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שיחת מוהרא"ש בליל שבת קודש פרשת אחרי  -קדושים ה'תשס"ד
דער הייליגער רבי איז אונז מגלה און ליקוטי מוהר"ן (חלק א'
סי' נ"ב) פון וואנעט ווערט געצויגן די טעות פון די כופרים,
וואס טענה'ן אז די וועלט איז א קדמון און זיין ווירקליכקייט
מוז צו זיין ,און זיי דערקענען נישט דעם גאט ב"ה ,וואס האט
באשאפען די גאנצע וועלט מיט זיין גוטן ווילן פון גארנישט
[יש מאין] ,און נאר דער באשפער מוז זיין אויף די וועלט ,און
עס איז גאר קיין מציאות נישט פארהאנען אויזער דעם
באשעפער ,און דער רבי איז אונז מגלה ,אז דאס איז נאר
ונאך וואס זענען באשאפען געווארן נשמות ישראל ,ווארום
וויבאלד עקזעסטירן יודישע נשמות אויף די וועלט וואס
גלוסטן ערפילן דעם באשעפער'ס ווילן און צוריק נכלל ווערן
אין זייערע ווארצל ,זייט דעמאלס אן איז די גאנצע
באשעפעניש איז מחוייב המציאות ,ווייל עס מוז שוין זיין א
בריאה צוליב נשמות ישראל זאלן קענען צוריק נכלל ווערן
אין זייערע שורש ,איז ווען די כופרים זעהען די בריאה אזוי ווי
זי איז יעצט ,דערנאך וואס זענען שוין דא נשמות ישראל
וואס טועהן דעם אייבישטער'ס ווילן אויף די וועלט ,דוכט עס
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זיי אז עס מוז זיין א וועלט (מחויב המציאות) ,ווייל יעצט א
וודאי מוז עקזעזטירן א באשעפעניש צוליב נשמות ישראל,
קומט אויס ווען א יוד איז זוכה צו מאכן מיט אן אמת דעם
אייבישטער'ס רצון ,און ער איז זיך מדבק אין זיין שורש ,איז
ער מקיים די גאנצע בריאה ,און זי איז נכלל אין מחויב
המציאות צוליב זיין זכות ,וואויל איז דער וואס איז זוכה
דערגרייכן די מדריגה.

און מיט דעם קען מען פארשטיין וואס עס שטייט אינעם
וואכעדיגע סדרא (ויקרא י"ט) דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת
אליהם קדושים תהיו כי קדוש אני הוי"ה אלהיכם ,דארף מען דאך
פארשטיין וואס פארא 'נתינת טעם' איז דאס צו קדושים תהיו,
אז איהר זאלט זיין הייליג כי קדוש אני הוי"ה אלהיכם [ווייל איך בין
הייליג ה' אייער גאט] ,און וואס איז די טיפקייט פון דעם
פארשטאנד? אבער לויט די רבינ'ס ווערטער קען מען
פארשטיין גאנץ גוט ,ווייל די פסוק איז אונז מגלה אז די
יודישע נשמות מוזן זיין הייליג און מאכן דעם אייבישטער'ס
רצון – און צוריק נכלל ווערן אין זייערע שורש כי קדוש אני הוי"ה
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אלהיכם ,און איך האב באשאפן אלע עולמות צוליב אייך,
איהר זאלט צוריק נכלל ווערן אינעם שורש ,דעריבער יעצט
מוזט איהר זיין הייליג און אפגעשיייד פון אלע עריות וכו',
כדי די אלע עולמות זאלן האבן א קיום צוליב אייך ,און דאס
איז דבר אל כל עדת בני ישראל ,עד"ת זענען די אותיות פון דע"ת ,אז
דער צדיק וואס ער איז בחינת משה ,דארף דאס אריינעמען
אין נשמות ישראל ,זאלן גוט דערקענען אז די גאנצע בריאה
איז געווען צוליב זיי ,כדי זיי זאלן צוריק מדבק זיין און זייערע
שורש – און אזוי איז דאך זייער גוט ,ווייל דעם "כי קדוש אני
הוי"ה אלהיכם" איז דאך אן ערקלערונג ,ווייל באמת נאר איך
בין דער 'מחויב המציאות' ,אבער איך האב באשאפן אלע
עולמות צוליב אייך .דעריבער – כדי עס זאל זיין אן קיום צו
אלע וועלטן -

"קדושים תהיו" ,עטץ מוזט זיין הייליג ,און

דעמאלס וועט זיין א קיום צו די גאנצע באשעפעניש צוליב
אייך ,און זי וועט צוריך זיך אומקערן כדי צו נכלל ווערן
אונעם איינציגער "מחוייב המציאות" ,און דער אייבישטער
וועט אונז מזכה זיין – זיך באהעפטן צו איהם מיט אן אמת ,בי
זמיר וועלן זוכה זיין ארויפצוברענגען און פארעכטן די גאנצע
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בריאה ,און איהר ברענגען צו איהר שורש ,און זעהן די
יודישע קינדער'ס אויסלייזונג פון גלות ,במהרה בימינו אמן
ואמן.

