פרשת צו

משה איש האלקים
תמצית השיחה:
השיחה שלפנינו נאמרה בסמיכות ליום הזך והבהיר י"א ניסן
בו נולד מושיען של ישראל ,ובסמיכות לחג הפסח וימי גאולת
מצרים.
בשיחה מתמקד בביאור ענין הגאולה בכלל ,ובפרט בתפקידו
המרכזי של הגואל .הביאור מבוסס על פסוקי מזמור צ' בתהלים
"תפלה למשה" ,המבאר את אישיותו של משה ואת פעולתו
בעולם [את פרק זה החלו לומר בי"א ניסן תנש"א ,שנת אמירת
השיחה].
גאולה היא גילוי אלקות בעולם .כך היה בגאולת מצרים וכך
יהיה בגאולה העתידה .משה רבינו מגלם באישיותו את החיבור של
אלקות ועולם ,ולכן דוקא הוא בכחו להביא גאולה ולגלות אלקות
בעולם.
רעיון זה של חיבור אלקות ועולם נדון במקומות רבים בתורתו
של נשיא דורנו ,ובכל פעם מהיבט אחר .כאן בשיחה מדגיש את
נצחיותה של האלקות ,מול העולם העראי והחולף ,1ובחיבור
אלקות ועולם ממשיכים את האלקות הנצחית שתשכון באופן
קבוע בעולמנו הגשמי .כמוזכר פעמים רבות בשיחה.
בהמשך לכך ישנו בשיחה ביאור ארוך אודות ההבדל שבין צד"י
לצדי"ק .צד"י מורה על העבודה להמשכת האלקות בעולם ,וצדי"ק
מורה על המשכת אלקות אפילו במקום של התנגדות .כשהכל
כמובן בכחו של משה איש האלקים הנותן את הכח לכל דרגות
העבודה.

בשאלות על מהותם של ניסי שבת הגדול ,וקביעתם לדורות בשבת
דוקא (ס"א).
ממשיך ופותח נושא נוסף :מבאר שהתורה מדגישה את
מרכזיותו של משה רבינו בסיפור הגאולה ,כיון שדוקא משה יכול
להביא גאולה לעולם (ס"ב) .ומבאר שגאולה ענינה להמשיך אלקות
בעולם באופן קבוע ונצחי ,ודוקא משה הוא האיש שיכול לפעול
זאת .כפי שיתבאר בהמשך השיחה (ס"ג).
הביאור המרכזי .משה – איש האלוקים (סעיפים ד-ח).

מציב את פרק צ' בתהילים "תפלה למשה" ,כמקור שמתוכנו
אפשר להבין את ענינו המיוחד של של משה (ס"ד) .ומעלה שאלות
לגבי הכפל המיותר לכאורה שבמזמור זה (תחילת ס"ה).
מבאר שבכדי לפעול המשכת וגילוי אלוקות בעולם בקביעות,
נדרשים שני עניינים( :א) כח אלקי ונצחי שלמעלה מהעולם
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ו(ב) שכח זה יהיה בערך לעולם ויחדור בו בצורה פנימית
(המשך ס"ה).

ממשיך ומבאר כיצד משה עצמו משלב באישיותו את שני
הענינים .בתחילה מבאר על פי הביאור הידוע במדרש אודות 'איש
האלקים' – חציו איש וחציו אלקים .ובהמשך מוסיף ומחדש ביאור
[ובזה הוא עיקר הביאור בהמשך השיחה] שהתואר 'משה' מורה על אלקות
שלמעלה מהעולם ,והתואר 'איש האלקים' מורה על אלוקות
שבערך לעולם (ס"ו).
גם בפעולותיו של משה בעולם ישנם שני הענינים ,השראת
דרגת אלוקות שלמעלה מהעולם ("ומעשה ידינו כוננה עלינו")
והשראת דרגת אלוקות שבערך לעולם ("ומעשה ידינו כוננהו")
(ס"ז).

[ומשלים בביאור נוסף במזמור ע"פ דברי רש"י (חלק ראשון של ס"ח),
וכיצד יום השבת מתקשר גם כן לכל הנ"ל (חלק שני של ס"ח)].
המשך ביאור .צד"י וצדי"ק (סעיפים ט-יב).

מבנה השיחה:
פתיחה .העלאת ענינים שיבוארו בשיחה (סעיפים א-ג).

פותח בביאור מעלת חודש ניסן בכלל ושבת הגדול בפרט שבו
היתה "התחלת הגאולה והניסים" .אך משאיר את הנושא פתוח,
 )1כנראה בקשר עם תכנו של פרק צ' בתהלים אודות נצחיותו של הקב"ה מול
עראיותו של האדם "ומעולם עד עולם אתה א-ל  . .בבוקר יציץ וחלף לערב ימולל
ויבש".

לאחר שביאר את תכנו של הפרק ,ממשיך ומבאר את מספרו
של הפרק:
המספר תשעים מורה על שלימות בחזקה ,קביעות ונצחיות.
והאות צד"י מורה על עבודתם של ישראל בעולם להשכין בו
אלקות (ס"ט).
מעלה שאלה בנוגע להמשכת אלקות במקום של התנגדות
(ס"י) ,ומבאר שבכחו של משה לפעול גם זאת (סי"א) ,כמרומז באות
צדי"ק ,המשכת אלקות גם במקום המנגד (סי"ב).
 )2ראה אודות זה במדור 'מושגים בשיחה'.

חזרה לענין ראשון (סעיפים יג-יד).
ועד עתה באותו מצב ,לא הייתה כל משמעות לזמן .כשהקב"ה
ברא בעולם את הזמן ,הוא בעצם הטביע בעולם את השינוי
ע"פ כל הנ"ל חוזר לבאר השאלות שהועלו בתחילת השיחה:
והתנועה.
דוקא 'משה איש האלקים' ,המחבר המושלם של אלקות ועולם,
הקב"ה עצמו הוא כמובן למעלה מהעולם ולמעלה מהזמן,
יכול לפעול גאולה אמיתית (סי"ג) .דוקא הנס של "למכה מצרים
לכן הוא נצחי ואינו משתנה כלל .לכן חיבור של אלקות ועולם,
בבכוריהם" המבטא כיצד תוקף הקליפה מסייע לגאולה ,הוא ה"נס
זהו השכנת נצחיות בעולם ,כמודגש בכך שמשה עצמו וכן המשכן
גדול" האמיתי ו"התחלת הגאולה והנסים" .וקבעו נס זה דוקא
שבנה הם נצחיים ואין בהם מוות או חורבן.3
בשבת ,המורה על המשכת אלקות בתחתון ביותר (סי"ד).
למעלה מהעולם .בערך לעולם (ס"ה) .דוגמה לזה בדרך אפשר:
זמן הגאולה בפועל ממש (סעיפים טו-טז).
האמונה שיש בכל נפש מישראל ,היא כח אלקי .ולכן היא נצחית
הנפלאות של יציאת מצרים מתקשרות עם ה'נפלאות אראנו'
וקיימת תמיד ללא שינויים בכל נפש מישראל .אך השכל הוא כח
של הגאולה אותם רואים כעת (סט"ו).
טבעי הנתון לשינויי הזמן.
הוראות לפועל( :א) התעלות ניסית בכל עניני העבודה( .ב)
את ההתקשרות להקב"ה אי אפשר לבנות על שכל בלבד ,שהרי
פעולה על האומות בקשר עם הכרזת בית הנבחרים לקביעת יום
התקשרות שבנויה על שכל אנושי יכולה חלילה להשתנות ביחד
י"א ניסן כיום החינוך( .ג) נתינת צרכי החג.
עם שינויי השכל.
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ויהי רצון שתקויים תפילת משה ותבוא תיכף ומיד הגאולה
את ההתקשרות להקב"ה גם אי אפשר לבנות על כח האמונה
האמיתית והשלימה (סט"ז).
בלבד .אמנם כח האמונה הוא נצחי ,אך הוא לא תמיד חודר בעולם,
לא תמיד הוא משפיע על האדם השכלי הנמצא בתוך העולם.
וכהדוגמא הידועה שגם גנב בפתח החפירה מתפלל לה' שיעזור
מושגים בשיחה:
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v
מזכיר/vmבעיקר את הנצחיות ,ובצד השני מזכיר רק את
כוננה עלינו (ס"ד) .מלשון ַּכן ובסיס ,דבר מבוסס וקבוע.
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תהליך של כליון.
כיון שהוא שייך לשם הוי' ,וכן בשמו משה מופיעות האותיות
מ"הvfkv kfca unfu /vdavu.
הזמןvbcvs iputc
שלu 'vru
משמעותו ,ca
הזמןky whjc sun.
בשיחה מקשר זאת לבריאת hk
hukhds vz ihbgc od tuv z"sg ',uyapc vagnv tuv rehgv vru,ca
אילוuz whuv rcsna ',uyapc whvha tuv reh
שהרי' gva
בקביעותםk"gks ,
הוא שדברים משתנים ואינם נשאריםvru, ky whjc
העולם
בריאת
והיוtucb
כללvfk
הנבראים שבעולם לא היו משתנים v
בשיחהjhan h".
בס"זg vnhk
כמבואר avu
מאז,h,hnt)3v vkutdc '80.ev vz whuv rcsk
/ann ishs t kdgc 'ubhnhc vrvnc 'ubesm

/ ( u b u r d l u , n , r c s n v b h f a a f u , n a b v j r p t k a u n f ) " u , n a b v j r p" , u h v k l r m u v t k
' " w u f , r c s n v b h f a " s h u k h d v n v k g n k t u v ' " o h b p c o h b p" ' , " n s h u k h d v s k " m f g k c t
kys hukhgv rxj whv ubhcr van kmta k"ptts 'ohbpc rtucnv p"g) k"h vz hukhd khcacu
/n"ftu /g"mgu /u,nab vjrp van kmt oda (whj,
/s 'dk vfrc (75
/,ca htmun rsx k"zhrtv rushx vtr (76
/z"hpr thb, (77
/d 'c"hp r"csnc (78
/h"arpcu d 'yh ur,h (79
/c 'jke ,ca vtr (80

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

