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פתח דבר 
תשנ”א  ניסן  י”א  ברכת  את  והמעיין  הקורא  לפני  בזאת  להגיש  אנו  שמחים 

מבוארת בתוספת עיונים וסיכומים

ההערות הנמצאות בביאור הם הערות לביאור עצמו ולא ההערות של השיחה 
בסוף השיה בדף  ונכנסו  היריעה  קוצר  המקורית עצמה שהם הושמטו מחמת 

נפרד )הם המספרים המצויינים בגוף השיחה עצמה(

ראויה  מתנה  ויהווה  חוצה  המעיינות’  ב’הפצת  יוסיף  זה  שביאור  תפילה  אנו 
לכ”ק אד”ש מה”ה לרגל יום הולדתו ה’מאה ועשרים’ )“בן מאה ועשרים שנה 

אנוכי היום” - שלימות חיי האדם( 

ע”מלכנו  והשלימה  האמיתית  הגאולה  בוא  את  ויזרז  יוסיף  העיקרים  ועיקר 
משיחנו שליט”א.

מערכת ביאור הדבר מלכות.

ו’ ניסן התשפ”ב.

מנהל המערכת - התמים מ”מ    
שוורץ

חברי המערכת:

התמים מ”מ מרזל.

התמים שולם ווילשאנסקי.

כותבי הביאור:

התמים מ”מ שוורץ.

התמים מ”מ סגל.

התמים מ”מ מרזל.

סיכום – התמים שולם מזרחי.

מגיה תוכני - הרב מאיר 
ווילשאנסקי.

עורכים לשוניים:

התמים שולם ווילשאנסקי.

התמים מ”מ מרזל.

מעצב – התמים מ”מ חביב.

מעמד – התמים י”י אשכנזי. 

חברי מערכת
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סעיף א’ - הקדמה - חיבור ב’ 
קצוות הפכיים ב’ברכת כהנים’:

א. כשם שבתורה הסדר הוא ש”במה שסיים כו’ פתח 
ש”במה  בנ”י,  אצל  להיות  צריך  כמו”כ   – כו’1”   להם 
שסיים” נעשה אח”כ ההמשך והתחלת ופתיחת הענין 
כל  על   – )עד  נמשכת  פעולה  של  באופן  זה  שלאחרי 

השנים כולם(2

1( בהערה 1 בגוף השיחה מציין כ"ק אד"ש מה"מ  לבראשית רבה פרשה ק', אות יא, ולא נמצא לשון זה שם.
ולכאורה כוונתו לאות יב: ]וראה בעניין זה )שגם בשיחה מוגהת יכול להיות השמטה בטעות(, שיחו"ק תש"מ 
ש"פ שמות סל"ג[ וז"ל המדרש: "'וזאת אשר דיבר להם אביהם יעקב', אין כתיב כאן, אלא 'אביהם' ,עתיד אדם 
אחד כיוצא בי לברך אתכם וממקום שפסקתי הוא מתחיל שנאמר 'וזאת אשר דיבר' וכיון שעמד משה פתח 
ב'זאת' שנאמר ו'זאת הברכה'... במה שסיים להם יעקב אביהם פתח להם משה, אמר משה 'מזקנים אתבונן' 
יצחק כשברך את יעקב אמר לו 'ואל שדי' ,במה חתם 'ויקרא יצחק את יעקב, ואף יעקב במה שפסק אביו משם 
התחיל 'ויקרא יעקב אל בניו וחתם שברכן ב'זאת' ,'וזאת אשר דיבר', ממקום אשר פסק משם התחיל משה 'וזאת 

הברכה'". ]עיי"ש שמביא שכן הוא גם אצל דוד[.
ועפ"ז 'במה שסיים פתח להם' אינו קשור לרצף הזמנים דהברכות, כי אם בברכות בלבד

)אע"פ ש'פתח להם' בברכה רק לאחר זמן רב(
ואולי יש לומר בד"א דהכוונה בציון לאות י"א, היא גם למבואר שם. שמקשר במדרש סוף ספר בראשית )העוסק 
בפטירת יוסף( לתחילת ספר שמות, וז"ל: 'ורבי פנחס אמר 'שבטים חנטו אותו' הדא הוא דכתיב 'ויחנטו אותו 

וישם בארון במצריים', ומי הן – 'ואלה שמות בני ישראל הבאים מצריימה'', 
ועפ"ז יש להמתיק המבואר בפנים, שכיוון שסיימו עכשיו בברכת כהנים במילים 'ואני אברכם' נמשיך תיכף גם 
בעניין זה )ע"ד המבואר במדרש הנ"ל שישנו קשר ושייכות בין סוף ספר בראשית לתחילת ספר שמות - הבא 
מיד לאחריו( ונמצא ש'מה שסיים' קשור ל'מה שפתח להם' לא רק בעניין הברכה )ללא קשר לזמני הברכות- 

כבברכת יעקב ומשה( כ"א גם בזמן ורצף הברכות.
ונראה מדויק בלשון כ"ק אד"ש מה"מ: 'ש'במה שסיים' נעשה אח"כ ההמשך והתחלת ופתיחת העניין שלאח"ז 

באופן של פעולה נמשכת'.

2( שהרי בכלל הסדר הוא ש:"קב"ה אסתכל באורייתא וברא עלמא, בר נש אסתכל באורייתא, ומקיים עלמא" 
)זח"ג קס"א, א'-ב'(, ונוסף לזה, הרי כל חלק בתורה הרי הוא 'תורה מלשון הוראה'.

ובפרט בענייננו )עניין הברכה(, הרי פתיחת משה בברכתו לבנ"י ב'וזאת הברכה' הייתה מכיוון ש'אמר משה 
מזקנים אתבונן'

)יעקב,  שסיים  ש’במה  הוא  הסדר  שבתורה  כשם 
בברכתו  )משה,  להם  פתח  לשבטים(  בברכתו 
ג”כ2,  בהנהגתנו  הסדר  להיות  צריך  כך  לבנ”י(’1 

שבעניין ]ואפי’ בלשון[ שבו מסיימים

]ובענייננו ‘ברכת כהנים’ כפי שממשיך ומפרט[ 

זה  לאחרי  שבא  העניין  את  ופותחים  ממשיכים 
ועד  הלאה,  גם  תמשך  הדברים  שפעולת  ובאופן 

חלק א’: כיוון שבמשה ישנם שני קצוות )ע”ד ברכת כהנים(, לכן 
בכוחו לברך ולהמשיך ב’ קצוות אלו לבני ישראל: )סעיפים: א -ג( 

ברכת כ”ק אדמו”ר שליט”א לאנ”ש שיחיו שברכו אותו אור ליום ג’, י”א ניסן ה’תנש”א לאחרי תפלת ערבית

– תרגום מאידית – 
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לסוף כל הדורות.;(

]וממשיך ומפרט:[

כיון שסיימו3 עתה עם “ואני אברכם”4 – “פתח להם” 
גם בענין זה:

וכיון שסיימו עכשיו בברכת כהנים3 עם המילים 
כ”ק  ]בברכת  הפתיחה4  תהי’  אברכם”  “ואני 
אד”ש מה”מ לאנ”ש )כבכותרת השיחה([ גם־כן 

בעניין זה, 

3( לאחרי מעריב אור לי"א ניסן בירך הרב שנ"ז גורארי' בשם כולם את כ"ק אד"ש מה"מ )כבכל שנה(, 
לאחמ"כ בירך הרב יצחק הכהן הענדל - רב קהילת אנ"ש במונטריאול - ברכת כהנים. ומיד לאחמ"כ פתח 

כ"ק אד"ש מה"מ בשיחה )שארכה כ-18 וחצי דקות(.

4( ובפרט בעיון במקור הדברים )במדרש, הובא לעיל הערה 2( המבאר שמשה פתח בברכתו במה שסיים 
יעקב בברכתו, וכן הוא גם כאן - כ"ק אד"ש מה"מ נשי"ד, משה שבדורנו )שהרי 'אין דור שאין בו כמשה' 

ומשה הוא גואל ראשון הוא גואל אחרון וכו'(, פותח 'במה שסיים וכו'' 

5( הערה כללית בנוגע להערות הבאות:
וכמובן שאי"ז בסתירה  נקטנו בדרך אחת,  אנו  זו,  להבין את המשך הדברים באות  דרכים  ישנם כמה 

ל'שבעים פנים לתורה'.
ולגופו של עניין: ישנה שיחה בחלק י' )הנסמנת בהע' 10 בשיחה(, שבה מבאר כ"ק אד"ש את דעות ר"י 

ורע"ק )שיובאו להלן( באריכות גדולה, )חלק מהדברים יובאו להלן בהערות הבאות(. 
אך נראה שבשיחה זו )מכך שמאריך בהערות ליישב המבואר בפנים השיחה עם דעת רע"ק ג"כ, וע"פ 
המבואר שם, אי"ז שייך כלל( - אע"פ שמציין בכ"מ בשיחה לשם - נוקט בדרך אחרת מהשיחה הנ"ל )היינו 

שגם לדעת רע"ק הברכה לכהנים, וברכתם הם - ה"ה למעלה מהשתלשלות, עיי"ש(.

במילים "ואני אברכם": א. "אני אברכם". ב. "אני  שמדויקים  6( הביאור דלהלן כולל שלושה עניינים 
אברכם". ג. "אברכם" סתם.

7( דעת רבי ישמעאל )חולין מט.( ולדעת רבי עקיבא )שם( במילים "ואני אברכם" הכוונה לבני ישראל, 
"כהנים מברכים והקב"ה מסכים על ידם", הברכה לכהנים נלמדת מפסוק אחר - "ואברכה מברכיך" ]ע"פ 
הערה 6 בשיחה , ולכאורה כוונתו גם לדיוק המובא בפנים שהמברך הוא הקב"ה עצמו, "ואברכה" - אני 

בעצמי "מברכיך", הקב"ה עצמו.[

וי"ל בפשטות דהסיבה שכ"ק אד"ש מה"מ לא מביא את דעת רבי עקיבא בגוף השיחה )אע"פ שפירוש זה 
את"ש בפשוטו של מקרא - ואדרבה קרוב יותר בפשוטו - ראה באריכות להלן הע' 10( היא משום שרוצה 

להדגיש ולברך את המברכים דווקא )ראה לעיל הערה 1( 

ועל זה מדגיש תיכף )בהערה 6 בשיחה( שגם לדעת רע"ק ש'ואני אברכם' קאי על בנ"י, נלמד מפסוק 

]ומבאר המילים ‘ואני אברכם5’:[:

מקרא  )ואין  בתורה  אומר  הקב”ה  אברכם”:  “ואני 
כל  את  יברך  עצמו  שהוא  פשוטו5(,  מידי  יוצא 
המלאה  מידו   – הקב”ה  של  ובברכתו  המברכים6, 
מדידה  שום  בלי  והרחבה7,  הקדושה  הפתוחה 
ומיד  תיכף  בא  ה”ז  במילא  ובזמן,  במקום  והגבלה 

ממש8,

במילים ‘ואני אברכם’6 ישנם ג’ עניינים: א. ‘אני’ 
את  מברך  ממוצע(  כל  )ללא  בעצמו  שהקב”ה 
הכהנים7 )שבירכו את בנ”י(,                              
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]והרי זהו פשט הכתוב, ו’אין מקרא יוצא מידי 
פשוטו8’ )משא”כ הפירושים )המובאים במדרש 
נשים  גרים  מרבה  שהכתוב  הפסוק9(,  על  רבה 

אחר ברכה לכהנים )היינו למברכים )ובנוגע לכאן - שברכו את כ"ק אד"ש((. 

8( ראה יבמות כד, א. וברש"י שם )ד"ה 'אין מקרא'(, "אע"פ דדרשינן לי' לדרשא מיהו מידי פשוטו לא 
נפיק"

9( וז"ל: "ואני אברכם למה נאמר לפי שנאמר כה תברכו את בנ"י . אין לי אלא ברכה לישראל . לגרים 
לנשים ולעבדים מנין תלמוד לומר ואני אברכם . יכול אם רצו הכהנים לברך את ישראל הרי הם מבורכים 

ואם לאו אין מבורכים תלמוד לומר ואני אברכם ." וממשיך שם בפירושים שלפנינו .

10( לכאורה ניתן להבין שכונת כ"ק אד"ש באומרו: "'ואני אברכם' הקב"ה אומר בתורה )ואין מקרא יוצא 
מידי פשוטו( שהוא עצמו יברך את כל המברכים"

- שהפשט במילים 'ואני אברכם' הוא שהקב"ה מברך את המברכים )כדעת ר"י(, ולא כדעת רע"ק )הנ"ל 
הע' 7( - שכתוב זה קאי על בנ"י - 'כהנים מברכים והקב"ה מסכים על ידם', 

והסיבה שפירוש אינו 'פשוטו של מקרא' הוא משום ש'ואני אברכם' בא בהמשך ל'דבר אל אהרון ואל 
בניו', "וידבר ה' אל משה לאמר דבר אל אהרון ואל בניו לאמר... ואני אברכם" - היינו ש"ואני אברכם" 

קאי על "אהרון ואל בניו" ולא על בנ"י.

אך נראה שאין זו כוונת כ"ק אד"ש מה"מ, שהרי רש"י בפרושו על התורה )נשא ו, כז( מפרש: "ואני 
אברכם: לישראל והסכים עם הכהנים. דבר אחר : ואני אברכם- לכהנים". והרי ידוע מש"כ רש"י בהקדמתו 
לפירושו על התורה, "אני לא באתי אלא לפשוטו של מקרא ולאגדה המיישבת דברי הכתוב", ונמצא שלפי 
פשש"מ ב' הפרושים מסתדרים, וכיון שכך אין נראה לומר שלשלילת פירוש זה התכוון אד"ש באמרו 'ואין 

מקרא יוצא מידי פשוטו', 

וההסברה בזה )מדוע גם פירוש זה 'נכנס' בפשש"מ(: כיון שניתן לומר שהמילים 'ואני אברכם' הולכות על 
הכתוב לפנ"ז - 'ושמו את שמי על בני ישראל'.

]ואדרבה פירוש זה מכוון יותר לפשש"מ, )שלכן מובא ראשון בפרש"י, )וכידוע דהפירוש הראשון ברש"י 
הוא קרוב יותר לפשש"מ )וראה לקו"ש חט"ז עמ' 1, ובהערה 5 שם( ולכאורה הוא משום -( שלפירוש זה 
)א( המילים 'ואני אברכם' מחוברות ללפנ"ז - 'ושמו את שמי על בני ישראל - ואני אברכם' ו)ב( המשמעות 
הפשוטה במילים 'ואני אברכם' היא, שאתם רק שמים את שמי, אבל הברכה עצמה -'ואני אברכם' )דאל"כ 
מה מוסיף על 'כה תברכו'(, ]משא"כ לדעת ר"י שקאי על הכהנים )אמנם 'ואני אברכם' מתפרש לא רק 
על תחילת הכתוב )כנ"ל -( 'דבר אל אהרון ואל בניו . . ואני אברכם' ,אלא גם על סופו 'ושמו את שמי . 
. ואני אברכם' - היינו שמי ששם את שמי על בני ישראל, אני אברך אותו שאלו הם הכהנים, מ"מ:( אי"ז 

'חלק' כ"כ במשמעות הכתוב 'ושמו את שמי על בני ישראל', אך הברכה עצמה - 'אני אברכם', כנ"ל.[  

ולכן נראה לומר ששולל הפירושים המובאים בגוף הביאור*.

*( וע"פ המובא לעיל הע' 8, יומתק ביותר הא דאלו הפירושים ששולל כ"ק אד"ש, דדוקא הם 'דרשא' 
)ומשא"כ דעת רע"ק - שזהו הפשט בכתוב )לדעתו(, וע"ז נאמר )לשיטתו( 'אין מקרא יוצא מידי פשוטו'*(.

ועבדים לברכה ,או שמרבה גם את אלו שאינם 
רוצים להתברך10([ 
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מידו  נמשכת  הברכה  אזי  מברך,  וכשהקב”ה 
ורחבה, דהיינו שאינה ברכה מוגבלת  הקדושה 
)וגם  תתקיים  דווקא  שלאו  ודם,  בשר  )כשל 
ברכה  אלא  ש(מיד(  דווקא  לאו  תתקיים,  אם 
שלמעלה מכל מדידה והגבלה של זמן11 ומקום12 
ולכן )מאחר שזו ברכת הקב”ה( באה )א( תו”מ 

ממש13, ו)ב( בעוה”ז הגשמי.

*(ועפ"ז יומתק הא דבהערה 5 בשיחה מציין )בנוגע ל'אין מקרא. .'( לגמ' בשבת ומסיים וש"נ, - דע"פ 
בפשט  הביאור  עפ"ז  )דדוקא  לעיל  ע"פ המבואר  - אלא  לענייננו  בין המבואר שם  אין שייכות  פשט, 

המאמחז"ל, מובן מהו הפירוש ששולל כ"ק אד"ש בפנים, ודו"ק.(

11( דוגמא לברכה שאינה מוגבלת בזמן ומקום – ראה להלן אות ב'.

12( שזהו הפירוש 'למעלה מהעולם', שהרי גדרו של העולם הוא זמן ומקום )שער היחוד והאמונה פ"ז(, 
ועולם מלשון העלם והסתר על אלוקות, וזה בכל 'סדר השתלשלות',וגם העולמות העליונים. שהרי גם הם 
"ירידה מאור פניו ית'" )תניא פל"ו(, וממילא גם בהם יש הגבלות דזמן ומקום, אלא באופן רוחני יותר 
)ראה בארוכה סה"מ תרנ"ד ע' רצ"א, המשך תרע"ב ח"ב ע' תתק"כ(, ואפילו אור הסוכ"ע, שאמנם הוא 
למעלה מהעולמות, אך בכל־זאת גם שם יש בחי' 'סדר זמנים' - היינו שגם בו יש התחלקות ד'היה הווה 
ו' תשרי תש"נ )ד"ה שובה ישראל - הראשון( ס"ב בעניין  ויהיה', אלא שהם 'כאחד'. )וראה בקונטרס 
זה(, ורק הקב"ה שלמעלה מכל 'סדר השתלשלות', הוא למעלה מהגבלות אלו )דזמן ומקום(, ולכן הברכה 

שנמשכת ממנו אינה מוגבלת בזמן ומקום.

13( במכ"ש מברכת כהנים, שבה גופא ישנה מעלה מיוחדת על פני ברכה רגילה )שלא תמיד נמשכת למטה 
מיד, ולפעמים מתעכבת למעלה(. דהרי ברכת כהנים היא באופן ד"עד מהרה ירוץ דברו" - היינו שנמשכת 
למטה בלי שום מניעה ועיכוב. כידוע בעניין מטה אהרון )הכהן( ש"ויגמול שקדים" "שממהרים להיגמר 

יותר מכל הפירות". )וראה בארוכה בקונטרס כ"ח סיון תש"נ )ד"ה "והנה פרח"((.
לברך(  לכהנים  כח  הנותן  הוא  )דהרי   – אברכם"  "ואני  בעצמו  הקב"ה  בברכת  כשמדובר  וק"ו   וכ"ש 

)ע"פ הערה 8 בשיחה(.

כלל  שבדרך  כיוון  הברכה,  נמשכת  שממנה  הדרגא  גבהות  על  המורה  גדול,  חידוש  הינו  זה  ודבר   )14
ומתבטל  מגדריו  יוצא  שהתחתון  או  לתחתונים  נמשך  נעלה  אור  כשגילוי  בחסידות(,  )כמבואר 
שהעליון  זה,  ואופן  והגבלותיו.  התחתון  בגדרי  ונמשך  מצטמצם  שהעליון  או  העליון,  לגילוי 
שדוקא  ב"ה,  מעצומ"ה  היא  זו  שהמשכה  המורה   - חידוש  זהו  שהוא,  כפי  לתחתון  נמשך  שהוא  כפי 
 .60 הע'  להלן  וראה   - דבל"ג(  בהגדר  מוגבל  )ואינו  הנמנעות'  נמנע   - הפכים'  'נשיאת  ישנה   מצדו 
)וראה בכל־זה קונטרס שבת חזון תשמ"ט )ד"ה 'ציון במשפט'( ס"ג, קונטרס ר"ה תנש"א )ד"ה 'יבחר לנו'(, 

קונטרס פורים תשמ"ט )ד"ה 'וקיבל היהודים'( ס"ד.(

15( בראשית כד )וראה פירש"י תהלים צה(.

למעלה  שזה  כפי   – אברכם”  “ואני  זה  עם  ויחד 
ממדידה והגבלה )מ”אני”, הקב”ה עצמו( ה”ז נמשך 

)ברכה מלשון המשכה9( לבנ”י למטה,

בעצמו,  הקב”ה   - אברכם’  )ש’אני  ובכל־זאת 
ברכה שלמעלה ממדוה”ג( הרי ברכה זו נמשכת 
לבנ”י כפי שהם למטה14 - )ב(. ‘אברכם’ - שהרי 
)כמו בלשון התורה  ברכה היא מלשון המשכה 
“ויברך את הגמלים”15, ובלשון המשנה “המבריך 
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לתוך  הגפן  את  ומוריד  שממשיך  הגפן”16,  את 
הקרקע(.

וברכה נעלית זו ]בדרגתה )‘ואני’( ובהמשכתה 
למטה )‘אברכם’([, נמשכת -

באופן של “אברכם” )סתם, בלי פרטים( שזה – כל 
הן  ישראל10,  ולכלל  מישראל  לכאו”א  הברכות, 
לפרטי  עד  פרטיים,  בענינים  והן  כלליים  בענינים 

פרטים.

באופן )ג( שחודרת בכל העניינים הכלליים ובכל 
הפרטים )ופרטי פרטים( של המתברך, ומתברך 
במה  מפרט  לא  הפסוק  )דהרי  הברכות  בכל 
“אברכם”, מאחר שהיא ברכה כללית שכוללת 
את כל הברכות(, ובנדו”ד - המתברך הוא כל 
ישראל  מ(כלל  חלק  שהוא  ו)כפי  מבנ”י  אחד 
המקבלים את הברכות הללו17. ]ועניין זה מדגיש 
עוד יותר, את החידוש בברכה זו - שההמשכה 
מהמקום העליון ביותר מתאחדת ומתעצמת עם 
כל פרטי  התחתון )שזהו אמיתית החיבור בין 
עליון לתחתון שמדגיש עד כמה נעלית ברכה 

16( מס' כלאים פ"ז משנה א'.

17( ואין זה בסתירה למובא לעיל )בגוף השיחה( ש'ואני אברכם' קאי על הכהנים, דבתוס' בחולין )שם 
ד"ה 'והקב"ה מסכים'( מבאר "ולר"י לא אצטריך קרא להכי )לכך שהקב"ה מסכים על ברכת הכהנים( 
דפשיטא דמסכים כיון שצוה להם לברך", היינו שגם לדעת ר"י הקב"ה מסכים לברכת הכהנים ומברך את 

בנ"י )והחידוש ב'ואני אברכם' הוא שהברכה היא גם לכהנים - ולא רק לישראל(. 
ורע"ק. דר"י  פלוגתתם  בארוכה  המבאר  ואילך(   37 )ע'  לך־לך  לפרשת  א'  שיחה  ח"י  בלקו"ש   וראה 
ובסוף השיחה )שם ע' 42( מבאר את דעת ר"י ע"פ התוס', וז"ל: )מבאר ב' אופנים בשליחות הכהן לברך 
את ישראל ומביא אופן הב' )שיטת ר"י(( "מכיוון שעושה זאת בשליחותו של הקב"ה, הרי מעשה השליח 
"מתייחסת למשלח" יש בהברכה עצמה הכח להמשיך מלמעלה מהשתלשלות, ז.א. שכוחו של הכהן מתעצם 
עם ברכת הכהן ובמילא דרגת הכהן עצמו בעת הברכה היא למעלה מהשתלשלות כנ"ל" ו"ר"י לדעתו שיש 

בברכת הכהנים מצד עצמו כח זה ואי"צ לקרא מיוחד )וראה שם הע' 31, המפרש כן בל' התוס'("
והמורם מהנ"ל הוא שבברכת הכהנים עצמה מתבטאת ההמשכה הנ"ל ד'ואני אברכם' - לכל בנ"י והחידוש 

הוא שמברך גם לכהנים )כנ"ל(.  
מברכים  "כהנים  בנ"י  על  קאי  אברכם'  ד'ואני  זו  ברכה  שלשיטתו  מאחר  ביותר,  את"ש  רע"ק  ולדעת 

והקב"ה מסכים על ידם" )והברכה לכהנים נלמדת מפסוק אחר - כנ"ל הע' 7(

זו - ראה הע’ 41([.

]וממשיך ומסכם החידוש ב’ואני אברכם’:[

ענינים,  שני  כולל  אברכם”  ש”ואני  אומרת  זאת 
שני קצוות: מ”אני” )הקב”ה עצמו( שלמעלה מכל 
והמשכה  ברכה  “אברכם”,  נעשה  והגבלה,  מדידה 

לבנ”י למטה.

)א(  שבאה   - קצוות  ב’  ישנם  הקב”ה  בברכת 
מהקב”ה בעצמו שלמעלה מכל מדידה והגבלה, 
המקבל  אצל  בפנימיות  למטה  נמשכת  ו)ב( 

)המדוד ומוגבל( - ובכל ענייניו.

ב’  ומבאר שבכל ברכה צריך להיות  ]וממשיך 
קצוות אלו:[

ובכל ברכה והמשכה נדרשים שני ענינים: שהברכה 
המתברך  של  מההגבלות  שנעלה  ממקום  תבוא 
מצ”ע )שלכן הוא זקוק לברכה(, ויחד עם זאת שזה 
יומשך במתברך בפנימיותו, לפי ענינו וההצטרכות 

שלו.
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ברכה,  בכל  להיות  צריכים  אלו  קצוות  וב’ 
דהיינו: צורך האדם בברכה הוא, משום שהאדם 
יכול  אינו  וגדריו(  כוחותיו  )מצד  עצמו  מצד 
נדרש  הוא  ומצ”ז  הענין,  את  לפעול  ומסוגל 
זה  )קטן  מהעולם  מלמעלה  והמשכה  לברכה 
האדם18(, אך מצד־שני מובן בפשטות שתכלית 
)לפי  לאדם19  בפועל  ההמשכה  היא,  הברכה 

בקשתו ועניינו(. 

הקב”ה  בברכת  הסעיף:  סיכום 
ב’  נכללים  אברכם”  “ואני   - לבנ”י 
ברכה(: בכל  להיות  )הצריכים   עניינים 

מהקב”ה   - נעלית  הכי  מהדרגא  המשכה  א. 
והגבלה. מדידה  מכל  שלמעלה   עצמו, 

וענייני  פרטי  בכל  בפועל  הברכה  המשכת  ב. 
המתברכים.

18( ראה תקו"ז דף ק' ע"א.

19( אך כמובן שב' הקצוות מודגשים יותר ב'ואני אברכם' - ברכת הקב"ה בעצמו ]מצד אחד - מידו המלאה 
וכו' שלמעלה מכל מדידה והגבלה של זמן ומקום, ומצד שני יורד ונמשך בכל הפרטים דהתחתונים[.

ואולי כוונתו בכך "שבכל ברכה צריך את ב' העניינים שתבוא ממקום שנעלה מההגבלות של המתברך 
,ויחד עם זאת תומשך במתברך בפנימיותו" היינו שזקוקים תמיד לברכת הקב"ה שבכוחו לחבר ב' עניינים 

אלו )וראה הערה 15 בשיחה ,ולהלן הערה 30(.

20( המבואר לקמן הוא המשך למבואר בהרחבה בשיחת ש"פ צו )שנה זו( בענין כוחו ותפילתו של משה 
)סה"ש תשנ"א ח"א עמ' 395 ואילך(.

21( תשנ"א. כ"ק אד"ש נולד בי"א ניסן תרס"ב. נמצא שבשנה זו -תשנ"א )שנת אמירת השיחה( מלאו 
לכ"ק אד"ש פ"ט שנים, ולכן מתחילים לומר מזמור צדי"ק לפי המנהג הידוע לומר הפרק והמזמור בהתאם 

לשנות חייו. 

22( וכידוע שראש והתחלת כל דבר )בקדושה( כולל את כל ההמשך שבא לאח"ז. ]ולדוגמא - ראש השנה, 
כולל בתוכו את כל עניני השנה. )ראה תניא אגה"ק סי"ד, ובלוק"ת דרושי ר"ה נח,סע"א ואילך ובכ"מ([ 

ועד לסיום והתכלית של כל הענין כמ"ש "סוף מעשה במחשבה תחילה" )פיוט לכה דודי(.

סעיף ב ‘- חיבור ב’ קצוות אלו 
בתפילת משה20:

ב. ברכת הקב”ה )“ואני אברכם”( – ובשני הענינים: 
)א( ברכה שלמעלה ממדידה והגבלה, )ב( שנמשכת 
במיוחד  מודגשת   – למטה  מישראל   לכאו”א 
צדי”ק  מזמור  בהתחלת  משה  וברכת  בתפלת 
בתהלים11  – הראשון מבין “אחד עשר12  מזמורים” 
איש  למשה  “תפלה  שמתחיל:   – אמרם13   שמשה 
ה’  נועם  “ויהי  משה(  )בתפלת  ומסתיים  האלקים”, 
ומעשה  עלינו  כוננה  ידינו  ומעשה  עלינו  אלקינו 

ידינו כוננהו”:

ב’ הקצוות הנ”ל ב’אני אברכם’ א’ - הגילוי הכי 
נעלה שלמעלה ממדוה”ג, וב’ - שנמשך לבנ”י 
למטה, )ובכל פרטיהם( מודגשים במזמור צדי”ק 
בתהילים ])פרקו של כ”ק אד”ש - שמתחילים 
הראשון22  שהוא  זו21(  דשנה  ניסן  בי”א  לומר 
מאחד עשר המזמורים שבתהילים שאמר משה 
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רבינו23[ ובפרט בתחילתו “תפילה למשה איש 
האלוקים”, ובסופו - בתפילת משה24 “ויהי נועם 
עלינו  כוננה  ידינו  ומעשה  עלינו  אלוקינו  ה’ 

ומעשה ידינו כוננהו”25.

]ומבאר זה:[

23( מכאן )'תפילה למשה'( ועד 'לדוד מזמור' )ולא עד בכלל ראה רש"י שבועות טו, ב( שמשה אמרם.
וראה קונטרס י"א ניסן תשנ"א )ד"ה תפילה למשה( -  הנסמן בהערה 17 בשיחה.

והסיבה בפשטות שמביא ומדגיש כאן, שזהו הראשון מבין 'אחד עשר המזמורים שאמר משה', משום שבזה 
מודגש שמזמור זה כולל ומחבר את שני הקצוות הנ"ל וראה להלן הערה 54, )ע"ד המבואר במאמר הנ"ל 

)ס"ב( מדוע מזכיר זה הרבי הריי"ץ(. 

24( ראה פירש"י פקודי לט, מג: "אמר להם יהי רצון שתשרה שכינה.." וכמבואר בכ"מ ש'יהי רצון' מורה 
היינו,  להשפעה,  חדש  רצון  המשכת  עניינה  שתפילה  לתפילה,  ברכה  בין  החילוק  )וכידוע  תפילה  על 
השפעה שאינה נמצאת בשורשו ומקורו דהמתפלל. בשונה מברכה - מלשון המשכה שעניינה המשכת 

ההשפעות הקיימות כבר בשורשו ומקורו דהמתברך.
 )וראה בזה בקונטרס ל"ג בעומר תש"נ )ד"ה 'שיר המעלות'( ס"ג.(

]ובמה דלכאורה במזמור כתיב "ימי שנותינו בהם שבעים שנה . . שמונים שנה" והרי כבר בשעת יציאת 
מצרים הי' משה בן שמונים )ועברו כו"כ שנים מאז(, - ראה לקו"ש חי"א עמ' 171 וש"נ.[

25(וראה בהערה 34 בשיחה )ולהלן בהע' 62( בביאור הקשר בין ברכת כהנים לברכת משה, שגם ברכת 
כהנים היא בכוחו של משה רבינו, עיי"ש.

26( עניין זה בביאור, שבקטע זה ההדגשה היא בהמברך, ובקטע בתוכן הברכה, מודגש יותר בלשון כ"ק 
אד"ש בתחילת סעי' ה' - "הן במברך )בתחילת המזמור(:

)"תפילה ל(משה"  ו"איש האלוקים" ,והן בהברכה עצמה )ובסיום המזמור( : "ומעשה ידינו כוננה עלינו 
ומעשה ידינו כוננהו".

אותם  "ויברך  ושמיני(  פקודי  )בפרשיות  עה"פ  בפירש"י  שרואים  וכמו   )27
וגו'. עלינו  ה'   נועם  ויהי   .  .  . להם  "אמר   - העם"  את  "ויברכו   משה", 
וכן בתורת כהנים : "וכיוון שכילו ישראל את מלאכת המשכן בא משה וברכם . . . מה ברכה ברכן אמר 
להם שתשרה שכינה במעשה ידיכם וכו'. )ע"פ הערה 14 בשיחה, ובקובץ י"א ניסן שנת הצדי"ק בפתיחה 

בהערה 12(.

28( וראה בעניין זה בהרחבה במאמר הנ"ל הע' 24
]המבאר את המעלה שבהשפעת הגשמים ע"י רשב"י, שבה ישנם ב' המעלות, הן דתורה והן דתפילה, עיי"ש[ 
שההשפעה שע"י תורה )היינו ברכה(, היא בדרך ציווי, מלמעלה ־ למטה, היינו שהמברך נמצא למעלה 

ובהיותה תפלה )תפלה למשה( – וגם ברכה14  – של 
“משה איש האלקים”, מובן א”כ שיש בה את הכח 
ד)ברכה מ(”אלקים”15 , ע”ד )כביכול( “ואני )הקב”ה 

עצמו( אברכם”,

כפי שרואים )א( מצד המברך26: מאחר שמדובר 
בתפילתו ובברכתו27 )שבכל אחד יש מעלה שאין 
בזולתו וכל אחד משלים את זולתו28( של “משה 
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האלוקים” ]היינו, שבמשה גופא יש בחי’  איש 
אלוקים - ועד שעש”ז הוא נקרא[. ממילא מובן 
הקב”ה  של  הכח  את  יש  זו  וברכה  שבתפילה 
ס”א  לעיל  המובא  )ע”ד  ‘אלוקים’29   - בעצמו 

בעניין ‘ואני אברכם’(30.

 – ובסיומה16   והברכה,  התפלה  בתוכן  וכמודגש 
כאו”א   – ש”עלינו”  עלינו”,  אלקינו  ה’  נועם  “ויהי 
ה’  ד”נועם  הגילוי  יהי’   – ישראל  וכלל  מישראל 
הדרגא  הוא  עילאה(  )נועם  ש”נועם17”   אלקינו”, 
דעתיק, ופנימיות עתיק, עד – עצמותו ית’18  )“אני”, 

למעלה.( - שהיא בקשה, מלמטה  )משא"כ בתפילה  על ההשפעה.  לצוות  יכול  ומשו"כ   ממקור השפע, 
אך לאידך, בהמשכה שע"י תפילה ממשיכים רצון והשפעה חדשים, שלא היו במקור )'יהי רצון'(. )משא"כ 

בברכה, שההשפעה היא רק מהשפע הקיים בשורש(.
וראה בקונטרס כ"ח סיון תש"נ )הנ"ל הע' 13(, המבאר שכן הוא )היינו ב' המעלות דברכה ותפילה( גם 
בבכת כהנים. )וכמו"כ פה, הרבי מקשר בין 'תפילה למשה' )הכוללת ב' המעלות( לברכת כהנים )מאחר 

שגם בה יש את שני' מעלות אלו, כנ"ל.((

ואוי"ל )בכל־זאת(, דבברכת ותפילת משה ישנה מעלה וחידוש על פני ברכת כהנים, ואפי' על תורתו של 
רשב"י. וראה הערה 41 בביאור.  

29( בשלב זה בשיחה מדבר בכללות )דאלקים הוא אחד משמותיו של הקב"ה(, ולא נכנס לחילוק שבין 
הוי' )גילוי, שם העצם( לאלקים )צמצום, גימטריא הטבע(.

מהקב"ה  מגיעה  וההשפעה  ההמשכה   - מישראל  כאו"א  של  וברכה,  תפילה  בכל   )30
הקב"ה  של  מ'כוחו'  בה  יש  וממילא  ההשפעות(,  לכל  המקור  הוא  שהרי  )כפשוט, 
יותר.(. תחתונה  מדרגא  נמשכת  עצמה  והברכה  בלבד,  'כח'  רק  שזה  מובן,  )אך   עצמו, 
עצמה היא מהקב"ה, דהיינו, שההמשכה היא  אך בתפילת משה ישנו חידוש מיוחד, דהתפילה והברכה 

מהקב"ה עצמו )ומשו"כ תכונותי' דהברכה, הם כתכונותיו דהקב"ה )כביכול( - כנ"ל סוס"א(. 
]וע"ד התוספת שבברכת הקב"ה 'ואני אברכם' על פני ברכת כהנים עצמה, שהרי היא נמשכת ע"י הכהנים 
הקב"ה'  של  'כוחו  כמו  רק  היא  ומ"מ,  כמותו',  אדם  של  ו'שלוחו   - הקב"ה(  )שלוחי  דרחמנא"  "שלוחי 

)שבברכה רגילה( )אך פשוט שנעלית יותר, כנ"ל הערה 13( לגבי 'ואני אברכם' - ברכת הקב"ה עצמו[.

31( בהערה 17 בשיחה מציין כ"ק אד"ש לסה"מ מלוקט ח"ב )חלק ב'( ולא נמצא כן שם ואלי צ"ל ח"ה ,

32( ראה מצו"ד עה"פ: נועם, מתיקות ה' יהא עלינו. ובמצוד"צ: נועם, עניין מתיקות ועריבות כמו "ולחם 
סתרים ינעם" 

33( כמובא ריבוי פעמים בדרושי חסידות ש: אריך ועתיק הם כנגד רצון ותענוג )וראה בהנסמן בהע' 34(.

)אותיות  ב”מעון”  יומשך  ושזה  אברכם”19(,  “אני 
זה  והכח על  ידינו”,  נועם20(, מלכות, עד ב”מעשה 
בא מ”תפלה למשה איש האלקים”, תפלת עשיר21, 

שמגיעה עד בעצמותו ית’22,

והברכה:  התפילה  בתוכן  )ב(  גם  שמודגש  וכפי 
ה’ אלוקינו  נועם  “ויהי  כמודגש בסיום המזמור 
תענוג32  נועם31-  של  הנעלה  שהגילוי  עלינו” 
שמורה על דרגת עתיק יומין33)פנימיות הכתר(, 
ועד  עתיק,  פנימיות  של  גילוי  מזה,  ולמעלה 
“ואני  כהנים  בברכת  )כמ”ש  ית’.  לעצמותו 
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ב”מעון”34  נמשך   - בעצמי(,  אני  אברכם” 
 )-דירה )אותיות נועם(( שהיא ספירת המלכות. 
]איתא במשנה )ריש יומא(: “רבי יהודה אומר: 
)בנוגע להנהגה עם כ”ג בשבעת הימים שקודם 
לו  מתקינים  אחרת  אישה  אף  הכיפורים(  יום 
שמא תמות אשתו ונאמר “וכיפר . . ובעד ביתו 
- ביתו זו אשתו”. וידוע דששת הספירות )חסד 
עד יסוד - ז”א( נמשלו לזכר, וספירת המלכות 
- לנקבה )נוקבא(, וממילא המלכות נקראת גם 

בית ודירה, )מעון(.[ 

העניין35:  ]ביאור 
זה בחסידות, הוא  המשל שניתן לביאור עניין 
מביטול גזירה )היינו שהייתה גזירה שלא תהי’ 
אחת  כל  ע”י  שזה  כפי  המשכה,  ע”י  השפעה(, 

מדרגות אלו:

: ם י ד ק ה ב  ו
על  התענוג  ופעולת  תענוג,  כנגד  הוא  ‘עתיק’ 
כוחות הנפש היא בדרך של הסכמה מצדם. )בשונה 
מרצון - שכופה על האיברים את ההנהגה הרצוי’ 
)עד”מ להכניס את הרגל למים רותחים( ופעולתו 
בחוש,  )כנראה  עול’  ‘קבלת  בדרך  היא  עליהם 
שאדם המתענג מאיזה דבר, פועל ועושהו ללא 
 צורך בכפי’, ואדרבא זה נעשה בחיות ובחשק(.
מ’אריך’,  חדש  רצון  המשכת  ע”י  וברוחניות: 
רק  הוא  הגזירה  ביטול  אך  מתבטלת,  הגזירה 
השתלשלות’  ‘סדר  מצד  ואילו  ההמשכה.  מפני 

34( כתחילת המזמור "ה' מעון אתה איתה לנו".

פנימיות  )עתיק,  הנזכרות  הדרגות  מג'  ההמשכות  של  במשמעותן  יעסוק  דלהלן  הביאור   )35
ואילך.  נ"ז  עמ'  תרס"ו  המשך  ראה  אלו  דרגות  של  עניינם  לביאור  עצמות(.   עתיק, 

הביאור שבפנים הוא ע"פ המבואר בקונטרס יט - כ כסלו וקונטרס חנוכה תשנ"ב .

36( בפנימיות הכתר 'עתיק' יש פנימיות וחיצוניות. ובכללות - חיצוניות עתיק הוא כנגד 'ז' תחתונות' 
אך  המוחין שבעתיק,   - )רישין('  ראשונות  'ג'  כנגד  הוא  הכתר  ופנימיות  ספירות(,  ז'  )כנגד  שבעתיק 
בפרטיות יותר עיקר העניין ד)פנימיות( עתיק הוא א"ס שברדל"א )רישא דלא אתידע - מקביל לספירת 

החכמה(, ואכ"מ. וראה הערה הבאה שדרגא זו היא )בכללות( - עצמות אוא"ס.

ופנימיות עתיק,  הוא הדרגא דעתיק,  )נועם עילאה(  "ש"נועם"   אד"ש,  כ"ק  לשון  לבאר  יש  עפ"ז   )37

- הגזירה עדיין בתוקפה )אלא שהרצון )‘אריך’( 
הגזירה(. ביטול  את  סדהש”ת  על   ‘כופה’ 
וצדיק  גוזר  ש”הקב”ה  בכך  נרמז  זה  )עניין 
מבטל”, היינו שמצד הקב”ה )סדהש”ת(, הגזירה 
‘מבטל’  שצדיק  אלא  גוזר’(,  )‘הקב”ה  קיימת 

בדרך ‘שליטה וממשלה’(.

גם  מ’עתיק’,  ההמשכה  ע”י  זאת  לעומת 
היינו  מתבטלת,  הגזירה  גופא  בסהש”ת 
עצמו  סדהש”ת  על  גם  משפיע  ש’עתיק’ 
עצמם(.  הכוחות  על  התענוג  השפעת   )ע”ד 
)עניין זה נרמז במארז”ל “כל המלמד את בן עם 
הארץ תורה אפילו הקב”ה גוזר גזירה, מבטלה 
התענוג  את  שמגלה  שע”י  היינו  בשבילו, 
עם-הארץ  )‘עתיק’( - כשמלמד את בן  העליון 
גופא(  )סהש”ת  הקב”ה  אזי  )‘אתהפכא’(,  תורה 
- מבטלה בשבילו, היינו שהגזירה מתבטלת גם 

מצד סהש”ת עצמו.(

אך עדיין, ע”י המשכת בחי’ זו צריכים לפעולה 
ע”י  משא”כ  מבטלה(.  )הקב”ה  הגזירה  שתבטל 
שברדל”א36  א”ס   - עתיק’  מ’פנימיות  המשכה 
לגזירה  מקום  שום  אין  שמלכתחילה  מתגלה, 
)ע”ד מאחז”ל אפי’ הוא )הקב”ה( אמר הכין )כך( 
ואת אמרת הכין דידך קיימא דידי לא קיימא, 
מ’פנימיות  )ההמשכה  אמרת’  ש’את  שע”י 
היינו   - לא קיימא  )הגזירה(  דידי  הרי  עתיק’(, 

שאין לה שום קיום מלכתחילה(37.  
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עתיק’,  מ’פנימיות  בהמשכה  דווקא  וממילא: 
באופן  ו)ב(  מטה,  למטה  עד  )א(  הוא  הגילוי 
ומשפיע בגדרי התחתון עצמו.  -שזו  שנמשך 
אברכם”,  “ואני  הקב”ה  ברכת  של  עניינה 
 ].)41 הערה  )כנ”ל  משה  ותפילת  ברכת   ושל 

)זאת אומרת שגילוי זה נמשך בכל העולמות – 
ע”י ספירת המלכות )שעניינה להמשיך ולגלות 
לעלומות  האצילות  מעולם  האלוקי  האור  את 

עד – עצמותו ית'", שכוונתו )כהמבואר בפנים(, לב' דרגות, עתיק, ופנימיות עתיק )ובו גופא עד עצמותו 
ית' - היינו לא רק הג"ר, אלא א"ס שברדל"א, כנ"ל.(  

 

38( בשיחת ש"פ צו ס"ז )ראה גם להלן סעי' ו'( מבאר כ"ק אד"ש מה"מ כפל הלשון במזמור "ומעשה 
ידינו כוננה עלינו" "ומעשה ידינו כוננהו" שהחלק הראשון מורה על אלוקות שלמעלה מהעולם – "כוננה 
עלינו"- באופן מקיף )היינו שלא יכולה להתלבש בעולם באופן פנימי מצד רוממות וגודל הדרגא(, והחלק 
השני מורה - שדרגא נעלית זו ד'כוננהו' חודרת ומתלבשת בפנימיות ב"מעשה ידינו" עצמם. )ע"ד תפילה 

למשה - איש האלוקים - להלן ס"ג(.

39( ראה לעיל הערה 14.
וראה ב'ברכת ערב יוהכ"פ' )שבהערה 19 בשיחה( שמבאר, שדווקא מה'אני' – יש האמיתי נעשה 'אברכם' 
המשכת הברכות לבני ישראל למטה מטה בכל העניינים הגשמיים. ויותר מזה, הגילוי של היש האמיתי 

הוא דווקא ביש הנברא, עיי"ש.

40( בגשמיות כפשוטו )וראה בגמ' הנסמנת בהערה 21 בשיחה שמבואר שם שמפסולת הלוחות השניות 
)שפסל משה כמ"ש "פסל לך"( שנעשו מאבן 'סנפיריון' נתעשר משה( וזה משתלשל מכך שהי' עשיר 

ברוחניות - ראה הערה הבאה.

41( כמבואר בארוכה במאמרים שמצוינים בהערה 17 בשיחה :
בנוגע למצוות הצדקה מובא, שחיוב הנתינה לעני הוא 'די מחסורו' )דברים טו,ח( ונאמר ע"ז בגמ' )כתובות 
סג,ב(:  'די מחסורו' - 'אי אתה מצווה עליו לפרנסו ואי אתה מצווה עליו לעשרו' )שהאדם לא צריך לעשר 

את העני, אלא לדאוג לצרכיו הרגילים והבסיסים( 
אך מוסיפה הגמ' שבמקרים מסויימים 'מחסורו' היינו, אפילו סוס לרכוב עליו ועבד לרוץ לפניו )כשהי' 

רגיל בכך - כהמעשה שאירע עם הלל הזקן(.
ומבאר זה בפנימיות, דאפילו הגילוי שהוא בדוגמת סוס לרכוב עליו ועבד לרוץ לפניו – שזה כנגד אור 
הסובב כל עלמין )כמבואר שם באריכות( אינו עדיין בחי' עשירות, כי עשיר עניינו, שמושפע בריבוי 

השפע – ובפנימיות, 'ריבוי השפע' הוא אור א"ס הבל"ג,
ומצד זה שמשה הוא עשיר ברוחניות )שיש בו את הגילוי של אור א"ס הבל"ג( יש בכחו לברך את בנ"י 
כיוון שהמברך צריך להיות למעלה מהשורש שממנו נמשכת הברכה )נועם – עתיק עד פנימיות עתיק 

וכו'( )כמבואר לעיל הערה  30 )ו28((.

,ובו  והחומרי  הגשמי  הזה  לעולם  עד  בי”ע(, 
ידינו38”  ל”מעשה  עד   )- הגילוי  נמשך  גופא, 
ממש39, של עם ישראל בכלל )“נועם ה’ אלוקינו 

עלינו”(, ושל כל יהודי בפרט. 

בעולמות,  יומשכו  אלו  נעלים  שאורות  והכח 
מגיע מ’תפילת משה איש האלוקים’ – תפילת 
עצמות  עד  את כל הגילויים  לו  )-שיש  עשיר40 
אלו  הפכים  ב’  לחבר  בכוחו  ולכן   ) ומהות41 
וגדרי  בפרטי  נעלה,  אור  גילוי  )המשכת 
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התחתון(. 

מדידה  מכל  שלמעלה  ברכה  שזוהי  מובן  ולכן 
איש  מ”משה  בא  שזה  כיון  וזמן,  במקום  והגבלה 

האלקים” ובאופן ד”נועם ה’ אלקינו עלינו”

ברכה  שזוהי  לעיל  האמור  מכל  מובן  ונמצא 
ומקום  זמן  של  והגבלה  מדידה  מכל  שלמעלה 

)גדרי העולם42(.

“משה  לברך  הכח  את  יש  למברך  ש)א(  מכיוון 
)ב(  וגם  )-הכח דאלוקים כנ”ל(  איש האלוקים” 
נועם  של  שהגילוי  באופן  היא  ברכתו  בפועל 
עלינו   - ונמשך  מגיע   - ה’ אלוקינו  )-תענוג( 

וראה גם בקונטרס יב-יג תמוז תשנ"א )ד"ה 'זאת חוקת'( ביאור בעניין 'תפילה למשה', ומבאר הסיבה 
שצריך להיות 'תפילה למשה' ולא מספיק ברכה,  כי בכדי שהגילוי שנמשך בתחתון יהי' בבחינת "בנין 
עדי עד" – היינו גם מצדו דהתחתון – )מלכות( גופא )היינו שיומשך ויתקבל בו בפנימיות(, ולא רק מצד 

הגילוי מלמעלה, זהו ע"י תפילה דווקא )שהיא עבודת התחתון, ובשייכות אליו.( 
ונמצא שבתפילת משה ישנם ב' המעלות גם גילוי אוא"ס שלמעלה משייכות לעולמות, וגם המשכת גילוי 

זה במלכות )בתחתון( עצמה. 
ויתירה מזו: מכיון שתכלית הכוונה בכל הגילויים והאורות האלוקיים - היא בריאת עוה"ז התחתון, שע"י 
עבודת הנבראים דווקא ימשכו בו כל הגילויים הנעלים )'דירה לו בתחתונים' - ע"י עבודתם הם(, נמצא, 
שע"י שנמשך אור נעלה זה למטה באופן דתפילה )עבודת התחתון - מלמטה למעלה(, נעשה )באור גופא( 
עלי' וניתוסף בבלי גבול שלו, והיינו שההבל"ג הוא גם מצד העצמות )המתאווה לדירה( - ודווקא באופן 

זה הדירה היא בשלימות )עיי"ש(.

ועפ"ז אוי"ל שיש מעלה בתפילת משה אפילו לגבי תורת רשב"י וברכת כוהנים )וראה לעיל הערה 28 
ובמקומות שנסמנו שם(, שהם עצמם באופן של מלמעלה למטה, ]תורת רשב"י – תורה ענינה המשכה 
מלמעלה למטה )כמבואר שם(. וברכת כוהנים גם היא המשכה מלמעלה למטה )כנ"ל([ אלא שיש בהם 
גם את המעלה של תפילה- מלמטה למעלה, אך ב'תפילה למשה' בה עצמה יש גם )המעלה ד(ברכה וגם 

)המעלה ד(תפילה )שמורה על דרגא נעלית יותר, בל"ג האמיתי, כנ"ל(. )וראה הערות 27 ,28 בביאור(. 

42( ראה לעיל הערה 12. 

43( כ"ק אד"ש לא מדגיש בשיחה שב' עניינים אלו )תחילת הברכה וסופה( הם כנגד - כח )המברך( ,ופועל 
)תוכן הברכה בפועל(. אך כן נראה בפשטות, וראה בתחילת ס"ה. 

44( רש"י ט, כג ובפסוקים שם.
ובזה מודגש יותר מדוע זקוקים לתפילת משה דווקא.

)על כל אחד מבני ישראל כנ”ל(43.

בנ”י  את  משה  ברך  זו  שבברכה  מכך  שמובן  וכפי 
רצון  “יהי   – במשכן  השכינה  השראת  שתהי’ 
ה’  נועם  ויהי  ידיכם,  במעשה  שכינה  שתשרה 
גו’”,  עלינו  ד”כוננה  ובאופן   , גו’”23  עלינו  אלקינו 
מחוזק באופן יסודי – בקביעות, לעד ולנצח נצחים 
)כמובן מהפירוש בתניא ב”שכינתא שריא”, שזהו 
)בקביעות(  ו”ושכנתי  ונצחיות25(,  בקביעות24  

בתוכם”26 , בתוך כל אחד ואחד מישראל27.

עניין זה )המשכת ברכה שלמעלה מהגבלות ד’זמן 
משה: ברכת  מתוכן  גם  ו(מובן  מודגש   ומקום’ 
לאחרי ש”העמידו משה למשכן ושימש בו ופרקו 
בכל יום ולא שרתה שכינה44”, אמר משה, “ויהי 
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נועם הוי’ אלקינו עלינו” - שתוכנו הוא – “יה”ר 
שתשרה שכינה במעשה ידיכם”. היינו שהשראת 
השכינה במשכן תהי’ באופן של ‘)ומעשי ידינו( 
כוננה עלינו’ - באופן מבוסס וחזק45 - שתשרה 
השכינה בקביעות ולנצח נצחים בלי כל שינוי 

והפסק46 

)היינו שברכה זו היא למעלה ממדידה והגבלה 

,ו. - "ויכננך – אחרי כן )אחרי שעשאך לאומה, הוסיף הקב"ה  45( וראה בעניין זה פרש"י דברים לב 
'ויכוננך' - היינו שהוסיף לכונן ולבנות אותך( בכל מיני בסיס וכן )ו' קמוצה, כ' פתוחה. מלשון לכונן( 
מכם כהנים, מכם נביאים ,ומכם מלכים )עד שנהייתם כמו( כרך שהכל תלוי בו )היינו שאינכם צריכים 

לאף אחד(" עיי"ש.
)וראה המילים המודגשות בשיחת ש"פ צו ס"ז(.

46(וראה בהרחבה בשיחה לפרשת צו שברכה זו התקייימה בפועל, שהרי מעשה ידי משה נצחיים, )וראה 
לקו"ש חט"ז ע' 405( והמשכן שעשה משה נגנז )ולא נפל ביד האויבים ח"ו( 

וראה בענין זה בגמ' שבת )ל, א.( "משה רבינו גזר כמה גזירות ותיקן כמה תקנות וקיימות הן לעולם 
ולעולמי עולמים" עיי"ש.

47( אפ"ל שבברכה זו נרמז גם ה'למעלה מהגבלה' במקום, דהרי השראת השכינה הייתה במשכן באופן תמידי, ללא 
 שינויים בין חני' לחני' )אף שהיו במקומות אחרים(, ולאחמ"כ במקדש ראשון ושני - ללא הגבלת מקום מסויים.

אך מובן ש'חלק' יותר ע"פ המבואר להלן בפנים.

48( ההוכחה מהתניא מביא כ"ק אד"ש בסוגריים. ולכאורה הוא מפני שלא מדבר על השראת השכינה 
במשכן ומקדש, אלא על השראת השכינה בבנ"י, ואילו כאן מדבר על השראת השכינה במשכן - 'יהי רצון 

שתשרה שכינה במעשה ידיכם', אלא שמ"מ ישנה הוכחה )קצת( - בנוגע להלשון - כבפנים.

49(וזו הסיבה שגם כיום נשארה קדושת ביהמ"ק במקומו בירושלים כי 'קדושה לא בטלה' )כנ"ל בפנים( 
וזהו "צדיקים ירשו ארץ וישכנו לעד עליה" ועיי' הערה 25 בשיחה.

בתניא,  בפ"ו  המבואר  בין  לכאורה,  הסתירה שישנה  ליישב  אד"ש  כ"ק  מאריך  בשיחה   24 בהערה   )50
שהשראת השכינה ב'כל בי עשרה', ובאופן ד'לעולם' - היא מכיון ש'בכוחו של כל אחד להיות בטל ממש 

לגבי הקב"ה' )ו'אין הקב"ה שורה אלא על דבר שבטל אצלו יתברך'( - תמיד.
למרות  יהודים(,  עוד תשעה  )כשמצטרף עם  'שכינתא שריא'   - לו'  ורע  ב'רשע  בפי"א שגם  להמבואר 

שהטוב שבו נסתלק ו'עומד )רק( בבחי' מקיף עליו מלמעלה' )וא"כ פשוט שאינו בטל.(
)וממילא גם  משהו,  - פועלת )סוכ"ס(  ומתווך זאת ע"פ המבואר בלקו"ת שגם השראה שבבחי' מקיף 

ברשע ורע לו, נפעל ביטול כלשהוא )ע"י הטוב שבבחי' 'מקיף'(, ומצ"ז 'שכינתא שריא' - גם בו(.  

ומזה אפשר לדייק )במכש"כ( בנוגע לתפילת משה שנמשכת באופן של 'כוננה עלינו' - מקיף, ואעפ"כ 
משפיעה על כאו"א מבנ"י. )כפי שממשיך בפסוק - וראה בהערה 38 בביאור(.

ד’זמן47’(

)פ”ו(  התניא48  מפירוש  ומובן  שמוכח  ]כפי 
היינו  ‘לעולם’,   - שריא’  ‘שכינתא  המילים  על 
וממילא  )‘לעולם’(50.  ובנצחיות  בקביעות49 
שתשרה  “יה”ר  בלשון  כאן  גם  הכוונה  מובנת 

שכינה” -    היינו באופן נצחי.[ 
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גם  נכללת51  )דמשה(  זו  בברכה  לזה,  ונוסף 
הברכה על השראת השכינה במקדש הפרטי של 
כאו”א מישראל52 )‘בתוכו לא נאמר אלא בתוכם 

- בתוך כאו”א’(.

)ובזה מודגש שברכה זו היא למעלה מהגבלות 
ד’מקום’(

היא  שהברכה  מכך  בא  לזה  שהכח  לומר  ]ויש 
בא  מהקב”ה  שדוקא  האלקים”,  איש  מ”משה 
קביעות  של  באופן  השכינה  השראת  לפעול  הכח 

ונצחיות[.

ומבאר:

אלקינו’  הוי’  ‘נועם  את  להמשיך  הכח  רק  )לא 
)הדרגות הנ”ל( - ב’מעשי ידינו’ מגיע ממשה, 

כאו"א'(.  'בתוך  )אלא  הגשמי  למשכן  רק  הכוונה  אין  גופא  המשכן'  ב'הקמת  שגם  מאחר  כפשוט,   )51 
וראה הערה הבאה.

52( שלא יעלה על רוחם שאוהל ומשכן גשמי ובעל גבול הם עושים )אלשיך עה"פ(.

53( משא"כ הכח של הנבראים הוא מוגבל, בגלל ש'כל נברא הוא הוה ונפסד בטבעו', )וראה רמב"ם ספר 
המדע הלכות יסודי התורה פ"א ה"ז, "וכל מי שיש לגופו קץ ותכלית יש לכוחו קץ וסוף"( 

ואע"פ שהנהגת הטבע היא תמידית, אי"ז בסתירה לכך שהחיות המלובשת בנבראים הינה חיות מוגבלת, 
זה, הוא מאחר ששורש החיות המלובש בהנבראים הוא מ'אור הקו', ששורשו הוא מאוא"ס  מפני שגם 

שלפני הצמצום )הבלתי בע"ג(. - המשך תרס"ו סד"ה החודש – ע' קסג. 

54( ולהעיר שב' קצוות אלו מודגשים גם בכך שזהו ה'ראשון מאחד עשר מזמורים שאמר משה', כי באחד 
עשר שני ענינים:

א. שהוא א' שלמעלה מעשר, ע"ד מ"ש 'אנת הוא חד ולא בחושבן' - לא בחשבון העשר ספירות - עתיק 
)וראה קונטרס י"ט כסליו תשנ"א )ד"ה פתח אליהו( בתחילתו(. 

ב. שהוא אחד שחודר בעשר - בכל עשר הספירות, עד למלכות )ודווקא במלכות - 'נעוץ תחילתן בסופן'(.

ומועתק בזה ל' כ"ק אד"ש )במאמר ד"ה 'תפילה למשה' - הערה 14, )הנ"ל בהע' 23(( בנוגע לעניין הב' 
ד'אחד עשר':

"ועפ"ז יש לבאר מה שכתוב במדרש )שמו"ר פמ"ב ח.( שי"א רומז על המיוחד שבעשרה וכו', 'אנוכי 
ה' אלוקיך'. ולכאורה הרי גם אנוכי הוא בכלל עשרת הדיברות, ואיך זה מתאים עם הביאור שי"א הוא 

פנימיות הכתר שאינו נמנה בי' הספירות, 'חד ולא בחושבן' וגם במדרש נקרא מיוחד שבעשרה? 
וע"פ מה שכתוב בפנים י"ל דזה שגם אנוכי )חד ולא בחושבן( נכלל בי' הדיברות הוא כי הכוונה דמ"ת 

אלא( גם הכח לכך שברכה זו תהי’ נצחית וקבועה 
)בב’ בחי’ הנ”ל(, מגיעה מ’משה איש האלקים’ 
)היינו מפני ש’משה’ הוא - ‘איש האלוקים’, שיש 

בו את הכח הבלתי מוגבל53 ד’אלקים’(

]ומסכם המבואר בסעיף:[

שני  מודגשים  גו’”  למשה  שב”תפלה  נמצא  ועפ”ז 
הענינים הנ”ל )ב”ואני אברכם”( שנדרשים בברכה: 
היא  האלקים”  איש  למשה  ש”תפלה  זה  עם  ביחד 
– ה”ה ברכה  והגבלה  ברכה שלמעלה מכל מדידה 
שנמשכת ממשה לכאו”א מישראל, וברכה כללית – 

הברכה ש”תשרה שכינה במעשה ידיכם”28.

סיכום הסעיף: שני הקצוות שישנם בברכת הקב”ה 
משה54:  בתפילת  מודגשים   - אברכם’  ‘ואני   - 
א. זוהי ‘תפילה למשה איש האלוקים’ - המשכה 
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 שלמעלה מכל מדידה והגבלה ]ע”ד ‘ואני אברכם’. 
מישראל  לכאו”א  נמשך  ה”ז   - זה  עם  יחד  ב. 
‘ואני  ]ע”ד  כוננהו’  ידינו  ‘ומעשי   - למטה 

אברכם’[.

סעיף ג - יתירה מזו זקוקים 
לתפילת משה דווקא, משום שבו 

עצמו ישנם ב’ קצוות אלו:

ג. ויש לומר יתירה מזו: הכח והאופן בו הברכות של 

היא להמשיך "אחד ב"עשר", ע"ד הפירוש בי"א שבפנים".

55( בדר"כ, הלשון 'ויש לומר' מורה על חידוש של הרבי )ע"ד הלשון 'יראה לי' שברמב"ם(,
והחידוש פה )בפשטות - על המבואר בד"ה 'פנים בפנים' רנ"ט( הוא, שכל ההשפעות והברכות עוברות 
דרך משה. )דגם א"נ שמשה הוא 'ממוצע המחבר', הרי אפשר שתהי' השפעה שלא בדרך הרגיל, שלא 

תעבור דרכו, אך ע"פ המבואר פה - אין זה שייך.( ועצ"ע.

]אמנם בסעיף ד' לא מובאת הלשון 'ויש לומר', אע"פ ששם מחדש, ש'תפילה למשה' קשורה לעבודה של 
בנ"י עצמם, מצד 'בחי' משה' שבכאו"א מישראל, )עיי"ש(. 

וכנראה הוא משום שאי"ז עניין חדש לגמרי, אלא רק חידוד החידוש שבסעיף זה. )ובפרטיות: דבר ידוע 
ופשוט הוא )תניא רפמ"ב( שבכ"א יש מבחי' משה רבינו, שהיא פועלת בו את פעולותיו של משה רבינו 
)עד"מ - השפעת הדעת(, ולאחרי המבואר בסעיף זה, על פעולתו של משה רבינו בנוגע לברכות הקב"ה, 

מובן שכ"ה גם בנוגע ל'בחי' משה'.([

כפי שממשיך  משה.  תפילת  נוגעת  עד כמה  בחידוש  הוא  להלן  מזו" שבמבואר  ה"יתירה  לכאורה   )56
ומפרט, ובפרט בסוף האות "שהמזמור תפילה למשה . . הוא עניין כללי ביותר"

וראה גם בסעיף הבא, )ובהערה 60 בביאור(

57( זח"ג, רעג,א. ותקו"ז תס"ט .

58(כמ"ש: "פנים בפנים דיבר ה' עימכם וכו' אנכי עומד בין הוי' ובניכם להגיד לכם דבר הוי'".

ומבאר כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע במאמר הנ"ל )הע' 55(, דלכאורה קשיא רישא לסיפא, בתחילת הכתוב 
מפורש ש"פנים בפנים דיבר הוי' עמכם" ]ללא ממוצע בינתיים )כדפירש"י –"אל תדמו . . כדרך שהסרסור 
עושה בין מוכר ללוקח ,הרי המוכר עצמו מדבר עמכם"([, ובסוף מפרש הכתוב "אנכי )משה הממוצע( 

עומד בין הוי' ובניכם" 
המפסיק )שאז ה"ז סותר ל'פנים בפנים דיבר הוי' עמכם'( כ"א  ומבאר שם שמשה אינו )ח"ו( ממוצע 
)ע"י  למקבל  נמשכים  המשפיע  שדיבורי  למקבל,  המשפיע  בין  שעומד  מתורגמן  ע"ד  המחבר.  ממוצע 

הקב”ה נמשכות לבנ”י למטה הוא ע”י משה רבינו – 
הרועה נאמן של כל בנ”י29  )בכל הדורות30 (, שעל 
הממוצע  והוא  לבנ”י,  ההשפעות  כל  נמשכות  ידו 
ש)בהיותו   – אלקיכם”31   ה’  ובין  “ביניכם  המחבר 

ממוצע( יש בו משני הענינים שהוא מחברם32,

המבואר  על  )בתוספת  אד”ש55  כ”ק  ומחדש 
תימשך  הקב”ה  שברכת  לכך  הכח  לעיל56(: 
הרועה  רבינו,  ממשה  מגיע  למטה,   - אלינו   -
)ע”י  הדורות  בכל   - ישראל  כל  של  הנאמן 
ודרא’57(. דרא  ש’בכל  דמשה’   ה’אתפשטותא 
כיון  ידו,  על  היא  בפועל  הברכה  המשכת  וגם 
לקב”ה.  בנ”י  בין  המחבר58  הממוצע   שהוא 
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גבול  ה’בלי  מתגלה  בו  שדווקא  ]היינו59 
בשום  מוגדר  שלא   - הקב”ה  של  האמיתי’ 
הערות.  ראה   - גבול60(  דבלי  לא  )גם   גדר 
משא”כ ע”י הקב”ה, הברכה לא יכולה )כביכול( 
להמשך למטה - לעולם המוגבל, כיון שהוא בלי 

גבול[. 

כפי שחז”ל אומרים33  על “איש האלקים” – “מחציו 
יש  משה  האלקים”.  ולמעלה  מחציו  איש  ולמטה 

המתורגמן(, ודווקא ע"י המתורגמן יכול המקבל להבין שכל המשפיע. )ובלשון החסידות - השפע עובר 
ב'ממוצע' ב'דרך מעבר' ולא ב'דרך התלבשות' )שמקבל את גדריו דה'ממוצע'(.

וכוחו של הממוצע לחבר בין ב' הדברים הוא משום שיש בו משני הדברים )דהמשפיע והמקבל( גם יחד, 
ע"ד מתורגמן שיודע את שתי השפות.

59( עניין זה נוסף במוסגר, מאחר שאין הוא מופיע בפירוש בדברי אד"ש מה"מ כאן. אך כן היא המשמעות 
ממקומות אחרים, ועל פיהם י"ל )בפשטות( גם כאן. - וראה הערה הבאה.

60( ראה בקונטרס שבת חזון תשמ"ט )ד"ה 'ציון במשפט תפדה'( ס"ג, ששם מבאר שגם באור הבל"ג ישנה 
הגבלה מסויימת, היינו שהוא מוגדר בהגדר דבל"ג - ואינו יכול להמשך לגבול. 

ולכן זה ש"א"ס להתפשטותו והוא נמצא בגלוי בכל מקום, גם בעוה"ז הגשמי )וראה המשך תרס"ו עמ' 
תקא(, הוא מצד זה שהאור הוא א"ס, אבל אין זה שייך לעולם". וממשיך לבאר זאת בב' אופנים:

)א( או שלא נרגש בעולם האור                
או )ב( שאכן נרגש בו האור אך באופן שגדרי העולם בטלים לפניו. 

ובלשון  ובשלימות,  בפנימיות  והגבול  הבל"ג  את  לחבר  דווקא  העצמות  שבכוח  שם,  העניין  ובהמשך 
החסידות )במקומות אחרים( "בלי גבול האמיתי"

וראה שיחת אחש"פ השי"ת )התוועדויות ע' 25-6( : "יש מקשין מה שייך לבקש מהרבי הרי זהו עניין של 
ממוצע"? ומסביר שהמענה ע"ז הוא, "כמו שישראל וקוב"ה כולא חד זה לא רק שמתקשרים בתורה, והתורה 
בקב"ה, אלא זה חד ממש, כמו"כ הוא בהתקשרות בין חסידים לרבי, שאינה כשני דברים המתאחדים, 
אלא נעשים כולא חד ממש, והרבי אינו ממוצע המפסיק ח"ו כ"א ממוצע המחבר, ובמילא אצל חסיד הוא 

והרבי והקב"ה כולא חד" 
"לא ראיתי שיאמר כן בפירוש בתורת החסידות . . . ובמילא אין מקום לקושיא אודות ממוצע מאחר שזהו 

עצמות ומהות בעצמו כפי שהעמיד עצמו בגוף".

ובפשטות, הדגש בכך שהממוצע הוא "עצמות ומהות", הוא מפני שהכוח לחבר בין הבל"ג - לעולם )כנ"ל(, 
הוא בכוח העצמות דווקא, כמבואר לעיל בארוכה. )ראה גם לעיל בהע' הקודמת(

בו שני הענינים – הן כפי שהוא בדוגמא שלמעלה 
)“מחציו ולמעלה האלקים”(, והן כפי שהוא בדוגמא 
בו  ובהיות  איש”(,  ולמטה  )“מחציו  למטה  לבנ”י 
שני ענינים אלו יש למשה הכח ד”תפלה למשה” – 
להוריד את הברכות של הקב”ה כפי שהם למעלה 
ממדידה והגבלה )“ואני אברכם”(34  לבנ”י כפי שהם 

נשמות בגופים למטה )בבחי’ “איש”(.

העניינים  ב’  את  יש  ]שבמשה  זה  ועניין 
במדרש  חז”ל  בפירוש  מודגש  )שמחברם([, 
“אם  האלוקים”:  איש  למשה  “תפילה  עה”פ 
כו’,  אלוקים למה איש, אם איש למה אלוקים 
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מחציו ולמטה איש מחציו ולמעלה אלוקים61” 

‘מחציו   - לקב”ה  בדומה  )א(  בו  שיש  היינו 
‘מחציו   - לבנ”י  בדומה  )ב(  אלוקים’  ולמעלה 
‘)תפילה למשה(   - תפילתו  ולכן  איש’,  ולמטה 
הקב”ה  ברכת  את  ממשיכה  האלוקים’,  איש 
)-למעלה ממדוה”ג – ‘ואני )אברכם(’ - ‘אלקים’(. 
)–’)ואני(  למטה  פה  בגופים  כנשמות  לבנ”י 

אברכם’ - ‘איש’62(

בלשון  ומדגישו  זה,  עניין  ומפרט  ]וממשיך 
הפסוק:[

“משה”  בין  החילוק  שזהו  י”ל   – יותר  ]ובפרטיות 
ו”איש האלקים”: “איש האלקים” מורה על החיבור 
הטבע35(,  )בגימטריא  אלקים  שם  עם  איש  דבחי’ 
אלקות שבערך הבריאה )והאיש הנברא(, שנבראה 
גו’36(. משא”כ  בשם אלקים )בראשית ברא אלקים 
“משה” קשור עם שם מ”ה37, שם הוי’38, שלמעלה 

מהבריאה[.

61( אין הכוונה לחלקי הגוף הגשמיים דמשה, כפשוט. וכן אין הכוונה שיש במשה ב' בחי' נפרדות )איש, 
ואלקים(, אלא - מהותו של משה היא 'איש האלקים'  - היינו שגם ב'חציו ומטה' מאיר ה'אלקים', וגם 
'מחציו ומעלה' יש 'איש'. )וראה בארוכה בשיחת ש"פ צו דשנה זו )ספה"ש תנש"א ח"א ע' 395 ( הערה 51(.

62( עניין זה מודגש גם בברכת כהנים - שהכוח לברכה, ועד ל"אני אברכם" מגיע ממשה, שהרי הציווי 
לברכת כהנים ניתן ע"י משה 'וידבר ה' אל משה לאמר דבר אל אהרון ואל בניו לאמר כה תברכו וגו'' .

ל'נשיאת  'ומעשה ידינו כוננה עלינו' היא  'פירוש הבחיי' שמפרש שהכוונה בברכת משה,  ויומתק לפי 
כפים' )ברכת כהנים( דאהרון ביום ההקמת המשכן, א"כ דווקא ברכת משה שתשרה שכינה נתנה את הכח 

לברכת כהנים )ע"פ הערה 34 בשיחה(.

63( וראה הערה 61 בביאור שהכוונה היא שכל מציאותו של משה, )גם מחציו ולמעלה, וגם מחציו ולמטה( 
היא "איש האלוקים" בשונה מכל אדם שהוא רק איש )אע"פ שמורכב מגוף ונשמה - ועיין שיחת ש"פ צו.( 

ונראה לומר )בדא"פ(, שחיבור זה, בין אלוקות שמתלבשת בעולם - אלוקים - )אור הממלא כל עלמין(, 
לבין בחי' איש דווקא, הוא משום שבחי' איש מורה על המידות )ראה היום יום ד' אלול(, ודרגת האלוקות 
שבערך לעולם )שבה נברא העולם - כבפנים( היא כנגד המידות )כידוע )ומובא בספרי חסידות( ששי"ב 
הם כנגד ו' המידות(, ולכן בחי' 'איש' שבמשה שייכת ומתחברת יחד )כמציאות אחת( עם בחי' ה"איש" 

שלמעלה - אלוקים - אלוקות שבערך לבריאה.

 - הנזכרים  העניינים  יותר: את שני  בפרטיות 
ניתן לראות בשמו של משה    - ואני - אברכם 

)כפי שמופיע בפסוק(, “משה - איש האלקים”:

הע’  לעיל  )ראה  לעיל  בארוכה  ]כמבואר 
ההמשכה  באופן  חילוק  ישנו  ועוד(,   06  ,41
עניינם. כפי   - באלוקות  השונות   מהדרגות 
לא  מהעולם,  שלמעלה   - הבל”ג  אוא”ס 
עצמו(. )מצד  המוגבל  בעולם  להמשך   יכול 
לעולם,  שבערך  האלקות  דרגת  לאידך, 
כ”כ. בו  פועלת  אינה  אך  בו,  להמשך   יכולה 
שם הוי’ - הי’ הווה ויהי’ כאחד - הוא למעלה 
 מהעולם, וממילא שייך הוא )בעיקר(, לדרגא הא’.
על  מורה   - הטבע  בגי’   - אלקים  שם 
בעולם. ההמשכה   )- שעניינה  הב’,   )דרגא 
והחידוש המיוחד בברכת כהנים הוא, ששם הוי’ 
 - למעלה מהעולם, נמשך ב’אלקים’ - בעולם.

וע”פ הקדמה זו יובנו דברי אד”ש:[

“איש האלקים” - מורה על החיבור של ‘איש’ - 
בנ”י למטה, בעוה”ז הגשמי, עם שם ‘אלקים63 ‘ 
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- השייך לעולמות )כנ”ל(. ]ויתירה מזה: העולם 
הצמצום  )מדת  אלקים  שם  ע”י  נברא  גופא 
אלקים64”[ ברא  “בראשית  כמ”ש   והגבורה(, 
עניין זה, שישנו במשה, נותן את הכח על עניין 
 - מטה  למטה  עד  לבנ”י,  )ההמשכה  הנ”ל  הב’ 

ובכל ענייניהם(.

והעניין הב’ שישנו במשה הוא: “תפילה למשה”, 

64( ראה פרש"י עה"פ : "מידת הדין" 
ומוסבר בספרי חסידות ]ראה מאור ושמש בראשית ב. ועוד[ ש: )אמנם לפי הפשט "ברא אלוקים" קאי 
על ההמשך, שברא( "את השמים ואת הארץ" אך( בפנימיות העניינים, כוונת הפסוק היא, ש"בראשית" - 

בהתחלה - "ברא )את( אלוקים" - מידת הצמצום והגבורה .
וראה גם פרש"י: בראשית ב,ה: "אלוקים - שליט ושופט על כל העולם" . 

65( ריש פ' קרח

66( ישנם ארבעה צירופים לשם הוי': ע"ב, ס"ג, מ"ה, וב"ן. שהם ארבעה צורות לכתוב את מילוי שם 
הוי', - במילוי 'אלפין' )מ"ה(, במילוי 'ההין' )ב"ן(, במילוי 'יודין' ו'אלפין' )ס"ג(, ובמילוי 'יודין' )ע"ב( 

]לדוגמא - יו"ד ה"א וא"ו ה"א[.
)בעניינו של מילוי זה )מ"ה( - ראה במקומות שנסמנו בהערה 37 בשיחה( 

67( ראה כס"מ הל' ע"ז פ"ב ה"ז, פרדס שער י"ט )שער שם בן ד'( פ"א, מו"נ ח"א פס"א ואילך, עיקרים 
מאמר כ' פכ"ח. 

68( יש להדגיש: אין כוונת כ"ק אד"ש לבאר את ב' הקצוות במשה, באו"א מהמדרש הנ"ל. אלא, לבאר 
את הדברים בפרטיות ובעומק יותר )היינו שכל המבואר במדרש הנ"ל, מדבר על דרגא א' )אלקים, כפי 
'איש )ו(האלקים' נחשבות לבחי'  יותר - הוי', שלגבה  'איש'(, ופה מוסיף דרגא נעלית  שמתחברת עם 

אחת(.

הדברים:  תורף  וזהו   ,53 בהערה  )ובעיקר(  צו,  ש"פ  בשיחת  זה  בעניין  המבואר  ע"פ  יובן   והעניין 
האיחוד שנפעל במשה בין "איש" ל"האלקים" )ראה לעיל הע' 61,63(, אינו מושלם, כיון שבאיחוד זה עצמו 
"הרי איש )מחציו ולמטה( לא מתאחד לגמרי עם אלוקים )מחציו ולמעלה(', וגם לא נמשך אלוקות למטה 

מבחי' איש )בבחי' אנוש וכיו"ב )עיין היום יום ד' אלול( משא"כ ע"י התאחדות משה עם עצמותו ית',
שזהו התוכן דתפילה למשה , שבכוחו לאחד איש האלוקים בצורה מושלמת, וגם להמשיך אלוקות למטה 

מבחי' איש כו'" )וראה שם סעי' י'(.

ויש להוסיף בזה, ש)לא רק שמצד בחי' 'אלקים' לבד לא שייך התאחדות מוחלטת עם ה'איש' - היינו 
שאע"פ שמתאחדים, מ"מ )ניכר ש(אלו ענייני ה'מטה' שלו, ואלו ענייני ה'מעלה' שלו, משא"כ בחיבור 
'משה' ו'איש האלוקים' האיחוד נעשה בשלימות, אלא( גם מצד משה עצמו )'ונחנו מה' - הוי'(, לא שייך 
ה'איחוד בתכלית' בין - 'איש' ל'האלקים', )כידוע מהמבואר ע"פ 'אני הוי' הוא שמי' - שהוא רק בחי' 'שם 

והארה' )וראה 

שאמר על עצמו “ונחנו מה65”, ומבואר בחסידות 
ששם ‘מ”ה’ הוא אחד מצירופי שם הוי’66 )ראה 
שם  המיוחד,  שם  העצם,  “שם  שהוא  הערה(, 
והגבלה. מדידה  מכל  שלמעלה   -  המפורש67” 
הנ”ל  הא’  עניין  על  הכח  את  נותן  זה,  ועניין 
“ואני   - ביותר  הנעלית  מהדרגא  )המשכה 

אברכם68”(.
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 ]וממשיך ומסכם החידוש שבכתוב זה )“תפילה 
למשה איש האלקים”(:[

לפי זה נמצא שהמזמור “תפלה למשה” – נוסף לזה 
משה  )וברכת  בנ”י  על  דמשה  התפלה  על  שקאי 
לבנ”י( – הוא ענין כללי ביותר: תפלת וברכת הנשיא 
– משה, שכוללת את כל התפלות והברכות כולם; 
הוא  שהנשיא  ישראל,  נשיא  למשה”,  “תפלה  ע”י 
בכל  למטה,  מהקב”ה  הברכות  כל  נמשכות  הכל39, 

הפרטים ופרטי פרטים.

שבמזמור  יוצא,  לעיל  המבואר  וע”פ 
)בכללות(: עניינים  ב’  ישנם   זה 
המשכה  שעניינה   - משה  תפילת  א. 

לדוגמא בעניין זה במאמר הנסמן לעיל הע' 12( אלא דווקא ע"י שמאיר ב'משה' בחי' ה'עצמות' ממש, 
יכולה להיות ההתאחדות 'בצורה מושלמת'.

]וכן משמע מלשון כ"ק אד"ש מה"מ בס"ה וז"ל:  
"ובפרטיות יותר – ה"ז החילוק בין "משה" ו"איש האלקים" )כנ"ל ס"ג(: "איש האלקים" מורה על החיבור 

דבחי' איש )הגוף( עם שם אלקים )בגימטריא הטבע(. משא"כ "משה" קשור עם שם מה – הוי'".
ומשמע שאינו שולל האופן הראשון - החיבור בין 'איש' ל'האלוקים', כ"א מוסיף עניין נוסף - האיחוד 

שע"י בחי' משה - שם 'מ"ה'.

וכן בס"ד )שמבאר שישנה 'בחי' משה' אצל כל אחד מבני ישראל( אומר: "מובן שגם אצלם צריך להיות 
מעין שני הענינים הנ"ל )ד'איש' וד'האלוקים'(". ולא מזכיר כלל שב' העניינים הם 'משה' ו'איש האלוקים'[

69( וראה בלקו"ש חי"ג עמ' 49-50 בעניין תפילת משה על המרגלים, וכן בארוכה בבלתי מוגה של שיחה 
זו )שלח תשל"ג(.

וראה עוד בלקו"ש חי"א ע' 172 ואילך, לגבי מלאכת הקמת המשכן - שזקוקים דווקא לתפילת משה, ומב' 
מקומות אלו מודגש עד כמה זקוקים לתפילת משה דווקא ואי – אפשר בלעדה – בהיותו נשיא ישראל וכו'. 

70( ע"פ פרש"י )חוקת כא ,כא( ושם: "משה הוא ישראל וישראל הם משה, לומר לך שנשיא הדור הוא 
ככל הדור, כי הנשיא הוא הכל" 

ובמדרש תנחומא :"שראש הדור הוא כל הדור. 
)וכן הוא שם במדרש רבה על הפסוק( 

והרי ידוע ש'לבו )של מלך( הוא לב כל קהל ישראל' 
ו'משה רבינו מלך הי'')רמב"ם הל' ביהב"ח  פ"ו הי"א( נוסף על היותו נשיא ישראל.

וראה בלקו"ש חי"ט ע' 170, ביאור ב' עניינים אלו: 'לבן של ישראל' הולך על מלך ישראל, שדואג לעניינים 
הגשמיים של בנ"י )לב - בשר, המחי' את הגוף( וישנו גם העניין שהי' נשיא וראש הסנהדרין - הקשור 

לרוחניותו של משה - מוח.

תחתון. הכי  למקום  עליון  הכי   מהמקור 
עניין כללי  מונח  זה,  )ב.(, במזמור  לזה  ובנוסף 
ועיקרי ביותר, ביאור ‘דרך המשכת השפע לבנ”י’, 
שבאה ע”י תפילת משה - נשיא ישראל, מפני 
 ש)דווקא( היא כוללת את כל התפילות והברכות69.
וזה גופא מפני ש”הנשיא הוא הכל70” וא”כ, על 
עד  מהקב”ה,  הברכות  כל  נמשכות  דווקא  ידו 
 - דבנ”י  הפרטים  ופרטי  הפרטים  בכל  למטה 

כנ”ל.

במזמור  הנרמז  נוסף  עניין  הסעיף:  סיכום 
הברכות  כל  שהמשכת   - הוא  בתהילים  זה 
שהוא  מכיון  דווקא,  משה  ע”י  היא  לבנ”י 
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ובתור  לבנ”י,  הקב”ה  בין  המחבר’  ה’ממוצע 
שמחברם  הענינים  שני  את  לו  יש   , ממוצע 
אלקים”.  ומעלה  ומחציו  איש  ומטה  “מחציו   - 
בשמו  נרמזים  אלו  קצוות  ב’  יותר  ובפרטיות 

“משה - איש האלקים”.

סיכום חלק א’: )ס”א:( המילים האחרונות בברכת 
‘ואני אברכם’ שמדגישים ב’ קצוות  כהנים הם 
שלמעלה  בעצמו  הקב”ה   - ‘אני’  )א(  בברכה: 
ממדידה והגבלה, )ב( ‘אברכם’ - הברכה נמשכת 
רואים  אלו  קצוות  ב’  )ס”ב:(  בעולם.  למטה 
של  תפילה  זה  א’  מצד  )א(  למשה’:  ב’תפילה 
‘איש האלוקים’ ויש לה את הכח של ‘אלוקים’, 

הברכה  ובתוכן  והגבלה,  ממדידה  שלמעלה 
עצמותו  עד  נעלות  דרגות  על  )שקאי  ‘נועם 
ית’( ה’ אלוקינו עלינו’, ו)ב( נמשכת עד ‘מעשה 
השראת  על  ברכה  שזה  מזה  )וכמובן  ידינו’, 
השכינה במשכן(. )ס”ג:( הסיבה שמשה ממשיך 
ב’ עניינים אלו בברכתו היא מפני שבו עצמו 
הם ישנם שהוא מצד א’: )‘איש ה(אלוקים’, ומצד 
שני ‘איש’, )ובפרטיות מצד א’: ‘משה’ )שם הוי’( 
ומצד שני ‘איש האלוקים’ )טבע העולם(, ועפ”ז 

מבאר הנחיצות בתפילת משה.
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סעיף ד’ - ההמשכה בפנימיות 
לבני ישראל היא בכוח שב’ 

קצוות אלו קיימים בהם עצמם:

ד. ויתירה מזו: בכדי שאצל בנ”י יקלטו בפנימיות 
והגבלה(,  ממדידה  )שלמעלה  הקב”ה  של  הברכות 
הענינים  שני  מעין  להיות  צריך  אצלם  שגם  מובן 

71( 'יתירה מזו' -  הוא על כך, שתפילת משה כוללת את כל הברכות, וכן על־כך שכל ההשפעות מגיעות 
מ'משה'. ובב' פרטים אלו, מתחדש לקמן.

וכמו שמסכם בסוף האות "ובמילא )תפילת( משה כולל את כל בנ"י, ותוכן המזמור מדגיש ומשקף את 
)התוכן והעבודה ד( בנ"י עצמם בכל ענייניהם"(. 

 

)ד"איש"  הנ"ל  הענינים  שני  מעין  להיות  צריך  אצלם  שגם  "מובן  אד"ש,  כ"ק  בלשון  לדקדק  יש   )72
וד"האלקים"(", מדוע לכאו"א יש רק 'מעין' בחי' איש?, בחי' אלקים - אתי־שפיר שיש בכל־אחד באופן 

של 'מעין', אך בחי' איש - יש בכאו"א בשלימות?

ויש לבאר זאת בהקדים, ביאור החידוש בב' הקצוות שבמשה: בשיחת ש"פ צו )ספה"ש תנש"א ח"א עמ' 
395 ואילך( בהערה 51 כותב אד"ש וז"ל:

"דאף שמפשטות הלשון משמע ,דבמשה היו ב' עניינים נפרדים ,'איש' )מחציו ולמטה(, ו'אלוקים' )מחציו 
ולמעלה( ,והחידוש שבמשה הוא ,שהוא 'האלוקים' 'מחציו ולמעלה' )משא"כ שאר בני אדם הם כולו בבחי' 
'איש' גם 'מחציו ולמעלה'(  - הרי, בפשטות לשון הכתוב )'משה איש האלוקים'( מובן, שהיות שמשה הוא 
איש אחד, נשמה בגוף אחד, ומזה מובן שהוא 'איש האלוקים בכל מציאותו, שגם מחציו ולמטה )בעסקו 
בעניינים גשמיים( הוא חלק מ")איש( האלוקים", וגם מ"חציו ולמעלה" )בעסקו בעניינים רוחניים( הוא 
חלק מ"איש )האלוקים(" )משא"כ בשאר בני אדם ,אף שיש להם ב' חלקים - נשמה וגוף ,נשמה היא 'חלק 

הוי' עמו' 'חלק אלוקה ממעל ממש', וגוף הוא נברא גשמי(". 

היינו, שאין החידוש בב' הקצוות גרידא, כי הרי גם לכל יהודי יש נשמה בקרבו, ומדוע עליו לא נאמר 
-"מחציו וכו'"?, אלא החידוש הוא בחיבור שבין שני הקצוות )כמש"נ בהע' לעיל בארוכה(, שכל מציאותו 

של משה, היא 'איש האלקים' )גם מחציו ומטה, וגם מחציו ומעלה(.
'משא"כ שאר בני אדם' שכן גם בהם יש את שני' הקצוות - גוף ונשמה, אך הם לא מחוברים, כשהוא עוסק 
בעניינים רוחניים הדבר קשור לנשמתו 'חלק הוי' עמו' )חציו ומעלה(, וכשעוסק בענייינים גשמיים קשור 

הדבר יותר לגופו שהוא נברא גשמי )מחציו ומטה(,

הנ”ל )ד”איש” וד”האלקים”(,

לקבל  יוכלו  ישראל  שבני  כדי  מזו71  יתירה 
ולקלוט את ברכת הקב”ה שלמעלה ממדוה”ג - 
שגם  מובן  המוגבלות(,  )בהגדרותיהם  בפנימיות 
ענינים  ב’  ודוגמת  מעין  להיות  צריך  אצלם 
הנ”ל )של ‘איש’ ו’אלוקים’72(, משום שהמקבל 
צריך להיות כלי מתאים לקבלת ההשפעה )ע”ד 

חלק ב’ - בחינת משה שבכל אחד מבני ישראל, ועפ”ז ב’ הקצוות 
אצל היהודי, בעבודתו עם עצמו ועם העולם: )סעיפים ד - ז(
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משה, שדווקא משום שיש בו ב’ בחי’ אלו, יכול 
להמשיך לבנ”י את הברכות(73.

אחד  כל  אצל  קיימת  היכן  ומבאר  ]וממשיך 
מבני ישראל בחי’ זו:[ 

ויש לומר, ע”פ הידוע40 שלכאו”א מישראל יש בחי’ 
משה שבו, כמובן מדברי הגמרא41  עה”פ42 “ועתה 
ישראל מה ה’ אלקיך שואל מעמך כי אם ליראה את 
אין,  היא?  זוטרתי  מילתא  יראה  “אטו  אלקיך”,  ה’ 
לגבי משה מילתא זוטרתי”, וכיון ש”כל נפש ונפש 
כשם  לכן,  משרע”ה”,  מבחי’  בה  יש  ישראל  מבית 
שענינים אלו היו אצל משה, שאצלו ה”ז “זוטרתי”, 
כך נעשה זה “זוטרתי” אצל כאו”א מישראל )אנשים 
נשים וטף עד סוף כל הדורות(, עד שזה פועל עליו 
ישראל  )“ועתה  הכתוב  כהמשך  בפועל  בעבודתו 
גו’”( “ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו ולעבוד את 

ה”א גו’ לשמור את מצות ה’ גו’”43 .

ישנם  ועפ"ז מובן היטב הלשון שבפנים. דאין כוונתו שבכל־אחד צריך להיות את שני הקצוות )דהרי 
מכבר(, אלא כוונתו שאצל כל אחד צריך להיות מעין החיבור של ב' הקצוות - כבמשה רבינו.

 

73( דוגמא לדבר, 'מבשרי אחזה אלוקה': כוחות הנפש מתלבשים באברי גוף האדם - כוח השמיעה מלובש 
באוזן, כוח הראיה בעיינים, כוח השכל בראש, וכן בשאר הכוחות,

ומבואר בחסידות )ראה דרך צוותיך מצוות ציצית( ש'עצם החיות' )שבו כלולים כל הכוחות כולם( קיים 
בכל הגוף בשווה )באופן מקיף(, אלא שכל איבר מושך אליו, את הכוח שהוא כלי מתאים לו )עד"מ כוח 
השכל אינו יכול להתלבש בפנימיות ברגל, מכיוון שהרגל אינה כלי מתאים בחומרה לקבל את הכח הזה(.
וכן־הוא בעניינינו - בכדי שהאדם המוגבל יקבל בפנימיות, ברכה בלתי מוגבלת, צריך הוא שתהי' לו 

שייכות לבל"ג )עכ"פ 'אפס קצהו ושמץ מנהו' כבפנים(.
   

74( ברכות לג, ע”ב

75( פרק מב, כפי שהתעכבו המפרשים על הדף.
ובספר 'וקנה לך חבר' סי' קפ"ה כתב לתרץ, ומסביר: 'לגבי' פירושו 'מול', דהיינו היושבים ליד משה לא 

יכולים שלא לקבל יראת שמים ממשה, וממילא עבורם 'מילתא זוטרתא היא'.
אך )מובן ש(תירוץ זה דחוק מאוד, מפשטות הלשון )לגבי - בשביל(, וכן, מאן דכר שמי' היושבים ליד 

משה, הלא מדובר כאן בציווי לכלל ישראל – 'ועתה ישראל'.

ע'  ח"ב  בהמשך תרע"ב  גם  הוא  וכן  ע' תקפא-ב,  עקב   - )אוה"ת  הצ"צ  פירוש  לפי  יותר  ויומתק   )76
א'קכא .וראה גם לקו"ת מסעי צא, ג( המובא בקונטרס כ' מנ"א תשמ"ט )ד"ה 'ועתה ישראל'( ס"ג, "מה 
הוי' אלוקיך שואל מעמך ד'מ"ה' הוא עניין של ביטול ]כפשטות הפסוק[, כמו 'ונחנו מ"ה' שהוא הביטול 
העצמי דעצם הנשמה. ופירוש מה הוי' אלקיך שואל מעמך הוא שהוי' אלוקיך שואל מעמך הביטול דמ"ה 

לכך:  וההוכחה  משה,  בחי’  קיימת  יהודי  בכל 
מיראת  חוץ  שמים  בידי  ‘הכל  בגמ’74  איתא 
שמים’ שנאמר “ועתה ישראל מה הוי’ אלוקיך 
שואל מעמך כי אם ליראה” ומקשה: ‘אטו יראה 
מילתא זוטרתא היא’ ]האם יראה דבר קטן הוא 
 - )משמע  אם  כי   . הוי’.  ‘מה  נאמר  שעליו   -
סה”כ, דבר פעוט(ליראה, הלא יראה דבר גדול 
הוא[? ,ומתרצת: אין, לגבי משה מלתא זוטרתא 

היא ]אכן, לגבי משה, יראה זהו דבר קטן[.

מובן  אינו  ‘לכאורה  בתניא57:  אדה”ז  ומקשה 
 . ישראל.  )“ועתה  מעמך  ‘שואל  דהא  התירוץ 
נפש  ‘כל  ש:[  ]אלא  כתיב’75  ליראה”(  אם  כי 
משרע”ה’76,  מבחינת  יש  ישראל  מבית  ונפש 
ולכן, כשם שלגבי משה, יראה זה דבר קטן, כן 
כל  סוף  )עד  ישראל  מבני  אחד  כל  לגבי  הוא 
הדורות(, היינו שגם לגביו- בחי’ משה שבו - 

הרי זה ‘מלתא זוטרתא’ 
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היא  שיראה  הכוונה  אין  אד”ש:  כ”ק  ומוסיף 
אי”ז  אך  שבכ”א,  משה  בחי’  לגבי  קטן  דבר 
משפיע כלום על שאר כוחותיו ועבודתו )שהרי 
וכתמיהת  רחוק,  דבר  הוא  יראה   - לגביהם 
להיפך, מבחי’ משה שבו נמשך  הגמרא(. אלא 
 לכל כוחותיו, וזה פועל על כל עבודתו בפועל. 
כמו שמובן מהפסוק עצמו, שהתכלית ב”)ועתה 
ישראל מה הוי’ . . ( שואל מעמך . . ליראה” - 
הוא, “ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו ולעבוד 
את הוי’ אלוקיך גו’ לשמור את מצוות ה’ גו’” 

)ההשפעה בעבודה בפועל(.

ובחי’  ‘איש’  בחי’  ישנה   - לענייננו  ]ובנוגע 
‘אלוקים’ אצל כל אחד מבני ישראל:[

ומזה מובן, שע”ד שאצל משה ישנם שני הענינים 
הממוצע  ה”ה  זה  )שע”י  וד”האלקים”  ד”איש” 
ובנ”י למטה(, עד”ז  בין הברכות שלמעלה  המחבר 
כאו”א  אצל  מנהו”44   ושמץ  קצהו  “אפס  ישנו 
מישראל )כדלקמן(, שזה נותן בו את הכח לקבל את 

הברכות בשלימות.

אלא  ל’יראה’.  בנוגע  רק  אינו  לעיל,  האמור 
הוא  מובן, שכן  בחי’ משה,  יש  כיון שבכאו”א 
רבינו.  במשה  שישנם  העניינים  לכל  בנוגע 

, דזה שהביטול דמ"ה יש בכאו"א מישראל מצד עצם הנשמה, הוא בהעלם . . . וה"א שואל מעמך שהמ"ה 
שבו יהי' גלוי".

– כי  מכל אחד מבני ישראל   - זה עולה בקנה אחד עם המבואר כאן, ש'מה ה"א שואל מעמך  ופירוש 
אם ליראה את הוי' אלקיך' היינו שיראה היא 'מילתא זוטרתא' לגבי בחי' משה שבכל אחד ואחד, וידוע 
37 בשיחה([ שמשה  בהערה  וראה המקומות שניסמנו  ס"ג,  לעיל  )והוזכר  בחסידות  בהרחבה  ]כמבואר 
עניינו הוא חכמה ,וחכמה עניינה הוא ביטול )ראה תניא פרק לה, ובהגה"ה( כפי שאמר משה - 'ונחנו מ"ה'.  

77( ז. א. שגם בעסקו בעניינים של 'מטה' זה חלק מ')איש( האלוקים',  וגם בעסקו בעניינים של 'מעלה' 
זה חלק מ'איש )האלוקים('. 

)וראה בהרחבה לעיל הערה 72 (. 

78( תניא פרק מ"ד, ושם :"ואף כי מי הוא זה ואיזהו אשר ערב ליבו לגשת להשיג אפילו חלק אחד מני 
אלף ממדריגת אהבת רעיא מהימנא, מ"מ הרי אפס קצהו וכו'.

כולל גם את העניין המדובר באותיות הקודמות 
ו’)מחציו  איש’  ולמטה(  ד’)מחציו  הקצוות  ב’   -

ומעלה( אלקים77’.

אך מובן, שכמו בעניין היראה - שאין הכוונה 
ו( )אהבה  מתוך  היא  יהודי,  כל  של  שעבודתו 
רבינו87, אלא שיש  ודרגת משה  יראה במעלת 
בכאו”א “ניצוץ מנשמת משרע”ה”, שמשפיע על 
משה  של  יראתו  ש’מעין’  כך  בפועל,  עבודתו 
כ”ג בעניננו, ש’אפס  כ”א בגילוי.  קיימת אצל 
קצהו ושמץ מנהו78’ מב’ הקצוות הנ”ל, קיימים 

אצל כל יהודי )ו(בעבודתו. 

החידוש  לעיל,  האמור  ע”פ  לבאר  ]וממשיך 
ב’תפילה למשה’:[

“תפלה  צדי”ק  שמזמור  יותר,  עוד  מובן  עפ”ז 
שנוסף  כיון   – כולם  הברכות  כל  את  כולל  למשה” 
הברכות  כל  נמשכות  למשה”  “תפלה  שע”י  לזה 
מישראל,  א’  בכל  משה  בחי’  ישנה  למטה,  לבנ”י 
ותוכן  בנ”י,  כל  את  כולל  משה  )תפלת(  ובמילא 
ד(  והעבודה  )התוכן  את  ומשקף  מדגיש  המזמור 
רעיא  הוא  שמשה  )כיון  עניניהם  בכל  עצמם  בנ”י 
ישנה  משה  שבחי’  עד  )כנ”ל(,  בנ”י  דכל  מהימנא 
פועלת  – ש”תפלה למשה”  עד  בכאו”א מישראל(, 
הכח  את  נותן  משה  )כנ”ל(,  בפועל  בעבודתו  עליו 
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הענין  מעצם  מתחיל  זה,  דמזמור  הענינים  שכל 
לכאו”א  יומשכו  האלקים”,  איש  למשה  ד”תפלה 

מישראל.

כל  את  כוללת  משה  שתפילת  נתבאר,  בס”ג 
התפילות והברכות, מצד זה ש’הנשיא הוא הכל’. 

אך ע”פ המבואר כאן, נתווסף בזה עומק:

מבני  אחד  כל  אצל  קיימת  משה  שבחי’  כיוון 
ישראל, במילא )א( ‘תפילה למשה’ היא התפילה 
של כל אחד מבני ישראל. ותוכנו של המזמור 
)ב( מדגיש ומשקף79  את )תוכן עבודת( כל בני 
ישראל )לא רק דמשה80(, ובכל עיניניהם. עד 
ש)ג( ‘תפילת משה’ פועלת על היהודי בעבודתו 

בפועל )כנ”ל(,

העניינים  לכל  הכח  כאן:  המודגש  נוסף  עניין 
ובכללם - עצם העניין ד)ב’ הקצוות  בעבודה, 
ד(’תפילה למשה איש האלקים’ - מגיע ממשה 

רבינו81. 

79( יתבאר לקמן סעיף ה'.

80( יודגש: עניין זה הובן גם בסעיף הקודם, מאחר שמשה הוא 'רעיא מהימנא' של כלל ישראל, מובן שהוא 
דואג לכולם. אלא שכאן מוסיף בזה, שכיון שבכ"א ישנה בחי' משה, הרי מזמור זה - תפילה למשה - משקף 

את עבודתו האישית - מצד ה'משה שבו'.

81( כנ"ל בסעיפים ג' וד' בארוכה.

82(  מהותה ועניינה של 'בחי' משה' הקיימת אצל כל אחד ואחד, וכיצד מתבטא ב'תפילה למשה' תוכן 
העבודה דבני ישראל עצמם, עד שפועלת על היהודי בעבודתו בפועל בקיום תומ"צ.

83( הביאור דלקמן בא בהמשך למבואר בשיחת ש"פ צו תנש"א )כנ"ל( בעניין הכפל שבמזמור )סעי' 
ה'-ז'(.

שהתוכן  מובן  לשון  כפל  ישנו  המזמור  וסוף  שבתחילת  מכך   )84
כפל. של  עניין  הוא  לסיומו(  תחילתו  )שבין  המזמור  כל   של 
ולהעיר שגם בהמשך פסוקי המזמור יש כמה לשונות כפולים: "בדור דוד" )פס' א'(, "ומעולם עד עולם" 
)פס' ב'(, "תשב אנוש עד דכא ותאמר שובו בני אדם" )פס' ג'(, ועוד. ואף שכן נהוג בכו"כ מזמורי תהילים 
זה  ובפרט שבמזמור  הדיוק.  בתכלית  הם  בתורה  העניינים  כל  הרי  מזמור(,  של  )כסגנון  לשונו  לכפול 

סיכום הסעיף: ע”י ההשפעה ממשה רבינו, בכל 
בו את שני  יש  ומצידה,  ‘בחי’ משה’,  יש  אחד 
האלקים’,  איש   - למשה  ד’תפילה  הקצוות 
ודווקא עי”ז, הוא מסוגל לקבל את )כל( ברכות 

והשפעות הקב”ה בפנימיות. 

‘משה’  אחד;  בכל  העבודה  אופני  שני   - ה’  סעיף 
ו’איש האלקים’: 

)והענין(  הלשון  בכפל  הביאור  ע”פ  זה  ויובן  ה. 
במזמור צדי”ק – כפל הן במברך )בתחלת המזמור(: 
בהברכה  והן  האלקים”,  ו”איש  ל(משה”  “)תפלה 
כוננה  ידינו  “ומעשה  המזמור(:  )בסיום  עצמה 

עלינו” “ומעשה ידינו כוננהו”45 

הלשון84  בכפל  הביאור83  פי  על  יובן82  הדבר 
והעניין, במזמור צדיק )שמתחילים לומר בשנה 
באדם  המזמור(  )בתחילת  הן  ס”ב(  כנ”ל   - זו 
והן  האלוקים’.  ‘איש  )ב(  ‘משה’.  )א(  המברך: 
‘ומעשה  )א(  המזמור(:  )בסיום  עצמה  בברכה 
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ידינו כוננה עלינו’. ו)ב( ‘ומעשה ידינו כוננהו’85.

)דלכאורה כבר כשאומרים ‘תפילה למשה’ ידוע 
כבר על מי מדובר, ומדוע צריך לכפול ולומר 
‘איש האלוקים’86, וכן בסוף ‘ומעשה ידינו כוננה 
מעשה  את  נצחי(  )באופן  יחזק  שה’   - עלינו’ 
‘ומעשה  באומרו  לחינם  כפל  ולכאורה  ידינו, 

ידינו כוננהו’(

]וממשיך ומבאר כפל הלשון:[

מעין הענין ד”איש האלקים”, “מחציו ולמטה איש 
ישנו   – במשה(  )שנאמר  האלקים”  ולמעלה  מחציו 
 – ובכללות  שבו.  משה  בבחי’  מישראל,  בכאו”א 
נשמה  חלקים:  לשני  מתחלק  מישראל  שכאו”א 
וגוף, ונשמתו היא “חלק אלוקה ממעל ממש”46, ע”ד 
“האלקים”; וגופו קשור עם בחי’ “איש”, יש ונברא.

משה  בחי’  מצד  לעיל,  שנתבאר  כמו 
שני  ודוגמת(  )מעין  בו  קיימים  שבכאו”א, 
ומחציו  איש  ומטה  ‘מחציו  של  הקצוות 

החידוש הוא )לגבי רוב המזמורים( שיש כפל לשון )עניין( הן בתחילת המזמור והן בסיומו )הערה 43 
בשיחת צו הנ"ל(.

85( וראה בפרשני הכתובים עה"פ, דשקו"ט בעניין. וראה הערה 44 בשיחת ש"פ צו.

86( אע"פ שכפל הלשון בתחילת המזמור כבר בואר בארוכה בסעי' ג' )חציו ולמטה 'איש - האלקים', 
וחציו ולמעלה 'משה' - שלכן הוא ממוצע המחבר וכו'(, מכל־מקום, עדיין נדרש ביאור כיצד ב' קצוות אלו 
)הנרמזים בכפל הלשון( קיימים בבחי' משה שבכאו"א. וע"פ ביאור זה, יובן גם תוכן הכפילות שבסוף 

המזמור, בעניין - מעשה ידינו )שלא נתבאר לפנ"ז(

87( דב"ר פי"א, ד'. מדרש תהלים על הפסוק )תהילים באבער(.

88( ראה לעיל הע' 72. 

89( נסמן בשיחת צו הנ"ל הערה 52, וכן בשיחה זו הערה 35.

נמשך  לא  וגם  ולמעלה'(  )'מחציו  ה'אלוקים'  עם  לגמרי  מתאחד  לא  ולמטה'(  )'מחציו  "איש  אבל   )90
האלוקות למטה מבחי' 'איש' )בבחי' אנוש וכיו"ב( משא"כ ע"י התאחדות משה עם עצמותו ית', שזהו 

בבחי’   – יותר  ובפרטות  אלקים87’,  ומעלה 
אלו88. קצוות  שני  קיימים  שבכאו”א,   משה 
הראשון: מהעניין   ומתחיל 
‘חלק  היא  הנשמה  וגוף,  נשמה  יש  יהודי  לכל 
אלקה ממעל ממש’ – ומקבילה ל’חציו ולמעלה 
אלקים’, ואילו הגוף הגשמי והחומרי, שהוא ‘יש 
ונברא )ואינו בביטול(’ – מקביל ל’חציו ולמטה 

איש’

ו”איש  “משה”  בין  החילוק  ה”ז   – יותר  ובפרטיות 
מורה  האלקים”  “איש  ס”ג(:  )כנ”ל  האלקים” 
אלקים  שם  עם  )הגוף(  איש  דבחי’  החיבור  על 
)בגימטריא הטבע(. משא”כ “משה” קשור עם שם 

מה – הוי’.

‘חציו   - הנשמה  בין  החילוק  יותר  ובפרטיות 
ולמעלה’ לגוף - ‘חציו ולמטה’, זהו החילוק בין 
 ‘משה’ ל’איש האלוקים’ )כנ”ל ס”ג – בנוגע למשה(: 
בחי’  בין  חיבור  על  מורה  האלוקים’  ‘איש 
‘אלוקים’  לשם  הגשמי,  הגוף   - ‘איש’ 
‘איש  בחי’  ]ולכן  ‘הטבע’89(90  )בגימטריה 
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ולמטה’[, ‘חציו  בחי’  רק  הוא   האלוקים’ 
משא”כ בחי’ ‘משה’ קשור לשם מ”ה91 - שמצרופי 
שם הוי’92, ]ולכן בחינת ‘משה’ )שם הוי’ - הוא 

‘מחציו ולמעלה’[.

הקצוות  ב’   – השני  העניין  ומפרט  ]וממשיך 
בנשמה גופא:[

מישראל  כאו”א  אצל  נמצאים  אלו  ענינים  ושני 
בחי’   – בנשמתו  הדרגות  שתי  שבו(:  משה  )בבחי’ 
)“חלק  הוי’48   שם  עם  שקשורה  שבה47,  ישראל 
הוי’ עמו”49(, ובחי’ יעקב שבה47, הקשורה עם שם 
אלקים )יעקב הוא י’ עקב50, כפי שהיו”ד דשם הוי’51 

התוכן ד'תפילה למשה', בכוחו לאחד 'איש' ו'האלוקים', וגם להמשיך אלוקותו למטה מבחי' 'איש' כו'" 
)הערה 53 בשיחת צו הנ"ל(.

91( נסמן בהערה 37 בגוף השיחה, וראה בשיחת ש"פ צו ס"ו שמקשר זאת למה שאמר משה )בשלח ט"ז, 
ז'-ח'( "ונחנו מה", ולנאמר על משה "כי מן המים משיתיהו", עיי"ש.

92( נתבאר בהערה 66 בביאור ,עיי"ש.

93( ובפרטיות יותר )א( 'משה' )ב( 'איש' )ג( 'האלוקים' קיימים אצל כל אחד ואחד מבני ישראל כפי 
שממשיך ומפרט.

94( הענין המבואר לקמן )בענין ב' הדרגות 'יעקב' ו'ישראל'(, מיוסד על הפסוק )בראשית לב, כט( 'ויאמר 
לא יעקב יקרא עוד שמך כי אם ישראל כי שרית עם אלוקים ועם אנשים ותוכל'

ואע"פ שכתוב בפסוק 'לא יעקב יקרא עוד שמך כי אם ישראל', ומשמע שבחינת יעקב כבר אינה קיימת ? 
'לא יקרא עוד שמך  יג.( בהקדים:שהקורא לאברהם – אברם, עובר על הציווי  מבואר בגמרא: )ברכות 
אברם כי אם אברהם', ועל כך שואלת הגמרא: דאם כן גם הקורא ל'ישראל' – 'יעקב' יעבור על הציווי 'לא 
יקרא עוד שמך יעקב', ועל כך עונה הגמרא שהשם יעקב שונה מהשם אברם ,שכאשר ה' ית' נתן את השם 
אברהם לאברם, מכאן ואילך נזכר רק השם אברהם, ולא כן הוא אצל יעקב ,שלאחר שה' ית' נתן ליעקב 
את השם ישראל נזכר בתורה גם השם יעקב )"וירא ה' אל ישראל במראות הלילה ויאמר יעקב יעקב"(.  

ומבאר כ"ק אדמו"ר הריי"ץ במאמר )ד"ה 'מה טובו אוהלך יעקב' תש"ג –נדפס בסה"מ אידיש ה'תש"א – 
ה'תש"ה( על פי דברי הגמ', שהחילוק בין אברם ליעקב, הוא משום ש'אברהם' הוא שם מחליף, משא"כ 
'ישראל' הוא שם התואר אך אינו מחליף את השם יעקב, כיון שב' שמות אלו הם ב' דרגות שונות בעבודת 
הבורא ב"ה, עבודת יעקב היא עבודת עבד, ועבודת 'עבד' היא בדברים פשוטים )'עקב'( ומצד היראה, 
ועבודת ישראל היא עבודת 'בן' כמ"ש 'בני בכורי ישראל' ,שהיא עבודה מצד הכרה בגדלות הוי' – וראה 

להלן בפנים והדברים עולים בקנה אחד.

משתלשל בבחי’ עקב52, וידו )אותיות יו”ד53( אוחזת 
בעקב עשו54(.

ושני העניינים הנ”ל )ד’משה’ ו’איש האלוקים’93( 
נמצאים אצל כאו”א מבני ישראל

ונשמתם.  גופם  בכללות,  )א.  עצמם:  בהם  )א(   
וב. - בפרטות( בבחינת משה שבהם - כדלקמן:

 בנשמה ישנם ב’ דרגות )בכללות(94 : 

לשם  הקשורה  שבנשמה,  ‘ישראל’  בחינת  א. 
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הוי’95 )כמ”ש ‘חלק הוי’ - עמו’96(, דרגת הנשמה 
)ואינה  והשכל’97  הגוף  מן  ‘למעלה  שהיא  כפי 

מתלבשת בפנימיות בגוף(.

'אלוקים'  של  בהגבלות  מוגבלת  ואינה  פנימיות,  בבחי'  והשפעות  אלוקות  גילוי  מקבלת  95( שהנשמה 
)צמצום וכיסוי על 'אמת הוי''( חיצוניות.

96( - 'יעקב חבל נחלתו', שבפסוק זה רואים את ב' הבחינות 'חלק הוי עמו' )בחי' ישראל'(, ו'יעקב חבל 
נחלתו'. 

ומוסבר בתניא  )אגה"ת פ"ה(: שהענין של 'יעקב חבל נחלתו' הוא: "כמו החבל שראשו א' קשור למעלה 
וקצהו למטה, כי הנה פשט הכתוב מה שכתוב 'ויפח' הוא להורות לנו כמו שעד"מ כשאדם נופח לאיזה 
מקום אם יש איזה דבר החוצץ בינתים אין הבל הנופח עולה ומגיע כלל לאותו מקום ככה ממש אם יש 
דבר חוצץ ומפסיק בין גוף האדם לבחי' הבל העליון . . וזהו עניין הכרת שנכרת ונפסק חבל ההמשכה 

משם הוי' ב"ה וכו'".

ומבאר הצ"צ )ספר הליקוטים ערך יעקב עמ' א'קא( ש'מ"ש בכרת, תכרת הנפש מחמת עובי עבירות חמורות שהוא 
 חייבי כריתות זה נאמר על בחי' יעקב שנכרתה משורשה ,אבל בחי' ישראל אינה נפרדת ממנו ית' בשום אופן'. 

והעולה מביאורם שרק בבחי' יעקב – ישנו העניין של 'חבל נחלתו' – פירוד מאלוקות, אך בבחי' 'חלק 
הוי' עמו' לא שייך פירוד כלל. )שאע"פ שזהו רק 'חלק' אבל ה'עצם כשאתה תופס במקצתו אתה תופס 

בכולו'(.

ועפ"ז אפשר לבאר )בדא"פ עכ"פ( הסיבה מדוע בחר כ"ק אד"ש מה"מ להביא פסוק זה דווקא, דלכאורה 
עדיף להביא פסוקים אחרים )שבהם מפורש שקאי על הנשמה( בדוגמת 'חלקי הוי' אמרה נפשי', 'נר הוי' 
נשמת אדם', אלא מפני שבפסוק זה רואים את ב' הבחינות גם יעקב וגם ישראל, ובזה גופא, את החידוש 

בבחי' ישראל - 'חלק הוי' עמו' שאינו תלוי ב'חבל נחלתו', כנ"ל.

97( לשון כ"ק אדמו"ר הצ"צ בספר הליקוטים שם.
)ענין זה מתבטא גם בשם 'ישראל', אותיות 'לי ראש' )היינו שהראש הוא לו, מאחר שהוא למעלה הימנו((
'ישראל עלו במחשבה' – דרגת נשמות בני  67 בשיחה( מקשר זה למה שנאמר  ובתורה אור )שבהערה 

ישראל כפי שהם בשורשן, וראה בהערה הבאה.

98( ראה לדוגמה ספר הליקוטים ערך מצרים )עמ' א'תב(.
ושם: "ענין ב' השמות ישראל ויעקב הם נגד ב' השמות הוי' ואלוקים  . . ולכן בישראל כתיב כי שרית 
עם אלוקים לפי ששורשו משם הוי' המושל על שם אלוקים  . . והנה חלק הנשמה המלובשת בגוף נק' 
יעקב יו"ד עקב, וחלק הנשמה שבבחינת מקיף על הגוף נקרא ישראל - לי ראש, ומבחי' המקיף נמשך כח 
ועוז לחלק המלובש בגוף להיות שר ומושל על נה"ב, והיינו ענין 'הוי' אלוקיכם' שילוב הוי' באדנות שיהי' 
ביטול היש. ומזה נמשך ג"כ התחברות והמשכות ב' בחינות הנשמה שיתפשט ויומשך בחי' ישראל בבחינת 

יעקב, וזהו לא יאמר עוד שמך יעקב כי אם ישראל יהי' שמך שילוב הוי' באדנות".

99( אמנם בביאור בפרטיות יותר גם הגוף עצמו אינו בבחי' שם 'אלוקים', כ"א מתקשר ותתאחד עם שם 
'אלוקים', והוא עצמו בבחי' 'איש' - כדלהלן.

שקשורה  שבנשמה,  ‘יעקב’  בחינת  ב. 
‘אלוקים’99,  שם  מבחינת   - בגוף98  ומתלבשת 
הוי’(  שם   - הנשמה  אור  על  והעלם   )כיסוי 



30

אך היא רק קשורה עם שם אלקים, ואילו היא 
עצמה מבחי’ שם הוי’100, 

]כמו שרואים זאת ב)א( בשמו של ‘יעקב’ - י’ 
עקב, היינו שהיו”ד של שם הוי’, נמשך ומתלבש 
ב’עקב’101 – המורה על שם אלוקים )הגוף – ראה 
הערה(. וכן )ב( בסיבה שנקרא בשם זה, ‘ואחריו 
יצא אחיו וידו אוחזת בעקב עשיו ויקרא שמו 
יעקב’ – ידו אותיות יו”ד )של שם הוי’(, )ובפרט 
ש(אוחזת בעקב ‘עשיו’ - שמורה על ירידה102[ 

]אמנם ב’ דרגות אלו הם עדין ה’משה’ שבכאו”א, 
ומהם נשתלשל:[

הוי’55(  )משם  הנשמה  בין  החילוק  מתבטא  ומזה 

100( ראה גם בנוסף, בספר הליקוטים ערך יעקב עמ' א'צ, ש'שם יעקב הוא בחי' שם הוי' המושל על שם 
אלוקים', עיי"ש.

101( החלק הנמוך ביותר בגוף האדם המקבל את החיות המועטת ביותר,
ונתבאר בהרחבה יותר בספר הליקוטים הנ"ל, וז"ל: 'ופירוש יעקב יו"ד עקב, אבל ישראל פי' לי ראש 

,וכמו שהראש גבוה למעלה מעלה מבחי' העקב והרגל, כך בחי' ישראל הוא למעלה מבחי' יעקב'.
  

102( ע"פ שיחת יום שמח"ת ה'תשל"ה, )הנחה פרטית בלתי מוגה(.
 

103( כנ"ל שחלק הנשמה של 'ישראל' אינו מתלבש בגוף בפנימיות )כ"א באופן מקיף(, משא"כ 'יעקב' 
מתלבש בפנימיות בגוף - ובמילא הגוף הוא בדוגמת חלק זה שבנשמה )ולכן נקט בלשון 'מתבטא'(.

104( המכסה ומעלים על אור הנשמה )הקשורה לשם הוי'(,
בדוגמא דלמעלה -  ש'שמש ומגן, הוי' אלוקים' )תהילים פ"ד, ב'( "פירוש מגן הוא נרתק לשמש להגן 
שיוכלו הבריות לסובלו . . וכמו שהנרתיק מגן בעד השמש כך שם אלוקים מגין לשם הוי' ב"ה" )תניא 

שהיוה"א פ"ד(.

105( בלבד, ולא ממש כנ"ל בהערות.

ג'  פה  יש  ואם־כן  יותר.  נחותה  במדריגה  שהוא  כפי  עצמו,  הדבר  עניינה,  שהשתלשלות  כידוע,   )106
מדריגות:

א. החילוק בשם הוי' גופא – ב' הבחינות דהנשמה )יעקב וישראל(
ב. החילוק בין שם הוי' לשם אלקים )נשמה וגוף(

ג. החילוק בין שם אלקים )אלקות שבערך לבריאה(, לבריאה הגשמית ממש )חומר הגוף עצמו(

כו’  משתלשל  שמזה  עד  אלקים56(,  )משם  והגוף 
ו”מחציו  איש”  ולמטה  “מחציו  בין  החילוק  למטה 

ולמעלה האלקים”.

ומב’ דרגות אלו בנשמה, נוצר החילוק )התוכני( 
הנשמה  ש)א(  הגוף103:  ו)ב(  הנשמה  )א(  שבין 
עצמה, היא )בכללות( משם הוי’ )כנ”ל(. ואילו 

)ב( הגוף הוא משם אלוקים104

]וחיבורם יחד הוא ע”ד105 החיבור של ‘משה’ עם 
‘איש האלוקים’ אצל משה:[  

גוף(  ו)ב(  נשמה  )א(  של  אלו  בחי’  )מב’  ומזה 
נשתלשל למטה יותר106 החילוק בין ב’ הבחינות 
לבריאה(  שבערך  אלוקות   - )כנ”ל  ד’אלוקים’ 
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ובחי’ ‘איש’ - הגוף הגשמי ממש107.

]וחיבור ב’ דרגות אלו הוא ע”ד501 החיבור של 
‘איש’ עם ‘האלוקים’ אצל משה108[

ד”משה”  אלו  ענינים  שני  ישנם  שביהודי  כשם 
ו”איש האלקים” – כמו”כ הוא בעבודתו, ב”מעשה 
בסיום  ידינו”  ד”מעשה  בהכפל  וכמודגש  ידינו”, 
ומעשה  עלינו  כוננה  ידינו  )“ומעשה  המזמור 
ידינו כוננהו”( – העבודה בעניני קדושה – “מחציו 
)עניני  וחול  רשות  בעניני  ועבודה  ולמעלה”; 
העולם( – “מחציו ולמטה”. ובכללות – העבודה עם 
עצמו )“מחציו ולמעלה”(, והעבודה בבירור העולם 

)“מחציו ולמטה”(.

אלו  עניינים  שני  ישנם  יהודי  שבכל  כמו 
)גופו([  האלוקים’  ו’איש  )נשמתו(  ]‘משה’ 
בעולם109:  עבודתם  ל:)ב(  בנוגע  גם  הוא   -כן 

107( שלגבי הגוף, שם 'אלקים' נחשב כ'הוי'', ועל בחי' זו דאלקות הגוף מעלים ומסתיר )ע"ד אלוקים - 
להוי'(, ולכן אינו מרגיש אלוקות כלל.

 

108( ראה לעיל הערה 68.

בעולם(: בעבודתם  גם  ה"ה  ישראל  אצל   קיים  הדבר  באם  )מדוע  בזה  וההסברה   )109 
ידוע )שבת עז:, אבות ספ"ו( ש'כל מה שברא הקב"ה בעולמו, לא ברא דבר אחד לבטלה', ו'כל מה שברא 
הקב"ה בעולמו לא בראו אלא לכבודו', הרי ק"ו אם 'אפילו שאתה רואה אותם כאילו הם מיותרים בעולם, 
כגון זבובים ופרעושין )וראה בלקו"ש חכ"א שיחה ב' לפרשת וארא( יש להם כוונה ותכלית', כל שכן 

באדם שהוא תכלית הבריאה, כל דבר או כח שקיים בו צריך להיות מנוצל לעבודה בפועל. 

110( ובזה מתורצת השאלה דלעיל )ריש הסעיף(, בכפל הלשון בסיום המזמור, ונתבאר יותר בסעיף הבא.

111( בשיחה זו לא מבאר מדוע, וכיצד רואים זאת בלשון הכתוב - 'ומעשה ידינו כוננה עלינו', אך בשיחת 
ש"פ צו ס"ז מבאר זאת וז"ל: 'ומעשה ידינו כוננה עלינו - באופן של מקיף )'עלינו'( מלמעלה, להיותו 
בלי גבול בתכלית', ומציין לתניא )אגה"ק סכ"ג(, ושם: 'אבל ההשראה היא . . בלי גבול ותכלית, ואינו 
יכול להתלבש בנפש גבולית, כ"א מקיף עליה מלמעלה מראשה ועד רגלה . . כמ"ש 'ויהי נועם ה' אלוקינו 
עלינו, ומעשה ידינו כוננה עלינו', כלומר כי נועם ה' אשר הופיע במעשה ידינו בעסק התורה והמצוות 

מתלבש בנפשנו ושכלנו וכו'', עיי"ש.

112( אבות פ"ב משנה י"ב, )וראה רמב"ם הלכות דעות ספ"ג, טושו"ע או"ח סרל"א(. 

המזמור,  שבסיום  בכפל  גם  זאת  שרואים  כפי 
שלאחרי שכפל את ב’ הדרגות – בנוגע לבנ”י 
בנוגע  עוה”פ  כופל  המזמור,  בתחילת  עצמם, 

ל’מעשה ידינו’ )עבודת בנ”י בעולם(110: 

א. ‘ומעשה ידינו כוננה עלינו’ - מורה על העבודה 
 בענייני קדושה - ע”ד ‘מחציו ולמעלה - אלקים’111, 
– מורה על העבודה  כוננהו’  ידינו  ‘ומעשה  ב. 
בענייני הרשות והחולין )ענייני העולם - שגם 
אותם צריך לנצל לקדושה  - ‘וכל מעשיך יהיו 
לשם שמים’112( - ע”ד ‘מחציו ולמטה - איש’.

ב’  הם  הבחינות  ב’  יותר  ובכללות 
באו”א:  שישנם  כלליות   עבודות 
לענייני  )לדאוג  עצמו  עם  עבודה  א. 
ולמעלה’(  ‘מחציו   - שלו   הנשמה 
ב. עבודה בבירור העולם )שבזה נכלל גם עבודה 

עם הגוף - שצריך תיקון, ‘מחציו ולמטה’(.  
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]וממשיך ומקשר ב’ העניינים: שעל ידי משה 
בנ”י  עבודת  הכח שכל  ניתן  מבנ”י,  שבכאו”א 

תעשה בשלימות:[

בשני  והמשכה(  )ברכה  לפעול  שהכח  לומר,  ויש 
אופני העבודה – בא ממשה רבינו, בחי’ משה שבכל 
שכלולה  משה,  )בחי’  את  בו  יש  שיהודי  עי”ז  א’: 
)נשמה  האלקים”  ו”איש  ד”משה”  הענינים  מ(שני 
 – בשלימות  לעשות  הכח  את  לו  נותן  ה”ז  וגוף(, 
הן  העבודה,  אופני  שני  את   – ד”כוננהו”  באופן 
בבירור  העבודה  והן  קדושה,  בעניני  העבודה 

113( מושג תורני, ישנו אדם הנקרא 'חבר', הנוהג בחומרות רבות )המקפיד על מעשרות, למשל(, אחת 
החומרות היא, העיסוק בחולין )פירות שאינם קדושים בקדושת תרומה וקודש(, על 'טהרת הקודש' – שנשמרים 
 מכל סרך טומאה, כפי הכללים החמורים שישנם בנוגע לפירות קודש )למשל: 'יש רביעי בקודש' וכו'(. 

ועיי' בכל־זה ברמב"ם הל' שאר אבות הטומאות פי"א-ב. 

114( לשון כ"ק אד"ש מה"מ לקו"ש חל"ז ע' 53.

וראה לקוטי תורה 'תורת שמואל' תרל"ו א ע' קכ"ו ושם: 'חולין שנעשו על טהרת הקודש פי' שהנה"ב 
שהוא בחי' חולי חולין רחוק מאד מבחי' בקירבך קדוש כו' יהי' הוא עצמו עטה"ק, ע"ד 'קדש עצמך במותר 

לך'.

ומבאר כ"ק אד"ש מה"מ: בלקו"ש חט"ו שיחה לפ' מקץ )ג( ע' 359 ואילך: )בביאור ב'פנימיות העניינים' 
על פירש"י עה"פ: 'חלילה לעבדיך מעשות כדבר הזה': חולין הוא לנו לשון גנאי' :( שיהודי מצד עצמו 

אינו שייך כלל לענייני חולין שזה 'גנאי' עבור היהודי, 

והסיבה שבכח היהודי להפוך את ענייני החולין לטהרת הקודש ולהתעסק בהם )בשעה שהם 'גנאי' עבורו( 
היא מפני שלהקב"ה ישנה דרגה זו שמצידה )וז"ל( "גם דרגת האור האלוקי שהוא לפי ערך העולמות, אינו 
נתפס ח"ו בעולמות ולא קיים אצלו עניין של 'חולין' ח"ו . . ולכן כך גם אצל היהודי שהוא 'חלק אלוקה 

ממעל ממש' שאף כאשר הוא עסוק בענייני חולין, אין הוא נקשר אליהם 
)ובהערה 23 שם: 'היינו שגם הארת הנשמה שמתלבשת בגוף . . אינה נתפסת בזה . . דגם הארת הנשמה 

היא עצמית . .'(, 
ובפנימיותו הוא עדין נבדל מהם , וזוהי הסיבה לכך שיהודי יכול להפוך את ה'חולין' ל'טהרת הקודש', כי 

בפנימיותו הוא נעלה לחלוטין מ'חולין'", עכ"ל.

הביאור(  בגוף  כנ"ל  הנמוכה  )הבחי'  יעקב  שנקראת  הנשמה  בחי'  שגם  שם  מדבריו  והעולה 
הקודש'.                                                                                                                                           ל'טהרת  ה'חולין'  את  להפוך  יכול  ולכן  בעולם  נתפסת  אינה   - בגוף  שמתלבשת 
                                                                                                                                                      

115( 'מחוזק באופן יסודי' - לשון כ"ק אד"ש מה"מ ס"ז, בפירוש המילה 'כוננהו'.

העולם )בבחי’ חולין שנעשו על טהרת הקודש57(.

הנזכרים  האופנים  בשני  לפעול   והכח 
הקשורים  בדברים  העבודה  ]גם 
)וב(העולם  עם  העבודה  וגם  לקדושה, 
‘חולין’   בבחי’  שהם  שהעניינים   )באופן 
יהפכו  לקדושה(  שייכים  אינם  )-שבחיצוניות 
טהרת  על  שנעשו  ‘חולין  ע”ד   - לקדושה 
‘טהרת  בדרגת  הם  שלו  ‘שהחולין’  הקודש’113 
יסודי115,  מבוסס,  חזק,  באופן  הקודש’114([, 
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ה’משה’   - רבינו117  ממשה  ניתן  ובשלימות116, 
שבכאו”א מישראל118, ]כיון שבבחי’ זו יש את 
ב’ הקצוות ד)א( ‘משה’ - נשמה )‘חציו ולמעלה’(, 
ו)ב( ‘איש האלוקים’ - גוף )‘חציו ולמטה’(, ומזה 

משתלשלים החילוקים בעבודה, כנ”ל[.

איש  )משה,  הקצוות  ב’  הסעיף:  סיכום 
)הנשמה(  משה’  ב’בחי’  קיימות  האלקים( 
זהו   – ובכללות  וישראל(,  )יעקב  יהודי  שבכל 
עניינים  ב’  כמו”כ  לנשמה.  הגוף  בין  ההבדל 
מישראל  כאו”א  של  בעבודתו  קיימים  אלו 
הגוף(. ובענייני  הנשמה,  בענייני   )העבודה 
והכח לכל זה – ניתן מ)בחי’( משה רבינו )שבכל 

אחד(.

שלם'.  שיהיה  כוננהו  'וטעם  וז"ל:  עה"פ  עזרא   - האבן  פירוש  ראה   )116
קודש'  בגדי  'ועשית  ד"ה  תצוה  האמצעי  האדמו"ר  במאמרי  גם   וראה 
וז"ל שם: 'וזהו כוננהו כ'כן' ובסיס המקיימים הדבר שעומד עליו כמו 'בצדקה תכונני' שע"ז א' ומעשה 

ידינו כוננהו' וראה לעיל הע' 45.
 

117( כמו שנתבאר בארוכה בס"ג וד'.

118( שהוא ניצוץ מנשמת 'משה רבינו' הכללית )וראה ספה"מ מלוקט ח"ו עמ' מ', שמקשר בחי' זו עם 
ה'ניצוץ משיח' הקיים בכל יהודי(.

"ובפרט   - לשבת  זה  מקשר  ושם  ס''ח,  צו  ש''פ  בשיחת  להמבואר  בהמשך  הוא  כאן  המבואר   -  )119
שבת'',  עם  מיוחדת  שייכות  יש  זו  שלתפילה  מובן,  ועפ''ז  שבת,  מתפילת  חלק  היא  למשה'   ש'תפילה 
עבודת  היא  דשבת  העבודה  שעיקר  בזה  "ויומתק  שם:   80 ובהערה 
בשבת'',  אורות  האלף  אליו  שחוזרין   - משה'  'תפילת  ובפרט   .  .  התפילה 
ומציין לאוה''ת ויצא, ששם נתבאר שתפילת שבת היא ע''ד תפילה למשה - תפילת עשיר, משא''כ בשאר 
ימות החול התפילה היא ע''ד - 'תפילה לעני' - דלית לה מגרמא כלום וכו'. עיי"ש, ובמקומות שמציין 

בהערה שם.

לכן  מזמורים,  הי''א  כל  של  וההתחלה'  ה'ראש  היא   – למשה'  'תפילה   - משה  שתפילת  וכיון   )120
צ''ב(.  מזמור   - השבת'  ליום  שיר  'מזמור  )כולל  המזמורים  י''א  כל  של  התוכן  את  בתוכו  כולל   הוא 

סעיף ו’ - חיבור ב’ הקצוות 
בענין השבת, ועפ”ז ביאור 

הכפל שבסיום המזמור:

ו. דוגמא לזה – מצינו בענין השבת :

הי”א  )בהמשך  השבת”   ליום  שיר  “מזמור  עה”פ 
“עיסקא  חז”ל   אומרים  משה(  שאמר  מזמורים 
)דעיסקא  שהכפל  בכ”מ   ומבואר  כפול”.  דשבתא 
שבתא  דמעלי  הדרגות  שתי  כנגד  הוא  דשבתא( 
ומנוחה  היגיעה  בערך  מנוחה  דשבתא,  ויומא 
בעצם, ע”ד החילוק בין שם אלקים )אלקות בערך 

הבריאה(, ושם הוי’ )אלקות שלמעלה מהבריאה(.

דוגמא לכך ]שבעבודת היהודי ישנם ב’ קצוות 
מיום  ניתנת  האלוקים’([,  ו’איש  )ד’משה’  הנ’’ל 
בהמשך  )הבא  בתהילים  צ’’ב  מזמור  השבת119: 
‘מזמור  במילים:  פותח  למשה’120(  ל’תפילה 
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שיר ליום השבת’ -  ואומרים חז’’ל121 )דלכאורה 
‘מזמור ו’שיר’ זה היינו־הך ומדוע כופל122( ‘כל 
עיסקא דשבת כפול’ )=כל עסק של שבת הוא 
 כפול(, וממילא גם במזמור זה המילים כפולות.
דשבתא’  ב’יומא  שהכפילות  בזהר,  ומבואר 
)וכחלק מזה, גם הכפילות במזמור זה( היא כנגד 

ב’ דרגות של ליל שבת, ויום השבת123.

עניינה  )בכלל(  שבת  בזה:  והעניין 
דרגות,  ב’  עצמה  ובמנוחה   מנוחה, 

א. מנוחה שבערך ליגיעה, וב. ‘מנוחה בעצם’

הדברים:   ]ביאור 
בפשטות,  שמובן  כפי  תענוג.  עניינה  מנוחה, 
ומתענגים  נחים  מאומצת,  עבודה  שלאחרי 

וראה בשיחת ש"פ צו ס''ח שמביא המדרש )ב''ר ספכ''ב ובמ''כ שם( ש''בא משה וחדשו על שמו 'מזמור 
שיר ליום השבת' ר''ת משה.

121( במדרש תהילים עה''פ וז''ל: 'מזמור שיר ליום השבת, אמר ר' יצחק 'ראו כי נתן לכם )את( השבת', 
מה ראו? אמר רבי יוסי: מרגניתא דיהבת לכו )מרגלית שנתתי לכם(, כל עיסקא בשבת כפול, לחם משנה 
- שני העומר לאחד, קרבנה כפול - שנאמר 'וביום השבת שני כבשים', עונשה כפול -  שנאמר 'ומחלליה 
'זכור  'וקראת לשבת עונג לקדוש ה' מכובד', אזהרותיה כפולות –  ' שכרה כפול - שנאמר  מות יומת, 

ושמור', מזמור כפול - מזמור שיר ליום השבת'.

122( ובלשון אדמוה''ז )בסידור עם דא''ח – נסמן בהערה 65 בשיחה(: 'והנה במה שכתוב 'מזמור שיר.. יש 
לומר במה שכפל הענין של ה'שיר', בלשון 'זמר' ובלשון 'שיר', והוא במה שהזכיר שניהם 'מזמור ' ו'שיר', 
ובשאר המזמורים על הרוב לא הזכיר  אלא אחד מהם או שיר או מזמור, כמו 'מזמור לדוד בברחו וכו' ,' 

או 'שיר המעלות' וכיוצא, 
ואם אמר 'שיר מזמור', או 'מזמור שיר' זהו לכוונה מיוחדת''.

שבת(,  )ויום  דשבתא'  ו'יומא  שבת(  )כניסת  שבתא'  'מעלי  הזהר:  בלשון   )123 
ובזהר שם מבאר זה על הפסוק 'את שבתותי תשמורו' )'תרין'( ומבאר עפ"ז הכפל ד'זכור ושמור':

'ושמרו בני ישראל את השבת' - 'הא לילא, רזא דנוקבא'. 'זכור את יום השבת' 'הא יום, רזא דדוכרא' 
)ש'זכור' – מלשון זכר, משפיע )מלמעלה למטה( – הולך על יום השבת. ו'שמור' הוא ליל שבת, בחי' נקבה 

- מקבל )מלמטה למעלה( – כדלהלן בפנים ובהערות.(

)ועפ''ז מתורצת הסתירה בין ב' מאמחז"ל: 'אילו היו ישראל משמרין שבת אחת כתיקונה מיד הי' בן - דוד 
בא. ו'אלמלי משמרין ישראל שתי שבתות וכו'', כי פירוש שתי שבתות הוא שתי שבתות שבכל שבת 

)לקו''ת בהר מא, א((.

 מהעבודה שנעשתה. ובתענוג גופא שני דרגות:
לאחר  עד”מ,  והוא  ליגיעה,  שבערך  תענוג  א. 
להסביר  או  מפואר,  בניין  לבנות  סיים  שאדם 
מהעניין  מתענג  הרי־הוא  נאה,  שכל  דבר 
ודבר   – המלאכה  ביופי  מתבונן  הוא  שנעשה, 
שהמלאכה  )וככל  נפלא.  לתענוג  לו  גורם  זה 
בתענוג( יתווסף  ומדוייקת,  מאומצת   יותר 
ב. לאחר מכן, ע”י תענוג זה )שבערך ליגיעה(, 
התענוג  כח  מעצמות  התענוג  ‘התגלות  נעשה 
התענוג  התפשטות  ריבוי  להיות  בנפש  שיש 
המפואר  בבנין  ומטייל  משתעשע  שהאדם   .  .
הוא  והשעשועים  הטיול  שאותו   .  . כשגמרו 
שאת  ביתר  ושמחה  תענוג  אח”כ  לו  גורם 
לבד  הבנין  עצם  מצד  להתענג  שראוי  ממה 
עשה  אשר  מכל  שהתענוג  אלא  זה  ואין 
שהוא  הנפש  מפנימיות  גילוי  להיות  גרם 
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‘בעצם’. תענוג   – והשמחה124’  התענוג   בחי’ 
וברוחניות125: בחי’ הא’ – מנוחה שבערך ליגיעה, 
היא כנגד ליל שבת מפני שבליל שבת הוא עליות 
העולמות להכלל במקורם, ועי”ז מתעורר התענוג 
מ’כל אשר עשה’ – מעבודת התחתונים בבירור 
 ענייני העולם )תענוג ומנוחה שבערך ליגיעה(
המשכות  נעשה  השבת,  ביום   – ולאחר־מכן 
מלמעלה למטה – ממקור התענוגים )‘פי’ ועניין 
תענוג  בחי’  הנה  כי  העניין,  התענוגים:  מקור 
התענוג שבאדם.  עניין  כמו  ח”ו  אינו  למעלה, 
שמקבל התענוג מדבר שחוץ ממנו כמו מאיזה 
לא  ית’  אצלו  למעלה  משא”כ   .  . ערב  מאכל 
ממנו,  שחוץ  דבר  לך  אין  כי  כן,  לומר  שייך 
אלא שהוא בעצמו ית’ הוא התענוג, ונק’ מקור 
התענוגים. וזהו ענין עתיקא קדישא126’( , ‘מנוחה 

)ותענוג( בעצם’[ 

למשה  ‘תפילה  )במזמור  החילוק  ע’’ד  וזה 
)אלוקות  ‘אלוקים’  שם  בין  האלוקים(’(  )איש 
שבערך לבריאה( לשם ‘הוי’ )אלוקות שלמעלה 

124( לשון הצ"צ, אוה"ת נח נז, ב.

125( עניין זה נתבאר גם בלקו"ש חי"ד שיחה א' לפרשת 'ואתחנן' ס"ו, שבליל שבת נפעלת עלית המלכות 
)נוקבא( מבי''ע לאצי', ובמילא אין צורך לברר בירורים, משא''כ יום שבת זה בחי' ז''א - מידות דאצילות.
המלכות  של  העליה  שזה  נקבה,  לשון   - בה'  'וינוחו  תפילה  אומרים  שבת  שבליל  לכך  זאת  )ומקשר   
לאצילות, בשונה מימי החול שצריך לברר בירורים כנ''ל, )ולכן לקליפות אין 'תפיסת מקום' - שאין עניני 

תאוות האכילה וכו'. כ''א אדרבה צריך לענג את השבת וכו'(
שייך וקשור לעבודת האדם )עליות כל  וכו'(  וביטול הקליפות  זה )עליית המלכות   אבל מובן שעניין 
הבירורים שנעשו במשך השבוע – ע"י עבודת האדם( "ולכן ארז''ל )בנוגע לעבודת בנ''י(: 'נעשה שותף 
להקב''ה במעשה בראשית.. ודבר זה נעשה תומ''י בכניסת שבת ע''י קבלת השבת ושמירתה אז. ואח''כ 
כשכרה של עבודה זו, מתעלים אח''כ )ביומא דשבתא( לדרגא נעלית יותר, לגילוי האור דז''א דאצילות", 

ועיי''ש בהערות.

126( שם, נח, ב.

127( לשון כ''ק אד''ש בשיחת צו הנ''ל ס''ח, עיי'ש.
 

128( כנ"ל בפנים.

129( כנ''ל בהערות ש'כוננה עלינו' – הוא בחי' מקיף ולא נמשך ב'מעשה ידינו' עצמם )כ'במעשה ידינו 
כוננהו'( -  'מנוחה בעצם' )ללא שייכות ל'מעשה ידינו' דהתחתונים(.

מהבריאה(, ובשבת באים שניהם יחדו, כפול127.

ועפ”ז י”ל שזהו הכפל בסיום המזמור: ביום השבת, 
כאשר ישנו ה”ויהי נועם ה’ אלקינו עלינו”, נעשית 
ע”י  שנפעלת  השלימות  ]בדוגמת  כפולה  שלימות 
“תפלה למשה”, הקשורה עם שבת[: “ומעשה ידינו 
כוננה עלינו” – השלימות דמנוחה בעצם, ו”ומעשה 
ידינו כוננהו” – גם השלימות דמנוחה בערך היגיעה 
צבאם”62(  וכל  והארץ  השמים  )“ויכולו  החול  בימי 
]נוסף ע”ז ששבת מיני’ מתברכין כולהו יומין63  גם 

על העבודה בימי החול שלאחרי זה[.

את  להבין  ניתן  זה,  ביאור  וע”פ 
המזמור: בסיום  בכפל   הפירוש 
‘נועם’  עלינו’,  אלוקינו  ה’  נועם  ‘ויהי 
וע”י  שבת128,   - ס”א(  )כנ”ל  תענוג  הוא 
כפולה:  שלימות  נפעלת  זו  דרגא   הארת 
עלינו’  כוננה  ידינו  ‘ומעשה  א. 
בעצם129.  מנוחה  של  השלימות   - 
השלימות   - כוננהו’  ידינו  ב.’ומעשה 
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החול  שבימי  ליגיעה  שבערך  דמנוחה 
צבאם(  וכל  והארץ  השמים   -  )ויכולו 
כולי  מתברכין  ‘מיני’  שבשבת  לכך  ]נוסף 
יומין’130 - שזה מורה על השייכות שלה לשאר 

ימי השבוע - מנוחה שבערך ליגיעה[

ובכללות יותר: כוננהו ב”מעשה ידינו” דימי החול, 
כאשר  השבת,  ביום  עלינו”  כוננה  ידינו  “ומעשה 

“כל מלאכתך עשוי’”64.

ובכללות יותר – שני הבחינות ד’כוננה עלינו’ 
 ו’כוננהו’ מורים על העבודה במשך כל השבוע: 
שהחיזוק והנצחיות )כוננה, כוננהו( ב’מעשה ידינו’ 
נמשך גם בעבודה דשבת - מעשה ידינו כוננה 
 עלינו כש’כל מלאכתך עשויה’ – )ראה הערה(131 
וגם בעבודה דימי החול - ומעשה ידינו כוננהו’ 

)ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך132( 

בחינות:  ב’  ישנם  השבת  ביום  הסעיף:  סיכום 
‘מעלי דשבתא’ ו’יומא דשבתא’ – מנוחה שבערך 
ליגיעה, ומנוחה בעצם. וב’ בחי’ אלו הם כנגד 
השבת(  )עבודת  עלינו’  כוננה  ידינו  ‘ומעשה 
השייכת  השבת  )עבודת  כוננהו’  ידינו  ‘ומעשה 
ימי  עבודת  כנגד  הוא  ובכללות  החול(,  לימות 

130( ממנו ועל ידו מתברכים כל הימים שלאח''ז - ששת ימי השבוע )כולל גם השבת שלאחריו( 

זה. שמביא  צו  ש"פ  בשיחת  גם  ראה   )131 
ולכאורה רואים בדיוק של 'כוננה עלינו' - מקיף )שם סעי' ו'(, שלא נמשך ב'מעשה ידינו' עצמם - 'להיותו 
בלי גבול ותכלית', גם את העניין הזה, שכיוון שכל מלאכתו עשויה, לא )צריך ו(נמשך בעבודה בפועל, 

כי הכל מוכן. 

132( ראה בשיחת ש"פ צו )שם(, שמקשר זאת לפסוק זה.

133( נוסף למבואר לעיל )ס"ו( ע"פ המדרש )'כל עיסקא דשבת כפול'( שקאי על ב' הבחינות בשבת 'מעלי 
שבתא' ו'יומא דשבתא' )- ז"א ומלכות( שהם כנגד ב' הבחינות של 'משה' ו'איש האלוקים'.

134( ראה לעיל הע' 122

החול, ועבודת השבת.

סעיף ז’ - עבודה עם האדם 
והעולם, בשני אופנים, ורמיזתם 

בכפל ד’מזמור שיר’:

שיר  ד”מזמור  בהכפל  גם  מרומז  שזה  ולהוסיף,  ז. 
)ליום השבת(”, “מזמור כפול”60:

)של  הקודם  בסעיף  הנזכרות  הבחינות  ב’ 
מרומזים  האלוקים’(   - ו’איש  הוי’,    - ‘משה’ 
צ”ב133: מזמור  בתחילת  הלשון   בכפל 
)א( ‘מזמור’, ו)ב( ‘שיר )ליום השבת(’ - מזמור 

כפול134: 

]וממשיך ומבאר העניין בכפל הלשון:[

הוא  דמזמור  הוא,  ו”שיר”  “מזמור”  בין  החילוק 
בכלי ושיר הוא בפה65. ובעבודה רוחנית: שיר בפה 
מורה על הדרגא של אור )המשפיע(, ומזמור בכלי – 
הוא הכלי )המקבל(. וע”ד החילוק בין אור הנשמה 
)משם הוי’, “משה”( וכלי הגוף )משם אלקים, “איש 

האלקים”(66.
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)ב(  לבין  )א(’מזמור’,  שבין  התוכני  ההבדל 
)דווקא135(,  בכלי  הוא  שמזמור   : הוא  ‘שיר’, 
ו’שיר’ הוא בפה136 בלא כלי, )ושניהם באים יחד 

במזמור זה(: 

היהודי: של  הרוחנית  בעבודה  בזה   והעניין 
)מתעורר  הפנימיות  על  מורה  שיר  )א( 
חיצוניים(. עזרים  ללא  בעצמו,   מהניגון 
משפיע137[   - ‘אור’  בבחינת   ]שזה 
על  מורה   - ב’כלי’  ‘מזמור’  )ב(  משא”כ 

135(הוספת כ''ק אדמו''ר הזקן בסידור עם דא"ח )שבהערה 122( . וכן הוא גם בלשון הגמרא 'זמרא במאנא 
)=כלי( דווקא'. ועניין זה מדויק גם בלשון הפסוק )תהילים צח, ה-ו:( 'זמרו לה' - בכינור, בכינור וכל 

זמרה: בחצוצרות וקול שופר הריעו לפני המלך ה'' )וראה שיחת ליל ו' דחג הסוכות תשמ"ח(
ובלקו"ת )נסמן בהערה 65 בשיחה )ברכה צח(( מוסיף ביאור בזה, וז"ל: 'מזמור הוא לשון זמר והתחלקות 
כמ"ש וכרמך לא תזמור, שהוא לשון פירוד והתחלקות של הניגון שנחלק לחלקים קטנים בתוך הכלי זמר, 

משא"כ השיר )וכמו"כ הוא למעלה('.

136( וראה עוד בזה, במכתב כללי די"א ניסן תשמ"ח.

137( 'אור' - הוא העניין כפי שהוא בעצמו )בלי 'כלים' שמתחשבים במקבל ההשפעה(, וזה ע"ד השיר - 
כמו שהוא בעצמו,  )בלי כלי זמר(, הדרך שהמקבל יקלוט בכוחותיו שלו את ההשפעה הוא ע"י ה'כלים', 

ובנדו"ד - כלי הזמר, שגורמים ומוסיפים בשמחה )מאחר  שמתקבלים טוב יותר(, וכנראה במוחש.

138( ובכללות, עניין זה שייך למלאכים שנלקחו מ'חיצוניות העולמות' – מלכות, 'ולכן לא ימצא בהם 
בחי' הביטול האמיתי, להכלל במקורו כ'נר בפני אבוקה', הכלי שלהם מעכב, ולזאת גם הביטול שלהם 
נרגש בקול רעש גדול . . וגם הביטול והשיר שלהם נלקח מבחינת 'וצדקתך ירננו' שהוא מבחינת מלכות' 

)לשון הצ"צ(.

139( ראה לעיל הערה 137.

140( וצריכים את ב' העבודות יחד - 'מזמור שיר ליום השבת', כפי שממשיך ומפרט שזה כנגד הנשמה 
והגוף, והרי מטרת העבודה היא שהנשמה תפעל ותגלה בגוף, את היותו כלי לאורה.

ותמצית  ע' תתקו,  ה'(  )חלק  וישב  גם באוה"ת  הוא  וכן  65 בשיחה(,  141( כמבואר בלקו"ת )שבהערה 
הדברים: 

אנפין',  מ'זעיר   - פנימיות  בבחינת  השפעה  מקבלים  שהנשמות  מפני  לנשמות,  קשור  )פנימיות(  שיר 
המידות, שהם הארה מאור הסוכ"ע.

142( סעי' ה' ובהערות שם.

החיצוניות138 )שצריך לגורמים חיצוניים - כלי 
מהניגון.( להתעורר  ע”מ  וכיו”ב(  וכינור   )נבל 

]שזה בבחינת ‘כלי’ - הקשור ל’מקבל’139,[140 

הנ”ל  הבחינות  לב’  תואמות  אלו,  בחינות  וב’ 
)א( אור הנשמה141 )שקשורה לשם הוי’ - בחי’ 
‘משה’ כנ”ל142(, ו)ב( כלי הגוף )שקשור עם שם 

אלוקים - בחי’ ‘איש האלוקים’(.

ואע”פ שגם הכלי וגוף הוא “איש האלקים”, שהוא 
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שם קדוש67 של הקב”ה68  – מ”מ ה”ז )כמגן( בהעלם,  

ולמרות המבואר לעיל, שגם הגוף )הכלי( הוא ‘איש 
האלוקים’ )כפי שהגוף -’איש’ מתחבר ומתקשר 
עם בחי’ ‘אלוקים’ - אלוקות שבערך לבריאה, 
הטבע( ש’אלוקים’ זה שם קדוש143 של הקב”ה144 
)בגוף  היא  )ד’אלקים’(  זו  הארה  מקום,  מכל   -
 – המסתיר על האור כמגן ונרתק145ו(בהעלם146, 
ולכן נדמה לנו שאנו מציאות נפרדת מאלקות 

ח”ו.

שהגוף  הטעם  ומבאר  ]וממשיך 

143(כמו שהגמרא )שבועות ל"ה סע"א( אומרת שזה מ'שבעה שמות שאין נמחקין כגון אל אלוקיך אלוקים 
אלוקיכם . .', וכן ברמב"ם הל' יסוה"ת פ"ו ה"ב, ושם: 'ושבעה שמות הם . . ואלוקים . . כל המוחק אפילו 

אות אחת משבעה שמות אלו לוקה'.

144( ואדרבה הקב"ה בעצמו בחר דווקא בגוף של יהודי, 'לא מרובם בחר הוי' כי אתם המעט מכל העמים', 
ש'המעט' שייך רק בגוף ונה"ב משא"כ הנשמה, וכמ"ש בתניא )פמ"ט( "ובנו בחרת – הוא הגוף החומרי 

הנדמה בחומריותו לגופי אומות העולם".
)וראה תו"ש הנסמן בהערה 68 בשיחה(.

145( ראה הערה 104 בביאור.

146( דכמו שהוא בעולם, ששם אלקים מסתיר ומעלים על שם הוי', כן הוא גם ב'עולם קטן זה האדם' - 
בגוף )מבחי' שם אלקים( שהוא כ'כלי' שמעלים ומסתיר, על אור הנשמה )שם הוי'(. 

147( ראה לקו"ש חט"ז שיחה לי'-י"א שבט.

148( הזה הגשמי דווקא וראה תניא פל"ז וז"ל: "וכל ניצוץ לא ירד לעוה"ז אף שהיא ירידה גדולה מאוד . 
. אלא ירידתו לעולם הזה להתלבש בגוף ונפש החיונית הוא כדי לתקנם בלבד ולהפרידם מהרע של שלש 
קליפות הטמאות . . כי הנשמה עצמה אינה צריכה תיקון כלל כו' ולא הוצרכה להתלבש בעוה"ז וכו' רק 
להמשיך אור לתקנם כו' ולא הוצרכה להתלבש בעוה"ז וכו' רק להמשיך אור לתקנם כו', והוא ממש דוגמת 

סוד גלות השכינה לברר ניצוצין . .".

אלוקות:[ על  ומסתיר   מעלים 
זאת ע”י עבודתו  יגלה  כיון שהכוונה היא שיהודי 
דגילוי  ח”ו(  דכסופא96  נהמא  לא  ידינו”,  )“מעשה 
אור הנשמה בהגוף07, שהנשמה שלו תפעל ותעבד 
את הגוף, עד שתגלה שהגוף הוא כלי לאור הנשמה, 
לגלות  וגם  הוי’,  משם  ממש”,  ממעל  אלוקה  “חלק 

את המעלה שבגוף )משם אלקים( עצמו.

העולם  בבריאת  והתכלית  שהכוונה  מאחר 
דירה  ית’  לו  להיות  הקב”ה  “נתאווה  היא, 
היינו  דהתחתונים147,  עבודתם  ע”י  בתחתונים”, 
שיהודי יגלה בעולם148 את האלוקות שבו, ע”י 
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בגוף150  הנשמה  אור  גילוי  עבודת   עבודתו149, 
האדם  את  להביא  בכדי  היא,  בזה  )והכוונה 
‘שותף  שנעשה   - הטוב,  ותכלית  לשלימות 
להקב”ה במעשה בראשית )ע”י עבודתו(’, ולא 
 בדרך של ‘נהמא דכיסופא ]= לחם בושה151[’(,
הגוף  את  ותעבד  תפעל  שה’נשמה’  היינו 

149(כפי שאכן יתגלה בשלימות בגאולה, ש'ביום ההוא יהי' ה' אחד ושמו אחד', היינו ששם אלוקים לא 
יסתיר כלל על האור של שם הוי', והגאולה הרי תלויה ב'מעשינו ועבודתינו כל זמן משך הגלות כי הגורם 
שכר המצווה היא המצווה בעצמה, כי בעשייתה ממשיך ממשיך האדם גילוי אור א"ס ב"ה מלמעלה למטה 

להתלבש בגשמיות עוה"ז דבר שהיה תחילה תחת ממשלת קליפת נוגה  . . '' )תניא פרק ל"ז(.

150( עיקר עבודת האדם בעוה"ז היא עבודת הבירורים. וראה תניא פל"ז.
ולהעיר שסיום ספר התהלים הוא במילים 'כל הנשמה תהלל י-ה הללוי-ה' - התגברות הנשמה על הגוף. 

151( ע"פ לקו"ש ח"ב בהוספות לי"ב י"ג תמוז, מכתב כללי י"א ניסן תשל"ב, ועוד. ולכן ישנה הבחירה 
ליהודי )והציווי והנתינת כח( 'ובחרת בחיים' )אגרות קודש חי"ג ע' שפג(.

ודווקא בקליפות שאין בהם שום תכלית, וכל מציאות הוא שהם 'טפילות לקדושה', במילא השפעתם הוא 
באופן של 'חינם' - ללא עבודה )ע"פ לקו"ש ח"ג ע' 820(.

וכידוע הפתגם של הרבי הריי"ץ ש'אצל חסידים אין בדרך ממילא' )ראה סה"ש קיץ ה'ש"ת ע' 57(.   
]וזהו ההסבר מדוע בכלל ירדה הנשמה לגוף, כי השפע שנשפע לה למעלה 'קודם ירידתה לגוף נק' אצלה 

'נהמא דכיסופא'' )מאמרי אדמוה"ז מאמרי חז"ל, שבת עז, ב([

152( כיוון שהגוף מצד עצמו הוא גשמי, ונשמה היא רוחנית, לא נראה בחיצוניות שהגוף הוא כלי לאור 
הנשמה )ואדרבא, הם ב' הפכים לגמרי(, ולכן צריך )כשלב ראשוני( לגלות בו שהוא כלי מתאים לאור 

הנשמה. 
 

153( ואין להקשות כיצד מקשר 'חלק אלוקה ממעל ממש' עם שם הוי', והרי 'אלוקה' ו'הוי'' הם ב' שמות 
שונים: 

דכבר נעמד ע"ז אד"ש מה"מ )נדפס בתניא מהדורת חיטריק על אגה"ת ע' רו ואילך( ומבאר, )ע"פ ביאור 
הצ"צ בזה(, דכאן )בפ"ב בתניא( - 'אלקה' הכוונה לדרגה נעלית מאוד שלמעלה משם 'אלוקים' סתם, 
המקבילה לשם הוי' ב"ה. )עיי"ש, דעפ"ז מיישב הסתירה בין פ"ב בתניא, שמוכיח מ'חלק אלקה ממעל', 

לאגה"ת 'חלק הוי' עמו'(.

 154( לתוספת ביאור בב' עניינים אלו ]בהנפעל מגילוי אור הנשמה בגוף המעלים ומסתיר על אלוקות[: 
בקונטרס ב' אייר תשנ"א )ד"ה 'ויאמר גו' מחר חודש'( ס"ז ואילך, מבואר בהרחבה 'היתרון שבעבודת 

הנשמה בהיותה מלובשת בגוף לגבי עבודת הנשמה למעלה קודם שירדה לגוף' ובזה ב' ביאורים:

א. 'שע"י שהנשמה עובדת את ה' גם בהיותה מלובשת בגוף גשמי מתגלה תוקף ההתקשרות שלה עם 
הקב"ה, שגם ההעלם והסתר דהגוף ונה"ב אינו יכול לבטל ח"ו, ואפילו לא לעשות גרעון בההתקשרות 
שלה, ועאכו"כ שעבודת הנשמה היא באופן של למעלה מטו"ד . . שעי"ז מתגלה תוקף ההתקשרות שלה עם 
הקב"ה כמו שהוא מצד עצם הנשמה . . ולהוסיף שעיקר גילוי דרגה זו )עצם הנשמה כמו שהיא מושרשת 

)ונפה”ב( עד ש: 

 א. יתגלה בו שהוא כלי מתאים לאור הנשמה152
)ל’חלק אלוקה ממעל ממש’ משם הוי’153(

ב. תתגלה המעלה שבגוף עצמו154 )הקשור לשם 
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אלוקים( ש’דווקא בו נמצא כח העצמות’155

הנשמה  של  העבודה  שע”י  ומבאר  ]וממשיך 
לעבודה  הכח  גם  ניתן  הגוף  עם  בפעולתה 

בעולם:[

בעולם  לפעול  להעבודה  הכח  גם  ישנו   – ועי”ז 
כלי  הוא  שהעולם  ולגלות  אלקים(,  בשם  )שנברא 
לאלקות, עי”ז שהוא עושה מכל עניני העולם כלי 

בהעצמות( הוא ע"י העבודה בבירור וזיכוך הגוף ונה"ב וחלקו בעולם, כי זה שהגוף ונה"ב אינם יכולים 
להסתיר על האהבה של הנשמה, הוא לפי שעצמות אוא"ס שבו מושרשת הנשמה הוא בכל מקום, )ולכן לא 
שייך שיהי' דבר שיכול להעלים עליו( והכח דהנשמה לברר ולזכך את הגוף ונה"ב עצמם ולעשות אותם 

כלים לאלוקות הוא מפני שעצמות א"ס שבו מושרשת הנשמה אינו מוגדר בשום גדר וכו''.

'ועוד ביאור בהיתרון שבעבודת הנשמה בהיותה מלובשת בגוף, דשורש הגוף הוא למעלה משורש  ב. 
הנשמה. דבנשמות כתיב 'בנים אתם להוי' אלקיכם', ולכן, האהבה וההתקשרות דהקב"ה לישראל מצד 
היא ממדריגה ששייכת שם תפיסת מקום  זו  היינו, ששורש אהבה  לבנו,  היא ע"ד אהבת אב  נשמתם, 
ואינה מעצמותו ממש. משא"כ האהבה וההתקשרות דהקב"ה לישראל מצד הגוף שלהם, היא  דהנאהב, 
)לא מצד מעלת הגוף, גם לא המעלה ד"בן", מעלה עצמית, אלא( מצד זה שהקב"ה בחר בהגוף דישראל 
בבחירתו החפשית שבחירה זו היא מעצמותו ממש, וע"י עבודת הנשמה בהגוף נמשך גם בהנשמה הענין 

דבחירת העצמות'. 

ידו מתגלה  הוא רק כמו ממוצע שעל  הגוף  הוא, שלביאור הראשון  'והנה מהחילוקים דשני הביאורים 
שורש הנשמה, ולכן מקום לומר, דלאחרי שע"י העבודה בהגוף נתגלה שורש הנשמה, אין צריכה הנשמה 
להגוף, ולביאור השני גם הגילוי שנמשך להנשמה ע"י עבודתה בהגוף הוא המשכת הענין דבחירת העצמות 

ששייך בעיקר להגוף'.

155( ראה לשון כ"ק אד"ש מה"מ בשיחת חיי שרה תשנ"ב ס"י, )ובהערה 85 בשיחה למקומות שמציין שם(: 
'הנה מבואר בתניא וז"ל: "מהותו ועצמותו של המאציל ב"ה שמציאותו הוא מעצמותו ואינו עלול מאיזו 
עילה שקדמה לו ח"ו ולכן הוא לבדו בכוחו ויכולתו לברוא יש מאין ואפס המוחלט ממש בלי שום עילה 

וסיבה אחרת קודמת ליש הזה" )תניא אגה"ק ס"כ, דף קל, ריש ע"ב(',
וב'תורת שלום' מבאר )ע' 122( וז"ל: "והנה עיקר הישות הוא בעוה"ז דוקא, ותכלית הכוונה דישות עוה"ז 
הוא הגוף, דבו יש כח העצמות , וממילא יובן דהגוף הוא בחי' ומדרי' העצמות", )וראה בכללות הביאור 

שם ע' 120 ואילך(
]וכמו שמבאר האדמו"ר האמצעי )ביאוה"ז בשלח מג, ג( הובא בסה"מ מלוקט ח"א ע' צ"ב( "דזה שהיש 
הוא  ששורשו  מפני  הוא  וסיבה,  עילה  לו  קדמה  לא  ובהרגשתו  מעצמותו,  שמציאותו  מרגיש  דלמטה 
מעצמותו ומהותו ית' שמציאותו הוא מעצמותו ואינו עלול מאזה עילה שקדמה לו ח"ו, דאמיתית המציאות 

דיש הנברא הוא היש האמיתי"[. 

156( א. שהגוף הוא כלי לאלוקות, וב. מגלה את המעלה שבגוף עצמו.

גילוי  התומ”צ,  בקיום  בעולם  שליחותו  למילוי 
קביעות  של  באופן  ידיכם”  “במעשה  השכינה 
לעצמותו71(  )לו  לו  דירה  שנעשה  עד  ונצחיות, 
למטה  תחתון  שאין  בתחתון  בתחתונים72,  יתברך 

ממנו73.

אור  בגילוי  עבודתו  את  עובד  שיהודי  וע”י 
הפרטים  ובשני  )אלוקים(,  בגוף  הנשמה 
בעולם,  לעבודה  גם  הכח  לו  ניתן  שבזה156, 
 ובשני הפרטים )בדוגמת שני הענייינים הנ”ל(: 
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לאלוקות  כלי  שהוא  בעולם  לגלות  א. 
)העלם  אלוקים  בשם  נברא  שהוא  )אע”פ 
ענייני  כל  את  שמנצל  עי”ז  והסתר(157(, 
את  מגלה  הוא  וכך,  תומ”צ,  לקיום  העולם158 
ידיכם159’  ב’מעשה  האלקי  והאור  השכינה, 
וניצחי. קבוע  באופן  העולם(,  ענייני   -( 
]שזה ע”ד עניין הא’ - לגלות שהגוף הוא כלי 

לאור הנשמה - ‘חלק אלוקה ממעל ממש’[

ב. ועי”ז )במשך ריבוי העבודה(, נעשית ‘דירה160 
הזה  בעולם  בתחתונים’,  יתברך  )לעצמותו(  לו 
)שהוא הכי( תחתון161 - ובכל פרטיו, עד לעניינים 
דווקא162.  הגשמי(  )בעוה”ז  ביותר   התחתונים 
]שזה ע”ד עניין הב’ - לגלות המעלה של הגוף 

עצמו, שדווקא בו נמצא כח העצמות[.

157( כמו שכתוב 'בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ' )בראשית א, א(.

158( וכציווי רז"ל: 'וכל מעשיך יהיו לשם שמים' )אבות פ"ב מי"ב(, והוא שאמר שלמה בחכמתו 'בכל 
דרכיך דעהו' )משלי ג, ו.(.

    

159( כברכת משה "יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם" – וראה לעיל סוס"ב.

160( "ענין המשכת גילוי עצמות אוא"ס שזהו תכלית הכוונה בהתהוות העולמות, ובירידת הנשמה כו', 
וכמאמר 'נתאווה הקב"ה להיות לו דירה בתחתונים' )תנחומא נשא טז. שם בחוקותי ג. במדב"ר פי"ג, ו, 
תניא רפל"ו(, וכמו דירת האדם עד"מ דעצמות האדם דר בהדירה כו', כמו"כ הוא למעלה כביכול, שיהי' 

בחי' עצמות אוא"ס ב"ה בגילוי למטה כו'" )המשך תרע"ב ע' ג' בסופו.(
 

161( ראה 'באתי לגני' תשל"ד )א( בסופו: 'תחתון שאין תחתון למטה הימנו - היינו עולם הזה שהוא מלא 
קליפות וסט"א' 

)ספר השיחות  וישב תשנ"ב סס"ח  ה'דבר מלכות' ש"פ  ובשיחת  ריש פרשת פקודי,  162( ראה לקו"ת 
תשנ"ב ח"א ע' 183( נותן כ"ק אד"ש מה"מ טעם בזה ]שגילוי העצמות הוא בבירור התחתון דווקא[, וז"ל: 
'ויש לומר שהא בהא תליא, כדי לפעול את בירור התחתון ביותר, זקוקים לכח העצם, מצד בחינת הגילויים 
שבה - יש חילוק בין עליון לתחתון, יכולים להמשיך אלוקות במקום שהוא כלי מוכשר לזה: מה שאין כן 
בכח העצם )שלמעלה מעליון ותחתון(, אפשר לברר ולצרף אפילו מקום תחתון שאינו כלי, ועד יתירה 
מזה - להמשיך שם את העצם עצמו, וכן גם לאידך: דווקא באמצעות המקום הכי תחתון - מתגלה העצם, 

אשר פועל את הבירור בכל העולם'.

163( כמ"ש בארוכה בסעיפים ה-ו

]ומסכם שהכח לכך בא ממשה רבינו שממשיך 
כוחות בשני האופנים הנ”ל:[

והכח לזה בא, כאמור לעיל, מ”תפלה למשה איש 
האלקים”, ממשה רבינו, וממשה שבכל א’ מישראל, 
שיש בו שני הענינים של “משה” ו”איש האלקים”,

זו, לעבודה   והכח 
האופנים  ובב’  בעולם,  וחלקו  הגוף  ]בבירור 
ובב’ העבודות שבזה  זה(,  )כנ”ל בסעיף  שבזה 
גופא,  ובשבת  חול,  ויום  שבת  ס”ה,  )הנ”ל 
שבת  ועבודת  חול,  ימי  עם  הקשורה  העבודה 
העניינים  ב’  עם  ושייכות  הקשורות  עצמה(, 

והדרגות ד’משה’, ו’איש האלקים’163[ 
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בא מ]‘תפילה ל)שבכח של( משה איש האלוקים’ 
מבני  אחד  שבכל  משה  ובחי’  רבינו,  משה   ]-
ישראל164, כיון שיש בו את שני העניינים של - )א( 
 ‘משה’ )הקשור לשם הוי’165 - שלמעלה מהעולם(, 

ו)ב( ‘איש האלוקים’361 )הטבע(.

קליטה  של  )באופן  כחות  וממשיך  מברך  והוא 
בשני  ידינו”  ד”מעשה  בעבודה  כנ”ל(  בפנימיות 
הקדושה,  אור  הנשמה  אור  בגילוי   – הענינים 
העולם,  עניני  ובירור  הגוף  כלי  עם  ובעבודה 
 – יסודי  באופן  מחוזק  “כוננהו”,  יהיו  ששניהם 
ר”ת  החכמות”74   ועמוד  היסודות  ד”יסוד  הגילוי 
העולם,  במציאות  אלקים(  משם  )שלמעלה  הוי’75 
וארץ  משמים  הנמצאים  ש”כל  ורואים  שיודעים 
המצאו”,  מאמיתת  אלא  נמצאו  לא  שביניהם  ומה 

164( כמ"ש בארוכה בסעיפים ג' - ד' )סעי' ג' - הכח של משה רבינו עצמו, סעי' ד' - בא בכח של משה 
שבכאו"א מישראל(.

165( כנ"ל בסעיפים ג', ה'.

166( כאמור לעיל סעי' ד'. שכיוון שבחי' משה קיימת אצל כאו"א לכן נקלט אצלם בפנימיות )וראה הערה 
73 בביאור(. 

167( ע"פ ספר השיחות תש"נ )ח"ב( ע' 504.
 

168( ראה לעיל הערות 45, 115.

169(בהסתכלות שטחית נראה שכח ה'נצחיות והיסודיות' הוא בכח של בחי' 'משה' - הקשור לשם 'הוי'' 
- וכפי שמדגיש בסוגריים - 'שלמעלה משם אלוקים' והביאור בזה פשוט, כיון שדוקא בכח הבלי־גבול 
יש את הכח האינסופי )שמצד זה מגיע הנצחיות והיסודיות בעבודה, כפשוט(. ו)כמבואר לעיל בארוכה 
 ש(זהו עניינו דשם הוי' )שם העצם, המפורש וכו' – וראה מאמרי אדמוה"ז תורה ומועדים ח"ב ע' תרלט(
]בשונה משם 'אלוקים' - צמצום, שמורה על כח הגבול של הקב"ה, )ראה מאמרי אדמו"ר האמצעי במדבר 

ע' א'תרצ"ט([.

אך בעיון בדברים, נראה שמשייך זה גם לשם 'אלקים', שהרי עניינה וחידושה דבחי' משה שבכאו"א, הוא 
בעיקר בעניין החיבור ד'משה' ו'איש האלקים' )ראה לעיל הע' 72(, ובשיחה מסביר ש'הכח לזה בא . . 

ממשה שבכאו"א'

והדבר יובן היטב ע"פ המבואר בדבר מלכות מטו"מ )ספה"ש תנש"א ח"ב ע' 709 ואילך, עניין זה הובא 

]ע”ד  כו’”  האמת  לבדו  “הוא  אמת”,  אלקים  “והוי’ 
אלקי  הוא  הזה  “המצוי  לעולם”[,  הוי’  “ואמת76  
ד”מלאה77   באופן  עד  הארץ76,  כל  אדון  העולם 

הארץ דיעה את הוי’ כמים לים מכסים”78.

ולכן הוא מברך וממשיך כוחות )באופן שנקלט 
לעבודה  בפנימיות166(  ישראל  בני  אצל 
- העניינים  ובשני  ידינו’  ב’מעשה   בפועל 
ואור  )עצמה(,  הנשמה  אור  )א(  גילוי  הן 
הנשמה167,  את  המאירים   – דתומ”צ   הקדושה 
ובירור  הגוף,   - הכלי  עם  בעבודה  )ב(  והן 
לקדושה, שמנצלם  ע”י  העולם   ענייני 
שיהיו באופן חזק )כוננהו168( ויסודי )שהלשון 
ועמוד  היסודות  ‘יסוד   )- מלשון  הוא  ‘יסודי’ 
משם  )שלמעלה  הוי’,  תיבות  ראשי  החכמות’ 
מציאות  בתוך  וגבול169(   צמצום   - אלוקים 
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העולם כך שרואים בפועל ש”כל הנמצאים לא 
- שמציאות  הימצאו’’170  נמצאו אלא מאמיתת 
מציאות  ואילו  האמיתי  המציאות  היא  הקב”ה 
העולם היא נבראת ולא קדמונית ח”ו 171 )שזה 
הענייין של חיבור הלמעלה מהטבע עם הטבע 
שהוי’  ורואים  העולם(  בתוך  הוי’  שם  גילוי 
וכן את  הוי’ לעולם”173  ו”אמת  אלוקים אמת172 
זה שהקב”ה הוא ששליט על הטבע ) - “אלוקי 
שהארץ  לאופן  ועד  הארץ”(  כל  שליט  עולם 
)ההנהגה הטבעית( בטלה ללמעלה מהטבע )שם 

הוי’( כביטול קרקעית הים למים שעליו.

סעיף ח’ - העניין הנ”ל נפעל 
ע”י רבותינו נשיאנו שבכל 

הדורות ובמיוחד הרבי הריי”צ 
שהם נותנים את הכוח לגלות 
שיהודי הוא שליח של הקב”ה:

יותר  נמצא  למשה”  ד”תפלה  הנ”ל  הענין  ח.   
של  הכח  כשישנו  זה  בדורנו  ובגילוי  בהדגשה 

במקומות רבים בתורת החסידות( וז"ל: 'החוזק ד'מטות' יש בו מעלת אור הקדושה שלמעלה מהגבלה, אבל 
כיון שחוזק זה הוא מצד העליון, ואינו שייך למציאותו של התחתון - המנגד, )ואדרבה לא מתחשבים בו(,
 החוזק ד'מסעי' יש בו המעלה דביטול, ועד להפיכת המנגד, אבל להיותו מצד התחתון, שאין בו התוקף 

הבלתי מוגבל דהעליון, ה"ה במדידה והגבלה, ושייך בו שינוי והפסק, 
ולכן השלימות האמיתית ד"חזק" היא, בחיבור 'מטות־מסעי' גם יחד, שישנם ב' המעלות: חוזק ותוקף 
התחתון,  העלאת  ע"י  המנגד  והפיכת  שבביטול  והתוקף  והחוזק  מהגבלה,  שלמעלה  האור   המשכת 
ונצחי"  קבוע  באופן-   הוא  התחתון  העלאת  ע"י  המנגד  שביטול  יחד:   ושניהם 
ונמצא שאמנם דוקא בכח העליון )בנדו"ד  - שם הוי'( יש את כח הבל"ג, אך בכדי שיהי' באופן קבוע 
ונצחי צריך שזה יהי' גם מצד גדרי התחתון )- שם אלוקים(, ולכן, דוקא מצד החיבור של 'משה' ו'איש 

האלוקים' )שבבחי' משה שבכאו"א( יכול הדבר להיות 'מחוזק באופן יסודי'. 

170( ואלי כוונתו שחיבור ב’ העניינים היא בכח הבחי’ הנעלית יותר ‘אמיתת הימצאו’ - עצמות ומהות 
)כמבואר במקומות שניסמנו בהערה 75 בשיחה(

171( כפי הידוע שהרמב”ם דיבר רבות על ‘אמונת חידוש העולם’ ולא שהוא ח”ו קדמון וזאת לפי דעתו 
הסיבה שצריך לתחיית המתים כדי להוכיח שהעולם אינו קדמון אלא הקב”ה הוא שפועל ושולט עליו.

172( הוי’ ואלוקים הכל אותו עניין - חיבור הלמעלה מהטבע עם הטבע.

173( שהאמת של הוי’ היא דווקא כשהוא נמשך בעולם.

נשיאינו,  דרבותינו  והעבודה  והברכות  התפלות 
אתפשטותא דמשה בכל דרא ודרא, עד כ”ק מו”ח 
אדמו”ר נשיא דורנו, אתפשטותא דמשה שבדורנו,

הדור שלנו מיוחד בכך שהוא נשען על הדורות 
הקודמים, וכננס העומד על גבי ענק – שבצירוף 
כל התפילות והברכות של צדיקי ונשיאי הדורות 
)שהוא  הקודם  הדור  נשיא  ובפרט  הקודמים, 
החותם של ההשפעות שאנו מקבלים(, הרי יש 
ולקבלת  העניינים,  בב’  לפעולה  יתר  כח  לנו 
עניינו של  הוא  זה  כי  ההשפעה בב’ העניינים 

נשיא הדור שבכל דור )כמו משה רבינו(.

ובפרט שעומדים לאחרי ארבעים שנה מהסתלקות־
הילולא שלו )בשנת תש”י(, כאשר “נתן ה’ לכם לב 
לדעת ועינים לראות ואזנים לשמוע80”, קאי איניש 

אדעתא דרבי’81,

ישנה  כעת  אלא  הזה  הכח  את  שיש  רק  לא 
שלמות יותר נעלית, שעומדים 04 שנה לאחר 
שבו  הזמן  שזה  הריי”צ  הרבי  של  ההסתלקות 
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התלמיד משיג את שכל הרב בשלימות174.

וזאת משום

שהוא נותן את הכח לבחי’ משה בכאו”א מישראל 
 – התורה  דפנימיות  הגילוי  ע”י  ובפרט   – בדורנו 
לגלות שהוא “משה איש האלקים”, וש”ויהי נועם 
ה’ אלקינו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה 
ידינו כוננהו”, גילוי בחי’ נועם )פנימיות עתיק(, ע”י 
והעבודה  התורה,  פנימיות  ובפרט  התורה,  לימוד 
חוצה,  המעיינות  והפצת  והיהדות  התורה  דהפצת 

באופן שזה פועל “כוננהו” ב”מעשה ידינו”, 

נשיא הדור ממנו נשפע בחי’ משה שבכל אחד 
ואחד, שמשום כך הרי הוא נשיא הדור – של כל 

הדור, משה שבדור.

 – מהמנא  רעיא  שהוא  הדור  שנשיא  ובפרט 
רועה האמונה, והוא אומר שיחות ומאמרי דא”ח 
ואת  האלוקים,  איש  משה  את  מגלים  שע”י 
ויהי נועם כו’, שנועם זה פנימיות עתיק שהיא 
ע”י  ובפרט  בכלל  התורה  לימוד  ע”י  מתגלית 

לימוד פנימיות התורה.

והעניין העיקרי הוא שזה לא נשאר אצל האדם 
עצמו אלא שהוא מפיץ ומפרסם את זה – הפצת 
ב’  מתגלה בשלימות  כך  וע”י  חוצה  המעיינות 

העניינים במעשה ידינו:

174( הגמרא בעבודה זרה )?( אומרת שמשה רבנו לא אמר את התוכחה על כך שהתלוננו על המן – אלא 
רק לאחר ארבעים שנה ומכאן רבה למד ש"לא קאי איניש אדעתיה דרביה עד ארבעין שנין", ההבנה 

האמיתית על דעתו של הרב היא רק לאחר 40 שנה.
הרבי בליקוטי שיחות חלק ל"ד )עמוד 160( שואל כיצד יתכן לקבוע כלל השווה לכל התלמידים )'40 שנה 
קאי איניש אדעתיה דרביה'( בעוד שישנם רמות שונות ביניהם, ומסביר ש"דעתי' דרבי' לא קאי על לימוד 
פרטי אלא על דרך הלימוד של הרב - שבאין ערוך לתלמיד - שכח שכלו של התלמיד נעשה ככוח שכלו 
של הרב וממילא מבין הוא כל ענין וענין ע"ד הבנת הרב. ומפני שמדובר כאן ברב שבאין ערוך לתלמיד 
לכן אין זה תלוי בכשרונות התלמיד )שאז לכל אחד ישנו שיעור שונה( אלא הוא חידוש גמור, ו"שכלול" 

זה דשכל התלמיד נפעל דווקא בארבעים שנה.

אך  ונבראו  נועדו  העולם  ענייני  שכל  מתגלה  שע”י  המצוות  קיום  ע”י  נפעל  זה  עניין  לכאורה   )175

בכל הדרגות שבזה,

החל מהעבודה עם עצמו – עי”ז שכאו”א מישראל 
מגלה )בכח דנשיא דורנו( שהוא שלוחו של הקב”ה, 
איש  )“משה  כמותו83  )העליון82(  אדם  של  ושלוחו 
האלקים”(, שזה נפעל עי”ז שיהודי – כשלוחו של 
הקב”ה – מנצל את כחותיו לעבודת ה’, כך שהכחות 
שליחותו  למלאות  כדי  “שליח”,  ככלי,  רק  הם 
דתורה  נגלה  התורה,  בלימוד  הקב”ה,  של  ורצונו 
שבתורה  הלכות  ובמיוחד  ]כולל  התורה  ופנימיות 
)בחי’ הוי’84 שבתורה(85 כמו ספר הרמב”ם86 וכיו”ב[, 

וקיום המצוות בהידור,

היא  המעיינות(  הפצת  )של  הראשונה  העבודה 
הנגלה  תורת  שלומד  שע”י  עצמו,  האדם  עם 
ופנימיות התורה, ובעיקר הלכה, שהיא בחינת 
ההלכה  פסיקת  על  כמו שכתוב  הוי’ שבתורה, 
)של דוד המלך( והוי’ עמו שהלכה כמותו בכל 
מקום – שם הויה, ע”י זה הוא מגלה שהוא שליח 
של הקב”ה כי כל כוחותיו משמשים רק למילוי 
ועד  ה’,  לרצון  כלי  הם   - הקב”ה  של  רצונו 
לאופן הכי נעלה של שליח – כמותו )דהמשלח 

- הקב”ה( ממש.

וכך הוא פועל גם בעולם, שכל עניני העולם נעשים 
כלי למילוי שליחותו של הקב”ה;

לאחר הפעולה שפועל בעצמו ישנה הפעולה גם 
בעולם, שהוא רק כלי למלא את רצון הקב”ה175.
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ועי”ז שהשליח עושה את עבודתו בשלימות בצירוף 
עשר כחותיו – ה”ז נעשה משיח87 )בגימטריא שליח 
בצירוף עשר88(, עד לגילוי של משיח בפועל, כשתהי’ 

שלימות הגילוי “ויהי נועם ה’ אלקינו עלינו גו’”.

לאחר מכן, הרי הוא פועל שלימות נעלית לאין 
ערוך – ומגלה את בחי’ משיח שבו – שע”י שהופך 
את 01 כוחותיו לכלים לשליחות ה’, ופועל זאת 
גם בעולם אזי הוא מגיע לגילוי בחי’ משיח שבו 
)שליח + 01 כוחות = משיח(, ועד לגילוי משיח 
כלל  של  והשלימה  האמיתית  )הגאולה  בעולם 

ישראל(.

אות ט’ - יש הוספה יתרה בשנה 
זו - ‘אראנו נפלאות’ - שרואים 

את הנפלאות שבכל דבר ואפילו 
נפלאות לעומת הנסים עצמם:

ט. בכל זה ניתוסף הדגשה יתירה בשנה זו, ה’תשנ”א, 
ר”ת הי’ תהא שנת נפלאות אראנו:

בשנת תשנ”א ישנה הדגשה יתירה )של העניין 
הנ”ל(משום ש

שלמעלה  הוי’,  משם  בא  נסית  דהנהגה  השרש 
)בגימטריא  אלקים  משם  שבאה  טבעית  מהנהגה 

הטבע(89.

שם הוי’ הוא מלשון מהווה כלומר שמצד דרגה 
זו ניכר שהקב”ה מהווה את העולם בכל רגע - 
אין העלם והסתר על אלוקות ולכן משם מגיעים 
העולם  של  המציאות  למעלה  שהם  הניסים 
שמסתיר על אלוקות ומגביל את הכל בגבולות 

השכל וההיגיון.

ורק בכדי לבצע בפועל את רצון ה’ וזו מציאותם האמיתית - כלים לשליחות הקב”ה.

לעומת זאת שם אלקים בגימטריא ‘הטבע’ והוא 
נמשל לנרתק השמש - כמו שהנרתק מסתיר על 
אור השמש שלא יאיר בגילוי רב כך שם אלוקים 
מסתיר על שם הוי’ וגורם שיהיה העלם והסתר 

על אלוקות - שורש להנהגה הטבעית.

הסדר הרגיל בעולם הוא ההנהגה הטבעית. אך ישנם 
נסי”91  נסים, מלשון “ארים90  זמנים שהקב”ה עושה 
אלקות  ומגלה  שמעלה  ההרים”92,  על  הנס  “כמו 
שלמעלה מהבריאה, ומעלה ומגלה גם את הפנימיות 

דהנהגה טבעית )שזה בא מהקב”ה, שם אלקים(93. 

כפי שהי’ בשנה שעברה, ה’תש”נ, ר”ת הי’ תהא שנת 
נסים – כמדובר כמ”פ94, ע”ד הנסים שראו אז.

דבר   - דגל   - הוא  נס  של  המילולי  הפירוש 
שמניפים אותו לגובה ) - “ארים ניסי וכו’( וזהו 
הפשוט  הפירוש  מלבד  נס  של  הפנימי  הפירוש 
הוא שובר את הטבע מסביר הרבי שהנס  שנס 

בעצם ‘מרים’;

א( מגלה בעולם אלוקות שלמעלה מהבריאה - 
שם הוי’.

עצמה  הטבעית  ההנהגה  את  ומעלה  מרים  ב( 
שם  מהקב”ה-  מגיעה  שפנימיותה  שמגלה 
אלוקים ולכן יכול להיות עניין של נס כי הכל 

מגיע מאותו מקום - הקב”ה.

 - תש”נ  בשנת  כבר  שהייתה  המעלה  בעצם  זו 
שנת ניסים

אבל )בשנה זו - תשנ”א - אראנו נפלאות( ישנה 
מעלה גדולה אף יותר:

נפלאות”,  “אראנו   – יותר  נעלה  חידוש  ישנו  אח”כ 
ש”כימי  והשלימה,  האמיתית  לגאולה  בנוגע  כמ”ש 
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נפלאות  נפלאות”95,  אראנו  מצרים  מארץ  צאתך 
אפילו בערך לנסים דיציאת מצרים96, ז.א. שנעשית 
ה”ז   – לזה  ונוסף  נסי”.  ד”ארים  בענין  אפילו  עלי’ 
באופן ד”אראנו נפלאות”: הנפלאות הן בגלוי באופן 
שיכולים לראותם בעיני בשר. ויתירה מזו – “אראנו”, 
שזה  א”כ  מובן  הנפלאות,  את  מראה  עצמו  הקב”ה 
מתגלה,  שהכל   – וגם  והגבלה,  מדידה  מכל  למעלה 
נראית האמת והפנימיות דההנהגה טבעית97, והגילוי 
הכללי דההנהגה נסית, עד – גם הגילוי ממה שלגמרי 

“נפלא”98.

אראנו נפלאות זהו גילוי נעלה יותר, כמו שכתוב 
שיהיו נפלאות כאלה שגם ביחס לניסים הגדולים 
שהיו ביציאת מצרים הם נחשבים לפלא! כלומר 

שנפעלת עלייה גם בפעולה של הנס עצמו176.

 - ‘אראנו   - נוספת  מעלה  נרמזת  זה  על  נוסף 
הנפלאות הם בגילוי שאפשר לראות זאת בבירור 
)בשונה מהעניין של ‘אין בעל הנס מכיר בניסו’ 
מולבש  דפורים שהיה  מהנס  יותר  אפילו  ואולי 

בתוך הטבע(.

ולא זו בלבד אלא ‘אראנו’ הכוונה גם שהקב”ה 
הוא זה שמראה את הנפלאות וממילא מובן שאז 
זה למעלה ממדידה והגבלה - מחילוק בין גשמיות 
עצמו  וזה  מהטבע  למעלה   - לרוחניות  טבע   -
הפנימיות  את  במוחש  שרואים  )כנ”ל(,  בגילוי 
של ההנהגה הטבעית177 ואפילו את הניסים שהם 
פלא לעומת נס רגיל )עניינם שכעת הם בבחינת 

העלם - נפלא(!

176( ובהערה מציין הרבי למולקט ד’ עמוד רכה שם מבאר באריכות את מעלת הניסים המלובשים בטבע 
שזה גילוי אוא”ס הבל”ג שמתלבש בטבע ובכל זאת נשארת מציאות שלטבע )אך הוא מתבטל בביטול 
אמיתי של קב”ע לרצון ה’( והמעלה של הניסים שלעת”ל היא שגם יהיה גילוי אוא”ס הבל”ג בתוך הטבע 
וגם הטבע יתעלה ולא יהיה מציאות שמנגדת לאוא”ס וממילא יראו את אוא”ס בתוך העולם )וכפי שמזכיר 

בהמשך לגבי ‘אראנו’ ולגבי זה שגם לעת”ל תהיה הנהגה טבעית(
וכן למלוקט ג עמוד קיט שם מוסבר שיציאת מצרים זה לצאת גן מהמיצרים דעולמות עליונים ששרשם 
הוא אור ה’קו’ שזה נפעל על ידי האור שלפני הצמצום - עצמות אוא”ס, אך בגאולה יתגלה בעולם האור 

שלמעלה גם מהאור ששייך לעולמות ועד לעצמות ממש.

177( שגם לעתיד לבוא, יהיה )גם בתקופה הב'( ב' ההנהגות – הנהגה ניסית והנהגה טבעית. ובכל אחד 
מהם תכלית הגילוי, - ע"י הקב"ה עצמו ובאופן של נפלאות.

 – אראנו”  נפלאות  ב”שנת  שבעמדנו  מובן,  עפ”ז 
ע”י  )שנמשכת  דהקב”ה  הברכה  ביותר  מודגשת 
“ויהי  הענינים,  בכל  האלקים”(  איש  למשה  “תפלה 
נועם ה”א עלינו” – שנעשה “ומעשה ידינו כוננהו” הן 
בההנהגה הטבעית )אלקים(, שבעניני “חול”99 וטבע 
שלו נעשה “כוננהו” )עד באופן של נפלאות(, ויתירה 
כוננה עלינו” אפילו בההנהגה  ידינו  “ומעשה   – מזו 
ולמעלה  ה”שבתית”  בהנהגה  שאפילו  )הוי’(,  נסית 
מדרך הטבע שלו מראה הקב”ה נסים גלויים – וכפי 
שכבר התחיל להראות, וממשיך להראות ביתר שאת 
הפרטיים,  בחייו  גם  ואחת,  אחד  לכל  עוז,  וביתר 
ומעלה את בנ”י )ו”מעשה ידינו”( למעלה ממעמדם 
היו  אז  )שגם  נסים  בשנת  כשהיו  אפילו  ומצבם 
זאת  שרואים  אראנו”,  ד”)נפלאות(  ובאופן  נעלים(, 

בגלוי, מראה באצבעו ואומר זה100.

שנמשכת  הקב”ה  ברכת  זו  בשנה  הרי  זה,  לפי 
פרטיה  בכל  יותר  מודגשת  למשה  התפילה  ע”י 
– שנועם ה’ חודר בטבע ומעלה אותו – הטבע 
בו  שמורגש  ‘כוננהו’  נעשה  ידינו’(  )‘מעשה 
עצמה  הניסית  בהנהגה  שגם  ועוד,  האלוקות, 
שלמעלה  גילוי   - בערך  שלא  ניסים  מתגלה 

מהדרגה של הניסים )כנ”ל הערה ?(. .

)תש( הוא  השנה  דמספר  האותיות  סדר  ולהוסיף: 
)גם(  בנ”י  אבל  אראנו.  ואח”כ  נפלאות  קודם  נ”א, 
והוסיפו את הסדר, שיאמרו “אראנו נפלאות”  שינו 
ויש לומר החילוק בזה: ב”נפלאות  )כלשון הכתוב(. 
אראנו” עיקר ההדגשה היא על הנפלאות, והנפלאות 

– “אראנו”, רואים אותם באופן של ראי’.
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על  היא  ההדגשה  עיקר  נפלאות”  וב”אראנו 
 – דראי’  באופן  מראה  עצמו  שהקב”ה  ה”אראנו”, 
באופן  וכשזה  דבר,  כל  של  והפנימיות  האמת  את 
ד”אראנו” )ע”י הקב”ה עצמו( רואים )בדרך ממילא( 
והן  הטבעית,  ההנהגה  )הן  “נפלאות”   – זה  שהכל 
ההנהגה הנסית, הן המאורעות שבעבר והן הנפלאות 

שיהיו בעתיד(.

של  האותיות  בסדר  יותר  עוד  מודגש  זה  עניין 
השנה, שבנ”י שינו את הסדר, שבמקום ‘נפלאות 
אראנו  נפלאות’  ‘אראנו  אומרים  )נ”א(  אראנו’ 
הוא לפני נפלאות וזה מדגיש עוד יותר שהגילוי 
מגיע מהקב”ה בעצמו )עצמותו ית’( ולכן הכל זה 
נפלאות הן הנהגת הטבע והן ההנהגה שלמעלה 

מהטבע )כנ”ל בארוכה(.

ועוד יותר

בהקב”ה  והראי’  הגילוי   – “אראנו”  נעשה  שזה  עד 
עצמו, כביכול – “והיו עיניך רואות את מוריך”101, ראי’ 
בעיני בשר, עד שזה חודר גם את ההנהגה הטבעית 
והגשמיות של יהודי102. וכאשר ישנו ה”אראנו” ב)“ויהי 
ה’ אלקינו עלינו”, עד ב(הקב”ה עצמו, רואים  נועם 
)“כוננהו”(  “נפלאות”  הוא  נס(  בין  טבע,  )בין  שהכל 

של הקב”ה.

בהקב”ה  כביכול  ראי’  של  עניין  שנעשה  ועד 
של  בראיה  עצמי(  את  אראה   - )‘אראנו’  עצמו 
של  והגשמיות  לטבע  חודר  וזה  בשר178  עיני 
גם  חודרת  האמיתית  שהראיה   – ואז  היהודי, 
לגשמיות – רואים במוחש שהכל – גם הטבע וגם 
הניסים – הם נפלאות, רואים בכל דבר אלוקות 

)כולא חד - אין עוד מלבדו(.

178( כידוע ההסברים השונים בעיני בשר אם הכוונה לראייה גשמית ממש כמו ראיית חפץ )שזה תמוה כי 
אין מה לראות באלוקות בגדר של חפץ כי זה ללא מדידה או צבע וכו’( או שהכוונה להתאמתות והרגש 
כמו של ראי’ גשמית )וכך מובן העניין של הגוף עצמו יראה ועיני בשר שהרי לבשר ולגוף אין עיניים( 

ואכ”מ.

אות י’ - הדגשה יתרה בחודש 
ניסן מלשון ‘ניסי ניסים’ וביום 

עשתי עשר - אשר - תענוג וכן 
מצד שיהודי הוא אצל הקב”ה 

כבן יחיד של הורים לעת זקנתם:

י. בשנת אראנו נפלאות גופא ה”ז מודגש עוד יותר 
בחודש ניסן, שמורה על “נסי נסים”103, נסים אפילו 

בערך לנסים )ע”ד הנפלאות דלע”ל כנ”ל(,

ובחודש ניסן עצמו – לאחרי שבת הגדול, “שנעשה 
בו נס גדול”104 )גדלות בנס עצמו(, וכבר אחרי עשירי 
בניסן )כשה”נס גדול” קרה בפועל, בשבת לפני פסח 

עשירי בניסן105(,

משום  חוזק,  ביתר  הענין  מודגש  ניסן  בחודש 
‘נונים’  שני  בו  יש  )כי  ניסים  ניסי  הוא  שניסן 
בערך  גם  ניסים   – שם(  בגמ’  וכו’  חנניה  כמו 
שבת  לאחרי  ובמיוחד  נפלאות,  ע”ד   – לניסים 
הגדול  שנעשה בו נס גדול - גדלות בנס עצמו 
)שזה לכאורה על דרך העניין של פלאות אראנו 
ניסן  י’  ולאחרי  הרגילים(,  הניסים  לעומת  פלא 

שבפועל ממש קרה הנס )גם בתאריך(.

בחודש  יום”106  עשר  ל”עשתי  באור  כבר  ונמצאים 
“והוא   – הוא  שענינו  אשר106,  לבני  ה”נשיא  ניסן, 
עוד   – מתברך  מישראל  כאו”א  מלך”107:  מעדני  יתן 
מלך”,  ב”מעדני   – הגלות  של  האחרונים  ברגעים 
ענין התענוג )“ויהי נועם”(, ו”מעדני מלך”108 דוקא – 
שלימות התענוג109, הן בגשמיות והן ברוחניות, כולל 
– “מעדני מלך” בעבודת ה’, המשכת תענוג גם בסדר 
ושלימות העבודה דמלך ר”ת “מוח לב כבד”110, מוח 
)מקור  בכבד  נמשך  ה”ז  ואח”כ  הלב111,  על  שליט 
שלימות  שישנו  כך  הנפש”113(,  הוא  “הדם  הדם112, 
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ציור ומצב האדם – שגם בזה נפעלת תוספת ברכה, 
מהמשכת התענוג )“מעדני מלך”(.

ועומדים כבר באור לי”א ניסן – שהנשיא שלו 
ענין  הוא מעדני מלך שזהו  הוא אשר שעניינו 
הנועם – תענוג, תענוג באופן של מעדני מלך 
בגימטריא  מלך  התענוג,  שלימות   - דווקא 
זמן  בסוף  עוד  וברוחניות  בגשמיות  תענוג  צ’, 
של  בסדר  תענוג  נוסף  ה’  בעבודת  גם  הגלות, 
מלך )‘מעדני מלך’( – הוא עניין מוח שליט על 
הלב )מל”ך ר”ת מוח לב כבד(, ומבטא שלימות 
תוספת  נפעלת  זה  בסדר  שגם   – האדם  ציור 

ברכה מהתענוג.

)עד  מלך114  בן  הוא  מישראל  שכאו”א  ומתגלה 
המלכים  מלכי  מלך  של  בנו   – עצמו115(  “מלך” 
הקב”ה, וכמ”ש116 “וכל בניך לימודי הוי’”, שזה קאי 
וכמבואר   – ב”בניך”(  )שנכלל  מישראל  כאו”א  על 
מו”ח  דכ”ק  חתונה  בדרושי  גו’”  בניך  ד”כל  הענין 
“מעדני  מקבל  ה”ה  מלך”  “בן  ולהיותו  אדמו”ר117; 

מלך” בשלימות, שלימות התענוג.

ואינו רק ענין כללי, אלא מתגלה איך כל אחד הוא בן 
מלך  - בנו של הקב”ה, מלך מלכי המלכים וכמבואר 
“וכל  )בדרושי חתונה לאדמו”ר הריי”צ( על הפסוק 
בניך לימודי ה’ )כאו”א מישראל( ורבשלום בנייך” - 
- על דרך “בן פורת  - תוספת על תוספת  שלום רב 
ה”ה  מלך  בן  שהוא  מכיון  עין”.  עלי  פורת  בן  יוסף 
ובשלימות  הקבלה  בשלימות  מלך  ממעדני  מקבל 

התענוג,

ואינו רק ענין כללי, אלא מתגלה איך כל אחד 
מלכי  מלך  הקב”ה,  של  בנו   - מלך   בן  הוא 
לאדמו”ר  חתונה  )בדרושי  וכמבואר  המלכים 
הריי”צ( על הפסוק “וכל בניך לימודי ה’ )כאו”א 
מישראל( ורבשלום בנייך” - שלום רב - תוספת 
על תוספת - על דרך “בן פורת יוסף בן פורת 
עלי עין”. מכיון שהוא בן מלך ה”ה מקבל ממעדני 

מלך בשלימות הקבלה ובשלימות התענוג,

של  הידוע  המאמר  עם  זה  ולקשר  להוסיף  ויש 

כבן  הקב”ה  אצל  יקר  מישראל  שכאו”א  הבעש”ט, 
יחיד שנולד להורים זקנים לעת זקנותם – דלכאורה, 
על  זקנותם”  זקנים לעת  ד”הורים  מובן המשל  אינו 

הקב”ה, ובלשון חז”ל: “מי איכא זיקנא קמי’”?!

אין  הקב”ה  אצל  הרי  לנמשל?  המשל  דומה  במה 
זקנה וממילא א”א לדמות זאת להורים האלו שהם 
זקנתם  לעת  נולד  הוא  כי  לבנם  חביבות  מרגישים 

)ויכול לשמשם ולשמחם וכיו”ב בשנים קשות אלו(

)חכמה120  עם  קשור  ד”זקן”  הידוע  ע”פ  לומר,  ויש 
מלשון  הוא  שעתיק  כיון   , )יומין121(  עתיק  עם(  עד 
פנימיות  גו’”(123,  יתיב  יומין  “ועתיק  )כמ”ש122  זקן 
הכתר, עד עם פנימיות עתיק, עצמות התענוג )בחי’ 
אחד עשר, חד ולא בחושבן(124; וי”ל שהמשל הנ”ל 
)שיהודי הוא בן יחיד שנולד להורים זקנים כו’( מרמז 
שלמעלה,  )עתיק(  זקן  בחי’  עם  קשור  שיהודי  איך 
ישראל   – ומהות125  עצמות  עם  אחד  דבר  שהוא 
וקוב”ה כולא חד126. ולכן גם נמשך אליו )לבן המלך( 

“מעדני מלך”127 – עצמות התענוג )עתיק(.

אלא פירוש לעת זקנה – הוא זקן – שקנה חכמה 
ולא רק חכמה אלא עד עתיק יומין ) כי פנימיות 
פנימיות עתיק( שעתיק מלשון   - )חכמה(  אבא 
זקן )אין הכוונה ח”ו זקן כפשוטו אלא זה מראה 
על הקדמות שהוא קדמון לכל הנבראים( - ועד 
לפנימיות עתיק - עצמות התענוג, בזה )המשל( 
מתגלה איך שיהודי הוא דבר אחד עם עצמות, 
חד,  כולא  וקוב”ה  וישראל  שלמעלה(,  )עתיק 
ולכן – כיוון שהוא חד ממש עם הקב”ה )ובפרט 
שפנימיות עתיק זה ‘מלכות דא”ס’ וממילא שייך 
מעצמות  מקבל  ה”ה  מלך’(  ל’מעדני  יותר  עוד 

התענוג - ‘מעדני מלך’ )עתיק(.

בכלל,  התורה  בלימוד  הוסיפו  שבנ”י  עי”ז  ובפרט 
שעי”ז  התורה,  פנימיות  לימוד   – ובמיוחד  כולל 

נעשה המשכת הגילוי ד”עצמות עתיק”128 בבנ”י.

וגילוי קשר זה – שבנ”י הם חד ממש עם הקב”ה 
ובפרט  בכלל  התורה  לימוד  ע”י  במיוחד  נפעל 



49

עתיק’  ‘עצמות  נמשך  שע”י  התורה,  פנימיות  
בעולם )‘אנא נפשי כתבית יהבית’(.

ובפרט  התורה  בלימוד  להוסיף  ימשיכו  ובטח 
פנימיות התורה – וגם בקיום המצות בהידור – באופן 
מוסיפים   – גופא  ובזה  והגבלה,  ממדידה  שלמעלה 
יותר ויותר, “ילכו מחיל אל חיל”129, שמבלי הבט על 
ההנהגה עד עתה באופן ד”נס”, ו”ארים נסי”, מורם 
עולה  ה”ה  שלפנ”ז,  הרגילה  הנסית  הנהגתו  לגבי 
עיני  )“גל  שבתורה  ד”נפלאות”  באופן  מעלה  מעלה 
ואביטה נפלאות מתורתך”130(, עד “נפלאות אראנו”, 
ויתירה מזו – “אראנו נפלאות”, שישנו לימוד התורה 
התורה  בנותן  באלקות,  ראי’  עד  ראי’131,  של  באופן 
)והיו עיניך רואות את מוריך(, וזה מביא את הגילוי 

ד”נפלאות” בתורה.

עניינים נעלים אלו בודאי משפיעים על המעשה 
התורה  בלימוד  ועוד  עוד  שמוסיפים  בפועל, 
למעלה   - בהידור  המצוות  ובקיום  ופנימיותה 
ממדידה והגבלה, בזה גופא ‘ילכו מחיל אל חיל’ 
מוסיפים בלי לעצור ע”ד ההוספה בנפלאות על 
אלא  הרגילה  בהנהגה  מסתפק  אינו   – ניסים 
עולה מעלה מעלה בנפלאות שבתורה )‘גל עיני 
ואביטה נפלאןת מתורתיך’( עד ‘נפלאות אראנו’ 
ועוד יותר עד ללימוד באופן של ראיה )‘אראנו 
נפלאות’ - קודם אראנו - הדגשת עניין הראי’( 
)ע”ד מה שמסופר על האריז”ל( שזה מביא לראיה 

באלוקות – ראיה בנותן התורה )הקב”ה(.

ועי”ז מקבלים מדה כנגד מדה132 וכמה פעמים ככה 
הקב”ה   – כפשוטו  נפלאות”  ש”אראנו  מהקב”ה, 
זה:  לו, באופן דמראה באצבעו ואומר  עצמו מראה 
הקב”ה,  שאני,  והנפלאות  הנסים  את  לך  יש  הנה 
יחיד  ל”בן  שנותנים  זקנים”  “הורים  כמו  לך,  נתתי 

שנולד לעת זקנותם”, מבחי’ עתיקא קדישא,

ותעלה  מתאמץ  שהוא  ע”י   – מידה  כנגד  ומדה 
לראות את האלוקות שבתורה הוא זוכה שהקב”ה 
בעצמו מראה לו את הניסים והנפלאות שנתן לו, 
כמו ‘הורים זקנים’ שנותנים לבן שלהם – שזהו 

מבחי’ עתיקא קדישא כנ”ל.

הוא  ובמה  בהתגלות,  נמצא  עצמו  שהקב”ה  עד 
“אראנו”,  עם   – כביכול(  בלי  )או  כביכול  “עסוק” 
מה  שגם  “נפלאות”,  מישראל  לכאו”א  להראות 
ועאכו”כ  “נפלאות”,  זה  הי’  עתה  עד  עמו  שקרה 

הנפלאות שבאים לאחר־מכן )אחרי ה”אראנו”(,

כל מה שהקב”ה עסוק בו כשהוא מתגלה באופן 
זה - הוא להראות ליהודי איך הכל זה נפלאות - 
גם מה שכבר היה )אפילו שלפעמים נראה שיש 
מה  וכמובן  הקדושה(  היפך  שהם  ודברים  צרות 
עניין  )לאחר  והשלימה  האמיתי  בגאולה  שיהיה 

ה’אראנו’(.

ועד – הנפלאות בגאולה האמיתית והשלימה, ובאופן 
ד”אראנו”, ולאחמ”כ – באים “נפלאות” נעלים יותר 

וכו’ עד אין סוף.

הם  שעאכו”כ  הגאולה  של  בנפלאות  וכמובן 
באופן של אראנו תחילה ועד לנפלאות נעלות 

יותר עד אין סוף. 

אות י”א - ע”י מצוות הצדקה 
מורידים את העניין לפועל וע”י 

זה מגיעים לגאולה האמיתי 
והשלימה:

)כרגיל(  עתה  שנסיים  עי”ז  ניתוסף  זה  בכל  יא. 
בעשיית כאו”א מהנוכחים כאן )ועל ידם – את כלל 
)ששקולה  הצדקה  במצות  מצוה  לשליח  ישראל( 
שעי”ז  לעיל134  וכמדובר  המצוות133(,  כל  כנגד 
את  ינצל  הקב”ה,  של  כשלוחו  מישראל  שכאו”א 
עשר כחותיו בשלימות במילוי שליחותו – מביא הוא 
על  ונוסף  משיח,  בגימטריא(  עשר  בצירוף  )שליח 
בראי’  ממש,  בגילוי  בהעלם135(,  )שהוא  “גימטריא” 

חושיית,

הרי  בשליחות   – לצדקה  הדולר  נתינת  ע”י 
הופכים את כל המדובר לעיל לפועל ממש, שכל 
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אחד נהיה שליח למצוות צדקה והופך את כל 01 
כוחותיו למילוי השליחות של מצוות צדקה, וא”כ 
ה”ה מביא את משיח ולא רק בגימטריא – שהיא 

העלם, אלא שפועל ממש ובגלוי.

ישראל  כלל  את  משיח  מוציא  ממש  ומיד  ותיכף 
מהגלות, “בנערינו ובזקנינו גו’ בבנינו ובבנותינו”136, 
לארץ  והולכים  והשלימה,  האמיתית  בגאולה 
הקודש, לירושלים עיר הקודש, להר הקודש, לבית 

המקדש השלישי, “מקדש אד’ כוננו ידיך”137,

ששם ישנם בתכלית השלימות כל הברכות ד”תפלה 
עלינו  כוננה  ידינו  ומעשה   .  . האלקים  איש  למשה 
ומעשה ידינו כוננהו” – כברכת משה )ואהרן( בנוגע 
להשראת השכינה במשכן, “ויברכו את העם”, “ויהי 
שכינה  שתשרה  רצון  יהי  עלינו,  אלקינו  ה’  נועם 
שכינה  ד”תשרה  שהשלימות   – ידיכם”138  במעשה 
השלישי139,  המקדש  בבית  תהי’  ידיכם”  במעשה 

“וכשיבנה – משה ואהרן יהא עמנו”140,

תהיה  בגאולה(  )שיבנה  השלישי  המקדש  בבית 
הגילוי  למשה’ של  ‘תפילה  העניין של  שלימות 
ואהרון  משה  של  הברכה  כמו  בעולם  אלוקות 
ידכם’  במעשה  שכינה  ‘שתשרה  המשכן  לבוני 
בביהמ”ק  תהיה  שרויה  שכינה  של  שהשלימות 

השלישי )עם משה ואהרון(.

כפי  לגבי(  ובהוספה  בעלי’  )אבל  )בדוגמת  ונפעל 
שהי’ בעת השראת השכינה במשכן( “וירא כל העם 
וירונו ויפלו על פניהם”141 – גילוי אלקות באופן של 
ראי’, עד שזה מוציא מהם רינה142, וגילוי כזה שגבוה 

יותר מפנימיות )עד ש”ויפלו על פניהם”(.

גילוי   – העם’  כל  ‘וירא  של  העניין  יפעל  ובו 
אלוקות באופן של ראיה שהביאה לרינה ו’לויפלו 
על פניהם’ – גילוי נעלה מפנימיות )על - למעלה 

מפניהם - הפנימיות שלהם(.

האחרונים  ועבודתינו  במעשינו  שעוד  רצון,  ויהי 
ברגעים האחרונים של הגלות תהי’ השראת השכינה 

שיתנו  לצדקה  בשליחות  כולל  ידיכם”,  “במעשה 
עתה,

הכח  ישנו  האלקים”,  איש  למשה  “תפלה  ומהכפל 
עלינו  כוננה  ידינו  ד”ומעשה  הכפל  את  לפעול 

ומעשה ידינו כוננהו”, במעשינו ועבודתינו עתה,

 – )ואהרן  וישנו גם משה ואהרן עמהם – בחי’ משה 
מז’ רועי ישראל143(, שבכל א’ מישראל, אנשים נשים 

וטף,

עפר”144,  שוכני  ורננו142  הקיצו   – ממש  ומיד  ותיכף 
ומשה ואהרן עמהם בפשטות, נשמות בגופים, יחד 

עם כל בנ”י,

ותיכף ומיד ממש – “ומעשה ידינו כוננהו” ב”מקדש 
אדנ־י כוננו ידיך”.

הכח  ישנו  הגלות  של  האחרונים  ברגעים  וגם 
להשראת השכינה במעשה ידינו, שהכפל של תפילה 
מעשה  של  הכפל  את  יפעל  האלוקים  איש  למשה 
ידינו, בעבודה בפועל בגלות ועי”ז נזכה תיכף ומייד 

לגאולה האמיתית והשלימה עם כל היעודים שבה.

]כ”ק אדמו”ר שליט”א נתן לכאו”א מהנוכחים שיחיו 
שטר של דולר, לתתו )או חילופו( לצדקה[.
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היינו, שיש בזה ב’ ענינים: )א( בענין חדש זה ( 	
הבא  של  וכחות  המשך  ישנו  להם”(  )ש”פתח 
לפני זה )עד סיומו(, )ב( שענין חדש זה מוסיף 
הטעם  יומתק  ועפ”ז  לפנ”ז.  בהבא  גם  חידוש 

ש”פתח להם” “במה שסיים” הקודם לו.

 בברכת כהנים של א’ הרבנים שי’, שנאמרה ( 	
בהמשך לברכת אנ”ש שי’. המו,”ל.

 נשא ו, כז.( 	

 שבת סג, א. וש”נ.( 	

נאמר, ( 	 לכהנים  אברכם”  ש”ואני  להדיעה   
מברך  והקב”ה  לישראל  מברכין  “כהנים 
להדיעה  וגם  סע”א(.  מט,  )חולין  לכהנים” 
ישראל  מברכים  )“כהנים  נאמר  שלישראל 
והקב”ה מסכים על ידם”( “ברכה לכהנים מנא 
 – ג(  יב,  לך  )לך  מברכיך”  “מואברכה  לי’”, 

חולין שם.

 נוסח ברכה השלישית )- ודמן התורה( דברכת ( 	
המזון.

 ובמכ”ש מברכת הכהנים, שהיא באופן ד”עד ( 	
מהרה ירוץ דברו” )תהלים קמז, ו. וראה לקו”ת 
ס”פ קרח. ובכ”מ(, עאכו”כ הברכה של הקב”ה 

עצמו, “ואני אברכם”.

 תו”א מקץ לז, ג. ובכ”מ.( 	

לכהנים ( 	 אברכם”  ש”ואני  להדיעה  גם  שהרי   
מפי  מתברכין  ישראל   ,)	 הערה  )כנ”ל  נאמר 
הגבורה, ואי”צ לזה קרא מיוחד )ובלשון התוס’ 
חולין שם ד”ה והקב”ה: “פשיטא דמסכים, כיון 
)לקו”ש  במ”א  כמשנ”ת  לברך”(,  להם  שציוה 

ח”י ע’ 		(.

תהלים ( 		 המזמור  יום  בכל  לומר  המנהג  ע”פ 
מו”ח  כ”ק  )מכתב  חייו  לשנות  המתאים 
אדמו”ר, נדפס ב”קובץ מכתבים” שבסו”ס אהל 
יוסף יצחק )ע’ 			(. אגרות-קודש שלו ח”א ע’ 
לא. ח”י ע’ נג. וראה גם מאמרי אדה”ז הקצרים 

ע’ שמא( – מתחילים בי”א ניסן שנה זו אמירת 
רבותינו  ביאורי  שבתהלים.-  צדי”ק  מזמור 
ב”קובץ  נלקטו  זה  מזמור  פסוקי  על  נשיאינו 
תנש”א(.  )קה”ת,  הצדי”ק”  שנת   – ניסן  י”א 

ועיי”ש בנוגע לכמה ענינים הבאים להלן.

 ראה הערה 		.( 		

פרש”י ( 		 א(.  )צ,  עה”פ  ופרש”י  תהלים  מדרש   
פקודי לט, מג. ועוד.

משה ( 		 ברכת  הוא  גו’”  נועם  “ויהי  שהרי   
כדברי   – ידיכם”  במעשה  שכינה  “שתשרה 
ט,  )שמיני(  פרשתנו  שם.  )פקודי  עה”פ  חז”ל 
העם”  את  “ויברכו  משה”,  אותם  “ויברך  כג( 
)פרש”י פקודי ושמיני שם. פרש”י תהלים כאן. 
וראה תו”ש עה”פ פקודי שם )אות לד(. וש”נ(.

 היינו, שנוסף לזה שבתפלה וברכה זו ישנו כחו ( 		
)של  והברכות  של הקב”ה, כמו בכל התפלות 
כל ישראל( שיש בהם כחו של הקב”ה )שאליו 
והשפעות  הברכות  כל  מקור  והוא  מתפללים 
האלקים”,  איש  למשה  “תפלה  זה  הרי  כו’(, 
על  בהוספה  )כביכול(,  אברכם”  “ואני  ע”ד 
ברכת הכהנים )שלוחי דרחמנא – קידושין כג, 

ב. וש”נ(.

 וכן בתחלתה: מעון אתה היית לנו.( 		

 בהבא להלן ראה ד”ה תפלה למשה – במאמרי ( 		
אדה”ז אתהלך ליאזנא ע’ קנז. תר”ס )ע’ נט(. 
מלוקט  )סה”מ  ס”ב  זה תשכ”ט  ד”ה  גם  וראה 
ח”ב ע’ ריז-ט(. – נעתקו בקובץ י”א ניסן הנ”ל 

אות: ו, יח, כא.

 ראה גם קובץ י”א ניסן הנ”ל עה”פ ויהי נועם ( 		
)אות עז ואילך(. ועוד.

 ראה ברכת ערב יוהכ”פ )לאחרי תפלת מנחה ( 		
– סה”ש תנש”א ח”א ע’ 3-42(. וש”נ.

הובא ( 		 עה”פ.  להאריז”ל  הליקוטים  וס’  ל”ת   
במקומות שצויינו בהערה 		.

הערות
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 ראה זח”א קסח, ב. וראה נדרים לח, א.( 		

 ד”ה תפלה למשה תר”ס ותשכ”ט הנ”ל )הערה ( 		
.)		

 נסמן בהערה 		.( 		

 ראה תניא פ”ו )י, ב(, שמביא מאחז”ל )סנהדרין ( 		
לט, א( “כל בי עשרה שכינתא שריא )ומוסיף 
שם  בתניא  התוכן  כי  לעולם”.וי”ל,  בתניא:( 
הוא ש”צד הקדושה אינו אלא השראה והמשכה 
מקדושתו של הקב”ה ואין הקב”ה שורה אלא 
על דבר שבטל אצלו יתב’ בין כו’ בין בכח כו’, 
ועוסק  שיושב  אחד  שאפי’  רז”ל  אמרו  ולכן 
בתורה שכינה שרוי’ כו’ וכל בי עשרה שכינתא 
שריא לעולם” – שמכיון “שבכחו להיות בטל 
עליו  השכינה  השראת  גם  לכן  לעולם,  ממש” 
ספל”ה.ולהעיר  תניא  גם  וראה  לעולם.  הוא 
)שכל  הנ”ל  מאחז”ל  מביא  ספי”א  שבתניא 
ורע  בנוגע להרשע  בי עשרה שכינתא שריא( 
לו, שבחי’ טוב שבו הוא רק בבחי’ מקיף עליו 
)שריא(. ועפ”ז נמצא שהענין דשכינתא שריא 
הוא תמיד בכל ישראל )גם במי שאין בו בחי’ 
טוב בגלוי(, וראה לקו”ת ר”פ ראה. ד”ה ראה 
הפ”ט  שנת  ניסן  י”א  בקובץ  )נעתק  תשמ”ג 
בתניא  משנ”ת  עם  זה  לתווך  ויש  יט(.  אות 
פ”ו הנ”ל, ע”פ המבואר בלקו”ת )יוהכ”פ סט, 
ב(, שאף שהשראה היא בחי’ מקיף )וראה גם 
אגה”ק סכ”ג. תו”א נד, ג( “אעפ”כ הוא פועל 

פעולה בהם כו’”.

קדושת ( 		 ה”ט:  פ”ו  ביהב”ח  הל’  רמב”ם  ראה   
המקדש וירושלים מפני השכינה ושכינה אינה 
בטלה. וראה לקו”ת פקודי )ה, א. ז, ב( בפירוש 
נצחיות.  לשון  הוא  העדות”, שעד)ות(  “משכן 
ארץ  ירשו  צדיקים  כט:  לז,  תהלים  וראה 
וישכנו לעד עלי’, וברד”ה באתי לגני ה’שי”ת, 
שמשכינים בחינת שוכן עד מרום וקדוש שיהי’ 

בגילוי למטה.

 תרומה כה, ח.( 		

לתחילתו ( 		 קרוב  פ”ו  האהבה  שער  ר”ח  ראה   
עה”פ  אלשיך  ב(.  סט,   – פסוקים  ושני  )ד”ה 
א.  סט,  של”ה  יתכן(.  עוד  )ד”ה  לסופו  קרוב 

רא, א. שכה, ב. שכו, ב. ועוד.

ה”אחד ( 		 של  הראשון  שהוא  בזה  גם  וכמרומז   
שב”אחד   – משה  שאמרם  מזמורים”  עשר 
שלפני  אחד  )א(  ענינים:  שני  יש  עשר” 
בחושבן  ולא  חד  הוא  אנת  מ(עשר,  )ולמעלה 
אחד  המשכת   – עשר  אחד  )ב(  עתיק(,  )בחי’ 

)חד ולא בחושבן( בעשר, בכל העשר ספירות, 
ועד בספירת המלכות )ראה ד”ה תפלה למשה 

תשכ”ט שבהערה 		. וש”נ(.

 ראה תניא רפמ”ב. וראה שמו”ר עה”פ )שמות ( 		
ג, א( ומשה הי’ רועה )פ”ב, ג-ד(.

זח”ג ( 		  – ודרא  דרא  בכל   דאתפשטותא דמשה 
רעג, א. תקו”ז תס”ט. וראה תניא פמ”ד )סג, 

א(. ועוד.

 ואתחנן ה, ה.( 		

 ראה בארוכה ד”ה פנים בפנים תרנ”ט )ע’ קצ ( 		
ואילך(.

 דב”ר פי”א, ד. מדרש תהלים )באבער( עה”פ.( 		

ע”י ( 		 נאמר  כהנים  ברכת  על  ה’  ציווי  והרי   
גו’”  דבר  לאמר  משה  אל  ה’  “וידבר   – משה 
)נשא ו, כב ואילך(.ויומתק ע”פ פירוש הבחיי 
ש”מעשה  עלינו(,  כוננה  ידינו  ומעשה  )עה”פ 
ידינו” קאי על “נשיאת כפים שעשה אהרן ביום 
שלאחרי  היינו,  עלינו”,  לשון  שזה  ההקמה, 
ברכת כהנים של אהרן ניתוסף בזה ע”י ברכתו 
ע”ד  עלינו”,  כוננה  ידינו  ש”מעשה  משה  של 
ברכת  על  אברכם”  ד”ואני  ההוספה  ובדוגמת 

כהנים שלפני זה.

ר”ח ( 		 פ”ב.  הנתיבות(  )שעת  יב  שער  פרדס   
ב(.  )קכא,  והמרגיל  ד”ה  פ”ו  התשובה  שער 
שעהיוה”א רפ”ו. וראה סה”ש תנש”א ח”א ע’ 

			 )לעיל ע’ 		( הערה 		.

 בראשית א, א.( 		

 תו”ח שמות קטז, א. אוה”ת תצוה ע’ א’תרה. ( 		
מג”א  ואילך.  סע”ב  סח,  יתרו  תו”א  גם  וראה 

צט, ג. ובכ”מ.

ע’ ( 		 וארא  אוה”ת  קלז.  ע’  סה”מ תקס”ב  ראה   
רג. ובכ”מ.

וראה ( 		 למשה(.  )בנוגע  כא  כא,  חוקת  פרש”י   
כח.  פי”ט,  במדב”ר  כג.  חוקת  תנחומא  גם 
וברמב”ם הל’ מלכים פ”ג ה”ו: לבו )של מלך(* 
הוא לב כל קהל ישראל )והרי משה הי’ )נשיא, 
הי”א.  פ”ו  ביהב”ח  הל’  רמב”ם   – מלך  וגם( 
וש”נ(.*(   .			 ע’  חי”ט  לקו”ש  ראה   – ועוד 

וראה לקמן סעיף יו”ד.

 תניא רפמ”ב.( 		

 ברכות לג, ב.( 		
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 עקב י, יב.( 		

 שם, יב-יג.( 		

 תניא פמ”ד.( 		

 בהבא להלן ראה בארוכה סה”ש תנש”א ח”א ( 		
ע’ 			 )לעיל ע’ 		( ואילך.

 תניא רפ”ב.( 		

ג ( 		 סב,  לר”ה  דרושים  לקו”ת  בארוכה  ראה   
ספר  רע”ב(.  עז,  משפטים  תו”א  גם  )וראה 
)ע’  סמ”ד  יעקב  ערך  דא”ח-צ”צ  הליקוטים 

א’קא ואילך(. וש”נ.

לזימנין ( 		 דקב”ה  כמה  א:  קעד,  זח”א  ראה   
ה”נ  אלקים,  אתקרי  ולזימנין  הוי’  אתקרי 
לזימנין אתקרי ישראל ולזימנין אתקרי יעקב. 
א’ק  ע’  שם  הליקוטים  ס’  שם.  לקו”ת  וראה 

ואילך. וש”נ.

 האזינו לב, ט.( 		

 ע”ח שער ג )שער סדר אצי’ למהרח”ו( פ”ב. ( 		
פרדס שער כג )שער ערכי הכינויים( בערכו.

– אוה”ת שם ( 		 ויצא  ר”פ  הגהות הצ”צ לתו”א   
קצב, א )בשוה”ג )ב((.

 תו”א שם )כא, א(. ובכ”מ.( 		

 שם וישב כט, א.( 		

 תולדות כה, כו.( 		

 ראה אגה”ת פ”ד )צג, סע”ב ואילך(.( 		

 ראה שעהיוה”א פ”ו )פא, רע”א(.( 		

א. ( 		 יג,  לך  תו”א  וראה  וש”נ.  ב.  יט,  חגיגה   
סהמ”צ  ואילך.  ד  קמה,  המילה  שער  סידור 

להצ”צ מצות מילה פ”ה )דרמ”צ ח, א(. ועוד.

 ראה סה”ש תנש”א ח”א ע’ 			 )לעיל ע’ 		(.( 		

 תהלים צב, א.( 		

 מדרש תהלים עה”פ. יל”ש עה”פ )בשלח טז, ( 		
כט( ראו כי ה’ נתן לכם את השבת )רמז רסא(.

 ראה שיחה שבהערה 		. וש”נ.( 		

 בראשית ב, א.( 		

 זח”ב סג, ב. פח, א.( 		

 מכילתא )הובא בפרש”י( יתרו כ, ט. טושו”ע ( 		
או”ח סש”ו ס”ח. שו”ע אדה”ז שם סכ”א.

 לקו”ת ברכה צח, ג-ד. סידור )עם דא”ח( שער ( 		
החנוכה רעז, ג.

 ראה עד”ז במקומות שבהערה הקודמת. וראה ( 		
גם שיחת שבת הגדול, ערב י”א ניסן תשמ”ט 

ס”ט )ס’ השיחות תשמ”ט ח”א ע’ 			(.

 שבועות לה, סע”א. ירושלמי מגילה פ”א ה”ט. ( 		
ועוד. רמב”ם הל’ יסוה”ת פ”ו ה”ב.

וראה ( 		 דילהון קדישא.  גופא  ב:  ע,  זח”ג   ראה 
השיחות  ס’  ואילך(.  סע”ב  )סט,  פמ”ט  תניא 

תורת שלום ע’ 			.

ז, ( 		 צו  לקו”ת  ה”ג.  פ”א  ערלה  ירושלמי  ראה   
רע”ד.

 להעיר, שסיום וחותם כל ספר תהלים )ד”הכל ( 		
הולך אחר החיתום” – ברכות יב, א( הוא “כל 
הנשמה תהלל י-ה הללוי’” )וראה שם מח, א: 
איזה דבר שהנשמה נהנית ממנו ולא הגוף כו’. 

ועוד(.

 המשך תרס”ו ס”ע ג. ובכ”מ – נסמנו בסה”מ ( 		
מלוקט ח”ב ע’ רמא הערה 		.

ג. ( 		 בחוקותי  שם  טז.  נשא  תנחומא  ראה   
במדב”ר פי”ג, ו.

 תניא פל”ו.( 		

 רמב”ם ריש הל’ יסוה”ת.( 		

 כידוע דברי ר’ דוד הנגיד )נכדו של הרמב”ם( ( 		
מתחיל  הרמב”ם  זקנו  שחיבר  תורה  ש”משנה 
תתקכז.  ד”א  הדורות  )סדר  המפורש”  בשם 
גם  וראה  הגדולים להחיד”א מע’ רמב”ם.  שם 
“פירוש” לריש הל’ יסוה”ת(. – וראה בארוכה 
הדרן על הרמב”ם תשל”ה סי”ז ואילך. תשמ”ח 
 			 ע’  ח”א  תשמ”ח  השיחות  )ס’  ואילך  ס”ב 

ואילך(.*

 ירמי’ י, י.( 		

 תהלים קיז, ב.*( 		

 רמב”ם שם ה”ד-ה”ה.( 		

 ישעי’ יא, ט.( 		

 סיום וחותם ספר הרמב”ם.( 		
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 נסמן לעיל הערה 		.( 		

 תבוא כט, ג.( 		

 ע”ז ה, ריש ע”ב.( 		

 ראה לקו”ת ויקרא א, ג.( 		

 משנה ברכות לד, ב. קידושין מא, ב.( 		

כמותו” ( 		 שהלכה  עמו  “והוי’  חז”ל  כלשון   
)ש”א טז, יח. סנהדרין צג, ב(. וראה בארוכה 
ע’  סה”מ תרכ”ז  ואילך.  ע’ תתצ  יתרו  אוה”ת 
רפ ואילך. ע’ רצ ואילך. המשך תרס”ו ע’ תכט 

ואילך. לקו”ש חט”ו ע’ 			 ואילך.

בזכות ( 		 אלא  מתכנסות  הגליות  כל  ו”אין   
תו”א  וראה  ג.  פ”ז,  ריש  )ויק”ר  המשניות” 
וראה  א-ב(.  )יח,  שם  תו”ח  ג.  מט,  שמות 
ס”ד  תשל”ה(  )קה”ת,  וביאורים  תשובות 
הם  למעשה  הלכה  דינים  פסקי  והרי  ס”ה(*, 
בכלל המשנה – הל’ ת”ת לאדה”ז רפ”ב. וראה 
כ”ק  אג”ק  ואילך.*(  סע”ב  ב,  דברים  לקו”ת 

אדמו”ר שליט”א ח”א ע’ רמב ואילך. המו”ל.

הרמב”ם ( 		 )כמ”ש  הלכות”  “הלכות  חיבור   
בהקדמתו לספרו(.

רבן, ( 		 בית  של  בתינוקות  יתירה  ובהדגשה   
טז,  )דה”א  במשיחי”  תגעו  “אל  נאמר  עליהם 

כב. שבת קיט, ב(.

 ראה בארוכה לקו”ש חכ”ט )קה”ת, י”א ניסן, ( 		
תנש”א( ע’ 			 ואילך. ועוד.

פירוש ( 		 סע”ב.  מד,  דא”ח(  )עם  סידור  ראה   
סה”מ  קסג.  ע’  תרס”ו  המשך  פקל”ט.  המלות 
ע’  ח”ה  מלוקט  סה”מ  ובכ”מ.  פט.  ע’  תרע”ח 

צד-ה.

  ישעי’ מט, כב.( 		

  פרש”י יתרו כ, יז. וראה סידור ופיה”מ שם. ( 		
זו  תרע”ח שם. הנסמן במכתב כ”ה אדר שנה 
הערה ד”ה “נס” – אויפגעהויבן )סה”ש תנש”א 

ח”ב ע’ 			(.

  סהמ”צ להצ”צ עג, א )ע”פ לשון הכתוב ישעי’ ( 		
ל, יז(. וראה סה”ש תשמ”ט ח”א ע’ 			. וש”נ.

נק’ ( 		 ע’ תרסה: משה  מאוה”ת בשלח  להעיר    
איש האלקים שהוא איש ומושל על שם אלקים 
. . ע”כ עושה ניסן של ישראל כי שם אלקים 
זהו  מהטבע  למעלה  שהוא  והנס  הטבע  גימט’ 

ע”י שנקרא איש האלקים.

ראה שיחות: ש”פ תולדות, ד’ כסלו )סה”ש ( 		   
תש”נ ח”א ע’ 60-159(; ז כסלו; יו”ד כסלו; כ”ב 
אלול )שם ע’ 			( – תש”נ. סה”ש תנש”א ח”א 

ע’ 4-72. ועוד.

  מיכה ז, טו.( 		

מזח”א ( 		 תפז(,  )ע’  סק”ז  עה”פ  נ”ך  אוה”ת    
הנסמן  וראה  ב(.  )רסא,  סכ”ה  בהשמטות 
במכתב ה’ ניסן שנה זו )סה”ש תנש”א ח”ב ע’ 

			( הערה ד”ה ווי דער ברוואוסטער פירוש.

שהרי גם לע”ל תהי’ הנהגה טבעית והנהגה ( 		   
נסית* )וגם בתקופה הב’ כשיהי’ שינוי במעשה 
ועוד(,   .			 ע’  חכ”ז  לקו”ש  )ראה  בראשית 
כפשוט(,  לגמרי,  הטבע  חוקי  כל  יתבטלו  לא 
ויהי’ אז גם החילוק בין ימי החול ויום השבת* 
העולמים  לחיי  ומנוחה  שבת  שכולו  )ביום 
מדי  גו’  והי’  כג(  סו,  )ישעי’  וכמ”ש  גופא(, 
שבת בשבתו גו’, וכיו”ב – ובכל א’ מהם יהי’ 
הגילוי ד”כוננהו” ע”י הקב”ה עצמו באופן של 
ומשם  הוי’  משם  הוא  ששרשם  “נפלאות”.*( 
אלקים  דשם  הגילוי  גם  יהי’  ולע”ל  אלקים, 
)ועד שהוי’ דעכשיו יהי’ אלקים לע”ל, והי’ הוי’ 
לי לאלקים )ויצא כח, כא(, ויהי’ גילוי שם הוי’ 

נעלה יותר – תו”א ואוה”ת ר”פ ויצא. ועוד(.

  ראה גם מכתב הנ”ל.( 		

  ראה הערה 		.( 			

פרש”י ( 			 ספכ”ג.  בסופה. שמו”ר  תענית  ראה    
בשלח טו, ב )ד”ה זה א-לי(.

  ישעי’ ל, כ.( 			

  וכבר הי’ לעולמים מעין זה בשעת מתן תורה, ( 			
לדעת  הראת  אתה  לה(  ד,  )ואתחנן  “כדכתיב 
הראת  מלבדו,  עוד  אין  האלקים  הוא  ה’  כי 
ממש בראי’ חושית כו’” )תניא פל”ו – מו, א(. 
כמ”ש  דבנ”י,  בהגשמיות  חדר  זה  שגילוי  ועד 
ויאכלו  יא( “ויחזו את האלקים  )משפטים כד, 
וישתו”, היינו, שהגילוי דמעשה המרכבה נמשך 
בפנימיותם, עד שנעשה דם ובשר כבשרם )ראה 
תניא פ”ה(.והענין דמתן תורה נמשך בכל יום, 
“נותן התורה” לשון הוה )של”ה כה, א. לקו”ת 
תזריע כג, א. מאמרי אדהאמ”צ שמות ח”א ע’ 
קעה. וש”נ(, היינו שהגילוי אלקות דמ”ת ישנו 
בכל יום, הן בימי החול והן ביום השבת – ראה 

לעיל בפנים ובהערה 		.
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וחדא”ג ( 			 ובפרש”י  רע”א  נז,  ברכות  ראה    
מהרש”א שם.

  תוד”ה ואותו – שבת פז, א בשם מדרש )ראה ( 			
ושו”ע  טור  ג(.  יב,  בא  מבעה”ת  זקנים  דעת 

אדה”ז או”ח הל’ פסח ר”ס תל.

נ”כ ( 			 ראה   – השבת  ביום  הנס  שקבעו  אלא    
טושו”ע או”ח סת”ל. שו”ע אדה”ז שם ס”א.

  נשא ז, עב.( 			

  ויחי מט, כ.( 			

  ולהעיר ש”מלך” בגימטריא צ’.( 			

  ראה סה”ש תשמ”ז – ברכת י”א ניסן ס”א.( 			

וניצוצי זהר לזח”ב קנג, ( 			 ניצוצי אורות  ראה    
א. וש”נ.

  זח”ג רכד, סע”א. וראה תניא פי”ב )יז, רע”א(. ( 			
פי”ז )כג, א(. פ”ל )לח, ב(. פנ”א )עא, סע”א(.

  ראה ע”ח שער המוחין )ש”כ( פ”ה.( 			

  פ’ ראה יב, כג.( 			

  “כל ישראל בני מלכים הם” – שבת סז, א.( 			

  “אתקריאו ישראל מלכים” – תקו”ז בהקדמה ( 			
)א, ריש ע”ב(.

  ישעי’ נד, יג.( 			

)סה”מ ( 			 תרפ”ט  ה’  לימודי  בניך  וכל  ד”ה    
קונטרסים ח”א טז, ב ואילך(.

  כתר שם טוב הוספות סי’ קלג.( 			

  יבמות טז, ב.( 			

שקנה ( 			 זה  “זקן  ב(  לב,  )קידושין  כמאחז”ל    
חכמה”.

  ופנימיות אבא פנימיות עתיק )נסמן בקונטרס ( 			
לימוד החסידות ע’ 	( – ראה מקומות שבהערה 

			. ד”ה ואברהם זקן תרנ”ד. ועוד.

  דניאל ז, ט )וראה במפרשים שם(.( 			

  ראה ד”ה ויעמוד העם תרנ”ח )ע’ קצ ואילך(. ( 			
וראה  ואילך.  א’שסח  ע’  ח”ג  תער”ב  המשך 
המשך תרס”ו ע’ רלד-ה. ועוד. ובד”ה ויעמוד 
ל’  הוא  דעתיק  עתיק,  בחי’  הוא  זקנתי  שם: 
זקנה . . וענין הזקנה למעלה הלא ארז”ל ומי 

איכא זקנה קמי’ קוב”ה להיות שאינו בגדר זמן 
וממילא אינו שייך שם ענין הזקנה. אלא הכוונה 
דזקנה מורה על הקדמות, והיינו דלהיות שבחי’ 

עתיק כו’.

  המשך תרס”ו שם.( 			

אחד ( 			 בחי’  יחיד”,  “בן  בהלשון  גם  ומרומז    
עשר, חד ולא בחושבן )ראה הערה 		(.

  ראה זח”ג עג, א.( 			

  ולהעיר גם שפנימיות עתיק הוא מלכות דא”ס ( 			
)המשך תרס”ו שם(.

  כ”ה בהמשך תרס”ו שם.( 			

  לשון הכתוב – תהלים פד, ח.( 			

  תהלים קיט, יח. וראה שער האמונה פ”ס.( 			

  ראה לקו”ת צו יז, ב: “וזהו פי’ אראנו נפלאות, ( 			
שהשגתו   .  . ממש  ראי’  בבחי’  דייקא  אראנו 
)דהאריז”ל( הי’ בבחי’ ראי’ כו’”. וראה גם שער 

האמונה שם.

  ראה סוטה ח, ב. ט, ב. וש”נ. תוספתא סוטה ( 			
רפ”ד. מדרש לקח טוב שמות ג, ו. ועוד.

  ב”ב ט, א. וראה תניא פל”ז )מח, ב(.( 			

  סעיף ח.( 			

  וראה שעהיוה”א פ”א.( 			

  כמ”ש ביצי”מ )ו”כימי צאתך מארמ”צ אראנו ( 			
נפלאות”( – בא י, ט.

  בשלח טו, יז ובפרש”י.( 			

  פרשתנו ט, כג ובפרש”י.( 			

  ראה גם מכתב י”א ניסן ש.ז. )סה”ש תנש”א ( 			
ח”ב ע’ 			(. וש”נ.

  תוד”ה אחד – פסחים קיד, ב. וראה יומא ה, ב.( 			
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סיכום מקוצר

תפלה למשה )ס”א – ס”ג(

פותח את השיחה בביאור ענינה של ברכתו של 
ברכה  שבכל  ומבאר  אברכם”(,  )“ואני  הקב”ה 
ישנם שני ענינים – א. כח הנעלה מגדרי המתברך 
לפי  במתברך  בפנימיות  הברכה  המשכת  ב.   – ו 
מודגש  זה  שעניין  לבאר  ומוסיף  )ס”א(.  עניינו 
משה  ידי  על  הנמשכת  הקב”ה  בברכת  ביותר 
אלוקינו  הוי’ה  נועם  “ויהי  נאמר  שבה  רבינו, 
הנעלות  האלוקות  דרגות  המשכת   – עלינו” 
כן נאמרה  ועל  ידינו”,  )“נועם”( ב”מעשה  ביותר 
ברכה זו בקשר להשראת השכינה במשכן )ס”ב(, 
 – הברכה  לאומר  זו  ברכה  שבין  בקשר  מעמיק 
קצוות  שני  מחבר  עצמו  הוא  שגם  רבינו,  משה 
“משה”   – )ובפרטיות  ו”האלוקים”  “איש”  של 

ו”איש האלוקים”()ס”ג(.

משה שבכל יהודי )ס”ד – ס”ז(

ששני  לבאר  מתחיל  השיחה  של  השני  בחלק 
בכל  נמצאים  ו”האלוקים”  ד”איש”  העניינים 
יהודי ויהודי בבחי’ משה שבתוכו, ועל ידי זה יכול 
)ס”ד(.  בשלימות  ה’  ברכת  את  לקבל  יהודי  כל 
)“אלוקים”(  נשמה  ישנה  יהודי  שלכל  ומבאר, 
של  שבנשמתו   – מזה  ויתרה  )“איש”(,  וגוף 
ולפעולה  לגוף  השייך  החלק  את  יש  יהודי  כל 
מפעולה  הנעלה  וחלק  האלוקים”(  )“איש  בו 
כל  של  בעבודתו  גם  וכך  )“משה”(,  הגוף  בגדרי 
והעבודה  קדושה  בענייני  העבודה  ישנה  יהודי 
בענייני העולם, והכוח לעבודה בב’ בחינות אלו 
האלוקים”  ו”איש  ד”משה”  הבחינות  משתי  בא 
לשתי  הנ”ל  הבחינות  שתי  את  מקשר  )ס”ה(.  

ויומא  דשבתא  מעלי   – בשבת  שיש  הבחינות 
שבערך  במנוחה  שלימות  הפועלות  דשבתא, 
ושלימות במנוחה בעצם, שלא  ידינו”  ל”מעשה 
שזהו  ומוסיף,  )ס”ו(,  ידינו”  ל”מעשה  בערך 
החילוק בין “מזמור” שבכלי, המורה על העבודה 
העולם,  ומציאות  הגוף  מצד  למעלה  מלמטה 
שלא ניכר בהם מקורם האלוקי, ל”שיר” שבפה, 
למטה,  מלמעלה  הנשמה  עבודת  על  המורה 
בא  אלו  אופנים  בשני  לעבודה  הכח  ואשר 

מ”משה”, כנ”ל )ס”ז(.

בפועל ממש )ס”ח – סי”א(

מבאר  השיחה  את  החותם  השלישי  בחלק 
בדורנו,  ביותר  ביותר  מודגש  האמור  כל  כיצד 
שהם  נשיאנו  רבותינו  של  עבודתם  לאחר 
ובפרט  ודור,  דור  בכל  דמשה”  ה”אתפשטותא 
מהסתלקות  שנה  ארבעים  מלאות  לאחר 
יהודי  לכל  יש  כעת  לכן  נ”ע,  הריי”ץ  אדמו”ר 
שני  את  בתוכו  לגלות  הכוחות  את  ויהודי 
גם  ועי”ז  האלוקים”  איש  ד”משה  העניינים 
לפעול בכל העולם כולו )ס”ח(. מוסיף, שבדורנו 
התנש”א,  בשנת   מיוחדת  הדגשה  נוספת  זה 
מההנהגה  שלמעלה  גלויים  ניסים  התרחשו  בה 
ד”אראנו”  ובאופן  בעולם,  והרגילה  הטבעית 
לעין כל, עד שה”אראנו” קודם ל”נפלאות”, כיוון 
ע”י  בגלוי  הניסים  ראיית  היא  ההדגשה  שעיקר 
הכח  ניתן  עי”ז  כל.  לעין  אותם  מראה  שהקב”ה 
ניסית”  “הנהגה  של  באופן  לנהוג  יהודי  לכל 
אפילו בערך להנהגתו הניסית שעד עתה )ס”ט(. 
ניסן,  בחודש  הדגשה  נוספת  גופא  זו  בשנה 
שעניינו הוא “ניסי ניסים”, עומדים בתאריך י”א 



58

ניסן – “ביום עשתי עשר יום” שבו מתגלה הענין 
ד”הוא יתן מעדני מלך” אצל כל יהודי – המשכת 
כיצד  שמתגלה  עד  וברוחניות,  בגשמיות  תענוג 
הקב”ה,  של  מלך”  “בן  הוא  ויהודי  יהודי  כל 
יקר  יהודי  שכל  הבעש”ט  מאמר  לאור  במיוחד 
לקב”ה כבן שנולד להורים לעת זקנותם, שעניין 
עתיק  בחי’  על  מורה  הקב”ה  אצל  ה”זקנה” 
שעניינה תענוג – נועם הוי’, גילוי בחינה זו נמשך 

פנימיות  ובפרט  התורה  לימוד  ע”י  יהודי  לכל 
התורה, באופן שלמעלה ממדידה והגבלה )ס”י(. 
ואחד  אחד  כל  בעשיית  השיחה  את  מסיים 
לשליח לצדקה, ומברך שע”י שכאו”א ינצל את 
כל כוחותיו כ”שליח” של הקב”ה, הרי שהקב”ה 
בגימטריא  )“משיח”  צדקנו  משיח  את  ישלח 
תיכף  מהגלות  שיוציאנו  יו’ד(  בתוספת  “שליח” 

ומיד ממש )סי”א(. 





לזכות

לכ"ק אדמו"ר 
מלך המשיח שליט"א

מהרה יגלה אכי"ר

תשורה 
משבת שכולה משיח

התשפ"ב


