ד״ה כי המצוה הזאת אשר אנכי מצוך וגו'
ביאור ענין כתוב זה בעבודת ה'

יו"ל לש"פ נצבים-וילך ה'תשע"ג

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

ב"ה.

לקראת שבת פ' נצבים-וילך ,הננו מתכבדים להגיש לקהל שוחרי התורה ולומדי' ,את
הקונטרס 'די חסידישע פרשה' ,והוא פירוש וביאור על מאמרי חסידות דפרשיות השבוע
ומועדי השנה ,מלוקטים מספרי תורה אור ולקוטי תורה לרבינו הזקן .ומטרתו להקל בלימוד
ה'חסידישע פרשה' בכל שבוע.
הביאור מבוסס על המאמרים המיוסדים על דרוש זה וכן על עוד 'הנחות' מאותו הדרוש
)כגון :מספר מאמרי אדמו"ר הזקן ,תורת חיים ,מאמרי אדמו"ר האמצעי ,אור התורה וכו'(.
גם ביאורי המושגים מיוסדים על מקומות אחרים בדא"ח אשר שם מבואר הענין באריכות
וביאור יותר )כידוע ש'דברי תורה עניים במקום אחד ועשירים במקום אחר'(.
בכדי להקל על הלומד והמעיין ,הגהות כ"ק אדמו"ר הצ"צ נדפסו בתור הערות
)באותיות כגון דא( בשולי הגליון ולא במקומם בגוף המאמר.

***
ויה"ר שנזכה לקיום היעוד "כי מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים" ,ונזכה
לשמוע תורה חדשה" ,תורה חדשה מאתי תצא" ,במהרה בימינו ותיכף ומיד ממש.

בברכת שבתא טבא,
לוי געלב
שלמה לייב גאלדמאן
כ אלול,
תשע"ג

להזמין או להקדיש את הגליונות הבאים או לשלוח הערות נא ליצור קשר עם לוי געלב 310-938-4016
או באימייל info@maamaronline.com
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נדפס באדיבות:

The Print House
538 Johnson Ave. Brooklyn, NY 11237
718-628-670

מאמרי הספרים 'תורה אור' ו'לקוטי תורה' לאדמו"ר הזקן ,קיבלו בפי הרבי את הכינוי
"די חסידישע פרשה" .כי כשם שישנה פרשת השבוע בתורה ,שהיא נקראת בציבור בשבת,
כך יש לחסידים "די חסידישע פרשה" קבועה מדי שבת ,והיא – המאמר ב'תורה אור' ו'לקוטי תורה',
שנותן חיות בכל עניני השבת ופרשת השבוע.
בכינוס השלוחים תשנ"ב פרשת חיי שרה כ"ה מר-חשון ,מבה"ח כסלו ,דיבר הרבי לכל השלוחים אודות "די חסידישע פרשה",
ובסוף השיחה אמר שלימוד כל התורה אור ולקוטי תורה הוא אחד מהדברים שימהר את הגאולה ,וזל"ק:

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

מערכת "די חסידישע פרשה".

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

 התנאי היחיד הוא שנגיע, כדי שנזכה לתמיכתו.ניגש אלינו תורם נדיב שיהיה משמעותי בתמיכת פרויקט זה
 והוא הסכים להתאים את זה! אם אי פעם, נוספים לחודש בתרומות מתמשכות$1500 למטרה של הבטחת
 כל מה, אנא עזור לנו עם התרומה המתמשכת שלך,נהנת מהפרויקט הזה ורוצה לראות אותו ממשיך וצומח
 אפשר לתרום. זוהי הזדמנות מדהימה ואנחנו רוצים להיות בטוחים להשיג את המטרה שלנו.שתוכל לתת
.www.MaamarOnline.com באתר שלנו
GOAL
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So far: $986

מאמר ד"ה
כי המצוה הזאת אשר אשר אנך מצוך וגו'
לקוטי תורה פ' נצבים דף מה

תוכן המאמר
כי המצוה הזאת אשר אנכי מצוך וגו' 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
פרק א )  :( 7הטעם שהמצוות נקראות 'מצות הוי"ה'
פרק ב )  :( 13כח התשובה למלא ולהשלים את הפגמי הנפש
פרק ג )  :( 20עבודת התשובה היא בהישג יד כל אחד ,וקרוב אליו

ב"ה .לקו"ת פ' נצבים ,ד"ה כי המצוה הזאת אשר אנכי מצוך וגו' ]מה ,ב – מו ,א[
פרק א
הטעם שהמצוות נקראות 'מצות הוי"ה'

" ִכּי ַה ִמ ְצָוה ַהזּאֹת ַא ֶשׁר ָא ֹנ ִכי ְמ ַצ ְוּ ָך ַהיּוֹם
לֹא ִנ ְפ ֵלאת ִהיא ִמ ְמּ ָך ְולֹא ְרחוֹ ָקה כו'" .
1

2

]כתוב בתורה )בפרשתינו פרשת נצבים(" :כי
המצוה הזאת אשר אנכי מצוך היום לא נפלאת היא
ממך ולא רחוקה היא .לא בשמים היא לאמר מי
יעלה לנו השמימה ויקחה לנו וישמענו אותה ונעשנה.
ולא מעבר לים היא לאמר מי יעבר לנו אל עבר הים
ויקחה לנו וישמענו אותה ונעשנה .כי קרוב אליך
הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו".
ולהלן יבאר כל חלק מכתוב זה ע"פ חסידות,
ובעיקר יבאר באיזו מצוה מדובר כאן.
ותחילה מדייק בכתוב[:

להבין מהו 'המצוה הזאת' ,דלא קאי על כל
התורה כולה ,דהוה ליה למימר 'כי כל המצות'
כו'?
 כפירוש הרמב "ן כאן שאם הכוונה היא על כל התורההיה אומר ) לעיל ח ,א ( ' כל המצוה אשר אנכי מצוך היום ' .

וגם מהו 'אשר אנכי' כו'?
 דהיה יכול לומר ' המצוה הזאת אשר מצוך ' ,או ' אשראני מצוך ' ,ומדוע נקט כאן ' אנכי ' דווקא .
ונקודת העניין היא  ,שבפסוק זה מדוב ר במצוה מיוחדת
אשר מצוה זו שרשה מבחי ' ' אנכי ' ממש  ,בניגוד לשאר
המצוות ששרשן מבחי ' שם הוי ' .

הנה ,כל המצות נקראות בשם "מצות הוי"ה" .
3

" וכמ " ש ' וזכרתם את כל מצות הוי '' כו ' ,וכיוצא בזה
בהרבה מק ו מות " ) מאמרי אדמו " ר הזקן תקס " ה ח " ב ע' תתעו ( .
:ÂÏ‡ ÌÈ¯Ó‡Ó ÏÚ „ÒÂÈÓ ‰Ê ˘Â¯„ Ï˘ ¯Â‡È·‰ (1
'Ú Ì˘ ÌÈ¯Â‡È· .ÂÚ˙˙ 'Ú ·"Á ‰"Ò˜˙ Ó"‰Ò· ‡"‰„‡ ˙Á‰
˙˙.Ì˘ ·"˘¯‰ÂÓ ¯"ÂÓ„‡ ˜"ÎÓ ¯Ó‡ÓÏ ÌÈ¯ÂˆÈ˜ .‰Ï˜˙˙ .ÂÚ
'Ú Ì˘ ˙Â¯Ú‰ .ËÎ¯'‡ 'Ú ÌÈ·ˆ ˙"‰Â‡· 'ÂÎ ˙Â‰‚‰ 'ÒÂ˙·Â
‡'¯.‰Î

]והטעם לזה[:

כי 'רמ"ח מצות עשה הן רמ"ח אברים דמלכא' ,
ו'מלכא' – היינו בחינת הוי'.
4

.Á"Ï¯˙ Ó"‰Ò .ÁÚ¯ 'Ú Â"Î¯˙ Ó"‰Ò
ÈÂ„ÈÂ ˙ÂˆÓ ÍÈ˙ÂˆÓ Í¯„ ‰‡¯ ¯Ó‡Ó· ÌÈ¯‡Â·Ó‰ ÌÈÈÈÚ ‰ÓÎÏ
.‰·Â˘˙Â

 (2דברים ל ,יא.

 (3ראה שלח טו ,לט.
 (4עיין זהר חלק ב )קיח ,א .קיז ,ב( .וראה ת"ז תיקון ל' )עד ,סע"א( .וראה
תניא רפכ"ג .סידור שער החנוכה רפ ,א .שע"ת עב ,ג הערה .17

חסידישע

8

~ כי המצוה הזאת אשר אנכי מצוך ~

בזהר המצוות נקראות ' רמ " ח אברים דמלכא ' , 5ו ' מלכא '
הוא בחי ' הוי ' ,ולפי זה מובן מדוע המצות נקראות מצוות
הוי ' .

והנה ,בתחלת דבר ה' בעשרת הדברות פתח :
"אנכי הוי' אלקיך" ,ולכאורה אינו מובן ,איך שייך
עליו ית' לומר שבא להגיד ש'אנכי' הוא 'הוי'
אלקיך' ,דזה לא שייך כי אם באדם ,שהוא בעל
גוף וציור ותמונה ידוע אשר יאמר עליו כי הוא
זה ,מה שאין כן הוא ית' 'לית מחשבה תפיסא ביה
כלל'  ,וכתיב "כי לא ראיתם כל תמונה ביום דבר
כו'"?
6

7

פרשה

תמיד מעשה בראשית  ,ומהוה ומחיה את כולם –
כבר היה נקבע ידיעה זו בלב כל ישראל 'מאמינים
בני מאמינים' גם קודם מתן תורה ,שידיעה זו
היא בחינת הרגשה בנפש ,כמו ראייה.
9

10

ידיעת אלקות ) הכוללת שהוא ית ' ברא הכל מאין ליש, 11
ושההתהוות היא תמידית , 12ואיך שמהוה ומחיה את הכל( 13
ה יתה בבני ישראל גם קודם מתן תורה  .וגם מצד שורש נפשם
דבר זה היה כבר קבוע בהם  ,כי בני ישראל הם ' מאמינים בני
מאמינים ' במציאות הבורא מירושה מאבותיהם ושהוא ית '
מחיה ומהווה את כל העולמות .

8

" והנה  ,תח י לת דבר ה ' בעשרת הדברות פתח ואמר
' אנכי הוי ' אלקיך ' כו '  ,ולכאורה אינו מובן מהו שאו מר ' אנכי
ה ' ' כו '  ,הלא זה המאמר ד ' אנכי ' לא שייך אלא באדם  ,להיות
שהוא בציור תמונה בגוף גשמי  ,ונודע הוא לבריות ע " י ציור
תמונתו  ,לכך יתכן שיאמר ' אנכי ' ,כלומר  ,אנכי האיש הידוע
לבריות באיכותו ומהותו  ,כי ידוע הוא  .א בל באלקים חיים
ד ' לית מחשבה תפיסא בי ה כלל ' ,וכמ " ש ' כי לא ראיתם כל
תמונה ביום דיבר ה ' עמכם ' כו ' ,וכמאמר הידוע ד ' לא ידע
לי ה בר איהו ' כו '  ,ואיך יתכן עליו מאמר זה – ' אנכי ' ,שאיך
יאמר אנכי הנודע כו ' והוא אינו נודע ונתפס כלל בכל
העולמות  ,כידוע " ) מאמרי אדמו " ר הזקן תקס " ה ( .

אך הענין:
 לבאר משמעות עניין ' אנכי הוי ' אלקיך ' ,ומדוע ענייןזה נפעל במתן תורה דווקא .

כי הנה ,ידיעת אלקותו ית' – שהוא ברא הכל
מאין ליש ,והוא הבורא ומחדש בטובו בכל יום

" (5ופירוש 'אברין דמלכא' ,היינו ,כמו שהאבר הוא לבוש שבו מתלבשת
הנשמה ,שכח המעשה מלובש בידים ,וכח ההילוך מלובש ברגלים ,והאבר
ההוא נעשה כלי ולבוש מיוחד אל הכח ההוא המתלבש בתוכו .כך ,עד״מ,
למעלה הרמ״ח מ״ע הם בחי׳ כלים ולבושים לבחינת אור א״ס ב״ה הנמשך
בהן ועל ידן" )תו"א פ' ויקהל פז ,ב(.
 (6שמות כ ,ב.
 (7ראה תיקוני זהר בהקדמה )פתח אליהו(.
 (8דברים ד ,טו.

 (9ברכת יוצר.
 (10שבת צז ,א.
 (11התהוות כל העולמות עליונים ותחתונים ממנו ית' היא בבחי' יש מאין,
כי קודם שנבראו לא היו קיימים כלל ,והתהוות באופן כזה היא בשונה
מהתהוות של 'יש מיש' ו'עילה ועלול' ,היינו ,שממדריגה אחת נמשכת
למדריגה שלאחריה ,כי זה יתכן רק כאשר שתי המדריגות הן בערך זו לזו,
ולכן ממדריגה אחת יכולה להיות המשכת והתהוות המדריגה שאחריה .אך
התהוות העולמות היא בבחי' 'יש מאין' ,כי מאחר שכל העולמות הם בגדר
גבול )ואפילו לעולמות העליונים יש ציור והגדרה מסויימת( ,הרי הם באין
ערוך לגמרי לגביו ית' ,שהוא בבחי' אין סוף ובלי גבול ממש .ולכן ,התהוותם
צריכה להיות באופן של יש מאין ,היינו שקודם שנבראו אין הם ניכרים כלל
ואינם תופסים מקום כלל במקורם למעלה אלא נתהוו מ'אין' ממש.
 (12התהוות העולמות צריכה להיות תמיד ,כי 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.
והדבר מבואר בתורת החסידות על-פי משל מאדם הזורק אבן מלמטה
למעלה והאבן עפה באוויר ,היינו שעל ידי הכוח הזורק יש באבן לפי שעה
וזהו 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 ,לעניין התחדשות הבריאה יש מאין שזהו חידוש גמור,
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 תמשיך להתקיים ,הההתהוות 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.
 (13הקב"ה מהוה את כל העולמות והנבראים וגם מחיה אותם .והחילוק
ביניהם הוא שעניין ההתהוות קאי על בריאת עצם חומר הברואים והעולמות,
שזו התחדשות יש מאין .וזה שהוא מחיה את הכל ,היינו שמשפיע בהם חיות
פנימית שעל ידי זה נעשים דברים חיים )ולא רק קיימים(.

חסידישע

פרשה

~ כי המצוה הזאת אשר אנכי מצוך ~

ואם כן  ,אי אפשר לומר שזהו עניין ' אנכי הוי ' אלקיך '
– ידיעת אלקות – שנתחדש במתן תורה .

שהרי רואין את השמים והארץ וכל אשר בה ,ואין
הדבר עושה את עצמו ,ו'מבשרי אחזה אלוה' ,
כמו שמרגישין נשמתו של אדם ,בראות חיות
15
הגוף וקיומו.
14

והראיה שידיעת אלקות היא דבר שהיתה גם קודם מתן
תו רה  ,שהרי אפשר להבין דבר זה בשכל אנושי  ,ומן
ההתבוננות שלו בהתלבשות הנשמה בהגוף ) כידוע מאמר
המדרש ' מה הנשמה ממלאת את הגוף  ,כך הקב " ה ממלא את
העולם ' ( .כ י אנו רואים את השמים ואת הארץ וכל אשר בהם ,
ויודעים שעל פי ההגיון אין דבר יכול לעשות ולהוות את
עצמו  ,ואם כן בהכרח לומר שיש אלקה הבורא את הכל מאין
ליש  ,וממשיך להוותו בכל רגע  .וגם יכול לראות את החיות
אלקית המתלבשת בפנימ יות בהעולמות והנבראים ועושה
אות ם לדבר ים חי ים .
דהנה  ,כתיב " מבשרי אחזה אלקה " , 16ותוכן הפסוק ע " פ
חסידות הוא אשר כשם שאדם רואה בעצמו שיש בתוכו חיות ,
שאם לא כן ,איך הוא חי  ,והרי לכאורה הוא דבר גשמי
)" בשר "( כמו העוף שנמצא על השולחן מוכן להאכל , 17כי
העוף יש לו בשר וגידים ועצמות  ,והי ' לו דם  ,אבל כעת נראה
ונגלה שאין לעוף שום חיות  .ומה ההבדל בין דבר חי לדבר
שאין לו חיות אלא שאמנם הגשמיות אין לה שום חיות מצד
 (14איוב יט ,כו..

] (15וכמ"ש בפ' ואתחנן בד"ה וידעת היום כו' ]לקו"ת ואתחנן ד ,א[:
"והענין כי באמת זה שהעולם קורין בשם אמונה להאמין מה שהקב"ה
מחיה את כולם הוא ברא את כל העולמות מאין ליש טועים הם שאין צריך
לזה אמונה שהרי זה נרגש בבחי' ראיה הגם שאינו רואה בעיני בשר הרי
זהכאילו רואה .וע"ז נאמר ומבשרי אחזה אלוה אחזה דייקא .והיינו מבשרי
שכמו בבשרי בשביל שרואה חיות הגוף וקיומו יודע ומרגיש כי נפשו היא בו
שהיא היא המחיה את הגוף ובלעדה אין חיות וקיום לגוף .כך אחזה אלוה
מאחר שרואין את העולמות שהם כמו גוף גדול מהארץ לרקיע מהלך ת"ק
שנה כו' .וכן אפילו דברים רוחנים כמו מלאכים ונשמות כו' הן כגוף לגבי
החיות שבתוכם מא"ס ב"ה המהווה והמחי' אותם ומקיימם כמ"ש שאו מרום
עיניכם וראו מי ברא אלה וידיעה זו מורגשת כאלו רואה כו' .וזהו לשון אחזה
ולכן אין זה נקרא בשם אמונה בלשון הקודש אלא בשם דעת כי דעת הוא
לשון הכרה והרגשה"[.
 (16ראה אוה"ת דרושים לשה"ש כרך ו ע' ב'תצו .ראה לקו"ת פ' ואתחנן
ד ,א .מאמרי אדה"ז הקצרים ע' רסד .מצות האמנת אלקות מה ,א .ד"ה ה'
לי בעוזרי תשי"ז סעיף ד )נדפס בסה"מ מלוקט-ב ע' נח(.
 (17משל זה מובא בדרך מצותיך מצות האמנת אלקות.

9

עצמה וכאשר נטלה מהעוף החיות על ידי השחיטה שוב אין
לו חיות  .והרי זו הוכחה פשוטה שהנשמה של כל דבר חי היא
הנותנת בו חיות  ,ועד "ז בחיות האדם על ידי הנשמה בו ,
ועד "ז בקיו ם וחיות כל העולמות והנבראים כמאמר רז " ל אשר
כשם שהנשמה ממלאת הגוף  ,כך הקב " ה ממלא העולם ,
היינו  ,שהעולם הוא כמו גוף גדול שאין לו שום חיות מצד
עצמו אלא שהקב " ה נותן לו חיות שיהי ' כח הצומח בארץ
לגדל כל מיני עשבים ואילנות  ,ושיהי ' סיבוב הגלגלים וכו ' .
]ואם כן צריך להבין מה התחדש במתן תורה
באמרו 'אנכי הוי' אלקיך'? וזהו שהולך ומבאר[:

ומה שהודיע במתן תורה "אנכי ה' אלהיך" הענין
הוא:
]תחילה יפרש עניינה של בחי' הוי'[:

כי הנה ,פירוש 'הוי"ה' – שהוא המהווה כל
ההוויות ,כי 'הוי"ה' לשון הוה ] מהווה[ ,והיו"ד
שבראש התיבה ]בא[ להורות על התמדת הפעולה,
כמו "ככה יעשה איוב כל הימים" ,כלומר,
שתמיד מהוה ומחדש מאין ליש.
18

19

 היינו  ,שהוי ' מורה על זה שהקב " ה מהווה את כלהעולמות מאין ליש באופן תמידי .

והנה ,הגם ש"לגדולתו אין חקר" כתיב,
שהתפשטות גדולתו הוא למעלה עד אין קץ כו',
מכל מקום ,הרי העולמות והנבראים הן בבחינת
גדר וגבול ומספר ] ,ראיה לגבול שבנבראים' [:אלף
אלפין כו'' ] ,ראיה לגבול דעולמות' [:מן הארץ
לרקיע ת"ק שנה כו'' .
20

21

22

אף על פי שהקב " ה אין וסוף ובלי גבול  ,מכל מקום  ,הרי
הוא מהווה עולמות ונבראים מוגבלים  ,ולכאורה תמוה  ,גבול
ובלי גבול הם באין ערוך לגמרי זה מזה  ,וכיצד יתכן אשר

 (18פרסד ש"א ,פ"ט .וראה גינת אגוז )הובא בשל"ה בית ד( .מו"נ ח"א
פס"א .טושו"ע או"ח ס"ה .ועוד.
 (19איוב א ,ה.
 (20תהלים קמה ,ג.
 (21דניאל ז ,י.
 (22חגיגה יג ,א.

10

חסידישע

~ כי המצוה הזאת אשר אנכי מצוך ~

מאור אין סוף הבלי גבול מתהווים עולמות ונבראים
מוגבלים ?
וזהו שממשיך בסמוך .

ואף על פי כן" ,אני ה' לא שניתי" כתיב ,שאינו
כדמיון הנשמה שמחיה את הגוף ,שמקבלת
שינויים ממאורעי הגוף כו'.
23

24

 אך לכאורה תמוה דהנה כתיב ' ואתה מ חיה את כולם ',היינו  ,שהוא ית ' מחיה ומהווה את כל העולמות עליונים
ותחתונים וכל הברואים אשר בהם  ,ואם כן ,הרי הוא
' מתלבש ' בבריאה ואיך יתכן שאין זה פועל בו שום שינוי?
והרי אצל האדם  ,למשל  ,בשעה שעוסק במלאכה לבנות
בית וכיוצא בזה  ,הרי כל כחותיו עסוקים ונתפסים במל אכה
זו  ,וכל כולו מלובש במעשה זה  ,ומה ההסבר בכך שהבריאה
אינה גורמת שום שינוי אצלו יתברך ?
וזהו שממשיך ומיישב :

והיינו ,מפני שאין אור אין סוף ב"ה עצמו,
כביכול ,הוא שמתלבש בעולמות להחיותם
ולהוותם מאין ליש ,אלא בחינת 'זיו' והארה
משמו ית' בלבד ,וכמ"ש "כי נשגב שמו לבדו,
הודו על ארץ וכו'" ,ואף גם זאת "על ארץ" דוקא.
25

" דהנה  ,חיות כל העולמות שנמשך ממנו ית׳ אינו אלא
בחינת אור וזיו בלבד ממנו ית׳  ,כמו עד״מ זיו השמש או זיו
הנר שאינו נוגע אל העצם כלל .והראיה ] שאינו נוגע אל
העצם [ :שאף אם יש מסך מפסיק באופן שאין הזיו י כ ול
להתפשט  ,מ״מ  ,אין בהעצם שום שינוי .כמ״כ למעלה כח
אלקי המחיה כל העולמות נק ' בשם ' אור ' ,שאינו נוגע
לעצמותו ית׳ כלל  ,ואינו פועל בו שום שינוי  ,כמ״ש ' אני ה׳
לא שניתי ' ,ו ' אתה הוא קודם שנברא העולם ] אתה הוא אחר
שנברא העולם [ ' כו ' ] בלי שום שינוי כלל [ .
ונק ' ] אור וזיו הזה [ גם כן בחינת ' שם ' ,וכמ״ש ' יהללו
את שם ' כו '  .וכמו עד״מ האדם כשהוא בפ ני ע צמו אינו צריך
לשם כלל  ,רק לזולתו שיקראו אותו בשמו  ,ואינו נוגע

 (23מלאכי ג ,ו.
 (24ראה לקו"ת אמור ד"ה ונקדשתי בתחילתו.
 (25ראה שלח טו ,לט.

פרשה

לעצמותו כלל  .כן הוא בחינת כח האלקי המחיה כל העולמות
הוא רק בחינת ' שם ' בלבד  ,ואינו נוגע לעצמותו כלל  .ונק׳
בחינת ' מלך '  .כמ ו למשל המלך על מדינתו  ,שאין עצמותו
ומהותו נתפס ומתפשט במדינה כולה  ,רק שמו לבדו  ,שנקרא
מלך עליהם  .כמו״כ למעלה  ,מה שאלקות מחיה כל העולמות
הוא רק בחי׳ מלכות  ,שבמה שהוא מלך עליהם מחיה ומהוה
אותם  ,דהיינו  ,שמו יתברך בלבד  .אבל מהותו ועצמותו ית׳
אינו בגדר המשכה והתגלות  ,כי הוא לבדו מרום וקדוש כו ׳ ,
' אתה הוא עד שלא נברא העולם ' כ ו ' " ) לקו " ת שה " ש ד " ה קול
דודי ( .
וגם על הארה זו המתפשטת ממנו ית ' להחיות את
העולמות התחתונים ) נקראים בכתוב ' ארץ ' ( נאמר ' על ארץ ',
' על ' דייקא  ,כי הארה זו גבוהה מדי להתלבש ולהתגלות
בעולמות התחתונים  ,אלא בבחינה מסויימת היא ' מקיפה '
עליהם מלמעלה  ,שאינה מתגלית בהם בשלימות מחמת גודל
מעלתו לפי ערך העולמות המוגבלים .

וככה התהוות כל המדרגות עליונים ,מריש כל
דרגין ,אינן אלא בבחינת 'זיו' ,וכמ"ש "והחכמה
מאין תמצא" ,מבחינה שהוא 'אין' ואפס ,ואינו
תופס מקום ,27דהיינו ,בחינת 'זיו' בלבד.
26

ולא רק שהתהוות עולמות התחתונים באה מהארה
אלקית בלבד  ,אלא כך הוא בהתהוות כל המדריגות העליונות
אינה אלא מבחינת 'זיו ' והארה בלבד  .כלומר  ,למרות מעלת
מדריגות אלו  ,שמצד מעלה זו היה מקום לחשוב שהתהוותן
נמשכת ממדריגה נעלית יותר באלקות  ,אף על פי כן,
לאמיתו של דבר התהוותן מבחי ' זיו והארה בלבד  .כי לפניו
ית ' כל המציאות היא כאין ואפס ,וכדאיתא בזהר ' כולא קמיה
כלא חשיב ' .
וזהו פירושו הפנימי של הכתוב ' והחכמה מאין תמצא ',
שגם מדריגת החכמה  ,שהיא הדרגה ראשונה והנעלית ביותר
של העשר ספירות  ,נמשכת מאור אלקי שנחשב לבחי ' ' אין '
ואפס לגבי אור אין סוף ב "ה עצמו  .נמצא שפירוש הכתוב
הוא החכמה מבחי ' ' אין ' תמצא  ,שמתהווית ונמשכת מהארה
מצומצמת לבד של אלקות  ,ולכן נקראת ' אין ' כי נחשבת לאין
ואפס לגבי אור אין סוף ב "ה עצמו .

 (26איוב כח ,יב.
) (27ועמ"ש מזה בד"ה וירא ישראל את היד הגדולה כו' ]תו"א
בשלח סא ,ד[ .ובביאור ע"פ אחרי ה' אלקיכם תלכו(.

חסידישע

~ כי המצוה הזאת אשר אנכי מצוך ~

]מבואר לעיל שהוי' מורה על התהוות העולמות,
שהוא מלשון מהווה ,ועתה יבאר כיצד אשר כל אות
משם הוי' מורה על עניין זה.
וכדי להבין הבא להלן בעניין משמעות אותיות
שם הוי' יש להקדים:
על שם הוי' מבואר בחסידות שהוא בחי' צמצום
והתפשטות המשכה והתפשטות .כי כל אות משם
הוי' מורה על שלב אחר בירידת והאצלת אורו ית'
מלמעלה למטה .תמונת אות יו"ד – שהיא נקודה
קטנה ומצומצמת – מורה על צמצום אורו ית' )שיהי'
בגדר ובערך שתהיה ההתהוות ממנו( .והאות ה"א
מורה על התפשטות האור להיות במציאות אור
והארה אלקית )בניגוד למציאותו בנקודת היו"ד,
שהי' בצמצום והעלם גדול( ,כצורת אות ה"א שיש
לה קוים המתפשטים לאורך ולרוחב .והאות וי"ו
מורה על המשכת האור אלקי למטה ,כצורת אות ו'
שהיא קו הנמשך מלמעלה למטה .וה"א אחרונה
מורה על בחינה נוספת בהתפשטות אורו ית' )בכלי
המקבל(.

פרשה

11

ואחר כך התפשטות  .כי בתחילה היה אור אין סוף ב "ה ממש ,
והוא באין ערוך מהתהוות עולמות מוגבלים  ,ולכן צמצם את
אורו הבלי גבול כדי לתת אפשרות למציאות של גבול  .ואחר
כך האציל והאיר מעצמו אור מוגבל שבגדר התהוות עולמות
מוגבלים  ,וזהו האור והזיו שממנו נמשך ההתהוות .
וצמצום זה והתפשטות זו מרומזים באותיות י " ה דשם
הוי ' ) עיין לעיל בהקדמה בעניין אותיות שם הוי' ( .

ואחר כך המשכה והתפשטות – בחינת ו"ה כו'.
" הוי " ו דשם הוי ' הוא כח אלקי שיורד ונמשך להוות את
העולמות והנבראים מאין ליש ממש  ,והה " א אחרונה הוא בחי '
כח הפועל אשר מלובש בנפעל 29ממש  ,כידוע " ) מאמרי אדמו " ר
הזקן תקס " ה ( .

הרי בחינת הוי' ,שהוא כללות ההשתלשלות של
כל העולמות ,וכן בפרטיות בכל ההשתלשלות
מעילה לעילה כו' ,הכל בבחינת הוי' – צמצום
והתפשטות ]המשכה והתפשטות[ כו'.
30

31

וד' שלבים אלו צריכים להיות בכל העברת
השפעה ממשפיע למקבל .וכמו כן למעלה ,כדי
שתהיה התהוות העולמות מאור אין סוף ב"ה אע"פ
ד'לאו מכל אלין מדות איהו כלל' ,ו'כולא קמיה כלא
28
חשיב' ,זהו דוקא על ידי הד' שלבים שבשם הוי'.

ו'זיו' זה
נמשך על ידי בחי' צמצום והתפשטות ,שהוא
בחינת יו"ד ובחינת ה' ,לצמצם ולהעלים שלא
יתגלה אלא בחינת 'זיו' ] ממנו ית ' ) ולא כל עצמותו ([
כו'.
– שממנו מתהווים עולמות העליונים והתחתונים –

ההארה אלקית שממנה יכולה להיות התהוות העולמות
המוגבלים באה ונמשכת על ידי צמצום באורו ית ' הבלי גבול,

 (28ביאור עניין ד' מדריגות הללו דשם הוי' ראה בחסידות מבוארת ימי
שמחה בד"ה בעצם היום הזה בעניין הפסוק 'מי יעלה לנו השמימה' ,ראשי
תיבות מילה ,וסופי תיבות הוי' ,היינו ,שבחי' המילה היא למעלה משם הוי',
כי שם הוי' מורה על סדר השתלשלות ,ואילו המילה היא למעלה מסדר
השתלשלות.
ובספר ביאורי הזוהר לאדמו"ר הצמח צדק )פרשת אחרי( כתוב בעניין זה:
"וכל זה הוא עניין כללות וסדרי כללות ההשתלשלות  ...כדי שיבוא האור
והשפע מאין סוף במיעוט אחר מיעוט עד שיוכל להיות מאצילות בריאה
ומבריאה יצירה כו' עד שיתהוו נבראים בעלי גבול ממש ואם לא שהי' אור
אין סוף הולך ומשתלשל על ידי ד' אותיות הוי' באצילות ,בריאה ,יצירה
עשיה לא הי' מתהווה בחינת הנבראים הנפרדים אלא היה הכל בבחינת
אלקות ממש".

 (29פירוש ביטוי זה הוא' ,כח הפועל' הוא הכח שבורא או עושה איזה דבר,
וכח זה מלובש ב'נפעל' ,היינו ,בהדבר הנעשה ונברא.
 (30כל העולמות ,עם כל פרטי המדריגות שבהם ,נקראים בשם 'סדר
השתלשלות' – כי כמו שלשלת העשוי' מטבעות האחוזות וקשורות זו בזו,
וכולן יחד מהוות שלשלת אחת ארוכה ,כך כל העולמות עם כל פרטי
המדריגות שבהם ,קשורים זה בזה ,כי כל עולם וכל מדריגה ומדריגה שבכל
עולם ,יורדים ו'משתלשלים' בסדר מסודר מהעולם והמדריגה שקדמו להם.
וכמו באדם שהדיבור 'משתלשל' ממחשבה ,דתחילה האדם חושב באיזה
עניין ובמחשבתו האותיות הן רוחניות עדיין ,ומאותיות המחשבה משתלשלות
ויורדות אותיות הדיבור ,שהן מדריגה פחותה מאותיות המחשבה ,כי הדיבור
הוא אותיות גשמיות המלובשות בקול גשמי.
' (31עילה ועלול' היינו ,השורש ומקור )ה'עילה' ,ה'סיבה'( ,והדבר שנוצר
ממנו )ה'עלול' ,המסובב( .ויצירת דבר באופן של 'עילה ועלול' היא בדרך
שיש יחס קרוב ביניהם ,עד כדי כך שה'עלול' נמצא בתוך ה'עילה' עצמה.
כמו המדות שבלב הנולדות מהתבוננות השכל שבמוח ,דכאשר אדם מבין
בשכלו שדבר מסויים טוב לו ,יתעורר בדרך ממילא באהבה אליו .והיחס
ביניהם הוא כך שבשכל עצמו כלולה המידה בדקות ,כי גם השכל אומר
שראוי לאהוב ,היינו ,שבשכל עצמו כבר יש נטי' לחסד או לגבורה ומנטי' זו
שבמוח נוצר אחר כך הרגש שבלב.
ועד"ז במחשבה ודיבור ,שהאותיות והמילים שאדם מוציא בדיבורו כבר
היו קיימות במחשבתו ,אלא שבמחשבה הם אותיות רוחניות ,ובדיבור ירדו
ונשתנו להיות אותיות ותיבות גשמיות ,אבל מהותן כבר היתה במציאות
בהיותן במקורן ,במחשבה )ראה גם רמב"ם הל' יסוה"ת פ"ב ,ה"ו .מורה
נבוכים ח"ב ,פרק כב .ספה"מ תרנ"ט ע' רא ]הוצאה חדשה[ ואילך(.
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נמצא  ,שהד ' בחינות ושלבים בשם הוי ' הם
ההשתלשלות של כל העולמות  ,כי י' קאי על עולם האצילות ,
ה ' ראשונה על בריאה  ,ו ' – יציראה  ,וה ' אחרונה – עשיה ;
וכן ב פרטיות יותר  ,כל השתלש לות ממדריגה למדריגה
) ממשפיע למקבל ( צריכה להיות על ידי ד ' שלבים הללו
הנרמזים בשם הוי ' – צמצום  ,התפשטות  ,המשכה ,
התפשטות .

לזולתו , 34וכך שם הוי ' הוא הארה והתפשטות חיצונית ממנו
ית ' לצורך ההתהוות .
" 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 ( .

]ועכשיו הולך ומבאר מהו עניין 'אנכי הוי'
אלקיך'[:

ולהיות 'אנכי הוי"ה' ,דהיינו ,שלהיות נמשך
בחינת הוי' להוות העולמות בבחינת שם הוי',
'ממלא כל עלמין' בהשתלשלות וירידות
המדרגות כו' ,מבחינת 'אנכי' שאינו נתפס בגדר
עלמין ,והוא 'קדוש' ומובדל ,ואינו נקרא בשם
] כלל[ כו' – כל זה הוא מפני כי 'אלקיך' אנכי ,
]כלומר[ שעל ידי שאתה ישראל ממשיך בקרבך
אלקות ,הרי בזה ממשיך גם כן להיות 'הוי"ה'
מבחינת 'אנכי'.

כללות

אך ,הגורם להיות צמצום זה ובחינת הוי' זו.
]מבאר הטעם מדוע יש צורך לגרום צמצום זה
דשם הוי'[:

שהרי כתיב "אני הוי' הוא שמי" ,שאין זה אלא
בחינת 'שם' ,שהוא לזולתו ,ואינו ממהות עצם
הדבר כלל ,אלא 'אנכי מי שאנכי'  ,היינו ,בחינת
עצמותו ומהותו כביכול ,כלומר' ,אנכי' בעצמי
ולא 'שמי' ,שאינו קורא בחינה זו ] -עצמותו ית ' [
בשם כלל.
32

33

35

36

כדי להיות מ ' אנכי ' – מהותו ועצמותו ית ' – בחי ' שם
הוי ' ,שהם באין ערוך זה מזה  ,זהו על ידי מה שכתוב לאחרי
זה ' אלקיך ' ,היינו  ,על ידי שאתה ישראל ממשיך בקרבך
אלקות .

הקב " ה עצמו הוא למעלה לגמרי באין ערוך מבחי' שם
הוי ' המתפשט ממנו  ,וכריחוק הערך בין בלי גבול וגבול .וזהו
פירוש הפנימי של הכתוב ' אני הוי ' הוא שמי ' ,ששם הוי ' הוא
כמו עניין השם שאינו אלא התפשטות חיצונית מן האדם

]ממשיך לבאר מדוע על ידי המשכת אלקות דבני
ישראל נמשך מבחי' 'אנכי' להיות בחי' הוי'[:

 (32ישעי' מב ,ח.
 (33ראה תניא מהדורא קמא ספמ"ט ע' תו .אבן עזרא תולדות כז ,יט.
מאמרי אדה"ז תקס"ב ח"א ע' יד .פרשיות התורה ח"א ע' ר"ט .לקו"ת
להאריז"ל תולדות כז ,יט .זהר וישלח קסז ,ב .ויקרא יא ,א .לקו"ת פינחס פ,
ב .לקו"ת ראה לא ,ד .סה"מ תקס"ה ע' תתפ .תקס"ו ע' מז .אתהלך ע' רב.
ראה תו"א ט ,ג .יח ,ב .לז ,ב .לח ,א .נא ,א .נו ,א .סד ,ב .סו ,ב .פב ,ג .פד,
ג .פז ,ג .קט ,א .ועוד.
"פירוש :שאין מכיר ומשיג בחי' 'אנכי' אלא אנכי בעצמי" )לקו"ת במדבר
א ,ב( ,ש"הוא בחי' עצמותו ומהותו שאינו בגדר תפיסא והשגה כלל" )שם(.
הלשון 'אנכי מי שאנכי' מופיע בפי' רש"י עה"ת על דברי יעקב ליצחק
כשלקח את הברכות מעשו אחיו ' -אנכי עשו בכורך' .ומפרש רש"י' ,אנכי
מי שאנכי ,ועשו הוא בכורך' .ומזה רואים דלשון 'אנכי' מורה על עניין
ההעלם ,כי בזה העלים יעקב את עצמו מאביו .ולכן משתמשים בלשון זה
בחסידות להראות על אלקותו ית' כפי שהוא למעלה מגילוי )התמים ,עיין
חסידות מבוארת(.

 (34כשם ששמו של האדם אינו האדם עצמו ,אלא נועד בשביל הזולת ,כי
ע"י שמו יכולים אחרים לקרותו בשמו ,אבל הוא עצמו אינו זקוק לשם.
כמו"כ אצלו ית' עניין ה'שם' הוא הארה ממנו ית' בשביל התהוות העולמות
הבעלי גבול.
 (35אור זה הנמשך ויורד דרך סדר השתלשלות העולמות באמצעות ד'
השלבים של שם הוי' נקרא אור ה'ממלא כל עלמין'.
וביאור עניינו בקיצור :אור ה'ממלא כל עלמין' ,היינו אורו ית' המוגבל
שהקב"ה המשיך והאיר מעצמו בכדי להחיות את העולמות בחיות פנימית,
כמשל הנשמה הממלאת את הגוף ומשפיעה בו חיות פנימית .וענינו וגדרו
של אור זה הוא שמתלבש ונקלט ונרגש במקום ובמדריגה שמאיר בהם .וכמו
עד"מ כאשר אדם שומע דבר חכמה מחבירו ומבין אותו ,הרי 'אור השכל'
נתפס ונקלט במוחו .וכך אור הממלא נמצא בגלוי ונרגש במקום שבו הוא
שורה ומתלבש ,ולכן נק' אור הממלא כל עלמין ,דאין הכוונה רק שנמצא
בתוך העולם )שהרי גם אור 'הסובב כל עלמין' נמצא בתוך העולם ממש,
כמ"ש בתניא פמ"ח( ,אלא שהעולם משיג ותופס וקולט את החיות מאור
הממלא כל עלמין והיא נרגשת בו ומתאחדת עמו.
 (36ראה אוה"ת בראשית כרך ג תקנד ,א.
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כי 'באתערותא דלתתא תליא מילתא' .
37

איתא בספרי קבלה – ' באתערותא דלתתא אתערותא
דלעילא ' ,שעל ידי התעוררות האדם למטה בעבודת ה ',
נמשכת המשכה עליונה מלמעלה בהתאם להתעוררות זו  .ע " ד
אמרם ז " ל ' אדם מקדש עצמו מעט מלמטה  ,מקדש ין אותו
הרבה מלמעלה '  ,כי לכל המשכה הבאה מלמעלה מוכרח ת
להיות תחילה התעוררות מלמטה מצד האדם .
]מבאר מהי ההתעוררות הפרטית הגורמת
להמשכה זו ,ועל פי זה יתבאר בפרטיות יותר מה
שהובא בתחילת המאמר שהמצוות נקראות 'מצות
הוי"ה' דווקא[:

והיינו ,על ידי המצות.
המצוות הם הגורמות ומעוררות המשכה זו מלמעלה
להיות מבחי ' ' אנכי ' – מהותו ועצמותו ית ' – בחי ' שם הוי ' .

שהמצות הם "מצות הוי"ה" ,פירוש ,שתלוים
ורמוזים בשם הוי' ,יש שרמוזים ביו"ד ,ויש
שרמוזים בה"א כו'.
כיון שהמצוות מושרשות בבחי ' הוי ' ,כמ "ש ' מצות
הוי '' , 38לכן בכוחן להמשיך אל קות מבחי ' אנכי מי שאנכי
למטה בבחי ' הוי ' .

וכמו אשר יעשה אותם האדם למטה ,כך יעורר
39
למעלה בחינת יו"ד כו' ,וממשיך וכו'.
וכאשר האדם מקיים מצוה השייכת לאות יו " ד דשם הוי '
לדוגמא  ,מצוה זו מעוררת למעלה המשכה מבחי ' אנכי בבחי '
אות יו " ד של שם הוי ' .

 (37ראה זהר ח"א פ' לך פח ,א .ויצא קסד ,א .ויחי רלה ,א .רמד ,א.
אוה"ת מגילת אסתר ע' ב'שמח.
" (38בדרך כללות יש מצות רבות מיוחדות רק לבחי' אות יו"ד משם הוי',
כמו המשכות מוחין עליונים דע"י מצות התפילין בד' בתים כו' ,ומצות
תלמוד תורה ,וכיוצא בהן .ויש מצות רבות מיוחדות לאות הה"א משם הוי'
בכלל ,והוא להיות למעלה בחי' התפשטות אורך ורוחב ,כמו מצות סוכה,
כידוע .ויש מצות רמוזים לבחי' הוי"ו ,כמו מצות הלולב .וכן מצות הצדקה
לבחינת הה"א אחרונה ,שהוא 'להחיות רוח שפלים' כו'" )מאמרי אדמו"ר
הזקן תקס"ה(.
] (39ועמ"ש בד"ה רני ושמחי בת גבי וזהו ה' צלך ]תו"א לו ,ג[:
"וזהו 'ה' צלך' ,כצל שהוא פונה אחרי האדם ,כך הוא ית' כביכול צל
שלך"[.
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וכמ"ש "וזכרתם את כל מצות הוי' ועשיתם
43
ֹא ָתם"ַ ' ,א ֶתּם' כתיב  ,וכמו "ויעש דוד שם" כו'.
40

42

41

ז ו והי המשמעות הפנימית של הכתוב ' ועשיתם אֹתם ',
ומבואר בזהר על פסוק זה ) ראה פ' בהעלותך קיג ,סע "א (  ' :אתם '
כתיב ) חסר וי " ו (  ,מעלה אני עליכם כאילו עשאוני  .כלומר ,
' ועשיתם אתם ' – אתם הם העושים וגורמים להמשכת בחי '
אנכי בבחי ' הוי ' ,לעשות את שם הוי ' בד ' אותיותיה .
וזוהי גם כוונת הכתוב ' ויעש דוד שם ' ,ד לפי פשוטו
הפירוש הוא  ,שמאחר שקבר את ההרוגים שהרג באדום עשה
שם טוב לישראל  ,שקוברין את אויביהם ) רש " י (  ,אולם לפי
פנימיות הדברים  ,דוד ממש עשה את שמו ית ' ,שם הוי ' ,על
ידי קיום המצוות שנרמזות בשם הוי ' כנ " ל  ,ובמילא בהן ועל
ידן נמשכת אלוקות מבחי ' אנכי בבחי ' שם הוי ' .
]לסיכום :קיום המצוות גורם להצמצום
דהמשכת 'אנכי' בבחי' שם הוי'.
ועל פי זה מובן מה התחדש במתן תורה )בנוסף
לידיעת אלקות שכבר היה בנשמות ישראל מקודם(,
שעל ידי תורה ומצוות )שניתנו במתן תורה( ניתן
להמשיך מבחי' 'אנכי' ממש למטה בבחי' הוי' ,וכל
זה תלוי בעבודת בני ישראל כמרומז בתיבת 'אלקיך'
המשכת אלקות בנשמות ישראל באמצעות תורה
ומצוות[.

פרק ב
כח התשובה למלא ולהשלים את הפגמי הנפש

ב .והנה ,כתיב "תמים תהיה עם ה' אלהיך",
פירוש ,כשיהיה 'הוי"ה' נמשך להיות 'אלקיך' –
דהיינו ,על ידי המצות – אזי תהיה תמים ושלם
45
בכל אברי הנפש.
44

 (40במדבר טו ,לט.
 (41סנהדרין צט ,ב .ויקרא רבה לא ,א.
 (42שמואל ב ח ,יג.
] (43וע' בזהר ח"ג פ' בחקתי דף קי"ג .ובאגה"ק על פסוק זה ]סימן
ה[ .ועמ"ש בפרשת שלח בענין וזכרתם כו'[.
 (44דברים יח ,יג.

] (45וע' בזהר פרשה שלח דקס"ו א' קס"ג ב' וברע"מ פ' פנחס דף
ר"ל סע"א[.
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על פי הנ " ל שעל ידי קיום המצוות נגרמת ההמשכה
מבחי ' אנכי בבחי ' הוי ' יבואר פירושו הפנימי של הכתוב
'תמים תהיה עם הוי ' אלקיך ' ,דמה שנאמר ' הוי ' אלקיך ' הו א
על דרך מה שמבואר לעיל ' אנכי הוי ' אלקיך ' ,שהמשכת
אלקות בבחי ' הוי ' תלוי ' ב ' הוי ' אלקיך ' ,שאתם ממשיכים
אלקות על ידי קיום המצוות  .וכשיהיה הוי ' נמשך להיות
אלקיך על ידי המצוות  ,אזי תהיה תמים ושלם בכל אברי
הנפש  .כאמור לעיל שרמ " ח מצות עשה הם רמ " ח אברים
דמלכא  ,והם כנגד הרמ " ח אברים שבנפש האדם  ,וכשם שיש
באדם מספר רמ " ח אברים גשמיים  ,כך גם ברוחניות יש
רמ " ח אברים נפשיים .

מה שאין כן אם חיסר מצוה אחת או פגם בה ,
הרי נעשה 'מחוסר אבר' ,כי שלימות אברי הנפש
תלוי בהמשכת 'אברין דמלכא' ,שהן המצות ,שהן
הן חיות אברי הנפש ,ובלעדן אין להם קיום וחיות
 בלי המשכת 'אברין דמלכא' אין לאברי הנפש קיום וחיות.46

כי תשובה – תשוב ה' .
49

וה' זו יש בה מילוי יו"ד ,והיא המצוה אשר 'אנכי
50
מי שאנכי' מצוך כו' ) כל זה יתבאר להלן (.
]ועתה מובן תירוץ השאלות מתחילת המאמר,
מהי המצוה הזאת – דקאי על מצוה אחת בלבד,
היינו ,מצות התשובה ,.וגם מדוע נקט כאן 'אשר
אנכי מצוך'' ,אנכי' דווקא ,כי דווקא מצוה זו מגיעה
בבחי' 'אנכי' וממשיכה משם למטה[.

47

אך ,אם כבר חטא על הנפש ופגם באיזה מצוה –
הן שעבר על לא תעשה ,או שביטל מצות עשה –
וצריך לתקן הפגם והחסרון ,מה תהיה תקנתן?
אם כבר עבר על איזו מצות לא תעשה או ביטל מצות
עשה  ,ובמילא נעשה ' מחוסר אבר ' באחד מרמ " ח אברי נפשו .
ועכשיו עליו לתקן את הפגם והחסרון  ,וצריך להבין כיצד
יכול לתקן את זה  ,להשלים החסרון שעשה?

הנה ,על זה נאמר "כי המצוה הזאת" ,דקאי על
התשובה ,דלעיל מיניה כתיב "כי תשוב אל ה'
כו'".
48

על האופן לתקן ולהשלים את החסרון נאמר בכתוב ' כי
המצוה הזאת אשר אנכי מצוך היום ' ,דקאי על מצות
התשובה  ,והראיה  ,כי מיד לפני זה כתוב ' כי תשוב אל ה '',
ולכן מסתבר אשר מה שנאמר מיד אחרי זה ' המצוה הזאת '
קאי על מצוה זו – תשובה .

 (46היינו ,שלא קיים מצות עשה ,לדוגמא שביטל מצות ק"ש.
 (47היינו ,שעבר עבירה ,כמו 'לא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם'.
 (48דברים ל ,י.

]ומעתה הולך ומבאר כיצד ביכולת מצות
התשובה לתקן ולהשלים את החסרון[:

וביאור ענין זה:
 לבאר " שורש עניין מצות התשובה מה היא "אדמו " ר הזקן תקס " ה (  .וכן לבאר איך תשובה שייכת לבחי '
' אנכי ' דווקא  ,ומהו תשוב ה ' עם מילוי יו " ד .

) מאמרי

הנה ,תשובה היא בחינת רפואה ,וכמ"ש "ארפא
53
משובתם" ]וכן כתיב "ושב ורפא לו"[.
51

52

 (49זהר חלק ג קכב ,א.

) (50וכן כתוב ב'ראשית חכמה' פרק א משער התשובה בשם
הרמב"ן דפסוק 'כי המצוה הזאת' קאי על מצות התשובה ]דף קכ ,ב
מדפוס אמשטרדם[:
"והרמב"ן ע"ה כתב בביאור התורה ]פרשת נצבים עה"פ[ שגם פסוק 'כי
המצוה הזאת' הוא מדבר על התורה היה ראוי שיאמר 'כל המצוה אשר אנכי
מצוך היום' וגו' .ואף על פי שאין קושיא קושיא ,שהרי פירוש כל הפסוקים
האלו על התורה ,שנקראת 'זאת התורה' .מכל מקום ,שבעים פנים לתורה.
ואפשר ליישבו גם על התשובה לפי כי גם מדת 'זאת' נקראת תשובה.
ולדעתי ישוב הפסוק 'כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו'
היינו' ,בפיך' – וידוי דברים ,שצריך להתוודות; 'ובלבבך' – קבלת התשובה
בליבו ועזיבת החטא; 'לעשותו' – אם גזל שישיב הגזילה ,וכיוצא" .וראה שם
בתחילת פרק ב בענין תשוב ה'.
"יש מקשים למה מביא אדמו"ר הזקן כאן מראשית חכמה כו' ,הרי
הרמב"ן לפנינו! ומובן בפשטות :הרמב"ן בנדון דידן הוא בפירוש על
התורה ,נוסף על זה בראשית חכמה שמביאו בשער התשובה – הלכות
ופס"ד התשובה" – לקו"ש חי"ד ע' .(112
 (51הושע יד ,ה.
 (52ישעי' ו ,י.
) (53ועמ"ש מזה בד"ה צאינה וראינה סוף פרשת בראשית ]תו"א ז,
ד[:
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]בכדי להבין מהי השייכות בין תשובה לרפואה
מביא משל לעניין רפואה גשמית[:

וכמו שהרפואה גשמיות לחולי הגוף היא ְי ָק ָרה
יותר ועליונה ממאכלי הגוף שעליהם יחיה האדם,
מאחר שהיא המתקנת את כל החיות ,להיותן
חיים מתוקנים כו'.
" והנה  ,עד " מ מי שקלקל ופג ם א חד מאברי גופו  ,תקנתו
ה י א ע " י הרפואה  ,והוא ע " י סם מסממני הרפואה  ,שידוע ענין
טעם רפואת הסם הוא להיותו משובח במעלה ומדרגה מאד
נעלה  ,ע ל כן ביכולתו לרפאות החולי והפגם שנפגם האבר  ,כי
ש ו רש חיות סמי הרפואה הוא ממקום ומדרגה גבוה ביותר
ממדרגת חיות דם הוא הנפש שנת קלקל באברי הגוף כו ' "
) מאמרי אדמו " ר הזקן תקס " ה ( .
]והנמשל בתשובה[:

כך תשובה היא במדרגה עליונה יותר מכל
המצות ,שהן המשכות חיות הנפש משם הוי'
) כדלעיל שהם 'מצות הוי '' ( ,ומאחר שפגם בשם הוי' על ידי
שחיסר מצוה התלויה ביו"ד של שם ,או בה"א
כו'; והתשובה היא באה לתקן ולהמשיך הוי'.

פרשה
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לכך ,צ"ל התשובה מגעת למעלה מעלה לבחינת
'אנכי' – הוא עצמותו ית' – להמשיך בחינת הוי'
ִמ ָשׁם למלאות הפגם והחסרון .
54

55

" כך על דרך משל במצות התשובה לגבי שאר המצוות
כולן  ...שהתשובה שרשה גבוה מאד נעלה עד שביכולתה
לתקן הפגם שנפגם על ידי מה שחיסר מצוה ופגם באבר אחד
מאברי נפש האלקית  ,על דרך משל הסם של הרפואה
הגשמית לאבר הגשמי כו '  .והיינו ,מפני ששורש התשובה
נעלה הרבה משורש המצוות כולן  ,והוא כמו שאמרו רז " ל
שהתשובה קדמה לעולם  ,פירוש ' עולם ' הוא שם הוי ' בכלל,
ובפרט הן עולמות רבות כו ' ,והתשובה קדמה לעולם דשם
הוי ' גם בכל  ,לפי שהוא מבחי ' ' אנכי מי שאנכי ' הנ "ל
שקדמה הרבה למצות הוי ' ,כי הוא בחינת העצמות כנ " ל "
) מאמרי אדמו " ר הזקן תקס " ה ( .
ובלשון החסידות  ,התשובה מגיעה ב ' בעל הרצון '  ,היינו ,
בהקב " ה עצמו שהחליט מה יהיה רצונו  ,שזהו למעלה מהרצון
דתורה ומצוות  " ,שהוא כמו מלך ה מצוה 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 ( .
ולפי זה מובן מדוע נאמר במצוה זו ' אשר אנכי מצוך ' :
כי קאי על מצות התשובה שמגיעה למעלה מעלה עד לבחי '
' אנכי ' ,עצמותו ית ' .

וכמ"ש "ממעמקים קראתיך הוי'" ,עומקא דבירא
]עומק הבור[.
56

"אנו רואים באדם שאם סיבוב והילוך רוח החיים מהלב אל האברים
ומהאברים אל הלב הוא כהלכתו אזי האדם בריא בתכלי' .אך אם יש איזה
קלקול באיזהו מקומן כמו איזה אוטם ומכה באיזה אבר המונע ומעכב או
ממעט סיבוב והילוך הדם אזי נפסק או מתמעט הקשר הלז המקשר כל
האברים אל הלב ואזי נופל האדם למשכב וחולי ה"י וצריך רפואה .וכך
הנמשל בעבודה כי עסק האדם כל היום הוא כמשל המשכת החיות מהלב אל
האברים דהיינו מהתפלה אל רמ"ח מ"ע רמ"ח אברים וגם לכל מעשה האדם
ע"ד וכל מעשיך יהיו לש"ש .ולכן אם העסק בהיתר עד"ז יוכל למחר לחזור
ולעלות מהאיברים אל הלב להיות ואהבת בכל לבבך אבל אם נכשל באיזה
עון ה"ז כמו מכה באיזה אבר המונע ומעכב ההעלאה ונפסק הקשר וזהו חולי
הנפש וע"ז אמר מכף רגל ועד ראש אין בו מתום פצע וחבורה כו' ואין תקנה
כ"א ע"י תשובה שנקראת רפואה כמארז"ל גדולה תשובה שמביאה רפואה
לעולם והיא בחי' בכל מאדך שמבחי' זו נמשך רפואה אם ח"ו יש קלקול
בבחי' אהבה דבכל לבבך .כי תשובה קדמה לעולם פי' שממשיך אור מבחי'
שלמעלה מכל החיות דהשתלשלות העולמות והיינו ע"י מאדך בחילא יתיר.
ולכן ביכולת המשכה זו לתקן הפגם והקלקול שבסיבוב והילוך רוח החיות
מהלב אל האברים שהוא בחי' האור וחיות המחי' עולם שנה נפש בחי' מל'
מכ"ע שנק' לבי כנ"ל וכיון שע"י תשובה נמשך בחי' ממעמקי' מגלה
עמוקות מה שהוא נמשך אור חדש ומחודש ע"כ חוזר ומחדש החיות כו'
)ותקון המכה הוא ע"י הוידוי דברים אשמנו בגדנו כו'("(.

וזהו פירוש הכתוב שמוסיפים לומר בכל עשרת ימי
תשובה ' ממעמקים קראתיך הוי '' ,שבכוחה של עבודת
התשובה לקרוא ולהמשיך מבחי ' עומק רום ,היינו  ' ,עומקה
דבירא ' ,כפי שממשיך .

שכמו מעיין שנתמעטו מימיו על דרך משל,
שצריך לחפור בעומק עד המקור שמשם נובעין
המים ,להמשיך משם.

 = (54צריך לומר.
 (55ראה בדרך מצותיך מצות וידוי ותשובה ,ועוד .לקו"ש ח"ד ע' .1345
 (56תהלים קל ,א.
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" וכמשל הנהר הנחרב ויבש  ,שכשרוצין למלאותו
חופרין בעומק במעיין ומקור הנובע  ,שעל ידי זה חוזר
ומתמלא הנהר " ) לקו " ת ד " ה תקעו בחודש ( .

והיינו ,בחינת ראש השנה' ,זה היום תחלת מעשיך
זכרון ליום ראשון'  ,שהוא זמן התחדשות החיות
כללי של כל השנה כו'.

כך 'ממעמקים' ,בחינת עומקא דבירא ומקורא
דכולא ,57דהיינו ,בחינת 'אנכי'ִ ,מ ָשׁם 'קראתיך
הוי"ה' ,כלומר ,שעל ידי זה 'קורא' וממשיך שם
הוי' להיות חידוש התהוות החיות ] של רמ " ח אברי
נפשו )על אף שפגם בהם([.

" וזהו שאנו אומרים בר " ה 'זה היום תחלת מעשיך זכרון
ליום ראשון ' ,פי רוש ' יום ראשון' הוא הארת החכמה
שנק ראת ' יום ר אשון ' ,כי ראשון הוא לכל ההשתלשלות
ד עולמות א צילות ב רריאה יצירה ע שיה כידוע  ,והוא בחי נת
היו " ד דשם הוי ' כנ " ל  ,ובהיות שר " ה זמן מצות התשובה ,
כמ " ש ' כי תשוב אל ה ' ' כו ' ,ע ל כן מתעורר אז בחי נת
' תח י לת מעשי ך ' ,שהוא בחי נת העצמות  ,להיות מתחדש
הבריא ה יש מאין מחדש  .וזהו 'זכרון ליום ראשון ' ,פי רוש  ,גם
ל ' יום ראשון ' ] בחי ' החכמה [ מתחדש השפע בר " ה " ) מאמרי
אדמו " ר הזקן תקס " ה ( .

" כך על ידי גילוי בחינת רצון העליון ב "ה שלמעלה
מעלה מסדר ההשתלשלות  ,מתמלא ומשלים כל החסרונות
והפגמים " ) לקו " ת שם ( .
וכמו על דרך משל שיש שני אופנים שאדם שחטא כנגד
חבירו בכמה וכמה דברים יוכל לרצות ולפייס אותו :
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 יהי '
מרוצה ממנו  ,ולא י וכל לסלוח לו בשלימות .
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 בב נו בכל עצמותו  ,מתבטלים
מאליו הרושם והחסרונות של כל החטאים הפרטים  ,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 (.
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 ' ממעמקים קראתיך הוי '' ,שעל ידי עבודת
התשובה האדם קורא וממשיך מבחי ' עומק הבור – מהותו
ועצמותו ית ' – להאיר למטה בבחי ' שם הוי ' ,כדי למלא
ולהשלים כל החסרונות והפגמים שבו .

) (57ע' בזהר ח"ב בשלח דס"ג ע"ב(.
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]עתה הולך ומבאר שבכדי להגיע בבחי' 'אנכי' על
ידי תשובה ולהמשיך משם למלא הפגמים ,אינו
מספיק לעשות תשובה בדרגה נמוכה ,אלא יש צורך
לעשות תשובה באופן נעלה ביותר ,ומבאר מהותה
של תשובה זו[:

והנה ,עיקר התשובה בלב .
60

על פי הלכה עיקר עניין מצות התש ובה הוא בלב דוקא ,
כלשון הרמב " ם ) הל ' תשובה פ " ב ,ה " ג (  " :כל המתודה בדברים
ולא גמר בליבו לעזוב  ,הרי זה דומה לטובל ושרץ בידו ,
שאין הטבילה מועלת לו עד שישליך השרץ " .וכן זהו לשון
אדמו " ר הזקן בתניא )אגרת התשובה פ "א (  " :והנה  ,מצות
התשובה מן התורה היא עזיבת החטא בלבד  . . .דהיינו ,
שיגמור בליבו בלב שלם לבל ישוב עוד לכסלה למרוד
במלכותו ית ' ,ולא יעבור עוד מצות המלך ח "ו הן במ " ע הן
במל "ת  .וזהו עיקר פירוש לשון 'תשובה ' ,לשוב אל ה ' בכל
ליבו ובכל נ פשו לעבדו ולשמור כל מצותיו ".
]ומבאר העניין על פי חסידות[:

'ממעמקים'.
 (58תפלת מוסף דר"ה.
 (59ראה אגרת הקודש סימן יד )קכ ,ב -קכא ,א(.
 (60ראה רמב"ם הל' תשובה פרק ב' ,הלכה ג .תניא פרק כט )לו ,ב( .עיין
ראשית חכמה שער התשובה )פרק ד'(" :עיקר התשובה בכל לבבו )קלא,
א( .ושם )ספ"ז( מירושלמי פרק ב' תענית עה"פ 'וקרעו לבבכם' – אם
קרעתם לבבכם בתשובה ,אין אתם קורעים בגדיכם כו' ,יעו"ש .ראה אגרת
התשובה בתחילתו – 'עיקר התשובה היא שיחליט בליבו שלא ישוב עוד
לכסלה זו'.

חסידישע
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פרשה

17

" יש להבין בפירוש ' ממעמקים ' ,ב ' עומקים  ,מה הן"
) מאמרי אדמו " ר הזקן תקס " ה ( ?

ו'ממעמקים' – לשון רבים:
כי יש עומק למעלה מעומק  ,ומבקשי ה' יבינו
כל .

62

בלב האדם יש עומק למעלה מעומק  ,היינו  ,שיכול
להיות שהגיע לצעקת הלב אל ה ' מעומק ליבו  ,אך  ,באמת
ישנו עומק נוסף למעלה מעומק זה  ,ומי שהוא ממבקשי ה '
בעבודת התשובה מבין את זה  ,שתמיד יכול להגיע לדרגה
עמוקה יותר בנפשו .

]מבאר עומק הא'[:

65

מעומקא דליבא ,לצעוק אל ה' בצר לו  ,וכמ" ש
"צעק לבם"' ,לבם' דוקא.
61

כדי שעבודת התשובה שלו תגיע עד לבחי ' ' אנכי ' ממש ,
בחי ' ' עומקא דבירא ' כנ " ל  ,מוכרח שהאדם יגיע להתעוררות
תשובה מעומק ליבו  ,כי בחי ' עומק לב האדם מקבילה וקשורה
לעומק רום  ,וכאשר יעורר עומק ליבו במילא תתעורר
ותומשך למטה בחי ' עומק רום .
וביאור עניין עומק הלב:
" דהנה  ,יש בחי נת 'עומקא דלבא ' ,והוא הנ ק ' ' רעותא
דלבא ' ] רצון הלב [  ,וזהו עומק הראשון  ,שהוא כמו המעיין
הנובע בנהר הנמשך ] מעומק התהום [ כו '  ,והוא מה ש כתוב
' ויצעקו אל ה ' בצר להם ' ,וכן ' צעק לבם ' ,ונק ' צעקת הלב –
שהלב צועק – בשם ' עומקא ' ] ' עומקא דלבא ' [  ,כי הצעקה
באה בלב מסיבת העומק כו ' " ) תקס " ה ( .

ו'צעק' לשון אסיפה ,כמו "ַו ִי ָצּ ֵעק ִאישׁ ֶא ְפ ַר ִים".
63

 שפירושו הוא עניין אסיפה ) מצו " צ ( .]ומשמעות הדבר בעבודת התשובה[:

שיאסוף אליו ית' לבו רוחו ונשמתו מקרב איש
ולב עמוק.
" והוא ג " כ מלשון אסיפה וקיבוץ  ,כמו ' ויצעק איש
אפרים ' ,להיותו כי כל חיות נפשו מתקבצים בצעקת ה לב
כנראה בחוש " ) תקס " ה ( .
כלומר  ,כאשר מגיע לצעקה כגון זו מעומק ליבו ממש ,
הרי כל חיות נפשו )" ליבו רוחו ונשמתו "( מתקבצים
ומתאספים בצעקה זו  ,והוא עסוק בצעקה זו בכל כוחו  ,כי
מרגיש שכל חיותו תלוי ' בתשובה זו  ,לשוב אל ה ' .
]ועתה מבאר עומק השני שהוא מדריגה עמוקה
יותר בנפש האדם ובעבודת התשובה[:

 (61ראה תהלים קז ,ו.
 (62איכה ב ,יח.
 (63שופטים יב ,א.

64

כי כאשר ישים האדם אל לבו אל תוכו ותוך תוכו
נקודת לבבו האמיתית ]עומק לפנים מעומק[ ,עוד
יוסף אומץ פנימיות הלב עד אשר אין שליט ברוח
לכלוא כו'.
" ועומק השני שלמעלה מבחי ' ' עומקא דלבא ' וצעקת
הלב הוא הנק רא 'תעלו מות לב ' ,פי רוש  ,התפעלות שלא
יכילנו כלי הלב כלל  ,אלא נשאר עליו בהעלם בבחי ' ' מקיף '
על הלב  ,ולכך נק ' 'תעלומות לב ' ] -כי מחמת מעלתו נשאר
בהעלם מכלי הלב [" ) תקס " ה ( .

והוא בחינת בכיה שנאמר לעתיד לבוא "בבכי
יבואו" ,שבוכה מעצמו ומאליו" ,הלוך וגעו" ,
והוא בחינת 'תעלומות הלב'.
66

67

" ומחמתו יסתעף הבכיי '  ,שיזלגו עיניו דמעות  ,כי מפני
עוצם ההתפעלות כאשר אינו מכילו הלב והשכל  ,יבכה
בדמעות  ...והיינו  ,מה שיהי ה לעתיד  ,דכתיב ' בבכי יבאו '
כו ' " ) תקס " ה ( .

וזהו מה שכתוב בכתבי האריז"ל  :שמי שאינו
בוכה בימים נוראים אין נשמתו שלימה.
68

69

 (64ראה גם עטרת ראש דרוש לעשי"ת נד ,א .וראה ביאורי הזהר להצ"צ
ע' רלד ,שמקשה סתירה ממה שכתוב כאן למקום אחר.
 (65משלי כח ,ה.
 (66ירמי' לא ,ח.
 (67שמואל א ו ,יב.
 (68ראה מדרש הנעלם וירא צח ,ב .ט"ז באו"ח סרפ"ח סק"ב )בשם ז"ח( –
לקו"ש ח"ט ע'  208בהערה .37
 (69ראה לקו"ת לעיל לו ,ג איתא :כל מי .וראה בלקו"ש ח"ט ע' 209
בהערה בשוה"ג  :41ויש לומר שזהו גם הטעם מה שבלקו"ת נצבים )מה ,ד(
משמיט תיבת 'כל' – כי הבכי' )שמבאר שם ]הכוונה לכאן[ על "הפגם
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 כי אם נשמתו היתה בשלימות אזי בימים אלו שכלאחד מישראל מתקרב אל ה ' בדרגת תשובה זו הי ' פורץ
בבכיי ' מעצמו ומאליו  ,ומזה שלא היה כן הוי ראיה שבבחינה
מסויימת נשמתו נכרתה משרשה  ,ולכן אין ביכולתו להרגיש
קירוב זה ) כאבר הנכרת מן הגוף  ,ששוב אינו מרגיש כאב (.
]ולפי זה ישוב לבאר מה שהובא לעיל שתשובה
היא תשוב ה' ,וה' זו יש בה מילוי יו"ד[:

וזהו ענין תשוב ה' במילוי יו"ד ,שהה"א היא
בחינת 'תשובה עילאה' ,שהיא מעומק הלב  -עומק
הא' הנ " ל' ,עומקא דלבא' צעקת הלב ,ומילוי היו"ד היא
בחינת 'תעלומות לב' שבהעלם כו'  -עומק השני
70
הנ " ל.
כלומ ר :
בכדי שתשובה אכן תמשיך מבחי ' ' אנכי ' למלא פגמי
נפשו נדרשת מהאדם עובדת תשובה מיוחדת  ,תשובה עילאה .
וזהו מה שמבואר לעיל בב' עומקים  ,שאם תשובתו מגיעה
מב ' עומקים אלו אזי בכוחה להמשיך מבחי ' ' אנכי' בבחי '
הוי ' .
וזהו 'תשובה ' – תשוב ה ' וה ' עם מילוי יו " ד  ,דקאי על
ב ' עומקים הנ " ל  .כי מבואר בזהר הקדוש בביאור מילת
'תשובה ' על דרך הסוד  :תשוב ה ' ,ה ' עילאה  ,תשובה
עילאה  .ותשובה זו שהיא מעומק הלב )עומק הראשון ( ,
בכוחה להמשיך מבחי ' ' אנכי '  .ועניין מילוי יו " ד של הה '

) שכתוב ה " י ( מורה על דרגת התשובה המגיעה מנקודת לבבו
האמיתית  ' ,תעלו מות לב ' ,כי מילוי אות יו " ד בה ' הוא
בהעלם  ,כי אינו נראה בכתיבת האות ה ' .

וזהו "אנכי אנכי הוא מוחה פשעיך למעני" .
71

על פי הנ "ל – בביאור ב' עומקי הלב – יבואר
המשמעות הפנימית במה שאומרים בשמונה עשרה דר " ה
' אנכי אנכי הוא מוחה פשעיך למעני '  .ביאור הכתוב לפי
פשוטו ה וא  ,ב ' פעמים ' אנכי ' ר " ל  ,אני הוא שמחיתי את
פשעיך מאז  ,ואני מוחה אותם גם עתה  ,ולא בצדקתך  ,כי -אם
למעני  ,שלא יחולל שמי בעמים כשאעשה עמכם כלה
כחטאותיכם ) מצו "ד ( .

ב' פעמים 'אנכי' כנגד ב' מעמקי הלב ) הנ "ל ( ,שבהם
ועל ידם מתלבש אור אין סוף ב"ה בעצמו ) בחי '
'אנכי'( ,כביכול ,בבחינת 'הוא' ,72להיות 'מוחה
פשעיך' ,על ידי המשכת י"ג מדות הרחמים' ,נושא
עון ועובר על פשע' .
73

והכח הזה שיש בתשובה הוא מפני כי 'נעוץ
תחלתן בסופן ,וסופן בתחלתן'  ,שעל ידי
התשובה שממטה למעלה ,הרי 'נעוץ סופן
בתחלתן' ,ועל ידי זה נמשך בחינת מלמעלה
75
למטה ,הוא בחינת 'נעוץ תחלתן בסופן'.
74

 (71ישעי' מג ,כה.
והחסרון" אינה שייכת בצדיק .אבל בדרושי ר"ה )נה ,ד( ובדרך חיים שם
כותב "כל כו'" ,כי הבכי' על מה שהנשמה "ירדה ממקום כבודה ונתגשמה"
)ועל דרך זה בדרך חיים שם( שייכות בכולם".

) (70וע' בסה"מ סי' קנ"ו בענין עומקא דבירא ועומקא דכולא וע'
בפי' הרמ"ז בזהר פ' אמור דצ"ג ע"ב גבי לך אמר לבי ולשון
תעלומות לב הוא בתהלים סי' מ"ד.
ועמ"ש מזה בד"ה ביום השמיני שלח ]לקו"ת דרושים לשמיני עצרת
פו ,ד[:
"בחינת רצוא הוא בבחי' פנימיות נקודת הלב שבחלל הימני להיות כלתה
נפשו לה' ולהשתפך נפשו אל חיק אביה מעומקא דליבא ונקרא תעלומות לב
לפי שהיא נעלמה ומסתתרת בתוך הלב שאינה באה לכלל גילוי השגת טעם
ודעת אלא למעלה מן הדעת מפני ששרשה מאד נעלה ממקום גבוה ונעלה
למעלה מן הטעם ודעת והשגת הנבראים והוא בחי' קדם שנלקח מבחי' כי לא
מחשבותי מחשבותיכם וגו' ובחי' ישת חשך סתרו וע"ז נאמר יושב בסתר
עליון בצל שדי יתלונן וכתיב ה' צלך שהוא בחי' צל ולא גילוי אור כו' כמ"ש
במ"א ,ובחינה זו קיימת לעד שישנה ודאי מסותרת בלב כל אחד מישראל
שיכול לעורר את האהבה בשעת התפלה וכיוצא בה"(.

) (72עיין בפרדס בערך הכינוים בערך 'הוא'  -מבאר שקאי על עניין
ההעלם ,היינו ,כתר או בינה .ובע"ח דפוס דובראוונא של"ג ספ"ב
ובזח"ג קרח דקע"ח ב' ע"פ ועבד הלוי הוא אמור ק' ע"ב .האזינו
דר"צ ע"א תרומה דקע"ז ב' ע"פ הוא עשנו .ועמ"ש ע"פ לך לך
מענין הוא עשנו(.
 (73מיכה ז ,יח.
 (74ספר יצירה פ"א מ"ז .ראה גם תו"א נב ,א .ראה לקו"ת תצא לא ,ב.
ביאורי הזהר לצ"צ חלק ב' ע' תר ומציין שם לכמה דרושים .וראה לקו"ש
ח"ו ע'  19בהערה " - 57החידוש שב'סוף מעשה במחשבה תחילה' על
'נעוץ תחילתן בסופן'" .וראה בארוכה אוה"ת בראשית כרך ג תעג ,ב .ד"ה
ועמדו רגליו – תו"ח ע' שכ .בד"ה ועתה יגדל נא תרל"ב כרך ב ע' שסז
ואילך .ובאוה"ת חנוכה תתקכט ,ב כתב הטעם "שהוסד כן הוא ,כדי להיות
קיום המשכת האור בעולמות ,שהרי הירידה הוא השפלה  . .אך כאשר ימצא
בהתחתון בחי' ומדריגה מה שאין נמצא בהעליון לכך יתקיים התלבשות
העליון בתחתון" .עיין שם.

) (75וכמ"ש בזח"ג ויקרא דט"ז ע" א מאן ישוב כו' .ועמש"ל מזה
בפ' פנחס בד"ה צו כו' את קרבני כו'(.

חסידישע
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הכח הזה של מצות התשובה להמשיך מבחי ' נעלית כל
כך – ' אנכי ' – הוא מפני כי ' נעוץ תחילתן בסופן  ,וסופן
בתחילתן '  .היינו  ,שהמדריגות הנמוכות ביותר מגיעות
במדריגות הנעלות ביותר . 76ולכן ,על ידי התשובה שבאה
מלמטה מטה  ,מאדם שחטא ופגם בנפשו  ,הרי זה מגיע למעלה
מעלה לבחי ' ' אנכי ' וממשיך משם מלמעלה למטה  ,מצד כי
' נעוץ תחילתן בסופן ' .

ולכן נאמר על מצות התשובה "אשר אנכי מצוך
היום" ,כי כל המצות הם 'מצות הוי'' ,מה שאין כן
תשובה היא למעלה בבחינת 'אנכי'.
וביאור ענין 'היום':
 (76איתא בספר יצירה 'נעוץ תחילתן בסופן ,וסופן בתחילתן' ,היינו,
שהמדריגה שהיא בבחי' 'סופן' ולמטה ביותר ,יש לה שורש הכי נעלה ,והיא
בבחי' 'תחילתן'.
ותוכן העניין בקיצור :על פי חסידות ,הכלל של 'סוף מעשה במחשבה
תחילה' ,וכן 'נעוץ תחילתן בסופן' ,מלמדנו יסוד גדול אשר דוקא במדריגה
התחתונה ביותר )סוף מעשה( ,ישנו הגילוי של המדריגה הנעלית ביותר
)מחשבה תחילה( ,ובלשון החסידות' :כל הגבוה יותר ,יורד למטה יותר'.
כלומר:
בכל 'מערכת' שבעולם ,וכן בכחות הנפש ,וכן גם בנמשל ,בהמשכת האור
האלקי ,הנה דוקא במדריגה התחתונה ביותר יש ביטוי של המדריגה העליונה
ביותר .על דרך משל ,במערכת העולמות העליונים ,הנק' 'סדר השתלשלות,
העולם העליון ביותר שהוא עולם האצילות ,מתגלה דוקא בעולם התחתון
ביותר ,שהוא עולם העשיה .וכן הוא בספירות העליונות ,שהספירה הראשונה
והעליונה ,ספירת החכמה ,באה לידי ביטוי וגילוי דוקא בספירה התחתונה,
ספירת המלכות.
וכן הוא גם בגשמיות :אבוקה גדולה מאירה למרחק רב ,חבית שמלאה על
גדותי' נשפכת החוצה ,וכן חכמת שלמה יורדת ונמשכת בשלשת אלפים
משל ,כי מפני שחכמתו נעלית מאד ,ביכלתו להורידה למטה ביותר ,שהרי
כדי להסביר דבר חכמה לאיש פשוט ביותר ,זקוקים לחכם גדול ביותר,
והגדלות והרוממות של חכמתו באה לידי ביטוי דוקא בזה שיכול להסבירה
לאיש פשוט ביותר.
וכמשל הידוע מאדם הרוצה לבדוק את חום המים באמבטיה שמכניס רגלו
דווקא בתוך המים )וברגלו גופא ,את העקב( .ואע"פ שהאבר המתאים
ביותר לרצון האדם ) -רצונו לבדוק את חום המים המים( הוא ראשו ,כי ראש
האדם הוא יותר רוחני וכלי לקבל בתוכו בחי' הרצון .משא"כ הרגל הוא יותר
גס ועב ואינו כלי מתאים כל כך לרצון ,בכל זאת אין האדם מכניס את ראשו
במים תחילה אלא את רגלו מפני שלרגל האדם )ובפרט העקב שברגל( אין
מציאות משלה כ"כ וכל ענינה הוא למלא את רצון הראש וללכת למקום
שהראש רוצה ללכת ודוקא מצד זה הרגל היא כלי ראוי לבחי' הרצון ,מפני
ביטול מציאותו .משא"כ הראש יש לו מציאות משלו שהוא מדריגה נעלית
באדם ,כי בו נמצא המוח והכחות הנעלים ביותר של נפשו )חב"ד( .ולכן
הרצון מלובש דווקא ברגל.

פרשה
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 לבאר מה שנאמר על מצות התשוב ה ' כי המצוה הזאתאשר אנכי מצוך היום ' .

כי מה ש'אנכי מצוך' – לשון צוותא והתקשרות
– היינו ,ב'היום לעשותם' .

77

78

כי המשכת בחינת ' אנכי ' להתקשר ולהתגלות בנפש
האדם ) ' מצוך ' לשון צוותא וחיבור ( היא דווקא ' היום ' ,היינו ,
בעולם הזה הגשמי .

כי 'נעוץ תחלתן בסופן' דוקא ,הוא גילוי בחינת
'אנכי' ) 'תחילתן ' ( בעולם הזה ) ' בסופן '  ,סוף כל
המדריגות( ,עולם המעשה ,ולא 'למחר לקבל
שכרם'  -בעולם הבא ,שהוא עולם נעלה ורוחני יותר.
התגלות בחי ' אנכי היא דווקא במדריגה הנמוכה ביותר ,
בעולם הזה  ,כי ' נעוץ תחילתן בסופן ' דווקא  ,היינו  ,שדווקא
בעולם הזה יש לאדם הכוח להמשיך מבחי ' ' אנכי ' למטה אל
נפשו כדי לתקן את הפגמים שגרם  ,ואילו בעולם הבא  ,למחר
לקבל שכרם  ,אין גילוי בחי ' עליונה זו .

כי 'ביו"ד נברא העולם הבא'  ,והיינו ,יו"ד משם
הוי'.
79

בעולם הבא מתגלה זיו והארה לבד של אלקות  ,וכמאמר
רז " ל ' נהנין מזיו השכינה ' ,זיו בלבד מאלקות  .וזהו גם תוכן
דברי רז " ל על הכתוב ' בי " ה ה' צור עולמים ' ,שהקב " ה יצר
את העולמות בב ' אותיות משמו  ,וביו " ד נברא העולם הבא ,
ויו " ד מורה על צמצום ) כנ " ל ( ,כי בעולם הבא מתגלה אור
אלקי מצומצם בלבד.
ואילו בעולם הזה על ידי קיום התורה והמצוות מתגלה
מהותו ועצמותו ית ' ממש  ,והטעם לזה הוא מפני ש ' נעוץ
תחילתן בסופן וסופן בתחילתן ' .

ולכן ָשׁם אין בחירה ביד האדם כו'.

80

 (77ראה לקו"ת חוקת נז ,ג .פנחס עו ,א .מסעי צב ,ג .אוה"ת בשלח ע'
תלב .תסא .סה"מ תרכ"ז ע' רמח .תרכ"ט ע' לח .רסא .שו .ועוד .וראה
לקו"ש ח"ז ע'  30ואילך הקשר בין מצוה לשון ציווי למצוה לשון חיבור.
 (78ע"ז ג ,א .וש"נ.
 (79מנחות כט ,ב.
 (80ראה בכל זה בלקו"ת פנחס ד"ה צו את בני ישראל הב'.

חסידישע
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~ כי המצוה הזאת אשר אנכי מצוך ~

ומאחר שבעולם הבא מתגלה אורו ית ' המצומצם אין
שם בחירה  ,משא " כ בעולם הזה שהאדם יכול לבחור ברע או
בטוב  ,וגם אם כבר בחר ברע יכול לשנות את עצמו לטוב על
יד י עבודת התשובה  .והטעם לזה  ,בעולם הבא מתגלה אורו
ית ' המוגבל והמצומצם  ,ובאור זה יש חילוקי מדריגות  ,מעלה
ומטה  ,רע וטוב וכיוצא בזה  ,ולכן  ,מה שהוא רע אינו יכול
לשנות ולהפוך להיות טוב  ,כי הוא כבר בגדר מיוחד לו  ,על
דרך מאמר רז " ל ' אין דבר שאין לו מקום ' ,כל דבר יש לו
המקום שלו  ,ואינו יכול לשנות את זה .
ואילו בעולם הזה אשר מתגלה אור אסובב כל עלמין,
אור בלתי מוגבל  ,ומצד אור זה אין חילוקי מדריגות כלל  ,כי
הוא למעלה מעניין ההתחלקות  ,ובכוח אור זה גם אדם שכבר
נמצא ברע יכול לשנות את עצמו להיות טוב .

פרשה

בבחינת נפרד ממנה ,ולא רחוקה היא בריחוק
ההשגה .
82

"לא בשמים הוא ,ולא מעבר לים הוא".
'שמים' – הוא בחינת מקיף עליון  ,כמו שמים
לרום ,שאינו נראה על הארץ ,כי גוון תכלת
הנראה לעינינו הוא מראה האויר ולא מראה
84
השמים ]עצמם[.
83

 " וגם בכאן אל תאמר שבחי ' ' אנכי ' מובדל בהשגתראי ' ,כמו אם בשמים היתה " ) תקס " ה ( .

ו'עבר לים' – הוא גם כן בחינת מקיף ,כי 'ים' הוא
'ים החכמה'  ,ו'עבר לים' – הוא המקיף שעליו.
85

פרק ג
עבודת התשובה היא בהישג יד כל אחד ,וקרוב אליו

ג .והנה ,כתיב "לא נפלאת היא ממך כו'" ,שלא
יאמר האדם' :הואיל והוא מדרגה גבוה מאד נעלה
– בחינת 'אנכי מי שאנכי' – איך אגיע לזה'?
" פירוש  ' :המצוה הזאת ' ,היא מצות התשובה דקאי בה
כנ " ל  ,ועליה אמר ' לא נפלאת היא ממך ' ,כלומר  ,לא יאמר
האדם הואיל ששורש התשובה מגעת למעלה מעלה ברום
המעלות  ,והוא בבחי ' ' אנכי מי שאנכי ' הנ " ל  ,שהוא למעלה
מכל ההשתלשלות דאצילות בריאה יצירה עשיה  ,ד ' לית
מחשבה תפיסא ביה כלל ' ,ואם כן יפלא הדבר בעיניו מעוצם
הרוממות לומר  :אין זה לפי ערכי להגיע למדריגה גבוה
כזאת " ) תקס " ה ( .

לכך אמר" :לא נפלאת ]היא ממך[" – 'נפלאת'
מלשון "כי יפליא לנדור נדר" כו' ,שהוא לשון
הפרשה והבדלה ,כלומר ,שאין מדרגה זו מובדלת
ומופרשת ממך ולא מופרדת ממך ,שאינך
81

" וגם ' לא מעבר לים היא ' ,פירוש  ' ,ים ' הוא ' ים
החכמה ' ,ובחי ' אור המקיף שלמעלה מן החכמה נקרא מעבר
לים  .ועל כן הזכיר ב ' מיני מקיפים  ,מקיף דחכמה ומקיף
דכתר  ,שהוא בחי ' השמים עליונים  ,ובכולן אמר שאין מצות

 (82כנראה שאדמו"ר הזקן מדייק כאן בב' הפירושים בלשון 'נפלאת' ,לשון
הפרשה והבדלה ,וזהו שממשיך ומבאר" :שאינך בבחינת נפרד ממנה ,ולא
רחוקה היא בריחוק ההשגה" .ויש לומר בכוונת דבריו הק' ,אין דרגת תשובה
זו נפרדת ממך ,שאינך נפרד ממנו ,אך ,יכול להיות שאינו נפרד ממנו ובכל
זאת קשה להשיג אותו ,ולזה אומר "ולא רחוקה היא בריחוק ההשגה".
וביאור העניין בעבודת ה' :מצד הנפש האלקית שבכל אדם מישראל,
לעולם אינו נפרד מבחי' תשובה זו ,רק יצריך לגלות את נשמתו ,ואין דבר
שיכול לבטל את קשר עצמי זה שיש לו ,כמו הקשר שבין אב ובן ,שלעולם
יהיה קיים .ועוד זאת :אינה רחוקה מן האדם בריחוק ההשגה ,שאל תחשוב
שדרגת תשובה זו קשה מאד להשיגה ,כי באמת אינו כן ,אלא קרוב מאד ,כי
נובעת מעצם נשמתו הנמצאת בקרבו כבר ,ואינו צריך לחדש אותה.
 (83ביאור ההפרש בין אור 'מקיף' לאור 'פנימי:
'אור פנימי' הוא כאשר ההשפעה אלקית נרגשת באדם ,עד שנקלטת
בחושיו באופן שמשתנה על ידה .ואילו 'מקיף' פירושו ,שהגם שהאדם
מרגיש את ההשפעה ,מכל מקום אין האור נקלט בשכלו וחושיו ונשאר כדבר
רחוק ממנו שאין לו השפעה עליו.

] (84ועמ"ש בד"ה בעצם היום הזה נמול בענין מי יעלה לנו
השמימה ר"ת מילה וס"ת הוי' ע"ש[.
 (81במדבר ו ,ב.

 (85ראה עה"כ לבעל סה"ד מערכת 'ים' .תו"א מקץ לח ד .סידור שחרית
נח ,ב .שחרית לשבת קעח ,ד .סה"מ תרל"ח ע' תסח .וש"נ.

חסידישע

~ כי המצוה הזאת אשר אנכי מצוך ~

התשובה רחוקה מהגיע אליה כמ ו שרחוק לאדם להגיע
לשמים ולמעבר לים " ) תקס " ה ( .
ולפי זה כוונת הכתוב היא שמדריגה זו של תשובה
המגיעה בבחי ' ' אנכי ' לא נמצאת במדריגות גבוהות אלו
רחוקה מהשגת האדם  ,כי ' לא נפלאת היא ממך ולא רחוקה
היא ' ,אלא ' קרוב אליך הדבר מאד ' ,ולכן ביכולתו של כל
אחד לעשות תשובה ב דרגה זו ולהמשיך בחי ' ' אנכי ' כדי
למלא ולהשלים את כל החסרונות באברי נפשו  ,כפי
שממשיך .

כי הגם שבאמת בחינת 'אנכי' כו' הנ"ל הוא
בבחינת מקיף ,ומקיף דמקיף כו'  -שהיא המקיף הכי
עליון ,מהותו ועצמותו ית' ,עם כל זה ,אינו דומה
ל'שמים' ו'עבר לים' ,כי אף על פי כן "קרוב אליך
הדבר" כו'  -כפי שיבואר להלן שהאדם יכול להמשיך בחי '
' אנכי ' למטה ע " י עסק התורה  ,ולכן בחי ' ' אנכי ' היא קרובה
אליו ) ע " ד הנ " ל שנעוץ תחילתן ] אנכי [ בסופן ] עולם הזה [ ,
שיש קשר בין המדריגה הנעלית ביותר להמדריגה הנמוכה
ביותר  ,משא " כ מדריגות נעלות כגון אורות מקיפי ם כנ " ל
דשמים ועבר לים אין להן שייכות כל כך עם המדריגות
התחתונות(.
]מבאר מה שכתוב 'כי קרוב אליך הדבר מאד
בפיך ובלבבך לעשותו' .מתחיל עם ביאור תיבת
'הדבר'[:

ה' דבר ,בחינת ב' ההי"ן – מחשבה ודיבור ,הוא
דבר ה'' ,במאמר אחד יכול להבראות' .
86

" פירוש ' הדבר ' בה " א הידי עה  ,והוא בחי ' ה " א תתאה ,
כח הפועל בנפעל  ,וכלולה מב' ההי " ן במילוי ה " ה  ,והוא בחי '
מחשבה ובחי ' דיבור  ' ,עלמא דאתכסייא ' ו ' עלמא דאתגלייא ',
וכמ " ש ' ברוך ה ' מן העולם ועד העולם ' כידוע " ) תקס " ה ( .
היינו  ' ,הדבר ' קאי על מחשבתו ודיבורו ית ' ,שעל ידי
מחשבתו מתהווים עולמות הנ עלמים ) כשם שהמחשבה נעלמת
באדם (  ,ועל ידי דיבורו מתהווים עולמות גלויים ) כשם
שהדיבור בגלוי אל הזולת (  .ולהלן יבאר שצריך ' לעשות ' את
' הדבר ' ,היינו  ,להמשיך מחדש את מחשבתו ודיבורו ית '

 (86אבות ריש פרק ה.

פרשה

21

להוות את כל העולמות עליונים ) נעלמים ( ותחתונים
)גלויים (.

'בפיך' ,היינו ,על ידי התורה" ,דברי אשר שמתי
בפיך" .
87

עשיית ' הדבר ' תלוי ' ' בפיך ' ,היינו  ,על ידי פה המדבר
דברי תורה  ,וכמ " ש ' דברי אשר שמתי בפיך ' .

כי 'כל הקורא ושונה הקב"ה קורא ושונה כנגדו' ,
והיינו ,המשכת אור אין סוף ב"ה ) בחי ' ' אנכי ' (
להיות נמשך ומתגלה בבחינת 'קורא' ו'שונה',
'קורא' – הוא בחינת 'חכמה עילאה' ,תורה
שבכתב .ו'שונה' – תורה שבעל פה ,היא בחינת
89
'חכמה תתאה'.
88

 היינו  ,שעל ידי לימוד התורה בכלל ממשיכים את אוראין סוף ב " ה למטה  .אבל בפרטיות יותר על ידי לימוד תורה
שבכתב ' קורא ' נמשך אור אין סוף ב " ה בבחי ' חכמה עילאה ,
ובלימוד תורה שבע ל פה  ' ,שונה ' ,נמשך בבחי ' חכמה תתאה .

שכל המשכות אלו מאין סוף ב"ה תלויות בעסק
התורה של ישראל למטה ,כי לולי זאת הרי
הקב"ה מצד עצמו רם ונשא אפילו מבחינת
'חכמה עילאה'  -כמבואר לעיל שצריך לגרום להמשכת
אור אין סוף ב " ה למטה  ,כי מצד עצמו אינו בערך כל
המדריגות הללו ,ולא יומשך בהן מעצמו.

וכמ"ש "כולם בחכמה עשית" ,שהיא עשיה
גשמיות כו' ,כנודע במקום אחר .
90

91

מאחר שהקב " ה הוא בלי גבול ואין סוף  ,לפיכך  ' ,כולא
קמיה כלא חשיב ' ממש וחכמה עילאה דאצילות אינה קרובה
יותר לאור זה מבחי ' האבן הדומם  ,ולשתיהם אין שום ערך

 (87ישעי' נט ,כא.
 (88תנה דבי אליהו רבה ריש פרק יח .ילקוט שמעוני איכה רמז תתרלד.
) (89וכמ"ש בד"ה לכן אמור לבנ"י כו' והבאתי אתכם ]תו"א נז ,ד –
מובא הלשון בהביאור כאן[(.
 (90תהלים קד ,כד.
 (91ראה שעהיוה"א פ"ט )פו ,א( .ראה מאמרי אדה"א ח"ד ע' א'רפה.
וש"נ .מאמרי אדה"א במדבר ח"ב ע' שפב וע' שצב.

חסידישע
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~ כי המצוה הזאת אשר אנכי מצוך ~

ויחוס לאור זה  ,שה וא בבחי ' בלי גבול  ,וחכמה עילאה ואבן
דומם הם בבחי ' גבול  .וכמו  ,למשל  ,שמספר גדול איננו קרוב
לבלי גבול יותר ממספר קטן  ,כי שניהם אינם בגדרו ו ' עולמו '
כלל .
וזוהי המשמעות הפנימית בכתוב ' כולם בחכמה עשית ',
דלגבי אור אין סוף ב " ה הסובב כל עלמין בחי ' החכמה
דאצילות ובח י ' עשיה גשמית שוים ממש  ,כי לשתיהם אין
שום ערך לגבי אורו ית ' הבלי גבול .

וזהו "ודברי אשר שמתי בפיך" ,כלומר ,שבפיך
הדבר תלוי ,אם פיך ידבר בדברי תורה ,אזי גם
אני קורא ושונה כו'.
וזהו הפירוש הפנימי ב ' דברי אשר שמתי בפיך ',
ש ' דברי ' קאי על ' הדבר ' הנ " ל  ,והקב " ה כביכ ול שם את הדבר
את בפינו לעשות אותו  ,שאם פיך ידבר בדברי תורה  ,אזי גם
אור אין סוף ב "ה יומשך למטה  ' ,קורא ושונה ' – המשכה
בבחי ' חכמה עילאה וחכמה תתאה .

'ובלבבך' – שהמשכה זו תלוי בלבבך ,שיהא
חושק ומתאוה ] להמשכה זו[ ,כי 'רוח אייתי רוח
94
ואמשיך רוח'  ,ו'אם ישים אליו לבו' כו'.
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פרשה

לא די רק ללמוד תורה כדי להמשיך אור אין סוף ב "ה
אלא יש צורך גם להתעוררות לב האדם לרצות ולחשוק
להמשכה זו  .ועל דרך המשמעות הפנימית של הכתוב ' אם
ישים אליו לבו ,רוחו ונשמתו אליו יאסוף '  .לפי פשוטו ביאור
הכתוב הוא  ,שאם הקב " ה ישים ליבו אל האדם להשחית אותו ,
אזי ' רוחו ונשמתו ' של האדם מיד ' אליו יאסוף ' – אל ה '
) רש " י ,ועד " ז בשאר מפרשים (  .אבל ה משמעות הפנימית של
הכתוב  ,על פי דברי הזהר היא דעל ידי שהאדם " ישים אליו
לבו  ,שלבבו יכסוף לדבקה בו ית ' ,אזי ' רוחו ונשמתו אליו
יאסוף ' ,שיהי ' מתאסף השראת אלקות אצלו בקרב איש ולב
עמוק " ) תו "א ריש פרשת בראשית (  .כי ' רוח אייתי רוח וא משיך
רוח ' ,שרוח התעוררות האדם ממשיך את רוח ההתעוררות
מלמעלה שאור אין סוף ב " ה אכן יומשך למטה .
]ומבאר בחי' 'בלבבך' בנידון דידן[:

והיינו ,בחינת תשובה ,כי עיקר התשובה בלב
)כנ "ל (.
 כדלעיל בעניין תשובה מעומקא דליבא  ,שצועקמעומק לבבו אל ה ' להתקרב אליו ולדבקה בו .

ועל ידי זה
– 'לעשותו' ,דהיינו ,לעשות את הדבר האמור
למעלה – 'כי קרוב אליך הדבר'.

– התעוררות ליבו בתשובה ולימוד התורה בפיו

עשיית הדבר – היינו  ,המשכת אור אין סוף ב " ה למטה
על ידי עסק התורה – תלוי ' גם בלבבך  ,כמ " ש ' קרוב אליך
הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו '  .ומשמעות עניין ' בלבבך '
היא שהמשכת אלקות על על ידי עסק התורה ) בפיך ( תלוי '
' בלבבך ' .
וביאור העניין :
" אך  ,כל גילוי אור ה' בבחי ' המשכות אלו ,הכל תלוי
בלבו של אדם  ,כמו ' 95לכל אשר יחפוץ הלב – יטנו ' .
לזאת  ,צריך לעורר תחלה האהבה מקודם  ,לעורר
האהבה בלבו בתפלה  ,כדי שיהי ה לבו חפץ באמת לגילוי אור
ה ' " ) תו "א וארא ד " ה לכן אמור נז ,ב ( .
כלומר :

" וביאור זה הוא על דרך מ " ש בזהר ע " פ 'גבורי כח
עושי דברו ' כו ' ,שעושין ובונין מחדש בחי ' דיבור העליון
להיות ' בדבר ה ' שמים נעשו ' " ) תקס " ה (  .וזהו ' ואת ה '
האמרת ' ,שגורמים להמשכת דיבורו של הקב " ה  ' ,האמרת '
מלשון אמירה ודיבור .

 (92זהר חלק ב קסב ,ב.
 (93איוב לד ,יד.

 (96תהלים קג ,יט.
 (97דברים כו ,יז.

) (94וכמש"ש סד"ה לכן אמור הנ"ל(.
 (95ראה משלי כא ,א.

 היינו ' ,לעשות ' ולהמשיך להיות ' הדבר ' ,ה ' דבר –להמשיך את אור אין סוף ב " ה למטה בבחי ' מחשבתו ודיבורו
כדי להוות מחדש את כל העולמות עליו נים ותחתונים .

'עושי דברו'  ,להיות "את ה' האמרת" כו' ,שהם
98
הם העושים וממשיכים את דבר ה' כו'.
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) (98ועמ"ש מזה סד"ה בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע כו'.
וע' בזהר פ' בלק דקצ"א ע"א(.

חסידישע

~ כי המצוה הזאת אשר אנכי מצוך ~

וגם 'בפיך' – בבחינת שופר בראש השנה ,על ידי
פה התוקע והממשיך הקולות ,קול השופר ,כמ"ש
במקום אחר.
מבואר לעיל שבראש השנה הוא התחדשות החיות
ממקורה ושרשה  ,מבחי ' ' אנכי ' ממש  ,ולכן אז יוכל למלא

פרשה

23

ולהשלים את כל החסר ונות באברי נפשו  ,והנה  ,המשכה זו
בראש השנה נפעלת על ידי תקיעת שופר .
וזהו פירוש נוסף במה שנאמר ' בפיך ' – "זו קול תשובה
שעל ידי אתערותא דלתתא בקול שופר של פה התוקע  ,על
ידי זה ימשיך אתערותא דלעילא  ,בחי ' ' קלין עילאין ' היוצאין
מהשופר עליון שיתגלה למטה  ,וכנ " ל " ) תק ס " 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
שתתברך בכל טוב
סלה
***
לזכות
פערל רייזל בת
אהובה ברכה
שתתברך בכל טוב
סלה
***
לזכות
הבחור התמים
יהושע
בירקאוויץ
שיתברך בכל טוב
סלה

***
לעילוי נשמת
רבקה אלטא בת
חנה לאה
עליה השלום
***
לעילוי נשמת
הילדה היקרה עדאל
שיינא ע"ה בת
הרה"ת מרדכי אליה
יבדל לחיים טובים
וארוכים
האנאווער
***
לזכות
הרה"ת ר' אביגדור
סימאנדס וכל
משפחתו
שיתברכו בכל טוב
סלה
***
לזכות
הרה"ת ר' חיים משה
וזוגתו מנוחה רחל
ובניהם
מנחם מענדל ופעסיא
שיתברכו בכל טוב
סלה
***
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

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

הוד והדר פעלם וצדקתם עומדת לעד

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
***

הוד והדר פעלם וצדקתם עומדת לעד
השליח הרה"ת ר' יוסף יצחק שי'
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

***
ר' יוסף שי' הלוי
גורביץ
לזכות
כל משפחתו
שיהיו להם ברכות בטוב הנראה והנגלה בכל מכל כל ,ושירוו
מהם הוריהם אידישע חסידישע נחת
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