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פתח דבר
לקראת כ"ד טבת - יום הילולא רבה של כ"ק אדמו"ר הזקן נ"ע אשר "פועל ישועות בקרב 
שליט"א  המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  שיחת  לאור  להוציא  הננו  בשיחה(,  לקמן  )ראה  הארץ" 
שנדפסה בלקוטי שיחות חלק כ"ו עם פענוח המראי מקומות, סיכום וביאור מנוקד לאבות ובנים.

תודתינו נתונה לתלמידי ~ישיבה גדולה ליובאוויטש" בית שמש.

הקובץ הודפס בסיוע ~התאחדות החסידים" ותודתינו נתונה להם.

כל הנ"ל נערך ע"י הת' מנחם מענדל שי' חביב. הננו תקווה שהוצאת קנטרס זה יהי' נדבך 
נוסף בהפצת המעיינות חוצה עדי עד נזכה ל"אתי מר דא מלכא משיחא".

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

המו"ל
ערש"ק פרשת שמות, כ"ד טבת תשפ"א )תהא שנת פלאות אראנו(,

שבעים שנה לנשיאות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א,
בית שמש, ארה"ק.
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היה  המן  גזירת  שביטול  אומרים  חז"ל  א. 
קשור בזכות המיוחדת של יום הולדתו של משה 
פור  שנפל  כיון  תנא  הגמרא1:  לשון  וזו  רבינו, 
אמר  גדולה,  שמחה  )המן(  שמח  אדר,  בחודש 
נפל לי פור בירח שמת בו משה. ולא היה יודע 

שבשבעה באדר מת ובשבעה באדר נולד.

כך: כדאי הלידה2 שתכפר  ורש"י מפרש על 
על המיתה.

אמנם,  להסביר:  רש"י  מתכוון  בפשטות 
יום שנולד בו  ליום שבעה באדר יש מעלה של 
ובמה  משה",  בו  ~שמת  יום  גם  זהו  אך  משה, 
הסתלקותו, שמשום  מיום  הולדת משה  עדיפה 
כיום  זה  יום  של  השלילי  הענין  התבטל  כך 

ההסתלקות?

על  שתכפר  הלידה  ~כדאי   – רש"י  ומבאר 
 .  . ~כפרה   – מנקה  מכפרת,  הלידה  המיתה": 
לשון קינוח והעברה"3 - את הענין השלילי של 

יום זה כיום מיתת משה.

מסתברא  איפכא  לכאורה,  להבין:  יש  אך 
מעלת  את  ומבטלת  הלידה  לאחר  היא  מיתה   -

הלידה, ולא להיפך?!

פי  על  המתעוררת  זאת,  לשאלה  בנוסף  ב. 

1( מגילה י”ג, ב.
על  שיכפר  הלידה  יום  הוא  כדאי  שבע”י:  בפרש”י   )2
המיתה. והיינו שהזכות הוא לא )רק( מצד עצם הלידה, 
א(  כט,  )תענית  ממחז”ל  )ולהעיר  להיום  שייך  כ”א 
מגלגליו זכות ליום זכאי(. וראה בארוכה לקו”ש חט”ז ע' 

343 ואילך]א[ )וש”נ(.
]א[ לפי זה מובן גם ענינו של ז' אדר. הרי רואים שזהו יום 
שמחה, שזהו יום זכאי כל כך, שגרם לכל הנס של פורים, 
של  זמן  נעשה  החודש  שכל  לכך  מביא  שזה  כך  כדי  עד 

מרבין בשמחה.

3( רש"י וישלח לב, כא. אגה”ת פ”א )צ, סע”ב(]א[.
]א[ כי כפרה היא לשון קינוח שמקנח לכלוך החטא.

ההגיון, אין מובן: הרי מקרא מלא דיבר הכתוב4 
וכפי  הוולדו".  מיום  המות  ויום   .  . ~טוב   –
שמבואר במדרש5, כי ~ביום שנולד בו אין אדם 
יודע מה מעשיו"6, ואילו ביום מיתתו של צדיק 
תורה  עם  בשלום"7,  העולם  מן  ש~יצא  יודעים 

ומעשים טובים.

ובמיוחד לפי הסברו של אדמו"ר הזקן8 אודות 
המעלה הגדולה של יום הסתלקות צדיקים, שאז 

4( קהלת ז, א.
ושמו”ר  תנחומא  )ד((]א[.  א  )פ”ז,  עה”פ  קה”ר   )5

ויקהל]ב[. ועוד.
פרק  באיזה  יודעין  שאין  לו,  שמחין  ואין  אדם  נולד  ]א[ 
ומעשים יעמוד, אם צדיק ואם רשע אם טוב ואם רע, ומת 
העולם  מן  ויצא  טוב  בשם  שנפטר  לשמוח  צריכין  הם 

בשלום.

יום מיתתו של אדם גדול מיום לידתו, למה שביום  ]ב[ 
מודיע  כשמת  אבל  מעשיו,  מה  יודע  אדם  אין  בו  שנולד 

מעשיו לבריות הוי יום המות מיום הולדו.

6( ל' השמו”ר שם. 
]ראה הערה 5[.

7( ל' הקה”ר שם. 
]ראה הערה 5[.

כח]ב[.  וסי'  ואילך(]א[  סע”א  )קמז,  זך  סו”ס  אגה”ק   )8
וראה סדור שער הל”ג בעומר )דש, ב-ג]ג[. שז, סע”ב]ד[(. 

ועוד.
מעשיו  מכל  מ"נ  העלאת  ע"י  יחוד  שם  נעשה  ועי"ז  ]א[ 
בחקל  ונזרעו  חייו  ימי  כל  עבד  אשר  ועבודתו  ותורתו 

תפוחין קדישין אורות עליונים מאד.

ונוצר  מתיקון  מ"ד  בחי'  ויורדים  נמשכים  היו  ועי"ז  ]ב[ 
חסד והם הם המאירים בבחי' גילוי בפטירתם כנודע שכל 
העלם  בבחי'  למעלה  בחייו  נפשו  שעמלה  האדם  עמל 
בעת  למטה  מלמעלה  גילוי  בבחי'  ומאיר  מתגלה  והסתר 
פטירתו והנה ע"י גילוי הארת תיקון ונוצר חסד בפטירתן 
ישועות  ופועל  יראיו  על  עולם  עד  מעולם  ה'  חסד  מאיר 

בקרב הארץ לכפר על עון הדור.

]ג[ בכל זה מובן הטעם לבחי' הלולי' דרשב”י ע”ה שהיה 
בסודות  עוסק  היה  ימיו  כל  והנה   .  . דווקא  בעומר  בל”ג 
התורה וכשהגיע עת הסתלקותו בודאי הגיע בשעה ההיא 
ברזין  השגות  בבחי'  שלו  המדרגות  כל  וראש  לתחילת 

דאורייתא.

מבחי'  בו  מאיר  שהי'  בהכרח  הסתלקותו  ובזמן  ]ד[ 
תכלית שלימות רוחו למעלה מעלה ברום המעלות.

שמות
חלק כ"ו שיחה א'
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אשר  ועבודתו  ותורתו  מעשיו  ~כל  מושלמים 
רצון,  עת  זוהי  כך  ומשום  חייו",  ימי  כל  עבד 

אשר ~פועל ישועות בקרב הארץ".

כיצד  עצומה:  תמיהה  אפוא,  ומתעוררת, 
מיום  יותר  חשיבות  יש  הלידה  שליום  אומרים 
המיתה, ובאופן שהוא מכפר - בשעה ש~טוב . . 
יום המות מיום הוולדו"! ובמיוחד כפי שמודגש 
במדרש9, שביום הלידה לא צריכה להיות שמחה, 
כי אין יודעים ~באיזה פרק ומעשים יעמוד אם 
צדיק ואם . .", ואילו כאשר ~ומת - הם צריכים 

לשמוח שנפטר בשם טוב . .".

טוב",  בשם  ש~נפטר  שלאחר  נאמר  אם  אף 
יום לידתו  ~סופו מוכיח על תחלתו", שגם  הרי 
שבו  כיום  מיוחדת,  זכות  בעל  נעלה  יום  הוא 
ירדה נשמת הצדיק לעולם - בכל זאת, זוהי רק 
תוצאה ממה שהתגלה לאחר מכן ביום המיתה, 
שליום  ייתכן  ולא  טוב"10.  בשם  ~נפטר  כאשר 

הלידה תהיה מעלה גדולה יותר מיום המות!

של  וביאורו  זה  מדרש  לפי  להבין:  יש  כן 

9( קה”ר שם. ועד”ז בשמו”ר שם.
]ראה הערה 5[.

10( אף שזה גופא בא מ"כח" הלידה, כהל' ~מיום הוולדו" 
)וראה לקו"ש ח"ב ע' 606]א[. ולהעיר מלקו"ת מצורע )כה, 
אבל   - טוב"(  ~טוב שם משמן  בפי' התחלת הכתוב  א(]ב[ 
מלקו"ש  להעיר  ההסתלקות.  בעת  נשלם  בפועל  הגילוי 

)ח"כ ע' 280 ואילך]ג[( במעלת הפועל על הכח.
]א[ הוא הדבר ביחס ל"ויום המות מיום הולדו" )מחציתו 
מה  ידוע  לא  עדיין  ההולדת  ביום  הפסוק(:  של  השניה 
ש"ברוך  ומתברר  המות,  יום  כשמגיע  אך  בסופו,  יהיה 
מהעולם  יציאתו   - בצאתך"  אתה  וברוך  בבואך,  אתה 
היא כביאתו לעולם, ואף במדה יתרה מזה - אז מסתיים 
הענין. ברם, מנין בא ענין זה? - "מיום הולדו" כיון שביום 
עבודתו  עניני  כל  בו  ונכללים  בכח,  הכל  נמצא  ההולדת 

שיעבוד בעולם זה.

בחי'  שהיא  התורה  שע"י  טוב  משמן  שם  טוב  וזהו  ]ב[ 
שמן הטוב ח"ע ממנה נמשך טוב שם שהוא הטבת השם.

]ג[ והגם שגם בתחלה יודעים בודאות גמורה שישלימו 
הוא  )והכוונה(  העילוי  ותכלית  בכח,  זהו  הרי  הכוונה, 
הפועל . . הן בבחינת צדיקים, ולאחרי ירידתן למטה ]שאז 

הם משלימים את הכוונה בפועל[.

של  המיוחדת  המעלה  אודות  הזקן,  אדמו"ר 
~יום המות", מתעוררת תמיהה: כאשר הגמרא 
צריכה למצוא הסבר לכך שנפילת הפור בשבעה 
באדר היא זכות המבטלת את גזירת המן, צריכה 
משה",  בו  ~שמת  שיום  לומר,  הגמרא  היתה 
הגדולה  הזכות  זוהי  האנושי11,  המין  מבחר 
בקרב  ~ישועות  לפעול  שביכולתה  ביותר, 

הארץ" ולגרום לביטול גזירתו של המן12!

~שמח  המן  מדוע  קושיה  זו  אין  כמובן, 
שמחה גדולה" על כך ש~נפל לי פור בירח שמת 
יום  מעלת  אודות  ידע  לא  הוא  כי  משה",  בו 

11( ראה רמב”ם פיה”מ לסנהדרין פ' חלק היסוד הז'.
והיסוד השביעי נבואת משה רבינו. והוא, שנאמין שהוא 
אביהן של כל הנביאים שקדמו לפניו והבאים אחריו, הכל 
הם למטה ממנו במעלה, והוא בחיר ה' מכל המין האנושי, 
אשר השיג ממנו יתעלה יותר ממה שהשיג וישיג כל אדם 
לתכלית  הגיע  השלום  עליו  ושהוא  ושימצא.  שנמצא 
הרוממות מעל האנושיות עד שהשיג המעלה המלאכית 

ונעשה במעלת המלאכים.

וראה  שם]א[.   76 ובהערה   3530 )ע'  חט”ז  בלקו”ש   )12
ב”ולא  הגמ'  שכוונת  נת'  תשמ”ג(  תרומה  ש”פ  שיחת 
להדגיש  היא  נולד”  באדר  ובז'  מת  באדר  שבז'  יודע  הי' 
ושנותי'”  ימי  מלאו  ש~היום  זה  כי  מיתתו,  יום  מעלת 
)כפרש"י מגילה שם( - וכמחז"ל )קידושין לח, א]ב[. וש"נ( 
~שהקב"ה יושב ולמלא שנותיהם של צדיקים מיום ליום" - 
מורה על השלימות שבעבודת הצדיקים, המאירה בגילוי 

ביום פטירתם. ע"ש בארוכה.

וכאן נת' ע"פ פרש"י ~כדאי הלידה שתכפר על המיתה", 
שמזה מובן שהמעלה היא בענין )יום( הלידה כשלעצמו.

שאיתא  מה  הענינים(  )בפנימיות  לבאר  יש  עפ"ז  ]א[ 
במגילה שם "ולא הי' יודע שבז' באדר מת ובשבעה באדר 
נולד" דלכאורה: א( הרי שבז' באדר מת - ידע, והול"ל "ולא 
הול"ל  הענינים  ב'  באמרו  ב(  נולד"  באדר  שבז'  יודע  הי' 

בסדר הפוך, שהרי הלידה לפני המיתה -

)מיתת  משה  מיתת  של  ענינה  יודע  הי'  לא  שהמן  אלא 
ענין  שלימות  לידי  בא  אז  שמת  באדר  שבז'  צדיקים(, 

הלידה והגילוי שלו )וזה פעל שהחודש יהפך כו'(.

]ב[ הא למדת, שבשבעה באדר מת משה. ומנין שבשבעה 
באדר נולד משה? שנאמר: ויאמר אליהם בן מאה ועשרים 
שנה אנכי היום לא אוכל עוד לצאת ולבא, שאין ת"ל היום, 
שנותיהם  וממלא  יושב  שהקב"ה  מלמד,  היום?  ת"ל  מה 
של צדיקים מיום ליום ומחדש לחדש, שנאמר: את מספר 

ימיך אמלא.
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ההסתלקות. אך השאלה היא: מדוע אין הגמרא 
מציינת זאת במסקנה, ב"ולא היה יודע . ."?

אמנם,  הוא:  לכך  שההסבר  לומר,  ויש  ג. 
אמור  הוולדו"  מיום  המות  יום   .  . ~טוב  הכלל 
לגבי כל אדם, ואפילו לגבי צדיקים, כי ~אין אדם 
יודע מה מעשיו". אך משה הוא יוצא מן הכלל 
התורה13  אומרת  משה  של  לידתו  על  כי  בכך, 
~ותרא אותו כי טוב הוא", וכפי שמפרשים זאת 
חז"ל14, ש~בשעה שנולד משה נתמלא הבית כולו 
כך  אור השכינה15  האיר  בהיוולדו  אור", שמיד 

שכל הבית הואר.

מגיעה  נולד,  יהודי  כשכל  אמנם  כלומר: 
לעולם,  חדשה  אלקית  ~המשכה"  לידתו  בעצם 
אלקה  ~חלק  שהיא  נשמה  לעולם  שירדה  כיון 

13( פרשתנו ב, ב.
שמו"ר]ב[  רע"א]א[(.  יג,  שם  )וראה  א  יב,  סוטה   )14
 )22 שבהערה  הקמח  בכד  )וכן  )ושם  עה"פ  ופרש"י 
~אורה". וראה מאמרי אדה"ז תקס"ד ע' סב ואילך]ג[ )ושם 

ע' עדר ואילך(. ואכ"מ(. ועוד.
]א[ וכיון שנולד משה, נתמלא כל הבית כולה אור.

]ב[ ותרא אותו כי טוב הוא . . ורבנן אמרי בשעה שנולד 
משה נתמלא כל הבית כולו אורה.

]ג[ ליהודים היתה אורה וכו', יש להבין מהו לשון אורה 
בלשון נקבה ולא אמר אור, אך הענין הוא דפי' אורה הוא 

מלשון מאירה שממנו נמצא מציאות האור.

15( זהר פרשתנו )יא, ב( עה"פ. ועוד.
חמאת,  ביה  דנהיר  דשכינתא  נהירו  אמר,  יוסי  רבי 
דכתיב  נהורא,  ביתא  כל  אתמליא  דאתיליד  דבשעתא 
"ותרא אותו כי טוב הוא", וכתיב "וירא אלקים את האור 

כי טוב". ועל דא "כי טוב הוא" כתיב.

. . דהא כדין אתיהיבת תורה על ידוי, ושכינתא אתגליא, 
אל  עלה  "ומשה  דכתיב,  דכלא,  לעיניהון  עלוי  ושריא 

האלקים ויקרא אליו ה'".

]תרגום: רבי יוסי אמר, ראתה בו אור השכינה שמאיר 
בו, שבשעה שנולד, התמלא כל הבית אור, שכתוב "ותרא 
אתו כי טוב הוא", וכתוב "וירא אלקים את האור כי טוב". 

ועל זה כתוב "כי טוב הוא".

התגלתה  ושכינה  ידו,  על  תורה  נתנה  אז  שהרי   .  .
ושרתה עליו לעיני כלם, שכתוב "ומשה עלה אל האלקים 

ויקרא אליו ה'"[.

כאשר  וכמה  כמה  אחת  ועל  ממש"16,  ממעל 
~בראת  ]כמחז"ל17  צדיק  של  נשמה  לילוד  יש 
נשמות  בורא  הוא  ברוך  שהקדוש  צדיקים", 

מיוחדות המסוגלות להגיע לדרגת צדיק18[ - 

אך לגבי כל היהודים באופן כללי לא ייתכן 
שהרי  בגילוי,  אור  יש  בהיוולדם  שמיד  לומר, 
הנשמה נסתרת בגוף, וגילוי אור הנשמה כרוך 
בבירור ובזיכוך הגוף על ידי העבודה הרוחנית - 
ככל שמעדנים יותר את הגוף, כך מתגלה יותר 

הנשמה ומאיר על ידה האור האלקי בעולם.

ולכן נאמר ~טוב . . יום המות מיום הוולדו" 
- כי הכוחות הרוחניים שמקבל היהודי קיימים 
יודע מה  ו~אין אדם  בכוח בלבד,  היוולדו  ביום 
רק   - ושלמות  גילוי  לידי  באים  והם  מעשיו", 

ביום המות.

אור"  כולו  הבית  ~נתמלא  משה  אצל  ואילו 
מיד בלידתו - אצלו האיר כבר אז האור בפועל 
בו  רק  האיר  לא  שהאור  כך,  כדי  ועד  ובגלוי, 
בלבד, אלא בכל הבית, עד אשר ~נתמלא )כל19( 

הבית כולו אור".

המדרש  מדברי  קושי  כך  על  מתעורר  ואין 

16( תניא רפ"ב]א[. וראה אגה"ת פ"ד )צג, סע"ב(]ב[.
ונפש השנית בישראל היא חלק אלוה ממעל ממש  ]א[ 

כמ"ש ויפח באפיו נשמת חיים ואתה נפחת בי.

חלק  וכו'  עמו  ה'  חלק  כי  מ"ש  עפ"י  יובן  הענין  אך  ]ב[ 
ומאן  חיים  נשמת  באפיו  ויפח  כדכתיב  ב"ה  הוי'  משם 

דנפח מתוכו נפח וכו'.

17( ב”ב טז, א.
מן  כולו  העולם  כל  את  לפטור  איוב  בקש  רבא:  אמר 
הדין, אמר לפניו: רבונו של עולם . . בראת צדיקים, בראת 

רשעים, מי מעכב על ידך!

18( תניא פי”ד )כ, א(.
ולכן אמר איוב בראת צדיקים וכו' וכדאיתא בתיקונים 
חסידים  ובחי'.  מדרגות  מיני  כמה  ישראל  בנשמות  שיש 
כו'  נביאים  תורה  מארי  יצרם  על  המתגברים  גבורים 

צדיקים כו' ע"ש.

19( כ"ה בסוטה יג, רע"א]א[. שמו"ר שם]ב[.
]א[ וכיון שנולד משה, נתמלא כל הבית כולה אור.

]ב[ ]ראה הערה 14[.
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מיום  המות  יום   .  . ~טוב  הפסוק  על  עצמו20 
הוולדו", שמדובר בו גם על משה, כלומר, שגם 
יום  פני  על  המות  ביום  יתרון  יש  משה  אצל 

היוולדו - כי תלוי באיזה ענין מדובר:

כאשר מדברים על ~מעשיו ותורתו ועבודתו" 
של משה רבינו, הרי בודאי יש בהם מעלה ביום 
היוולדו,  ביום  כי  היוולדו,  יום  פני  על  המות 
הללו  הענינים  כל  קיימים  משה,  עבודת  לפני 
ותורתו  ~מעשיו  של  והשלמות  בלבד,  בכוח 
ועבודתו" נוצרה רק כשהושלמו ימיו ועבודתו, 
בעת הסתלקותו. ולכן – ~טוב . . יום המות מיום 

הוולדו"21.

קשור  משה  הולדת  בעת  שהאיר  האור  אך 
 - משה  נשמת  של  לכוחה  משה,  נשמת  לעצם 
הוא  ולכן  בגוף,  בעבודתה  תלוי  אינו  זה  וענין 
היותו  לפני  אף  לידתו,  בעת  מיד  בפועל  האיר 

קשור לענין של עבודה רוחנית.

ולגבי ענין זה, הרי לא זו בלבד שזוהי מעלה 
גבוהה יותר מהמעלה שהוזכרה לעיל לגבי ~יום 
המות", אלא יותר מכך - על ענין זה נאמר ~כדאי 
הלידה שתכפר על המיתה", כפי שיוסבר להלן 

בהרחבה.

ד. הענין יובן לפי ביאורו של רבינו בחיי22 על 

20( קה"ר שם]א[. וכן בפרש"י קהלת עה"פ]ב[.
]א[ ]ראה הערה 5[.

]ב[ ויום המות מיום הולדו - נולדה מרים אין הכל יודעין 
וכן  ענן  בעמוד  אהרן  וכן  הבאר  נסתלקה  מתה  היא  מה 

משה במן.

אחרת  מעלה  על  מדובר  שם  שבמדרש  ולהעיר   )21
. המן הודיע   . - כ"כשמתיז הבל מרגישים  שביום המות 

מיתתו )של משה( ששבת". ואכ"מ.

22( בס' כד הקמח מע' נר חנוכה.
אותו  ותרא  שנאמר:  אורה  הבית  כל  נתמלא  כשנולד 
שמשה  הוא  הזה  בכתוב  המדרש  כונת   .  . הוא  טוב  כי 
העולם  כל  את  להאיר  ראוי  היה  תולדתו  מתחלת  רבינו 
ע"י התורה שקבל בהר סיני, תחלה האיר את כל העולם 
. . אחרי כן האיר  במעשה המשכן שהיה דוגמת ביהמ"ק 
את העולם במעשה הארון שבו היו לוחות הברית התורה 

דברי חז"ל23 ~נתמלא כל הבית אורה" - ש~משה 
רבינו מתחלת תולדתו היה ראוי להאיר את כל 
~ותורה אור"  התורה", כנאמר24  ידי  העולם על 
זו  ~אורה  ~אין אור אלא תורה",  וכדברי חז"ל25 

תורה".

מכך מובן, שיחודה של נשמת משה ~מתחלת 
וזוהי  התורה.  של  למהותה  הותאם  תולדתו" 
הסיבה לכך ש~נתן נפשו עליה", עד אשר התורה 
~נקראת על שמו"26, ~זכרו תורת משה עבדי"27 - 
כי התקשרותו והתאחדותו של משה עם התורה 
אינן בנוסף לעצם מציאותו, כלומר, שהוא פעל 
זאת לאחר מכן על ידי עבודתו - אלא נשמתו, 
כל  את  להאיר  ~ראוי  היתה  מהותה,  עצם  מצד 
העולם על ידי התורה", כך שעצמיותו של משה 

היא מלכתחלה דבר אחד עם התורה.

ההסבר לכך הוא:

תורה".  אלא  אמת  ~אין  אומרים28  חז"ל   
של  משמעותה  אמת.  היא  התורה  של  מהותה 
~אמת" אינה רק שלילה של היפך האמת, שלילה 
של השקר, אלא ~אמת" היא29 - דבר שלא ייתכן 

נר  כי  יו(  )משלי  שנאמר  עולם  של  אורו  שהם  והמצוה 
מצוה ותורה אור מצוה.

23( כ"ה ל' הבחיי שם בשם המדרש.
]ראה הערה 22[.

24( משלי ו, כג.
25( תענית ז, ב. מגילה טז, ב.

26( מכילתא בשלח טו, א. ובכ"מ.
שלשה דברים נתן משה נפשו עליהן ונקראו על שמו נתן 
נפשו על התורה ונקראת על שמו שנא' זכרו תורת משה 

עבדי.

27( מלאכי ג, כב.
28( ירושלמי ר"ה פ"ג ה"ח. וראה ברכות ה, ריש ע"ב]א[. 

ועוד. וראה לקו"ת סוכות פא, ג]ב[. ובכ"מ.
]א[ אמת - זו תורה, שנאמר: אמת קנה ואל תמכר.

שנמשך  לעולם  ה'  ואמת  חסדו  עלינו  גבר  כי  וזהו  ]ב[ 
אמת  ואין  בעולם  להתלבש  למטה  מלמעלה  ה'  אמת 
אלא תורה כי מדת האהבה אע"פ שהיא לדבקה בו ממש 

אעפ"כ אינה רק אמת של האדם.

29(  ראה לקו"ת מטות פג, סע"ג ואילך]א[. מסעי צג, 
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בו שינוי, נצחיות, ובל' הכתוב30 ~שפת אמת תכון 
שמעיינות  המשנה31,  מן  הראי'  ]כידוע  לעד". 
~מים  נקראים  שנים32  לשבע  אחת  המתייבשים 

ב-ג]ב[. ועוד.
]א[ ועיקר פי' אמת אין ר"ל הפך מן השקר לבד ח"ו אלא 
היינו כמ"ש וכמוצא מים אשר לא יכזבו מימיו דהיינו הפך 
. ולכן הנהרות המכזבים   . נהרות המכזבים במשנה פ"ח 
עץ  ע"ד  חיים  מים  שצריך  חטאת  מי  לקידוש  פסולים 
החיים אתר דלא אשתני כמ"ש בפ' אמור ק"ז וזהו ענין אני 

הוי' לא שניתי. וזהו עיקר האמת.

נודע  וכבר  כלל  משתנה  שאינו  לפי  ואמת  ענין  פי'  ]ב[ 
לא  הוי'  אני  כמ"ש  פי'  עכ"ל,  בעתיקא  תליא  אמת  שכל 
לא  אשר  מים  מוצא  ע"ד  וגם  כו'  שינוי  שום  שאין  שניתי 
יכזבו מימיו הרי האמת הוא שאין שום הפסק להשפעתו 

לאפוקי נהרות המכזבים.

פוסק  והשפעתו  טובו  שאין  היינו  אמת  דפי'  וכנ"ל   .  .
באריכות  בזהר  מבואר  וכן  ח"ו.  מימיו  יכזבו  ולא  לעולם 
שם וכל טיבו לא פסיק כו' . . וזהו ענין דבחי' אמת היינו לא 
כו' והוא מקור הטוב  שניתי שאין שום שינוי והתפעלות 
רכל טיבו לא פסק כו' . . ואין המדה בחי' התפעלות ושינוי 

ח"ו.

שם]ג[.  ומצו"ד  רלב"ג]ב[  רש"י]א[,  יט.  יב,  משלי    )30
וראה תניא ספי"ג]ד[.

]א[ שפת אמת תכון לעד - תתבסס ותקיים.

לא  תמיד  וצודק  נכון  יהיה  אמת  דבר   - אמת  שפת  ]ב[ 
היה  אם  שקר  לשון  ואמנם  העתים  מן  בעת  חלופו  יתכן 
שבמקר' יצדק בעת מה לא יתקיים כי אם עד רגע שהוא 

זמן קצר מאד לא יתכן שיצוייר קצר ממנו.

- מתקיימת עד עולם אבל לשון שקר לא  ]ג[ תכון לעד 
יתברר  כי לאח"ז  רגע הוא עת האמירה  כ"א עד  תתקיים 

השקר.

]ד[ הנה לגבי מדרגת הצדיקים עובדי ה' באמת לאמיתו 
נקראת בשם עבודת אמת כלל מאחר  זו  בחי' אהבה  אין 
תכון  אמת  שפת  וכתיב  התפלה  אחר  ועוברת  שחולפת 

לעד ועד ארגיעה לשון שקר.

ומסעי  מטות  בלקו"ת  הובא   - מ"ט]א[.  פ"ח  פרה    )31
שם]ב[. ובכ"מ.

המכזבים?  המים  הם  אלו  פסולין,  המכזבים  המים  ]א[ 
ובשני  בפולמסיות  המכזבים  בשבוע,  אחד  המכזבים 

בצרון כשרים. ר"י פוסל.

]ב[ ]ראה הערה 29[.

לקו"ש  צו]א[.  ע'  תרמ"ג  סה"מ  ראה   - ע"ז  הטעם    )32
חט"ו ע' 427 הערה 27]ב[ )ועוד(.

גם  א"כ  יתבטלו  שינוי  איזה  שכשיהי'  מאחר  וא"כ  ]א[ 
עכשיו שישנם במציאות אינם מציאות אמיתי, וכמארז"ל: 
נהרות המכזבים אחת לשבוע פסולים לקידוש מי חטאת, 

מי  לקידוש  פסולים  והם  המכזבין"  )נהרות( 
חטאת, ובדומה לנאמר שקר אין לו רגלים33[.

אינו  מ"מ  תמיד,  ונובעים  בשפע  הולכים  הם  שכעת  הגם 
שעומדים  דמאחר  חיים,  מים  נק'  ואינם  כלל  נביעה  נק' 

ליפסק הגם שעכשיו עדיין לא נפסקו ה"ה פסולים.

]ב[ הטעם שכשנפסקין "לשנים רבות יותר משבע" אינם 
תויו"ט  וראה  הי"ב.  פ"ו  פרה  הל'  )רמב"ם  "מכזבים"  מים 

במשנה שם( - י"ל:

קיומו  )שהרי  "כזב"  הוא  העולם  מציאות  שכל  מכיוון   
רק שית אלפי שנין(, בהכרח לומר שכוונת הכתוב ב"מים 
שכל  ומכיון  גופא.  הבריאה  שבערך  ל"חיים"  היא  חיים" 
שמיטה היא תקופה בפ"ע )ראה מפרשי התורה ר"פ בהר 
טעם דאפקעתא דמלכא היא אחת לז' שנים(, לכן ההפסק 
ל"שנים רבות יותר משבע" אינו נקרא "כזב" בערך הקיום 
ורא"ש  ר"ש  )רע"ב,  להפירוש  י"ל  ]ועד"ז  שבהבריאה. 

במשנה שם( שכשנפסקין אחת ביובל אז מיקרו מים חיים, 
 - ועבדו לעולם  )וכדרז"ל עה"פ  "לעולם"  יובל הוא  שהרי 

משפטים כא, ו. קידושין טו, סע"א. פרש"י עה"פ([.

33(  אותיות דרע"ק בתחילתו. תקו"ז תכ"ב )סו, א]א[(. 
פרש"י משלי שם]ב[. וראה שבת קד, א]ג[. זח"ב קפח, א]ד[. 

ועוד.
ביה,  רשימין  אינון  לאו  ביה,  דשקרו  דעלמא  אומין  ]א[ 
על  שקרא  דמליל  נחש  ואיהו  דשקרא,  בחותמא  אלא 
שקרא  מתלא,  בארח  אתמר  ובגיניה  הוא,  בריך  קודשא 
תלך,  גחנך  על  רגלין,  ליה  לית  חויא  וכך  רגלין,  לה  לית 

ועתיד קודשא בריך הוא למחאה שקרא מעלמא.

בו,  רשומים  אינם  בו,  ששקרו  העולם  אמות  ]תרגום: 
אלא בחותם של שקר, והוא הנחש שדבר שקר על הקדוש 
ברוך הוא, ובגללו נאמר בדרך משל, לשקר אין רגלים, וכן 
לנחש אין רגלים, על גחנך תלך, ועתיד הקדוש ברוך הוא 

למחות השקר מן העולם[.

]ב[ ]ראה הערה 30[.

]ג[ ומאי טעמא שיקרא אחדא כרעיה קאי, ואמת מלבן 
לבוניה? - קושטא - קאי, שיקרא - לא קאי. ]אמת - עומדת, 

שקר – לא עומד[. 

רגל  על  עומדת  שבו  ואות  אות  כל  כרעא.  אחד  ]רש”י: 

אחד. אמת מלבן לבוני. מושכבין תחתיה אותיותיה כמין 

לבינה, דאל"ף הרי יש לה שתי רגלים ומושבה טוב, ורגל 
השני רחב[.

]ד[ "שפת אמת תכון לעד" ועד ארגיעה לשון שקר. תא 
חזי, אלו כל בני עלמא הוו פלחין לשקרא, הוה הכי, אבל 

האי נהורא וזהרא דנהיר, ודאי קשוט איהו . .

וקרא דא הכי הוא: שפת אמת תכון לעד, אלין ישראל, 
דאינון שפת אמת . . וכלא איהו אמת, ורזא דאמת . . ודא 

איהו שפת אמת תכון לעד. 

אמת  "שפת  ואמר,  חייא(  רבי  )ס"א  אחר  פתח  ]תרגום: 



שמות אלקוטי                                            שיחות  8  

לנו  ~ונתן   – אמת  תורת  של  מהותה  וזוהי 
תורת אמת"34 - התורה היא נצחית, ולא ייתכנו 
שהתורה  הרמב"ם35,  ובלשון  שינויים.  בה 
לא  לה  אין  עולמים  ולעולמי  לעולם  ~עומדת 
אינה  תורה   - תוספת"  ולא  גרעון  ולא  שינוי 
מושפעת משינויי זמן או מהשינויים המתרחשים 
אצל בני האדם, מקבלי ולומדי התורה, אלא בכל 

מצב היא נשארת אותה תורה, ללא שינויים36.

 ]וי"ל, שגם משום כך אומרים חז"ל37 ~כל מה 

כל  אלו  וראה,  בא  שקר.  לשון  ארגיעה  ועד  לעד"  תכון 
בני העולם היו עובדים לשקר - היה כך, אבל האור הזה 

והזהר שמאיר ודאי הוא אמת . .

והפסוק הזה הוא כך: שפת אמת תכון לעד - אלו ישראל, 
. . וזוהי  שהם שפת אמת . . והכל הוא אמת וסוד האמת 

שפת אמת תכון לעד[.

34(  נוסח ברכת התורה.
35(  הל' יסודי התורה רפ"ט.

36(  עיין גם לקו"ש חכ"ג ע' 33 ואילך ובהערות שם.
רצון   - החסידות  )ובלשון  "נפשו"  היא  שהתורה  כיון 
עצמי( של הקדוש ברוך הוא, מובן )וזהו עיקר באמונתנו(, 
ש"התורה הזו לא תהיה מוחלפת", וכדברי הרמב"ם "דבר 
ולעולמי  ומפורש בתורה שהיא מצוה עומדת לעד  ברור 
"התורה  תוספת",  ולא  גרעון  ולא  שינוי  לה  אין  עולמים 
ולעולמי  לעולם  משתנים  ומשפטיה  חוקיה  אין  הזאת 

עולמים".

ה"ד]ב[.  פ"ב  פאה  ירושלמי  ב]א[.  יט,  מגילה  ראה    )37
252]ד[.  ע'  חי"ט  1088]ג[.  ע'  ח"ד  בלקו"ש  )נסמנו  ובכ"מ 

ועוד(.
]א[ ואמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן: מאי דכתיב 
מלמד   - בהר  עמכם  ה'  דבר  אשר  הדברים  ככל  ועליהם 
שהראהו הקדוש ברוך הוא למשה דקדוקי תורה ודקדוקי 

סופרים, ומה שהסופרים עתידין לחדש.

]ב[ ריב"ל אמר עליהם ועליהם, כל ככל, דברים הדברים, 
ותיק  שתלמיד  מה  אפי'  ואגדה,  תלמוד  משנה,  מקרא,   -

עתיד להורות לפני רבו כבר נאמר למשה בסיני.

ההלכות: מ"מ עכ"פ  פרטי  להבין  ד"ה  קו"א  אגה"ק  ]ג[ 

זה  בפרט  שנתפשטה  בחכ"ע  להבדיל  במציאות  ישנו 
עתיד  ותיק  תלמיד  שכל  מה[  ]כמאמר  בסיני  למשרע"ה 
לחדש כו' וכל פרטי האבעיות דר' ירמי' וכרכתו כו' פ"ד 
דחולין. כי התפשטות חכ"ע היא בבחי' א"ס המלובש בה 
מחכ"ע  נמשך  שער  הוא  הלכה  פרט  וכל  ממש.  בפועל 

דיסד ברתא ומלובש בה וממנה נמשך ומתלבש בבי"ע.

הוא  ברוך  הקדוש  שנגלה  בשעה  רפמ"ז:  שמו"ר  ]ד[ 

בסיני ליתן תורה לישראל אמרה למשה על הסדר מקרא 

למשה  נאמר  הכל  לחדש  עתיד  ותיק  שתלמיד 
)אמיתית38(  הוספה  תיתכן  לא  כי   - מסיני" 

אלקים  "וידבר  כ(  )שמות  שנאמר  ואגדה,  תלמוד  ומשנה 
את כל הדברים האלה", אפילו מה שהתלמיד שואל לרב 

אמר הקדוש ברוך הוא למשה באותה שעה.

38(  ראה קונטרס עה"ח פל"א]א[. - אף שבשם ~חידוש" 
יקרא, ואדרבה - זהו חיוב מיוחד ~לאפשא לה" )זח"א יב, 
ב]ב[( ולחדש בתורה )הל' ת"ת אדה"ז פ"ב ס"ב]ג[. אגה"ק 

סכ"ו )קמה, א]ד[((. וראה לקו"ש י"ט ס"ע 253 ואילך]ה[.
]א[ וידוע מ"ש בזח"א ד"ר ע"ב וד"ה ע"א בענין המחדש 
ובנגלה  חדשים  שמים  נעשה  בנסתר  אמיתים  חידושים 

נעשה ארצות חדשים.

 .  . באורייתא  למלעי   .  . כתיב  חמישאה  פקודא  ]ב[ 
בנשמתא  אתתקן  באורייתא,  אתעסק  נש  דבר  דכיון 
. דכד בר נש לא אתעסק באורייתא לית   . אחרא קדישא 
וכד  עלוי.  שריא  לא  דלעילא  קדושא  קדישא.  נפשא  ליה 
אשתדל באורייתא, בההוא רחישו דרחיש בה זכי לההיא 
ה'  ברכו  דכתיב,  קדישין.  כמלאכין  ולמהדר  חיה,  נפש 
מלאכיו, אלין אנון דמתעסקין באורייתא דאקרון מלאכיו 

בארעא. 

שכיון   .  . בתורה  לעסק   .  . חמישית  מצוה  ]תרגום: 
שאדם מתעסק בתורה, הוא נתקן בנשמה אחרת קדושה 
. . שכאשר אין אדם מתעסק בתורה, אין לו נפש קדושה, 
משתדל  וכאשר  עליו.  שורה  אינה  שלמעלה  והקדשה 
בתורה, באותו הדבור שהוא מברר בה, הוא זוכה לנפש 
החיה ההיא ולהיות כמו מלאכים קדושים, שכתוב ברכו 
ה' מלאכיו. אלו הם שמתעסקים בתורה שנקראים מלאכיו 

בארץ[.

דבר  להבין  ההלכות  וטעמי  הסברות  לעומק  לירד  ]ג[ 
הלכות  חידושי  ולחדש  לדבר  דבר  ולדמות  דבר  מתוך 

רבות לפי רוחב שיש בלבו.

תורה  חידושי  לשמוע  העליונים  באים  ולכן  ]ד[ 
החכמה  תעלומות  ומגלים  שמחדשים  מה  מהתחתונים 
שהיו כבושים בגולה עד עתה וכל איש ישראל יוכל לגלות 
ולחדש שכל חדש הן בהלכות  )לגלות(  תעלומות חכמה 
נשמתו  שרש  בחי'  כפי  בנסתר  הן  בנגלה  הן  באגדות  הן 
הניצוצות  כל  בהעלאת  נשמתו  להשלים  בדבר  ומחוייב 
ובפרט  תורה  דברי  )וכל  כנודע  ולגורלה  לחלקה  שנפלו 
ה'  דבר  היא  שהיא  מהשכינה  ניצוץ  היא  הלכה  דבר 

כדאיתא בגמרא דבר ה' זו הלכה . .(.

]ה[ התורה שבעל פה כלולה בתורה כפי שניתנה בסיני 
באופן נסתר כל כך, עד שאפילו משה, שידע את כל כללי 
הן  מה  יודע  היה  "לא  הכלל,  מן  הפרטי  לימוד  ואופני 

אומרים",

ידי  על  רק  האפשרי  מעשה  הוא  הפרט  של  והתגלותו 
תלמיד  של  חידושו  נקרא  הוא  לפיכך  ותיק",  ה"תלמיד 
ותיק, מפני שהוא עמל על גילוי הענין בכוחות עצמו, על 
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בתורה. ומשום כך, אם זוהי תורה, הרי זו עצמה 
הוכחה שהיא כבר ניתנה למשה מסיני[.

ה. וליתר ביאור:

וכדומה,  הזמן  לשינויי  נתונה  אינה  התורה   
זמן  של  להגבלות  ירדה  לא  שהיא  משום  לא 

ומקום –

היא  היא"39,  בשמים  ~לא  התורה  אדרבה:   
ניתנה ונמצאת דוקא למטה בארץ, בעולם הנתון 
לשינויי הזמן, ~למצרים ירדתם . . יצר הרע יש 

ביניכם"40 –

בארץ,  למטה  נמצאת  כשהתורה  אלא, 
)ואפילו כשהיא נלמדת על ידי אדם טמא41( בה 

לא חל שום שינוי. 

ידי יגיעה בשכלו, ומצדו זהו ענין חדש ממש.

זהו אחד ההסברים לכך, ששלטות הנפש תלויה בענין 
של "לחדש שכל חדש" בתורה.

39(  נצבים ל, יב. ב"מ נט, ב]א[. רמב"ם הל' יסוה"ת שם.
היא.  בשמים  לא  ואמר:  רגליו  על  יהושע  רבי  עמד  ]א[ 
מאי לא בשמים היא? אמר רבי ירמיה: שכבר נתנה תורה 

מהר סיני.

40(  שבת פ”ח, סע”ב ואילך]א[.
]א[ רבונו של עולם, תורה שאתה נותן לי מה כתיב בה 
- אנכי ה' אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אמר להן: 
תהא  למה  תורה  השתעבדתם,  לפרעה  ירדתם,  למצרים 
אחרים,  אלקים  לך  יהיה  לא   - בה  כתיב  מה  שוב  לכם? 
בין הגויים אתם שרויין שעובדין עבודה זרה? . . יצר הרע 
יש ביניכם? מיד הודו לו להקדוש ברוך הוא, שנאמר ה' 
אדנינו מה אדיר שמך וגו' ואילו תנה הודך על השמים - 

לא כתיב.

 352 ע'  ח"ח  לקו"ש  וראה  א]א[.  כב,  ברכות  ראה    )41
הערות 5, 6]ב[.

דברי  אין  אומר:  היה  בתירא  בן  יהודה  רבי  תניא,  ]א[ 
תורה מקבלין טומאה. מעשה בתלמיד אחד שהיה מגמגם 
למעלה מרבי יהודה בן בתירא. אמר ליה: בני, פתח פיך 
ויאירו דבריך; שאין דברי תורה מקבלין טומאה שנאמר 
הלא כה דברי כאש נאם ה' מה אש אינו מקבל טומאה אף 

דברי תורה אינן מקבלין טומאה.

]ב[ 5( ברכות כב, א: ריב"ב אומר כו'. וגם לרבנן דפליגי 
מצויין  ת"ח  יהיו  שלא  כדי  כ"א  אטעמי'  פליגי  לא   - עלי' 
כו' )ראה שו"ע אדה"ז או"ח רספ"ח( או מפני בזיון וכיו"ב 
)תר"י ברכות שם(. ולהעיר מלקו"ת תבוא )מג, סע"ב(. מאה 

שערים מה, א.

שהיא  מכך  נובעת  אמת  שהיא  ההוכחה 
בכל  ובאותו תוקף  באותה מהות  נשארת תמיד 
מקום ובכל תנאי, ואפילו כאשר התורה יורדת 
הם  כשלעצמם  אשר  ומקום,  זמן  של  לדרגה 
בעלי שינוי - היפך האמת - גם שם היא נשארת 

נצחית, ללא שינויים42.

ה'"  ~אמת   – לעולם"43  ה'  ~ואמת  כנאמר   
~אמת  מצד  כך,  ומשום  העולם,  בתוך  מאירה 
עלמא  הגשמי,  העולם  של  דבר  גם  יכול  ה'" 

דשיקרא, להפוך לאמת של קדושה. 

שבשעת  חז"ל44  למאמר  ההסבר  שזהו  וי"ל, 

6( להעיר מזח"ג פ, סע"ב. ושם, ש"מילין דאורייתא לא 
מסאבי",  לאלין  לדכאה  קיימא  "איהי  טומאה",  מקבלין 
במילין  אלא  לעלמין  נש  בר  אתדכי  "לא  מזו:  ויתירה 

דאורייתא".

ויש לומר שגם ענין זה מרומז בברכות שם במה שלמדו 
כה  "הלא  מהכתוב  טומאה(  מקבלין  אינן  )שד"ת  זה  דין 
כי האש, הרי לא רק שאינו מקבל טומאה   - דברי כאש" 
אלא הוא גם מטהר ואדרבה הוא עיקר המטהר )ראה סנה' 
לט, סע"א: עיקר טבילותא בנורא הוא(. ולהעיר מר"ח שער 
בלקו"ת  הובא  ואילך(  טהרה  ובענין  )סד"ה  פי"א  האהבה 

שם.

42(  ראה גם לקו"ש ח"ו ע' 19.
כיון שמדובר על הכרה באמת האלקית מצד הנבראים 
למטה, ברור, שהדבר מושג בעיקר, ובאופן נעלה יותר, על 
ידי הוכחות מהבריאה עצמה, מלמטה למעלה, שהבריאה 

הנחותה עצמה מוכיחה את האמת שבאלקות.

43( תהלים קיז, ב. וראה לקו"ת סוכות פא, ג]א[. שמע"צ 
פג, סע"א ואילך. ועוד.

שנמשך  לעולם  ה'  ואמת  חסדו  עלינו  גבר  כי  וזהו  ]א[ 
אמת ה' מלמעלה למטה להתלבש בעולם ואין אמת אלא 

תורה.

סע"ב]ג[.  לז,  זח"א  ז]ב[.  פמ"א,  רפל"ב]א[.  שמו"ר    )44
וראה שם קלא, סע"ב]ד[. וראה גם פדר"א פמ"ח. ועוד.

אותו  עושים  היו  ולא  למשה  ישראל  המתינו  אלו  ]א[ 
מעשה לא היתה גליות ולא מלאך המות שולט בהן, וכה"א 
והמכתב מכתב אלקים הוא חרות על הלוחות, מהו חרות 
ר' יהודה ור' נחמיה, ר' יהודה אומר חירו' מן גליות, ור' 

נחמיה אומר חירות ממלאך המות.

]ב[ והלוחות מעשה אלקים המה חרות על הלוחות, מהו 
חרות . . ר' נחמיה אומר חירות ממלאך המות.

ידיה  ועׂשרים שנה, רמז למשה דעל  ימיו מאה  והיו  ]ג[ 
תורה אתיהיבת. וכדין יריק )זריק( חיין לבני נשא מההוא 
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 )  .  .  . הלוחות45  על  ~)חרות  נוצרה  תורה  מתן 
נתינת התורה  ידי  על   - המות"  ממלאך  חירות 
לישראל למטה ניתנה בהם נצחיות, שגם בהיותם 
הוא  כשלעצמו  הגשמי  שהגוף  בגופים  נשמות 
)חירות  נצחיים,  חיים  בתוכם  יש  וחולף,  הווה 

ממלאך המות46(.

אך על ידי חטא העגל התבטל הדבר47, כי כדי 
שהתורה תגרום לנצחיות באדם, צריכה התורה 
גרם  העגל  חטא  אך  הגשמי.  בגופו  להיחקק 
לתורה  מאפשרת  שאינה  בגופים,  ל~זוהמא"48 

להיחקק בגופם.

הוא  הדא  יׂשראל  דחבו  אלמלא  הוה.  וכך  דחיין.  אילנא 
דכתיב חרות על הלחות, חרות ממלאך המות. דהא אילנא 

דחיי הוה משיך לתתא. 

]תרגום: והיו ימיו מאה ועׂשרים שנה - רמז למשה, שעל 
ידו נתנה תורה. ואז מוריק ]זורק[ חיים לבני אדם מאותו 
עץ החיים. וכך היה. אלמלא שחטאו יׂשראל. זהו שכתוב 
חרות על הלחות. חרות ממלאך המות. שהרי עץ החיים 

היה מושך למטה[.

והכי  יכיל לשלטאה עלוי,  ]ד[ חירו דמלאך המות דלא 
דאיהו  דחיי  באילנא  אתדבק  הוה  אדם  דאי  ודאי  הוא 
אורייתא, לא גרים מותא ליה ולכל עלמא. ובגין כך כד יהב 
קודשא בריך הוא אורייתא ליׂשראל מה כתיב בה חרות 
ואלמלא אינון לא חטו ושבקו  והא אוקמוה.  על הלוחות 

אילנא דחיי, לא גרמו מותא לעלמא כמלקדמין.

]תרגום: חרות של מלאך המות שלא יכול לשלט עליו, 
שהיא  החיים,  בעץ  נדבק  היה  אדם  שאם  ודאי.  זה  וכך 
כך,  ומשום  העולם.  ולכל  לו  מות  גורם  היה  לא  התורה, 
כשנתן הקדוש ברוך הוא תורה ליׂשראל, מה כתוב בה? 
חטאו  לא  הם  ואלמלא  פרשוה.  והרי  הלחת,  על  חרות 
ועזבו את עץ החיים, לא היו גורמים מות לעולם כבתחלה[.

45(  תשא לב, טז.
ְוַהּלֹֻחת מעשה אלקים המה והמכתב מכתב אלקים הוא 

חרות על ַהּלֹֻחת.

46(  ולהעיר ממחז"ל גבי דוד המלך ורבה )שבת ל, ריש 
ע"ב]א[. ב"מ פו, א( דכאשר למדו תורה לא הי' יכול מלאך 

המות לשלוט בהם.
המות  מלאך  קם  נפשיה  למינח  דבעי  יומא  ההוא  ]א[ 
קמיה ולא יכיל ליה, דלא הוה פסק פומיה מגירסא. אמר: 
אתא  ביתיה,  אחורי  בוסתנא  ליה  הוה  ליה?  אעביד  מאי 
מלאך המות סליק ובחיש באילני, נפק למיחזי. הוה סליק 

בדרגא, איפחית דרגא מתותיה, אישתיק ונח נפשיה.

47(  ראה בהמקומות שבהערה 44. ועוד.
48(  זח"א נב, ב]א[. קכו, ב. זח"ב קצג, סע"ב. תו"א עו, 

על  מתגברים  ועבודתנו  מעשינו  ידי  ועל   
החושך, עד אשר מבטלים את הזוהמא, עד עת 
קץ כאשר ~ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ"49 
- ואז תהיה ~חירות ממלאך המות", חיים נצחיים 

בפועל, נשמה בגוף.

מתחלת  רבינו  ש~משה  לכך  ההסבר  וזהו  ו. 
 - ידי התורה"  . על   . תולדתו היה ראוי להאיר 
זה  )~אמת  האמת  היא מדת  כי מדתו של משה 
משה"50(, ולכן ניתנה באמצעותו תורת אמת – 

~משה )אמת( ותורתו אמת"51.

ד]ב[. ועוד. וראה סה"מ תרמ"ג ס"ע פד]ג[.
אתעבר  דסיני  טורא  על  יׂשראל  דקיימו  בשעתא  ]א[ 
מנייהו זוהמא דהאי חיויא. דהא כדין בטול יצר הרע הוה 
דחיי  באילנא  אתאחידו  וכדין  מנייהו.  ליה  ודחו  מעלמא 
וסלקו לעילא ולא נחתו לתתא . . כיון דחטאו בעגל אתעבר 
. וגרמו מותא לכל   . מנייהו כל אנון דרגין ונהורין עלאין 

עלמא.

]תרגום: בשעה שעמדו יׂשראל על הר סיני נתבטלה מהם 
זהמת הנחש הזה, שהרי אז בטול יצר הרע היה מהעולם 
ודחו אותו מהם, ואז נאחזו בעץ החיים ועלו למעלה ולא 
אותן  כל  מהם  בטלו  בעגל,  שחטאו  כיון   .  . למטה  ירדו 

דרגות ואורות עליונים . . וגרמו מות לכל העולם[.

]ב[ ואף שבמתן תורה פסקה זוהמתן. אך ע"י חטא העגל 
ושאר העונות חזרה הזוהמא בהגופים שלהם . . אבל לא 
שיזדככו  לעתיד  אבל   .  . עמו  ממש  ה'  חלק  כי  בנשמתם 
אז  כו'.  אעביר  הטומאה  רוח  ואת   .  . וכמ"ש  הגופים  גם 
יזדכך החומר  כי  וראו כל בשר  ונגלה כבוד הוי"ה  כתיב 

עד שיהי' בחי' גילוי אלקות גם בגופים.

]ג[ ומה שבמ"ת פסקה זוהמתן אפ"ל שהוא כמ"ש בסש"ב 
וניעור,  חוזר  להיות  ויכול  ישן  שבהם  שהרע  בבינונים 
כמו"כ כאן הרי אח"כ הי' חטא העגל שחזרה זוהמתן וה"ז 

שינוי' והיינו שגם מתחלה לא נזדכך לגמרי.

49(  זכרי' יג, ב.
שמות  את  אכרית  צבאות  ה'  נאום  ההוא  ביום  והיה 
ואת  הנביאים  את  וגם  עוד  יזכרו  ולא  הארץ  מן  העצבים 

רוח הטמאה אעביר מן הארץ.

י(]ב[.  )פ"ה,  שם  שמו"ר  כח]א[.  פרשתנו  תנחומא    )50
ובכ"מ.

]א[ ואמת זה משה – שנאמר 'בכל ביתי נאמן הוא'.

]ב[ ואמת זה משה - שנאמר 'לא כן עבדי משה וגו".

51(  ב"ב עד, א]א[. סנהדרין קי, סע"א ואילך. תנחומא 
קרח יא. וראה לקו"ת ואתחנן ה, סע"ב]ב[.

אמרין:  דהוו  ושמעית  שמעת,  מאי  אצית  לי:  אמר  ]א[ 
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 הכוונה איננה שמשה לא אמר ח"ו דבר שהוא 
צדיקים  ובמיוחד  אחרים,  גם   - האמת  היפך 
שמדתם היא מדה אחרת של קדושה )חסד וכו'( 
לגמרי מכל ענין של שקר ח"ו52 - אלא  רחוקים 
הכוונה היא שבמשה האירה ~אמת ה'", שזוהי 

נצחיות, ללא שינויים.

 ומשום כך אנו רואים שמעשי ידי משה הם 
לא  משה  שעשה  שהמשכן  כמחז"ל53  ניצחיים. 
חרב, אלא נגנז, ועומד לעולם ולעולמי עולמים54 

משה ותורתו אמת והן ] - ואנחנו[ בדאין.

]ב[ וזהו שארז"ל משה אמת ותורתו אמת כי משה מלגאו 
ויעקב מלבר . . וע"כ נק' משה אמת וגם כי דעת עליון דז"א 
שרשו מתיקון ואמת שבי"ג מדה"ר דא"א כמ"ש במ"א. וגם 

כי אמת הוא בחינת לא שניתי.

52(  ראה לקו"ש חכ"ד )ע' 255]א[. וש"נ( שגם אהרן רק 
שינה מפני השלום אבל לא שיקר ח"ו )אלא שאצל משה, 

שענינו מדת האמת, ג"ז לא שייך. ע"ש(.
]א[ אבל משה רבינו - מדתו היא מדת האמת, ולכן בלתי 

אפשרי אצלו אופן זה של השכנת שלום.

אמנם "מותר . . לשנות בדבר השלום" זוהי הוראה של 

התורה, שהיא תורת אמת,

וכפי שכבר הוסבר בהרחבה במקום אחר הדיוק בלשון 

חז"ל "מותר . . לשנות - שזהו "שינוי" בלבד, אך לא שקר 
ח"ו,

אך בכל זאת קשורה דרך זו עם "העלם" של מדת האמת, 
ולכן אין היא תואמת את יעודו של מי שמדתו ודרגתו היא 

מדת  היא  שמדתו  לאהרן.  מתאימה  זו  דרך  האמת.  מדת 
החסד.

ר"פ  עה"ת  צפע"נ  וראה  סע"א]א[*.  ט,  סוטה    )53
תרומה]ב[. ובכ"מ.

קרשיו,  מועד,  אהל  נגנז  ראשון,  מקדש  משנבנה  ]א[ 
חסדא  רב  אמר  היכא?  ואדניו.  ועמודיו  ובריחיו  קרסיו 

אמר אבימי: תחת מחילות של היכל.

]ב[ ועשו וגו'. כאן נקט ועשו, דבר הנקרא על שם משה 

כלי  גבי  והנה  ט.  דף  סוטה  עין  לעולם,  נתבטל  לא  רבנו 
בהל'  ז"ל  הרמב"ם  כמ"ש  הקדושה,  בטל  דלא  כ"כ  שרת 

כהמ"ק גבי . . אך ארון לא הי' כלי שרת ולכך נגנז.

54(  ראה יומא עב, סע"א]א[. סוכה מה, ב. בחיי תרומה 
כו, טו]ב[.

סברן  אבד  תאמר  שמא   .  . שטים  עצי  דכתיב  מאי  ]א[ 
לעולם  שעומדין   - עמדים  לומר  תלמוד   - סכויין  ובטל 

ולעולמים.

)המאירה(  ה'  ~אמת  האירה  משה  אצל  כי   -
לעולם", ולכן גם מעשיו הגשמיים הם נצחיים.

עצמו,  משה  לגבי  וכמה  כמה  אחת  על  ז. 
עומד  להלן  . מה   . משה  מת  ~לא   - כמחז"ל55  
בכך  החידוש  ומשמש".  עומד  כאן  אף  ומשמש 

הוא:

לגבי צדיקים בכלל נאמר56, שאפילו במיתתם 
הזקן מבאר  ויותר מכך: אדמו"ר  חיים.  קרויים 
הזה  בעולם  נמצא  שנפטר  שצדיק  בארוכה57 

ולעולמי  לעולם  שעומדין  עומדים",  שטים  "עצי  ]ב[ 
עולמים.

55(  סוטה יג, סע"ב]א[. זח"א לז, סע"ב]ב[.
]א[ לא מת משה, כתיב הכא: וימת שם, וכתיב התם: ויהי 
שם עם ה', מה להלן עומד ומשמש, אף כאן עומד ומשמש.

]ב[ והיו ימיו מאה ועשרים שנה, רמז למשה דעל ידיה 
נשא  לבני  חיין  זריק(  )ס"א  יריק  וכדין  אתיהיבת.  תורה 
מההוא אילנא דחיין. וכך הוה. אלמלא דחבו ישראל הדא 
הוא דכתיב חרות על הֻלחות, חרות ממלאך המות. דהא 

אילנא דחיי הוה משיך לתתא. 

]תרגום: והיו ימיו מאה ועשרים שנה - רמז למשה, שעל 
אדם  לבני  חיים  זורק[  ]ס"א  מוריק  ואז  תורה.  נתנה  ידו 
מאותו עץ החיים. וכך היה. אלמלא שחטאו ישראל. זהו 
שכתוב חרות על הֻלחות. חרות ממלאך המות. שהרי עץ 

החיים היה מושך למטה[.

56(  ברכות יח, סע"א ואילך.
כי החיים יודעים שימותו אלו צדיקים שבמיתתן נקראו 

חיים.

57(  אגה"ק ביאור לסי' זך.
איתא בזוה"ק דצדיקא דאתפטר אשתכח בכלהו עלמין 
יתיר מבחיוהי כו' . . כנודע שחיי הצדיק אינם חיים בשרים 
כ"א חיים רוחניים . . ולכן ארז"ל שאין אדם עומד על דעת 
רבו וכו' אבל לאחר פטירתו . . יכול כל הקרוב אליו לקבל 

ישראל  מלך  ש"דוד  ולהעיר  בדוד.  גם  שכ"ה  ושם.   )*

דוד הם העומדים  ו"מלכי בית  א(,  )ר"ה כה,  וקיים"  חי 

ולהעיר  ה"ט(.  פ"א  מלכים  הלכות  )רמב"ם  לעולם" 
היא  דוד  במעשה  שהנצחיות   )504 )ע'  חט"ז  מלקו"ש 

– אתהלך  אדה"ז  ]ועיין מאמרי  שבו  הביטול  ענין  מצד 

ע' תרפח.  ויקרא ח"ב  ב. מאמרי אדמהמ"צ  )ע'  לאזניא 

ס"ע תרפט ואילך(: משה . . חירות משעבוד מל' המות 

לקמן  וראה  ע"ש[.  כו'.  בו הארת משה  הי'   .  . ודוד   .  .

הערה 58.
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חיים  אינם  הצדיק  ~חיי  כי  בחייו,  מאשר  יותר 
בשרים כי אם חיים רוחניים", וה~חיים רוחניים" 
גם  הזה  מהעולם  מסתלקים  אינם  הצדיק  של 
נעקר  אינו  ~דבר שבקדושה  כי  פטירתו,  לאחר 
לגמרי מכל וכל ממקומו", ואדרבה, אז הם במדה 
רוחניותו  על  אין  אז  כי  שאת,  ביתר  מסויימת 

שום מגבלות מצד הגוף.

וענין  ביטוי  מוצאים  אנו  אין  זאת,  למרות 
זה – ~לא מת" אצל צדיקים אחרים58, אלא אצל 

משה בלבד, וכן אצל יעקב, כדלהלן בסעיף ח'.

וי"ל הביאור בזה:

 אצל צדיקים אחרים ישנו הענין של ~אשתכח 
באופן   - הזה  בעולם  גם   - עלמין"  בכלהו 
שרוחניותם נמצאת בעולם הזה כך שתלמידיהם 
רבם.  מנשמת  רוחנית  השפעה  לקבל  יכולים 
אך חיי הצדיק עצמם אינם קשורים ומלובשים 
שבחייהם  מכך,  יוצא  העולם.  בגשמיות 
והוא,  מסויים,  שינוי  זאת  בכל  חל  הרוחניים 
בגשמיות  עוד  מלובשים  הם  אין  שבפטירתם 

חלק מבחי' רוחו שבג"ע הואיל ואינה בתוך כלי ולא בבחי' 
חלקם  לקבל  לתלמידיו  מאד  נקל  הלכך   .  . גשמי  מקום 

מבחי' רוח רבם העצמיית.

שהניח  דוד  שם(  קה"ר  וראה  א]א[.  )קטז,  בב"ב    )58
בעוד  ועד"ז  מיתה(  )ולא  שכיבה  בו  נאמרה  כמותו  בן 
ורק  מת",  ~לא  הלשון  בזה  נאמר  לא  אבל   - מקומות. 
~כאילו" )ב"ר )פמ"ט, ד]ב[( ופרש"י עה"פ וירא יח, יט]ג[( 
)ולהעיר  מת"  ~לא  בהם  שנאמר  ויעקב  במשה  משא"כ 

מרש"י ס"פ וילך]ד[(.
שמע  "והדד  דכתיב  מאי  חמא,  בן  פנחס  רבי  דרש  ]א[ 
במצרים כי שכב דוד עם אבותיו, וכי מת יואב שר הצבא" 
בו  נאמרה  וביואב  'שכיבה'  בו  נאמרה  בדוד  מה  מפני 
'מיתה' . . אלא דוד שהניח בן כמותו, נאמרה בו שכיבה. 

יואב שלא הניח בן כמותו, נאמרה בו מיתה.

]ב[ תני ר"ש בן יוחאי אומר כל מי שיש לו בן יגע בתורה 
כאילו לא מת, שנאמר למען הביא ה' על אברהם את אשר 

דבר אליו לא נאמר אלא את אשר דבר ה' עליו.

למען הביא. כך הוא מצוה לבניו שמרו דרך ה' כדי  ]ג[ 

שיביא ה' על אברהם וגו'. על בית אברהם לא נאמר, אלא 
על אברהם, למדנו כל המעמיד בן צדיק כאלו אינו מת.

]ד[ שכל זמן שיהושע חי נראה למשה כאלו הוא חי.

העולם. ומשום כך אין מתאים לומר על כך ~לא 
מת" - שלא חל כלל שינוי ו~נפל מדרגי'"59.

כיון  מת":  ~לא  אומרים  משה  על  משא"כ   
מיתה  תיתכן  לא  האמת,  מדת  היא  שמדתו 
והפסקה בחייו גם כפי שהם קשורים לגשמיות 
של  בגשמיות  גם  קיימת  נצחיותם  העולם. 

עוה"ז60.

בכל  דמשה  ~אתפשטותא  חז"ל61  ואומרים   

 - ובכ"מ.  רע"א]א[(  )נז,  חוקת  בלקו"ת  הל'  כ"ה    )59
ובזח"ג )קלה, ב( ~דנחית מדרגא".

]א[ מאן דנפיל מדרגי' אקרי מית.

שהענין  משמע  שם]א[(  סוטה  )לע"י  יעקב  ובעיון    )60
דמשה לא מת הוא גם בנוגע לגופו )ולהעיר מרש"י ברכה 
)ובחדא"ג  ליעקב  בנוגע   66 וראה לקמן הערה  ז]ב[(.  לד, 
ע"ד  הוא  מת  לא  דמשה  שהענין  שם]ג[  סוטה  מהרש"א 

יעקב לא מת(.
עדיין  אף  משמע  ה'  עבד  משה  שם  וימת  מדכתיב  ]א[ 
לעז  להוציא  שלא  ויקבור  וימת  דכתיב  והא  ה'  עבד  הוא 
על צדיקים ראשונים כמו דאיתא בתענית גבי יעקב אבינו 

לא מת.

]ב[ לא כהתה עינו - אף משמת.

]ג[ וי"א לא מת משה כתיב כו' . . מה להלן עומד ומשמש 
יותר  שימושה  גדול  בעלמא  כדאמרי'  השימוש  נקט  כו' 
וכה"ג  נוטל,  פ'  לקמן  מפורש  השימוש  וענין  מלימודה 

אמרו בתענית יעקב אבינו לא מת ומפורש שם.

ועוד  )קיב, רע"א]א[. קיד, רע"א]ב[(.  61(  תקו"ז תס"ט 
]הובא בתניא פמ"ד )סג, א(]ג[ לגבי הארת משה ~בנפשות 
סו"ס  אגה"ק  רפמ"ב]ד[.  שם  גם  וראה  ישראל".  בית  כל 

זך]ה[[.
אשרי  מש"ה,  בגימטריא  לו  שככ"ה  העם  אשרי  ]א[ 
 .  . בא  ודור  הולך  דור  אתמר  דעליה  אלוקיו,  שה'  העם 
ואתפשטותיה הוא בכל דרא ודרא . . דאיהו שקיל לֻכלהו, 
ששים  ילדה  אחת  אשה  מתניתין  מארי  דאוקמוה  כמה 
רבוא, ומנו? משה דשקיל כששים רבוא, ובגין דא אתמר 
איהו  בא  ודור  עלמא,  לההוא  בא(  )ודור  הולך  דור  עליה 

ייתי כמלקדמין. 

]תרגום: אשרי העם שככ"ה לו בגימטריא מש"ה, אשרי 
 .  . בא  ודור  הלך  דור  נאמר  שעליו  אלוקיו,  שה'  העם 
והתפשטותו היא בכל דור ודור . . שהוא שקול לֻכלם, כמו 
רבוא,  ששים  ילדה  אחת  אשה  המשנה,  בעלי  שבארוהו 
ומיהו? משה ששקול כששים רבוא, ומשום זה נאמר עליו 
דור הלך )ודור בא(, לאותו העולם, ודור בא הוא יבא כמו 

מקדם[.
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ב~חכמי  מתלבשת  משה  נשמת   - ודרא"  דרא 
ובמיוחד  ודור62,  דור  שבכל  העדה"  עיני  הדור 
כמשה"63  בו  שאין  דור  ש"אין  הדור,  בנשיא 

]ב[ זכאין אינון צדיקיא, דמשלפי נשמתהון מהאי גופא 
ועטרין  דכתרין  אתר  כלא,  דכליל  אדם  דאקרי  קדישא 

קדישין מתחברין תמן בצרורא דאתכלא. 

נשמותיהם  ששולפים  הצדיקים  הם  אשרי  ]תרגום: 
המקום  הכל,  שכולל  אדם,  שנקרא  הזה  הקדוש  מהגוף 
בצרור  שם  מתחברים  הקדושות  והעטרות  שהכתרים 

האשכול[.

ואורו  טובו  מרב  מנהו  ושמץ  קצהו  אפס  הרי  מ"מ  ]ג[ 
בתיקונים  כמ"ש  ודור  דור  בכל  ישראל  לכללות  מאיר 
רק  וכו'  לון  לאנהרא  ודרא  דרא  בכל  דאתפשטותיה 
שהארה זו היא בבחי' הסתר והעלם גדול בנפשות כל בית 

ישראל.

]ד[ אלא הענין הוא כי כל נפש ונפש מבית ישראל יש בה 
מבחי' משרע"ה כי הוא משבעה רועים הממשיכים חיות 
ואלקות לכללו' נשמות ישראל שלכן נקראים בשם רועים 
דהיינו  מהימנא  רעיא  ונקרא  כולם  כללו'  הוא  ומשרע"ה 
שממשיך בחי' הדעת לכללות ישראל לידע את ה' כל אחד 
כפי השגת נשמתו ושרשה למעלה ויניקתה משרש נשמת 

משרע"ה.

שאחר  ע"ה  רבינו  משה  על  בתיקונים  כדאיתא  ]ה[ 
פטירתו מתפשטת הארתו בכל דרא ודרא לששים רבוא 

נשמות.

א  צג,  חולין  שם]ב[.  תקו"ז  וראה  רפמ"ב]א[.  תניא    )62
ובפרש"י )וש"נ(: משה שפיר קאמרת. תו"א יתרו סח, ג]ג[. 

סט, ג]ד[.
ניצוצין  יורדין  ודור  דור  בכל  כן  על  יתר  זאת  ועוד  ]א[ 
ונפש של חכמי הדור  מנשמת משרע"ה ומתלבשין בגוף 
ולעבדו  ה'  גדולת  ולידע  עיני העדה ללמד דעת את העם 

בלב ונפש.

]ב[ ]ראה הערה 61[.

]ג[ הנה אתפשטותא דמשה בכל דרא היא בחי' הבטול 
שיש בכל אדם לפום מאי דמשער בלביה בקיום התורה 

והמצות בבחי' בטל רצונך.

]ד[ משה שפיר קאמרת. רבא בחי' משה. ורב יוסף אמר 
ישיבות  וכל ראשי  א' מכיר בחינתו.  מרא דאברהם שכל 
הדחילו  הממשיך  הוא  שהרי  משה  בחי'  הן  דור  שבכל 

ורחימו.

63(  ב"ר פנ"ו, ז.
תני  ויקרא אליו מלאך ה' מן השמים אברהם אברהם. 

רבי חייא לשון חיבה לשון זירוז, ר' אליעזר בן יעקב אמר 
לו ולדורות, אין דור שאין בו כאברהם ואין דור שאין בו 

כיעקב ואין דור שאין בו כמשה.

שבו  ודור,  דור  בכל  ~משה"  להיות  )מוכרח 
מלובשת נשמת משה(.

כיון  אך   - משה  של  גופו  זה  שאין  ]ואע"פ   
חיים  אם  כי  בשרים  חיים  אינם  הצדיק  ש~חיי 
של  הבשריים  החיים  משה  חיי  אין  רוחניים", 
וחייו  נשמתו.  של  הרוחניים  החיים  אלא  גופו, 
על  הגשמי  הזה  בעולם  נצחיים  אלו  הרוחניים 
ידי התלבשותם בגוף של נשיא הדור שבכל דור 

ודור[.

למאמר  ההסברים  אחד  שזהו  לומר,  ויש  ח. 
 .  . מת  לא  אבינו  ~יעקב  יעקב:  אודות  חז"ל64 
וקברו  חנטייא  וחנטו  ספדנייא  ספדו  בכדי  וכי 

קברייא . . מה זרעו בחיים אף הוא בחיים".

~וכי בכדי  ואין מובן: היכן המענה לשאלה   
ספדו . . וחנטו . . וקברו . ."?

זרעו  ~מה  שבתשובה  אומרים65,  המפרשים   
להבהיר  היא  הכוונה  בחיים"  הוא  אף  בחיים 
שבמילים ~יעקב אבינו לא מת" אין הכוונה לחיי 
~ודאי  אלא  מיתה,  היתה  אכן  שבהם  הגוף66, 

בנפש קאמרי".

64(  תענית ה, ב]א[. - וברש"י ויחי )מט, לג]ב[( הובא רק 
~יעקב אבינו לא מת", ונת' בשיחת ש"פ ויחי תשמ"ו.

ליה  יתבי בסעודתא, אמר  יצחק הוו  ורבי  נחמן  ]א[ רב 
הכי  ליה,  אמר  מילתא!  מר  לימא  יצחק:  לרבי  נחמן  רב 
קנה  יקדים  שמא  בסעודה,  מסיחין  אין  יוחנן:  רבי  אמר 
ליה: הכי אמר  לידי סכנה. בתר דסעוד אמר  ויבא  לושט 
רבי יוחנן: יעקב אבינו לא מת. - אמר ליה: וכי בכדי ספדו 
ספדניא וחנטו חנטייא וקברו קברייא? - אמר ליה: מקרא 
אני דורש . . מקיש הוא לזרעו, מה זרעו בחיים - אף הוא 

בחיים.

בו, ואמרו רבותינו  ומיתה לא נאמרה  ויאסף.  ויגוע  ]ב[ 

ז"ל יעקב אבינו לא מת.

65(  חדא"ג מהרש"א. וראה הערה הבאה.
66(  אבל בפרש"י )תענית שם]א[( דהא ד"חנטו חנטייא 
גם  והיינו שלא מת  הי'",  חי  אבל  נדמה להם שמת  )כי( 
בגוף )וכ"מ בתוס' שם]ב[. וראה גם עיון יעקב, הרי"ף]ג[, 

שם]ד[.  מהרש"א  חדא"ג  וראה  שם.  לע"י  ועוד  יוסף  עץ 
מנ"א  כ'  בשיחה  ונת'   - ואילך]ה[(   1260 ע'  ח"ד  לקו"ש 
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החידוש  מהו  זה  לפי  מובן:  אין  עדיין  אך   
אצל יעקב שדוקא עליו נאמר לא מת? - אצל כל 

צדיק חיי הנפש הם נצחיים67! 

הוא: החידוש של  לכך  לומר, שההסבר  ויש 
אחרים  צדיקים  לעומת  מת"  לא  אבינו  ~יעקב 

תשל"א]ו[.
]א[ אף הוא בחיים - שיביאנו בגולה כדי לגאול את בניו 
לעיניו, כמו שמצינו במצרים: וירא ישראל וגו', ודרשינן: 
ישראל סבא, ודחנטו חנטיא - נדמה להם שמת, אבל חי 

היה.

ולא  ויגוע  דכתיב  משמע  וכן   - מת  לא  אבינו  יעקב  ]ב[ 
כתיב וימת.

להקב"ה  מקום  בזה  אין  ה'  עבד  משה  שם  וימת  ]ג[ 
להספידו דוי שמת משה עבד ה' כי גם אל המנוחה אשר 

הוא הולך הוא עבד ה'.

]ד[ וי"א לא מת משה כתיב כו ומשום הך קושיא דפ"ק 
דבבא בתרא )טו.( וכי אפשר משה מת וכותב וימת משה 
גו' משו"ה קאמרי דלא מת וסמכו לה אגזירה שוה דשם 
שם מה להלן עומד ומשמש כו' נקט השימוש כדאמרינן 
בעלמא גדול שמושה יותר מלמודה וענין השמוש מפורש 
לקמן פרק היה נוטל וכה"ג אמרו בתענית פרק קמא יעקב 

אבינו לא מת ומפורש שם.

מת  שלא  בחדא"ג  עיין  מת.  לא  אבינו  יעקב  בענין  ]ה[ 
וי"ל  בתוס'.  כן  ל"מ  ולכאורה  בגוף.  משא"כ  בנפש,  היינו 
וכי  הקושיא  אחרי  ולא  הקס"ד,  לפי'  הם  התוס'  דדברי 

בכדי ספדו ספדיא כו'.

]ו[ החילוק בין יעקב, לאברהם ויצחק, הוא שדוקא יעקב 
היתה "מטתו שלימה".

ועפ"ז מובן הטעם שרק בנוגע ליעקב אפשר לומר ש"לא 
ה"צדיקים  כל  אצל  שזהו  לנשמתו,  בנוגע  רק  לא   – מת" 
הוא  ש"חי  להגוף,  בנוגע  אלא  חיים",  נקראו  שבמתתם 

לעולם".

טיפת  ע"י  הבנים,  אל  ונמשך  שייכות  לו  יש  האדם  גוף 
האב, כדאיתא בגמרא: "לובן שממנו גידים ועצמות וכו'" . 
. וכיון שחלק זה )מגופם של אברהם ויצחק( מת ביחד עם 
ויצחק ש"לא  – אי אפשר לומר על אברהם  ישמעל ועשו 

מת", אלא "חי הוא לעולם".

הוא  "חי  אלא  מת  לא   – שלימה"  ש"מטתו  יעקב  ורק 
לעולם".

אצל  גם  הרי   - בחיים"  ד"זרעו  הענין  משום  ואם    )67
זה )ראה לעיל הערה  צדיקים אחרים מצינו דוגמת ענין 

58 ~הניח בן כמותו". ועוד(. וראה מפרשי הע"י. ואכ"מ.

הוא בודאי לגבי חייו הגשמיים: כיון שמדתו של 
יעקב היא68 מדת האמת69

68(  כנ"ל במשה, וכידוע ד"משה מלגאו ויעקב מלבר" 
)ראה תקו"ז תי"ג - כט, א]א[(, ושניהם ענינם תורה )ראה 
וראה  ובכ"מ(.  וסע"ב]ג[.  סע"א]ב[  ה,  ואתחנן  לקו"ת  בזה 
 - החסידות  )וע"ד  ועוד  שם]ד[  תענית  )בע"י(  הרשב"א 
השייכות   - ועוד(  ד]ה[(  פח,   - )ב"ליקוטים"  עינים  מאור 

דיעקב לא מת לזה שיעקב ענינו תורה.
איהו  ודאי  ויעקב  שלם',  יעקב  'ויבא  ביעקב:  אתמר  ]א[ 

דיוקנא דעמודא דאמצעיתא מסטרא דלבר.

]תרגום: נאמר ביעקב 'ויבא יעקב שלם', ויעקב הוא ודאי 
דמותו של העמוד האמצעי מצד החיצוני[.

שהוא  אמת  ומדתו  התיכון  בריח  הוא  יעקב  בחי'  ]ב[ 
הארה מכתר.

]ג[ וזהו שארז"ל משה אמת ותורתו אמת כי משה מלגאו 
 .  . ויעקב מלבר פי' יעקב הוא תפארת ומשה הוא הדעת 
וע"כ נק' משה אמת וגם כי דעת עליון דז"א שרשו מתיקון 
ואמת שבי"ג מדה"ר דא"א כמ"ש במ"א. וגם כי אמת הוא 

בחינת לא שניתי.

]ד[ ויעקב היה מזוקק וכל זרעו אתו כולו זרע אמת והוא 
זרעו של יעקב שהוא איש אמת כאמרו תתן אמת ליעקב . . 

ועל  באמת.  מת  הוא  הרי  החיים  ממקור  הנפרד  וכל 
האבות  אמרו  ולא  מת  לא  אבינו  יעקב  אמרו  הזו  הכונה 
לא מתו כי מקצת זרעם מת והוא המעיד כי לא היה כח 
שנבחר  יעקב  זרע  וע"כ   .  . הפסק  שום  בלי  חי  תולדותם 
כולו מעיד על השרש שלא היה בו שום הפסד וכולו זרע 

אמת כולנו חיים.

החלק  נקרא  אדם  כאמור  אדם,  התורה  זאת  וזהו  ]ה[ 
אלוקה שבתוכו והוא האותיות מהתורה, אך אין התורה 

מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה.

ספי"ג]ג[.  תניא  א]ב[.  קסא,  סע"א]א[.  קלט,  זח"א    )69
שם]ד[.  ואתחנן  ופ'   )29 )שבהערה  ומסעי  מטות  לקו"ת 

ועוד. וראה לקו"ש חכ"ה ע' 255 ובהנסמן שם]ה[.

בהשייכות דיעקב לא מת למדת האמת שלו - ראה גם 
בתו"ש  שהובאו  מפרשים  שם]ו[.  תענית  )בע"י(  הרשב"א 
ועוד. וראה גם תו"ח ויחי קז, סע"א  ויחי שם )אות תח(. 
לוי"צ  תורת  הקבלה(  )ע"ד  ובארוכה  ועוד.  ואילך]ז[. 
לתענית שם )ס"ע ז ואילך* - הובא בקיצור בלקוטי לוי"צ 
לזהר פרשתנו ע' יא]ח[(. ועוד. וראה לקו"ש חט"ו ע' 429 

ואילך]ט[.
וההוספה בפנים - היא שמשו"ז יש נצחיות לחיי יעקב 

גם בגשמיות.
]א[ ואי תימא, היך לא ידע יצחק כל עובדוי בישין דעשו, 
שכינתא,  עמיה  שריא  לא  דאי  עמיה,  הות  שכינתא  והא 
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היך יכיל לברכא ליה ליעקב בשעתא דברכיה . . דבההיא 
שעתא דעאל יעקב קמי אבוהי עאלת עמיה שכינתא. וכדין 
מדעתא  ויתבריך  לברכא,  דאתחזי  יצחק  בדעתוי  חמא 

דשכינתא.

מעשיו  כל  את  ידע  לא  יצחק  איך  תאמר,  ואם  ]תרגום: 
לא  שאם  עמו?  היתה  השכינה  והרי  עשו,  של  הרעים 
שרתה עמו שכינה, איך יכל לברך את יעקב בשעה שברך 
יעקב לפני אביו, נכנסה  . שבשעה ההיא שנכנס   . אותו? 
עמו שכינה, ואז ראה יצחק בדעתו שראוי לברכה ויתברך 

מדעת השכינה[.

]ב[ ודובר אמת, דא יעקב. ודאי יעקב באמת אתדבק.

נדבק  שיעקב  ודאי  יעקב.  זה   - אמת  ודובר  ]תרגום: 
באמת[.

]ג[ כי הנה מדת אמת היא מדתו של יעקב הנקרא בריח 
המעלות  מרום  הקצה  אל  הקצה  מן  המבריח  התיכון 
מבריח  ומדרגה  מעלה  ובכל  דרגין  כל  סוף  עד  ומדרגות 
תוך נקודה האמצעית שהיא נקודת ובחי' מדת אמת שלה 

ומדת אמת היא נחלה בלי מצרים ואין לה שיעור.

]ד[ ]ראה הערה 50[.

]ה[ כפי שאנו רואים, שמבין שלושת האבות, יעקב הוא 
היחיד שעבר שנים רבות של גלות ושעבוד - עשרים שנה 
בבית לבן, בעבודתו עבורו באופן של "הייתי ביום אכלני 

חורב... עבדתיך", 

אצל  מוצאים  אנו  אין  ושעבוד  גלות  של  כזה  ומצב   .  .
אברהם או יצחק - בכל זאת, גם תקופת גלות זו לא גרמה 
להפרעה או רפיון ח"ו בעבודתו הנעלית של יעקב - "עם 

לבן הרשע גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי".

ייתכנו  - מידת האמת, שבה לא  זהו החידוש של יעקב 
שינויים, ולכן הוא נשאר באותו תוקף, בכל המצבים, ללא 

שום שינוי, ואפילו בגלות אצל לבן וכדומה.

]ו[ ]ראה הערה 68[.

התיקון  דבחי'  בשלימות  שלם  היה  שיעקב  ואע"פ  ]ז[ 
לא כאברהם שיצא ממנו ישמעאל כו' והוא בקו האמצעי 
אפי'  לחיצונים  נמשך  לא  ששם  הוי'  בשם  ת"ת  דבחי' 
כמ"ש  עמו  אלקיו  ה'  כמ"ש  הכלים  דחיצונית  מחיצונית 
במ"א וכמ"ש וכבודי לאחר לא אתן כו' )ולכך אמרו דיעקב 

לא מת כו'(.

שיעקב  ומה  ת"ת,  הוא  יעקב  הנה  בי  הוא  והענין  ]ח[ 
מיתת  ע"ד  והוא  מתהו.  הוא  המיתה  שרש  הנה  מת, 
כי  אמת.  הכל  מת,  לא  שיעקב  אמרו  ורז"ל  דתהו.  הת"ת 
אך  דבריאה,  לכתר  וירדה  שלו  הכלי  שנשבר  אם  ת"ת 
עד  שנתפשטו  הכתר  בכלי  ונתכסה  במקומו  נשאר  אורו 

- תתן אמת ליעקב70 - לכן הכרחי לומר, שחיי 
יעקב נצחיים בכל מקום, גם בעולם הזה הגשמי. 
ולכן שואלת הגמרא ~וכי בכדי . ." - כיצד ייתכן 
לומר ש~לא מת" בגשמיות, כאשר חנטו חנטייא 

בגופו של יעקב?

ומשיבה הגמרא – ~מה זרעו בחיים אף הוא 
נצחי  ענין  )וזהו  בחיים"  ש~זרעו  כיון  בחיים": 
יעקב  בני  אצל   - ח"ו  הפסקה  בו  תיתכן  שלא 
לא ייתכן כליון ח"ו71(, לכן ~אף הוא בחיים" כי 
ה~חיים" של ~זרעו" אינם שונים כלל מחיי יעקב72 
)אלא חיי )ונשמת( יעקב נמשכים )ומתלבשים( 
בחיים"  ש~זרעו  לכך  הסיבה  וזוהי  ב~זרעו"(. 
חיי  הם  אלא  בחיים",  ~הוא  כי   - נצחי(  )באופן 
יעקב, מדת האמת, שבהם לא ייתכן שום הפסק.

הת"ת. והתפשטות כלי הכתר הי' בכח נה"י שלו שנפגמו . 
. וכמ"ש מזה ברשימה על מארז"ל רב נחמן ורב יצחק הוו 
ע"ש  כו'  מת  לא  יעקב  יוחנן  א"ר  הכי  כו'  בסעודתא  יתבי 

היטב.

]ט[ נאמר בגמרא ש"יעקב אבינו לא מת, מה זרעו בחיים 
מיתה,  הביטוי  אצלו  כתוב  אין  ולפיכך  בחיים",  הוא  אף 
ומשמעות הדברים היא: החיים האמיתיים של יעקב הם 

כאשר "זרעו בחיים" -

וקיום  נצח  חיי  הם  אמיתיים  שחיים  כיון  כלומר, 
מקור  הוא,  ברוך  הקדוש  אצל  זה  למושג  )בדומה  לעד 
החיים  ניכרים  לפיכך  ישראל(,  מחוברים  שאליו  החיים, 
נצחיותם,  את  רואים  כאשר  דוקא  יעקב  של  האמיתיים 
אינה  החיות  כלומר,  הגוף.  מן  יוצאת  שהנשמה  לאחר 
בעולם  למטה  גם  אלא  הנשמה,  בחיי  רק  נצחית  נשארת 
שהם  בניו,  אצל   - יעקב  של  אמיתית  חיות  נשארת  הזה 

חיים בחיים האמיתיים של יעקב אבינו.

70(  מיכה בסופו.
71(  ראה ב"ב )קטו, ריש ע"ב( ~גמירי דלא כלה שבטא". 
וברשב"ם: וראי' לדבר במלאכי )ג, ו( כי אני ה' לא שניתי 

ואתם בני יעקב לא כליתם.
72(  ראה אגה"ק ס"ז )קיא, סע"ב( דנשמת יעקב ~כלולה 

מכל הנשמות שבישראל מעולם ועד עולם". ע"ש.
שתיקן  דאדה"ר  שופריה  מעין  דיעקב  שופריה  והנה 
הנשמות  מכל  כלולה  ג"כ  נשמתו  והיתה  אדה"ר  חטא 
שבישראל מעולם ועד עולם . . שהיתה כלולה ומלובשת 
בנשמת ישראל סבא הכלולה מכל הנשמות וזהו ויקרא לו 

אל אלקי ישראל.

*( בתורת לוי"צ שם מבאר ההפרש בין משה ליעקב, 

לא מת )ע"ש(. ואולי הוא ע"פ המ"ד הא'  יעקב  שדוקא 

בסוטה שם "וימת משה ספרא רבה דישראל". ואכ"מ.
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בעולם  גם  נצחיים  יעקב  שחיי  מכך,  יוצא   
הזה הגשמי.

רש"י  דברי  יובנו  לעיל  האמור  כל  לפי  ט. 
אודות משה ~כדאי הלידה שתכפר על המיתה"73:

)ז' אדר תק"ד(  73(  ראה גם יערות דבש ח"א דרוש ג 
)ז' אדר תק"ה( קרוב לתחלתו]ב[.  ח  בסופו]א[. שם דרוש 
החיד"א בס' דברים אחדים דרוש ג )ט, ריש ע"ב]ג[(. ועוד. 

וראה גם לקו"ש ח"ו ע' 362 ואילך]ד[.
]א[ משה שפיר קאמרת, ופירש"י לכל תלמיד חכם קרא 
היא  וזו  בו,  ניצוץ  משה  נשמת  כי  ז"ל,  האר"י  ופי'  משה, 
הכונה, כי המן שמח שמת בו משה ואפס מגינם, והוא לא 
ידע שבז' באדר מת אבל תיכף נולד משה, כי זרח השמש 
משה  נולד  נאמר  ולכך  ומגן.  עזר  לישראל  ותמיד  וכו', 
לאחר שאמר מת, משה להורות כי אחר מותו תיכף נולד 
משה אחר, כי לא אלמן ישראל מאלקים, ותמיד משפיע 
כמשה  למגן  לנו  להיות  משמים  וקדוש  עזר  לנו  וישלח 

רבינו ע"ה.

]ב[ ועוד בזה, כי כבר פירשו במה שאמרו 'משה שפיר 
והוא  משה,  נקראים  בכלל  חכמים  תלמידי  כי  קאמרת', 
כי כבר פירשו במה שאמרו 'יעקב לא מת' 'משה לא מת', 
הם  רק  למעלה,  נסתלקו  לא  ונפשם  נשמתם  כי  והיינו 
וביחוד  הדור,  על  להגין  החיים  נשמות  עם  מתקשרים 
משה נשמתו ונפשו תמיד נקשרת עם חכמי הדור ואדוקה 
בהם, נפשו קשורה בנפשם, כי הוא מקור החכמה והמדע 
והתבונה בתורה, שהיא ממרום קדשו, אשר ה' יערה רוח 
עיקר  הוא  כי  לבד,  למשה  הוא  תורה,  לומדי  על  ממרום 
הצינור המקבל חכמות אלקים, ועל ידו יושפעו לישראל 
'מתחילה  חז"ל  מאמר  וזחו  בהם,  כלולה  נשמתו  להיות 
להנחיל  עין  טובת  נהג  והוא  לבדו',  למשה  תורה  ניתנה 

לישראל, ולכך נקראת תורת משה, ולכך 

עלתה  ולא  לשמה,  תורה  לומדי  בכל  מתדבק  משה 
נשמתו למעלה, רק תמיד שרשה דבוק עם נשמת צדיקים 
ותלמידי חכמים, וזהו 'ולא ידע איש את קבורתו. כי הוא 
חכם  תלמיד  כל  ולכן  הדור,  חכמי  כל  עם  בגולה  קבור 

נקרא משה.

כשמת,  דמיד  הכונה,  אך  מת,  דבז'  ידע  שהוא  וי"ל  ]ג[ 
נולד, ע"י ניצוצו אשר בחכמי הדור, ומגין על השמד.

שמח  אדר  בחודש  פור  שנפל  כיון  בגמרא:  איתא  ]ד[ 
בו  שמת  בירח  פור  לי  נפל  אמר:  גדולה,  שמחה  )המן( 
באדר  ובשבעה  מת  באדר  שבשבעה  יודע  הי'  ולא  משה, 

נולד.

באה  המיתה  שהרי  כלל,  מובן  אינו  התירוץ  ולכאורה 
אחרי הלידה ומבטלתה. 

לעולם  בא  שלא  עד  רועה,  הי'  משה  כי  בזה,  והביאור 
נתייחד להיות רועה וגואל ישראל, להיות גואלם ממצרים 

ולהביאם אל הר האלקים חורבה לקבל התורה.

על  נגרמה  לא  משה,  של  נצחיותו  האמת,   
נבעה  משה  של  נצחיותו   - שלו  עבודתו  ידי 
~וה' אלקים  ה'",  ~אמת  מכך שבנשמתו האירה 

אמת"74.

שהתחיל  לפני  אף   - בלידתו  מיד  ולכן   
עבודתו – ~נתמלא הבית כולו אור": ה~נצחיות" 
האירה  משה,  בנשמת  שהאירה  ה'",  ~אמת  של 

בפועל מיד בלידתו.

 ]משום שזוהי ~אמת ה'", שלא ייתכן בה שום 
והוא   - האור  על  הסתרה  שום  בה  אין  שינוי, 
נשאר באותה עוצמה בכל הזמנים והמצבים, לכן 

הוא האיר בפועל ובגלוי מיד בלידת משה75[.

 וזוהי המשמעות של ~כדאי הלידה שתכפר 
האירה  משה76  לידת  שביום  כיון  המיתה":  על 

יצא  הוא  כאילו  עצמו  אדם  רואה  אשר  ויום  דור  ובכל 
ממצרים ומודה להקב"ה ומברך נותן התורה - לשון הווה 
- חיים ענינו ופעולתו של משה, ומה הם חיים - אף משה 

רבנו חי.

74(  ירמי' י, י. וראה לקו"ש חט"ו ע' 360 ואילך. וש"נ.
ללא  נצחי  קיום  הם  אמיתיים  חיים  הוא:  לכך  ההסבר 
רק  חיים  של  האמיתית  המציאות  קיימת  ולכן  שינויים. 
"והוי'  כנאמר  החיים.  מקור   - הוא  ברוך  הקדוש  אצל 
ו"אמת" היא דבר שאינו  אלקים אמת הוא אלקים חיים", 

פוסק או משתנה.

באוה"ת פרשתנו  הובא  ב]א[.  )קפז,  מזח"ג  להעיר    )75
ע' סא(: משה מיד דאתייליד אספקלרי' דנהרא כו' משה 

משה ולא אפסיק טעמא.
]א[ אבל משה, מיד דאתייליד, אספקלריאה דנהרא הות 
עמיה, דכתיב ותרא אותו כי טוב הוא. וכתיב וירא אלקים 
את האור כי טוב. משה מיד אתקשר בדרגא דיליה ובגין 

כך משה משה, ולא אפסיק טעמא. 

המאירה  אספקלריה  שנולד,  מיד  משה,  אבל  ]תרגום: 
וירא  וכתוב  הוא.  טוב  כי  אתו  ותרא  שכתוב  עמו,  היתה 
אלקים את האור כי טוב. מיד נקשר משה בדרגתו, ומשום 

זה משה משה, ולא מפסיק הטעם[.

76(  משא"כ אח"כ כשהותחלה עבודת משה לא הי' אור 
זה בהדגשה ולהעיר מזח"א )לא, ב( דהקב"ה נטל אור זה 

ממשה ~עד דקאים על טורא דסיני לקבלא דאורייתא".
ויאמר אלקים יהי אור ויהי אור. ודא איהו נהורא דברא 
והוא  דעינא.  נהורא  והוא  בקדמיתא.  הוא  בריך  קודשא 
חזי  והוי  קדמאה  לאדם  הוא  בריך  קודשא  דאחזי  נהורא 
ביה מסייפי עלמא ועד סייפי עלמא . . והוא נהורא דאחזי 
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לכן  משה,  נשמת  של  והאמת  הנצחיות  בגלוי 
לידה זו אשר ~ותרא אותו כי טוב הוא", ~מכפרת" 
ומנקה את ענין המיתה, כך שגם בגשמיות ~לא 

מת משה".

ענין  את  דוקא  הגמרא  מדגישה  זו  ומסיבה   
הלידה, ולא את המעלה של יום הסתלקות משה 
- כי דוקא היא מבטלת לחלוטין את גזירת המן: 
אך  ביותר,  נעלה  הוא  ההסתלקות  יום  אמנם, 
כיון שבנוגע לחיים הגשמיים77 יש בכל זאת ענין 
~נקודה"  איזושהי  וכו', נשארת בכך  סילוק  של 
~כדאי  זאת, המעלה של  ולעומת  רצוי'78.  בלתי 

קודשא בריך הוא למשה וחמא ביה מגלעד ועד דן . . ויהב 
יתיה קודשא בריך הוא למשה ואשתמש ביה תלת ירחין 
אמר,  דאת  כמא  דיליה.  עבורא  מיומי  ליה  דאשתארון 

ותצפנהו שלשה ירחים . .

ובתר תלת ירחין עאל קמי פרעה נטיל ליה קודשא בריך 
אורייתא  לקבלא  דסיני  טורא  על  דקאים  עד  מניה.  הוא 

והדר ליה ההוא נהורא ואשתמש ביה כל יומוי.

האור  וזהו  אור.  ויהי  אור  יהי  אלקים  ויאמר  ]תרגום: 
והוא  העין,  אור  והוא  בתחלה,  הוא  ברוך  הקדוש  שברא 
אור שהראה הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון והיה רואה 
. והוא האור שהראה   . בו מסוף העולם ועד סוף העולם 
הקדוש ברוך הוא למשה וראה בו מגלעד ועד דן . . ונתן 
שלשה  בו  והשתמש  למשה  הוא  ברוך  הקדוש  אותו 
ותצפנהו  שנאמר  כמו  עבורו,  מיום  לו  שנשארו  ֳחדשים 

שלשה ירחים . . 

ואחר שלשה ירחים נכנס לפני פרעה, לקח אותו הקדוש 
ברוך הוא ממנו, עד שעמד על הר סיני לקבל את התורה, 

והחזיר לו אותו האור והשתמש בו כל ימיו[.

ולהרוג  ~להשמיד  היתה  המן  שגזירת  ולהעיר    )77
שם  בט"ז  הובא  ס"ב,  סעת"ר  או"ח  )לבוש  הגופות"  את 

סק"ג]א[(.
]א[ הטעם דלא קבעו כאן לשמחה כמו בפורים דבפורים 

הי' הנס מפורסם להצלת נפשות וע"ז יש שמחה בעוה"ז.

78(  שלכן צ"ל ענין התענית כו'. וראה לקו"ש חט"ז ע' 
350 ואילך]א[. וראה הערה הבאה.

ערוך  בשולחן  מוצאים  אנו  אין  מדוע  מובן  זה  לפי  ]א[ 
אודות עשית שמחה בז' אדר, יום הולדת משה רבינו, כי 
שלמות הגילוי וההמשכה של יום ההולדת מתהווה ביום 
של  באופן  ביותר,  נעלית  המשכה  זוהי  ואז  ההסתלקות, 
רוממות ובגילוי. אך בלבושי עולם הזה נראה ענין המיתה, 

ומפני כך זהו יום תענית - "והחי יתן אל לבו".

הלידה שתכפר על המיתה" מבטלת לחלוטין את 
ענין המיתה והסילוק, כנ"ל79.

 ומשום כך, לא זו בלבד שהיא גרמה לביטול 
יותר  אלא   - קינוח  מלשון  כפרה   - המן  גזירת 
מכך: נגרם ענין של ~תכפר" במשמעות העמוקה 
לקונו",  רוח  נחת  ~להיות   – כפרה  של  יותר80 
ענין של חביבות יותר ממה שהיה לפני כן, שעל 

ידי כך נוסף יו"ט לישראל,

79(  אף שגם במשה ~יש תעניות מצד הסתלקות האור 
למטה" ואינו דומה לרשב"י שגילה גם נסתר דתורה )ראה 
סד"ה להבין כו' הילולא דרשב"י - מאמרי אדה"ז תקס"ד 
וצ"ע.  ועוד]ב[(.  רכב-ג(.  )ע'  ~ענינים"  אוה"ת  קד]א[.  ע' 

ואכ"מ.
]א[ וזהו שנקבע תענית על מיתת הצדיקים מצד העדר 

אור בעולם השפל הזה בגירעון המעשה . . 

וזהו הטעם שנק' הלולא דוקא ברשב"י וכיוצא בו מטעם 
הנ"ל שהארות אור א"ס בזווג ההולדה דוקא וגם כאן בחי' 
בעוה"ז  הנעלם  את  דוקא  וגילה  שהוליד  ממח  הרשימו 
השפל בהיותו בגוף זכה להיות מהלך עד אין שיעור בבחי' 

א"ס וכנ"ל וד"ל.

]ב[ אך הענין דבאמת גם הסתלקות שאר כל הצדיקים 
נק' הילולא אך הילולא למעל' אבל למטה יש תעניות ע"ז 
רשב"י  מעלת  יהירה  בזאת  אך  מעוה"ז,  שנסתלקו  משום 
שנק' הילולא למטה ג"כ מטעם הנ"ל שע"י הי' גילוי חלק 

הנסתר . . 

האור  הסתלקות  מצד  תעניות  יש  למטה  מ"מ  אמנם 
למטה, אך רשב"י שלמד נסתר אזי יכולים תלמידים לקבל 

ג"כ מבחי' הרוח שבו אוי"ר.

80(  אגה”ת פ”ב.
לו  "ונרצה  בתורה  שכתוב  מה  וכן  "מכפרת",  ולשון 
לכפר עליו", אין זו כפרת נפשו, אלא לכפר לפני ה' להיות 
נחת רוח לקונו, כדאיתא שם בגמרא, וכמו שכתוב: "תמים 

יהיה לרצון"
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החושך  מן  האור  כיתרון   - עצמו  ובו 
החגים  מכל  הנעלים  ושמחה  טוב  יום   -
~עד  של  באופן  שהיא  שמחה   - האחרים 
והגבלה.  למדידה  מעל  ידע"81,  דלא 

81(  מגילה ז, ב.

ושמחה נצחית, כמחז"ל82 ~כל המועדים עתידין 
ליבטל וימי הפורים אינן בטלים לעולם".

ושבת  אדר  ז'  ליל  תשי"ט,  פורים  )משיחת 
פרשת תצוה תשמ"ה(.

פ”ט.  משלי  מדרש  תתקמד]א[.  רמז  משלי  יל”ש    )82
רמב”ם סוף הל' מגילה]ב[.

]א[ התקינה סעודה לאחשורוש ולהמן הרשע ושכרתו 
יין ביותר וכסבור היה המן בעצמו שחלקה לו כבוד והוא 
לא ידע שפרשה היא לו מצודה שמתוך ששכרה אותה יין 
קנתה לה אומתה לעולם, אף ערכה שלחנה בעולם הזה 
המועדים  שכל  שקנתה  טוב  שם  זה  זה  אי  הבא,  ובעולם 

עתידין ליבטל וימי הפורים אינן בטלים לעולם.

ליבטל  עתידין  הכתובים  וכל  הנביאים  ספרי  כל  ]ב[ 
קיימת  היא  הרי  אסתר,  ממגילת  חוץ  המשיח  לימות 
פה  שבעל  תורה  של  וכהלכות  תורה  חומשי  כחמשה 
שאינן בטלין לעולם, ואף על פי שכל זכרון הצרות יבטל 
מעיני,  נסתרו  וכי  הראשונות  הצרות  נשכחו  כי  שנאמר 
לא  האלה  הפורים  וימי  שנאמר  יבטלו  לא  הפורים  ימי 

יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרעם.
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תוכן וסיכום

 - הגורל  שיום  בזכות  המן,  מגזירת  ניצל  ישראל  שעם  אומרים  חז"ל 
'להשמיד ... את כל היהודים', נפל בז' אדר - יום הולדתו ויום פטירתו 
של משה רבינו; אמנם המן שמח בכך שנפל הפור ביום שמת בו משה 

ולכן חשב שיצליח בגזרה. 

ו"כדאי הלידה שתכפר על  נולד משה,  זה  ידע שגם ביום  אך הוא לא 
המיתה" )פירוש רש"י(, ובזכות כך ניצלו בני ישראל מגזירת המן.

על ביאור זה, מתעוררות ב' קושיות:

א. כיצד יום הלידה – הבא קודם יום המיתה, יכול לכפר על יום המיתה 
– שבא לאחריו.

ב. לכאורה יום המיתה נעלה יותר מיום הלידה, כדברי המדרש: "טוב 
יום המוות מיום היוולדו", והטעם בזה, מפני שכשהאדם נולד, לא יודעים 
מה יהיו מעשיו; האם יהיה צדיק או רשע, אך ביום פטירתו יודעים את 

מעשיו ועבודתו בעולם, ושמחים במעלתו.

יתירה מזו, על פי ביאורו של אדמו"ר הזקן, שיום מיתת צדיק הוא יום 
ימי  כל  שעבד  ועבודתו  תורתו  מעשיו  כל  בו  שנשלמים  מכיוון  נעלה, 
שכותב  יתכן  כיצד  הארץ,  בקרב  ישועות  לפעול  מסוגל  זה  ויום  חייו, 
רש"י: "כדאי יום הלידה שתכפר על המיתה", כאשר לפי דברי המדרש, 

אין שום שמחה או מעלה ביום הלידה?

ואפילו אם נאמר שיום המיתה הראה את המעלה שהייתה ביום הלידה, 
)דהיינו שראו כמה צדיק היה וכמה פעל בעולם, ואז גילו את המעלה 
ע"י  רק  הגיע  הלידה  יום  מעלת  כל  עדיין,  לעולם(  נשמתו  ירידת  של 

מעלת המיתה! ומעלת המיתה היא באין ערוך!

ולפי ביאור אדמו"ר הזקן היה צריך רש"י לבאר שהסיבה שבנ"י ניצלו 
מגזירת המן היא מכיוון שהיום שבו נפל הפור, זהו יום המיתה של משה, 
ש"פועל ישועות בקרב הארץ" ובזכות כך ניצלו עם ישראל, וכיצד ייתכן 

שיום הלידה )שאין בו כל מעלה(, הוא זה שיכפר על המיתה?

והמן ש"שמח שמחה גדולה" – פשוט לא ידע את המעלה של יום מיתת 
משה!

ויש לומר הביאור בזה:

הסיבה ששמחים דווקא ביום המיתה ולא ביום הלידה היא, מפני שאצל 
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כל אדם בשעת לידתו לא יודעים כיצד יגדל, כלומר, בזמן הלידה של 
האדם יורדת נשמה – חלק אלוקה - לגוף, אך אין דרך לדעת מהי גודל 
מתגלה  הגוף,  כשמזדכך  החיים,  במהלך  רק  שהרי  הנשמה,  מעלת 

גדולת הנשמה והיא מאירה בעולם. 

חז"ל  אומרים  לידתו  על  מיוחד;  משהו  התרחש  רבינו  משה  אצל  אך 
אור  האיר  בלידתו  מיד  אורה",  כולו  הבית  "נתמלא  שנולד,  שבשעה 
מיום  כולם  ראו  רבינו  משה  אצל  העולם.  ובכל  הבית  בכל  השכינה 

היוולדו את גדולת נשמתו. 

ואין בזה סתירה עם הפסוק: "טוב יום המוות מיום הוולדו", כי כאשר 
יום  "טוב   - ועבודתו שפעל בעולם, אכן  מביטים מצד גשמיות מעשיו 

המוות מיום הוולדו". 

אך כאשר מביטים מצד עצם נשמתו, שאינה מוגבלת ונמדדת בגשמיות, 
הרי שיום הלידה הרבה יותר נעלה.

ולכן כתב רש"י: "כדאי הלידה שתכפר על המיתה", מכיוון שאצל משה 
רבינו הייתה מעלה עצומה ביום הולדתו, שיכלה להציל את עם ישראל 

מגזירת המן הרשע.

וליתר ביאור:

על דברי חז"ל: "שבשעה שנולד משה נתמלא הבית כולו אור" מפרש 
רבינו בחיי: שמשה רבינו היה ראוי להאיר את העולם על ידי התורה, 
ואור זה שהאיר בעת לידתו הוא אור התורה, וכדברי חז"ל: "אין אור 

אלא תורה", "אורה זו תורה".

התורה קשורה למשה רבינו בעצם היותו, לא כדבר נפרד, שפעל לאחר 
מכן, אלא בעצם נשמתו של משה, עד שאפילו נקראת על שמו: "זכרו 

תורת משה עבדי".

וזוהי מהותה של התורה, "תורת אמת", שקיימת תמיד ללא שינויים, 
וכדברי חז"ל: "אין אמת אלא תורה". 

פירושה  אמת  אלא  השקר,  היפך  רק  לא  היא  אמת,  של  משמעותה 
נצחיות. וכמ"ש: "ואמת ה' לעולם", אמת ה' היא נצחית ואינה נתונה 

לשינויי זמן או מקום! 

וכידוע ההוכחה מהמשנה: שמעיינות שמתייבשים )אפילו אחת בשבע 
פסולים  והם  אמיתיים,  שאינם   – המכזבים"  "נהרות  נקראים:  שנים( 

לקידוש מי חטאת.

תוכן וסיכום
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ותיק עתיד לחדש, הכל  "כל מה שתלמיד  וזהו ההסבר לדברי חז"ל: 
ניתן למשה מסיני", משום שלא תתכן תוספת בתורה, שהרי התורה 
נתנה למשה  – היא  'תורת אמת'  ובעצם היותה  – נצחית,  כפי שהיא 

מסיני.

נצחיות התורה מתבטאת בכך שלמרות שיורדת למציאות וטבע העולם 
הגשמי שהרי: "התורה לא בשמים היא", נשארת באותה תוקף, ואפילו 

שנלמדת ע"י אדם טמא – לא חל בה שום שינוי.

כנאמר "ואמת ה' לעולם", היינו שהתורה פועלת ומאירה את אמת ה' 
בתוך העולם, עד שהופכת את מציאות העולם הגשמי – עולם השקר 

– לאמת של קדושה.

וזה גם הסיבה לכך שכשקיבלו עם ישראל את התורה, נתנו להם חיים 
גם  נצחיות  נפעלה  בגופם  נחקקה  ה'  שאמת  מכך  כתוצאה  נצחיים, 
בגופם,  להיחקק  מהתורה  מנעו   - העגל  חטא  ע"י  אך  הגשמי,  בגופם 

והתבטלו החיים הנצחיים. 

אך ע"י מעשינו ועבודתינו בגלות, אנו מאפשרים לתורה שוב להיחקק 
בגופנו, עד שיבוא משיח, שאז "ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ", 

ואז נזכה לחיים נצחיים ממש.

וזו גם הסיבה לכך שמשה האיר מיד בהיוולדו, שהרי התורה חקוקה 
העולם  את  להאיר  ראוי  שהיה   – נצחי  ובאופן  נשמתו,  ובעצם  בגופו 
ע"י התורה – מיום הוולדו – לא כדבר שהתחדש בו אלא היה בו מאז 

ומעולם וישאר לעד ולעולמי עולמים!

זה גם מסביר את העובדה שמעשי ידי משה נצחיים הם, שהרי המשכן 
שבנה משה – לא נחרב, אלא נגנז – וקיים לעולם. מכיוון שאמת ה', 
- כנאמר "משה  האירה במשה עד שאפילו מעשיו הגשמיים נצחיים 

אמת ותורתו אמת".

על אחת כמה וכמה לגבי גופו הגשמי של משה, שנצחי ולא שייך בו 
שינוי, וכדברי חז"ל: "לא מת משה, מה להלן עומד ומשמש אף כאן 

עומד ומשמש". 

כנאמר:  מיתתם,  לאחר  גם  חיים  של  עניין  קיים  הצדיקים  כל  אצל 
"צדיקים במיתתם קרויים חיים", וכפי שמבאר אדמו"ר הזקן באגה"ק 
שחיי הצדיק אינם חיים בשריים כי אם חיים רוחניים, ולאחר מיתתו 
על  בעולם  להשפיע  מבחיוהי"  "יתיר  מוסיף  ואף  ממשיך  הצדיק  של 

נשמת תלמידיו.

תוכן וסיכום
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אך משה - "לא מת". הפירוש לא מת, משמעותו שלא חל בו שום עניין 
של שינוי או ירידה. 

גופם  שהרי  פטירתם,  ביום  שינוי  בהם  שחל  הצדיקים  משאר  בשונה 
שינוי  שום  חל  לא  רבינו  משה  אצל  הזה.  בעולם  בגשמיות  אינו  כבר 
הדור  בנשיא  התלבשותם  ידי  על  נצחיים  וחייו  הגשמי,  בגופו  אפילו 

שבכל דור ודור.

ועל כן אומרים חז"ל שנשמת משה מתלבשת בכל דור ב"חכמי הדור 
עיני העדה", ובמיוחד בנשיא הדור שבכל דור ודור "שאין דור שאין בו 
כמשה" מוכרח להיות בכל דור נשיא דור שמתלבשת בו נשמת משה.

ואמנם זה הוא לא גופו של משה "ממש" – אך כיוון ש"חיי הצדיק אינם 
חיים בשריים כי אם חיים רוחניים", ועיקר חיי משה הם הנשמה שלו, 
ידי התלבשותם ב'משה' שבכל דור,  יוצא שחיו הגשמיים נצחיים על 

ובכך מתבטאת אמת ה' שבו.

ובדומה לכך בנוגע ליעקב, שאמרו חז"ל: "יעקב אבינו לא מת, מה זרעו 
בחיים אף הוא בחיים" – ע"פ פשט המפרשים מסבירים שהכוונה היא 
'לא מת',  יעקב  שחי ברוחניות, אך אם כן מהו החידוש שנאמר לגבי 

בשונה משאר הצדיקים ש"קרויים חיים"?

אלא שחיי יעקב נצחיים בגשמיות על ידי התלבשותם בגוף של זרעו כך 
גם חיי יעקב נצחיים בעולם הזה הגשמי.

וזו עומק הכוונה בפירוש רש"י: "כדאי הלידה שתכפר על המיתה". שכל 
מעלתו של משה היא התורה הנצחית שבו, שזה התבטא דווקא ביום 
הולדתו. ויום הלידה של משה – עניין הנצחיות – מכפרת על המיתה 

על ידי שמוחקת ומונעת את יום המיתה שלו.

אך מפני שביום פטירתו של משה רבינו חלה בכל אופן ירידה מסוימת, 
בכך שגופו הפרטי של משה הסתלק - על כך כותב רש"י: "כדאי הלידה 
נותר  שלא  עד  זו,  ירידה  על  מכפר  הלידה  יום  המיתה",  על  שתכפר 
שום עניין בלתי רצוי בז' אדר – ובזכות כך פעל יום הולדתו של משה 
תשועה והצלה, והתבטלה גזירת המן, ועל ידי כך נתווסף יו"ט לישראל 
– יו"ט ושמחה הנעלים מכל החגים האחרים באופן של "עד דלא ידע" 
למעלה ממדידה והגבלה, ושמחה נצחית כדברי חז"ל: "כל המועדים 

עתידין ליבטל וימי הפורים אינן בטלין לעולם".

תוכן וסיכום
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קֹוְרִאים  ֲאַנְחנּו  בּוַע  ָ ַהּשׁ ת  ָפָרׁשַ ּבְ ילד: 
ְלַמֲעָלתֹו  ר  ֶקׁשֶ ּבְ ינּו.  ַרּבֵ ה  מֹׁשֶ ֵליַדת  ַעל 
ר ָרָצה  ֲאׁשֶ ּכַ ָמָרא ׁשֶ ֶרת ַהּגְ ל יֹום ֶזה ְמַסּפֶ ׁשֶ
ל  ד ֶאת ּכָ ִמיד ַלֲהרֹג ּוְלַאּבֵ ע ְלַהׁשְ ן ָהָרׁשָ ַהּמָ
ֵדי  ּכְ ים  ַהחָֹדׁשִ ין  ּבֵ ּגֹוָרל  ה  ָעׂשָ הּוִדים,  ַהּיְ
ַהְגֵזָרה,  ֶאת  ַע  ְיַבּצֵ ֵמֵהם  ֵאיֶזה  ּבְ ְלַהְחִליט 
ְמָחה  ׂשִ ַמח  ׂשָ ר  ָאּדָ חֶֹדׁש  גֹוַרל  ּבְ ָעָלה  ּוְכׁשֶ
ִנְפַטר  ּבֹו  ׁשֶ ַהחֶֹדׁש  הּו  ּזֶ ׁשֶ ּום  ִמּשׁ דֹוָלה  ּגְ
הּו  ּזֶ ׁשֶ ן  ב ָהּמָ ְוָחׁשַ ר(,  ז' ָאּדָ ינּו )ּבְ ַרּבֵ ה  מֹׁשֶ

ְגֵזיָרתֹו. ְצִליַח ּבִ ּיַ ִסַמן ְלָכְך ׁשֶ

לֹא  ן  ָהּמָ ׁשֶ ָמָרא  ַהּגְ ְך  ּכָ ַעל  אֹוֶמֶרת  ַאְך 
נֹוַלד,  ם  ּגַ ינּו  ַרּבֵ ה  מֹׁשֶ יֹום  אֹותֹו  ּבְ ׁשֶ ָיַדע 
ַהִמיָתה"  ַעל  ֵתָכֵפר  ׁשֶ ָדה  ַהּלֵ ַדאי  ְו"ּכְ
ְגֵזיָרתֹו,  "י(, ְוָלֵכן לֹא ִהְצִליח ּבִ ְלׁשֹון ַרׁשִ )ּכִ
ְלטּו  ִיׁשְ ר  ֲאׁשֶ  – הּוא  ַנֲהפְֹך  א,  ַרּבָ ְוַאּדְ

ׂשְֹנֵאיֶהם. ה ּבְ הּוִדים ֵהּמָ ַהּיְ

ּיֹום  ׁשֶ ָידּוַע  ֲהֵרי  מּוָבן,  לֹא  ֶזה  ַאְך 
ה ְמֻיָחד  ְסֻגּלָ יק הּוא יֹום  ַצּדִ ל  ִטיָרה ׁשֶ ַהּפְ
ן,  מֹו י' ְשָבט אֹו כ''ד ֵטֶבת. ְוִאם ּכֵ יֹוֵתר, ּכְ ּבְ
ָצִריְך  ר  ָאּדָ חֶֹדׁש  ּבְ ִנְפַטר  נּו  ַרּבֵ מֶֹשה  ׁשֶ ֶזה 
ָרֵאל,  ִיׂשְ ְלַעם  ָלה  ְוַהּצָ ׁשּוָעה  ּתְ ְלָהִביא 
לֹא  ַהָמן  ׁשֶ ה  ְשּמַ ָמָרא  ַהּגְ אֹוֶמֶרת  ּוַמּדּוַע 
ָהָיה  ה,  מֹׁשֶ נֹוַלד  ר  ָאּדָ חֶֹדׁש  ּבְ ׁשֶ ֶזה  ָיַדע, 
לֹא  ַהָמן  ׁשֶ יֹוֵתר  ׁשּוט  ּפָ אֹוֵפן  ּבְ לֹוַמר  ן  ִנּתָ
יֹום  הּוא  יק  ַצּדִ ל  ׁשֶ יָתה  ַהּמִ ּיֹום  ׁשֶ ָיַדע 

ְסּגּוָלּה ָקדֹוׁש ְמאֹוד?

יֹוֵתר  עֹוד  ֶקת  ִמְתַחּזֶ ֵאָלה  ְ ַהּשׁ אבא: 
ּיֹום  ׁשֶ אֹוֵמר  ׁשֶ ְמפָֹרׁש  סּוק  ּפָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ְך  ִמּכָ
"טֹוב   - יָתה   ַהּמִ יֹום  ַעל  ָעִדיף  ָדה  ַהּלֵ
ְבֵרי  ִמּדִ ם  ּגַ ְלדֹו".  ִהּוָ ִמּיֹום  ֶות  ַהּמָ ְויֹום   . .

יר  ְסּבִ ּמַ ׁשֶ ַהּקֶֹדׁש,  ֶרת  ִאּגֶ ּבְ ֵקן  ַהּזָ ַאְדמֹו"ר 
 – יק  ַצּדִ ִטיַרת  ּפְ יֹום  ּבְ ֲעָלה  ַהּמַ ּגֶֹדל  ֶאת 

ֵאָלה. ְ ֶקת ַהּשׁ ִמְתַחּזֶ

''טֹוב  ַמּדּוַע  יר  ַמְסּבִ קֶֹהֶלת  ּבְִ ְדָרׁש  ַהּמִ
ל  ֶות ׁשֶ יֹום ַהּמָ ְלדֹו'': ּבְ ֶות ִמּיֹום ִהּוָ יֹום ַהּמָ
ה  ְוַכּמָ ּתֹוָרה הּוא ָלַמד  ה  ּמָ ּכַ יֹוְדִעים  ָאָדם 
הּוא  ה ְויֹוְדִעים ׁשֶ ים טֹוִבים הּוא ָעׂשָ ַמֲעׂשִ
זֹאת,  ת  ְלֻעּמַ ָדה  ַהּלֵ יֹום  ּבְ יק.  ַצּדִ ּכְ ִנְפַטר 
ם  ּגַ ֵכן  ְוִיּתָ ל  ִיְגּדַ עֹוד לֹא יֹוְדִעים ֵאיְך הּוא 
ְלָכְך  ר  ַהֶהְסּבֵ ֶזהּו  ע.  ָרׁשָ ִלְהיֹות  ל  ְגּדַ ּיִ ׁשֶ

ְלדֹו". ֶות ִמּיֹום ִהּוָ "טֹוב יֹום ַהּמָ ׁשֶ

ה  מֹׁשֶ ל  ׁשֶ יָתה  ַהּמִ יֹום  ְוָקא  ּדַ ֶזה,  ְלִפי 
ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ֶאת  יל  ְלַהּצִ ָאמּור  נּו  ַרּבֵ

ע. ן ָהָרׁשָ ל ַהּמָ ֵזָרה ׁשֶ ֵמַהּגְ

ה  ַהִמיּתָ ּיֹום  ּבְ ׁשֶ יר  ַמְסּבִ ֵקן  ַהּזָ ַאְדמֹו"ר 
ְוַהּתֹוָרה  ַהּטֹוִבים  ים  ֲעׂשִ ַהּמַ ל  ּכָ יק  ַצּדִ ל  ׁשֶ
יִעים  ּפִ ים ּוַמׁשְ ּלִ ה ְוָלַמד ִמְתּגַ יק ָעׂשָ ּדִ ַהּצַ ׁשֶ
"ּפֵֹעל  יק  ַהַצּדִ ֶזה  יֹום  ּבְ ְוָלֵכן  עֹוָלם  ּבָ
ָהָיה  ֶזה  ְלִפי  ם  ּגַ ָהָאֶרץ",  ֶקֶרב  ּבְ ְיׁשּועֹות 
ִיְגרֹם  ה  מֹׁשֶ ִטיַרת  ּפְ ּיֹום  ׁשֶ ִלְהיֹות  ָצִריְך 

ן. ֵזַרת ַהּמָ ְלִבּטּול ּגְ

ֶמת ַמֲעָלה ְמֻיֶחֶדת  ָבר, ַקּיֶ ל ּדָ ַלֲאִמּתֹו ׁשֶ
ֶכת  יֹום ֶזה ִנְמׁשֶ ּבְ ּום ׁשֶ יָדה, ִמּשׁ יֹום ַהּלֵ ם ּבְ ּגַ
ת  ׁשֶ ּוִמְתַלּבֶ ָלעֹוָלם  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ָמה  ׁשָ ַהּנְ
יָדה  ַהּלֵ יֹום  ּבְ ׁשֶ ְוִנְמָצא,  הּוִדי.  ַהּיְ ּגּוף  ּבַ
ה.  ָכה ֱאלֹוִקית ֲחָדׁשָ ֶכת ָלעֹוָלם ַהְמׁשָ ִנְמׁשֶ

"טֹוב  ַלָפסּוק  ְסִתיָרה  ָכְך  ּבְ ֵאין  ְוָאְמָנם 
יֹום  ּבְ ׁשֶ ּום  ִמּשׁ ְלדֹו",  ִהּוָ ִמּיֹום  ֶות  ַהּמָ יֹום 
ְיֵדי  ְוַעל  ּגּוף,  ּבַ ֶרת  ּתֶ ִמְסּתַ ָמה  ׁשָ ַהּנְ ָדה  ַהּלֵ
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ִקּיּום  ּבְ יו  ַחּיָ ְיֵמי  ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ָהָאָדם  ֲעבֹוַדת 
ֶאת  ַאט  ַאט  ה  ְמַגּלֶ הּוא  ּוִמְצֹות  ַהּתֹוָרה 
"טֹוב  ּלּוי  ַהּגִ ִחיַנת  ִמּבְ ְוָלֵכן  ָמתֹו.  ִנׁשְ אֹור 
ְלַאֲחֵרי  ַרק  י  ּכִ ְלדֹו",  ִהּוָ ִמּיֹום  ֶות  ַהּמָ יֹום 
יֵמי  ה ָהָאָדם ּבִ ָעׂשָ ים ַהּטֹוִבים ׁשֶ ֲעׂשִ ל ַהּמַ ּכָ

ָמה. ׁשָ ה אֹור ַהּנְ ּלָ יו ִמְתּגַ ַחּיָ

ִליהּוִדי  ַיַחס  ּבְ ָנכֹון  ֶזה  ל  ּכָ ְוָאְמָנם  ילד: 
ֶרת  ֻמְסּתֶ ָמה  ׁשָ ַהּנְ ָדה  ַהּלֵ ַעת  ׁשְ ּבִ ׁשֶ ָרִגיל, 
ְך. ַאְך  ֶהְמׁשֵ ּלֹות ּבַ ּגּוף ְוַרק ֲעׂשּוָיה ְלִהְתּגַ ּבַ
ְמֻיָחד,  הּו  ֶ ַמּשׁ ָמָצאנּו  ינּו  ַרּבֵ ה  מֹׁשֶ ֵלַדת  ּבְ
ִית  א ַהּבַ ּנֹוַלד "ִנְתַמּלֵ ׁשֶ ּכְ תּוב ׁשֶ ה ּכָ ַעל מֹׁשֶ
ה  ּלָ ִהְתּגַ ֵלָדתֹו  ּבְ ד  ִמּיָ לֹוַמר,  ּכְ אֹור".  ּלֹו  ּכֻ
ְלָהִאיר ֶאת ָהעֹוָלם.  ָעִתיד  ׁשֶ ָמתֹו  ִנׁשְ אֹור 
ה  ל מֹׁשֶ ֶות ׁשֶ יֹום ַהּמָ ְלִפי ֶזה ֵאין ֲעִדיפּות ּבְ
נֹוְדָעה  ֵלָדתֹו  יֹום  ּבְ ָבר  ּכְ י  ּכִ ֵלָדתֹו  יֹום  ַעל 

יק. ְהֶיה ַצּדִ ּיִ ַמֲעָלתֹו – ׁשֶ

ה  מֹׁשֶ ֵלַדת  ֵעת  ּבְ ֵהִאיר  ׁשֶ ָהאֹור  ַעל 
אֹור ֶזה הּוא אֹור ַהּתֹוָרה – "ֵאין  ר, ׁשֶ ֻמְסּבָ
ה  ל מֹׁשֶ ִרי ׁשֶ א ּתֹוָרה". ִעְנָינֹו ָהִעּקָ אֹור ֶאּלָ
ֶבן  ּכְ ֵאינֹו  ה  מֹׁשֶ ַאְך  ַהּתֹוָרה,  הּוא  ינּו  ַרּבֵ
ִקיא  ְהֶיה ּבָ ּנִ ַמד ּתֹוָרה ַעד ׁשֶ ּלָ ָאָדם ָרִגיל ׁשֶ
ֶעֶצם  א  ֶאּלָ ִעְנָינֹו,  ִהיא  ְוַהּתֹוָרה  ּתֹוָרה  ּבַ
ַהּתֹוָרה,  ִעם  ְקׁשּוָרה  ה  מֹׁשֶ ל  ׁשֶ ְמִציאּותֹו 
ׁש.  ָבר ֶאָחד ַמּמָ ה ְוַהּתֹוָרה ֵהם ּדָ מֹּשֶׂ ַעד ׁשֶ
ם  ׁשֵ ַעל  ִנְקֵראת  ַהּתֹוָרה  ׁשֶ ה  ּבָ ַהּסִ ם  ּגַ זֹו 
י",  ַעְבּדִ ה  ּתֹוַרת ֹמׁשֶ ינּו – "ִזְכרּו  ַרּבֵ ה  מֹׁשֶ

ה ֱאֶמת ְו(ּתֹוָרתֹו ֱאֶמת". ")מֹׁשֶ

מֶֹשה ְוַהּתֹוָרה ֵהם  ה ְלָכְך ׁשֶ ּבָ אבא: ַהּסִ
ל  ׁשֶ ִעְנָיָנּה  ֵני  ִמּפְ ִהיא  ׁש,  ַמּמָ ֶאָחד  ָבר  ּדָ

ד ַעְצָמה. ַהּתֹוָרה ִמּצַ

ּתֹוָרה"  א  ֶאּלָ ֱאֶמת  "ֵאין  אֹוְמִרים  ָחָז''ל 
''ּתֹוַרת   - ֱאֶמת  ִהיא  ַהּתֹוָרה  ל  ׁשֶ ַמהּוָתּה 
'ֱאֶמת'  ה  ּלָ ַהּמִ ל  ׁשֶ י  ָהֲאִמּתִ ֻמָבָנה  ֱאֶמת''. 
א  ֶקר, ֶאּלָ ל ׁשֶ ג ַההֹוְפִכי ׁשֶ ּשָׂ - ֵאינֹו ַרק ַהּמֻ
ּבֹו  ֵכן  ִיּתָ ּלֹא  ׁשֶ ָבר  ּדָ  – ִנְצִחּיּות  ַעל  מֹוֶרה 
 - ְלַהְפִסיק  ָעלּול  ׁשֶ ָבר  ּדָ ל  ּכָ ּנּוי.  ׁשִ ׁשּום 
ְלָחן  ׁשֻ גֹון  ּכְ ִמי  ׁשְ ּגַ ָבר  ּדָ ָלֵכן  'ֶאֶמת'.  ֵאינֹו 
ם ָלֶנַצח – ֵאינֹו  ְתַקּיֵ ּיִ ֵכן ׁשֶ ּלֹא ִיּתָ ֶסא ׁשֶ אֹו ּכִ

י.  ֵלא ְוָהֲאִמּתִ מּוָבָנּה ַהּמָ 'ֶאֶמת' ּבְ

ִהְלכֹוֶתיָה  'ִנְצִחית',  ִהיא  ַהּתֹוָרה  ַאְך 
ָכל  ּבְ ּוְתֵקִפים  ים  ּנִ ּתַ ִמׁשְ ֵאיָנם  ּוִמְצוֹוֶתיָה 
ֶמת  ַקּיֶ ָהְיָתה  ַהּתֹוָרה  ָמקֹום.  ּוְבָכל  ְזַמן 
ִהיא – ָלֶנַצח,  ִפי ׁשֶ ֶמת ּכְ ֵאר ַקּיֶ ָ ִמיד ְוִתּשׁ ּתָ

ּנּוי אֹו ּתֹוֶסֶפת. ְללֹא ׁשּום ׁשִ

ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ְלָכְך,  ה  ּבָ ַהּסִ זֹו 
ֲאמּוִרים  ָהיּו  ֵהם  ַהּתֹוָרה,  ֶאת  לּו  ִקּבְ
ד  ִמּצַ ָלמּות,  ְולֹא  ח  ָלֶנַצֵ ִלְחיֹות  ֵאר  ָ ְלִהּשׁ
ְוֲחְדָרה  ָתה  ּלְ ִהְתּגַ ׁשֶ ַהּתֹוָרה  ל  ׁשֶ ָהֱאֶמת 
ְרמּו  ּגָ ָהֵעֶגל  ֵחְטא  ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ א  ֶאּלָ ֶהם.  ּבָ
ְמַהּתֹוָרה,  ית  ָהִאיׁשִ ְמִציאּוָתם  ְלַהְפָרַדת 
גּוָפם  ּבְ ַהּתֹוָרה  ַעת  ּפָ ַהׁשְ ִנְפְסָקה  ּוְבָכְך 

ים. ְצִחּיִ יֶהם ַהּנִ ְסקּו ַחּיֵ ִמי ְוָכְך ּפָ ׁשְ ַהּגַ

ל  ַמְדנּו ִלְפֵני ֶזה, ַמהּותֹו ׁשֶ ּלָ ִפי ׁשֶ ילד: ּכְ
ה ְקׁשּוָרה ִעם ַהּתֹוָרה, הּוא ְוַהּתֹוָרה זֹו  מֹׁשֶ
ַהּתֹוָרה ִהיא  ם ׁשֶ ׁשֵ ְמִציאּות ַאַחת. ְוָלֵכן, ּכְ
אֹוֵמר  ה, ּוְכִפי ׁשֶ ם מֹׁשֶ ְך ּגַ "ּתֹוַרת ֶאֶמת", ּכָ

ה".  ַהִמְדָרׁש "ֱאֶמת ֶזה מֹׁשֶ

 - ַהּתֹוָרה  ָנה  ִנּתְ ָידֹו  ַעל  ְוָקא  ּדַ ָלֵכן 
דֹוֶמה  ה ֱאֶמת ְותֹוָרתֹו ֱאֶמת". ְוָלֵכן, ּבְ "מֹׁשֶ
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ִהיא  ה  מֹׁשֶ ל  ׁשֶ ְמִציאּותֹו  ם  ּגַ ַלּתֹוָרה, 
ְמִציאּות ִנְצִחית. 

אֹוְמִרים  ה  מֹׁשֶ ל  ׁשֶ ָיָדיו  ה  ַמַעׂשֵ י  ְלַגּבֵ
ְלעֹוָלם,  ֵטִלים  ּבְ ְולֹא  ים  ִנְצִחּיִ ֵהם  ׁשֶ ַחַז"ל 
ֶנֱחַרב  ְולֹא  ָידֹו  ַעל  ְבָנה  ּנִ ׁשֶ ן  ּכָ ׁשְ ַהּמִ גֹון  ּכְ
ה  ּמָ ּכַ ַאַחת  ַעל  ְלַבד.  ּבִ ֲאָדָמה  ּבַ ִנְגַנז  א  ֶאּלָ
 - ַעְצמֹו  ה  מֹׁשֶ ל  ׁשֶ ִציאּותֹו  ּמְ ׁשֶ ה  ְוַכּמָ

ּנּוי.  ִנְצִחית ְוַקֶיֶמת ָלַעד ְללֹא ׁשִ

 . ה  ''לֹא ֵמת מֹׁשֶ ַחַז"ל  ְך אֹוְמִרים  ּכָ ַעל 
אן עֹוֵמד  ׁש ַאף ּכָ ּמֵ ן עֹוֵמד ּוְמׁשַ . ָמה ְלַהּלָ
יו  ַחּיָ ּתֹם  ְלַאַחר  ם  ּגַ ׁשֶ ַהיינּו  ׁש'',  ּמֵ ּוְמׁשַ
ּופֹוֶעֶלת  יָכה  ַמְמׁשִ ְמִציאּותֹו  ים,  ִמּיִ ׁשְ ַהּגַ

עֹוָלם.  ּבָ

יִקים  ּדִ ַהּצַ ַאר  ׁשְ ּכִ ֶזה  ֵאין  ְלַהְבִהיר:  ֵיׁש 
 - ִמיָתָתם  ְלַאַחר  ִלְחיֹות  יִכים  ְמׁשִ ּמַ ׁשֶ
ִמיָתָתם ְקרּוִיים  ּבְ יִקים  ''ַצּדִ תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ
ַאֲחֵרי  יִקים  ּדִ ַהּצַ ַאר  ׁשְ י  ַחּיֵ ן  ּכֵ ׁשֶ ים'',  ַחּיִ
ים  רּוָחִנּיִ ים  ַחּיִ ֵהם   - ִמית  ׁשְ ַהּגַ ָתם  ִמיּתָ
ֶרת  ִאּגֶ ּבְ ֵקן  ַהּזָ מֹו''ר  ַאּדְ ִדְבֵרי  ּכְ ְלַבד,  ּבִ
ים  ָרם ֵהם ַחּיִ ִעּקָ יק ּבְ ּדִ י ַהּצַ ַחּיֵ ׁשּוָבה ׁשֶ ַהּתְ
יִכים  ְמׁשִ ּמַ ׁשֶ ֵאּלּו  ְוֵהם  ְלַבד,  ּבִ ים  רּוָחִנּיִ
ַעל  ִמי  ׁשְ ַהּגַ ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ אן  ּכָ יִעים  ּפִ ּוַמׁשְ

ָרֵאל.  ַעם ִיׂשְ

ה לֹא ֵמת",  ה ֶנֱאַמר: "מֹׁשֶ י מֹׁשֶ ַאְך ְלַגּבֵ
ִלְחיֹות  יְך  ַמְמׁשִ הּוא  ׁשֶ ַרק  ּלֹא  ׁשֶ ָמע  ַמׁשְ
ּבֹו  ָחל  ּלֹא  ׁשֶ א  ֶאּלָ רּוָחִנּיֹות,  ּבְ ָמתֹו  ִנׁשְ ּבְ
ְוִנְצִחי  ֱאֶמת  הּוא  נּו  ַרּבֵ ה  מֹׁשֶ ּנּוי,  ׁשִ ׁשּום 

ִמי. ׁשְ גּופֹו ַהּגַ ֲאִפּלּו ּבְ

ַמְדנּו  ּלָ ׁשֶ ִפי  ּכְ ָבִרים:  ַהּדְ ר  ֶהְסּבֵ אבא: 

יק  ּדִ ַהּצַ י  ַחּיֵ ׁשֶ ּכֹוֵתב  ֵקן  ַהּזָ ַאְדמֹו"ר  ְלֵעיל, 
ים.  ים רּוָחִנּיִ י ִאם ַחּיִ ים ּכִ ִרּיִ ׂשָ ים ּבְ ֵאיָנם ַחּיִ
ִהיא  יו  ַחּיָ ר  ִעּקַ ׁשֶ ְלמֶֹשה,  נֹוֵגע  ּבְ ְוָכְך 
ֶנָשָמה זֹו ֻמְכַרַחת ִלְהיֹות  א ׁשֶ ָמה, ֶאּלָ ׁשָ ַהּנְ
ַעל־ְיֵדי  ְוזֹאת  ִנְצִחי,  אֶֹפן  ּבְ ּגּוף  ּבַ ת  ׁשֶ ְמֻלּבֶ
ל  ׁשֶ ּגּוף  ּבַ ה  מֹׁשֶ ל  ׁשֶ ָמתֹו  ִנׁשְ ׁשּות  ִהְתַלּבְ
ָכל ּדֹור ֵיׁש  ּבְ ּוְכִדְבֵרי רז"ל ׁשֶ יא ַהּדֹור,  ְנׂשִ
ֵאין  ׁשֶ ּדֹור  ְו"ֵאין  ה",  מׁשֶ ּדְ ׁשטּוָתא  "ִאְתּפָ
יא  ְנׂשִ ל  ׁשֶ גּופֹו  ּבְ ׁשֶ יָון  ּוִמּכֵ ה".  מֹׁשֶ ּכְ ּבֹו 
נּו, יֹוֵצא  ה ַרּבֵ ַמת מֹׁשֶ ת ִנׁשְ ׁשֶ ַהּדֹור ִמְתַלּבֶ
ִמי ּוְבאֶֹפן ִנְצִחי.  גּוף ַגׁשְ נּו ַחי ּבְ ה ַרּבֵ ּמֹׁשֶ ׁשֶ

ה  מֹׁשֶ ל  ׁשֶ ָמתֹו  ִנׁשְ ֲאֵחרֹות:  ים  ִמּלִ ּבְ
ּלֹו  ׁשֶ ית  ָהֲאִמּתִ הּות  ַהּמַ ִהיא  )ׁשֶ ינּו  ַרּבֵ
ַנ"ל( עֹוֶבֶרת ִמדֹור ְלדֹור, ּוְבָכל ּדֹור ִהיא  ּכַ
ְך  ּכָ ַהּדֹור,  יא  ְנׂשִ ל  ׁשֶ גּופֹו  ּבְ ת  ׁשֶ ִמְתַלּבֶ
ַאְך  ְלדֹור,  ִמדֹור  ף  ִמְתַחּלֵ ָאְמָנם  ַהּגּוף  ׁשֶ
ה  ינּו ֵאיֶנּנָ ה ַרּבֵ ל מֹׁשֶ ָמתֹו ׁשֶ ֵאין ֶרַגע ּבֹו ִנׁשְ
ד  ִמּיָ י  ּכִ ה,  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ ּגּוף  ּבַ ת  ׁשֶ ִמְתַלּבֶ
ָמתֹו  ִנׁשְ עֹוֶבֶרת  ָהדֹור,  יא  ְנׂשִ ק  ּלֵ ְסּתַ ּמִ ׁשֶ

ָכל ּדֹור ְודֹור. א. ְוֵכן ּבְ יא ַהּדֹור ַהּבָ ִלְנׂשִ

ֵלָדתֹו  ּיֹום  ׁשֶ אֹוְמִרים  ַחַז''ל  ְוָלֵכן  ילד: 
ן  ַהּמָ ְזַרת  ּגְ ֶאת  ל  ּטֵ ּבִ ׁשֶ ֶזה  הּוא  ה  מֹׁשֶ ל  ׁשֶ
ר"  "ְמַכֵפּ ָדה  ַהּלֵ יֹום  ִמּזֹו:  ְויֵתיָרה  ע,  ָהָרׁשָ
ֵהִאיר  ֲהֵרי ָהאֹור ׁשֶ ה. ׁשֶ ל ֶאת ַהִמיּתָ ּוְמַבּטֵ
ל  ׁשֶ ָהאֹור  הּוא  ֵלָדתֹו,  יֹום  ּבְ ה  ּלָ ְוִהְתּגַ
ַרם  ּגָ ׁשֶ ֶזה  ְוהּוא  ֶאֶמת",  "ּתֹוַרת  ַהּתֹוָרה, 
ם ְלַאַחר  ּגַ ה", ְוַהיינּו ׁשֶ "לֹא ֵמת מֹׁשֶ ְלָכְך ׁשֶ
יָכה  ַמְמׁשִ ָמתֹו  ִנׁשְ ר,  ָאּדָ ז'  ּבְ קּותֹו  ּלְ ִהְסּתַ

ִמי. ׁשְ ה ַהּגַ עֹוָלם ַהּזֶ ם ּבָ ְלִהְתַקּיֵ
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