – פורים  בזמן  התורה  קבלת  בשלימות  מדריגות  ב'  הזכיר  ט'  בסעיף 
מדריגות  ב'  יש  לכך,  ובדומה  הנס.  לאחר  יותר"  "נעלית  וקבלה  הגזירה,  שבזמן 
ב"כתית" – במסירות נפש כפשוטו, וכתית מעצם העובדה שנמצאים בגלות. כעת 
מתחיל להסביר באיזה עניין יש מעלה לאופן השני בכתית – שע"י זה מתגלה דרגא 

נעלית יותר של ה"מאור", עצם הנשמה. 

וכדי לבאר זה, מתחיל בשלב הראשון, להסביר מהי מעלת המסירות נפש בכלל: 

)ֵהֵחּלּו  ַהַהְתָחָלה  ַרק  ָהְיָתה  ּתֹוָרה  ֶׁשְּבַמַּתן  ֶזה  ַעל  ְּדֵמַהְּטָעִמים  הּוא,  ְוָהִעְנָין 
ֶזה  ִּכי  הּוא,  ַהְּיהּוִדים(  )ְוִקֵּבל  ַהַּקָּבָלה  ָהְיָתה  ֲאַחְׁשֵורֹוׁש  ּוִביֵמי  ַלֲעׂשֹות( 
ְּכִגיִגית,  ַהר  ֲעֵליֶהם  ֶׁשָּכָפה  ִמְּפֵני  ָהָיה  ְּבַמַּתן ּתֹוָרה  ְלִנְׁשָמע  ַנֲעֶׂשה  ֶׁשִהְקִּדימּו 

ִּגילּוי ִמְּלַמְעָלה, ּוִביֵמי ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ָהְיָתה ַהַּקָּבָלה ִמַּצד ַעְצָמם.
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היה מצד  לנשמע  נעשה  ד', שזה שבנ"י הקדימו  לסעיף  בביאור  כפי שהוסבר 
גילוי רוחני עצום מלמעלה שמשך את בני ישראל, וכביכול "כפה" אותם לקבל את 
מצד עצמו, בלי  התורה. אמנם, במסירות נפש מתגלה איך שיהודי קשור לאלוקות 

"סיבה" וטעם.

ומקשר את ב' האופנים, קבלה מצד גילוי מלמעלה, וקבלה מצד עצמם – לב' 
המדריגות שנתבארו לעיל )סעיף ה'( בשורש האמונה שבנשמת כל אחד מישראל: 

ֱאֹלקּות  רֹוָאה  ֶׁשְּלַמְעָלה  ֶׁשַהְּנָׁשָמה  ֶזה  ִמַּצד  ְּדִיְׂשָרֵאל  ֶׁשָהֱאמּוָנה  לֹוַמר,  ְוֵיׁש 
ֶרְך ֶׁשִהְקִּדימּו ַנֲעֶׂשה ְלִנְׁשָמע )ְּבַמַּתן-ּתֹוָרה(  )ֱאמּוָנה ֶׁשִּמַּצד ִסיָּבה( הּוא ַעל-דֶּ

ִמַּצד ַהִּגילּוי ִּדְלַמְעָלה,

כי הצד השוה שביניהם, שאין זה קשור עם תכונת וגדרי הנשמה שלמטה מצד 
עצמה, אלא מצד עניין שלמעלה ממנה )ראיית הנשמה למעלה, או גילוי אלוקי הבא 

מלמעלה(.

ִנְתַּגָּלה  ָאז  ִּכי  הּוא,  ַעְצָמם,  ִמַּצד  ַהַּקָּבָלה  ָהְיָתה  ֲאַחְׁשֵורֹוׁש  ֶׁשִּביֵמי  ְוֶזה 
ֶעֶצם  ֶׁשִּמַּצד  ַעְצִמית  ִהְתַקְּׁשרּות  ַהְּנָׁשָמה,  ֶעֶצם  ֶׁשִּמַּצד  ֶּבֱאֹלקּות  ַהִהְתַקְּׁשרּות 

ְמִציאּוָתם.

הנובעת  נפש,  המסירות  התעוררות  מצד  הייתה  אז  שהקבלה  שנתבאר,  כמו 
מההתקשרות העצמית של עצם הנשמה באלוקות. 

 גם גילוי עצם הנשמה יכול להיות 
כמו גילוי מלמעלה ביחס לכוחות הגלויים

וכעת מבאר העניין השני, שגם בגילוי עצם הנשמה יש מעין ב' בחינות האמורות 
מעין גילוי מלמעלה, ב( גילוי עצם הנשמה  – א( גילוי עצם הנשמה באופן שהוא 

שחודר בכוחות הגלויים עצמם:

ְׁשֵני  )ּדּוְגַמת(  ֶיְׁשָנם  ַהְּנָׁשָמה,  ֶעֶצם  ְּבִגילּוי  ֶׁשַּגם  לֹוַמר,  ֵיׁש  יֹוֵתר  ּוִבְפָרִטּיּות 
ִעְנָיִנים ַהִּנְזָּכִרים-ְלֵעיל.

ְּדִּגילּוי ֶעֶצם ַהְּנָׁשָמה ְּבִעְנַין ַהְּמִסירּות-ֶנֶפׁש, ֵיׁש לֹוַמר, ֶׁשְּבנֹוֵגַע ַלּכֹחֹות ַהְּגלּוִיים 
הּוא ְּכמֹו ָּדָבר נֹוָסף.

היינו שישנו גילוי עצם הנשמה שאינו חודר לגמרי בכוחות הגלויים, ולכן, אף 
בהשפעתו  יש  זאת  בכל  שינויים(,  שייך  אין  הרי  )ובעצם  "עצם"  של  גילוי  שזהו 
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)אגרת  תמט  עמ'  חי"ד  אג"ק  ראה   )134
ה'רלא(.

הסיפור  ה'  לסעיף  בביאור  לעיל  ראה   )135
אודות זה שברח בזמן השריפה למקום צר, ואח"כ 

לא היה יכול לצאת משם. ניתן להשתמש בדוגמא 
כאמור,  מחד,  כאן:  המבואר  את  גם  להסביר  זו 
שלו,  ה"עצם"  היא  הנפש  חיות  כי  מרגיש  הגוף 
הגוף,  על  "לפעול"  צורך  אין  סכנה  בזמן  ולכן, 

שינויים ועליות וירידות. )ומדייק ומדגיש שגילוי זה לגבי הכוחות הוא רק "כמו" 
דבר נוסף, שהרי באמת זהו העצם של הכוחות, וכפי שיבאר לקמן חילוק דק זה(.

וקודם שמביא הביאור לזה, מוכיח שכן הוא בפועל:

ְּגֵזירֹות  ָׁשם  ֶׁשָהיּו  ְּבָמקֹום  ֶׁשִּבְהיֹוָתם  ֲאָנִׁשים,  ְּבַכָּמה  ְּבפֹוַעל  ֶׁשרֹוִאים  ּוְכמֹו 
ָׁשִנים,  ַּכָּמה-ְוַכָּמה  ֶמֶׁשְך  ְּבפֹוַעל  ְמִסירּות-ֶנֶפׁש  ָלֶהם  ָהָיה  ַעל ּתֹוָרה-ּוִמְצוֹות, 
ּוְכֶׁשָּבאּו ַאַחר-ָּכְך ִלְמִדינֹות ֶׁשֶאְפָׁשר ַלֲעסֹוק ְּבתֹוָרה-ּוִמְצוֹות ִמּתֹוְך ַהְרָחָבה, 

ֵאין ִניָּכר ָּבֶהם )ָּכל-ָּכְך( ַהְּמִסירּות-ֶנֶפׁש ֶׁשָהָיה ָלֶהם ִמּקֹוֶדם134.

שהביא  העצם  גילוי  אצלם  האיר  אם  שכן,  הדבר,  טעם  להבין  צריך  ולכאורה 
אותם למסירות נפש – מדוע כשהגיעו לארצות הרווחה לא היה ניכר בהם גם שם 

המסירות נפש?

ִּכי ֶזה ֶׁשָעְמדּו ִּבְמִסירּות-ֶנֶפׁש ֶמֶׁשְך ַּכָּמה-ְוַכָּמה ָׁשִנים הּוא ְלִפי ֶׁשֵהִאיר ָּבֶהם 
ִׁשינּוי  ַעל-ְיֵדי-ֶזה  ַנֲעָׂשה  ְוֹלא  ַהְּגלּוִיים  ִמּכֹחֹות  ֶׁשְּלַמְעָלה  ַהְּנָׁשָמה  ֶעֶצם  ִּגילּוי 

ַּבּכֹחֹות ַהְּגלּוִיים ַעְצָמם.

בהערה 55 מציין לדבריו במקומות אחרים, דוגמה לזה באופן נמוך יותר: כאשר 
"קל שבקלים" מוסר את נפשו על קידוש ה', הנה "גם בשעת המסירות נפש אפשר 

שלא יזהר באיזו מצוה, ועדיין קל שבקלים הוא".

יעמוד במסירות  גם שיהודי  יתכן  יתירה מזו:  אך בפנים המאמר מביא דוגמא 
נפש על קיום תורה ומצוות בכלל – ועם זאת, הדבר יהיה רק בזמן ובמקום בו ישנם 
גזירות, והדבר לא ישפיע כל כך על התנהגותו אחר כך, כשיבוא למקום שאין שם 

גזירות.

מתגלה  נפש  שבמסירות  היות  עם  נקודה:  אותה  בולטת  הדוגמאות  ובשתי 
עצם הנשמה, שהיא "העצם של כל הכוחות", ולכן היהודי אכן מוסר נפשו בפועל 
העצם  גילוי  זאת,  בכל   – בעצמם(  בזה  ואף משתתפים  מתנגדים"  "לא  )והכוחות 
מוגבל כביכול לעניין מסויים )רק בעניין של אמונה בה'( או לזמן מסויים )כאשר 
יש גזירות(, אך אינו פועל שינוי וזיכוך באופן קבוע ופנימי בכוחות עצמם; בעניין או 
בזמן אחר, הם פועלים בדיוק לפי הרגליהם הקודמים ומשיכתם לעניינים גשמיים135 
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כי הוא מעצמו ומאליו פועל כדי להנצל. מאידך, 
מעצם  שנבע  בגוף  זה  ששינוי  זה  בסיפור  רואים 
זה  אין  בפרטיות,  כי   – שעה  לפי  רק  היה  הנפש 
קשור עם תכונת בשר גשמי כשלעצמו אלא מצד 
החיות שבו. ולכן, לא נקבע הדבר כתכונה תמידית 

בגוף.
בקונטרס  רבינו  של  הזהב  וכלשונו   )136

החילוקים  "אחד  החסידות:  תורת  של  עניינה 
שבין "גילוי", ל"עצם": "גילוי" הוא עניין פרטי, 
ניט  גילוי )שלו – איז דָאס  ולכן הענינים שאינם 
ער, אינם "הוא", ולהיותו גילוי ומתפשט( – הוא 
שולל אותם. משא"כ "עצם" הוא העצמות של כל 
ענין וענין" )סי"ז. וראה בהמאמר שנסמן בהערה 

57 במאמר, שמציין לשם(.

וגם ביטוי שלו בפועל  גילוי עצם הנשמה  יתכן שיהיה אצל האדם  ]בסגנון אחר: 
במסירות נפש, אך בה בעת ישאר אצלו בנפש עניין הסותר לגילוי זה[.

 הקשר של עצם הנשמה – 
רק ל"עצם" של הכוחות, ולא לציורם הפרטי

מסויים,  לזמן  רק  הנפש  עצם  ממש השפעת  בפועל  קיימת  כיצד  תיאר  כאן  עד 
מבלי שיתחולל שינוי קבוע בכוחות עצמם. בחצאי ריבוע הבאים יבהיר את הקושיא 
באלוקות  קשור  שיהודי  מבטאת  נפש  שמסירות  הוסבר  הרי  כך:  על  המתעוררת 
של  הפנימית  והמהות  העצם  שהוא  הנשמה  עצם  מתגלה  שאז  מכיוון  עצמו,  מצד 
כל הכוחות. ואם כן, כיצד תיתכן סתירה מעין זו – שמתגלה העצם של הכח עצמו, 

ובכל זאת הדבר לא פועל עליו שינוי? ומבאר:

ָסִעיף  )ַּכִּנְזָּכר-ְלֵעיל  ַהְּגלּוִיים  ְּדכֹחֹות  )ַּגם(  ָהֶעֶצם  ִהיא  ַהְּנָׁשָמה  ֶׁשֶעֶצם  ]ְּדֶזה 
ה(, הּוא, ֶׁשֶעֶצם ַהְּנָׁשָמה הּוא ָהֶעֶצם ֶׁשָּלֶהם ְוֵאין ֶזה ַׁשָּייְך ְלִעְנָיָנם ֶׁשל ּכֹחֹות 

ַהְּגלּוִיים ַעְצָמם, ְלַהִּצּיּור ֶׁשָּלֶהם[.

הסיבה לכך שהעצם נמצא בכל הכוחות, הוא דווקא משום שאינו מוגדר ומוגבל 
בתור כח ועניין פרטי. הוא לא שכל, לא מידות ולא רצון, ודווקא משום כך הוא נמצא 

גם בשכל גם במידות וגם ברצון136.

]בדומה לכך שגם בחיות הגוף כפשוטה, קיימת התכונה והכח הפרטיים של כל 
אבר )ראיה בעין, שמיעה באוזן וכו'(, ויש את החיות המשותפת לכולם, שבנקודה 
זו כולם אברים של גוף אחד. עצם החיות קשור לנקודה המשותפת של האברים, ולא 
לתכונה הפרטית של כל אחד. כך גם ביחס של עצם הנפש והכוחות: השייכות של 
עצם הנשמה היא לנקודה המשותפת שבכל הכוחות )"העצם שלהם"(, שכולם חלק 

מהנשמה, אך לא לתכונה הפרטית וה"ציור" של כל כח[.
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כלומר: זה שהאמונה "היא העצם" של יהודי ולכן הוא מוסר את נפשו "מצד 
)כגון  כח  כל  של  ה"ציור",  הפרטי,  העניין  היא  זו  פירושו שאמונה  אין   – עצמו" 
זה, שעצם  מדוע צריך למסור את הנפש(, אלא "מצד עצמו" במובן  מבין  שהשכל 
העצם והמהות של כל הכוחות ובכללם השכל וכו',  הנפש הקשורה באלוקות היא 

ומבלעדה אין להם שום קיום.

ואם כן, מבחינת הציור הפרטי של כל כח, גילוי העצם הוא במובן מסויים "גילוי 
מלמעלה", ש"משפיע" עליו כביכול, אך לא שייך לתכונה הפרטית שלו.

 בכתית מכך שאין גילוי אלוקות, 
מתאחד העצם גם עם הציור של הכוחות

אמנם ישנו אופן נעלה יותר ב"כתית":

ְוַהִּגילּוי ְּדֶעֶצם ַהְּנָׁשָמה ָּבֶזה ֶׁשהּוא ִנְׁשָּבר ְוִנְדָּכא ִמֶּזה ֶׁשהּוא ִנְמָצא ַּבָּגלּות הּוא 
ֶׁשַּגם ּכֹחֹות ַהְּגלּוִיים ֶׁשּלֹו )ַהִּצּיּור ְּדכֹחֹות ַהְּגלּוִיים( ֵהם ְּכמֹו ַחד ִעם ָהֶעֶצם.

כאשר יהודי שבור מזה שהוא בגלות ואין גילוי אלוקות, הרי, בהכרח שהדבר 
יהיה חדור גם בשכלו ורגשותיו: לא שייך לומר כי יהודי כזה, ששבור ונוגע לעצם 
מציאותו שאין גילוי אלוקות בעולם – ירצה בה בעת גם להתענג בתאוות גשמיות 
מונח  יהיה  אחרים  ובזמנים  לפרקים,  רק  יהיה  זה  שרצון  או,  שבקלים"!...  כ"קל 
בענייני העולם. ולא רק במעשה, אלא גם בכל כוחות נפשו: יהודי שגילוי העצמות 
בשכל  לגמרי  אצלו  מונח  גם  שהדבר  דבר  של  פירושו   – מציאותו"  לעצם  "נוגע 

וברגש הלב, שלכן שום גילוי לא יכול לפצות אותו על כך.

]בסגנון אחר: כאשר יהודי נתקל במצב שהוא נדרש למסירות נפש כפשוטו, הרי 
מלכתחילה "מדברים" אל העצם שבו – שמעמידים בפניו הברירה למסור את נפשו 
כדי להישאר ביהדותו. ולכן, מה שמתעורר הוא אכן עצם הנשמה עצמו )שלכן מוסר 
את כל מציאותו(; אך אין כאן דבר ש"מדבר" לתכונות של הכוחות הגלויים כפי 
שהם )ב"ציור" שלהם(, ולכן לא מופרך שבעניינים השייכים לתכונות הפרטיות של 

הכוחות אף יישאר "קל שבקלים".

אולם, יהודי שמרגיש כתית מכך שלא הגיעה הגאולה כשהוא נמצא במצב של 
כשאין שום גזירות שמעוררות את העצם, הרי מלכתחילה הוא "התעסק"  הרחבה, 
עם הכוחות הגלויים – שירגישו, יבינו ויהיה נוגע להם גילוי אלוקות; אלא שהחידוש 
הוא שהדבר כל כך נגע בנפשו עד שהרגש והבנה זו הם בהתאם למה שנדרש מצד 

העצם. ברור איפוא, שאצלו יש זיכוך ושינוי בכוחות הגלויים עצמם[.
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במקום  רבינו  דברי  לזה  בדומה  ראה   )137
אחר: "דשכל האדם כמו שהוא מצד עצמו מכריח 
לרצות רק בזה שטוב לו . . וזה שבישראל ישנה 
והמציאות  התועלת  על  לוותר  שצריך  ההכרה 
שלהם ולבחור באלקות, הוא מצד הנשמה )חלק 
עצמית  בחירה  היא  באלקות  שבחירתה  הוי'( 

שגם  שכלם,  על  פועל  וזה   .  . מהשכל  שלמעלה 
השכל מכיר דמכיון שאלקות הוא האמת . . צריך 
באלקות"  ולבחור  שלו  המציאות  על  לוותר  הוא 
)ד"ה ביום עשתי עשר יום גו' תשל"א ס"ו. סה"מ 

מלוקט ח"ג עמ' קג-ד(. 

כאן יש חיבור של שתי המעלות: מצד אחד, יש כאן פעולה של כח פרטי בהתאם 
מבחינה  אמיתיות  בסברות  אלוקות,  גילוי  שנחוץ  השכל  של  הבנה  )כגון  לתכונתו 
שכלית, וכדומה בשאר הכוחות(; אך בה בשעה, הכוחות מזדהים עם עניין שקשור 
ונובע רק מעצם הנפש, שכן שברון מוחלט מכך שאין גילוי אלוקות ואי הסתפקות 
בשום גילוי שהוא – היא רק מצד ההתקשרות העצמית של הנשמה באלוקות. ואם 
כן, אין זאת הבנה שכלית במובנה הפשוט והרגיל )כמו סתם סברא שהאדם מבין 
בשכלו, על כל מגרעותיה – שיתכנו בכך ספקות וכדומה(, כי אם יכולת של עצם 

הנפש להתפשט ולהתגלות גם בשכל, ושהשכל יהפוך כלי ביטוי לעצם הנפש.

גם  ביטוי  לידי  בא  הנשמה  עצם  של  זה  גילוי  מדוע  הסבר,  לתוספת 
ב"ציור", בתכונות הפרטיות של כוחות הגלויים:

לטבע  כביכול  סותר   – הנפש  ולמסור את  להתבטל  הרצון של העצם 
ומציאותם137. אך עם  בקיומם  ולתכונות של הכוחות הפרטיים, הרוצים 
היות שרצון זה מנוגד לתכונתם הפרטית, הרי מכיוון שהעצם הוא מקור 
ובמידה  נפש,  המסירות  עניין  גם  בהם  נפעל  לכן  הכוחות,  כל  ותמצית 

ידועה "מצד עצמם".

והמידות;  אמנם, הרצון בגילוי אלוקות – אינו בסתירה לגדרי השכל 
גילוי אלוקות – הוא  ולכן לרצות שיהיה  טוב  שכן הכרה שאלוקות הוא 
דבר השייך בהחלט לתכונות הפרטיות של השכל והמידות. אלא, שאופן 
הרצון הזה, בצורה שנוגעת לכל מציאות האדם מבלי להסתפק בשום גילוי 
מלבד גילוי העצמות, הוא דבר הנובע מהעצם. ולכן, רצון זה אף שמקורו 

בעצם, כשהוא מתגלה באדם הוא מתאחד לגמרי עם הכוחות הגלויים.

 האופנים בהשפעת העצם על הכוחות הגלויים, 
תלויים בדרגת העצם המתגלית

עד כאן הסביר את ההבדלים בגילוי עצם הנפש מבחינת השפעתם על הכוחות 
הגלויים. לקמן מתחיל השלב השלישי בביאור: ההבדל בין אופני ההשפעה של עצם 
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בדרגת ה"עצם" שמתגלה, כאשר בכתית מצד זה שנמצאים  הנפש, נובע מההבדל 
בגלות, מתגלה דרגא נעלית יותר )ואדרבה: זה הטעם שהדבר גם משפיע באופן פנימי 

יותר על הכוחות עצמם(:

ְוֵיׁש לֹוַמר, ְּדֶזה ֶׁשֶעֶצם ַהְּנָׁשָמה ְוַהִּצּיּור ְּדַהּכֹחֹות ֵהם )ּדּוְגַמת( ְׁשֵני ִעְנָיִנים, הּוא 
ְלִפי ֶׁשַּגם ֶעֶצם ַהְּנָׁשָמה ִהיא מּוְגֶּדֶרת ְּבֶגֶדר, ְוַהֶּגֶדר ֶׁשָּלּה ִהיא ְלַמְעָלה ֵמַהִּצּיּור 

ְּדַהּכֹחֹות.

כפי שהוסבר לעיל, הקשר וההתאחדות של כל כוח עם עצם הנשמה, הוא דווקא 
מפני שדרגא זו מופשטת מהם, ולכן יכולה להיות בכולם בשוה. אך העובדה שהיא 
מופשטת מכל הכוחות – היא עצמה "גדר", הגדרה והגבלה מסויימת: מטעם זה 
היא שייכת רק לעניין המשותף שבכוחות, ולא ל"ציור" הפרטי, התכונה הייחודית 

של כל כח בפני עצמו.

במילים אחרות: העדר ההגבלה של עצם הנפש, שאין לה "ציור" פרטי מסויים, 
אינו העדר הגבלה לאמיתתו, כי אם הגדר שבו היא נבראה – בנבראים מסויימים 
)כמו  וכדומה  גבול  בלי  ובאחרים, תכונה של  והתחלקות,  גבול  קיימת תכונה של 

עצם הנפש, שהיא מופשטת מכל הכוחות שנמשכים ממנה(. 

ֲאָבל ִמַּצד ֶעֶצם ַהְּנָׁשָמה ְּכמֹו ֶׁשִהיא מּוְׁשֶרֶׁשת ְּבָהַעְצמּות, ַהְּפִׁשיטּות ְּדַהְּנָׁשָמה 
ְוַהִּצּיּור ְּדַהּכֹחֹות ֶׁשָּלּה ֵהם ּכּוָלא ַחד.

הקב"ה עצמו הוא אין סוף ובלי גבול באמת. ואינו מוגדר חלילה בשום עניין – 
לא בגדר "גבול" ולא בגדר "בלי גבול"; ולכן, שניהם באותה מידה יכולים להיות 
ביטוי שלו. ]בסגנון אחר: אצל הקב"ה עניין של בלי גבול, אינו "יותר גבוה" מאשר 

עניין הגבול, ולכן הוא יכול להתבטא בשניהם[.

ולכן, כל עוד מדובר בדרגת העצם של ה"נברא" הנקרא נשמה, הריהי מוגדרת 
אולם,  הכוחות.  של  הפרטי  מהציור  ומרוממת  נעלית  ולכן  גבול,  בלי  של  בגדר 
כאשר מתגלה עצם הנשמה לא כנברא, אלא עצם הנשמה כפי שמושרשת בעצמותו 
של הקב"ה הנעלה מכל גדר והגבלה – היא יכולה להתבטא גם בציור של הכוחות, 
בתכונה הפרטית של כל אחד מהם. בבחינה זו, אין כל סתירה בין ה"פשיטות" של 

הנפש, ובין הציור הפרטי של כל הכוחות.

ולכן נעשה מזה בעבודתו של יהודי עניין המשותף לשניהם: "כתית" מזה שאין 
גילוי אלוקות, עניין הנובע רק מעצם הנפש, אך הוא חודר ומקיף כל כח פרטי בציורו 
ובתכונתו: השכל מבין בהתאם לכך, המידות משתוקקות לכך וכו'. אולם בה בעת, 
אין זו הבנה והרגשה במובנם הרגיל, אלא באופן שהדבר נוגע לעצם מציאותם ולא 
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רבינו  מפרט  אחר  שבמקום  לציין,  יש   )138
יותר, ג' אופנים ומדריגות בגילוי נקודת היהדות 
וכיצד הוא מתבטא בפועל ביחס לכוחות הגלויים, 

ומזה יובן גם לענייננו:
א( גילוי נקודת היהדות בפני עצמה שלמעלה 
כפשוטה,  נפש  במסירת  גילויה  )מעין  מהשכל 
הגילוי  ב(  הנשמה(.  לעצם  בטלים  הכוחות  שאז 
שה"הנחות"  השכל,  על  שפועל  באופן  הוא 
שבשכלו הם בהתאם לנקודת היהדות, אבל נרגש 
בנקודת  אלא(  עצמו,  מצד  בשכל  )אינו  שמקורן 

היהדות. ג( שנקודת היהדות חודרת בכל מציאותו 
ומהותו, שאז השכל מצד עצמו מבין כפי המחוייב 
בפנים  כוונתו  ולכאורה,   – היהדות.  נקודת  מצד 
היהדות  נקודת  בגילוי  הג'  לאופן  היא  המאמר 
עצם  התגלות  מצד  דווקא  הבא  הנשמה,  ועצם 
כל  שלכן,  גדר,  מכל  שלמעלה  ממש  הנשמה 
מצד  רק  )לא  הנשמה  עצם  את  לבטא  יכול  כח 
נוסף"  דבר  "כמו  מלמעלה  וגילויה  השפעתה 
עליו(, אלא מצד עניינו הפרטי )ראה לקו"ש ח"ח 

עמ' 5 ואילך, חל"א עמ' 75(.

וללא  קבוע  באופן  ותכונתם138  ממציאותם  לחלק  הופך  ובמילא  מנוח;  להם  נותן 
שינויים.

בזמן  )כמו שהיה  כפשוטה  נפש  מסירות  בין  הבדל  לסכם שקיים  ניתן  כן,  אם 
הנשמה  דרגת  מצד  גם   – בעולם  אלוקות  גילוי  שאין  מכך  "כתית"  לבין  מרדכי(, 

המתגלה בכל אחד מאופנים אלה, כפי שממשיך:

ְּדַהְּנָׁשָמה ֶׁשִּמְתַּגֵּלית ַעל-ְיֵדי ְמִסירּות- ִּדְבִחיַנת ַהָּמאֹור  ְוַעל-ִּפי-ֶזה ֵיׁש לֹוַמר, 
ֶׁשְּלַמְעָלה  ַהְּפִׁשיטּות  ְּבִעְנַין  מּוְגֶּדֶרת  ֶׁשִהיא  ְּכמֹו  ַהְּנָׁשָמה  ֶעֶצם  ִהיא   – ֶנֶפׁש 

ִמִּצּיּור ְּדכֹחֹות,

ֶׁשִּנְמָצִאים  ִמֶּזה  ְּדָכִתית  ָהִעְנָין  ַעל-ְיֵדי  ֶׁשִּמְתַּגֵּלית  ְּדַהְּנָׁשָמה  ַהָּמאֹור  ּוְבִחיַנת 
ַּבָּגלּות – הּוא ִּגילּוי ֶעֶצם ַהְּנָׁשָמה ְּכמֹו ֶׁשִהיא מּוְׁשֶרֶׁשת ְּבָהַעְצמּות.

סיכום ג' האופנים בגילוי עצם הנשמה והמעלות שבהם
נמצא כי לפי מה שלמדנו עד כה, ישנם ג' אופנים בגילוי עצם הנשמה: א( כמו 
בזמן  ב(  בפנימיות.  האמונה  נמשכה  הנשמה  עצם  גילוי  שע"י  משה,  בזמן  שהיה 
כאשר  הנפש  עצם  גילוי  ג(  נפש.  למסירות  באו  הנשמה  עצם  גילוי  שע"י  מרדכי, 
יהודי הוא "כתית" מזה שנמצאים בגלות ואין גילוי אלוקות. – ובסיום הסעיף מבאר 
המעלה בדרגא הג' לגבי דרגא הב', שמתגלה בה דרגא נעלית יותר של עצם הנשמה, 

שחודרת גם בציור של כוחות הגלויים.

בהערה 56 במאמר מבאר שיש מעלה דומה גם באופן הא' על האופן הב', ומסכם 
את ההבדל בין כל שלושת האופנים. ובלשונו:
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"ראה  זה:  על  מציין  להערה  בשוה"ג   )139
סה"מ עת"ר ס"ע קנד. ובכ"מ".

140( יסוד זה – שיש גילוי העצם רק כנתינת 
כמה  מופיע   – עצמו  העצם  שמתגלה  ויש  כח, 

פעמים במאמרי רבינו, ומהם:
 – ז  סעיף  תשל"ז-א'  ישראל  שובה  ד"ה 
המשכת  ע"י  וממלא  סובב  חיבור  שופר  בתקיעת 
סובב  רק  היא  עצם ההמשכה  )אך  העצמי  העלם 
וממלא(, ובאמירת פסוקי שופרות המשכת העלם 

העצמי עצמו )סה"מ מלוקט ח"ד עמ' ח-ט(.

בחינת  המשכת   – ס"ז  תשכ"ח  לך  ויתן  ד"ה 
כתרין  י"א  את  לברר  כח  כנתינת  רק  עתיק 
בעשר  עצמו  עתיק  בחינת  והמשכת  דמסאבותא, 

ספירות בפנימיותם )סה"מ מלוקט ח"ד עמ' סו(.
 – סי"א  תשמ"א  המשפטים  ואלה  ד"ה 
עם  שתתחבר  )תורה(  דאצילות  חכמה  המשכת 
שכל האדם ע"י נתינת כח מאוא"ס הבל"ג, ולימוד 
התורה דהאדם באופן שהתורה נקראת על שמו, 
נמשך בתורה הגילוי דאוא"ס הבל"ג עצמו )סה"מ 

מלוקט ח"ו עמ' קיב(.

ְוַעל-ֶּדֶרְך-ֶזה הּוא ְּבנֹוֵגַע ְלַהְמָׁשַכת ָהֱאמּוָנה ִּבְפִניִמּיּות )ְּבַדַעת(, ְּדֶזה ֶׁשָהֱאמּוָנה 
ּפֹוֶעֶלת ַעל ַהַּדַעת הּוא ִיְתרֹון ְוִעילּוי ְלַגֵּבי ִעְנַין ַהְּמִסירּות-ֶנֶפׁש.

מכיוון שגם באופן זה משפיעה האמונה על הכוחות הגלויים של האדם, שנעשה 
אצלו "דעת" והרגש פנימי באלוקות )ולא רק מסירות נפש באופן שהכוחות נשארים 
במציאותם(. ברם, יש גם הבדל בין דרגא זו לדרגא הג' )כתית מצד שרוצה גילוי 

אלוקות(, כפי שממשיך:

ְוֵיׁש לֹוַמר, ְּדַהְמָׁשַכת ָהֱאמּוָנה ְּבַדַעת, ֶזה ֶׁשִּנְמָׁשְך ְּבִגילּוי ִהיא ָהֱאמּוָנה ֶׁשִּמַּצד 
ִעם  ִמַּדַעת  ֶׁשְּלַמְעָלה  ְּדָהֱאמּוָנה  ֶׁשַהִחיּבּור  ֶאָּלא  ְּדַחָּיה139(,  )ַמִּקיף  ָחֵזי  ַמָּזֵליּה 
ַהַּדַעת הּוא ַעל-ְיֵדי ַהְמָׁשַכת ֶעֶצם ַהְּנָׁשָמה ]ַהְיינּו ֶׁשַהִּגילּוי ְּדֶעֶצם ַהְּנָׁשָמה הּוא 
ַהַּדַעת,  ִעם  ֶׁשִּתְתַחֵּבר  ְּדַחָּיה  ַהַּמִּקיף  ֶׁשִּמַּצד  ָהֱאמּוָנה  ִלְבִחיַנת  ּכַֹח  ְנִתיַנת  ַרק 

ְוֹלא ֶׁשִּמְתַּגֵּלית ֶעֶצם ַהְּנָׁשָמה ַעְצָמּה[140.

עצמם, שכן לאדם  וזיכוך בכוחות הנפש  נוצר עילוי  בהמשכת האמונה בדעת, 
יש אז "דעת" והרגש פנימי באלוקות; ויש כאן איפוא חיבור של העצם עם הכוחות 
בתור  רק  בא  גילויה  אלא  עצמה",  הנשמה  "עצם  אז  מתגלה  לא  לאידך,  הגלויים. 
נתינת כח לחיבור והמשכת האמונה בפנימיות. מה שמתגלה אז בנשמה המלובשת 
בגוף הוא רק הראיה של הנשמה למעלה, דרגת "חיה" של הנשמה, אלא שדבר זה 

יתכן רק ע"י נתינת כח מעצם הנשמה )כנ"ל סעיף ה'(.

לעומת זאת, בהתגלות עצם הנשמה במסירות נפש )"כתית" כפשוטו( – מתגלה 
עצם הנשמה עצמה, לא רק כנתינת כח לעניין הדעת באלוקות. וכפי שהוסבר בסעיף 
ו', האפשרות שיהודי ימסור את נפשו על קידוש ה' באופן שלא שייך כלל שיכפור, 

הוא דווקא מצד גילוי עצם הנשמה.

וחסרון: באופן הא', המשכת  יש מעלה  אלו  אופנים  נמצא, שבכל אחד משני 
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הגילוי  "בדוגמת  בהערה  מדייק  הרבי   )141
שלה בענין המס"נ" – ולכאורה כוונתו, שסוף סוף 
יש מעלה בגילוי עצם הנשמה בעניין של מסירות 

נפש כפשוטו. וכמובן גם ממחז"ל )פסחים נ, א( 
בריה  כל  "אין  עקה"ש  מס"נ  של  לעניין  בנוגע 

יכולה לעמוד במחיצתן". ועדיין יל"ע בזה.

לאידך,  אבל  כח,  נתינת  בתור  רק  הנשמה  עצם  מתגלה  בפנימיות,  באלוקות  דעת 
הדבר משפיע על הכוחות הגלויים. ואילו באופן הב', במסירות נפש כפשוטה מאיר 
עצם הנשמה עצמה, אך הדבר אינו משפיע באופן פנימי על הכוחות, כפי שהוסבר 

בסעיף זה בארוכה.

אמנם באופן הג', הכתית מכך שאין גילוי אלוקות בעולם, יש את שתי המעלות:

ַמה-ֶׁשֵאין-ֵּכן ֶזה ֶׁשִּגילּוי ֱאֹלקּות נֹוֵגַע ְלֶעֶצם ְמִציאּותֹו, ֶׁשָּלֵכן הּוא ִנְׁשָּבר ְוִנְדָּכא 
ִמֶּזה ֶׁשִּבְזַמן ַהָּגלּות ֹלא ֵיׁש ִּגילּוי ֱאֹלקּות )ְרֵאה ְלֵעיל ָסִעיף ט( – ֲהֵרי ַהִּגילּוי 
ֱאֹלקּות  ֶׁשִּגילּוי  ָּבֶזה  ֶׁשִּמְתַּגֵּלית  ַהְּנָׁשָמה  ֶעֶצם  ֶׁשִּמַּצד  ָהַעְצִמית  ְּדִהְתַקְּׁשרּות 
ֶׁשִהְתַקְּׁשרּות  ַּגם[  ּכַֹח,  ִּדְנִתיַנת  אֶֹפן  ַעל  ]נֹוָסף  ְמִציאּותֹו הּוא  נֹוֵגַע ְלֶעֶצם 
ָהַעְצִמית ַעְצָמּה ְמִאיָרה ְּבִגילּוי )ְּבדּוְגַמת ַהִּגילּוי ֶׁשָּלּה ְּבִעְנַין ַהְּמִסירּות-ֶנֶפׁש(, 

ְוַגם ִּגילּוי ֶזה )ְּדֶעֶצם ַהְּנָׁשָמה ַעְצָמּה( ִמְתַחֵּבר ִעם ַהִּצּיּור ְּדכֹחֹות ַהְּגלּוִיים.

בגילוי עצם הנשמה, כשהיהודי שבור ו"כתית" מכך שאין גילוי אלוקות בעולם, 
יש הן את גילוי עצם הנשמה עצמה )בדומה141 לגילויה בעניין של מסירות נפש( – 
רק מצד  תיתכן  לעצם מציאותו,  נוגע  באופן שהדבר  אלוקות  לגילוי  שכן תשוקה 
העצם, והן שהדבר חודר ופועל שינוי פנימי בכוחות הנפש עצמם, בהתאם לתכונה 

הפרטית של כל אחד מהם.

מלמאלהי ג לו י מצדי הקבלהי ה תהי תורהי במתןי הסעיף:י סיכום 
וב מ י למאלה(,י הנשמהי רע  תי שמצדי העמונהי לכךי )ובדומהי
עחשורושיה  תהיקבלהימצד עצמם,ישנתגלהיההתקשרותיהאצמ תי
שליאצםיהנשמהיבעלוקות.יבדוגמתיזה,י שיבסיעופנ םיבג לו יאצםי
הנשמה:יבמ' רותינפשיכפשוטהי–יג לו יהאצםיהועימא ןידברינו'ףי
ש נו י בהםי אושהי וע נוי הגלו  םי הכוחותי והתכונותישלי ה"צ ור"י אלי
שנ ם,י כמהי נפשי במ' רותי שאמדוי ב הוד םי שרוע םי )כמוי קבואי
וכש צעוילמקומותישבהםיע ןיגז רותילעינ כריבהםיכליכךיהמ' רותי
באנ  ןי שמוגדרי כפ י האצםי דרגתי שמתגלהי משוםי וזהי נפש(;י
הפש טות.יעךיבג לו יאצםיהנשמהיבכת תימכךישלעיבעהיהגעולה,י
אצםי מתגלהי כ י הגלו  ם,י הכוחותי שלי ה"צ ור"י אםי מתעחדי הדברי

הנשמהיכמוישמושרשתיבאצמות.
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142( ראה לעיל הע' 17.

סעיף יא
 ב' המדריגות בגילוי עצם הנשמה ואחדות ישראל – 

"ואתה תצוה" "ויקחו אליך"
זה  מצד  "כתית"  הנשמה,  עצם  בגילוי  השניה  שהמדריגה  יבאר  זה  בסעיף 

שנמצאים בגלות – היא העבודה של "ויקחו אליך". 

ֵׁשר ֶזה יא( ְוֵיׁש ְלקַּ

ב' האופנים ב"כתית למאור" – גילוי עצם הנשמה במסירות נפש )שאינו חודר 
כל כך בכוחות הגלויים(, וגילוי עצם הנשמה ברצון לגילוי העצמות )שמתאחד עם 

הציור של הכוחות הגלויים עצמם( –

ְוִיְּקחּו  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאת  ְּתַצֶּוה  ְוַאָּתה  ַהָּכתּוב  ְּבֵפירּוׁש  ְּבַהַּמֲאָמר  ַהְּמבֹוָאר  ִעם 
ָיִביאּו  ֲאַזי  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאת  ִויַקֵּׁשר  ְיַצֶּוה  ֶׁשּמֶֹׁשה  ִּדְלַאֲחֵרי  גֹו',  ַזִית  ֶׁשֶמן  ֵאֶליָך 
אֹור  ִּגילּוי  יֹוִסיפּו  ֲעבֹוָדָתם  ַעל-ְיֵדי  ֶׁשִּיְׂשָרֵאל  גֹו',  ַזִית  ֶׁשֶמן  ְלמֶֹׁשה  ִיְׂשָרֵאל 

ְּבַמְדֵריַגת מֶֹׁשה.

ואם כן ב' האופנים הנ"ל – מקבילים לב' העניינים: "ואתה תצוה", פעולת משה 
מלמעלה בבני ישראל, ו"ויקחו אליך", ההוספה בזה ע"י עבודתם של ישראל, כפי 

שממשיך:

ְוֵיׁש לֹוַמר ֵמַהֵּבאּוִרים ָּבֶזה ַּבֲעבֹוַדת ָהָאָדם142, ְּדֶזה ֶׁשּמֶֹׁשה ְמַצֶּוה ּוְמַקֵּׁשר ֶאת 
נֹוָסף  ִּתְהֶיה  ֶׁשָהֱאמּוָנה  ָהֱאמּוָנה,  ֶאת  ּוְמַפְרֵנס  ָזן  ֶׁשהּוא  הּוא,  ִיְׂשָרֵאל,  ְּבֵני 
ֶׁשְּלַמְעָלה רֹוָאה  ֶׁשַהְּנָׁשָמה  ֶזה  )ִמַּצד  ְּדַהְּנָׁשָמה  ַהִּגילּוִיים  ִמַּצד  ֶׁשִהיא  ְּכמֹו  ַעל 

ֱאֹלקּות( ַּגם ִמַּצד ֶעֶצם ַהְּנָׁשָמה.

כפי שנתבאר לעיל.

צוותא  "תצוה"  רק  לא  פועל  רבינו  משה  עיקרי:  עניין  ריבוע  בחצאי  ומוסיף 
וחיבור של ישראל עם הקב"ה, כנ"ל, אלא גם חיבור בני ישראל עצמם:
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143( ראה לקו"ש חל"א עמ' 75. ספר הערכים 
ונשיא".  ע"י מלך   – ישראל  "אחדות  ערך  חב"ד 
וראה שם, שבתניא פל"ב מדבר גם אודות אחדות 
להתחלקות  שורש  שהיא  מדריגה  מצד  ישראל 
באופן  היא  האחדות  ולכן  לכולנה"(,  אחד  )"אב 
שעדיין יש התחלקות ובכל זאת מתאחדים. אמנם 

)"מצד  גמורה  אחדות  היא  הנשיא  ע"י  האחדות 
שרשם בה' אחד"(, כבפנים ]אלא שבלקו"ש שם 
מדבר באחדות של הנשיא מצד הדרגא באלוקות 
שמגלה בהם, וכאן מדבר מצד המדריגה בנשמה 

שמגלה בהם – ראה סה"ע שם[.

ְוַאָּתה  ִּדְלׁשֹון  ִיְׂשָרֵאל,  ְּבֵני  ֶאת  ְּתַצֶּוה  ְוַאָּתה  ַמה-ֶּׁשֶּנֱאַמר  ְּדֶזהּו  לֹוַמר,  ]ְוֵיׁש 
ְּתַצֶּוה ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַמְׁשָמע ֶׁשּמֶֹׁשה ְמַצֶּוה )ְמַקֵּׁשר ּוְמַחֵּבר( ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 

ַעְצָמם, ִּכי ִמַּצד ֶעֶצם ַהְּנָׁשָמה, ָּכל ִיְׂשָרֵאל ֵהם ַחד[.

ישראל  בני  ואיחוד  חיבור  נפעל  הנשמה,  עצם  את  מגלה  שמשה  שע"י  היינו 
עצמם. כי מצד מדריגת עצם הנשמה ניכר איך שכל ישראל הם דבר אחד.

ישראל  ישנה האחדות של  ישראל:  ביותר באחדותם של  נעלית  וזו143 מדריגה 
באופן כזה, שעם היות שיש ביניהם חילוקי דרגות, כל אחד בהתאם למעלתו, בכל 
עצם  המשכת  ע"י  שנפעלת  האחדות  אמנם,  ביניהם.  ומתאחדים  מתחברים  אופן 
הנשמה ע"י משה – היא אחדות גמורה, שלמעלה מהתחלקות לגמרי, כי משה מגלה 
ולכן  ישראל,  כל  ונקודת היהדות, שהיא בשווה ממש אצל  עצם הנשמה  בהם את 

מתגלה אז איך "כל ישראל הם חד".

אמנם, כל זה הוא "ואתה תצוה" המשכת וגילוי עצם הנשמה ע"י משה באופן 
ישיר, מלמעלה למטה; וממילא עדיין אין הדבר חודר לגמרי ב"ציור" של הכוחות 

הגלויים, ולכן צריך להיות אחר כך עבודתם של ישראל, כפי שממשיך:

ְוַעל-ְיֵדי ָהֲעבֹוָדה ְּדִיְׂשָרֵאל )ְלַאֲחֵרי ֶׁשִּנְמָׁשְך ְּבִיְׂשָרֵאל ִּגילּוי ֶעֶצם ַהְּנָׁשָמה ַעל-
ְיֵדי מֶֹׁשה(, ֶׁשַּגם ּכֹחֹות ַהְּגלּוִיים ֶׁשָּלֶהם )ַהִּצּיּור ְּדַהּכֹחֹות( ִיְהיּו ַמְתִאיִמים ְלֶעֶצם 
ֶׁשִּנְמְׁשָכה  ַהְּנָׁשָמה  ֶעֶצם  ִּבְבִחיַנת  ְוהֹוָסָפה  ִיְתרֹון  ַנֲעֶׂשה  ַעל-ְיֵדי-ֶזה  ַהְּנָׁשָמה, 
ְוִנְתַּגְּלָתה ָּבֶהם ַעל-ְיֵדי מֶֹׁשה )ְוִיְּקחּו ֵאֶליָך(, ִּכי ַעל-ְיֵדי-ֶזה ִמְתַּגֶּלה ָּבּה ָׁשְרָׁשּה 

ָהֲאִמיִּתי ְּכמֹו ֶׁשִהיא מּוְׁשֶרֶׁשת ְּבָהַעְצמּות.

כפי שנתבאר בסעיף הקודם, שכאשר העצם מתאחד עם עניינם הפרטי ותכונתם 
גילוי אלוקות(, הרי המעלה  של הכוחות )כמו במצב שיהודי רוצה בכל מציאותו 
נעלית  דרגא  זו  אלא  יותר,  פנימי  באופן  בו  נמשך  שהעצם  בכך  רק  לא  היא  בזה 
יותר בהעצם, שמתגלה עצם הנשמה כמו שהיא מושרשת בעצמות. וזה נעשה ע"י 
עבודת ישראל עצמם, לאחר שמתגלה בהם העצם ע"י משה, שמזככים את הכוחות 
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הנפש  לכוחות  גם  היא  בזה  שהכוונה   )144
המלובשים בגוף – כמפורש בלקו"ש ח"ד חוקת 
"ואף שבתניא שם הלשון כמה  וז"ל:   ,20 הערה 
פעמים גוף ונפש, בהכרח לפרש כוונתו שגם הנפש 

שבגוף בכלל "גוף" הוא לענין זה, ו"נפש" )דשם( 
הכוונה )גם( להנפש כמו שהיא בשרשה )וככתבו 
ומעלתן  גדולתן  יודע  מי  והרוח  והנפש  שם: 
בשרשן ומקורן באלקים חיים( שרק מצד בחינה 

באופן כזה, שיהיו בהתאם לגילוי עצם הנשמה )שגם השכל יבין שצריך להיות גילוי 
אלוקות וכו'(.

 ההוספה באחדות ישראל 
בדרגא השניה של גילוי עצם הנשמה

]ּוְלָהִעיר, ֶׁשַעל-ְיֵדי-ֶזה ִניְתַוֵּסף ַּגם ְּבָהַאְחדּות ְּדִיְׂשָרֵאל.
לעיל נתבאר, ההוספה ע"י עבודת ישראל )"ויקחו אליך"( בעניין הצוותא וחיבור 
עם אלוקות, שע"י גילוי עצם הנשמה המושרשת בעצמות – חודרת האמונה שמצד 
עצם הנשמה גם בציור של הכוחות הגלוים. וכן הוא גם בנוגע למה שמשה "מקשר 
ומחבר את בני ישראל עצמם": לאחר שהם מגלים בעבודתם את עצם הנשמה כמו 

שהיא מושרשת בעצמות – נפעל עניין נעלה יותר באחדות ישראל.

ובהקדים:

מצות  קיום  לידי  לבוא  הדרך  אשר  פל"ב,  קדישא  בתניא  מבאר  הזקן  רבינו 
ואהבת לרעך כמוך, היא ע"י ש"גופו נבזה ונמאס בעיניו", כי אז למרות ש"הגופים 
מחולקים", יכול להרגיש את האחדות עם חברו מצד מעלת נשמתו, ומצד זה שכל 
הנשמות מאוחדות בשרשן )"שכולן מתאימות ואב אחד לכולנה"(. אבל "העושים 
גופם עיקר ונפשם טפלה אי אפשר להיות אהבה ואחוה אמיתית ביניהם אלא התלויה 

בדבר לבדה".

ועל זה יבוא הביאור לקמן, שישנו אופן נעלה יותר באחדות ישראל:

ֶׁשָהַאְחדּות ְּדִיְׂשָרֵאל ַעל-ְיֵדי ֶעֶצם ַהְּנָׁשָמה ֶׁשִּמְתַּגֵּלית ָּבֶהם ִהיא ְּכמֹו ָּדָבר נֹוָסף 
ַעל ְמִציאּוָתם. ְוָלֵכן, ַאְחדּות זֹו ִהיא ַעל-ְיֵדי ֶׁשעֹוִׂשים ַנְפָׁשם ִעיָקר ְוגּוָפם ָטֵפל.

כשם שבמסירות נפש גילוי עצם הנפש הוא "כמו" דבר נוסף על הכוחות הגלויים, 
ולכן לא נעשה ע"י כך שינוי בכוחות הגלויים עצמם, כך גם באחדות הנובעת מגילוי 
דרגא זו – היא כמו דבר נוסף על מציאותם של ישראל. ולכן, הדרך להגיע לאהבה 
"עושים   – והכוחות הפרטיים  הגוף  ביטול המציאות העצמית של  ע"י  דווקא  היא 

נפשם עיקר וגופם טפל"144.
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)משא"כ  אמיתית  ואחוה  אהבה  להיות  אפשר  זו 
כשהוא בציור מציאותו, גם מציאות דנשמה(".

145( ראה בהערה הקודמת.

של  המבט  מנקודת  הרי  משלו,  לחברו  נותן  האדם  כאשר  פשוטות:  ]במילים 
צרכיו העצמיים הרי זה כרוך בוויתור והתבטלות מצדו, אך מכיוון ש"נפשם עיקר 
וזה משפיע  הנשמה,  ביניהם מצד  הקיימת  מרגיש את האחדות  הוא  וגופם טפל", 

שגם בענייני הגוף יוכל להתנהג עמו באחוה ורעות[.

זה הוא גם באחדות שנפעלת ע"י המשכת עצם הנשמה ע"י משה, שכפי  וכל 
שנתבאר – היא אחדות גמורה שלמעלה מהתחלקות, ובכל זאת, אחדות זאת יכולה 

להיות רק באופן של ביטול הגוף.

ֶׁשַעל-ְיֵדי-ֶזה  ְּבָהַעְצמּות,  מּוְׁשֶרֶׁשת  ֶׁשִהיא  ְּכמֹו  ַהְּנָׁשָמה  ֶעֶצם  ִּגילּוי  ְוַעל-ְיֵדי 
ְּבָכל  ִהיא  ְּדִיְׂשָרֵאל  ָהַאְחדּות  ָהֶעֶצם,  ִעם  ַחד  ַהְּגלּוִיים הּוא  ְּדכֹחֹות  ַהִּצּיּור  ַּגם 

ָהִעְנָיִנים ֶׁשָּלֶהם, ַּגם ָּבִעְנָיִנים ַהַּׁשָּייִכים ְלַהּגּוף[.

כלומר, כדי שאחדות נעלית זו תחדור גם ב"ציור", בתכונות של הגוף וכוחות 
ואז,  בעצמות.  המושרשת  הנשמה  עצם  גילוי  ע"י  דווקא  זהו   – שהם  כפי  הנפש 
האחדות והנתינה לשני אינה באופן שהגוף וכוחות הנפש145 "מתבטלים" לגילוי עצם 
הנשמה המאיר בהם, אלא מצד עצמם – כי חודר בהם, במציאותם ובתכונותם שלהם 

– גילוי עצם הנשמה, ועד שנעשים "חד עם העצם".

אחד  הם  ישראל  שכל   – הנשמה  משורש  הבא  הנפלא  האחדות  אופן  ובמילא 
ממש, מתבטא )לא ע"י ביטול, אלא( בתוך וע"י הגוף עצמו!

ב' האופנים בלשון הפסוק: "נר תמיד", ו"מערב עד בוקר" 
)ַעל-ְוַעל-ִּפי-ֶזה  מֹוִסיִפים  ֶׁשִּיְׂשָרֵאל  ְּדַעל-ְיֵדי  ְּבַהַּמֲאָמר,  ַמה-ֶּׁשָּכתּוב  יּוַבן 

ְיֵדי ֲעבֹוָדָתם( ְּבַמְדֵריַגת מֶֹׁשה, ַעל-ְיֵדי-ֶזה ִיְהֶיה ֵנר ָּתִמיד,

כלומר, לאחר שמדייק מדוע בפסוק זה נאמר "נר תמיד" ובפסוק שלאחריו רק 
"מערב עד בוקר", כותב, שעניין "נר תמיד" הוא תוצאה של "ויקחו אליך" דווקא 
)ההוספה במדריגת משה ע"י עבודת ישראל(, ומזה משמע כי מצד "ואתה תצוה" 

נפעל רק "מערב עד בוקר". ולכאורה הדבר דורש הסבר, כפי שממשיך:

ְּדִלְכאֹוָרה, ֶזה ֶׁשַהֵּנר ְּדַהְּנָׁשָמה )ֵנר ֲהָוָי' ִנְׁשַמת ָאָדם( הּוא ָּתִמיד )ְּבָׁשֶוה, ְּבִלי 
ִׁשינּוי(, הּוא ַעל-ְיֵדי ִּגילּוי ֶעֶצם ַהְּנָׁשָמה ֶׁשִּנְמָׁשְך ַעל-ְיֵדי מֶֹׁשה )ְוַאָּתה ְּתַצֶּוה(, 
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ִּדְבֶעֶצם ַהְּנָׁשָמה ֵאין ַׁשָּייְך ִׁשינּוי, ּוְבַהַּמֲאָמר אֹוֵמר ֶׁשָהִעְנָין ְּדֵנר ָּתִמיד הּוא ַעל-
ְיֵדי ֶׁשִּיְׂשָרֵאל מֹוִסיִפים ְּבַמְדֵריַגת מֶֹׁשה, ְוִיְּקחּו ֵאֶליָך.

שבכוחות  שהוסבר  כפי  שינויים;  העדר  מחייב  הנשמה  עצם  של  גילוי  שכן, 
הגילויים של הנפש – השכל והמידות וכו' – יתכנו שינויים, בהתאם לשינויים בסיבה 
שגורמת להם את הרגש או את ההבנה. אך בהתקשרות עצמית, ללא סיבה, הבאה 
מצד עצם מהותה של הנשמה, לא ניתן לדבר על שינויים, שכן העצם עצמו אינו נתון 
לשינויים. ומדוע איפוא אומרים, שהעדר השינויים בעבודת ה', "נר תמיד", הוא לא 
מצד "ואתה תצוה", המשכת עצם הנשמה ע"י משה, אלא רק מצד "ויקחו אליך", 

עבודת ישראל בהוספה על מה שנמשך ע"י משה?

ְוַאָּתה  ַעל-ְיֵדי  ְלַמָּטה  ִמְּלַמְעָלה  ְּבֶדֶרְך  ַהְּנָׁשָמה  ְּדֶעֶצם  ֶׁשְּבַהִּגילּוי  לֹוַמר,  ְוֵיׁש 
ְּתַצֶּוה, ֵיׁש ִחילּוק ֵּבין ֶעֶרב ּובֹוֶקר. ֶׁשִעיַקר ַהִּגילּוי ֶׁשָּלּה הּוא ְּכֶׁשֶּיְׁשָנם ַהֲעָלמֹות 
ּוְכמֹו  ַהְּמִסירּות-ֶנֶפׁש,  ּכַֹח  ּוִמְתַּגֶּלה  ִמְתעֹוֵרר  ֶׁשַעל-ְיֵדי-ֶזה  )ֶעֶרב(  ְוֶהְסֵּתִרים 
ֶׁשִּנְתָּבֵאר ְלֵעיל )ָסִעיף יּו"ד(, ֶׁשַּגם ֵאֶּלה ֶׁשִּבְזַמן ַהְּגֵזיָרה )ֶעֶרב( ָעְמדּו ִּבְמִסירּות-

ֶנֶפׁש, ְּכֶׁשָּבאּו ְלָמקֹום ֶׁשֶאְפָׁשר ַלֲעסֹוק ְּבתֹוָרה-ּוִמְצוֹות ִמּתֹוְך ַהְרָחָבה )ּבֹוֶקר(, 
ֵאין ִניָּכר ָּבֶהם ַהְּמִסירּות-ֶנֶפׁש ֶׁשָהָיה ָלֶהם ִמּקֹוֶדם.

ֲעבֹוָדָתם ֶׁשל  ַעל-ְיֵדי  ִׁשינּוי( הּוא  ַׁשָּייְך ּבֹו  )ֶׁשֵאין  ָּתִמיד  ְּדֵנר  ָהִעְנָין  ַוֲאִמיִּתית 
ִיְׂשָרֵאל ֶׁשַּגם ּכֹחֹות ַהְּגלּוִיים ִיְהיּו ַחד ִעם ֶעֶצם ַהְּנָׁשָמה, ְוִיְּקחּו ֵאֶליָך.

המדריגות  שתי  נרמזים  המנורה,  בהדלקת  העוסקים  הפסוקים  בשני  כן,  ואם 
בגילוי ה"מאור" של הנשמה:

בפסוק השני, מדובר על גילוי עצם הנשמה רק מצד עבודת משה )ואתה תצוה(, 
של  בציור  שינוי  ופועל  חודר  אינו  אך  כפשוטה,  נפש  במסירות  המתבטא  עניין 
הכוחות הגלויים, ולכן יש בו שינויים "מערב עד בוקר" – שבזמן של ערב וגזירות 
ניכרת  ובזמנים אחרים, כאשר העבודה היא מתוך הרחבה, לא  יותר,  הוא מתגלה 

המסירות נפש.

אך בפסוק הראשון מדובר כאשר לאחר המשכת עצם הנשמה ע"י משה, "ואתה 
יהיו "בהתאם" לעצם הנפש – שאז  ישראל שגם הכוחות שלהם  פועלים  תצוה", 
מתגלה עצם הנפש המושרשת בעצמות, שהיא דבר אחד עם ה"ציור" של הכוחות 
הגלויים ופועלת בהם שינוי בקביעות, "נר תמיד"; דבר המתבטא ב"כתית" מכך שלא 
גילוי  אין מצב של  עוד  כל  גזירות, אלא באופן תמידי  בזמן  רק  באה הגאולה לא 

העצמות בכל העולם.
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הקשר בין "ויקחו אליך" ל"כתית למאור"
"כתית  בפסוק  נאמר  מדוע  ח',  סעיף  הדיוק שבסוף  כעת  פי האמור מתרץ  על 

למאור" בהמשך ל"ויקחו אליך":

ִלְוִיְּקחּו ְוַעל-ִּפי-ֶזה  ְּבֶהְמֵׁשְך  ַּבָּכתּוב  ֶנֱאַמר  ַלָּמאֹור  ֶׁשָּכִתית  ֶזה  ְלָבֵאר  ֵיׁש 
ֵאֶליָך גֹו', ִּכי ְּבָכִתית ַלָּמאֹור ִנְכָלל ַּגם ֶזה ֶׁשִּיְׂשָרֵאל ֵהם ְׁשבּוִרים 
ְוִנְדָּכִאים )ָּכִתית( ִמֶּזה ֶׁשֵהם ַּבָּגלּות, ְּדִעְנָין ֶזה הּוא ַעל-ְיֵדי ֲעבֹוָדָתם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל 
ַהָּמאֹור  ּוְבִחיַנת  ַהְּנָׁשָמה,  ְלֶעֶצם  ַמְתִאיִמים  ִיְהיּו  ֶׁשָּלֶהם  ַהְּגלּוִיים  ּכֹחֹות  ֶׁשַּגם 
מּוְׁשֶרֶׁשת  ֶׁשִהיא  ְּכמֹו  ַהְּנָׁשָמה  ֶעֶצם  ִהיא  ַעל-ְיֵדי-ֶזה  ֶׁשִּמְתַּגֵּלית  ְּדַהְּנָׁשָמה 

ְּבָהַעְצמּות, ְוָלֵכן ֶנֱאַמר ָּכִתית ַלָּמאֹור ְּבֶהְמֵׁשְך ִלְוִיְּקחּו ֵאֶליָך גֹו'.

כפשוטה,י נפשי מ' רותי –י ב"כת ת"י הבח נותי בסי הסעיף:י סיכום 
וכת תיבזמןיהרחבהימזהישע ןיג לו יעלוקותיבאולםי–יהםיבסיהאנ  נ םי
שבפ'וק:י"ועתהיתצוה"י–יהתאוררותיאצםיהנשמהימלמאלהילמטהי
אבודתי –י על ך"י "ו קחוי נפש;י במ' רותי המתגלהי רב נוי משהי א" י
בנ י שרעלישהכוחותיהגלו  םי ה ויבהתעםילאצםיהנשמה,ישא" יזהי
מתגלהיאצםיהנשמהיכמוישה עימושרשתיבאצמות.יודווקעיבח נהיזוי
ה עי"נריתמ ד",ילמאלהימש נו  ם;יעבליבג לו יאצםיהנשמהימלמאלהי
למטהי שיש נו  םי"מארביאדיבוקר",ישבזמןיהאלםיוה'תרימתאוררי
 ותריהמ' רותינפש,יובזמןיהרחבהילעינ כריכליכך.יולכןינעמריבפ'וקי
"כת תילמעור"יבהמשךיל"ו קחויעל ך",יכ ינכלליבזהיגםידרגתיהמעורי

ש שרעליפואל םיא" יאבודתםיבכת תיבזמןישליהרחבה.

בנ י שרעלי עתי לחברי גםי פ רושוי בנ י שרעל"י עתי תצוהי "ועתהי
אצמם,יובסיהעופנ םידלא ליהםיגםיבסיבח נותיבעחדותםישלי שרעל:י
מצדיג לו יאצםיהנשמהימלמאלהילמטה,ימתגלהיעחדותי שרעליא" י
וגופםיטפל.יעךיא" יאבודתי שרעלישמגל םי שאוש םינפשםיא קרי
גםי ה עי העחדותי באצמות,י מושרשתי שה עי כמוי הנשמהי אצםי

באנ  נ םיהקשור םיבגוף.
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146( במובא לקמן בביאור, ראה סה"ע חב"ד ערך "אחדות ישראל – ע"י מלך ונשיא".

סעיף יב
ב"ואתה תצוה" נכלל נתינת כח לעבודה של "ויקחו אליך"

ַהֵּפרּוׁש )ְּבַפְׁשטּות( ִּבְוַאָּתה ְּתַצֶּוה ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוִיְּקחּו ֵאֶליָך גֹו' יב( ְוִהֵּנה 
הּוא ֶׁשּמֶֹׁשה ְיַצֶּוה ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶׁשִּיְּקחּו ֵאֶליָך גֹו'.

כלומר ש"ויקחו אליך" הוא עצמו תוצאה מ"ואתה תצוה".

ּוִמֶּזה מּוָבן ַּגם ִּבְפִניִמּיּות ָהִעְנָיִנים, ְּדֶזה ֶׁשּמֶֹׁשה ְמַצֶּוה ּוְמַקֵּׁשר ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
הּוא ְּבאֹוֶפן ֶׁשַּמְמִׁשיְך ָלֶהם ְנִתיַנת ּכַֹח ַּגם ַעל ְוִיְּקחּו ֵאֶליָך גֹו'.

משה,  ע"י  הנשמה  עצם  המשכת  שישנו  להבין  ניתן  היה  קודם  אם  כלומר146: 
ואח"כ עבודת ישראל עצמם לגלות את עצם הנשמה המושרשת בעצמות – הרי כאן 
מחדש ומבאר, שבעצם שני הענינים הם אופנים בהמשכת עצם הנשמה ע"י משה וכל 

נשיא בדורו:

)א( גילוי עצם הנשמה באופן ישיר ע"י הנשיא, מלמעלה למטה. )ב( מה שהנשיא 
ממשיך לאנשי דורו את עצם הנשמה באופן כזה שאחר כך יעבדו עבודתם בכח עצמם, 
שאז גם ה"ציור" של הכוחות הגלויים יתאים עם עצם הנשמה )כלומר, הנתינת כח 

ממשה לעבודת ישראל אינה עניין בפני עצמו, אלא אופן בהמשכת עצם הנשמה(.

ּוְכמֹו-ֵכן הּוא ְּבנֹוֵגַע ְלמֶֹׁשה ֶׁשְּבדֹוֵרנּו, ְּכבֹוד-ְקֻדַּׁשת מֹוִרי-ְוָחִמי ַאְדמֹו"ר ְנִׂשיא 
ֶׁשִּמַּצד  ִמִּיְׂשָרֵאל  ֶאָחד  ֶׁשְּבָכל  ָהֱאמּוָנה  ֶאת  ּוְלַגּלֹות  ְלעֹוֵרר  ֶׁשֲעבֹוָדתֹו  ּדֹוֵרנּו, 
ְוַעד ֶׁשִּיְהיּו  ַיַעְבדּו ֲעבֹוָדָתם ְּבכַֹח ַעְצָמם,  ֶעֶצם ַהְּנָׁשָמה ִהיא ָּבאֶֹפן ֶׁשַאַחר-ָּכְך 

ֵנר ָּתִמיד ֶׁשֵאין ַׁשָּייְך ּבֹו ִׁשינּוי ַּגם ִמַּצד ּכֹחֹות ַהְּגלּוִיים.

זֹוִכים ְּבָקרֹוב ַמָּמׁש ַלְּגאּוָלה ָהֲאִמיִּתית ְוַהְּׁשֵליָמה, ֶׁשָאז ִיְהֶיה ִּגילּוי ְוַעל-ְיֵדי-ֶזה 
ֱאֹלקּות ַּגם ִמַּצד ַהַּמָּטה.

שזה בהתאם למבואר לעיל, שהמעלה בגילוי עצם הנשמה ומסירות נפש, ועוד 
האמונה  שאז  הוא   – אלוקות  גילוי  שאין  מכך  בכתית  הנשמה  עצם  בגילוי  יותר 
האלוקי  שהגילוי  ופועל  ממשיך  וזה  עצמם".  "מצד  היא  לאלוקות  וההתקשרות 



מאמר מבואר82

)סה"מ  ס"ז  תשכ"ה  עליו  ונחה  ד"ה   )147
מלוקט ח"ב ע' נ(.

148( ישעי' מ, ה.
בבית  אלוקות שהייתה  ראיית  כמו  ולא   )149

המקדש, שלא הייתה דבר טבעי ממש, אלא מצד 
גודל הגילוי האלוקי שהאיר שם. והראיה: שראייה 
זו הייתה רק בבית המקדש, לא כמו ראיית דברים 
גשמיים שלא זקוקים למקום מיוחד כדי לראותם.

בגאולה יהיה )לא רק "במטה"( גם "מצד המטה": זה שיהיה גילוי וראיית אלוקות 
אם  כי  מלמעלה,  הבלי-גבול  האלוקי  הגילוי  מצד  רק  לא  יהיה  בעולם,  מקום  בכל 

כתכונה של המטה בעצמו.

הוי'  כבוד  "ונגלה  הפסוק148  פירוש  שזהו  אחר147,  במקום  רבינו  שמבאר  וכפי 
וראו כל בשר יחדיו כי פי הוי' דיבר": לעתיד לבוא, לא זו בלבד שיהיה גילוי אלוקות 
בכל מקום )"ונגלה כבוד הוי'"( אלא גם, "וראו כל בשר יחדיו גו'" – שראיית אלוקות 
עיני בשר תהיה – לראות אלוקות, בדיוק כשם  דבר טבעי ממש. התכונה של  תהיה 

שהם רואים חפצים גשמיים149.

ֵנר  ְלַהֲעלֹות  גֹו'  ֶׁשֶמן  ֵאֶליָך  )ְוִיְּקחּו  ַהֵּנרֹות  ְוַהְדָלַקת  ַהֶּׁשֶמן  ֲהָבַאת  ָאז  ְוִיְהֶיה 
ְוַהְּׁשֵליָמה  ָהֲאִמיִּתית  ַּבְּגאּוָלה  ַהְּׁשִליִׁשי,  ַהִּמְקָּדׁש  ְּבֵבית  ְּבַגְׁשִמּיּות,  ַּגם  ָּתִמיד( 

ַעל-ְיֵדי ְמִׁשיַח ִצְדֵקנּו, ְּבָקרֹוב ַמָּמׁש.



83 ד"ה ואתה תצוה, תשמ"א -ימ לוע ם

גם  וראה   .537 עמ'  ח"א  שיחו"ק תשל"ב   )1
תו"מ התווע' ח"י עמ' 212.

2( קכ, ד.

3( צז, א.
4( סה"מ מלוקט ח"א עמ' שיט.

מילואים
]ש  ךילהאסי50[:

בס"ד, שבזמן הגזירה "לא עלתה על דעתם מחשבת חוץ":

ואף  י"ג אדר בשנה שלאחריה.  ניסן עד  הגזירה היה כמעט שנה שלמה, מי"ג 
רבינו  שמביא  כפי  הרי,  הגזירה,  שנתבטלה  האיגרות  נשלחו  סיון  בחודש  שכבר 

בכמה מקומות ממפרשי המגילה – לא ידעו על ביטול גזירת המן עד י"ג אדר1.

כתב,  אור2  שבתורה  מציין  "במשך",  ד"ה  בהערה   439 עמ'  חכ"ו  ובלקו"ש 
רבים  ובמקומות  אור3  בתורה  אבל  שנה".  משך  "כמעט  הייתה  נפש  שהמסירות 
נוספים )שנסמנו בהערה שלפניה שם(, "כל השנה כולה", ומציין שם לביאורו בעניין 
זה ע"פ פנימיות העניינים )שהכוונה – שכולל את כל השינויים האפשריים( בד"ה 

וקבל היהודים תשל"ח ס"ג4.

ואולי יש להעיר, שעל פי המבואר במאמר דידן )סעיף ט' ואילך(, אשר ה"כתית" 
ושלימות קבלת התורה הייתה גם בזמן שלאחר הנס, ואדרבה, באופן נעלה יותר – 
ניתן להסביר כיצד בפועל ובפשטות הייתה המסירות נפש "כל השנה כולה". ודו"ק.

  

]ש  ךילהארהי101[:

בביאור לס"ז, תורת הבעש"ט שהאדם פוסק הדין על עצמו, ובהערת רבינו 
שמצא עד"ז בס' בינה לעתים:

מאחר שאין הספר בינה לעתים מצוי כ"כ נעתיק לשונו:

"במדרש משלי האומר כן, שומר פיו ולשונו שומר מצרות נפשו, שמיתתו של 
שידענו משרשי  על  מיוסד  הכל  לדעתי  אמנם   .  . בלשון  אלא  אינה  ותחייתו  אדם 
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5( תו"מ התווע' חי"ט עמ' 95.

רבותינו הקדושים ע"ה, כי עם היותו ית' הוא אלקי המשפט צדיק וישר הוא ולא 
להיות  ואיש  איש  תור  בהגיע  כי  חכמתו  גזרה  טובו  ברוב  מקום  מכל  בו,  עולתה 
וכך  כך  כעין שאלה על העושה  לפני האיש ההוא  עורך  ית'  נדון על מעשיו, הוא 
מה יהיה דינו ומשפטו, והוא עצמו אומר וגוזר בפיו, הוא ראוי לכך וכך, ואז אומר 
הוא ית' כן משפטך אתה תרצה, הן לטוב והן למוטב . . ולכן אמר המדרש שמיתתו 
של אדם ותחייתו אינה אלא בלשון, כי אין הקב"ה רוצה לתת שכר ועונש לאדם 
גזר  )במדב"ר פי"א( עד שלא נחתם  והוא הנרצה במאמרנו   .  . פיו ממש  אלא על 
. הוא ית' אינו   . יגזור דינו  דין מפי עליון לא תצא הרעות, שקודם שהאדם עצמו 
מוציא כלום מפיו לגזור עליו רעה, אלא האדם גוזר תחילה דינו וחותמו. והוא כוונת 
לו להתרעם  יש  חי, מה  יתאונן אדם  וגו', מה  כיוון שמפי עליון לא תצא  הכתוב, 
 ממנו ית' הרי האדם עצמו גזר ורצה כן, והקב"ה לא עשה אלא קיים מאמרו ואישור 

גזרתו".

  

]ש  ךילהארהי109[:

בגילוי של כל אנשי  ז', הוא פסק על עצמו שהוא הרעיא מהימנא  בסעיף 
הדור:

ולכאורה, ה"תועלת" של פסק דין זה היא – תוספת נתינת כח בשביל אנשי הדור, 
לגלות אצלם ביתר שאת את חיזוק האמונה ופרנסתה הבאה מרעיא מהימנא שבדור, 

ובפרט בקשר לעבודה המיוחדת של דור זה.

וראה ד"ה כי תשא תשי"ז ס"ד5 – אודות מאמר זה של אדמו"ר הריי"צ ומאמר 
כ"ק אדמו"ר הרש"ב בשנת תרע"ט שעליו הוא מיוסד: "ויש לומר שבאמירת המאמר 
הנ"ל ע"י אדמו"ר נ"ע בשנת עטר"ת, נמשך נתינת כח לעבודה שלמעלה מטעם ודעת 
. . ולכן, כאשר כ"ק מו"ח אדמו"ר אמר את המאמר ד"ה וקבל היהודים בשנת תרפ"ז, 

דובר במאמר זה אודות ענין המסירת נפש כפי שהיה מתאים ונדרש בזמן ההוא".

וממשיך שם: "וכמו כן צריך מאמר זה לעורר ולפעול על כל הזמנים, אצל כל בני 
ישראל, ובפרט אצל חסידים, את עניין ההשתוות והמסירת נפש . . וכאשר כל אחד 
יפעל ענין זה בעצמו יהי' די בכך, והיינו שיוצאים י"ח במסירת נפש בכח, ולא יהי' 

צורך במסירת נפש בפועל".
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6( סה"מ תשכ"ז עמ' קסה ואילך.
ואילך,  י"ט כסלו תשי"ג ס"ט  7( ראה שיחת 

תו"מ התווע' ח"ז עמ' 211 ואילך.

8( פלח הרמון שמות עמ' ז. כנסמן בהערה 47 
במאמר.

9( לקו"ש חט"ו עמ' 492.
10( מז, א.

]ולכאורה סיום הדברים מתייחס לנתינת כח מאמירת המאמר ע"י רבינו, ובקשר 
בהמשך  המבואר  )וראה  זה  בדור  הנדרשת  כפשוטה(  )שלא  נפש"  ה"מסירת  עם 
המאמר כאן, אודות העבודה של "כתית" )באופן נעלה יותר( לא ע"י מסירת נפש 
וקבל  ד"ה  הביאור  בהרחבת  גם  וראה  הגאולה.  באה  שאין  מכך  אלא  כפשוטה, 

היהודים תשכ"ז ס"ג ואילך6[.

כמו כן יש להעיר מהמבואר בכמה שיחות, דקודם שנפסקה הלכה בנוגע להכרח 
בלימוד חסידות חב"ד, הרי "דעבד כמר עבד ודעבד כמר עבד", אבל לאחר שנפסקה 
הלכה בנחיצות לימוד זה כדי להגיע ליראת שמים וכו', הרי אין לנטות ממנה7. ואולי 
בגילוי של כל  שנפסקה הלכה ש"הוא הרעיא מהימנא  בדומה לכך בנדו"ד, שלאחר 
אנשי הדור", הרי זה מחייב ומזכה יותר את כל אנשי הדור, בנחיצות ההתקשרות 

לנשיא הדור. וק"ל.

  

]ש  ךילהארהי117[:

לא  רשב"י  שלפני  במאמר,   47 בהערה  שהובאו  הזקן  רבינו  דברי  בס"ט, 
נחרב הבית כלל:

הובא בשמו בדרוש ואלה שמות תרטו"ב להרה"צ וכו' ר' הלל מפאריטש8. וז"ל 
שם: "והיינו מצד שהיו מנשמות דאצילות שנמשכו בזמן בית המקדש. כמו ששמעתי 
מהמנוח מוהרי"א ]=מורנו הרב יצחק אייזיק )מהאמיל([ בשם אדמו"ר הזקן נ"ע 
שלפני נשמות הגבוהות כמו רשב"י לא נחרב הבית כלל". התיבות "כמו ששמעתי – 
הבית כלל" מוקפות בחצאי-עיגול ובסימן של הגהה )בצורת טעם סגולתא בתחילה 
ובסוף(, ומזה שמזכיר את מוהרי"א מהומיל בתואר "המנוח" – מוכח שניתוספה 
הגהה זו זמן רב לאחר אמירת המאמר, שכן בעת אמירת המאמר, בש"ק פ' שמות 

תרי"ז, היה ר' אייזיק עדיין בחיים חיותו בעלמא דין )נסתלק כ"ו אייר תרי"ז(.

במקום אחר9 מציין רבינו שמובאת שמועה זו גם בספריו הנדפסים של הרה"צ 
והוא בספרו חנה אריאל על ספר בראשית, בפרשת תולדות10:  מוהרי"א מהומיל, 
עמב"י  לכללות  אלא  אינו  ביהמ"ק  נ"ע, שחורבן  ביחוד מאדמו"ר  "מה ששמעתי 
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12( ד"ה אך בגורל תרמ"ו, סה"מ תרמ"ו עמ' 11( התווע' תשמ"ז ח"ד עמ' 176.
כ'. וראה גם סה"מ תש"ד עמ' 256.

]=עם בני ישראל[, אבל במדריגות תנאים ואמוראים וצדיקים הגדולים בחינת בית 
השכל",  אל  קצת  העניין  "לקרב  וראה שם שכותב  קיים".  לעולם  המקדש שלהם 
שמצד השראת השכינה בגילוי ממש בבית המקדש "כל הנכנס לבית המקדש היה 

מרגיש בעצמו אימתה ופחד ה' בבחינת הרגשת ענין אלקי בגופו ממש".

  

]ש  ךילהאסי132[:

הצמח  ע"י  "שנתפרסם  בהעצמות,  רק  שרצונו  הזקן  רבינו  פתגם  בס"ט, 
צדק":

 להעיר שפתגם זה נכתב ע"י הצ"צ – בשורש מצות התפילה )במהדורא בתרא 
שנכתבה על ידו לאחר הסתלקות רבינו הזקן, כמובן מזה שמזכירו בשם "אדמו"ר 
נ"ע"(. אמנם ספר זה נדפס לראשונה רק שנים רבות לאחר הסתלקותו, בשנת תרע"א, 
של  בזמנו  לנו  נתגלה  זה  )הנחה( סי"ד: "שענין  וראה בשיחת ש"פ דברים תשמ"ז 

אדמו"ר מהורש"ב נ"ע"11.

אדמו"ר  בדרושי  גם  ושינויים(  הוספות  )ובאיזה  מופיע  זה  שפתגם  ולהעיר 
על  שכב  שפעם  זצוקללה"ה  הגדול  רבינו  אדמו"ר  על  המעשה  "וכידוע  הרש"ב: 
הארץ וצעק בקול גדול בזה הלשון איך ויל ניט דיין גן עדן העליון איך ויל ניט דיין 
נָאר דיך  וויל  )ניט( דיין עולם הבא( איך  ויל  גן עדן התחתון )כמדומה ברור, איך 

ַאליין כו'"12.

ולהעיר, שפתגם זה נתפרסם ביתר שאת ע"י רבינו בעצמו, כאשר קבעו בסיום 
וחותם לוח היום יום, שנדפס בשנת תש"ג, והיה הספר הראשון שנתפרסם בשמו. 

כמו כן, הזכיר וביאר פתגם זה בריבוי מאמרי דא"ח ושיחות.
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שבהם  במקומות  הם  שהודגשו  התיבות   )*
הגביה כ"ק אד"ש מה"מ את קולו הק'.

1(  מפענצ"פ סל"ז )עמ' קמא(.
2(  בסרט הקלטה נראה שאומר "ישרה", אבל 
לב  מג,  יבמות  וראה  ל"ישנה".  הכוונה  כנראה 

ובפרש"י שם. ועוד.

3(  יומא פ"א ה"א. מדרש תהלים סוף מזמור 
קלז.

4(  אבות ספ"ד.
5(  ואתחנן ד, טו.

6(  שם, ו, ה.

הוספה
משיחת י"ב תמוז תשמ"ד*

בענין בנין בית המקדש וחורבן בית המקדש טוען הרוגוצ'בער1, שחורבן בית 
המקדש הוא דבר הנמשך, היינו, אין הפשט שבית המקדש נחרב כמעט לפני אלפיים 
שנה ומאז ישנה אבילות ישרה2 – שלכן ישנם שלשת השבועות ותשעה באב וכיו"ב, 
ובכל יום אומרים "ותחזינה עינינו גו'" ומתפללים על הגאולה וכו' – על דבר שאירע 
לפני למעלה מ-19 מאות שנה, אלא אומר ]הרוגוצ'בער[: לא! חורבן בית המקדש 

הוא בכל יום ויום!

במילא מובן, כיצד צריכה להיות הצעקה "עד מתי" בכל יום ויום!...

ואומר ]הרוגוצ'בער[ שמפורש כן בירושלמי: נאמר בירושלמי3 "כל דור שאינו 
נבנה )ביהמ"ק( בימיו מעלין עליו כאילו הוא החריבו"!

שנים  עוד  עם  שנה  מאות  תשע-עשרה  כבר  עברו  ביהמ"ק[  מחורבן  ]כלומר, 
לאחרי זה, כיון ש]נמצאים[ ביום חמישי פ' פנחס, לאחרי תפלת מעריב – ולא נבנה 
כאילו חרב ביום חמישי פ'  ביהמ"ק, יש לדעת שהצעקה על הגאולה צריכה להיות 

פנחס!...

כבר  התרגלו  יהודים   – וכו'  גאולה  יום  וזהו  התוועדות  עורך  שאתה  מה  איי 
שתובעים מהם להיות נמנע הנמנעות, נמנעות בבת אחת: תובעים ממנו להיות נשמה 
בגוף, ויחד עם זה אומרים לו ש"על כרחך )אבל( אתה חי"4, זה צריך להיות "על 
כרחך"; בנוסף לזה עליו לקיים את מצות "ונשמרתם מאד לנפשותיכם"5 בשמחה 
במילא  מאדך"6...  ד"בכל  במעמד  לעמוד  צריך  הוא  זה  עם  וביחד  לבב,  ובטוב 
הנשמה שלו מחזיקה מעמד בגוף רק "על כרחך", ויחד עם זאת הוא מקיים בשמחה 

ובטוב לבב את קישור הנשמה עם הגוף, לא כלות הנפש בפועל;
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הימים  וכל  מתי",  "עד  צעקו  שלשום  מתי",  "עד  צעקו  יהודים  שאתמול  כיון 
שלפני-זה צעקו "עד מתי", ואח"כ, רחמנא ליצלן, חרב בית המקדש היום בבוקר או 

היום בצהריים, מובן מכך כיצד צריכה להיות הצעקה "עד מתי" עכשיו!!

וכאמור, אין זה ענין של פשט'ל אלא הלכה בתורה – התורה אומרת שמי שלא 
נבנה ביהמ"ק בימיו ]מעלין עליו[ כאילו כך וכך...

תארו לעצמכם: כאשר נחרב בית המקדש ועומד שם יהודי שהוא 'יהודי קשה', 
יהודי מ'אבן' )"א שטיינער איד"( עם "לב האבן"7 ורואה איך נחרב ביהמ"ק בימיו, 
הרי הוא הי' הופך את העולם! אומרת תורת אמת ותורת חיים הוראה בחיים – הפוך 

את העולם היום )"קער א וועלט היינט"(8!!!...

7(  ל' הכתוב – יחזקאל יא, יט. לו, כו.
אמר  היינט'(  וועלט  א  )'קער  אלו  מילים    )8

זעקה.  כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בקול 
המו"ל.







ילזכותיחבר יהמארכת,יהאו'ק םיוהמ'  א םי
בהוצעה־לעורישלי"מעמרימבוער":

אברהם יעקב בנימיןיבןיפנינה

אורי בןירחל

אסף חנוך בןידבורה

ברוךיבןישיינא חנה

לוייבןילאה מרים בלומא

מנחם מענדל עזרא בןיאורלי חיה

שמואל אלכסנדר סענדער בן מלכה פערל

שניאור זלמן צבי הירשיבןיטילא העניא

ש ח ו



לא לו ינשמתי

הרה"חיהרה"תירסייצחק דודיא"הי

בןיהרה"חירסימרדכי אברהם ישעי' א"ה

גראנער
של חיכ"קיעדמו"רימלךיהמש חישל ט"עיבעו'טרל ס

במשךיחמ ש םישנה

נלב"אידסיתמוזיתש'"ח

ת.נ.צ.ב.ה

•

ולזכותי

הרבנ תימרתידבורה תח ס גראנער

ילער כותי מ םיושנ םיטובותי
מתוךיבר עותיהנכונהיולנח"רימכלי וצע יחלצ ס

ותזכהיבתוככ יכללי שרעלילקבליפנ ימש חיצדקנויבקרוביממש



לזכות

כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
 ה"ריש רעהיהרבהינחתימבנ ויהתמ מ םי–יבפרט,

משלוח ו,יח' ד ויוכללי שרעלי–יבכלל

ו געלנויו ול כנויקוממ ותילערצנו

ו שמ אנויתורהיחדשהימפ ו

בגעולהיהעמ ת תיוהשל מהי

ת כףיומ דיממש
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