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Rebbe Nachman on the Parsha

שמות פרק כח

ֵאתיו רּוחַ
ית בִׂ גְ דֵ י קֹדֶ ׁש ל ְַאהֲ רֹן ָא ִׂחיָך ְלכָבֹוד ּול ְִׂתפְ ָא ֶרת( :ג) וְ ַא ָתה ְתדַ בֵ ר ֶאל כָל חַ כְ מֵ י לֵב אֲ ׁשֶ ר ִׂמל ִׂ
(ב) וְ עָ ִׂש ָ
תנֶת ַת ְׁשבֵ ץ
ּומעִׂ יל ּוכְ ֹ
חָ כְ מָ ה וְ עָ שּו ֶאת בִׂ גְ דֵ י ַאהֲ רֹן ל ְַק ְדׁשֹו ְלכַהֲ נֹו לִׂי( :ד) וְ ֵאלֶה הַ בְ ג ִָׂדים אֲ ׁשֶ ר ַיעֲשּו חֹׁשֶ ן וְ ֵאפֹוד ְ
ִׂמצְ ֶנפֶת וְ ַאבְ נֵט וְ עָ שּו בִׂ גְ דֵ י קֹדֶ ׁש ל ְַאהֲ רֹן ָא ִׂחיָך ּולְבָ נָיו ְלכַהֲ נֹו לִׂי... :
ית צִׂ יץ זָהָ ב טָ הֹור ּופִׂ ַת ְח ָת עָ לָיו פִׂ תּוחֵ י ח ָֹתם קֹדֶ ׁש לַיקֹוָק( :לז) וְ שַ ְמ ָת אֹתֹו עַ ל פְ ִׂתיל ְת ֵכלֶת וְ הָ יָה עַ ל
(לו) וְ עָ ִׂש ָ
הַ ִׂמצְ ָנפֶת ֶאל מּול פְ נֵי הַ ִׂמצְ ֶנפֶת י ְִׂהיֶה( :לח) וְ הָ יָה עַ ל מֵ צַ ח ַאהֲ רֹן וְ נָשָ א ַאהֲ רֹן ֶאת עֲֹון הַ ֳּקדָ ִׁׂשים אֲ ׁשֶ ר י ְַק ִׂדיׁשּו
בְ נֵי י ְִׂש ָר ֵאל ְלכָל מַ ְתנֹת ָק ְדׁשֵ יהֶ ם וְ הָ יָה עַ ל ִׂמצְ חֹו ָת ִׂמיד ל ְָרצֹון לָהֶ ם לִׂפְ נֵי יְקֹוָק:
ליקוטי מוהר"ן תורה צד
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(ת ִׂהלִׂים צ"ח) הָ עִׂ ְניָן הּוא כָךׁ ,שֶ כָל
לקינּו ְ
ָזכַר חַ ְסדֹו וֶאֱ מּונָתֹו לְבֵ ית י ְִׂש ָר ֵאל ָראּו כָל ַאפְ סֵ י ָא ֶרץ ֵאת יְׁשּועַ ת אֱ ֵ
יתיו"
אתיו יְצַ ְר ִׂתיו ַאף ע ֲִׂש ִׂ
בֹודי בְ ָר ִׂ
הָ עֹולָמֹות לא נִׂבְ ְראּו ֶאלָא בִׂ ְׁשבִׂ יל י ְִׂש ָר ֵאל ִׂדכְ ִׂתיב (יְׁשַ עְ יָה מ"ג)" :לִׂכְ ִׂ
(ׁשמֹות כ"ה)" :וְ ׁשָ ַכנ ְִׂתי
בֹודי הַ יְנּו י ְִׂש ָר ֵאלִׂ ,דכְ ִׂתיב ְ
בֹודי ּו כְ ִׂ
ירה ע ֲִׂשיָה לא נִׂבְ ָרא ֶאלָא לִׂכְ ִׂ
יאה יְצִׂ ָ
ְדהַ יְנּו בְ ִׂר ָ
בֹותינּו זִׂ כְ רֹונָם לִׂבְ ָרכָה (עַ יֵן ְׁשלָ"ה מַ סֶ כֶת ַת ֲענִׂית דַ ף ס) בְ תֹוכֹו לא נֶאֱ מַ ר ֶאלָא בְ תֹוכָם
בְ תֹוכָם" וְ דָ ְרׁשּו ַר ֵ
ְמלַמֵ ד ׁשֶ הַ ָקדֹוׁש בָ רּוך הּוא מַ ְׁש ֶרה ְׁשכִׂ ינָתֹו בְ תֹוך כָל ֶאחָ ד ִׂמי ְִׂש ָר ֵאל נ ְִׂמצָ א כָל ֶאחָ ד ִׂמי ְִׂש ָר ֵאל ִׂנ ְק ָרא לְבּוׁש ּו
דּותא (ׁשַ בָ ת קיג) נ ְִׂמצָ א כָל הָ עֹולָמֹות לא נִׂבְ ְראּו ֶאלָא
לְבּוׁש נ ְִׂק ָרא כָבֹוד כִׂ י ַרבִׂ י יֹוחָ נָן ָק ֵרי לְמָ אנֵּה ְמכַבְ ָ
ֲוֹונֹותיהֶ ם יֵׁש לֹו צַ עַ רׁ ,שֶ נֶאֱ מַ ר
ֵ
בִׂ ְׁשבִׂ יל י ְִׂש ָר ֵאל כְ דֵ י לְהַ ְׁשפִׂ יעַ לָהֶ ם ַרב טּוב ּוכְ ׁשֶ ֵאינָם יְכֹולִׂים ל ְַקבֵ ל מֵ חֲ מַ ת ע
(יְׁשַ עְ יָה ס"ג)" :בְ כָל צָ ָר ָתם לֹו צָ ר" ַאך מֵ חֲ מַ ת בְ ִׂהירּות אֹור הַ חֶ סֶ דִׂ ,אי ֶאפְ ׁשָ ר ל ְַקבְ לֹו כְ מֹות ׁשֶ הּוא וְ צָ ִׂריך
(ת ִׂה ִׂלים ל"ג) "בִׂ ְדבַ ר ה
לַצִׂ ְמצּום הַ ָקדֹוׁש הַ יְנּו כְ ׁשֶ רֹוצֶ ה לְהַ ְׁשפִׂ יעַ ַרב טּוב ,צָ ִׂריך לְדַ בֵ ר ,י ְִׂהיֶה כָך כְ מֹו ׁשֶ כָתּוב ְ
ֲוֹונֹותינּו הָ ַרבִׂ ים הַ ִׂדבּור גַם כֵן
ֵ
צּומים ,עַ ד כָאן אֹות א ,עַ ד כָאן אֹות ת ַאך בַ ע
אֹותיֹות הֵ ם צִׂ ְמ ִׂ
ׁשָ מַ יִׂם ַנ ֲעשּו" וְ הָ ִׂ
בְ גָלּות ,כְ מֹו ׁשֶ כָתּוב (ׁשָ ם צ"ו) " :סַ פְ רּו בַ גֹויִׂם ֶאת כְ בֹודֹו" וְ הַ יְנּו הַ ִׂדבּור עִׂ ם י ְִׂש ָר ֵאל בְ גָלּות ְלכָך נֶאֱ מַ ר (יְׁשַ עְ יָה
מ)" :וְ נִׂגְ לָה כְ בֹוד ה וְ ָראּו כָל בָ שָ ר י ְַחדָ ו כִׂ י פִׂ י ה ִׂדבֵ ר" וְ הַ יְנּו כְ ׁשֶ ִׂיגָאֲ לּו י ְִׂש ָר ֵאל ָאז הַ ִׂדבּור גַם כֵן כִׂ בְ יָכֹול י ְִׂהיֶה
בֹותינּו ,זִׂ כְ רֹונָם לִׂבְ ָרכָה (סַ נְהֶ ְד ִׂרין לז) :חַ יָב כָל ָאדָ ם לֹומַ ר בִׂ ְׁשבִׂ ילִׂי נִׂבְ ָרא הָ עֹולָם,
עִׂ ם הַ שֵ ם י ְִׂתבָ ַרך וְ ָא ְמרּו ַר ֵ
אֹותיֹות
וְ חַ יָב ל ְַת ְקנֹו ּומַ הּו הַ ִׂתקּון ? הָ עִׂ ְניָן הּוא כָך ׁשֶ י ְִׂר ֶאה ׁשֶ ַי ֲעלֶה כָל הַ נִׂיצֹוצֹות ׁשֶ בְ כָל דָ בָ ר וְ הַ נִׂיצֹוצֹות הֵ ם ִׂ
בּורים וְ עַ ל יְדֵ י הַ ִׂדבּור נ ְִׁׂשפָע ַרב טּוב ְלי ְִׂש ָר ֵאל ַאך כֵיצַ ד יְכֹולִׂין
אֹותיֹות ַנע ֲִׂשים ִׂד ִׂ
אֹותיֹות וְ הָ ִׂ
נ ְִׂמצָ א מַ ֲעלֶה ִׂ
לְהַ עֲלֹות נִׂיצֹוצֹות לְהַ שֵ ם י ְִׂתבָ ַרך? הָ עֵ צָ ה הּוא כָך ,כְ ׁשֶ י ְִׂס ַתכֵל בִׂ ְדבַ ר מָ ה ֵתכֶף ,יַאֲ ִׂמין בֶ אֱ מּונָה ְׁשלֵמָ ה ׁשֶ יֵׁש
(ת ִׂהלִׂים ל"ג)" :וְ כָל מַ עֲשֵ יהּו בֶ אֱ מּונָה"
אֹותיֹות וְ נִׂיצֹוצֹות ּו ִׂמן הָ אֱ מּונָה הַ זֶה ַנעֲשֶ ה ַזיִׂ"ןׁ ,שֶ נֶאֱ מַ ר ְ
בַ דָ בָ ר הַ זֶה ִׂ
וְ הָ ע ֲִׂשיָה ִׂהיא ׁשֵ ׁשֶ ת יְמֵ י הַ חֹל וְ הָ אֱ מּונָה ִׂהיא הַ ְשבִׂ יעִׂ ית וְ ַאחַ ר כָך יְצָ ֵרף ֶאל הָ אֱ מּונָה הַ חָ כְ מָ ה כְ מֹו ׁשֶ כָתּוב
בֹותיהֶ ם
לקי ָאבִׂ יךִׂ ,היא בְ ִׂחינַת אֱ מּונָה ,כְ מֹו מַ עֲשֵ ה אֲ ֵ
לקי ָאבִׂ יך" ֶואֱ ֵ
ִׂ(דבְ ֵרי הַ י ִָׂמים א כ"ח)" :דַ ע ֶאת אֱ ֵ
בֹותינּו ׁשֶ זֶהּו הָ עִׂ ָקר וְ "דַ עִׂ ,היא הַ חָ כְ מָ ה
לקי אֲ ֵ
בִׂ ידֵ יהֶ ם (חֻ לִׂין יגׁ ):שֶ ָאנּו מַ אֲ ִׂמינִׂים בֹו י ְִׂתבָ ַרךׁ ,שֶ הּוא אֱ ֵ
"אז י ִָׁׂשיר" ׁשָ ר לא נֶאֱ מַ ר ֶאלָא י ִָׁׂשיר ,יעַ ל ׁשֵ ם
(ׁשמֹות ט"ו)ָ :
וְ הַ שֵ כֶל .וְ חָ כְ מָ ה ִׂהיא יּו"ד ,כְ מֹו ׁשֶ פ ֵֵרׁש ַר ִׁׂש"י ְ
הַ מַ חֲ ׁשָ בָ ה נ ֶֶא ְמ ָרה ו מהיּוד וְ הַ ַזיִׂן הַ נַ"לַ ,נעֲשֶ ה עַ יִׂן כִׂ י ז פְ עָ ִׂמים י בְ גִׂ ימַ ְט ִׂר ָיא ע וְ עֹוד ,הָ עַ יִׂן הּוא חָ כְ מָ ה ,כִׂ י
ּוממֵ ילָא כְ ׁשֶ יֵׁש לֹו עַ יִׂן ָכזֶה כְ ׁשֶ ִׂמ ְס ַתכֵל בְ דָ בָ ר מֵ הָ עֹולָם,
חַ כְ מֵ י הַ עֵ דָ ה נ ְִׂק ָר ִׂאים "עֵ ינֵי הָ עֵ דָ ה" (בַ ִׂמ ְדבָ ר ט"ו) ִׂ
ית צִׂ יץ ָזהָ ב טָ הֹור" ,צִׂ יץִׂ ,מלְׁשֹון ִׂה ְס ַתכְ לּות (עיין זוהר ויקהל
(ׁשמֹות כ"ח)" :וְ עָ ִׂש ָ
בְ וַדַ אי נ ְִׂתעַ לִׂין הַ נִׂיצֹוצֹות ְ
חֹותם" הַ יְנּו ׁשֶ ִׂתפְ ַתח
ריז ע"ב שלח קעה) כְ ׁשֶ הּוא טָ הֹור ַכנַ"ל בֶ אֱ מּונָה ּובְ חָ כְ מָ ה ָאזּ" ,ופִׂ ַת ְח ָת עָ לָיו פִׂ תּוחֵ י ָ
אֹותיֹות
אֹותם "קדֶ ׁש לַה" וְ הַ נִׂיצֹוצֹות הֵ ם ִׂ
תּומים בְ כָל הַ ְדבָ ִׂרים וְ ַת ֲעלֶה ָ
עַ ל יְדֵ י עַ יִׂן ָכזֶה הַ נִׂיצֹוצֹות הַ חֲ ִׂ
בּורים מַ ְׁשפִׂ יעַ ַרב טּוב ְלי ְִׂש ָר ֵאל ּו כְ ׁשֶ מַ ֲעלֶה נִׂיצֹוצֹות מֵ הַ דָ בָ ר אֲ זַי הַ דָ בָ ר
בּורים וְ עַ ל יְדֵ י הַ ִׂד ִׂ
אֹותיֹות ַנעֲשֶ ה ִׂד ִׂ
ּומֵ ִׂ
הַ זֶה ַנעֲשֶ ה ֶאפֶס כִׂ י הַ נִׂיצֹוצ ֹות הֵ ם הַ ִׂחיּות ׁשֶ ל הַ דָ בָ ר וְ זֶה פֵרּוׁש ׁשֶ ל הַ פָסּוקָ ,זכַר חַ ְסדֹו ָזכַר ,לְׁשֹון הַ ְׁשפָעָ ה,
(מ ְׁשלֵי
הַ יְנּו כְ ׁשֶ רֹוצֶ ה לְהַ ְׁשפִׂ יעַ חֶ סֶ ד ְלי ְִׂש ָר ֵאל אֲ זַי יְצָ ֵרף ,וֶאֱ מּונָתֹו ְלבֵ ית י ְִׂש ָר ֵאלׁ ,שֶ ִׂהיא הַ חָ כְ מָ הׁ ,שֶ נֶאֱ מַ ר ִׂ
אֹותיֹות
כ"ד)" :בְ חָ כְ מָ ה יִׂבָ נֶה בָ יִׂת" ָראּו כָל ַאפְ סֵ י ָא ֶרץ ,הַ יְנּו הָ ַא ְרצִׂ יּות ׁשֶ ל הַ דָ בָ ר ַנעֲשֶ ה ֶאפֶס ֶאת ,הַ יְנּו הָ ִׂ
בּורים וְ עַ ל יְדֵ י זֶה מַ ְׁשפִׂ יעַ הַ שֵ ם
לקינּו כִׂ י מֵ הַ נִׂיצֹוצֹות ַנעֲשֶ ה ִׂד ִׂ
מֵ א עַ ד ת הַ יְנּו הַ נִׂיצֹוצֹות ַנעֲשֶ ה יְׁשּועֹות אֱ ֵ
לקינּו" ,כִׂ י זֶה ַתעֲנּוגֹו:
י ְִׂתבָ ַרך ַרב טֹוב ְלי ְִׂש ָר ֵאל וְ זֶהּו" :יְׁשּועַ ת אֱ ֵ

