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Opening

Just one week ago, we concluded the Passover holiday, a festival which necessitates 
extensive preparations. The most important mitzvah of the holiday, alongside eating 
Matzah on the Seder night, is the commandment to rid our homes of any crumbs of 
chametz.

If you attended a Passover-associated event at any Chabad center, you probably 
heard about the deeper meaning of chametz vs. matzah — ego versus humility. 
Chametz, which rises, represents our ego, while matzah, which is flat, represents 
humility. 

Exactly seven weeks after Passover, we celebrate the festival of Shavuot. Surprisingly, 
the sacrifice associated with this holiday is specifically one that is made of chametz! 
What happened? How did something as intimidating and negative as chametz 
suddenly become material for the most sacred of services?

In this talk, the Rebbe speaks about the spiritual journey of a Jew. The humility that 
we experience through Passover is only a beginning. The journey continues through 
the counting of the Omer and culminates with the holiday of Shavuot, when we are 
commanded to serve G-d specifically with our ego…
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Part One: The Post-Passover Process

You shall count, from the day following 
the [Passover] holiday when you brought 
the omer offering, seven complete 
weeks. Until the day after the seventh 
week, you shall count fifty days, and then 
you shall present a new meal-offering to 
G-d. From your settlements, bring two 
loaves of bread as a wave offering. They 
shall be made of two-tenths [of an ephah 
measurement] of wheat meal, and shall 
be baked as leavened bread. They are the 
first-harvest offering to G-d.

Commandment 307 - To bring the wave 
offering (the two loaves) on Shavuot: 

To sacrifice leavened bread from the new 
wheat harvest on Shavuot. This is what 
Torah calls “the new meal-offering.” It 
consists of two loaves, as the verse states, 
“From your settlements, bring two loaves 
of bread as a wave offering...two-tenths 
[of an ephah] of wheat meal.” 

They would do as follows: They would 
bring three se’ah of new wheat and rub 
them and pound them just like all meal-

Source 1 Leviticus 23:15-17
On the holiday of Shavuot, we bring a special holiday offering to the Temple: two loaves of 
bread which must consist of chametz.

Source 2 Sefer Hachinuch
A description of the Bread Offering.

ת  בָּ ַהשַּׁ ֳחַרת  ִממָּ ָלֶכם  ם  ּוְסַפְרתֶּ
נּוָפה  ִמּיוֹם ֲהִביֲאֶכם ֶאת־עֶֹמר ַהתְּ
ְהֶייָנה׃  תִּ ִמימֹת  תְּ תוֹת  בָּ שַׁ ַבע  שֶׁ
ִביִעת  ַהשְּׁ ת  בָּ ַהשַּׁ ֳחַרת  ִממָּ ַעד 
ם  ְוִהְקַרְבתֶּ יוֹם  ים  ֲחִמשִּׁ רּו  ְספְּ תִּ
בֵֹתיֶכם  ִמּמוֹשְׁ ַלה'׃  ה  ֲחָדשָׁ ִמְנָחה 
ֵני  שְׁ ִים  תַּ שְׁ נּוָפה  תְּ ֶלֶחם  ִביּאּו  תָּ
ָחֵמץ  ְהֶייָנה  תִּ סֶֹלת  רִֹנים  ֶעשְׂ

ּכּוִרים ַלה'׃  ָאֶפיָנה בִּ תֵּ

לחם  את  להקריב   - שז  מצוה 
בחג  הלחם(  )שתי  התנופה 

השבועות 

להקריב ביום חג השבועות לחם 
חמץ מן חיטה חדשה, וזה נקרא 
"מנחה  טז(:  כג,  )ויקרא  בכתוב 
כמו  ככרות,  שתי  והם  חדשה". 
יז( "ממושבותיכם  )שם,  שכתוב 
שני  שתים  תנופה  לחם  תביאו 

עשרונים".

מביאים  שהיו  כן:  היה  והענין 
חדשות,  חטים  סאים  שלש 
כדרך  בהן  ובועטין  אותן  ושפין 
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offerings, and grind them...and make two 
loaves from them… Each loaf was seven 
handbreadths long, four handbreadths 
wide, and four fingers tall. They were 
square. They were baked on the day 
before the holiday, and on the morrow 
after their waving, they were eaten by the 
priests on that day and half the night.

אותן...  וטוחנין  המנחות  כל 
שתי  מהן  ועושין  אותן  ולוקחין 
שבעה  חלה  כל  ואורך  חלות... 
טפחים, ורחבה ארבעה, וגובהה 
היו.  ומרובעות  אצבעות,  ארבע 
טוב,  יום  מערב  אותן  ואופין 
ולמחר אחר הנפתן, היו נאכלות 
וחצי  יום,  אותו  כל  לכהנים 

הלילה.

Between Passover and Shavuot, we 
count the Omer. In other words, there 
are three time-periods: Passover, the 
Omer period, and Shavuot.

The distinctions between them: On 
Passover, chametz is forbidden. During 
the Omer period, it is permitted. 
On Shavuot, it’s consumption is a 
commandment—the two loaves were 
specifically made of chametz.

This raises the question: If chametz 
is forbidden on Passover, how does 
it suddenly become an article of a 
mitzvah (with two loaves specifically 
of chametz)? 

בין חג הפסח לחג השבועות ישנו הזמן 

דספירת העומר. והיינו, שבכללות ישנם 

שלשה זמנים: חג הפסח, ספירת העומר, 

וחג השבועות.

הוא  חמץ   – בפסח  ביניהם:  והחילוק 

דבר האסור, בספירת העומר – הוא דבר 

הרשות, ובשבועות – הוא מצוה חיובית, 

שהרי שתי הלחם היה צריך להיות מחמץ 

דוקא1.

בפסח  חמץ  אם  מובן:  אינו  ולכאורה 

הוא דבר האסור – איך יתכן שבשבועות 

נעשה חמץ ענין של מצוה )ששתי הלחם 

צריך להיות מחמץ דווקא?(

 

>> The Rebbe
The Surprising Change

In the weeks before Passover, we made every attempt to clean out all chametz from our 
homes. If it is such a frightful substance, how does it suddenly become a sacrifice?

1( אמור כג, יז. מנחות נב, ב.
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Part Two: Humble Beginnings

The difference between chametz and 
matzah is: Chametz represents ego, as 
expressed in the fact that it rises. Matzah 
represents humility, in that it does not 
rise. 

Source 3 Or Hatorah, Nevi’im-Kesuvim pg. 974
Chametz and matzah are made of the same main ingredients: flour and water. What is the 
difference? Chametz rises while matzah remains flat. Chametz represents ego, and matzah 
represents humility. 

הוא:  למצה  חמץ  בין  ההפרש  כי 
שלכך  ישות,  בחינת  הוא  שהחמץ 
עולה  להיות  בטבעו  מוגבה  הוא 
מבחינת  הוא  והמצה  ומגביה. 
ביטול שאינו מגביה את עצמו כו'.

This is the main difference between 
chametz and matzah: the bread of 
chametz, which has flavor, symbolizes 
a person’s intellect, which likewise has 
‘flavor.’ The bread of matzah, on the other 
hand, is called “bread of the pauper,” 
lacking any flavor at all...it represents 
humility and nullification...that is why 
matzah is called “bread of faith,” because 
faith transcends reason.

Source 4 Maamarei Admur Hazaken, Torah Umoadim vol. II pg. 551
The Alter Rebbe adds to this explanation: Chametz also represents comprehension, while 
matzah - humility - represents simple, unquestioning faith.

וזהו עיקר ההפרש בין חמץ למצה, 
טעם  בו  יש  שבחמץ  שבלחם 
בו  שיש  השכל,  בחינת  הממשיך 
טעם כו', אבל לחם המצה שנקרא 
כלל...  בלא טעם  עוני שהיא  לחם 
מ"ה...  בכח  הביטול  בחינת  והוא 
מיכלא  נקראת  שהמצה  וזהו 
הטעם  מן  שלמעלה  דמהימנותא 

וד"ל.
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Before the Exodus from Egypt, the People of 
Israel were sunken in the “forty nine gates 
of impurity”; they were not receptacles 
for G-dliness, as the verse says, “You were 
naked and bare.” G-d Himself, the King 
of kings, personally revealed Himself and 
rescued them from Egypt. 

Since this was not a result of their own 
efforts but merely a ‘revelation’ from above, 
the experience didn’t not change them 
internally, because they did not have the 
necessary capacity. It was the revelation 
that drew them to G-d. At the time of 
the Exodus, they hadn't yet cleansed 
themselves of evil, and their Animal Souls 
remained potent.

The explanation is as follows: chametz 
represents ego and arrogance, which is the 
source of all forms of evil. Therefore, on 
Passover, when we are in the ‘process’ of the 
Exodus from Egypt, we need to escape from 

Source 5 Likutei Sichos vol. I pg. 267
During the initial stage of the Exodus from Egypt, the People of Israel hadn’t undergone any 
genuine personal transformation, so their minds and hearts could not possibly retain the 
powerful spiritual revelations which they experienced. The G-dly revelations kindled the 
faith within them, but it didn’t envelop their minds.

Source 6 Likutei Sichos vol. XXII pg. 32
Since the People of Israel were not ready for internal transformation, they weren’t worthy 
of consuming chametz, which signifies ego as well as reasoning. They needed to eat only 
matzah, focusing on the power of simple faith. Only through the personal work of Sefirat 
Haomer, when they underwent a personal transformation, did they come to a state where 
chametz was permitted and even desirable. They came to a point where it was time to work 
on their reasoning and on their ego — the Divine light needed to envelop those as well.

בני  היו  מצרים  יציאת  בשעת 
שערי  במ"ט  שקועים  ישראל 
לאלקות,  כלים  היו  ולא  טומאה, 
ועריה,  ערום  ואת  שנאמר  כמו 
מלכי  מלך  עליהם  ש״נגלה  אלא 
הוא״  ברוך  הקדוש  המלכים 
וחילץ  והוציאם  ובעצמו  בכבודו 

אותם ממצרים. 

מצד  בא  לא  שהדבר  וכיון 
אור  גילוי  מצד  אלא  עבודתם 
פעל  לא  ממילא  מלמעלה, 
בפנימיות,  שינוי  זה  גילוי  בהם 
לכך,  כלים  עדיין  היו  לא  שהרי 
נמשכו  האור  גילוי  שמצד  ורק 
לאלקות... והיינו שבשעת יציאת 
מהרע  עדיין  נפטרו  לא  מצרים, 
הבהמית  הנפש  שהרי  שבקרבם, 

עדיין נשארה בתקפה.

הוא:  לכך  וההסבר 
הגבהה  על  מצביע  חמץ 
המקור  שזהו  והתנשאות, 
ביציאת  בפסח,  ולכן  לרע. 
מן  לברוח  חייבים  מצרים, 
ש״לא  כך  כדי  ועד  החמץ. 
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chametz, totally eradicating it from our 
possessions. But Shavuot comes after 
the process of the Counting of the Omer, 
during which we transform the seven 
traits of the Animal Soul; at that point, 
chametz is no longer a contradiction to 
serving G-d. To the contrary, we then 
reach a state where the chametz can be 
(and therefore must be) utilized in our 
performance of Torah and Mitzvos. For, 
the loftiest accomplishment goal is to 
transform ‘darkness’ to ‘light’—to make 
the very darkness shine. Therefore, on 
Shavuot we are specifically commanded 
to bake chametz.

יראה״ ו״לא ימצא״. לעומת זאת 
העבודה  כל  לאחר  בשבועות, 
העומר,  ספירת  של  הרוחנית 
שבע  כל  את  מבררים  שבה 
לכל  הבהמית  הנפש  של  המדות 
אז  וכו'(,  שבחסד  )חסד  פרטיה 
ה',  לעבודת  סותר  אינו  החמץ 
במצב,  אז  נמצאים  להיפך:  אלא 
שבאמצעות החמץ עצמו אפשר, 
התורה  את  לקיים  צריך,  ולכן 
לנאמר  בדומה  המצוות,  ואת 
שיא  כי  ה'.  בדרכי  לבו  ויגבה 
חשוכא  ״אתהפכא  הוא  המעלה 
לנהורא״, כשהופכים את החושך 
עצמו לאור, ולכן בשבועות צריך 

להיות דוקא ״חמץ תאפינה״.

The explanation: Chametz represents ego, 
arrogance, and rationalization, the opposite 
of matzah which is called ‘bread of the pauper,’ 
which does not rise or have any flavor. 

Therefore, on Passover, when the People of 
Israel left Egypt, chametz was prohibited. 
They had simplistic faith—they were humble 
and faithful, but internally, they were empty; 
their intellect (their chametz) was not yet in 
a desirable state.  

But on the holiday of Shavuot, after 
concluding the work of refining oneself 
during the Counting of the Omer, their 
intellect became a vessel for holiness as well. 
At that point, chametz became worthy of a 
mitzvah. 

וביאור הענין2: חמץ – הוא ענין של 
ישות והתנשאות, טעם ודעת, היפך 
ענין המצה שנקראת "לחמא עניא", 

שאין בה התנשאות ואין בה טעם.

בני  בצאת  מיד   – הפסח  בחג  ולכן, 
– היה חמץ אסור,  ישראל ממצרים 
האמונה  בהם  האירה  שאז  כיון 
בבחינת קטנות, דהיינו שהיה בהם 
אמונה וביטול בלבד, אבל בפנימיות 
ולכן  כלום,  בהם  היה  לא  עדיין 
החמץ(  ענין  )שהוא  ודעת  הטעם 

שלהם – עדיין לא היה כדבעי;

ורק בחג השבועות, לאחרי שלימות 
בבירור  העומר  דספירת  העבודה 
עניני  שגם  כך,  בפנימיות,  המדות 
אזי   - קדושה  נעשו  ודעת  הטעם 
אפשר לעשות גם מהחמץ ענין של 

מצוה.

>> The Rebbe
The Answer

2( ראה גם לקו״ש חכ״ב ס״ע 31 ואילך, חל״ב ע' 136, ובהנסמן שם.
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Part 3: A Journey of Transformation

Our sages declared that “in every generation (and every day) a person must view himself as 
if he left Egypt.” According to Chasidic thought, the Exodus from Egypt is not only an event 
which took place in history. It is something that we are meant to experience in our own 
lifetimes, in our own experiences.

The Hebrew word for Egypt, Mitzrayim, means constriction. Every person has his personal 
constraints which hold him back from reaching his true potential. Mitzrayim is our habits, 
desires, environment, and so on, which hole the person in and distract him from revealing 
his inner self. 

Every Jew has a G-dly soul which is a part of G-d above. But this soul descended into a 
physical body in the physical world, and is therefore in Mitzrayim, surrounded by a ‘hostile’ 
environment. It cannot express its true desire to be one with G-d, as it was before it came 
down into this world. 

The person’s great obligation in this world is to leave Egypt. To free yourself from all 
constraints and limitations, and to be who you truly are — a Jew with a Jewish soul, full of 
love of G-d and enthusiasm for his Torah and Mitzvos. You need to pull your soul out of its 
exile and allow it to find expression through prayer, mitzvos and Torah study. However, as 
we are learning here, there is a process that must be followed.

 

>> The Rebbe
Follow the Steps

When we begin our journey out of Egypt, we are told not to consume chametz. Don't focus 
so much on rationale. Instead, focus on humility and do as G-d says. But as your spiritual 
journey progresses, we are commanded to eat chametz. A person is obligated to ensure that 
his mind and character traits join the journey as well. In other words, at the outset, we are 
not refined enough to fully comprehend G-d’s directives. But after purifying ourselves, we 
reach a state where is time to delve into the meaning of the Torah and Mitzvos, and to adopt 
G-d’s will as our own.
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In our day, we do not physically offer 
the sacrifice of the two loaves, but it 
is still relevant to our spiritual journey 
during those three periods. Our sages 
said, “In every generation, a person 
must view himself as if he left Egypt 
today.” We must always strive to escape 
the constraints of our body and animal 
soul, to leave Egypt in a spiritual sense.    

We do so in the following order: At the 
outset (corresponding to the actual 
exodus from Egypt on Passover) 
chametz should not be consumed, 
meaning, we should not scrutinize 
everything from an intellectual 
viewpoint. Our personal perspective 
might be skewed. Instead, focus on 
humility and accepting the yoke of 
G-d. That is something that transcends 
intellect. 

[This idea is applicable not only at 
the outset of our general journey to 
Judaism, but in every situation that 
can be considered a “beginning.”  For, 
our sages said, “In every generation”— 
meaning, in every situation—“a person 
must view himself as if he left Egypt 
today.” Therefore, this approach applies 
to every situation: focus less on your 
own perspective; as we said earlier, 
even righteous people need to strive to 
escape their limitations].

However, once you leave your Egypt—
your constraints and limitations—
chametz is no longer prohibited, even 

והנה, בזמן הזה אין הקרבת שתי הלחם 

בעבודה  זה  ענין  ישנו  אבל  בגשמיות, 

זמנים  בשלושה  האדם,  בנפש  הרוחנית 

הנזכרים לעיל: אמרו חכמינו ז״ל3 "בכל 

עצמו  את  לראות  אדם  חייב  ודור  דור 

כאילו הוא יצא )היום4( ממצרים", והיינו 

שתמיד צריך להיות ענין היציאה ממיצר 

יציאת  ענין  ונפש הבהמית, שהוא  הגוף 

מצרים ברוחניות.

העבודה  שבהתחלת   - בזה  והסדר 

בחג  מצרים  דיציאת  הענין  )בדוגמת 

שאין  דהיינו  אסור,  הוא  חמץ  הפסח( 

איך  שלו,  ודעת  הטעם  על  כלל  לחשוב 

ענין פלוני נראה בעיניו על פי שכל כו', 

ולכן  כדבעי,  אינו  עדיין  שכלו  שהרי 

עול  וקבלת  ביטול  בתנועת  להיות  עליו 

שלמעלה מטעם ודעת.

העבודה  בהתחלת  רק  אינו  זה  ]וענין 

שהוא  ענין  ישנו  מצב  בכל  אלא  ממש, 

"בכל  שהרי  העבודה,  התחלת  בדוגמת 

ומצב(  מעמד  בכל  )דהיינו  ודור  דור 

חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא 

מצב  בכל  ולכן,  ממצרים".  היום  יצא 

ישנה תנועה זו – שלא להתחשב בעצמו 

בעבודת  שגם  לעיל5  וכנזכר  ובשכלו, 

הצדיקים צריך להיות העבודה דתשובה 

ויציאה ממציאותו[.

מ"מצרים"  יצא  שכבר  לאחר  אמנם, 

)מהמצרים והגבלות שלו( - הרי אף שגם 

אז אינו יכול עדיין לעשות מהחמץ מצוה 

3( פסחים קטז, ב )במשנה(.
4( תניא רפמ"ז.

5( ס״ח.
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if you cannot fully transform it to 
holiness. At that point, it is time to 
focus on your internal character and 
intellect—your personal chametz—and 
align it with your spiritual journey. 

The final goal is when you reach 
a state in which you could (and 
therefore must) bring your chametz, 
your intellect, to become a part of 
your spiritual journey and a vessel for 
G-dliness, transforming it entirely. 

This is the advantage of Chabad 
Chasidic thought: Instead of focusing 
on external inspiration, it gives the 
individual his own path to G-d, making 
his mind and heart a receptacle for 
G-dliness. 

Shabbat Parshat Kedoshim 5714-1954 
Toras Menachem 5714 vol. II pg. 249

מקום,  מכל  ממש(,  קדושה  )היינו,  חיובית 

אין זה כבר דבר האסור, אלא דבר הרשות - 

דהיינו שעליו להתחיל לחשוב על פנימיותו 

ועל מציאותו שלו )שהוא ענין החמץ שבו(, 

שיהיו באופן המתאים לקדושה.

אפשר   - העבודה  ותכלית  שבגמר  ועד 

)טעם  מהחמץ  לעשות  חייבים(   - )ובמילא 

ודעת( ענין של קדושה ממש, כלי לאלקות, 

על ידי בירור פנימי, שהוא תכלית שלימות 

העבודה.

והרי זוהי מעלת תורת חסידות חב״ד - שאין 

מסתפקים בהענין ד״צדיק באמונתו יחיה"6, 

אלא השכל עצמו נעשה כלי לאלקות.

In conclusion, we bring you the following segment from Rabbi Yoel Kahan’s “Machsheves 
Hachassidus,” where he explained the two approaches to Divine service – the approach of 
‘bitul,’ and the approach of ‘havanah.’

הקשר שבין היהודי לקב"ה על ידי לימוד התורה וקיום מצוותיה יכול להתבצע בשתי 
דרכים: היהודי יכול לעבוד את קונו מתוך קבלת עול מלכות שמים. אין זה מעניין 
עליו  ציווה  שהקב"ה  שלו  הידיעה  עצם  ומרגיש.  מבין  אישי,  באופן  הוא,  מה  אותו 
לעבוד אותו, גורמת לו למלא את רצון בוראו, כמו עבד המציית לאדונו. דרך אחרת 
היא: ללמוד תורה ולקיים מצוות מתוך הבנה והרגשה. היהודי מבין את גדולת ה' ואת 
משמעותן של המצוות, וכתוצאה מכך, הוא חש תשוקה לקיימן. ולכן הוא עובד את 

קונו.

לכל אחת משתי הדרכים הללו ישנה מעלה על חברתה:

6( חבקוק ב, ד. וראה לקו״ד ח״א קמא, ב. ועוד.
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לרצון  המוחלטת  ההתבטלות  היא,  שמים  מלכות  עול  קבלת  של  בעבודה  המעלה 
ה'. כשאדם עובד כך את הקב"ה הוא מוכיח בכך, שהוא ויתר לחלוטין על מציאותו 

האישית, והתבטל באופן מלא אל הקב"ה. 

לא איכפת לו כלל אם הוא מבין את תוכנה הפנימי של המצווה או לא, אם הוא חש 
רצון פנימי לקיים אותה או לאו. הסיבות והרגשות אינם מעניינים אותו. הוא מרגיש 
דבר אחד בלבד: הוא מתמסר לגמרי לקב"ה והופך להיות עבד גמור לכל דבר. לכן 
הוא ממהר לקיים את רצון הקב"ה, שכן מציאותו שלו עצמו כאילו אינה קיימת כדבר 
נפרד. קיים רק דבר אחד: הרצון האלוקי. זוהי המעלה בעבודת ההתבטלות וקבלת 

העול.

אך מאידך גיסא יש מעלה בעבודה הנובעת מהשכל והרגש. העבודה של קבלת העול 
וההתבטלות אינה מזככת כל כך את מציאותו של האדם עצמו. היא מתעלמת כביכול 

מאישיותו ומכוחות הנפש שלו וכופה אותו להתנהג על פי רצון ה'. 

אך מה באשר לשכל לרגש ולכוח התענוג? האם כוחות אלו הזדככו? האם הם התקרבו 
אל הקב"ה? כלל וכלל לא. השכל כלל אינו מבין מדוע צריך לקיים את המצווה, הרגש 
בענייני  שקוע  נשאר  הנפש  של  התענוג  כוח  וגם  והמצוות,  התורה  אל  נמשך  אינו 
העולם. האדם רק עקף את הכוחות הללו וניטרל את השפעתם על מערכת העשייה. 
אבל גם אם הוא אכן הצליח בכך, אין זה אלא שכוחות אלו אינם מפריעים לו, אך הם 

כשלעצמם נותרו נחותים, חומריים ורחוקים מאלוקות בדיוק כפי שהיו קודם לכן.

לעומת זאת, כשהאדם מכניס את השכל, את הרגש ואת כוח התענוג לתוך מסגרת 
המצוות,  הפנימי של  תוכנן  את  יבין  הוא משתדל שהשכל  כאשר  ה',  עבודת  זו של 
שהרגש יחוש משיכה אליהן, ושכוח התענוג ימצא בהן סיפוק - בכך הוא מזכך ומעדן 
עליהם  וכופה  נפשו  כוחות  את  שובר  אינו  הוא  לאלוקות.  אותה  ומקרב  נפשו,  את 
לקיים את רצון הבורא, אלא הוא מביא אותם לידי כך שהם עצמם ירצו ללמוד תורה 

ולקיים את המצוות. 

אדם שעובד את ה' בצורה זו הופך להיות אדם אחר שכלו מתעדן, הוא אינו חושב עוד 
במונחים גשמיים וחומריים, הוא מסוגל כבר להבין עניינים אלוקיים, ולכן הוא מבין 
את גדולת ה' ואת משמעותן של המצוות. ליבו חש קשר פנימי אל התורה ומצוותיה, 
ויש בו אהבה לה' ויראה מפניו. העונג שלו אינו נתון בעניינים גשמיים, אלא בענייני 
אלוקות - בתורה ובמצוות. הוא ״שכנע״ את עצמו בצורה מעמיקה ופנימית, שצריך 
לעסוק בתורה ובמצוות, וכעת הוא עצמו - לא רק מתוך לחץ הציווי האלוקי - נמשך 

אל התורה ומצוותיה. 

של  המעלה  בהזדככותה.  מעלה  ויש  הנפש,  בהתבטלות  מעלה  יש  כך:  זאת  נסכם 
של  והמעלה  שמים.  מלכות  עול  קבלת  של  בעבודה  ביטוי  מוצאת  ההתבטלות, 

ההזדככות קיימת בעבודת ה' באמצעות ההבנה והרגש.
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מיזם של "משרד השלוחים"
 נוסד בימי השבעה לזכרון ולע"נ הרב גבריאל נח וזוגתו רבקה הי"ד

שלוחי הרבי במומבאי, הודו 13

There was a chassid of the Alter Rebbe, Reb Mordechai Liepler, who claimed 
that his arrogance was responsible for making him a chassid.

To explain: When the yetzer hara (negative inclination) would confront him 
and say: "Mottel, commit a sin," he would face it resolutely and respond: "I 
am a chassid of the Alter Rebbe, not to mention I am wealthy and learned - 
and you are attempting to convince me to transgress?!"

A Story Toras Menachem 5715, vol. 1, p. 58


