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מאמר ד"ה
כי ביום הזה יכפר

לקוטי תורה פרשת אחרי דף כה
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ב"ה .לקו"ת פ' אחרי ,ד"ה כי ביום הזה יכפר עליכם ]כה ,ג – כו ,ד[
פרק א
ענין התשובה ע"פ פנימיות הדברים – השבת הנפש
למקורה ושרשה

" ִכּי בַּיוֹם ַהזֶה י ְַכפֵּר ַעלֵיכֶם ְל ַטהֵר ֶא ְת ֶכם
ִמכָּל ַחטא ֵֹתיכֶםִ ,ל ְפנֵי ה' ִתּ ְטהָרוּ" .
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]פסוק זה מדבר אודות יום הכפורים ,ואומר
שביום זה הקב"ה יכפר עליכם וימחול את כל ישראל
על עונותיהם ,ובכך הרי הוא יטהר אתכם מהם.
בסוף המאמר יבאר את הפירוש הפנימי בפסוק
זה ,ותחילה יקשה וידייק בו[:

הנה ,יש להבין מה שכתוב 'יכפר' סתם
לפרש מיהו המכפר ,והוה ליה למימר' :יכפר ה' כו'
]עליכם['!

 -מבלי

אך ,נודע שיום הכפורים הוא יום התשובה.
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:ÂÏ‡ ÌÈ¯Ó‡Ó ÏÚ „ÒÂÈÓ ‰Ê ˘Â¯„ Ï˘ ¯Â‡È·‰ (1
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,„Ù¯ 'Ú ·"Á ÍÈ˙ÂˆÓ Í¯„ 'Ò· ÒÙ„ ‰Ê ÏÚ ¯Â‡È· .‰'‡ 'Ú „-‡¯˜ÈÂ
‡.

 (2ויקרא טז ,ל.
) (3רבות תולדות פס"ה גבי שני גדיי עזים טובים .אחרי ספ"ך

וספכ"א .אמור ס"פ כ"ז .שלח לך פי"ו גבי במאזנים לעלות שה"ש
רבה בפסוק כאהלי קדר .ובפסוק אל גנת אגוז .ובפסוק אחות לנו
קטנה ובפתיחתא דאיכה בד"ה רבי יצחק פתח תחת אשר לא
עבדת(.

אך  ,כדי ליישב שאלה זו יש להקדים ביאור ענין יוה " כ
שידוע שהוא " יום התשובה "  ,שכן  ,לפי פשוטו  ,הוא היום שבו
הקב " ה מוחל את עוונות בני ישראל  ,ומחילה זו באה רק ע " י
הקדמת התשובה  ,וכמבואר בגמרא שאף ש ' עיצומו של יום
מכפר ' ,היינו גודל קדושת היום עצמה מביאה את הכפרה ,
אך מקובל להלכה שזאת היא רק אם עשה תשובה מקודם .
]לפי זה שיוה"כ הוא יום תשובה ,ימשיך לבאר
את המשמעות הפנימית של תשובה ,שעל פי זה יובן
אשר גם הוא ביוה"כ ,שהוא יום של תשובה גם לפי
המשמעות הפנימית של הדברים[:

וענין התשובה הוא להשיב נפשו האלהית למקור
חוצבהּ ,כמו שהיתה קודם השתלשלות וירידת
המדריגות לעולם הזה להתלבש בגוף האדם
הגשמי ,שאז היתה כלולה במקורא ושרשא דכל
עלמין – אור אין סוף ברוך הוא.
5

תשובה הי א מלשון שיבה וחזרה  ,וזהו משום ש " עיקר
התשובה הוא כמ״ש ' והרוח תשוב אל האלהים אשר נתנה '
) בקהלת סי' י״ב (" ) לקו" ת פ' האזינו ע' עא ,ג ( – שצריך להשיב
ולהחזיר הנשמה לשרשה  ,אל " האלקים אשר נתנה ".
" כי הנה  ,תשובה אינה מעבירות שבידו דוקא ]" כי
העולם טועים לומר דוקא אנשים פחותי הער ך ובעלי עבירות
הם הם הצריכים לתשובה " ) לקו " ת דרושים לר " ה ס ,ד ( [  ,אלא

 (4ראה בטור סימן קטו :שאחר התשובה סליחה ,כמ"ש וישוב אל ה'
וירחמנו ואל אלקינו כי ירבה לסלוח )ע"פ אוה"ת ויקרא כרך א(.
 (5ראה חובת הלבבות שער עבודת אלקים פ"ג ד"ה והחמישי כי מצות.
תו"א ויחי מה ,א .לקו"ת בלק עד ,א .שבת שובה סו ,ג .מאמרי אדה"ז
תקע"ב ע' ה .וש"נ .סה"מ תרם ח"ב ע' תקכט .וש"נ .ראה לקו"ת דרושים
לר"ה ס ,ד .סה"מ תרצ"ז ע'  .235וש"נ.

6

חסידישע

~ אחרי ~

תשובה היא להשיב נפשו שירדה מטה מטה ונתלבשה בדברים
גשמיים  ,אל מקורה ושרשה לדבקה בו ית׳  ,לבטל רצונו מפני
רצון עליון" ) לקו " ת דרושים לשבת שובה סו ,ג ( .
כי שורש הנשמה הוא למעלה מעלה באור אין סוף ב " ה
ממש  ,שהרי הנפש האלקית היא ' חלק א לקה ממעל ממש ',
היינו חלק  ,כביכול  ,ממהותו ועצמותו יתברך  .ובשרשה
הנשמה היתה כלולה ומאוחדת במקור נעלה זה  .וכדי שנשמה
נעלית זו תוכל לרדת ו להתלבש בגוף הגשמי של האדם  ,עליה
לעבור ירידות רבות וצמצומים רבים עד תהיה בערך לבוא
בגוף גשמי  .וענין התשובה הוא להשיב את נפש זו לשרשה
ומקורה כפי שהיתה קודם ירידה זו .
]מבאר ירידה זו של הנשמה ממקורה עד
להתלבשותה בגוף האדם הגשמי[:

וכמו שכתוב בזהר על פסוק "ויפח באפיו נשמת
חיים" – 'מאן דנפח מתוכו נפח' ,שמתחילה היה
ההבל כלול במקורו ושרשו ,דהיינו במהותו
ועצמותו ]יתברך[ ממש.
6

פרשה
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נתינת ה נשמה בכל ישראל נמשלה לענין הנפיחה  ,וכשם
שבנפיחה תחילה ההבל שהאדם נופח מעצמו היה כלול
במקורו ושרשו בתוך תוכיות ופנימיות האדם ) מתוכו נפח ( ,
כך גם למעלה  ,שהנשמה בטרם ירידתה הרי היא היתה כלולה
במקורה ושרשה  ,היינו במהותו ועצמותו יתברך ממש .

אלא שלאחר ירידתו ] של ההבל העליון[ והשתלשלות
המדריגות ,נשתנה ממהות למהות ,וירדה
להתלבש בגוף האדם בעולם הזה.
הנשמה האלקית כפי שהי ' למעלה במקורה היא נעלית
ללא באין ערוך מהתלבשות בגוף גשמי  ,שהרי הנשמה היא
רוחנית ו ' חלק אלקה ' ,ואילו הגוף הוא גשמי וחומרי ,והם
רחוקים זה מזה בתכלית הרי חוק עד שאין שום ערך ויחס
ביניהם  .ולכך  ,כדי שנפש זו תוכל להתלבש בגוף גשמי עליה
לעבור הרבה מדריגות עד שתהיה בערך הגוף  .וזהו ענין
ירידת והשתלשלות הנשמה למטה  ,שעל ידי זה הנשמה
עוברת שינוי מהותי  ,להפוך מ ' חלק ' של אלקות למהות אחרת
לגמרי שביכולתה לבוא בהתלבשות בגוף גשמי  .וזהו שמבואר
 (6המקורות למאמר זה – ראה בתניא חסידות מבוארת ח"א בעיונים אות
לה.
 (7בראשית ב ,ז.

בחסידות שהנשמה נקראת ' אלקות שנעשה נברא ' ,היינו
שהיא בחינת אלקות כפי שירדה ונעשה בגדר נברא שבערך
הגוף הגשמי .
והרי זוהי ירידה גדולה ועצומה מאד – לרדת מאור אין
סוף ב " ה ממש  ,להתלבשות בגוף גשמי .

אשר על כן  -בגלל גודל ועוצם ירידה זו של הנשמה,
צריך להשיבה למקורהּ כשהיתה ]קודם ירידתה[,
ולהעלות נפשו לה' להיות דבוקה באלקים חיים,
שתכלל באור אין סוף ברוך הוא כבתחילה  -כמו
שהיתה כלולה במקורה בטרם ירידתה  ,כדוגמת ההבל הכלול
בהאדם קודם שנופח אותו  .ומכיון שהנשמה ירדה כל כך
למטה  ,על האדם לעשות 'תשובה ' ,היינו  ,לפי מובנה הפנימי
האמור לעיל  ,להשיב את הנשמה מלמטה למעלה להיות
דבוקה וכלולה באור אין סוף ב "ה ,מקורה ושרשה.
]ומקשה על כללות ענין ירידה זו – מדוע הקב"ה
הוריד את הנשמה כל כך למטה ,מהי התועלת
המגיעה מכך ,שהרי זוהי סכנה רוחנית גדולה ביותר,
כי יש הרבה דברים המפריעים לעבודת האדם
להשיב את נפשו למעלה לשרשה ,והלואי שיצליח
בעבודה זו ,ואם כן למה היתה כזאת מלפניו יתברך[:

והנה ,להבין תכלית ] מטרת[ וירידת והשתלשלות
הנשמה כל כך ] למטה[ ,שירדה ממקום גבוה מאד
למקום נמוך מאד ,וצריך כמה יגיעות להשיבהּ
כמקודם ,והלואי תהא השבה מעליותא ,כי הרבה
דרכים בחזקת סכנה ח"ו ,ולמה היתה כזאת
9
מלפניו יתברך.
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יש להבין מדוע עלה ברצונו יתברך להוריד את הנשמה
כל כך למטה  ,שהיא ירידה גדולה ועצומה ביותר – ממהותו
ועצמותו יתברך להתלבשות בגוף גשמי ובעולם הזה הגשמי .

 (8ירושלמי ברכות פרק ד' ,ה"ד )כל הדרך( .קה"ר פ"כ ,ב )כל הדרכים(.
) (9ועיין מ"ש מזה בד"ה 'בשעה שהקדימו ישראל נעשה' )לקו"ת
במדבר יב ,ג(" :כי הנה ,כלל כל המצות לא שייך אל הנשמה רק בהיותה
מלובשת תוך הגוף הגשמי ,אשר שם מצאהו רעות רבות ,ועליו שייך הציווי
'סור מרע' ,שהגוף נמשך אחריו ,ו'עשה טוב' ,בקיום מצות עשה ,המצות
מעשיות בגשמיות ,כמו ציצית ותפילין ושופר וסוכה ולולב ודומיהן .משא"כ
הנשמה לעצמה בטרם ירידתה לעולם הזה להתלבש בגוף לא היתה צריכה
לכך ,ואם כן ,למה זה ירדה הנשמה כל כך להתלבש בגוף גשמי בשביל קיום
מצות מעשיות ,ומה יתרון לה בכל עמלה"(.

חסידישע

~ כי ביום הזה יכפר ~

ואם הוא כדי שהאדם יעשה עבודת התשו בה הנ " ל להשיב את
הנשמה למקורה ושרשה הראשון  ,הרי על זה יש צורך
בעבודה ומאמץ גדול ים מאד  ,והלואי שהאדם אכן יצליח
בעבודה זו  ,כי יש הרבה סכנות רוחניות המונעות ומעכבות
השבה זו  .ואם כן  ,צריך ביאור מהי התועלת הגדולה בירידה
זו שבשביל תועלת זאת הקב " ה הוריד הנשמה כל כך למטה .

פרק ב
דבר ה' – חיות העולמות – הוא בדוגמת האש ,ותו"מ הם
כלים בהם נאחז אור ה'
]ולהבין זה מקדים[:

צריך להבין מה שכתוב "כי ה' אלקיך אש
אוכלה הוא".
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על מנת להבין הקושיא הנ " ל – " למה ירדה הנשמה
למטה " – יש להקדים ולהבין משמעות הכתוב ' כי ה ' אלקיך
אש אוכל ה הוא ' ,היינו ,שמדמה הכתוב את הקב " ה ל ' אש
אוכלה ' ,מהי השייכות והקשר בין הקב " ה לענין האש .

פירוש :על דרך משל כשם שהאש אינו מאיר
ואינו נתפס להקרא בשם אור ואש כלל ,עד
שנאחז בפתילה או בעצים ,כי טבע האש
להסתלק למעלה לשרשו ויסודו.
" כמו טבע האש לעלות למעלה להכלל באש היסודי ,
שזהו מצד הדקות שבו  ,לכן יש בו טבע העלי ' כו ' ,דכל
היסודות הם חומריים  ,ומשו ם ז ה יש בהם טבע הירידה למטה
כו ' ,משא " כ האש הוא מציאות דק ורוחני והוא בבחי נת קירוב
הערך אל מקורו וכא י לו נֹ א מר שנרגש בו מקורו כו ' ,ע " כ יש
בו טבע העלי ' לעלות וליכלל בשרשו ומקור ו  .רק כשיש דבר
הנאחז  ,כמו שמן ופתילה  ,ה " ה נאחז בהם למטה כו ' ,דהיינו ,
כשיש דבר המקבל את האש ומתפעל ממנו להיות נשרף
ונכלה בהאש ] אז [ ה " ה יורד ונמשך למטה כו '  .וגם אז אינו
נח בהפתילה  ,כ י א ם מתנענע תמיד למעלה  ,שאור האש חפץ
בטבע ליפרד מהפתילה ולידבק בשרשו למעלה ב יסוד האש
הכללי כו ' " ) המשך תער " ב חלק א ע' קעו ( .

 (10דברים ד ,כד.
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כך ,הנה' ,דבר ה'' שבו שמים נעשו וברוח פיו כל
צבאם ' ,בעשרה מאמרות שנברא העולם' " ,יהי
אור וגו'"" ,יהי רקיע וגו'" – "הלא כה דברי
כאש"  ,על דרך משל ,להיות טבע ובחינת
הסתלקות למקורא ושרשא דכולא.
12

11

13

14

הקב " ה מהווה את ה כל באמצעות דיבורו  ,כנאמר ' בדבר
ה ' שמים נעשו וברוח פיו כל צבאם ' ,וכן אמרו ' בעשרה
מאמרות נברא העולם ' ,וכמפורש במעשה בראשית ' ויאמר ה'
יהי אור ' ,שכל ההתהוות היתה באמצעות דיבורו ואמירתו .
וענין הדיבור של הקב " ה ) שאין לו גוף ולא תכונת
הגוף ( הוא משל לענין האור והחי ות הנמשך ומתפשט מאתו
לצורך הבריאה  ,כשם שהדיבור הוא דבר היוצא מהאדם ועד
שנשמע אל הזולת .
והנה  ,אור וחיות אלקי זה שעל ידו נברא העולם הוא
כאש  ,כפי שנאמר ' הלא כה דברי כאש ' ,היינו  ,כשם שטבע
האש לעלות ולהסתלק למעלה לשרשה ומקורה  ,כך טבע אור
וחיות זה להיות נמשך למע לה לשרשו ומקורו באלקות .

ו"מבשרי אחזה אלוה" .
15

פירוש הכתוב ע " פ חסידות הוא ש " מבשרי" ) מהאדם
למטה ( הנני יכול לראות ) ולהבין ( ' אלקה ' – ענינים אלקיים
למעלה  ,כי מאחר שהאדם נברא ' בצלם אלקים ' ,בצלם ודמות
שלמעלה  ,הרי מהתבוננות באדם התחתון אפשר להבין ענינים
בעולמות הע ליונים .
וכך גם כאן  ,שיש להבין ענין זה של תכונת האש
בדיבורו יתברך מכפי שהוא בנפש האדם .

כמו על דרך משל באדם ,הדיבור הוא מיסוד
האש  ,כי יוצא מהבל הלב דרך הקנה  -הרי שמקור
הדיבור הוא בלב )רק שבא דרך הקנה( ,והלב הוא עיקר
16

 (11תהלים לג ,ו.
 (12אבות ה ,א.
 (13בראשית א ,ג-ו.
 (14ירמי' כג ,כט.
 (15איוב יט ,כו .וראה אוה"ת דרושים לשה"ש כרך ו ע' ב'תצו .ראה
לקו"ת פ' ואתחנן ד ,א.
 (16מובא בביאורי הזהר להצ"צ כרך ב ע' תתפב ושם מציין גם לתו"א
בד"ה כי אברהם לא ידענו )צז ,א(.

חסידישע

8

~ אחרי ~

יסוד האש - 17כנראה מכך שמקור המדות הוא ב לב  ,והם
בחמימות והתלהבות כטבע האש  .ולכן הדיבור שמקורו בלב ,
הוא מיסוד האש.

ועל כן ,צירופן
'הלב'' ,להב' .

] -של האותיות ' הלב ' [

פרשה

הן' :הבל',

18

מפני קשר זה של הדיבור לענין טבע ויסוד האש  ,לכן ,
גם אותיות של שלש תיבות אלו הן שוות  .שמהבל הלב נעשה
הדיבור  ,והלב הוא עיקר יסוד האש – כמו ' להב ' של אש .

ופרטות הנמשל איך הוא למעלה באור אין סוף
ברוך הוא ֵאין ַדי ביאור כאן ,ומבואר במקום
אחר  ,והמשכיל יבין.
19

הביאור בפרטיות של הנמשל למעלה – איך דיבורו
יתברך והאור והחיות הנמשך ממנו הוא בטבע האש – אין די
ביאור כאן  ,אבל מבואר הוא במקו ם אחר .
והסברת הדברים :
" והנה  ,בחי נת אור וזיו זה המחי ' ומהוה כלליות ההוויות
שנתהוו בש שת י מי ב ראשית  . . .הארה זו היא תמיד בחי '
' רצ וא ' ו ' ש וב '  ,דהיינו בבחי ' ' מטי ולא מטי '  ,דהיינו
שמתפשט להוות ולהחיות  ,ומסתלק למקורה  ,וחוזרת
ומתפשטת להוות מפני בחי ' רצון הבורא  ,ר צ ון הע ליון שעלה
ברצונו להטיב כו ' ,שהוא להוות ולהחיות כל העולמות
ו הנבראים ויצורים ונעשים שבהם כו '  .וה רי ז ה כמו האש
הנאחז בפתילה  ,שעולה תמיד ונאחז  ,שזהו כמו ' רצ וא '
ו ' ש וב '  .כי יסוד האש הוא למעלה מיסוד המים והעפר  ,שטבע
המים והעפר לירד למטה  ,משא " כ האש טבעו לעלות למעלה ,
והיינו שרוצה לעלות ולהסתלק למעלה לבחי ' האש היסודי ,
זולת מה שהפתילה או העצים שהאש נאחז בהם אינו מניח את
האש להסתלק ממנו לגמרי  ,לכן דולק ברצ וא ו ש וב –
הסתלקות והתפשטות  .ועד "ז יובן למעלה  ,שהחיות אלקי
המחי ' ומהוה הנבראים ה " ה בבחי ' מט י ולא מ טי ] התפשטות
למטה והסתלקות למעלה [  ,מפני שרוצה תמיד ליכלל במקורו ,
ומוכרח להתפשט בדרך ירידה להוות ולהחיות הנבראים מפני

 (17ראה תניא פ"ג.
 (18ת"ז תכ"א )מט ,ב( .סוף ת"ז מזהר חדש קעו ,ב .תז"ח קיז ,ב.
 (19ראה במקורות שמובאים בהביאור בפנים.

בחי נת רצ ון ה ע ליון ] שרוצה להוות נבראים מוגבלים [  ,כנ " ל"
) סה " מ תרמ "א ע' שנא -שנב ( .

נמצא ,שאי אפשר להקרא בשם אור ה' ואינו
נתפס בשם אור וזיו כלל כי אם על ידי המשכות
והשתלשלות המדריגות רבות ,שיהיה נתפס האור
כמו בעשייה גשמיות.
ממה שנתבאר לעיל שאורו וחיותו יתברך המתפשט
מאתו לצורך הבריאה נמשל לאש  ,נמצא  ,שאי אפשר להקרא
בשם ' אור ' ואינו בבחינת אור וזיו כלל כי אם על ידי שנאחז
באיזה דבר  ,היינו על ידי המשכות  ,ירידות והשתלשלות דרך
מ דר יגות רבות  ,עד לבחינת עולם העשיה הגשמית  ,שרק על
ידי זה ת יתכן מציאותו .

וכמו שכתוב "כולם בחכמה עשית".
20

ודבר זה – שאי אפשר להקרא בשם ' אור ' כי אם ע " י
המשכות רבות כמו בעשייה גשמיות – נרמז בהכתוב ' כולם
בחכמה עשית ' ,שמדייק לומר ' עשית ' ) ולא ' בראת ' וכ יוצא
בזה (  ,שבזה רומז לכך שכל מציאות חכמתו יתברך – היינו
אורו וחיותו המתפשט ים מאיתו – לא יכולה להיות כי אם ע " י
המשכתו למטה בבחינת עשיה ) ' עשית ' (  ,שלולא זאת יסתלק
למעלה למקורו ושרשו .

פרק ג
המשך קיום העולמות תלוי בעבודת בנ"י; כל העולמות
הם 'מילין דהדיוטא' לגבי הקב"ה עצמו
]הנה ,מהמבואר לעיל מובן שדבר ה' – אורו
וחיותו יתברך הבורא את העולמות – הוא בטבע
העלייה וההסתלקות למעלה לשרשו ,ויש צורך לפעול
שאור זה יהא נמשך למטה שיהיה קיום לכל
העולמות.
וכעת יבאר שהתהוות זו צריכה להיות באופן
תמידי ,היינו שכדי שהעולמות יכולים להתקיים ,מן
ההכרח שדבר ה' יומשך למטה להוות את הבריאה
באופן תמידי ,שאינו מספיק בכך שרק פעם אחת ירד
ונמשך להוות את הבריאה ,אלא מכיון שכפי
שיתבאר ההתהוות היא בבחינת התחדשות יש מאין,

 (20תהלים קד ,כד.

חסידישע

~ כי ביום הזה יכפר ~

יש צורך ש'דבר ה'' יהא מחדש את הבריאה בכל
העת .ולפי זה מובן שתמיד מוכרחים לפעול ירידה זו
של 'דבר ה'' בתוך הבריאה ,היינו תמיד לעשות
'כלים' לאור ה' לפעול שלא יסתלק למעלה ,שהרי
אם לא כן כל העולמות יחזרו להיות אין ואפס ממש
כמו קודם ששת ימי בראשית ממש.
וזהו שממשיך[:

והנה ,נודע מה שכתוב על פסוק "לעולם הוי'
דברך נצב בשמים" ,כי דבר ה' – שבו שמים נעשו
– נצב שם לעולם ] בתוך הארץ והשמים להוותם
ולהחיותם [.
22

21

על הפסוק ' לעולם הוי ' דברך נצב בשמים ' אמרו רז " ל
) מדרש תהלים עה " פ (  :איזהו דבר הנצב בשמים? אלא אמר
הקב " ה  :על מה השמים עומדים – על אותו דבר שאמרתי
' יהי רקיע בתוך המים כו ' ' ,ובאותו הדבר שברא אותן  ,בו הם
עומדים לעולם  ,לכך נאמר 'לעולם דברך נצב בשמים ' .
]והטעם שדבר ה' צריך להיות בשמים וארץ
באופן תמידי[:

כי לעולם הוא מהוה מ'אין' ל'יש' .

24 23

מאחר שהתהוות כל העולמות היא בדרך יש מאין  ,לכן
ההתהוות צריכה להיות תמידית  ,ודבריו יתברך צריכים תמיד
להתלבש בשמים וב ארץ להמשיך להוותם ולהחיותם .
וביאור הדברים :
מאחר שהתהוות הבריאה היא מאין ליש – שקודם
הבריאה לא היתה שום מציאות כלל ) ' אין ' (  ,ועתה נתהוו
העולמות בפועל ממש ) ' יש ' ( – הרי הבריאה צריכה להתחדש
תמיד  ,כמ " ש ' המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית ',
כי כיון שכל מציאות ה ' יש ' היא חידוש גמור  ,הרי כדי
להתקיים מוכרח שהכוח המחדש אותו יפעל בו תמיד .

 (21ראה שער היחוד והאמונה פרק א .אגרת הקדש סימן כה.
 (22תהלים קיט ,פט.
] (23וכן הוא במדרש תהלים על פסוק זה וז"ל איזהו דבר הנצב

בשמים אלא אמר הקב"ה על מה השמים עומדים על אותו דבר
שאמרתי יהי רקיע בתוך המים כו' ובאותו הדבר שברא אותן בו הם
עומדים לעולם לכך נאמר לעולם דברך נצב בשמים עכ"ל המדרש
שוחר טוב[.
) (24ועיין עוד על פסוק זה ברבות וירא פנ"ג גבי וה' פקד את שרה.
תצוה ר"פ ל"ח ותוך פרשה הנ"ל אמור ר"פ כ"ט .במדבר פ"ב גבי
והיה מספר בנ"י(.

פרשה
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והדבר מבואר בתורת החסידות על -פי משל מאדם
הזורק אבן מלמטה למעלה והאבן עפה באוויר  ,היינו שעל ידי
הכוח הזורק יש באבן תכונת העפיפה לפי שעה  ,ו לגבי האבן
זהו טבע חדש לגמרי  ,היפך טבעה  .אמנם מובן שהזריקה לא
שינתה את טבע האבן להיות אבן שעפה אלא כיון שמצב זה
שבו האבן עפה באויר הוא דבר מחודש היפך טבעה  ,הרי
האבן עפה רק כל זמן שהכוח הזורק נמצא בה וגורם לה
לעוף  ,וברגע שהשפעת כוח הזריקה מסתיימת  ,האבן חוזרת
ונופלת לארץ כפי שהיתה קודם הזריקה .
ועד " ז  ,וכ " ש וק " ו  ,לענין התחדשות הבריאה יש מאין
שזהו חידוש גמור ) בניגוד לתכונת העפיפה  ,שדבר זה נמצא
בטבע העולם כבר (  ,כי קודם הבריאה לא היתה שום מציאות ,
וכל המציאות היא חידוש לעומת המצב המובן מאליו שהי '
קודם הבריאה שהקב " ה הי ' לבדו ללא הנבראים  ,ולפיכך  ,כדי
שהבריאה ת משיך להתקיים  ,ה התהוות מחדש צריכה להיות
כל רגע ורגע ממש – תמיד  .ואם הי ' מסתלק כרגע – ח " ו –
כח המהווה מהבריאה  ,הי ' חוזר לאין ואפס ממש  ,כמו לפני
ששת ימי בראשית .
]מעתה יבאר שאף שבתחילת הבריאה הקב"ה
פעל התהוות והתחדשות זאת יש מאין מעצמו ,הנה,
אחרי זה שוב אין הדבר בא בדרך ממילא מלמעלה,
אלא מוטל על בני ישראל לפעול ירידה זאת של 'דבר
ה'' להמשיך לברוא את העולמות ,שכאמור ,אם לא
שהתחדשות זאת תהיה תמידית אזי העולמות
יפסיקו מלהתקיים ,ולכך ,צריכים לעבודת
התחתונים לפעול המשך קיום הבריאה[:

והנה ,תחלת בריאת העולמות היה ברצונו יתברך
מעצמו ומאליו" ,כי חפץ חסד הוא" .
25

מובא בעץ חיים
דתחילת בריאת העולמות היתה מצד ' כי חפץ חסד הוא ',
דהיינו  ,רק מחמת רצונו ית ' להטיב ) ד ' טבע הטוב להטיב ' (
בתור חסד חינם  .כי אז לא היתה מציאות נבראים בכדי לעורר
אותו ית ' לברוא את כל העולמות  ,אלא רק מפני עצם רצונו
ית ' לעשות טוב וחסד נבראו כל העולמות .
) שער ח ) שער דרושי הנקודות ( סוף פרק ו ' (

אך ,להיות חיים וקיימים לעולם מ'אין' ל'יש'
שדבר זה צריך להיות תמידי ,כמבואר לעיל – הוא על ידי
מעשה התחתונים דוקא.
-

 (25מיכה ז ,יח.

חסידישע
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 דרק תחילת בריאת העולמות הי ' בחסד ח י נם בלי שוםהתעוררות מל מטה  ,אך  ,מאז ' באתערותא דלתתא תליא
מילתא ' ,בריאת העולם מאין ליש תלויה ב מעשה התחתונים
בקיום התורה ומצות  .היינו  ,שמכיון שכאמור אין הבריאה
קיימת ללא שהקב " ה יחדש אותה בכל רגע  ,וכעת הקב " ה לא
יברא את העולמות ללא עבודת ישראל מלמטה  ,לכן יש צורך
שבני ישראל תמיד יפעל ו שהקב " ה ימשיך לברוא את
העולמות  ,ו כפי שיבאר להלן .

כמו שכתוב "כל הנקרא בשמי ולכבודי –
בראתיו יצרתיו אף עשיתיו" ,ו'אין כבוד אלא
תורה' .
26

27

וזהו הפירוש הפנימי של הכתוב ' כל הנקרא בשמי
ולכבודי – בראתיו יצרתיו אף עשיתיו ' ,ש ' כבודי ' כאן קאי
על התורה ) כאמרם ז " ל  :אין כבוד אלא תורה (  ,וכלומר ,
שדווקא על ידי זה שהאדם למטה לומד תורה  ,שזה נקרא
הקורא בשמותיו יתברך ) כידוע ) ראה רמב "ן בהקדמה עה " ת ( שכל
התורה היא שמותיו של הקב " ה ( – ' בראתיו וגו '' ,זה יפעל
שהקב " ה ימשיך לברוא את העולמות .

שהם דרך כלל רמ"ח מצות עשה ושס"ה מצות לא
תעשה ,שהם הם בחינות 'כלים' להשראת אור ה'
ומכון לשבתו ,שיהיה לו 'דירה בתחתונים'  ,והם
הם כדמיון הפתילה והעצים שבהם נאחז האור
29
שלא יסתלק למעלה ח"ו.
28

ובכללות  ,הכ וונה כאן בכך שהתורה גורמת שהקב " ה
י מ ש יך לברוא את העולמות  ,היא להרמ " ח מצות עשה
והשס " ה מצות לא תעשה שבתורה  ,שכן כל מצוה היא בחינת
' כלי ' להשראת והמשכת אור ה ' שבו יכול לשכון ולהתגלות ,
שבזה עושים דירה לו יתברך למטה ) כ מאמר רז "ל שזוהי
תכלית כוונת הבריאה ' לעשות לו יתברך דירה בתחתונים ' (.
וכדברי הזוהר שהרמ " ח מצות עשה הן ' רמ " ח אברין דמלכא '
 -של מלך מלכי המלכים הקב " ה  ,היי נו בדוגמת האבר שהוא

 (26ישעי' מג ,ז.
 (27אבות ו ,ג.
 (28תנחומא נשא טז .בחקותי ג .בראשית רבה סוף פרק ג' .במדבר רבה
פרק י"ג ,ו .ראה תניא ריש פרק ל"ו) .ובהנסמן בליקוט פירושים לשם(.
) (29ועיין בספר של בינונים ]תניא[ פרק נ"ב" :ומהו הלבוש כו'",

עיין שם(.

פרשה

כלי מיוחד להמשכת אור וחיות מהנפש ) שבכלי העין נמשך
כח הראיה מהנפש  ,ובכלי המוח נמשך כח השכל (  ,כך כל
מצוה היא בחינת ' אבר ' וכלי להשראת אור וחיות מהקב " ה .
ולכך  ,הם כדמיון הפתילה והעצים שבהם נאחז האור והחיות
האלקי שלא יסתלק למעלה ח " ו ) שאם לא כן כל הבריאה
היתה חוזרת לאין ואפס ממש כמו לפני ששת ימי בראשית.( 30
]ומבאר הטעם לכך שמאז תחילת הבריאה יש
צורך בעבודת התחתונים לגרום שהקב"ה ימשיך
לברוא את העולמות .כלומר ,מדוע אין הקב"ה
ממשיך לחדש ולהוות אותם תמיד מאין ליש ,דהיינו
מהי ההסברה בכך שאמנם אינו ממשיך להוותם[:

כי הנה' ,לאו אורחא דמלכא לאשתעי מילין
דהדיוטא'  ,פירוש 'מילין דכדי' ,שאינן מערכו.
31

אין זו מדרך המלך הגדול לדבר ב דברים שאינם לפי
ערך מעלתו הגדולה .
]ומבאר את הדברים כפי שהם למעלה אצל מלך
מלכי המלכים הקב"ה .ועניינו הוא על פי האמור
לעיל שהקב"ה בורא ומהווה הכל באמצעות דיבורו,
ולפי זה יובן זה שאין זו מדרכו לדבר בדברים שאינם
לפי ערכו[:

והנה ,כל העולמות עליונים ותחתונים כולם הם
'מילין דהדיוטא' לגבי הקדוש ברוך הוא בכבודו
ובעצמו  -שהם דברים שאינם לפי ערכו של הקב "ה כלל,
שהוא רם ונשא עליהם רבבות מדריגות עד אין
קץ ותכלית ,וכולא ממש כלא חשיבא קמיה .
32

כל העולמות כולם – עליונים ותחתונים – הם נחשבים
ל ' מילין דהדיוטא ' לגבי הקב " ה עצמו  ,שכן הקב " ה הוא בלי
גבול ואילו כל העולמות  ,גם הכי עליונים  ,הם מוגדרים
ומוגבלים  .וזהו על דרך משל ריחוק הערך שיש בין אחד או
רבוא רבבות לבל י גבול  ,שאפילו רבוא רבבות אינו קרוב יותר

 (30ואף על פי שמצוות לא תעשה אינם בבחינת פעולה ומעשה חיובי
שבגדר 'כלי' להמשכת האור ,שהרי בהם האדם רק מונע את עצמו מעשיית
דבר איסור ,ולא שעושה מעשה כמו הנחת תפילין לדוגמא ,שהוא כעין 'כלי'
גשמי להמשכת האור האלקי של דיבורו יתברך – אף על פי כן ,הרי ידוע
מאמר רז"ל שמי ששב ולא עבר עבירה נחשב לו כאילו עשה מצוה ,והרי
שעצם זה של העדר עשיית מעשה איסור נחשב לעשייה ומעשה של מצוה
שיכול להיחשב 'כלי' להמשכת האור האלקי.
 (31זח"ג קמט ,ב.
 (32זהר חלק א יא ,ב.

חסידישע

~ כי ביום הזה יכפר ~

לבלי גבול מאשר אחד  ,כי שניהם הם עדיין בגדר הגבול ,
ואילו בלי גבול אינו באותו הגדר כלל  ,שאינו בגדר מספר
כלל  .כך למעלה  ,הקב " ה הוא למעלה ללא כל יחס והשוואה
מכל העולמות  .ולכן  ,כל העולמות וכל הבריאה כולה אינם
נחשבים לכלום לגביו  ,והם ' מילין דהדיוטא ' ממש .

וכמו למשל מלך בשר ודם שיש לו אלף אלפים
ורבוא רבבות זהב וכסף ,ו] בכל זאת[ מרבה לספר
בענין עפר וחרס את חרסי אדמה ,שהן ודאי
'מילין דהדיוטא' לגביה  -שהרי יש לו ריבוי כסף וזהב
שהם חשובים הרבה יותר מעפר.
וכן ,ויותר מכן לאין קץ ותכלית,
הקדוש ברוך הוא לספר בדבר
מאמרות 'יהי אור' 'יהי רקיע' כו',
דהדיוטא' ] לגביו[ ,יותר מעפר וחרס
וזהב.

פרשה

נחשב לגבי
ה' בעשרה
שהן 'מילין
לגבי הכסף

]מבאר איך ריחוק הערך שיש בין כסף וזהב לעפר
באמת אינו 'אין ערוך' אמיתי )כמו שכל העולמות
הם ביחס להקב"ה([:

שהם ] -כסף וזהב[ גם כן ענינים גשמיים ,בחינת
דומם ,כמו העפר והחרס ,ומן העפר נלקחין! אלא
] ש [בצרוף את הכסף ובבחון את הזהב נעשו
חשובים מאד ומובדלים הרבה מן העפר ,עד שאין
לעפר ערך עמהם.
כסף  ,זהב ועפר יש להם נקודה משותפת – שכולם הם
גשמיים ובסוג הדומם  .ואף שבגשמיות גופא  ,הרי כסף וזהב
הם חשובים יותר מעפר ועד שאין לעפר ערך עמהם  ,בכל
זאת אינם באמת באין ערוך זה מזה  ,שהרי סוף סוף הן הכסף
וזהב והן העפר הם גשמיים וב סוג הדומם  ,ומזה מוכח שבאמת
יש להם ערך זה לזה .

אבל העולמות לגבי הקדוש ברוך הוא – ואפילו
עולמות עליונים וגן עדן העליון – אין ערוך אליו

11

כלל ,ו'לית מחשבה תפיסא ביה כלל'  ,ו"מאפס
35
ותהו נחשבו לו" .
33

34

כלומר :
אין פירוש הדברים שהקב " ה הוא למעלה בהרבה
מהעולמות  ,שהרי עצם זה שאומרים שהוא ' למעלה ' מהם
מורה שיש לו איזה ערך ושייכות עמהם  ,שהם אכן בגדרו רק
שהוא למעלה מהם – כי אם שהוא יתברך למעלה מהעולמות
ללא כל ערך והשוואה כלל  ,שאינו ב גדרם כלל ,כאמור לעיל
שהעולמות הם בגדר גבול  ,ואילו הקב " ה הוא בלי גבול  .ולכן,
אין כל דבר בעולם שיכול ' לתפוס ' ולהשיג את הקב " ה
בעצמו  ,כי זהו כאילו לומר שניתן למשש בידיים בסברא
שכלית  ,שאינם באותו ' עולם ' כלל  .וזהו ש לגבי הקב " ה עצמו
העולמות נחשבים לאין ואפס ממש ) ולא רק שאין להם כל כך
ערך לגביו (  ,כי לגביו הרי הוא כמו שאינם קיימים כלל,
" וכמו ' ואפס ותהו נחשבו ' ,והיינו שאינו דבר ומציאות " ) סה " מ
תער " ב ח " ב ע' תרצו ( .
]ואם כן ,שאין זו מדרך המלך הקב"ה לדבר
דברים נמוכים ובלתי חשובים כאלה – העשרה
מאמרות שבהם נברא העולם – מדוע הוא אכן אומר
אותם ומהווה את העולמות בכל יום תמיד?
זהו שהולך ומבאר[:

אלא' ,כל מה שברא הקדוש ברוך הוא ,לא ברא
אלא לכבודו' .
36

אלא שכל הבריאה נעשית ע " י ' כבודו ' ,כמבואר לעיל
ד ' אין כבוד אלא תורה ' ,היינו ע " י עבודת האדם למטה בקיום
התורה והמצוות  ,שבזה הוא עושה ' כלים ' להמשכת אורו
ו חיותו יתברך  ,היינו דיבורו ) כנ " ל שהדיבור בא מיסוד האש
ובטבעו לעלות ולהסתלק למעלה ללא ' כלי ' להאחז בו (  ,שעל
ידי זה הקב " ה ימשיך להוות את הבריאה בכל רגע .
וזהו הפירוש הפנימי בדברי רז " ל ' כל מה שברא
הקב " ה  ,לא בראו אלא לכבודו ' ,שכל הבריאה נעשית רק
בגלל ' כבודו ' – היינו קיום תורה ומצוות של בני ישראל ,

 (33תיקוני זהר בהקדמה )פתח אליהו(.
 (34ישעי' מ ,יז.
) (35ועיין מענין הדיוט במא"א אות ה' ס"ל ובזח"ג תצא דרע"ו א'(.
 (36אבות ו ,יא.
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חסידישע

~ אחרי ~

ולולא זאת  ,הרי אין זו מדרך המלך לדבר בדברים נמוכים
כאלה  ,כנ " ל .

ולכן ,אומרים המלאכים " :קדוש וגו' מלא כל
הארץ כבודו".
37

ולפי זה מובן מדוע המלאכים אומרים על ה קב " ה ' קדוש
קדוש קדוש גו ' מלא כל הארץ כבודו ' ,היינו שאומרים
שהקב " ה עצמו קדוש ומובדל מהם  ,ורק ' מלא כל הארץ
כבודו ' ,שהוא יתברך נמשך למטה בארץ הגשמית ע " י בחינת
' כבודו ' ,עשיית הכלים באמצעות קיום תורה ומצוות  ,וכפי
שיבאר עתה .

לפי שאצלם הוא ]יתברך[ באמת 'קדוש' ומובדל
לאין קץ ותכלית רם ומתנשא מימות עולם .
38

כי המלאכים משיגים זה שהקב " ה למעלה באין ערוך
מהם  ,ולכן הם אומרים ' קדוש קדוש קדוש '  .שכן המלאכים ,
למרות גודל מעלתם  ,גם הם בבחינת גבול ומידה  ,וביחס
להקב " ה הבלי גבול אין להם כל ערך כלל  ,שהוא מרומם
ומנושא לאין שיעור מהם ומכל העולמות כולם  ,כנ " ל .
]כעת מבאר עד כמה הקב"ה עצמו מובדל
ומרומם מכל העולמות ,שהוא עד כדי כך שבריאתם
אינה פועלת בו שום שינוי ,כי מאחר שהם אינם
בערכו כלל עד שהוא יתברך למעלה באין ערוך מהם,
לכך אינם גם בערך לפעול בו שינוי והתפעלות[:

כי 'אתה הוא קודם שנברא העולם ,ואתה הוא כו'
]אחר שנברא העולם ['  ,ו"אני ה' לא שניתי" כתיב.
39

40

כתיב ' אני ה ' לא שניתי ' ,היינו שהקב " ה עצמו אין לו
כל שינוי מבריאת כל העולמות  ,שכן כמבואר לעיל  ,הוא באין
ערוך נעלה מהם ואינו בגדרם כלל  ,ולכן לגביו אינם חשובים
כלל וכאילו אינם קיימים ,וממילא אי אפשר להם לפעול בו
שינוי. 41
 (37ישעי' ו ,ג.
 (38ע"פ נוסח ברכת ק"ש )יוצר אור(.
 (39תפלת שחרית )בשינוי לשון( .ראה של"ה ג ,ב .מאמרי אדה"ז מארז"ל
ע' שלו.
 (40מלאכי ג ,ו .ראה תניא פ"כ-כ"א .שער היחוד והאמונה פ"ז )ע' .(164
וראה חסידות מבוארת ח"ב ע' ע"ג ,ושם משל מהה"מ ממעזריטש בעניין זה
וביאור של כ"ק אדמו"ר הצ"צ )בהמשל( עיי"ש.
 (41כמו ,למשל ,אדם המדבר לחבירו ,שתוך כדי דיבורו יכול לטלטל חפץ
המונח על השולחן ולהזיז אותו ממקום למקום ,מפני שזהו מעשה קטן וחסר

פרשה

וזוהי גם המשמעות הפנימית במה שאומרים בתפילת
שחרית ' אתה הוא קודם שנברא העולם  ,ואתה הוא אחר
שנברא העולם ' ,דלפי פשוטו הדבר דורש ביאור  ,מדוע כפל
לומר ' אתה ' ,שהיה יכול לומר בקיצור  ' :אתה הוא קודם
שנברא העולם ולאחר שנברא העולם '  .אלא הב יאור בכך הוא ,
שאותו ה ' אתה ' שהיה קודם בריאת העולם  ,הוא הקיים לאחר
הבריאה  ,בלי שום שינוי כלל מ חמת הבריאה  ,היינו שכפלות
ה ' אתה ' הוא כדי להדגיש דבר זה שאין להקב " ה שום שינוי
מבריאת כל העולמות .

אלא" ,מלא כל הארץ התחתונה דוקא כבודו",
פירוש ]' כבודו' [ :לבושו.
ואף ע ל פי שהקב " ה הרי הוא מובדל ומרומם מגדר כל
העולמות והנבראים  ,כנ " ל  ,ולגביו העולמות העליונים
והתחתונים שווים ממש שלשניהם אין תפיסת מקום וחשיבות
כלל  ,מכל מקום  ,נאמר ' מלא כל הארץ כבודו ' ,היינו ,
שהקב " ה ' מלא כל הארץ ' – שורה ונמשך למטה בארץ –
ע " י בחינת ' כבודו '  ,היי נו לבושו  ,שזהו ענין הכלים הנ " ל
דתורה ומצוות שהם בדוגמת לבושים וכלים להמשכת חיותו
יתברך  .ורק על ידם מתקיימת הבריאה  ,שהם הכלים שבהם
נאחז ים אורו וחיותו יתברך לצורך הבריאה .
]מביא ראיה לכך ש'כבוד' קשור לבחינת
לבושים[:

ד'ר' יוחנן קרי למאני מכבדותא' .
42

ר ' יוחנן ה יה קורא לכליו ) -לבושיו ( – אלו המכבדים
אותי  .הרי שיש שייכות בין כבוד ללבוש.

ששם נתלבש במעשה המצות וקיום התורה.
תורה ומצוות הם ה ' לבושים ' וה ' כלים ' בהם אורו וחיותו
יתברך מתלבש ים כדי שהקב " ה ימשיך להוות הבריאה  .היינו
שהם בדוגמת הפתילה והעצים בהם נאחזת האש .
]מביא עוד טעם מדוע תורה ומצוות נקראים
'כבודו' ,היינו לבושים .דעד כאן נתבאר שהוא משום

חשיבות ואין זה מונע ממנו מלדבר בשעת מעשה ,ואין טלטול זה פועל שום
שינוי באדם .וכמו שנמלה הרוחשת על הקרקע אין ביכלתה לפעול שינוי
באדם ההולך ברחוב ,כי הנמלה כ"כ קטנה עד שאינה נחשבת למאומה נגד
האדם )עיין בחסי' מבוארת מועדים ד"ה להבין הטעם שיו"ט של פסח הוא
ביום שנעשה הנס ,ובהערות שם(.
 (42שבת קיג ,א.
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שהם בדוגמת כלים כמו הפתילה והעצים בהם
נאחזת האש ,ומעתה יבאר שהם נקראים 'לבוש' על
שם זה שהם הלבושים של הקב"ה בעצמו ,היינו
שהם כמו הלבושים והכלים דרכם ניתן להשיג את
הקב"ה בעצמו[:

וגם התורה היא חכמתו ורצונו יתברך ,שהוא
'כבודו' ,דהיינו ,הוד מעטה לבושו – הוא 'מלא
כל הארץ'.
" כתיב ' עוטה אור כשלמה ' ,שאור התורה עוטה הקב " ה
כשלמה  ,שאור א " ס ב " ה ממש מתלבש בהתורה " ) לקו " ת אחרי
כז  ,א (  .היינו  ,שהתורה היא " רצונו וחכמתו ית ' המיוחדים
במהותו ועצמותו ית ' בתכלית היחוד  ,והרי זה כאלו נתן לנו
את עצמו כביכול " ) תניא פרק מז (  .נמצא  ,שהתורה היא לבושו
של הקב " ה שבו הוא יתברך עצמו מלובש.
וזהו פירוש הפנימי של ' מלא כל הארץ כבודו ',
שהקב " ה עצמו מלא את כל הארץ התחתונה – היינו מתגלה
ונמשך בה – על ידי ' כבודו ' ,לבושו של הקב " ה עצמו  ,שהוא
התורה  ,בה הוא בכל עצמיותו מלובש .
]מביא קשר נוסף בין ענין ה'כבוד' ללבוש
התורה[:

ו'כבוד' הוא גימטריא 'ל"ב נתיבות חכמה'  ,הם
הילוכים והשתלשלות 'חכמה עילאה'
בהשתלשלות העולמות למטה מטה ,עד
שנתלבשה בתורה שבעל פה.
43

' כבוד ' הוא גם עולה בגמטריא ל " ב  ,וקאי על ה ' ל " ב
נתיבות חכמה '  .כלומר  ,כאמור לעיל  ' ,כבוד ' מורה על לבושו
של הקב " ה  ,היינו התורה  ,וזהו ש ' כבוד ' הוא כנגד ל " ב
נתיבות חכמה  ,כי ' נתיבות ' אלו הם דרכים שונות בהן נמשכת
ומשתלשלת חכמתו יתברך  ,חכמה עילאה  ,למטה מטה  ,עד
שיורדת ומתלבשת בתורה שבעל פה שמדברת ועוסקת
בדברים גשמיים  ,כמו המחליף פרה בחמור וכדומה .
נמצא  ,ש ' כבוד ' קאי על ההמשכות של ' חכמה עילאה '
– חכמתו ורצונו ית ' ממש – למטה להתלבש בהתורה
הגשמית שלפנינו .

פרשה
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ובעולם הזה יש נתיבות הרבה ,שנתלבש בסדר
44
זרעים ,ויש הרבה בסדר מועד וכו'.
ישנן נתיבות שונות שבהן יורדת חכמתו יתברך למטה
להתלבש בהדברים הגשמיים בהם התורה שבעל פה מדברת .
וזהו ' מלא כל הארץ כבודו ' ,שהקב " ה נמשך למטה בעולם
הזה על ידי ' כבודו ' ,כל הדרכים השונות של ה משכת חכמתו
יתברך למטה  ,כי יש נתיבות ודרכים הרבה  ,שיש כל סדר
מששה סדרי משנה ש מדבר ועוסק בענינים שונים .

פרק ד
ענינה הפנימי של עבודת התפלה במחשבה וכוונת הלב;
ביאור ענין נוסח ברכות השחר
]הנה ,עד כאן נתבאר שבדרך כלל כל התורה
ומצוות הם בדוגמת הפתילה והעצים שבהם נאחזים
אורו וחיותו יתברך לצורך הבריאה שלא יסתלק שוב
לשרשו ,ח"ו.
וכעת ממשיך לבאר בפרטיות יותר שבתורה
ומצוות גופא יש סוגים שונים של 'כלים' ו'לבושים'
בהם נאחז אורו יתברך ,שיש כלים נעלים ודקים
יותר שהאור שנאחז בהם הוא אור דק יותר ,אבל
ביחד עם זה אין פעולתו ניכרת כל כך; ויש כלים
נמוכים יותר בהם האור נאחז בצורה גסה יותר ,אבל
ביחד עם זה פעולת האור היא יותר בתוקף ובגלוי.
ויבאר שעשיית כלים אלה תלוי' באיזה מדריגה של
תורה ומצוות הוא עוסק .וכן יבאר אשר ב' סוגים
אלה של כלים להשראת והמשכת אורו יתברך
נצרכים[:

ב .והנה ,כלל כל התורה ומצות הם ג' מדריגות ,
שהם :תורה ,ותפלה ,וצדקה.
45

בכללות כל התורה ומצוות מחולקות לג ' מדריגות –
תורה ותפילה וצדקה  ,ולכך באופן כללי על ידי ג ' דברים אלה
ממשיכים אורו וחיותו יתברך למטה לצורך ההתהוות  ,שהם
כעין הפתילה והעצים להאש ) רק שיש חילוק באופן הת אחזות

]עד כאן מבואר הכוונה ב'נתיבות' אלו ,וכעת
מבאר מדוע יש הרבה נתיבות להמשכה זו של
חכמתו יתברך למטה[:

 (43זהר חלק ג לג ,א.

) (44ועיין מ"ש סוף ד"ה 'ושמתי כדכד' ,גבי' :וכל גבולך' ]לקו"ת
ראה כו ,ב[(.
 (45מכאן מובא בסה"מ תרל"ה-א ע' סד ואילך.
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ה ' דבר ה '' – חיותו יתברך – בכל אחד  ,וכאמור לעיל
בהקדמה לפרק זה (.
]ומביא ראיה לכך מדברי רז"ל[:

וכדתנן ' :על שלשה דברים העולם עומד – על
התורה ,ועל העבודה ,ועל גמילות חסדים .כי
תפלה היא במקום עבודת הקרבנות  ,ו'גמילות
חסדים' – היינו צדקה.
46

47

הרי שהמשנה אומרת ג ' דברים אלה דווקא  ,כי הם
כללות כל התורה ומצוות  ,כנ " ל  .והפירוש הפנימי בזה הוא
שקיום והתהוות העולם תלוי בג ' דברים אלה דווקא  ,שבהם
העולם ' עומד '  ,כביכול  ,כי הם הכלים בהם נאחז אורו יתברך
שלא יעלה ויסתלק למעלה לשרשו .

וכנגד ג' דברים אלו כתיב "בראתיו יצרתיו אף
עשיתיו" ,שהם מחשבה דיבור ומעשה.
48

לעיל נתבאר שהמשמעות הפנימית של הכתוב ' כל
הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו ' היא  ,שע " י
קיום תורה ומצוות ) הנרמזים בתיבת ' כבודי ' ,כמבואר לעיל (
נעשית בריאת העולם ) שהם הכלים שגורמים שלא יסתלק
אורו יתברך למעלה (.
והנה  ,בפרטיות יותר מה שנאמר ' בראתיו יצרתיו אף
עשיתיו ' אינו קאי רק על בריאת העולמות בכלל  ,כי אם על
המשכת האור בדרגות שונות לצורך התהוותם – היינו
להתהוות עולם הבריאה  ,היצירה והעשיה  .וכדי לפעול
המשכות אלו של האור להוות ג' דרגות אלו זקוקים לג '
דברים האמורים שהם כללות כל התורה  ,היינו תפלה כנגד
בריאה  ,תורה כנגד יצירה וצדקה כנגד עשיה ) כפי שיבאר
להלן השייכות בין כל א ' מג ' דרגות אלו לבריאה יצירה
ו עשיה ( .והיינו  ,שעל ידי עבודת התפילה עושים כלי מיוחד
לאורו יתברך שממשיך את האור לברוא את עולם הבריאה ,
ועל ידי עסק התורה נעשה כלי מיוחד להמשכת אורו לברוא
עולם היצירה  ,וכן הוא בעבודת הצדקה לגבי עולם העשיה .

 (46אבות א ,ב .ראה בארוכה המשך חג השבועות תרנ"א קרוב לסופו.
 (47ראה ברכות כו ,א.
 (48נסמן לעיל.

פרשה
]ממשיך ומבאר איזו דרגא מג' דרגות אלו דתורה
תפלה וצדקה שייכת לאיזה בחינה מתוך 'בראתיו
יצרתיו אף עשיתיו' .מקדים לבאר ענין 'בראתיו'[:

'בראתיו' – היא בחינת מחשבה ,שהיא בחינת
בריאה יש מאין.
' בראתיו ' הוא לשון בריאה  ,ומשמעותו היא בריאה
בדרך יש מאין ) ראה רמב "ן ר " פ בראשית (  .שכן " אור כלי
המחשבה  ,והיינו השכל שהוא מחשב באותיות מחשבתו  ,הוא
בבחינת התחדשות מאין ליש  ,כי הרי קודם שחשב את השכל
בבחינת אותיות  ,היתה רק השגה שכליית ומופשטת לגמרי
מבחינת א ותיות  ,ואין האותיות מחשבה בחינת ציור ואור
העלם השכל כלל  ,כי אין ערוך ביניהם כלל ,אמנם  ,היות המה
בבחינת התחדשות לגמרי שלא היו מקודם כלל בהשכל כו ',
ואין זה נקרא מההעלם אל הגילוי " ) סה " מ תקס " ב ( .
כלומר  ,שהמחשבה  ,בה מתחילה מציאות של ' אותיות '
) אותיות המחשבה בהן האדם חושב (  ,היא בבחינת ' יש '
ומציאות לגבי אור השכל עצמו  ,שהוא למעלה מאותיות
עדיין  ,אלא רק כח השכל להשכיל סברות שכליות  .ולכן ,
המחשבה לגבי השכל הוא בבחינת ' יש מאין ' ,כי השכל הוא
למעלה מתפיסה עדיין  ,שאינו נתפס וכלי האותיות .
וזהו ענין עולם הבריאה  ,שכשמו  ,כן הוא  ,שהוא
בבחינת בריאה ' יש ' מה ' אין ' האלקי דאצילות  .שכן  ,אצילות
הוא " אלקות ממש " ) תניא פמ " ט (  ,להיותו מאוחד ממש עם אור
אין סוף ב " ה המתגלה בו  ,ואינו אלא התפשטות כחותיו ית '
ולא מציאות ' יש ' והתחדשות  .ואילו עולם הבריאה הוא
העולם הראשון בו מתחילה הרגשת הישות והמציאות
העצמית  ,רק להיותו בדרגא גבוהה מאד  ,תחושת הישות שבו
היא בדקות מאד ) משא " כ בעולמות שלמטה מבריאה בהם
הרגשת הישות מתרבה (  ,ועדיין מורגש בו שקיום העול ם אינו
אלא מצד שפע החיות מאת ה ' .

והיא נגד התפלה ,שהיא 'עבודה שבלב'  ,זו
הכוונה במחשבה ב'רעותא דליבא' .
49

50

' בראתיו ' שהוא בחינת המחשבה כנ " ל ) עולם הבריאה ( ,
הוא כנגד התפלה  ,כי גם עיקר ענין התפלה הוא בבחינת

 (49תענית ב ,א.
 (50בענין 'רעותא דלבא' יש כמה דרגות – ראה בארוכה אגרות קודש של
הרבי כרך א ע' שיח ואילך .בדרך כלל הכוונה לאהבה הבאה מעומק פנימיות
הלב ,למעלה מטעם ודעת.
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המחשבה  .שכן תפלה נקראת ' עבודה שבלב ' ופירוש הדברים
הוא  ,שעבודת התפילה היא בכוונת האדם במחשבתו ולבו ,
להתבונן ולהתרכז דעתו ומחשבתו בגדולת ה ' המתוארת
במזמורי התפלה  ,וכתוצאה מכך להתעורר באהבה גדולה
ביותר להקב " ה ) הנק ' ' רעותא דליבא ' ] רצון הלב [( .

כמאמר רז"ל ' :תפלה בלא כוונה ,כגוף בלא
נשמה'.
51

ועוד ראיה לכך שעיקר ענין התפלה הוא בבחינת
המחשבה דווקא הוא ממה שאמרו רז " ל שתפלה בלא כוונה
היא כגוף בלא נשמה  ,שכשם שגוף בלא נשמה אין לו כל
חיות והוא פגר מת  ,כך מי שמתפלל ללא כוונת מחשבתו ולבו
אין זו נקראת תפלה כלל  ,כדוגמת הגוף ללא כל נשמה שאינו
חי  .הרי נמצא שזהו עיקר ענין התפלה – הכוונה והמחשבה ,
שהרי לולי זאת זהו כגוף בלא נשמה .
]ומבאר ,אם כן ,מהו ענין הדיבור שבתפלה,
שהלא ידוע שתפלה חייבת להיות בדיבור דווקא
)כמאמר רז"ל 'השמע לאזניך מה שאתה מוציא
מפיך'( ,ולא מספיק כוונת הלב והמחשבה לבד[:

ודיבור התפלה הוא רק שיהיה הקול מעורר
הכוונה .
52

מטרת הדיבור של תפלה היא לא לשם הדיבור עצמו כי
אם שיהיה קול הדיבור שלו מעורר את כוונתו ו מחשבתו,
שכוונתו תהיה גדולה ועמוקה יותר  .הרי שעיקר ענין התפלה
הוא בחינת המחשבה והכוונה  ,כנ " ל .

לכן ,היא במקום הקרבנות.
על פי זה שעיקר ענין התפלה הוא בבחינת המחשבה
וכוונת הלב  ,יבואר מדוע היא במקום הקרבנות  .ונקודת
הביאור היא  ,דמאחר שעבודת הקרבנות היא בבחינת
המחשבה והכוונה  ,לכך נתקנתה כנגדה עבודת התפלה שגם
היא עיקרה בבחינת המחשבה  ,כנ " ל .

 (51טור פטדה הל' שבת סימן רס"ג סעיף קטן ה' בשם חז"ל .סידור ר"י
עמדין סולם בית א-ל ד"ה מחשבה )ו ,ב( בשם הראשונים .ישועות משיחו –
אברבנאל יב ,א .אברבנאל ומדרש שמואל לאבות פ"ב ,מי"ג של"ה רמט ,ב.
תניא פרק ל"ח.
 (52בית יוסף הל' תפלה סוף סימן ק"א .וראה של"ה פב ,ב .שו"ע אדה"ז
חלק או"ח.
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]ומבאר עניינה של עבודת הקרבנות ,ובכך יבאר
בסמוך איך התפילה היא במקום עבודה זו[:

ועבודת הקרבנות היתה תלויה בכהנא בעובדא
וברעותא דליבא ,כנזכר בזהר .
53

עבודת הקרבנות היתה תלויה בכוונת ומחשבת הכהן
בהקריבו את ה קרבנות על המזבח  ,שלפי פשוטו היה צריך
לכוון את הכוונה הראויה על פי הלכה שהקרבן לא יהיה
פיגול ) לדוגמא  ,על ידי כך שיחשוב בקרבן חטאת שהוא קרבן
עולה (  ,וכן על פי סוד  ,שעבודת הכהן בשעת הבאת הקרבנות
היתה בבחינת כוונת לבו ומחשבתו  ,מתוך כוונה להעלות את
נפש הבהמה למע לה שתיכלל באור אין סוף ב "ה ) וראה בהערה
כאן ( .
]וכעת יבאר איך התפילה היא במקום עבודה זו
ובדומה אליה[:

והיינו ,שתהיה כוונתו ומחשבתו ] בתפלתו[ דבוקה
בה' ,להיות 'מרכבה' אליו יתברך ,ולמסור נפשו
ורצונו לה' יתברך להיות לו רק רצון אחד ולב
אחד לאביו שבשמים ,שלא להפרד מיחודו
ואחדותו יתברך על ידי 'סור מרע' ו'עשה טוב' ,
דהיינו 'כד אתכפייא סטרא אחרא' – אזי יאיר
עליו אור ה' על נפשו.
54

55

כלומר :
מטרת עבודת התפלה היא להגיע להתדבקות אמיתית
באלקות ע " י כוונתו  ,מחשבתו והתבוננותו בעת התפלה
בגדלות ה ' ובביטול כל העולמות אליו והעדר תפיסתם לגביו .
ובכך הרי התפלה היא בדומה ממש לעבודת הקרבנות ,
שהיתה תלוי ' בעיקר במחשבה וכוונת הכהן .

 (53ראה חלק ג לט ,א ..." :ושמן בחשאי הוא תדיר .מה בין האי להאי,
אלא שמן דאיהו בחשאי בלחישו תדיר ,אתי מסטרא דמחשבה דאיהו בלחישו
תדיר ,ולא אשתמע והוא בחשאי ,ועל דא הוא מימינא ,ויין דאיהו לארמא
קלא ולא שתיק לעלמין ,אתי מסטרא דאימא וירתין ליואי לסטר שמאלא,
וקיימי לזמרא לארמא קלא ,וקיימי בדינא ,ובגין כך כתיב )דברים כא ה( ועל
פיהם יהיה כל ריב וכל נגע .בגין כך כהנא כד ייעול למקדשא למפלח
פולחנא ,אסיר ליה למשתי חמרא ,דהא עובדוי בחשאי אינון ,ובחשאי )ס"א
אתחזי( אתאן ואתכוון) ,ס"א ובחשאי אתכוון במה דאתכוון(" .וראה גם שם
פח ,ב .קעז ,ב.
 (54תהלים לד ,טו.
 (55זהר חלק ב קכח ,ב.

16

חסידישע

פרשה

~ אחרי ~

ועבודת התפלה היא להתעורר עד כדי כך שיגיע לביטול
מוחלט אליו יתברך  ,שיהיה בבחינת ' מרכבה ' אליו  ,כשם
שהמרכבה אין לה רצון בפני עצמה  ,אלא כל עניינה הוא
שהיא בטלה אל הרו כב המנהיג אותה לכל אשר ירצה ,כך
היא כוונת התפלה – להגיע לביטול מוחלט אל ה ' ,עד
שימסור את רצונו אליו בתכלית  ,שלא ישאר לו שום רצון
כלל חוץ מהרצון להתדבק ולהתקשר אליו ) שזהו הפירוש
הפנימי של מה שאומרים בתפלה ' ואהבת את ה ' אלקיך בכל
לבבך ובכל נפשך ' ,אהבת ה ' הממל אה את כל לבו ונפשו עד
שאין מקום לאהבת עולם הזה וכדומה (.
והתעוררות רצון ואהבה זו בתפלה גם מניע את האדם
שלא ירצה להפרד בשום פנים ואופן מדביקות זו  ,היינו
מהתקשרותו והתאחדותו עמו יתברך  ,לא ע " י ביטול מצות
עשה  ,ולא ע " י עבירה על מצות לא תעשה  .ובכך הרי האדם
יהיה ז היר כל היום להיות סור ומרע ועושה טוב כדי שלא
להפריד את עצמו מאחדותו יתברך  ,והיינו כאשר הוא כופה
את עצמו לא ללכת אחרי תאוות לבו ) שזה נקרא עבודת
ה ' אתכפיא ' (.
ואזי – ע " י עבודה זו של התפלה  ,שהיא בבחינת מחשבה
וכוונה כנ " ל  ,ל הגיע להתבטלות מוחלטת אליו ולרצון לא
להפ רד ממנו ית ' בשום אופן – מאיר עליו אור ה ' על נפשו ,
ובכך גורם את האמור לעיל שבח ינת ' דבר ה '' ואורו יתברך
אכן יומשכו ויתפשט ו למטה להוות את העולמות  ,תמורת
טבעו לעלות ולהסתלק למעלה לשרשו  ,כנ " ל  ,וכפי שיתבאר
יותר להלן .
]נתבאר שכללות ענין התפלה הוא לפעול המשכת
אור ה' למטה בעולם ועל נפשו ושלא יסתלק למעלה,
וכעת יבאר ענינים פרטיים שבתפלה איך הם בכוונה
זו[:

ועל דרך זה תקנו ברכות השחר' :ברוך אתה הוי'
אלהינו מלך העולם'.
ענין זה של המשכת אורו וחיותו יתברך למטה להוות
כל העולמות )תמורת טבע הסתלקותו ( שבא ע " י ביטול האדם
לאלקות ) אליו הוא מגיע ע "י עבודת התפלה (  ,הוא גם תוכנן
הפנימי של ברכות השחר  ,שבהן אומרים ' ברוך אתה הוי '
אלקינו מלך העולם ' ,ובתיבות אלו נרמזים דברים ועבודות
אלו  ,היינו המשכת אלקות למטה לצורך התהוות העולמות
הבאה ע " י עבודת התפלה וביטול בני ישראל אליו יתברך ,
וכפי שממ שיך .

כי אנו מבקשים שיומשך בחינת 'הוי'' להוות
העולמות ,שלא יופסק חיותם וקיומם ,ולא
יסתלק למעלה כטבע האש ח"ו.
במה שאומרים ' ברוך אתה הוי '' אנו מבקשים שתהיה
המשכת אורו יתברך למטה ) שכן ' ברוך ' הוא לשון המשכה ,
כמאמר רז " ל ' המבריך את הגפן ' ,שמוריד וממשיך את ראש
הגפ ן למטה בארץ (  ,כדי שהקב " ה ימשיך להוות את כל
העולמות ) שדבר זה נרמז בתיבת ' הוי '' ,שהוא מלשון מהווה ,
משום דקאי על האור האלקי ש מהווה את כל העולמות ( ,
ושלא יופסקו חיותם וקיומם ולא יסתלק ו אור וחיות אלו
למעלה כטבעם להיות בהסתלקות למעלה לשרשם  ,כטבע
האש  ,כנ " ל .
]וכעת יבאר את המשך נוסח הברכה ')ברוך אתה
הוי'( אלקינו' – שפירושו אלקה שלנו ,שלנו דייקא[:

ולהיות בחינת 'אלהינו'] ,היינו[ שנהיה בטלים אליו
 שזה נעשה ע "י עבודת התפלה ,כנ " ל ,בחינת 'מרכבה'אליו יתברך ,עד שיקרא שמו עלינו ,שהוא
'אלהינו' ,כמו שאומרים 'אלהי אברהם' על שם
שהוא בחינת 'מרכבה'  ,ולא להיות דבר 'יש'
ונפרד בפני עצמו.
56

וממשיך לומר ' אלקינו ' ,ובכך אנו מבקשים שנהיה כולנו
בטלים אליו יתברך בתכלית הביטול  ,שנבוא ונגיע לביטול
נעלה זה  ,כביטול המרכבה לגבי רוכבו  ,כנ" ל  ,ושלא יהיה לנו
שום רצון חוץ מהרצון להתדבק בו יתברך  .וביטו ל זה נרמז
בתיבת ' אלקינו ' ,אלקה שלנו  ,היינו שיהא בטל לגמרי לה ' עד
כדי כך שאינו ' יש ' ודבר בפני עצמו  ,אלא שמו יתברך נקרא
עליו – ' אלקי נו ' – להיותו בטל במציאות אליו  ,והרי הוא
שייך לגמרי לה '  .וזהו על דרך שאנו אומרים ' אלקי אברהם ',
ששמו יתברך נקרא על אברהם  ,שזהו מ שום שהיה בבחינת
' מרכבה ' אליו יתברך בביטול מוחלט .
]ממשיך לבאר המשך נוסח הברכה – 'מלך
העולם' ,שהקב" ה יהיה מלך על כל העולמות[:

רק 'מלך העולם' ,פירוש :מה שהוא מהוה ומחיה
העולמות להיות 'יש' ונפרד בפני עצמם הוא מפני

 (56ראה תניא פרק מו ,מז ,מט.

חסידישע

~ כי ביום הזה יכפר ~

היותו 'מלך שמו נקרא'  ,ו'אין מלך בלא עם' ,
מלשון 'עוממות' – דברים זרים ונפרדים ] ממעלת
המלך[.
57

פרשה

58

עלינו אנו מבקשים שיהיה בבחינת ' אלקינו ' ,בביטול
מוחלט אליו יתברך עד שיקרא שמו עלינו ממש  ,ואילו לגבי
העולמות מבקשים שיהיה רק ' מלך העולם ' ,שזהו יחס שונה
לגמרי מהיחס שלנו אל ה' בבחינת ' אלקינו '  .וכדומגת יחס
המלך אל אנשי מדינתו לגבי היחס של אב לבנו ,שהמלך הוא
נשאר מובדל ומרומם מעמו לגמרי  ,כי רק בכך יתכן ענין
המלכות  ,ואילו האב הוא בתכלית הקירוב עם בנו עד שנקרא
שמו עליו .
כלומר :
' מלך העולם ' פירושו ע " פ חסידות הוא שמציאות
העולם באה ע " י זה גופא שהקב " ה הוא מלך עליו  .דהיינו ,
הקב " ה רוצה להיות מלך על כל העולמות  ,וענין המלכות
שייך רק על דברים שהם נפרדים ורחוקים לגמרי ממעלת
המלך  ,ולכך  ,רצון זה עצמו של הקב " ה להיות מלך גורם
להתהוות מציאות כזו שהיא רחוקה לגמרי ממנו  ,היינו
עולמות שהם ' יש ' ומרגישים את עצמם נפרדים מאלקות .
וזוהי המשמעות הפנימית של ' מלך שמו נקרא ' ,שהמלך
נשאר מובדל ומרומם מעם  ,ורק ' שמו ' של המלך נמשך
ומתפשט על אנשי מדינתו  ,וכך למעלה  ,מאחר שכל העולמות
מקבלים חיותם מבחינת ' שמו ' יתברך בלבד – היינו מהארה
וזיו בלבד ממנו יתברך – הרי הם בבחינת ' יש ' ודבר נפרד
בפני עצמם .
ועל דרך ז ה הוא התוכן הפנימי של המאמר ' אין מלך
בלא עם ' ,ש ' עם ' הוא מלשון 'גחלים עוממות ' וכבויות שהאש
לא ניכרת בהם  ,היינו  ,שכל ענין המלכות יתכן רק על דבר
כזה שהוא בדוגמת ה ' עם ' – מלשון עוממות – דברים זרים
ונפרדים ממעלת המלך עד שלא ניכרת בהעם כל שייכות
ויחס למלך  .וזהו ש רצונו יתברך להיות ' מלך העולם ' גרם
להתהוות עולמות שהם בבחינת ' יש ' ונפרד בפני עצמם שבכך
הם זרים ונפרדים ממנו יתברך .

 (57פיוט 'אדון עולם'.
 (58בחיי וישב לח ,ל .ריש פרשת בלק .כד הקמח ר"ה )ב( ד"ה ועוד
)בהוצאת שעוועל ע' שעט( .ספר החיים )לאחי המהר"ל( ח"ה ספר גאולה
וישועה פרק ב' .עמק המלך שער שעשועי המלך ריש פרק א .תניא ח"ב ריש
פרק ז' )פא ,ב(.
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]מביא דוגמא שממנה מוכח שכל ענין המלכות
יתכן רק על דבר שנפרד ומובדל בהרבה ממעלת
המלך[:

שאם יהיה לאדם הרבה בנים ,אין נקרא שמו
'מלך' עליהם ,כמו שכתוב במקום אחר .
59

שהרי אם יש לאדם הרבה בנים  ,אי אפשר להיות מלך
עליהם  ,כי הם קרובים אליו וביטולם אליו הוא דבר טבעי  ,ולא
מצד מלכותו  ,ואף אם רוצה למלוך עליהם הדבר לא יתכן
בגלל קרבתו אליהם  .כי יחס המלך הוא זה של הבדלה
ורוממות על אלו שהוא מולך עליהם  ,ובבנים כל זה לא יתכן ,
כנ " ל .

מה שאין כן ישראל נקראים 'בנים למקום' ' ,ברא
כרעא דאבוה'  ,שהרגל בטלה אצל הראש ,כמו
שכתוב במקום אחר .
60

61

62

בניגוד להיחס של הקב " ה עם העולמות שהוא כאמור
באופן של ריחוק והבדלה מהם  ,עד שהוא בבחינת מלך
עליהם  ,הנה  ,יחס הקב " ה לבני ישראל הוא כדוגמת אב ובן,
שהם בתכלית הקירוב זה לזה  ,עד שאמרו שהבן הוא כרגל
של אביו  ,חלק מאביו ממש  ,כדוגמת הרגל שהיא בטלה לגמרי
אל הראש  ,כך בני ישראל הם ' בנים למקום ' ' ,בני בכורי
ישראל ' ,שהם בתכלית הקירוב אל ה ' ,שהרי מצד נפשם
האלקית הם ' חלק אלקה ממעל ממש ' ' ,חלק הוי ' ממש עמו ' .
ול כך  ,יש בהם מצד עצם טבעם תחושה של ביטול אליו
 (59ראה תניא ח"ב פ"ז .לקו"ת ראה לב ,ב.
 (60אבות ג ,יד .וכמ"ש 'בנים אתם לה' אלקיכם'.
 = (61הבן הוא רגל של אביו )שהוא כחלק ממנו ממש( .יונת אלם ריש פרק
ב' .וראה יבמות ג ,א תוד"ה מקמי .ע"ח שער )כד( פרקי הצלם פ"א
)שאמרו רז"ל( .תורת חיים סנהדרין פב ,ב .ד"ה בקשו .רש"י כתובות צב ,א
ד"ה כבעל חוב ראובן כרעא.
יתר ביאור בענין זה" :כמו הרגל שבטל לגבי הראש ,ואפילו אם הראש
רוצה להכאיב את הרגל ולהדאיבו לתשובה או לרפואה – כגון :אם ]אדם[
הזיק את הרגל ]שלו[ בקרירות ,שהרפואה היא לשפשפו בשלג ,ואם נכוה
]רגלו[ ,הרפואה היא לחממו ביותר במרחץ ,שהרפואה היא כואבת ביותר
בשעת מעשה מאד ,ואין הרגל מרגיש את הרפואה ,כי אם הראש – ואף על
פי כן ,אין הרגל מונע ,מפני ביטולו להראש באחדות.
ועל זה יפול שם "אלקינו" – אלוה שלנו .שבאדם אחד יכול לומר על כל
האברים שהם שלו ,דהיינו ,שהראש הוא של הרגל ,או שהרגל הוא של
הראש .מה שאין כן על אדם אַ ֵחר נפרד ]ממנו[ ,אינו יכול לומר שהוא שלו
ממש .כך ,נק׳ בכל התורה כולה 'אני ה׳ אלקיכם' – אלוה שלכם ממש ,כי
'חלק ה׳ – ממש – עמו'" )לקו"ת פ' ואתחנן ד"ה ענין ק"ש אחד ואהבת(.
 (62לקו"ת פ' ואתחנן מאמר ד"ה ענין ק"ש אחד ואהבת.
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~ אחרי ~

יתברך  .וזהו ששמו יתברך נקרא עלינו – ' אלקינו ' – בגלל
ביטול טבעי זה שיש בנו ) רק שצריכים לגלות אותו  ,וזה
נעשה ע " י עבודת התפלה  ,כנ " ל (.

פרק ה
הנשמות הן 'פנימיות העולמות'; שייכות ברכות השחר
לזמן הבוקר דוקא
]עד כאן נתבאר בנוסח הברכות ש'הוי'' ,מלשון
מהווה ,מורה על כך שהקב"ה מהווה את העולמות,
ו'אלקינו' מורה על כך שאנחנו בני ישראל בטלים
אליו יתברך בתכלית עד ששמו יתברך נקרא עלינו,
ו'מלך העולם' מורה על האופן שבו הקב"ה מהווה
ומחיה את העולמות ,שהוא בדוגמת מלך שנשאר
מרומם ומובדל מהעם ,ושכל גדר המלכות יתכן על
דבר נפרד מהמלך .וכאן יבאר מהו הקשר בין כל
הדברים הללו – היינו בין בחינות 'הוי''' ,אלקינו'
ו'מלך העולם' .וקיצור הענין הוא :שדווקא ע"י
בחינת 'אלקינו' – שאנחנו בטלים אליו בתכלית,
נעשה ענין 'הוי'  . .מלך העולם' – חיות וקיום כל
העולמות והתהוותם מאין ליש תמיד[:

והנה ,כל חיות וקיום העולמות והתהוותם מאין
ליש תמיד תלוי במה שאנחנו ממשיכים עלינו
אלהותו יתברך ,להיות בטלים אליו.

שהכל נברא בשביל ישראל  ,כי המה הרצון ה פנימי והאמיתי
לכל הבריאה  .היינו שכל העולמות נבראו כדי שישראל יוכלו
לקיים בהם תורה ומצ וות להשלים את כוונת הבריאה לעשות
לו יתברך ' דירה בתחתונים ' .
וזהו שנקראים ' פנימיות העולמות ' ,על דרך החילוק בין
פנימיות הרצון וחיצוניות הרצון  ,שפנימיות הרצון הוא הרצון
האמיתי של האדם  ,כמו לדוגמא רצון האדם במשא ומתן אינו
פנימיות ועיקר רצונו  ,אלא הוא חיצוניות הרצון והאמצעי כדי
להגיע לעיקר רצונו  ,והוא שירויח כסף כדי לפרנס את בני
ביתו ושיוכל ל קיים בכסף זה מצות כמו נתינת צדקה  .כך
נשמות ישראל הן ' פנימיות ' ועיקר רצונו יתברך  ,ואילו כל
העולמות הם רק חיצוניות הרצון  ,שלא בהם עיקר רצונו
יתברך ) אלא הם רק האמצעי להשלמת עיק ר רצונו ית ' (  ,כי
אם בבני ישראל ובעבודתם בקיום התורה והמצוות .
]ומביא ראיה לכך )שנשמות ישראל הן הכוונה
הפנימית של כל העולמות ושבגללן העולמות
קיימים( ממאמר רז"ל[:

כמאמר רז"ל ' :כשם שאי אפשר לעולם בלא
רוחות ,כך אי אפשר לעולם בלי ישראל' ] ,הרי [
64
שישראל הם קיום ומעמד כל העולמות.
63

נתבאר לעיל  ,שע " י שאנו בטלים אליו יתברך בתכלית
כביטול המרכבה לרוכבו ,עד שמגיעים לרצון לא להפרד
מאחדותו יתברך  ,הנה  " ,אזי יאיר עליו אור ה ' על נפשו ".
והנה  ,כל חיות וקיום העולמות והתהוותם מאין ליש תמיד
) כמבואר תוכן הדברים בזה לעיל ( תלוי בזה שאנו ממשיכים
עלינו אלקותו יתברך על ידי שאנו בטלים אליו  .היינו ,
שמציאות כל העולמות תלויה בעבודת בני ישראל ומעשה
התחתונים .

ודבר זה – שישראל הם פנימיות העולמות – נרמז
בדברי רז " ל  :כשם שאי אפשר לעולם בלא רוחות ] המנשבות [
– " שלא יתקיים מרוב הבל וחמימות " ) רש " י שם ( – כך אי
אפשר לעולם בלי ישראל – " שאין העולם מתקיים אלא
בשביל ישראל  .והכי אמר קרא  ' ,כי כד ' רוחות השמים
פ רשתי אתכם ' ,לרוחות העולם  ,כדי שיתקיים  ,שנאמר ' אם
לא בריתי יומם ולילה  ,חקות שמים וארץ לא שמתי ' " ) רש " י
שם (  .נמצא  ,שישראל הם פנימיות הכוונה והתכלית של כל
העולמות  ,שלכן קיום ומעמד כל העולמות תלוי בהם
ובעבודתם בקיום תורה ומצוות  " ,ב מה שאנחנו ממשיכים
ע לינו אלקותו יתברך  ,להיות בטלים אליו ".

]ומבאר הטעם לכך שכל זה תלוי בהביטול של
בני ישראל אל ה' ,היינו מהי החשיבות הגדולה של
נשמות ישראל ,שבכוחם דוקא לפעול כל הנ"ל[:

]מביא משל ליחס זה בין ישראל והעולמות,
שישראל הם הפנימיות של כל העולמות ,שהם
נחשבים חיצוניות לגבם[:

כי הנשמות המה פנימית העולמות.
נשמות ישראל הן ' פנימיות העולמות ' ,היינו תכלית
הכוונה שבשבילה נבראו כל העולמות  .כידוע דרשת רז " ל על
הפסוק ' ברא שית ברא אלקים ' ,שהכל נברא בשביל ב ' דברים
הנקראים ' ראשית '  ,ישראל שנקרא ראשית ) ' ראשית
תבואתה ' (  ,והתורה שנקרא ראשית ) ' ראשית דרכה ' ( ; הרי

 (63תענית ג ,ב .נתבאר בארוכה במים רבים תרל"ו פרק קה ואילך .וראה
גם באוה"ת בראשית-ג דף תקנז ,ב.
) (64ועיין מ"ש מזה בד"ה 'ויאמר משה אכלוהו היום'(.
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~ כי ביום הזה יכפר ~

והוא כמשל חיי הגוף שתלוים בפנימיות נפש
החיונית ,שאם יש איזה מאורע בנפשו החיונית,
]אזי[ גם כל גופו נהפך לחולה.
היחס של נשמות ישראל וכל העולמות – להיות נשמות
ישראל הפנימיות שלהם – הוא כדוגמת היחס של חיי הגוף
) חיצוניות ( שתלוים בחיי הנפש ) פנימיות (  ,שאם יש איזה
מאורע ודבר לא טוב בנפשו החיונית  ,אזי גם כל גופו נהפך
לחולה  ,כי הפנימיות – הנפש – הוא הפנימיות של החיצוניות
– הגוף  ,ו אם יש מאורע בנפשו החיניות  ,נגרם ממילא חולי
בגופו  ,שהוא החיצוניות של נפשו .
כך  ,אם נשמות ישראל עושים עבודתם בקיום תורה
ומצוות והמשכת אלקות למטה  ,אזי כל העולמות חיים
וקיימים  ,ואם לאו  ,אז אין לעולמות זכות קיום עוד  ,שהרי
הפנימיות שלהם הוא נשמות ישראל  ,ואם יש בהן מאורע לא
טוב  ,אז ממילא יש גם בעולמות דבר לא טוב .
]ולפי זה יסיק בביאור לשון הברכות שאומרים
בכל בוקר[:

לכן ,אומרים' :ברוך אתה הוי' אלהינו מלך
העולם' ,פי רוש ,ש' יבורך' ויומשך ) כנ " ל ש ' ברכה ' לשון
המשכה ( להיות שם 'הוי'' – ]היינו[ להוות כל
הנמצאים  -ש אורו יתברך ) דבר ה ' ( י ומשך למטה להוות
את כל העולמות ,תמורת טבע הסתלקותו למעלה – על ידי
שיהיה לנו בבחינת 'אלהינו'  -שזה בא עי "ז שנהיה
בטלים לגמרי אליו ,כנ " ל ,ואזי יהיה 'מלך העולם'.
כלומר  ,שהברכה רומזת שהמשכת אור וחיות העולמות
והתהוותם מאין ליש מבחינת מלכותו יתברך – ' אין מלך בלא
עם ' – תלוי ' בענין ' אלקינו ' ,המשכת והארת אלקותו יתברך
למטה ע " י שנהיה בטלים אליו באמצעות עבודת התפלה
במחשבה וכוונת הלב  ,כנ " ל  .שכן  ,כאמור לעיל  ,קיום ומעמד
כל העולמות תלוי בישראל דווקא שהם ' פנימיות העולמות ',
ואלמלא עבודתם בהמשכת אלקות למטה ) ' אלקינו ' ( אין להם
ז כות קיום ) ' ברוך אתה הוי '  . .מלך העולם ' (.
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להיות כי 'מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה
בראשית'  ,ומהווה אותם ל'יש' מ'אין' המוחלט,
אך ,אין נמצא משל כמוהו ודוגמתו למטה כלל
להראות בחוש ]על ענין ההתהוות התמידית יש מאין[,
רק אפס קצהו  -ש יש משל המראה על כך במקצת על כל
פנים] ,והוא[ שבכל יום מאיר מחושך הלילה,
ו'כברייתו של עולם – ברישא חשוכא והדר
נהורא'  ,והרי הוא כמו 'יש' מ'אין'.
65

66

הסיבה לכך שאומרים ברכה זו  ,הרומזת להתהוות כל
העולמות מאין ליש ) ע " י עבודת בני ישראל (  ,בכל בוקר
דווקא  ,הי א משום שזמן הבוקר הוא משל ) במקצת על כל
פנים ( המראה על דבר זה  ,שהרי בכל יום ֵמ ָח ָד ש מאיר אור
הבוקר מחושך הלילה  ,וכאילו אור הבוקר בא מאין ליש ממש ,
והרי הוא כדוגמת ההתהוות יש מאין .

ולכן ,בראש השנה אומרים ' :זה היום תחלת
מעשיך ,זכרון ליום ראשון' ,כי בראש השנה נברא
העולם  ,ותמיד בכל שנה חוזר הדבר לקדמותו.
67

68

על דרך המבואר לעיל שהטעם שאומרים הברכות
) ברוך אתה הוי ' אלקינו מלך העולם ( בכל שחר דוקא הוא
משום שאז הוא משל קצת על ההתהוות יש מאין  ,כך הוא
לגבי הטעם לכך שאומרים בכל ראש השנה דוקא הפיסקא 'זה
היום תחלת מעשיך זכרון ליום ראשון ' ,היות שבר " ה נברא
העולם  ,ותמיד בכל שנה בר " ה חוזר הדבר לקדומותו כמו
שהיה בתח ילת בריאת העולמות  ,שאז הכל נברא מאין ליש
כמו בתחילה  .וזהו שאומרים דבר זה דוקא אז  ,לפי שזהו הזמן
ל 'תחלת מעשיך ' – תחילת התהוות הבריאה מאין ליש  .וכמו
כן  ,כאמור  ,בבוקר  ,היות שהוא הזמן שבו מאיר מחושך
הלילה בדרך יש מאין  ,לכן אומרים אז ברכות השחר הרומזות
ל התהוות זו של כל העולמות ) ברוך אתה הוי '  . .מלך
העולם ( מאין ליש .

ותיקנו לומר כן בכל שחר.
אנשי כנסת הגדולה תיקנו לומר ' ברוך אתה הוי ' אלקינו
מלך העולם ' ב כל בוקר דווקא ) בברכות השחר (.
]והולך ומבאר הטעם לכך שדווקא בשחר תיקנו
לומר זאת ,היינו מהי השייכות בין ענין זה לזמן
השחר[:

 (65ברכת ק"ש )יוצר אור(.
 (66שבת עו ,ב.
 (67תפלת מוסף דר"ה.
 (68ר"ה י ,ב .וראה ר"ן שם טז ,א .אגרת הקדש סימן יד.

20

חסידישע

פרשה

~ אחרי ~

פרק ו
לימוד התורה בדיבור; מצד גודל מעלת שורש התורה
לכך באה למטה מטה
]לעיל נתבאר שכלל כל התורה ומצוות הם בג'
מדריגות – תורה תפילה וצדקה ,ומבואר שג' דברים
אלה הם כנגד מה שנאמר 'בראתיו יצרתיו אף
עשיתיו'.
והנה ,עד כאן נתבאר ענין 'בראתיו' שהוא בחינת
המחשבה והכוונה דתפילה ,שזהו עיקר ענין התפלה
להיות בכוונה עצומה לדבקה בו יתברך ולמסור כל
נפשו ורצונו אליו בביטול מוחלט ,ועל ידי עבודה זו
במחשבה עושים 'כלים' לאורו ית' להיות נמשך
למטה להוות עולם הבריאה ,כאמור לעיל שלאורו
ית' צריכים 'כלים' כדי שלא יסתלק ,ולצורך התהוות
כל עולם נפרד ,יש צורך בכלים שונים ,וענין כוונת
המחשבה והלב בתפלה הוא הכלי הראוי להמשכת
אורו להתהוות עולם הבריאה ,שכאמור לעיל הוא
בדוגמת המחשבה שהיא בבחינת 'יש מאין' לגבי
השכל.

מה שניתוסף על המחשבה  ,כי הרי מה שחושב – הוא מדבר
בדקדוק  ,כל אות ואות מאותיות מחשבתו מתגלפים
ומתציירים בקול הדיבור " ) סה " מ תקס " ב ( .
וזהו גם בדוגמת עולם היצירה  ,שהוא למטה מבריאה ,
ונקרא ' יצירה ' מלשון ' צורה '  .שכן לשון ' בריאה ' מורה על
חידוש דבר מאין ליש  ,והיא רק נקודה של מציאות בלי צורה ,
ואילו בעולם היצירה המציאות של הנבראים היא בצורה
מוגדרת ומוגבלת  ,כמו שאותיות המחשבה מקבלות ' ציור '
ובאות לידי גילוי ע " י הדיבור .

והוא נגד התורה ,שעיקר מצותה בדיבור .
70

ובחינת ' יצרתיו ' – הצורה של אותיות הדיבור ) עולם
היצירה ( – היא כנגד התורה  ,כי הרי אף שענין התורה הוא
הבנה והשגה במוחו ומחשבתו  ,הנה בכל זאת עיקר קיום מצות
תלמוד תורה הוא בדיבור דוקא  ,כפי שממשיך .
]ומביא הוכחות לכך[:

וכמו שכתוב "ושננתם לבניך ודברת בם".
71

וכעת ממשיך ומבאר החלק השני של הכתוב –
'יצרתיו' ,בחינת הדיבור ולאיזה ענין זה שייך[:

 ומבואר על כך בחז " ל 72שהכוונה ב ' בם ' היא ל דבריתורה  ,הרי שהפסוק אומר שצריכים לדבר דברי תורה דווקא ,
ולא מספיק רק לחשוב ולהתבונן בתוכנן וענינן .

]ומבאר את שייכות הדיבור לענין ה'יצירה' –
ענין הצורה[:

וכתיב "והגית בו יומם ולילה".

'יצרתיו' – הוא בחינת הדיבור.
שעושה צורה לאותיות המחשבה ,ואין אותיות
הדיבור יש מאין כמו אותיות המחשבה ,כי כבר
היו אותן האותיות בתוך המחשבה ,ואינם אלא
בחינת צורה והתגלות לאותיות המחשבה ,שהוא
] -אותיות המשחבה [ כמין חומר לצורה זו ] של אותיות
הדיבור[.
היינו  ,שהדיבור עושה ' צורה ' לאותיות המשחבה  ,שהם
בדוגמת החומר הפשוט ביחס לצורה זו של אותיות הדיבור .
והיינו  ,ש " הדיבור הוא המגלה את המחשבה הצפונה במוח
ומציירת אותיות מחשבה לזולתו שיכיר גם הוא בהן  ,כי
בחשבו הדבר במחשבתו היה נעלם הדבר מזולתו  ,ונקרא
חושך לגביו  ,ובבחינת היציאה מן העלם המחשבה לאותיות
הדיבור בקול  ,נקרא אור ונקרא צורה . . 69ואין הדיבור דבר

 (69וכמו על דרך משל" :האותיות המצטיירות בשעוה ,שהיא החומר ,אינו
דבר חדש לגמרי ,שהרי כל מה שמצוייר בהשעוה הכל הוא מהשעוה עצמה,
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וא״כ ,קודם הציור היו ג״כ כל האותיות ,רק שהיו בהעלם ,שלא היו בבחי׳
השגה לעין הראי׳ ,וכשממשיכי׳ הציור בהשעוה ,המה יוצאי׳ לידי גילוי,
שיכירם העין ע״י הפירוד שעשו באופן ההמשכה וכו׳ .ולכן ,נק׳ היצירה
בשם אור ,כמ״ש 'יוצר אור' ,להיות כי אין בהצורה דבר המתחדש מעיקרו,
כ״א שיהי׳ תועלת לרואה שיכול גם הוא להכיר ,והוא כמו האור שיגלה
הצפון בבית ,שאין האור הוא העושה הדבר מעיקרו רק שיהי׳ מכוסה מעין
הרואה מחמת החשך ,והאור מגלהו לבד כו׳ .וזה נקרא יציאה מן ההעלם אל
הגילוי לבד ,ולא התהוות מאין ליש ,שהוא בחינת התחדשות הדבר מעיקרו
כו׳ .וכמ״כ החשך הוא ההעלם שאינו מושג הדבר מחמתו ,והאור הוא
המגלהו ,ולכן הוא למטה ממדריגת חושך כו׳" )סה"מ תקס"ב(.
 (70ראה הל' תלמוד תורה לרבינו הזקן פרק ב' הלכה י"ב .מאמרי אדה"ז
על ענינים ע' רכד .שיחת כ"ק אדמו"ר בלקוטי פירושים לאגרת התשובה
פרק א' ע' סה.
 (71דברים ו ,ז.
 (72ראה ספרי ופרש"י שם ,ז .שו"ע אדה"ז או"ח סקנ"ו סט"ז .הל' ת"ת
פ"ג ס"ב.
 (73יהושע א ,ח.

חסידישע

~ כי ביום הזה יכפר ~

וכן עוד פסוק שממנו מוכח שעיקר מצות תלמוד תורה
הוא בדיבור הוא ' לֹא יָמוּשׁ ֵס ֶפ ר ַה תּוֹ ָר ה ַה זֶּה ִמ ִפּ י ָך ְ ,ו ָה ִג י ָת
בּוֹ יוֹ ָמ ם וָ ַל ְי ָל ה ' ,שפירוש תיבת ' והגית ' הוא מלשון דיבור
) כמו ) תהלים לה ,כח ( ' ולשוני תהגה ' (  ,שהרי קודם לכן נאמר
' לא ימוש ספר התורה הזה מפיך '.

וקיימא לן  :ד'הרהור לאו כדיבור דמי' ,ואין יוצא
ידי חובתו ] במצות תלמוד תורה[ בהרהור לבד.
74

ועוד  ,שהרי מקובל להלכה שהרהור בלב אינו נחשב
כדיבור  ,שכל מצוה שמתקיימת בדיבור  ,כמו לימוד התורה ,
אינו יוצא ידי חובתו ב הרהור לבד .
]ועל פי זה שתורה היא בבחינת הדיבור ,ואילו
תפלה היא בבחינת המחשבה ,כנ"ל ,מקשה[:

והגם שמעלת התורה עולה למעלה מעלה על
מעלת התפלה ,כמו שאמרו רז"ל 'ותלמוד תורה
כנגד כולם'  -מצות תלמוד תורה היא שקולה כנגד כל
המצוות ,כולל מצות התפלה.
75

ואם כן  " ,שמעלת התורה עולה למעלה מעלה על מעלת
התפלה "  ,יש להבין מדוע התורה היא בדרגא נמוכה יותר ,
בבחינת הדיבור  ,שלגבי המחשבה דתפילה היא נמוכה יותר .
]ומיישב קושיא זו.
ונקודת התירוץ היא :שדווקא בגלל עוצם מעלת
ומדריגת התורה ,לכך ירדה למטה יותר ,כי אי אפשר
לקבל גודל אורה כי אם אחרי שיורדת ומתלבשת
בגשמיות העולם הזה ובדיבור הפה )שלמטה
ברוחניות מן המחשבה( ,כי אור נעלה כל כך לא יבוא
למטה בהתגלות כי אם אחרי ריבוי ירידות
וצמצומים ,שדוקא בגלל מעלתו עליו לרדת למטה
יותר עד שיהא בדרגא נמוכה יותר הראויה להתגלות
ולהתקבל אצל הנבראים התחתונים )משא"כ דבר
נמוך יותר בשרשו ,התגלותו למטה לא תהיה
באמצעות כל כך הרבה ירידות וצמצומים ,מאחר
שכבר בעצמו אינו נעלה כל כך ,אלא יכול להתגלות
כמעט כמו שהוא ללא כל כך הרבה ירידות(.

פרשה
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אך ,אדרבה ]היא הנותנת[ ,לפי שמעלתה במקורה
היא ברום המעלות – ברצון העליון ברוך הוא
הנקרא 'סתימא דכל סתימין' – אי אפשר לקבל
אורה בבחינת גילוי עד שתרד למטה ותתלבש
בגשמיות עולם הזה" ,הקל קול יעקב"  ,בהבל
פיהם ,שבהם יתלבש אור ה' הגנוז בתורתו ,ומאיר
בבחינת גילוי להחיות כל העולמות עליונים
ותחתונים.
76

77

בגלל גודל מעלת שורש התורה – ששרשה הוא ברצונו
יתברך ) שפסקי הלכות התורה הן רצונו יתברך ( שהוא דרגא
אלקית שהיא נעלית מאד עד שאינה בגדר גילוי ולכן נקראת
' סתימא דכל סתימין ' ) כידוע שכח הרצון הוא כח מקיף
שלמעלה מהתלבשות והתגלות פנימית בכלים מוגבלים ( –
לכך  ,אי אפשר לקבל אור נעלה זה של התורה ב בחינת גילוי
אלא אם כן הוא יורד למטה מטה ומתלבש בגשמיות עולם
הזה  ,בדיבור הגשמי של האדם  .שדווקא ע " י ירידה גדולה זו
אור התורה יורד ומתמעט ונעשה בגדר גילוי למטה .
וע " י לימוד התורה בדיבור ממשיך אור התורה ממקורה
העליון למטה להחיות כל העולמות  ,שלא יחזור אור זה
למ עלה כטבע הסתלקותו  ,כנ " ל  .היינו  ,שדיבור התורה הוא
' כלי ' נוסף שבו מתלבש אורו וחיותו יתברך לצורך הבריאה ,
כדי שלא יסתלק כטבעו למעלה .

וכידוע ליודעי חן ,שכל דבר עליון מאד ,אינו בא
לידי גילוי אורו אלא למטה בסוף מעשה ,כנ"ל.
78

את המבואר לעיל לגבי התורה – שדווקא בגלל גודל
ועוצם מעלתה  ,אי אפשר לה להתקבל ולהתגלות כי אם ע " י
שתרד למטה ביותר עד בגשמיות – הוא הכלל לגבי כל דבר
עליון מאד  ,שאינו בא לידי גילוי אלא למטה בסוף מעשה
דווקא  ,והטעם הוא כאמור – כיון שהוא נעלה וגבוה כל כך ,
לא יבוא בגילוי אצל המקבלים אלא אם כן ירד למטה מטה

וזהו שממשיך[:

 (74ברכות כ ,ב .שבת קנ ,א .טוש"ע הל' ק"ש סימן סב .הל' תלמוד תורה
לאדמו"ר הזקן פרק ב' הלכה י"ב ,ועוד.
 (75פאה א ,א.

 (76אדרא זוטא זהר חלק ב' קמב ,א .זהר חלק ג' רצב ,א .ועוד.
 (77בראשית כז ,כב.
 (78ראה לקו"ת שה"ש כג ,א .מאמרי אדה"ז תקס"ד ע' קכו .סידור עם
דא"ח עא ,ד .שא ,ג .תו"ח ויצא כג ,ד .ובארוכה שערי אורה שער הפורים
נח ,א-ב .שם פה ,א ואילך .אוה"ת וארא ע' קסב ואילך .וע' ריד .אוה"ת
מג"א ע' כט .סה"מ תרכ"ט ע' צט .ע' קפג .ועוד.
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חסידישע

~ אחרי ~

מגודל מעלתו  ,שרק אז שייך לבוא ב התלבשות פנימית
ובגילוי .
והמשל לזה  " :מהבנת העומק של הסברא  ,כשממשיל לה
איזה משל מדברים זרים ומגושמים שאין ערך להם כלל עם
הנמשל הרוה נ י  ,אך  ,אעפ״כ הרי מובן עומק הסברא והשכל
דוקא מתוך גשם המשל  ,מה שלא יושג בדיבור בשום הסבר
וארי כות דברים " )אוה " ת שמות כרך א ע' קסב ,וראה שם עוד ( .

פרק ז
הבדל בין עבודת התפלה לבין עסק התורה והמצוות
בהמשכת אורו ית' למטה
]והנה ,על ידי הדיבור בדברי תורה בזה עושים
'כלים' להמשכת אורו ית' למטה להוות ולהחיות
בחינת עולם היצירה ,שכאמור אותיות הדיבור הם
בחינת 'צורה' לגבי אותיות המחשבה ,וכן הוא בחינת
עולם היצירה ,שהוא עולם שבו נעשה 'ציור' אל
החומר הפשוט שבבריאה.
וכעת יבאר הבחינה השלישית – 'אף עשיתיו'[:

'אף עשיתיו' – כנגד מעשה הצדקה.
' אף עשיתיו ' – ענין העשיה והמעשה ) כנגד עולם
העשיה ( – הוא כנגד מעשה הצדקה  ,שגם הו א בא דוקא ע " י
כח המעשה  ,שנותן צדקה בידיו הגשמיות  .וגם ע " י מצוה זו
האדם ממשיך את אורו יתברך למטה לפעול המשך קיום
והתהוות הבריאה מאין ליש  ,שהאור יומשך וירד להוות
ולהחיות גם עולם העשיה .

והנה ,בג' דברים אלו אנו ממשיכין עלינו אור ה'
להיות האור נאחז ,כמו על דרך משל בפתילה או
בעצים.
לעיל מבואר שבג ' דברים אלה ' העולם עומד ' ,היינו
שקיום ובריאת העולם נעשה ע " י ג ' דברים אלה  .והטעם לכך
הוא משום שכאמור לעיל תורה ומצוות בכלל הם בבחינת
פתילה בה נאחז ' דבר ה '' – אורו וחיותו יתברך – שיברא את
העולם  ,תמורת טבע ההסתלקות שלו כטבע האש .
]ויבאר אשר אף שבאופן כללי ,כללות כל התורה
ומצוות הם כלים להמשכת אורו יתברך שלא יסתלק
למעלה ,אף על פי כן ,בפרטיות יותר יש חילוק
ביניהם .היינו ,שישנם כלים נמוכים יותר הגורמים

פרשה
להמשכת האור למטה ביותר ,וישנם כלים דקים
ועדינים יותר הגורמים להמשכת האור בצורה נעלית
ורוחנית יותר[:

וכמו שאנו רואים שאור הנאחז בעצים נעשה אור
הרבה במאד מאד ,אבל ] ביחד עם זה[ הוא גס ועב.
והנאחז בפתילה הוא אור מועט ,אבל הוא דק.
אור ואש הנאחז ים בעצים  ,שהוא סוג כלי נמוך וגס
יותר  ,מזה נעשה אור הרבה מאד  ,אבל הוא אור גס ועב יותר .
ואילו האור הנאחז בפתילה  ,שהוא סוג כלי דק ועדין יותר ,
האור הנאחז בו מועט יותר  ,אבל גם דק ויפה יותר .

ככה ענין התאחזות אור ה' במחשבה – הוא אור
מועט] ,היינו[ שאין פעולתו בהתגלות כל כך
להחיות העולמות ,כמו פעולת המעשה ] בצדקה [
ודיבור בתלמוד תורה ,ד'עקימת שפתיו הוי
מעשה' .
79

על ד רך משל הנ " ל מענין התאחזות אור האש בעצים
ביחס להתאחזותו בפתילה  ,כך הוא על ידי עבודתנו בהמשכת
אורו יתברך למטה להוות כל העולמות  ,שעל ידי עבודת
התפלה שעיקרה במחשבה  ,כנ " ל  ,הנה להיות שהמחשבה
נעלית ועדינה יותר בדוגמת הפתילה  ,הרי אור ה ' הנאחז
ונמשך על ידי כלי זה הוא מועט יותר  ,היינו שאין פעולתו
בהתגלות כל כך להחיות העולמות  .כלומר  ,מאחר שעל ידי
המחשבה נמשך רק אור מועט בלבד  ,לכך אינו פועל כל כך
בענין חיות וקיום העולמות  ,שלזה יש צורך באור וחיות רב.
ואילו ע " י פעולת המעשה בצדקה ודיבור בתלמוד תורה ) שגם
הדיבור נחש ב כמעשה (  ,שהם כלים נמוכים יותר ויותר
גשמיים  ,הנה גם האור הנמשך על ידם הוא רב יותר  ,ולכך
פעולתו היא בהתגלות יתירה להחיות העולמות .

וכמו שאמר הכתוב "היום לעשותם" כתיב.
80

 עשייה דווקא  ,היינו שעיקר עבודת האדם בעולם הזה) היום ( היא במעשה דוקא  ,ולא כל כך במחשבה ו בכוונת הלב.
]ומבאר הטעם הפנימי לכך שעיקר עבודת האדם
היא במעשה בפועל דווקא[:

 (79גמ' בבא מציעא צ ,ב .סנהדרין סה ,ב .כריתות ג ,סוף עמוד ב' .ראה
אוה"ת נח תרטז ,ב.
 (80דברים ז ,יא.

חסידישע

~ כי ביום הזה יכפר ~

כי זה כל האדם ותכלית ירידת נשמתו לעולם
הזה – להמשיך אור ה' בבחינת גילוי מרום
המעלות עד סוף המעשה ]דווקא[.
81

פרשה
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]מביא משל מנפש האדם להחילוק שבין פעולת
המחשבה לפעולת הדיבור והמעשה[:

וכמו שאנו רואים ברוחניות האדם בנפש
החיוניות ,שפעולת המחשבה שבראש אינה כל
כך כמו פעולת הרגלים ,שהם ]הרי[ מנענעים את
כל הגוף ומוליכים ] אותו [ ממקום למקום  -הרי

הטעם שבעולם הזה המעשה הוא העיקר הוא כי זהו כל
מטרת ירידת הנשמה למטה לעול ם הזה  ,להמשיך אור ה '
בצורה גלויה מהדרגות הכי נעלות עד למטה ממש בעולם הזה
הגשמי  .והמשכה כזאת אפשרי רק אם האדם עוסק בעבודת
ה ' ב מעשה בפועל  ,כי במעשה דווקא נעשה עיקר הגילוי של
האור והחיות האלקי  ,כנ " ל  .ולכן ' היום לעשותם ' ,שעיקר
עבודת האדם בעולם הזה היא בבחינת ה מעשה.

שפעולת הרגלים ניכרת וגלויה ביותר  ,שכן כל הגוף הולך על
ידם  .וכך למעלה  ,שהאור הנמשך ע " י הכלים דדיבור ומעשה
פעולתו ניכרת וגלויה יותר ב היותו מחיה ומקיים את
העולמות.

]וכעת יבאר המעלה שבהמשכת אור ה' על ידי
המחשבה )תפלה( דווקא )למרות שאינו אור רב כל
כך ,כנ"ל([:

אף על פי כן ,הראש הוא העיקר חיותו ,שבו תלוי
כל חיות נפש האדם.

אבל השראת אור ה' במחשבה היא רוחנית ,דקה
מרוחניות הנמשך ונתפשט למטה בבחינת
82
המעשה.
מכיון שכלי המחשבה הוא נעלה ועדין יותר  ,לכן אור ה '
הנמשך על ידו הוא רוחני ונעלה יותר  ,דק ונעלה יותר מאשר
האור הנמשך על ידי כלים נמוכים יותר של דיבור ומעשה .
ונמצא  ,שעל ידי המחשבה וכוונת הלב בעבודת התפלה נמשך
אור אלקי נעלה ורוחני יותר  ,וזהו הרי מעלה לגבי אור אלקי
נמוך יותר  ,למרות שאור נמוך זה נמשך ומתפשט למטה יותר
ובהתגלות יתירה .
]ומבאר המעלה שבהאור הנמשך על ידי דיבור
ומעשה דווקא )למרות שאינו אור דק ורוחני כל
כך([:

אלא שבבחינת המעשה והדיבור  -שהם כלים נמוכים
יותר  ,כנ " ל ,התפשטות האור הוא הרבה  -שנמשך
ומתפשט למטה מטה ,וניכר פעולותיו  -שנמשך אור רב
יותר ) בדוגמת האש הגדולה הנאחזת בעצים דווקא  ,לעומת
האש הנאחזת בהפתילה (  ,ואור זה להיותו גדול כל כך  ,ניכר
פעולתיו בהיותו מחיה ומקיים את הבריאה.

 כל חיות האדם תלוי ' בראשו  ,שהוא המנהיג את כלתנועות הגוף וכל שאר פעולתיו ואם ה ר אש אינו עובד כדבעי
אזי אי אפשר לכל גוף האדם לחיות – הרי שבענין זה הראש
הוא העיקר  .אך  ,פעולתו לא ניכרת כל כך  ,כי כל זה בהעלם
בתוך הא דם  .משא " כ בהרגלים  ,ניכרת פעולת ם בגילוי ממש ,
שהרי הם אלו שמכוחם האדם יכול ללכת .
וכך למעלה  ,שהאור האלקי הנמשך ע " י מחשבה בתפלה
הוא נעלה הרבה יותר מהאור הנמשך ע "י דיבור ומעשה ,
ובאור נעלה זה תלוי האור והחיות של כל סדר השתלשלות
שלמטה ממנו  ,רק שאין פעולת אור זה בנוגע להתהוות כל
העולמות ניכרת כל כך  ,כי הוא המקור הנעלה של חיות כל
העולמות אבל אינו האור הנמוך שבא בהתלבשות פנימית
ובהתגלות בעולמות להחיותם ולקיימם  ,ו כמו שפעולת הראש
אינה ניכרת ) שלא רואים בפועל ממש מה הראש עושה (  ,אבל
הרי הוא עיקר חיות כל הגוף  .ו כך אור זה הנמשך ע " י כוונת
התפלה  ,הוא עיקר ומקור חיות כל שאר סדר השתלשלות
העולמות שלמטה ממנו .

אלא ששניהם ] -הראש והרגלים[ צריכים זה לזה
)כמבואר לעיל את הצורך בכל אחד מהם(.
כך הענין בתורה ותפלה וצדקה ,שכולם צריכים
זה לזה.

 (81ע"פ קהלת יב ,יג.

] (82ועל דרך זה 'בודקין את החמץ' – היש והגסות – 'לאור הנר'
דוקא ,שהבירור הוא במחשבה .ועיין מ"ש ע"פ 'ובבואה כו' אמר עם
הספר כו''[.

יש צורך בהאור הנמשך על ידי תפלה ומחשבה  ,כי הו א
אור נעלה יותר ובבחינת מקור  ,ושבו תלוי אור של שאר
ה עולמות וסדר השתלשלות שלמטה ממנו ; וגם יש צורך
בהאור האלקי הנמשך על ידי דיבור התורה ומעשה הצדקה ,
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פרשה

כי אור זה הוא רב יותר ונמשך ומתפשט יותר למטה מאשר
האור הנמשך ע " י המחשבה  ,ולכך פעולת אור זה ניכרת יותר
בהתהוות העולמות וחיותם  ,כי הרי הוא נמשך עד למטה
ממש להוות את העולמות התחתונים ביותר  ,אבל ביחד עם זה
אינו אור נעלה כל כך  ,ו לכך  ,יש צורך בהאור הנעלה הנמשך
על ידי המחשבה כדי להיות בתור ' ראש ' ועיקר החיות של כל
שאר העולמות התחתונים וסדר השתלשלות .

כי כשם שהאש אינו נתפס ונאחז היטב בפתילה
או בעצים להאיר על הארץ כי אם כשהוא 'אש
אוכלה' ,דהיינו ,כשהיא אוכלת מה שמאחיזין בה
– שהפתילה או העצים יהיו נוחין ומוכשרין
להתאכל ולכלות בה – כך ,אין אור ה' נאחז יפה
ושורה בנפש האדם באחד מג' דברים אלו ] -תורה
תפלה וצדקה [ כי אם בביטול רצון וכלות הנפש
אליו יתברך.

פרק ח

כשם שהאש אינה נאחזת היטב בתפילה כי אם
כשהפתילה היא נוח להתאכל ) ולכן  ,יש הלכות מיוחדות
בהדלקת נרות שבת לגבי א יזה סוג פתילות ניתן להדליק בהן ,
שדוקא אלו שהם מוכשרות לכך מותר להדליק בהן (  ,כך אין
אור ה ' נמשך ושורה בנפש האדם – על ידי תורה תפלה
וצדקה – כי אם שיהיה ענין זה ד ' נוח להתאכל ' בנפש האדם .
ועניינו הוא  ,שיעבוד את ה ' בג' דברים אלה מתוך ביטול רצון
אליו יתברך ו רצון חזק לעלות ולהתכלל בו  ,שלולא ביטול זה
לא ימשיך כלום ו " אין אור ה ' נאחז יפה ושורה ] למטה [ בנפש
האדם " .

נחיצות תחושת הביטול בעבודת ה' כדי שאורו ית'
יומשך ויאיר למטה
]עד כאן נתבאר שהאור והחיות האלקי שממנו
מתהווים כל העולמות ,הנקרא 'דבר ה'' ,הוא נמשל
לאש ,ומצד עצם טבעו הרי הוא עולה ומסתלק
למעלה לשרשו .ולכך יש צורך לעשות 'כלים' שאורו
יתברך יתאחז בהם להיות נמשך למטה וימשיך
להוות את העולמות תמיד מאין ליש .ו'כלים' אלה
הם בכללות כל התורה ומצוות ,שהם כלים
ו'לבושים' לאור זה להיות נמשך למטה.
אמנם ,בפרטיות יותר יש ג' בחינות כלים שבהם
נאחז אורו יתברך ,והם ג' הדברים שעליהם העולם
עומד – תורה תפלה וצדקה .ובכללות הם ב' בחינות
כלים לאורו יתברך ,תפלה שהיא בבחינת מחשבה
היא כלי נעלה ועדין יותר ועל ידו נמשך אורו יתברך
לא בריבוי כל כך ,אך הוא אור נעלה יותר שבו תלוי
חיות כל שאר סדר השתלשלות ; ואילו הכלים של
דיבור התורה ומעשה הצדקה הם נמוכים יותר
וגורמים להמשכת אור רב יותר ובהתפשטות יתירה
שפעולתו ניכרת יותר בנוגע לבריאת העולמות ,אך
אינו נעלה כל כך .ונתבאר שקיום ומעמד כל
העולמות תלוי בכך שבני ישראל ממשיכים עליהם
אור ה' על ידי הביטול שלהם אליו יתברך ,כי נשמות
ישראל המה 'פנימיות העולמות' – הכוונה והתכלית
שבשבילה נבראו כל העולמות – ובלתי הפנימיות
ועיקר הכוונה ,אין להחיצוניות זכות קיום כלל.
ומעתה הולך ומבאר עוד לגבי המשל של אור ה'
לאש – 'ה' אלקיך אש אוכלה הוא' – שכשם
שבהתאחזות האש בהעצים יש צורך שהעצים יהיו
נוחים ומוכשרים להשרף ולהתאכל ,כך גם לגבי
ה'כלים' שאנו עושים עבור אורו יתברך על ידי קיום
תורה ומצוות ,שגם להם צריכה להיות תכונה זו[:

ג .והנה ,לתוספת ביאור הכתוב "כי ה' אלהיך
אש אוכלה הוא" ,צריך להזכיר:

]ומבאר הטעם שהמשכת אור ה' למטה בהכלים
דתורה ומצוות תלוי' בביטול רצון זה[:

כי 'רוח אייתי רוח ואמשיך רוח' .
83

" שהוא כמ " ש ' אם ישים אליו לבו  ,רוחו ונשמתו אליו
יאסף ' ,כי ' רוח אייתי רוח ואמשיך רוח ' ,שע " י רוח האדם
העולה למעלה שישים אליו ,דהיינו שלבבו יכסף לדבקה בו
ית ' ולהמשיך בחי ' גיל וי אלהותו ית ' על נפשו ותוך נפשו  ,אזי
' רוחו ונשמתו  . .אליו יאסף ' ,להיות מתאסף השראתו אצלו
בקרב איש ולב עמוק " ) תו "א בראשית א  ,א ( .
כלומר  ,ש אין המשכה ללא העלאה  ,ואם האדם רק יקיים
תורה ומצוות ללא רגש האהבה והכליון אליו יתברך וללא
הביטול והנחת רצונו האישי  ,הנה אז אין ביכולתו להמשיך .
ולכך  ,כדי שאורו יתברך אכן יומשך למטה ויתאחז בהכלים
דתורה ומצוות ) כדי להאיר למטה להוות ולהחיות העולמות ( ,
יש צורך בב חינת ' העלאה ' מצד האדם  ,היינו לבטל את רצונו
מכל וכל אליו ולעורר בקרבו רצון לעלות ולהתקרב אליו
יתברך .

 (83ראה זהר )תרומה( קסב ,ריש ע"ב) .וירא( צט ,ריש ע"ב .אוה"ת חנוכה
רפו ,א.
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~ כי ביום הזה יכפר ~

ולכן ,תלוי המשכת אור ה' על ידי התורה
והמצות בישראל ]דווקא[.
ועל פי זה – שכדי להמשיך את אורו יתברך ע " י תורה
ומצוות יש צורך בביטול רצון וכלות הנפש אליו יתברך
) שהכלי יהיה ' מוכשר ' לכך  ,ו ' נוח להתאכל ' ( – יובן הטעם
לכך שהמשכת אור ה ' בתורה ומצוות היא דווקא כאשר איש
ישראל עושה המצוה  " ,משא " כ כשמונחים על השולחן לא
נתהווה מזה שום גילוי כלל  ,הגם שמצח האדם הוא גם כן
דבר גשם כמו השולחן  ,וגם כשעכו " ם מניח אותם לא יצמח
מזה גם כן שום גילוי כלל " ) תו " א שמות ד " ה הבאים ישרש – מצויין
בהגהת הצ " צ לכאן (  ,וכפי שממשיך .

כמו שכתוב "ויקם עדות ביעקב ,ותורה שם
בישראל" .כי 'יעקב' ו'ישראל' הוא בחינות
'אתכפיא' ו'אתהפכא' ,שבזה ] -ב ' אתכפיא '
ו'אתהפכא ' ,שעניינם ביטול[ תלוי המשכת אור ה' על
ידי התורה והמצות ,מה שאין כן בלא ביטול
85
רצון ,אין יכולת להמשיך.
84

זה שהמשכת אור ה ' ע " י תורה ומצוות היא דוקא על
ידי ישראל  ,וגם הסיבה לכך  ,נרמז בהכתוב ' ויקם עדות
ביעקב ותורה שם בישראל '  .שהפירוש הפנימי בזה בכללות
הוא  ,שההמשכה על ידי ' עדות ' ו 'תורה ' היא דוקא בבני
ישראל ) ש נקראים ' יעקב ' ו ' ישראל ' (.
ובפרטיות יותר הפסוק רומז לה סיבה לכך  ,שכאמור  ,אי
אפשר להמשיך כי אם על ידי ' העלאה ' בביטול רצון וכלות
הנפש אליו יתברך  ,ודבר זה נמצא רק אצל איש ישראל  ,כי
רק בו יש יכולת לעורר ביטול אמיתי אליו ולהתעורר בכלות
הנפש אליו מצד נפשם האלקית ה מלובשת בהם  ,שהיא ' חלק
אלקה ממעל ממש '  ,וכמבואר לעיל שישראל הם ' בנים
למקום ' ו ' ברא כרעא דאבוה ' " שהרגל בטלה אצל הראש " ) ל '
המאמר לעיל (  ,היינו שיש להם ביטול טבעי ועצמי ולכן ביכולתם
להגיע לביטול אמיתי אל ה ' ולהיות ' כלי מוכשר ' להמשכת
אורו ית ' .
ודבר זה נרמז בכך שה כתוב נקט ב ' שמ ות אלו שבהם
מכונים בני ישראל – ' יעקב ' ו ' ישראל' ) אף שלפי פשוטו
הדבר נראה כיתור לשון והיה יכול לומר או ' ויקם עדות

ביעקב ' ,או ' ותורה שם בישראל ' ,שהרי לפי פשוטו תוכנם
שווה ( – ש ' יעקב '  ,השם הנמוך יותר של בנ " י ) ככתוב
' ויעקבני זה פעמים ' לשון רמיה (  ,ר ומז לעבודת ה ' אתכפיא '
) -לכפות את עצמו לא לשמוע לרצון היצר הרע ונפשו
הבהמית (  ,ו ' ישראל '  ,השם הנעלה יותר  ,רומז לעבודת
ה ' אתהפכא ' ) -עבודה נעלית יותר מאשר אתכפיא  ,בה האדם
מהפך את נפשו הבהמית לקדושה  ,ולא רק כופה אותה
לשמוע לרצון הנפש האלקית (.
כ לומר  ' :ויקם עדות בי עקב ותורה שם בישראל ' פירושו
הוא  ,שהמשכת אלקות ע " י תורה ומצוות יכולה להיות רק על
ידי מי שיש בו ב' עבודות ומעלות אלו ד ' יעקב ' ו ' ישראל ' –
שבכללות עניינן הוא ביטול רצון אליו יתברך  " ,מה שאין כן
בלא ביטול רצון ,אין יכולת להמשיך " .ועבודות אלו קיימות
רק אצל איש ישר אל  ,כאמור .

פרק ט
ביאור פנימי בכתוב 'אני כברוש רענן' ,וכן 'ואת נפש
אויביך יקלענה בתוך כף הקלע'
]עד כאן נתבאר שע"י תורה תפלה וצדקה אנו
ממשיכים למטה אור ה' להחיות את כל העולמות.
ומעתה הולך ומבאר את פעולת ג' דברים אלה על
נפש האדם ,איך שעל ידם נפשו מתעלית לדרגות
גבוהות מאד[:

והנה ,על ידי ג' דברים אלו שאנו ממשיכין בהם
אור ה' ,אף שנתלבש בדברים גשמיים – ֵשׂ ֶכל
אנושי – על זה נאמר " ֲאנִי ִכּ ְברוֹשׁ ַר ֲענָן".
86

על ידי תורה תפלה וצדקה שבהם אנו ממשיכים אור ה '
למטה ) להתאחז ב ' כלים ' אלה לצורך הבריאה (  ,הנה אף
שדברים אלה ה ם מלובשים בדברים גשמיים נמוכים מאד –
צדקה במעשה גשמי  ,תורה בדיבור גשמי ובשכל וסברות
אנושיות  ,וכן תפלה במחשבה ולב גשמיים של האדם – בכל
זאת  ,על ידי זה נפש האדם מתעלית ביותר  ,לדרגא גבוהה

 (84תהלים עח ,ה.

 (85ועיין מ"ש ע"פ 'הבאים ישרש'.
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 (86הושע יד ,ט.

26

חסידישע

פרשה

~ אחרי ~

מאד  .ודבר זה נרמז בפירושו הפנימי של מה שנאמר ' אני
כברוש רענן ' , 87כפי שהול ך ומבאר .

פירוש' :ברוש' הוא ארז דק שיכולין לכוף ראשו
לעיקרו ,ואחר כך כשחוזר לקדמותו ,הנה הוא
מעלה את הדבר הניתן עליו כשהיה בכפיפתו
88
לגבהו למעלה מאד.
" ' ברוש ' הוא מין ארז שעדיין לא הזקין והוא רך ורענן
כשהוא בלחותו  ,שאז יכולים לכופפו למטה ; ובשביל שהוא
גבוה שב אילנות וכשמניחין עליו איזה דבר כשנכפף למטה ,
הנה  ,כשחוזר לאיתנו  ,מגביה את הדבר ההוא למקום גבוה
מאד " ) לקו " ת דרושים ליוה " כ סה ,ב ( .

" כן נמשל בחי נת ' אני ' – שהוא מ " ש ' אני ה ' ' בהרבה
מצות – ה רי ה וא כברוש רענן  ] ,היינו [ שהמצו ות נשפלו
למטה בעשי ה  ,וע " י שהאדם עושה ומקיים מעשה המצ ו ות ,
עי "ז הם מגב יהים את האדם למעלה ממקור חוצבו . . .
והיינו  ,שירדו להתלבש בדברים גשמי יים בכדי שבהם וע ל י דם
יתעלו הדברים הגשמי ים ג " כ לאלקות והאדם העושה אותם "
) סה " מ תרל "א ח "א ע' שס (  " .כמו למשל אדם גדול שמרכ ין עצמו
אצל תינוק קטן בכדי ליקח אותו על זרועותיו ולהגביה
למעלה ראש מחמת גודל רצונו ותשוקתו בו  ,כן השתלשל
הש ם יתברך פנימית רצונו בדברים גשמיים בכדי שיוכלו
ישראל ליכלל בפנימית רצונו  ,שהוא למעלה מעלה אפי לו
מבחי נת ' חכמה עילאה ' " ) לקו " ת פנחס פ ,ב ( .

והנה" ,את זה לעומת זה עשה אלהים" – 'אש
זרה' כנגד 'אש אוכלה'.
93

כך אמר הקדוש ברוך הוא' :אני' הוא שנתלבש
במעשה התחתונים 'כברוש רענן' ,על ידי כפיפת
קומתו ,כביכול ,89שעל ידי זה ] שהקב " ה ) ' אני ' ( הור יד
את עצמו למטה מטה בתוך הדברים הגשמיים שבהם מקיימים
המצוות[ תתעלה נפש האדם בעילוי אחר עילוי,

ֵלאוֹר באור אין סוף ברוך הוא" ,והיתה נפשו
92
צרורה בצרור החיים את ה'" ממש .
90
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 (87לפי פשוטו פירוש הכתוב הוא :הקב"ה אומר ,כמו ברוש ]-שם אילן[
הלח והרטוב שכופפין ראשו אצל שרשיו ,כן אני שוכן מרום ,ואני משפיל
עיני להשגיח בך ,וכל פרי הצלחתך נמצא לך ממני )ע"פ מצודות(.
] (88וכענין הנמצא בספרים במעשה דיואב ברבת בני עמון[.
] (89ועיין מה שנתבאר לעיל סוף ד"ה 'קול דודי' ,בענין' :דומה
דודי לצבי' )לקו"ת שה"ש טו ,ד( .ובד"ה 'קדש ישראל' ,בענין פירוש
'ואנכי תרגלתי לאפרים' )לקו"ת פנחס פ ,ב([.
 (90שמואל א כה ,כט.
 (91אולי הטעם שמביא פסוק זה בא לרמז להפירוש הפנימי של הכתוב
שקשור עם התוכן המבואר כאן – 'זריקת' הנשמה למעלה מעלה ע"י קיום
מצוות גשמיות ,מאחר שבהן מלובש אור אין סוף ב"ה עצמו .וראה מאמרי
הצ"צ תרט"ו ע' רב" :והנה כתיב 'והיתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים',
והנה ,פירוש הפשוט 'צרור' הוא לשון קשר ,ויש עוד פירוש 'צרור' הוא
כמ"ש 'כצרור אבן במרגמה' ,כי ע"י המרגמה נופל האבן למרחוק למעלה,
כך ע"י המצות 'נזרק' הנשמה למעלה מעלה משרשה הראשון ,כי המצות
הם 'לבושין' ,וכמו כשהאדם מלובש בלבוש אזי אפשר להחזיק אותו בלבוש
ולהוליך אותו או לעלות אותו למקום שבעצמו לא הי' יכול לעלות ,וע"י
שאוחזין אותו בלבוש מוליכין אותו ומעלין אותו ,וזהו ע"י המצות שאדם
עושה שהם לבושי' ומקיפי' עליונים] ,וכשמקיים אותם[ אזי מעלין הנשמה
למעלה".
 (92ועיין מ"ש מזה גבי 'שבת שבתון'.

כשם שיש בחינת ' אש אוכלה ' ,היינו אור וחיות אלקי
ששורה ומתלבש למטה דווקא על ידי אמצעות כלים דתורה
ומצוות  ,כך גם בנוגע ל ' לעומת זה ' ,היינו קליפות שהן
' לעומת ' הקדושה  .כלומר  ,שגם בקליפות קיים דבר דומה ,
שיש בחינת ' אש זרה ' של קליפה ששורה ומתגלה למטה
דווקא באמצעות ' כלים ' .

וגם כן נתלבש במחשבה דיבור ומעשה אשר לא
לה' המה.
כמו שהכלים לאור ה ' ) ' אש אוכלה ' ( הם מחשבה דיבור
ומעשה – תפלה  ,תורה  ,וצדקה – כך השראת והתגלות ה ' אש
זרה ' דקליפות היא באמצעות ג ' דברים אלה – מחשבה דיבור
ומעשה בענינים שאינם לשם שמים .

בחינת 'קלון' לעומת 'כבוד'.
כמו שמבואר לעיל שבחינת ' כבוד ' הוא הלבוש והכלי
של תורה ומצוות בו מתלבש אורו יתברך למטה  ,כך גם
בבחינת הקליפה  ,ל הבדיל  ,שישנו בחינת לבוש וכלי בו יורדת
ומתלבשת ה ' אש זרה ' דקליפה  ,והוא בחינת ' קלון ' ,שהוא
ה ' לעומת זה ' וההיפך ממש של בחינת הכבוד .
]מביא פסוק שממנו משמע ש'קלון' הוא ההיפך
וה'לעומת זה' של 'כבוד'[:

 (93קהלת ז ,יד.

חסידישע

~ כי ביום הזה יכפר ~

וכמו שכתוב "כבוד חכמים ינחלו ,וכסילים
מרים קלון".
94

הרי שחכמים ש ייכים לכבוד  ,ואילו הכסילים  ,שהם היפך
החכמים  ,שייכים לקלון .
]וממשיך לבאר שכמו שע"י תורה ומצוות
מתעלית נפש האדם לדרגא גבוהה ביותר )'אני
כברוש רענן'( ,כך הוא לגבי ה'אש זרה' ,שע"י
שממשיך אש זו בנפשו ,הנה נפשו יורדת למטה
מטה[:

וכשם שעל הטובה ] -ע "י תורה ומצוות [ תתעלה
נפשו מאד ,ביתר שאת מכאשר תוכל הנפש שאת
לפי השגתה ,להיות 'צרורה בצרור החיים את ה''
ממש.
כמבואר לעיל  ,שהוא כמשל ה ' ברוש רענן ' שעל ידי
כפיפתו כאשר הוא חוזר לאיתנו מגביה דבר שעליו למעלה
מעלה  ,כך על ידי שהקב " ה הוריד את עצמו  ,כביכול  ,לתוך
תורה ומצוות גשמיי ם  ,ניתנה לאדם האפשריות להתעלות
למעלה מעלה להתכלל ולהתאחד באור אין סוף ב " ה עצמו .
והתעלות זו היא למעלה יותר מכפי יכולת נשמתו בפני
עצמה  ,שלמרות גודל מעלתה בהיותה ' חלק אלקה ממעל
ממש ' ,בכל זאת היא מוגבלת בהתלבשותה למטה בעולם הזה
הגשמי ובגוף גשמי  ,ואין ביכולתה כשלעצמה להתעלות
ולהתכלל באלקותו יתברך  ,כי אם רק ע " י המצוות שבהן
הקב " ה הלביש את עצמו  ,כביכול  ,ניתן להתעלות כל כך
למעלה .

כך ,לעומת זה – על הרעה נאמר "ואת נפש
אויביך יקלענה בתוך כף הקלע" ,דהיינו ,קליעה
למקום רחוק מאד מאד מאור פני ה'.
95

ומאחר ש ' את זה לעומת זה עשה האלקים ' ,שכל
הדברים הקיימים בצד הקדושה קיימים גם בצד הקליפה ,
לכך  ,כשם שעל ידי המצוה נפש האדם מתעלית ביותר  ,כך
על ידי עבירה נפש האדם יורדת ביותר  ,רחוק מאד מאלקות .
וזהו ענין הכתוב ' ואת נפש אויביך יקלענה בתוך כף
הקלע ' ,שהכוונה היא ש ' נפש אויביך ' דווקא – הי ינו מי

 (94משלי ג ,לה.
 (95שמואל א שם.

פרשה

27

שנעשה ' אויבו ' של הקב "ה בכך שעבר על רצונו – ' יקלענה
בתוך כף הקלע ' – נשלח למקום רחוק מאד  ,היינו שנתרחק
בהרבה מאלקות ומגילוי רצונו יתברך .

כמו שכתוב "ואנכי הסתר אסתיר פני ביום
97
ההוא על ] -בגלל[ כל הרעה וגו'".
96

ועל ריחוק זה הנוצר מחמת הרעה והיפך הקדושה נאמר
' ואנכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא על כל הרעה ' ,היינו
שבגלל ' כל הרעה ' נעשה ' אנכי הסתר אסתיר פני ' ,קליעה
למקום רחוק מאד מאור פני ה '  ,שהקב " ה מסתיר ומעלים את
עצמו מן האדם .

פרק י
ענינה הפנימי של בקשת מחילה מאת ה'; פירושו הפנימי
של 'מי כמוך אב הרחמים זוכר יצוריו לחיים ברחמים'

והעצה היעוצה לזה הוא :עשות התשובה.
העצה למי שאכן עשה דבר רע שנגד רצונו יתברך ועל
ידי זה נתרחק ביותר מהקב " ה וגילוי אלקות  ,היא לעשות
תשובה  ,כפי שממשיך .

ובפרט בעשרת ימי תשובה ,שאז הזמן ועת לכל
חפץ להושיבם אל מקורם.
ועצה זו שייכת במיוחד ב עשרת ימי תשובה  ,שכן אז
הוא עת רצון למעלה וגם למטה לכל מי שחפץ לעשות
תשובה  ,שהרי ידוע מה שאמרו רז " ל על ימים אלו ' דרשו ה '
בהמצאו  ,קראוהו בהיותו קרוב ' – אלו עשרת ימי תשובה ,

 (96דברים לא ,יח.

 (97ועיין מ"ש מענין 'כף הקלע' בד"ה 'צו את בני ישראל כו' את
קרבני לחמי' )לקו"ת פנחס עה ,ג(" :ענין כף הקלע שמקלעין ומשליכין
ומפילין אותו במחשבותיו שנמשך בהם בעוה"ז בהבלי עולם שמתלוצצים
ממנו ומראים לו כאלו עודנו עומד בעוה"ז וחושב ומדבר ועושה כדרכו ,כי
הנה מחשבה דבור ומעשה שהם ג' מיני לבושים כנודע שנתלבש בהם בעוה"ז
הם נעשים לו לבושי שק ובגדים צואים לעוה"ב שמלבישים את הנפש
מראשה ועד רגלה וכמארז"ל מלפפתו כו' ואין חבוש מתיר א"ע כו' רק
כענין שנאמר הסירו הבגדים הצואים כו' הסירו דייקא ]וע' מענין כף הקלע
בזח"ב בשלח דנ"ט א' משפטים צ"ט ב' תרומה קמ"ב ב' .ויחי דרי"ז ב' וירא
דק"ו ב' .ויקרא דף כ"דסע"ב כ"ה א' ור"פ בלק קפ"ו א' .ובזהר הרקיע פ'
ויחי בדף רכ"ה א'[".

חסידישע

28

פרשה

~ אחרי ~

שהקב " ה קרוב יותר אל נשמות ישראל מבשאר ימות השנה ,
ולכן התשובה אז " מתקבלת היא מיד " ) רמב " ם הל ' תשובה פ " ב
ה " ו (  .שהמשמעות הפנימית בכך היא  ,כאמור לעיל ,שאז הוא
עת רצון לחזור ולהתקרב אל ה ' ,להשיב את נפשו למקורה .

על האדם אור ה ' ורצונו כמו שהיה לפני החטא  ,היינו שיחזור
להיות מרוצה לפניו  ,וזאת כדי שיוכל להגיע עוד לביטול
רצונו האישי אליו  .שכן כל עוד שרצונו יתברך אינו שורה
ומתגלה באדם אין ביכולתו לבטל את רצונו הא ישי אליו.

ואזי ,ישתפך נפשו במרירות על ריחוקו מאור פני
ה'] ,ומחמת כן[ "וישוב אל הוי' ,וירחמהו"  ,כמו
שכתוב "ויזעקו אל ה' בצר להם".

ועל דרך זה תקנו לומר בקשת 'סלח לנו ,מחל
לנו'  ,שאינו כפשוטו ,כי "אם חטאת מה תפעל
לו" ? ומה ענין המחילה?

מאחר שאחד הש ל ב י ם של עבודת התשובה הוא וידוי
חטא  ,הנה יתחיל לחשוב ולהתבונן על מה שפעל ועשה
בחטאיו  ,ויכיר שהתרחק ביותר מה ' ,כנ " ל  ,ומכיון שכן ירגיש
מרירות גדולה על מעמדו ומצבו הנוכחי  ,ומשום כך יתעורר
בתשובה לשוב אל ה ' ,ושהקב " ה ירחם עליו ויקבל אותו
בתשובה .

על דרך ענין זה – לבקש מלפניו ית ' ששוב ישרה עליו
אור ה ' ורצונו להיות רצוי לפניו ית ' – כך היא הסיבה מדוע
תקנו חז " ל לומר ביוה " כ הבקשה ' סלח לנו  ,מ חל לנו ' .
דלכאורה תמוה  :ידוע מה שכתוב על ה '  " :אם חטאת
מה תפעל לו  ,ורבו פשעיך מה תעשה לו "  ,דהיינו  ,ש לגבי
הקב " ה עצמו שעליו נאמר ' כחשיכה כאורה ' שהכל אינו
תופס מקום לגביו והכל שווה אצלו  ,הנה כל העוונות
והפשעים אינם פועלים עליו ית ' כלום  ,וכאילו אינם קיימים
לפני ו  ,ולפי זה צריך להבין מדוע אנו מבקשים סליחה ומחילה
עליהם? הרי הקב " ה לא נפגע ולא נתפעל מכך שאדם עובר
על רצונו  ,הרי הוא למעלה לגמרי מזה  ,כמבואר לעיל ש ' אני
ה ' לא שניתי ' .
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ועיקר התשובה ]הוא[ כמו שכתוב "אליך ה'
נפשי אשא"] ,והיינו[ לבטל רצונו אליו יתברך,
שיהיה לו רצון אחד לאביו שבשמים בתשוקה
וכלות הנפש ממש;
100

ועיקר התשובה  ,שאליו צריך האדם להגיע  ,אינו רק
הצעקה לה ' מחמת שנמצא במקום ' צר ' ורחוק מאד מאלקות ,
כמבואר לעיל  ,אלא עניינה תשובה בדרגא הנעלית ב יותר ,
" דהיינו  ,בחינת נשיאת הנפש למקורה ושרשה  ,כמ " ש ' אליך
ה ' נפשי אשא ' ,בחינת מסירת הנפש  ,מה שהיה נהנה וניזון
בנפשו החיונית מכל אכילה ושתיה שהיה תחת ממשלת
קליפת נוגה ושארי תענוגי עוה " ז  ,להתהפך מהפוך להפוך –
לעבוד ה ' בשמחה ובטוב לבב  ,וכמ " ש 'תחת אשר לא עבדת
וגו ' ' ,ובכל דחיה ודחיה שישראל מדחה את תאוות גופו
ומקרב לבו לעבודת ה  ' ,הרי זה בחי נת מסירת הנפש  ,כי ' מה
לי קטל א כולה  ,מה לי קטל א פלגא ' " ) תו "א בשלח סא ,ב ( .

ולבקש מלפניו יתברך שישרה עליו אור ה' ורצונו
להיות לו ביטול רצון.
ועוד ענין בתשובה זו בה האדם מוסר את כל נפשו
ורצונו אליו יתברך  ,הוא  :לבקש ממנו יתברך שישרה ויגלה

 (98ישעי' נה ,ז.
 (99תהלים קז ,יג.
 (100תהלים כה ,א.

101

102

אלא הענין :לבקש המחילה והתגלות הרצון,
שישוב רצונו ] יתברך [ להיות שורה עלינו ] ,כדי
שנוכל[ לעשות רצונו יתברך בלב שלם ונפש
חפיצה.
אלא טעם בקשת הסליחה הוא ) לא משום שהעוונות
פעלו בו יתברך  ,ועכשיו צריך לבקש מחילה על כך  ,בדוגמת
אדם שחטא לחברו  ,אלא ( כי בכך שהאדם עבר על רצונו
יתברך ועשה דבר רע בעיני ה ' ,הרי על ידי זה רצונו יתברך
כאילו הסתלק והתעלם מן ה אדם  .היינו  ,שהקב " ה קבע ובחר
בבחירתו החופשית שרצונו יהיה נגד דבר זה ) אף שהוא עצמו
אינו מוכרח בזה  ,אבל בכל זאת כך קבע ובחר (  ,ואם כן,
כשאדם עובר עבירה ועושה דבר שהוא נגד רצונו של הקב " ה ,
הרי בכך הוא גורם שרצונו ית ' יסתלק ויתעלם ממנו  .ועל ידי
זה אי אפשר לאדם לה גיע לביטול רצונו האישי אליו  ,כי כבר
רצון ה ' כבר הסתלק ממנו .

 (101ראה תו"א צה ,ג .לקו"ת ר"ה סב ,ד.
 (102על פי איוב לה ,ו.

חסידישע

~ כי ביום הזה יכפר ~

וזהו הטעם שתיקנו לומר ' סלח לנו ומחל לנו ' ,ש בקשה
זו היא ) לא בגלל שעל ידי מעשיו האדם פגע ופעל בקב " ה
עצמו  ,שהרי עליו נאמר ' אם חטאת מה תפעל בו ' ,שהוא
למעלה מכל זה  ,אלא הכוונה היא ( ש רצונו יתברך יחזור
ויתגלה באדם  ,שיהיה מרוצה לפניו עוד  ,כי ע " י שעשה דבר
שהוא נגד רצונו  ,בחינה זו של רצונו הסתלקה ממנו ואינה
מאירה בו עוד ) מצד בחירתו החופשית כנ " ל ( .ו רק על ידי
בקשה זו ניתן לבטל את כל רצוננו אליו ית ברך בלב שלם
ונפש חפיצה  ,כנ " ל .

ואומרים ' :מי כמוך אב הרחמים זוכר כו'
לחיים ברחמים['.
103

] יצוריו

על פי ביאור זה בענין התשובה של עשרת ימי תשובה ,
" שאז הזמן ועת לכל חפץ להושיבם אל מקורם "  " ,ואזי ,
ישתפך נפשו ב מרירות על ריחוקו מאור פני ה ' " ) ל ' המאמר
לעיל ( – יבואר הטעם הפנימי ב כך שאומרים בתפלת מוסף
ונעילה ומנחת שבת דעשי "ת ' מי כמ וך אב הרחמים זוכר
יצוריו לחיים ברחמים '  .דלכאורה קשה  ,כיצד שייך לומר עליו
ית ' לשון זכירה  ,שהוא זוכר את כל יצוריו  ,והלא ענין הזכירה
שייך רק כאשר ישנו ענין השכחה  ,וידוע ש ' אין שכחה לפני
כסא כבודך ' ,ר " ל  ,לא שייך בהקב " ה שום שכחה  ,שהרי אין
דבר נעלם ממנו ית ' ואצלו הכל גלוי וידוע באופן תמידי .
]הולך ומבאר משמעות ענין ה'זכירה' למעלה,
היינו זה שהקב"ה 'זוכר יצוריו'[:

פירוש :כל התהוות עולמות עליונים ותחתונים,
מראש ועד סוף ,הוא לפניו יתברך 'זכירה' אחת
] בלבד[ ,וכמו שכתוב בזהר ד'במחשבה אחת
ברא את העולמות' ,לפי שהוא יתברך 'צופה
ומביט עד סוף כל הדורות'  ,ו"קורא הדורות
מראש"  ,ואם כן ] -שהקב " ה הוא למעלה מכל הזמן ,
ובמילא רואה את הכל קודם שנעשה[ ,מיד כשעלו כל
104

105

106

 (103תפלת מוסף ונעילה ומנחת שבת דעשי"ת.
 (104זהר חלק ב' כ ,א להדיא כן .ח"ב )רעו ,סע"ב( במחשבה כו' ברא
עלמא כו' .ועיין לקו"ת נצבים )מז ,ג( ובמדרש איתא ,יעו"ש.
 (105תפלת זכרונות מוסף דר"ה .וראה ר"ה יח ,א.
 (106ישעי' מא ,ד.
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העולמות במחשבה להבראות ,הרי כבר נגמרו
107
ונשלמו בריאתם לפניו יתברך.
ענין ' זוכר יצוריו' רומז על כך שהתהוות כל העולמות
לפניו יתברך נחשבת כ 'זכירה ' ו ' מחשבה ' אחת בלבד  .שכן
" בזוהר איתא ד ' במחשבה אחת ברא את העולם ' ,והוא ע " ד
מ " ש ' היוצר יחד לבם כו ' ' ,ואמרו רז " ל  ' :כולם נסקרים
בסקירה א חת ' ,שהוא ' צופה ומביט עד סוף כל הדורות ',
ו ' קורא הדורות מראש כו ' '  . .שכל הדורות – שהם שית
אלפי שני דהוי ע למא  ,וימות המשיח  ,ותחיית המתים – כולם
הם לפניו במחשבה ] וזכירה [ אחת .
" עד " מ כמו שאין ערוך למחשבה אחת נגד כל
המחשבות שיכול אדם לחשוב כל ימי חייו  ,ומכל ש כן נגד
עצמותו ומהותו  ,שאינה אלא התפשטות הארה א חת בעלמא
– כך כל הדורות של שית אלפי שנין וימות המשיח ותחיית
המתים אי נן אלא בחי נת זיו והתפשטות הארה א חת מבחי נת
שמו בלבד . 108אבל הקב " ה בכבודו ובעצמו הוא רם ונשא
למעלה מעלה עד אין קץ ותכלית  ,ולית מחשבה תפיסא ביה
כלל  ,שאינו נתפס ונתלבש בגדר עלמין כלל " ) תו "א וארא נז ,ג ( .

והנה ,נראה בחוש גודל הצמצום שצמצם אור אין
סוף ברוך הוא ] את עצמן [  -שהוא אין סוף ובלי גבול
ממש  -ב'מחשבה אחת' ,ושאינה לפי ערכו ומהותו
כלל  -שכאמור  ,מחשבה זו נחשבת כהארה וזיו בלבד לגבי
] (107ועיין מ"ש מזה בד"ה 'תקעו בחדש' )לקו"ת ר"ה נה ,ב – מבאר
שבריאת העולמות בבחינת מחשבתו יתברך היא באופן אחר לגמרי מכפי
שהעולמות קיימים עתה(" :פירוש שהעולמות היו כלולים היינו כידוע בפי'
כי לא מחשבותי מחשבותיכם דבאדם המחשבה לא תפעל מאומה אבל
למעלה כשעלה במחשבתו ורצונו להוות ולהאציל הנה אז נאצל ונתהווה ממש
ע"י מחשבה זו  ...ועד"ז היו העולמות והברואים כלולים בבחי' מחשבה
עילאה כשעלה ברצונו לברוא את העולם אך ודאי לא שייך כלל לומר
שהעולם כמו שהוא היה כלול במחשבה בעת שעלה ברצונו כ"א עד"מ הכח
והרוחניות שלו דהיינו שכמו שיש עשייה גשמיות כך יש עשייה שבאצילות
שהיא שרש ומקור העשיה גשמיות כמו עד"מ מתיקות התפוח ממזל המכה
בו וגבוה מעל גבוה שומר עד"ז הוא שרש העשייה למעלה באצילות כמו
האור גשמי שרשו ברוחניות הוא החכמה שנק' אור כי הכסיל בחשך הולך
וזהו הענין שהיה כלולים הברואים במחשבה עילאה כשעלה ברצונו כו' כי לא
מחשבותי מחשבותיכם ובמחשבה אחת נתהוו ברוחניות יש מאין"[.
 (108וראה תו"א כי תשא פו ,ב" :וע"ד משל כשם שמחשבה אחת אינה
נחשבת לכלום לגבי מהותו ועצמותו של האדם שיכול לחשוב מחשבות אין
קץ ומספר .כך על אחת כמה וכמה שאין המחשבה זו נחשבת לכלום נגד
עצמותו ית' כי אתה הוא קודם שנברא העולם ואתה הוא כו' .ואני הוי"ה לא
שניתי ,וכל ימות עולם הזה ועולם הבא וג"ע התחתון והעליון וימות המשיח
ותחיית המתים אינו נחשב אצלו אלא כרגע קטן".
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~ אחרי ~

עצמותו ומהותו יתברך  .והרי זהו צמצום גדול ועצום מאד
לרדת מכל אינסופיותו להת ייח ס לדבר כה נמוך כזה ,
שמחשבה זו אינה תופסת מקום א צלו יתברך כלל  ,ובכל זאת
הרי הוא יורד ומשפיל את עצמו למחשבה זו.
]ומבאר הסיבה לכך שהקב"ה מצמצם את עצמו
ויורד למחשבה אחת זו ,למרות שאינה לפי ערכו
מהותו כלל[:

והכל הוא מפני היותו 'אב הרחמים' .
109

וכל זה – הצמצום הגדול להוות כל העולמות בעלי
הגבול שאינם נחשבים אלא כ 'זכירה אחת ' אצלו – הוא מפני
שהוא ית ' ' אב הרחמים ' ,כפי שממשיך לבאר .

פירוש :שמהוה וממשיך מדת רחמנות לרחם על
העולמות ולהוותם ולקיימם תמיד בצמצום
'מחשבה אחת'.
רק מפני שהקב " ה הוא ' אב הרחמים ' – היינו  ,שיש לו
רחמנות גדולה מאוד דוגמת רחמנות האב על בנו – לכן
מור יד ומשפיל את עצמו בצמצום גדול זה כדי להוות ולקיים
תמיד כל העולמות  ,שהם לפניו ית ' כמו ' אין ' ואפס ממש. 110
כמו על דרך משל שמלך גדול יורד למקום האשפה אשר שם
מוטל איש הדיוט  ,ומרים אותו שם ומקרב אותו  ,הרי זהו רק
מפני שיש למלך רחמנות גדולה מאוד  ,דאלמלא זאת  ,לא היה
נוגע לו כלל איש זה שהוא כמעט אינו קיים בעיני המלך .

ומזה יתבונן האדם לעורר רחמים רבים על נפשו
– איך שנפלה מטה מטה מאד ,בהסתכלו בשרשו

 (109ראה לקו"ת ר"ה סב ,ד.
 (110דיוק לשונו כאן" :שמהוה וממשיך מדת רחמנות לרחם על
העולמות" ,היינו ,שעצם זה שאומרים שהקב"ה יש לו מדת הרחמנות על
העלמות ,מורה כבר על ירידה וצמצום לגבי עצמותו ומהותו ית' .כלומר,
שמלבד זאת שכל העולמות אין להם תפיסת מקום לגביו ובריאתם נעשית רק
ע"י צמצום עצום וכולם נחשבים כ'מחשבה וזכירה אחת' אצלו – הנה ,עוד
זאת ,גם מדת רחמנותו של הקב"ה ,שהיא אחת המדות והספירות העליונות,
הרי גם היא צריכה להתהוות ולהתחדש מאין ליש ,כי הקב"ה עצמו למעלה
מכל גדר וציור ,גם הגדרה זו של רחמנות ,ולכן כדי שנוכל לומר שהקב"ה
מרחם ,תחילה יש 'להוות' מדה זו שהיא רחוקה ממנו באין ערוך ,ואזי הוא
מתלבש בו ומרחם על ידו )והדברים עמוקים ואכ"מ להאריך בענין מדותיו
ית' ויחודם בו ית' עצמו עם היותם למטה ממנו באין ערוך(.

' ַדע ֵמ ַא ִין ָבּ ְא ָת'  ,פירוש :מבחינת 'אין' ,שהוא
]הוא[ בחינת 'אב הרחמים'.
111

וכאשר האדם מתבונן ומעמיק דעתו בכל הנ " ל ) שכל
העול מות אינם נחשבים לכלום לפניו ית ' ,וזה שהוא מהווה
אותם הוא רק מפני רחמנותו הגדולה (  ,יכול לעורר רחמים
רבים על נפשו האלקית  .שכן  ,שורש הנפש האלקית הוא
מבחינת ' אב הרחמים ' ,היינו  ,ממהותו ועצמותו ית ' ,כאמור
לעיל ד ' חלק הוי ' עמו ' ,שנשמות ישראל הם חלק אלקה ממעל
ממש  .וזהו גם הפירוש הפנימי במה שאמרו רז " ל ' דע מאין
באת ' ,שעל האדם לדעת ששורש ומקור נשמתו הקדושה
) שמשם היא ' באה ' ונמשכה למטה ( הוא מבחי ' ' אין ' ,היינו ,
מבחינה עליונה מאוד  ,עד שאין האדם שום תפיס ה והשגה
במדריגה זו  ,ולכן היא נקראת ' אין ' לגביו  ,שכאילו אינו קיים
ב ' עולמ ו ' .

ואם כן ,הירידה שירד מאור פניו יתברך היא
גדולה מאד ,ו'מאיגרא רמא כו' ] לבירא עמיקתא[' .
112

וכאשר האדם משים אל ליבו דבר זה  ,יתעורר ברחמים
גדולים מאוד על ירידה גדולה זו של נשמתו  .דככל שהירידה
וההשפלה גדולה יותר  ,כך תהיה התעוררות הרחמים על זה ,
כנראה בחוש  ,שמל ך גדול מרגיש יותר רחמנות על איש
הדיוט המוטל באשפה מ אשר הרחמנות שמרגיש על שר גדול
העומד לפני המלך  .וכך בנוגע לירידת הנשמה למטה  ,שירד
' מאיגרא רמא לבירא עמיקתא ' ממש  ,מעצמות אור אין סוף ,
עד לגוף הגשמי והחומרי  ,וזוהי ירידה עצומה  ,ולכך
הרחמנות על זאת גדולה ביותר .

ובזה יתמרמר נפשו מאד ,ונגעה עד נקודת הלב
ממש ,ש ִי ְכ ֶלה נפשו ולבבו ,וישוב אל ה'.
ומן ההתבוננות בירידה עצומה זאת יתעורר במרירות
גדולה מאוד  ,עד שנגעה בנקודת לבבו ממש  ,שכ מעט אינו
יכול להכיל בליבו רגש זה  .שכן מכיר על מקומה האמיתי של
הנשמה  ,וכמה שירדה למטה  ,ו מזה יתמרמר – כיצד אפשר
להיות דבר כזה? ומרגש זה ירצה להשיב את נפשו אל מקומה
האמיתי – המקום אשר מ שם נחצבה  ,מהותו ועצמותו ית ' –
ואכן ישוב אל ה ' בכל ל בו ונפשו .

 (111אבות ג ,א.
 (112ראה חגיגה ה ,ב.
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~ כי ביום הזה יכפר ~

ועל ידי תשובה מאהבה רבה כזו ,הנה' ,הזדונות
נעשו כזכיות' .
113

על תשובה גדולה כגון זו – שהוא מאהבה רבה כ ל כך
עד שכמעט כלתה נפשו מרגש אהבה ותשוקה זו לשוב אל ה '
– אמרו רז "ל ' הזדונות נעשו כזכיות ' ,כפי שממשיך לבאר
הפירוש הפנימי בזה .

פירוש :כשם שעל ידי ה'זכיות' תתעלה נפשו
באור ה' ) כמבואר לעיל ( ,כך תתעלה נפשו על ידי
המרירות הגדולה הזאת מחמת ה'זדונות'.
כמו שמבואר למעלה ) בענין ' אני כברוש רענן ' (  ,שעל
ידי ה 'זכיות ' – היינו  ,קיום התורה ומצות – תתעלה נפש
האדם להיות נכלל באור אין סוף ב " ה ממש  ,הנה  ,כך תתעלה
נפשו על ידי המרירות הגדולה הזאת שנתעוררה מחמת
ה ' זדונות '  .שכן כאשר התבונן והכיר עד כמה התרחק מן
הקב " ה מחמת עוונותיו ) ש פעל ירידה גדולה יותר מן עצם
הירידה של הנשמה בתוך גוף הגשמי  ,כנ " ל בענין ' נפש
אויביך יקלענה ' (  ,יתעורר במרירות גדולה  ,ושוב ירצה לשוב
ולהתקרב אל ה ' באהבה רבה עד שכמעט כלתה נפשו ממש ,
שאינו יכול לסבול בל בו המחשבה הזאת של הריחוק שגרם
בנפשו מן ה '  .ונמצא  ,שהזדונות עצמן כביכול גרמו והביאו
לא ותה העלייה שנעשית על ידי הזכיות  ,ולכן  ,על ידי ענין זה
' הזדונות נעשו כזכיות ' ממש .

ו'במקום שבעלי תשובה' כו'.
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פרק יא
כח הבעל תשובה להגיע למדריגת 'צור העליון' – שרש
שרשי ההתהוות; ענין 'השיבנו ה' אליך ונשובה'
]הולך ומבאר כיצד אפשר להיות שעל ידי
התשובה הגדולה הזאת תתהפכו הזדונות להיות
כזכיות ממש .דנתבאר לעיל שהזדונות נעשות
כזכיות מחמת שסוף סוף הם גורמים לאותו דבר –
התקרבות יותר אל ה' .אך עדיין לא מבואר כיצד
יתכן שהזדונות מתהפכות ממש להיות כזכיות .וכן
יבאר על פי האמור לעיל שבעלי תשובה מגיעים
ל'מקום' נעלה כזה שאין ביכולת של הצדיקים
הגמורים להגיע לשם – איזה 'מקום' ומדריגה מדובר
כאן.
וזהו שממשיך ומבאר להלן[:

ד .כי ,הנה ,במשה רבינו כתיב " :ושמתיך
בנקרת הצור" כשרצה להוריד י"ג מדות הרחמים.
115

כאשר מ שה רבינו רצה להוריד את הי "ג מדות הרחמים
כדי להשתמש בהן לקבל סליחה וכפרה עבור חטא העגל ) וכן
עבור הדורות הבאים (  ,כתיב ' ושמתיך בנקרת הצור ' ,שלפי
פשוטו ביאור הכתוב הוא  ,שהקב " ה ָשׂ ם את משה במקום
חקוק בהאבן ) על ההר (  ,שיהי ' טמון שם שלא יבוא שום היזק
למשה כאשר הקב " ה יעבור לפניו ) ' כי לא יראני האדם וחי '
כנאמר לפני פסוק זה ( .אך  ,להלן יבאר המשמעות הפנימית
ב ' צור ' ,שקאי על מדריגה גבוהה מאוד .
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על פי זה יבואר הפירוש הפנימי במה שאמרו רז " ל:
' במקום שבעלי תשובה עומדים  ,צדיקים גמורים אינם יכולי ם
לעמוד שם ' ,ובזהר מפרש הטעם לכך – ' דמשכין ליה בחילא
יתיר ' ,שנמשכים ) בתשוקה גדולה ( אל ה ' עם יותר כח )גם
מאשר הצדיקים (  .כלומר  ,צדיק גמור שלא עבר עבירה מימיו
אין ביכולתו להגיע לאהבה רבה וגדולה כגון זו המבוארת
כאן  ,שעל ידה 'זדונות נעשו לו כזכיות ' ממש ,דלא יגיע
למרירות זאת על גודל הר יחוק שגרם בין נפשו לה ' על ידי
העוונות  ,שהרי לא עבר עבירה מימיו .ולפי זה מובן אשר
בבחינה זו ה ' מקום ' והמדריגה שאליה מגיעים הבעלי תשובה
היא נעלית יותר מזו שביכולת הצדיקים להגיע אליה .

 (113יומא פו ,ב.
 (114ברכות לד ,ב .סנהדרין צט ,א .לקו"ש חי"ד ע' .361

פירוש:
 -לבאר ענין זה על פי פנימיות הענינים .

מבחינת 'צור עליון' ,מקור ושרש כל שרשי
התהוות.
' צור ' קאי על מקור ושורש כל שרשי התהוות  .דהיינו ,
שיש מדריגה שהיא שורש התהוות העולמות והנבראים  ,אך
ישנה עוד מדריגה שהיא למעלה מזו והיא המקור והשורש אל
המדריגה שמשם נמשך התהוות העולמות בפועל  .וזהו בחי '
הצור  ' ,צור עליון '  .ודווקא בבחינה נעלית זו הנקראת ' צור '
מושרשות הי "ג מדות הרחמים  ,שזוהי דרגא שלמ עלה לגמרי
מכל גדר העולמות  .וזו היא הדרגא שאליה מגיע הבעל

 (115שמות לג ,כב.

חסידישע

32

~ אחרי ~

תשובה על ידי התשובה הגדולה שלו שהיא מאהבה  ,ודרגא זו
יש בכחה להפוך גם את הזדונות לזכיות  ,להיותה למעלה מכל
גדרי סדר השתלשלות העולמות  ,וכפי שיבאר כל זה באריכות
יותר להלן .

ֻצּ ְב ֶתּם".
כמו שכתוב " ַה ִבּיטוּ ֶאל צוּר ח ַ
116

וההוכחה לכך שמשמעות מילת ' צור ' היא גם כן מענין
שורש ומקור ) ולא רק כפי משמעותה הפשוטה שהיא לשון
אבן ודבר חזק ותקיף מאד (  ,היא ממה שכתוב ' הביטו אל צור
חוצבתם ' ,דפירוש כתוב זה הוא  ,הביטו והסתכלו אל הסלע
אשר נחצבתם ונחתכתם ממנו  .ומזה אנו רואים שמד מה
הכתוב את הצור למקור ושורש של איזה דבר אשר משם
נחצב .
וכאשר משה רבינו רצה להוריד את הי "ג מדות הרחמים
למטה  ,הקב " ה ָשׂ ם אותו  ,כביכול  ,בהמקום והמדריגה אשר
משם רצה להמשיך למטה – בחינת ה ' צור '  ,מקור הי "ג מדות
הרחמים  ,שבכוחם דווקא להפוך את העוונות לזכיות בגלל
גו דל מעלתו  ,כנ " ל .
]מבאר הטעם לכך מדוע נק' שורש זה בשם 'צור'
דוקא .כלומר ,אף שמבואר ש'צור' משמעו ענין מקור
ושורש ,הנה יש להבין את השייכות שיש בין בחינה
זו לענין הצור כפשוטו ,שהוא מין אבן )כפי
שממשיך([:

ונקרא 'צור' כמו למשל צור החלמיש ,שמכין בו
להוציא האש ,שהיסוד האש שבו הוא בכח
ובהעלם ולא בפועל.
עוד טעם שנקרא ' צור ' הוא כמו למשל ' צור החלמיש '
שהוא אבן שמכין בו בכח כדי להוציא האש ממנו  .וכיצד יתכן
דבר זה – אבן שמוציא אש? כי ישנו יסוד אש טמון בו ,והוא
בכח ובהעלם ולא בפועל  ,ועל ידי שמכין בו בכח  ,מוציאים
יסוד האש שב ו מן ההעלם אל הגילוי .

כך ,כביכול ,נקרא 'צור'' ,צור חיינו'  ,כי הוא
שרש ומקור לכל שרשי ההוי"ה ,ושרש ההוי"ה
הוא בו בהעלם בכח ולא בפועל.
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 (116ישעי' נא ,א.
 (117נוסח תפלת 'מודים'.

פרשה

ועל פי זה יובן תוכן ענין בחינת ' צור עליון ' ,וכמ " ש
' צור חיינו ' ,שהוא השורש ומקור ) ' צור ' ( לכל שרשי
ההתהוות ) ' חיינו ' (  ,ומדריגות אלו שהם שרשי ההתהוות
בפועל הם כלול ים בבחינת ' צור ' בהעלם ובכח .
כלומר  :הטעם שנקרא ' צור ' הוא על שם ב ' הענינים
האמורים בפירוש ' צור ' – א ( מקור ושורש הדברים  ,וב (
שהכל כלול בו בהעלם ובכח ולא באופן גלוי .
והיינו  ,שבחינה זו של ' צור ' היא המקור והשורש היותר
עליון שממנו נמשכים כל האורות והגילוי ם של סדר
השתלשלות ומהם כל העולמות כולם  .אך  ,בבחינה זו עצמה
כל הדברים הללו הם כלולים שם בהעלם שמציאותם אינה
ניכרת וגלויה שם מחמת שהם כלולים ומיוחדים שם  ,כזיו
השמש כפי שהוא בתוך כדור השמש עצמו ,ששם מציאותו
לא ניכרת כלל להיותו כ לול ובטל לגמרי במציאות מאור
השמש .

שמבחינת שם הוי' ,להיות מהוה כל הנמצאים
מאין ליש ,שהוא בחינת 'אש אוכלה' הנ"ל.
בחינת שם הוי ' הי א שורש ומקור ההתהוות בפועל ,שעל
ידי מדריגה זו נעשית התהוות כל הנמצאים מאין ליש ) שלכן
הוי ' הוא מלשון מהווה  ,כי הוא הכח האלקי הנד רש
להתהוות ( .והוא בחינת ' אש אוכלה ' הנ " ל  ,ר " ל  ,אורו ית '
השייך להתהוות  ,קיום וחיות העולמות  ,שנמשך למטה אך
ורק כאשר ישנו דבר להיות נאחז בו ) כמבואר לעיל (.

אבל בחינת ה'צור' הוא שממנו נמשך ונתהווה
118
בחינת 'אש אוכלה' הנ"ל.
אך  ,בחינת ה ' צור ' ה י א השורש שממנה נמשך ונ תהוה
בחינת ' אש אוכלה ' הנ " ל  ,היינו  ,בחינת הוי ' שהוא שורש
ההתהוות בפועל )ולא שרש שרשי ההתהוות  ,שזהו בחינת
ה ' צור ' ( .
]לפי זה חוזר להאמור לעיל בענין הבעלי תשובה
שמגיעים למקום ומדריגה שאפילו צדיקים גמורים
אינם יכולים להגיע לשם ,והולך ומסביר שבעלי
תשובה מגיעים לבחינה נעלית זו של ה'צור' ,ואשר
משם דווקא נמשך הכח האלקי שבכוחו להפוך את
הזדונות לזכיות[:

] (118ועיין בפרדס שער י"א פרק ג' .ועיין מ"ש סוף ד"ה 'והיה
מספר בני ישראל' ]לקו"ת במדבר ו ,ב[[.

חסידישע

~ כי ביום הזה יכפר ~

והנה ,גדול כחן של בעלי תשובה שמגיעים עד
בחינת ה'צור' הנ"ל.
וזהו מה שמבואר לעיל ש ' במקום שבעלי תשובה
עומדים  ,צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד שם ' ,שהמקום
שאליו מגיעים הב עלי תשובה ) שעל ידם נעשה זדונות
כזכיות ( הוא עד לבחי ' ה ' צור ' הנ " ל – שורש ומקור שרשי
ההוי " ה ) שממנו נמשך י "ג מדות הרחמים (.

כמו למשל :אם נכבה מאור האש ,מוציאים האש
מצור החלמיש.
אם אור האש הגלוי נכבה  ,אזי כיצד מוציאים עוד אש ?
על ידי הכאה ב צור החלמיש  ,שבכך ניתן להוציא את האש
שנמצא בו בהעלם .

כך הענין בבעל תשובה – שנכבה אצלו מאור
ה'אש אוכלה' ,לפי שאין להם בחינת הפתילה
והעצים להתאחז בהם האור – שהן הם תורה
ומעשים טובים – הנה ,על ידי המרירות הגדולה
בנקודת הלב ,שהוא למעלה מהזמן ,ואין חפץ
בזמן ומקום כלל ,שמואס בחיי נפשו – כענין רבי
אליעזר בן דורדיא שבכה עד שיצאת נשמתו –
הרי מחמת זה מגיע לבחינת ה'צור' ,למעלה מעלה
120
מבחינת התהוות הויות והמשכת זמן ומקום.
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כך הוא ענין הבעל תשובה  ,שמאחר שנכבה אצלו מאור
ה ' אש אוכלה ' הנ " ל  ,כי אין לו תורה ומצות שבהם יכול אורו
ית ' להימשך ו להתאחז  ,והנה  ,על ידי המרירות הגדולה
שמתעוררת בו מחמת הכרתו בגודל ריחוק ו מ ה ' ,הרי הוא
מגיע לבחי ' ה ' צור ' ,למעלה מעלה מבחינת התהוות הויות
והמשכת זמן ומקום .
והטעם שעל ידי מרירות זו מגיעים לבחי' ה ' צו ר ' הוא ,
לפי שרגש המרירות שמתעורר בו נובע מ נקודת הלב ממש ,
היינו הנקודה הפנימית והעמוקה ביותר של הלב ,ש בחינה זו
הי א למעלה מהזמן  ,ו כשהאדם מגיע לבחינה זו הרי אינו רוצה
בזמן ומקום כלל  ,כי הוא מואס בחיי נפשו להיותו בתכלית
הריחוק מה ' ) כמעשה המובא בגמ ' של רבי אליעזר בן

דורדייא  ,שבכה במ רירות גדולה על עבירותיו עד שיצאה
נשמתו ממש ( – ול כן  ,על ידי זה מגיע למקום ומדריגה שאין
בו זמן ומקום  ,דהיינו  ,בחי ' ה ' צור '  ,שהוא השרש של שרשי
ההתהוות  ,כולל המקום והזמן .
ועל ידי שמגיע לדרגא נעלית זו  ,בחינת הצור  ,אז
מוציאים ממנו האש מן ההעלם אל הגילוי  ,היינו שחוזר ומאיר
אצלו ה ' אש אוכלה ' ואור ה ' .

ולכן ,יצאת בת קול שהוא מזומן לחיי עולם הבא,
כמעשה הצדיקים שנהנין ] בעולם הבא[ מזיו תורתן
ועבודתן ,ואף שלא היה לו תורה ומצות ] ,אלא רק [
מפני היותו דבוק במקורא ושרשא דכולא.
ולכן  ,זכה ר' אליעזר בן דורדייא לחיי עולם הבא  ,עם
היות שלא היה לו תורה ומצות שעל ידן יכול לזכות לזה
) כמעשה הצדיקים שבעולם הבא נהנין מזיו השכינה בעולם
הבא מחמת קיום התורה ומצות בעולם הזה (  ,כי הוא היה
דבוק במקורא ושרשא דכולא  ,בחי ' ה ' צור ' הנ " ל  ,על ידי
התעוררות המרירות הגדולה הזאת .

אך ,לא כל אדם זוכה לזה.
אמנם  ,לא כל אדם יכול לזכות לזה  ,היינו  ,להיות
במדרי גת ר ' אליעזר בן דורדייא  ,בבחי ' בעל תשובה ,
שיתעורר במרירות גדולה ואהבה רבה כל כך עד שמגיע
לבחינת ה ' צור ' – מקורא ושרשא דכולא – ש משם נמשך הכח
שזדונות נעשו לו כזכיות  ,שהרי ז ו הי מדריגה גבוה ה מאוד .

ולכך ,אנו מתפללים " :השיבנו ה' אליך ונשובה"
– שיהיה תחלה 'אתערותא דלעילא' ] ' השיבנו ה '
אליך' – מלמעלה למטה[ ,בכדי שיוכל להיות אחר כך
'אתערותא דלתתא' 'ונשובה' אחר כך.
121

וזוהי הסיבה שאנו מתפללים ומבקשים מה ' ' :השיבנו
ה ' אליך ונשובה ' ,דהיינו  ,שמב קשים מאת ה ' להשיב אותנו
אליו  ,שת היה תחילה ' אתערותא דלעילא ' בדרך מלמעלה
למטה  ,בכד י שיוכל להיות אחר כך התעוררות מלמטה מן
האדם  ,כהמשך הכתוב  ' :ונשובה ' ,שההתעוררות מלמעלה
תגרום לתשובת האדם שיוכל להגיע למדריגה נעלית זו דבחי '
ה ' צור ' .

 (119עבודה זרה יז ,א.

] (120כמו שכתוב שם 'הנה מקום אתי'[.

פרשה
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 (121איכה ה ,כא.
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~ אחרי ~

ואף כי לעולם ב'אתערותא דלתתא' תלוי
'אתערותא דלעילא'.
אף כי הכלל הוא בכל מקום שכל התעוררות והמשכה
מלמעלה תלויה בהתעוררות ועבודה מלמטה ) כמאמר הזהר :
' באתערותא דלתתא אתערותא דלעילא ' (  ,ואם כן  ,איך ניתן
לבקש שתהיה תחילה התעוררות מלמעלה ) ' השיבנו ה '
אליך ' ( כדי שיוכל להיות אחר כך התעוררות מלמטה  ,הרי
זהו בהיפך מהכלל האמור ש ' באתערותא דלתתא ' דווקא תלוי
' אתערותא דלעילא '?

אף על פי כןַ ' ,ח ֵדש ָי ֵמינוּ ְכּ ֶק ֶדם'  ,פירוש :כמו
שהיה תחלת בריאת העולמות מחמת רצונו
הטוב" ,כי חפץ חסד הוא".

פרשה
]ועל פי זה יבאר 'חדש ימינו'[:

ועל זה אנו מבקשים ] 'חדש ימינו '[ שיאיר עלינו אור
חדש מבחינת ה'צור' הנ"ל ,אף שנפסק ממנו
האור הראשון מבחינת 'אש אוכלה הוא'  -האור של
התהוות הנמשך ע "י תורה ומצוותְ ,ו ָה ִיינוּ כמו בחושך
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 שנכבה אצלנו ה ' אש אוכלה ' של שם הוי ' ,בכל זאת ' חדשימינו ' ,נא ל ה משיך עלינו אור ) ' יום ' ( חדש  ,שזהו האור הבא
מבחינת ה' צור ' ,מקור כל ההויות ,שהוא אור חדש ממש.
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הגם שבדרך כלל הסדר צריך להיות שבאתערותא
דלתתא נעשה אתערותא דלעילא  ,עם כל זה  ,מבקשים ) בסיום
הכתוב דלעיל  ' (:חדש ימינו כקדם ' ,ר " ל :שיהיה חידוש
בסדר הדב רים וכללי העבודה  ,שתמורת הסדר שישנו עכשיו ,
יהיה כימי קדם  ,דהיינו כמו שהיה תחילת בריאת העולמות ,
ש כמבואר לעיל היה רק מחמת רצונו הטוב  ,מלמעלה למטה ,
בלי שום התעוררות מלמטה  ,רק ' כי חפץ חסד הוא ' – כמו כן
יהיה הסדר עתה  ,שתחילה תהיה התעוררות בדרך מלמעלה
למטה כדי ל השיב אותנו אליו ית ' מלמטה למעלה .

וענין 'חדש ימינו'.
שהרי לכאורה היה יכול לומר ' חדש את הדברים כמו
מקדם ' ,ומדוע נקט הכתוב לבטא זאת ב לשון ' ימינו ' דווקא .
אלא הענין הוא :

– כי ה'ימים' נקראים המשכת אור ה' ,כמו
שכתוב "לא יהיה לך עוד השמש לאור יומם כו',
והיה לך הוי' לאור עולם".
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' יום ' מורה על המשכת אורו ית ' ,כמ " ש ' ויקרא אלקים
לאור יום ' ,שאור יש לו יחס ליום  .וכן כתיב על לעתיד לבוא
' לא יהיה לך עוד השמש לאור יומם כו ' ,והיה לך הוי ' לאור
עולם ' ,הרי שמדמה אור היום לאור של הוי ' ,היינו המשכת
אורו ית ' .
 (122איכה שם.
 (123ישעי' ס ,יט.

פרק יב
יישוב הקושיות מתחילת המאמר; מקור הסליחה
והכפרה בעצמותו ית' ממש
]ועל פי כל זה יתרץ הקושיות מתחילת המאמר[:

וזהו "כי ביום הזה" – שהוא יום הכפורים ,יום
התשובה )כנ "ל בתחילת המאמר ( ,שמתעורר ומתגלה
למטה בחינת 'חפץ חסד' ] -בחי' ה' צור' כנ " ל[ על ידי
החמשה תפלות.
ידוע  ,שהחמשה תפלות של יוה " כ הם כנגד ה ' מדריגות
באלקות זו למעלה מזו  ,ועל ידי כל תפלה נפעלת המשכה
והתגלות מדריגה זו שכנגד אותה התפלה  .וכאשר בני ישראל
מגיעים להתפלה החמישית – שהיא כנגד מהותו ועצמותו ית '
ממש – אזי מתעוררת ומתגלית למטה בחינה עליונה זו ) בחי '
' צור ' כנ " ל ( . 125ומבואר לעיל ש כאשר בחינה זו נמשכת

' (124היינו' כאן פירושו אנחנו היינו בחושך )ולא 'היינו' במובן של
'כלומר'(.
 (125ראה תורת מנחם תשט"ז ח"א ע' " :33וזהו שהתפלות דיום הכפורים
חלוקים מהתפלות דכל השנה ,שהתפלות דכל השנה הם ג' או ד' ,בימי החול
יש ג' תפלות ,ובשבת וימים טובים וראשי חדשים יש ד' תפלות ,שכל זה הוא
בהגבלה ,אמנם ביום הכפורים יש חמש תפלות ,והיינו ,לפי שיום הכפורים
הוא זמן התשובה לתקן הפגמים ע"י ההמשכה שלמעלה משם הוי' ,כמ"ש כי
ביום הזה יכפר עליכם גו' )יכפר עליכם סתם ,ולא נאמר מי יכפר( לפני הוי'
תטהרו ,שהטהרה היא למעלה משם הוי' ,לכן צ"ל ביום הכפורים חמש
תפלות ,לפי שאז העבודה היא מבחי' היחידה דוקא .וכמו"כ הוא גם ביום
הכפורים גופא ,הנה עם היות שעיצומו של יום מכפר במשך כל היום,
מתחלת יום הכפורים עד רגע האחרונה ,מ"מ ,עיקר התשובה היא בתפלת
נעילה דוקא ,היינו ,לא בד' תפלות שלפנ"ז שדוגמתם יש גם בכל השנה ,שאז
העבודה היא ע"ד עבודת הצדיקים ,אלא בתפלת נעילה דוקא ,תפלה

חסידישע

פרשה

~ כי ביום הזה יכפר ~

ומאירה בדרך מלמעלה למטה  ,אז ניתן לאדם הכח להתעורר
בתשובה גדולה זו מלמטה למעלה  ,כענין ' השיבנו ה ' אליך –
ואז עי "ז – ונשובה ' .

לכך" ,יכפר עליכם" סתם' ,מאן דלית ליה שם
ידיעא ,ולא אתפס בשם ,ולא אתרמיז בשום אות
וקוצא כלל' .
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" כ י הנה  ,א ין סוף ב״ה מצד עצמו לא שיי ך לקרותו
בשום שם כלל  ,כי לא שייך קריאת שם רק בדבר שיש בי ה
תפיסא והשגה  ,והשם מגביל אותו ומורה עליו  ,אבל מהותו
ו עצ מותו ית׳  ,דלית מחשבה תפיסא ביה כלל  ,לא שייך בו
שום שם כלל " )אוה " ת דברים ב ' ,ע' תתקצו ( .
וזוהי הדרגא שנמשכת למטה ופועלת הכפרה ביוה " כ ,
ולכן נאמר ' יכפר ' בלי לפרש מי הוא המכפר  ,כי באמת אי
אפשר להגדיר ולהגביל מדריגה זו בשם פרטי  ,ובכח התגלות
מדריגה זו נעשית הכפרה  ,כ פי שיבאר להלן בפרטיות יותר .
]יבאר ההבדל הכללי בין שמותיו יתברך לבין
הקב"ה עצמו[:

כי שמות ההוי"ה מורים על המשכת מאין ליש,
מהעלם אל הגילוי ,להיות 'ממלא כל עלמין'
ו'סובב כל עלמין'.
כל שם משמותיו הקדושים של הקב " ה מורה על המשכה
מסוימת של אלקותו ית ' בתוך העולמות והנבראים  .כמו
עד " מ תוכן ענין שם האדם  ,שהוא כדי שאחרים יכולים
לקרותו בשמו  ,דלעצמו אינו זקוק לשם  .נמצא  ,אשר השם
הוא רק בשביל הזולת  ,ועל ידי השם האדם מתייחס אל
החוצה הימנו  .וכך הוא ענין שמותיו של הקב " ה  ,שכולם
מורים על היחס והשייכות של ה ' עם ה 'זולת ' – הי ינו ,
העולמות והנבראים  .וכל אחד מז ' שמות של ה ' מורה על
המשכה ויחס אחרת ) שם א -ל מורה על המשכת חסד עליון
ממנו ית ' ,שם אלקים – המשכה והתייחסות אל העולם
בבחינת מדת הדין  ,וכן בכולם (.
ובכללות  ,כל שם מורה על המשכה מסויימת להיות בחי '
' ממלא כל עלמין ' ו ' סובב כל עלמין '  ,ה יינו שמעצמותו יתברך

החמישית .וזהו שבתפלת נעילה אומרים אתה נותן יד לפושעים ,דאתה נותן
יד הוא המשכת יד החמישית ,שהוא ההמשכה על התשובה".
 (126וראה זח"ג יא ,א )ציון הזהר ע"פ לקו"ש פ' ראה ח"ב ע' ) 696נדפס
גם באג"ק שלו ח"כ ע' שיז((.
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שלמעלה מכל גילוי  ,יומשכו אורות וגילויים מאיתו  ,שהם
אורו יתברך הבלי גבול שמאיר בעולמות באופן שאינם
מרגישים אותו בגלל גודל מעלתו ) ' סובב ' (  ,והאור המוגבל
והמצומצם לפי ערך העולמות ומתלבש בהם בצורה פנימית
) ' ממלא ' ( .

מה שאין כן הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו לא
שייך עליו לומר לא בחינת 'ממלא כל עלמין' ,ולא
בחינת 'סובב כל עלמין' ,שאינו בגדר עלמין כלל.
ואילו בהקב " ה עצמו לא שייך לומר לא בחינת ' ממלא
כל עלמין ' ואפילו לא בחינת ' סובב כל עלמין ' ,שהרי הקב " ה
עצמו אינו בגדר ' עלמין ' כלל  .היינו  ,שהאור המוגבל הנ משך
ממנו בודאי אין שייך לומר בו יתברך עצמו אור זה  ,שהרי
הוא מוגבל ומצומצם  ,והקב " ה למעלה לגמרי מענין ההגבלה ,
אלא יתירה מזו  ,גם האור הסובב  ,שהוא בבחינת בלי גבול,
בכל זאת לא שייך לומר עליו יתברך עצמו אור זה  ,כי סוף כל
סוף גם אור זה יש לו שייכות מסוימת לעולמות  ,שלכן נקרא
' סובב כל עלמין '  ,שגם אור זה הוא לצורך התהוות וקיום
העולמות  .משא " כ הקב " ה עצמו הוא למעלה לגמרי מכל גדר
העולמות  ,ואינו מתייחס אליהם גם בצורה מקיפה ובאופן של
רוממות עליהם  ,אלא הוא באין ערוך לגמרי מהם .

ושם מקור הסליחה וכפרה – "נושא עון ,ועובר
על פשע" .
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ושם – במהותו ועצמותו ית ' ) בחינת ' צור ' ( – הוא
מקור הסליחה וכפרה  ,וכמבואר לעיל בענין י "ג מדות
הרחמים  ,שמקורן בבחינה זו שלמעלה מכל שם  ,ועל ידי
המשכתן נפעלת הכפר ה  ,כמ " ש בי "ג מדות אלו ' נושא עון ,
ועובר על פשע '  .וזהו שיום זה הוא יום הכיפורים  ,יום של
כפרה וסלי חה  ,מכיון שאז נמשך מבחינה נעלית זו שהוא
מקור הסליחה והכפרה .
]ומבאר הטעם לכך שמקור הסליחה הוא
מהקב" ה עצמו שאינו בגדר עלמין כלל[:

כי לפניו יתברך – לגבי עצם מהותו כביכול – לא
שייך שום פגם ועון ופשע ,כי אם ] רק[ בהמשכות
היורדות מאור פניו יתברך על ידי כמה צמצומים
ומסכים ולבושים רבים.
 (127איכה שם.
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חסידישע

~ אחרי ~

אצל הקב " ה ישנם שתי מדריגות :
א ( מדריגה שבה הקב " ה הגביל את עצמו כביכול ) שהיא
" בהמשכות היורדות מאור פניו ית ' על ידי כמה צמצומים
וכו ' " (  ,שהקשר שלו עם יהודי הוא כאשר היהודי לומד תורה
ומקיים מצוות  .מצד מדריגה ז ו  ,אם היהודי לא מחובר לתורה
ולמצותיה  ,הוא מאבד הקשר שלו עם הקב " ה .
ב ( מדריגה עמוקה יותר של התקשרות ) מהותו ועצמותו
ית ' עם מהות היהודי (  ,שמצידה אפילו כאשר היהודי חטא
ועשה היפך רצונו של הקב " ה  ,בכל זאת הקב " ה  ,מרוב אהבתו
ליהודי  ,מוחל וסולח לו  .במדריגה עליונה זאת הקשר אינו
מוגבל בקיום תנאים מסויימים מצד היהודי  ,אלא גם כאשר
הוא חטא ופרק עול  ,עם כל זה  ,הקב " ה קשור עמו ואוהב
אותו. 128
וביוה " כ כאשר מדריגה זו נמשכת ו מתגלית בנפש
האדם  ,נעשה האדם 'טהור ' לגמ רי מכל נדנוד עבירה  ,כי לגבי
בחינה זו אין שום תפיסת מקום לחסרון ופגם בהקשר שלו עם
הקב " ה .

פרשה
]ולפי זה יבאר הפירוש הפנימי של המשך הכתוב
ד'כי ביום הזה יכפר עליכם'[:

וזהו "מכל חטאתיכם ,לפני ה' תטהרו" .
– 'לפני הוי"ה' דוקא ,דהיינו ,בטרם שנאצלו
בחינת המשכת ההויות להוות כל הנמצאים -
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למעלה מכל האורות של ' ממלא ' ו ' סובב ' השייכים לעולמות ,
כנ " ל ,ואזי 'תטהרו' ,כשתעלו ותגיעו למדרגה
ההיא ,דהיינו ,לבחינת 'צור' הנזכר לעיל  -אזי
נעשה 'טהור ' לגמרי מכל העוונות  ,וכאמור  ,ששם " לא שייך
שום פגם ועוון " .וההעלאה לבחינה זו נעשית ביוה " פ דווקא
היות שאז נמשכת הארה מבחינת ' כי חפץ חסד הוא ' כנ " ל ,
שזוהי ההתעוררות מלמעלה ) ' השיבנו ה ' אליך ' ( ה מעלה את
130
האדם מלמטה למעלה להגיע לבחינה זו )'ונשובה'(.

 (129סוף הפסוק של הד"ה 'ביום הזה יכפר'.

 (128אין כוונת הדברים שבמדריגה פנימית ועמוקה זו ,ענין המצות אינו
נוגע ח"ו; דאדרבה ,המצות שניתנו בסיני שורשן בעצמיותו של הקב"ה
)'אנכי ה' אלקיך' – 'אנכי' ,דלא אתרמיז לא בשום אות וקוץ( .אלא הכוונה
היא לומר ,שההתקשרות של הקב"ה עם ישראל אינה מוגדרת במאומה .זוהי
התקשרות פנימית ועמוקה שאינה תלויה בשום תנאים ,גם לא בענין המצות.
ולפיכך ,גם יהודי שחטא ,אעפ"כ הקב"ה אוהבו וקשור עמו.

] (130ועיין בהרמ"ז סוף פרשת אחרי' :תטהרו' בגימטריא 'כת"ר'.
כי הנה ,תרי"ג מצות עם ז' דרבנן הם ממשיכים תר"ך עמודי אור.
אך ,אם חטא על הנפש ,וחסר ופגם בהמשכות הנ"ל ,הנה ,התיקון
לזה הוא על ידי התשובה ,שגדול כחה למלאות כל הפגמים
והחסרונות.
וזהו ענין 'תטהרו' בגימטריא 'תר"ך' כו'.
ועיין מ"ש בד"ה 'כי המצוה הזאת אשר אנכי מצוך' כו'[.

חסידישע

~ כי ביום הזה יכפר ~

פרשה
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~ המאמר בלשונו כפי שמופיע בתורה אור ~
עם הוספת קצת סימני פיסוק  ,ופיתוח ראשי -תיבות  ,וחילוק לקטעים

כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל
חטאתיכם לפני ה' תטהרו )רבות תולדות פס"ה
גבי שני גדיי עזים טובים .אחרי ספ"ך וספכ"א .אמור
ס"פ כ"ז .שלח לך פי"ו גבי במאזנים לעלות שה"ש רבה
בפסוק כאהלי קדר .ובפסוק אל גנת אגוז .ובפסוק
אחות לנו קטנה ובפתיחתא דאיכה בד"ה רבי יצחק
פתח תחת אשר לא עבדת( .הנה יש להבין מה שכתוב
יכפר סתם והל"ל יכפר ה' כו' .אך נודע שיום הכפורים
הוא יום התשובה וענין התשובה הוא להשיב נפשו
האלהית למקור חוצבה כמו שהיתה קודם השתלשלות
וירידת המדרגות לעוה"ז להתלבש בגוף האדם הגשמי
שאז היתה כלולה במקורא ושרשא דכל עלמין אור א"ס
ב"ה .וכמ"ש בזהר על פסוק ויפח באפיו נשמת חיים מאן
דנפח מתוכו נפח שמתחלה היה ההבל כלול במקורו
ושרשו דהיינו במהותו ועצמותו ממש אלא שלאחר
ירידתו והשתלשלות המדרגות נשתנה ממהות למהות
וירדה להתלבש בגוף האדם בעוה"ז אשר ע"כ צריך
להשיבה למקורה כשהיתה ולהעלות נפשו לה' להיות
דבוקה באלקים חיים שתכלל באור א"ס ב"ה כבתחלה.
והנה להבין תכלית וירידת והשתלשלות הנשמה כ"כ
שירדה ממקום גבוה מאד למקום נמוך מאד .וצריך כמה
יגיעות להשיבה כמקודם והלואי תהא השבה מעליותא
כי הרבה דרכים בחזקת סכנה ח"ו ולמה היתה כזאת
מלפניו ית') .ועמ"ש מזה בד"ה בשעה שהקדימו ישראל
נעשה( .צריך להבין מ"ש כי ה' אלקיך אש אוכלה הוא.
פי' ע"ד משל כשם שהאש אינו מאיר ואינו נתפס
להקרא בשם אור ואש כלל עד שנאחז בפתילה או
בעצים כי טבע האש להסתלק למעלה לשרשו ויסודו.
כך הנה דבר ה' שבו שמים נעשו וברוח פיו כל צבאם
בעשרה מאמרות שנברא העולם יהי אור וגו' .יהי רקיע
וגו' .הלא כה דברי כאש .עד"מ להיות טבע ובחי'
הסתלקות למקורא ושרשא דכולא ומבשרי אחזה אלוה
כמו עד"מ באדם הדבור הוא מיסוד האש כי יוצא מהבל

הלב דרך הקנה והלב הוא עיקר יסוד האש ,וע"כ צירופן
הן הבל הלב להב .ופרטו' הנמשל איך הוא למעלה באור
א"ס ב"ה אין די ביאור כאן ומבואר במ"א .והמשכיל
יבין .נמצא שאי אפשר להקרא בשם אור ה' ואינו נתפס
בשם אור וזיו כלל כ"א ע"י המשכות והשתלשלות
המדרגות רבות שיהיה נתפס האור כמו בעשייה גשמיות
וכמ"ש כולם בחכמה עשית .והנה נודע מה שכתוב ע"פ
לעולם הוי' דברך נצב בשמים .כי דבר ה' שבו שמים
נעשו נצב שם לעולם כי לעולם הוא מהוה מאין ליש
]וכן הוא במדרש תהלים על פסוק זה וז"ל איזהו דבר
הנצב בשמים אלא אמר הקב"ה על מה השמים עומדים
על אותו דבר שאמרתי יהי רקיע בתוך המים כו' ובאותו
הדבר שברא א ותן בו הם עומדים לעולם לכך נאמר
לעולם דברך נצב בשמים עכ"ל המדרש שוחר טוב[.
)ועיין עוד על פסוק זה ברבות וירא פנ"ג גבי וה' פקד
את שרה .תצוה ר"פ ל"ח ותוך פרשה הנ"ל אמור ר"פ
כ"ט .במדבר פ"ב גבי והיה מספר בנ"י( .והנה תחלת
בריאת העולמות היה ברצונו ית' מעצמו ומאליו כי חפץ
חסד הוא .אך להיות חיים וקיימים לעולם מאין ליש הוא
ע"י מעשה התחתונים דוקא .כמ"ש כל הנקרא בשמי
ולכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו .ואין כבוד אלא
תורה שהם דרך כלל רמ"ח מצות עשה ושס"ה מצות
ל"ת שהם הם בחי' כלים להשראת אור ה' ומכון לשבתו
שיהיה לו דירה בתחתונים והם הם כדמיון הפתילה
והעצים שבהם נאחז האור שלא יסתלק למעלה ח"ו
)ועיין בסש"ב פ' נ"ב ומהו הלבוש כו' ע"ש( ,כי הנה לאו
אורחא דמלכא לאשתעי מילין דהדיוטא .פי' מילין דכדי
שאינן מערכו והנה כל העולמות עליונים ותחתונים
כולם הם מילין דהדיוטא לגבי הקב"ה בכבודו ובעצמו
שהוא רם ונשא עליהם רבבות מדרגות עד אין קץ
ותכלית וכולא ממש כלא חשיבא קמיה ,וכמו למשל
מלך בשר ודם שיש לו אלף אלפים ורבוא רבבות זהב
וכסף ומרבה לספר בענין עפר וחרס את חרסי אדמה
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שהן ודאי מילין דהדיוטא לגביה .וכן ויותר מכן לאין קץ
ותכלית נחשב לגבי הקב"ה לספר בדבר ה' בעשרה
מאמרות יהי אור יהי רקיע כו' שהן מילין דהדיוטא יותר
מעפר וחרס לגבי הכסף וזהב שהם ג"כ ענינים גשמיים
בחי' דומם כמו העפר והחרס ומן העפר נלקחין אלא
בצרוף את הכסף ובבחון את הזהב נעשו חשובים מאד
ומובדלים הרבה מן העפר עד שאין לעפר ערך עמהם
אבל העולמות לגבי הקב"ה ואפילו עולמות עליונים
וג"ע העליון אין ערוך אליו כלל ולית מחשבה תפיסא
ביה כלל ומאפס ותהו נחשבו לו )ועיין מענין הדיוט
במא"א אות ה' ס"ל ובזח"ג תצא דרע"ו א'( ,אלא כל מה
שברא הקב"ה לא ברא אלא לכבודו ולכן אומרים
המלאכים קדוש וגו' מלא כל הארץ כבודו לפי שאצלם
הוא באמת קדוש ומובדל לאין קץ ותכלית רם ומתנשא
מימות עולם כי אתה הוא קודם שנברא העולם ואתה
הוא כו' .ואני ה' לא שניתי כתיב אלא מלא כל הארץ
התחתונה דוקא כבודו פי' לבושו .דר' יוחנן קרי למאני
מכבדותא ששם נתלבש במעשה המצות וקיום התורה
וגם התורה היא חכמתו ורצונו ית' שהוא כבודו .דהיינו
הוד מעטה לבושו הוא מלא כל הארץ וכבוד הוא
גימטריא ל"ב נתיבות חכמה הם הילוכים והשתלשלות
חכמה עילאה בהשתלשלות העולמות למטה מטה עד
שנתלבשה בתורה שבעל פה ובעולם הזה יש נתיבות
הרבה שנתלבש בסדר זרעים ויש הרבה בסדר מועד
וכו') :וע מ"ש סד"ה ושמתי כדכד גבי וכל גבולך(:
ב והנה כלל כל התורה ומצות הם ג' מדרגות שהם תורה
ותפלה וצדקה וכדתנן על שלשה דברים העולם עומד
על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים ,כי תפלה
היא במקום עבודת הקרבנות וגמילות חסדים היינו
צדקה .וכנגד ג' דברים אלו כתיב בראתיו יצרתיו אף
עשיתיו שהם מחשבה דבור ומעשה .בראתיו היא בחי'
מחשבה שהיא בחינת בריאה יש מאין והיא נגד התפלה
שהיא עבודה שבלב זו הכוונה במחשבה ברעותא
דליבא .כמאמר רז"ל תפלה בלא כוונה כגוף בלא נשמה
ודבור התפלה הוא רק שיהיה הקול מעורר הכוונה לכן
היא במקום הקרבנות ועבודת הקרבנות היתה תלויה
בכהנא בעובדא וברעותא דליבא כנזכר בזהר .והיינו
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שתהיה כוונתו ומחשבתו דבוקה בה' להיות מרכבה
אליו ית' ולמסור נפשו ורצונו לה' ית' להיות לו רק רצון
אחד ולב אחד לאביו שבשמים שלא להפרד מיחודו
ואחדותו ית' ע"י סור מרע ועשה טוב דהיינו כד
אתכפייא סט"א אזי יאיר עליו אור ה' על נפשו .ועד"ז
תקנו ברכות השחר בא"י אלהינו מלך העולם כי אנו
מבקשים שיומשך בחי' הוי' להוות העולמות שלא יופסק
חיותם וקיומם ולא יסתלק למעלה כטבע האש ח"ו
ולהיות בחי' אלהינו שנהיה בטלים אליו בחי' מרכבה
אליו ית' עד שיקרא שמו עלינו שהוא אלהינו כמ"ש
אלהי אברהם על שם שהוא בחי' מרכבה ולא להיות
דבר יש ונפרד בפ"ע רק מלך העולם פי' מה שהוא מהוה
ומחיה העולמות להיות יש ונפרד בפ"ע הוא מפני היותו
מלך שמו נקרא ואין מלך בלא עם מלשון עוממות
דברים זרים ונפרדים שאם יהי' לאדם הרבה בנים אין
נקרא שמו מלך עליהם כמ"ש במ"א .משא"כ ישראל
נקראים בנים למקום ברא כרעא דאבוה שהרגל בטלה
אצל הראש כמ"ש במ"א .והנה כל חיות וקיום העולמות
והתהוותם מאין ליש תמיד תלוי במה שאנחנו ממשיכים
עלינו אלהותו ית' להיות בטלים אליו כי הנשמות המה
פנימית העולמות .כמאמר רז"ל כשם שא"א לעולם בלא
רוחות כך א"א לעולם בלי ישראל שישראל הם קיום
ומעמד כל העולמות )ועמ"ש מזה בד"ה ויאמר משה
אכלוהו היום( ,והוא כמשל חיי הגוף שתלוים בפנימיות
נפש החיונית שאם יש איזה מאורע בנפשו החיונית גם
כל גופו נהפך לחולה .לכן אומרים בא"י אלהינו מלך
העולם פי' שיבורך ויומשך להיות שם הוי' להוות כל
הנמצאים ע"י שיהי' לנו בבחי' אלהינו ואזי יהי' מלך
העולם ,ותיקנו לומר כן בכל שחר להיות כי מחדש
בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית ומהווה אותם ליש
מאין המוחלט .אך אין נמצא משל כמוהו ודוגמתו
למטה כלל להראות בחוש רק אפס קצהו שבכל יום
מאיר מחשך הלילה וכברייתו של עולם ברישא חשו כא
והדר נהורא .והרי הוא כמו יש מאין .ולכן בראש השנה
אומרים זה היום תחלת מעשיך זכרון ליום ראשון .כי
בראש השנה נברא העולם ותמיד בכל שנה חוזר הדבר
לקדמותו .יצרתיו הוא בחי' הדבור שעושה צורה
לאותיות המחשבה ואין אותיות הדבור יש מאין כמו
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אותיות המחשבה כי כבר היו אותן האותיות בתוך
המחשבה ואינם אלא בחי' צורה והתגלות לאותיות
המחשבה שהוא כמין חומר לצורה זו והוא נגד התורה
שעיקר מצותה בדיבור .וכמ"ש ושננתם לבניך ודברת
בם .וכתיב והגית בו יומם ולילה וקי"ל דהרהור לאו
כדיבור דמי ואין יוצא ידי חובתו בהרהור לבד .והגם
שמעלת התורה עולה למעלה מעלה על מעלת התפלה.
כמו שאמרו רז"ל ותלמוד תורה כנגד כולם .אך אדרבה
לפי שמעלתה במקורה היא ברום המעלות ברצון העליון
ב"ה הנק' סתימא דכל סתימין אי אפשר לקבל אורה
בבחי' גילוי עד שתרד למטה ותתלבש בגשמיות עולם
הזה הקל קול יעקב בהבל פיהם שבהם יתלבש אור ה'
הגנוז בתורתו ומאיר בבחי' גילוי להחיות כל העולמות
עליונים ותחתונים .וכידוע ליודעי חן שכל דבר עליון
מאד אינו בא לידי גילוי אורו אלא למטה בסוף מעשה
כנ"ל .אף עשיתיו כנגד מעשה הצדקה .והנה בג' דברים
אלו אנו ממשיכין עלינו אור ה' להיות האור נאחז כמו
ע"ד משל בפתילה או בעצים וכמו שאנו רואים שאור
הנאחז בעצים נעשה אור הרבה במאד מאד אבל הוא גס
ועב .והנאחז בפתילה הוא אור מועט אבל הוא דק .ככה
ענין התאחזות אור ה' במחשבה הוא אור מועט שאין
פעולתו בהתגלות כל כך להחיות העולמות כמו פעולת
המעשה ודבור בתלמוד תורה דעקימת שפתיו הוי
מעשה ,וכמו שאמר הכתוב היום לעשותם כתיב כי זה
כל האדם ותכלית ירידת נשמתו לעוה"ז להמשיך אור ה'
בבחי' גילוי מרום המעלות עד סוף המעשה .אבל
השראת אור ה' במחשבה היא רוחנית דקה מרוחניות
הנמשך ונתפשט למטה בבחי' המעשה] ,ועד"ז בודקין
את החמץ היש והגסות לאור הנר דוקא שהבירור הוא
במחשבה ועמ"ש ע"פ ובבואה כו' אמר עם הספר כו'[,
אלא שבבחינת המעשה והדבור התפשטות האור הוא
הרבה וניכר פעולותיו ,וכמו שאנו רואים ברוחניות
האדם בנפש החיוניות שפעולת המחשבה שבראש אינה
כ"כ כמו פעולת הרגלים שהם מנענעים את כל הגוף
ומוליכים ממקום למקום אעפ"כ הראש הוא העיקר
חיותו שבו תלוי כל חיות נפש האדם אלא ששניהם
צריכים זה לזה .כך הענין בתורה ותפלה וצדקה שכולם
צריכים זה לזה:
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ג והנה לתוספת ביאור הכתוב כי ה' אלהיך אש אוכלה
הוא צריך להזכיר כי כשם שהאש אינו נתפס ונאחז
היטב בפתילה או בעצים להאיר על הארץ כ"א כשהוא
אש אוכלה דהיינו כשהיא אוכלת מה שמאחיזין בה
שהפתילה או העצים יהיו נוחין ומוכשרין להתאכל
ולכלות בה כך אין אור ה' נאחז יפה ושורה בנפש האדם
באחד מג' דברים אלו כי אם בביטול רצון וכלות הנפש
אליו ית' כי רוח אייתי רוח ואמשיך רוח .ולכן תלוי
המשכת אור ה' ע"י התורה והמצות בישראל כמ"ש
ויקם עדות ביעקב ותורה שם בישראל כי יעקב וישראל
הוא בחי' אתכפיא ואתהפכא שבזה תלוי המשכת אור
ה' ע"י התורה והמצות משא"כ בלא ביטול רצון אין
יכולת להמשיך ועמ"ש ע"פ הבאים ישרש .והנה ע"י ג'
דברים אלו שאנו ממשיכין בהם אור ה' אף שנתלבש
בדברים גשמיים שכל אנושי על זה נאמר אני כברוש
רענן פי' ברוש הוא ארז דק שיכולין לכוף ראשו לעיקרו
ואח"כ כשחוזר לקדמותו הנה הוא מעלה את הדבר
הניתן עליו כשהיה בכפיפתו לגבהו למעלה מאד,
]וכענין הנמצא בספרים במעשה דיואב ברבת בני עמון[,
כך אמר הקב"ה אני הוא שנתלבש במעשה התחתונים
כברוש רענן ,ע"י כפיפת קומתו כביכול ]ועמש"ל סד"ה
קול דודי בענין דומה דודי לצבי ובד"ה קדש ישראל
בענין פי' ואנכי תרגלתי לאפרים[ שע"י זה תתעלה נפש
האדם בעילוי אחר עילוי לאור באור א"ס ב"ה והיתה
נפשו צרורה בצרור החיים את ה' ממש ועמ"ש מזה גבי
שבת שבתון .והנה את זה לעומת זה עשה אלהים אש
זרה כנגד אש אוכלה וג"כ נתלבש במחשבה דבור
ומעשה אשר לא לה' המה בחינת קלון לעומת כבוד.
וכמ"ש כבוד חכמים ינחלו וכסילים מרים קלון וכשם
שעל הטובה תתעלה נפשו מאד ביתר שאת מכאשר
תוכל הנפש שאת לפי השגתה להיות צרורה בצרור
החיים את ה' ממש .כך לעומת זה על הרעה נאמר ואת
נפש אויביך יקלענה בתוך כף הקלע דהיינו קליעה
למקום רחוק מאד מאד מאור פני ה' כמ"ש ואנכי הסתר
אסתיר פני ביום ההוא על כל הרעה וגו' .ועמ"ש מענין
כף הקלע בד"ה צו את בנ"י כו' את קרבני לחמי .והעצה
היעוצה לזה הוא עשות התשובה ובפרט בעשרת ימי
תשובה שאז הזמן ועת לכל חפץ להושיבם אל מקורם

40

חסידישע

~ אחרי ~

ואזי ישתפך נפשו במרירות על ריחוקו מאור פני ה'
וישוב אל הוי' וירחמהו כמ"ש ויזעקו אל ה' בצר להם,
ועיקר התשובה כמ"ש אליך ה' נפשי אשא לבטל רצונו
אליו ית' שיהי' לו רצון אחד לאביו שבשמים בתשוקה
וכלות הנפש ממש ולבקש מלפניו ית' שישרה עליו אור
ה' ורצונו להיות לו ביטול רצון ,ועד"ז תקנו לומר בקשת
סלח לנו מחל לנו שאינו כפשוטו כ"א חטאת מה תפעל
לו ומה ענין המחילה ,אלא הענין לבקש המחילה
והתגלות הרצון שישוב רצונו להיות שורה עלינו לעשות
רצונו ית' בלב שלם ונפש חפיצה ואומרים מי כמוך אב
הרחמים זוכר כו' .פי' כל התהוות עולמות עליונים
ותחתונים מראש ועד סוף הוא לפניו ית' זכירה אחת,
וכמ"ש בזהר דבמחשבה אחת ברא את העולמות לפי
שהוא ית' צופה ומביט עד סוף כל הדורות וקורא
הדורות מראש ,וא"כ מיד כשעלו כל העולמות
במחשבה להבראות הרי כבר נגמרו ונשלמו בריאתם
לפניו ית'] .ועמ"ש מזה בד"ה תקעו בחדש[ .והנה נראה
בחוש גודל הצמצום שצמצם אור א"ס ב"ה במחשבה
אחת ושאינה לפי ערכו ומהותו כלל והכל הוא מפני
היותו אב הרחמים .פי' שמהוה וממשיך מדת רחמנות
לרחם על העולמות ולהוותם ולקיימם תמיד בצמצום
מחשבה אחת ,ומזה יתבונן האדם לעורר רחמים רבים
על נפשו איך שנפלה מטה מטה מאד בהסתכלו בשרשו
דע מאין באת .פי' מבחי' אין שהוא בחי' אב הרחמים.
וא"כ הירידה שירד מאור פניו ית' .היא גדולה מאד
ומאיגרא רמא כו' ובזה יתמרמר נפשו מאד ונגעה עד
נקודת הלב ממש שיכלה נפשו ולבבו וישוב אל ה' .וע"י
תשובה מאהבה רבה כזו הנה הזדונות נעשו כזכיות פי'
כשם שע"י הזכיות תתעלה נפשו באור ה' כך תתעלה
נפשו ע"י המרירות הגדולה הזאת מחמת הזדונות
ובמקום שבעלי תשובה כו':
ד כי הנה במשה רבינו כתיב ושמתיך בנקרת הצור
כשרצה להוריד י"ג מדות הרחמים .פי' מבחי' צור עליון
מקור ושרש כל שרשי התהוות ,כמ"ש הביטו אל צור
חצבתם ונק' צור כמו למשל צור החלמיש שמכין בו
להוציא האש שהיסוד האש שבו הוא בכח ובהעלם ולא
בפועל .כך כביכול נקרא צור ,צור חיינו כי הוא שרש

פרשה

ומקור לכל שרשי ההוי"ה ,ושרש ההוי"ה הוא בו בהעלם
בכח ולא בפועל שמבחי' שם הוי' להיות מהוה כל
הנמצאים מאין ליש .שהוא בחי' אש אוכלה הנ"ל .אבל
בחי' הצור הוא שממנו נמשך ונתהווה בחי' אש אוכלה
הנ"ל ]ועיין בפרדס שער י"א פ"ג ועמ"ש סד"ה והיה
מספר בנ"י[ .והנה גדול כחן של בעלי תשובה שמגיעים
עד בחי' הצור הנ"ל כמו למשל אם נכבה מאור האש
מוציאים האש מצור החלמיש .כך הענין בבעל תשובה
שנכבה אצלו מאור האש אוכלה לפי שאין להם בחי'
הפתילה והעצים להתאחז בהם האור שהן הם תורה
ומעשים טובים ,הנה ע"י המרירות הגדולה בנקודת הלב
שהוא למעלה מהזמן ואין חפץ בזמן ומקום כלל שמואס
בחיי נפשו כענין ר' אליעזר בן דורדיא שבכה עד שיצאת
נשמתו ,הרי מחמת זה מגיע לבחי' הצור למעלה מעלה
מבחי' התהוות הויות והמשכת זמן ומקום ]כמש"ש הנה
מקום אתי[ .ולכן יצאת בת קול שהוא מזומן לחיי עוה"ב
כמעשה הצדיקים שנהנין מזיו תורתן ועבודתן ,ואף
שלא היה לו תומ"צ מפני היותו דבוק במקורא ושרשא
דכולא ,אך לא כל אדם זוכה לזה .ולכך אנו מתפללים
השיבנו ה' אליך ונשובה שיהיה תחלה אתעדל"ע בכדי
שיוכל להיות אח"כ אתעדל"ת ונשובה אח"כ ,ואף כי
לעולם באתעדל"ת תלוי אתעדל"ע אעפ"כ חדש ימינו
כקדם .פי' כמו שהיה תחלת בריאת העולמות מחמת
רצונו הטוב כי חפץ חסד הוא .וענין חדש ימינו כי
הימים נקראים המשכת אור ה' כמ"ש לא יהיה לך עוד
השמש לאור יומם כו' והיה לך הוי' לאור עולם וע"ז אנו
מבקשים שיאיר עלינו אור חדש מבחי' הצור הנ"ל אף
שנפסק ממנו האור הראשון מבחי' אש אוכלה הוא
והיינו כמו בחושך ,וזהו כי ביום הזה שהוא יוהכ"פ יום
התשוב' שמתעורר ומתגלה למטה בחי' חפץ חסד ע"י
החמשה תפלות לכך יכפר עליכם סתם מאן דלית ליה
שם ידיעא ולא אתפס בשם ולא אתרמיז בשום אות
וקוצא כלל ,כי שמות ההוי"ה מורים על המשכת מאין
ליש מהעלם אל הגילוי להיות ממלא כל עלמין וסובב
כל עלמין .משא"כ הקב"ה בכבודו ובעצמו לא שייך
עליו לומר לא בחי' ממלא כל עלמין ולא בחי' סובב כל
עלמין .שאינו בגדר עלמין כלל ושם מקור הסליחה
וכפרה נושא עון ועובר על פשע כי לפניו ית' לגבי עצם

חסידישע

~ כי ביום הזה יכפר ~

מהותו כביכול לא שייך שום פגם ועון ופשע כ"א
בהמשכות היורדות מאור פניו ית' ע"י כמה צמצומים
ומסכים ולבושי' רבים .וזהו מכל חטאתיכם לפני ה'
תטהרו ,לפני הוי' דוקא דהיינו בטרם שנאצלו בחי'
המשכת ההויות להוות כל הנמצאים ואזי תטהרו
כשתעלו ותגיעו למדרגה ההיא דהיינו לבחי' צור הנזכר

פרשה
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לעיל ]וע' בהרמ"ז ס"פ אחרי תטהרו בגימ' כת"ר כי הנה
תרי"ג מצות עם ז' דרבנן הם ממשיכים תר"ך עמודי אור
אך אם חטא על הנפש וחסר ופגם בהמשכות הנ"ל הנה
התיקון לזה הוא ע"י התשובה שגדול כחה למלאות כל
הפגמים והחסרונות וזהו ענין תטהרו בגימ' תר"ך כו'
ועמ"ש בד"ה כי המצוה הזאת אשר אנכי מצוך כו'[:

מנדבים חודשיים – 25
לזכות
כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו
ולזכות
הרבנית הצדקנית,
הרבנית חי' מושקא
***
לזכות
הרה"ת ר' אברהם דוד
ומרת רחל לאה
טיברג
***
לזכות
לוי וזוגתו מרת רבקה
לאה
ובניהם חי' מושקא,
מנחם מענדל ,ובתיה
מינא
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 בת
מאירה אסתר
שתתברך בכל טוב סלה
***
לזכות
פערל רייזל בת
אהובה ברכה
שתתברך בכל טוב סלה
***
לזכות
הרה"ת ר' יהושע
בירקאוויץ
וכל משפחתו שיתברכו
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
***
לעילוי נשמת
ראובן אברהם בן אלתר
שלמה זלמן
תנצב"ה
***

לעילוי נשמת
הרה"ח הרה"ת ר'
שמואל אייזיק הלוי ע"ה
פאפאק
נפטר ליל ש"ק פ'
במדבר ,ה' סיון ערב חג
השבועות ,התשע"ב
ת.נ.צ.ב.ה.
נדפס על ידי ולזכות
משפחתו שיחיו לאורך
ימים ושנים טובות
***
לעילוי נשמת
בתיה בת שלמה הלוי
ע"ה
ת.נ.צ.ב.ה.
***
לזכות
ולרפואה שלימה וקרובה
עבור
חי' אלה שתחי' בת ריסא
ולזכות
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
הרחמים רבים כתריאל
שלום בן
הרחמים רבים 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
בת מצוה
יהודית
כ"ח תמוז תשע"ג
ולזכות אחיותיה חי'
מושקא ,זעלדא ,ואחיה
שרגא פייוויש ,מנחם
מענדל
נדבת הוריו
מרדכי אברהם ישעיהו
וזוגתו מרת אסתר שפרה
טלזנר
***
לזכות הרב ומשפיע
שמואל לו ,שימשיך
בעבודתו הקודש
מאת תלמידו
שאול גנוגלי
***
לזכות
World Trade
Copiers
ואברהם הולצברג

שיתברכו בכל טוב סלה
***
לזכות
הת' מנחם מענדל בן
שיינא באשא
ליום הולדתו כ"ט תמוז
לברכה והצלחה בכל
המצטרך לו
לאריכות ימים ושנים
טובות
***
לזכות
אסתר בת
רחל
שתתברך בכל טוב סלה
***
לזכות
הילד חייל בצבאות ה'
אברהם זאב בן שיינא
באשא
ליום הולדתו כ"ב אלול
לשנת הצלחה רבה
ומופלגה בגו"ר
***
לזכות
ר' לוי יצחק הלוי
וזוגתו מרת חנה
קורינסקי
וכל יוצאי חלציהם
ולזכות
'חדר מנחם' מלבורן
אוסטרליה

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

שיתברכו בכל טוב סלה בבני חיי מזוני ובכולם
רווחי

***
לזכות
משפחת באבי'ג

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

שיתברכו בכל טוב סלה בבני חיי מזוני ובכולם
רווחי

***

***

Refuah Sheleima for

לזכות
הרה"ת ר' שלום דובער
וזוגתו מרת חי' מושקא
גורביץ

Daniel Reuvein ben Dina
Donated
Anonymously

וכל משפחתם
שיתברכו בכל טוב סלה בבני חיי מזוני ובכולם
רווחי

***
לזכות
משפחת אהרן

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

לזכות
ר' יעקב בן חנה שי'
גרסון
וכל משפחתו
שיתברכו בכל טוב סלה

לעילוי נשמת
הרה"ת הר' אליהו ציון בן הרה"ת ר' חנניה ומרת ברוכה
ולזכות
מרת סופי' בת גרז שתבדל לחיים טובים וארוכים
ולזכות
ר' חיים שמעון בן רחל ,ומרת חי' לאה בת ראשקא שיחיו
נדבת
אוריאל בן סופי'
וזוגתו מרת חנה טויבע בת חי' לאה
ומשפחתם שיחיו
להצלחה רבה בגו"ר

השליח הרה"ת ר' יוסף יצחק וזוגתו מרת שטערנא שרה שיחיו

מינץ
לזכות
הילדים מנחם מענדל ,אייזיק גרשון ,צמח ,משה ,וחי' מושקא שיחיו
מינץ
שיהיו להם ברכות בכל מכל כל בטוב הנראה והנגלה ,ושירוו מהם
הוריהם אידישע חסידישע נחת

נדבת
ר' יוסף הלוי וזוגתו מרת חנה מלכה שיחיו

גורביץ
לזכות
כל משפחתו
שיהיו להם ברכות בטוב הנראה והנגלה בכל מכל כל ,ושירוו מהם
הוריהם אידישע חסידישע נחת
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