
אהבה שלמעלה מהשכל
יבאר דבנפש ה' בחינות: נפש, רוח, נשמה, חיה, ויחידה. ויבאר ענין הבחינה הנעלית 

שבהם – יחידה, שמשום היותה דרגה גבוהה ביותר אין הגוף יכול להכילה, ונמצאת בחינה 
זו בבחינת מקיף על הנפש

)לקוטי תורה במדבר יז, ב. א, ד(

כוחות מקיפים
)מבאר ה' בחינות שבנפש(

ויעמדו  וינועו  העם  "וירא  כתיב1  הנה 
מרחוק".

תורה  במתן  עמדו  ישראל  דבני  והענין 
כלי  שאין  מאד  עד  גדול  ופחד  יראה  בבחינת 
הנפש יכולה להכיל בתוכה את היראה הגדולה 

הזאת ונשאר יראה זו באופן מקיף על הנפש.

חזי  לא  דאינהו  "אע"ג  רז"ל2  שאמרו  וכמו   
בחינות  על  קאי  דמזלייהו  חזי",  מזלייהו   –
חיה יחידה שבנפש, שהם באופן מקיף ואינם 

מתלבשים בפנימיות הנפש.

רוח,  נפש,  בחינות3:  ה'  יש  דבנפש  והענין   
 – הראשונות  בחינות  ג'  ויחידה.  חיה  נשמה, 

1.  שמות כ, יד.
2.  מגילה ג, א.

3.  בראשית רבה ס"פ י"ד.

)נפש, רוח, נשמה( הם מתלבשים ממש  נר"נ 
בכלים,  אורות  כהתלבשות  הגוף,  באברי 
כוח  הוא  ]="נשמה"  כו'  שהשכל שורה במוח 
המידות  הוא   – "רוח"  מוח,  השורה  השכל 
המעשה  כח  הוא  ו"נפש"  בלב,  המתלבשים 
המתלבש בידים ורגליים וכו'[. משא"כ בחינות 
הנפש,  על  המקיפים  כוחות  הם  ויחידה  חיה 

דהיינו שאין להם כלי בנפש להשראתם. 

בחינת היחידה
)יבאר ענין בחינת היחידה שלמעלה מהשכל(

רצון  סוגי  ב'  יש  הנה  הדברים:  ביאור 
רצון  יש  רצון".  ואית  רצון  "אית  ]=אהבה[ 
שכלו,  העמקת  לפי  ההתבוננות  ע"י  המגיע 
הדבר  מן  לו  שיהיה  הטוב  ומשיג  שתופס 
להשיג  תשוקתו  תתגדל  זה  ידי  ועל   ההוא, 

אותו הדבר כו'. 

קטעים קצרים מתוך הספר לקוטי תורה להאדמו"ר הזקן בעל התניא והשו"ע, מובאים באופן השווה לכל נפש, עם הרחבת 
הביאור ממקורות נוספים בתורת החסידות מותאם לתאריך והזמן. "טעמו וראו כי טוב הוי'".
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הכל מוכן לגאולה
)יבאר דבדורנו כבר עומדים הכן לקבל פני משיח(

והדגשה  מיוחד  עילוי  ניתוסף  זה  ובכל  ג. 
מיוחדת בשבת פרשת נשא, בשנה זו:

כל  שע"פ  פעמים  כמה  המדובר  ובהקדים 
הסימנים שבדברי חז"ל אודות אחרית הימים 
)נוסף על ההודעה הכללית בזמן הגמרא ש"כלו 
כל הקיצין"12(, דורנו זה הוא דור האחרון של 
הגלות ודור הראשון של הגאולה, כפי שהעיד 
]=כ"ק  דורנו  נשיא  אדמו"ר  וחמי  מורי  כ"ק 
ובשייכות  נ"ע[ – בקשר  האדמו"ר מוהריי"ץ 
לאלתר  לתשובה  "לאלתר  הידועה  להכרזתו 
שנים(  עשרות  )לפני  שבימיו   – לגאולה"13 
סיימו כל עניני העבודה, וצריכים רק "לצחצח 
משיח  פני  לקבלת  הכן  ולעמוד  הכפתורים"14 

צדקנו15, 

העבודה  ריבוי  לאחרי  וכמה  כמה  אחת  ועל 
דהפצת התורה והיהדות והמעיינות חוצה מאז 
ועד עתה – בודאי ובודאי שסיימו גם "לצחצח 
פני משיח  לקבלת  הכן  ועומדים  הכפתורים", 

צדקנו.

נפלאות אראנו
)מבאר דבשנת תנש"א ראו נפלאות המעידים שזוהי השנה 

שמלך המשיח נגלה בה(

 – זו  בשנה  וביותר  ביותר  מודגש  זה  וענין 
בפסוק16  מרומז  שסימנה  ה'תנש"א,  שנת 

12.  סנהדרין צז, ב.
13.  "קול קורא" בהקריאה והקדושה דשנת תש"א־ג )אג"ק 
תל  ע'  ח"ו  ואילך.  תח  ואילך.  שעז  ואילך.  שסא  ע'  ח"ה  שלו 

ואילך(. ועוד.
14.  ראה שיחת שמח"ת תרפ"ט.

15.  ראה "היום יום" ט"ו טבת. ובכ"מ.
16.  בלק כד, ז.

ושלמה17,  דוד  על  )דקאי  מלכותו"  "תנשא 
שמלך המשיח הוא מזרעם18(, והראשי תיבות 
תהי'  "הי'   - הגאולה  נפלאות  על  מורה  שלה 
"כימי  הפסוק  כלשון  נפלאות",  אראנו  שנת 
 – נפלאות"19  אראנו  מצרים  מארץ  צאתך 
על  )נוסף  ראו  שכבר  מה"נפלאות"  מתחיל 
ובגלוי  בפועל  "אראנו"(  בעתיד,  שיראו  אלה 

לעיני כל העמים בשנה זו,

שמעוני20:  הילקוט  דברי  נתקיימו  שבהם   
מלכיות  כל  בו  נגלה  המשיח  שמלך  "שנה 
אומות העולם מתגרים זה בזה, מלך פרס כו' 
מלך ערבי כו', ואומר להם )הקב"ה לישראל( 
לא עשיתי  כל מה שעשיתי  אל תתיראו,  בני 
אלא בשבילכם . . הגיע זמן גאולתכם", ומאז 
)ובפרט בחודש ניסן, חודש הגאולה( עומדים 
כבר "בשעה שמלך המשיח בא )"הנה זה בא"( 
. . ומשמיע להם לישראל ואומר ענוים הגיע 

זמן גאולתכם".

הכי  הזמן  זהו  אלה  שבימינו  מובן  ומזה 
מוכשר להחידוש ד"תורה חדשה מאתי תצא", 
אני  אשר  החדשה  והארץ  החדשים  ו"השמים 
בלשון  אלא  עתיד,  בלשון  רק  לא   – עושה" 
כבר  נעשה  זה  שלאחרי  שברגע  ועד  הוה, 

בלשון עבר, כיון ש"הנה זה בא", וכבר בא.

17.  פרש"י עה"פ.
יסוד  18.  סהמ"צ להרמב"ם מל"ת שסב. פיה"מ ר"פ חלק 

הי"ב. אגרת תימן.
19.  מיכה ז, טו.

20.  ישעי' רמז תצט.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

לתגובות והערות:
הודעות: 770.284.0749

קו שיעורים 'לכשיפוצו': 972799130745+

• וזאת למודעי •
כ"ק  ע"י  ונדפסו  שנאמרו  כפי  בשלימותם  הובאו  הביאורים  כל  לא 
אדמו"ר שליט"א מלך המשיח. וחלקם עובדו ע"י חברי המערכת - כך 
יוכל  אד"ש  כ"ק  ומאמרי  שיחות-הקודש  בסגנון  רגיל  שאינו  מי  שגם 
להבין פשוטם של דברים. ייתכן שנפלו אי אילו טעויות בהבנת הדברים, 
מוטב   - הדברים  בהבנת  שיתקשה  מי  כן,  על  אשר  יבין.  מי  ושגיאות 

שיעיין במקורי הדברים כפי שנסמנו בתחילת הביאור, ויונעם לו.

לע"נ הרה"ח ר' משה נחום ר' מרדכי מענדל ע"ה קדנר נלב"ע אחש"פ כ"ב ניסן ה'תשע"א

לע"נ
מרת סולטנה שושנה סוזן בת ר׳ יחיא ע״ה 

אלקיים  
נפטרה ט״ו אדר ה׳תשע״ז

ת.נ.צ.ב.ה.
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 לזכות
החיילת בצ"ה אסתר 

שרה בת חנה
טולדנו

לזכות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לרגל שבעים שנה לנשיאות



בשכלו  נתפס  דכאשר  ברוחניות  ועד"ז 
מאין  מהוה  שהקב"ה  מה  הדעת  בהעמקת 
מזה  נולד  ותחתונים,  עליונים  עולמות  ליש 

התשוקה בלב אליו יתברך.

בחינת  הנקרא  יותר,  נעלה  רצון  יש  אבל 
יחידה שבנפש, והוא רצון המתעורר ע"י ביטול 
ההשגה והשכלה מפני עוצם רוממותו יתברך, 
שהוא נעלה שלא בערך מהעולמות דאין שום 
ידי  ועל  יתברך,  בו  לתפוס  יכולה  מחשבה 

זה  זה תתעורר הנפש לצאת מנרתיקה  ביטול 
הגוף. 

והנה רצון זה, אין חיצוניות הלב כלי להיות 
אהבה זו מורגשת בו, כי גבהה ממנו אהבה זו, 
אלא תתבטל הנפש מכחותיה והיה כלא היה. 
הנפש.  על  מקיף  בבחינת  זו  אהבה  ועומדת 
נפש  לכל  גמורה  בהשוואה  מאירה  זו  ובחינה 
מישראל, אלא שהמונע הוא שאין התלבשותה 

בגוף אלא עומדת בבחינת מקיף. 

ניצוץ מנשמת משיח
נתבאר לעיל דבכל ישראל בשווה מאיר בנשמתם בחינת ה"יחידה", שהיא ההתבטלות לד' 

יתברך שלמעלה מהשכל והשגה

לקמן יבאר דבחינת יחידה זו שבכל יהודי היא חלק וניצוץ מנשמתו של משיח שהוא בחינת 
יחידה הכללית, ועבודתנו היא לגלות ניצוץ זה דע"י זה נעשה העולם כולו משכן ומכון 

לשבתו יתברך

)משיחת ה'דבר מלכות' ש"פ נשא ה'תנש"א(

נסיעת המשכן
)התכלית בנסיעת המשכן במדבר כדי לעשותו מכון לשבתו 

יתברך(

א. בפרשתנו מסופר על דבר נסיעת המשכן 
הלויים,  ע"י  ונסיעתו  במדבר  למקום  ממקום 
ענין נסיעת המשכן דווקא במדבר הייתה כדי 
שגם ה"מדבר", שהוא מקום הכי תחתון שאין 
תחתון למטה ממנו, יהיה משכן ומכון )דירה( 

לשבתו יתברך.

וענין זה יהיה בתכלית השלימות לעתיד 
לבוא, שהשלימות דבית המקדש  תתגלה 

ותחדור בכל העולם כולו, כמ"ש4 "ביום ההוא 
יהי' ה' אחד ושמו אחד", "כשם שאני נכתב 
כך אני נקרא"5 כיון שהעולם כולו יהי' דירה 

4.  זכרי' יד, ט.
5.  ראה פסחים נ, א. וש"נ.

לו יתברך )בדוגמת המשכן והמקדש(

דרך כוכב מיעקב
)מבאר דבכל יהודי יש ניצוץ מנשמתו של משיח(

גם דרך  ויש לומר, שבפרשתנו  מרומזת  ב. 
העבודה שעל ידה באים לגילוי השכינה בעולם 

כולו בגאולה האמיתית והשלימה:

מישראל  ואחת  אחד  שבכל  הידוע  ובהקדם 
בפסוק6  כמרומז  משיח,  מנשמת  ניצוץ  יש 
מלכא  דוד  על  שקאי  מיעקב",  כוכב  "דרך 
משיחא, וקאי גם על כל אחד ואחד מישראל7 
ביאורים,  שני  ישנם  זה  שבפסוק  היינו   =[
במקום אחד מבואר שהוא על כל יהודי ובמקום 
כיון  זה הוא על משיח[,  אחר מבואר שפסוק 
שבכל אחד ואחת מישראל יש ניצוץ מנשמת 
משיח8 – בחינת היחידה, שהיא ניצוץ מבחינת 

6.  בלק כד, יז.
7.  ירושלמי מע"ש פ"ד ה"ו.

8.  מאור עינים ס"פ פינחס. וראה לקו"ש ח"ב ע' 599. 692. 
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היחידה הכללית, נשמתו של משיח 
בחינת  גילוי  ע"י  ולכן,  צדקנו9, 
מישראל  ואחת  אחד  שבכל  היחידה 
הגילוי  ופועלים  וממהרים  מזרזים 
בביאת  הכללית  יחידה  דבחינת 

משיח צדקנו.

כל ישראל בשווה
)בפרשה מרומז ענין בחינת היחידה הן בהתחלתה 

והן בסיומה(

מרומז  זה  שענין  לומר,  ויש 
בהתחלת וסיום פרשת נשא:

בהמנין   – נשא  פרשת  בהתחלת 
הוא  ישראל,  בני  מנין  ישראל:  דבני 
בני  של  העצמית  התקשרותם  מצד 
זו  דהתקשרות  הקב"ה,  עם  ישראל 
היא אצל כל בני ישראל בשוה )שלכן 
יותר  נחשב  אינו  במדריגה  הגדול 
נחשב  אינו  במדריגה  והקטן  מאחד 
זו  שהתקשרות  כיון  מאחד(,  פחות 
בחינת  נשמתם,  עצם  מצד  מגיעה 
של  מנשמתו  ניצוץ  שהיא  היחידה, 

משיח.

ובסיום פרשת נשא – בהתאחדותם 
של כל י"ב נשיאי ישראל )שכוללים 
ובאו  שהתנדבו  ישראל(  בני  כל  את 
כולם יחדיו לחנוכת המשכן והמזבח, 
"נשיא  אמר  שהקב"ה  לאחרי  וגם 
יקריבו  ליום  אחד  נשיא  ליום  אחד 
עליהם  "העלה  גו'"10,  קרבנם  את 
ביום  הקריבו  כולם  כאילו  הכתוב 
ביום  הקריבו  כולם  וכאילו  ראשון 
אחרון"11, שהתאחדות זו )לאמיתתה 
ובשלימותה( היא מצד עצם הנשמה, 
בני  כל  אצל  שהיא  היחידה,  בחינת 

ישראל בשוה.

ועוד.
9.    רמ"ז לזח"ב מ, ב. ולזח"ג רס, ב. ועוד.

10.  ז, יא.
11.  במדב"ר פי"ד, יג )בסופו(.

נזר אלוקיו
"איש או אשה כי יפלא לנדור נדר נזיר . . מיין ושכר 
ו, ב(. בפירוש התיבה "נזירות", ישנם ב'  יזיר" )נשא 
הנזיר  שכן  והבדלות,  פרישות  מלשון  א.  פירושים: 
מוזהר על היין ועל טומאת מת. ב. מלשון "נזר אלוהיו 
)"נזר"(  מיוחדת  לקדושה  זוכה  הנזיר  ראשו",  על 
הניתנת לו מד' יתברך. על זמן הגאולה נאמר "ואקים 
מבניכם לנביאים ומבחוריכם לנזירים", אך נזירים אלו 
תהיה  לא  הגאולה  בזמן  מהעולם,  לפרוש  יצרכו  לא 
נזירותם  יהודי.  על  שלילית  השפעה  כל  הזה  לעולם 

תתבטא איפה בתוספת קדושה וטהרה.
)לקו"ש חל"ה נשא(

רוח שטות
חז"ל  יב(.  ה,  )נשא  אשתו"  תשטה  כי  איש  "איש   
לומדים מפסוק הזה ש"אין אדם עובר עבירה אלא אם 
אינו שייך  יהודי מצד עצמו  רוח שטות".  בו  נכנס  כן 
בד'  ומאוחד  תמיד  דבוק  יהודי  שכן  עבירה,  לעשיית 
יתברך, ומה שקורה לפעמים שעושה עבירה הוא רק 
מצד רוח שטות שנכנסה בו. וכמו שאישה סוטה אם 
היתה כשירה חוזרת לבעלה "ונקתה ונזרעה זרע", כן 
בני ישראל הרי מתגלה תיכף ומיד, שכלל לא חטאו, 
ולכך  עצמם.  מצד  זה  ואין  השיאם  הרע  שהיצר  ורק 
"לא ידח ממנו נידח", כולם יגאלו בגאולה האמיתית 

והשלימה. 
)לקו"ש ח"ב נשא(

ניצוץ מנשמת משה
"וישמע את הקול מדבר אליו מעל הכפורת" )נשא 
ז, פט(. בכל יהודי ישנו משכן ומקדש לד' בתוך ליבו, 
העדות,  במשכן  רבינו  למשה  התגלה  שהקב"ה  וכמו 
ניצוץ מנשמת משה רבינו, והקב"ה  כן לכל יהודי יש 
היהודי  שבין  זה  קשר  זה.  ניצוץ  דרך  ליהודי  מתגלה 
והשלימה  האמיתית  לגאולה  הכנה  מהווה  להקב"ה 
לד'  "והיתה  העולם,  בכל  יתגלה  הקב"ה  כאשר 

המלוכה". 
  )שיחת ש"פ נשא תשמ"ט(
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