
להאיר את החושך
 יבאר ענין בריאת האדם בארץ להאירה באור ד' שיהיה התפעלות 

בלב האדם מגדולותו יתברך 

)ליקוטי תורה ואתחנן ב, א(

תכלית בריאת האדם
)בריאת האדם היא כדי להאיר את הארץ – שידעו אותו 

יתברך(

איתא בזוהר הקדוש דתכלית בריאת האדם 
שידעו  ]="בשביל  ליה"  לאשתמודע  "בגין 

אותו" – את הקב"ה[.

 וביאור הדברים, כי הנה ירידות והשתלשלות 
המדרגות שיורד האור בצמצומים רבים, היא 
לנהורא"  חשוכא  "לאתהפכא  כדי  עליה  צורך 

]=להפוך החושך לאור[. 

כי  הארץ,  על  האדם  את  אלקים  ברא  ולזה 
להיות שהעולם הזה הוא עולם השפל, והחשך 
עב כפול ומכופל, וצריך להרבות בנרות להאיר 
האדם  את  אלקים  ברא  כן  על   – החשך  את 
שהוא בחינת האור והנר, כמו שכתוב "נר הוי' 
נשמת אדם", שהוא נר המאיר הארת שם הוי' 
בבחינת גילוי להאיר את העולם הזה ולאהפכא 

חשוכא לנהורא.

והממשיכים גילוי זה הם ישראל, שהם "זרע 
ברך ד'", וישנם ריבוא נשמות שהם כמה ריבוא 
נרות, שלפי ריבוי החשך ועביו הכפול ומכופל, 

כך צריך להיות ריבוי הנרות בנשמות.

התפעלות בלב
)ענין גילוי זה שיהיה ההתפעלות בלב – ולא די בהתוננות 

במחשבתו בלבד(

בלב  התפעלות  שיהיה  הוא  זה  וגילוי  וענין 
הנפש  לצאת  עמוק  ולב  איש  מקרב  האדם 
די  ולא  לד'.  נפשי  כלתה  ולהיות  מנרתקה 
שהוא  להתבונן  בלבד,  במחשבתו  בהתבוננות 
כל עלמין" ]=מחיה העולמות  יתברך "ממלא 
כל  ו"סובב  עניינו[  לפי  נברא  כל  בפנימיותם 
עלמין" ]=מחיה מציאות העולמות בהשוואה 
פנוי  אתר  ו"לית   , מהם[  למעלה  והוא  אחת, 
זה  שאין   - ממנו[  פנוי  מקום  ]=ואין  מיניה" 
שאינו  העלם,  בחינת  הוא  אלא  גילוי  בחינת 

קטעים קצרים מתוך הספר ליקוטי 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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הדור הראשון לגאולה
)יבאר מעלת דורנו על הדורות הקודמים שנעשה "שלהבת 

עולה מאליה"(

בדורות  יתירה  הדגשה  מתוסף  זה  ובכל  ג. 
ועקבתא  דעקבתא3  בזמנים  האחרונים, 
הדור  זה,  בדורנו  ובפרט  דמשיחא  דעקבתא 

האחרון של הגלות:

כדורות  אינם  פי שדורות האחרונים  על  אף 
עקבתא  של  הדור  בדורנו  ובפרט  הראשונים 
מסכת  בחותם  ]כמבואר  דמשיחא  דעקבתא 
באור  זה  דדורנו  הנרות  שהדלקת  עד  סוטה[, 
מהעבודה  כתוצאה  הוא  והמצוות  התורה 
מקום  מכל  שלפניו,  הדורות  של  וההדרכה 
עולה  "שלהבת  להיות  הכח  את  לדורנו  יש 

מאליה".

הכי  הדור  שברגל,  העקב  דוקא  ואדרבה: 
אחרון, יש בכחו להעלות את כל הדורות שלפני 
זה, על ידי זה שהדור האחרון של הגלות נעשה 
הדור הראשון של הגאולה – הגאולה לכל בני 

ישראל במשך כל הדורות!

ובפרט שהרועה אהרן הכהן שבדורנו – כ"ק 
מורי וחמי אדמו"ר נשיא דורנו ]=כ"ק אדמו"ר 
אהבתו  את  בגלוי  הראה   – נ"ע[  מוהריי"ץ 

13  סוף מסכת סוטה.

לכל בני ישראל, וקירבן לתורה ע"י פעולותיו 
והפצת  והיהדות  התורה  בהפצת  הרבות 

מעינות החסידות 

קורא" שלו ש"לאלתר  ה"קול  ע"י  ובמיוחד 
וההכרזה5  לגאולה"4,  לאלתר  לתשובה 
שצריכים רק "לצחצח הכפתורים6", ולאחריה 
ועכשיו  זה,  את  גם  סיימו  שכבר  ההודעה   –
ללכת  כולכם"  הכן  "עמדו  רק  להיות  צריך 
האמיתית  בגאולה  צדקנו  משיח  פני  לקבל 

והשלימה.

אדמו”ר  הקודם,  הרבי  יצא  תש”ג,  אלפים  ה’  בשנת    14
‘לאלתר   - ישראל  לכלל  קורא  בקול  מליובאוויטש,  מוהריי”ץ 
לתשובה לאלתר לגאולה’. ב”קול-קורא” בישר כי עומדים אנו 
באמונה  הצורך  על  הניח  מיוחד  דגש  הגאולה ההשלימה.  ערב 
חזקה ואיתנה שהייסורים הינם חבלי משיח, ואמר שהם יכולים 
ביקש  אף  הוא  אמיתית.  תשובה  ידי  על  בהרבה  קלים  להיות 
לקבוע את צמד המילים “לאלתר לגאולה” כפתיחה לכל שיחה 

עם חבר או ידיד.
15  ראה שיחת שמח”ת תרפ”ט: “זעט, זיי גיט מען די עבודה 
אנטקעגן  גיין  צו  מונדיר  דעם  שוין  ּפוצן  זיי  נפש,  מסירת  פון 
אנטקעגן  גיין  צו  בגדים  די  פון  קנעּפלעך  די  ּפוצן  זיי  משיח’ן. 

משיח’ן”.
16  כוונת הביטוי “לצחצח את הכפתורים”, הוא שכבר פעלו 
את כל העבודה בגלות ונשאר רק הדברים הכי אחרונים – כמו 
אדם שהתכונן לגמרי עם כל פרטי הלבוש ונשאר לו רק לצחצח 

את הכפתורים.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

לתגובות והערות:
הודעות: 770128410749

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 בן ר' מרדכי מענדל ע"ה קדנר נלב"ע אחש"פ כ"ב ניסן ה'תשע"א

 לזכות
לזכות צבי מרדכי ושלומית ויוצ״ח 

שיחיו
גודמן
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 לזכות
איש רב פעלים ששם בראש מעייניו פרסום זהות 

 הגואל והדאגה לתמימים חיילי בית דוד
 ר' מאיר זיו, ולזכות רעייתו ויו"ח שיחי' קבקוב
שיזכו להתראות עם משיח צדקנו תומ"י ממ"ש

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

 יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועדב“ה



מתפשט ומאיר אל תוך נקודת לבבו.

 וכנודע ממאמר רז"ל "גנבא אפום מחתרתא 
מתפלל  גניבתו  לפני  ]=גנב  קריא"  רחמנא 
לד' שיצליח בגניבתו, היינו שמאמין בהשי"ת 
את  לשנות  לו  נוגע  זה  אין  אך  אליו  ומתפלל 
הנפש  ומהות  עצמיות  אל  נוגע  שאין  דרכיו[ 
ממש להיות לאחדים ממש, אלא הוא כמו דבר 

נפרד ועומד מלמעלה.

נוגע  להיות  הוא  גילוי  בחינת  כן  שאין  מה   
אל עצמיות הנפש ממש, כאשר ישים אל לבו 
וסובב  עלמין  כל  ממלא  יתברך   שהוא  איך 
שאת  הנפש  תוכל  לא  לזאת  ואי  עלמין,  כל 
מהכיל התלבשותה בגוף הגשמי בחשך תאוות 
העולם, רק רוחו ונשמתו אליו יאסוף ותתאחד 

הנפש במקורה.   

העבודה להאיר
נתבאר לעיל ענין האור שמאירים הנשמות בארץ להיות בו גילוי אלקות

לקמן יבאר ענין העבודה של היהודי, להאיר את עצמו ואת העולם כולו ב"נר מצווה ותורה 
אור", עד שהעולם נעשה "שלהבת עולה מאליה" ונעשה דורנו דור ראשון לגאולה

)משיחת ה'דבר מלכות' שבת פרשת בהעלותך שנת ה'תנש"א(

אור התורה והמצוות
)יבאר כללות העבודה של יהודי להאיר את עצמו ואת העולם 

כולו(

"בהעלותך  פרשתנו:  בתחילת  נאמר  א. 
יאירו שבעת  המנורה  פני  מול  אל  הנרות  את 

הנרות". ויש לבאר הרמז בזה בעבודת ד'.

העבודה  את  מבטא  המנורה  נרות  הדלקת 
הכללית של יהודי בעולם לשמש את קונו:

להאיר:  היא  בעולם  יהודי  של  העבודה 
"נר   – "נר"  )הנקראת  נשמתו  את  להדליק 
התורה  באור  ולהאירה  אדם"(  נשמת  הוי"ה 

והמצוות )"כי נר מצווה ותורה אור1"(.   

אורה  ממשיך  נשמתו,  את  שמאיר  ולאחר 
ומתפשט להאיר גם הלאה, את כל מציאותו, 
גופו וחלקו בעולם, וגם את כל האנשים סביבו, 
שהעולם  כולו,  העולם  כל  את  שתאיר  עד 
נעשה "מנורה מאירה" שדולקת ומאירה באור 

אלקי.

11  משלי ו, כג.

שלהבת עולה מאליה
)יבאר דהאופן בו צריך להתבצע עבודה זו הוא עד שהנר יאיר 

מאליו – ללא עזרת המשפיע(

ב. והאופן בו צריך היהודי להאיר – הוא, כפי 
שרש"י מפרש: "צריך להדליק )את הנרות( עד 
שתהא שלהבת עולה מאליה": הגם שהדלקת 
את  המדליק  הכהן  ע"י  באה  הנרות  והעלאת 
יודלק  שהנר  הוא  המצוה  תוכן  הרי  הנרות, 
עולה  שלהבת  מעצמו,  יאיר  שאח"כ  באופן 
של  וסיוע  לפעולה  צריכה  ואינה  "מאליה", 

מדליק הנרות.

שהקב"ה  אע"פ  השם:  בעבודת  גם  הוא  וכן 
בעולם  עבודתו  לעשות  ליהודי  כחות  נותן 
להאיר באור התורה והמצוות, וכמו כן מקבל 
ישראל(  )רועה  הכהן  מאהרן  כחות  יהודי 
שמדליק את "נר ד'" למטה, וגם כחות מהוריו 
)ובלשון  סביבו  אחרים  ומאנשים  ומחנכיו, 
הכתוב2 – "איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר 

12  ישעי’ מא, ו.
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חזק"( – 

שלימות  זה,  כל  עם 
ואמיתית העבודה היא 
שהוא  שלאחרי  בכך, 
אחרים  ע"י  "נדלק" 
"שלהבת  נעשה  הוא 
מאליה",  עולה 
שאור  דהיינו, 
והמצוות  התורה 
עד  כך,  כל  בו  חודר 
ממנו  מאיר  שזה 
)"מאליה"(,  עצמו 
ופעולה  עזרה  ללא 
)"מדליק  מהמשפיע 
שהוא  בגלל  הנר"(, 
"שלהבת  עצמו  מצד 

עולה מאליה".

גם  להיות  צריך  וכך 
יהודים  עם  הפעולה 
השפעה  אחרים: 
ומושלמת  אמיתית 
דוקא  היא  הזולת,  על 
נעשה  הוא  כאשר 
עולה  "שלהבת 
שגם   – מאליה" 
המשפיע  כאשר 
נשאר  הולך,  והרב 
מאיר  נר  מעצמו  הוא 
כיון  ומצוות".  בתורה 
מציאותו,  נעשה  שזה 
ורגילותו,  טבעו 
לעמוד  שיכול  באופן 
ואינו  רגליו",  "על 
והמחנך  לרב  זקוק 
שלו – "שלהבת עולה 

מאליה".

למה נגרע?
ז(.  ט,  )בהעלתך  ד'"  קרבן  את  הקריב  לבלתי  נגרע  "למה 
טענתם של אלה שהיו טמאים או שהיו בדרך רחוקה גרמה 
שני.  פסח  מצוות  את  רבינו  למשה  ימסור  שהקב"ה  לכך 
יהודים אלו לא הסתפקו בכך שהם פטורים מן מצוות הפסח. 
הם לא וויתרו על זכותם להקריב את קרבן פסח וזעקו למשה 
רבינו "למה נגרע"? בזמן הגלות נמצא עם ישראל במצב של 
כאלה  יש  אביהם,  שולחן  מעל  רחוקים  הם  רחוקה",  "בדרך 
"למה  בכנות  לצעוק  עלינו  אך  לנפש".  "טמאים  ח"ו  שהם 
נגרע לבלתי הקריב את קרבן ד'"? רוצים אנו את בית המקדש 

השלישי!
)לקוטי שיחות חכ"ב עמ' 215(

מצוותי' אחשביה
"ויש אשר יהיה הענן מערב עד בקר . . על פי ד' יחנו ועל פי 
ד' יסעו" )ט, כא-כג(. גם כאשר חנו ישראל במדבר לזמן קצר 
ביותר – מערב עד בקר, הקימו מחדש את המשכן והקריבו 
כאשר  את המשכן  להקים  כך  כל  חשוב  היה  מדוע  קרבנות. 
היא  כך  על  התשובה  שוב?  פירקוהו  בודדות  שעות  לאחר 
שהכל היה על פי רצון ד', רצון ד' נותן חשיבות אף לזמן הקצר 
ביותר, "מצוותי' אחשביה". בתקופתנו זו נמצאים אנו בזמן 
הקרוב ביותר לגאולה, בכל רגע יכול להגיע הציווי "על פי ד' 

יסעו". אך גם בזמן קצר זה יש לקיים רצון ד' במילואו.
)שיחת י"ט כסליו תשי"ז(

ענוה אמיתית
"והאיש משה ענו מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה" 
)בהעלתך יב, ג(. כפי שמסביר רבינו הגדול בעל התניא, היה 
דעקבתא  הדור  מדורנו,  אף   – האדם  מכל  ענו  רבינו  משה 
דמשיחא. שכן, בראותו את החושך הכפול ומכופל שישרור 
בסוף זמן הגלות, ואת הקושי שיהיה בקיום התורה ומצוות, 
ואיך שאף על פי כן יעמדו בני ישראל במסירות נפש לעסוק 
בתורה ומצוות. מפני זה היה משה רבינו ענו! אכן, זהו הזכות 

של דורנו לזכות לגאולה תיכף ומיד.     
)שיחת חג הפורים תשמ"ז(

�������.indd   3 16.4.2018   14:10


