ד״ה ענין שניתנה התורה על הר סיני דוקא
טעם הפנימי לנתינת התורה על הר סיני דוקא

יו"ל לחג השבועות ה'תשע"ג

שנה ב  /גליון סז
שנת חמשת אלפים שבע מאות שבעים ושלש לבריאה

ב"ה.

לקראת חג השבועות ,הננו מתכבדים להגיש לקהל שוחרי התורה ולומדי' ,את הקונטרס
'די חסידישע פרשה' ,והוא פירוש וביאור על מאמרי חסידות דפרשיות השבוע ומועדי השנה,
מלוקטים מספרי תורה אור ולקוטי תורה לרבינו הזקן .ומטרתו להקל בלימוד ה'חסידישע
פרשה' בכל שבוע.
הביאור מבוסס על המאמרים המיוסדים על דרוש זה וכן על עוד 'הנחות' מאותו הדרוש
)כגון :מספר מאמרי אדמו"ר הזקן ,תורת חיים ,מאמרי אדמו"ר האמצעי ,אור התורה וכו'(.
גם ביאורי המושגים מיוסדים על מקומות אחרים בדא"ח אשר שם מבואר הענין באריכות
וביאור יותר )כידוע ש'דברי תורה עניים במקום אחד ועשירים במקום אחר'(.
בכדי להקל על הלומד והמעיין ,הגהות כ"ק אדמו"ר הצ"צ נדפסו בתור הערות
)באותיות כגון דא( בשולי הגליון ולא במקומם בגוף המאמר.
***
ויה"ר שנזכה לקיום היעוד "כי מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים" ,ונזכה
לשמוע תורה חדשה" ,תורה חדשה מאיתי תצא" ,במהרה בימינו ותיכף ומיד ממש.

בברכת שבתא טבא,
לוי געלב
שלמה לייב גאלדמאן

ד' ניסן,
תשע"ג

להזמין או להקדיש את הגליונות הבאים או לשלוח הערות נא ליצור קשר עם לוי געלב 310-938-4016
או באימייל info@maamaronline.com
The Ma’amarim of LIKKUTEI TORAH and TORAH OR are copyright by the Kehot Publication
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נדפס באדיבות:
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מאמרי הספרים 'תורה אור' ו'לקוטי תורה' לאדמו"ר הזקן ,קיבלו בפי הרבי את הכינוי
"די חסידישע פרשה" .כי כשם שישנה פרשת השבוע בתורה ,שהיא נקראת בציבור בשבת,
כך יש לחסידים "די חסידישע פרשה" קבועה מדי שבת ,והיא – המאמר ב'תורה אור' ו'לקוטי תורה',
שנותן חיות בכל עניני השבת ופרשת השבוע.
בכינוס השלוחים תשנ"ב פרשת חיי שרה כ"ה מר-חשון ,מבה"ח כסלו ,דיבר הרבי לכל השלוחים אודות "די חסידישע פרשה",
ובסוף השיחה אמר שלימוד כל התורה אור ולקוטי תורה הוא אחד מהדברים שימהר את הגאולה ,וזל"ק:

"ובפרט דורך דעם וואס מ'נעמט אן אויך די החלטה טובה צו לערנען גאנץ ספר תורה אור ולקוטי תורה
כל חלקיהם עד סיומם ". .
ניתן להשיג 'די חסידישע פרשה' בכל שבוע באימייל .info@maamaronline.com
אלפים מאנ"ש ומאחינו בני ישראל שיחיו לומדים את ה'חסידישע פרשה' באופן המובן ושוה לכל נפש.
פרוייקט זה נוסד לרגל שנת המאתיים להסתלקות-הילולא של כ"ק רבינו הזקן נבג"ם.
תודתינו נתונה לכל אחד ואחד מן המאפשרים לפרוייקט חשוב זה ,ובפרט לבית הדפוס .The Print House NY
ומאמצינו להוציא לאור בקרוב ספרים עם מאמר לכל שבת ומועד בעזרת ה' יתברך.
בטוחנו שלימוד החסידות באופן ד'יתפרנסון מיניה' מחיש את התגלות משיח צדקינו בקרוב ממש.

מערכת "די חסידישע פרשה".

WE HAVE A MATCHIN
MATCHING
G DONOR,
HELP US MEET OUR GOAL!
We have been approached by a generous benefactor who will significantly back this
project on an ongoing basis. Provided we first reach our goal of securing an additional
$1500 per month in ongoing donations, he has agreed to match that! If you have ever
benefited from this project and want to see it continue and grow, please help us with
your ongoing donation of whatever you can give. This is an amazing opportunity and
we want to be certain to accomplish our goal. Go to our website
www.MaamarOnline.com to donate.

 התנאי היחיד הוא שנגיע, כדי שנזכה לתמיכתו.ניגש אלינו תורם נדיב שיהיה משמעותי בתמיכת פרויקט זה
 והוא הסכים להתאים את זה! אם אי פעם, נוספים לחודש בתרומות מתמשכות$1500 למטרה של הבטחת
 כל מה, אנא עזור לנו עם התרומה המתמשכת שלך,נהנת מהפרויקט הזה ורוצה לראות אותו ממשיך וצומח
 אפשר לתרום. זוהי הזדמנות מדהימה ואנחנו רוצים להיות בטוחים להשיג את המטרה שלנו.שתוכל לתת
.www.MaamarOnline.com באתר שלנו
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מאמר ד"ה
ענין שניתנה התורה על הר סיני דוקא
לקוטי תורה פ' במדבר דף טו

הקדמה
~ ביאורי מושגים ~
בכדי להקל על הלומד והמעיין מובאים בכאן ביאורי מושגים כלליים בהמאמר

ביטול הוא הכלי להתגלות אלקות
" ידוע  ,דכלי לאלקות הוא בחי ' הביטול דוקא  ,דמה שבטל הרי זה כלי לאלקות  ,להיות שאור אין סוף שורה דוקא במה
שבטל  ,וכל שהביטול יותר  ,יש בזה יו תר השראת אור אין סוף  ,דלכן עיקר השראת אור אין סוף הוא בחכמה  ,להיותה כח מ " ה ,
בחי ' ביטול בעצם  ,הרי זה כלי לאור אין סוף ב " ה  .אבל מה שאינו בטל  ,אינו כלי לאלקות  ,ובפרט מה שהוא בבחי ' הישות  ,הרי
זה אינו כלי כלל לאלקות  ,וכמאמר ' אין אני והוא יכולים לדור בעולם ביחד '  ,וכמ "ש ' גבה עיניים ורחב לבב אותו לא אוכל ' כו ',
ובתורה אמרו  ' :לא תמצא בגסי הרוח  ,ולא במי שמרחב ' כו ' .
והמשל בזה ידוע  ,כמו הגרעין הנזרע בארץ  ,שעל ידי הרקבון שבו על ידי זה הוא כלי שמתגלה ומתלבש בו הכח הצומח
להצמיח כו ' ,וכל שהגרעין נרקב יותר  ,מתלבש בו ביותר הכ ח הצומח כו '  .וכמו על דרך משל העבד שמשתחווה לאדונו ונופל
לרגליו  ,הרי בתכלית הביטול שלו מגיע רק לרגלי האדון  ,אבל בלא זה אינו שייך אל האדון כלל  ,ואינו מגיע גם לרגלי האדון
כו ' " .
) סה " מ עת "ר ע' קיט -קכ ] הוצאה חדשה [(.

ב"ה .לקו"ת פ' במדבר ,ד"ה ענין שניתנה התורה על הר סיני דוקא ]טו ,ב – ג[

ענין שניתנה התורה על הר סיני דוקא,
ולא על הר תבור וחרמון וכרמל ,שבאו
גם כן שתנתן התורה עליהם.
ידוע דכאשר רצה הקב " ה ליתן התורה לישראל  ,באו
כמה הרים אחרים לפניו ובקשו שתנתן התורה עליהם  ,אבל
בסוף בחר השי "ת בהר סיני דוקא .
ומאמר זה יבאר הטעם הפנימי למעלת הרי סינה לגבי
שאר ההרים  ,וכן מהו הענין בזה בעבודת ה ' .
]מביא ראיה לזה שהרים אחרים )כחרמון
וכרמל( באו גם כן שתנתן התורה עליהם[:

וכמ״ש בתרגום יונתן בשופטים סימן ה׳ ע״פ
"הרים נזלו".
כתיב שם ) ה ,ה (  " :הרים נזלו מפני ה ' ,זה סיני מפני ה '
אלקי ישראל ".
ובתרגום שם ' :טוריא זעו מן קדם ה ' ,טורא דתבור ,
טורא דחרמון וטורא דכרמלא מתרגשין דין עם דין ואמרין
דין לדין  ,דין אמר ' עלי תשרי שכנתיה ולי חזיא ' ,ודין לדין
אמר ' עלי תשרי שכנתיה ולי חזיא ' ] ,אמר הקב " ה  ' [:אשרי
שכנתיה על טור א דסיני  ,דהוא חלש וזעיר מכל טוריא '' .
]ועוד ראיה[:

ובתלים סימן ס״ח ע״פ "למה תרצדון".

כתיב שם ) סח ,יז (  " :למה תרצדון הרים גבנונים ההר
חמד אלקים לשבתו אף ה ' ישכון לנצח ".
]ומביא התרגום שם[:

'לית רעוותי למיתן אורייתא על טוריא גיותנין
מבסרניא )תרגום 'הבוז לגאי יונים' – מבסרניא וגיותניא( ,הא
טור סיני דמכיך' כו'.
מכל זה מוכח שמעלת הר סיני הוא בזה שהוא בקטנות
וענוה כביכול  ,ולכן הוא היותר ראוי שתנתן התורה עליו .
]ועל פי זה יבאר עתה שכן הוא בעבודת האדם,
דהיינו ,שאם רוצה האדם לקבל התורה כדבעי ,צריך
להיות בבחי' ביטול וענוה ,ומשא"כ אם הוא בגאוה
וישות ומציאות בפני עצמו ,אזי אינו ראוי לקבל
התורה[:

והיינו ,שענין הגבהות של תבור וחרמון זהו ענין
הגדלות ,שמגביה את עצמו בגסות ,והגסות הוא
שרש כל הרע.
ענין הגדלות של ההרים האחרים ברוחניות  ,זה מורה על
ענין הגדלות וגסות הרוח  ,דהיינו  ,ש האדם מגביה את עצמו
בגסות וגאוה – שהוא מחשיב את עצמו ליש ומציאות בפני
עצמו נפרד מאלקות .
וזוהי הסיבה שלא רצה הקב " ה ליתן התורה על הרים
גבוהים הללו  ,כי " אין הקב " ה שורה אלא על דבר שבטל
אצלו ית ' " ) תניא (  .וע " פ רוחניות הרים אלו לא היו כלים
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לאלקות ולהתורה  ,כי הם הי ו מלאים עם מציאות עצמם
וישותם  ,ובמילא לא היה שום מקום להשראת אלקות בהם .
ועוד זאת  ,ידוע שגסות וגבהות הוא שורש לכל הרע ,
ובזה יובן יובן עוד יותר מדוע לא רצה הקב " ה ליתן התורה
עליהם .
1
והטעם שהגסות הוא שורש לכל רע :
כאשר האדם מרגיש את עצמו ליש ומציאות בפני עצמו ,
אזי ממילא מתעוררים אצלו כל המדות הרעות  .לדוגמא ,
משום שהוא מציאות חשוב בעיני עצמו  ,אזי ממילא נעשה
בכעס כשאדם פוגע בכבודו  .דאילו היה בבחי ' ביטול והעדר
הישות  ,לא היה מתפעל כלל מזה  ,כי מי אני ומה אני  ,ובאמת
מגיע לי כל הדברים הללו  .ועוד דוגמא  ,דכאשר האדם מרגיש
מציאותו ביותר והוא בגסות וגאוה  ,אזי מחפש כל התאוות
והתענוגים גשמיים ) אהבה רעה (  ,כי מכיון שמציאותו נרגש
אצלו ביותר  ,לכן הוא רוצה רק בדברים טובים ומתוקים
לחיכו  .וכן כיוצא בזה בשאר המדות רעות .

וכנודע 2מענין 'שבירת הכלים' כו׳.

3

 (1עי' במקומות בחסידות שמבארים הפסוק 'ראשית גוים עמלק',
ש'ראשית' ושורש לכל המדות רעות הוא קליפת עמלק ,דהיינו ,ענין הישות
והגאוה.
 (2ראה בכל זה ד"ה אחרי מות תרמ"ט ,וד"ה ויגדלו הנערים תרס"ה
לאדמו"ר הרש"ב.
 (3יתר ביאור בענין תהו ותיקון ושבירת הכלים:
"וביאור הדבר :ידוע בסיבת השבירה ,לפי שבחי׳ האורות דתוהו היו בבחי׳
תגבורת ותוקף אור ,שהוא בחי׳ ההתגלות בתוקף ,שנק׳ בחי׳ 'יש' ודבר
גדול ,כמ״ש 'וימלוך וימות' כו׳' ,אנא אמלוך' ,והמלוכה הוא בבחי׳ תוקף
הישות כידוע . . . .
והנה ,סיבה זאת באה מפני שנתחלקו לי׳ ,כל אחד ואחד נראה ונגלה לבחי׳
מציאות מורגש בפ״ע נבדל מזולתו דוקא ,ע״כ ,ממילא אין להם חיבור
והתכללות זה עם זה כלל ,אלא כאו״א בפ״ע דוקא ,כי כל בחינת 'יש' לא
יוכל להתחבר ,לפי שכל חיבור בא מסיבת הביטול.
וכמו עד״מ שני מלכים אי אפשר שיתחברו ,לפי שכל אחד ואחד בישותו,
ולא ִי ָכּ ַנע כלל ,ועל כן ,גזרו אומר שאי אפשר לב׳ מלכים להשתמש בכתר
אחד .וע״כ ,בחי׳ הישות גורם לעשות הפירוד ,היפך החיבור ,והוא שלא
יסבול זולתו כלל ,כי אינו סובל דבר מה חוץ ממנו כו׳.
וכדוגמא זו הי׳ בבחי׳ אורות דתוהו ,שנאמר בהן 'וימלוך'' ,אנא אמלוך',
'אנא' דוקא ]ישות[ ,ולא הי׳ סובל אור זולתו ,וע״כ נאמר 'וימלוך תחתיו'
דוקא ,כי הן ]עשר ספירות )נקודות([ זה תחת זה ,בלתי מתכללים כלל,
כמ״ש בע״ח ,וכל זה מסיבת ההתחלקות שלהם ,וע״כ היתה השבירה ,כי לא
הי׳ ביכולת הכלי לסבול האור ,שהוא תקיף ביותר ,וז״ש 'וימלוך וימות' כו׳
]דמיתתם ושבירתם של הע"ס דתוהו היתה מחמת 'וימלוך' ,היינו ,שהיו
בבחי' ישות ותוקף המציאות[.

וזהו גם ענין שבירת הכלים  .שכן ידוע שבסיבת שבירת
הכלים נתהווה הרע בעולם הזה ) כי מקדושה עצמה לא היה
יכול להשתלשל באופן ישר רע גמור  ,אלא רק ע " י נפילה
ושבירה ( .ומזה אנו רואים ששבירת הכלים הוא השורש ומקור
4
לכל הרע שבעולם .
וזהו טעם ענין השבירה שהי׳ בבחי׳ הנקודים דוקא ,לפי שבנקודים נתחלקו
להיות כל אחד ואחד יש ודבר בפני עצמו נבדל ומופרד מזולתו כנ״ל" )מאה"ז
פרשיות ח"א ע' סח-סט(.

"דהנה ,שבירת הכלים דתוהו היה מחמת שהיה ריבוי האור ,והכלי הי' קטן
מהכיל ,ולכן נשברו הכלים ונפלו למטה בבי"ע ,והאור נסתלק למעלה .ולכן,
נעשה אח"כ עולם התיקון מיעוט האור וריבוי הכלים.
והנה ,מהו ענין 'ריבוי האור' ]שגרם להשבירה[ ,היינו ,התגלות האור
בתוקף ובתגבורת בתכלית .ולכן ,היו ז' מדות דתוהו זה תחת זה בלי
התכללות זה מזה כלל ,מחמת כי האור והמדה הי' בא בהתגלות ובתגבורת
לכן לא היה מתחבר עם המדה שכנגדו והיו ענפין מתפרדין.
עד"מ למטה מה שאמרו רז"ל' :לעולם יהא רך כקנה' ,וזהו דוגמת עולם
התיקון' ,ואל יהא קשה כארז' ,שזהו בחי' עולם התהו .דרך משל איש הקשה
במדותיו ,בלי נטות מהם כלל .כך היה אותו האור והמדה בא בחוזק והתגלות
המדה ההיא ]בתוהו[ ,לכן לא היה נכלל ממדה אחרת כלל מחמת ריבוי
התגלות המדה ההיא ,וזה נקרא ריבוי האור אשר כל אחד על מעמדו דמדה
ההיא דייקא בלי התכללות היפוכו ,ולכן לא היו יכולים הכלים לסבול האור
הרב והחזק ונשברו ,ונפלו בבי"ע ,והאורות נסתלקו למעלה ,שנשארו למעלה
בבחי' העלם.
אמנם ,עולם התיקון הוא מיעוט האור ,היינו ,שאין המדה באה בתגבורת,
כי אם דוגמת ענין 'רך כקנה' ,שיכול לנטות ממדתו .וע"כ הוא בבחי' קוין
והתכללות המדות זה מזה ,חסד כלול מגבורה ,וגבורה מחסד .וזהו כי התיקון
הוא בחי' 'אדם' ,משא"כ בתוהו כנ"ל בשם הזהר ,והיינו ,כי האדם הוא בחי'
'פרצוף' ,שהוא התכללות מעשר ספירותת יחד ,וגם כל העשר ספירות
כלולים מכולם ,ו]כדי[ להיות בחי' התכללות זו ,זהו דייקא בעולם התיקון
מטעם הנ"ל ]שאינם בתוקף המציאות והישות[" )לקו"ת אמור לז ,ד(.
 (4עוד בביאור ענין זה :מובן ופשוט ש'בנין' עולם התהו היה בכוונה
תחילה ,שכך היה רצונו של הקב"ה ,שיהיה עולם כזה שהכלים לא יכילו את
האורות הגדולים ,ובמילא ישתברו.
וסיבה לזה היא :ידוע שתכלית כוונת הקב"ה בבריאת העולם היא שיהיה
עולם גשמי שיהיה "מלא קליפות וסטרא אחרא שהן נגד ה' ממש לומר אני
ואפסי עוד" )תניא ריש פרק ל"ו( ,ר"ל ,עולם שאין שום גילוי אלקות ואור
הקדושה מתעלם ומסתתר בו בתכלית ,ובני ישראל על ידי עבודתם יגלו את
אור הקדושה שבו" .כי זהו סוד כל ענין מעשה התחתונים ,וזהו עבודתם
שניתן להם  . .במה שנתן בתחילה מקום להתהוות הרע ,וחזרתו לטוב הוא
על ידי נשמות ישראל" )דרך מצותיך מצות מילה חלק ב' ,פרק א' ,עיין שם(.
והנה ,על ידי השתלשלות העולמות ,שהיא ירידה בסדר והדרגה מעולם
עליון לעולם תחתון ,אי אפשר שמעולם של קדושה יתהווה עולם הקליפה,
שהוא הפכי בתכלית ,ואין שום ערך ודמיון ביניהם.
כמו על דרך משל שלא יתכן כלל שחכם גדול יוריד ויצמצם סברא שכלית
כל כך עד שאדם יוכל למששה בידיים ,לפי שחוש המישוש הוא חוש גשמי
שאינו יכול לתפוס אלא דבר גשמי ,וכל הידידות והצמצומים לא יועילו
להפוך שכל – שהוא מציאות רוחנית – למציאות גשמית.
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והנה  ,הטעם לענין שבירה זו ידוע  " :כי ענין השבירה
מעולם התהו  ,היינו  ,ש נפלו בבחי ' ' יש '  ,והתיקון הוא להיות
' אין ' ,והיינו  ,ע " י החכמה – כח מ " ה " ) לקו " ת שה " ש כו  ,ד (.
כלומר  ,מאחר שהספירות של עולם התהו היו בבחי '
תוקף הישות והמציאות  ,ובמילא לא היה יכול להיות
ההתכללות ביניהם  ,וכל אחר לא היה יכול לסבול מציאות
השני  ,הרי מזה נעשה השבירה של כלי הספירות ונפילת
נצוצות הקדושה בתוך דברים הגשמיים של עולם הזה .

ועיקר התורה הוא להיות בבחינת ביטול" ,ולא
תחללו" 5כו׳ ,וכמ״ש בכמה דוכתי.6
עיקר התורה הוא להיות בבחי ' ביטול דוקא ) כמסופר
בתחילת מס ' סוטה הסוגיא גבי שהתורה נמצא דוקא בשפל
רוח  ,ולא בזולתה (  ,ולכן  ,לא היה יכול להיות מתן תורה על

ההרים הללו  ,כי הם היו בתוקף הישות והמציאות  ,היפך ענין
7
הביטול  ,ובמילא לא היו כלים ראויים שתנתן התורה עליהם .
וזהו גם הביאור הפנימי במה שכתוב ' ולא תחללו את
שם קדשי ' " ,שלא תעשו בחי׳ ' חלל' והפסק המפסיק ח "ו בין
האדם לבין אבי נו שבשמים  .והיינו ,כמ״ש ' עונותיכם היו
מבדילים ביניכם ובין ] אלקיכם [ ' כו׳  ,שע״י העוונות עושים
בחי׳ חלל המפסיק " ) לקו " ת פ ' אמור  ,ד " ה ונקדשתי  ,סעי ' ט ' (.
וכוונת כתוב זה לא רק על עוונות ממש  ,אלא גם על
ענין הגסות וישות  ,וכמאמר רז " ל  ' :אין אני והוא יכולים לדור
בעולם ביחד ' ,וכן דוקא ' כלי ריקן ] מרגש הישות [ מחזיק ' .
דהיינו  ,מי שמחשיב את עצמו ליש בפני עצמו  ,הרי עי "ז הוא
כאילו עושה חלל ומקום פנוי מאלקות  ,שכן כאשר הוא מלא
עם רגש ישות ומציאות עצמו  ,הרי אינו יכול לשכון
ולהתגלות שם אלקותו ית ' ,ונמצא שיש כביכול מקום פנוי
וחלל מ אלקות .

ועיין בביאור ע״פ 'ולא תשבית מלח'.
וכך בנמשל ,שלא יתכן אשר מעולם של קדושה ישתלשל עולם של
קליפה ,ולפיכך ,כדי שייברא עולם גשמי ,שהחיות האלקית מוסתרת בו כל
כך עד שהוא "מלא קליפות וסטרא אחרא" – הי' צורך ב'שבירה' ,שהיא
מביאה לנפילה וירידה בדילוג גדול ,מעולם שכולו קדושה ,לעולם הקליפות.
 (5ויקרא כב ,לב.
 (6כגון בדרך מצותיך עז ,א ,וז"ל שם" :והנה ,תכלית הכוונה של המאציל
ב"ה שהאציל וברא ויצר ועשה סדר ההשתלשלות עולמות אצילות בריאה
יצירה עשיה ידוע שהוא ירידה צורך עלי' ,שיהיו אחר כך ביטול היש לאין".
וגם ראה דרך מצותיך ע' קמ ,ב ,וז"ל שם" :אמרו רז"ל' :בכל מאדך' –
בכל ממונך ,כי הצדקה לתת מיגיעו היא גם כן בחי' ביטול היש לאין ,וזהו
יסוד כל המצות ,שתכליתם הוא בחי' לעשות מיש אין ,שמזה נעשה צחוק
ותענוג למעלה".
ביטול היש לאין פירושו הוא ,שיהי' ישות הנברא בטל ונכלל בהאין ,שהוא
אור אין סוף ב"ה )שנק' אין מפני שהוא למעלה מההשגה שלנו ,וכאילו אינו
קיים ב'עולם' ותפיסא שלנו( .וזהו כל ענין התורה ומצות לעשות מיש אין.
דעל ידי שעושים מצוה בדבר גשמי ,הרי בזה מבטלים ישות ומציאות הנברא,
ועושים אותה לאין ממש.
דהיינו ,לדוגמא :מקודם שעשה מהפרה תפילין ,הרי הפרה היה מציאות
נפרדת בפני עצמו ,ואין נראה בה שום גילוי אלקות ,אבל על ידי שלוקחים
אותה ועושים אותה לתפילין ,הרי אז ישותה מתבטלת לגמרי ,כי עכשיו
מתגלה בה איך שכל תכליתה וענינה הוא בשביל אלקות ותורה ומצות ,וזהו
ביטולו והתכללותו שוב באור אין סוף ב"ה.
וכך הוא בענין 'בכל דרכיך דעהו' ,ו'כל מעשיך יהי' לשם שמים' ,דכאשר
האדם משתמש בדברים של עולם הזה בשביל כוונה אלקית )כמו לאכול כדי
להוסיף בו כח שיוכל לעבוד את ה' בתפלה( ,הרי בזה מגלים בדברים הללו
שכל תכליתם הוא בשביל אלקות ,ובמילא מבטלים מציאותם וישותם,
ונכללים באלקות.

וז " ל שם ) לקו " ת פ' ויקרא ד ,ד (  " :והיינו  ,ע״י ביטול הנפש
והתכללותה באור א״ס ב״ה עכשיו  ,ע״י עסק התורה כנ״ל ,
שלא להיות בבחי׳ יש בפ ני ע צמו  ,אלא להיות בטל לאור א״ס
ורצונו וחכמתו  ,שזהו עסק התורה  ,וכמ״ש ' ולא תחללו ' ,שלא
לע שות בחי׳ חלל והעלם אור א״ ס ב״ה  .שהוא ית׳ אינו שורה
במי שהוא יש ודבר  ,ש ' אין אני והוא יכולים לדור בעולם ',
א״כ  ,גורם בחי׳ חלל  ,שמסתלק אור א״ס ב״ה ממנו כו׳ ".

 (7עיקר ענין התורה ומצות הוא לבטל את ישות האדם להיות אין ואפס,
ואין המדובר על ענין הגאוה ומדות רעות ,אלא בעומק יותר ,לבטל את היותו
יש ומציאות )הרגש ה'אני'( .וכאשר האדם מבטל את רצונו לרצון הקב"ה על
מנת לקיים את רצונו ית' בקיום התורה והמצות ,הרי זה ביטול הישות של
האדם.
וזוהי גם המטרה של כל הג' עמודים שעליהם העולם עומד ,תורה ,עבודה
)תפלה( ,וגמילות חסדים – כי תכלית עסק התורה הוא שהאדם ילמד בביטול
מוחלט עד שהדברים שאומר ולומד יהיו רק דבר ה' ,בלי תערובות ישות
ומציאות האדם ,כמ"ש 'דברי אשר שמתי בפיך' ,ודיבורו של האדם יהי' רק
כעונה אחר הקורא ,באופן שהאדם מרגיש את האלקות שבתורה ,ולא רק
את החכמה והשכל של התורה.
וכן זוהי מטרת עבודת התפלה )שנתקנה כנגד הקרבנות( ,להתבונן בתוכן
פסוקי דזמרה בענין גדלות הא-ל והתהוות העולמות בבחי' יש מאין בכל רגע
ממש ,עד שבתפלת שמו"ע הוא 'כעבדא קמיה מריה' ממש ,ועל ידי שהאדם
משתדל לייגע את עצמו בעבודה זו באמת ,יגיע לביטול אמיתי להקב"ה.
וכן הוא בגמילות חסדים ,דעל ידי שהאדם נותן לעני מיגיע כפיו ומממון
שהאדם היה יכול להשתמש לצרכיו האישיים ,הרי הוא מבטל את מציאותו
לגמרי.
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]מביא כמה ראיות מדברי רז"ל שעיקר התורה
הוא להיות בבחי' ביטול דוקא[:

וזהו שאמרו )עירובין נ"ד א׳(' :אם משים אדם עצמו
כמדבר שהכל דשין בו – ופרש״י :שאין לו גסות
– תורה ניתנה לו במתנה'.
 ממאמר רז "ל זה מוכח שמתן תורה יכול להיות דוקאבמי שאין לו גסות הרוח  ,היינו  ,שהוא בביטול  .כמבואר לעיל
שהתורה ניתנה דוקא על הר סיני  ,מפני שהיה ההר היותר
נמוך  .וכמו כן הוא באדם ה לומד תורה  ,שדוקא מי שהוא
בביטול והעדר הישות  ,בו דוקא יכולה התורה לחדור .

וכמאמר' :8ונפשי כעפר לכל תהיה ,ואזי דוקא –
9
פתח לבי בתורתך'.
וזהו גם הפירוש הפנימי במה שאנו אומרים בשמ " ע :
' ונפשי כעפר לכל תהיה  ,פתח לבי בתורתך ' ,דהיינו  ,כאשר
נפש האדם בבחי ' ביטול כעפ ר שהכל דשין בו  ,אזי דוקא יכול
להתקיים בו המשך התפלה ' פתח לבי בתורתך ' ,שיכול להיות
כלי ראוי שיוקלט בו דברי תורה כפי שהם לאמיתתם .
]ועל פי זה יובן ביתר ביאור הטעם מדוע ניתנה
התורה על הר סיני דוקא[:

ולכן ,ניתנה על הר סיני דמכיך ,שהוא ענין
השפלות ,שאינו מגביה את עצמו כו'.
אחרי שמבואר שענין הביטול דוקא הוא כלי הראוי
לקבלת התורה באדם הלומד  ,עתה מובן מדוע התורה ניתנה
על הר סיני  ,כי הוא היותר נמוך מכל ההרים  ,שזה מורה על
ענין הביטול והעדר הישות  ,ושם דוקא יכול להיות מתן תורה
וקבלת התורה .

אך ,צריך להבין :אם כן ,למה היה שום הר?
שהרי גם הר סיני הוא הר על כל פנים ,שהוא ענין
הגבהה ,רק שאינו גבוה כל כך.
לפי הנ " ל צריך להבין ,הלא הר סיני הוא הר על כל
פנים  ,וזהו ענין הגבהות והגאוה  ,רק שמעלת הר סיני היא
שהוא היותר נמוך מכל ההרים  ,אבל עדיין נמצא בו ענין

 (8תפלת אלקי נצור .ברכות יז ,א.

) (9וכמ"ש מזה סוף ד"ה 'ושאבתם מים בששון'(.

הגסות לכאורה  .ומדוע לא בחר הקב "ה ליתן התורה בבקעה
או במקום מישור  ,שאין להם שום גבהות וגסות .
אלא עכצ " ל שיש כוונה פנימית לזה  ,ויש איזה מעלה
בענין הגבהות דוקא  .וזהו שהולך ומבאר .

אבל הענין:
 לבאר הטעם מדוע ניתנה התורה דוקא על הר  ,שיש לוקצת גבהות .

כי באמת ,עם היות שצריך כל האדם להיות שפל
במאד ,מכל מקום ,צריך התחזקות וקצת הגבהה,
11
כמ״ש" 10ויגבה לבו בדרכי ה׳".
]ומבאר הטעם שצריך להיות התחזקות וקצת
הגבהה )הביאור כאן הוא ע"פ הגהת הצ"צ מד"ה יביאו לבוש
מלכות([:

כי ,אם לא יהיה בבחינת הגבהה כלל ,לא יערב
לבו לגשת אל העבודה ,באמרו' :מי אנכי ,ומה
 (10דברי הימים – ב יז ,ו.
) (11וכמ"ש מזה בד"ה 'יביאו לבוש מלכות' ]תו"א מגילת אסתר צא,
ב[ )ביאור ענין 'ויגבה לבו בדרכי ה'' ,שצריך להיות קצת הגבהה בעבודת ה',

שנזכר במאמר כאן(:
"ומ"מ ,מאחר דכתיב 'המן העץ' ,אפי׳ בלשון תמיה ,הרי יש לו עכ"פ
קצת שייכות אל העץ ,שאל"כ למה מזכירו אצל העץ .אך הענין ,שהוא
בבחי׳ מקיף להעץ ,נוגע ואינו נוגע ,והוא בחי׳ חוצפה וגסות הרוח.
והנה ,לעומת זה יש בקדושה ,ונק׳ ג״כ בחי׳ המן לאחר הבירור .כי מבני
בניו של המן למדו תורה ברבים .הרי שיש בחי׳ המן לאחר הבירור שנכלל
בקדושה ,והוא 'ויגבה לבו בדרכי ה׳' ,וכמארז"ל :שצ"ל 'עיניו למטה ולבו
למעלה'' ,עינים' הם בחי׳ חכמה ,כח מ"ה ,בחי׳ משה ,שהיה ענו מכל האדם,
בחינת בטול .ובחי׳ הלב צ"ל למעלה ,ששם יסוד האש והצמאון ,וטבע האש
להגביה ולעלות למעלה .והאדם צ"ל כלול משניהם .כי ,אם לא יהיה בבחי׳
הגבהה כלל ,לא יערב לבו לגשת אל העבודה ,באמרו' :מי אנכי ומה
עבודתי' .לכן ,צריך לו הגבהת הלב בתשוקה והצמאון שבו ,וגם ]צ"ל[ בחי׳
עינים למטה ,להיות בחי׳ בטול ממש באוא״ס ב״ה ,בהמשכת ח״ע כח מ״ה
בעסק התורה ,דאורייתא מחכמה נפקת ,וכמ״ש 'ודברי אשר שמתי בפיך'
כו'.
וזהו עניו שהתלמיד חכם צרך להיות בו 'שמינית שבשמינית' .כי הנה,
בבחי׳ חכמה יש ל״ב נתיבות החכמה ,וגם לב בגימטריא ל״ב ,וכללות שניהם
עולה ס״ד .ושמינית שבשמינית הוא חלק א׳ מס״ד ,והיינו ,הגבהת הלב
המחובר אל מוח החכמה ,כי העיקר היא החכמה ,המשכת בחי׳ הבטול ,אלא
שצריכה העלאה תחלה בבחינת הגבהת הלב כדי להמשיך אח״כ ,שאם אין
העלאה ,אין המשכה .והגבהה והעלאה זו הוא בחי׳ התנשאות דקדושה ,בחי׳
המן לאחר הבירור ,ומקורה ושרשה למעלה באורות עליונים ,הם בחינת
'לבוש' ו'סוס' ,כי הלבוש הוא 'ה׳ מלך גאות לבש' ,בבחי׳ גאות והתנשאות"(
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עבודתי' .לכך ,צריך לו הגבהת הלב בתשוקה
והצמאון שבו כו׳.

זה לא יסתעף מזה שום דברים בלתי רצויים  ,כי הוא בביטול
13
מוחלט לאדונו .

אם האדם יהי ' בתנועה של ביטול מוחלט  ,ויהי ' אין
ואפס בעיני עצמו  ,אזי יגיע למסקנא לא טובה  ,דהיינו ,
שיאמר לעצמו  ' ,מי אנכי ' – אני נחשב כמו בריה קטנה
ושפלה בעיני הקב " ה  ,ואיך אני יכול לעשות שום דבר לפנ יו ,
הרי ' מאן דמחוי במחוג קמיה מלכא קטלא חייב ' – היינו ,מי
שמראה ישותו ומציאות עצמו אפילו במקצת לפני הקב " ה ,
הרי זה מרידה במלכות שמים !
וגם יחשוב ' מה עבודתי ' – היינו  ,אפילו שאני אלך
ואעשה את עבודת ה ' ,הרי מה עבודתי נחשבת לפניו ית ',
וכמ " ש ' אם צדקת מה תתן לו  ,ר בו פשעיך מה תעשה לו ',
דהיינו  ,שכל מה שאני יכול לעשות  ,אפילו דברים הכי נעלים ,
הנה  ,אין זה נחשב למאומה לפניו ית ' ,שהוא ית ' אין סוף
ובלי גבול  ,ועבודתי אין ערוך לגמרי ממנו ית ' .
לפיכך  ,צריך שיהי ' לאדם קצת הגבהת הלב  ,שעל ידי
זה ידע שהגם שאינו נחשב לכלום לפניו ית ' ,אעפ " כ  ,הרי זהו
רצונו ית ' שיעבוד עבודתו בתורה ומצות  ,ועבודת התפלה
וכו '  .והוא רוצה ומשתוקק לעשות רצון אביו שבשמים  ,ועם
גישה כזו  ,יהי ' בביטול  ,ומ " מ  ,יעשה עבודת ה ' .

ובד״ה 'החלצו מאתכם' ,גבי ענין' :שלום בפמליא
של מעלה' שבנפש מוח ולב כו'.14

אלא שהביטול צריך להיות יותר הרבה כו׳ ,עיין
שם.12
רק שצריך לדעת מראש שתנועה זו של הגבהת הלב
במקצת  ,צריך שתהי ' טפל לגבי תנועת הביטול והשפלות
שבו  .כי אם לא כן ,יכול להסתעף מזה דברים שאינם כפי
הכוונה  .דהיינו  ,שיכול להגיע לידי זה שירצה לעשות דברים
בעבודת ה ' שהם טובים ועריבים לו  ,ואילו שאר עניני תורה
ומצות שהוא אינו מבין אותם  ,ואינם מרוצים לפניו  ,לא
י עשה  ,או שיעשה אותם בלי חיות והתלהבות  .וטעות זה
נעשה מפני שהניח את תנועה זו של הגבהת הלב ליגדל יותר
מדאי  ,וכאשר קורה כך  ,אזי האדם נעשה מלא עם רצונות
עצמו  ,בלי לחשוב על מהו רצונו ית ' .
לכן תנועת הביטול צריך להיות יותר הרבה מהגבהת
הלב  ,שכן אז ירצה לעבוד עבודת ה ' ) הגבהת הלב (  ,וביחד אם

 (12בד"ה יביאו לבוש מלכות המצויין בהגהת הצ"צ לעיל.

 (13עוד דוגמא לענין זה שצריך להיות תנועת הביטול ביותר :ענין הגבהת
הלב הוא כמו עבודת ה'רצוא' ,היינו ,מרוצת ותשוקה הנפש לעלות ולהתכלל
באלקות ,וענין הביטול והשפלות הוא כמו עבודת ה'שוב' ,היינו ,השבת
והחזרת הנפש מלמעלה למטה מהרצוא ,לירד למטה ולהביא כל התשוקה
והרצון שהיתה לה בעבודת ה' בקיום התורה ומצות בפועל ממש.
והנה ,אם האדם מניח את עצמו לרוץ למעלה מעלה בתשוקה גדולה
לאלקות ,הרי זהו אינו כפי הכוונה ,אלא צריך הקב"ה רוצה שהאדם יקיים
תורה ומצות למטה בעולם הזה הגשמי עם חיות והתלהבות פנימית .ולכן,
צריך להיות עבודת השוב והביטול העיקר ,היינו ,שאפילו כאשר האדם
מתחיל בתנועת הרצוא ,כבר אז צריך שיהי' כל כוונתו בעבודה זו כדי להביא
ולהמשיך תשוקה זו למטה בקיום התורה ומצות ,ולא לשם העלאה תענוג
אלקית בלבד.
 (14וזה לשונו שם )לקו"ת פ' מטות פו ,ג-ד(" :והנה ,חכמה ובינה שבנפש,
בהם מלובש בחי׳ י״ה ,והנה ,איתא' :חכמה מוחא ,ובינה ליבא' ,וכמאמר:
'הלב מבין'.
וענין ההפרש בין מוח ללב:
כי המוח הוא קר ולח ,ששם מקור יסוד המים והליחות ,והלב הוא משכן
יסוד האש .וכך בחי׳ חכמה ודעת גדולת ה׳ איך שלגדולתו אין חקר ,וכולא
קמיה כלא חשיב ,כשהוא משיג זה במוחו ,הנה ,מזה נמשך הביטול רצון,
לבטל את עצמו לגמרי נגד רצון ה׳ ,ולכן נק׳ בחי׳ זו יו״ד ,כי היו״ד הוא בחי׳
צמצום כמש״ל ,וצמצום זה באדם הוא שיבטל רצונו כו' ,וכן לבטל את עצמו
במחשבה דבור ומעשה ,שלא לחשוב ולדבר כרצונו כו' .גם מזה נמשך
הענוה .ולכן נאמר במשה 'והאיש משה ענו מאד' ,לפי שהיה מבחי׳ חכמה.
גם בחי׳ יראה נמשך מהמוח והחכמה ,כמ״ש 'ראשית חכמה יראת ה׳' ,וגם
'בחכמה יסד ארץ'' ,אבא יסד ברתא' ,שנק׳ 'אשה יראת ה׳' .ולכן ,העצמות
נמשכים מן המוח ,וענין העצמות הוא שיש בהם חוזק גדול ,וגם הם בחי׳
עומדים ,ועמידה היא בחי׳ ביטול רצון ,וביטול זה הוא בחוזק גדול ,והיינו,
מחמת ההתמדה בתקיעת הדעת בחוזק בגדולת ה׳ תמיד ,ולא שתהא חולפת
ועוברת אחר התפלה.
אך ,מ״מ ,להיות שהמוח מים וליחות ,הוא בבחי׳ קרירות.
אבל מעלת הלב – שם יסוד האש והצמאון בהתגלות אהבה ברשפי אש
ממש מקרב איש ולב עמוק ,וזהו נמשך מבחי׳ בינה ,והוא בחי׳ ה׳ ]של שם
הוי'[ ,שיש לו התפשטות לאורך ורוחב ,התפשטות המדות אהבה כו׳ ,וזהו
'כונן שמים בתבונה'' ,שמים' – בחינת אש ,נמשך מבחי׳ 'תבונה' .ומזה
נמשך בחי׳ 'ויגבה לבו בדרכי ה׳'' ,ואתהלכה ברחבה' .והנה ,מהלב נמשך
הבשר ,וזהו 'לבי ובשרי ירננו' כו'.
והנה ,באמת צריך להיות שני הבחינות דמוח ולב ,דמעלת האש – שבו
מבשלים הדבר ונתהפך ע״י האש למהות אחר ,משא״כ בלא אש ישאר על
מהותו הראשון ,כך ע״י האש יוכל להיות התהפכות המדות דנפש הבהמית.
וגם צריך להיות בחי׳ 'ויגבה לבו ]בדרכי ה'[' כו׳.
אך ,מעלת המוח גדול מאד ,שממנו נמשך חוזק וקיום הביטול רצון
במחשבה ודיבור ומעשה ,שלהיות נמשך בפועל ממש הוא דוקא ע״י כח
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]ועד כאן הוסבר שצריך להיות גם כן קצת
הגבהה' ,ויגבה לבו בדרכי ה'' ,וזוהי הסיבה שניתנה
התורה על הר דוקא )ולא בקעה ומישור( .אבל עד
כאן ההוה אמינא היה שבחי' הביטול והשפלות הם
שתי תנועות הפכיות שצריכות להתחבר יחד.
אמנם ,כאן יבאר עוד יותר ,שבאמת ענין הגבהת
הנפש נמשך דוקא מצד הביטול והענוה[:

וזהו ענין " ְוָי ְספוּ ַע ָנ ִוים ַבּה׳ ִש ְמ ָחה".15
ענין עבודה זו שצריך כל אדם להיות בביטול  ,וגם עם
קצת הגבהת הנפש הוא תוכנו הפנימי של מה שכתוב ' ויספו
ענוים בה ' שמחה ' .
דעל פי פשטות משמעות פסוק זה הוא  ,שלעתיד לבוא
כאשר יהי ' יום הדין אזי הענוים יוסיפו לשמוח בהשם  ,שהיו
מאמינים בו קודם בא הצרה  ,עתה יוסיפו לשמוח כשיראו
ש תתקיים להם הנבואה ) ע " פ רד " ק (.
ועתה  ,על פי הנ " ל  ,הולך ומבאר עומק הכוונה הפנימית
בכתוב זה  .והענין בקיצור הוא  ,שפסוק זה מדבר על עבודת
כל אחד מישראל  ,שדוקא מצד הענוה והשפלות נמשך הגבהת
הלב והשמחה .

כי הנה ,השמחה היא התחזקות והגבהת הנפש.
רגש ותנועת השמחה היא התח זקות והגבהת הנפש .
כלומר  ,כאשר האדם מרגיש שמחה בנפשו  ,הרי אין זה תנועה
של שפלות וענוה  ,אלא האדם מרגיש קצת הגבהה והתחזקות
בנפשו  ,ובמצב רוח מרומם ויותר נעלה .

אלא ששמחה והגבהה זו נמשך מן הענוה
16
והשפלות דוקא.
רק שכאן מדובר בשמחה כזו שנמשך מן הענוה
והשפלות דוקא  .דהיינו  ,שאינו שמחה של הוללות ח " ו  ,אלא
שמחה שנמשך מן העוה והשפלות הנ " ל דוקא  .וזוהי כוונת
הכתוב ' ויספו ענוים בה ' שמחה ' ,שדוקא מצה ומחמת הענוה ,
נמשך ענין השמחה והגבהת הנפש .

וכמ״ש בספר של בינונים ]תניא[ סוף פרק ל״ד –
שמצד הגוף ונפש הבהמית הוא נבזה בעיניו מאד,
והיותו בשמחה הוא מצד נפש האלקית וניצוץ
אלהות המלובש בה להחיותה כו׳ ,עיין שם.
וז " ל שם ) ע' מג ,ב (  " :והנה  ,בכל פרטי מיני שמחות
הנפש הנ " ל אין מהן מניעה להיות נבזה בעיניו נמאס ולב
נשבר ורוח נמוכה בשעת השמחה ממש  ,מאחר כי היותו נבזה
בעיניו וכו ' ,הוא מצד הגוף ונ פש הבהמית  ,והיותו בשמחה
הוא מצד נפש האלקית וניצוץ אלקות המלובש בה להחיותה
כנ " ל ] בפ ' ל " א [  ,וכהאי גוונא איתא בזהר  ' :בכיה תקיעא
בלבאי מסטרא דא  ,וחדוה תקיעא בלבאי מסטרא דא ' ".
מזה אנו רואים שענין השפלות ועניוות אינו בסתירה
לענין השמחה  ,כי השפלות נמשך מן הגוף ונ פש הבהמית ,
והשמחה מן נפש אלקית שבאדם  ,וכדאיתא בזהר  ,שיכול
להיות ב ' התנועות באדם אחד  ' ,בכיה תקיעא בלבאי מסטרא
דא  ,וחדוה תקיעא בלבאי בסטרא דא ' .
]ועתה מביא מקור שמבאר עוד זאת ,שענין
השמחה בהגבהת הלב נמשך מן הענוה והשפלות
עצמה[:

המוח ,וזהו 'בחכמה יסד ארץ' ,שהוא בחי׳ מעשה כו' ,וכן הענוה הוא עיקר
גדול.
אך ,הרי הם ב׳ הפכיים מים ואש ,ולכן צריך להיות בחי׳ שלום ביניהם
המחברם להיות תרין ריעין ממש .וזהו עניו שלום בפמליא של מעלה שבנפש,
והוא להיות 'מוח שליט על הלב' ,כי מהלב נמשך בחי׳ רצוא' ,אם רץ לבך',
אבל אח״כ צ״ל 'שוב' ,והוא העיקר ,וגם בענין 'ויגבה לבו' ,אמרו רז״ל:
'תלמיד חכם צריך להיות בו שמינית שבשמינית' כו' .א״כ ,הענוה צריך
להיות הרבה יותר ויותר מבחי׳ 'ויגבה לבו' כו' .וזהו שאמרו רז״ל' :המתפלל
צריך לכרוע עד שיראה איסר כנגד לבו' ,פי׳ 'איסר' ,לשון קשר ,וכמו
'ואסרה אסר' ,והוא לקשר בחי׳ המשכה מהמוח אל הלב ,שיהיה המוח שליט
על הלב ,ויתקיימו ב׳ המעלות שבמוח ולב ,ועד״ז היו הכהנים והלוים,
שעבודת הכהנים בחשאי ,והוא מבחי׳ חכמה ,ולוים בשירה וזמרה כו' ,בחי׳
רצוא ,וכתיב גבי לוים 'וילוו עליך וישרתוך' ,שהיו בטלים לגבי הכהנים".
 (15ישעיה כט ,יט.

ובמ״ש סוף ד״ה 'תחת אשר לא עבדת בשמחה' –
דאדרבה ,כל מה שיעמיק בענין פחיתות עצמו
ויהיה נבזה בעיניו נמאס ,17אזי יהיה שמחת נפשו
בעסק התורה כפולה ומכופלת כו'.
וז " ל שם ) לקו " ת פ' תבוא מג ,א (  " :ובחינה השנית  ,הוא
כשנופל מבחי נת האהבה  ,הן בעל עסק כשעוסק בעסקו  ,או
יושב אוהל כו '  .אעפ״כ  ,יכול לשמוח את ע צמו בלימודו  ,ע״י

 (16ענין זה נתבאר גם בלקו"ש חכ"ח ע'  257הערה  32בענין התכללות
דב' התנועות ביטול והגבהה.
 (17תהלים טו ,ד.
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התבוננות – כי התורה הוא אור א״ ס ב״ה ,ואורייתא וקוב״ה
כולא חד  ,אף שהוא רחוק מה׳ בתכלית הריחוק  ,כיון שהוא
עוסק בעניני העולם ומ שא ו מתן  ,מ״מ  ,מאחר שהוא בהיתר ,
יכול לחזור לה׳ ולעבודתו  ,כיון שאינו אסור וקשור בידי
החיצונים  ,ולכן נקרא בשם ' היתר '  ,ר״ל  ,כמו למשל האדם
הניתן ביד שונאו  ,רק שאינו חבוש  ,ויכול ליל ך  ,ואפשר לו
לברוח ; אם לא שנכשל בדבר איסור ח״ו  ,ואם נכשל אז אין לו
תקנה  ,אם לא בהרהורי תשובה באמת וכמ״ש במ״א .
ואדרבה  ,כל מה שיתבונן היטב אי ך הוא רחוק מה׳  ,ע״י
שיכיר מקומו וידע ערכו  ,שאפילו הוא יושב אוהל כ ו׳ ,שהרי
יכול לדבר דברים בטלים באמצע לימודו באין מונע  ,מכ ל שכן
אם נכשל בדבר איסור בחטאת נעורים  ,כי ידע אינש בנפשיה ,
ואף שהרהר ועשה תשובה  ,אם עדייו לא עשה תשובה שלימה
וסיגופים הממרקין יותר .
וכל מה שיארי ך ויעמיק בעניו פחיתות עצמו  ,ויהיה
נבזה בעינ יו נמאס  ,וישים עצמו כשיריים  ,למה נברא בעולם ,
אזי תהיה שמחת נפשו בעסק התורה כפולה ומכופלת ביתר
שאת .
והעצבות הוא כשמבקש גדולות דוקא  ] ,כמו [ להגיע
למדריגת רשב״י שתורתו אומנתו ".
הרי מזה מוכח  ,שככל שיעמיק ויאריך יותר בהתבוננות
זו בענין פחיתות עצמו  ,הרי יהי ' בשמח ה גדולה יותר בעסקו
בתורה  ,כי אף שהאדם הגשמי הוא במצב כ " כ ירוד  ,ונפשו
מלובש במאסר הגוף ונפש הבהמית  ,הרי כאשר יעסוק בתורה
ועי "ז יתייחד עם אור אין סוף ב " ה ממש  ,זוהי שמחה היותר
18
גדולה .

 (18כמו עד"מ "אם מלך גדול ורב מראה אהבתו הגדולה והעצומה לאיש
הדיוט ונבזה ושפל אנשים ומנוול המוטל באשפה ויורד אליו ממקום כבודו עם
כל שריו יחדיו ומקימו ומרימו מאשפתו ומכניסו להיכלו היכל המלך חדר
לפנים מחדר ,מקום שאין כל עבד ושר נכנס לשם ,ומתייחד עמו שם ביחוד
וקירוב אמיתי וחיבוק ונישוק ואתדבקות רוחא ברוחא בכל לב ונפש . . .
תתעורר ממילא האהבה כפולה ומכופלת בלב ההדיוט ושפל אנשים הזה אל
נפש המלך בהתקשרות הנפש ממש מלב ונפש מעומקא דליבא לאין קץ .ואף
אם לבו כלב האבן המס ימס והיה למים ותשתפך נפשו כמים בכלות הנפש
ממש לאהבת המלך.
והנה ,ככל הדברים האלה וככל החזיון הזה ,וגדול יתר מאד בכפלי כפליים
לאין קץ עשה לנו אלקינו ,כי לגדולתו אין חקר ,ואיהו ממלא כל עלמין וסובב
כל עלמין ,ונודע מזהר הקדוש והאר"י ז"ל ריבוי ההיכלות והעולמות עד אין
מספר ובכל עולם והיכל ריבוא רבבות מלאכים לאין קץ ותכלית  . . .כי הניח
הקב"ה את העליונים ואת התחתונים ולא בחר בכולם כי אם בישראל עמו,
והוציאם ממצרים ערות הארץ מקום הזוהמא והטומאה ,לא ע"י מלאך ולא
ע"י כו' ,אלא הקב"ה בכבודו ובעצמו ירד לשם  . . .כדי לקרבם אליו בקירוב

וזהו "ויספו ענוים דוקא בה׳ שמחה".
 כלומר  :דוקא מי שהוא בעניוות ושפלות יותר  ,הריהוא יכול להיות יותר בשמחה  .שכן השמחה והתחזקות הנפש
) ענין ההר כנ " ל ( נמשך מן הענוה והשפלות .
]ועתה מבאר שענין עבודה זו של הגבהת הנפש
מרומזת גם בשם ההר שבו ניתנה התורה 'הר סיני'[:

וזהו ענין 'הר סיני' ,שירדה שנאה 19על מדות
הרעות ,על דרך 'לעולם ירגיז אדם יצר טוב על
יצר הרע' ,20ורוגז זה הוא גם כן הגבהה והתנשאות
על היצר הרע כו'.
אמרו רז " ל  " :למה נק ' שמה ' הר סיני '? מפני שירדה
שנאה לאומות העולם " .והפירוש הפנימי בזה הוא  ,ש ' אומות
העולם ' קאי על המדות רעות שיש בנפש האדם  ,וצריכים
לעורר שנאה עליהם לגרשם מקרבינו  ,על דר ך מאמרם ז " ל:
לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע '  .והרי ענין רוגז זה
הוא גם כן ענין הגבהה והתנשאות – כי האדם מגביה את
עצמו להרים קול ורוגז על הרע שבו ,שהוא לכאורה תנועה
הפכית משפלות וביטול כנ " ל .
ומזה אנו רואים אשר גם בשם ' הר סיני' מרומזת עבודה
זו שמצד הגבהה דוקא .

אך ,שהוא עיקר הביטול ,להיות אתכפייא כו'.

21

אבל באמת עבודה זו לעורר שנאה ורוגז על הרע שבו ,
הוא עיקר הביטול ) שפלות ( .שכן כאן אין האדם רוצה
להגביה מציאות עצמו ולהיות נחשב ליש  ,אלא הוא רוצה
לבטל ולגרש הרע שבו להיות יותר כלי לאלקות  ,שזוהי
תנועה של ביטול .
וזהו ענין עבודת האתכפייא  ,שענינו הוא לכופף את
עצמו לעשות כרצון נפשו האלקית  ,ולא להמשך אחרי תאוות
לבו ונפשו הבהמית  ,שזהו תכלית ענין הביטול  ,היינו  ,שהאדם

ויחוד אמיתי בהתקשרות הנפש ממש בבחי' נשיקין פה לפה לדבר דבר ה' זו
הלכה ואתדבקות רוחא ברוחא ,היא השגת התורה וידיעת רצונו וחכמתו,
דכולא חד ממש" )תניא פרק מו(.
 (19שבת פט ,א.
 (20ברכות ה ,ריש עמוד א'.
 (21ועיין מ״ש עוד מענין הר בד״ה 'שימני כחותם' .ועיין מ״ש בד״ה

'קול דודי' ,בענין' :מדלג על ההרים ,ישאו הריס שלום לעם' ,ועיין
מ״ש סוף ד״ה 'שובה ישראל'.

14

אינו רוצה להיות בבחי ' יש ומציאות בפני עצמו לילך
בשרירות לבו  ,אלא רוצה לבטל את רצונו לרצון העליון,
להיות בבחי ' ' אין ' נגדו ית ' .

רק ש אופן העבודה הוא עם קצת הגבהה  ,כדלעיל בענין
' ויגבה לבו בדרכי ה '' .

מנדבים חודשיים – 25
לזכות
רפו"ש לראובן
אברהם בן עטל
***
לזכות
הרה"ת ר' אברהם
דוד ומרת רחל
לאה
טיברג
***
לזכות
לוי וזוגתו מרת
רבקה לאה
ובניהם חי'
מושקא ,ומנחם
מענדל
געלב
***
לזכות
הרה"ת ר' שרגא
פייועל
בראוד
***
לזכות
הרה"ת ר' יוסף
רסקין וכל
משפחתו
שיתברכו בכל טוב
סלה
***

לזכות
הבחור התמים
אליה
סילפין
שיתברך בכל טוב
סלה
***
לזכות
הרה"ת ר' נפתלי
מיכאלאווסקי וכל
משפחתו
שיתברכו בכל טוב
סלה
***
לזכות
הרה"ת ר' אברהם
אברמסון וכל
משפחתו
שיתברכו בכל טוב
סלה
***
לזכות
הבחור התמים
מיכאל
זהבי
שיתברך בכל טוב
סלה
***
לזכות

הרה"ת ר' ישראל
מאיר
אברמסון וכל
משפחתו
שיתברכו בכל טוב
סלה
***
לעילוי נשמת
הרה"ת אברהם
ישעי' בהרה"ת
עובדי' ע"ה
שטראקס
***
לזכות
בת שבע שתחי'
בת
הרה"ת יוחנן מרזוב
וכל משפחתו
***
לזכות
דינה בת שבע
שתתברך בכל טוב
סלה
***
לזכות
פערל רייזל בת
אהובה ברכה
שתתברך בכל טוב
סלה

***
לזכות
הבחור התמים
יהושוע
בירקאוויץ
שיתברך בכל טוב
סלה
***
לעילוי נשמת
רבקה אלטא בת
חנה לאה
עליה השלום
***
לעילוי נשמת
הילדה היקרה
עדאל שיינא ע"ה
בת הרה"ת מרדכי
אליה יבדל לחיים
טובים וארוכים
האנאווער
***
לזכות
הרה"ת ר' אביגדור
סימאנדס וכל
משפחתו
שיתברכו בכל טוב
סלה
***

לזכות
הרה"ת ר' חיים
משה
וזוגתו מנוחה רחל
ובניהם
מנחם מענדל
ופעסיא
שיתברכו בכל טוב
סלה
***
לזכות
כ"ק אדמו"ר נשיא
דורנו
ולזכות
הרבנית הצדקנית,
הרבנית חי'
מושקא
***
לעילוי נשמת
הרה"ח הרה"ת
עוסק בצ"צ וכו' ר'
יהודא ליב ז"ל
בן הרה"ח הרה"ת
ר' יעקב יוסף שו"ב
ז"ל רסקין
שליח כ"ק אדמו"ר
נשאי דורנו
במדינת מרוקו
למעלה מארבעים
וארבע שנים
נפטר אור ליום ב'
נדפס ע"י ולזכות
משפחתו שיחיו

לאורך ימים ושנים
טובות
***
לעילוי נשמת
בתיה בת שלמה
הלוי ע"ה
נפטרה ביום כ"ה
תמוז
תהא נשמתה
צרורה בצרור
החיים את ה'
***
לזכות
ולרפואה שלימה
וקרובה עבור
חי' אלה שתחי' בת
ריסא
ולזכות
עבור עמנואל בן
חי' סאשה
***
לזכות
רפו"ש ליוסף יצחק
בן איריס
ודורי בן אורה
לזכות אשר בן
רינה לזיווג משורש
נשמתו
ולגאולה שלימה
של עם ישראל
בקרוב ממש
***
לזכות

לרפו"ש לשאול
אליהו שיחי' בן
חנה רבקה שתחי'
***
לזכות
מרת חנה מינא בת
שושנה אביבה
שתתברך בכל טוב
סלה
***
לעילוי נשמת
הר"ר כתריאל
שלום בן
הר"ר חיים יצחק
ע"ה
נלב"ע ביום הש"ק
ח' תשרי תשס"ז
תנצב"ה
***
לזכות
הרה"ת ר' יונתן
מיכאל הכהן
בן ריסא ,וכל
משפחתו
שיתברכו בכל טוב
סלה
***
לזכות
הרה"ת ר' נחמן
דוב שיחי'
בן מאלע ,וכל
משפחתו

שיתברכו בכל טוב
סלה
***
לעילוי נשמת
יחזקאל בן יוסף

חיים
ולעילוי נשמת
רבקה בת יחזקאל
***
לעילוי נשמת
ר' ראובן בן ר' יוסף
רובינשטיין ע"ה
נדבת
חתנו ר' מיכל

קארצאג
***
לזכות
בר מצוה

מנחם מענדל
שבת קודש כ"ח
אלול תשע"ב
ולזכות אחיותיו חי'
מושקא ,יהודית,
זעלדא ,ואחיו
שרגא פייוויש
נדבת הריו
מרדכי אברהם
ישעיהו וזוגתו מרת
אסתר שפרה

טלזנר
***

מנדבים חודשיים 50 -
לזכות
הרה"ת ר' לוי הלוי בן שרה
וזוגתו מרת שיינא מלכה בת רחל
ובניהם יהודית ,צבי הירש הלוי ,חי' מושקא

לזכות
משפחת אהרן
שיתברכו בכל טוב סלה בבני חיי מזוני ובכולם
רווחי

בת שיינא מלכה
שיתברכו בכל טוב סלה בבני חיי מזוני ובכולם
רווחי

***

***

לזכות
משפחת באבי'ג

Refuah Sheleima for

שיתברכו בכל טוב סלה בבני חיי מזוני ובכולם
רווחי

Daniel Reuvein ben Dina
Donated
Anonymously

מנדבים חודשיים 150 -
לזכות
הרה"ת ר' שמואל דוד וזוגתו שיחיו
ניומאן
וכל משפחתם
שיתברכו בכל טוב סלה בבני חיי מזוני ובכולם רווחי
***

הוד והדר פעלם וצדקתם עומדת לעד
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