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פתח דבר
תמים יקר!

עומדים אנו בימי ה'הכנה רבה'1 לקראת היום הגדול והקדוש, יום קבלת נשיאותו ומלכותו של כ"ק אדמו"ר 
מלך המשיח שליט"א, היום אשר בו נמליך ונכתיר מחדש "בשמחה גדולה ובביטול עצום"2 את אבינו מלכנו 
משיחנו. בימים אלו נעמד כל חסיד ותמים, ומתבונן במהותה של 'התקשרות' חסיד לרבו ומלכו, ומחזקה 
ביתר שאת ויתר עוז, ע"י לימוד תורתו וקיום הוראותיו הק' – בדרך אשר הורנו ובה נדבק עדי התגלותו 

לעין כל, מיד ממש.

כל הנ"ל מקבל משנה תוקף, כאשר נמצאים אנו בתקופה המיוחדת, לאחר ההודעה ששמענו מנשיא דורנו 
שיל"ו: "נשיא דורנו היה המשיח של דורנו והוא התגלה בכל התוקף"3, וביום זכאי זה, לפני כ"ח שנים, נגלה 
כבוד מלכותו כמלך המשיח "לעיני כל ישראל" ו"לעיני כל העמים", בעידוד ואישור קבלת מלכותו על ידי 

העם בהכרזה ושירה בפה: "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד".

ובהתבוננות קלה בעניין נפלא זה, מובן, אשר כעת נדרשת מכל אחד ואחד 'התקשרות' נעלית באין ערוך – 
התקשרות למלך המשיח! 

שומה עלינו התפקיד, להתבונן ולהבין, ללמוד ולהתייגע כפי יד שכלנו בדברי ותורת מלכנו, מהי מהותה 
ועומקה של התקשרות זו? 

לשם כך, יוצא לאור קובץ זה "התקשרות היחידה", בו מתבאר באריכות ובפרטיות, כיצד מהותו של "נשיא 
הדור", הינה עניין אחד עם היותו "המשיח שבדור", מהות אחת של "יחידה הכללית", כפי שנתבאר ומואר 

באור יקרות בתורת החסידות בכלל, ובתורת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בפרט.

־ולהעיר ולהאיר, שהלימוד והעיון בנקודה זו "ענינו של משיח", מוביל לקיום הוראת כ"ק אדמו"ר מלך המ
שיח שליט"א הידועה, מכינוס השלוחים העולמי תשנ"ב: "והכוונה בפשטות היא . . צריך להתכונן בעצמו 
ולהכין את כל בנ"י במקומו ובעירו וכו' לקבלת פני משיח צדקנו, ע"י שהוא מסביר את ענינו של משיח4, 
כמבואר בתושב"כ ובתושבע"פ . . כולל במיוחד – ע"י לימוד עניני משיח וגאולה, ובפרט באופן של חכמה 

בינה ודעת". 

***

1. שיחת י"ב טבת תשמ"ז - מוגה, "ומובן, שמצד גודל חשיבות הענין צריכה להיות "הכנה", עד להכנה רבה כאמור, שלושים 
יום קודם החג".

2. יו"ט של ר"ה תש"ג ס"ב. 
3. שיחת יו"ד אלול ה' תנש"א – בלתי מוגה.

4. ההדגשה אינה במקור.



הקובץ נחלק לב' שערים:

שער א'

'קונטרס ענינה של תורת החסידות': במרכז הקונטרס נתבאר - ובאריכות נפלאה, אשר אין לה אח ורע 
בתורתו של כ"ק אד"ש מה"מ – מהי "יחידה". בקונטרס זה, מובא המושג "יחידה", בעיקר בנוגע ל"יחידה 
שבתורה" זוהי תורת החסידות, ומהבנת המושג בכללות, ניתן ללמוד ולהעמיק מהי "יחידה כללית" – נשיא 
הדור משיח שבדור, ומהי יחידה שבנפש – ניצוץ משיח שבכל אחד. הקונטרס הובא בצורתו המקורית, ונוספו 

בו כותרות, ביאורי מושגים, הרחבות ועיונים. 

שער ב'

סוגיית "נשיא הדור משיח שבדור": קטעי שיחות מתורת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, המבארים 
את ענינו של נשיא הדור כ"יחידה כללית", ענינו של משיח כ"יחידה כללית", החיבור בין המושגים "נשיא 

הדור" ו"משיח שבדור", והעבודה המוטלת עלינו בעניין זה. 

*

מתוך בטחון גמור, שקובץ זה והלימוד בו, יחזקו אצל תלמידי התמימים ועל ידם – "נרות להאיר" – בעולם 
כולו, את ההתקשרות האמיצה והעצמית – התקשרות היחידה – לכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, ובכך 
יחזקו בעצמם את היחידה הפרטית – "ניצוץ משיח" ועל ידי זה נבוא להתגלות כ"ק אדמו"ר שליט"א - יחידה 
הכללית משיח צדקנו; וביחד עם הזעקה וההתעוררות של יחידה, "אינגאנצן צוטרייסלט"5, מכך שנמצאים 
עוד רגע ח"ו בגלות, והקריאה 'יחי המלך' – התקשרות 'ניצוץ משיח' הפרטי עם 'ניצוץ משיח' הכללי, נזכה 

לראות בעיני בשר "עין בעין יראו" בהתגלות מלכנו לעין כל, מי"ד ממ"ש!

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

 איגוד תלמידי הישיבות העולמי
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 ימי ההכנה ליו“ד-י“א שבט ה‘תשפ“א
 שבעים שנה לנשיאות כ“ק אד“ש מה“מ

ברוקלין, ניו-יורק

הבהרה: בקונטרס זה לא התייחסנו כ"כ, לפרטי ההבדלים בין יחידה לעצם הנשמה המבוארים בתורתו של 
משיח – כ"ק אדמו"ר שליט"א, והיחס לכל העניין הוא בכללותו, כפי שנתבאר בדרך כלל בתורת החסידות ]לפרטי 

ההבדלים ניתן לעיין בד"מ ש"פ תולדות )ב( תשנ"ב, ובמ"מ המצויינים שם[.

5. קונטרס "ואתה תצוה" תשנ"ב.
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ענינה של
תורת החסידות

קונטרס





ביאורים

*( קטע משיחת חג גאולת אדמו"ר הזקן - י"ט כסלו ה'תשכ"ו. וראה להלן הערה 46.
1( ראה ג"כ קונטרס תורת החסידות וקונטרס לימוד החסידות )לכ"ק מו"ח אדמו"ר(.

2( נמצא בכת"י דא"ח ישן )לא נודע למי(. וראה גם קובץ יו"ד שבט ע' סה. סו.
3( ד"ה פדה בשלום העת"ר )תשכ"ו( - שבהמשך בששה"ק תער"ב )סעיף שעו( - ברוקלין, תשל"א.

4( נדה יז, א ותוספות שם. וראה לקו"ד ח"א סח, א.

סעיף א

מהו "טבע מדותיו" ומהן "מדותיו הטבעיים"? 

תכונות  בו  ניטעות  אדם  של  לידתו  בשעת 
לפעול  אותו  המניעות  הן  אלו  תכונות  טבעיות. 
– ובבחירתו כיצד לנצלם. האם בפעולות של טוב 
וקדושה או במעשים שאינם כאלה. עבודתו של 
היהודי היא, לקחת את תכונות אלו ולהשתמש בהן 
לקדושה. לדוגמה: מציין אדה"ז )תו"א תולדות יז, 
ג(, שישנם גם גויים שמסרו את נפשם ללימודי 
של  תורה  שלימוד  יתכן  כך  חשקו.  בהן  חכמות 
יהודי אינו בהכרח בא מן הנפש האלוקית גרידא. 
כי-אם, מצד טבע בנ"א, החובב העמקה והשכלה. 

לביצוע  הטבעיות  האדם  בתכונות  זה  שימוש 
הטבעיים"  מדותיו  "לשנות  נקרא:  תומ"צ  עניני 
טבעו  כפי  נשאר  המדות  של  ה'עצם'  כלומר,   –
וכו', ומגיע היהודי ומשתמש  -  משיכה ללימוד 
במידתו לענייני קדושה דווקא, בכך הוא משנה 
הדרישה  תורה.  לימוד   – המידה  של  ה'ציור'  רק 
גם  להפך  יותר:  ומהותית  עמוקה  חסידות,  של 
את הנטיות הטבעיות בעצמן, גם מי שטבעו אינו 
ללימוד  נמשך  מי שבתולדתו  או  ללימוד,  נמשך 
על פני קיום מצוות מעשיות, כדוגמה, ְיַׁשֶּנה את 
למהות אחרת  אחת  מידותיו ממהות  ה'עצם' של 
מפני  נשמתו  רוח  לפי  לעניינים שאינם  ויימשך 

מדותיו",  טבע  "לשנות  זהו  ה'.  רצון  הוא  שכך 
שאף ה'עצם' של טבעו בעצמו ישתנה, גם הנטייה 
ממנה  והתוצאה  ה'ציור'  רק  ולא  עצמה תשתנה, 
בקונטרס,   41 הערה  לקמן  )וראה  בקדושה  יהיו 

כיצד זה נפעל על ידי תורת החסידות(.

האדם  ישות  מדותיו"  "טבע  של  הזה  באופן 
וכל  לחלוטין  מתבטלת  היא  נרגשת.  לא  כלל 
עבודתו הינה אך ורק משום שזה הוא רצונו של 
הקב"ה, וישותו העצמית כלל לא מתערבת. מצד 
נקודות  ולהדגיש  להתעסק  עליו  היה  מציאותו, 
אחרות בנשמתו שגם בהם יתכן ויש רצון אלוקי, 
המעשים  האישית,  מציאותו  עם  מעורב  זה  אך 
אליהם "מדותיו הטבעיים" מתחברים. מה-שאין-

כן כאשר "טבע מדותיו" משתנה.

המסופר  את  אדה"ז  מביא  זה  לעניין  כדוגמה 
בן  חנינא  ר'  על  א(  )יח,  ע"ז  במסכת  הגמרא 
גזירת  בזמן  ברבים  קהילות  שהקהיל  תרדיון, 
המלכות. בעניין זה שאל ר' חנינא את חברו ר' 
יוסי: "מה אני לחיי העולם הבא?", השיב ר' יוסי: 
"כלום מעשה בא לידך?", השיב ר' חנינא: "מעות 
של פורים התחלפו לי וחילקתים לעניים". משכך, 

ענה ר' יוסי: "אם כן, מחלקך יהיה חלקי!".

חשיבות  איזו  וכי  המתבקשת:  התמיהה  על 
מול  אל  לצדקה,  אחדות  פרוטות  נתינת  תופסת 

ענינה של תורת החסידות*

א. בנוגע לענינה של תורת החסידות1 - והחידוש שבה על חלקי התורה  מעלות 
 שונות
 של תורת
החסידות

שנתגלו לפני' - נאמרו ביאורים רבים. ומהם:

גילוי  וע"י  התעלפות,  של  במצב  העולם  הי'  הבעש"ט  של  בזמנו  א( 
הבעש"ט ותורת החסידות, נתעורר העולם מהתעלפותו2.

ב( "חסיד הוא שעושה לפנים משורת הדין"3 )וכמרז"ל4 "שורפן חסיד - אע"ג שמזיק 
לו"(.
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ג( "מעלת החסידות הוא שהכחות הטבעים נעשים כחות אלקים"3. וכמאמר רבינו 
הזקן בעל התניא והשו"ע "כל ענין החסידות הוא לשנות טבע מדותיו"5: לא רק לשנות 

מדותיו הטבעים אלא גם - "טבע מדותיו"6.

וגם  גבוהה  נשמה  לו  מי שאין  גם  ואחד,  כל אחד  חידשה אשר  תורת החסידות  ד( 
את  ביארה  החסידות  שתורת  זה  ע"י  כי  אלקות7.  להשיג  יוכל  עצמו,  את  זיכך  לא 
חלק ה"סוד" שבתורה וקירבתם אל השכל בדוגמאות ומשלים מכחות   של  הענינים 
תכונות הנפש - "מבשרי אחזה אלוקה"8 - ניתנה האפשרות לכאו"א להשיג גם חלק 
זה שבתורה; ולא רק בהשכל שבנפשו האלקית, אלא גם בהשכל שבנפשו השכלית עד 

- בהשכל שבנפשו הבהמית.

שאינה  אחת  נקודה  היא  החסידות  תורת  אשר  כדלקמן,  ופשוט  מובן  ב. 
פרטים 
הנ"ל או גילוי בביאורים  שנאמרו  המעלות  שכל  ומכיון  שונים  מפרטים  מורכבת 

אינן  אלו  שמעלות   - מוכרח  הרי  הן,  שונות  מעלות  ביאורים9(,  )ובעוד 

5( לקו"ד שם נו, א.
6( שם ע"ב. ונתבאר ב"התמים" ח"ג ע' סו ואילך.

7( תורת שלום ע' 113.
8( איוב יט, כו. וראה לקו"ד ח"ב שלב, ב ואילך.

ועיין בתורת שלום ע' 185, שמצד ענין זה ]שנתחדש בתורת החסידות שע"י הכחות שבאדם משיגים את הענינים שלמעלה[, נעשים 
הכחות אלקות. עיי"ש. ועפ"ז יש לקשר ענין זה עם ענין הג'.

9( ראה ס' השיחות קיץ ה'ש"ת ע' 26 ואילך. ובכ"מ.

את  שתבטיח  זו  שהיא   - במס"נ  תרה  הרבצת 
מקומו של ר' חנינא בן תרדיון בעולם הבא, מבאר 
לצדקה,  המעות  חלוקת  של  זו,  אדה"ז, שעשייה 
היה  וחששו  רחב"ת.  של  טבעו  לפי  שלא  היתה 
שכל מסירות נפשו להרבצת התורה, לא בא מפני 
קרבתו לקב"ה, אלא מחמת טבעו הגשמי, ונטיותיו 
להשפעה ולימודי חכמה וכו'. רק כאשר 'שבר' את 
עצם מציאותו, ועשה פעולה שכלל אינה לפי מזגו 
ותכונותיו הטבעיות, ידע ר' יוסי לומר לו שיהא 

חלקו בעולם הבא.

כ"ק  של  לשונו  את  לציין  מעניין  זה,  ]בנושא 
"כולם  ב(:  נו,  )לקו"ד ח"א  נ"ע  הריי"צ  אדמו"ר 
מדותיו  הביטוי  בין  החילוק  את  היטב  מבינים 
אינו  הדבר  מדותיו.  טבעיות  לביטוי  הטבעיים 
דורש כל ביאור. חסידות דורשת לשנות את טבע 

המדות. חסידות דורשת מכל אחד הלומד חסידות 
שישנה את טבעיות מדותיו"...[.

]ראה עוד בזה: גליון התמים ח"א ע' 298; מאמר 
תו"א  עניין טענת המרגלים תשט"ז;  להבין  ד"ה 

פר' תולדות יז, ג; לקו"ד שבהע' 6 ועוד[.

סעיף ב
"מובן ופשוט"

הקונטרס  של  בראשיתו  הרבי  מחפש  כאשר 
את מהותה של תורת החסידות, וודאי הוא הדבר 
ראויות  אינן  א'  באות  המובאות  אלו,  שמעלות 
אינו  ש'עצם'  להיות  מספקת.  תשובה  להוות 
מורכב. הסיבה בראשיתה והתחלתה היא מציאות 
אלא  שונים.  פרטים  בו  ואין  מורכב  דבר שאינו 
נגזרות  ידו  ועל  ממנו  שכתוצאה  אחד,  עניין 

לאחר-מכן סיבות ותוצאות שונות.
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נקודה  היא  החסידות  של  מהותה  החסידות.  תורת  את מהותה של  וממצות  מגדירות 
עצמית המופשטת מענינים פרטים, אלא - מצד נקודתה העצמית, נמצאות ומסתעפות 

ממנה מעלות הנ"ל10.

הנקודה העצמית של החסידות היא ]כמדובר לעיל בהמאמר, שביסודו הוא מאמר של 
כ"ק אדמו"ר )מהורש"ב( נ"ע11[ - המשכת אור חדש מבחי' פנימיות הכתר12, ולמעלה 

יותר - המשכת בחי' פנימיות עתיק ממש, בחי' א"ס שנמצא ברדל"א13.

10( אלא שמ"מ, ע"י מעלות אלו דוקא תופסים במהות החסידות, כדלהלן סעיף חי.
11( ד"ה פדה בשלום הנ"ל.

12( שם )סעיף שעג(.
13( שם )סעיף שעד. שעו(.

מהו א"ס שברדל"א?

מדריגות  שתי  בכללות  ישנם  הכתר  בדרגת 
פנימיות: אריך ועתיק, אריך נמשל לכח הרצון; 
ועתיק, הפנימי והעליון יותר, נמשל לכוח התענוג 

שבאדם. 

אריך הוא הדרגה של שורש הנאצלים, במדרגתו 
להם  השורש  והוא  לנבראים,  מקום  נתינת  יש 
והמהווה אותם. עתיק לעומתו הוא מנותק מהם 
אך  שבמאציל.  התחתונה  הדרגה  הוא  לחלוטין, 
ממנו ועל ידו כן מתהווה הדרגה שתחתיו - אריך.

בעתיק ישנם "ג' רישין" ובראשם ופסגתם נמצא 
שפירושו:   – אתידע"  דלא  "רישא   - "רדל"א"  
דרגה שלא באה בגילוי. דרגה שבזמן הגלות לא 

מתגלית כלל.

אל  מהנמוך   - הם  הראשים  ג'  יותר,  בפרטיות 
המרומם: 

א. "רישא דאריך": הוא בחינת חיצוניות הכתר 
שהוא שרש ומקור לנאצלים וכל עולם האצילות 

נמצא וכלול בתוכו.

ב. "רישא דאין": גוף פנימיות הכתר מכונה בשם 
רישא דאין ונקרא "אין" על שם שאינו מושג כי 
אי אפשר להשיגו ולהבינו כלל רק שעדיין הוא 

פחות במדריגה מרדל"א. 

יודע,  הראש שלא  הוא  כן  כשמו  "רדל"א":  ג. 
בתוכו  שיש  מה  יודע  שאינו  כלומר,  נודע.  ולא 

עצמו, וכל שכן שאינו נודע לזולתו - זהו הראש 
העליון שבכתר, המאפיין את הדרגא הכי נעלית 

שבכתר.

בחסידות מוסבר כי בבחינה זו כלל לא שייכת 
ההשגה אפילו בעצם מציאותה. כלומר, בבחינת 
מה  מהותה,  את  להבין  ניתן  שלא  אע"פ  עתיק, 
להיות  במציאותה.  להכיר  ניתן  בעצמה,  היא 
 – אריך   – הנאצלים  שורש  את  הממציאה  שהיא 
כח  כמשל  בעצמה.  אותה  גם  שיש  להבין  ניתן 
בלתי  ממש  שאותו  שאע"פ  הראשון.  המשכיל 
ניתן לזהות, ניתן לדעת על עצם מציאות קיומו, 
שאדם  מכך  כלומר,  השכלות.  שישנן  מהעובדה 
ללמוד  ניתן  חדשות,  השכלות  ומשכיל  מבין 
שישנו כוח המשכיל. מה-שאין-כן, א"ס שברדל"א 
לא ניתן לומר ששייכת בו אף השגת המציאות, 
ניתן  שלא  כשם  ניתן,  לא  קיומו  את  לדעת  אף 
להשיג את עצם נשמת האדם. את עצם החיות, 
הבלתי ניתן להשגה ג"כ. ולכן נקרא "לא אתידע" 
שבשום אופן לא ניתן לדעת אף את מציאותו, רק 

בבחינת אמונה שלמעלה מהשגה.

בימות המשיח יאיר בעולם כולו את אותו אור 
אלוקי של א"ס שברדל"א בגילוי.

תשכ"ו  בשלום  פדה  ד"ה  מאמר  עוד  ]עיין 
מלוקט ח"ו והמאמר עליו הוא מיוסד פדה בשלום 
ה'עת"ר; להבין עניין נרות חנוכה תשכ"ו ובמאמר 

מבואר עליו[.
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וענין זה עצמו )שנאמר בהמאמר(, מכריח אשר כל המעלות שבחסידות המבוארות 
במקומות שונים הן רק הסתעפות מנקודתה העצמית. כי מכיון שהחסידות היא המשכת 
בחי' א"ס, הרי מובן ופשוט אשר "אין סוף" הוא העצמי, וכל שאר הענינים אינם אלא 

נמצאים ומסובבים ממנו.

ג. האמור לעיל בנוגע לתורת החסידות, הוא בכללות בכל חלקי התורה: 
כלל 
ופרטים 
בתורה

התורה כוללת כל המיני-שלימות ומעלות הנמצאות בעולם

המוחין  למעלות  האדם14 -  הוא  קטן  העולם  בעניני   - בכלל  ]הנחלקות 
ומעלות המדות:

)דמס'  שבתורה  המוסר  ודרכי  המשפטים  הרי   - טובות  ומדות  מוסריות  בהנהגות 
אבות15 וכדומה( הם תכלית הטוב והאמת. וכל שיטות המוסר שבדו בני אדם מלבם, 
מעורבות הן טוב ורע, אמת ושקר*15. וחלקי הטוב שישנם בכל אחת מהשיטות מקורם 

הוא בתורה

14( תנחומא פקודי ג. ת"ז תס"ט )ק, א(. ועייג"כ אדר"נ פל"א. קה"ר א, ד. זח"א קלד, ב. מו"נ ח"א פע"ב. לקו"ת במדבר רד"ה 
והי' מספר.

15( ראה פירוש הרע"ב ריש מס' אבות.
*15( כי כל עניני העולם ברא אלקים לעשות ולתקן )ראה ב"ר פי"א, ו. וברש"י שם. זח"א מז, ב ואילך. אוה"ת עה"פ )ע' תקיד 
וע' תשיז(( ולאחרי חטא עה"ד מעורבים הם טו"ר )תו"א ס"פ תולדות. תו"ח תולדות יד, ב. ובכ"מ( ואין טוב בלא כו' )ראה לקו"ד 

ח"א פז, א(.

סעיף ג
מהות ופרטים בתורה

ארון  חזר  שכאשר  אגדתא  מובאת  בגמרא 
נכשל  הפלישתים,  אצל  מהשבי  הוחזר  הברית  
דוד ונשאו על ידי עגלה. הגמרא )סוטה לה, א( 
שואלת: מפני מה נענש דוד לעבור על לאו כה 
פשוט - כנשיאת הארון בעגלה? ומתרצת, כיוון 
חוקיך  לי  היו  "זמירות  קיט(  )תהילים  שאמר 
בפחד  הייתי  כאשר  שפירושו:  מגורי".  בבית 
כזמירות. על כך  לי  נעם  לימוד התורה  מאויבי, 
נענש שהשווה את לימוד התורה לזמירות, כאשר 

התורה נעלית בהרבה מזה.

בקונטרס אחרון מבואר על כך, שאכן כל חיות 
בעולם  יחידי  מצווה  בדקדוק  תלויה  העולמות, 
הזה, על פי חוקי התורה. ובבחינה זו דוד המלך 
העולמות  וחיות  מציאות  שכל  והשתבח  השיג 

בטילה לגבי עניין הקטן והשולי )כביכול( בתורה.

אך על זה נענש דוד, לפי שכל חלק זה בתורה 
התחתון  בחלק  הינו  בעולמות,  חיות  שגורם 
והחיצוני. ומעלתה העצמית של התורה היא עצם 
ומתעצמת  המחוברת  הקב"ה,  של  תורתו  היותה 

עם עצמות אוא"ס.

]ראה בכ"ז עוד תניא פ"ה; קונטרס אחרון ד"ה 
דוד זמירות קרית להו; מאמר ד"ה הוי' לי בעוזרי 
מצוות  מצוותיך  דרך  ח"ב;  מלוקט  סה"מ  תשי"ז 

משא הארון בכתף[.

בתורת  העצם  התלבשות  בין  ההבדל  מהו 
החסידות לבין שאר חלקי התורה?

שני סוגי התלבשות הם. ישנו סוג לבוש המוכיח 
כסיוע  טכני,  לבוש  רק  העניין  שאינו  מתוכו 
למתלבש. ובכל מציאותו הוא משקף את מציאות 
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אנשים  כמה  התווכחו  מנסיעותיו,  אדמו"ר16, שבאחת  מו"ח  הסיפור מכ"ק  )וכידוע 
והבעו דיעות שונות אודות יחס התורה לשיטות המדיניות ועם איזו מהן היא מסכמת, 
וכל אחד מהם הראה מקור בתורה לשיטתו. כששאלו את חוו"ד כ"ק מו"ח אדמו"ר 
בזה, ענה: התורה, להיותה תכלית האמת והטוב, ישנם בה כל הענינים הטובים שבכל 

השיטות(.

חכמתכם  היא  כמ"ש17 כי  נעלית,  היותר  החכמה  היא  התורה   - להחכמות  בנוגע 
ובינתכם לעיני העמים[

תלוי'  העליונים(  בעולמות  )גם  בעולם  החיות  השפעת  שכל  אלא  בלבד,  זו  ולא 
ב)דקדוק קל של( תורה18.

אמנם, לא זוהי מהותה של התורה. מהותה של תורה הוא מה שהיא "מיוחדת לגמרי 
באוא"ס ב"ה המלובש בה בתכלית היחוד". ולכן, כיון שכל העולמות הם כלא ממש 
כל  חיות  כלל בתהלת  ולזאת "אין לשבחה  לגבי התורה,  גם  הם  כן  ב"ה,  לגבי א"ס 
העולמות, מאחר דלא ממש חשיבי"18. אלא - מצד נקודתה העצמית, שמיוחדת היא 
באוא"ס ב"ה, כוללת היא במילא גם את כל המיני-מעלות ושלימות שבעולם, ועל ידה 

- השפעת החיות וכו'.

שהם  מה  היא  העצמית  נקודתם  התורה,  שכל חלקי  אף  אכן,  מעלתה של חסידות 
מיוחדים באוא"ס ב"ה, בכל זה, עיקר נקודה זו מתבטא בתורת על כל התורה

16( במכתבו מד' טבת תרח"ץ )י"ל בקופיר(.
17( דברים ד, ו.

18( קו"א בתניא ד"ה דוד זמירות קרית להו. דרמ"צ מא, א-ב. ובכ"מ.

המתלבש, ואת כך שהוא אינו מהות לעצמו רק 
הקובע  הוא  השני  בתוכו;  למתלבש  ביטוי  נותן 
יכול להתרשם  הצד  מן  והמתבונן  לעצמו,  ברכה 

שישנה את מציאות הלבוש לעצמו.

את השוני ביניהם ניתן להבין בנקל, באמצעות 
השכל  דברי  התלבשות  בין  בהבדל  התבוננות 
הנפש  כוחות  התלבשות  לבין  מסוימת,  בשפה 
בגוף. בכוחות הנפש בגוף אין לנפש שום יכולת 
ההשגה  כל  בגוף.  התלבשותה  אילולא  ביטוי 
בגוף.  כהתלבשותה  רק  היא  הנפש  בחיות  שלנו 
אי אפשר כלל להבין את כוחה של הנשמה ללא 

ביטויה בגוף הגשמי.

באמצעות  שכל  דברי  בהבנת  מה-שאין-כן 
אותיות של שפה מסוימת, בהם ניכר מיד שאין 
כל קשר בין אותיות השפה לבין עצם ההשכלה. 
דבר פשוט הוא, שניתן להחליף ולומר את אותו 
דבר-שכל בדיוק בשפות ואותיות אחרות, וניתן 
באותיות  השכל  התלבשות  כי  בקלות,  להבחין 

אלו דווקא, הוא מקרי בהחלט.

בתורת  הקב"ה  של  העצם  התלבשות  היא  כזו 
החסידות, שניכר בכל פרט שאינו מציאות לעצמו, 
ובכל הסברות השכליות ניתן לחוש את המציאות 
התגלותו   – מהשכל  שלמעלה   – לגמרי  הנעלית 

של הקב"ה.
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א"ס שנמצא  )דוקא( המשכת  ל"חסידות", שהיא  בנוגע  )וכאמור בהמאמר  החסידות 
ברדל"א(,

כי כל חלקי התורה, בחי' ה"אין סוף" שבהם מתלבש הוא באיזה ציור - ציור המגדיר 
רמז,  ]פשט,  זה  זה של חלק תורה  וציור  זה,  ַארויס( מהותו של חלק  )גיט  ו"מבטא" 
דרוש, סוד[, מעלים הוא על פשיטות הא"ס המלובש בו - העלם דלבוש שכביכול א"א 
להחליפו. ואילו תורת החסידות, מכיון שאינה מוגדרת באיזה ציור, וה"ציורים" שענין 
שבחסידות מתגלה על ידם - כלבוש19 תחליפם ויחלופו )שלכן כוללת היא את כל ד' 
החלקים פרד"ס שבתורה ומחי' אותם, כדלהלן20(, אין הציור מעלים בהעלם אמיתי את 

פשיטות הא"ס שבו.

ד. ביאור מהותה של תורת החסידות יובהר ע"י ביאור תוכנו הפנימי של 
משיח 
– עצם 
ופרטים

משיח. כי "משכרה )של מצוה( נדע מהותה"21, ומכיון אשר על ידי ]הפצת22 
מעינות החסידות "אתי מר"23 דא מלכא משיחא, הרי מענינו של משיח - 

שכרה, נדע את מהותה24.

19( תהלים קב, כז. וכידוע דב' סוגים בלבושים, דיש שא"א להחליפם )וכהלבוש דעור ובשר תלבישני(.
20( סעיף ח' ואילך.

21( תניא פל"ט )נג, א(.
22( הדיוק בהפצת המעינות דוקא, ראה להלן סעיף כא.

23( מענה המשיח שאז יבא - וכמ"ש הבעש"ט באגרתו הידועה על דבר עליית הנשמה שלו בר"ה שנת תק"ז, נדפסה: בסוף הספר 
בן פורת יוסף; בספר המכתבים מהבעש"ט ז"ל ותלמידיו )לבוב תרפ"ג, וכותב המו"ל שהעתיקה מן המכתב - כת"י חתנו של הבעש"ט 
 הרה"צ וכו' ר' יחיאל - החתום בעצם כי"ק של הבעש"ט(; בספר גנזי נסתרות )ירושלים ת"ו תרפ"ד( ח"א סי' סה. - וחלק ממנה בתחלת

ספר כתר שם טוב, וספר לקוטי אמרים להה"מ ממעזריטש.
ביאור שאלת הבעש"ט ומענה המשיח ע"פ חסידות - ראה לקו"ד ח"ב ליקוט טז-יח.

24( ראה גם ד"ה פדה בשלום הנ"ל )סעיף שעה ואילך(, שההמשכה ד"חסידות" היא דוגמת ההמשכה דלעתיד.

סעיף ד
מדוע משכרה של תורת החסידות נדע מהותה?

ישראל  חכמי  בין  מחלוקת  קיימת  זה  בעניין 
הוא  האם השכר  הדנים בשאלה  הדורות.  במשך 
עניין טבעי, כתוצאה ישירה מהעבודה או שהוא 
נקבע באופן שרירותי, ללא קשר ישיר בינו לבין 
המעשה עליו התקבל השכר. כעונש המורד בדבר 

המלך.

שהשכר  בדיעה  צידדו  והרמב"ן,  הרמב"ם 
הספציפי,  במעשה  קשורים  לא  כלל  העונש  או 
אלא הוא ע"פ החלטת הקב"ה ולא שייך למעשה 

את  מביא  השל"ה  משא"כ  האדם.  ע"י  שנעשה 
הרקאנטי שחולק וטוען שהמעשה והשכר והעונש 
לחמם,  האש  שטבע  "כמו  כלשונו  והם  קשורים, 
וטבע המים להרטיב, ולחם להשביע - כך טבע כל 
מצוה ומצוה לעשות אותה הטובות שנאמרו בה". 

כתוצאה והמשך טיבעי למעשה שנעשה.

מה  ע"פ  השנייה.  בגישה  מצדדת  חסידות 
שמסביר אדה"ז בפרק ל"ז בתניא בפירוש הלש' 
היא  המצווה,  של  ששכרה  מצוה"  מצוה  "שכר 
האור האלוקי הנמשך על ידה. אם כן, ישנו קשר 
ש"מהותה"  כיון  ל"מהותה".  "שכרה"  בין  ישיר 

גורמת ישירות ל"שכרה".

12
חוברת הכנה ליו"ד-י"א שבט



ביאורים

בביאת המשיח יתחדשו כמה וכמה ענינים נעלים. וכמו: גאולת ישראל )והשכינה25( 
מהגלות; למעלה מזה: "יהיו ישראל חכמים גדולים ויודעים דברים הסתומים וישיגו 
דעת בוראם כו' מלאה הארץ דיעה את הוי' כו'"26; למעלה מזה: שינוי וחידוש במעשה 

בראשית27

)ומה שאמרו "אין בין עוה"ז לימות המשיח אלא שעבוד מלכיות בלבד"28 הוא רק 
בתחלת הזמן של ימות המשיח29. ובפרט ע"פ מ"ש בר"מ30, שמאמר זה נאמר בנוגע 

לעמי הארץ, משא"כ בנוגע לתלמידי חכמים(;

בחי' האלקות שלמעלה מהטבע יהי' אז בגילוי )שלכן יהיו קוראין31 את השם ככתבו32, 
שלמעלה כאחד33 -  ויהי'  הוה  הי'   - הוי'  שם  בחי'  גילוי  יהי'  כולו  העולם  בכל   כי 

מזמן ומקום, בדוגמת הגילוי שהי' בביהמ"ק34(.

25( כמרז"ל )מגילה כט, א( הקב"ה שב עמהן מבין הגליות.
26( רמב"ם סוף הל' מלכים. - שגם בזמן ביהמ"ק לא הייתה מלאה הארץ דעה את הוי' גו'.

 27( ראה רמב"ם שם דלא יהי' קנאה כו' וכל המעדנים כו' - אף לדעתו )שם ר"פ( ד"וגר זאב גו'" משל הוא. ועאכו"כ להדעה 
)וכן היא הכרעת תורת הקבלה והחסידות( - דהדברים כפשוטם. ועייג"כ ראב"ד )הל' תשובה פ"ח ה"ב(. עבוה"ק ח"ב פמ"א. ובכ"מ.
ואואפ"ל לחומר הענין )עכ"פ בדוחק(, דגם לרמב"ם ב' תקופות לאחרי שודאי משיח הוא, ו"מלאה הארץ דיעה גו'" יהי' בתקופה 
הראשונה דגאולה, וכל הפרק שברמב"ם שם מדבר בתקופה זו. וכמ"ש בהל' תשובה פ"ט ה"ב שמ"ש ומלאה הארץ דיעה גו' מיירי 

בהתקופה שעולם כמנהגו הולך.
עפי"ז יש לתרץ קושיית הלח"מ )הל' תשובה פ"ח ה"ז(, כי מ"ש "אין בין כו' אלא שעבוד מלכיות בלבד" הוא רק בתחילת הגאולה. 
)וא"ש תירוץ הכ"מ )הל' מלכים רפי"א( על השגת הראב"ד )שם(, שהרמב"ם אזיל לטעמי', כי בתחלת הגאולה, אין מלך המשיח 
צריך לעשות אותות ומופתים ולא יוצרך להיות מורח ודאין(. אבל אח"כ, גם הרמב"ם מודה שיהי' חידוש בעולם, ומ"ש )ישעי' ב, 
ד( וכתתו חרבותם לאתים הוא כפשוטו, ולא דרך משל בלבד. ומכיון שהם בטלים בתקופה השני' )עכ"פ( של הגאולה, הרי זה מוכיח 

שאינן תכשיטין.
28( ברכות לד, ב. וש"נ. רמב"ם הל' תשובה ספ"ט. הל' מלכים פי"ב ה"ב.

29( ראה זח"א קלט, א. וראה לעיל הערה 27.
30( זח"ג קכה, א. נתבאר באגה"ק סכ"ו.

31( וכפשוטו )ראה ג"כ אגה"ק סי"ט )קכח, א(. לקו"ת ויקרא )ו, ד(. שה"ש )לא, ג(( שקרי הו"ע גילוי וכתיב - העלם.
32( פסחים נ, א.

33( זח"ג רנז, סע"ב. שעהיוה"א פ"ז )פב, א(.
34( אבל נעלה יותר מהגילוי שבזמן המקדש, שלכן יהי' אז גילוי שם הוי' בכל העולם )וע"ד המבואר בלקו"ת דרושי ר"ה )נז, סע"ג( 

מעלת בית ראשון על בית שני, שבב"ר דוקא האיר גם בגבולין(.

הוא ממש טעימה  לימוד החסידות  מזו,  יתירה 
מתורתו של משיח. לא רק הכנה אלא הוא חלק 
בערב  השבת  ממאכלי  כטועם  בעצמו.  מהעניין 
ממש  אוכל  אלא  אחר,  דבר  טועם  שאינו  שבת, 
את מאכלי השבת. כך יחידה היא תורת החסידות, 
החסידות  תורת  דווקא  הדור.  נשיא  הוא  ומשיח 

סי"א(  כדלקמן   – הזוהר  ספר  אפילו  )ולא 
עצמה,  שלה  מהותה  זו  כי  ביחידה,  מתעסקת 
ודווקא באריכות בתורתו של כ"ק אד"ש – מלך 

המשיח.

]ראה בכ"ז לקו"ש חכ"ט ע' 49 ואילך, וש"נ[.
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ותוכן ענינים אלו יתחדש לא רק בעולם הזה אלא בכל העולמות. כי ההנהגה בעולמות 
העליונים הוא כפי סדר ההנהגה בעוה"ז ]וע"ד הקביעות דר"ח ומועדים )שבהם נמשכת 
המשיח  שבביאת  ומכיון  למטה35[.  קביעותם  אופן  כפי  שהוא  למעלה,  אור(  תוספת 

ישתנה כללות המצב בעוה"ז ופרטיו, הרי שינוי דוגמתו יהי' גם בעולמות העליונים.

 אמנם, אחרי כל הנ"ל, כל ענינים אלה - אף שגדול ורב העילוי וההפלאה שבהם -
אינם אלא הסתעפות מנקודתו העיקרית של משיח.

ה. ענינו העיקרי של משיח הוא - יחידה. כידוע36, שדוד זכה לבחי' נפש,  ענינו 
של 
משיח

אלי' - לרוח, משה - לנשמה, אדם הראשון - לחי' ומשיח יזכה ליחידה.

מעלת היחידה על ד' הבחינות נרנ"ח ]בחמשה המדריגות של כל נשמה37[: 
ד' הבחינות נרנ"ח הם מדריגות פרטיות, ובחי' יחידה היא עצם הנשמה שלמעלה מגדר 
- נמשכות ד' הבחינות  פרטים, כשמה. ועם היות אשר מבחי' יחידה - עצם הנשמה 

35( ראה ר"ה ח, ריש ע"ב. ירושלמי ר"ה פ"א ה"ג. תנחומא )באבער( בא יג.
36( ד"ה וידבר אלקים אכה"ד תרצ"ט )השני( ס"ד בשם הרמ"ז. עיין שער )וספר( הגלגולים בתחלתו ובכ"מ. ואכ"מ.

37( ראה ב"ר )פי"ד, ט( דב"ר )פ"ב, לז(: חמשה שמות נקראו לה, נפש רוח נשמה חי' יחידה. - בכמה דפוסים במדרש הוא בשינוי 
הסדר וכן בפיוטים וכו', אבל בכהאריז"ל )ע"ח שמ"ב בתחלתו. שער הגלגולים בתחלתו. ובכ"מ( ובדא"ח מובא ובדיוק בסדר זה. 

ועייג"כ זח"א פא, א. שם רו, א.

סעיף ה
 מהן חמשת חלק הנשמה

נפש רוח ונשמה חיה ויחידה?

דרכים  חמשה  שמות.  חמשה  ישנם  לנשמה 
הקשר  על  –מופקדת  נפש  להקב"ה.  להתקשר 
לקב"ה  חיבור  רגש   – רוח  האדם.  של  המעשי 
באמצעות המידות. נשמה – באמצעות כוח השכל. 
העצמי  הקשר  הינה  יחידה  הרצון.  כוח   - חיה 
לקב"ה. ללא תלותיות בשום דבר או תנאי נוסף. 
והיא   ,)!( ומצוות  קשר לקב"ה שלמעלה מתורה 
המכניסה חיות וכוח בכל שאר הכוחות. במילים 
שלו  הקשר  מהם  שכ"א  מנרנ"ח  בשונה  אחרות: 
לקב"ה תלוי ב"ציור" ואופן מסוים, היחידה כלל 
לקמן  שיבואר  )כפי  'ציור'.  בשום  מצטיירת  לא 

באריכות בקונטרס(.

פנימיים  כוחות  נקראים  נר"נ  כוחות  בכללות, 
ו"חיה ויחידה" כוחות מקיפים. מכיוון שאף כוח 
הוא  בגוף.  מסוים  באיבר  מתלבש  אינו  הרצון, 

נמצא בשווה מהמוח שבראש ועד לעקב שברגל, 
להיותו כוח מקיפי ומרומם.

נרנ"ח מהיחידה אע"פ שמושללת  נמצאו  כיצד 
מלהיות מקור להם?

לגמרי  מושללת  שהיחידה  אומרים  אנו  כאשר 
קושי  לנו  נוצר  הנרנ"ח,  לשאר  מקור  מלהיות 
לומר שממנה הן נמצאות. כלומר: ברגע שהיחידה 
היא המקור לשאר החלקים בנשמה, נמצא אפוא, 
ישירה  שייכות  לה  ויש  מהם  מנותקת  שאינה 

אליהם.

על כך מדייק הרבי שאינה ממציאה אותם אלא 
היא המקור לשאר  היחידה  נמצאות ממנה".  "הן 
חלקי הנשמה, אך לא בדרך ישירה אלא בדרך של 

ריחוק, וכדלקמן: 

אחד  אופן  ישנו  התהוות.  דרכי  שני  ישנם 
דרך   – ותוצאה  סיבה   – ועלול"  "עילה  של 
ישירה. בחסידות מובאת לכך הדוגמה כהמצאת 
צורך  אין  ישירה.  כתוצאה  מהשכל,  המידות 
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נרנ"ח, אי"ז שבחי' היחידה היא בגדר מקור ו"כלל" לפרטים אלו - כי לשון "יחידה" 
מקור  מגדר  גם  לפרטים,  שייכות  שהיא  מאיזו  המושללת  פשוטה  אחדות  על  מורה 
לפרטים )וכידוע ההפרש בין "יחיד" ל"אחד"38( - כ"א שהיא נקודה עצמית של הנשמה, 

אלא שממנה נמצאות ד' הבחינות נרנ"ח.

וכמו שבכל נשמה פרטית, בחי' היחידה היא נקודה העצמית של הנשמה, 
נצחיות 
לא רק 
בזמן

כן הוא ב)החיות ו(הנשמה של כללות ההשתלשלות, שבחי' היחידה שבה 
)בחינתו של משיח( היא - עצם נקודת החיות שלמעלה מגדר ציור. ומנקודה 

זו, מסתעפות כל מעלות הפרטיות, נרנ"ח דכללות,

כי עצם החיות הוא בלתי מוגבל. והבל"ג שלו אינו רק בענין הנצחיות, שאיננו נתפס 
בשינויי הזמן כי כל עצם בלתי משתנה

בחי'  רק  בעולם  שנמשך  עכשיו,  נצחיים39:  חיים  יהיו  מהטעמים שלע"ל  זה  ]שגם 
התפשטות החיות, ישנו ענין המיתה. כי בבחי' ההתפשטות שייך ענין השינוי ועד - 

הפסק וכליון. משא"כ לעתיד שיומשך עצם החיות, הרי כל עצמי בלתי משתנה[ 

38( ראה אמ"ב שער הק"ש פ"ח. וראה גם לקו"ת בלק ע, א.
39( ראה סנהדרין צב, סע"א )וראה גם מדרש הנעלם )וירא קיד, ב((: צדיקים אין חוזרין לעפרן כו' לעולם קיימין. וידועות דיעות 

הרמב"ם והרמב"ן בזמן עיקר השכר וההכרעה בזה )לקו"ת צו טו, ג. ש"ש סה, סע"ד. דרמ"צ יד, ב(.

מפני  יתהוו,  שהמדות  מנת  על  נוספת  בפעולה 
שני,  אופן  ישנו  אך  המידות;  אל  השכל  קירוב 
הממציא  של  הקירוב  מחמת  אינה  ההתהוות  בו 
אל הנמצא – ההיפך, דווקא מצד ריחוק הממציא 
מן  וריחוקו  פשיטותו  מפני  הנמצאים.  מתהווים 
הפרטים, הם יכולים להתהוות ממנו. ניתן להבין 
זאת גם באמצעות משל ממים הנצבעים בגוונים 
מצד  ומופשטים,  פשוטים  להיותם  דווקא  שונים 
היותם מושללים ממציאות אחרת, בקלות יכנסו 
בהם הצבעים השונים. מה-שאין-כן משקה אחר 
להיצבע  יוכל  לא  עכורים  מים  או  צלול,  שאינו 

בגוון מסוים – כיון שאינו פשוט.

זהו ההבדל בין 'יחיד' ל'אחד' המוסבר בחסידות. 
אחד הוא אמנם הראשון, אך נותן מציאות לשני-
זולת. לאחר 'אחד' מגיע מיד 'שני' ו'שלישי' וכו'. 
מה-שאין-כן, 'יחיד' אינו מעיד על מציאות זולת. 

הוא לבדו נמצא. הנמצאים ממנו, באם ישנם, אינם 
ע"י פעולתו אלא נמצאים ממנו. זו היא "היחידה", 
הפרטים הנמצאים ממנה אינם מצד הקירוב אליהם 

כי אם מצד פשיטותה וחוסר ציורה.

יב  ע'  תרס"ט  בסה"מ  באריכות  בכ"ז  ]ראה 
ואילך[

"שלם בתכלית השלימות" – כיצד?

כל בריאה בעולם יש לה קץ וסיום. הסיבה לכך 
היא מפני שהיא נמצאת מדבר מוגבל. הקב"ה ברא 
הנבראים  מוגבל.  שיהיה  באופן  הזה  עולמו  את 
נמצאים מ'אור', ואור הוא מוגבל. הוא מוגבל לזמן 
ומקום מסוימים. מכך מובן, שהיותו נגמר בשלב 
מסוים אינו סיבה, כי אם מסובב וגילוי למקום בו 
מציאותו  קיצו,  שהגיע  בטרם  גם  עתה.  עד  היה 
כלל לא היתה אמיתית. כיון שהוא נמצא מדרגות 
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ולכן, כשתומשך  והמעלה, ששלם הוא בתכלית השלימות.  גם בענין האיכות  אלא 
בעולמות בחי' היחידה ויחיו בחיות עצמי, יהיו במילא בתכלית המעלה והשלימות.

ו. כאמור לעיל, משכרה של ]הפצת ה[חסידות - ביאת המשיח, נדע את 
פעולת 
החסידות 
בדרך 
ממילא

חלק  הבאת  )כולל  ]בתורה  חידשה  שחסידות  החידושים  כל  מהותה: 
ה"סוד" שבה לידי גילוי40(; בעבודת האדם )ההנהגה דלפנים משורת הדין 
ושינוי טבע המדות41(; בכללות העולם )התעוררות מהתעלפות42([, אינם 
חידושים שכאו"א מתחדש הוא בפני עצמו, כי אם, שחסידות היא חיות 
בעולם  נמשך  החסידות  זה של  חדש  חיות  וכאשר  יחידה43.  דבחי'  עצמי  חיות  חדש, 
]תורת חסידות הכללית ע"י כ"ק הבעש"ט, הה"מ וכו' ואח"כ - תורת חסידות חב"ד44 
ע"י ה"נשמה חדשה"45 - כ"ק אדמו"ר הזקן בעל השמחה והגאולה46[, התחילו כל עניני 

 40( כי רק מצד סדר ההשתלשלות שבתורה ישנה הגבלה זו, שחלקי הפשט רמז ודרוש שבתורה יהיו בגילוי וחלק ה"סוד" 
יהי' בהעלם. אבל מצד עצם מהות התורה, בחי' יחידה, אין חילוק בין חלק הסוד שבה לשאר החלקים, וגם הסוד יכול להיות בגילוי.

כוונתו  )א(  ומכיון שהוא במציאותו, הרי  בוראו.  נרנ"ח, האדם הוא במציאותו עדיין, אלא שעובד הוא את  41( מצד בחי'   
בעבודתו הוא בשביל הגילויים )שבכללות זהו"ע הנהגה ע"פ דין, כמבואר בד"ה פדה בשלום הנ"ל סעיף שעו(, כי גם בבחי' חי' ישנו 
איזה מבוקש )ד"ה וזאת התרומה עת"ר. קונט' העבודה פ"ה(. )ב( לא נשתנה טבע מדותיו, ורק שמנצל את מדותיו לאהבת ה' וכו', 
משא"כ מצד בחי' יחידה, מתבטל הוא ממציאותו לגמרי, ולכן )א( אין שום מבוקש בעבודתו - ההנהגה דלפנים משורת הדין. )ב( 

נשתנה גם טבע מדותיו )מגבורה לחסד ומחסד לגבורה וכו'(.
 42( כי ההתעלפות היא רק בנוגע לגילויים ולא בעצם הנשמה, בחי' יחידה, שלכן אפשר להעירו.

 43( ראה ד"ה וידבר תרצ"ט שם, שפנימיות התורה שילמד משיח הוא מצד בחי' היחידה שבו. ולעיר מה שאחי' השלוני - רבו 
של הבעש"ט, מייסד תורת החסידות ]פנימיות התורה, מעין פנימיות התורה שתתגלה לעתיד[ - נקרא בשם "בעל חי' יחידה" )סה"ש 
קיץ ה'ש"ת ע' 159(. וכן ראשי אלפי ישראל שבכל דור - הנשיאים שגילו תורת החסידות, הם בחי' יחידה הכללית של כלל ישראל 

)ד"ה פדה בשלום )בשעה"ת לאדמוהאמ"צ( פי"ב(.
44( שבתורת החסידות גופא, בזה שהביא את החסידות להבנה והשגה דחב"ד, גילה את עצם פנימיות התורה )ד"ה פדה בשלום 

תרפ"ה, בשם אדמו"ר )מהורש"ב( נ"ע בי"ט כסלו עטר"ת. וראה גם לקו"ש ח"ד ע' 1138(.
45( סה"ש תש"ה ע' 127 ואילך. וראה לקו"ת שה"ש )נ, א( בפירוש ענין נשמות חדשות. וש"נ.

46( ולהעיר מזה אשר חג הגאולה יט כסלו ]שאז הי' עיקר ענין התלבשות החסידות בשכל )תו"ש ע' 114. וראה לקו"ד ח"א כב, א 
ואילך(, שע"י התלבשות זו, מתבטא העצם דפנימיות התורה כבהערה 44[  הוא "ראש השנה לחסידות", שענינו של ר"ה הוא בחינה 
כללית, ובו נמשך "עומק ופנימיות כו' מבחי' פנימיות ועצמות אוא"ס ב"ה" )אגה"ק של אדמו"ר )מהורש"ב( נ"ע לי"ט כסלו תרס"ב, 

נדפסה - פאקסימיליא - במבוא לקונטרס ומעין ע' 17(.

כאלה שהן רק אור ולא 'מאור', מבחינה מוגבלת 
של הקב"ה.

חלק  שהוא  כך  מחמת  זה  נצחי,  שהוא  דבר 
תמיד  לכך,  ואי  הניצחי.  הקב"ה  של  מעצמותו 
הוא היה שלם. גם בהיותו בעולם הזה, הוא שלם. 
במילים אחרות: קיצו של דבר בסופו, מוכיחה לנו 

בדיעבד שלעולם לא היתה זו מציאות אמיתית.

עצמות   – עתיק'  מ'פנימיות  שורשה  היחידה 
אוא"ס. ולכן אין לה סוף, ופירושו של "אין סוף" 
שכאשר היא נמצאת בעולם היא שלימה בתכלית 
הנרנ"ח  ממנה  שונים  באיכות.   - השלימות 

המוגדרים ב'ציור' מסוים ולכן אינם נצחיים.
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ביאורים

העולם לחיות בחיות חדש - חיות עצמי, ובמילא נתחדשו בהם כמה וכמה ענינים.

ז. גם מטעם זה, נמשלה תורת החסידות47 - לשמן, רזין דרזין48:
כשמן: 
מרוממת 
אך חודרת 
בכל פרט

שמן הוא נקודת התמצית )"עסענץ"( של כל דבר. ומזה מוכרח, שמצד 
עצמו מובדל הוא מכל דבר )כי באם היתה לו שייכות לדבר פרטי, לא 
הי' יכול להיות נקודת התמצית של כל דבר(, אלא שהוא בחי' "עצמי", 

ולהיותו עצמי, נמצא הוא בכל דבר49, כי העצמי נמצא בכל.

ודבר זה, ככל הענינים שבפנימיות התורה, מתבטא גם בנגלה דתורה, עד בהלכה 
למעשה: מצד אחד, השמן אינו מתערב בשאר משקין50, ולאידך גיסא, מפעפע הוא 

בכל דבר51.

47( ובפרט לאחרי גאולת י"ט כסלו )"לאחרי ּפטרבורג"( וכידוע פתגם כ"ק אדמו"ר )מהורש"ב( נ"ע בזה: "מה הזית הזה כשכותשין 
אותו הוא מוציא את שמנו כו' כן ע"י הקטרוגים שהיו בפטרבורג נתגלה הפנימיות דוקא כו'" )תורת שלום ע' 26(.

)רזין דרזין(, שהיין ע"י עיכובו בהעלם בענבים הולך  )רזין( לשמן  יין  ועיי"ש ההפרש בין  48( אמ"ב שער הק"ש פנ"ד ואילך. 
ומתגבר בכחו, משא"כ השמן, עיכובו בזית אין מוסיף כחו כלל. והיינו, שיין הוא בחי' העלם - יין בגימטריא "סוד" )ולכן מיתוסף כחו 
ע"י עיכובו בהעלם(, משא"כ שמן הוא למעלה מגדר ענין העלם וגילוי )שלכן העיכוב בהעלם אינו מוסיף כחו(. ומזה מובן, שגם תורת 

החסידות שנמשלה לשמן, היא למעלה מגדר העלם וגילוי )ולכן, ביכולתה לעשות מהעלם - גילוי, כנ"ל הערה 40(.
49( ראה תו"א לט, א. קי, ד. לקו"ת נשא כז, ד. אמ"ב שם פנ"ו )נד, ב(.

50( טבול יום פ"ב מ"ה. רמב"ם הל' טומאת אוכלין פ"ח ה"י. )וגם לדעת ריב"נ ש"שניהן חיבור", אי"ז שהשמן מתערב ביין, ורק 
לפי שנוגע ודבוק בו - ראה אמ"ב שם רפנ"ו(. וראה גם שמו"ר פל"ו, א.

51( ראה חולין צז, רע"א. שו"ע יו"ד סק"ה ס"ה.

סעיף ז
 דוגמה בהלכה למעשה למהותו של שמן,
ומכך למהותה של תורת החסידות - יחידה

)פ"ח  אוכלין  טומאת  בהלכות  הרמב"ם,  כתב 
ה"י(: "מקפה של חולין או רקיק של חולין, ושמן 
בשמן  יום  טבול  ונגע  גביהן  על  צף  תרומה  של 
יוצא מכך, שהשמן  לא פסל אלא השמן בלבד". 
הינו מנותק לחלוטין מהמקפה של חולין שתחתיו. 
]יתירה מזו, אף לדעת רבי יוחנן בן נורי במשנה 
)טבול יום פ"ב מ"ה(, שלא נפסקה להלכה, שאף 
מעורב  שהשמן  הכוונה  אין  אסורה,  המקפה 
במקפה אלא שהיא דבוקה בה באופן שלא ניתן 

להפריד ביניהם. אך אין היא מעורבת בה[. 

א;  צ"ז,  )חולין  ובשו"ע  בגמ'  מצינו  לאידך, 

שו"ע יו"ד סק"ה ס"ה( שכאשר ישנו איסור חלב 
גם  האיסור  את  ומעביר  מפעפע  הוא  שומן  או 
שהשמן  ללמוד,  ניתן  מכך  המותרים.  למקומות 

אינו מנותק, ונמצא בכל דבר.

היחידה  על  ללמוד  ניתן  וכך  נמשלה,  לכך 
ותורת החסידות )כפי שיתבאר בהרחבה בהמשך 
משאר  מרוממת  היא  גיסא,  שמחד  הקונטרס(, 
מחדירה  גיסא,  ומאידך  התורה.  וחלקי  הכוחות 

חיות בכל פרט.

]ראה עוד בענין ייחודיותו של השמן על שאר 
אד"ש  כ"ק  ע"י  המצוינים  למ"מ  )בנוסף  משקין 
ועמדו  ד"ה  מאמר   ;26 ע'  חכ"ד  לקו"ש  מה"מ(: 
ברוך  ד"ה  מאמר  תשח"י;  הזיתים  הר  על  רגליו 

שעשה ניסים תשמ"ג סה"מ מלוקט ח"ב ועוד[.
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ולכן נמשלה תורת החסידות לשמן, כי גם בה - שתי תכונות אלו: מצד ענינה העצמי 
- אינה מתערבת בשום דבר - עצם נקודת החיות שלמעלה מהתפשטות, ולאידך גיסא 

- מתפשטת היא ומפעפעת בכל דבר ודבר, כנ"ל.

ח. החיות שתורת החסידות מכניסה בכל עניני העולם )קטן זה האדם,  להחיות 
את שאר 
חלקי 
התורה

והעולם- כפשוטו(, נמשכת מהחיות שחסידות מכניסה בכל עניני התורה 
ובאה ע"י חיות זו. כי כל עניני הבריאה נמשכים מהתורה52 ובאים על 

ידה.

בכל חיות  מכניסה  החסידות  ותורת  סוד.  דרוש,  רמז,  פשט,  חלקים:  ד'   -  בתורה 
אחד מהם. אשר

חלקי שונים שבכל ד'  לענינים  ביאורים  באו  החסידות  שבתורת  זה  על  נוסף   - 
ה"סוד"  חלק  את  לבאר  בכדי  באה  שהחסידות  הסברא  את  שולל  זה,  )שגם  התורה 

שבתורה בלבד53( -

לימוד החסידות מכניס חיות בכל ענין וענין )בכל חלקי הפרד"ס שבו( שלומדים בתורה, 
 ש"חי" הוא באופן אחר לגמרי, בחיות עצמי. וחיות זה, מוסיף גם בהירות ועומק יותר

בהבנת הענין.

דוגמא לזה בנגלה דתורה, ובהלכה:

מועילה  יו"כ  שקדושת  כמו  )בכה"ג(54:  בו"  אלא  כשירות  אינן  יוה"כ  "כל עבודות 
לעבודה המיוחדת דיו"כ, כך היא פועלת גם בהתמידין ומוספין )דשבת( המשתייכים 

מצד עצמם לכל ימי השנה, שגם הם, מתקדשים בקדושתו של יום הכיפורים55.

וכן הוא גם בנוגע לתורת החסידות - בחי' "שבת שבתון" שבתורה56 - שפועלת היא 
בכל חלקי התורה. כי ד' החלקים פרד"ס שבתורה הם ד' הבחינות נרנ"ח שבתורה, 

52( זח"ב קסא, א. וראה גם ב"ר בתחלתו.
 53( ראה תו"ש ריש ע' 172: די וועלט מיינט ַאז חסידות איז ַא ביאור אויף קבלה, דָאס איז ַא טעות כו'.

ומה שמסיים שם "קבלה איז ַא ביאור אויף חסידות" - י"ל: החסידות ענינה ידיעת האלקות כו' )יחידה - מקבלת מיחיד. ולהעיר 
מע"ח שמ"ב רפ"א: ניצוץ כו' מתלבשת בכח ניצוץ כו' הנק' יחידה( ע"י כמה משלים דוגמאות הסברות וכו', והקבלה מבארת "המקום" 
 בגופא דמלכא, בספירות וכו'. כן להעיר אשר "גילוי" הכתר )חשך( - הוא בחכמה; קוצו של יו"ד - ביו"ד; יחידה - בחי'; הרצון - בחכמה

וכו'. אבל תוקף ועצמות הכתר וכו' - מתבטא דוקא במעשה וכו'.
54( יומא לב, סע"ב. וש"נ. וראה צפע"נ )להרגצובי( עה"ת ר"פ קרח.

55( וכ"ה בנוגע להתפלות דיו"כ )שתפלות כנגד קרבנות תקנום - ברכות כו, ב(: הסיבה שהביאה להוספת תפילת נעילה )שבה הוא 
עיקר גילוי בחי' החמישית - בחי' יחידה(, פועלת גם בשאר ד' התפלות שביום זה )אף שישנם גם בשאר ימי השנה( - נרנ"ח, וכהלשון 

)לקו"ת ס"פ פנחס(: יום שנתחייב בחמש תפלות )ראה לקו"ש ח"ד ע' 1154(.
וזוהי מדריגת תורת החסידות, כנ"ל  יו"כ בסופם, ש"שבת שבתון" הוא בחי' אוא"ס המלובש ברדל"א.  56( ראה לקו"ת דרושי 

סעיף ב'.
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ותורת החסידות היא בחי' יחידה שבתורה, ומצד גילוי היחידה, מתעלים גם הנרנ"ח, 
כנ"ל.

אפשר,  בדרך   - ונבאר  קץ.  לאין  בריבוי  הם  הרי  שבתורה  הענינים  ט. 
דווקא 
מודה אני 
כדוגמא

עכ"פ - ענין אחד בתורה כמו שהוא עפ"י פשט, עפ"י רמז, עפ"י דרוש 
ועפ"י סוד, ואת החיות והבהירות והעומק שתורת החסידות מכניסה בכל 

ד' החלקים שבו. וממנו נלמד שכן הוא בכל הענינים שבתורה.

הענין שנבחר אותו בתור דוגמא הוא - "מודה אני לפניך כו'"57. כי

א( מכיון שעל האדם להרגיל עצמו לומר "מודה אני" מיד כשניעור משנתו, "ועי"ז 
יזכור את ה' העומד עליו ויקום בזריזות"58, הרי אמירה זו, יסוד וראשית היא לעבודת 

האדם )קיום כל ההוראות שבתורה( ולחייו - במשך כל היום.

ב( תוכן אמירה זו שהוא "להתבונן מיד לפני מי הוא שוכב לפני מלך מלכי המלכים 
הקב"ה כמ"ש59 הלא את השמים ואת הארץ אני מלא כו'"60 - "כן יחשוב בכל עסקיו 
ועניניו"61, "וזה כלל גדול בתורה ובמעלות הצדיקים ההולכים לפני האלקים כמ"ש 

שויתי ה' לנגדי תמיד"62. ז. א. אשר עד"ז צ"ל כל היום כולו.

ג( כל הנ"ל - עבודת האדם לקונו - ה"ז ע"י הקדמת63 ניעור משינתו בהבלי העולם 
- כל' הרמב"ם הידוע64.

)ובזה יובן פתגמו של כ"ק אדמו"ר )מהורש"ב( נ"ע שאמר בימי ילדותו, אשר ה"נקודה" 
)פַאנַאנדערשפרייטן( לפושטה  צריכים  אני"  שב"מודה  בחמלה(  תיבת   )שאחרי 

על כל היום כולו - כי בכל רגע ורגע שבמשך כל היום צריכה להיות העבודה דמודה 
אני(.

י. ענינו של "מודה אני כו'" ע"פ חלק הפשט שבתורה הוא - הודאה  'מודה אני' 
ואף שמברכים על החזרת הנשמה בפרד"ס התורה בי נשמתי".  לה' על "שהחזרת 

57( מקור הנוסח ד"מודה אני" הוא ב"סדר היום". הובא בעט"ז ריש שו"ע או"ח. שו"ע אדה"ז ס"א ס"ה )ובמהדו"ת שם ס"ו(. סידור 
אדה"ז בתחלתו.

58( שו"ע אדה"ז מהדו"ת שם. ובסידור: יזכור כו' הנצב כו'.
59( ירמי' כג, כד.

60( סידור אדה"ז שם.
61( שו"ע אדה"ז מהדו"ק שם ס"ב. וראה ד"מ בטור שם )ממו"נ ח"ג פנ"ב(.
62( שו"ע אדה"ז מהדו"ת שם ס"ה. ועיי"ש כמה שינויים ממהדו"ק. ואכ"מ.

63( אואפ"ל אשר בת"ת שחיובו תמידי )והוא המביא לידי מעשה - עבודת כל היום כולו( יש תמיד מעין ניעור משינתו. כי הידיעה 
בתורה שהאדם מגיע אלי' אפשרית היא עי"ז )לקו"ת שלח מד, א( שמקודם לזה - כשהוא בבטן אמו, מלמדין אותו כל התורה כולה 

אלא שבא מלאך וסטרו על פיו )נדה ל, ב(, וע"י לימודו חוזר ויודע מה שידע לפני זה ונשכח )ונסתלק( ממנו.
64( הל' תשובה פ"ג ה"ד.
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ברכת אלקי נשמה, מ"מ צריך לומר גם "מודה אני כו'", כי החיוב להודות על החזרת 
הנשמה הוא מיד כשניעור משינתו

- כי כמו שהחיוב דברכת הנהנין הוא מיד כשנהנה )ועוד טרם65 שנהנה66(, כן גם

החיוב דברכת הודאה על החזרת הנשמה ]שהיא הנאה היותר גדולה, וכוללת את כל 
ההנאות הפרטיות שבעולם[ הוא מיד כשניעור משינתו67 -

קודם  )עכשיו(  לאומרה  א"א  בהזכרת השם,  להיותה  נשמה,  אלקי  ובהיות שברכת 
אני  מודה  באמירת  משינתו  כשניעור  מיד  הנשמה  החזרת  על  להודות  צריך  נט"י68, 
עכ"פ. )אלא שמ"מ צריך לברך אח"כ גם ברכת "אלקי נשמה", כי )נוסף לזה שבברכת 
אלקי נשמה ישנם כמה פרטים שאינם ב"מודה אני", עוד זאת( ב"מודה אני" אין בה 

הזכרת השם, וכל ברכה שאין בה שם ומלכות - אינה69 ברכה(.

ועפ"ז מובן זה שבזמן הש"ס לא אמרו מודה אני והיו מברכים רק "אלקי נשמה", כי 
ב"מודה אני" אין הוספה וחידוש על ברכת אלקי נשמה )ואדרבה כנ"ל(. דמה שהצריכו 
משנתו,  כשניעור  מיד  תהי'  שההודאה  בכדי  רק  היינו  אני,  מודה  גם  עכשיו  לומר 
ובימיהם שהיו מברכים אלקי נשמה מיד כשניערו משנתם70 - לא הוצרכו לומר מודה 

אני.

ענינו של מודה אני כו' ע"פ חלק הרמז שבתורה: החזרת הנשמה בכל בוקר רומזת 
לתחיית המתים. כי שינה היא אחד מששים במיתה71, ובמילא, החזרת הנשמה היא 
מעין תחה"מ. וזהו "שהחזרת בי נשמתי כו' רבה אמונתך": מזה ש"החזרת בי נשמתי", 

אנו יודעים ש"רבה אמונתך" לתחה"מ72.

ענינו של מודה אני כו' ע"פ חלק הדרוש שבתורה: החזרת הנשמה בכל בוקר - "חדשים 
לבקרים" - מה שהקב"ה מחזיר להאדם את נשמתו שהפקידה אצלו ואינו מעכבה בעד 
- "רבה אמונתך". ומזה  החוב שהאדם חייב לו, מראה על גודל אמונתו של הקב"ה 
לו לעכב את  ואסור  כזה,  באופן  צ"ל איש אמונים  אנו דורשים ולמדים, שגם האדם 

65( אלא שבנדו"ד, מכיון שאין שייך לברך על החזרת הנשמה טרם )שהחזירה( שנהנה, מחוייב הוא לברך עכ"פ מיד כשניעור. וכמו 
)ובמכ"ש מ(ברכת הטבילה, דאף שא"א לברך עלי' עובר לעשייתה כי "אכתי גברא לא חזי", אינו דוחה את הברכה על לאחר זמן, 

כ"א מברך מיד בעלייתו )פסחים ז, ב. וראה גם שו"ע אדה"ז ס"ו ס"ה: כל מה דאפשר לקרב הברכה כו'(.
66( שהרי אסור לו לאדם שיהנה כו' בלא ברכה )ברכות לה, א(.

67( ברכות ס, ב. שו"ע אדה"ז שם ס"ז.
68( רא"ש בברכות שם. שו"ע אדה"ז סמ"ו ס"ג.

69( ברכות מ, ב. שו"ע אדה"ז סרי"ד ס"א.
70( מפני שהיו קדושים והיו יכולים לברך בנקיות מיד כשניערו משנתם )רבינו יונה בברכות ס, ב - ד"ה כי שמע(.

71( ברכות נז, ב. זח"א קסט, ב. ח"ג קיט, א.
72( ראה איכ"ר עה"פ )ג, ח( חדשים לבקרים רבה אמונתיך. וש"נ.
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פקדונו של חבירו בשביל החובות שהמפקיד חייב לו73.

ענינו של מודה אני כו' ע"פ חלק הסוד שבתורה: "מלך חי וקיים" הוא בחי' המלכות 
כמו שהיא מיוחדת עם בחי' היסוד ]כי "מלך" מורה לספירת המלכות, ו"חי וקיים" - 
בי נשמתי", שהחזרת הנשמה באה  וקיים שהחזרת  חי  וזהו "מלך  לספירת היסוד74[, 

מבחי' המלכות כמו שהיא מיוחדת עם בחי' היסוד.

יא.  הביאור הנ"ל שע"פ ד' חלקי הפרד"ס - נרנ"ח - שבתורה, מבאר  חסידות 
מחדשת: 
ב"מודה אני" 
אין פגם

אני.  דמודה  בההודאה  שבזה(  גדול"  ה"כלל  )בערך  פרטיים  ענינים 
ובאה תורת החסידות - יחידה שבתורה, ומבארת ביאור כללי, מבארת 

את הנקודה העצמית אשר במודה אני הבאה מבחי' היחידה שבאדם.

הוא  היום  סדר  של  התחלתו  הוא:  כו'  אני  מודה  על  החסידות  תורת  ע"פ  הביאור 
הטומאות  שכל  לפי  טמאות,  בידים  אפילו  נט"י,  קודם  אותו  שאומרים  אני,  במודה 
שבעולם אינן מטמאות את ה"מודה אני" של יהודי75. אפשר שיהי' חסר בענין זה או 

בענין אחר - אבל ה"מודה אני" שלו נשאר תמיד בשלימות76.

וענין זה הוא מצד היחידה דוקא: בד' הבחינות נרנ"ח שייך ענין הפגם או גם טומאה 
פגם  כל  שייך  אין  ית',  בעצמותו  תמיד  שמיוחדת  שבנשמה  היחידה  מצד  אבל  כו', 

וטומאה ח"ו ונשאר תמיד בשלמותו.

73( זח"ג שם. בניצוצי זהר )לח"ג שם וקצח, ב( מציין להספרים: ספרי האזינו לב, ד. ז"ח בראשית )יח, ב(. רות )פח, ד(. מרדכי 
ב"מ סי' ת"ו )וכ"ה בכל בו סי' קטז( - מתשובות ותקנות ר"ת. שם סי' ת"ח - מירושלמי. רדב"ז ח"א סי' תפג. בעה"ט תצא כד, יד. 
רמ"א בחו"מ סע"ב סי"ז. ש"ך בחו"מסרצ"ב סק"ה - מתשובת מהר"א ששון. קצוה"ח חו"מ ס"ד. פ"ת בחו"מ שם אות ב' - מברכי 

יוסף בשם הרמ"ע מפאנו.
74( סידור האריז"ל )קול יעקב( בתחלתו.

75( ראה הערה 78.
76( היום יום ע' יט.

סעיף יא
היכן מבואר עניין היחידה?

פרד"ס  בכל  כי  מעניינת  עובדה  מציג  הרבי 
התורה, ואף בספר הזוהר – בחינת הסוד שבתורה 
-  לא נמנית בחינה ה'יחידה' כבחינה בפני עצמה. 
ומכונת רק "נשמה לנשמה", וכל-כך למה? מפני 
שלא ניתן לדבר על בחינת 'היחידה' מבלי להיות 
הם  ונשיאה  שהיא  החסידות  תורת  רק  'יחידה'. 
בחינת היחידה הם המבארים ובארוכה את בחינת 

היחידה. ובתורת החסידות גופא די בהצצה קטנה 
על מנת להבחין בריבוי העצום של הדיבור בעניין 
היחידה בתורתו מאמרים ולקוטי שיחות של נשיא 

דורנו – משיח שבדורנו יחידה כללית. 

יתירה מזו, מכך שהרבי לא מציין כאן על המקום 
היכן "מבואר ובארוכה עניינה של היחידה" ניתן 
ענינה  בקונטרס  כאן,  ממש  מדובר  כי  להתרשם 

של תורת החסידות...
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שאינם  השמות  מז'  שם  שום  נזכר  לא  אני"  שב"מודה  מה  על  הפנימי  טעם  )וזהו 
נמחקים, כי מכיון שה"מודה אני" בא מצד בחי' היחידה - עצם הנשמה, הרי ההודאה 

של עצם הנשמה היא לעצמותו ית' "דלא77 אתפס בשם"78(.

ולכן נאמר ביאור זה בחסידות דוקא, כי ד' החלקים פרד"ס, מכיון שענינם הוא - 
נרנ"ח )שבתורה(, אינם מבארים79 ענין ה"יחידה" ועד שמצינו יתרה מזו )בזהר80 - אף 
שהוא חלק ה"סוד" שבתורה(, אשר מונה ומפרט את המדריגות שבנשמה "נפש, רוח, 
נשמה ונשמה לנשמה" - ובחי' היחידה אינה נמנית, כי נכללת היא בה"נשמה לנשמה" 

- בחי' חי',

אבל בחסידות - יחידה שבתורה - מבואר, ובארוכה81 ענינה של היחידה.

77( לקו"ת פנחס פ, ב. וראה זח"ג רנז, ב.
ס"ה  ס"א  אדה"ז  שו"ע  )ראה  נט"י  קודם  גם  לאמרו  אפשר  ושלכן  שם,  שום  נזכר  לא  אני"  שב"מודה  מה  78( בפשטות,   
)ובמהדו"ת - שם ס"ו(. סידור אדה"ז בתחלתו(, - היינו לפי שהוא למטה מבחי' השמות. אבל בפנימיות הענינים, מה שאין בו שום 
שם )וכן מה שאומרים אותו קודם נט"י(, הוא לפי שהוא למעלה מבחי' השמות כבפנים*. )ולהעיר מהביאור בהא דמגלת אסתר אין 

בה "שם" - תו"א ק, ב. קכא, ב(.
ואי"ז סותר למה "שאין בו קדושה" )שו"ע מהדו"ק שם( - כי זהו בדוגמת תיבת "אנכי )ה' אלקיך(", דאף שמורה על העצמות 
שלמעלה מכל השמות )כנ"ל בהנסמן בהערה הקודמת(, מ"מ )מצד זה גופא( אין בו קדושה )כי תיבת "אנכי" אינה כלי להעצמות, 

כ"א מרמזת עליו בלבד(.
79( אף שנזכר במדרש - נסמן לעיל הערה 37. וכן בזהר - ח"ב קנח, ב. ובהשמטות לזהר )מספר הבהיר( ח"א )רסז, א( וכו'. )ולהעיר, 

שבחי' יחידה שבזח"ב שם הוא בחי' "בכל נפשך", ולא "בכל מאדך" - שמזה משמע, שאי"ז אמיתית בחי' יחידה(.
80( ח"א עט, ב. פא, א. )וכן הובא באוה"ח אמור כב, יב(.

הל' נשמה לנשמה )וכיו"ב(, נזכר גם בזח"ג קנב, א. ז"ח רות עח, ג.
81( משא"כ בע"ח וכו'. וראה ההג"ה בע"ח שמ"ב )דרושי אבי"ע( רפ"א ובהגהות וביאורים שם.

 *( וזה שבזמן הש"ס לא אמרו "מודה אני" - אף שע"פ פנימיות הענינים )משא"כ ע"פ נגלה, כנ"ל סעיף יו"ד( יש בזה מעלה 
שאינה בברכת "אלקי נשמה" - יש לומר בדרך אפשר, לפי שהתעוררות וביטוי היחידה הוא דוקא כאשר גם מי שהוא טמא וכו' ומ"מ 
הוא מודה כו' )וע"ד המבואר לקמן סעיף חי ואילך(. וע"ד הידוע )ד"ה קול דודי תש"ט. ובכ"מ( שכח המס"נ )הבא מצד יחידה( הוא 
בגילוי יתר בזמן הגלות ובפרט בעקבתא דמשיחא - מבזמן הבית. ולהעיר שכ"ה גם בנוגע לחסידות - בחינת יחידה - שנתגלתה בדורות 

האחרונים דוקא, וכשהעולם הי' במצב של התעלפות, כמובא בתחילת השיחה.

סעיף יב
 מדוע דווקא מצד היחידה

אין נתינת מקום ל"חיי איכר"?

כוח  מסוים.  בציור  להיותם  הנפש,  כוחות 
ערך  לפי  גם  הוא  והעולם  הזולת  את  תפיסתם 
סברה  התחלקות.  בו  שייכת  לפיכך  מסוים.  כלי 
שכלית )נשמה( או נטייה רגשית )רוח( שפועלים 
עניין מסוים, יסתפקו בלית ברירה ובשעת הצורך 

נותן שצריך סכום  כלומר: כאשר השכל  בחציו. 
בלית  כאשר  מסוים.  עסק  לפתח  מנת  על  כסף, 
הכסף  סכום  את  להשיג  ניתן  היה  לא  ברירה 
על  ויודה  בחציו,  השכל  יסתפק  אזי  במילואו, 
הגיע  לא  אמנם  שהתקציב  הדבר,  נכון  חלקו. 
במילואו והמטרה טרם הושלמה, אך לא יזלזל או 
לפי ששכל  מן הסכום.  על מחצית  יוותר השכל 
הוא מורכב מדרגות וסברות, ולכל הפחות חלקו 

הושג וישנו.
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ומכיון שהיחידה היא בחי' עצם הנשמה שממנה נמשכות ד' הבחי' נרנ"ח, הרי הביאור 
שבחסידות )המבאר את הנקודה העצמית ד"מודה אני" הבאה מבחי' היחידה( מחי' 
ומבהיר גם את ד' ביאורים הנ"ל שבפרד"ס התורה )המבארים את הפרטים ד"מודה 

אני"(, כדלהלן.

יב. החיות שחסידות מכניסה בחלק ה"פשט" שבמודה אני )שההודאה  רק חיים 
היא על "שהחזרת בי נשמתי"( הוא - ההדגשה בפירוש "נשמתי" נשמה של אלוקות

שלי.  ז.א. שכל ההודאה היא על החזרת נשמת יהודי. ואילו היו מחזירים 
לו נשמה אבל אחרת )דנכרי ועבד82( - אף שגם אז הי' יוצא מכלל )אחד מששים ב(
מיתה לחיים - לא הי' מודה. כי מצד הארת היחידה, נרגש אצלו ש"חיים" הם - חיים 
יהודיים דוקא ]חיות של אדם )אתם קרויים אדם83( אשר "רוח84 בני האדם העולה היא 
נקרא   - או  לחמור85  הדומה  )עם  בהמה  של  ]חיות  בפ"ע  בשריים  וחיים  למעלה"[, 
חמור86(אשר "רוח84 הבהמה היורדת היא למטה"[ - בערכו אינם חיים, והוא - אין לו 

להודות ע"ז.

ואף שגם חיים בשריים הם מציאות חשובה ביותר87 ובפרט - של מין המדבר88, הרי 

82( ראה שו"ע אדה"ז סמ"ו ס"ד.
83( יבמות סא, רע"א.

84( קהלת ג, כא.
85( בנוגע לעבד - יבמות סב, א. וש"נ.

86( בנוגע לנכרי - יחזקאל כג, כ. וראה שבת קנ, א. יבמות צח, א )ותוד"ה לדרוש - כתובות ג, ב( ועוד.
87( בראשית א, כט-ל ובדרז"ל שם.

אודות  הוא  המדובר  כאשר  מה-שאין-כן, 
מהות שלמעלה   - הדבר  של  ה'עצם'   - היחידה  
משכל והרגשה כזו או אחרת. התאווה והדרישה 
שלימות  ללא  להתמלא  יכולה  לא  היחידה,  של 
בשלה  הסיבה  כי  וכולו.  בעצמו,  הנדרש  העניין 
אינה  לחלוקה,  ניתנת  אינה  במטרה,  מעוניינת 
כלל.  מתחלקת  אינה  לפיכך,  לשיקול.  ניתנת 
אלא  מסוימת,  סיבה  מפני  לא  בא  הרצון  כאשר 
להיות  יכול  "אינו   – אמת"  שהיא  מפני  "האמת 

נפרד מאלוקות". בלתי אפשרי אחרת. 

דווקא מצד בחינה זו כאשר מודה יהודי בבוקר, 
מודה דווקא על "נשמתי" נשמת היהודי, אם לא 
היתה זו נשמה יהודית, אע"פ שהיא גוף חי של 
מה  על  כלל  היה  לא  מעלותיו,  שלל  על  מדבר 
להודות, כי חיים שאינם יהודיים אמיתיים – שלא 

רואים אלוקות ולא שומעים אלוקות – אינם שווי 
ערך כלל.

ובעומק יותר, ניתן לקשר זאת בדרגות גבוהות 
היחידה  של  והתביעה  לבחירה  יותר,  ו'עצמיות' 
מה"מ  אד"ש  כ"ק  ממאמרי  בכמה  גם  )כמבואר 
)ביום עשתי עשר תשל"א, ואתה תצווה תשמ"א(( 
"איך וועל זע גאר ניסט, איך וויל ניט דאיין ג"ע 
איך וויל ניט דאיין עוה"ב כו' איך וויל מער ניט 
נתינת  אין  היחידה  שמצד  לפי  אליין",  דיך  אז 
מקום לשום עניין אחר, ולו הנעלה ביותר כל עוד 

אינו המושלם.

קטן  מילד  משל  באמצעות  זאת,  להבין  ניתן  
התובע משהו בכל כוחו, כיוון שכוחותיו הפנימיים 
עצם   – היחידה  )וממילא  דיים  מפותחים  אינם 
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כל ישראל בני מלכים הם89, והמושג של "חיים" אצל בן מלך הוא - התקשרותו עם 
אביו המלך. ובאם יתנו לו חיים אבל ינתקו אותו מאביו המלך ויכניסוהו לרפת לחיות 

חיי בהמה - הרי לא לבד שלא יתענג בחיות זה, אלא אדרבה ימאס ויקוץ בחייו וכו'.

לברכו  הזקן  אדמו"ר  שכשרצה  ליעפלער,  יקותיאל  רבי  מהחסיד  הסיפור  ]וכידוע 
באריכות ימים, אמר: "ָאבער ניט מיט ּפויערשע יָארן )לא חיי אכר(, ווָאס עינים להם 
און מען הערט  געטליכקייט  קיין  ניט  זעהט  ישמעו, מען  ולא  אזנים להם  יראו  ולא 
רואים ושומעים אלקות(90. ולכאורה תמוה: כשנותנים  )שאין  געטליכקייט"  קיין  ניט 
מתנה לאדם ובפרט מתנה גדולה, הרי אין מקום שיאמר שאיננו רוצה בה רק בתנאי 
שהמתנה תהי' גדולה עוד יותר, ומכיון אשר גם אריכות ימים מצד עצמה הוא דבר גדול 
ביותר )ובפרט שכנ"ל הנאת החיות כוללת את כל ההנאות שבעולם(, איך התנה הר"י 

תנאים בהברכה?

 אך הביאור בזה, שתנאו של הר"י הי' לא שיוסיפו לו בהברכה, כ"א שהאריכות ימים
תהי' מציאות של ימי-חיים. כי היה מונח )ָאּפגעלייגט( אצלו בפשטות שכל מציאות 
החיות הוא ראיית ושמיעת אלקות. ולכן התנה "ָאבער ניט מיט ּפויערשע יָארן", כי 
ימים ושנים שאין רואים ושומעים אלקות לא היו נחשבים אצלו למציאות כלל, ואדרבה 

- מאס בימים ושנים כאלו[.

והרגש זה בא מצד גילוי היחידה דוקא: מצד ד' הבחינות נרנ"ח, מכיון שמצויירים 
הם באיזה ציור )מוחין, מדות כו'(, הרי יש בהם ענין לעצמם, וענין האלקות שבהם הוא 

88( נח ט, ה-ו ובדרז"ל שם.
89( שבת סז, א. יתרה מזו נתבאר בפנימיות התורה )זח"ב כו, ריש ע"ב. הקדמת תקו"ז בתחלתו( דמלכים הם )בפנימיות(.

90( היום יום ע' קב.

הנפש – בהתגלות יותר )ראה בארוכה ד"מ וירא 
ותולדות תשנ"ב, שורש מצוות התפילה להצ"צ((, 
מדרישתו  חצי  רק  לקבל  מעוניין  אינו  לרוב 
שלו  והרצון  שהדחף  מכיוון  במילואה.  ודורשה 
לעניין הוא עצמי. ואינו מסוגל כלל לקבל חציו 

של דבר.

]מעניין לציין כי בהדרכותיו הק' לחינוך הנוער 
מדגיש כ"ק אד"ש מה"מ את החיוב לנקוט בדרך 
את  בוחן  הנער  שכך  מכיוון  פשרות,  חסרת 
ביותר  הקטנה  ולו  הסטייה  האמונה.  אמיתיות 
)ראה  אמיתי  אינו  כולו  שהדבר  בעיניו  מראה 

לדוגמה: אג"ק אד"ש מה"מ חכ"ב ע' שמא([. 

ניתן לקשר זאת לדברי כ"ק אד"ש מה"מ בד"מ 
מקץ תשנ"ב בסופו )סי"א(, בדבר אמירת יעקב 
ימי  היו  ורעים  "מעט  ט(  מז,  )בראשית  לפרעה 
שני חיי ולא השיגו את ימי שני חיי אבותי בימי 
מגוריהם”. שמכיון שעניינו של יעקב קשור עם 
עניין הגאולה השלישית וביהמ"ק השלישי – כל 
עוד לא נבנה בית המקדש ולא הגיעה עת ימות 
המשיח גם מאה ושלושים שנה הם "מעט ורעים", 
לפי שאינם המטרה הנצרכת – הגאולה האמיתית 

והשלימה.
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כמו עוד דבר, ובמילא יש בהם איזה יחס ונתינת מקום )בדקות דדקות עכ"פ( לחיים 
בלי ששומע ורואה אלקות. משא"כ בחי' היחידה, שכל ענינה הוא מה שהיא מיוחדת 

בעצמותו ית' - אין בה שום נתינת מקום לשום ענין זולתו ית'.

יג. כמו שבחלק הפשט זה שבמודה אני, אין החסידות מוסיפה עוד פירוש 
תחיית 
המתים 
בכל רגע

- נוסף על הפירוש הפשוט )שהרי גם ע"פ חסידות הפירוש דמודה אני 
כפשוטו - הוא הודאה על שהחזרת בי נשמתי(, אלא שמבהירה ומאירה 
פי' זה עצמו ע"י הדגשתה מהי נשמתו )חיותו( של יהודי ועל מה היא 
הודאתו, כן הוא בחלק הרמז, הדרוש והסוד שבמודה אני, שהחסידות מאירה ומבהירה 

את הפירושים אלה עצמם.

 הרמז שבהחזרת הנשמה בבוקר לתחה"מ )בלי הביאור של חסידות(, הוא רמז רחוק
ביותר לכאורה, כי )נוסף לזה שהשינה היא רק אחד מששים במיתה ולא מיתה ממש, 
הרי( כל החידוש שבהחזרת הנשמה לאחר השינה הוא רק בקישור הנשמה בגוף. ואילו 
החידוש בתחה"מ יהי' גם בהגוף והנשמה עצמם: קודם התחי' ישאר מהגוף רק עצם 
ושייכות  - בערך  - בכלל  והגוף הם  ומזה מובן שגם בנשמתו )שהנשמה  לוז בלבד91, 
זל"ז( יהי' שינוי עיקרי, ובזמן התחי', ייבנה מעצם זה גוף שלם91, ועד"ז גם הנשמה 
תעבור דרך כמה ענינים עד ש"תבנה" ותכנס בגופו. ובמילא הרמז שבהחזרת הנשמה 

לתחה"מ - הוא רק סימן בעלמא.

 ובאה תורת החסידות ומבארת, שגם בהחזרת הנשמה החידוש הוא לא רק בקישור

91( ב"ר פכ"ח, ג. זח"ב כח, ב. והוא שונה לגמרי משאר הגוף )עיי"ש ובמפרשים(.

סעיף יג
הפלא הכי גדול: עולם קם לתחייה

'יחידה'  מצד  עבודתו  את  שעובד  יהודי  מצד 
מיד  בבוקר  קם  הינו  כאשר  החסידות.  לימוד   –
הוא רואה דבר פלא – עולמות. מכיוון שאליבא 
דאמת "מציאות בהתחדשות", כאשר חסיד פוקח 
הגיונית.  שאינה  מציאות  לנגדו  מזדעקת  עיניו 
הוא רואה עולמות דבר שע"פ ה"מושכל ראשון" 
האלוקי אינו נכון. "התחדשות" כזו דוגמתה בדרך 
מורגל בהבנה של חסידות  הרגיל שאינו  העולם 
ניסי  הכי  הנס  להיותו  המתים",  ב"תחיית  מצינו 
ובלתי הגיוני. היות שאין כאן שום מציאות של 

של  ופלאית  חדשה  מציאות  כאן  ומתהווה  גוף, 
חיים.

יתירה מזו, הרמב"ם באגרת תחיית-המתים שלו 
המתים  תחיית  של  זה  עניין  כמה  לבאר  מאריך 
העומד  לדבר  והדוגמה  הסמל  והוא  הגיוני.  אינו 
היהדות  מקורות  את  ואף  בלבד.  אמונה  פי  על 
על  המעידים  התורה"(  מן  המתים  לחיית  )"רמז 
אמונה זו דוחה ושולל. לפי שעיקר עניינו בדווקא 
אמונה.  של  עניין  מהשכל.  למעלה  של  באופן 
לכן כותב הרמב"ם שכתבו כעיקר בדת, ללמדנו 

שישנו "עיקר בדת" שהוא למעלה מהשכל. 
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הנשמה בהגוף, אלא גם בהגוף והנשמה עצמם )שלכן אמרו שבכל בוקר נעשה האדם 
במעשה  כמו  ממש  מחדש  הבריאה  כל  מתהוית  ורגע  רגע  בכל  כי  ברי' חדשה92(. 
ביטוי  כי  דוקא,  שבבוקר  הנשמה  בהחזרת  תחה"מ  נרמזת  שמ"מ  )אלא  בראשית93. 

והתגלות החידוש של הבריאה שמתהוית תמיד מאין ליש - הוא בכל בוקר דוקא94(.

ואמיתית הרגש זה הוא מצד גילוי היחידה דוקא: ד' הבחי' נרנ"ח, מכיון שהם עצמם 
נמצאים ב"עולם" ]נפש - בעשי', רוח - ביצירה, נשמה - בבריאה וחי' - באצילות95[, 
הרי מה שנרגש אצלם בפשיטות הוא - מציאות העולמות. וההרגש שאין שום מציאות 
הוא בדרך התחדשות  ואפס המוחלט,  וכל מציאותם מתחדשת תמיד מאין  לעולמות 
אצלם. ורק בחי' היחידה96 שלמעלה מעולמות, נרגש אצלה בפשיטות שכל העולמות 
הם אין ואפס המוחלט וכל מציאותם הוא חידוש גמור שמתחדש תמיד בכל רגע ורגע.

יד. החיות וההבהרה שחסידות מכניסה בחלק הדרוש שב"מודה אני" הוא:
פיקדון 
ללא 
מטרה 
אנושית

האיסור לעכב פקדון בעד החובות של המפקיד )בלי הביאור של חסידות(, 
אין לו הבנה לכאורה: מכיון שהמפקיד חייב לו ממון, ואין לו דרך להפרע 
ינצל  לא  - למה  לו  הזדמנות לקבל את המגיע  לידו  הרי כשבאה  ממנו, 

92( ילקו"ש תהלים רמז תשב. שו"ע אדה"ז ס"ו ס"א. וראה גם מד"ר שבהערה 72.
93( ראה שער היחוד והאמונה בתחלתו

94( ראה לקו"ת אחרי כו, א: מחדש . . מאין המוחלט, אך אין נמצא משל כמוהו ודוגמתו למטה כלל להראות בחוש רק אפס קצהו 
שבכל יום מאיר מחשך הלילה . . והרי הוא כמו יש מאין.

95( שער הגלגולים בתחלתו. ובכ"מ.
96( אין לזה סתירה מהנזכר בכ"מ )ראה ד"ה בסוכות תשבו )פכ"ז(, מי יתן תש"ו. ועוד( ש)גם( באצילות אלקות הוא בפשיטות 
ועולמות בהתחדשות - כי בפרטיות מציאות העולמות מתחילה מבריאה, אבל בכלל - הרי גם אצילות נקרא עולם האצילות. - וראה 
ד"ה ויהי הענן והחשך - תרע"ה דחילוק זה )אלקות בפשיטות כו'( הוא: לפני הצמצום ולאחריו כו' אדה"ר בג"ע כו' ועד בצדיקים 

גדולים כו'. וכן יהי' לעת"ל. הרי שכו"כ דרגות בזה.

סעיף יד
המצוות עיקרם רצון שלמעלה מטעם:

 – עניינים  ב'  יש  האדם  שבנפש  הרצון  בכח 
חיצוניות ופנימיות.

בדרך כלל לרצון האדם יש טעם וסיבה שבהם 
מתלבש, אם בשכל או במידות. או שרוצה בדבר 
מצד  בזה  שרוצה  או  לו,  טוב  שזה  שמבין  כיון 
בדבר  שמורכב  חיצוני  רצון  זהו  מדותיו.  הטיית 
רק  אינה  שלו  והמטרה  שהתכלית  היינו,  נוסף, 
יותר,  עמוקה  במטרה  גם  אלא  הנרצה  בדבר 

ולדוגמא אדם שרוצה לעבוד אינו רוצה בעבודה 
כי  עבורו,  האמיתית  התכלית  היא  ואין  גרידא, 
אם הסיבה שלשמה עובד היא עבור שכר שהוא 

תכלית רצונו.

יותר שבהם מורגש  ישנם רצונות עמוקים  אך 
הרצון עצמו כפי שהוא למעלה מהגיון ואין לו על 
כך טעם או סיבה נוספים, אלא רק הרצון עצמו, 

שכך רוצה הנפש בטבעה, זוהי פנימיות הרצון.

אדם  בכל  שיש  הרצון  היא  כזה,  לרצון  דוגמא 
האדם  של  נפשו  מעצם  שמגיע  רצון  זהו  לבית, 

26
חוברת הכנה ליו"ד-י"א שבט



ביאורים

אותה? ומ"ש מחפץ הגזול ממנו, שבאם אינו יכול להוציאו מהגזלן ע"י ב"ד, מותר לו 
לומר לאחר שיקנה את החפץ מהגזלן בכדי להציל על ידו את הגזילה97?

ובאה תורת החסידות ומבארת, שכל המצות, גם המצות שיש עליהם טעם, עיקרם 
הוא - רצון העליון שלמעלה מהטעם98 )כי הרצון, גם כשהוא בא בטעם, נשאר הוא 
במהותו ובפשיטותו99(. שלכן גם המצות ד"משפטים", צריך לקיימם מצד ציווי הבורא 
מכיון  טעם,  עליהם  שיש  שהמצות  ד"חוקים"100 )אלא  המצות  כמו  עול  קבלת  בדרך 
שרצה"ע שבהם נתלבש גם בטעם )שלכן נקראים הם בתורה בשם "משפטים"(, צריך 

להיות קיומם גם101 מצד הטעם שכלי שבהם102(.

97( אלא שכלפי הלוקח ישנו )איסור אחר:( האיסור דלפני עור )סמ"ע חו"מ סקמ"ו סקל"ט(. אבל בנוגע להוציא חפצו מהגזלן, 
אין בזה איסור.

98( סד"ה לך תרס"ו. ובכ"מ.
99( ד"ה ואני תפלתי תרצ"ד )קונט' כז(.

100( ד"ה למען דעת תר"ץ פ"ה. הוי' לי בעוזרי תרצ"א )תרפ"ז( פ"ג. ס"מ אידיש ע' 46. ובכ"מ.
101( אבל עיקר קיומם צ"ל בדרך קב"ע, שהרי כל המצות הם רצון העליון, כבפנים

]ולהעיר דגם במשפטים אמרו "לפניהם ולא לפני עו"כ ואפי' . . דנין אותו כדיני ישראל" )גיטין פח, ב. שו"ע חו"מ ר"ס כו([,
ויתירה מזו: גם זה עצמו מה שהמצות ד"משפטים" צריכים לקיימם גם מצד הטעם, היינו לפי שכן גזר הקב"ה שהרצון דמצות אלו 

יתלבש גם ב"טעם"*. וראה בארוכה לקו"ש פ' חקת תש"ל סעיף ט'.
102( להעיר מח"פ להרמב"ם פ"ו )הובא בדרמ"צ פד, ב( שהרעות שהן רע גם מצד השכל צריך לומר ע"ז "אי אפשי".

ובזה יובן מה שאמרו )עירובין ק, סע"ב(: "אלמלי לא ניתנה תורה )ח"ו**( היינו למדים צניעות מחתול וגזל מנמלה כו'" - דלכאורה, 
למאי נפקא מינה.

*( ועי"ז דוקא מתגלה יותר ענין היחידה מאשר ע"י קיום המצות ד"חוקים" שהוא רק בדרך קב"ע. כי בזה דוקא מתבטא שקיום 
המצות הוא מצד עצם נפשו, שלכן פעל זה גם על שכלו, כי ה"עצם" נמצא בכל הפרטים, כדלקמן סעיף יז.

**( כן הי' מוסיף )בלחש( כ"ק אדמו"ר )מהורש"ב( נ"ע כשהי' מביא מרז"ל זה.

זה  )רצון  שכל  פי  על  הגיונית  סיבה  לה  ואין 
לדירה  נתאווה  שהקב"ה  מכך  ומשתלשל  נובע 

בתחתונים(.

שאינו  מקיף  כח  )להיותו  שהרצון  נובע,  מכך 
מתלבש בגוף ובשאר הכוחות( נשאר פשוט ואינו 
משתנה בהתאם לדברים שבהם מתלבש בין אם 
זה דבר נעלה או פחות, אלא הוא נמצא בכל דבר 
הרגל  את  להזיז  והרצון  להשכיל  )הרצון  בשווה 
הוא אותו רצון(, וגם כשמתלבש בטעמים וסברות 
עליו  ומשפיעים  אותו  משנים  הם  אין  שכליות 
אלא רק מכסים ועוטפים אותו אך במהותו נשאר 
שרואים  )וכפי  בתוקפו  ונשאר  בפשיטותו,  הוא 
במוחש שהתגלות הרצון היא בתיבה אחת רוצה 

או לא רוצה משא"כ התגלות דבר שכל שדורשת 
ריבוי אותיות(.

כך עד"מ רצונו של הקב"ה בקיום המצוות, הוא 
וטעם  בסיבה  ותלוי  מורכב  שאינו  פנימי  כרצון 
אמצעי  אינו  וממילא  ודעת,  מטעם  למעלה  אלא 
בקיומו  רק  היא  והמטרה  התכלית  אחר,  לדבר 

ובמילואו לבד.

ואף שישנם גם מצוות מסוג משפטים שיש להם 
טעם שכלי ומצווים אנו לקיימם גם מצד הטעם, 
מכל מקום אין זה מעלים על הרצון העצמי, ורק 
שמכיוון שעלה ברצונו שיתלבש גם בטעמים, על 
איננו מקיימים את  אנו  ולכן  בזה טעם.   יש  כן 
השכלית  הסיבה  או  הטעם  בגלל  )רק(  המצוות 
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ומכיון שכל המצות, ענינם הוא - רצון הקב"ה, שהוא ית' ורצונו אחד, הרי כשם שבו 
ית' אין שייך לומר שהוא בשביל איזו תכלית אחרת ח"ו, כן גם מצותיו אינם בשביל 
איזו תכלית אחרת כ"א כל תכליתם הוא - הם עצמם. ובנוגע לענינינו - מצות השבת 
פקדון: מטרת המצוה אינה )רק( בשביל טובת המפקיד )שיוחזר לו ממונו בשלימות(, 

אלא ההשבה עצמה היא המטרה והתכלית.

 ולכן, גם כשהמפקיד חייב לו ממון ואינו מחזיר לו את חובו - אין מקום לומר שיעכב
את פקדונו, כי מחוייב הוא במצות ההשבה103.

ואמיתית הרגש זה הוא מצד היחידה דוקא. כי נרנ"ח, מכיון שהתקשרותם בהבורא 
הוא )כפי ו(מצד ציורם הם, גם תפיסתם ברצון העליון הוא כמו שהוא מלובש בציור. ורק 
היחידה שאין בה ציור ומבוקש לעצמה כלל, והתקשרותה לאלקות הוא מצד אלקות - 
נרגש בה אמיתת מהותו של רצה"ע כמו שהוא בפשיטותו, אשר תכליתו הוא הרצון 

עצמו.

טו. עד"ז הוא גם בחלק ה"סוד" שב"מודה אני": לא חיבור 
הפכיים - 
הפירוש שבקבלה ש"מלך חי וקיים" הוא ספי' המלכות כמו שמיוחדת גילוי עצמות 

בשומר   - ונאבד  שנגנב  )או  כשפשע  ]ורק  השומר  על  השבה  חיוב  אין  בעין,  שהפקדון  זמן  שכל  סק"ד,  סש"מ  בקצוה"ח   )103
שכר(, אז נעשה עליו חיוב תשלומין[. אבל בשו"ע אדמוה"ז )סתמ"ג בקו"א סק"ב(: "דמה שש"ח חייב על הפשיעה אין חיובו בא 
מחמת הפשיעה עצמה, אלא משעה שנמסר לו הפקדון נשתעבד ונתחייב להחזיר לו בשלימות כשיגיע הזמן, אלא שאם בתוך הזמן 
נאבדה ממנו שלא ע"י פשיעתו בשמירתו חסה עליו התורה ופטרתו". וע"פ מ"ש בקו"א שם, יובנו דברי היש"ש )הובאו בקצוה"ח 

שם( "כיון שנעשה שומר ה"ל איני יודע אם החזרתיו".

שבהם אלא רק בגלל שזהו רצון ה' ויתירה מזה 
הנה אף הקיום מצד ידיעת הטעם גופא, נעשית 

מפני שזהו זהו רצון ה'.

]ראה בכ"ז: 'המשך תרס"ו' ד"ה ביום השמיני; 
ד"ה שיר המעלות תשל"ד; ד"ה ואני תפילתי 
תרצ"ד; ד"ה ואלה המשפטים תשמ"א )סה"מ 

מלוקט ח"ו ע' קג( ובכ"מ[.

סעיף טו

 יחוד מלכות ויסוד לצורך החזרת הנשמה
ע"פ קבלה וההוספה ע"פ חסידות:

תורת הקבלה מבארת שתוכן המילים "מלך חי 

לגוף  הנשמה  להחזרת  הסיבה  את  מתאר  וקים" 
שנעשה כתוצאה מחיבור של ספירת המלכות עם 
ספירת היסוד )המכונה "חי וקים" על שם היותה 
מקור השפעת החיות מהדרגות שמעלי' למלכות 

– עולמות(.

תורת החסידות מבארת את עניינם של מלכות 
ויסוד וחיבורם יחד, באמצעות הסברים דוגמאות 
ומשלים מכוחות הנפש, בכך לא רק שהיא מקרבת 
מאפשרת  היא  זאת  עוד  השכל,  אל  אלו  ענינים 
והעמוקה  הפנימית  במשמעות  ולזהות  להכיר 

שבתוכן הדברים.

הספירות  לשאר  המלכות  ספירת  בין  ההבדל 
הכוחות  בין מדת המלכות לשאר  יובן מהחילוק 

28
חוברת הכנה ליו"ד-י"א שבט
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לזה שחסידות מבארת  נוסף  זו באה החזרת הנשמה, הנה  ושמבחי'  היסוד,  עם ספי' 
ומסבירה אותו בביאורים והסברים שכליים )ככל הענינים שבקבלה, שביאורם בשכל 
הוא ע"י החסידות דוקא, כנ"ל סוס"א(, הנה עוד זאת, שע"י הביאור של חסידות, נרגש 

תוכנו הפנימי של הפירוש וחי הענין באופן אחר לגמרי.

ביאור פירוש זה ע"פ חסידות:

ספי' המלכות היא בחי' האלקות השייכת לעולם, ולכן נמשכות ממנה )ושייכים בה( 
גדרי המקום והזמן. וספי' היסוד היא בחי' האלקות שלמעלה מגדר שייכות לעולם, 
שלכן, בכל המדות שלמעלה מספי' המלכות אין שייך בהם גדרי המקום והזמן104 )ומצד 
גילוי מדות אלו, מתבטלים הזמן והמקום ממציאותם לגמרי(. וענין יחוד המלכות עם 

היסוד הוא - גילוי אוא"ס שלמעלה מעולמות בבחי' האלקות המתלבשת בעולם.

וזהו מה שהחזרת הנשמה באה מבחי' "מלך חי וקיים": החזרת הנשמה שבכל בוקר, 
הו"ע ברי' חדשה )כנ"ל סי"ג(, והחידוש יש מאין, עם היות שבפועל בא הוא מבחי' 
כלל(,  יש  מציאות  הי'  לא  )כי מצד המדות שלמעלה ממדת המלכות  דוקא  המלכות 

104( שער היחוה"א פ"ז )פב, א(. ובכ"מ.

בנפש האדם. כל ששת המדות שבאדם במהותן 
נועדה  והתגלותם  עצמו,  מהאדם  חלק  עדיין  הן 
אף היא לגלות את האדם לתועלת עצמו; משא"כ 
מדת המלכות, כל מהותה היא השליטה וההנהגה 
ולכן  ונועדה בעיקרה בשביל הזולת,  על הזולת, 
)ועד"ז  בפ"ע  והכרחית  חשובה  הזולת  מציאות 
כח הדיבור שבנפש שבמהותו הוא יציאת האדם 

ממציאותו(.

עולם  הנקרא  האצילות  בעולם  למעלה  עד"ז 
הקב"ה  עם  מאוחדים  הספירות  כל  האחדות 
היסוד שהוא  ספי'  וגם  ממנו  חלק  הם  ובמהותם 
'יסוד   - ממנו  חלק  עדיין  הוא  ההשפעה  שרש 
אינה  ידו  והשפעת הספירות על  דגופא',  סיומא 
בשביל העולמות, כי אם בכדי שהספירות יתגלו 
העולם  למציאות  אין  היסוד  ספירת  מצד  ולכן 
לכן  אינו.  וכאילו  מקום,  תפיסת  שום  וגדריו 

מספירת היסוד לא תיתכן התהוות העולם; 

מציאות  שרש  מתחיל  המלכות  בספירת  רק 
נפרדים כך  יתכן רק על  וכמו שמלך  העולמות, 
ספירת המלכות מחייבת כביכול מציאות נפרדת, 

לכן מציאות היש )המוגדרת בהגדרות זמן ומקום( 
שרשה בספירת המלכות, ולגבי' הגדרות העולם 
להיותה  עצמה  שהמלכות  אלא  מקום.  תופסים 
מוגדרת )כביכול( בהגדרות של יש, אינה יכולה 

לעשות מהאין - יש.

ויסוד  מלכות  של  היחוד  באמצעות  לפיכך 
ממשיכים גילוי אוא"ס שמצד עצמו הינו למעלה 
משייכות לעולמות, בהתלבשות בעולמות. חיבור 
אלא  דרגות  שתי  של  חיבור  רק  אינו  זה  ויחוד 
דרגא  לגמרי,  הפכיים  עניינים  שני  של  חיבור 
ששוללת כביכול את מציאות העולם ומצידה לא 
יכול להיות מציאות יש, יחד עם דרגא שמוכרחת 
)כביכול( ומוגדרת בכך שיש עולם ומציאות יש.

]חיבור כזה נעשה רק בכח עצמות אוא"ס שאינו 
מוגדר לא באין ולא ביש. )שבפשטות הכוונה כאן 
על דרגא שלמעלה מיסוד ומלכות שמחברת את 

שניהם([.

ז. סה"מ תרס"א ע' קפב  ]שער היחוה"א פרק 
ואילך. ובכ"מ[ 
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בכל זה, הכח שבמלכות לחדש יש מאין הוא דוקא מעצמות אוא"ס105 שלמעלה מגדר 
את  לעשות  ביכלתו  ולכן  ו"יש",  ד"אין"  בהגדרים  אינו  ובמילא  לעולמות,  שייכות 
ה"אינו" "ישנו". משא"כ בחי' האור השייך לעולמות, מוגדר הוא כביכול בהגדרות 

אלו.

והכרה זו באה להאדם מצד בחי' היחידה שבו. ושני ענינים בזה: )א( ההכרה בעצמות 
אוא"ס אפשרית רק מצד בחי' זו של הנשמה המיוחדת בעצמותו ית' )משא"כ ד' הבחי' 
)ב( גם אמיתית ההכרה בהחידוש  נרנ"ח, שייכותם הוא לבחי' האלקות שבעולמות(. 
דיש מאין, שיכיר )ולא רק שיבין( שאין שום נתינת מקום להיש מצד עצמו וכל מציאותו 
- באה מצד בחי'  - המכריחה שהחידוש בא מעצמות אוא"ס  הוא מחודש מהאלקות 

היחידה דוקא, כנ"ל סי"ג.

טז. הביאורים שבחסידות בד' חלקי הפרד"ס שב"מודה אני" - קשורים 
עצם מאחד 
זה בזה:בין הפרטים

הכרת האדם שהחידוש יש מאין בא הוא מעצמות אוא"ס שלמעלה 
מעולמות - הביאור בחלק ה"סוד" שבמודה אני - מחזקת את ההכרה שכל העולמות 
מתחדשים תמיד מאין ואפס המוחלט106 - הביאור בחלק ה"רמז" שבמודה אני. כי באם 
התהוות העולמות היתה ע"י ספירת המלכות מצד עצמה, מכיון שהעולמות תופסים 
מקום לגבה, לא הי' אז התחדשות בכל עיקר מציאותם )כ"א ע"ד ודוגמת מה שהנשמה 
מחי' את הגוף, שגם בלי החיות שמהנשמה, יש לו מציאות107(, אבל מכיון שההתהוות 
היא מעצמות אוא"ס ב"ה - שאין העולמות תופסים מקום לגבי' כלל, הרי אין שום 

נתינת מקום לכל ענינם, וכל עיקר מציאותם מתחדשת מאוא"ס ב"ה. 

"הן  העולמות  שכל  מלבדו",  עוד  ש"אין  באופן  האחדות  להכרת  הוא  בא  ובמילא 
עוד שהוא לשון  נקראות בשם כלל אפילו בשם  ואינן  לגבי הקב"ה  ואפס ממש  אין 
טפל"108. ומכיון שכן, הרי נרגש אצלו בפשיטות, שחיות בשרי אינו שום מציאות כלל 

105( עיין אגה"ק ס"ך "מהותו ועצמותו כו' הוא לבדו כו'" )קל, סע"א ואילך( - אלא שהביאור שם באו"א.
106( ואף שההכרה שהחידוש בא מעצמות אוא"ס באה )ומוכרחת( מההכרה שהעולמות הם מחודשים יש מאין )כנ"ל סט"ו(, בכל זה, 
לאחרי שההכרה בהחידוש יש מאין מביאה את ההכרה שהחידוש בא מעצמות אוא"ס, הנה הכרה זו - לא רק שמחזקת את ההכרה בהחידוש 
 יש מאין, אלא שמוסיפה בה גם עומק. כי ההכרה בהחידוש יש מאין שמצד עצמה, היא )כנ"ל סט"ו( "שאין שום נתינת מקום להיש מצד
עצמו כו'", אבל אי"ז מוכיח עדיין שאין לו נתינת מקום גם מצד בחי' האור המהווה אותו )ראה הערה הבאה(, אבל ע"י ההכרה 
שהחידוש בא מעצמות אוא"ס שלמעלה מעולמות, הוא בא לידי הכרה, שגם מצד בחי' האור המהווה אותו, אין לו שום תפיסת מקום, 

ולכן גם לאחרי שעלה ברצונו להוות כו', ההתהוות בכל רגע היא התחדשות גמורה.
107( ראה דרמ"צ )כג, א(, שמה שמבואר בשער היחוה"א פ"ו בענין "אין עוד", שאין אפילו דבר טפל, ולא כהגוף שהוא טפל 
לנשמה - הוא לגבי בחי' הסובב דוקא. שלכן, אוה"ע שכל ידיעתם הוא רק בבחי' הממלא, מחשיבים אותו כנשמה לגוף. עיי"ש. 

ולכאורה: הרי גם לשיטתם, בהכרח שיודו שהקב"ה
בורא את הנבראים ולא רק מחי' אותם בלבד? והביאור, דמכיון שאור הממלא נותן מקום לעולמות, הרי לאחרי שנבראו העולמות 

ביטול העולמות לאור זה )אף שכל מציאותם הוא ממנו, ולא רק חיותם( הוא דוגמת ביטול הגוף לנפש. ועצ"ע.
108( שער היחוה"א פ"ו )פ, סע"ב(.
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ביאורים

)גם לא מציאות בדרך טפל(, ו"מציאות" היא רק - התקשרות באלקות, וכנ"ל בביאור 
החסידות בחלק ה"פשט" שבמודה אני.

ומהכרה זו ש"אין עוד מלבדו", הרי פשוט אצלו שבקיום ציווי הקב"ה א"א לערב 
)אפילו לא כטפל( שום טעם ותכלית אחר, וכל קיומם צ"ל מצד רצון הבורא. וכנ"ל 

בביאור החסידות בחלק ה"דרוש" שבמודה אני.

יז. בחי' היחידה, להיותה עצמית, אינה שוללת את הנרנ"ח, אדרבה - 
העצם 
לא שולל 
פרטים

היא היא ה"עצם" של כל מדריגות הפרטיות )שזהו אחד החילוקים שבין 
"גילוי" ל"עצם": "גילוי" הו"ע פרטי, ולכן הענינים שאינם גילוי )שלו 
- איז דָאס ניט ער, אינם "הוא", ולהיותו גילוי ומתפשט( - הוא שולל 
אותם. משא"כ "עצם" הוא העצמיות של כל ענין וענין(. ולכן, מההדגשות העיקריות 
שבחסידות הוא - איחוד הפרטים עם העצם. וגם הדגשה זו תובן יותר מהחיות שחסידות 

מכניסה בכל ד' חלקי הפרד"ס שב"מודה אני":

בענין הספי' - חלק ה"סוד": גם בחי' המלכות עצמה מיוחדת עם ספי' היסוד, עד 
שנעשים לענין אחד - "מלך חי וקיים". ובמילא ענין האחדות ש"אין עוד מלבדו" אינו 
שלא ישנה מציאות העולמות, כ"א שגם העולמות עצמם כמו שהם נמצאים במציאותם 

)ומוגדרים בגדר זמן ומקום( מיוחדים הם בתכלית היחוד בעצמות אוא"ס ב"ה.

בענין המצות - חלק ה"דרוש": גם המצות שיש עליהם טעם ונקראים בתורת אמת 
בשם "משפטים", )מתאחדים ו(עיקרם הוא הרצון שלמעלה מהטעם.

בענין הבריאה - חלק ה"רמז": גם בעניני העולם כמו שהם נראים לעינינו שהבריאה 
רגע  בכל  שבה  החידוש  אנו מרגישים את  אין  )שלכן  בפ"ע  למציאות  כבר  נעשית 

סעיף יז
 עצם אמיתי לא שולל פרטים,

הבדל בין עצם לגילויים:

)בהכרח(  נעשית  מידה,  או  כח  של  התגלות 
הכוח,  אותו  של  פרטי  וציור  הגבלה  באמצעות 

בכך מתאפשר לתפוס ולקבל כוח זה.

כוחות  לבין  עצמיים  כוחות  בין  החילוק  זהו 
אופי  יש  כח  לכל  הגלויים,  הכוחות  הגלויים: 
וכן  גבורה,  ולא  חסד   - מסויימת  והגדרה  וצורה 

להיפך, זה יוצר את ההבדל והשוני ביניהם;

כפי  הכוחות  הם  אלו  העצמיים,  הכוחות 
באופן  הם  בנפש,  הראשון  בשרשם  שנמצאים 

מוגבלים  שאינם  כיון  ציור,  בלא  ופשוט  עצמי 
בהגדרות של גילוי.

העצמיים  הכוחות  של  פשיטותם  מקום,  מכל 
היא רק לגבי כוחות הגלויים, אך ביחס אל הנפש 
יכול  לא  חסד  של  העצמי  שמכח  מכיוון  עצמה, 
עצמי  שאינו  מוכח  גבורה,  של  כח  להתגלות 

לגמרי, ויש לו ציור )עכ"פ( בהעלם.

)הנפש  החיות  עצם  הוא  הכוחות  של  העצם 
כח,  לשום  וסותר  שולל  שאינו  ומובן  עצמה(, 
הוא  ואדרבה  מסוים,  בציור  מוגדר  שאינו  בגלל 

העצם שלהם גופא, ולכן מתפשט וחודר בכולם.
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ורגע(, הנה התחדשות האדם )והעולם( שבכל בוקר היא התחדשות בכל עצם מציאותו, 
כהחידוש דמעשה בראשית.

 בענין רגש האדם - חלק ה"פשט": גם בהודאת האדם על חיותו )שניעור משנתו(
נרגש שכל חיותו הוא - מה שהוא יהודי.

חי. ע"פ הנ"ל )תחלת סי"ז( יובנו דברי רבותינו נשיאינו, שאמרו על כמה 
פעולות 
החסידות 
מגלות 
מהותה

בתחלת  )כנ"ל  החסידות  של  ענינה  שזהו  שבחסידות  פרטיות  מעלות 
השיחה(. כי אף שמעלות אלו הן רק מסתעפות ממהות החסידות )כנ"ל 
על  ההוראה  כי  מהותה.  )עצמות(  מתבטאת  דוקא  ידן  על  מ"מ,  שם(, 
ונמצא בכל הפרטים, עד לפרט  ומחדיר  ענין "עצמי" הוא ש"מפעפע" 

היותר קטן )וכנ"ל בענין ההפרש שבין "גילוי" ל"עצם"(.

בבחי'  נמשכת  שהחסידות  מה  כל  הרי  דוקא109,  בסופן  תחלתן  שנעוץ  הכלל  וע"פ 
תחתונה יותר, עד להפיכת טבע נפש הבהמית ]"חוצה" שבאדם. ולמטה יותר - בירור 

חלקו בעולם, "חוצה" שמחוץ להאדם[ - מתבטא אז ביותר עצם מהותה.

ולכן הדגיש כ"ק מו"ח אדמו"ר בכו"כ משיחותיו, שכל ענין שלומדים בחסידות צריך 
להביאו בפועל, כי ע"י העבודה בפועל דוקא תופסים במהות החסידות.

יט.  כמו שבחי' ה"אין סוף" שבחסידות הוא בכללות גם בכל חלקי 
דווקא העצם 
ע"י המשכתו עד להתחתון הופך את הרע ביטוי הא"ס  גם  כן  ס"ג(,  )כנ"ל  התורה 

בכללות  גם  הוא  לאלקות,  כלי  ולעשותו  אותו  גם  להפוך   - ביותר 
התורה )אלא שעיקר הענין הוא בחסידות(.

109( ספר יצירה פ"א מ"ז.

ביאורים

סעיף יט
שחוק שע"י בירור ותיקון החושך:

בחסידות מובא לכך משל ממנהג המלכים לערוך 
מלחמה בין חיות: "כמשל הצחוק שעושים השרים 
חיה  עם  הארי  מלחמת  כמו  חדש,  מדבר  שהוא 
והתענוג".  הצחוק  נמשך  שמההתחדשות  אחרת 
מ"ציפור  בחסידות  לכך  מובאת  נוספת  דוגמא 
המלומדת לדבר כאדם או דוב מרקד וכה"ג שזהו 
חידוש גדול שיתפלא האדם מכ"ז וכיו"ב, ויבוא 
יותר מכל  לידי שחוק וצחוק שהוא תענוג גדול 

התענוגים העצמיים”.

ביטול  ע"י  שנעשה  החידוש  הוא  זה  דרך  על 
היש - כאשר נברא שהוא יש ומציאות מבטל את 
עצמו, זהו חידוש גדול הגורם ומעורר את התענוג 

העצמי של הקב"ה.

דבר זה נעשה דוקא בכח התורה, ובכך מתגלה 
לעצמותו  שייכת  התורה  של  העצמית  שמהותה 
ית', שלכן דוקא בכוחה לפעול את החידוש של 

ביטול היש )'נתתי לו תורה תבלין'(.

]תורה אור יז ג. תו"ח פר' ויצא כה, א. ובכ"מ[
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וזהו מה שאמרו רז"ל "בראתי יצה"ר בראתי לו תורה תבלין"110. דלכאורה תמוה: 
בכל העולמות, עוה"ז הוא היותר תחתון "שאין תחתון למטה ממנו"111. ובעוה"ז גופא - 
היצה"ר מתחרט עליו הקב"ה שבראו112. ומכיון שכל העולמות, אפילו עולמות העליונים 
הם כלא חשיב לגבי התורה )ולכן, כששיבח דוד את התורה בזה שכל העולמות עליונים 
ותחתונים תלויים בדקדוק מצוה אחת של תורה, נענש ע"ז113(, הרי מכ"ש וק"ו שלכאורה 

אין שום מקום לומר שבריאת התורה הוא בכדי שתהי' תבלין להיצה"ר?

בזה  דוקא  מתבטא  ית',  בעצמותו  שמיוחדת  התורה  עצם  מובן:  הנ"ל  וע"פ 
מצד  הוא  יצר הרע ולהפכו לטוב114,  את  לתבל  שהכח  מכיון  שהיא תבלין להיצה"ר, 

עצמותו ית' דוקא.

והביאור בזה: כל הגילויים, גם היותר נעלים, להיותם מוגדרים בגדר אור וגילוי, הרי 
מציאות הרע - היפך האור - מנגד אליהם, ובמילא, אין ביכלתם להפכו לטוב )כ"א 
הפשיטות  בתכלית  פשוט  שהוא  ית'  עצמותו  ורק  לגמרי(.  שיבטל   - ועד  בו  להלחם 
ומושלל מכל הציורים וגם אין שייך שום מנגד אליו, ובמילא - ביכלתו לשנותו ולהפכו 

לטוב115.

וזהו ג"כ מה שבבחי' התורה המיוחדת בעצמותו ית' נאמר116 "משחקת לפניו": שחוק 
וזהו  לנהורא.  חשוכא  אתהפכא   - החשך117  ותיקון  בירור  ע"י  בא  שלמעלה  )ותענוג( 
"משחקת לפניו": דוקא ע"י בחי' אתהפכא חשוכא לנהורא - "משחקת" - שבתורה, 

מתבטאת פנימיותה כמו שהיא מיוחדת בפנימיות אוא"ס ב"ה - "לפניו".

כ. שני ענינים אלו שבתורת החסידות )ועד"ז בכללות התורה(
היציאה החוצה 
- )א( חדירתה בכל חלקי נרנ"ח ועד שפועלת גם בנה"ב ובעולם, מגלה את היחידה

110( קידושין ל, ב.
111( לשון אדה"ז בתניא פל"ו )בתחלתו(.

112( סוכה נב, ב.
113( ראה הנסמן בהערה 18 - ע"פ מרז"ל )סוטה לה, א(.

לבטל ]וגם זה נעשה ע"י  114( ע"פ מ"ש בפנים, יובן הלשון "בראתי לו תורה תבלין" - דלכאורה: את היצה"ר הרי צריך   
התורה, כמרז"ל )קידושין שם( "משכהו לבית המדרש אם אבן הוא נימוח ואם ברזל הוא מתפוצץ"[ ואילו התבלין אינו מבטל את 

התבשיל, כ"א אדרבה מתבל אותו ונותן בו טעם.
- ומה שצריך לאבדו, הוא כש"פגע בך מנוול זה - יצה"ר מתגרה בך". אבל עצמיות היצה"ר, והוא עצם כח המתאווה )ראה לקו"ת 

חקת נו, ד. ר"ה סא, ד(, צריך לתבלו ולהפכו לטוב, כבפנים.
וזהו שאמרו "בראתי לו תורה תבלין" - כי הכוונה ב"בראתי . . תבלין" היא לעצם התורה, היינו הכוונה שבשבילה נבראת. ועצם 

התורה מתבטא )לא באיבוד היצה"ר כ"א( בהפיכתו לטוב, כדלקמן בפנים.
115( ראה לקו"ש פ' ויקרא תש"ל סעיף ה' ובהנסמן שם.

116( משלי ח, ל. וראה בהנסמן בהערה 18, ש"משחקת לפניו" קאי על פנימיות ועצמיות התורה.
117( ראה תו"א יז, ד ואילך.
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ביאורים

)ב( ביטוי עצמותה הוא דוקא ע"י פעולתה בנה"ב ובעולם -

 יש דוגמתם )ככל הענינים שבחסידות( גם בנגלה, ובהלכה. ולא עוד, אלא שהלכה זו 
בנגלה ניתוסף בה ביאור ע"י ענינים הנ"ל שבחסידות:

ארבע אמות של אדם קונות לו בכל מקום118: בסמטא, בצדי רשות הרבים119 )ובנוגע 
 לגיטין וקידושין - גם ברה"ר, לכמה דיעות120(. וקנין זה תקנת חכמים הוא, בכדי "דלא

אתי לאנצויי"118.

אף שהתקנה היא שהחפץ המונח בד' אמותיו של אדם יוקנה לו, מ"מ בשביל קנין 
החפץ, הקנו לו חכמים את ד' האמות עצמם ועשאום כחצירו121, ועי"ז ובמילא קונות לו 
את החפץ המונח בהם בתורת קנין חצר )ולכן, קטן שאין לו חצר, אין לו גם ד' אמות122(. 
אלא, שזה מה שהקנו חכמים להאדם את ד' אמותיו - הוא רק לצורך קנין חפץ המונח 

בהם, ולא לענין אחר123.

ועם היות שהקנין דד"א הוא מטעם קנין חצר, בכ"ז עדיף הוא מקנין חצר. שחצר 

118( ב"מ יו"ד, א.
119( שם, ע"ב.

120( ראה בית שמואל אה"ע ס"ל סק"ה. וש"נ. )ולדעת ר"פ - ב"מ שם - קונות ברה"ר גם במציאה(.
121( באבני מילואים ס"ל סק"ה כתב, שלדעת הרמב"ן )גיטין עח, א( לא הקנו חכמים את מקום הד"א עצמם, כ"א - את החפץ 
המונח בו. עיי"ש. אבל ראה באב"מ שם שלדעת הר"ן )גיטין שם( הקנו את הד"א עצמם )וכ"מ בריטב"א )גיטין שם - בתירוץ הב'(. 

שו"ת הר"י מיגש סק"ו(.
ומה שהקנו את הד"א עצמם - אף שמצד הטעם "דלא אתי לאנצויי" נוגע רק שהחפץ יהי' קנוי - י"ל, שלא רצו להקנות את החפץ 

באופן שיהי' כ"הלכתא בלא טעמא" לגמרי, ולכן הקנו את הד"א שעל ידם יקנה את החפץ.
122( ב"מ יא, רע"א. רמב"ם הל' גזילה ואבידה פי"ז ה"י. שו"ע חו"מ סרמ"ג סכ"ג. סו"ס רסח.

123( שלכן ס"ל להתוס' )ד"ה ארבע( והרא"ש )ב"מ יו"ד, א( שד"א אינן קונות בגניבה )ובמכירה ומתנה - ראה ש"ך חו"מ סרמ"ג 
סק"ט( - אף שעשאום חכמים כחצירו - כי לא עשאום כחצירו לכל דבר, כ"א לצורך קנין החפץ באופנים מסויימים )מציאה וכיו"ב(.

סעיף כ
 התפשטות היחידה בד' אמות

של אדם לעניין קניין:

היחידה שבנפש מסמלת את עצם נקודת היהדות 
שבכל יהודי, בה לא שייך שום שינוי, היא נמצאת 
זה כל  ומצד  וקל שבקלים,  אף אצל איש פשוט 

יהודי מוכן למסור את נפשו על קידוש ה'.

גם מי שחטא ופגם והעביר את הדרך אפי' בכל 
עבירות שבתורה, מכל מקום, מצד בחי' היחידה 
יוכל לעשות תשובה, כי ביחידה אין החטא פועל 

שום פגם.

שייכת  לא  שהיחידה  מפני  היא  לכך  הסיבה 

כלל  ואינה מתלבשת  והגוף,  הנפש  לחיבור  כלל 
בגוף האדם ובכלי המוח והלב, אפי' לא במקיפים 
של האדם ]המתפשטים בלבושיו ובביתו[; אולם 
שמחוץ  אמות  בד'  הוא  היחידה  השראת  מקום 
אליו )"הרחוקים בתכלית הריחוק אשר אין ריחוק 
יותר ממנו שם דוקא ישכון הארת בחי' היחידה"(.

זהו הטעם לכך שכל איש הישראלי העובר בארץ 
העמים פועל במקום בירור בעצם הליכתו שם, כי 

בד' אמות שסביבו מתפשטת בחי' היחידה שלו.
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שאינה משתמרת )גם כשעומד בקירוב להחפץ באופן שיוכל לנטות עצמו וליטלו124( 
אינה קונה עד שיאמר "זכתה לי שדי"125. ואילו ד"א )אף שאין משתמרות( א"צ לומר 
ביאור:  וצריך  כלל127.  ורצונו  מדעתו  אף שלא  לאדם  לו  ועד שקונות  כו'"126,  "זכתה 
מכיון שכל הקנין דד"א הוא מטעם קנין חצר )ובנוגע לד' האמות עצמם - גרועים הם 
מחצר, כנ"ל שאינן קנויות לו כ"א לצורך קנין החפץ(, איך אפשר שהקנין דד"א יהי' 

אלים מקנין חצר128?

והביאור בזה: בד' אמותיו של אדם מתפשטת בחי' היחידה שבו129. ולכן קונות לו לאדם 
שלא באמירתו ודעתו, כי בבחי' היחידה אינו נוגע ענין הדעת והשכל. אלא שהתפשטות 
היחידה בד' אמותיו הוא בשביל קנין חפץ - הקנאת דבר גשמי שמחוץ לאדם: הכחות 
להמשיך  ביכלתם  אין  - ארבע אמות130,  שבו  נרנ"ח  בכל ד' הבחי'  עצמו,  האדם  של 
ולגלות את בחי' היחידה. ורק כשהכחות באים לברר איזה דבר גשמי שמחוץ להאדם - 
הקנאת חפץ לרשותו של האדם )בכדי לבררו ולזככו ע"י שישתמש בו לשם שמים( - אז 

דוקא מתגלית בהם בחי' היחידה131.

וה"כלי"132 ל"אתי  שההכנה  מה  יומתק  הנ"ל  כל  כא.  ע"פ  ביאת משיח – לכשיפוצו 
מר" הוא הפצת המעינות חוצה דוקא. כימעינותיך חוצה

124( ראה דרישה חו"מ סרס"ח סק"ז.
125( רמב"ם הל' גזילה ואבידה שם ה"ח. ובב"י חו"מ שם )קרוב לסופו( - דהכי נקטינן.

126( ראה ב"מ י, א-ב: "כי לא אמר מאי הוי".
127( ראה חו"מ ר"ס רסח: ולא גרע משום דנפל עלי' )אף דגלי דעתי' דלא ניחא לי' לקנות בתורת קנין ד' אמות(.

128( וכקושיית הרשב"א )הובא במ"מ הל' גזילה שם ובב"י שם(.
ומה שתירץ הב"י שם "דכיון דמשום דלא אתי לאנצויי תקינו רבנן דליקני לא ראו לחלק בין אמר ללא אמר דא"כ אכתי הוו אתי 
לאנצויי" - צריך ביאור: מכיון שסוף סוף מה שתיקנו שד' אמות יהיו קונות הוא ע"י שעשאום כחצירו )ראה לעיל הערה 121(, הרי 

א"א לכאורה שיהיו קונות באופן שחצר עצמו אינו קונה.
129( אמרי בינה שער הק"ש פמ"ב.

130( להעיר מעירובין מח, א: גופו שלש אמות ואמה כדי כו' - והרי בחינות הנשמה המתלבשות
זו היא "כדי  בגוף האדם הם רק ג' הבחי' דנר"נ, ואמה הרביעית שיתירה מאורך גופו אבל שייכת אליו )שהרי ענינה של אמה 

לפשוט ידיו ורגליו" או "כדי שיטול חפץ מתחת מרגלותיו ומניח תחת מראשותיו"( - בחי' "היתרה" על נר"נ - מקיף )הקרוב(, חי'.
 131( ואז היא מתגלית )לא רק בבירור הדבר גשמי שמחוץ להאדם, אלא גם( בהבחינות של הנשמה עצמה, ד' הבחינות נרנ"ח, 

ועל ידם דוקא היא נמשכת ופועלת בדבר הגשמי שמחוץ להאדם )אף שהתעוררות היחידה באה מצד בירור דבר הגשמי דוקא(
]בדוגמת מה שכח העצמות שמציאותו מעצמותו, עם היותו מתבטא בהתהוות היש הגשמי דוקא, מ"מ המשכת כח העצמות בהיש הוא 
ע"י האור דוקא "שהאור הוא ממוצע בין יש האמיתי ליש הנברא, והיינו דע"י אמצעות האור בא כח העצמות, ווערט ַארָאּפגעטרָאגן 

דער כח העצמות להוות יש מאין ואפס המוחלט" )ד"ה יחיינו תרצ"ד פי"ד. וראה גם אגה"ק סי' כ'(,
במעשה  העצמות  אופן המשכת  זה,  בכל  דוקא,  המצות מעשיות  בקיום  הוא  העצמות  שגילוי  היות  האדם, שעם  בעבודת  ועד"ז 
המצות הוא ע"י הכחות פנימיים )שכל ומדות( דוקא )ראה לקו"ש ח"ג ע' 956 שמטעם זה נקראים אהוי"ר בשם "דרכי הוי'". עיי"ש 

באריכות([,
שלכן )לצורך קנין החפץ(, גם הד"א )נרנ"ח( קנויים להאדם, ועי"ז דוקא, הד"א קונות לו את החפץ, כנ"ל בפנים.

ויש לומר, שזהו גם הביאור בפנימיות הענינים מה שלא רצו להקנות את החפץ באופן שיהי' כ"הלכתא בלא טעמא" לגמרי )ראה 
לעיל הערה 121( - כי גם בירור הגשמי כו' צ"ל נמשך ע"י השכל )טעמא( דוקא.

132( הכנה וכלי שהם גם ממשיכים )לא רק - מקבלים( את ההשפעה והאור וכמש"כ ע"ז בתניא רפל"ז )הובא לקמן בפנים( הגורם שכר 
המצוה.
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 )נוסף לזה, שמכיון שגילוי המשיח יהי' בכל עניני העולם עד אשר "וראו כל בשר
גו'", ובמילא, גם ההכנה והכלי לזה היא הפצת המעינות בכל - עד התחתון ביותר, חוצה(

ביטוי מהות מעינות החסידות הוא כשהם מתפשטים "חוצה" דוקא:

כל זמן שנמצאים המעינות רק בה"פנים", אין מתבטא עדיין אמיתית מהותם. ומכיון 
שההכנה והכלי לביאת המשיח הוא - מהות החסידות, לכן מההכרח הוא להפיץ את 
- שעי"ז מתבטא מהות  ועד שיהפכו את ה"חוצה" למעינות   - המעינות חוצה דוקא 

המעינות, ואז "אתי מר" - דא מלכא משיחא.

ובלשון רבנו הזקן133 "שאז יזדכך גשמיות )היינו שיהי' גשמיות, אלא שיזדכך( הגוף 
יגי'  לישראל  ההארה  ומיתרון  לבוש"(  שום  "בלי  לישראל  ה'  אור  )ויאיר  והעולם... 
חשך134 האומות ג"כ כדכתיב כו' כל בשר יחדיו כו' כל יושבי תבל ארצך וגו' )ומבאר 
ש( והנה תכלית השלימות הזה של ימוה"מ ותחה"מ... תלוי במעשינו ועבודתנו135 כל 

זמן משך הגלות כי הגורם שכר המצוה היא המצוה בעצמה",

בגאולה האמיתית והשלימה, בקרוב ממש.

133( תניא פל"ו ורפל"ז.
134( י"ל שכוונתו עפמש"כ בשערי אורה )סד"ה כי אתה( בפי' והוי' יגי' חשכי שזהו אתהפכא חשוכא לנהורא )ע"ד הנ"ל בפנים 

- שהרע עצמו נהפך לטוב(.
135( מדייק אאמו"ר ומבאר: הב' לשונות, מעשינו עבודתינו, יובן ממ"ש לקמן באגרת הקדש פי"ב המתחיל והי' מעשה הצדקה כו' 

ע"ש. וי"ל מעשינו קאי על ימות המשיח* ועבודתינו קאי על תחה"מ )הערות לתניא - ליקוטי לוי יצחק(.

*( וראה באגה"ק שם )קיח, סע"א( בביאור מעשה "בכל יום ויום בטובו מחדש מע"ב וחדשים לבקרים כו'".

- נשיא הדור - 
- יחידה כללית -
- משיח שבדור -
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- נשיא הדור - 
- יחידה כללית -
- משיח שבדור -

שער



תמים יקר!

בשער הקודם, למדנו אודות "עניינה" של תורת החסידות - "יחידה שבתורה".

כעת בשער זה, נתמקד בנושא העולה וזוהר מדברי כ"ק אד"ש מלך המשיח בקונטרס 
הנ"ל, השייך לתקופתנו המיוחדת, כאשר הדבר היחיד שנותר בעבודתנו, הוא "לקבל 

פני משיח צדקנו בפועל ממש". 

כשם שחסידות פעלה בעולם כו"כ ענינים, ולמרות זאת נקודתה העצמית היא היותה 
"יחידה שבתורה", כך ממש נשיא הדור, המגלה ומבאר את תורת החסידות "יחידה 
שבתורה", יחד עם כל מעלותיו ופעולותיו השונות, הנה ענינו העיקרי הוא, דרגתו, 

כ"יחידה הכללית" של כל אנשי הדור.  

ובלשון קודשו של כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח:

ונשיא  בכלל,  חב”ד  נשיאי  וגדולת  מעלות  ומבארים  המחפשים  “רבים 
איש  שונים:  בענינים  בפרט  הכ”מ,  אדמו”ר  מו”ח  כ”ק  הוא  דורנו, 
המסירות-נפש, גאון, בעל מדות, צדיק, בעל רוח הקודש, מלומד בנסים 

ועוד ועוד.

וגדלו ביותר שבחים אלו, על פי ההגדרה בתורת החסידות, מהו מסירות 
נפש, מהו גאון וכו’.

ובכל זה - העיקר חסר כאן. ונוסף על זה, שהוא עיקר בעצם, חשוב הוא 
ביחוד משום שנוגע ביותר, וביחוד לנו, קהל חסידיו ומקושריו. וזהו - מה 

שהוא הוא הנשיא, ונשיא חב”ד.

כי - נשיא בכלל, נקרא ראש אלפי ישראל, הוא בחינת ראש ומוח לגביהם, 
וממנו היא יניקה וחיות שלהם. ועל ידי הדביקה בו קשורים ומיוחדים הם 

בשרשם למעלה מעלה”.



ובסגנון קונטרס "עניינה": מעלותיו השונות של נשיא חב"ד )גאון, בעל מדות, צדיק 
וכו'(, הינן רק הסתעפות מענינו העיקרי - "יחידה הכללית" המקשרת את ה"יחידה 

הפרטית" של כל יהודי, עם עצמות א"ס ב"ה. 

כדרכו בקודש, מוצא הרבי שליט"א מלך המשיח, סימוכין לדברים מ'נגלה' דתורה, 
ומביא בריבוי מקומות את דברי הרמב"ם בנוגע לנשיא-מלך הדור: "על הסרת לבו 

הקפידה תורה שנאמר ולא יסור לבבו שלבו הוא לב כל קהל ישראל".

ומבאר הרבי שליט"א מלך המשיח, שהשוואה זו של הנשיא-מלך ל'לב' דוקא, מורה על 
השפעה באופן שווה לכל ישראל מצד נקודת היהדות שבכל אחד, בחי' היחידה שבו, 
כמו שהלב משפיע את הדם לכל האיברים בשווה )עיין בהמשך הסוגייא הפירוט בזה(. 

*

והנה, מבואר בספרי הקבלה וכתבי האר"י ז"ל, כי ייחודו של מלך המשיח כלפי גדולי 
הדורות שלפניו, הוא שיזכה לדרגת "יחידה", מה שלא זכה אף אחד לפניו.

ועניין זה מבואר בריבוי מקומות בחסידות, כיצד חידושו של משיח מתבטא בדרגתו 
"יחידה הכללית", הן בתורה שילמד "תורה חדשה" ובאופן של ראי', הניסים והנפלאות 

שיראה, דרגת "מורח ודאין" ועוד.

ובהתבוננות קלה, מובן מכל האמור, כי קביעתו של כ"ק אד"ש מלך המשיח, ש"נשיא 
הדור" הוא "המשיח שבדור", אינה מפני איזה סיבה צדדית, שהובילה לבחירת הקב"ה 
המושגים "נשיא הדור"  בו לגאול את עמ"י, אלא שע"פ המבואר בתורת החסידות 

ו"מלך המשיח" הם "כולא חד" = הם עניין אחד ממש - "יחידה כללית".

*

בסוגיה המובאת כאן לפניך, הבאנו את המקורות בדברי כ"ק אד"ש מלך המשיח.

ראשית כל, מהי דרגתו של מלך המשיח ע"פ חסידות ושיחות כ"ק אד"ש מלך המשיח, 
לאחר מכן, מהי דרגתו ומהו ענינו של נשיא הדור - "הנשיא דתורת החסידות", ולאחר 

מכן הקישור והחיבור של ב' המושגים, כפי שהם בשיחות כ"ק אד"ש מלך המשיח. 

המשיח,  מלך  אד"ש  כ"ק  שיחות  את  הבאנו  הסוגייא,  בסוף  העיקר:  הוא  המעשה 
הנוגעות לעבודתנו כעת, קבלת פני משיח - קבלת מלכותו של משיח ע"י ההכרזה 
"יחי המלך", הנובעת מגילוי היחידה שבנפש, ועד לגילוי "עצם הנשמה" שלמעלה 

מיחידה - ענינו האמיתי של משיח, כפי שנתבאר בשיחות ה"דבר מלכות".
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נשיא הדור - יחידה - לב כל קהל ישראל

"יחידה", ומתחיל  לאחרי המבואר בקונטרס "ענינה", כי ענינו העיקרי של משיח הוא 
לבאר כי זהו כל ענינה של תורת החסידות "יחידה שבתורה", מביא בהערה: 

נשיא הדור - יחידה כללית

ראה ד"ה וידבר תרצ"ט שם, שפנימיות התורה שילמד משיח הוא מצד בחי' היחידה שבו. ולהעיר 
פנימיות  ]פנימיות התורה, מעין  תורת החסידות  מייסד  רבו של הבעש"ט,   - מה שאחי' השלוני 
וכן ראשי  התורה שתתגלה לעתיד[ - נקרא בשם "בעל חי' יחידה" )סה"ש קיץ ה'ש"ת ע' 159(. 
אלפי ישראל שבכל דור - הנשיאים שגילו תורת החסידות, הם בחי' יחידה הכללית של כלל ישראל 

)ד"ה פדה בשלום )בשעה"ת לאדמוהאמ"צ( פי"ב(.

]קונטרס ענינה של תורת החסידות הערה 34 - ההדגשה אינה במקור[

עניין זה, שנשיא הדור הינו בחי' ה"יחידה הכללית" של הדור, נתבאר בריבוי מקומות 
בתורת החסידות, ובתורת כ"ק אד"ש מלך המשיח בפרט. 

כדוגמא בלבד, מובא בזה ביאור כ"ק אד"ש מלך המשיח, למנהג הזכרת שמות רבותינו 
נשיאינו בראש השנה:

וע"פ המבואר לעיל יש להוסיף בעומק יותר: ידוע שנשיא הדור הוא בחי' יחידה הכללית של 
דורו, וי"ל שעי"ז הוא ממשיך כח לכל יהודי לגלות את היחידה שבנפשו עד בגופו הגשמי ובחלקו 
ובעיקר  ובדיבור את שמות הנשיאים,  בגלוי  מזכירים    - וגילוי  להוסיף בהמשכה  ובכדי  בעולם. 
שמותם כנשיאים )כנ"ל(, שמדגיש עוד יותר את ענין יחידה הכללית שלהם ]נוסף על שמם הפרטי, 
שקשור עם הנפש של הנקרא בשם זה[ וביחד עם הניגון שלהם, קולמוס הלב, המגלה הפנימיות וכו' 
- שעי"ז מתוסף בגילוי היחידה דכל הנשיאים, ובנתינת כח לגלות את היחידה שבנפש - ועאכו"כ 

חי', נשמה, רוח ונפש )החמשה שמות שנקראו לה( - עד בגוף הגשמי, בענינים הגשמיים דבנ"י.

ועד יתירה מזו - הגילוי דיחידה הכללית של כל הדורות - משיח צדקנו, נשיא כל הנשיאים . . עד 
הגילוי ד"יחידה ליחדך" יחיד שלך, גילוי עצמותו ית' בדירה לו יתברך בתחתונים.

]ש"פ האזינו תנש"א - מוגה[
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עניין זה, שנשיא הדור הינו בחי' ה"יחידה הכללית" של הדור, מתבטא בקשר של נשיא 
הדור עם כל הדור, שהינו "קשר עצמי" של מלך ועם, שכל מהותם וחיותם של העם 

תלוי במלך, וכפי שמתבאר בשיחה דלקמן.

ושוב, יש לשים לב, כי בעוד שבגוף השיחה המושגים המדוברים הינם "מלך" ו"לב", 
הנה בהערות המובאות כאן, מדבר בסגנון של חסידות: יחידה, נשיא הדור וכו'.

והנה הכח לעבודה נעלית כזו, להגבי' ולהעלות את הנפש שתרגיש את שרשה בה' אחד הוא ע"י 
דביקות בתלמידי חכמים, וכמו שביאר רבינו הזקן מה שאמרו רז"ל "על פסוק ולדבקה בו שכל 
הדבק בת"ח מעלה עליו הכתוב כאילו נדבק בשכינה ממש", כי "על ידי דביקה בתלמידי חכמים" 
)שהם "הצדיקים והחכמים ראשי בני ישראל שבדורם"( מתדבקות נפשות ההמון "במהותן הראשון 

ושרשם" למעלה )כמבואר בארוכה בתניא(. 

ויש לומר, שבזה גופא יש חילוק בין תלמידי חכמים בכלל )"ראשי בני ישראל שבדורם"( ונשיא 
הדור )כמו משה רבינו(.

ויובן זה בהקדם שמצינו בכמה מקומות שה"מלך" נמשל ל"לב" )וכנרמז בלשון הרמב"ם "לבו 
)של מלך( הוא לב כל קהל ישראל"(, שהטעם בפשטות הוא, דכשם שחיות כל הגוף תלוי' בלב כך 

חיות "כל קהל ישראל" תלוי' במלך.

אבל צריך להבין: הלא חיות הגוף תלוי' בעיקר במוח שבראש )שממנו נמשכת חיות לכל אברי 
הגוף, גם להלב(, וא"כ למה מדמים מלך ללב ולא למוח?

ויש לומר הביאור בזה:

המעלה שבהשפעת הלב לאברי הגוף לגבי השפעת המוח אליהם היא — שאותה החיות הנמשכת 
מהלב באבר זה נמשכת גם באבר אחר ובכל האברים, שהרי מהלב נמשך דם לכל האברים )שבו 
מלובשת חיות הנפש, "כי הדם הוא הנפש"(, והרי בכל האברים נמצא אותו הדם, בלי התחלקות; 
משא"כ )עיקר( החיות הנשפעת )בגלוי( לאברי הגוף מהמוח שבראש, היא באופן שכל אבר מקבל 
והרגלים  והפה לדבר  והאוזן לשמוע  ותכונתו, העין לראות  וכח" השייכים לו "לפי מזגו  "חיות 

להלוך".

וזהו הטעם שהמלך נמשל ל"לב", כי נוסף לזה שהמלך משפיע לבני המדינה את כל צרכיהם 
)לכל אחד ואחד לפי ענינו(, הרי עיקר ענין המלכות הוא, מה שעצם מציאות המדינה כולה תלוי' 

בהמלך, כמו הלב המשפיע עצם החיות לכל אברי הגוף.

ויש לומר, שעד"ז הוא ההפרש ברוחניות שבין ראשי אלפי ישראל שבכל דור ודור ונשיא הדור: 
החיות הרוחנית הנשפעת לכל אנשי הדור על ידי תלמידי חכמים בכלל, ראשי אלפי ישראל שבכל 
דור ודור )שהם כמו "ראש ומוח לגבי נשמות ההמון"(, היא בבחי' "מזון רוחני" לכל אחד ואחד לפי 
ערכו; אבל עיקר חידושו של משה רבינו )"נשיא הדור"( הוא, שממנו נמשך עצם החיות )הרוחני( 
לכל אנשי הדור, כמו הדם49 הנשפע מהלב לכל האברים, כי הוא מגלה אצל ישראל את נקודת 

היהדות שלהם, שהיא בשווה ממש אצל כל ישראל.

ומזה מובן גם בענין התקשרות נפשות ההמון בשרשן ומקורן: זה שעל ידי ראשי אלפי ישראל 
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בכלל מתקשרות נפשות ההמון לשרשן למעלה, היינו ל בחי' "אב אחד לכולנה", שהתואר "אב" 
מורה על השייכות )שורש, מקור( לבנים, והיינו שהוא שורש להתחלקות למטה; ואילו משה רבינו 
)שזה שייך  )נשיא הדור( מקשר נפשות ישראל בשרשם בה' אחד שלמעלה מהתחלקות לגמרי52 

לנקודת היהדות שלהם, שהיא בשווה ממש אצל כל ישראל(.

הערה 49: להעיר מהמבואר בכ"מ שיחידה שבנפש שורה בלב דוקא )ראה המשך תער"ב ח"א 
פל"ה. וראה תו"א מג"א צד, סע"ד ואילך. שערי אורה ד"ה וקבל פט"ז ואילך. ועוד(.

בלשון החסידות — שנשיא הדור הוא ה"יחידה" הכללית של כל הדור, המגלה את  הערה 52: 
ה"יחידה" שבכאו"א מאנשי הדור.

]לקוטי שיחות חלק ל"א עמ' 47 ואילך[

פנימיות  את  המגלה  הוא  לכן  כללית",  "יחידה  הוא  הדור  נשיא  של  שענינו  מכיוון 
התורה, תורת החסידות שהיא בחי' ה"יחידה שבתורה" )כפי שנתבאר בקונטרס "ענינה" 

בארוכה( שעל ידה מתגלית בחי' היחידה שבכל יהודי.

בשיחה שלפנינו נוגע כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח בנקודה זו, יחד עם ההכרח 
העולה ממנה ה על כל יהודי להתקשר עם נשיא הדור.  

א. דובר לעיל, שגילוי והמשכת בחי' היחידה שבנפש, עצם הנשמה )שהיא למעלה מההתחלקות 
דעשיר ודל, שהחילוק שביניהם אינו אלא בכחות הגלויים שבנפש( - נעשה ע"י משה דוקא.

דוקא,  ע"י משה  ומתגלה  נמשכת  ב"ה  א"ס  ומהות  בעצמות  דבנ"י  לעיל שהאמונה  וכמשנ"ת 
דאף שאמונה זו היא בירושה מאברהם אבינו, ולכן נקראים בנ"י "מאמינים בני מאמינים", מ"מ, 

המשכתה והתגלותה בפנימיות היא ע"י משה דוקא.

וכמבואר במק"א שזהו בהתאם להחילוק שבין אברהם למשה, שאברהם אברהם פסיק טעמא 
בגווייהו, שיש הפרש בין דרגתו של אברהם כמו שהוא באצילות לירידתו בבי"ע, משא"כ משה 
זעלבער  )"דער  באצילות  כמו שהוא  ה"ה  לבי"ע  בירידתו  שגם  בגווייהו,  טעמא  פסיק  לא  משה 

משה"(, ולכן על ידו דוקא נעשית המשכת האמונה בעצמות ומהות א"ס ב"ה בפנימיות.

ובפרטיות יותר:

איתא בזהר "תלת קשרין אינון מתקשרן דא בדא, קוב"ה אורייתא וישראל, ובכלהו סתים וגליא", 
ומבואר בחסידות שגליא דישראל מתקשר בגליא דתורה ועי"ז מתקשר גם בגליא דקוב"ה, וסתים 

דישראל מתקשר בסתים דתורה ועי"ז מתקשר בסתים דקוב"ה.

וכל זה נעשה ע"י משה - כיון שעל ידו נעשה גילוי והמשכת עצם הנשמה, בחי' היחידה בנפש, 
שזהו הסתים דישראל, שמתקשר ומתחבר עם הסתים דתורה, פנימיות התורה, ועי"ז גם עם הסתים 

דקוב"ה, פנימיות ועצמות א"ס ב"ה.

ב. ומזה מובן גודל ההכרח בענין ההתקשרות לרבי - משה שבדור, אתפשטותא דמשה בכל דרא:

ובהקדמה - שאף שהלשון הוא "אתפשטותא דמשה", התפשטות בלבד, מ"מ, כיון שמדובר אודות 
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כך, שגם באתפשטותא  עצמי, ה"ז באופן ש"העצם כשאתה תופס במקצתו אתה תופס בכולו", 
דמשה שבדור ישנו כל העצם דמשה. 

הסתים  את  הרבי  מקשר   - דמשה  העצם  כל  בו  שיש  שבדור,  משה   - לרבי  ההתקשרות  וע"י 
שבנשמה )ע"י סתים דתורה( עם הסתים דקוב"ה.

ולכן: כל ישראל צריכים לידע שע"י קיום התומ"צ בלבד, ללא התקשרות לרבי, וללא פנימיות 
התורה שנתגלתה ע"י הרביים, מגיעים אמנם לדרגות הכי נעלות בקדושה, אבל חסרה ההתקשרות 
דעצם הנשמה עם עצמות ומהות א"ס ב"ה; ובהכרח שתהי' ההתקשרות אל הרבי - משה שבדור, 
- שהוא מקשר את הסתים דישראל, עצם הנשמה, עם סתים דתורה,  בו כל העצם דמשה  שיש 

פנימיות התורה שנתגלתה ע"י הרביים, ועי"ז עם סתים דקוב"ה.

. . בענין ההתקשרות אל הרבי יש תועלת גם בהדיבור על זה - בבחינת "ונשלמה פרים שפתינו".

)וסיים כ"ק אדמו"ר שליט"א:( יעזור השי"ת שלא יצטרכו להענין ד"ונשלמה פרים שפתינו", 
אלא הרבי בעצמו - "הרבי שליט"א" - יוליכנו לקראת משיח צדקנו.
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ב'
נשיא הדור משיח שבדור

לאחרי שהבנו כי ענינו העיקרי של משיח הוא היותו ה "יחידה הכללית", וזוהי מהותו 
של נשיא הדור ה "יחידה הכללית", כעת נותר להגיע למסקנה הפשוטה, כי נשיא הדור 

הוא המשיח שבדור. 

)הנשיא  רבינו  משה  כמו  שבדור53,  ישראל(  של  )גואלן  המשיח  גם  הוא  הדור,  נשיא  "רבינו", 
הראשון(, "גואל ראשון הוא גואל אחרון" , כידוע  שבכל דור ישנו "א' הראוי מצדקתו להיות גואל, 
ולכשיגיע הזמן יגלה אליו השי"ת וישלחו כו'", ומסתבר לומר שהוא נשיא הדור, כמפורש בגמרא  
בנוגע לרבי יהודה הנשיא: "אמר רב  אי מן חייא הוא כגון רבינו הקדוש", "אם משיח מאותן שחיין 

עכשיו ודאי היינו רבינו הקדוש", הנשיא שבדור .

הערה 53: להעיר, שבכאו"א מישראל יש ניצוץ משיח ]ועפ"ז יש לתווך דרשות חז"ל על הפסוק 
)בלק כד, יז( "דרך כוכב מיעקב", שקאי על מלך המשיח )ירושלמי תענית פ"ד ה"ה(, וקאי על 
כאו"א מישראל )ירושלמי מע"ש ספ"ד( - ששניהם אמת בפועל כיון שבכאו"א מישראל יש ניצוץ 
משיח )ראה מאור עינים ס"פ פינחס([, בחי' היחידה, ניצוץ מבחי' היחידה הכללית שהיא נשמת 
משיח )רמ"ז לזח"ב מ, ב. ועוד(. וכיון ש"הנשיא הוא הכל", שכולל כל הניצוצות דמשיח שבכאו"א 
מישראל, בחי' היחידה הפרטית, נמצא שנשמתו היא בחי' היחידה הכללית, נשמתו של משיח, ולכן 

הוא המשיח שבדור.

]קונטרס בית רבינו שבבבל סעיף ה'[

הנפש,  כחות  עשר  את  המלאה  במידה  שמנצלים  עי"ז  בפועל  השליחות  את  מבצעים  וכאשר 
יו"ד - "משיח", עד שמתגלה ביאת המשיח, שאז אלקות תהי'  מתגלה הענין של שליח בצירוף 

בגלוי, ונגלה כבוד ה' וגו'.

יתירה מזו: כאשר מבצעים את השליחות של נשיא דורנו בפועל, הרי נעשה אז בפועל "שלוחו 
של אדם כמותו" ממש, כמותו דהמשלח, שהמשלח )נשיא הדור, כ"ק מו"ח אדמו"ר( הוא ה"משיח 
שבדור", עם כל הפירושים שבדבר, כולל הפירוש של משיח מלשון "משוח" ונבחר ונשיא, ו"משיח" 
כפשוטו - היות שהנשיא שבכל דור הוא המשה שבכל דור, שמשה הוא גואל ראשון הוא גואל אחרון 
)משיח(, והוא היחידה הכללית של הדור, שבחינת היחידה היא הדרגא של משיח צדקנו, כמבואר 

בכתבי האריז"ל.

]ליל שמח"ת תשמ"ו, לקו"ש חכ"ט עמ' 063 - בתרגום ללה"ק[
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ובשימת לב, ניתן לראות כי המושגים 'נשיא הדור' ו'משיח', אינם שני מושגים שונים 
במהותם, שמפני סיבה כלשהי התחברו, אלא הם בעצם אותו עניין ה "יחידה כללית", 

וממילא פשוט שנשיא הדור הוא הוא המשיח שבדור.

זוהי גם הסיבה, שנשיא הדור המשיח שבדור, הוא "הנשיא דתורת החסידות" ה יחידה 
שבתורה.

בגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו, נשיא הדור, שהוא המשיח )גואלן של ישראל( 
שבדור )כנ"ל ס"ה(, ועוד וג"ז עיקר, שהוא הנשיא דתורת החסידות78, אשר, ע"י הפצתה חוצה 
מלכא  ביאת  פועלים  תבל(  קצוי  בכל  ממנו,  חוצה  שאין  לחוצה  עד  חוצה",  מעינותיך  )"יפוצו 

משיחא .

הערה 78: להעיר שתורת החסידות היא בחי' היחידה שבתורה )ראה קונטרס ענינה של תורת 
החסידות(, הקשורה עם בחי' היחידה שבישראל, נשמתו של משיח צדקנו )כנ"ל הערה 53(.

]קונטרס בית רבינו שבבבל סעיף ו'[

הוא  הדור  שנשיא  העניין  את  לבאר  רוצים  שכאשר  הדברים,  מגיעים  כך  כדי  עד 
בחי'  היותו  מצד  היא,  זה  על  ההסברה  שאלות",  ששואלים  ל"אלו  שבדור,  המשיח 

"יחידה הכללית", שהיא דרגתו של משיח.

ובשעה שהשליח מנצל את עשר כוחותיו, מתגלה הענין של "משיח" )הגימטריא של "שליח" 
עם עוד עשר )כוחות((, מתגלה איך הוא דומה למשלח )"מה אתם בני ברית כו'"(, עד שהוא נהי' 
לדבר אחד עם המשלח )שלוחו של אדם כמותו( - נשיא דורנו, שהוא המשיח, עם כל הפירושים של 
משיח: משוח, נבחר, מנהיג ורועה ישראל, עד שזה )משיח(, הוא הפירוש הפשוט של נשיא, ולא 
יהיה לי כל תרעומת אם יפרשו שנשיא דורנו הוא משיח צדקנו כפשוטו, כי כך היא אכן המציאות 

- שנשיא דורנו היה משיח בדורו והוא משיח בדורנו.

ואלו ששואלים שאלות וכו' - יש על זה ההסברה בפשטות, שכך זה אצל כל נשיא בדורו, שהוא 
המשיח בדורו - כיון שנשיא הדור הוא משה רבינו של אותו הדור ]עד שאומרים אף יותר מכך, שכל 
תלמיד חכם נקרא "משה", "משה שפיר קאמרת"[, ומשה הוא גואל ראשון הוא גואל אחרון, משיח 
כמבואר בכ"מ שנשיא  )גואל אחרון(,  הוא משיח צדקנו  דור  יוצא שמשה שבכל  צדקנו, ממילא 

הדור, עד נשיא דורנו בדורנו זה, הוא בחי' יחידה הכללית של הדור, שיחידה היא דרגת משיח. 

]ליל שמח"ת תשמ"ו - בלתי מוגה, הנחות התמימים[

למשיח  הדור  נשיא  בין  המושגים"  "איחוד  למרות  כי  לציון,  הראויה  נוספת  נקודה 
האמיתית  שבגאולה  לכך,  התייחסויות  לראות  ניתן  הוא.  אחד  שעניינם  שבדור, 

והשלימה, יושלם העניין לגמרי, ויתאחדו למציאות אחת. 

"עניינו של משיח"  זה, ראה בארוכה הביאור בזה, בספר  ]ויש להאריך בביאור עניין 
פרק 'התגלות משיח'[ 
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ובכל זה ניתוסף עילוי מיוחד בשנה זו - שבאחד עשר בניסן מסתיימת שנת הצדי"ק הקשורה 
עם מזמור צדי"ק )שבא לאחרי מזמור פ"ט שבו נאמר "מצאתי דוד עבדי בשמן קדשי משחתיו" , 
עד לסיום וחותם המזמור "ברוך ה' לעולם אמן ואמן"(, שסיומו וחותמו ב"ויהי נועם גו' ומעשה 
ידינו כוננהו", שקאי בשלימות השראת השכינה בביהמ"ק השלישי , ע"י גמר ושלימות מעשינו 
גואל  )"גואל ראשון הוא  זה,דור השביעי, שבו נשלמת פעולתו של משה רבינו  ועבודתינו בדור 

אחרון"( בהמשכת וגילוי אלקות בעולם, לעשות לו ית' דירה בתחתונים.

וכן תהי' לנו - שבאחד עשר באדר )ששים יום לפני אחד עשר בניסן( יושלם כבר הענין דאחד 
עשר בניסן , "ביום עשתי עשר יום נשיא לבני אשר" , "מאשר שמנה לחמו" , "וטובל בשמן רגלו"  
- כמודגש בהתחלת פרשת תצוה: "ויקחו אליך שמן זית זך" , וכן בהתחלת פרשת תשא )שמתחילין 
לקרוא במנחת ש"ק פ' תשא( שבה מדובר אודות שמן המשחה  - "מצאתי דוד עבדי בשמן קדשי 
משחתיו", שזהו עיקר ושלימות הענין ד"כי תשא את ראש בני ישראל", ע"י המשיחה של "ראש בני 
ישראל" )משה רבינו, גואל ראשון הוא גואל אחרון( למלך המשיח, שיבוא ויגאלנו ויוליכנו קוממיות 

לארצנו, תיכף ומיד ממש. 

]'דבר מלכות' תצוה )ב( סעיף ט"ו - ההדגשות לא במקור[

ולהעיר מהקשר ד״פרת״ לנשיא דורנו, שכן התחלת נשיאותו היתה בשנת תר״פ, פרת. וכבר 
בתחילת נשיאותו הי׳ הנצחון על כל הענינים המנגדים )הן אצל אנשים הן אצל נשים והן בטף, 
אשר גם בהם שייך מלחמה והתנגדות בנוגע לעניניהם(, ועאכו״כ שלימות הנצחון והנצחיות בכל 
הענינים כולם )אפילו אם לפני זה היו איזה מלחמות כו' ח"ו( שניתוספה בשנים שלאחרי זה - במשך 
כל הארבעים שנה בהן ״נתן הוי׳ לכם לב לדעת ועינים לראות ואזנים לשמוע״, ג׳ הענינים דחכמה 
בינה ודעת בשלימות, שבהן ממשיך נשיא דורנו את עבודתו ושליחותו בשלימות, עד שיתאחד עם 

משיח צדקנו - תיכף ומיד ממש, בגאולה האמיתית והשלימה.

]'דבר מלכות' ש"פ חיי שרה - בלתי מוגה ס"ז[
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ג'
מעשה בפועל - קבלת המלכות - גילוי היחידה 

כאשר הגענו למסקנה כי נשיא הדור הוא המשיח שבדור, כעת עלינו להתבונן, כיצד 
עניין זה משפיע על עבודתנו אנו.

ב'  המשיח  מלך  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  מחדד  ניסן תשמ"ח,  ב'  ה  המפורסמת  בשיחה 
נקודות:

1. הקשר בין המלך לעם, הוא לא רק השפעת המלך לעם מלמעלה למטה, אלא גם 
המלכת המלך והמשכת חיות למלך מהעם, מלמטה למעלה.

2. עניין זה בא לידי ביטוי, במיוחד אצל מלך המשיח, שקשור במיוחד לכל יהודי מצד 
בחי' היחידה שלו, שהיא ניצוץ מנשמת משיח "היחידה הכללית".

א. ויש להוסיף בכהנ״ל - בעומק יותר.

ובהקדמה, שביחס שבין העם לנשיא ומלך - ב' קצוות:

דייקא,  "עם"   , העם"  מכל  גבוה  ומעלה  "משכמו  והבדלה,  רוממות  של  תנועה   - גיסא  מחד 
. וכמודגש בענין היראה  "מלשון עוממות, שהם דברים נפרדים וזרים ורחוקים ממעלת המלך" 

והביטול - "שום תשים עליך מלך, שתהא אימתו עליך" 

ולאידך גיסא - תכלית הקירוב, כאמור, שהמלך הוא ״לב כל קהל ישראל", והרי אין לך קירוב 
גדול יותר מקירוב הלב  לאברי הגוף, כאמור, שהדם שבלב עצמו נמצא בתמידות בכל האברים, 
)ש(כל האברים   .  . . כהלכתו תמידי כסדרו   . והילוך החיות מהלב אל כל האברים  "התפשטות 

מקושרים יחד ומקבלים חיותם . . מהלב".

ויתירה מזה:

חיותם  שמקבלים  העם,  דכל  החיות  להמשכת  ביחס  רק  לא  הוא  להעם  המלך  שבין  הקירוב 
מהמלך, אלא גם לאידך גיסא - שמציאותו של המלך תלוי' בהעם, "אין מלך בלא עם" , כלומר, 
אע"פ שנקראים "עם, מלשון עוממות . . רחוקים ממעלת המלך", הרי, ביחד עם זה )ואדרבה - 

בגלל זה ( פועלים הם את המלכות - המלך.

וכמודגש גם בהכתרת המלך - שהעם מכריזים "יחי המלך״ )כפי שמצינו גם במלכות  בית דוד 
(, שבזה מודגש גם שפעולת העם היא בחיי המלך, חיים של מלך .

ב. עפ״ז מובן גם בנדו״ד - "חיים" שנה לנשיאותו של נשיא דורנו:
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נוסף על האמור לעיל ע״ד ההוספה בענין החיים )מידי שנה בשנה, ועאכו״כ בשנה זו שסימנה 
"חיים"( לכל אנשי הדור ע״י נשיא הדור - הרי, גם אנשי הדור פועלים הוספה בענין החיים אצל 

נשיא הדור, כאמור לעיל בענין ההכרזה "יחי המלך".

ובאותיות פשוטות:

לאחרי שישנה השלימות ד״חיים" שנה לנשיאותו )פעולתו ועבודתו( דנשיא דורנו - צ״ל הוספה 
עיקרית בענין החיים )גם( ע״י פעולת העם שמכריזים "יחי המלך", שתוכנה של הכרזה זו - שכבר 
הגיע הזמן דהקיצו ורננו שוכני עפר - כ״ק מו״ח אדמו״ר נשיא דורנו ועד דהקיצו ורננו דוד מלכא 

משיחא!

וזהו גם מה שמרעישים בעקבתא דמשיחא ע״ד הצורך להכריז ״עד מתי", שעי״ז מקרבים ומזרזים 
את הגאולה  - די״ל, שנוסף על הדגשת הצפי', הבקשה והדרישה על הגאולה ]שיבוא משיח צדקנו 
בפועל ממש, באופן דמראה באצבעו ואומר זה , הנה המלך המשיח, בשר ודם, כפס״ד הרמב״ם  
"יעמוד מלך מבית דוד וכו' ויקבץ נדחי ישראל"[, יש בהכרזה זו גם התוכן דענין ההכתרה - "יחי 

המלך", שעי״ז פועלים ביאת דוד מלכא משיחא.

ג. ויש להוסיף, שאצל מלך המשיח מודגשת יותר שייכותו לכאו״א מישראל )נוסף לכך שכל מלך 
הוא "לב כל קהל ישראל"( - שלכן, בכחו וביכלתו דכאו״א מישראל לפעול הענין ד״יחי המלך":

על הפסוק  "דרך כוכב מיעקב" מצינו ב' דרשות בחז״ל: )א("כוכב" קאי על כאו״א מישראל , 
)ב("כוכב" קאי על מלך המשיח .

- ע"פ הידוע   זה לזה(  ב' המאמרים מסייעים  )ואדרבה,  ונתבאר במק״א  שאין סתירה בדבר  
ניצוץ  שהיא  כאו״א,  שבנפש  היחידה  בחי'  היא  משיח,  מנשמת  ניצוץ  יש  מישראל  שבכאו״א 

מהיחידה הכללית, נשמתו של משיח צדקנו .

ונמצא, שבנוגע למלך המשיח מודגש ביותר הקשר והשייכות לכל ישראל - שעצם נשמתם, בחי' 
היחידה56, היא ניצוץ מנשמתו של משיח, ולכן, גם הענין ד״אין מלך בלא עם" )תוכן הכרזת העם 
"יחי המלך"( הוא בהדגשה יתירה אצל מלך המשיח - "דרך כוכב מיעקב", כוכב דכללות ישראל, 

הקשור עם גילוי"דרך כוכב מיעקב" אצל כאו״א מישראל, התגלות בחי' היחידה שלו.

הערה 56: להעיר, שמקום משכן בחי' היחידה הוא בלב )ראה המשך תער"ב ח"א ע' נט(, די"ל 
דוגמתו בכללות ישראל, יחידה הכללית דמשיח - מלך המשיח, "לב כל קהל ישראל".

]שיחת ב' ניסן תשמ"ח סעיפים ד-ו[

"ניצוץ  אודות  ה  זה  ביאור  מקבל  הנפלאות,  שבשנות  מלכות"  "הדבר  בשיחות  והנה 
חדש  עומק  המשיח,  מלך  הכללית",  ל"יחידה  הקשורה  יהודי  שבכל  "יחידה"  משיח", 

ונפלא.

"יחידה הכללית", אלא  ה לא רק  ראשית כל מבאר בדרגתו של משיח, עומק מחודש 
"העצמות של משיח צדקנו".

ע"ד כפי שזה בנוגע להנשמה ש"חמשה שמות נקראו לה" )נפש רוח נשמה חי'(, עד השם החמישי 
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- יחידה, עד עצם הנשמה )ש"חמשה שמות נקראו לה"(,

כך י"ל גם בנוגע למשיח - שנוסף להגילוי דשמו של משיח, עד כפי שהוא קשור עם יחידה 
)יחידה הכללית(, קיימת גם העצמות דמשיח צדקנו, שזהו דבר אחד עם עצמות א"ס, ולכן הגילוי 
דמשיח )בערב ראש השנה( קשור עם קבלת מלכותו ית' בראש השנה כנ"ל, ועם הגילוי דענין 

המלכות )"נצב מלך"( בכאו"א מישראל, כמובן גם מפס"ד הטור בנוגע לערב ר"ה, כנ"ל.

]'דבר מלכות' ערב ראש השנה תשנ"ב סעיף ו[

והדבר משתקף, בעבודתו של יהודי, בגילוי הניצוץ משיח שלו.

 , הגלות  משך  זמן  כל  ועבודתינו  במעשינו  תלויים  לבוא  דלעתיד  הענינים  שכל  הידוע  וע"פ 
והשלימה ע"י משיח צדקנו צ"ל מעין ההתחדשות  מובן, שבעבודת ההכנה להגאולה האמיתית 
ש"עתידים להתחדש כמותה", בדוגמת החידוש דמולד הלבנה, שהו"ע התגלות העצם דישראל, 

עצם הנשמה שלמעלה גם מבחי' היחידה:

עי"ז שכאו"א  צדקנו באה  ע"י משיח  והשלימה  נוסף על המדובר כמ"פ שהגאולה האמיתית 
מישראל מגלה ניצוץ משיח שבו, בחי' היחידה )כנ"ל ס"ב( - יש להוסיף ולתקן שעיקר הכוונה היא 
)לא לבחי' היחידה שהיא א' מחמשה שמות שנקראו לעצם הנשמה, אלא( להתגלות עצם הנשמה 
משיח  ועאכו"כ  והן  מישראל,  שבכאו"א  משיח  ניצוץ  )הן  משיח  של  ענינו  אמיתת  שזהו  ממש, 

הכללי(, העצם דישראל שלמעלה מבחי' היחידה.

. וענינו בעבודת כאו"א מישראל - שגם לפני שפועל בעצמו התגלות בחי' היחידה, ביטול   .
והודאה והתמסרות להקב"ה ]ועד שנמצא במעמד ומצב שאין לו להרהר בדברי תורה, ובודאי לא 
בבחי' היחידה שבתורה, פנימיות התורה[ - ישנה עצם מציאותו, עצם נשמה, ו"ידיעה" זו )רק - 
שניעור משנתו( פועלת ומביאה לכל עניני העבודה בפועל ממש כפי שחדורים בההתגלות דעצם 
הנשמה, וזהו אמיתת הענין דביאת המשיח, שהעצם דישראל הוא בהתגלות בפועל ממש )כנ"ל 

ס"ט(.

]'דבר מלכות' תולדות )ב( סעיף י[

גילוי עצם הנשמה מתבטא בעבודה באופן של "כל ימי חייך להביא לימות המשיח", 
ובלשון כ"ק אד"ש מלך המשיח.

"כל ימי חייך" - פירושו בכל רגע ורגע שהאדם חי, הן ביום והן בלילה, הן ער והן ישן, שגם 
אז הוא חי ע"י נשימת האויר )"כל הנשמה תהלל י-ה", "על כל נשימה ונשימה שאדם נושם כו'" 
( שמוכרח להיות בכל רגע ורגע )משא"כ אכילה ושתי'(. ו"כל ימי חייך להביא לימות המשיח" 
- פירושו שהחיות שלו )בכל רגע ורגע( הוא בהבאת ימות המשיח, כלומר, לא רק בשעה שחושב 

ומדבר ועושה פעולות להבאת המשיח, אלא עצם חיותו )"חייך"( הוא להביא לימות המשיח.

. . ובפרטיות יותר:

הנשמה  עצם  כשניעור  שתיכף  בכך  מתבטא  המשיח"  לימות  להביא  חייך  ימי  ד"כל  הענין 
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)שמתגלה עצם מציאותו ורק העצם( מרגיש בנשימת האויר ענינו של משיח  - אויר של משיח, 
ובלשון חז"ל "רוחו של מלך המשיח".

]'דבר מלכות' תולדות )ב( סעיף י"א[

ושוב, הכח לגילוי עצם הנשמה, "ניצוץ משיח", מגיע מרבותינו נשיאינו ה נשיאי תורת 
החסידות, הקשורים עם משיח.

והכח על גילוי הי' )נקודת היהדות( - יחידה שבנפש )ניצוץ משיח שבכל א' מישראל ( עד עצם 
הנפש - ביהודי, מגיע במיוחד ע"י ישראל הבעש"ט, ע"י גילוי תורת החסידות - דקאי בכללות על 
כל תורת החסידות של כל רבותינו נשיאינו )הקשורים עם משיח(, ובמיוחד - ה"ז בגלוי אצל הצ"צ, 

שכולל כל רבותינו נשיאינו, כנ"ל )ס"ו(.

]'דבר מלכות' ערב ראש השנה תשנ"ב סעיף ז[
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