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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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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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ֵ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 
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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 
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בעלוקותיה עיהתקשרותיאצמ ת.
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פעמים בכל יום )או יותר( ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים, שאז יהי' גילוי 
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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(.

מאמר מבואר14

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.

מאמר מבואר74

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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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.

מאמר מבואר80

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.

מאמר מבואר16

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.

מאמר מבואר80

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.




