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ב"ה .לקו"ת פ' כי תבוא ,ד"ה ויקרא משה אל כל ישראל ]מג ,ג – מד ,ב[
פרק א
קושיות ודיוקים על הכתוב 'ויקרא משה אל כל ישראל'

והוא תמוה ,דמתחלה אמר 'אתם ראיתם' כו',
ואחר כך אמר 'ולא נתן כו' ועינים לראות' וכו'!?

ֹאמר
"ַוי ְִקרָא מ ֶֹשׁה אֶל כָּל י ְִשׂרָאֵלַ ,וי ֶ
יתם כוּ'ַ ,ה ַמסוֹת
ַאלֵיהֶםַ ,א ֶתּם ְר ִא ֶ
ָתן ה'
ַהגְדוֹלוֹת ַא ֶשׁר רָאוּ עֵינֶי ָך כוּ'ְ ,ולֹא נ ַ
ָלכֶם לֵב ָל ַדעֲת ְועֵי ַניִם ִל ְראוֹת וְגוֹ'" .

לכא ורה לפי פשוטו כתוב זה אינו מובן  ,דמתחילה משה
אמר אל בני ישראל ' אתם ראיתם ' ,היינו  ,שהם אכן ראו  ,אך ,
לאחר מכן אמר 'ולא נתן ה' לכם כו ' עינ י ים לראות ' ,ואם כן
ש הקב " ה לא נתן אל בני ישראל עינ י ים לראות  ,הרי כיצד
יתכן שראו והכירו ) את כל המופתים ( כמו שכתוב לפני זה?
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]בסוף הפרשה כתוב " :ויקרא משה אל כל
ישראל ויאמר אליהם ,אתם ראיתם את כל אשר
עשה ה' לעיניכם בארץ מצרים לפרעה ולכל עבדיו
ולכל ארצו .המסות הגדולות אשר ראו עיניך
האותות והמופתים הגדולים ההם .ולא נתן ה' לכם
לב לדעת ועינים לראות ואזנים לשמוע עד היום
הזה".
פירוש הכתוב לפי פשוטו  :אלו הם דבריו
האחרונים של משה אל כל ישראל .אחרי ארבעים
שנה של חיים באופן נסי במדבר ,ותחילת כיבוש
הארץ ,עתה ביכולתם של בני ישראל להכיר כמה הם
צריכים להודות לה' על כל הטובות וניסים ונפלאות
שעשה עמהם.
וכאן מבאר פסוק זה ע"פ פנימיות הענינים ,ואיך
הוא שייך לעבודת ה' של כאו"א מישראל.
ולשם כך יקדים כמה שאלות ודיוקים בכתוב[:

:ÂÏ‡ ÌÈ¯Ó‡Ó ÏÚ „ÒÂÈÓ ‰Ê ˘Â¯„ Ï˘ ¯Â‡È·‰ (1
'ÒÂ˙· ,‰Ê ¯Ó‡Ó ÏÚ „ÒÂÈÓ Ë˘˙˙ 'Ú ‡Â·˙ ˙"‰Â‡· ˘Â¯„‰
Í˘Ó‰ ‰‡¯Â .„Î˘˙˙ .‚Î˘˙˙ 'Ú Ì˘ ˙Â‰‚‰ „ÂÚ .˙Â‰‚‰Â ˙Â¯Ú‰
˙.Ê¯ 'Ú ‡"Á ·"¯Ú

 (2דברים כט ,א-ג.

פרק ב
'ויקרא שם בשם הוי' אל עולם' ,ולא 'אל העולם' – שם
הוי' והעולם כולה חד

ולהבין זה ,הנה ,כתיב "ַו ִי ַטע ֵא ֶשׁל ְבּ ְב ֵאר ֶשׁ ַבע,
4
ַו ִי ְק ָרא ָשם ְבּ ֵשׁם ה' ֵאל עוֹ ָלם".
3

בכדי להבין הקושיא דלעיל  ,יש להקדים תחילה ביאור
הפנימי של הכתוב ' ויטע אשל בבאר שבע  ,ו יקרא שם בשם
הוי ' א -ל עולם ' .
כי לפי פשוטו פירוש ו הוא  ,ש אברהם עשה פונדק
באמצע המדבר כדי שכל עובר ושב יכול לבוא וללון ולאכול
שם  .ושם הוא קרא בשם ה ' א -ל עולם  ,היינו  ,כפי פירוש

 (3בראשית כא ,לג.
) (4נזכר ברבות ]-מדרש רבה[ וירא סוף פרק נ"ד .ויגש פרק צ"ד.
זהר חלק א ק"ב ,ב' .חלק ג כ"ב ,ב' .נ"ב ,ב' ]קטעים נעתקו באוה"ת
בראשית כרך ז תתשפד ,א ואילך .ושם נעתקו עוד כמה קטעים על פסוק זה.
וראה גם אוה"ת פ' תבוא מעמוד תשכה ואילך[(.

חסידישע
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~ כי תבוא ~

המדרש  " ,אל תקרי ' ויקרא  ,אלא ' ויקריא ' "  ,דכל מי שאכל
ממאכלו  ,הי ' אומר לו שחייב לברך את ה ' ,כי באמת אכל
משלו ולא משל אברהם אבינו  ,ואם לא הסכימו אמר להם
שאם כן צריכים לשלם סכום כסף גדול עבור האוכל  .ועל ידי
זה הכריח את האנשים שם לברך את ה ' .
ולהלן מדייק בזה ש כתוב ' בשם הוי ' א -ל עולם ' ,ולא
' א -ל ה עולם ' כלשון הרגיל .

דהנה ,כתיב " ָרם ַעל ָכּל כו'"ִ " ,מי לא ִי ָר ַא ָך
וגו'".6
5

בכדי להבין המש מעות הפנימית במה שנאמר ' ויטע
אשל בבאר שבע  ,ויקרא שם בשם ה ' א -ל עולם '  ,יש להקדים
ביאור תוכן הכתובים ' רם על כל גוים ה ' ,על השמים כבודו ',
ו ' מי לא יראך מלך הגוים  ,כי לך יאתה  ,כי בכל חכמי הגוים
ובכל מלכותם מאין כמוך ' ,כפ י שממשיך לבאר.

דגם עובדי כוכבים 'קרו ליה אלקא דאלקיא' ,
כמו שכתוב "ממזרח שמש עד מבואו גדול שמי
וגו' ] בגוים[".
7

8

כלומר :
" כי ענין ' רם על כל גוים ] ה ' ,על השמים כבודו [ ' ,
היינו  ,שאומרי ם ] הגוים [ ' על השמים כבודו '  ,ו ' עזב את
הארץ ' ח״ו .
" להיות כי הם אומרי ם שהמשכת ה ח יות ממנו ית ברך
להעולמות ה י א בבחי נת ' ע ילה ו ע לול ' , 9ור י בוי ההסתר הנגרם

 (5תהלים קיג ,ד.

) (6ירמיה סימן יו"ד ]פסוק ז[(.
 (7מנחות קי ,א - .קוראים לו )להקב"ה( אלקי האלקים.
 (8מלאכי א ,יא.
' (9עילה ועלול' היינו ,השורש ומקור )ה'עילה' ,ה'סיבה'( ,והדבר שנוצר
ממנו )ה'עלול' ,המסובב( .יצירת דבר באופן של 'עילה ועלול' היא בדרך
שיש יחס קרוב ביניהם ,עד כדי כך שה'עלול' נמצא בתוך ה'עילה' עצמה.
וכמו המדות שבלב הנולדות מהתבוננות השכל שבמוח ,דכאשר אדם מבין
בשכלו שדבר מסויים טוב לו ,יתעורר בדרך ממילא באהבה אליו .והיחס
ביניהם הוא כיחס העלול אל העילה ,שבשכל עצמו כלולה המידה באופן
'דק' ,כי גם השכל אומר שראוי לאהוב ,היינו ,שכבר בשכל יש נטי' לחסד או
לגבורה כו' ומנטי' זו שבמוח נוצר הרגש שבלב.
ועוד משל לזה :מחשבה ודיבור ,שאותן האותיות והתיבות שאדם מוציא
בדיבורו כבר היו קיימות במחשבתו ,אלא ששם היו אותיות רוחניות ,ובדיבור
ירדו ונשתנו להיות אותיות ותיבות גשמיות ,אבל מהותן כבר היתה במציאות

פרשה

על ידי הירידות והצמצומים ד ' ע ילה ו ע לול ' הוא כדי שת ומשך
ה ח יות בגש מיות .
" וידוע ענין ' ע ילה ו ע לול '  ,שהוא כמו עד״מ התלבש ו ת
השכל במדות  ,שמהות ועצם השכל נמשך ומתלבש בהמ ד ות
וכן המד ה במח שבה  ,ומח שב ה בדיבור ומעשה .
" וכך ע ל ד רך ז ה לדעתם הוא השי״ת ' ע ילה ו עלול ' ,ע ד
שנמשך ומתלבש כח הצומח בארץ  ,וכ ח התנועה בגלגלי ם
כו׳  ,כהתלבשות הנשמה בגוף  ,שעצם ה נ שמה מלובשת ממש
תוך הגוף ומשפעת בו כח ה חיי ם  ,שלכ ך הנשמה מתפעלת
ממקרי הגוף להיות ה מלובשת בהגוף  ,כמו שה ' עילה '
מלוב שת ב ה ' עלול '  ,שמהות ה ' עילה ' מלובשת בה ' עלול ' ,
ואינ ה נבדלת ממנ ה .
" ולכן  ,אמרו ] עליו ית ' [ ' על השמים כבודו ' ,שאינו
נמשך כל כך למטה בעלולי ם התחתוני ם כו׳  ,רק קרו לי ה
' אלקא דאלקיא ' ] ,דהיינו [ ע י לה לעלולים עליוני ם  ,ולכן הם
] -העלולים התחתונים [ בב ח י נת פירוד ' יש ' ודבר ב פ ני ע צמם
] מהקב " ה עצמו  ,העילה הראשונה המובדלת ומרוממת מהן [.
" אבל באמת ט ח מראות עיניהם  ,שאם הי ה
ההשתל שלות בבחי נת ' ע ילה ו ע לול '  ,הי ה הכל בחי נת א ין סוף
ובלי גבול ,ולא היה באפשר כלל להיות התהוות בע ל ג בול
כו '  ,מאחר שאין ערוך כלל בעל ג בול לגבי א ין ס וף ב״ה
הבלתי ב ע ל ג בול  ,וא ם כ ן  ,כיון שבחי נת ' ע ילה וע לול ' הוא
התלבשות מ מהות ה ' עילה ' בה ' עלול '  ,א״כ  ,אם היתה
ההמשכה ג ם כ ן ממהותו ו ע צמותו ית '  ,היו העולמות ג ם כ ן
בבחי נת א ין ס וף כו׳ .
" אלא התהוות העולמות ה וא ע״י צמצום תחל ה  ,להיות
נמשך רק הארה בעלמא שאינה ערוך כ לל למהותו ועצמות ו
ית ] -ולא בבחינת ' עילה ועלול ' ודרך התלבשות והשתלשלות ,
עד שיכול להיות רגש של פירוד מאלקות  ,כנ " ל ) " [ 10אוה " ת
דברים ב' ע' תתשט ( .

בהיותן במקורן ,במחשבת האדם )ראה גם רמב"ם הל' יסוה"ת פ"ב ,ה"ו .מורה
נבוכים ח"ב ,פרק כב .ראה תרנ"ט ע' רא ]הוצאה חדשה[ ואילך(.

 (10ליתר ביאור:
אם היה נמשך באופן ישיר מאתו ית' חיות להתהוות העולמות ,הרי לא היו
בבחי' גבול ומדה כלל ,אלא בבחי' בלי גבול ממש .כי ככל שירד ויתצמצם
הבלי גבול ,הנה ,לא יעבור להיות בבחי' גבול ,כי הם שתי גדרים שונים זה
מזה לגמרי ,באין ערוך זה מזה .וכאילו לומר שמסברא שכלית יתהווה אבן
דומם ,שזה הרי לא יתכן.
ולכן ,בכדי שתהיה בחינת מקור להתהוות עולמות בעלי גבול )כמו שהם
עתה( ,זהו תחילה על ידי צמצום עצום באורו ית' עד שיתהווה אור מדוד

חסידישע

~ ויקרא משה אל כל ישראל ~

בסגנון אחר :
אף על פי שגם הגוים מודים במציאות הבורא ) שהרי
' קרו ליה אלקא דאלקיא ' (  ,מכל מקום  ,מאחר שבהבנתם
התהוות כל העולמות עליונים ותחתונים הי א באופן של ' עילה
ועלול ' ,היינו  ,שמדריגה עליונה יותר יורדת ומתלבשת
במדריגה תחתונה עד להתלבשות בעולם הזה הגשמי  ,ולפי
זה  ,מכיון שהוא ית ' בכבודו ובעצמו הוא ' עילת העילות '
) תיקוני זהר בהקדמה (  ,העילה והסיבה הראשונה והכי עליונה ,
לכן  ,הוא ' רם על כל גוים ה '' ,שהוא יתברך רם ונשא ומובדל
לגמרי מהבריאה  ,וכאילו עזב ה ' את הארץ בידי העלולים
תחתונים יותר ) כוכבים ומז לות וכו ' ( .וזהו שאומרים עליו
יתברך ' אלקא דאלקיא ' ,דאף שהוא עיקר ושורש הכל ,א ך ,
עם כל זה יש גם כן ' אלקיא ' ,היינו כחות אחרים המנהיגים
את מערכת הבריאה  ,ו א ילו הקב " ה עצמו מובדל לגמרי מהם .

אך ,הם ] -הגוים[ בבחינת פירוד ,להיות בחינת 'יש'
ודבר בפני עצמו .
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עם היות שהגוים אכן מודים במציאות הבורא עולם
ומנהיגו  ,ולכן ' קרו ליה אלקא דאלקיא '  ,אעפ " כ  ,הואיל
ו הגוים מחשיבים אותו ית ' כאילו שהוא נפרד מ ה עולם הזה
) ' עזב ה ' את האר ץ '  ,כתוצאה מהבנתם בבריאת העולם ,
שהי א בבחינת ' עילה ועלול '  ,כנ " ל ( ,לכן ,הם בבחינת
' פירוד '  ,כלומר  ,שהם מחשיבים את עצמם ליש ודבר בפני
עצמם חוץ מאלקות  .כי אף ש בתחילה הקב " ה ברא אותם
והוא שרשם ומקורם האמיתי  ,מ " מ  ,עתה אחרי התהוות כל
הבריאה ע " י השתלשלות העולמות עלי ונים ותחתונים  ,הרי
הוא יתברך ' עילת העילות וסיבת הסיבות ' ,היינו  ,שהוא
מובדל מהכל  ,ורק העלולים תחתונים ביותר ) כהכוכבים
ומזלות ( יש להם שייכות להבריאה בפועל  .ולפיכך  ,לפי הבנת
הג וים הרי הם בבחינת פירוד ממנו יתברך  ,כי הוא יתברך
עצמו למעלה לגמרי מהם  ,לכן הם מחשי ב ים את עצמם כ ' יש '
ודבר בפני עצמו בלי שום יחס קרוב אל ה ' .

ומוגבל שממנו אפשר להיות התהוות עולמות בעלי גבול .וככל שאור זה ירד
ויתצמצם יהי' העולם המתהווה ממנו בבחי' למטה יותר .דהיינו ,שכל ענין
ההשתלשלות עילה ועלול – שמן מדריגה א' תשתלשל ותומשך מדריגה
שלמטה ממנה – יתכן רק אחרי שאורו ית' נעשה בבחי' צמצום ובגדר גבול.
 (11ועוד ,ראה במקומות שמבארים אשר שורש ומקור חיותם של הגוים הוא
במדריגה ששייכת בה רגש של פירוד מאלקות )הארה חיצונית ממנו ית'(,
ולכן ,זהו אכן אמת ,שהם בבחי' נפרדים ממנו ית' )ראה סה"מ תרל"א ד"ה ביום
עשתי עשר יום(.
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]ועל פי זה יובן תוכן הכתוב שהובא לעיל
באברהם 'ויקרא שם בשם ה' א-ל עולם'[:

ואברהם ,הנה ,היה עומד ו ֹצֵו ַח 'בשם הוי' אל
עולם'.
ואילו אברהם אבינו היה מכיר האמת כמו שהיא –
היינו  ,שהתהוות העולמות אינה ב אופ ן של ' עילה ועלול ',
ומצד זה היה שייך ענין של פירוד מאלקות – אלא אופן
ההתהוות הו א שמתחילה צמצם הקב " ה את אורו הבלי גבול,
והאיר והמשיך מעצמו הארה קטנה ומצומצמת מא ד  ,אשר מן
ההארה ההיא יכולה להיות התהוות ה עולמות בעלי גבול
ותכלית  .ומשום שאברהם היה מכיר האמת  ,לכן  ,היה עומד
וצווח ' בשם הוי ' א -ל עולם ' ,שהפירוש הפנימי בזה הוא שאין
שום פירוד בין הקב " ה ו כל הבריאה  ,כפי שממשיך .

פירוש :שהשם הוי' הוא 'אל עולם' ,כולא חד.
ותוכן הודעת אברהם לכל באי העולם – ' שם הוי ' א -ל
עולם ' – הוא  :שבחינת שם הוי ' עצמו הוא ' א -ל עולם ' ,כולא
חד ממ ש  " ,היינו  ,שאין העולם דבר בפ ני ע צמו  ,כ י א ם הוא
אלקות " ) סה " מ תער " ב ח "א ע ' רנז (  .שהרי לכאורה היה לו לומר
' א -ל ה עולם ' ,היינו שהקב " ה הוא אלקה של העלם  ,ולמה
נאמר ' א -ל עולם' ?12אלא הענין הוא משום שבזה מרמז
להנ " ל  ,שהקב " ה הוא ) לא רק הא -ל של העולם השולט עליו ,
אלא ( " שאין העולם ענין בפני עצמו " כלל ) לקו " ת תבוא ד " ה
תחת ( .
כלומר :
טעות הגוים הי א שישנה מציאות של עולם והוא מציאות
נפרדת בפני עצמה חוץ מאלקות  ,רק שכ ל חיות וקיומו של
העולם תלוי בההתלבשות של האור אלקי בתוכו להחיותו
ולקיימו  ,והקב " ה הוא מקור הראשון לחיות זו  .ומחמת טעות
זו נשתלשל ה טעות נוספת  ,והי א  ,שהקב " ה בכבודו ובעצמו
נשאר רם ונשא מכל ענין הבריאה  ,כי הוא העילה ה ראשונה,
וכאילו עזב ה ' את הארץ בידי העלולים ה תחתונים יותר
) כוכבים ומזלות וכו ' (.

 (12יש פירוש נוסף ב'א-ל עולם' ,והוא' ,עולם' לשון נצחיות ,והכוונה
שהקב"ה הוא 'קדמון' )ראה רמב"ן )בשם מורה נבוכים( ובחיי עה"פץ
אוה"ת וירא כרך ד תשסח ,ב אוילך(.
אבל בתרגום אונקלוס פירש "אלהא דעלמא' ,ובמאמר זה קאי לפי פירוש
זה )אוה"ת שם(.
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) כמשל מלך המצוה לשריו להנהיג את מדינתו  ,והוא
עצמו אינו מתערב בהנהגת פרטי המדינ ה  ,אלא רק לפרקים
רחוקים בנוגע לדברים גדולים ( .
אך  ,אברהם הבין בדעתו שאינו כן ,אלא אופן ההתוות
הוא ששם הוי ' הוא א -ל עולם .
כלומר :
" כמו שבחי נת חיות כל העולמות ה י א רק הארה בעלמא
ממהותו ו ע צמותו ית ברך  ,שאינ ה כלל ב ערך למהותו ו ע צמותו
ית ' ,כך הם כל הב ר ואי ם לגבי שפ ע האלקי המהווה אותם ,
שהב ר ואי ם עצמ ם אינ ם רק כמו אור וזיו ה מתפשט מן החיות
המהוה אותם מאין ליש  ,ולכן ,הם בטלי ם במציאות לגבי
מקורם כביטול זיו השמש בשמש  .ולא כמו הגוף לגבי הנשמה
כ ו ' ] שהגוף הוא מציאות בפני עצמו חוץ מן הנשמה  ,רק
שהנשמה מלובשת בתוך הגוף להחיותו [.
" וזהו פי רוש ' אל עולם ' ,פי רוש  :שהש ם ' הוי " ה ' הוא
' אל עולם ' ,כולא חד " )אוה " ת ד " ה זה (  .שכן  ,מחמת ריחוק
הערך שלהם לגבי חיותם המתלבשת בהם הרי הם בטלים
ממש ממציאותם  ,וכאילו אינם קיימים כלל ,כביטול ז יו
השמש כאשר הוא בעצם כדור השמש  .ונמצא  ,שלאמיתו של
דבר כל העולמות והנבראים בטלים במציאות וכלולים ממש
בהקב " ה עצמו  ,ולא כטעות הגוים שהקב " ה נשאר מובדל
ומרומם מן הבריאה. 13

 (13ליתר ביאור:
מאחר שלפי האמת התהוות העולמות נעשית )לא על ידי השתלשלות
בדרך עילה ועלול ,אלא( על ידי צמצום עצום ,כך שכל ההתהוות היא ע"י
הארה מוגבלת ומצומצמת של אלקות ,מובן שכשם שלכח אלקי זה אין כל
תפיסת מקום וערך לגבי הקב"ה עצמו ,כך אין לכל העולמות )שמקורם מכח
זה( ערך וחשיבות כלל לגבי הקב"ה.
כלומר :הכח האלקי המהווה את העולמות אינו רק כח אלקי נמוך
ומצומצם ,אלא אין לו שום ערך ותפיסת מקום כלל וכלל לגבי הקב"ה עצמו.
ופירוש הדברים הוא ,לא רק שלגבי הקב"ה המרומם והנעלה אין להאור
האלקי הנמוך תפיסת מקום ,אלא יתירה מזו ,שאינו קיים כלל.
"ויובן זה על דרך משל :החכם הגדול המופלא ומובדל בחכמתו ,הרי חכם
הקטן אינו תופס מקום אצלו ,והיינו ,שחכמת החכם קטן נחשב אצלו כשטות
ממש .לא ]רק שנחשב[ כמו חכמה קטנה – כי אם שהוא ]-החכם הקטן[
וחכמתו ]של החכם הקטן[ נחשבת אצלו כשטות .וכמו שלמה המלך ע"ה
בעצם חכמתו הגדולה הרי חכמת החכמים הקטנה הוא אצלו כשטות ממש"
)סה"מ תרפ"ב ע' רכט(.
והיינו ,כשמדובר בשני חכמים שרחוקים זה מזה במעלת חכמתם ,אך יש
איזה דמיון בחכמתם ,אזי חכמתו של החכם הקטן עדיין נחשבת 'חכמה' לגבי
הגדול ,ואף שהיא קטנה הרבה יותר ,עדיין יש לה תפיסת מקום מסוימת לגבי
חכמתו של הגדול .אך ,כשמדובר בחכם נעלה מסוג אחר לגמרי ,וכמו שלמה

ולא 'אל העולם'.
]כלומר[:

שהעולם הוא 'יש' ודבר בפני עצמו ,והוא
המחיה אותם ,אינו כן.

] ית ' [

ולא ' אל העולם ' ,שהעולם ה וא יש ודבר בפ ני ע צמו  ,רק
שהוא מחי ה א ותו בב ח י נת ' ע ילה וע לול '  ,ע ל ד רך התלבשות
הנשמה בגוף כ ו׳  .כי למעלה אינו כן  ,אלא העולם הוא רק
כמו התפשטות אור וזיו הבטל ה בתכלית לגבי המאור  ,מקור
החיות  .וחיות ז ו ה י א ג ם כן רק הארה ב לבד ממהותו ו ע צמותו
ית׳  " ,וז הו ש כתוב ' באורך נ ראה אור ' ,הארה והארה דהארה
כו׳  ,וזה ו ' אל עולם ' ,כולא חד  ,כי העולם בטל במציאות כזיו
במקורו " )אוה " ת ד " ה זה ( .
כלומר  ,אברהם אבינו הי ' לו דעת הפוכה לגמרי מטעות
הגוים  ,וכמו שאמר " הוי ' א -ל עולם "  ,דדיוק הלשון 'א -ל
עולם ' ) ולא ' א -ל העולם ' שמשמע שהקב " ה הוא השולט על
העולם ה נבדל ממנו ( הוא  ,שהעולם והוא יתברך  ,הם כולא חד
ממש  ,ולא בבחינת ' עילה ועלול '  ,שעזב הוי ' את הארץ .

המלך ,הרי ביחס לחכמה כזו ,חכמה אחרת לא נחשבת רק כחכמה קטנה,
אלא כאילו אינה חכמה כלל ,והרי היא כשטות ממש.
ונמצא ,שיכול להיות שדבר מסוים נראה כגדול וחשוב מאד ,אבל כשמדמים
אותו לדבר גדול וחשוב ממנו באין ערוך ,באים להכרה שלא זו בלבד שהוא
בעל ערך נמוך יותר ,אלא כל מציאותו אינה בגדר מציאות כלל.
וכך הוא לגבי הגדר של מציאות העולמות" :דלפי עוצם הפלאת אור אין
סוף והבדלתו מעין המציאות ]של העולם[ ,הרי המציאות של העולם הוא
בבחינת העדר המציאות" )סה"מ תרפ"ב שם( ,כי היות שהכח האלקי
המהווה את העולם – וכל שכן העולם עצמו – רחוק מאד ממנו יתברך ,עד
שאין למציאותם תפיסת מקום כלל וכלל לגבי הקב"ה עצמו ,מובן שמציאות
העולם היא לא רק מציאות קטנה ,אלא היא מציאות שאינה בגדר מציאות.
]אך ,ביחד עם זה ,אין לומר שמציאות העולם היא בגדר 'אחיזת עיניים'
ודמיון בלבד ,שהרי מפורש בתורתנו הקדושה )תורת אמת(' ,בראשית ברא
אלקים את השמים ואת הארץ' ,ו"אם נאמר שזהו רק מה שנדמה לנו ,אם כן
מהו שכתב 'בראשית ברא' ,הלא לא נברא כלל ,כי אם שנדמה לנו! לכן
בהכרח לומר שנמצא העולם ל'יש' ודבר" )סה"מ תרכ"ט ע' קמח( .וגם ,אם
העולם הוא רק דמיון ,אז גם קיום תורה ומצוות הוא דמיון ,היינו שקלף
התפילין וכדומה אינם מציאות אמיתית אלא דמיון בלבד" ,שזה אי אפשר
כלל" )סה"מ תרס"ו ע' תלב(.
אלאבודאי היתה בששת ימי בראשית פעולה אמיתית שעליה העידה
התורה 'בראשית ברא' ,ונבראו שמים וארץ ,אלא שמציאות העולם איננה
ממציאות ,ומכל מקום נשארה במציאות )בלשון אידיש" :אז מציאות איז
קיין מציאות ניט ,ומכל מקום נשאר במציאות" )סה"מ תרפ"ז ע' קכג([.
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]מביא משל לענין 'שם הוי' א-ל עולם' )לעומת
'א-ל העולם'([:

אלא כמו ששמו של אדם אינו מעצמיות האדם,
אלא שהחיות שלו מלובש באותיות שמו.
אין לשם האדם קשר ויחס עם עצמיות האדם  ,שהרי כל
ענין השם הוא ב שביל הזולת שיוכל לקרותו בשמו  ,ואילו
לעצמו אינו צריך לשם כלל ) ועוד  ,הרי אנשים רבים נקראים
באותו שם ואעפ " כ אין להם אותן התכונות ( .אך  ,אין לומר
שין לשם שום שייכות כלל להאדם ) כפי שיבאר להלן בסמוך
טעם הדבר (  ,אלא חיות האדם מלובשת באותיות שמו  .ונמצא ,
שתוכן ענין ה שם הוא הארה והתפשטות חיצונית של חיות
האדם  ,עד כדי כך שאין לחיות זו תפיסת מקום כלל לגבי
עצמיותו .
]והראיה לזה שחיות האדם מלובשת באותיות
שמו[:

שהרי אנו רואים שכשקורין אותו בשמו הוא
מתעורר.
הגם ששמו של אדם אינו מעצמיותו  ,עם כל זה  ,הרי אנו
רואים ששמו יש לו קש ר ויחס אליו  ,שחיות האדם מלובשת
באותיות שמו  ,והראיה  ,כי כאשר קוראים אותו בשמו האדם
בעצמו מתעורר ופונה אל הקורא .
]והנמשל למעלה בשמו של הקב"ה ,ששמו מורה
על המשכת הארה חיצונית ממנו ית'[:

כמו כן שם הוי' ב"ה – הוא מתלבש תוך כל
עלמין ,והם רק לבושים וטפלים אליו יתברך,
וכולא חד ממש.
" וזה שכתוב ' א ני הוי׳ הוא שמי ' ,פי רוש  :כי ע נ ין השם
לגבי האדם אי נ ו בחי נת ' ע ילה ו ע לול '  ,ש ] שהרי [ אין השם
נ וגע כלל למה ות וע צמות האדם  ,וע ם כ ל ז ה  ,יש הארה מחיות
שלו מלובשת באותיות שמו  ,שהרי כשקורין אותו בשמו הוא
מת עורר .
" כמו כן הוא ע נ ין שם הוי׳ ב״ה  ,הוא בחי נת הארה ממ נו
ית׳ ] לבד [ המתלבשת תוך כל עלמין ] להחיותם [  ,והם רק
לבושי ם וטפלי ם אליו ית׳  ,כזיו לגבי מקורו  ,וכולא חד ממש"
) אוה " ת ד " ה זה ( .
כלומר :
המשל המכוון של החיות אלקית המאיר ה ומתלבש ת
בתוך העולם אינו כמשל הנשמה המלובשת בתוך הגוף ,
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שהגוף הוא מצי אות בפני עצמו  ,והנשמה מציאות בפני
עצמה  ,אלא הוא כדוגמת שם של האדם  .דאף על פי ששמו
אינו האדם עצמו  ,אלא רק הארה ממנו בלבד ) כנ " ל ( ,הרי
חיות האדם מלובשת באותיות שמו  ,והראי ' ,דכאשר קור א ים
את האדם בשמו  ,הוא בעצמו פונה אליו.
כך כל העולמות הם על דרך שמו של האדם  ,שאינו
האדם עצמו  ,אלא רק הארה ממנו  ,אבל עם כל זה  ,אינו חוץ
ממנו  ,אלא החיות שלו ממש מלובשת באותיות שמו  .וכמשל
זיו השמש המתפשט ממאור השמש עצמו  ,שאף שהוא
מציאות זיו בפני עצמו חוץ מכדור השמש  ,מכל מקום  ,כל
מציאותו וקיומו תלוי בהא רת והתפשטות הזיו ממאור השמש ,
נמצא  ,שאין לזיו הזה שום מציאות בפני עצמו אלא רק זה
שהשמש מאירה אותו  .וכך הוא כל העולמות לגבי החיות
אלקית המהווה ומחיה אותם  ,שמציאותם בטלה ממש ותלוי '
בהתפשטות אלקות להחיותם ולקיימם  ,ובמילא אין להם שום
מציאות ' עצמאית ' כלל ) רק שיכולים להרגיש כאילו שהם
נפרדים ממקו רם מחמת מיעוט החיות ה אלקית המלובש ת
בהם  ,וכן מחמת העלם והסתר גשמיות עולם הזה  ,שמעלים
ומסתיר על החיותש בו  ,כקליפה המכסה את ה פרי (.

וזהו "אל עולם".
זהו דיוק הלשון ' א -ל עולם ' ,ולא ' א -ל העולם ' ,דהיינו ,
שהוא ית ' ) ' א -ל ' ( והעולמות ) ' עולם ' ( הם כולא חד .
המורם מכל הנ " ל בענין ' אל עולם ' הוא :
" שאין העולם ענין בפני עצמו" ) לקו " ת תבוא ד " ה תחת ( .
היינו  ,לפי האמת  ,גם אחר שהקב " ה ברא את העולם  ,לא
נעשה העולם מציאות ' יש ' בפני עצמו ודבר נפרד מאלקות ,
היות שהוא תמיד צריך למקורו שלא יתבטל מציאותו – " כי
התהוות העולמות אינה כמו פעולה גש מית הנפעלת מכח
האדם  ,שהוא יש מיש ] היינו  ,שפעולתו היא בדבר שכבר יש
לו מציאות קודם הפעולה  ,כמו אומן הע וש ה כלי מחתיכת
כסף  ,שחומר הכסף קיים גם לפני עשיית הכלי [  ,רק שהאדם
משנה את הצורה על ידי הכח שלו "  ,ולפיכך  ,אחרי שהאדם
סיים את פעולתו  ,שוב אין הדבר " צריך לכח ה פועל  ,מאחר
שגם מתחילה היה יש גמור " וקיים בפני עצמו ) אוה " ת תצא ע '
תתפז  .המשך תרס " ו ע ' קלח  .וראה תניא שער היחוד והאמונה פרק ב ' (.

" אלא שהן בחינת התפשטות הארה וזיו מאורו יתברך ,
כמו זיו השמש " ) לקו " ת פ' תבוא ד " ה תחת (  .היינו  ,מציאות
העולם אינה אלא כמו האור והזיו המתפשט מן השמש  ,אשר
לפי " שאין לזיו השמש סיבה אחרת כלל ] לקיומו [ זולת
השמש "  ,לכן  " ,צריך הוא תמיד להשמש  ,ואינו דבר נפרד
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בפני עצמו  ,שהרי בלילה שהשמש הולך מתחת לארץ היה
כלא היה הזיו " .וכך גם בנבראים  ,מאחר שאין להם שום סיבה
אחרת למציאותם זולתו ית ' ,ונבראו " מאין המוחלט ממש " ,
" על כן הם צריכים תמיד אל מקורם להתהוותם מאין  ,כמו
הזיו שצריך כל רגע להמאור " )אוה " ת תצא ,והמשך תרס " ו שם ( .
וזהו ש " אברהם היה עומד וצווח בשם הוי ' א -ל עולם"
) לשון המאמר לעיל (  ,ר " ל  ,שהיה מכריז ומפרסם לכל באי העולם
שאפילו לאחר שברא הקב " ה את עולמו  ,לא נעשה העולם
דבר נפרד בפני עצמו  ,כי אין לו שום מציאות ' עצמא ית '
נפרדת מאלקות  .וזהו ' א -ל עולם ' – שאלקות והעולם " כולא
חד " ) לשון המאמר לעיל (  ,פירוש  ,העולם לא נעשה ענין ומציאות
בפני עצמו  ,מכיון שכל קיומו תלוי תמיד בהחיות האלקית. 14
] קיצור הצ " צ ) אוה " ת שם ע ' תתשי (  :ע נ ין ' רם על כ ל
גו ים '  ' ,אלהא דאלה י א '  ,והם בבחי׳ פירוד  ,ואברהם
צווח שהוא ' אל עולם '  .והיי נ ו  ,כי הם טעו שהוא ע ילה
ו ע לול  ,ומה ותו ו עצמותו העילה מלובש בעלול  ,כמו
ה נפש בגוף  ,ולכן  ,ה שפלה ] עבורו ית ' [ להיות בארץ כו׳ .
אבל באמת ע״י ע ילה ו ע לול א י אפשר להיות התהוות
העול מות המוגבלים  ,אלא צמצום האור  ,ולכן ,
הב ר ואי ם ג״כ רק הארה  ,ובטלי ם כזיו במקורו  .וזהו
' אל עולם ' ,כולא חד  ' ,אני הוי׳ הוא שמי ' [ .

פרק ג
לע"ל יהיה גילוי אלקות למטה כמו למעלה – גילוי ענין
'אל עולם'

כמו שכתוב

15

"ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו

אחד".

על דרך המבואר לעיל בענין ההכרה של אברהם אשר
' א -ל עולם ' – שהעולם ואלקות הם כולה חד – על דרך זה
הוא תוכנו הפנימי של הכתוב ' ביום ההוא יהיה ה ' אחד ושמו
אחד ' ,כפי שממשיך לבאר .
ד לפי פשוטו כוונת הכתוב היא  ' ,ביום ההוא יהיה ה '
אחד ' – שכל העכו " ם שאין להם תורה האמיתית  ,יעזבו
הבליהם וי ודו לו ] ית ' [ שהוא אחד  ,ואין עִ מו אל נכר ; ' ושמו
אחד ' – שיהא שמו נזכר בפי כולם ) רש " י ( .
]ומפרש פירוש הפנימי בכתוב זה[:

– 'יהי"ה' ]הוא[ ב' פעמים י"ה .
16

על פי פנימיות הענינים ענין הכתוב הוא  :תיבת ' יהיה '
בפסוק מורכב ות מאותיות י " ה ב ' פעמים  .וזוהי עומק כוונת
הכתוב – דלעתיד לבוא ) ' ביום ההוא ' ( תהא בבחינת ' יהיה ',
היינו  ,ב ' פעמים י " ה  .כידוע  ,שאחד משמותיו ית ' הוא שם
הוי " ה  ,ואותיותיו הן יו " ד  ,ה " א ,וא " ו  ,ה " ה  .וכל אות משם
הוי ' מורה על בחינה ומדריגה אחרת באלקותו ית ' ) כפי
שיבואר להלן בסמוך (  ,ולעתיד לבוא יהיה שתי פעמים י "ה
) יה י " ה (  ,כי ו " ה יתעלה לבחינת י " ה  ,היינו שאז יתגלה האור
למטה כמו למעלה  ,שגם למטה יהיה הגילוי של י " ה ) כמו
למעלה ( .
]ופירושו הוא[:

שלא יהיה בבחינת ו"ה.
 (14לביאור ענין זה 'א-ל עולם' ולא 'א-ל העולם' באריכות יותר עם
משלים ,ראה לקו"ת פ' תבוא ד"ה תחת בסעי' א' .ועוד ראה בארוכה
באוה"ת בראשית כרך ד תשסח ,ב ואילך .סוף ד"ה ויטע אשל תש"ב ע' .59
וראה גם מאמרי אדמו"ר הזקן על פרשיות התורה )חלק ב ע' תשלז(:
"העולם הוא אחדותו ממש ,שהעולם בטל במציאות נגדו ,אף שנראה לנו
ממשות דברי גשמיות  . .למשל כמו השמש בשמים ,והיא זורחת על הארץ –
והוא רק הארתו של השמש ובטל במציאות נגד השמש עצמו ,כן הוא בריאת
עולמות  . .הרקיע שאנו רואים הוא רק הארה של האותיות 'יה רקיע' ,ובטל
במציאות נגדם".
כלומר :כמו שאור השמש בטל לגבי השמש ,להיות שכל מציאותו היא רק
ממנה ,כמו כן הנבראים בטלים נגדו ית' ,מכיון שכל מציאותם היא ממנו ית'.

כלומר  :לעתיד לבוא עוד לא יהיה בבחינת ו " ה  ,אלא רק
בחינת י " ה .
]בכדי להבין זה מקדים לבאר תוכן ענין הוא"ו
באלקות[:

 (15זכרי' יד ,ט.
 (16לקו"ת וספר הליקוטים מהאריז"ל על הפסוק .וראה בהמ"מ במאמרי
אדהאמ"צ נ"ך ע' קנב.

חסידישע
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כי ַהָוא"ו הוא בחינת המשכה .
17

כלומר :
מבואר בקבלה וחסידות  ,ש אותיות שם הוי ' מורות על
כל השלבים הנצרכים כדי שתהיה המשכה והארה מאור אין
סוף ב " ה עצמו למטה לעולמות  .שכן אור אין סוף ב " ה כשמו
כן הוא – אין לו סוף וגבול ,ולכן כדי שיוכל להאיר למטה
בעולמות המוגבלים יש צורך בכמה ירידות וצמצומים באורו
הבלי גבול  .וירידה זו נרמזת באותיות שם הוי ' .
והנה  ,מבואר גם אשר אותיות אלו מתחלקות באופן
כללי לשני דרגות כלליות  ,י " ה מורה על האור האלקי כפי
שהוא למעלה עדיין מהעולמות  ,האור הבלי גבול ) כמרומז
בכתוב ' הנסתרות לה ' אלקינו ' ,שי "ה הוא בגדר ' נסתרות '
בגלל גודל מעלתו ורוממותו (  ,ואילו אותיות ו " ה מורות על
האור האלקי המצומצם והנמוך כפי שבא למטה דרך
צמצומים רבים כדי להיות בערך העולמות ) כמרומז
ב 'וה נגלות לנו ' ,ו "ה נגלות  ,שמורה על האור שבא לגדר
גילוי (.
ובפרטיות  ,כל אות משם הוי ' ,צורתה מורה ע ל ענינה
ותפקידה בירידה זו  ,שתוכן האות וי " ו הוא המשכה מלמעלה
למטה  ,כתמונתה – קו ארוך הנמשך מלמעלה למטה  .כי עד
כאן ) באותיות י " ה ( הכל היה בו יתברך עצמו  ,צמצום האור
והכנת אור מתאים למקבלים  .ואחרי זה יש צורך להמשיך
ולהוריד את האור בפועל אל העולמות – וזהו ענין א ות וי " ו .

שיוכל להשתלשל למטה עד שיוכל להיות 'יש'
ודבר בפני עצמו.
על ידי ההמשכה של אלקותו ית ' למטה נעשה ענין
הרגשת הישות והאפשריות להיות נחשב לדבר בפני עצמו
נפרד מאלקות  .ועל זה מרמז ענין הוא " ו דשם הוי ' – המשכת
אלקותו ית ' למטה ע " י כמה צמצומים והעלמות  " ,עד שיו כל
להיות יש ודבר בפני עצמו " .

אלא שיהיה הכל בחינת י"ה ,למטה כמו
18
למעלה.
 (17ראה אגרת התשובה פ"ד .לקו"ת נצבים מה ,ג.
 (18ועיין בלקו"ת ]מהאריז"ל[ בזכריה על פסוק זה ]ראה הלשון
באוה"ת פ' ואתחנן ע' פח[ .ומ"ש מזה ב'ביאור' על פסוק 'והיה מספר

בני ישראל' ]לקו"ת פ' במדבר ט ,ד[ .ומ"ש סוף ד"ה 'ששים המה
מלכות' ,גבי' :תמתי' ]לקו"ת שה"ש לח ,ב ואילך[.

11

אלא שלעתיד לבוא יהיה הכל ב ב חינת י " ה  " ,הכל " ,
היינו  ,למטה בעולם הזה ) ו " ה (  ,כמו שהוא למעלה בעולמות
עליונים ) י " ה ( .
כלומר  ,שיהי ' עצמיות אלקות בגילוי למטה בלי שום
צמצומים והעלמות כ לל ) שזהו תוכנה של ה אות וא " ו –
המשכה למטה בבחינת צמצום  ,כנ " ל (  ,כמו שהוא עכשיו
בעולמות עליונים  ,שאלקות הוא בגילוי שם  .וזו בחינת י " ה ,
ש רומזת על אלקותו ית ' כפי שהוא למעלה מענין ההמשכה
והצמצום  ,ולע " ל מדריגה גבוהה זו תהיה בגילוי ) כמו שהיא (
גם למטה .

פרק ד
המניעות ועיכובים שיכולים להיות להתגלות זו מצד
האדם
]עתה מבאר שיכול להיות מניעה ועיכוב מצד
האדם לגילוי זה שיהי' לעתיד לבוא ,והוא מחמת
מילוי תאוות לבו בתאוות היתר וכו'[:

אך ,הנה ,כתיב " ְו ִנ ְר ָגן ַמ ְפ ִריד ַאלּוּף"ְ " ,19ל ַת ֲאָוה
ְי ַב ֵקשׁ נ ְִפרָד" .
20

אף על פי שנתבאר ל עיל שלעת יד לבוא תהי ' התגלות
בחינת י " ה גם למטה מטה  ,ול א יהיה עוד העלם על אלקותו
יתברך – אך  ,עם כל זה  ,זהו רק מלמעלה למטה  ,אמנם ,
מלמטה למעלה ) מצד האדם ( אפשר להיות מניעות ועיכובים
להתגלות זאת .
וזו גם משמעות הפנימית של הכתובים ' ונרגן מפריד
אלוף ' ,וכן ' לתאוה יבקש נפרד ' ,דפירוש כתובים אלו לפי
פשוטם הוא  ' ,ונרגן מ פ ר יד אלוף ' – ) ' נרגן ' הוא לשון
) (19במשלי סימן י"ו ,כ"ח(.
ועיין זהר חלק ג )י"ו א' ]העיקר בעמ' ב'[( )מבאר אותו הענין שיבואר
להלן במאמר דידן בפירוש כתוב זה ,שהאדם יכול לפעול פירוד בהתגלות
אחדותו ית' על ידי חטאיו(:

"'ונרגן מפריד אלוף' ,כמה דאמרן ,חייביא ]-עבירות[ עבדין פגימו
לעילא' .מפריד' ,דיחודא לא אשתכח' ,מפריד' למטרוניתא ממלכא ,ולמלכא
ממטרוניתא ,ובגין כך לא אקרי 'אחד' ,ד'אחד' לא אקרי אלא כך אינון
בזווגא חדא .ווי לאינון חייביא דעבין פרודא לעילא".

וברבות בראשית ריש פרק כ'.
 (20משלי יח ,א.
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'תלונה ' ,כמו ' ותרגנו באהליכם ' )דברים א ( ) מצו " צ ( (  ,על ידי
ריגונו ותרעומתו  ,מפריד ממנו אלופו של עולם ) רש " י. ( 21
וכן  ' ,לתאוה יבקש נפרד ' – מי שהוא נפרד מ הקב " ה
שלא לשמור מצותיו  ,לתאות ל בו ו יצרו הרע הוא רודף
) רש " י. ( 22
]עתה מבאר כתובים אלו על פי פנימיות
הדברים[:

שכשאדם משים רצונותיו בתענוגי העולם ) ' לתאוה
יבקש'( ,או בנצחונות ,ומדות רעות ח"ו )'ונרגן' ( –
הוא בחינת נפרד] ,כלומר[ שלא יוכל להיות

בבחינת "ה' אחד ושמו אחד" הנ"ל .
23

24

אף על פי שמבואר לעיל אשר לעתיד לבוא יהי ' גילוי
אלקות למטה כמו שהוא עכשיו למעלה ) ' יהיה ' ,ב ' פעמים
י " ה ( – אך  ,הנה  ,כתיב ' ונרגן מפריד אלוף ' , 25וכן נאמר

 (21פירוש נוסף :המתלונן אחר מעשה בני אדם מפריד מן האנשים את
השר אשר עליהם )'אלוף' לשון שר ,כמו 'ואל תבטחו באלוף' )מיכה ז(
)מצו"צ(( ,כי מורדים בו ]-בהשר שלהם[ ,וגם הוא ]-השר שלהם[ נהפך להם
לאויב )מצו"ד(.
 (22ועוד פירוש :תלמיד חכם הנפרד לפרוש מן התורה כי יבקש ללכת אחר
תאות הלב )מצו"ד(.
 (23ראה גם מה שמבואר על הכתוב 'ולא תחחלו את שם קדשי' )לקו"ת פ'
אמור ד"ה ונקדשתי( ,דעל פי חסידות פירוש הכתוב הוא ,שלא לעשות חלל
ומקום פנוי מהתגלות אלקות ,על ידי שהאדם כלי מלא אינו מחזיק ,מלא עם
תאוות היתר ,עד שאין שום מקום להתגלות אלקות בקרבו.
 (24במאמר דידן לא ביאר ענין 'ה אחד ושמו אחד' ,רק ביאר תחילת הכתוב
'ביום ההוא יהיה' ,דלעתיד לבוא יהי' הכל בבחינת י"ה )גילוי אלקות למטה
כמו שהוא למעלה( .אך במאמר של הצ"צ המיוסד על מאמר דידן מבאר
שגם מה שכתוב 'ה' אחד ושמו אחד' ,הוא הוא אותו הענין ד'יהיה' ,ב'
פעמים י"ה.
מבואר שם שישנן ב' מדריגות באלקות ,בחי' הוי' ,ובחי' שמו ית' ,הוי' ,אף
שהוא גם שמו של הקב"ה ,מ"מ ,הוא נק' 'שם העצם' ,כי שם זה מורה על
עצמות אלקותו ית' שלמעלה לגמרי מכל גדר ההשתלשלות .ואילו מה
שכתוב 'ושמו אחד'' ,שמו' קאי על דרגא תחתונה יותר באלקות ,הארה
חיצונית ממנו ית' שמאיר בעולמו תהתחתונים )כענין שם האדם ,שהוא אינו
האדם בעצמו ,אלא רק הארה ממנו בכדי שאחרים יכולים לקרותו בשמו(.
וזהו שלעתיד לבוא )'ביום ההוא'( יהיה הוי' אחד ושמו אחד' – היינו ,דלא
יהי' עוד בחי' 'שמו' של הקב"ה ,ר"ל ,ההארה חיצונית שמתפשטת למטה
בהעלם אחר העלם וצמצום אחר צמצום ,אלא יהי' הכל בבחינת שם הוי' –
עצמות אלקות ממש ,שיהי' בגילוי למטה כמו שהוא עתה למעלה.
 (25להעיר מאוה"ת בראשית כרך ד ע' תשעא" :וזהו 'נרגן מפריד אלוף',
כי 'אלוף' ענין גילוי אחד ,והוא ענין 'למודי הוי'' ,אלף בינה ,וזהו ענין 'אמת
ואמונה'  -שמקבל האמת ומודה על זה; והנרגן  -היפך ההודאה על האמת,
ונק' 'איש תהפוכות' ,שמהפך הדבר ואומר שה'יש' הוא נפרד".

' לתאוה יבקש נפרד ' ,דבכללות משמעות ב ' כתובים אלו היא ,
דכא שר האדם משים רצונותיו בתענוגי הע ולם ) ' לתאוה
יבקש ' – שמבקש ומחפש אחרי תאוותיו (  ,או בנצחונות
ומדות רעות ) דזהו פירוש ' ונרגן '  ,כנ " ל (  ,הרי הוא בבחינת
' נפרד ' מאלקות  ,ומפריד מעצמו אלופו של עולם ) ' אלוף ' ( ,
ר " ל  :ד מ עתה  ,מחמת זה  ,לא יוכל להיות בו גילוי אלקות
למטה כמו שהוא למעלה לעתיד לבוא  ,כי הוא ) הישות שלו (
גורם העלם והסתר על גילוי אלקות. 26

פרק ה
בחינת 'הארת פנים' מלמעלה למטה ,ומלמטה למעלה
]כעת הולך ומבאר איזו עבודה נדרשת מן האדם
בכדי שיוכל להיות גילוי אלקות למטה כמו למעלה
לעתיד לבוא )תמורת זה שהאדם גורם פירוד ו'חלל'
באלקות מחמת רדיפת התאוות ומדות רעות([:

והנה ,כתיב "ָי ֵאר ָפּ ָניו ִא ָתּנוּ ֶס ָלה".
27

 לפי פשוטו פירוש כתוב זה הוא  ,ד ' יאר פניו ' היינו ,יראה לנו פנים מאירות ושוחקות ) מצו "ד ( לתת טל ומטר
) רש " י. ( 28
ולהלן בסמוך יבאר הפירוש הפנימי בזה  ,ומהו ענינו
בעבודת ה ' של כל אחד ואחד מישראל .

פירוש בחינת 'הארת פנים'.
 דלכאורה תמוה  ,מה הפירוש ב זה שהפנים של הקב " המאיר ים ) ' יאר פניו ' (  ,שהרי הוא ית ' אין לו גוף ולא דמות
הגוף  ,ואיך מייחסים אליו ית ' תואר גשמי זה  ' -פנים ' ,ומה ו
הביאור בזה שפניו מאירים? אלא על כרחך צריך לומר ש כל
זה נאמר על דרך משל ומליצה  ,ותוארים אלו מורים על
מצבים רוחניים למעלה .
]ומביא משל להבין ענין זה[:

 (26וכידוע דברי החובות הלבבות )פרק ג' אופן כה(" :כשם שאי אפשר
שישכנו האש והמים בכלי אחד ,כן לא תשכון ביחד בלב אהבת ה' ואהבת
עולם הזה".
 (27תהלים סז ,ב .בהבא להלן ראה גם כן לקו"ת דרושים ליו"כ מאמר ד"ה
לבאר ענין יו"כ ,שמבאר ענין הארת פנים.
 (28פירושים אחרים :שיצליחנו בכל מעשינו )רד"ק( .או' :יאר פניו' –
שנמצא חן בעיניו כאשר נשאל ונבקש איזה דבר מאיתו )ע"פ אבן עזרא(.

חסידישע
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– הוא כמשל אדם הנותן לאוהבו האמיתי איזה
דבר ,הוא נותן בעין יפה ורצון הטוב ,וצהבו
פניו מרוב אורה ושמחה ] בנתינתו לו[.
29

30

ענין ' הארת פנים ' למטה באדם הוא כפי שנראה
ש כאשר אדם נותן דבר מסוים לאוהבו האמיתי  ,כאילו פניו
מאירים מרוב שמחה וחדוה כת וצאה מ רוב האהבה שלו אל
חבירו .

מה שאין כן לשונאו – נותן כמאן דשדי בתר
כתפוי ,בעל כרחו .
31

ואילו כאשר אדם נותן איזה דבר לשונאו  ,הרי אנו
רואים שהוא נותן את הדבר באופן של הכרח  ,היינו  ,שבאמת
אינו רוצה להשפיע ולגמול לו שום טובה  ,וכאשר נותן את
הדבר אליו כאילו מחזי ר פניו לאחוריו בשעה שמשפיע לו ,
מחמת שאינו אהוב אצלו  ,ורק בעל כרחו נותן לו.
]ובזה יובן הנמשל למעלה[:

וזהו "ָי ֵאר ה' ָפּ ָניו ֵאלֶי ָך" .

פרשה

13

וזהו כמו ההבדל בין פנימיות הרצון ) ' הארת פנים ' ( ,
וחיוצוניות הרצון  :פנימיות הרצון הוא מה שהאדם רוצה מצד
עצמו  ,לפי שזוהי הנאתו  ,ואילו חיצוניות הרצון הוא מה
שרוצה כדי להשיג איזו מטרה אחרת  .לדוגמא  ,אדם ה מתייגע
במלאכה בשביל פרנסתו  ,הרי פנימיות רצונו היא שכ ר
מלאכתו שממנו מפרנס את בני ביתו  ,ו אילו יגיעתו במלאכתו
היא חיצוניות רצונו  .שאינו רוצה ביגיעה זו מצד עצמה
) שהרי אם היה לו רכוש גדול שממנו היה יכול לפרנס את
עצמו בריוח  ,בוודאי לא היה מתייגע במלאכה (  ,וכל רצו נו
בעשיית המלאכה הוא רק בשביל השכר שירוויח ממנה ) ע " פ
ד " ה ביום השמיני עצרת תרס " ו ( .
וכמו כן כביכול אצלו ית ' ,פנימיות רצונו ית ' הו א ב בני
ישראל שהם תכלית הבריאה  ,כמאמר רז " ל שהעולם נברא
' בשביל ישראל ' ,אלא שבשביל עבודת בני ישראל עלי אדמות
יש צורך לברוא עולם ומלו או עם כל פרטי הברואים ) שרק אז
יש מקום לעבודת בני ישראל (  ,ו בשאר חלקי הבריאה נמצא
רק חיצוניות הרצון  ,כי אין רצונו האמיתי של הקב " ה בהם
עצמם  ,אלא רק בשביל מטרה אחרת – עבודת בני ישראל .

32

ולפי זה יבואר עניין ' הארת פנים ' למעלה  ,כמפורש
בכתוב ' יאר ה ' פניו אתנו ' ,ו ' יאר ה ' פניו אליך ' .

]ועתה מבאר דיוק לשון הכתוב 'יאר פניו אתנו',
מהו זה שענין בחינת 'הארת פנים' הנ"ל הוא 'אתנו'
דוקא[:

אך' ,הארת פנים' הנ"ל
ב'עין יפה' וברצון הטוב[ ,הוא ' ִא ָתּנוּ' דוקא ,פירוש:
כשאנחנו גם כן בבחינת 'הארת פנים'.

] שהקב " ה ישפיע לנו חיות

]והיינו[:

שישפיע החיות ] לי שראל [ מבחינת 'הארת פנים'
הנ"ל ] בהמשל לגבי האוהב האמיתי[ ,מה שאין כן גבי
כו' ] שונאו[.
33

34

כאשר הקב " ה משפיע חיות וקיום אל נברא באופן שהוא
באמת רוצה ומעוניין בזה – משום שזהו אוהבו האמיתי –
הרי זה נקרא בחינת ' הארת פנים ' שלמעלה  ,כי כביכול נותן
ומשפיע החיות ב ' עין יפה ' ורצון טוב  ,עד שהוא כמו
ש מאירים פניו מרוב אורה ושמחה .

 (29ראה בבא בתרא נג ,א .וש"נ.
 (30על דרך המאמר רז"ל 'צהבו פניו של ר' מאיר שמצא תוספתא חדתא'.
 (31ראה במקום אחר בענין בחי' 'פנימיות הרצון' )'הארת פנים'(,
ו'חיצוניות הרצון'.
 (32במדבר ו ,כה.
 (33מכתב יד רח"ל.
 (34בכתב יד רח"ל" :משא"כ לאומות העולם כתיב 'ואת עשו שנאתי'".

הכתוב מדייק ואומר ' יאר פניו אתנו ' ,ולכאורה אם
הכוונה היא שהקב " ה משפיע חיות מבחינת ' הארת פנים '
אלינו  ,הי ה צריך לומר ' יאר פניו אלינו ' וכדומה  ,ומהו לשון
' אתנו '?
אלא המשמעות היא שבחינת ' הארת פנים ' תהיה " אתנו
דוקא  ,פירוש  ,כש אנחנו גם כן בבחינת ' הארת פנים ' " .היינו ,
כשאנו פונים אליו ית ' בכל עצמות י נו ורצוננו  ,רק אז ה' פונה
אלינו ומשפיע לנו חיות ב ' עין יפה ' ורצון טוב .
להלן יבא ר ענין בחינת ' הארת פנים ' מצידנו .
ותמצ ית הענין הי א :
יכול להיות מצב שיהודי ש ומ ר תורה ומצות אינו
מעוניין באמת בהקשר שלו עם הקב " ה  ,ומקיים מצות באופן
של ' מצות אנשים מלומדה ' ,רק מפ ני שהורגל כן מנעוריו ,
וזהו טבעו  .ו הנה  ,הגם שמקיים תורה ומצות  ,אך אין זה באופן

חסידישע
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פרשה

~ כי תבוא ~

של ' הארת פנים ' הנ " ל  ,כי אין רצונו הפנימי והאמיתי בזה ,
אלא עושה את זה כאילו בעל כרחו .
אולם  ,כאשר יהודי מקיים תורה ומצות מתוך אהבה
ויראה וכל רצונו הפנימ י והאמיתי מונח בזה באמת  ,הרי זה
נקרא שהוא בבחינת ' הארת פנים ' אליו יתברך .

כמו שכתוב " ְכּ ַמ ִים ַה ָפּ ִנים ְל ָפּנִיםֵ ,כּן ֵלב ָה ָא ָדם
ָל ָא ָדם כו'".

כתיב ' וְאַ ֵתּ ן ] כמו  :וְאַ ֶתּ ן [ צאני צאן מרעיתי  ,אדם
אתם ' ,ולשון הפסוק מורה על מיעוט  ,ועל כך אמרו רז "ל
" אתם ) ישראל ( קרויין ' אדם ' ,ואין העובדי כוכבים קרואיין
' אדם ' ".
מזה מוכח אשר ד ו קא בני ישראל נקר אים בתואר ' אדם ',
משא " כ שאר אומות העולם .

35

ענין זה – שבחינת ' הארת פנים ' שלמעלה נעשית ד ו קא
כשאנחנו גם כן בבחינת ' הארת פנים ' מלמטה – הוא גם
תוכנו הפנימי של הכתוב ' כמים הפנים לפנים  ,כן לב האדם
לאדם ' .
ותוכן הכללי של כתוב זה הוא  ,ד " כמו שכדמות וצורת
הפנים שה אדם מראה במים  ,כן נראה לו שם במים אותה
צורה עצמה ; ככה ממש לב האדם הנאמן באהבתו לאיש אחר ,
הרי האהבה זו מעוררת אהבה בלב חבירו אליו ג " כ להיות
אוהבים נאמנים זה לזה  ,בפרט כשרואה אהבת חבירו אליו "
) תניא פרק מ " ו ( .
וכך הוא בהיחס שיש בינינו להקב " ה  ,דכאשר אנו פונים
א ליו יתברך באהבה וברצון פנימי  ,הרי זה עצמו גורם ומעורר
למעלה שהקב " ה יפנה אלינו וישפיע לנו חיות באופן של
' הארת פנים ' .
]ומעתה הולך ומבאר פירוש פנימי ועמוק יותר
בכתוב 'כמים הפנים לפנים וגו''[:

פירוש ]" לב האדם "[ :האדם התחתון – הוא כנסת
ישראל.
 נמצא שפירוש הכתוב הוא  ' ,כמים הפנים לפנים ' -" כמו שכדמות וצורת הפנים שהאדם מראה במים  ,כן נראה
לו שם במים אותה צורה עצמה " ) תניא שם (  ' ,כן לב האדם ' –
התחתון  ,היינו  ,בני ישראל ) ' כנסת ישראל ' ( .ו להלן יבאר
המשך הכתוב .
]ומביא ראי' שבנ"י ישראל נקראים 'אדם' )'לב
האדם'([:

כמו שכתוב "ואתנה צאני ,צאן מרעיתי ,אדם
אתם"' ,אתם קרוים אדם' כו'.
36
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 (35משלי כז ,יט.
 (36יחזקאל לד ,לא.

"לאדם" ,פירוש :לאדם העליון.
]ומביא הוכחה לכך שהקב"ה נקרא בשם 'אדם'[:

ש"על דמות הכסא" כו'.
39

כתוב בנבואת יחזקאל ' על דמות הכסא דמות כמראה
אדם עליו מלמעלה ' ,והרי מזה מוכח ש לפעמים הקב " ה נקרא
בהתואר ' אדם ' . 40ולפי זה מובן ד מה שכתוב ' כן לב האדם
לאדם ' על פי פנימיות הענינים הכוונה על האדם העליון
) שעל דמות הכסא ( – הקב " ה .
נמצא  ,שצריך ל היות ' הארת פנים ' מאִ ָתּ נוּ מלמטה
למעלה  ,ב כדי שת הי ' ע י "ז ' הארת פנים ' מהקב " ה אלינו
מלמעלה למטה  ,וזוהי המשמעות הפנימית של הכתוב ' כמים
הפנים לפנים  ,כן לב האדם ) התחתון ( לאדם ) העליון ( ' .
]ועתה יבאר בחינת 'הארת פנים' זו בעבודת
האדם )שעי"ז מתעוררת למעלה בחינת 'הארת פנים'
של הקב"ה אלינו([:

ובחינת 'הארת פנים' אצל ישראל
פנים ' של ישראל להקב " ה ( הוא כמו שכתוב "ישמח
ישראל בעושיו"  -שבני ישראל יהיו בשמחה בעבודתם את
) כנ " ל שצ " ל ' הארת
41

 (37לשון הכתוב הוא' :ואתן'.
 (38יבמות סא ,א .וש"נ.
 (39יחזקאל א ,כו.
 (40הכוונה ב'מראה אדם' – והרי אין לו גוף או דמות הגוף ח"ו – היא
ל'עשר ספירות' )עשרה כוחותיו של הקב"ה( ,דהגם שהוא ית' אין סוף ו'לאו
מכל אלין מדות איהו כלל' )תיקוני זהר בהקדמה( ,מכל מקום ,צמצם הקב"ה
את אורו הגדול באופן שיתגלו רק עשר כחות ,שהן עשר ספירות ,שעל ידן
הקב"ה בורא ומנהיג את העולם .ומעשר ספירות הללו נשתלשלו עשר
הכחות שבנפש האדם )תניא ר"פ ג'( .וזהו פירוש 'נעשה אדם בצלמנו
כדמותנו' ,שהאדם נברא בצלם דלמעלה ,והכוונה לעשר כוחות נפשו שהן
כדמות עשר ספירות העליונות )ראה לקו"ת פ' ויקרא ד"ה אדם כי יקריב ריש
פרק ב'(.
 (41תהלים קמט ,ב .ראה תניא פרק ל"ו לביאור כתוב זה ,בענין דירתו ית'
בתחתונים.

חסידישע

פרשה

~ ויקרא משה אל כל ישראל ~

ה' ,כמו שהוא יתברך ָשׂשׂ ְו ָשׂ ֵמ ַח ָבּנוּ – כמו
את כו' ] את
שכתוב "וּ ִמ ִשׂ ְמ ָח ְת ָך ֶשׁ ָשׂ ַמ ְח ָתּ בּוֹ ָק ָר ָ
שמו ישראל וישורון[".
42

כלומר :
ענין אחד בבחינת ' הארת פנים ' אצל ישראל הוא –
השמחה ה גדולה שמתעוררת בל בם כאשר הם מכירים וזוכרים
את זה שה קב " ה " שש ושמח בנו "  ,כמ " ש ' ומ שמחתך
ששמחת בו קראת את שמו ישראל וישורון '  .וכדלעיל ,
דכאשר האדם רואה את אהבת חבירו אליו ,הרי ממילא
תת עורר גם בו אהבה אל חבירו ,ד ' כמים הפנים לפנים ,כן לב
האדם לאדם '  .וה ' אוהב אותנו באהבה גדולה וחיבה יתירה ,
שכן  ,כל תכלית בריאת העול מות כולם הי א בשביל ישראל ,
וכתית ' בנים אתם להוי ' אלקיכם ' ,שהקב " ה אוהב אותנו
כאהבת האב אל בנו ; וכאשר מתבוננים בזה ובאים לידי הכרה
פנימית בזה  ,ממילא יתעורר ו באהבה אליו יתברך .

15

פנים' ]אליו[ הנ"ל  ,ושוכח לגמרי על צערו ויגונו
שיש לו ,מחמת השמחה ותענוג ֵמ ְראוֹת ְפֵּני
אוֹ ַהבוֹ.
46

]והנמשל[:

כך ,כשיזכור האדם על ה' שהוא אוהבו האמיתי
בבחינת 'הארת פנים' הנ"ל ] שהקב " ה משפיע לבנ " י
חיות מרצונו הטוב ) זהו ענין הא ' ב ' הארת פנים ' אצל
ישראל([.
]ענין הב' ב'הארת פנים' דישראל )"חדות ה'
מגדולתו שאין חקר"([:

ויתבונן בגדולתו – אשר 'ממלא כל עלמין' ו'סובב
כל עלמין' ,ו'כולא קמיה כלא חשיב' – ישכח על
עצמו לגמרי ,אפילו יש לו צער ממילי דעלמא כו',
ו] אעפ " כ[ ישכח הצער מפני השמחה בה' כו' .
47

48

והיא חדות ה' מגדולתו שאין חקר .
43

ועוד ענין בבחינת ' הארת פנים ' אצל ישראל המרומז
ב כתוב " ישמח ישראל בעושיו " – הוא בחינת " חדות ה ' " ,
דהיינו  ,שהיא השמחה בו יתברך המתעוררת ב אדם מחמת
התבוננותו על "גדולתו ] ית ' [ שאין חקר ".
45
כלומר  ,כאשר האדם מתבונן 44בגדולתו ית ' שאין לו
קץ ואין חקר ממש  ,אזי יבוא להכרה עמוקה בעוצם גדולתו
ית ' ,ומזה יתפעל בא הבה ותשוקה גדולה להתקרב אל ה '  ,כפי
שיבואר להלן .

מלבד ההתבוננות בזה שהקב " ה מראה לנו ' הארת
פנים ' ,והוא אוהבו האמיתי של כל בני ישראל – עוד יתבונן
האדם ) כדי לעורר בעצמו בחינת ' הארת פנים ' אל ה ' (
בגדולתו ית ' האמיתי ת .
ומהי בחינת גדולתו ית ' האמיתית ?
" אשר הוא ית ' ' ממלא כל עלמין ' ,ו ' סובב כל עלמין ' ,
ו ' כולא קמיה כלא חשיב ' " ) לשון המאמר כאן ( .
פירוש: 49

]ומביא משל גשמי לענין 'הארת פנים' זו
בישראל[:

כמשל האדם שצהבו פניו מרוב אורה ושמחה
כשרואה את אוהבו האמיתי בבחינת 'הארת
 (42נוסח תפלת השחר.
 (43ראה תהלים קמה ,ג.
 (44ענין ההתבוננות הוא שהאדם מעמיק דעתו ו'תוקע' מחשבתו בחוזק
)היינו ,ש'ירכז' את מחשבתו בעיון רב( עד שהענין נכנס ונקלט היטב בתוך
מוחו וליבו )ראה בארוכה בשער היחוד לאדמו"ר האמצעי פרק א(.
 (45כדברי הרמב"ם במצות אהבת ה' )הל' יסודי התורה פ"ב(" :והיאך היא
הדרך לאהבתו ויראתו? בשעה שיתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים
הגדולים ,ויראה מהם חכמתו שאין לה ערך ולא קץ – מיד הוא אוהב ומשבח
ומפאר ומתאוה תאוה גדולה לידע השם הגדול ,כמו שאמר דוד' :צמאה
נפשי לאלקים ,לא-ל חי' )תהלים מב ,ג(".

" (46כמשל אדם הנותן לאוהבו האמיתי איזה דבר ,הוא נותן בעין יפה
ורצון הטוב ,וצהבו פניו מרוב אורה ושמחה ]בנתינתו לו[" )ל' המאמר
לעיל(.
 (47זהר חלק ג ,רכה ,א' :דאיהו ית' ממלא  . .וסובב כל עלמין' .וראה
חסידישע פרשה פ' אמור ד"ה ונקדשתי בהקדמה .וראה אוה"ת שלח ד"ה
ונתנו על ציצית הכנף ע' תקסז ואילך.
 (48ועוד משל להבין ענין זה:
")או כמו על דרך משל :מי שמאבד פרוטות נחושת ,ומוצא תמורתן ככרי
זהב ,דכלא חשיב צער הפסד הפרוטות נגד שמחת הככרי זהב.
"כך כל הענינים העולם הם דברי הבל וכלא חשיב נגד השמחה מגדולת ה׳
אין סוף ב״ה ,שהוא שמחה נצחיית שאין לשער כו' ,אשר ימצא בנפשו
המשכלת כשיתבונן בזה איך שה׳ אתו עמו כו' ,ו'קרוב ה׳ לכל קוראיו' כו'("
)אוה"ת כאן(.
 (49ראה תניא פ"ג "איך הוא ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין וכולא קמיה
כלא חשיב" ובמפרשי התניא שם.

16

חסידישע

פרשה

~ כי תבוא ~

ידוע אשר יש שנ י מיני אורות וגילויים ממנו ית ' לצורך
התהוות העולמות והנבראים  ,ונקראים ' מ מלא כל עלמין '
ו ' סובב כל עלמין ' .
וביאור ענינם דשני אורות אלו בקיצור :
אור ה ' ממלא כל עלמין ' הוא האור והגילוי אלקי ממנו
ית ' המתלבש בתוך העולמות והנבראים להחיותם ולקיימם
בחיות פנימית  .כמו הנשמה המתלבשת בגוף  ,שנקלטת
ונתפסת בתוך הגוף הגשמי ומתאחדת ומתעצמת עמו ע ד שגם
הגוף נעשה לדבר חי מחמת חיות הנשמה אשר בו  .וכן החיות
מאור הממלא כל עלמין ממלאת את העולמות בחיות פנימי ,
ומתלבשת בתוכם כי חיות זו היא מוצמצמת לפי ערך
העולמות הבעלי גבול  ,כי היא רק הארה חיצונית ממנו ית '
לבד .
ואילו אור ה ' סובב כל עלמין' הוא האור והגילוי א לקי
ממנו ית ' בבחינת בלי גבול  .ולכן נק ' ' סובב ' ומקיף על
העולמות  ,כי אינו נקלט בתוכם באופן פנימי  .ואין הכוונה
שאור זה לא נמצא בתוך העולמות  ,ואדרבה מבואר בחסידות
שעיקר חיות העולמות היא מאור הסובב הבלי גבול  ,אלא
שאינו מתגלה בעולמות ובנבראים  ,כי אינם כלים ראויי ם
לקבל אור וגילוי בלתי מוגבל  .ונמצא שמאור זה מתהווית
מציאות העולמות  ,אבל העולמות אינם יכולים להכיר
ולהרגיש את אור הסובב  ,כי הוא בלי גבול  ,ואין ערוך בין
גבול ובלי גבול.
ועם כל הגדולה הזאת  ,אף על פי כן  ,הרי איתא בזהר
ד ' כולא קמיה כלא חשיב ' ממש  .דהיינו  ,שכל הע ולמות
עליונים ותחתונים  ,וכן אפילו כל הגילויים הכי נעלים –
' ממלא כל עלמין '  ,ו ' סובב כל עלמין' – ק מיה הוא יתברך
עצמו ,כולם נחשבים לאין ואפס ממש  .כי סוף כל סוף אפילו
אור ה ' סובב כל עלמין ' הוא אור וגילוי המתפשט ממנו ית '
לצורך התהוות עולמות המוגבלים  .על דרך ומעין אור וזיו
השמש המתפשט מהשמש להאיר ולחמם את הארץ והדרים
עליה  .אך  ,מצד הקב " ה בכבודו ובעצמו – היינו  ,לא ' אור '
המתפשט ממנו ית ' ,אלא ע צמותו ומהותו ית ' ) ה ' מאור '
עצמו ( – אין העולמות תו פסים מקום כלל ,כי מכיון שהוא
מרומם ומתנשא לגמרי מ כל גדר העולמות  ,לכן אין להם שו ם
תפיסת מקום אצלו  ,והרי הם חשובים לפניו יתברך ' כלא ',
היינו  " ,כאילו אין שם עולמות כלל " ) לשון אדמו " ר הזקן בתו " א
ד " ה ויושט המלך ( .
וכך גם האורות הנעלים ביותר אינם נחשבים למאומה
לפניו ית ' ,כי הם באין ערוך מה '  ,היינו ,אפילו האור הבלתי
מוגבל הנמשך ממנו  ,הרי יש לו גדר וציור מסויים – בלי

גבול  ,ואילו הקב " ה בכבודו ובעצמו אין לו שום ציור וגדר ,
אפילו לא הגדר של ' בלי גבול '  ,כי אם הוא שלילת החיוב
ושלילת השלילה  ,היינו  ,שא " א לומר מה הוא  ,וכך א " א
לשלול ולומר שזה איננו הוא  ,מאחר שהוא פשוט בתכלית
הפשיטות ואי אפשר להגדירו בשום גדרים  ,אף בגדרים
רוחניים .
והנה  ,בצירוף ב ' התבוננות אלו הנ " ל – א  :שהוא
יתברך אוהב אותנו באהבה אמיתית כאב א ל בנו  ,ומראה לנו
אהבה זו ב ' הא רת פנים '; וב  :גדולתו יתברך העצמית  ,אשר
' כולא קמיה כלא חשיב ' ממש – יתעורר בשמחה רבה
ונפלאה כתוצאה מהכרתו באהבתו ית ' אלינו  ,ובגדולתו ית '
העצמית .
וכתוצאה מ התעוררות האהבה ושמחה אלו מראות " פני
חבירו " וגדולתו  ,מ מילא ישכח על עצמו לגמרי  ,כי הוא
' אבוד ' לגמרי בשמחה זו  ,ואין דבר אחר ב ' עולמו ' זולת
הש י "ת .
ולפיכך  ,בדרך ממילא  ,מאחר ששכח על עצמו  ,והוא
עתה ב ' עולם ' אחר  ,אפילו יש לו צער ממילי דעלמא כו '  ,עם
כל זה  ,ישכח הצער מפני גודל השמחה בה ' .

כמו שכתוב "מי לי בשמים ,ועמך לא חפצתי
בארץ".
50

ענין ' הארת פנים ' זו מלמטה למעלה  ,הוא גם משמעותו
הפנימית של הכתוב ' מי לי בשמים  ,ועמך לא חפצתי
בארץ ' , 51כפי שהולך ומבאר .
]דהיינו[:

לבטל כל 'חפץ' ותשוקה זולת התשוקה בה'
אחד.
52

 (50תהלים עג ,כה .ראה גם ספר המצות להצ"צ קלח ,א .תו"ח תצוה ח"ב
שנו ,ב .וש"נ .סה"מ תרל"ח ע' מו .וש"נ .סה"מ מלוקט ו' ע' צט ובהערה
 .78מאמר ד"ה ביום עשתי עשר יום י"א נסין תש"ל פ"ח-ט )סה"מ מלוקט
ג ע' קו-ז(.
 (51לפי פשוטו פירוש הכתוב הוא' ,מי לי בשמים' – שום מלאך שבחרתי לי
לאלוה? לא בחרתי אלא אותך )רש"י( .ועוד פירוש' ,מי לי בשמים' – עתה
רואה אנכי כי אין מי בצבא השמים שיוכל להרע או להיטיב' ,ועמך לא
חפצתי בארץ' – לא חפצתי לשתף עמך את מי בארץ ,כי אין דומה לך,
ואינך צריך לשיתוף )ע"פ מצו"ד( .או' :מי לי בשמים' – בבעלי האמונות
הרעות יש מאמינים בשמש או באחד הכוכבים ,ואני אין לי חפץ אלא בך
לבד ,לא שמתי לך שותף לא בשמים ולא בארץ ,ר"ל ,בד' יסודות ,כי יש
עובדים המים וכן הרוח והעפר )רד"ק(.

חסידישע

פרשה

~ ויקרא משה אל כל ישראל ~

' מי לי בשמים ' – היינו  ,מה שוה לי לרצות בו בעולמות
וגילויים עליונים  ,שמכונים ' שמים ' ,דהגם שהם גילויים נעלים
מאד  ,הרי אינם נחשבים לכלום לגבי הקב " ה עצמו ) כנ " ל ( .
' ועמך לא חפצתי בארץ ' – היינו ,זולתך א ינני רוצה
בשום דבר בגשמיות  ,שנקראת בשם ' ארץ ' ,כי אף על גב
שיש תענוג רב בגשמיות עולם הזה  ,הרי מכל מקום  ,הכל כלא
חשיב לגבי הוא יתברך עצמו  ,מקור כל החיים וכל התענוגים
כולם .
ו הנה  ,כאשר כל רצונו הוא רק ל ה ' ,ו הרצון שלו
לגשמיות – ואפילו לדרגות רוחניות ועליונות – בטל ומבוטל ,
הרי שוב לא יפריע לא מה שחסר לו ב גשמיות ענייני העולם ,
כי אין לו רצון כלל בענייני גשמיות העולם  ,ובמילא כאשר
חסר לו בזה לא איכפת לו הדבר  ,עד אשר " בכל עניני העולם
' הן ' ו ' לאו ' שוין אצלו בהשוואה אמיתית " ) תניא אגה " ק סי' יא ( .
וז הו ענין ' הארת פנים ' של ישראל להקב " ה ,שת היה כל
תשוקתם לה ' לבדו ) ולא ל שום תאוה זרה (  ,ויהיו בשמח ה
וחדות ה '  .והתעוררות בחינה זו באה כתוצאה שזוכר שה '
משפיע לנו חיות כמו אוהב אמיתי ) ב ' הארת פנים ' (  ,וגם ע " י
שמתבונן בגדולתו יתברך שאין חקר .

פרק ו
זמן מיוחד להתעוררות 'הארת פנים' מלמעלה על ישראל
]מעתה הולך ומבאר שיש זמן מיוחד ו'עת רצון'
להתעוררות בחינת 'הארת פנים' הנ"ל[:

והנה ,זמן התעוררות 'הארת פנים' הנ"ל ,הוא
בראש השנה.

" (52פירוש 'חפצתי' הוא ,שיש בחי׳ 'רצון' ובחי׳ 'חפץ' ,וההפרש
שביניהם :כי רצון נק׳ אפילו מה שעושה בעל כרחו ,רק שהרצון מסכים לכך
בהסכמה בעלמא .ואפילו אם כופין אותו עד שיאמר רוצה אני נק׳ בשם
'רצון' .משא"כ 'חפץ' ,שהוא חפץ בפנימי׳ נקודת לבו ,ששם משכן התענוג,
שמתעגג בדבר ההוא אשר יחפוץ לו ,וע״כ כל חפצו וכל ישעו ומגמת פניו
משים בדבר הזה ,כי כך הוא חפץ ומתאוה ,ובכך הוא נרצה לו התעגוג .וזהו
'ועמך לא חפצתי בארץ' ,שאין לי שום חפץ ותענוג בעניני עוה״ז ,רק בבחי׳
רצון ,בע״כ ,כי 'בע״כ אתה חי' ,ואיו לי חפץ אלא 'עמך' ,כי 'עמך מקור
חיים' ומקור התענוגים ,ושם כל חפצו וכל ישעו להתעגג על ה׳" )לקו"ת
שה"ש כח ,ד(.

17

לעיל מבואר שהאדם מתעורר בשמחה ו ' הארת פנים ' אל
הקב " ה על ידי זה שהוא זוכר אשר הקב " ה הוא ' אוהבו
הא מיתי '  ,והוא ב ' הארת פנים ' אל האדם  .אנמם  ,לא כל
העתים שוות  ,ולא בכל הזמנים ה ' יתברך ב ' הארת פנים '
אל ינו  .וזמן התעוררות ' הארת פנים ' של הקב " ה אלינו הוא
בר " ה  ,כפי שממשיך .
]וראיה לכך שבזמן ר" ה הוא עת התעוררות
'הארת פנים' מלמעלה ממה שאמרו רז"ל[:

'יושב על כסא רחמים' .
53

איתא במדרש אודות הדין ומשפט של ר " ה  " :אמר להן
ה קב " ה לישראל  ,אם ִשׁ ַפּ רְ ֶתּ ם מעשיכם ]ְ -ל ַשׁ ֵפּ ר וליישר
המעשים הרעים  ,לחדול מעבירות ) פירוש יפ " ת ( [  ,הריני נעשה
לכם כשופר הזה – מה שופר זה ] אדם הת וקע בו [ מכניס בזו
ומוציא בזו ] -שהבל פיו נכנס בצד הקצר של השופר ויוצא
מצד האחר הרחב [  ,כך ] אפילו אם כל קטיגורין שבעולם
מקטרגין ְל ָפ נַ י  ,אני שומע בזו ומוציא בזו ) מדרש שוחר טוב פא ( ,
ואיני מקבל עליכם קטגוריא  ,אלא [ אני עומד מכסא הדין
ויושב על כסא רחמים ,והופך לכם מדת הדין למדת רחמים
] לזכותם בדין [" .
הרי מזה אנו רואים שר " ה הוא זמן מיוחד להתעוררות
רחמים רבים ו ' הארת פנים ' מה ' על עם ישראל .

ואז ] -בר "ה[ כתיב " ְשׂמאֹלוֹ ַתּ ֲחת ְלר ֹא ִשׁי",
]כלומר [:התחלת התקרבות ] של ה' אלינו[ ,עד
שביום הכפורים ושמחת תורה הוא " ְו ְי ִמינוֹ
ְתּ ַח ְבּ ֵק ִני כו'" .
54
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 (53ויקרא רבה כט ,ו.
 (54שיר השירים ב ,ו.
 (55המשך הכתוב דלעיל.
 (56עיין לקו"ת פ' ראה ד"ה אני לדודי ודודי לי ,דף לב ,שמבאר שם
בתחילת המאמר ענין זה ,שזמן 'שמאלו תחת לראשי' הוא בימים נוראים,
בחינת יראה ופחד ,גבורה" ,התחלת התקרבות"; ואילו מה שכתוב 'וימינו
תחבקני' מורה על זמן של קירוב וחיבוק מלמעלה ,וזהו אחרי הימים נוראים
כאשר מגיעים לסוכות ושמחת תורה' ,זמן שמחתינו' ,דאז מתגלה ומאיר
בעולם חסדו ית' בבחינת גילוי רב ,ומכיון שכן נרגש קרובים יותר אליו
יתברך ,ועד שהוא כמו בחינת 'חיבוק' )כידוע ,שדפנות הסוכה הם כשרות
עם ב' דפנות שלימות ועוד דופן כלשהי ,והרי זוהי צורת חיבוק עם יד אחד,
וזה מורה על שהקב"ה ,כביכול ,מחבק אותנו בזמן ההוא ,וזהו ענין תכלית
הקירוב שיכול להיות ,יותר מאשר בימים נוראים(.

חסידישע

18

פרשה

~ כי תבוא ~

ידוע  ,שמלבד הפירוש הפשוט  ,הנה  ,הכת וב בשיר
השירים ' שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני ' ,קאי גם על
היחס של הקב " ה אל בני ישראל ב ב ' זמנים שונים בחודש
תשרי  .דבחינת ' שמאל ' הוא כמאמר רז " ל ' שמאל דוחה ,
וימין מקרבת ' ,שפירושו הוא שתחילת התקרבות האדם הוא
באופן של ' שמאל דוחה '  ,שמתקרב אל האדם לאט לאט
באופן של גבורה וצמצום  ,וזהו המצב בין בני ישראל והקב " ה
בימים נוראים ו ר " ה  .וזהו ' שמאלו תחת לראשי ' ,שיד שמאל
מונחת תחת ראש האדם בכדי לקרב אותו אליו  ,וכך הוא
המצב למעלה  ,שהקב " ה מתחיל להתקרב אל בני ישראל
בימים אלו .
והנה  ,אחר כך מגיעים ליו " כ ושמחת תורה  ,שאלו הם
זמנים של תכלית ההתקרבות של ה ' אלינו  ,דביו " כ הוא
' ישראל ומלכא בלחודוהי ' ) ראה זח " ג לב ,א (  ,שהם בתכלית
ההתאחדות  .וגם בשמחת תורה  ,הנה  ,לפי פנימיות הענינים ,
סיבת השמחה אז הי א ביטוי ותוצאה טבעית מחמת הקירוב
של ה ' אלינו בזמן ההוא  .וזהו ' וימינו תחבקני ' ,דאחרי
שהאדם מניח יד שמאל ו תחת ראש האדם כהכנה להתקרב
אליו בחיבוק  ,אח " כ לוקח יד ימינו ומסבב אותה סביב האדם
כדי לחבקו  .וז ו הי דרגת הקירוב שיש בימים טובים אלו .
ובמילים פשוטות  :בזמנים אלו ה ' יתברך ה " ה בתכלית
הקירוב אלינו  ,כמו אדם המחבק את חבירו  ,וזהו בחינת
' הארת פנים ' של הקב " ה אלינו .

ובעשרת ימי תשובה צריך האדם להתבושש מפני
ה' ] ,משום [ אשר הוא יתברך ְמ ַק ֵרב אותנו ] כבר
מר "ה[ בבחינת 'הארת פנים' הנ"ל ,ואנחנו
בתכלית הריחוק ממנו ,מפני עונות המבדילין ,
בּוֹשׁ ִתּי ְו ִנ ְכ ַל ְמ ִתּי ְל ָה ִרים – ֶאל ַהי –
כמו שכתוב " ְ
ָפַּני ֵא ֶלי ָך".
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" והנה  ,כתיב ' לך ה׳ הצדקה ולנו בושת הפנים '  ,וכתי ב
' בושתי וגם נכלמתי להרים פני אלי ך אלקי '  ,כי בעש רת י מי
ת שובה צריך האדם להתבושש מפני הוי׳  ,אשר הוא ית׳
מקרב אות נ ו בבחי נת ' הארת פנים ' הנ״ל  ,ואנחנו בתכלית
הריחוק ממנו  ,וכמ״ש ' כי עוונותיכם רבו למעלה ראש '  ,וזהו
' ולנו בושת הפנים ' ' ] ,בושת הפנים ' דייקא [  ,שהבושה ממ ה
 (57ע"ד לשון הכתוב בישעי' )נט ,ב( 'כי אם עוונותיכם היו מבדילים ביניכם
לבין אלקיכם' .וראה בתניא אגרת התשובה פרק ה לפירוש כתוב זה.
 (58עזרא ט ,ז.

שאין ב ח י נת ה ' פנים ' שלנו פונה בכ ל השנה אליו ית ברך ע ל
ד רך הנ״ל  . . .ל ה יות ' ישמח ישראל בעושיו ' ,ושישכח מחמת
השמחה הגדולה הזו על כל הצער ממילי דעלמא " ) אוה " ת ד " ה
זה ( .
כלומר :
בהגיע עשרת ימי תשובה  ,שהוא זמן שהקב " ה כבר
בהתקרבות אלינו  ,הרי פתאום האדם בא לידי הכרה שעכשיו
הקב " ה בתכלית הקירוב אלי ו  ,ו ידע איניש בנפשיה אשר
אליבא דאמת הוא בתכלית הריחוק ממנו ית ' ,ובמילא
מתעורר בבושה גדולה לעמוד כל כך קרוב אל המלך כאשר
הוא כביכול לבוש ב ' לבושים צואים '  .וזהו כמשל אב המסתכל
על בנו באותו רגע ממש שעושה דברים שהם נגד רצונו ,
שכאשר הבן מבין שאביו מסתכל עליו ה " ה מתבייש הרבה .
וזהו הפירוש הפנימי של הכתוב ' בושתי ונכלמתי להרים
– אלקי – פני אליך ' ,ד עכשיו  ,בזמן שהקב " ה מ ראה אל
האדם פנים מאירות ושוחקות ) בחינת ' הארת פנים ' ( מלמעלה
למטה  ,הנה  ,מלמטה למעלה האדם בבושה גדולה ' להרים
ראש ' ולהסתכל כלפי למעלה  ,כביכול  ,על ה ' הארת פני ם ' של
ה ' אליו  ,כי הוא בתכלית הריחוק ממנו יתברך .

וכמו שכתוב בזהר – סוף פרשת בחוקתי – על
פסוק "ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם ,לא
מאסתים ולא געלתים לכלותם" – ' ְל ַכּ ָל ָתם' כתיב
]חסר וא "ו[.
59
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 במקום לכתוב ' לכלותם ' כפשטות משמעות הפסוק) מלשון כליון וביטול ( ,כתוב ' ְל ַכּ ָל ָת ם ' חסר וא " ו ,ו על דיוק
זה באה הדרשה של הזהר  ,כ דלהלן .
]כלומר[:

למשל :ככלה שהיא בשוקא דבורסקי ,ומחמת
עוצם אהבתו אליה – ָד ֵמי ליה כשוקא דרוכלין
בריחין טבין .
61

 (59קטו ,ב.
 (60ויקרא כו ,מד.
 – (61כמו כלה שהיא נמצאת בשוק של בורסקי )מעבד עורות שריחו רע
מאד( ,נדמה לו כשוק של רוכלים )מוכרי בשמים( שיש להם בשמים עם
ריחות טובות.

חסידישע

פרשה

~ ויקרא משה אל כל ישראל ~

" והכוונ ה  :שבהיות השכינה בגלות בק ליפת נוגה  ,הרי
ה יא ב ' שוקא דבורסקי׳  ,שהריח רע הוא מבחי נת הקליפות "
) אוה " ת ד " ה זה ( .
כלומר :
בזהר שם מובא על בני ישראל " ' לא מאסתים ולא
געלתים ' ,מאי טעמא ? בגין דחביבותא דנפשאי בינייהו ] -לפי
שאהובת נפשי  ,שהיא השכינה  ,נמצאת ביניהם [  ,ובגינה כולהו
חביבין גבאי ] -ובשבילה כל ישראל הם חביבים אצלי [  ,הדא הוא
דכתיב ' לכלתם ' ' ,ל כלתם ' כתיב חסר וי " ו ] -שרומזת על השכינה
הנקראת ' כלה ' ,ומילת ' לכלותם ' פירושה  ,בשביל הכלה שלהם [ ,
בגינה ] -בשבילה ) השכינה שביניהם ([ ' לא מאסתים ולא געלתים ,
בגין דאיהי רחימתא דנפשאי רחימותא דילי גבהא ] -לפי שהיא
אהובת נפשי  ,והרי האהובה שלי אצלם [ .
לב ר נש דרחים אתתא ] -משל לאדם שאהב אשה [  ,והות
דיירא בשוקא דבורסקי ] -והיתה דרה בשוק של בורסקי ) שהוא
המקום של מעבדי עורות של בהמות  ,שריחם רע ([  ,אי לא הות היא
תמן לא עייל בה לעלמין ] -אם היא לא היתה שם  ,לא היה נכנס של
לעולם [  ,כיון דהיא תמן ] -אך  ,כיון שהיא היתה שם [  ,דמי בעינוי
כ שוקא דרוכלי ] -דומה בעיניו השוק של בורסקי כשוק של מוכרי
בשמים [  ,דכל ריחין דעלמא טבין אשתכחו תמן ] -שכל ריחות
הטובים שבעולם נמצאות שם [ .
אוף הכא ] -כמו כן כאן [  ' ,ואף גם זאת בהיותם בארץ
אויביהם ' ] -שהיא מקום הקליפות והטומאה [  ,דאיהו שוקא
דבורסקי ] -שהיא מאוסה בעיני כשוק של בורסקי שריחו רע  .הרי עם
כל זה  ' [ -לא מאסתים ולא געלתים '  .ואמאי ? ] -מדוע לא
מאסתים [  ' ,לכלתם ' ,בגין כלתם ] -בשביל הכלה שלהם ) שהיא
השכינה ([  ,דאנא רחימנא לה ] -שאני אוהב אותה [  ,דאיהי
רחימתא דנפשאי דשריא תמן ] -שהיא אהובת נפשי הנמצאת שם
עם בני ישראל [  ,ודמי עלי ככל ריחין טבאן דעלמא בגין ההיא
כלה דבגווייהו ] -ולכן  ,דומה עלי ארץ האויב ככל ריחות הטובים
שבעולם  ,בשביל אותה הכלה הנמצאת ביניהם [ .
מדברי זהר אלו נמצינו למדים שכך הוא בעשרת ימי
תשובה  ,שאז הוא הזמן שהקב " ה מתקרב אלינו בתכלית
הקירוב  ,כנ " ל  ,אבל אנחנו ב ' ארץ א ויביהם ' ' מאוסים '
ו ' מגועלים ' מפני עוונותינו  ,ו אף על פי כן  ,הוא יתברך מקרב
אותנו  ,ומראה לנו פנים שוחקות ומאירות  .ואמאי ? ' לכלתם ',
משום שהכלה  ,שכינתו יתברך  ,נמצאת בינינו בקרב נפשינו.
אמנם  ,מכל מקום  ,אנו בבושה גדולה בעת התקרב ות זאת  ,כי
בה בשעה אנו בתכלית הריחוק ממנו מחמת עוונותינו .

וזהו שאנו מבקשים ' :מחל לנו',
יריח ריח הרע שבבורסקי.
62
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] כלומר [:

שלא

וזהו התוכן הפנימי של בקשת בני ישראל ' מחל לנו ' –
למרות שאנו מלוכלכים בעוונות ופשעים  ,נא אל יריח ריח
הרע הנודף מהם  ,אלא בבקשה נא תמחל ותסלח לי !
]וממשיך לבאר איך ניתן לפעול מחילה זו,
שהקב"ה לא יריח ריח הרע שבבנ"י מהעבירות[:

דהיינו ,על ידי שיזרוק עלינו 'מים טהורים'
להרחיץ את הריח הרע שבבורסקי וכו'.

63

הכוונה הפנ ימית בבקשתינו ' מחל לנו ' – שלא יריח
בריח רע שבנו – היא  ,שהקב " ה ירחיץ ויעביר את הריח הזה
על ידי התגלות מדריגה נעלית מא ד  ,שבכוחה למחוק את
עוונות בני ישראל  ,כדלהלן .
]והולך ומבאר מה היא בחינה זו של 'מים
טהורים' ,וכיצד הם מטהרים האדם מ'ריח הרע' של
עוונותיו[:

וענין 'מים טהורים' הם י"ג מדות הרחמים – 'י"ג
נהרי דאפרסמונא דכיא' .
64
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כמו בבורסקי כפשוטו שכדי להעביר ריחו הרע צריך
לזלף שם בשמים טובים וריחות טובות – כך הוא בבני
ישראל  ,שריחם ה רע הוא מחמת הקליפות והטומאה שגרמו
בעוונותיהם  .וכדי להעביר ולבטל את ' ריח ה רע ' ,נדרשים
בשמים טובים  ,היינו  ,התגלות י "ג מדות הרחמים ה עליונים ,
שנקראים בלשון חז " ל ' י "ג נהרי דאפרסמונא דכיא '  -י "ג
נהרות של א פרסמון זך ) -מין בשמים שיש ל הם ריח טוב ( ,
ואלו הם ה ' מים טהורים ' שבכוחם להרחיץ את הריח רע
שבבורסקי  ,ולהעביר את העוונות והפשעים של בני ישראל .
]מבאר שורשן ומקורן של י"ג מדות הרחמים
הללו ,ועל פי זה יובן הטעם מדוע בכוחן ויכולתן
להעביר את ה'ריח הרע'[:

 (62נוסח הוידוי של יו"כ.
 (63ראה יחזקאל לו ,כה" :וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם מכל
טמאותיכם ומכל גלוליכם אטהר אתכם".
 (64לביאור ענין בחי' 'מים טהורים' ,ראה גם לקו"ת פ' כי תצא ,סוף ד"ה
ולא אבה ה' אלקיך לשמוע אל בלעם.
 (65תענית )כה ,א( .ירושלמי עבודה זרה )פרק ג' הלכה א'( .ב"ר )פרק
ס"ב ,ד( מזהר חלק ב )קמו ,ב(.
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והם נמשכים ממקום הנקרא 'טמירא דכל טמירין,
רעוא דכל רעוין' .
66

שורשן ומקורן של י "ג מדות הרחמים הוא ממדריגה
נעלית מא ד  ,מבחינת 'טמ ירא דכל טמירין  ,רעוא דכל רעוין ',
שזה קאי על אור אין סוף ב " ה עצמו  ,שה וא נעלם ) 'טמירא ' (
מכל בחינות של העלם ) ' דכל טמירין ' (  .היינו  ,שיש עולמות
עלי ונים מאד שמחמת גודל מדריגתם ה ם בהעלם לגבי
המדריגות שלמטה מהם  .אמנם  ,אור אין סוף ב " ה עצמו הוא
נעלם ונסתר גם לגבי מדריגות גבוהות אלו  ,שאין להן שום
השגה ותפיסה בו  ,כמאמר ' לית מחשבה תפיסא ביה כלל'
) כנ " ל בענין ריחוק הערך בין הקב " ה לכל העולמות והגילויים
ה עליונים ( .
וזהו המקור להמשכת והארת י "ג מדות הרחמים  .נמצא ,
דש ורשן הוא גבוה מא ד  ,ומשם הן נובעות ומאירות למטה על
נפש ות בני ישראל לפעול פעולתם  ,כפי שממשיך בסמוך .
]מביא משל לענין זה שהי"ג מדות הרחמים
נמשכות מאור אין סוף ב"ה ממש הנקרא 'טמירא
דכל טמירין'[:

פירוש :למשל מקור ַה ַמ ֲעָין ,שאינו נראה ונגלה,
רק נהרות הנמשכות ממנו הם הנראים.
כדוגמת המעיין הגשמי  ,שמקורו אינו נראה ונגלה  ,אלא
הוא טמון עמוק עמוק בתוך האדמה ) כדוגמת בחינת 'טמירא
ד כל טמירין ' העלם למעלה ] אפילו [ מהעלם (  ,ורק הנהרות
הנמשכים מן המעיין  ,הם אכן נראים ונגלים לח וץ ) כמ ו הי " ג
מדות הרחמים שנמשכות מבחינת 'טמירא דכל טמירין ' (.
דהיינו  ,ש הגם שהנהרות נראים כמים בפני עצמם חוץ
ממקורם  ,הנה  ,לאמיתו של דבר הם נהרות מיוחדים מא ד ,
כיון שמקורם הוא מן המעיין עצמו שבתוך הארץ  ,ולכן גם
הנהרות יש להם תוקף מיוחד ומימם גם שונה באיכותם משאר
כל ה מים שבעולם ) שאינם נובעים ממעיינות תהום (.

כך הוא יתברך נקרא 'טמירא דכל טמירין' ,שהי"ג
מדות הרחמים הם נמשכים ממנו.
הי "ג מדות הרחמים נמשכות ומאירות מאור אין סוף
ב " ה עצמו הנקרא 'טמירא דכל טמירין ' כנ" ל  ,ומזה מוכח
שהן גילויים והארות נעלים ביותר  .כדוגמת יתרון המ ים
היוצאים מן המעיין  ,כך הוא כוחן של המשכות עליונות אלו
 (66זהר חלק א )רפח ,ב( - .העלם של כל העלמות ,רצון של כל רצונות.

ד י "ג מדות הרחמים  ,שמאחר שנמשכות מאור אין סוף ב " ה
ממש  ,יש בכוחן להרחיץ הריח הרע ולהעביר הטומאה מעל
בני ישראל .
]וליתר ביאור בענין זה :
דהנה ,לכאורה תמוה " :מי שפוגם בתורה ומצות,
הן ב'סור מרע' ,והן ב'עשה טוב' ,כל חד לפום מאי
דידע בנפשיה ,ואי אפשר לו להמשיך 'רצון העליון'
ב"ה לגילוי מדת מלכותו יתברך ]מאחר שפרק מעליו
עולו ית'[ ,הנה ,בזה הוא יתרון מעלת ר"ה ועשרת
ימי תשובה ,שבהם ועל ידם יומשך 'רצון העליון'
ב"ה ]'י"ג מדות הרחמים'[.
"וביאור ענין זה ,הנה ,צריך להבין איך יש כח
בתשובה לתקן כל הפגם שבביטול מצות עשה.
כי הנה ,במצות לא תעשה ,שאם עבר עבירה
אחת קנה לו קטיגור א' וכו' כמו ששנינו בפרקי
אבות ,מאחר ש'ישוב אל ה' וירחמהו'] ,הרי שעל ידי
התשובה[ מעורר רחמים רבים למעלה ,והם בחינת
'מים טהורים' ,שהכתוב אומר 'וזרקתי עליכם מים
טהורים וטהרתם' ,וכתיב 'אם רחץ ה'' כו' ,שעל זה
אומרים 'מחה והעבר פשעינו' כו' ,שעל ידי זה הוא
מוחה ומעביר הפשע והקטיגור ,וכמאמר 'והרשעה
כולה בעשן תכלה כי תעביר' כו' ,כמו שכתוב 'ואת
רוח הטומאה אעביר כו'" )לקו"ת ד"ה תקעו בחודש(.
היינו ,דהכח בתשובה לתקן עבירה דמצות לא
תעשה מובן ,כי התשובה מטהרת את האדם מן הרע
והטומאה שנדבקו בנפשו על ידי החטא ,והקב"ה
ברחמיו הגדולים מוחה את הפשע והקטיגור שנוצר
על ידי העוון.
"אבל מצות עשה שהם המשכות 'אברין דמלכא',
ומאחר שפגם וגרם חסרון השפעתם ,במה איפוא
יתוקן על ידי התשובה להיות שלימות השפעתם
ומילוי חסרונם" )לקו"ת שם(.
כלומר:
על ידי התשובה מעומקא דליבא ממש ,שזהו
בחינת 'רצון העליון' שבנפש האדם ,מתגלה בנפש
הבעל תשובה עצם 'רצון העליון' ב"ה שלמעלה מעלה
מהשתלשלות ,ומאחר שבחינת עצם 'רצון העליון'
הוא מקור לכל הרצונות כולם ,לפיכך ,על ידי
המשכת רצון זה מתמלאים בדרך ממילא כל
הפגמים והחסרונות" ,שבכלל מאתיים מנה" )סידור
עם דא"ח ד"ה תקעו בחדש(.
"וכמשל הנהר הנחרב ויבש ,שכשרוצין למלאותו
חופרין בעומק המעיין ומקור הנובע ,שעל ידי זה
חוזר ומתמלא הנהר .כך על ידי גילוי בחינת 'רצון

חסידישע
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העליון' ב"ה שלמעלה מעלה מסדר ההשתלשלות,
מתמלא ומשלים כל החסרונות והפגמים"
שם(.
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יתברך ְמ ַק ֵרב אותנו ]כבר מר"ה[ בבחינת 'הארת
פנים' הנ"ל ,ואנחנו בתכלית הריחוק ממנו ,מפני
עונות המבדילין"[.

וכמו על דרך משל שיש שני אופנים שאדם
שחטא כנגד חבירו בכמה וכמה דברים יוכל לרצות
ולפייס אותו :

ולכן ,נקרא 'יושב על כסא רחמים' ,שהוא 'רעוא
דכל רעוין' .

בדרך כלל כדי לרצות את חבירו צריך להביע את
חרטתו העמוקה על כל דבר ודבר שחטא כנגדו ,כי,
אם ישאר אפילו דבר אחד שעדיין אינו מתחרט בו,
חבירו לא יהיה מרוצה ממנו ,ולא יוכל לסלוח לו
בשלימות.

היות שבר " ה מתגלים ' י "ג מדות הרחמים ' על בני
ישראל  ,והקב " ה מראה להם ' הארת פנים ' ,לכן על זמן זה
נאמר ' יושב על כסא רחמים ' ,שבח ינת ' הארת פנים ' וי " ג
מדות הרחמים היינו הך  ,גילויים נעלים ביותר מאור אין סוף
ב " ה ) ' רעוא דכל רעוין ' (.

אך ,אם המדובר בבן שחטא נגד אביו ,באם יוכל
לעורר אצל אביו את אהבתו העצמית אליו )שסוף
סוף הרי הוא בן ,ועצמו ובשרו של אביו( – הרי אז,
כאשר אביו יתמלא באהבה ורחמים על בנו אהובו,
ימחול לו בדרך ממילא על הכל .שכן ,מאחר שהאב
'רוצה' ,ומקושר בבנו בכל עצמותו ,מתבטלים מאליו
הרושם והחסרונות של כל החטאים הפרטיים ,ושוב
אינם תופסים מקום.
וכך הוא בנמשל ,שעל ידי כל חטא וחטא נעשה
חסרון ב'המשכות' פרטיות של אלקות )שעל ידי כל
מצוה נמשך גילוי אחר של אור אין סוף ב"ה(.

67

פרק ז
התעוררות בחינת יחידה שבנפש ע"י השופר ,ועי"ז
נמשכים י"ג מדות הרחמים לרחוץ עונות בנ"י

והנה ,בחינה זו – 'רעוא דכל רעוין' – ישנו אצל
כל אחד ואחד מישראל ,והוא בחינת נקודת הלב
שלמעלה מן הדעת ,והיא נקראת 'יחידה' .
68

אבל על ידי התשובה מעומקא דליבא ,פועלים
שיתגלה 'רצונו העצמי' של הקב"ה בבני ישראל ,ואזי
מתמלאים ונתתקנים בדרך ממילא כל החסרונות
ה'פרטיים' בהקשר שבין הקב"ה ובני ישראל.
וזהו תוכן עניינן של הי"ג מדות הרחמים –
התגלות בחינת 'רצון העליון' שלמעלה לגמרי
מרצונות פרטיים .וכאשר בחינה זו מתגלה בבני
ישראל )הבנים של הקב"ה( ממילא מתבטל ה'ריח רע
שבבורסקי' ,כי זו התגלות אהבתו העצמית אל בני
ישראל שאינה תלוי' בשום דבר ,וזהו ענין 'הארת
פנים' דלמעלה – התגלות י"ג מדות הרחמים על בני
ישראל.
ובלשון החסידות :דרגא זו של י"ג מדות
הרחמים נקראת בשם 'בעל הרצון' ,שלמעלה מהרצון
דתורה ומצוות" ,שהוא כמו מלך המצוה דבר על ידי
שליח ,שהשליח אינו יכול לשנות מציווי המלך
ומרצונו ; משא"כ המלך אינו מוכרח בהרצון
וביכולתו לשנות" )סה"מ מלוקט ח"ג ע' טז הערה  27ע"פ
סה"מ אעת"ר ע' יח(.
אך ,כדי שמדריגה נעלית זו תפעול על בני ישראל
להעביר ולבטל את העבירות ,נדרש מהאדם להיות
'כלי' מתאים להתגלות זו ,והוא על ידי שמתעורר
בתשובה אמיתית בעשרת ימי תשובה ,וכנ"ל בלשון
המאמר " :צריך האדם להתבושש מפני ה' ,אשר הוא

ה ' עשה את האדם בצלמו  ,כמ " ש " בצלם אלקים עשה
את האדם "  ,היינו  ,כמו שיש עשר כחות בנפש האדם )ג '
שכלים  ,וז ' מדות (  ,כך יש עשר ספירות למעלה באלקות .
ובאמת " נשתלשלו מהן "  ,שעשר כחות של האדם שרשם
באלקות  ,ושם ה וא התחלתם ועיקר ענינם  ,ואח " כ הם
משתלשלים למטה בנפש האדם  .וכמו כן ישנה בחינה זו
ד ' רעוא דכל רעוין ' בנפש האדם .
והנה  ,רצון העליון הזה – שהוא בחינת ' י "ג מדות
הרחמים ' המעבירים את העוונות להיותם למעלה לגמרי
 (67זהר חלק א )רפח ,ב( – .רצון של כל הרצונות.
 (68לביאור ענין יחידה שבנפש ראה גם לקו"ת פ' ואתחנן ד"ה ענין ק"ש
אחד ואהבת ,שמבאר שם ענין בחינה זו גם עם משלים שונים.
קצת ביאור בזה )ראה לקו"ת ואתחנן ד"ה ענין ק"ש יא ,ד( :בפרטיות נפש
האדם מתחלקת לה' בחינות ומדריגות ,ואלו הן :נפש ,רוח ,נשמה ,חיה,
יחידה )ראה בראשית רבה פי"ד ,ט( .וענינן בכללות הוא ,מדריגת 'נפש' היא
חלק הנשמה השייכת למעשי האדם ,שהיא הנותנת כח לאדם לחשוב ולדבר
ולעשות .ומדריגת 'רוח' היא חלק הנשמה השייכת למדות ורגשי לב האדם.
ומדריגת 'נשמה' היא חלק הנשמה השייכת לשכל האדם .ו'חיה' היא חלק
הנשמה השייכת לכח הרצון של האדם ,שנותנת בו החיות והכח לרצות באיזה
דבר .ו'יחידה' היא עצם הנשמה שמיוחדת עם מהותו ועצמותו ית' ממש.
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מהשתלשלות העולמות שלכן לגבם אין מעשי התחתונים
והעוונות ת ופסים מקום – בנפש האדם הוא בחינת " נקודת
הלב שלמעלה מן הדעת "  " ,והוא ענין נקודת יהדותו אשר
בכל נפש מישראל שלמעלה מן השכל " ) מאה " א הנחות תקע " א ע '
קצ (  ,היינו רצון לה ' הנובע מעצמיות נפשו שמיוחדת לגמרי
עם עצמותו יתברך  .ודרגא זו בנשמתו נקראת ' יחידה '
להיותה מיוחדת לגמרי עם אלקות .
" כי עשר בחי נות – שכל ומדות  ,הם רק ' כלים ' להנפש ,
שהיא בעצמותה למעלה ממהות שכל ומדות  ,והוא ' חלק אל ו ה
מ מ על ממש ' ) תניא רפ " ב (  ,מבחי נת א ין סוף שלמעלה מחכ מה ,
כמ״ש במ קום א חר . 69והוא בחי נת נקודת הלב שלמעלה מן
הדעת  ,ו ה יא נקראת ' יחידה ' " )אוה " ת ד " ה זה ( .
ובחינה זו היא " למעלה מן הדעת "  ,היינו  ,שאיננה רצון
על דרך הרגיל הנולד מהתבוננות ודעת האדם  ,אלא היא
בחינת ' רעוא דכל רעוין ' רצון דכל הרצ ונות  ,רצון לאלקות
שבא כתוצאה מכך שעצם נפשו ) ' יחידה ' ( מיוחד לגמרי עמו
ית ' ,כרצון הבן אל אביו  ,שאינו תלוי בשום התבוננות  ,אל א
טבוע ונטוע בו בטבעו מאחר שהוא חלק מאביו .

ָתי".
וזהו שכתוב " ִמיַד ֶכּ ֶלב י ְִחיד ִ
70

כתיב ' הצילה מחרב נפשי  ,מיד כלב יחידתי ' ,ופירוש
כתוב זה לפי פשוטו הוא  ,שדוד המלך מבקש מה ' שיציל את
חייו ) ' נפשי ' ' ,יחידתי ' ( מיד דואג הנושך ככלב ) ע " פ מצו "ד ( .
וידוע  ,שכל זמירות שאמר דוד המלך הרי אמרם בעד
כלל ישראל  ,ולהלן יבאר הפירוש הפנימי בכתוב זה  ,ומהי
משמעותו בעבודת ה ' של כל אחד מישראל .
]דהיינו[:

להוציא בחינת חפצו 71ורצונו ] " -יחידתי " – ' רעוא
דכל רעוין'[ מעניני זה העולם ) בחינת ' כלב'( ,ולדבק

בדביקה וחשיקה – רצון של כל הרצונות – לה'
אחד לבדו.
וזהו ' הצילה  . .מיד כלב יחידתי ' ,שמתפללים ומבקש ים
מה ' שיעזור אותו להציל את בחינת ה ' יחידה ' שבו  ,להוציאה

 (69ראה לקו"ת פ' ויקרא בהביאור לד"ה לא תשבית ,דשם מבאר ענין
מהות הנשמה ,ואיך שאינה השכל ומדות שלה.
 (70תהלים כב ,כא.
 (71ראה בהערה לעיל בביאור ההבדל בין בחינות 'רצון' ו'חפץ'.

פרשה

מבחינת ה ' כלב ' המורה על ענייני העולם , 72ותמורת זה תהיה
בדביקה וחשיקה רק לה '. 73

ובשופר הוא מעורר בחינה זו ] -יחידה שבנפש[,
שהיתה בבחינת שינה ,שישנו אצל כל אחד ואחד
מישראל.
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 (72כידוע )ראה מאורי אור בערכו( ,ש'כלב' הוא אותיות כולו לב ,שמורה
על השיקוע והלהיטות אחרי תאוות עולם הזה" ,שכולו ברשות לבו לגמרי"
)תהלים עם פירוש יהל אור על פרק נא(.
 (73ליתר ביאור:
רצון זה שבאדם שהוא למעלה מטעם ודעת ,הוא רצון חזק ביותר ,שהיות
שאינו נולד מטעם ושכל לכך אינו מוגבל לפי ערך הטעם המולידו ומעוררו,
אלא הוא רצון תקיף מאד שאינו יודע כל הגבלות .ורצון זה נקרא 'יחידה'
להיותו נובע מהתקשרותו העצמית של נפשו האלקית עם עצמותו ית'.
והנה ,כשם שבקדושה ישנו רצון זה שלמעלה מטעם ודעת ואינו הגיוני –
שמצד רצון זה הרי האדם מוכן למסור את נפשו עבורו ית' דבר שהשכל לא
יחייב להיותו חלק ממציאות האדם שמעצם טבעו רוצה בקיומו – כך גם
בקליפה קיים רצון כזה שאינו ע"פ טעם ודעת ואינו הגיוני כלל.
כלומר:
הכוונה היא ל"תוקף ההתקשרות יתירה בהבלי העולם ובתאוות העולם
הזה ,גם בדברים המותרים ,שאינם על פי השכל כלל ,והוא דאינו גם על פי
השכל הטבעי ,וכמו עד"מ מי שאינו צריך לעסק משא ומתן ,דישנו לחם מן
הארץ וישנו לחם מן השמים ,וכמו מי שעסקו בתורה ומלאכת שמים והדומה,
שמזונו ופרנסתו הוא על דרך 'לחם מן השמים' ,ואינו צריך אל העסק ,ורק
עוסק במסחר וקנין לפי שהוא בטבעו וחפצו אוהב להתעסק ,דזהו דבר הקשה
דמאחר שאינו מוכרח בזה ,ה"ה נכנס בזה ברצונו ,וה"ה עושה את זה לענין
ומציאות דבר  . .וממילא ה"ה מסור ונתון לזה ,דאינו מוכרח כלל לזה ,ועושה
זאת מפני חפצו ואהבתו ,שזה נגד השכל ,דהשכל הבריא אינו יכול לחייבו גם
להסכים על ענין כזה  . .וגם אפי' מי שהוא צריך אל העסק ,והיינו דאופן
קבלת חיותו הוא בבחינת 'לחם מן הארץ' ,הנה הטרדא וההתעסקות יתירה,
ובפרט רתיחת הדמים ,ה"ז נגד השכל לגמרי . . .
"הנה תוקף זה ה"ה מעלים ומסתיר על תוקף הנפש בכללותו" )סה"מ
תרפ"ג ע' קמח-ט( ,היינו ,היות שבקליפה ישנו דוגמת רצון זה שלמעלה
מטעם ודעת שמצד הקדושה  -שהוא הרצון שלא ע"פ טעם ושכל לתאוות
עולם הזה – לכך ,ה"ה מעלים ומסתיר על רצון חזק זה שמצד הקדושה .ולכן
מבקשים 'הצילה  . .מיד כלב יחידתי' ,שבחינת רצון זה שנובעת מבחינת
היחידה ,מאחר שיש כנגדה בקליפה ,יש צורך לבקשה מיוחדת להוציאה
מהעלמה בתוך רצון חזק זה דקליפה.
ומאחר שידוע אשר 'אין חבוש מתיר את עצמו מבית האסורים' ,לכן א"א
לפעול יציאה זו בעצמו ,שהרי הוא כבר מסור ונתון בידי יצרו הרע ו'חבוש'
בתאוות נפשו ,ולכן יש צורך לבקש שהקב"ה יוציא אותו מזה ,כי אין
ביכולתו בכחות עצמו לצאת ולהשתחרר מהתקשרות זו לתאוות עולם הזה.
 (74ראה דברי הרמב"ם בהרמז שישנו בענין תקיעת שופר" :עורו ישנים
משינתכם וכו'" .וראה גם במאמרים המבארים פעולת תקיעת שופר בנפש
האדם.

חסידישע

פרשה

~ ויקרא משה אל כל ישראל ~

הגם שבחינה היחידה ישנה אצל כל אחד מישראל מצד
טבע נפשו האלקית שמיוחדת לגמרי עם הקב " ה  ,ולכן אין
צורך ' ליצור ' מחדש בחינה זו  ,כי כבר קיימת בו  ,ואדרבה ,
זהו טבעו  .אך  ,בחינה זו יכולה להיות בשינה אצלו  ,היינו ,
שהיא בהעלם בתוך הגוף ונפ שו הבהמית  ,וכשם שהאהבה
הטבעית של הבן אל אביו יכולה להיות בהעלם ) ואין הפירוש
שרצון זה אינו קיים בו עוד וצריכים ' לחדש ' אותו  ,אלא רק
שנעשה בהעלם בו ( .והדבר היחיד שצריך לעשות הוא לעורר
ולגלות רצון זה מתוך ההעלם  ,לעוררו משנתו .
ואחד הדברים שסגולת ו היא לעורר ולגל ות רצון זה
) בחינת ה ' יחידה ' ( הוא השופר  .כי קול השופר הוא קול פשוט
ללא שום ציור של תנועות מיוחדות  ,אלא קול אחד פשוט .
וענין הפשיטות קשור עם בחינת ה ' יחידה ' שבנפש  ,עצם
הנפש  ,שהיא מהות הנשמה שמיוחדת לגמרי עם הקב " ה ,
ואינה מוגדרת בשום גדרים  .ולכן תקיעת שופר מעוררת
ומגלה את בחינת הפשיטות שבנפש  ,היינו בחינת ה ' יחידה '
שבנפש  ,שתבוא לידי גילוי. 75
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דכל רעוין '  ,י "ג מדות הרחמים ) להלן יבאר הקשר של
התעוררות בחינה זו לעשרת ימי תשובה דווקא  ,בנוסף על
המבואר כאן שהשופר מעורר בחינה זו באדם ( .
]ובזה יובן מה היא בחינת 'מים טהורים' )כפי
שהובא לעיל([:

ונקראים ]י "ג מדות הרחמים[ 'מים טהורים' –
שמרחיצים את הריח הרע ] שבבורסקי[ וכו'.
 היינו  ,שהי "ג מדות פועלים ביטול והעברת העוונות) כנ " ל ( .
]לעיל נתבאר שע"י השופר מתעוררת בחינת
ה'יחידה' שבאדם ,וע"י אתערותא דלתתא זו
מתעוררת למעלה ג"כ המשכה מבחינת 'טמירא דכל
טמירין' – דהיינו ,י"ג מדות הרחמים.
ועל פי זה יבאר כאן פירוש הפנימי במה שאמרו
רז"ל על השופר[:

'שופר מאריך' .
76

ועל ידי בחינה זו ]' -יחידה' שבנפש[ נמשך בכל יום
מעשרת ימי תשובה בחינת 'י"ג מדות הרחמים',
שהם 'נהרות' הנ"ל ]דאפרסמון  ,שפועלים שלא יהי' ' ריח
רע' בהבורסקי – שלא יהיה ריח רע מהעבירות של ישראל[,
שנמשכים ממקורם הנ"ל ] -מהקב " ה עצמו – 'טמירא
דכל טמירין'[ ,ודי למבין.
מבואר לעיל  ,שבחינת ה ' יחידה ' ב אדם  ,ה י א בחינת
' רעוא דכל רעוין '  ,והי א משתלשלת ונמשכת ממדריגת
'טמירא דכל טמירין  ,ורעוא דכל רעוין ' שלמעלה  ,שזהו מקו ר
הי "ג מדות הרחמים  ,שממנו נמשכים .
וע ל י די שמתעורר ת בחינה זו בהאדם  ,היינו  ,ש מתגלה
בו  ,ממילא גם כן למעלה מתעוררת ומתגלה בחינה זו ד ' רעוא
 (75ראה לקו"ת דרושים לר"ה נו ,ד" :ולכן תוקעין בשופר של בהמה
דוקא ,שיש בה בחי' ביטול יותר ,לעורר בחי' ביטול שלמעלה מן הדעת ,והיא
עצמו הטעם בענין התקיעה ,שהוא קול פשוט היוצא מהבל הלב ,שעדיין לא
בא לידי גילוי באותיות כלל ,מפני שהוא מבחינת פנימית נקודת הלב שאינו
בא כלל לידי גילוי אותיות עדיין ,כי האותיות שרשם בחכמה שבמוח ,ובחי'
הבל הזה היוצא בבחינת קול פשוט הוא בבחינת פנימית נקודת הלב שלמעלה
מהחכמה שבמוח כו'  . . .בחינת קול פשוט היוצא מהבל הפנימי שבעומקא
דלבא ,שהוא למעלה מן השכל ,להיותו פנימית הרצון שבלתי מוגבל בשכל,
שלכן הוא 'קול פשוט' ,וכמו צעקה פתאומית שבאה מנקודת עומק הלב,
להיות ההתפעלות בעצם הנפש ממש ,כמו 'צעק לבם אל ה'' ,ובחינת צעקה
זו היא למעלה משרש האותיות שבחכמה".

איתא במשנה לגבי מצות תקיעת שופר בבית המקדש :
" שופר של ראש השנה של יעל פשוט  ,ופיו מצופה זהב ; ושתי
חצוצרות מן הצדד ין  ,שופר מאריך  ,וחצוצרות מקצרות
] לאחר שחצוצרות פוסקין תקיעתן  ,נשמע קול השופר -
רש " י [  ,שמצות היום בשופר " .

– 'אריכא דאנפין' דרך כלל.
הרמז ב ' שופר מאריך' הוא  " ,שממשיך בחינת ' אריך ' "
) אוה " ת חיי שרה ע' קכט ,א (  ,היינו ששורש ההמשכה שנפעלת על
ידי תקיעת שופר הוא מבח ינת ' אריך אנפין ' ,שהיא מדריגה
בכתר  ,שכללות עניינה הוא ה רצון של הקב " ה  .היינו  ,כמבואר
לעיל  ,שהשופר מעורר בחינת ' רעוא דכל רע וין ' בנפש האדם
מאחר שממשיך מבחינה זו מלמעלה  ' ,אריך אנפין ' ' ,רעוא
דכל רעוין ' ) י "ג מדות הרחמים ( .

ובדרך פרט ,בכל יום מעשרת ימי תשובה חוזר
'פנים בפנים' אחד מן עשר ספירות שבאדם ] אליו
ית'[ ,שהם חכמה בינה דעת ומדותיו .
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 (76ר"ה כו ,ב.
 (77ראה גם לקו"ת פ' כי תצא סוף ד"ה ולא אבה ה' אלקיך לשמוע אל
בלעם ,שמבאר ענין זה שנעשה בעשרת ימי תשובה .וראה גם בלקו"ת
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חסידישע

פרשה

~ כי תבוא ~

מלבד מה שמבואר לעיל ש בדרך כלל עבודת האדם
בעשרת ימי תשובה היא להיות בבחינת ' הארת פנים ' אליו
יתברך – הנה  ,בדרך פרט ,בכל יום מעשרת ימי תשובה
עבודת האדם היא להחזיר את כ ל עשרה כ חות נפ שו להיות
' פנים בפנים ' עמו יתברך .
כלומר  ,זהו אופן פרטי יותר בענין ' הארת פנים ' ,שלא
רק שבאופן כללי האדם צריך להיות כל רצונו אליו ית ' בימים
אלו ) ענין ' הארת פנים ' מצד האדם (  ,אלא ב פרטיות יותר
)" בדרך פרט "(  ,שצריך לשוב אל ה ' עם כל כ חות נפשו ,
שכולם יהיו מסורים ונתונים לאלקות )תמורת זה שישתמש
בהם לתאוות וענינים גשמיים ( עי "ז שמשתמש בהם ומפעיל
אותם רק מתוך כוונה אלקית ) לדוגמא  ,משתמש ומפעיל כוח
החכמה ובינה שלו להבין ולהשיג את התורה במקום
התחכמות יתירה במשא ומתן  ,ומשתמש עם כח החסד שלו
רק בשביל אהבת ה ' ו אהבת ישראל  ,במקו ם אהבת תענוגי
עולם הזה (.

פרק ח
עבודת עשרת ימי תשובה

והנה ,אמרו רז"ל ִ " :ד ְרשׁוּ ה' ְבּ ִה ָמ ְצאוְֹ ,ק ָראוּהוּ
ִבּ ְהיוֹתוֹ ָקרוֹב" – אלו עשרה ימים שבין ראש
השנה ליום הכפורים.
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כוונת חז " ל לפי פשוטו  ,שיש ' לדרוש ' ו ' לחפש ' את ה '
בעת שהוא ' מצוי ' ,ולקרוא אליו בהיותו ' קרוב '  .ומתי זמן
זה? זהו בזמן עשרת ימי תשובה  ,שבימים אלו הקב " ה
' מתקרב ' לבני ישראל ובמילא ' מצוי' אצלם יותר מאשר בכל
השנה .

פירוש "בהיותו קרוב".
]כלומר ,לכאורה תמוה ,איך שייך אצלו ית'
ריחוק ' ,הלא את השמים ואת הארץ אני מלא' כתיב,
ו'לית אתר פנוי מיני'!?

דרושים לשבת שובה שמבארים ענין זה ,ובעוד דרושי חסידות שמבארים
תוכנם הפנימי של עשרת ימי תשובה.
 (78ר"ה יח ,א .יבמות מט ,ב .קה ,א.
 (79ישעי' נה ,ו.

אך הענין ,דענין הקירוב הוא –[

כשהוא בבחינת 'הארת פנים' ]אלינו[ הנ"ל,
'אתערותא דלעילא'" ,שמאלו תחת לראשי",
כנ"ל.
הגם שהקב " ה נמצא בכל מקום  ,ככתוב ' ומלא כל הארץ
כבודו ' וכן כתיב ' את השמים ואת הארץ אני מלא ' ,וכמאמר
זוהר ' לית אתר פנוי מיניה '  ,ולכאורה זאת אומרת שהקב " ה
תמיד קרו ב אלינו  ,כי אין מקום שאינו נמצא – מ כל מקום ,
יכול להיות ענ ין הריח וק אף שבפועל נמצאים בקירוב מקום .
" כמשל שני בני א דם שעומדים זה אצל זה  ,רק שחוזרים
עורף זה מזה – אין לך ריחוק גדול מזה  ,ואין קירוב אלא
בהחזרת פנים אל פנים " ) לקו " ת אחרי כו  ,ד (  .הי ינו  ,שעל אף
שעומדים בקירוב מקום זה אצל זה  ,יכול להיות אשר בלבם
מרגישים שנאה זה לזה  ,וזהו ריחוק גדול מאד  .וכך גם
למעלה  ,כאשר אין הקב " ה מ רוצה עם בני ישראל ) אינו
בבחינת ' פנים בפנים ' (  ,הרי הוא בבחינת ריחוק מהם  .ולכן ,
עני ן הקירוב של הקב " ה אל עמו מתבטא בזה שנמצא במצב
של ' הארת פנים ' אליהם  ,וזהו המצב למעלה בעשרת ימי
תשובה  ,שהקב " ה נמ צא בקירוב אלינו מחמת התגלות בחינת
' הארת פנים ' אז .

ואז
בנקל יכול להיות 'אתערותא דלתתא'.

] בעש רת י מי ת שובה בהיות הקב " ה " קרוב "

לבנ "י[,

כתוצאה מהתגלות בחינת ' הארת פנים ' אלינו בעשרת
ימי תשובה  ,בנקל יותר לאדם להתעורר בתשובה מלמטה
ולהתקרב אל ה '  .כי התגלות זו מלמעלה מעוררת את האדם
להתקרב אל ה ' ,כמובא לעיל בענין הכתוב ' כמים הפנים
לפנים ' ,דכאשר האדם מראה אהבתו אל חבירו  ,זה מעורר את
חבירו ל הרגיש אהבה גם כן אליו .
]מביא ראיה מדברי רז"ל לזה שבעשרת ימי
תשובה בנקל יותר לאדם להתעורר בתשובה[:

כמו שאמרו ' :כאן ליחיד' .
80

81

איתא בגמרא שם  :כתיב ' דרשו ה ' בהמצאו ' ,התם
ביחיד  ,הכא בציבור  .ביחיד אימת ] מצוי לו ,כדכתיב ' בהמצאו
) רש " י ( [? אמר רבה בר אבוה  :אלו עשרה ימים שבין ר "ה

 (80ר"ה יח ,א.
 (81ראה קונטרס י"ט כסלו תשנ"ב – נדפס בסה"מ מלוקט חלק ו' ע' נט.

חסידישע

פרשה

~ ויקרא משה אל כל ישראל ~

ליוה " כ  .וכן כותב הרמב " ם בענין זה ) הל ' תשובה פ " ב ה " ו (  " :אף
כל פי שהתשובה והצעקה יפה לעולם  ,בעשרה הימים שבין
ר " ה ויוהכ " פ היא יפה ביותר ומתקבלת היא מיד  ,שנאמר
' דרשו ה ' בהמצאו ' ,במה דברים אמורים? ביחיד ] כי הקב " ה
מצוי יותר לאדם בימים אלו [ ".

פירוש :בחינת יחידה הנ"ל.
פירוש פנימי במה שאמרו ' כאן ליחיד' – שבעש רת ימי
תשובה הקב " ה בהתקרבות יתירה אל בני ישראל – הוא ,
שמח מת קירוב זה אז  ,שהוא התגלות בחינת י "ג מדות
הרחמים  ' ,רעוא דכל רעוין ' כנ " ל  ,מתעוררת באדם אותה
הבחינה בנפשו  ' ,יחידה ' שבנפש  ,שהיא הרצון לה ' שלמעלה
מטעם ודעת  ' .כאן ליחיד ' – בימים אלו מתעוררת בחינת
' יחידה ' שבנפש הגורם שעבודת ה ' מלמטה הוא בנקל יותר
לאדם .

והנה ,בזמן ההוא ] -בעשרת ימי תשובה[ מקבלים כל
ניצוצות מישראל בחינת דחילו ורחימו
מלמעלה ,82והוא בחינת דחילו ורחימו עליונים
מאד ,שאי אפשר להשיג על ידי 'אתערותא
דלתתא'.
מבואר בחסידות  ,אשר יש בכללות ב ' בחינות באהבה ,
יש אשר האהבה נולדת מהתבוננות השכל  ,שלפי ערך
ההתבוננות בגדולת ה ' כך מתעוררת בלבו אהבה לה ' ; ויש
אהבה נעלית יותר באין ערוך  ,שאין בכח אדם מוגבל לעורר
אותה  ,כי היא למעלה מהשגתו  .ו אהבה זו באה בתור מתנה
מלמעלה מאת ה ' .
והנה  ,אהבה נעלית זו מקבלים כל ניצוצות מישראל
בעת עשרת ימי תשובה כתוצאה מההארה המיוחדת המתגלה

) (82עיין זהר חלק ג רי"ד ,ב  -ז"ל שם" :פתח ואמר' :חשף ה' את זרוע
קדשו' – דא דרועא חדא דביה תליא שועה ,דביה תליא נוקמא ,דביה תליא
פורקנא .ולמה? למיקם לה לכנסת ישראל מעפרא ולקבלא לה לגביה
לאזדווגא כחדא .וכד האי אתער לקבלה ,כמה דחילו שריא בעלמא ,עד דינח
ההוא דרועא תחות רישהא לאתחברא ,כמה דאת אמר 'שמאלו תחת לראש'
וגו' .וכדין ניחא דינא ומכפר חובין .לבתר אתי ימינא לחבקא ,כדין חדוותא
שריא בעלמא ,וכל אנפין נהירין לבתר אזדווגת בגופא ,וכדין כולא אקרי
אחד בלא פרודא כדן הוא שלימו דכולא וחדוותא דכלא ואחדו ודאי מה דלא
אשתכח הכי בשאר זמני כגוונא דהאי סדורא דהני יומין ,מראש השנה עד
יומא בתראה דחג"(.

25

אז  ,שהיא בחינת ' הארת פנים ' הנ " ל  ,שהארה זו מלמעלה
נוטעת בלבו אהבה גדולה מאד לה ' .

וכמו שכתוב "לב טהור ברא לי אלקים".
83

ועל אהבה ויראה אלו שמקבלים מלמעלה נאמר ' לב
טהור ברא לי אלקים ' ,שדוק א הקב " ה )" אלקים "( יכול לתת
לאדם ו ' לברוא ' בקרבו אהבה ויראה כאלו )" לב טהור "( .

בחינת "בר לבב" לא יוכל להיות אצל בחינת
נברא מצד עצמו ,באתערותא דיליה ,כי אם ] הוא
רק[ מתנה שנותנים לו מלמעלה בעת בחינת
'הארת פנים' הנ"ל ] 85בעש רת י מי ת שובה[.
84

וצריך הכנה לזה
על ידי עינוים וסיגופים .

] -להאהב ה והיראה הבאות מלמעלה [

86

87

 (83תהלים נא ,יב.
 (84ראה תהלים כד ,ד .וראה לקו"ת פ' מסעי ריש ד"ה אלה מסעי בני
ישראל ,בענין פירוש כתוב זה ,ואיך שהוא קשה מאוד להגיע למדריגות אלו.
) (85ועיין מ"ש בד"ה 'כי תצא' ,בפירוש' :יהבין ליה ברתא דמלכא'
]לקו"ת תצא לה ,ג[  -ז"ל שם" :הנה' ,ברתא דמלכא' – הוא נקודת ציון
וכנסת ישראל ,שכונסת ואוספת לתוכה הארת ישראל דלעילא  . .והיא בחינת
נקודת הלב ופנימיותו המתגלה בכללות נשמות ישראל בבחינת 'רעותא
דליבא'  . . .בחינת 'פנימיות הלב' היא 'רעותא דליבא' ו'תעלומות לב' . .
אשר למעלה מעלה מן הטעם ודעת המושג ומושכל בכח השגת הנפש
והשכלתה ,והיא בחינת אלהות שבנפש המתגלה בבחינת 'יחידה' שבה,
להשתפך נפשה אל חיק אביה ממש בבחינת ביטול כו'".
וסוף ד"ה 'וידעת היום' ,בענין' :והנורא' ]לקו"ת ואתחנן ח ,ב[(.
 (86יש להבהיר:
במכתבים רבים שולל הרבי לגמרי את דרך סיגופי הגוף בדורותינו ,ומורה
תמורת זאת לשבור את רצונות הנפש הבהמית בדברים שאינה משפיעים כלל
על הבריאות.
ראה )לדוגמא( אגרות קודש חלק יב ע' ד'קצו" :ובמ"ש בהנהגתו ,לא ישר
בעיני כלל וכלל מה שמתענה )עד חצות( ביום שני וחמישי וכו' כי לא זוהי
דרך החסידות ,ותחת לענות את הגוף צריך לענות את נפש הבהמית ,פירוש
הדברים ,לא לנגוע בבריאות הגוף על ידי העדר אכילה ושתי' הנדרשות
לבריאות ולהחליף זה בעינוי נפש הבהמית היינו בהעדר מילוי התאוה
באכילה ושתי' ,דיבורי דברים בטלים ועל אחת כמה וכמה דבור של אבק
לשון הרע או סתם דבור האסור ,לקיים מצות ואהבת לרעך כמוך אפילו
בנוגע לאיש כזה שנדמה לו שאינו נוהג במדת האהבה כלפיו או אפילו גם
הזיק לו או נגע בכבודו וכו' וכו' אשר הנהגות אלו ,לפעמים כבד יותר
להביאם בפועל מאשר תענית מאכילה ושתי' ,ועוד זאת שאינם מחלישים את
הבריאות ובמילא היכולת ללמוד שיעורים בתורה לקיים מצות בהידור מבלי
שיבלבלו עניני הגוף" .וכהנה רבות באגרות קודש של הרבי.

26

חסידישע

פרשה

~ כי תבוא ~

 כי האדם צריך לעשות את עצמו ל ' כלי ' ראוי שתוכללהתגלות בו בחינה זו  ,שאם לא כן  ,בחינה זו אכן תומשך
מלמעלה  ,אך לא ת איר ותתגלה בנפשו כי לא עשה את עצמו
כלי לקבל ולקלוט אותה .
ו כדי להיות " כלי מוכן לקבלה " )אוה " ת כאן (  ,זהו ע " י
עינוים וסיגופים  " ,והוא כמשל אומן העושה כלי קבול  ,שצריך
להכותה בפטיש סביב סביב עד שנעשה חלל בתוכה  ,וכך יהיה
האדם ידכה וישוח להיות שפל רוח  ,שלא יתפוס מקום כלל,
שיהיה מקומו פנוי וחלל כאלו ' אין ' ואפס ממש " ) תו " א משפטים
עט ,א ( .

ולכן ,בעשרת ימי תשובה מתענים ולא משלימין ,
שאין חשוב תענית ] כשאינו משלים תעניתו[ ,אלא
עינוי] ,ואעפ " כ הוא עושה זאת[ שלא יהיה בנפש
שביעה ְו ָכּ ֵרס מלאה ,שלא יוכל לקבל בחינת 'לב
טהור' ) כנ "ל ( כשאוכל לשובע ,וכרס מלאה כו'.

משלים  ,שמענה את עצמו ובכך שומר עצמו מלהיות ' נתפס '
בגשמיות עולם הזה  ,ש עומדת בסתירה להתגלות זאת .
ועוד דבר שהוא בגדר ' כלי ' להתגלות אהבה ויראה אלו
מלמעלה  ,הוא לייגע את עצמו לעורר ע " י התבוננות שכלו
ועבודתו הוא אהבה ויראה ,שאף שאין בכוחן לעורר דרגות
אלו מלמעלה  ,אך עם כל זה  ,הם בגדר ' כלים ' לקבל ולקלוט
האהבה והי ראה מלמעלה  ,כי ענינם שווה – אהבה ויראה  ,רק
שהללו באים מלמעלה והללו מלמט ה  ,ומכל מקום  ,הם עכ " פ
' כלים ' להארות עליונות אלו .

88

כלומר: 89
אף על ג ב דאה בה וי ר אה אלו נמשכים ב ' א תע רותא
דל ע ילא ' מצד עצמו  ,כי ע ל פ י ' אתע רותא דלתתא ' א י א פשר
לעורר  ,כנ " ל  ,מ כל מ קום צ ריכה ל היות ע ל כ ל פ נים הכנה
להיות כלי מוכן לקבלה  ,והיינו  ,ע ל ד רך ה ] מצות [ לא תעשה ,
] שהם [ להרחיק המנגד  ,והוא הכרס מליאה כו ' ,וז הו ש כתוב
" כי עזרא הסופר הכון לבבו כו ' " ,ובכלל ההכנה ] מלבד
התעניות וסיגופים הנ " ל [ הוא ג ם כ ן ההתבוננות ואה בה וי ר אה
שבנפשו  ,שהן ג ם כ ן כלים ע ל כ ל פ נים לגילוי אה בה וי ר אה
הנ " ל .
היינו  ,כל מה שהאדם יכול לעשות הוא רק לעשות א ת
עצמו ל ' כלי ' ראוי לקבל א הבה ויראה אלו העליונות  ,וזאת
אומרת  ,שעבודתו אינה זו המעוררת המשכות אלו כי אם רק
" להרחיק המנגד " – להרחיק כל דבר שיכול להפריע
להתגלות דרגות אלו מלמעלה  .וזהו ענין שמתענה ואינו
 (87עיין במקומות שמבארים אשר אף על גב שישנה אתערותא דלעילא
שלמעלה לגמרי מהאתערותא דלתתא של הנבראים ,מכל מקום ,צריך האדם
לעשות את כל אשר ביכולתו להכין את עצמו שיתוכל לשכון ולהאיר בו בחי'
אתערותא דליעלא זו )ע"ד 'אין הקב"ה שריא אלא באתר שלים' ,שצריך
להיות ה'אתר שלים' בטרם שיתגלה בו בחינה זו(.
 (88ראה שו"ע או"ח סימן תקפ"א ,ב" :נוהגין להתענות ערב ר"ה .הגה:
והמדקדקים נהגו שכל אחד מתענה י' ימים )מרדכי סוף פרק קמא דר"ה
וריש יומא( ,וכן נכון לעשות ,וכל אלו התעניות אין צריכין להשלים".
 (89הגהה מהצ"צ על מאמר דידן מאוה"ת ע' תתשכב.

פרק ט
תירוץ הקושיות מתחילת המאמר על הכתוב 'ויקרא משה
אל כל ישראל'
]ועל פי כל זה ישוב לבאר ולתרץ הקושיות
שהקשה בתחילת הדרוש על הכתוב 'ויקרא משה אל
כל ישראל' וגו'[:

וזהו שאמר "אתם
ראו עיניך[ כו'".

] ראיתם כו ' המסות הגדולות אשר

פירוש :שעד ֵה ָנה הייתם אתם הרואים כו' ,על ידי
'אתערותא דלתתא' ]שלהם[.
אבל "ולא נתן ה' ] לכם לב לדעת ,ועינים לראות[ כו'".
פירוש:
 לבאר זה שהקב "ה הוא הנותן ה ' לב לדעת ' ) בניגודלמה דכתיב ברישא דקרא ד ' אתם ראיתם ' (.

בחינת 'לב טהור' שנותנים מלמעלה ,שלא יכול
נברא ] מוגבל[ להשיג על ידי אתערותא דיליה )כנ "ל (.
וזה היה ענין ַה ָמן.
 היינו  ,שהמן ) ' לחם מן השמים ' ( הי ה ההכנה שלעינ וים וסיגופים שעל ידם זכו בנ י י שראל אח ר כ ך לה " לב
לדעת " ) ' לב טהור ' ( אשר נתן להם ה ' דוקא  ,כפי שממשיך .

חסידישע

~ ויקרא משה אל כל ישראל ~

דכתיב "ויענך וירעיבך כו'"] ,היינו[ שעל ידי המן
ועל ידי עינויים וסיגופים – זכו למעלה עליונה
91
יותר – לקבל בחינת 'לב טהור'.
90

"גבי מן אמר ' ויענך וירעיבך ויאכילך את המן' כו ' ,
שהי ' באכילתו עינוי דרעב  ,כי לא הי ' בו בחי נת שביעה בנפש
במורגש כלל  ,וע ל כן קראוהו ' לחם הקלוקל '  ,לפי שלא
הרגישו בו שביעה ואכילה בעונג וטעם מורגש  . . .לכך
התאוו לבשר ] בה בשעה שהיו להם המן [ " ) מאמרי אדה " א שמות
א ע' רג -ד (  .ו על ידי ע ינוי זה נעשו ' כלים ' ראוים לק בל ב חינת
' לב טהור ' .

 (90דברים ח ,ג.

) (91ועיין מ"ש בפרשה עקב על פסוק 'ויאכילך את המן' כו'
]לקו"ת עקב יג ,ג .וראה ב'ביאורנו' בזה[(.

פרשה

27

וכן הוא הענין בעשרת ימי תשובה.
 שע " י ההכנה של התעניות שאינו משלים רק של איהי ' בכרס מלא  ,עי "ז יזכה מלמעלה ל ' לב טהור ' – בחי נות
אהבה ויראה שלמעלה מהשגת האדם .

ולכן ,קורים פרשה זו קודם ראש השנה .
92

תמיד קוראים פרשת ' כי תבוא ' מיד קודם לר " ה  ,ולאור
המבואר לעיל יובן הטעם הפנימי לכך  ,שהוא כדי להזכיר
ולעשות הענין הזה  .כלומר  :מזכירים לבנ " י קודם ר " ה שעד
עכשיו הכל הי ' ע "י העבודה שלכם – אהבה ויראה הבא ות
ע " י אתערותא דלתתא  .אבל  ,מכאן ולהב א בכדי לקבל
האהבה ויראה שהם למע לה מהשגת האדם )" לב לדעת אשר
נתן להם ה ' "( שיתעוררו בר " ה ועשי "ת  ,צריך לעשות הכנה
לזה ע " י עינויים וסיגופים. 93

 (92תוספות ד"ה קללות שבתורת כהנים ,מגילה לא ,ב .טושו"ע או"ח סימן
תכ"ח ,ס"ד.
 (93וי"ל :שעי"ז שקורים הענין הזה בתורה ,שענין קריאת התורה הוא כמו
אדם הקורא לחבירו לבוא אליו ,דהיינו שממשיכים ה"לב לדעת" למטה
לאדם ע"י קריאה זו.
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חסידישע

~ כי תבוא ~

פרשה

~ המאמר בלשונו כפי שמופיע בלקוטי תורה ~
עם הוספת קצת סימני פיסוק  ,ופיתוח ראשי -תיבות  ,וחילוק לקטעים

ויקרא משה אל כל ישראל ויאמר אליהם אתם
ראיתם כו' המסות הגדולות אשר ראו עיניך כו'
ולא נתן ה' לכם לב לדעת ועינים לראות וגו'.
והוא תמוה ,דמתחלה אמר אתם ראיתם כו' ואח"כ אמר
ולא נתן כו' ועינים לראות וכו' .ולהבין זה ,הנה כתיב
ויטע אשל בבאר שבע ויקרא שם בשם ה' אל עולם
)נזכר ברבות וירא ס"פ נ"ד ויגש פצ"ד זח"א ק"ב ב' ח"ג
כ"ב ב' נ"ב ב'( .דהנה כתיב רם על כל כו' מי לא יראך
וגו' )ירמיה סי' יו"ד( דגם עובדי כוכבים קרו ליה אלקא
דאלקיא כמ"ש ממזרח שמש עד מבואו גדול שמי וגו'.
אך הם בבחינת פירוד להיות בחינת יש ודבר בפני עצמו
ואברהם הנה היה עומד וצוח בשם ה' אל עולם .פי'
שהשם הוי' הוא אל עולם כולא חד ולא אל העולם
שהעולם הוא יש ודבר בפ"ע והוא המחיה אותם אינו כן
אלא כמו ששמו של אדם אינו מעצמיות האדם אלא
שהחיות שלו מלובש באותיות שמו שהרי אנו רואים
שכשקורין אותו בשמו הוא מתעורר כמו כן שם הוי'
ב"ה הוא מתלבש תוך כ"ע והם רק לבושים וטפלים
אליו ית' וכולא חד ממש .וזהו אל עולם כמ"ש ביום
ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד יהי"ה ב' פעמים י"ה שלא
יהיה בבחינת ו"ה כי הוא"ו הוא בחינת המשכה שיוכל
להשתלשל למטה עד שיוכל להיות יש ודבר בפ"ע אלא
שיהיה הכל בחינת י"ה למטה כמו למעלה ועיין בלק"ת
בזכריה על פסוק זה ומ"ש מזה בביאור ע"פ והיה מספר
בני ישראל ומ"ש סד"ה ששים המה מלכות גבי תמתי אך
הנה כתיב ונרגן מפריד אלוף )במשלי סי' י"ו כ"ח( ועיין
זח"ג )י"ו א'( וברבות בראשית רפ"כ לתאוה יבקש נפרד
שכשאדם משים רצונותיו בתענוגי העולם או בנצחונות
ומדות רעות ח"ו הוא בחינת נפרד שלא יוכל להיות
בבחי' ה' אחד ושמו אחד הנ"ל .והנה כתיב יאר פניו
אתנו סלה .פי' בחי' הארת פנים הוא כמשל אדם הנותן
לאוהבו האמיתי איזה דבר הוא נותן בעין יפה ורצון
הטוב וצהבו פניו מרוב אורה ושמחה .משא"כ לשונאו

נותן כמאן דשדי בתר כתפוי בע"כ .וזהו יאר ה' פניו
אליך שישפיע החיות מבחינת הארת פנים הנ"ל משא"כ
גבי כו' .אך הארת פנים הנ"ל הוא אתנו דוקא פי'
כשאנחנו ג"כ בבחי' הארת פנים כמ"ש כמים הפנים
לפנים כן לב האדם לאדם כו' .פי' האדם התחתון הוא
כנ"י כמ"ש ואתנה צאני צאן מרעיתי אדם אתם .אתם
קרוים אדם כו' לאדם פי' לאדם העליון שעל דמות
הכסא כו' .ובחי' הארת פנים אצל ישראל הוא כמ"ש
ישמח ישראל בעושיו כמו שהוא ית' שש ושמח בנו
כמ"ש ומשמחתך ששמחת בו קראת כו' .והיא חדות ה'
מגדולתו שאין חקר .כמשל האדם שצהבו פניו מרוב
אורה ושמחה כשרואה את אוהב ו האמיתי בבחי' הארת
פנים הנ"ל ושוכח לגמרי על צערו ויגונו שיש לו מחמת
השמחה ותענוג מראות פני אוהבו .כך כשיזכור האדם
על ה' שהוא אוהבו האמיתי בבחינת הארת פנים הנ"ל
ויתבונן בגדולתו אשר ממלא כ"ע וסובב כ"ע וכולא
קמיה כלא חשיב ישכח ע"ע לגמרי אפילו יש לו צער
ממילי דעלמא כו' וישכח הצער מפני השמחה בה' כו'.
כמ"ש מי לי בשמים ועמך לא חפצתי בארץ לבטל כל
חפץ ותשוקה זולת התשוקה בה' אחד .והנה זמן
התעוררות הארת פנים הנ"ל הוא בר"ה יושב על כסא
רחמים ואז כתיב שמאלו תחת לראשי התחלת
התקרבות עד שביוה"כ ושמחת תורה הוא וימינו
תחבקני כו' ובעשי"ת צריך האדם להתבושש מפני ה'
אשר הוא יתברך מקרב אותנו בבחי' הארת פנים הנ"ל
ואנחנו בתכלית הריחוק ממנו מפני עונות המבדילין
כמ"ש בושתי ונכלמתי להרים אלהי פני אליך וכמ"ש
בזהר ס"פ בחקתי ע"פ ואף גם זאת בהיותם בארץ
אויביהם לא מאסתים ולא געלתים לכלותם .לכלתם
כתיב למשל ככלה שהיא בשוקא דבורסקי ומחמת
עוצם אהבתו אליה דמי ליה כשוקא דרוכלין בריחין
טבין וזהו שאנו מבקשים מחל לנו שלא יריח ריח הרע
שבבורסקי דהיינו ע"י שיזרוק עלינו מים טהורים
להרחיץ את הריח הרע שבבורסקי וכו' .וענין מים

חסידישע

~ ויקרא משה אל כל ישראל ~

טהורים הם י"ג מדה"ר י"ג נהרי דאפרסמונא דכיא והם
נמשכים ממקום הנקרא טמירא דכל טמירין רעוא דכל
רעוין פי' למשל מקור המעין שאינו נראה ונגלה רק
נהרות הנמשכות ממנו הם הנראים .כך הוא ית' נקרא
טמירא דכל טמירין שהי"ג מדות הרחמים הם נמשכים
ממנו .ולכן נקרא יושב על כסא רחמים שהוא רעוא דכל
רעוין .והנה בחי' זו רעוא דכל רעוין ישנו אצל כל או"א
מישראל והוא בחי' נקודת הלב שלמעלה מן הדעת והיא
נקראת יחידה .וזהו שכתוב מיד כלב יחידתי להוציא
בחי' חפצו ורצונו מעניני זה העול' ולדבק בדביקה
וחשיקה רצון של כל הרצונות לה' אחד לבדו .ובשופר
הוא מעורר בחי' זו שהיתה בבחי' שינה שישנו אצל כל
אחד ואחד מישראל .וע"י בחי' זו נמשך בכל יום
מעשי"ת בחי' י"ג מדות הרחמים שהם נהרות הנ"ל
שנמשכים ממקורם הנ"ל וד"ל ונקראים מים טהורים
שמרחיצים את הריח הרע וכו' שופר מאריך אריכא
דאנפין דרך כלל ובדרך פרט בכל יום מעשי"ת חוזר
פנים בפנים אחד מן י"ס שבאדם שהם חב"ד ומדותיו.
והנה ארז"ל דרשו ה' בהמצאו קראוהו בהיותו קרוב אלו
עשרה ימים שבין ר"ה ליוהכ"פ .פי' בהיותו קרוב
כשהוא בבחי' הארת פנים הנ"ל אתערותא דלעילא
שמאלו תחת לראשי כנ"ל ואז בנקל יכול להיות

פרשה
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אתערותא דלתתא כמ"ש כאן ליחיד פי' בחי' יחידה
הנ"ל .והנה בזמן ההוא מקבלים כל ניצוצות מישראל
בחי' דחילו ורחימו מלמעלה )עזח"ג רי"ד ב'( והוא בחי'
דחילו ורחימו עליונים מאד שאי אפשר להשיג ע"י
אתעדל"ת .וכמ"ש לב טהור ברא לי אלקים בחי' בר לבב
לא יוכל להיות אצל בחי' נברא מצד עצמו באתערותא
דילי' כ"א מתנה שנותנים לו מלמעלה בעת בחי' הארת
פנים הנ"ל )ועמ"ש בד"ה כי תצא בפי' יהבין לי' ברתא
דמלכא וסד"ה וידעת היום בענין והנורא( וצריך הכנה
לזה ע"י עינוים וסיגופים .ולכן בעשרת ימי תשובה
מתענים ולא משלימין שאין חשוב תענית אלא עינוי
שלא יהיה בנפש שביעה וכרס מלאה שלא יוכל לקבל
בחי' לב טהור כשאוכל לשובע וכרס מלאה כו' .וזהו
שאמר אתם כו' .פי' שעד הנה הייתם אתם הרואים כו'
עא"י עתערותא דלתתא אבל ולא נתן ה' כו' .פי' בחינת
לב טהור שנותנים מלמעלה שלא יכול נברא להשיג על
ידי אתערותא דיליה .וזה היה ענין המן דכתיב ויענך
וירעיבך כו' שע"י המן ועל ידי עינויים וסיגופים זכו
למעלה עליונה יותר לקבל בחי' לב טהור )ועמ"ש
בפרשה עקב ע"פ ויאכילך את המן כו'( וכן הוא הענין
בעשרת ימי תשובה .ולכן קורים פרשה זו קודם ר"ה:

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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