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מאמר ד"ה
ראיתי והנה מנורת זהב

לקוטי תורה פרשת בהעלותך דף לג
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פרק ג )  :( 10גודל השמחה שצ"ל בעת קיום המצוות מצד שבהן מלובש עונג העליון
פרק ד )  :( 15התוכן הפנימי של נוסח ברכות המצוות
פרק ה )  :( 16מדוע יש בכח נשמות ישראל דוקא להמשיך עונג העליון ע"י קיום המצוות
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פרק ז )  :( 20הביאור הפנימי במאמר רז"ל שב'שמע' הוא 'קבלת עול מלכות שמים'; ביאור ענין 'גולה על ראשה',
ו'עד פרחה'
פרק ח )  :( 25העבודה הרוחנית המרומזת בכתישת הזית; ביאור פנימי ב'אין עומדים להתפלל אלא מתוך כובד ראש'
פרק ט )  :( 28ביאור פנימי במה שאומרים 'המלך המרומם לבדו מאז' – התעוררות רחמים רבים על הגוף
שלא יסתיר על הנשמה
פרק י )  :( 32שתי בחינות בביטול הזית – )א( מימין הגולה ,רצוא )ב( משאלה הגולה ,שוב
פרק יא )  :( 33ביאור ענין 'קבלת עול מצות' שבאה אחרי 'קבלת עול מלכות שמים'; ביאור 'והחכמה )תורה(
תחיה בעליה )מצות('
המאמר בלשונו כפי שמופיע בתו"א38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ב"ה .לקו"ת פ' בהעלותך ,ד"ה ראיתי והנה מנורת זהב וגו' ]לג ,ב – לה ,ד[
פרק א
נרות הם הנשמות; ביאור הפנימי ב'כל ישראל ערבים זה
בזה'

ָהב ֻכּלָּהְּ ,וגֻלָּהּ עַל
ָא ִיתי ו ְִהנֵּה ְמנוֹרַת ז ָ
"ר ִ
ֶיה כו'" .
יה ָעל ָ
ֹאשׁהּ ,ו ְִשׁ ְבעָה ֵנר ֶֹת ָ
ר ָ
1
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יתי וְ ִהנֵּה ְמנו ַֹרת זָ הָ ב
]בנבואת זכריה נאמרָ " :ר ִא ִ
ֻכּלָּהּ ,וְ גֻלָּהּ עַ ל רֹאשָׁ הּ ,וְ ִשׁבְ עָ ה ֵנרֹתֶ יהָ עָ לֶיהָ ִ ,שׁבְ עָ ה
יתים
וּשׁנַיִ ם זֵ ִ
וְ ִשׁבְ עָ ה מוּצָ קוֹת ַלנֵּרוֹת אֲ שֶׁ ר עַ ל רֹאשָׁ הְּ .
ימין הַ גֻּלָּה ,וְ אֶ חָ ד עַ ל ְשׂ ֹמאלָהּ".
עָ לֶיהָ – אֶ חָ ד ִמ ִ
ופירושו לפי פשוטו הוא ,שראה במרה הנבוראה
מנורה שהיתה כולה של זהב ,וממעל על ראשה היה
כעין ספל עגול ,ובה היה השמן ,וממעל בראשי קני
המנורה היו שבעה 'נרותיה' ,הם כעין בזיכין ,להשים
בהם השמן והפתילות ,ולכל נר ונר היה שבעה
צינורות שהשמן ניצק ונשפך בהם מעצמו מן הגולה,
להמשך על הנרות שהמה על ראש המנורה .ושני
אילני זית עמדו אצל המנורה )ע"פ מצו"ד(.
והנה ,כתוב זה הוא מהפטרת פרשת בהעלותך,
ומאמר זה יבאר כל הפרטים הללו שבמנורה כפי
שהם בנפש האדם בעבודת ה'.
וזהו שממשיך[:

הנה' ,נרות' נקראים 'נשמות' ,כמו שכתוב "נר
ה' נשמת אדם".
3

:ÂÏ‡ ÌÈ¯Ó‡Ó ÏÚ „ÒÂÈÓ ‰Ê ˘Â¯„ Ï˘ ¯Â‡È·‰ (1
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 (2זכרי' ד ,ב.
 (3משלי כ ,כז.

הכתוב מכנה את נשמת האדם כ ' נר ' של ה ' ,הרי
שהנרות הם נשמות  .נמצא  ,ש ' נרות ' בכלל מתייחסים לנשמות
ישראל .

ו"שבעה נרותיה" – הם נשמות השבעה רועים ,
שהם המשפיעים אלקות לכללות נשמות ישראל.
4

' שבעה נרותיה ' קאי על ז ' נרות ונשמות מיוחדים מבין
כל שאר הנרות ונשמות ישראל  ,היינו ז ' הרועים של כל
ישראל  .והטעם שנקראים ' רועים ' הוא שכשם שהרועה
כפשוטו זן ומפרנס את צאן מרעיתו במרעה טוב  ,כך ' רועים '
רוחני ים אלו משפיעים שפע רוחני לתוך כל נשמה ובכך
כביכול זן ומפרנס אותה באלקות  .וכל רועה משפיע חיות
מיוחדת לפי תוכנו ועניינו הפרטי .

כי הנה' ,לית מחשבה תפיסא ביה' אלא על ידי
6
השבעה רועים ,כמ"ש במקום אחר.
5

 (4ראה תיקונים לז"ח קד ,א .סה"מ תרל"ט ח"ב ע' תכב .לקו"ש חנוכה
כרך כ ע'  .643בהעלותך כרך לח ע' .193
 (5ת"ז בהקדמה )פתח אליהו(.
) (6ועיין מענין שבעה רועים ברבות נשא )ר"פ י"ד( שהביאו

מפסוק והקמנו עליו שבעה רועים )במיכה סי' ה' ד'( ובשה"ש רבה
ס"פ אם חומה היא ובמדרש )איכה ס"ו ג'( בפסוק פרש רשת לרגלי
ושם משמע דקאי על לע"ל .וכ"ה פ"ה דסוכה )דנ"ב ע"ב( וע"ש
בפרש"י מ"ש" :כמדומה לי כו'" ,והוא מפורש בשה"ש רבה שם.
ויש להעיר לזה מענין מ"ש ע"פ 'והניף ידו על הנהר כו' והכהו
לשבעה נחלים' ,שהוא ענין התגלות ז' תחתונות דעתיק יומין,
והיינו ,כי בנהר היוצא מעדן נאמר "ומשם יפרד כו'" ,אבל ע"י
'והניף ידו על הנהר כו'' ,יהיה גם למטה גילוי הביטול כמו למעלה,
וזהו ענין "והכהו לשבעה נחלים" ,ע"ד מ"ש "ונחל עדניך תשקם"
)בתלים סי' ל"ו( ,דהיינו ,נחל הנמשך מבחינת 'עדן' עצמו ,שהיא
למעלה ממדרגת 'נהר' כו' ,ועל דרך 'נחל איתן' שנתבאר במקום

6

חסידישע

פרשה

~ בהעלותך ~

והצורך לבחינת ז ' הרועים של הנשמות הוא מכיון
ש ' לית מחשבה תפ יסא ביה כלל ' ,שמאחר שהקב " ה הוא
למעלה לגמרי מכל גדר הבריאה  ,לכך אין ביכולת שום נברא
מוגבל לתפוס ולהשיג את הקב " ה ע " י כחותיו המוגבלים  .אלא
הדרך היחידה שבה האדם יכול להשיג אותו יתברך הוא ע " י
השפעה והמשכה מלמעלה למטה ע "י שבעה הרועים של בני
ישראל  ,שהם כאמור משפי עים חיות ואלקות לכל נשמה כדי
שתהיה ביכולתה להשיג את ה ' ,שלולי זאת הרי מלמטה
למעלה בכחות עצמו אין ביכולתו להגיע להבורא  ,אלא רק
ע " י ההשפעה של אלקות הבאה מלמעלה מז ' הרועים ניתן
להתקשר עמו יתברך .

וכללות נשמות ישראל נקראות בשם 'מנורה',
"מנורת זהב כולה" ,על שם "כולך יפה רעיתי".
7

כל נשמה פרטית נקראת ' נר ' ,ואילו כללות כל הנשמות
יחד  ,כפי שהן כלולות במקורן במלכות דאצילות הנקראת
' כ נסת ישראל ' ,נקראת בשם ' מנורה ' .
ומה שנאמר על המנורה שהיא ' מנורת זהב כולה ' זה בא
לתאר את כללות נשמות ישראל  ,שהם 'זהב כולה' על דרך
מה שנאמר ב שיר השירים על ישראל שהם ' כולך יפה רעיתי ',
היינו  ,שהם ללא כל פסולת  ,וכפי שממשיך לבאר .
והנה ,במקום אחר אמרו במדרש דקאי ] הפסוק
' מנורת זהב כולה ' [ על לעתיד לבוא -] 8מצב הרוחני של
בנ " י לעתיד לבוא [ ,לפי שבעולם הזה יש בהן ]-
בנשמות ישראל  ,שנמשלו למנורה [ פסולת ] ולכך כעת אינן
' מנורת זהב כולה' ,ולא ' כולך יפה'[ ,אבל לעתיד לבוא

אמר זכריה כו' "מנורת זהב כולה".

9

ובמקום אחר אמרו :10לפי שירמיה אומר ֶ " :כּ ֶסף
ָהם" ] קראו שם ישראל ' כסף נמאס ' ,שא י
נ ְִמ ָאס ָק ְראוּ ל ֶ
11

אפשר להפריד מהם את הסיגים )מצו "ד ([ ,ויחזקאל קורא
ָאל ְל ִסיג
אותם 'סיגים' – "בֶּן ָאדָם ָהיוּ ִלי בֵית י ְִשׂר ֵ
] -תערובת פסולת המעורב בכסף וזהב וצריך להתיכו באש
לצורפו ) רש " י ( [ וגו'" - 12היינו שאומרים שיש בנשמות
ישראל פסולת ] ,לכך[ בא זכריה ואמר" :ראיתי והנה

מנורת זהב כולה" ,של זהב היא כולה ,לקיים מה
שכתוב "כולך יפה רעיתי"  -שהם כל כולם יפים ללא
כל פסולת.
מזה משמע דקאי גם כן על זמן עכשיו,
לכך [:דהא ודאי ירמיה ויחזקאל לא כיוונו כי אם
על זמן דעכשיו ,ולא אלעתיד לבוא  -שהרי מדברים
] והראיה

ומוכיחים את בנ " י על מעשיהם הבלתי רצויים כפי שהם
עכשיו ,ואם כן ,על זה בא זכריה ואמר" :מנורת
זהב כולה כו'" ] גם עכשיו [  -שבא לנגד טענתם של ירמיה
ויחזקאל ואומר שגם עכשיו בנ "י הם ללא כל פסולת.

וצריך להבין באמת מדוע ירמיה ויחזקאל אמרו
כן ,וזכריה אמר "מנורת זהב כולה" ,דהיינו "כולך
יפה".
יש להבין הטעם מדוע ירמיה ויחזקאל אמרו שיש בבנ "י
פסולת וסיגים  ,ואילו זכריה אמר לא כן ,אלא שהם ' כולך
יפה ' ,הרי יכול להיות רק אמת אחת  ,או שהם עם פסולת  ,או
לא!

ויש להקדים תחלה ענין מה שנקראו כנסת ישראל
'מנורה'.
יש לבאר הדמיון בין כללות נשמות ישראל ) כנסת
ישראל ( להמנורה .
]וזהו שהולך ומבאר[:

אחר – 'נחל' הנמשך מבחינת 'איתן' כו' .ועיין מ"ש מזה ב'ביאור'
ע"פ 'בהעלותך' כו' .וזהו ע"ד "בעבר הנהר ישבו אבותיכם" ,כמ"ש
ע"פ 'אם בחקתי תלכו'(.
 (7שה"ש ד ,ז.

 (8והוא ברבות אמור ס"פ ל"ב.
 (9וכ"ה בשה"ש רבה ע"פ כולך יפה רעיתי.
) (10ברבות נשא פ' י"ג(.
 (11שמות כה ,לו .לז ,כב.

כי כמו שהמנורה היא "מקשה אחת תעשה
המנורה"  ,שעל ידי המקשה שמקישים אותה,
נעשה מה שלמעלה למטה ,ומה שלמטה למעלה,
ונתערב הכל – עליון בתחתון ,ותחתון בעליון –
13

 (12יחזקאל כב ,יח.
 (13שמות כה ,לו .לז ,כב.

חסידישע

~ ראיתי והנה מנורת זהב ~

כך' ,כל ישראל ערבים זה בזה'  ,כלומר ,מעורבים
זה בזה.
14

נאמר על המנורה שהיא נעשתה ' מקשה אחת ' היינו
מחתיכה אחת של זהב ) ולא ע " י שמחברים הרבה חת יכות
יחד ( .ועשו חתיכה זאת למנורה ע " י המקשה שמקישים
ומכים אותה עד שכל חלקי הזהב מתערבים זה בזה  ,החלקים
התחתונים נהיו למעלה והחלקים העליונים למטה  .וכך גם כל
נשמות ישראל  ,שהם מעורבות ומאוחדות זו בזו כדוגמת
המנורה שכל חלקיה מעורבות יחד .
וזהו הפירוש הפנימי במאמ ר רז " ל ' כל ישראל ערבים זה
בזה ' ,מלבד פירושו הפשוט שכל ישראל הוא ערב בשביל
חברו  ,הנה ע " פ חסידות הכוונה היא ש ' ערבים ' הוא מלשון
התערבות  ,שכל הנשמות הן מעורבות ומאוחדות זו בזו ) מזה
נובע הפירוש הפשוט  ,שכל עם ישראל ערבים ואחראים זה
לזה  ,מאחר שהם כולם ' מעורבים ' ו מאוחדים זה עם זה ( .

כי 'אתם קרוים אדם'  ,כמו האדם שיש לו ראש
ורגל ,והראש מקבל חיות גם מהרגל ] בכך[ שצריך
לו ,כך כל ישראל ביחד הם נקראים 'אדם אחד',
16
'קומה אחת'.
15

וזהו הטעם הפנימי לכך שבני ישראל נקראים ' אדם ',
כנאמר ' כי אדם אתם ' וע "ז אמרו רז " ל  ' :אתם קרויים אדם
ולא אומות העולם ' ,שכן  ,כשם שהאדם יש בו הרבה אברים –
ראש ורגל  ,שהראש הוא העליון ביותר והרגל התחתון ביותר
– ובכל זאת הרי כל האברים מקבלים זה מזה ובכך הם
' מעורבים ' ומאוחדים זה עם זה  ,כך גם כל נשמות ישראל הן
' קומה אחת שלמה ' ובצורת אדם  ,היינו שעל אף גודל
התחלק ותן  ,שיש נשמות גבוהות יותר ונשמות נמוכות יותר ,
בכל זאת כולן מקבלות זו מזו להיותן מעורבות ומאוחדות זו
עם זו .
" ולכן אמרו רז " ל ' הוי שפל רוח בפני כל אדם ' ,לפי
שיש בכ ל אחד ואחד בחי נות ומדרגות מה שאין בחבירו ,
וכולם צריכין זה לזה  .ונמצא  ,שיש יתרון ומעלה בכל אחד
ו אחד שגבוה מחבירו  ,וחבירו צריך לו  ,וכמשל האדם שהוא
 (14סוטה לז ,ב .שבועות לט ,א .ראה גם לקו"ת שה"ש לה ,ד .סה"מ
תרל"ג ח"א ע' צב.
 (15יבמות סא ,א .וש"נ.
 (16וכמ"ש מזה ע"פ 'והארץ הדום רגלי' בד"ה 'השמים כסאי'.

ובד"ה 'אתם נצבים היום כולכם'.

פרשה

7

בעל קומה בראש ורגלים  ,שאף שרגלים הם סוף המדרגה
ולמטה  ,והראש הוא העליון ומעולה ממנו ,מ " מ ,הרי בבחינה
אחת יש יתרון ומעלה להרגלים  -שצריך להלך בהם  ,וגם הם
מעמידי הגוף והראש  ,וגם כשאירע כובד בראש מקיזין דם
ברגל ים ונרפא ומקבל חיותו ממנו  .ונמצא  ,שאין שלימות
להראש בלתי הרגלים  .כך הנה  ,כל ישראל קומה אחת
שלימה  .ונמצא  ,אפילו מי שמחשב בדעתו שהוא בחי ' ' ראש '
לגבי חבירו  ,הרי אין לו שלימות בלי חבירו  ,וימצא חסרון
בנפשו מה שחבירו משלימו  ,ועי "ז יהיה בטל ו ' שפל רוח ' לגבי
חבירו מבלי ימצא האדם ' ראש ' ו ' סוף ' " ) לקו " ת ר " פ נצבים צויין
בהגהת הצ " צ כאן ( .

וזהו "עד ירכה עד פרחה מקשה היא" ' ,ירכה' –
אלו הם מדריגות התחתונות ] בנשמות[; ו'פרחה' –
הם בחינות עליונות ] בנשמות [] ,18ובכל זאת[ כולם
'מקשה אחת'.
17

ודבר זה נרמז במה שנאמר בפסוק המדבר על עשיי ת
המנורה – 'עד ירכה עד פרחה מקשה היא ' ' ,ירכה ' ,שהיא
החלק התחתון של המנורה  ,קאי על הנשמות שבדרגות
התחתונות  ,ו ' פרחה ' שהיא החלק העליון של המנורה  ,קאי על
הנשמות שבדרגות העליונות  ,ועל שתיהם נאמר ' מקשה
אחת ' ,שהן כולן מעורבות ומאוחדות זו עם זו .

וכולם  -גם הנשמות הכי עליונות  -מקבלים
אלקות[ משבעה הנרות העליונות ,הם ז' רועים
הנ"ל ,כל חד וחד לפום מדריגתו ולפום שיעורא
21 20
דיליה .

] השפעת
19

 (17במדבר ח ,ד.
) (18על דרך "יציץ ופרח ישראל" ,הרי ה'פרח' זהו בחינת 'ישראל',

"כי שרית עם אלקים" .ועיין ברבות ס"פ וישב ע"פ 'והיא כפורחת
כו'' .גם על דרך שעל ידי אהבה ויראה פרחה לעילא כו' .משא"כ
בחינת 'ירכה' .ועם כל זה ,כתיב "חמוקי ירכיך כמו חלאים" ,ועיין
מ"ש סוף ד"ה 'מה יפו פעמיך בנעלים' ,לפי שיש מעלה ברגל ובירך
מה שאינו בראש ,וכענין זבולן קודם ליששכר ,וזהו ענין 'מקשה
אחת'(.
 (19זח"א קג ,א.

) (20מענין "מקשה תעשה" נזכר בזהר ח"א דף ע"ד א' .ח"ב קנ"ח
א'(.
 (21קיצור' :נרות' נקראים 'נשמות' .ענין שזכריה אמר 'מנורת זהב
כולה' ,ולא כירמיה ויחזקאל .לפירוש אחד קאי גם אזמן דעכשיו.
ענין 'מקשה תעשה ירכה ופרחה' .ו'פרח ישראל חמוקי ירכיך' –

חסידישע
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פרשה

~ בהעלותך ~

כמבואר לעיל  ,שז ' הרועים הם הרועים של כל נשמות
ישראל  ,וכולם צריכים להם מאחר ש ' לית מחשבה תפיסא
ביה ' יתברך אלא ע " י השפעת אלקות מלמעלה באמצ עות ז '
הרועים  ,שרק על ידם ניתן להתקשר באלקות על אף שהיא
למעלה לגמרי מתפיסת והשגת הנשמה המוגבלת  .ודבר זה
חלק גם לגבי הנשמות הכי גבוהות  ,כי גם נשמות אלו עם כל
מעלתן  ,הן בבחינת גבול מדה גם כן  ,ואילו אלקות הוא בלי
גבול  ,ולכך גם להן אי אפשר להשיג אלקות כי אם ע " י
המשכה מלמעלה .
]לסיכום :
"נתבאר כי כללות נש"י נק' מנורה ,יריכה ופרחה
מקשה אחת ,כי הראש צריך לרגל' ,ערבים זה בזה,
וכל נשמה נק' נר ,וענין ז' נרותיה ,הם שבעה רועים"
)מגוכתי"ק של המאמר([.

פרק ב
הטעם שהמצוות נקראות 'נרות' והתורה 'אור'

ב .והנה ,המצות קרויים גם כן 'נרות' ,כמו
שכתוב "כי נר מצוה ותורה אור".

והענין:
ל באר מדוע המצוות נמשלו לנרות .

כי בלשון תורה נקרא 'נר' הכלי שבתוכה השמן
והפתילה ,כמו שכתוב "נרות המערכה ואת כל
כליה";
26

הרי שהפסוק כולל את הנרות יחד עם ' כל כליה ' ,שאר
כלי המנורה  ,מאחר שגם הנרות הם כלים שבתוכו נותנים
השמן והפתילה  .ו כן כפי שמבאר רש " י על הפסוק ) שמות כה ,
לז ( ' ועשית את נרותיה שבעה ' – כמין בזיכין ] -כלי קיבול[
שנותנין בתוכן השמן והפתילות  ,ש ' נר ' בכל מקום היינו הכלי
שמניחים בו השמן ) רש " י פסחים יא ,א ד " ה כל נר ( .

וגם השמן ופתילה עצמן קרוים 'נר' ,כמו שכתוב
"בהיטיבו את הנרות" ,והיינו ,הטבת השמן
והפתילה.

27

הפסוק אומר שהיו מטיבים את ה ' נרות ' ,והפירוש הוא
שהיו מטיבים ומכינים את השמן והפתילות ) ולא את הכלים
עצמם  ,שלא היו צריכים להכנה (  ,הרי שגם השמן והפתילה
עצמן קרוים ' נר ' .

22

כשם שהנשמות נקראות ' נרות ' ככתוב ' נר ה ' נשמת
אדם ' ,כך המצוות נקראות ' נרות ' ,כנאמר ' כי נר מצוה
ותורה אור ' .
]מביא קשר נוסף שיש בין המצוות לנרות[:

וגם :כי רמ"ח מצות עשה ,שהם 'רמ"ח אברים
25
דמלכא' עם 'תרין דרועין' ,הם גימטריא נר .
23

24

זבולן ויששכר .ראש ורגל .וכולם מקבלים משבעה נרותיה ,שהם
שבעה רועים ,ששרשם גבוה מאד ,מבחי' 'בעבר הנהר כו''' ,והכהו
לשבעה נחלים כו''' ,נחל עדניך' ,ואזי לא יהיה 'ומשם יפרד כו'',
כמ"ש במ"א.
 (22משלי ו ,כג.
 (23ראה ת"ז ת"ל.
 (24מאורי אור אות נו"ן סל"א.
 (25וכמ"ש מזה בד"ה 'והיה לכם לציצית' )לקו"ת שלח מה ,ד(  -וז"ל
שם" :ובחינת נר נעשה כשנמשך הרמ"ח למטה בנוק' כי נתוסף תרין דרועין
דיליה כו') .בזהר הרקיע ס"פ תרומה בדף קס"ו הקשה דא"כ אין כאן רמ"ח
אברים כי הרי באדם הרמ"ח אברים הם עם ידיו כו' והאריך שם לבאר זה

]נמצא ,הנר יכול להורות )א( על הכלי ו)ב( על על
השמן והפתילה .ולפי זה יבאר לאיזה מהם קשורות
הנשמות ,ולאיזה מהם קשורות המצוות[:

והנה ,נשמות ישראל נקראות על שם כלי הנר,
שהוא בית קיבול לקבל בו את השמן והפתילה,
כך הנשמות הם כלי קיבול לקבל המצות ,שהם
בחינת השמן והפתילה ,שקרוים 'נר מצוה'.
הנשמות נקראות ' נרות ' מאחר שהן בדוגמת הכלי
שמקבל את השמן והפתילה  ,והמצוות נקראות ' נרות ' מאחר
שהן בדוגמת השמן והפתילה  ,שגם כן נקראים ' נר ' ,כנ " ל .
היינו שנשמות ישראל הן כלים לקבל בהן את המצוות  ,שהם
השמ והפתילה ) כפי שיבואר להלן בארוכה תוכן הענין בזה (.

אבל חסר תשלום הענין .אמנם בפע"ח שער השבת ספ"ד הנ"ל פי' כי נר הם
רמ"ח אברי המל' עם תרין דרועין דיליה וכמש"כ".
 (26שמות לט ,לז.
 (27שמות ל ,ז.

חסידישע
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~ ראיתי והנה מנורת זהב ~

9

אבל "ותורה אור".

והנה ,כמו שהוא בגשמיות ,כך הוא ברוחניות:

בניגוד להנשמות והמצוות שנקראות ' נרות ' ,הנה
התורה נקראת ' אור ' ,וכפי שהולך ומבאר הטעם לכך .

כשם שבפשטות התורה היא ה ' אור ' והגילוי של
המצוות  ,שזהו כל ענין התורה לגלות ולבאר את אופן עשיית
המצוות – כך גם ברוחניות הענינים  ,שהתגלות של האור
האלקי הנמשך ע " י המצוות היא אך ורק ע " י ' אור ' התורה ,
וכפי שממשיך .

]תחילה יבאר אחת התכונות של האור הגשמי,
ולפי זה יבאר את הענין בשייכות להתורה שנקראת
'אור'[:

שהאור אינו עולה בשם אור אלא על ידי שנאחז
בשמן ופתילה ,ולפי ריבוי השמן והפתילה ,כך
מאיר האור ,שאם הפתילה מן המובחר – יהיה
האור רב ,וכן אם יהיה הרבה שמן – יהיה האור
נמשך משך זמן יותר ,וכן אם יהיה ריבוי פתילות
– יהיה תוספת ריבוי האור.
]ולסיכום[:

והרי עיקר גילוי האור הוא על ידי השמן
והפתילה.
נמצא  ,שעיקר הגילוי של האור הוא ע "י הזמן ופתילה ,
כי לולי השמן והפתילה אין לאור במה להאחז בו ובמי לא
האור לא יתקיים  .וביחד עם זה שמציאות האור תלויה בהשמן
ופתילה  ,הנה האור הוא הגילוי של השמן והפתילה  ,שהופך
אותם לאור וגילוי  ,ולולי אור האש השמן והפתילה עצמם לא
היו באים לגילוי.

]הולך ומבאר את ענין המצוות ברוחניות ,מהי
דרגתן הפרטית למעלה ,וע"פ זה יבאר כיצד התורה
דוקא מגלה את האור והדרגא של המצוות[:

כי המצות הם רצון העליון ב"ה ,ומלובש בהם
עונג העליון ,כמו שכתוב "ריח ניחוח להוי'",
ואמרו רז"ל ' :נחת רוח לפני שאמרתי ונעשה
רצוני' .שהתענוג נמשך לפי הרצון ,שבמה שאדם
רוצה ,נמשך בו התענוג; ולהיפך :במה שהוא נגד
30
רצונו ,מקבל ממנו צער ,שהוא היפך התענוג.
ונמצא ,שבחינת הרצון יש בו בחינת התלבשות
32
התענוג .
28

29

31

המצוות הן רצונו יתברך  ,כלומר  ,שהן הדברים בהם
הקב " ה רוצה  ,שהן ציווים לבני ישראל לקיים דברים אלו
מאחר שכך עלה ברצונו יתברך  ,שדברים אלו דוקא הוא
רוצה  ,כגון מצות הנחת תפילין  ,זהו מצוה מאחר שכך הקב " ה
רוצה שבני ישראל יעשו זאת .

]ובנמשל לגבי התורה שקרויה 'אור'[:

כך התורה היא פירוש וביאור המצות .כמו למשל
על מצות שבת יש מסכת שבת ] המבארת אופן עשיית
מצות שבת[ ,ועל מצות פסח יש מסכת פסחים
]המבארת הפרטים כיצד לקיים ה מצוות הקשורות לפסח[.
כך על דרך משל כל התורה הוא 'אור' וגילוי
המצוה – כיצד נעשית.
התורה היא ה ' אור ' של ה ' נר ' ,היינו הגילוי של המצוות
) שהן הנר – היינו שמ ן ופתילה (  .כלומר ,שהתורה מגלה
ומבאר את האופן הפרטי בו ניתן לקיים את המצוות  .נמצא ,
שכל מציאות אור התורה תלויה בהמצוות  ,שכן כל ענינה של
התורה הוא לבאר את המצוות  ,ולולי המצוות לא היה ענין
למציאות התורה  ,כביכול  .וכן ביחד עם זה  ,התורה מגלה את
מהות המצוות  ,היינו שמפרשת ומבארת איך לעשותן  ,ולולי
התורה לא היו המצוות באות לידי גילוי כי לא היו יודעים
כיצד לקיימן .

 (28במדבר כח ,ח.
 (29ספרי על הפסוק .וראה גם כן שם טו ,ז.
 (30ועיין מ"ש מזה בד"ה 'בהעלותך את הנרות' )לקו"ת פ' בהעלותך
כט ,ד(" :לפי שהרצון הוא פנימית המדות כמו שאנו רואים בחוש שהרצון
מנהיג המדות של אדם שאפי' אם יש לפניו דבר שיש בו תענוג לפי טבע
המדות אם מסלק רצונו ממנו מפני איזה טעם ודעת אינו מקבל נחת ותענוג
ממנו .וכן להיפך אם יש לפניו ח"ו דבר של צער ויסורים והוא עושה רצונו
לכך אינו מרגיש היסורים כ"כ והרי המדות תלוים ברצון והיינו שהוא
פנימיותם וחיותם".
 (31ראה בארוכה מאמרי אדמו"ר האמצעי נ"ך ע' תפ .נעתק בסה"מ
תרס"ו ע' סג ואילך עם הוספות .וליתר ביאור בהפרש בין רצון ותענוג ראה
חסידות מבוארת מועדים ח"א ע' רכב הערה .42
) (32עיין מ"ש בד"ה 'ואהיה אצלו אמון' )לקו"ת פ' במדבר יח ,א-ב(.
ובד"ה 'ובבואה לפני המלך' )תו"א מגילת אסתר צו ,א(  -וז"ל שם:
"שהרצון הוא חיצוניות עונג כנודע בחוש שכל דבר שיש בו תענוג לזה נוטה
הרצון .והיינו התפשטות רצונו וחכמתו ית' בתרי"ג מצות דאורייתא וז'
דרבנן שהם תר"ך עמודי אור הנמשכים מעונג העליון"(.
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~ בהעלותך ~

והנה  ,בתוך הרצון מלובש התענוג  ,ו כנראה במוחש אצל
האדם  ,שבדברים אותם הוא רוצה בהם הוא מתענג  ,ואת
הדברים שאינו רוצה בהם  ,אינו מתענג מהם אלא מצטער
מהם מאחר שהם היפך רצונו  .וכך גם למעלה  ,שהמצוות הן
רצונו יתברך  ,כנ " ל  ,ומכיון שכן הרי בהן מלובש תענוגו של
הקב " ה  ,שבהן הקב " ה מתענג  ,כביכול .
" והנה  ,הרצון ] של המצוות [ הוא עדיין בבחי ' מעלת
ומדרגת חיצונית שלהם  . . .אבל פנימיותן ועיקרן הוא הוא
עונג העליון ב " ה  ,שהוא פנימית הרצון  ,כידוע  . . .ועד " מ
מבשרי אחזה שהתענוג הוא עיקר המכוון  ,והרצון הולך אחר
התענוג  ,שמחמת שיש נחת רוח ותענוג לפניו  ,לכך הוא רוצה
וחפץ בכך  .ולכן נק ' הרצון בחי ' ' אחוריים ' ובחי' ' חיצונית '
לגבי העונג העליון ב " ה המלובש בו  .וע "ז נאמר ' וראית את
אחורי  ,ופני לא יראו ' ,שאין פנימית העונג מתגלה  ,כ " א בחי '
הרצון בלבד  ,כמו שאינו נראה ונגלה באדם לזולתו רק בחי '
רצון בלבד  ,כשמגלה לו רצונו להיות כך וכך  ,אבל פ נימית
העונג המלובש בו והמכוון מזה איזה עונג ונחת רוח לפניו
מזה  ,לא ניתן להתודע ולהגלות  ,ועונג זה הוא המלובש
במצות שהן רצונו ית ' " ) לקו " ת פ ' במדבר יח  ,א  -ב צויין בהגה " ה
כאן ( .
ודבר זה ) שהמצוות הן רצונו יתברך המלובש בהן
תענוגו ( נרמז במאמר רז " ל על הפסוק ' ריח ני חוח לה '' –
נחת רוח ) תענוג ( לפני שאמרתי ] לקיים מצוה זו [ ונעשה
רצוני  ,הרי שהקב " ה מקבל תענוג מכך שאנו מקיימים
ומשלימים את רצונו  .הרי שבתוך הרצון מלובש התענוג ,
ולכך ע " י שמקיימים את רצונו הקב " ה מקבל תענוג .

פרק ג
גודל השמחה שצ"ל בעת קיום המצוות מצד שבהן
מלובש עונג העליון

ולכך ,צריך האדם לעשות המצוה בשמחה – כמו
שכתוב "תחת אשר לא עבדת את ה' אלקיך
בשמחה ובטוב לבב מרוב כל" – כי השמחה היא
התגלות התענוג] ,היינו[ שהעונג כשבא לידי גילוי
33

פרשה

אז נולדה ונתהוה השמחה בהתגלות הלב ,וכל מה
34
שיש גילוי תענוג יותר ,הוא שש ושמח יותר.
וזהו הטעם הפנימי לגודל החיוב לקיים את המצוות
מתוך שמחה דוקא  ,כי כא מור בתוך המצוות  ,שהן רצונו
יתברך  ,מלובש התענוג של הקב " ה  ,שכן  ,כפי שנתבאר ,
התענוג הוא פנימיות הרצון  ,ומשום כך הרי כאשר האדם
מקיים מצוה עליו להרגיש שמחה בלבו ,כי השמחה היא
התגלות התעונג  ,שכ אשר העונג בא לידי גילוי אז נולדה
השמחה בלבו  .ומכיון שבמצוות מלובש תענוג אלקי  ,על
האדם לשמוח בעת קיום המצוות  ,כי הרי השמחה היא
התגלות והתבטאות רגשית של תענוג  ,ש בעוד שהתענוג הוא
עדיין תנועה נפשית עמוקה ופנימית ביותר  ,השמחה היא רגש
גלוי בלב האדם .
וככל שיש יותר גילוי של תענוג  ,כך תגדל השמחה
בלבו  ,וכך גם בנוגע להתענוג האלקי  ,שככל ש יש יותר גילוי
של עונג עליון זה  ,כך זה צריך להביא ליותר גילוי השמחה .
וממשיך לבאר אשר מאחר שבמצוות ישנו הגילוי הכי גדול
של העונג העליון  ,לכך יש לשמוח בהן יותר מבשאר
התענוגים שבעולם .
]כאן הובא הפסוק אודות החיוב לקיים מצוות
מתוך שמחה 'תחת אשר לא עבדת את ה' אלקיך
בשמחה  . .מרוב כל' ,וממשיך ומבאר המשמעות
הפנימית בכך שנאמר 'מרוב כל' ,היינו שיש לקיים
את המצוות בשמחה יותר מ'רוב כל' ,מהו ענין 'רוב
כל'[:

ופירוש 'מרוב כל' אינו פירוש מכל תענוגי עולם
הזה בלבד ,כי זהו פשיטא ,שהרי כל תענוגי עולם
הזה אינן אלא פסולת ממה שנפלו ב'שבירת
הכלים'.
מה שנאמר שצריך לקיים את המצוות מתוך שמחה
' מרוב כל ' ,אין פירושו יותר מכל ריבוי התענוגים הגשמיים
שבעולם הזה  ,שהרי עובדה זו פשוטה  ,כי כל תענוגי עולם
הזה אינם אלא ה ' פסולת ' בלבד ממה שנפלה החיות האלקית
מעולם התוהו ב ' שבירת הכלים ' . 35היינו  ,שהתענ וג הנמצא

 (34כמ"ש מזה בד"ה 'שוש אשיש בהוי'' )לקו"ת פ' נצבים מז ,ד(.
 (33דברים כח ,מז.

 (35לביאור ענין 'שבירת הכלים' ע"פ חסידות ראה חסידות מבוארת עבודת
התפלה ע' שסא הערה ל"ו .וראה גם בנספחים לחסידות מבוארת מועדים
)ח"א וח"ב( ערך תהו ותיקון.

חסידישע

~ ראיתי והנה מנורת זהב ~

בדברים גשמיים אינו מהאור האלקי עצמו כפי שהוא למעלה
בטהרתו  ,אלא כדוגמת הפסולת שהוא החלק החיצוני הנזרק
מהאוכל  ,כך תענוגי עולם הזה באים מחיות אלקית מצומצמת
וחיצונית מאד  ,ובודאי שבמצוות ישנה הארה יותר עליונה
מאשר בדברים גשמיים ואם כן ברור שיש לשמוח בק יום
המצוות יותר מבתענוג עולם הזה .

ולכן ,אמרו רז"ל על רבי עקיבא כשהיה מאה
ועשרים מילין מכרך גדול של רומי ושמע קול
הקריה הומה ] -רעש ריבוי האנשים [ בחדוה ושמחה
רבה ,רבי אלעזר ורבי יהושע בכו ,אבל רבי
עקיבא שחק ואמר' :אם לעוברי רצונו כך ,לעושי
רצונו על אחת כמה וכמה' ,שאם זה התענוג
] הגדול [ נמשך אפילו ל'עוברי רצונו' כו' ] על אחת
כמה וכמה שנמשך תענוג רב ל'עושי רצונו'[.
36

ולפי זה שבתענוגי עולם הזה ישנה פסולת בלבד מהאור
האלקי ומשום כך אין בהם תענוג גדול כל כך כמו התענוג
שצ " ל בקיום המצוות  ,ניתן להבין את הסיפור אודות רבי
עקיבא  ,ששמע קול מכרך גדול של רומי  ,שהיה קול של
שמחה מחמת גודל תענוגם בתאוות עולם הזה  ,שאמר ' אם
לעברי רצונו כך  ,לעושי רצונו על אחת כמה וכמה ' ,היינו ,
שאם גם אלו העוברים על רצונו יתברך מקבלים תענוג כל כך
גדול  ,בודאי שישנו תענוג גדול הרבה יותר לאלו שמקיימים
רצ ונו  .כי התענוג של עוברי רצונו הוא מתענוגי עולם הזה ,
והוא רק פסולת ממה שנפל בשבירת הכלים  ,וברור ופשוט
שלעושי רצונו מגיע תענוג גדול יותר .

כמאמר רז"ל ש'אין לך עשב מלמטה שאין לו
מזל מלמעלה כו'' ,והמזל מקבל מע' שרים כו',
שהם מקבלים מ'שמרי אופנים' ,בחינת 'שמרים'
ופסולת ,ומזה משפיעים כל תענוגי עולם הזה.
37

כל הדברים שבעולם הזה הגשמי יש להם שורש ומקור
למעלה בעולמות העליונים  ,ומשורש זה נמשכת חיותם של
דברים אלה  .והנה  ,ההפרש בין השורש האלקי של חיות

וראה בכל זה ד"ה אחרי מות תרמ"ט ,וד"ה ויגדלו הנערים תרס"ה
לאדמו"ר הרש"ב.
 (36מכות כד ,סע"א .וראה תו"א פ' תצוה ד"ה ואתה תצוה )ובביאונו שם(.
 (37ראה ב"ר פ"י ,ו .זח"א רנא ,א .מו"נ ח"ב פ"י.
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הדברים הגשמיים לבין הדבר הגשמי עצמו הוא גדול ועצום
מאד  ,ולכך בין השורש ל הדבר גשמי יש הרבה מדריגות
ממצוצעים שדרכם עוברת החיות האלקית עד שבסופו של
דבר מגיעה להדבר הגשמי להחיותו ולקיימו  .ובכל דרגא
החיות הולכת ומתמעטת יותר ויותר עד שנעשית בערך הדבר
הגשמי להתלבש בו ולהחיותו .
וזהו שנאמר על העשב הגשמי שיש לו ' מזל מלמעלה
המכה בו ואומר לו גדל ' ש ' מזל ' זה הוא הדרגא הקרובה
ביותר אל הדבר הגשמי עצמו  ,שמשם החיות יורדת
ומתלבשת בהעשב הגשמי  .והדרגא שלמעלה מה ' מזל ' הוא
הע ' שרים העליונים  ,שהם מלאכים עליונים  ,שורש חיות
השבעים אומות  ,ועניינם הוא להיות כעין ממוצע להחיות
הרוחנית ) כידוע שמלאך הוא לשון ש ליח  ,כי המלאכים באמת
הם ' שלוחים ' להשפע האלקי היורד מלמעלה למטה ועניינם
להעלים קצת על החיות לעשותה יותר בערך הדבר הגשמי בו
תתלבש  .והע ' שרים מקבלים מדרגא ו ' ממוצע ' נעלה יותר
שהם האופנים  ,המלאכים היותר נמוכים  ,ובזה גופא אינם
מקבלים מהחיות האלקית הנמשכת באופנים עצמם  ,אלא רק
מה ' שמרים ' ,היינו הפסולת של חיות זו .
ונמצא  ,שכל הדברים שבעולם הזה הגשמי מקבלים
חיותם מבחינת ' פסולת ' בלבד של החיות האלקית  ,ולא החיות
עצמה  ,כי אם הארה חיצונית מועטת ומצומצמת ביותר של
החיות  .ובכל זאת הרי אנו רואים שמזה מקבלים חיות רב ,
כהסיפור הנ " ל בהכרך גדול של רומי .

ואין ערוך לפנימיות החיות ,שהוא 'זיו השכינה'
המתגלה בגן עדן ,ש'צדיקים יושבים ונהנים מזיו
השכינה'  ,עד שאמרו ' :מוטב לידייניה וליתי
לעלמא דאתי' ,לפי שכל יסורי גיהנם כדאי לו
בשביל שיקבל אחר כך עונג העליון הנמשך מ'זיו
השכינה'.
38

39

וחיות מועטת זו הנמשכת להדברים והתענוגים הגשמיים
אין לה שום ערך ויחס לגבי פנימיות החיות האלקית  ,שהיא
'זיו השכינה ' המאיר בגן עדן להנשמות הנמצאות שם  ,שזיו
ואור אלקי זה הוא נעלה באין ערוך מחיות ופסולת זו  .שהרי
'זיו השכינה ' אינו פסולת מהחיות האלקית  ,אלא הוא ההארה

 (38ברכות יז ,א.
 (39חגיגה טו ,ב.
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~ בהעלותך ~

האלקית ע צמה המאירה ממנו יתברך בגן עדן  ,והנשמות שם
משיגות אור עליון זה ומקבלות הנאה ותענוג רק מזה  ,וזהו
שנאמר שהם ' יושבים ו נהנין מזיו השכינה ' .
וריחוק הערך שבין הפסולת הנמצאת בדברים גשמיים
לבין זיו השכינה נראה מכך שעל זיו זה אמרו רז " ל על ' אחר '
שכדאי לו לעבור כל יסור י גיהנום  ,שהם קשים ורעים ביותר
כידוע  ,כדי לקבל עונג אלקי זה הנמשך מ 'זיו השכינה ' בגן
עדן .

ולכן ,אמרו רז"ל 'אם לעוברי רצונו כך' – שנמשך
כל כך תענוג גדול בשפע ה'שמרים' והפסולת ,כל
שכן שיומשך תענוג גדול בהגלות נגלות עונג
העליון מ'זיו השכינה' לעתיד לבוא.
ולפי זה מובן היטב מדוע אמר ר "ע ש ' אם לעוברי רצונו
כך ' שנמשך להם כל כך תענוג גדול  ,והוא בא רק
מה ' שמרים ' והפסולת בלבד של החיות האלקית  ,הרי ' על
אחת כמה וכמה לעושי רצונו ' ,שלהם יומשך תענוג גדול
יותר ללא כל יחס והשוואה  ,כאשר יתגלה עליהם עונג העליון
מ 'זיו השכינה ' בגן עדן  ,שהרי תענוג זה הרי הוא עצם
ופנימיות האור האלקי  ,ולא הפסולת החיצונית והמועטת
הנמשכת מהאור  .ומובן וברור שהתענוג מהדבר עצמו גדול
הרבה יותר מהתענוג מהפסולת וההארה החיצונית של הדבר .
וזהו מה שהובא לעיל שככל שיש יותר גילוי התענוג ,
כך יש יותר שמחה  ,שמאחר שיש יותר גילוי העונג העליון
בזיו השכינה למעלה בגן עדן מאשר בהדברים הגשמיים
) שהם רק מהפסולת שלמעלה (  ,מן ההכרח שזה יגרום ליותר
שמחה .

והנה ,כמה גדול השמחה והתענוג המתגלה מ'זיו
השכינה' אפילו בגן עדן התחתון ,עד שאמרו
'מוטב דלידייניה כו'' ,כל שכן בגן עדן העליון,
שהוא למעלה מעלה מגן עדן התחתון ] ולכך יש שם
הארה יותר עליונה של אור וזיו הזה  ,ממילא תענוג יותר
גדול[ ,עד שצריך לטבול ב'נהר דינור' 40לגן עדן

העליון ,ויש כמה מיני גן עדן במדריגות גדולות

עד רום המעלות ,ובכולם יש בחינת 'נהר דינור'
בין זה לזה עד רום המעלות.
מה שאמרו ' מוטב דלידייניה וכו '' קאי גם על התענוג
האלקי שבגן עדן התחתון  ,שכדאי כל יסורי גיהנם כדי לקבל
עונג זה  ,ואם התענוג שבגן עדן התחתון גדול עד כדי כך ,
הנה כל שכן שהתענוג שבדרגא נעלית יותר של גדן עדן גדול
עוד יותר .
ולא מדובר כאן בדרגות שהן בערך זו לזו  ,היינו שגן
עדן התחתון קרוב לגן עדן העליון ויש לו יחס אליו ושלכן
התענוג שבגן עדן העליון למרותו גדול יותר הרי הוא בערך
להתענוג שבגן עדן התחתון  ,אלא מדובר כאן בשתי דרגות
שהן לגמרי באין ערוך זו מזו ולכך התענוג האלקי שבגן עדן
העליון הוא נעלה ללא כל יחס להתענוג שבגן עדן הת חתון .
והראיה לכך ששתי דרגות אלו של גדן עדן הן באין
ערוך זו מזו  ,שהרי מבואר בקבלה שבין גן עדן התחתון
והעליון יש בחינת ' נהר דינור ' – נהר של אש רוחנית – שבו
הנשמה צריכה ' לטבול ' כביכול כדי לטהר עצמה מכל ענין
הגן עדן התחתון כדי שתוכל לעלות ולהגיע לגן עדן העליו ן .
והרי הדבר תמוה  ,בדרך כלל כדי לעלות לדרגא נעלית יותר
הרי עולים מדרגא לדרגא והדרגא הקודמת מסייעת להגיע
להדרגא היותר נעלית  ,כמו למשל בהבנה  ,שהבנת סברא אחת
נמוכה יותר האדם מוסיפה באדם יותר כח לעלות ולהשיג
סברא נעלית יותר  .אלא הענין הוא  ,שכל זה הוא בנוגע לשנ י
דברים שהם בערך זה לזה  ,אך כשמדברים בשתי דרגות שהן
רחוקות זו מזו לגמרי ללא כל ערך והשוואה  ,אזי הדרגא
התחתונה לא מוסיפה מאומה  ,כי אינה אפילו בגדר הדרגא
העליונה  .ולכך בין כל הדרגות שבגן עדן יש לטבול בנהר
דינור כדי לשכוח כל התענוג שבהדרגא התחתונה  ,ורק אז
נעש ית הנשמה כלי לקבל מהדרגא העליונה יותר של גן עדן .
ובאמת הרי אף שמבואר בדרך כלל בקבלה שיש שתי
דרגות בגן עדן  ,הנה זהו רק באופן כללי  ,אך בפרטיות יותר
יש ריבוי דרגות של גן עדן וריבוי דרגות של תענוג אלקי
שכולן הן באין ערוך זו מזו  .ובמילא מובן כמה גדול התעונג
האל קי העליון שבהדרגא היותר עליונה בגן עדן .

וזהו שאמרו רז"ל  :תלמידי חכמים אין להם
מנוחה ,לא בעולם הזה ,ולא בעולם הבא',
שנאמר 'ילכו מחיל אל חיל כו''.
41

42

 (40זח"א רא ,א .זח"ב ריא ,ב .ועוד .וראה פע"ח שער התפילין פ"י .כנפי
יונה ח"ו סכ"ט.

 (41סוף ברכות.

חסידישע

פרשה

~ ראיתי והנה מנורת זהב ~

ועל ריבוי דרגות אלו בגן עדן אמרו רז " ל 'תלמידי
חכמים אין להם מנוחה  ,לא בעולם הזה  ,ולא בעולם הבא ',
שנאמר ' ילכו מחיל ] דרגא [ אל חיל ] דרגא [ ' ,הרי שגם
ב ' עולם הבא ' אין להם מנוחה  ,כי תמיד עולים למעלה יותר
לדרגות נעלות יותר בגן עדן  ,ובין כל הדרגות יש בחינת נהר
דינור שמזה מוכח אשר התענוג האלקי שבהדרגא הנעלית
היא באין ערוך נעלה יותר מהתענוג שבהדרגא הנמוכה .

וזהו 'וקדושים בכל יום יהללוך סלה' ' ,וקדושים'
– הם הנשמות ,שיש להם עליות 'סלה' – בלי
גבול ותכלית ,ומתענגים עונג למעלה מעונג עד
אין קץ.
43

ועל ריבוי דרגות אלו אנו אומרים בתפלה ' וקדושים בכל
יום יהללוך סלה ' ,ש ' קדושים ' קאי על הנשמות  ,ואומרים
עליהן ' סלה ' שמשמע בלי הפסק ובלי גבול  ,היינו שיש
לנשמות עליות בלי גבול ותכלית בעולם הבא  ,כי תמיד עולים
לדרגות נעלות יותר בגן עדן ומקבלות תענוג נעלה יותר באין
ערוך מהתענוג הקודם .
ותענוג זה הוא ' אין קץ ' ,כי מאחר שהתענוג מחמת
האור האלקי ' ,זיו השכינה ' ,הנמשך מאור אין סוף ב " ה ,הרי
אור זה הוא מעין ובדוגמת המאור ממנו הוא נמשך ) שהרי כל
מהות האור הוא להיותו דבוק למקורו המאור  ,ולכך כל מהותו
דומה להמור (  ,ולכך אור זה שממנו מקבלות הנשמות תענוגם
הרי הוא אין סוף ובלי גבול  ,ותמיד ניתן להעלות בו לדרגא
נעלית יותר ולקבל הנאה ותענוג גדול יותר .

ולכן ,אמרו רז"ל' :44עתיד הקדוש ברוך הוא
להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמות' ,שנאמר
"להנחיל אוהבי יש" ,45כי כדי שיקבל תענוג ההוא
] בגן עדן[ ,שהוא עד אין קץ ] תענוג בלתי מוגבל[ ,שאין
כח בנשמה – שהיא בחינת נברא 'יש' מ'אין' –
לקבל התענוג ההוא להיות נתפס ומתלבש ] בה
בצורה פנימית [ עד ש'נהנין כו' ] מזיו השכינה [' ] והנאה
46

 (42תהלים פד ,ח.
 (43ברכת אתה קדוש.
) (44סנהדרין דף ק' סוף עמוד א' .ובמשנה סוף עוקצין(.
) (45במשלי סימן ח' כ"א(.
 (46ראה תו"א פ' חיי שרה ד"ה יפה שעה אחת ובביאורנו בזה.
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ההיא באה מהשגת הנשמות את הזיו המאיר שם  ,והשגה היא
הרי ענין פנימי שתופס וקולט את הדברים בצורה פנימית[,
לכן ,הוצרך להיות 'ש"י עולמות' ] ' עולם ' מלשון
העלם ,[47שהם מעלימים בהעלם אחר העלם העונג
העליון ההוא ,עד 'ש"י עולמות' ] ש " י מי ני העלמות
והסתרים על תענוג בלי גבול זה[ ,להיות נתפס ומתלבש

בכח הנשמה .

49 48

לפי הנ " ל בביאור גודל מעלת התענוג האלקי שבגן עדן
מובן המשמעות הפנימית במאמר רז " ל  ,שאמרו שלעתיד
לבוא ) היינו בגן עדן( הקב " ה יתן לכל צדיק ' ש "י עולמות ',

 (47לשון התיקוני זהר )תיקון מ"ב( .לקו"ת במדבר ה ,ג בשם קהלת רבה ג,
יא .ובביאורי הזהר להצ"צ כרך א ע' שנה מציין לפסחים נ ,א .לביאור הענין
ראה לקו"ת פ' שלח ,ד"ה שלח.
) (48והיינו ,בחינת "קנה חכמה קנה בינה" ,ב' פעמים 'קנה'

גימטריא ש"י ,שמבחינות חכמה ובינה נמשכו עולמות אלו כו',
שהם למעלה מבחינת עולם הזה ,ששרשו מתחיל מבחינת המדות,
שראשיתם החסד ,כמ"ש "עולם חסד יבנה" .משא"כ בחינות חכמה
ובינה הם ענין 'אלפים שנה שקדמה התורה לעולם' ,שהוא למעלה
מחיות העולמות ,ועל זה נאמר 'מאד עמקו מחשבותיך כו'' ,שהם
בבחינת 'עומק' שלא בא לגילוי בסדר השתלשלות העולמות.
וכמ"ש מזה באריכות בד"ה 'באתי לגני' .ומשם נמשך לעולם הבא
בחינת 'ש"י עולמות' .וזהו ענין 'עלמין דכסופין' שנמשכו מבחינת
'עובר לסוחר' כו'' ,כסופין' לשון 'כוסף' ,על דרך "נכספה וגם כלתה
נפשי כו'" ,גם על דרך היכל קדש הקדשים שכנגד ג' ראשונות ,הוא
למעלה משאר היכלות שכנגד ז' תחתונות – 'היכל האהבה' כו'.
וזהו ענין "להנחיל אוהבי יש" ,מה שבאמת למעלה ה'יש' ולמטה
כלא חשיב ,משא"כ מבחינת המדות נמשך 'יש' מ'אין' – שלמטה
ה'יש' כו' ]ולמעלה ה'אין'[ .ועיין מענין 'ש"י עולמות אלו' בזהר ח" א
ויצא דף קנ"ו סוף ע"ב ע"פ 'לכן ישכב עמך' – 'ישכב' ,י"ש כ"ב,
פירוש י"ש ,היינו' ,קנה חכמה קנה בינה' הנמשך ע"י כ"ב אתוון
דאורייתא) .ודף קנ"ח ריש ע"א ע"פ 'כי יש שכר לפעולתך' .ויגש
דף ר"ו ע"א .ויחי רמ"ב ב' .תרומה קס"ו ב' .ובעץ חיים שער ט"ז
פרק א' בהג"ה .ובלקוטי תורה בחבקוק .ובהרמ"ז פרשת בשלח דף
מ"ה ע"א .ובעמק המלך שער י"א סוף פרק א' .שער י"ג פרק ד'(.
 (49קיצור :שנשמות ישראל נקראו 'נר' על שם הכלי שבו השמן,
והמצות נקראות 'נר מצוה' על שם השמן והפתילה .ו'תורה היא' –
אור הנתלה בשמן ופתילה .כך ברוחניות :כי המצות הם רצון
העליון ,ומלובש בהם עונג העליון .ולכך צריך האדם לעשות
המצות בשמחה ,שהשמחה גילוי העונג .וצריך להיות השמחה
'מרוב כל'' ,רבי עקיבא שחק'' .מוטב דלידייניה' .ויש גן עדן זה
למעלה מזה' ,יהללוך סלה'' ,ילכו מחיל' .לכן צריכים להיות 'ש"י
עולמות' להיות כלי לקבל העונג ,כי העולמות נמשכו מז'
תחתונות' ,עולם חסד יבנה' .אבל 'ש"י עולמות' נמשכו מ'קנה
חכמה קנה בינה'' ,עמקו מחשבותיך' ,ועל דרך 'היכל קדש
הקדשים'.
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חסידישע

~ בהעלותך ~

ולכאורה הדברים דורשים ביאור  ,מהו עני נם ותכליתם של
' ש " י עולמות ' אלו ?
אלא הענין יובן על פי זה ש ' עולם ' הוא מלשון העלם ,
ולכך תוכנם הפנימי של ' עולמות ' אלו אותם הקב " ה יתן
לצדיקים בגן עדן  ,הוא בחינת העלם והסתר על האור האלקי
הבלי גבול המתגלה בגן עדן  ,כאמור לעיל ששם יש גילוי
תענוג אלקי בלי גבול  .והנה  ,בכדי שהנשמות שבגן עדן
תוכלו לקבל ולקלוט תענוג עצום זה יש צורך בהעלם אחר
העלם שתענוג זה יהיה בערך הנשמות המוגבלות  ,שהרי
למרות גודל מעלת הנשמות  ,סוף כל סוף הן בגדר ' נבראים '
ובהכרח שהן מוגבלות  .וכדי שהנשמות אכן תוכלו לקבל
תענוג זה הקב " ה יתן להן ' ש " י עולמות ' – היינו ש " י מיני
העלמות והסתרים על תענוג זה לצמצום ולהעלים על עוצם
מעלתו  ,שרק בזה יוכל להתגלות אל הנשמות בצורה פנימית
ומזה הן יכולות לקבל הנאה .

ג .והנה ,על זה
אמרה תורה" :מרוב כל" ,פירוש ,מכל מיני עונג
עד רום המעלות שנתפס ומתלבש בכח הנשמה
בבחינת 'ש"י עולמות' .אבל שמחת המצוה עצמה
היא למעלה מבחינת 'ש"י עולמות' הללו ,שאינה
מתלבשת בהם.
] -התענוג הגדול הבלי גבול שבגן עדן [

ולפי הנ " ל מובן הפירוש הפנימי של ' תחת אשר לא
עבדת את ה ' אלקיך בשמחה  . .מרוב כל ' ,ש ' רוב כל ' קאי
) לא רק על ריבוי התעונגים הגשמיים שבעולם הזה  ,שכולם
הם רק פסולת ממה שנפל בשבירת הכלים  ,אלא ( ריבוי
הדרגות של תענוג המתגלות בגן עדן  ,שיש בלי גבול דרגות
בתענוג זה  ,כאמור לעיל  ,והעונג הזה הוא גדול ועצום כל כך
עד שיש צורך ב ' ש " י עולמות ' ומיני העלמות והסתרים
לעשותו בערך להתגלות להנשמות  ,ועל זה אומר הכתוב
ששמ חת האדם בקיום המצוות צריכה להיות ' מרוב כל ',
הרבה יותר מאשר התענוג הנמשך בגן עדן  ,כי סוף סוף
התענוג ההוא מתלבש בהנשמה באמצעות ה ' ש " י עולמות ' ,
היינו שיש לו ערך כלשהו אל הנשמה שלכך ביכולת הש "י
עולמות להעלים עליו  ,אבל שמחת המצוה היא למעלה לגמרי
מכל גדר ה התלבשות וההעלם  ,ובכל זאת  ,כפי שיבאר בסמוך ,
העונג העליון ממש מתלבש ומתגלה במעשה המצוות .

פרשה
]והולך ומבאר גודל מעלת התענוג שבקיום
המצוות[:

כי המצות הם רצון העליון ב"ה ,שבהם מלובש
עונג העליון ב"ה ,ש ] בדרך כלל [ הוא ] -עונג העליון [
למעלה מעלה מגדר התלבשות ,והוא בחינת "עין
לא ראתה אלקים זולתך כו'"  51.ואינה מתלבשת
50

 (50ישעי' סד ,ג.
) (51כי הנה ידוע דתרי"ג מצות דאורייתא עם ז' מצות דרבנן הם

תר"ך עמודי אור הנמשכים מכתר עליון ,שהוא בחי' סובב כל
עלמין ,והוא המחבר אין סוף ב"ה ל'נאצלים' ,ויש בו ב' בחינות:
הא' ,הבחינה העליונה שבו ,מה שמאיר בו אור א"ס ב"ה; והב',
הבחינה תחתונה שבו ,מה שהוא מאיר בחכמה ובינה .וזהו ענין
'ש"י עולמות' ,היינו ,מחצית התחתון מבחינת תר"ך .משא"כ
הבחינה עליונה שבו הוא למעלה מבחינת ההתלבשות בחכמה
ובינה ,כי חסד וגבורה דאריך אנפין מתלבשים בחכמה ובינה,
משא"כ ג' ראשונות כו' .ועיין מ"ש במ"א ע"פ 'שראשי נמלא טל'.
וזהו ענין 'ומעולם לא שמעו לא האזינו עין לא ראתה אלקים זולתך
יעשה למחכה לו' ,ופירש ברבות משפטים )ס"פ למ"ד( ,שאין
העולם יכול לשמוע מהו מתן שכרן של מצות .והיינו ,דלא מיבעיא
בעוה"ז שהוא בעל גבול – 'מן הארץ לרקיע ת"ק שנה' – ששרש
התהוותו מספירות הבנין ]המדות העליונות[ ,שאין יכול לקבל עכשיו
הגילוי מבחינת סובב כל עלמין – ועיין באגה"ק ע"פ 'וילבש צדקה
כשריון' ,מ"ש מזה – אלא אפילו בבחינת 'ש"י עולמות' שעתיד
הקב"ה להנחיל לכל צדיק ,ששרשן מבחי' חכמה ובינה ,וזהו ענין
'ביו"ד ]חכמה[ נברא העוה"ב כו'' ,אינו יכול לקבל גילוי עצמות
המצוה ממש ,שהוא בחינת 'תר"ך עמודי אור' ,כנ"ל .וזהו ענין 'מרב
כל' .כי בחינת 'כל' ,היינו 'נ' שערי בינה' ,וכל זה הוא רק בבחינת
'ש"י עולמות' כו' ]חכמה ובינה .משא"כ במצוות מאיר הדרגא העליונה
שבכתר ,אור הסובב כל עלמין ,שלמעלה לגמרי מעולמות ומגדר ההתלבשות
בהם[.

עוד יש לומר בפירוש 'מרב כל' :ולכן נאמר "תחת אשר כו' מרב
כל" ,פירוש 'כל' נקרא 'יסוד'" ,כי כל בשמים ובארץ" – 'דאחיד
בשמיא ובארעא כו'' ,ונקרא 'כל' לשון כללות ,שכולל בתוכו כל
הו' קצוות ,וכמ"ש "יקוו המים אל מקום אחד" ,דקאי על המשכת
השפע מהעשר ספירות לבחינת יסוד ,כמו הטפה הנמשכת מהמוח,
וכל האברים .ועיין זח"א י"ח א' ב' מענין יקוו כו' ,דפירש כנ"ל.
וד"ט ע"א ע"פ ואין נסתר כו' והמל' המקבלת נק' כלה .וע' פע"ח
שער הסוכות פ"ב ע"פ מכל מלמדי ולכן בהאבות נאמר בכל מכל
כל .ו'רב כל' ,היינו ריבוי היסודות שבהפרצופים עליונים .אך ,ע"י
קיום המצות ,שיומשך מבחינת 'עין לא ראתה' ,היינו גילוי פנימית
יסוד דעתיק יומין ,כמ"ש בזח"א )דף ד' סע"ב( בפירוש הרמ"ז לשם,
שהוא ההמשכה מלמעלה לגמרי מכל סדר ההשתלשלות ,הרי זהו
למעלה מעלה מבחינת 'רב כל' הנ"ל ,שהוא ההמשכה שבסדר
ההשתלשלות.
ועיין מ"ש בד"ה 'כי ההרים ימושו' ,גבי' :וברית שלומי לא תמוט',
ולכן נאמר 'יבוא כל בשר להשתחות לפני כו'' ,פירוש 'כל בשר',
היינו בחינת 'כל' המאיר לבחינת 'בשר' ,כדכתיב "עצם מעצמי

חסידישע
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בשום גדר השגה ,רק כאשר נתפס ונתלבש
בבחינת המצות עצמן ,שהם רצונו יתברך ,ורצון
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זה הוא כלי לתענוג עליון ההוא.
מבואר לעיל שפנימיות הרצון הוא התענוג  ,שהתענוג
' מניע ' כביכול את הרצון  ,שבמה שיש לאדם תענוג בזה ירצה
האדם  ,וכ ן להיפך  ,ונמצא שרצון הרי הוא כלי ומשכן לבחינת
התענוג  .וכך גם למעלה – הכלי היחיד שיש לבחינת התענוג
הוא הרצון  ,היינו המצוות שהן רצונו יתברך כנ " ל  ,שכן
בחינת עונג העליון הוא כאמור למעלה לגמרי מכל גדר
ההתלבשות וההתגלות למטה  ,אך  ,רק הרצון מהווה כלי ראוי
להתלבשות התענוג  ,ולכך במצוות מלובש העונג העליון  ,מה
שלא יכול להתלבש בשם דרגא אחרת  ,וע " י שהאדם מקיים
את המצוות הרי הוא בא במגע ישיר עם העונג העליון  ,מה
שאין ביכולת אפילו של הנשמות שבהדרגא הכי עליונה שבגן
עדן  ,והרי מכך צריך להתעורר בשמחה גדולה מאד ) שהרי
השמחה הוא התגלות התענוג  ,כנ " ל (.
ובשר מבשרי" .ו'יבוא להשתחוות' ולהבטל נגד הגילוי שיהיה
לעתיד לבוא מבחינת פנימית יסוד דעתיק כו'.
ועיין מענין 'מרב כל' בד"ה 'ואתה תצוה' )זח"א קי"ו א' קע"ז א'(.
וזהו 'יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעוה"ז מכל חיי
העוה"ב' ,שחיי העוה"ב – 'ש"י עולמות' – שרשם מחצה התחתון
דתר"ך ,אבל בקיום המעשה בעוה"ז ממשיך גילוי רצון העליון ממש,
מה שאין העולמות יכולים לשמוע ולקבל כו' ,כנ"ל.
והנה ,בטעם מה שע"י קיום המצות ממשיכים גם מבחינת 'יש
אורות העליונים' דכתר ,מה שלמעלה מההתלבשות בחכמה ובינה,
אפשר לומר :דהנה ,ענין 'תר"ך עמודי אור' ,שהם ב' פעמים 'יש' ,יש
לומר שזהו כענין "אל דעות" – שמלמעלה למטה ,הנה למעלה
ה'יש' ולמטה כלא ו'אין' כו' .ואף כי ב' בחינות אלו הם באצילות –
'יחודא עילאה' ו'יחודא תתאה' ,אך ,יש להן שרש ומקור גם למעלה
באריך אנפין .ועיין מ"ש בד"ה 'כי תשמע בקול' .ולכן ע"י המצות,
שתכליתם ביטול ה'יש' ל'אין' ,כמ"ש בד"ה ' את שבתותי תשמרו',
ועל ידי זה שעושה מ'יש' 'אין' ,מעורר וממשיך כן מלמעלה שיומשך
מבחינת 'יש האמיתי' ,בבחינת 'אין' – הם העולמות שהם בחינת
'אין' אצלו יתברך ,יומשך בהם גילוי אור אין סוף ב"ה ,בחינת 'יש
האמיתי' ,אשר 'אין עוד מלבדו' ,וכמ"ש מזה בד"ה 'ואהיה אצלו
אמון' ,גבי' :אני תורתך שעשעתי'(.
 (52קיצור :דענין 'ש"י עולמות' הנ"ל ,זהו 'רוב כל' ,כי 'כל' – שער
החמשים המחבר חכמה ובינה .אבל המצות נמשכים מבחינת רצון
העליון ,כתר שלמעלה מחכמה ובינה .וזהו 'עין לא ראתה' .ודרך
פרט בכתר יש 'תר"ך עמודי אור' הנמשכים ע"י תרי"ג מצות
דאורייתא ושבע מצות דרבנן ,ובחינת 'ש"י עולמות' הן בחינה
תחתונה שבו המתלבשים בחכמה ובינה ,ולכן 'יפה שעה אחת
בתשובה ומעשים טובים בעוה"ז מכל חיי העוה"ב'' ,מכל' דוקא,
'מרב כל'' .כל ימי חייך להביא לימות המשיח ,כי ע"י ביטול ה'יש'
ל'אין' מעורר וממשיך 'יש אמיתי' כו'.
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ולכן 'תחת אשר לא עבדת את ה ' אלקיך בשמחה . .
מרוב כל ' ,שעבודת ה ' בקיום המצוות צריכה להיות בשמחה
יתירה אפילו מבחינת ' רוב כל ' – ריבוי דרגות של תענוג
אלקי בגן עדן  ,כי כל התענוג ההוא הוא בגדר התלבשות
והשגה ) באמצעות הש " י עולמות (  ,משא " כ התענוג האלקי
השורה בהמצוות .
פרק ד
התוכן הפנימי של נוסח ברכות המצוות
]כעת הולך ומבאר כיצד שכל המבואר לעיל
בגודל מעלת התענוג השורה במצוות דוקא ,לעומת
התענוג המאיר בגן עדן ,הוא תוכנו הפנימי של ברכות
המצוות ,שבנוסח ברכות המצוות מרומז ענין זה[:

ד .וזהו

ענין ברכות המצות' ,אשר קדשנו

במצותיו'.
לפי המבואר לע יל במעלת המצוות שהן רצון העליון
שבו מלובש תענוג העליון  ,יובן הענין הפנימי בנוסח ברכות
המצוות ' אשר קדשנו במצותיו ' ,שלכאורה יש להבין מדוע
אומרים ' אשר קדשנו במצותיו ' ,ולא ' שנתן לנו מצותיו ',
וכדומה .
אלא הענין הוא שנוסח זה דוקא נרמז הענין הנ " ל
במעלת המצוות .

'אשר' – מלשון "אשרי יושבי ביתך" ,שהוא לשון
שבח והילול על דבר המשובח ומהולל ,דהיינו,
עונג העליון המשובח.
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' אשר ' שבנוסח ברכות המצוות רומז להעונג העליון
המלובש במצוות  ,שכן ' אשר ' הוא לשון תעונג  ,כלשון הכתוב
' אשרי יושבי ביתך ' וכן ' באשרי כי אשרוני בנות ' ,שהוא
הילול ושבח המתעורר מחמת התענוג והשמחה .

ו'קדשנו' בעונג זה ,שהוא בבחינת 'קדוש' ומובדל,
כי 'קדוש' הוא לשון הבדלה .
54

 (53תהלים קמה ,ב.
 (54ראה רש"י ויקרא יט ,ב.
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ומה שאומרים ' אשר קדשנו ' משמעותו הפנימית היא ,
שהקב " ה כביכול ' קידש ' אותנו ע "י עונג עליון זה  ,היינו  ,כי
דרגת עונג זה היא כאמור נעלית ביותר  ,למעלה לגמרי מכל
גדר ההתלבשות ) ועליה נאמר ' עין לא ראתה אלקים זולתך ' ( ,
וזהו ענין ' קדוש ' שהוא לשון הבדלה ורוממות  ,להורות על
גודל מעלת הדרגא הזו  ,שהיא מובדלת ומרוממת לגמרי מכל
גדר העולמות וההתלבשות בהם .

ולכן ,המלאכים אומרים ג' פעמים 'קדוש' ,וזהו
שאומרים 'הוי' צבאות' ,כלומר ,שהוא למעלה
מגדר התלבשות.
ולפי זה מובן הטעם הפנימי לאמירת המלאכים על
הקב " ה  ' :קדוש קדוש קדוש ה ' צבאות ' ,שלא מסתפקים לומר
' קדוש ' פעם אחת אלא ג ' פעמים  ,וזהו כאמור לפי שהקב " ה
עצמו ובחינת עונג העליון המיוחד בו הוא ' קדוש ' ומובדל
לגמרי מהמלאכים  ,עד שאומרים ג ' פעמים קדוש להורות על
גודל הריחוק וההבדלה של בחינה זו מהם .

וזהו 'קדשנו'.
נמצא  ,שאומרים ' קדשנו ' מלשון קדושה להורות על כך
שעונג העליון ) המרומז בתיבת ' אשר ' ( הוא ' קדוש ' ומובדל
לגמרי מגדר ההתלבשות וההתגלות למטה .

ונמשך לנו 'במצותיו'.
וזהו ' אשר קדשנו במצותיו ' ,היינו שבחינת עונג עליון
זה המרומז בתיבת ' אשר ' נמשך ומאיר ועד שמקדש אותנו –
היינו שמרומם ומגביה את הנשמות לדרגא קדושה ומובדלת
הלזו – ' במצותיו ' – ע " י קיום המצוות .
]ומבאר הטעם לכך שבמצוות נמשך לנו עונג זה[:

כי על ידי קיום המצות ,שהם רצונו יתברך ,שבו
מתלבש עונג העליון ההוא ,הגם שלא נמשך גילוי
עונג זה למטה ,הלא קיימא לן ' :לקיחה על ידי
דבר אחר שמה לקיחה' ,וכמו מי שמוצא אוצר
כסף וזהב סגור ומסוגר בתיבה ,הנה כאשר שלח
ידו לקחת התיבה ,הרי גם האוצר כסף וזהב בידו
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] אף שאינו אוחז בו בידיו ממש  ,אלא ע " י התיבה  ,בכל זאת
עדיי ן קוראים זאת שיש בידו את אוצר הכסף וזהב [.
שכן המצוות הן רצונו יתברך  ,כנ " ל  ,ובתוך הרצון
מלובש העונג ) שהעונג הוא פנימיות הרצון (  ,ובמילא הרי
נמשך לנו העונג העליון באמצעות המצוות שהן הכלים
הראויים להתלבשות והשראת העונג העליון .
והגם שעונג זה לא נמשך אלינו בבחי נת גילוי למטה ,
היינו שאין מרגישים עונג זה בנפשנו להיותו מובדל ומרומם
לגמרי מכל גדר העולמות והנבראים  ,כנ " ל  ,בכל זאת הרי
ידוע אשר ' לקיחה על ידי דבר אחר שמה לקיחה ' ,כלומר
שיש כלל בהלכה שאף שאוחזים בדבר באמצעות דבר אחר
) כמו לדוגמא בנוגע לנטילת לולב ,שלא אוחזים הלולב עצמו ,
אלא המכסה שמסביבו (  ,עדיין זה נחשב שלוקחים את הדבר
עצמו  ,וכך גם לגבי העונג העליון שבמצוות  ,אף שאינו
מתגלה ממש למטה  ,עם כל זה הרי יש לנו העונג הזה ע " י
קיום המצוות וכביכול ' אוחזים ' בו באמצעות הכלים של
המצוות  ,אף שאינו בגילוי אצלנו  .וזהו כמשל מי ש מוצא
אוצר של כסף וזהב אך הוא סגור בתיבה  ,שאף שאינו אוחז
בהכסף וזהב עצמו  ,מכל מקום עדיין זה נחשב שיש לו את
הכסף וזהב ושהוא אוחז בהם .
והנה  ,מידיעה זו שע " י קיום המצוות יש להאדם העונג
העליון והוא כביכול ' אוחז ' בו ממש בידיו  ,הרי יש להאדם
להיות בשמחה רבה ועצומה  ' ,מרוב כל ' ,כי נמשך בו העונג
העליון  ,מה שלא מתגלה אפילו להנשמות בגן עדן  ,כאמור
לעיל .

פרק ה
מדוע יש בכח נשמות ישראל דוקא להמשיך עונג העליון
ע"י קיום המצוות
]וכעת ימשיך לבאר כיצד יש בכח נשמות ישראל
דוקא להמשיך עונג עליון זה שהוא 'קדוש' ומובדל
לגמרי מכל העולמות ומכל גדר ההתלבשות בהם[:

והנה ,כח זה להיות התלבשות עונג העליון בקיום
המצות שהם רצונו יתברך ,ניתן לישראל דוקא,

חסידישע
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מה שאין כן המלאכים שבקשו "תנה הודך
ומצות( על השמים ) להמלאכים (" ,ולא ניתן להם.

)תורה

56

דבר זה שע " י קיום המצוות נמשך לנו עונג העליון  ,הוא
נעשה רק ע " י נשמות ישראל  ,וגם לא באמצעות המלאכים
העליונים  .היינו  ,שאף על פי שבר צונו יתברך מלובש העונג
העליון  ,הנה ע " י קיום המצוות נפעלת המשכה מבחינת העונג
העליון בתוך המצוות הגשמיות שאנו מקיימים למטה  ,הרי
נמצא שבקיום המצוות ישנה המשכה מבחינת העונג העליון ,
והמשכה זו יכולה להיות רק ע "י נשמות ישראל דוקא  ,היינו
שניתן להן הכח לפעול המשכה זאת  ,משא " כ המלאכים ,
שאין הם כח זה  ,וכמרומז בסיפור הגמרא אודות זה
שהמלאכים ביקשו שהתורה תינתן להם דוקא  ,כנאמר ' תנה
הודך על השמים ' ,ו ' מה אדם כי תזכרנו ' ,מה חשיבות האדם
שהתורה תינתן אליו דוקא  .אך בסופו של דבר כח זה
להמשיך העונג העליון ע " י המצוות לא ניתן להמלא כים ,
שהרי התורה לא ניתנה להם .
ודבר זה צריך ביאור  ,שהרי המלאכים הם לכאורה
בדרגא נעלית הרבה יותר מאשר הנשמות  ,שהרי הם נבראים
נעלים במיוחד משא " כ הנשמות שבאו בהתלבשות בגוף
הגשמי  ,ואיך יש בכח הנשמות דוקא לפעול המשכה זאת?
]ומבאר הטעם לכך שדוקא לנשמות ישראל ניתנו
כח זה[:

מפני כי 'ישראל עלו במחשבה'  ,שהם בחינת
'פנימיות העולמות' ,אבל המלאכים הם מבחינת
'חיצוניות' ] שהרי נבראו מבחינת הדיבור  ,כנאמר ' ב דבר ה'
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שמים נעשו וברוח פיו כל צבאם ' ,שהוא דרגא חיצונית
ונמוכה ביחס להמחשבה[ ,ולכן אין כח בהם להמשיך

עונג העליון בעשיית המצות ,כי אם ישראל
58
דוקא.

כלומר :
התהוות נשמות ישראל באה מבחינת אותיות מחשבתו
יתברך  ,ואילו המלאכים באים מבחינת אותיות דיבורו של

 (56שבת פח ,ב.
 (57ראה ב"ר א ,ה.
) (58ועיין מ"ש מענין זה בד"ה 'זכור את יום השבת' בתורה אור
פרשת יתרו )עא ,א – מובא בהביאור בפנים( .ועיין מ"ש בד"ה 'הבאים

ישרש'(.
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הקב " ה  .וענין ההפרש בין אותיות המחשבה לאותיות הדיבור
כפי שהם אצל הקב " ה יובן מאיך שהם אצל האדם  ,ש " כמו
הדיבור הגשמי שבאדם עד " מ  ,שהוא לבוש אמצעי של הנפש
] דרכו הנפש מתגלית [  ,שאינו מתאחד כל כך עם הנפש  ,אלא
הוא יוצא מההעלם אל הגילוי לחוץ לזולתו ונעשה בחינה בפני
עצמה " ) תו " א ד " ה זכור צויין בהגה " ה כאן (  ,היינו שאותיות הדיבור
הם ' רחוקים ' ממעלת הנפש עצמה  ,שלכן יוצאות מחוץ לאדם
אל הזולת ונעשים נפ רדים בפני עצמם  .כך גם אותיות הדיבור
למעלה מורות על המשכה אלקית נמוכה יחסית שבאה לידי
גילוי למטה ועד שנעשית בבחינת ' יש ' ונפרד בפני עצמו חוץ
לעצמותו  .ומזה מתהווים המלאכים .
" משא " כ ' ישראל עלו במחשבה ' ,שהוא בחינת לבוש
הפנימי  ,שמתאחד עם הנפש  . .כי המחשבה הוא ב בחינת
העלם  ,והמחשבה היא מתאחדת עם הנפש המשכלת תמיד
בלי פירוד  ,כי אי אפשר להיות גילוי השכל כלל בלא מחשבה ,
שמחשב ומהרהר בשכל זה  ,אבל באותיות הדיבור אין השכל
מתלבש אלא לפעמים  ,כשעולה ברצונו לדבר" ) תו "א שם (  ,כך
בחינת אותיות המשחבה למעלה  ,שהן המשכות אלקיות
נעלות יותר שמתאחדות יותר עם עצמותו יתברך  .ומזה
מתהוות נשמות ישראל .
" ולכן  ,לא נתנה התורה להמלאכים  ,שמפני היותם
מבחינת הדיבור  ,שהוא בחינת לבוש האמצעי  ,שאינו מתאחד
כל כך עם הנפש כמו המחשבה  ,שהוא בחינת לבוש הפנימי ,
לכך  ,אין יכולים ] המלאכים [ להמשיך גילוי יחוד אור א ין סוף
ב " ה ממש בעסק התורה ועבודת המצות  ,שיתגלה יחוד אור
אין סוף ב " ה למטה כמו למעלה  ,אלא ישראל ] משום [ ש ' עלו
במחשבה ' " ) תו "א שם (  .היינו  ,שמצד מעלת שורש נפשות
ישראל יש בהן את הכח להמשיך עונג העליון בעשיית
המצוות  ,משא " כ המאלכים  ,שהם מבחינת ' חיצוניות
העולמות ' ,ה יינו דרגא אלקית נמוכה יותר ) דיבורו ית ' (  ,אין
ביכולתם לפעול המשכה זאת .
]חוזר ומבאר את האמור לעיל שהנשמות
נקראות 'נרות' על שם הכלי דוקא ,שהן בחינת 'כלי
קיבול' )משא"כ המצוות נקראות 'נר' כי הן השמן
והפתילה ,שכאמור גם הם מכונים בשם 'נר'
בתורה([:

ולכן ,הנשמות דוקא קרויים 'נר' ,בחינת כלי
קיבול לקבל בו את השמן ואת הפתילה ,בחינת
'נר מצוה' ,שיומשך בהם ועל ידם עונג העליון
ההוא ]המלובש בהמצוה[.

חסידישע

18

~ בהעלותך ~

דוקא נשמות ישראל ) לעומת המלאכים ( הן בבחינת ' נר '
וכלי ראוי להמשכת והתלבשות תענוג זה המלובש בהמצוות ,
כי כאמור הן מבחינת ' פנימי ות העולמות ' דוקא  ,ששרשן הוא
מאותיות מחשבתו יתברך  ,שהן בהתאחדות יתירה עם אור
אין סוף ב " ה עצמו  ,ולכך יש בכחן להמשיך המשכה זו של
עונג העליון  ,וכן יש בכחן ' לקבל ' המשכה זו בנפשם .
]ממשיך לבאר איך שגם ענין זה )שיש בכח
נשמות ישראל דוקא להמשיך המשכת העונג העליון(
מרומז בנוסח ברכות המצוות[:

וזהו שמברכים' :אשר קדשנו במצותיו' ,פירוש
'קדשנו' כמו 'הרי את מקודשת לי' ,שהברכה ] על
המצות ' ,ברוך אתה ה'  ...אשר קדשנו במצותיו'[ היא
ההודאה על שנתן כח זה לישראל דוקא –
להמשיך עונג העליון ההוא בקיום מצותיו יתברך,
ו' ִק ֵדש' והבדיל אותנו אליו יתברך יותר
מהמלאכים בזה.
59

' קדשנו ' משמע גם מלשון קידושין ,כמו ' הרי את
מקודשת לי ' ,היינו שהקב " ה ' קידש ' והבדיל את נשמות
ישראל דוקא אליו ) כאדם המקדש אשה שבכך הרי הוא
מבדילה משאר כל העולם (  ,להיות קדושות ומובדלות משאר
כל הבריאה ) כולל המלאכים העליונים ( ע ל ידי כך שבכחן
דוקא להמשיך מבחינת העונג העליון ) מאחר שבאות מבחינת
פנימיות העולמות  ,אותיות מחשבתו יתברך ( .והכוונה בכך
שמברכים ברכה זו היא להיות כעין הודאה ושבח אליו יתברך
על שנתן לנו כח זה להמשיך עונג העליון בקיום המצוות ,
שהרי זוהי מתנה גדולה ביותר  ,שבכך הר י הוא ' קידש '
והבדיל אותנו אליו יתברך עצמו יותר אפילו מהמלאכים
העליונים  ,שאין בהם כח זה .
]נתבאר לעיל ש'לית מחשבה תפיסא ביה' כי אם
ע"י ז' הרועים של בני ישראל ,שרק על ידם יש בכח
נשמות ישראל להתקשר עם הקב"ה שהוא למעלה
לגמרי מכל גדר הבריאה .וכך הוא גם כאן ,שאף
שניתן לנו כח זה להמשיך בחינת עונג העליון ע"י
קיום המצוות ,בכל זאת ,גם זה אפשרי רק ע"י
ההשפעה המיוחדת של ז' הרועים שמשפיעים אלקות
לנשמות ישראל כדי שתוכלו להתעלות ולהתדבק בו
יתברך .וכמו כן המשכה זו של עונג העליון למטה
באה בכח המשכת ז' הרועים .וזהו שממשיך[:

 (59ראה תניא פרק מו )סה ,ב( .לקו"ת פ' במדבר ח ,ג .שמע"צ פג ,ג.

פרשה

והיינו ,על ידי המשכת ז' רועים ,ואהרן בכללם ,
שעליו נאמר "בהעלותך את הנרות" ,שהוא
המעלה )' בהעלות ך' ל' העלאה ]ולא ' בהדליקך'[( את
הנשמות ]הנקראות 'נרות' [ "אל מול פני המנורה"
כו' ] להתעלות עד ל ' פני המנורה ' ,היינו פנימיותו ועצמיותו ,
63
להיותן מובדלות אליו יתברך ע צמו ע "י קיום המצוות[.
60

61
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כאמור ' לית מחשבה תפיסא ביה ' כי אם ע " י ז ' הרועים ,
שהם משפיעים בנשמות ישראל חיות ואלקות להיות בהן הכח
להתעלות מעל גדרי מציאותן ולהכלל בו יתברך עצמו  .וכך
גם בנוגע לענייננו  ,שלולי השפעה זו הנמשכת ע " י ז ' הרועים ,
אין בכח הנשמות בפני עצמן ל פעול כל זאת – היינו המשכת
העונג העליון – כי סוף כל סוף  ,הרי הנשמות הן נבראים

 (60ראה לקו"ש ח"כ ע' .643
 (61במדבר ח ,ב.
 (62שם.
) (63ענין 'פני המנורה' יש לומר פרצוף הפנימי דמלכות )כמבואר
לעיל שהמנורה היא מלכות ,ו'פני המנורה' היינו פנימיות דמלכות( הנקראת

'כנסת ישראל' ,פנימית הדבור ,ונקראת מחשבה' ,ישראל עלו
במחשבה'; ופרצוף החיצון ,בחי' דבור ,שמשם שרש המלאכים.
ועיין מ"ש מזה ב'ביאור' ע"פ אחת היא יונתי .וע"כ היא בחי' מנורה,
כלי לקבל השמן והפתילה לתוכה ,שהוא היחוד העליון והמשכת
אור א"ס ב"ה הסכ"ע בממכ"ע ,כמ"ש במק"מ פ' פנחס )דף רי"ט
ע"א( גבי דאתאחדא פתילה כו' .וזהו 'אשר קדשנו כו'' ,כמו
'מקודשת לי' ממש ,והשמן נמשך ממוחין דאבא ,ושרשו מבחי'
כשמן הטוב על הראש גלגלתא דא"א שמשם שרש המצות ועיין
בזח"ג אמור )דפ"ח ע"ב(.
וביאור הענין :כי פירוש 'ראש' היינו כמ"ש "והוי"ה בראשם"
)במיכה סס"י ב'( .והנה כתיב שאו ידיכם קדש וברכו את ה'
שממשיכים ברכה בשם הוי' והיינו מעצמות אור א"ס ב"ה שהוא
בחינת 'קדש העליון' שלמעלה מבחי' קדוש בוא"ו .וזהו פי' 'הקב"ה',
שבחי' קדוש בוא"ו הוא 'ברוך' מבחי' 'קדש העליון' ,והיינו ע"י קיום
המצות .שזהו ענין 'נר מצוה'' ,רמ"ח אברין' .ו'תרין דרועין' זהו 'שאו
ידיכם' ,והיינו קבלת עול מלכות שמים שבשני פסוקים הראשונים
ד'שמע ישראל' ו'ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד' .וכמ"ש במ"א
בד"ה צאינה וראינה .וברכה והמשכה זו זהו בחינת 'כשמן הטוב על
הראש' ,כי השמן נקרא 'שמן משחת קדש' ,ומשם נמשך הברכה
בשם הוי' הנקרא 'ראש' .וזהו 'בשעה שישראל עונין אמן יהא שמיה
רבה מברך ,הקב"ה מנענע בראשו' .ואחר כך 'יורד על הזקן' ,זהו
הלכות התורה .כי י"ג מדות שהתורה נדרשת בהן הן י"ג תיקוני
דיקנא .גם פירוש 'זקן' – שקנה חכמה ,וכענין הנ"ל בפירוש 'קנה
חכמה קנה בינה' ,וב' פעמים הזקן זקן ,זהו תורה שבכתב ותורה
שבעל פה' ,שיורד על פי מדותיו' ,להאיר בבחי' ממלא כל עלמין
כו' .וכל זה הוא ענין השמן והפתילה הנמשך בהנר(.

חסידישע

~ ראיתי והנה מנורת זהב ~

מוגבלים  ,כנ " ל  .אלא רק באמצעות ההשפעה הנמשכת מז '
הרועים יש בהן כח נעלה זה .
וזהו הפירוש הפנימי במה שנאמר על אהרן  ,שגם הוא
נכלל בז' הרועים של בני ישראל  ' ,בהעלותך את הנרות ',
שעניינו ותפקידו הפרטי בתור אחד מרועי ישראל הוא
' להעלות ' את ה ' נרות ' – היינו הנשמות – להיותן מתעלות
אליו יתברך ע " י שמשפיע בהם כח זה להמשיך מבחינת עונג
העליון בקיום המצוות .
פרק ו
התגלות העונג העליון המלובש במצוות ע"י עסק התורה

וכל זה הוא ביאור 'נר הנשמה' ו'נר המצות'.
כל הנ " ל היה הביאור כיצד הנשמה היא ' נר ' היינו כלי
לקבל את ההמשכה של המצוה  ,וכיצד המצוה היא ' נר ' היינו
השמן שנמשך בתוך הכלי  ,מאחר שהמצוה היא המשכת
התענוג העליון  ,שזה נעשה דוקא בכח נשמות ישראל להיותן
מבחינת ' פנימיות העולמות ' .

ולהבין ביאור "ותורה אור" ,הוא:
עדיין יש לבאר ענין ' ותורה אור ' ,שהתורה היא בדוגמת
אור הנ ר  ,שהיא המגלה את האור וההמשכה העליונה הזו
שבאה ע " י המצוות  ,כמבואר לעיל .

כי הנה' ,אורייתא מחכמה נפקת' .
64

מובא בזהר ש ' אורייתא מחכמה נפקת ' ) התורה יוצאת
מחכמה (  ,היינו  ,דשורש ומקור התורה למעלה הוא בחכמתו
ית ' ,חכמה דאצילות  ,ולכן הסברות וההלכות שבתורה – כמו
אם יטעון ראובן כך ושמעון כך יהי ' הפסק כך – הן מצד שכן
מחוייב בחכמתו של הקב " ה .

וחכמה יש בה גילוי התענוג ,כנודע  ,שכשנופל
איזה דבר חכמה באדם ]אז[ מתמלא שמחה
ותענוג.

פרשה
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מבואר לעיל שהרצון הוא כלי להתלבשות העונג  ,שהרי
התענוג הוא פנימיות הרצון כאמור לעיל  ,אך ביחד עם זה ,
העונג אינו בגילוי בהרצון ,כפי שנתבאר שאף שנמשך לנו
העונג העליון ע " י קיום המצוות  ,אין העונג מתגלה אלינו ע " י
זה  ,אלא נשאר בהעלם בתוך המצוה  ,וזה נחשב ל ' לקיחה ע " י
דבר אחר ' ,כי הכלי של הרצון עדיין מעלים על העונג
המלובש בו .
אולם  ,גילוי העונג נעשה דוקא בבחינת ה חכמה שלמטה
מהרצון  .וכפי שאנו רואים במוחש בנפש האדם  ,שבחכמה יש
בה גילוי התענוג  ,שהרי כשנופל באדם איזה דבר חכמה  ,אז
מתמלא שמחה ותענוג הרבה כתוצאה מזה  .וכך גם למעלה ,
שדוקא בבחינת חכמתו יתברך ישנה התגלות העונג העליון .

וכך התורה ,שהיא בחינת חכמה ,יש בה בחינת
גילוי עונג העליון ב"ה ,ובה ועל ידה מתגלה עונג
העליון המלובש במצות ,שהם בחינת רצון ,ששם
] -במצות[ מלובש העונג בהעלם ,ועל ידי התורה
מתגלה העונג ההוא.
אף על פי שבקיום המצוות נמשך העונג למטה  ,אך
עדיין אינו מתגלה על ידי זה  ,ו גילוי העונג העליון הוא רק
ע " י בחינת הח כמה  ,היינו בחכמת התורה  ,שע " י לימוד
התורה נפעל גילוי העונג העליון המלובש במצוות בבחינת
העלם בלבד .
וזהו למשל כמו באדם  ,שאף שהעונג מלובש בהרצון,
היינו שתענוג האדם בדבר מסוים ' מניע ' ומנהיג את רצונו
להמשך לדבר זה דוקא  ,אך הנה בכל זאת  ,אין התענוג
מורגש וגלוי ברצון זה  ,רק שנודע שמאחר שהוא רוצה בכך
מן ההכרח שמלובש בזה עונג  ,כי מאין בא לו הרצון אם לא
שיש בו עונג נפשי בדבר זה  .אבל בחכמה יש גילוי העונג
ממש  .שהרי כמו בהמשל הנ " ל  ,כשנופל במוח אדם איזה דבר
חכמה  ,אזי האדם מתמלא כולו עונג  ,ועונג זה אינו בהעלם
בקרבו כי אם הו א מרגיש אותו מאחר שהוא מתגלה בו .

65

 (64זהר בשלח סב ,א .יתרו פה ,א .רע"מ משפטים קכא ,א .קדושים פא ,א.
חוקת קפב ,א .ואתחנן רסא ,א
(65

ולכן ,נמשלה התורה ל'אור' ,שמאיר את השמן
והפתילה ,ועולה בשם 'אור' על ידי אחיזתה בשמן
ופתילה .וכך התורה ,שהיא פירוש וביאור
המצוה ,הוא גילוי ההארה ] של העונג העליון [
הצפונה וגנוזה במצות ,ובה ועל ידה ] -ע " י חכמת
התורה[ נמשך עונג העליון מהעלם לגילוי.

20

חסידישע

~ בהעלותך ~

וזהו הטעם לכך שהתורה נמשלה ל ' אור ' דוקא ) 'תורה
אור ' (  ,כי כשם שהאור הגשמי מאיר את השמן והפתילה ,
ועולה בשם ' אור ' ע "י אחיזתו בשמן ופתילה  ,כך התורה
שבפשטות בגשמיות היא פירוש וביאור המצוות  ,שמגלה
כיצד המצוה נעשית  ,כנ " ל  ,וכך גם ברוחניות  ,התו רה היא
גילוי ההארה של העונג העליון הצפונה וגנוזה בתוך המצוות ,
ובה ועל ידה נמשך עונג העליון מהעלם לגילוי .

וזהו על דרך ענין 'ש"י עולמות' הנמשכים מחכמה
ובינה ,שבהם גילוי התענוג העליון כו'.
וענין זה שהתורה היא ה ' אור ' והגילוי של העונג העליון
שבמצוות  ,הוא על ד רך המבואר לעיל לגבי העונג האלקי
המאיר בגן עדן  ,שכדי שנשמה מוגבלת תוכל להשיג הגילוי
ההוא  ,יש צורך ב ' ש " י עולמות ' ,ומבואר בספרי קבלה
שעולמות אלו נמשכים מחכמה ובינה ) ראה בהגהת הצ " צ לעיל ( ,
הרי שיש בסגולת החכמה לגרום להתגלות התענוג דוקא  .וכך
גם כאן  ,שדוקא החכמה יש בכחה להביא ל גילוי התענוג
האלקי השורה במצוות .

גם כי עיקר התגלות אור אין סוף בבחינת אור
פנימי הוא רק בחכמה  ,כמו שכתוב "הוי"ה
69 68
בחכמה" ,כמ"ש במקום אחר .
66

67

פרשה

ומלבד זאת שיש לחכמה קשר מיוחד עם התענוג שלכן
ביכולתה לגרום להתגלות התענוג  ,הנה ידוע שעיקר התגלות
אור אין סוף ב " ה ) ענין העונג העליון  ,שהוא בבחינת פנימיות
הכתר  ,עתיק  ,והוא אור א " ס ב " ה עצמו ( בבחינת אור פנימי
הוא בחכמה דוקא  ,וכמרומז בכתוב ' הוי ' בחכמה ' ,ש ' הוי ''
הוא שם העצם וקאי על אור א " ס ב " ה עצמו  ,והוא שורה
ומתגלה ' בחכמה ' דוקא .
והטעם לכך הוא  ,משום שחכמה היא אחת מעשר
הספירות העליונות  ,שהן עשר כלים שדרכם אור אין סוף
ב " ה בא לידי גילוי בעולמות  ,אך החכמה היא הספירה
הראשונה והנעלית יותר  ,ומשום כך יש בה תכונת הביטול
ביותר  ,ובגלל זה דוקא בה יש השראת אור אין סוף ב " ה ,
ואחר כך בא ונמשך בשאר עשר הספירות  .נמצא  ,שחכמה
דוקא מביאה לידי השראת והתגלות אור אין סוף ב " ה בצורה
פנימית  ,כי הספירות הם בחינת כלים שעניינם להכיל ולהגביל
את האור שיבוא לבחינת המשכה והתלבשות פנימית בעולמות
ונבראים  ,והתלבשות פנימית זהו ענין הגילוי  ,משא " כ כשיש
הארה של הדבר ואינו בהתלבשות פנימית  ,שאז אין זה ענ ין
הגילוי כי עדיין לא בא אל הזולת .
ולכך  ,התגלות העונג העליון הוא בחכמה דוקא  ,כי
החכמה  ,כאמור  ,מביאה לידי השראה והתגלות פנימית של
אור אין סוף ב " ה .

פרק ז
 (66ראה תניא פרק לה בהגה"ה.
 (67משלי ג ,יט.
 (68וע' בהרמ"ז פ' פקודי )דף ר"כ ע"ב( פי' אור הוא חכמה,

שבחכמה כו' .ובענין הפתילה לפמ"ש במא"א אות פ' ס"ל שהוא
בבחי' שם ב"ן ,וכ"כ בתו"א בביאור ע"פ כי אתה נרי ,אפ"ל דזה
שייך ג"כ לנש"י .כי הנה ,הגם שמה שנק' נר זהו מצד שהנשמות עלו
במחשבה ,ע"כ הם כלי לקבל את השמן והאור כנ"ל ,עכ"ז ,הרי לא
נתנה להם התורה רק ע"י התלבשותה בגוף ונפש הבהמית לברר
שם ב"ן כו' ,וזהו ענין הפתילה ,שבה דוקא נתלה האור של התורה
כו' ,אך לפמש"ל בשם המקדש מלך פ' פנחס דף רי"ט ,הפתילה
היא יסוד כו' הממשיך השמן .וזהו ע"ד מ"ש כשמן הטוב כו' כטל
חרמון שיורד על הררי ציון כו' ,שבחי' 'ציון' זהו מדת 'צדיק יסוד
עולם' כו' ,ובו ועל ידו נמשך השמן הטוב כו'.
 (69קיצור :וזהו אשר קדשנו .תענוג אשריך ישראל קדשנו קדש
הבדלה .והיינו במצותיו לקיחה ע"י ד"א כי המלאכים בקשו אשר
תנה הודך בחי' אשר הנ"ל ולא נתנה להם לפי ששרשם מהדבור
אינן נר וכלי להמשכה הנ"ל רק הנשמות לפי שעלו במחשבה הם
נר .ופי' כשמן הטוב על הראש .ע"ד וה' בראשם .וכתיב שאו ידיכם
קדש וברכו את ה' .ידיכם תרין דרועין שהם קעומ"ש עם רמ"ח מ"ע
הם נר .וברכו זהו פי' הקב"ה וזהו כשמן הטוב על הראש שמן

הביאור הפנימי במאמר רז"ל שב'שמע' הוא 'קבלת עול
מלכות שמים'; ביאור ענין 'גולה על ראשה' ,ו'עד פרחה'

ה .אך ,הנה ,כל זה היא בחינת התורה ומצות
כאשר הן למעלה במקורן העליון ,שהמצות הן הן
רצונו יתברך שלמעלה מהחכמה ,והתורה היא
בחינת חכמה ,שהיא פירוש וביאור המצוה,
ומדריגתה למטה ממדריגת המצוה.
כפי שהדברים הם למעלה בשרשם הנה המצוות הן
למעלה יותר מהתורה  ,שכן המצוות שרשן ב רצונו יתברך

משחת קודש .ואח"כ על הזקן שקנה חכמה קנה בינה תשב"כ
ותשבע"פ והתורה היא אור שהיא חכמה שבה גילוי התענוג.

חסידישע

~ ראיתי והנה מנורת זהב ~

שלמעלה מחכמתו  ,וכדמוכח מכך שכל ענין התורה הוא כדי
לבאר את המצוות  ,הרי שהמצוות הן למעלה מ התורה והתורה
באה רק לבאר את פרטיהן .

אבל כדי להמשיך האדם על נפשו מלמעלה למטה
להיות נמשך גילוי בחינת התורה ומצוה בנפש
ֶיה"
האדם ,הנה ,כתיב " ְו ַה ָח ְכ ָמה ְתּ ַחיֶּה ְב ָעל ָ
)בקהלת סי' ז' י"ב( – 'החכמה' ,היא התורה' ,תחיה
בעליה' ,פירוש' :בעליה' הן המצות ,שהן בעלים
של תורה ,וכמאמר רז"ל ' :גדול תלמוד שמביא
לידי מעשה'.
70

אולם  ,זהו הכל איך הדברים הם למעלה בשרשם  ,אבל
כדי להמשיך האדם על נפשו מלמעלה למטה שיהיה גילוי
בחינת התורה והמצוות בנפשו  ,הנה להתורה יש מעלה
ועדיפות על המצוות  ,וכמרומז בהפסוק ' והחכמה תחיה
בעליה ' ,שפירושו הוא  ' ,החכמה ' קאי על התורה שהיא
חכמתו יתברך  ,ו ' בעליה ' קאי על המצוות  ,שהרי הן הבעלים
על התורה  ,שכן בשרשן הן בדרגא נעלית יותר מהתורה ובכך
הרי הן כ ' בעלים ' על התורה שלמטה מהן .
אך  ,בהמשכה זו של תורה ומצוות למטה להאיר בנפש
האדם נאמר ' והחכמה תחיה בעליה ' ,היינו שהתורה דוקא יש
בה מעלה והיא בכך שבכחה דוקא ' להחיות ' את המצוות
) בעליה ( .ודבר זה נרמז במה שאמרו רז "ל 'גדול תלמוד
] יותר ממעשה מצוות [ ש ] הרי [ מביא לידי מעשה ] המצוות [ ',
נמצא  ,שהתורה כביכול ' מחיה ' את המצוות משום שהיא
מביאה את האדם לעשיית המצוות .

וביאור ענין זה על פי מאמר רז"ל 'למה קדמה
'שמע' ל'והיה אם שמוע' – שבתחלה יקבל עליו
עול מלכות שמים ,ואחר כך יקבל עליו עול
72
מצות'.
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 (70קידושין מ ,ב.
 (71ברכות פ"ב מ"ב.
) (72עיין מ"ש ב'ביאור' ע"פ ונקדשתי בתוך בני ישראל ביאור ג"פ

קדוש דמשם מובן שבחי' קדוש הראשון זהו ענין קבלת עומ"ש וב"פ
קדוש שאחר זה הם תומ"צ ועיין בסידור שער הק"ש בד"ה להבין
ההפרש בין ק"ש לשמו"ע דלשם מבואר ג"כ דע"י ק"ש שהיא קבלת
עול מלכות שמים ממשיכים בחי' יחוד י"ה דשם הוי' שממשיכים
יחוד זה ממקור הראשון מאור א"ס ממש ע"י בכל מאדך כו' וע"י
תומ"צ ממשיכים יחוד ו"ה .ועיין מ"ש ע"פ אלה פקודי המשכן

פרשה

21

הסברת הדברים דלעיל – שבהמשכת בחינת תורה
ומצוות למטה להאיר בנפש האדם יש להתורה מעלה
ועדיפות  ,שדוקא היא ' מחיה בעליה ' ו ' מביא לידי מעשה ' –
תובן ע " פ בי אור פנימי במאמר רז " ל ' למה קדמה ] פרשת [
' שמע ' ל ] פרשת [ ' והי ה אם שמוע ' ] בק " ש [ – שבתחלה יקבל
עליו עול מלכות שמים ] כמפורש בפרשת ' שמע ' – ' ה '
אחד ' [  ,ואח ר כ ך יקבל עליו עול מצות ] כמפורש בפרשת
' והיה אם שמוע תשמעו אל מצותי [ '  .שכן  ' ,קבלת עול מלכות
שמים ' היא ענין התורה ) כפי שיבאר להלן (  ,ו ' קבלת עולם
מצות ' היא ענין המצוות  ,וחז " ל אומרים שתחילה על האדם
לקבל על עצמו ' עול מלכות שמים ' ,תורה  ,כדי שאחר כך
יכול להגיע לקבלת עול מצוות  ,ענין המצוות  ,הרי שהתורה
) קבלת עול מלכות שמים ( מביאה לידי גילוי המצוות .
והנה  ,ממאמר רז " ל זה משמע ש קבלת עול מלכותו
יתברך אין עניינה קבלה לשמוע ולציית להקב " ה ולקיים את
גזירותיו ) שהרי זהו ענין קבלת עול מצוות (  ,אלא לקבל עליו
את עצם הענין שהקב " ה הוא ' מלך ' )גם ללא קשר עם קיום
פקודותיו ( .וזהו שהולך ומבאר אשר התוכן הפנימי שבקבלה
זו הוא  ,שבאמירת ' שמע ישראל גו ' ואהבת וגו '' על האדם
לקבל על עצמו את אחדותו יתברך האמיתית  ,כלומר לעורר
בעצמו תשוקה ורצון ש ' הוי '' יהיה ' אלקיך ' ,שאחדותו יתברך
משכן העדות .עוי"ל בענין הקדמת עומ"ש לעול מצות ע"ד שנת'
בד"ה צאינה וראינה בפי' שקשרו להם שני כתרים א' כנגד נעשה
ואחד כנגד נשמע .כיהנה ביאור מלת נשמע הוא להיות בטל לדבר
תורה המדברת בפיו שהיא רצונו ית' כאילו שומע שהשכינה
מדברת מתוך גרונו וכמ"ש תען לשוני אמרתך כו' והקדימו לזה
בחי' נעשה להיות בטל לבעל הרצון הוא אור א"ס ב"ה לבדו בעצמו
שע"י ביטול זה נמשך בחינת נשמע המשכה מלמעלה למטה כי רוח
אייתי רוח ואמשיך רוח .עכ"ד המבוארים שם .ועד"ז י"ל ההפרש בין
קבלת עומ"ש שהוא להיות בטל לבעל הרצון ועול מצות הוא
להיות בטל לרצונו ית' המלובש בתומ"צ וכנגד זה נמשך שני
כתרים .שהם בחי' סכ"ע ומה שלמעלה מסכ"ע אדון הנפלאות גאה
גאה כו' ונק' ע"פ לשון הקבלה ע"י וא"א .והנה בבחי' כתר שע"י
נשמע הם ג"כ תר"ך עמודי אור הנמשכים ע"י המצות .שמהם נמשך
ש"י עולמות לצדיקים .אכן ע"י קבלת עומ"ש נמשך ע"ד הכתר
שכנגד נעשה כי כתר זה נמשך ממלכות דא"ס ממש שנמשך להיות
כתר ועטרה על הראש ולכן הוא נמשך ע"י קבלת עול מלכות שמים
דוקא כו' ונמשך אח"כ בבחי' ונשמע .ולקשר זה עם מ"ש תחלה
דע"י קבלת עומ"ש נמשך יחוד י"ה וע"י עול מצות נמשך יחוד ו"ה.
י"ל כמ"ש בעטרה שעטרה לו אמו זו כנסת ישראל ביום חתונתו זו
מתן תורה הרי הכתר והעטרה הוא מקור היחוד שע"י תומ"צ
וכמ"כ מקור יחוד י"ה .וא"כ ב' בחי' הנ"ל דיחוד י"ה ויחו ד ו"ה
שרשן נמשך ע"י גילוי ב' בחי' כתרים הנ"ל ועיין מ"ש בת"א בד"ה
כי עמך מקור חיים ובד"ה לכן אמור לבני ישראל ,ובהביאור
בסופו(.

חסידישע
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פרשה

~ בהעלותך ~

) ה ' אחד ( תאיר ותחדור בנפשו פנימה  ,וזוהי הדביקות
האמיתית של האדם בו יתברך ) ראה תו " א חיי שרה טז  ,א ( .

והענין :
73

לבאר את המשמעות הפנימית בקבלת עול מלכותו
שבפרשה ראשונה דק " ש .

כי הנה ,קבלת עול מלכות שמים הוא הפרשה
ראשונה "שמע ישראל הוי' אלקינו הוי' אחד".
כאמור לעיל חז " ל אומרים שקבלת עול מלכות שמים
היא בפרשה ראשונה של ק " ש  ,שעיקרה הוא ' שמע ישראל
הוי ' אלקינו הוי ' אחד ' .
]והולך ומבאר תוכנו הפנימי של פסוק זה וכיצד
הוא ענין קבלת עול מלכות שמים[:

פירוש 'שמע' לשון הבנה  ,כמו שאומרים בברכת
אהבת עולם' :ותן בלבנו בינה להבין ולהשכיל',
'להבין' דבר מתוך דבר  ,ו'להשכיל' בעיני ראיה
דבר הנולד מ'אין' ל'יש' כו' .
74

75
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וענין זה של ההתבוננות ב ' אחד ' הוא על דרך הפירוש
הפנימי במה שאומרים בברכות ק " ש  ' :ותן בלבנו בינה להבין
ולהשכיל ' ,שמבקשים שהקב " ה יתן בנו את היכולת והכח
' להבין ' ולהתבונן היטב בזה שהכל נברא מ ' אין' ל ' יש ' ממנו
יתברך  ,שכן ע " י התבוננות זו ניתן לקבל על עצמנו עול
מלכותו באמת  ,להחדיר בנו את ההכרה של ' ה ' אחד ' ,שהוא
יתברך המציאות האמיתית היחידה והכל בטל אליו וכלא
חשיב לגביו  ,וכפי שממשיך .
]כעת חוזר לתיאור המנורה של זכריה ומבאר
עוד פרט בהמנורה ומשמעותו בעבודת ה'[:

והתבוננות זו ] -בענין 'ה' אחד'[ הוא ענין "וגולה על
ראשה" .
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ה 'גולה על ראשה ' בפשטות היתה הספל שבו מונח
השמן  ,וממנו היה נשפך ונמשך שמן לכל ז ' נרות המנורה ,
וזהו ענין התבוננות זו  ,כפי שממשיך .
]ומבאר שייכות ה'גולה על ראשה' להתבוננות
זו[:

כי המנורה "שבעה נרותיה עליה" – בחינת ז'
מדות" ,לך הוי' הגדולה והגבורה כו'"  ,בחינות
אהבה ויראה כו'.

' שמע ' הוא מלשון הבנה ) ראה בהערה  , ( 74ופירוש הכתו ב
' שמע ישראל  . .ה' אחד ' הוא  ,שמוטל על כל אחד מישראל
' לשמוע ' היינו להבין ולהתבונן ) -להעמיק דעתו ולתקוע
מחשבתו בזה עד שהענין נכנס ונקלט במוחו היטב ( בענין ' ה '
אחד ' ,שהכוונה היא ) לא רק לפי פשוטו שיש רק אלקה אחד
ואין שני לו ,אלא ( שאין עוד מציאות אמיתית קיימת מ לבדו
יתברך  ,שזהו אחדותו יתברך כפי שנתבארה בתורת
החסידות  ,ש ' אין עוד ] מציאות [ מלבדו ' ,כי הכל בטל אליו
בביטול מוחלט ו ' כולא קמיה כלא חשיב ' ממש  ,שהרי כל
המציאות צריכה אליו יתברך שהוא יחדש ויהווה אותו בכל
רגע ובמילא הכל בטל אליו בביטול גמור ) כפי שיבאר להלן
בפרטי ות יותר מהות ענין זה של אחדותו יתברך (.

והנה ,קיום 'ואהבת' הוא על ידי התבוננות
ב'אחד'  ,בחינת 'יחודא עילאה'  ,איך ד'כולא
קמיה כלא' ובטלים במציאות ממש ,רק ש'בטובו

 (73בהבא להלן בענין 'קבלת עול מלכות שמים' ע"פ פנימיות העינינים
ראה לקו"ת פ' תבא ד"ה תחת אשר לא עבדת מב ,ג ואילך .ובחסידות
מבוארת על מאמר זה ס' עבודת התפלה ע' נד-נה.
 (74כמו 'דבר כי שומע עבדך' )שמואל-א ג ,י( – מאמרי אדמו"ר הזקן
תקס"ג ח"ג )ע' תרעז( ,ובכמה מקומות .וראה רש"י מקץ מא ,טו' :תשמע,
לשון הבנה והאזנה' .ועוד .ובזהר )אידרא רבא( ח"ג קלח ,ב' :שמע ,כלומר:
הבן'.
 (75מדרש משלי )בובר( א ב .וראה תו"א ריש פרשת בראשית.
 (76ראה תניא פרק מב.

 (77זכריה ד ,ב.
 (78דברי הימים א כט ,יא.
 (79ראה חסידות מבוארת ס' עבודת התפלה ע' לט )ביאור הענין מדוע
ההתבוננות באחדות ה' מעוררת אהבת ה'(.
 (80זהר חלק א יב ,א .יח ,ב .וראה דרך מצותיך 'שרש מצות התפלה' פרק
כב-כג )ביאור עניינם(.
 (81זהר חלק א יא ,ב .זהר בהקדמה יא ,ב .ראשית חכמה שער היראה
ש"א ,פ"ז ז ,רע"א.

78

המנורה עצמה  ,בניגוד לה 'גולה על ראשה ' ,מורכבת מז '
נרות  ,והם כנגד ז ' המדות ) המנויות בפסוק ' לך ה ' הגדולה
) חסד ( והגבורה והתפארת והנצח וההוד  ,כי כל בשמים ובארץ
) יסוד (  ,לך ה ' הממלכה ) מלכות ( ' (  ,שהן אהבה  ,יר אה ,
רחמים וכו ' .

80

79

81

חסידישע

~ ראיתי והנה מנורת זהב ~

מחדש בכל יום' 'יש' מ'אין' ממש ,ואי לזאת
82

] שהכל בטל במציאות אצלו ית ' ,רק שמחדש את הכל מאין
ליש בכל רגע ממש[ ,הוא 'אחד' ממש" ,בשמים

ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד" .
83

" ראשית הדברים המעוררים האהבה והיראה  ,ויסודן ,
היא האמונה הטהורה ונאמנה ביחודו ואחדותו יתברך " ) תניא
הקדמה לשער היחוד והאמונה (  ,היינו  ,שהדבר העיקרי שעל ידו
ניתן להתעורר באהבת ה ' הוא ההתבוננות בענין אחדותו
יתברך האמיתית  ,שזהו ענין הנאמר בק " ש  ' :ה ' אחד ' .
ו " אמיתת הפירוש ב ' ה ' אחד ' אין רצה לומר רק לשלול
שאין עוד אלקה ח " ו  ,אלא רצה לומר שהוא יתברך אחד ,
והעולם וכל אשר בו בטל במציאות עד שהוא כאילו אינם
במציאות  ,רק שהשי "ת לבד נמצא  . .הוא יתברך הוא
הנמצא  ,וזהו פירוש ' אין עוד מל בדו ' " ) ל ' כ " ק אדמו " ר האמצעי
בהקדמה לספרו ' אמרי בינה' ( .
שכן  ,הקב " ה עצמו הוא למעלה באין ערוך מכל גדר
הבריאה  ,ולגביו הרי כאילו כל הבריאה אינה קיימת כלל,
ו ' כולא קמיה כלא חשיב ' ,שמלכתחילה אין כל חשיבות
ונתינת מקום למציאות העולמות מאחר שהוא יתברך למעלה
באין ערו ך מהם  .רק שהוא מהווה אותם בדרך ' יש מאין ',
שהתהוות זו צריכה להיות תמידית בכל רגע ממש  ,שאם לא
כן כל העולמות יחזרו להיות אין מאפס כמו שהיו קודם ששת
ימי בראשית  ,שמציאות כל הדברים תלויה בכך שהקב " ה
ימשיך לחדש אותם  .ונמצא  ,שבאמת הכל בטל לגמרי אליו
יתברך וכאילו אי נו קיים כלל  ,וזהו שהעולמות מתהווים
ונעשים למציאות ' יש ' ודבר נפרד  ,אין מציאות זו אמיתית ,
שהרי עליה להתחדש בכל רגע ממנו יתברך  ,ואם כן גם
בשעה שהעולמות קיימים  ,אין להם מציאות בפני עצמם חוץ
מהאור האלקי המהווה אותם  .ואם כן  ,הוא ' אחד ' ממש ,
ש ' אין עוד מלבדו ' .

ועל ידי כן
'ואהבת'.

פרשה

] -ההתבוננות ב ' אחד ' הנ " ל [

נמשך להיות

ע " י התבוננות זו בכך שהקב " ה הוא המציאות האמיתית
היחידה ובאמת אין דבר אחר שיש לו מציאות בפני עצמו ,
מכך יתעורר באהבה ותשוקה לדבקה בו יתברך  ,כי אז יכיר

23

אשר הכל כאין ואפס לגבי ה ' ,וירצה להתקשר עם המציאות
היחיד ה האמיתית – הקב " ה עצמו  " ,כי באמת ' אין עוד
מלבדו ' ,ולמי יחפוץ זולתו ? " ) לקו " ת פ ' פנחס ד " ה צו את בני ישראל
הב' ( .
וזהו שקיום ' ואהבת את ה ' אלקיך ' הוא ע " י ההתבוננות
במה שאומרים לפני זה ' ה ' אחד ' .

וזהו בחינת 'קבלת עול מלכות שמים' ,שיהיה
'הוי'' בבחינת 'אלקיך' ממש כו' ,כמ"ש במקום
אחר .
84

וזהו התוכן הפנימי שבקבלת עול מלכות שמים בפ '
ראשונה דק " ש  ,היינו שבאמירת ' שמע ישראל  . .ה' אחד '
צריך האדם לקבל על עצמו את אחדותו יתברך האמיתית ,
לעורר בעצמו תשוקה וחפץ ש ' הוי '' יהיה ' אלקיך ' ,שאחדותו
יתברך ) ה ' אחד ( תאיר ותתגלה בנפשו .
שכן  ,זהו הפירוש הפנימי בכתוב ' ואהבת את ה ' אלקיך '
– " אהבה משרש ' אבה ' ,שהוא מלשון חפץ ורצון " ) תו  ,א מקץ
לד ,ג (  ,כלומר  ,שהאדם צריך לרצות ולהשתוקק לאלקות .
והכוונה ב ' ואהבת את הוי' אלקיך ' – דלכאורה היה
מספיק לכתוב ' ואהבת את ה '' – היא  ,שעל האדם לרצות
שבחינת הי ' יהיה ב בחינת ' אלקיך ' ,היינו " שיהיה בחינת שם
הוי ' מאיר ומתגלה בך כל כך עד שיהא ] הוי ' [ נקרא על שמך
– להיות ' אלקיך ' ,אלקים שלך " ) לקו " ת ר " פ ראה ( .
כלומר  ' :הוי '' הוא שם העצם וקאי על הקב " ה עצמו ,
האמת האלקית כפי שהיא קמיה יתברך  ,ואילו ' אלקיך ',
) אלקה שלך ( הוא מלשון כח ) כמו ' ואת אילי הארץ לקח ',
פירוש גיבורי הארץ (  ,היינו ש ' אלקיך ' יכול להתפרש ' כוחך
וחיותך '  .וזהו ' ואהבת את הוי ' אלקיך ' – שהאדם צריך
להגיע לידי רצון שבחינת הוי ' – אור אין סוף ב " ה עצמו –
יהיה ' אלקיך ' – כל כוחו וחיותו  ,ש ' הוי ' אחד ' תאיר ותתגלה
בנפשו ותחדור בכל מציאות ו .
ובזה האדם מקבל על עצמו עול מלכותו יתברך בצורה
הכי אמיתית  ,שאלקותו חודרת בכל מציאותו עד שנעשה כל
כחו וחיותו .

ו'כל המאריך באחד' בבחינה זו
הנ " ל[ ,ממשיך גילוי אהבה זו ביתר שאת .
85

] -בההתבוננות
86

 (82ברכת ק"ש )יוצר(
 (83דברים ד ,לט.

 (84ראה בלקו"ת תבא שם.

חסידישע
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פרשה

~ בהעלותך ~

ככל מה שיאריך בהתבוננות זו ד ' ה ' אחד ' ,ימשיך
ויעורר אהבה גדולה יותר  ,שכן האהבה מתעוררת
מההתבוננות  ,ולפי ערך טיב התבוננותו כך תהיה איכות
האהבה  ,וכדי להגיע להתבוננות ברורה ביותר עם כל הפרטים
שבזה  ,עליו להתבונן באריכות בזמן .

וזהו הענין "וגולה על ראשה" ] -ההתבוננות[ ,שמזה
87
נמשך 'ז' נרותיה' ] -המדות ,היינו אהבה ויראה[.
בפשטות 'גולה על ראשה ' ,כאמור  ,הוא הספל שממנו
נמשך השמן לז' נרות המנורה  ,וכך גם ברוחניות בעבודת ה ',
שה 'גולה על ראשה ' קאי על הדבר המוליד וגורם לז ' נרות
אלו  ,היינו להתעוררות ז ' המדות  ,וזהו ענין ההתבוננות הנ " ל
שגורמת להתעוררות אהבת ה ' ,כאמור  ,בחינת ' ואהבת ' .

והנה ,מ'ואהבת' עד 'ובשעריך' הם מ"ב תיבין,
כנגד שם מ"ב ד'אנא בכח גדולת'  ,שהוא ענין
ההעלאה כו' .ויש בו ] -ב'אנא בכח'[ ז' פסוקים,
ובכל אחד ששה תיבות ] סך הכל מ " ב תיבות  ,כנגד שם
מ " ב[ ,על דרך "בשתים יכסה כו' ובשתים
יעופף" .

הפנימי  ,כאמור  ,הוא לעורר באדם אהבת ה ' ותשוקה גדולה
לדבקה בו יתברך ע " י ההתבוננות ב ' ה ' אחד ' ,שכל זה הוא
ענין העלאת האדם מלמטה למעלה להגיע לדביקות בהקב " ה .
וזהו בחינת שם מ " ב דתפלת ' אנא בכח ' ,שיש בה ז '
פסוקים ובכל פסוק ו ' תיבות שביחד זה עולה למ " ב כנגד שם
מ " ב  .ותפלה זו נתקנה לאמרה בכל פעם בתפלה שעולים
מדרגא אחת לדרגא אחרת נעלית יותר  ,כמו בק " ש שעל
המטה קודם שהנש מה עולה וחוזרת למעלה לשרשה  ,אומרים
תפלה זו  ,שכאמור היא בבחינת ההעלאה .
וזהו על דרך הכתוב ' ְשׂ ָר פִ ים עֹמְ ִד ים מִ ַמּ ַע ל לוֹ ֵשׁ שׁ
כְּ נָ ַפ יִם ֵשׁ שׁ כְּ נָ ַפ יִם ְל ֶא ָח ד בִּ ְשׁ ַתּ יִם ְי ַכ ֶסּ ה ָפ נָיו וּ ִב ְשׁ ַתּ יִם ְי ַכ ֶסּ ה
ַר ְג ָל יו וּ ִב ְשׁ ַתּ יִם יְעוֹ ֵפ ף ' ,הרי שיש ו ' כנפים לכל מלאך וזה
רומז לשש התיבות שבכל ז ' הפסוקים ד ' אנא בכח ' ,וכנפים
אלו ענינם הוא כדי לעופף בהם למעלה מעלה  ,כעין שם מ "ב
שהוא בבחינת העליה מלמטה למעלה  ,כאמרו לעיל .

88

89

פ ' ראשונה שבק " ש ) מ ' ואהבת ' עד ' ובשעריך ' ( יש בה
מ " ב תיבות  ,וזהו כנגד שם מ " ב  ,שהוא שייך לגבורה שעניינה
עלייה מלמטה למעלה ) כטבע האש  ,שהיא בבחינת הגבורה ,
לעלות מלמטה למעלה ( .וזהו ענין פרשה זו דק " ש  ,שתוכנה

 (85ראה ברכות יג ,ב.
 (86אולי מרמז להפירוש הפנימי במאמר רז"ל זה 'כל המאריך באחד
מאריכין לו ימיו ושנותיו' ,ש'ימיו' קאי על אור וחסד – אהבה – וע"י
שמתבונן בתוכן ענין 'אחד' ב'אריכות' ,מזה נעשה גם 'אריכות' בבחינת
'ימיו' – היינו אהבת ה' ,שאהבתו את ה' מתגלית ביתר שאת וביתר עוז
)ראה לקו"ת פ' ואתחנן יב ,ב(.
) (87כי 'ראשה' זהו כמ"ש "וה' בראשם" ,כנ"ל .והוא כמ"ש

ושכנתי בתוכם .בתוכו לא נאמר אלא בתוכם וזהו ג"כ ענין ישראל
לי ראש .ובהגולה היה השמן בחי' כשמן הטוב על הראש כו' כנ"ל
ולעיל נתבאר בחינה זו בענין ההמשכה שע"י המצות .וכמ"כ בענין
ההמשכה שע"י קבלת עול מלכות שמים .דהיינו ענין שאו ידיכם
שהם שמע ישראל ובשכמל"ו ועי"ז ממשיכים מבחי' קדש העליון
בחי' שמן משחת קדש להיות וברכו את הוי' .ובזח"ב תרומה קנ"ח
א' רישא דמנרתא בינה כו' ,והיינו ההתבוננות בשמע ישראל(.
 (88ראה לקו"ת ואתחנן יב ,ג .מאמרי אדה"ז פרשיות ע' תשח ובהנסמן
לשם.
 (89ישעי' ו ,ב.

וזהו ענין "עד פרחה".
ועל ענין העלאה זו שבפרשה הראשונה דק " ש רומז מה
שנאמר על המנורה ' עד פרחה ' ,ש ' פרחה ' הוא מלשון ' לפרוח
באויר ' ולעופף  ,היינו ענין העלייה  ,כדוגמת עליית ועפיפת
המלאכים העליונים ע " י ו ' כנפיהם שרומזים  ,כאמור  ,לו '
התיבות שבז ' הפסוקים ד ' אנא בכח ' .

וזהו ענין "שבעה נרותיה" – ז' מדות הנ"ל ,שהן ז'
פסוקים ד'אנא בכח כו''.
ז ' הפסוקים ד ' אנ א בכח ' מורים על ז ' המדות  ,ושש
התיבות מורות על כך שז ' מדות אלו כלולות בו' המדות
האחרות ) חוץ ממלכות ( .ומאחר ש 'גולה על ראשה ' קאי על
ההתבוננות ד ' ה אחד ' כמבואר לעיל  ,הנה ' שבעה נרותיה '
קאי על ז ' המדות שבאדם המקבלות מהתבוננות זו
ומתעוררות מחמתה  ,שכל זה הוא בבחינת ז ' הפסוקים ד ' אנא
בכח ' שהיא בפרשה הראשונה דק " ש בבחינת העלאה מלמטה
למעלה .

ורש"י פירש "וגולה" כמו "גולות עיליות"
ט"ו( ,לשון מעיין הנובע ,כי בינה נקראת "נהר
91
היוצא מעדן" .
)ביהושע

90

 (90בראשית ב ,י.

חסידישע

~ ראיתי והנה מנורת זהב ~

וכאמור לעיל ש 'גולה ' קאי על ההתבוננות שממנה
נמשכת המדות  ,וזה מתאים עם פירוש רש " י  ,ש 'גולה ' לשון
מעיין הנובע  ,כדוגמת הנהר דבינה  ,היינו ההתבוננות .

ויש בחינת "נחלי שמן" )מיכה סי' ו' ז'( ,ובגמרא :
'תליסר נהרא דאפרסמונא דכיא'.
92

אבל כאן בהמנורה מדובר לא בנהר של מים אלא בשמן
הנמשך מה 'גולה ' אל ז ' הנרות  ,והרי מוצאים בחינת ' נחלי
שמן ' כמבואר במ " א שיש 'תליסר נהרא דאפרסמונא דכיא '
שלש עשרה נהרות של שמן אפרסמון .

גם יש לומר 'וגולה' מענין 'גלגלתא' ,על דרך מ"ש
במדרש רבה סוף קהלת על פסוק "ותרוץ גולת
הזהב" ,זה גולגולת ,והיא בחינת 'אהבה רבה'
93
והרצון שלמעלה מהשכל.
עוד יש לומר ש 'גולה ' הוא מלשון 'גלגלתא ' )גולגולת ( ,
על דרך מה שמבואר במדרש רבה על הפסוק ' ותרוץ גולת
הזהב ' ,שאומר ש 'גולת ' קאי על הגולגולת  .והכוונה ב 'גולה
על ראשה' היא לבחינת ה ' אהבה רבה ' והרצון לדבקה בה '
שלמעלה מבחינת ה ' ראש ' היינו השכל  .שכשם שהגולגולת
היא מעל הראש כך אהבה זו מקורה למעלה מהשכל  ,אלא
רצון חזק שנובע מפנימיות ועצמיות הנפש .

ועוד יש פירושים בענין 'וגולה' ,ויתבאר לקמן אם
94
ירצה ה'.

 (91כמ"ש בד"ה 'אם בחקותי' .ועיין מ"ש בתורה אור פרשת
בראשית בד"ה 'להבין ענין הברכות' ,פירוש 'יום ליום יביע אומר'.
 (92ראה זהר פרשת עקב רסז ,ב.

 (93כמ"ש בד"ה 'שאו את ראש כו' לגלגלתם'.
 (94קיצור :וכ"ז הוא ענין המצות כמו שהן למעלה ,שאזי הן
למעלה מהתורה ,שהם בחי' 'שמן למאור' ו'תורה אור' .אך ,כדי
להמשיך הגילוי בנפש האלקית הוא ע"י התורה ,כי "החכמה תחיה
בעליה" ,שעל ידה יבוא ל'קבלת עול מלכות שמים' שקדם ל'עול
מצות' ,ו'קבלת עול מלכות שמים' ממשיך ממקור הראשון להיות
נמשך בבחינת י"ה דשם הוי' ,וע"י תורה ומצות ממשיכים משם
בבחינת ו"ה ,להיות השם שלם .גם בענין הקדמת נעשה לנשמע
שעי"ז נמשך שני כתרים .ו'קבלת עול מלכות שמים' זהו ענין 'שמע
ישראל' .וזהו 'וגולה על ראשה' ,ומ'ואהבת' עד 'ובשעריך' הן 'שבעה
נרותיה' ,פירוש 'וגולה על ראשה' ע"ד 'כשמן הטוב על הראש',
'שאו ידיכם קדש וברכו כו'' ,כנ"ל.

פרשה
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פרק ח
העבודה הרוחנית המרומזת בכתישת הזית; ביאור פנימי
ב'אין עומדים להתפלל אלא מתוך כובד ראש '

ו .אך ,כדי להיות גילוי האהבה זו תקועה בלבו
ונפשו של אדם ,להיות "ובכל נפשך" ,הנה ,הוא
על ידי בחינת "ושנים זיתים עליה אחד מימין
הגולה ואחד על שמאלה".
למרות המבואר לעיל שכדי לעורר את האהבה יש צורך
להתבונן בענין ' ה ' אחד '  ,שזהו ענין קיום מצות ' ואהבת '
שבק " ש שבא ע " י ההתבוננות ב ' אחד '  ,אמנם  ,אין זה מספיק ,
כי כדי שהאהבה אכן תתגלה ותבוא מן ההעלם אל הגילוי
בלב האדם להיות בבחינת ' בכל נפשך ' ) ולא רק ' ואהבת את
ה ' בכל לבבך ' (  ,שהאהבה ת איר ותתגלה בכל פינות נפשו ,
נדרשת מן האדם עבודת נוספת  ,והיא הסוד הפנימי בהפסוק
' ושנים זיתים וגו ''  .שכן  ,כדי שההתבוננות שבמוחו תוכל
לפעול על נפשו שתתעורר באהבת ה ' ,יש צורך בעבודה
נוספת  ,וכפי שממשיך .

והענין:
]תחילה יבאר התוכן הפנימי של זיתים – 'ושנים
זיתים' ,ובהמשך יבאר מה הקשר בין הזיתים לימין
)הגולה( ולשמאל )הגולה([:

כי הנה ,זיתים הם שמובלעים בתוכם השמן ,רק
שאינו יוצא אלא על ידי כתישה בבית הבד .וכן
על דרך משל צריכה להיות בחינת כתישה בנפש
האדם.
תוכנם הפנימי של זיתים הוא שמובלע בתוכם שמן ,
ודרך יציאתו היא ע " י כתישת הזיתים בבית הבד  ,וכך עניינם
של הזיתים ברוחניות בנפש האדם  ,שהוא ענין הכתישה
בנפש  .וזהו העבודה האמורה המאפשרת שהתבוננות מוחו
יכולה לפעול על נפשו שתתעורר באהבת ה ' ,כי גשמיות
הגוף מעצם טבעה מעלימה ומסתירה על אור הנפש  ,והיא
מונעת את ה התגלות האמורה של המד ות האלקיות שבלב ,
ולכך יש צורך ב ' כתישה ' וביטוש גשמיות הגוף כדי שאור
הנפש יכול להתגלות באהבת ה ' .
]וממשיך לבאר ענין כתישה זו בנפש האדם[:
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חסידישע

~ בהעלותך ~

והוא מה שאמרו רז"ל ' :אין עומדין להתפלל
אלא מתוך כובד ראש'.
95

ובחינת כתישה זו בנפש האדם הוא התוכן של מאמר
רז " ל ' אין עומדין ל התפלל אלא מתוך כובד ראש ' ,שהפירוש
בזה לפי פשוטו הוא שקודם שיתפלל האדם יש צורך שיהיה
במצב ותחושה של הכנעה ושפלות כלפי ה ' ) בניגוד לקלות
ראש – ראה רש "י ברכות לא  ,א ד " ה מתוך (  ,שרק בזה יהיה
האדם מוכן לעמוד לפני ה ' ולהתפלל .
ולהלן יבאר הפירוש הפנימי בזה וכיצד ע " י קיומו של
פירוש זה בנפש האדם ניתן להגיע לכתישה רוחנית הנ " ל .

פירוש 'ראש' היינו בחינת 'ישראל' – לי ראש .
96

הכוונה ב ' ראש ' היא לבחינת ' ישראל ' שבכל יהודי ,
ש ' ישראל ' הוא אותיות ' לי ראש ' וקאי על הנפש האלקית ,
ששרשה מבחינת ה ' ראש ' שלמעלה  ,היינו חכמה עילאה
) כמבואר בתני א פרק ב ' ששרש כל אחד מישראל הוא
מבחינת חכמה עילאה  ,כשם ששורש הבן הוא ממוח האב (.

ובחינת 'כובד ראש' ,זהו כמו שכתוב "עֲוֹנ ַֹתי
ֹאשׁי ְכּ ַמ ָשּׂא ָכבֵד י ְ
ָברוּ ר ִ
עְ
ִכ ְבּדוּ ִמ ֶמּנִּי" )בתלים ל"ח
ה'(.
וענין ' כובד ראש ' ,היינו  ,שהעוונות גורמים ל ' כובד '
בבחינת ' ראש ' שבכל יהודי  ,כלומר שגורמים להעלם והסתר
על הנפש האלקית ובכך ' מכבידים ' עליה ולא מניחים אותה
לבוא לידי גילוי באדם .
וזהו תוכנו הפנימי של הכתוב ' עונותי עברו ראשי
כמשא כבד יכבדו ממני ' ,שלפי פשוטו המשיל מרבית העון
כא י לו בא במים עמוקים ועוברים את הראש ממעל  ,ו כמו
שא " א לשאת משא כבד כן כבדו עונותי עד שהמה כבדים
מערך הכח אשר בי ולא אוכל לשאתם  ,והיא מלשון מליצה
) מצו "ד (  ,אך הסוד שבדבר הוא  ,שרומז לכך שהעוונות שאדם
עושה גורמים ל ' כובד ' בבחינת ' ראשי ' – הנפש האלקית
שהיא ' לי ראש ' ,כנ " ל .

 (95ברכות רפ"ה.
 (96דרך מצותיך מצות ציצית )טו ,ב( בשם הזהר .וראה שער הפסוקים
להאריז"ל וישלח לב ,כט .ספר הליקוטים להאריז"ל ויחי מז ,כח .מח ,ב.

פרשה

יכם ֻשׁ ְלּ ָחה
ומזה נמשך גם כן מה שכתוב " ְוּב ִפ ְשׁ ֵע ֶ
ִא ְמּ ֶכם" – בחינת גלות ,שהשכינה יורדת למטה
בהיכלות ד'נוגה' כו' .וזהו גם כן ענין 'כובד ראש',
שהשכינה – מקור כל נשמות ישראל – נקראת
'ראש' ,כנ"ל מפסוק "וה' בראשם".
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וכתוצאה מכך שהאדם ' מכביד ' על בחינת ה ' ראש ' שבו ,
גורם גם כן למעלה ) כידוע הפירוש ה פנימי במאמר רז " ל ' דע
מה למעלה ממך ' – שכל מה שנעשה למעלה בעולמות
העליונים באה ' ממך ' מחמת מעשה האדם למטה ( .שגורם
שבחינת ה ' ראש ' שלמעלה – היינו השכינה שהיא מקור
לבחינת ה ' ראש ' שבנשמה – תרד ו 'תושלך ' לגלות .
וזהו הפירוש הפנימי של ' ובשעיכם שולחה אמכם ',
ש ' אמכם ' ) מל בד פירושו לפי פשוטו מל' כנסיה  ,אלא( קאי
על ' אימא עילאה ' היינו מקור כל נשמות ישראל ) כדוגמת
האם שהיא מקור הבנים (  ,וע " י ' פשעיכם ' של ישראל גורמים
ל ' שולחה אמכם ' ,שהשכינה ' נשלחת ' והולכת בגלות  ,היינו
שאינה בהתגלות  .וזהו בחינת ' כובד ראש ' כפי שהוא למעלה .

וזהו ענין 'שכינה מה הלשון אומרת? קלני מראשי
כו' .
98

ולפי זה יבואר הפירוש הפנימי במאמר רז "ל אודות אדם
שמצטער משום שבאים עליו יסורים על עוונותיו  ,שעל כך
השכינה קובלת  ,כביכול  ,על צער זה  ' :קלני מראשי ',
ומשמעותו  ' ,קל איני מראשי ' ,שמתלונן שראשו כבד עליו .
ולפי פנימיות הדברים הכוונה היא שע " י עוונות האדם גורמים
) לא רק ל ' כובד ראש ' שבנשמתו  ,אלא ( ל ' כובד ראש' למעלה
אצל השכינה  ,ואז השכינה כביכול אומרת ' קלני מראשי ' –
איני קל בראשי אלא ' כבד ' אני בבחינת ' ראשי ' .

וזהו "כי עונותינו רבו למעלה ראש" ]בעזרא סי' ט'[.
ועל דרך זה הוא הפירוש הפני מי של הכתוב ' וָאֹמְ ָר ה:
בֹּשׁ ִתּ י ְו נִכְ לַמְ ִתּ י ְל ָה רִ ים אֱלֹ ַה י ָפּ נַי ֵא ֶל י ָך  ,כִּ י עֲו ֹנֹ ֵת ינוּ
' אֱלֹ ַה י ְ
ַשּׁ ָמ יִם '' ,ופירושו
ְאַשׁ ָמ ֵת נוּ ָג ְד ָל ה ַע ד ל ָ
ָר ב וּ ְל ַמ עְ ָל ה רֹּאשׁ  ,ו ְ
לפי פשוטו הוא  ,שאומר להקב " ה שהוא מתבייש אפילו
להרים פני אליו ,כי העוונות שלי נתרבו ועלו למעלה מן
הראש ) מצו "ד (  ,שע " פ חסידות הכוונה היא כנ " ל  ,שהעוונות

 (97ישעי' נ ,א.
 (98סנהדרין פ"ו מ"ה.

חסידישע

~ ראיתי והנה מנורת זהב ~
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גורמים ל ' כובד ראש ' ' ,כובד ' והעלם בבחינת ה ' ראש ' של
האדם – היינו נפשו האלקית  .וכן יש לפרש את הפסוק דקאי
על ה ' ראש ' שלמעלה ) ראה פי' הרלב " ג עה " פ (  ,שהעוונות גורמים
ל ' כובד ראש ' למעלה בה שכינה .

'גולה ' ) ש 'גולה ' הוא לשון 'ג לות ' (  ,שגולה לבבל  ,וגלת
שכינה עמהן  ,כדאמר ) כמאמר השכינה  ' (:למענכם שולחתי
בבלה' "[ ,דהיינו ,מה שהאלקות הוא מוסתר,

ועיין ברבות ריש פרשת בא על פסוק " ֹכּ ֶבד ֶא ֶבן
ֵיהם כו'" ] .ומבאר
ֵטל ַהחוֹל ו ְַכ ַעס ֱאוִיל ָכּבֵד ִמ ְשּׁנ ֶ
ְונ ֶ
שם [:שבאמת אין שייך שום כובד ח"ו למעלה

וזהו 'גולה על ראשה ' ,שלפי דברי המדרש 'גולה ' הוא
לשון גלות  ,והכוונה לגלות השכינה כפי שמבאר שם ,ולפי זה
המשמעות של 'גולה על ראשה ' היא שבחינת ' ראשה ' ,היינו
השכינה כנ " ל  ,היא בגלות בעולם הזה  ,היינו שהאלקות היא
בהעלם והסת ר  ,ובמילא העולם נראה ל ' יש ' ומציאות בפני
עצמו נפרד מאלקות  .שזהו ענין ' גלות השכינה ' שנקראת
מחמת עוונותינו .

99

] לומר שדבר מסוים קשה עבור הקב " ה לעשות בשביל כובדו
וגודל גדלו[ ,שהרי כל העולמות נבראו שלא
בעמל 100ולא ביגיעה ] כפי שמביא שם הפסוק ) ישעי ' מ  ,כח (
" לא ייעף ולא ייגע " [ ,כי אם במאמר  -שהכל נברא
באמירת הקב " ה בלבד  ,מאחר שאינו נחשב לכלום אצלו
יתברך לברוא את הכל ,ואמרו רז"ל' :101במאמר אחד
יכול להבראות כו''  -שזה בא להורות עוד יותר איך כל
הבריאה לא נחשבת לדבר ' כבד' עבורו יתברך ,כי אם רק

'כעס אויל' הוא נחשב בחינת 'כובד' למעלה ,כמו
שכתוב "הוגעתם את ה' בדבריכם כו'"  -וכפי
102

שמסיים שם המדרש  :במה אני ייגע? במי שהוא מכעיס לפני
בדברים בטלים  ,כמה דאת אמר " הוגעתם ה ' בדבריכם "  ,הוי
"וכעס אויל כבד משניהם ".

וזהו הנקרא 'כובד ראש'.
מה שמבואר בדברי המדרש שהדבר שנחשב ' כבד '
להקב " ה הוא ' כעס אויל ' ,זהו בחינת ' כובד ראש ' המדובר
כאן  ,שעוונות בני ישראל גורמים ל ' כובד ' בבחינת ה ' ראש '
שלמעלה  ,היינו בשכינתו יתברך  ,ענין גלות השכינה  .וכל זה
נפעל ע " י זה שהאדם גורם ל ' כובד ראש ' בנשמתו  ,כמבואר
לעיל .

וזהו גם כן פירוש "וגולה על ראשה" שמבואר
ברבות סוף פרשת אמור סוף פרק ל"ב' :חד אמר
'וגולה' לשון גלות כו'' ] וכפי שמסיים שם  " :מאן דאמר
 (99משלי כז ,ג.
 (100ראה ב"ר פ"ג ,ב.
 (101אבות רפ"ה.
 (102מלאכי ב ,יז.

והעולם נראה 'יש' ודבר נפרד כו'.

]נתבאר לעיל שכדי שהאהבה הנ"ל אכן תהיה
בגילוי בנפש האדם ,שזהו בחינת 'בכל נפשך' ,עליו
לקיים בעצמו ענין הזית ,שתוכנו הוא שבו נמצא
שמן ,וע"י כתישת הזית מוצאים השמן ,כך גם בנפש
האדם ,יש צורך בעבודת הכתישה ,היינו כתישת
הגוף כדי שגשמיות הגוף לא תסתיר על אור הנשמה,
ובמילא יכולה להיות התגלות הנשמה והאהבה
הנ"ל .ונתבאר שעבודת כתישה זו היה התוכן הפנימי
של עצת חז"ל 'אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד
ראש' ,ועד כאן מבואר מהו ענין 'כובד ראש' ע"פ
חסידות ,וכעת ממשיך לבאר איך ההתבוננות בתוכן
ענין זה מביא לכתישת הגוף שזוהי ההכנה הראויה
להתגלות האהבה שבתפלה[:

וצריך להרגיש הצער ומרירות מזה ,ולהשפיל
ולהכניע גשמיות וחומריות הגוף שלא יהיה
103
בבחנת 'יש' ודבר נפרד.
וכשהאדם חושב ומתבונ ן על ענין ' כובד ראש ' המבואר
לעיל כפי שהוא בנפש האדם ולמעלה  ,הנה עליו להרגיש צער
גדול ומרירות עצומה משום זה  ,שנפשו האלקית נעלמת בו
מחמת עוונותיו וכן עי "ז גרם ל ' כובד ראש ' וגלות השכינה
למעלה  ,שהאלקות היא בהעלם והסתר גדול  ,ומזה מתעורר
בצער גדול על כך שנשמתו אי נה בגילוי והאלקות בהעלם
והעולם נראה כ ' יש ' ומציאות בפני עצמו .
ועל ידי התעוררות המרירות על כך  ,הרי במילא בכך
מכניע את גשמיות וחומריות הגוף שלא תהיה בבחינת ' יש '
ודבר נפרד בהרגשתו  ,כי מרגיש מרירות גדולה על כך שגופו
) (103ועיין מ"ש מענין זה בד"ה 'בהעלתך את הנרות' .ובד"ה
'ואתה תצוה' ,גבי 'כתית למאור' .ועיין בספר של בינונים ]תניא[
פרק כ"ט .ועיין מ"ש בד"ה 'אוסרי לגפן' .ועיין זהר ח"ג שלח קס"ח
א' .קרח קע"ח א' ,גבי' :ועבד הלוי הוא'(.
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מעלים על אור נשמתו וע " י שמשים לבו על שפלות ג ופו איך
הוא מהווה העלם והסתר על אלקות  ,בכך הוא מכניע ומבטל
אותו שיפסיק מלהיות בבחינת ' יש ' בפני עצמו .

ולכן.
 כדי לקיים הכנה זו של ' כובד ראש ' ו ' כתישה ' בנפשהאדם ולפעול שגופו לא יהיה בבחינת ' יש ' ודבר נפרד  ,כדי
שיוכל להגיע להתגלות האהבה  ,בחנית ' בכל נפשך ' -

תקנו בברכת קריאת שמע' :אבינו אב הרחמן',
וכן בברכה ראשונה' :ברחמיך הרבים רחם עלינו'
– ] כדי[ לעורר רחמים רבים על גשמיות הגוף
] מחמת גודל שפלותו ,איך הוא מעלים ומסתיר על אלקות[,
ובזה יכנע לבבו )ענין ' כתישת' הגוף( ,ויבוא לקרות
קריאת שמע "ואהבת בכל נפשך" על ידי
התבוננות ב'אחד' בבחינת יחודו יתברך ) כמבואר
לעיל ( ,שמבלעדי בחינת כתישה וביטוש הגוף לא
יפעול התבוננות בנפש לבוא מההעלם אל הגילוי
להיות "ואהבת בכל נפשך" ממש ] שתתגלה בכל
נפשו  ,כי לולי זאת גשמיות הגוף מעלימה על אור הנפש ,
כנ " ל ,ואינה מניחה את הנפש לבוא בגילוי האהבה בלבו[.
וזהו הטעם הפנימי לכך שתיקנו לומר קודם ק " ש –
כאשר יבוא להתעוררות אהבת ה ' באמרו ' ואהבת ' – ' אבינו
אב הרחמן ' וכו ' ,שהוא כדי לקיים ענין הנ "ל ד ' אין עומדין
להתפלל אלא מתוך כובד ראש ' ,שבברכות ק " ש מכינים את
עצמנו להתעורר בגילוי האהבה בק " ש  ,והדרך היחידה ש בה
ניתן להגיע לכך היא ע " י שמתחילה ' שוברים ' ומכניעים את
גשמיות הגוף שלא תעלים עוד על אור הנשמה  .ודבר זה
נעשה ע " י התעוררות רחמים רבים על גשמיות הגוף על גודל
שפלותו להיותו בבחינת ' יש ' ומציאות בפני עצמו  ,שבזה
האדם מכניע את לבו וגופו ונותן מקום שנשמתו תוכל
להתג לות בלבו באהבת ה ' ' בכל נפשך ' .

פרק ט
ביאור פנימי במה שאומרים 'המלך המרומם לבדו מאז' –
התעוררות רחמים רבים על הגוף שלא יסתיר על הנשמה

וכיצד תהיה התעוררות רחמים רבים על גשמיות
הגוף? ] לזה[ מקדימים לומר' :המלך המרומם לבדו
מאז'.
מבואר כאן שיש צורך לעורר ולהמשיך על נפש האדם
' רחמים רבים ' ממנו יתברך  .היינו  ,שמלבד זאת שעליו לשבור
ולבטש את גופו כדי לעשות שאור נשמתו י כול להתגלות
בגופו בהאהבה הנ " ל  ,הנה עוד זאת על ידי התבוננות זו בגודל
שפלות גופו עליו לעורר רחמים רבים ממנו יתברך על גופו ,
וכאדם השפל המבקש מהמלך הגדול לרחם עליו לעזור לו
במצבו הירוד  ,כך צריך האדם לעורר את רחמנותו יתברך ,
רחמים רבים  ,שירחם עליו ועל גופו שלא י היה עוד בחינת
' יש ' והעלם והסתר על אלקות ואור נשמתו .
וכיצד אפשר לעורר בחינת ' רחמים רבים ' ,שהיא בחינה
גבוהה מאד באלקות  ,על גשמיות הגוף  ,שהוא נמוך ונחות
ביותר  ,שלכאורה ב ' דברים אלו אין להם כל שייכות זה לזה ,
ואיך הרחמים רבים יומשכו למטה על גופו ?
והמענה על זה ט מון במה שאומרים בברכות ק " ש
' המלך המרומם לבדו מאז ' ,שכאן מזכיר שני דברים :א (
' המלך ' ,וב ( ' המרומם לבדו מאז ' .
]ומבאר הפירוש הפנימי בזה[:

פירוש 'המלך' – שמבחינת 'מלך' ,היינו מדת
מלכותו יתברך ,חיים וקיימים כל הנבראים וכל
העולמות ,כדכתיב "מלכותך מלכות כל
עולמים" ,ואין זה אלא בבחינת 'זיו' והארה כו'.
104

מה שאומרים ' המלך ' קאי על בחינת מדת מלכותו
יתברך  ,המדה התחתונה ביותר מבין עשר המדות והספירות
העליונות  .והנה המלכות היא השורש לחיות כל הנבראים
והכל העולמות  ,וכמשמעות הפנימית של הכתוב ' מלכותך
מלכות כל עולמים ' " ,שכל עולמ ים חיותם וקיומם והתהוותם
מאין ליש הוא מבחי ' מלכותו ית ' ,שהיא בחי ' הארה בעלמא ,
התפשטות לזולתו  ,שאינו נוגע לעצמותו ומהותו כביכול "

 (104תהלים קמה ,יג.
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) תו "א יתרו עג ,ד (  " .כמו על דרך משל מלך בשר ודם  ,שבחי׳
היותו מלך על המדינה אינו בחינה ממהותו ועצמותו  ,כי
מהותו ועצמותו הוא מה שהוא חכם ונבון ,ורק ענין מלכותו
הוא מה ששמו נקרא עליהם  ,שמולך על הארץ .
" וכך יובן למעלה  ,שהתההוות ובריאת כל העולמות
עליונים ותחתונים הוא רק ע״י מדת מלכות  ,שאין לכל
העולמות ערך ושייכות למהותו ועצמותו ית׳  ,שהוא רם
ומתנשא מהם  ,והחיות והתהוות העולמות נמשך להם רק ממה
שנק׳ הוא ית׳ מלך עליהם  ,ואין מלך בלא עם " ) לקו " ת שיר
השירים מ ,ג ( .
]וכעת יבאר מה שאומרים 'המרומם לבדו מאז'[:

אבל 'הוא לבדו' יתברך ,הוא 'המרומם' ,שאינו
בגדר התלבשות להיות 'ממלא כל עלמין' ,והוא
'המתנשא מימות עולם' ,היינו ] ביאור גדר ה'עולם'[ ו'
קצוות – מעלה ומטה מזרח ומערב כו' ] צפון
ודרום[ ,והוא 'מתנשא' מהם ,שאינו בגדר מקום
] כלל[ ,כי 'אין ערוך לך'  ,אלא הוא יתברך 'סובב
כל עלמין' ,מעלה ומטה שוין לפניו יתברך,
"ואציעה שאול – הנך" " ,גם חשך לא יחשיך
ממך ,כחשכה כאורה" .
105

106

107

אבל הקב " ה עצמו  ,בניגוד למדת המלכות שהיא רק
הארה חיצונית הנמשכת ממנו  ,הוא ' המרומם לבדו מאז ',
היינו שהוא מרומם ומובדל לגמרי מכל גדר הבריאה ולמעלה
מלהיות מלתלבש בהבריאה בחיות פנימית  ,כמו החיות
הנמשכת ממדת המלכות שהיא הארה בלבד ולכך באה בכל
נברא ועולם בהתלבשות פנימית בהתאם לדרגתו הפרטית ,
אלא הקב " ה עצמ ו הוא למעלה לגמרי מזה  .שהקב " ה עצמו
בלי גבול ואין סוף ממש  ,ונקרא ' סובב כל עלמין ' היינו אור
בלי גבול שלמעלה באין ערוך מכל הבריאה ) שלכן נקרא
' סובב ' על שם זה שאינו מתלבש בהבריאה בצורה פנימית
ובהתגלות (.
והנה  ,לגבי אור אין סוף ב " ה עצמו הסובב כל עלמין
שאינו בגדר מקום וכל הבריאה אין לה שום ערך לגביו  ,הנה
מעלה ומטה שווים לגביו ,היינו שעולם עליון אינו תופס מקום

 (105ברכת ק"ש לשבת.
 (106תהלים קלט ,ח.
 (107ע"פ תהלים קלט ,יב.
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אצלו יותר מעולם תחתון  ,כמו למשל שלגבי בלי גבול אין
מספר גדול קרוב יותר אליו מאשר מספר קטן  ,כי שניהם
אינם בעולמו וגדרי כלל ,כך למעלה  ,כל העולמות עליונים
ותחתונ ים מלכתחילה אינם תופסים מקום אצלו  ,ובמילא
מעלה ומטה  ,אור וחושך שוים לגמרי לגביו  .וזהו ' ואציעה
שאול  ,הנך ' ,שגם בדרגא הכי תחתונה  ,שאול  ' ,הנך ' ,גם שם
נמצא הקב " ה עצמו  ,כי הוא נמצא בכל מקום בשוה ממש
להיותו מובדל לגמרי מגדרם של העולמות  .ו 'גם חושך לא
יחשיך ממך  ,כ חשיכה כאורה ' ,היינו שאור וחושך שווים
לפניו  ,וכשם שאור ) מעלה ( נחשב לחושך ) מטה ( לגביו ,כך
חושך ) מטה ( נחשב לאור ) מעלה ( לגביו  ,כי  ,כאמור  ,שניהם
שווים ממש .
]ולפי זה יובן כיצד יכולה להיות המשכת רחמים
רבים גם למטה על גשמיות הגוף[:

ואי לזאת ] -כיון שהקב " ה אינו בגדר מקום  ,ומעלה ומטה
שווים לפניו ממש[' ,ברחמיך הרבים רחם עלינו' ,גם

על בחינת הגשמיות ,שלא תהיה נראה 'יש' ודבר
בפני עצמו ונפרד ,מחמת שירדה בסתר המדריגה
ובהסתר פנים והעלם אחר העלם ,כי לא שייך זה
אלא בבחינת 'השתלשלות' וסתר המדריגות שיש
רוחניות וגשמיות .אבל בבחינת 'סובב כל עלמין'
רוחניות וגשמיות שוין ,וכמשל העיגול שסובב
מעלה ומטה ,שחלק העליון ממנו הוא עליון מאד,
וחלק התחתון הוא תחתון מאד ,ו] בכל זאת[ מקיף
גם כן בחינת מטה ,וכך כתיב "ומתחת זרועות
עולם" ,וכתיב "וימינו תחבקני" ,כאדם החובק
את חבירו ,שמחבק ומקיף גם בחינת 'אחוריים'
וחיצוניות שלו.
108

109

ולכן  ,למרות שהגוף הגשמי ירד למטה ביותר להיות
בבחינת ' יש ' ודבר נפרד לעצמו  ,אף על פי כן ,כל זה שייך
רק בהאור האלקי המוגבל שלגביו יש תפיסת מקום לגדרי
הנבראים והתחלקות דרגתם  ,שלגבי אור זה אכן הגוף הגשמי
נחשב נמוך ביותר  ,ואין לו כל ש ייכות לרוחניות ואלקות  .אך ,
לגבי אור אין סוף ב " ה עצמו הסובב כל עלמין שהוא ' מתנשא
מימות עולם ' ומובדל ומרומם לגמרי מכל גדר הבריאה  ,הרי

 (108דברים לג ,כז.
 (109שה"ש ב ,ו.

30

חסידישע

~ בהעלותך ~

לגביו מעלה ומטה שווים ממש  ,ואין כל עדיפות ומעלה
לרוחניות לגבי גשמיות .
ו ' סובב כל עלמין ' הוא כדוגמת העיגול  ,שסובב ומקיף
הן למ עלה והן למטה  ,כך אור אין סוף ב " ה להיותו למעלה
מכל גדר הבריאה  ,הרי הוא מקיף ו ' סובב' הן למעלה
בעולמות העליונים והן למטה עד לגשמיות עולם הזה .
וזהו פירושו הפנימי של הכתוב ' מעונה אלקי קדם ,
ומתחת זרועות עולם ' ,שאור א " ס ב " ה עצמו הוא נמצא
למעלה ) אלקי קדם ( כמו למטה ) מתחת זרועות עולם (  ,כי ,
כאמור  ,אינו גלל בגדר מקום  .ועל דרך זה המשמעות
הפנימית של הכתוב ' וימינו תחבקני ' ,שהקב " ה נמשל לאדם
המחבק את חברו  ,שכשם שבזה האדם מחבק ומתקשר ) לא
רק עם פניו ופנימיותו  ,אלא ( גם עם חיצוניות ואחורי האדם ,
כך הקב " ה עצמו ' מחבק ' ומקיף כביכול את כל הבריאה
בשוש  ,ואצלו שווים ממש מעלה ) פנימיות ( ומטה ) חיצוניות (.
ואם כן  ' ,ברחמיך הרבים רחם עלינו ' ,ש ' רחמים רבים '
אלו נמשכים מאור אין סוף ב " ה עצמו  ,ומשום יכול להיות
נמשך גם למטה לגשמיות הגוף  ,כי לגביו אין כל משמעות
להחילוק שבין רוחניות וגשמיות  ,עליון ותחתון .

ולכך ,לפי שהוא 'המתנשא מימות עולם',
יכול להיות 'ברחמיך הרבים רחם עלינו'.

] לכך [

פרשה

וזהו הטעם הפנימי לכך שרחמים אלו הנמשכים גם
לגמשיות הגוף נקראים ' רחמים רבים ' ו 'גדולים ' ) רחמיך
הרבים רחם עלינו ' (  ,כי המשכתם והתפשטותם היא ' גדולה '
ו ' רבה ' ביותר  ,שנמשכים עד למטה מטה אפילו בעולם הזה
הגשמי בגוף הגשמי לפעול בו שלא יהיה בבחינת ' יש ' ודבר
נפרד  ,כנ " ל .

ובברכה שניה אומרים גם כן' :אבינו אב הרחמן
כו' ולא נבוש כו' לעולם ועד'.
גם בברכה השניה דק " ש מזכירים ' רחמים גדולים ' אלו
שהמשכתם גדולה מאד עד למטה בגשמיות  ,ומוסיפים לומר
אודות רחמים אלו ' ולא נבוש  . .לעולם ועד ' ,וממשיך לבאר
מהי השייכות בין רחמים אלו לכך שלא נבוש לעולם ועד .

דהנה ,על דרך משל כשאדם עושה איזה דבר
שטות ,ואחר כך בפתע פתאום רואה בן אדם
שרואה אותו ,הרי תפול עליו בושה גדולה ,אפילו
אם היה עושה דבר זה כשהוא לבדו בביתו לא
היה בזה כדי בזיון ,מכל מקום ,כשרואה שאחרים
רואים אותו ,מתבייש מאד.
וכך על דרך משל:

ובגלל שהקב " ה למעלה מגדר מקום ושווים אצלו מעלה
ומטה  ,רוחניות וגשמיות  ,הנה גם גשמיות הגוף לא תהיה
בבחינת ' יש ' ודבר נפרד בפני עצמו  ,שכן מצד הקב " ה עצמו ,
אור הסובב כל עלמין  ,בי כולתו לגרום גם לכך  ,שגם הגשמיות
לא תעלים ותסתיר  ,מאחר שאור הסובב לגביו הרי רוחניות
וגשמיות שווים ממש  ,ובמילא ביכולתו לפעול שגם הגשמיות
לא תהיה בבחינת ' יש '  .ועל ידי זה שגשמיות גופו אינה
מעלימה עוד יכולה להיות התגלות האהבה  ,כאמור לעיל .

הנה ,כעת השמים והארץ הגשמיים מעלימים
ומסתירים אור ה' ,עד שנראה העולם ל'יש' ודבר
בפני עצמו.

ולכן ,נקראים 'רחמים גדולים'  ,שנמשכים
ומתפשטים גם למטה מטה אפילו בעולם הזה
111
הגשמי.

כאמור לעיל שבזמן הגלות יש העלם והסתר על אלקות
עד שהעולם נראה ל ' יש ' ודבר נפרד בפני עצמו  ,ולכך  ,אנו
מרגישים שאין מי שרואה אותנו בעשיית העבירות וכד ',
ובמילא אין אנו מתבייש ים בכך .
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כך הוא לגבינו שוכני מטה  ,שמאחר שהאלקות היא
בהעלם  ,אנו לא מרגישים שהקב " ה רואה אותנו כביכול  ,ולכך
לא מתביישים בעשיית עבירות וכד ' ,אך  ,כאשר העלם זה
יתבטל  ,אז נהיה בבושה גדולה  ,וזהו שממשיך .

אבל לעתיד לבוא כתיב " ְו ָנגֹלּוּ ַכ ֵסּ ֶפר ַה ָשּׁ ָמיִם",
ולא יהיה עוד השמים והארץ בבחינת העלם
112

 (110ישעי' נד ,ז.
 (111ועיין מ"ש סוף ד"ה 'ואתה יגדל נא כח אדנ"י' כו' )לקו"ת פ'
שלח לט ,ג – ביאור ענין זה שדוקא מחמת מעלת ההמשכה ביכולתה לימשך
למטה יותר(.

 (112ישעי' לד ,ד.
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והסתר פנים ,רק "השמים החדשים והארץ
החדשה אשר אני עושה"  ,ואזי יהיה גדול כח
הבושה בהגלות נגלות אור הוי'.
113

אך  ,לעתיד לבוא בימות המשיח כתיב ' ונגולו כספר
השמים ' ,שפירושו ע " פ חסידות הוא  ,שהישות של השמים
הגשמיים תהיה ' נגללת ' ,היינו שיוסר ההעלם וההסתר של
הגשמיות  ,אלא יהיה ' השמים החדשים והארץ החדשה אשר
אני עושה ' ,היינו שמים וארץ חדשים בכך שיהיה ניכר בהם
' אשר אני עושה ' ,שהקב " ה מהווה מקיים ומחיה אותם בכל
רגע ולא יסתיר ו עוד על האור האלקי המלובש בהם להחיותם .
ואזי  ,כשיוסר ההעלם  ,תהיה הבושה על העוונות גדולה מאד ,
שהרי יהיה גילוי אור ה ' ,וכולם יכירו אשר הקב "ה רואה
אותם בשעת מעשה  ,וכמו בהמשל הנ " ל .

וכן ]הוא[ בהפרד הנפש מהגוף בגן עדן ,שתזכה
לחזות בנועם ה' בגילוי 'זיו השכינה' – אזי יבוש
ויכלם.
114

וכמו שתהיה בושה גדולה בהגלות אור ה ' לעתיד לבוא ,
כך הוא בהפרד הנפש מהגוף לאחרי מאה ועשרים שנה בגן
עדן  ,שאז  ,כשלא יהיה עוד העלם והסתר מצד הגוף  ,כי אם
רק הנפש תזכה לחזות בתענוג אלקי מחמת גילוי 'זיו
השכינה ' שבגן עדן  ,הנה אז תהיה בושה גדולה לה נשמה  ,כי ,
כאמור  ,פתאום יראה שהקב " ה היה רואה אותו בכל מעשיו
גם בהיותו בעולם הזה .

ואותה אנו מבקשים שלא נבוש לעולם ועד .
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 (113שם סו ,כד.
 (114תהלים כז ,ד.
) (115והנה הטעם שצריכה להיות התעוררות רחמים שעי"ז דוקא

נמשך ומתגלה בחי' כשמן הטוב .היינו כי יג"מ הרחמים יש בהם
חיצוניות ופנימיות ,החיצוניות נמשל לשערות ,ונקראת י"ג תיקוני
דיקנא ,והפנימיות הוא בחינת 'כשמן הטוב' כו' יורד על הזקן',
כמ"ש באדרא רבא )קל"א א'( ,ולכן ע"י התעוררות רחמים דוקא,
נמשך בחינת 'כשמן הטוב' ,שע"י התעוררות רחמים נמשך שיתגלו
'פנימית' רחמים גדולים.
ומה שנק' התעוררות רחמים בשם כתישה וביטוש הגוף כמשל
כתישת הזיתים ,הענין יובן ע"פ מ"ש במ"א בד"ה 'קול דודי' ,בענין
הטעם שהמרור הוא בקו האמצעי ,מפני שבחי' רחמים לא שייך
אלא במקום שחסר ומר לו ,ע"כ נמשך עליו מדת הרחמים .וכמ"כ
כאן :שכדי שיעורר וימשיך גילוי י"ג מדות הרחמים ,זהו דוקא ע"י
'כובד ראש' ,ושיטעום מרירות בנפשו על ריחוקו מה' שירגיש היטב
איך שחסר לו ו"רע ומר עזבו את ה'" ,וזהו ענין הכתישה והביטוש

פרשה
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וזהו ענין הבקשה שבברכה שניה דק "ש הנ "ל ש ' לא
נבוש לעולם ועד ' ,שלא נהיה בבושה בהגלות אור ה ' לעתיד
לבוא וכן בהפרד הנפש מהגוף בגן עדן .
וכיצד פועלים זאת? ע " י מה שמקדימים לומר ' אבינו
אב הרחמן ' ,שכמבואר לעיל  ,יש בכח המשכת הרחמים רבים
לפעול שהישות של העולם הגשמי לא תסתיר על על אור ה ',
מאחר ששרשם מאור אין סוף ב " ה עצמו הסובב כל עלמין
שלגביו גשמיות ורוחניות שוים ממש  ,ועל ידי זה שבכל יום
מעוררים בחינת ' רחמים רבים ' אלו מאור א "ס הסובב כל
עלמין  ,פועלים לאט לאט שהגשמיות לא תהיה בבחינת ' יש '
ודבר בפני עצמו  ,ולא תסתיר על אור ה ' המלובש בו בהעלם ,
ובמילא אז האדם תמיד ירגיש שיש מישהו שרואה אותו ויהיה
בבושה גדולה לפניו  ,ובכך לא יעשה דבר שנגד רצונו יתברך
גם כעת בזמ ן הגלות ולפני היפרדות הנפש מהגוף  ,ובמילא
לא יתבייש לעתיד לעבוא משום מעשיו שבעולם הזה .
]לסיכום )ע"פ קיצור הצ"צ כאן(:
ישנם ב' דברים הנכללים בעבודה זו של 'כתישת
גשמיות הגוף') ,א( לבטש ולהכניע את הגוף ע"י
ההתבוננות בענין 'כובד ראש' שבזה מואס בגופו
ומשפילו עד כדי כך ששוברו ומבטלו מחומריותו,
ובזה מהפך את הגוף להיות כלי ראוי להתגלות אור
הנשמה והאהבה .ו)ב( התעוררות רחמים רבים על
הגוף ,שלא יהיה בבחינת 'יש' ודבר בפני עצמו ,שע"י
המשכה זו של 'רחמים רבים' מבחינת אור א"ס ב"ה
הסובב כל עלמין ,ביכולת האדם להפוך את ישות
הגוף הגשמי ,כי לגבי אור עליון זה גשמיות ורוחניות
שווים ממש.
ונמצא ,שיש ב' דברים ושלבים בעשיית הגוף
לכלי ראוי שבו הנשמה יכולה להתגלות ,ששניהם
עושים את האדם לכלי מתוקן ומתאים להתגלות

להיות נשבר לבו בקרבו ,ולכן אמרו רז"ל' :כל מי שאין בו דעה,
אסור לרחם עליו' .וע' בסש"ב פכ"ט ,שעי"ז יועיל לנפשו כו' בראיה
חושיית ,כי בחי' ראיה נמשך מגילוי ח"ע ,שהוא בחי' שמן הנמשך
ע"י הכתישה דייקא ,כנ"ל .ועיין מ"ש בד"ה בהעלותך בענין כי עין
בעין נראה כו'(.
 (116קיצור :אך כדי להיות האהוי"ר בלבו הוא ע"י כתישה וביטוש
הגוף והתעוררות רחמים בשתים לפניה .שיהיה בחי' כלי תיקון.
וזהו כובד ראש .עונותי עברו ראשי .וכן למעלה קלני מראשי .וגולה
ל' גלות כו' .וכיצד התעוררות רחמים? מקדימים לומר המלך
המרומם לבדו .ואי לזאת ברחמיך הרבים רחם גם על הגשמיות.
ולכן נק' רחמים גדולים .ובאהבת עולם אומר ג"כ אבינו אב הרחמן
כו' ופי' ולא נבוש לעולם ועד וע"י ממשיכים בחי' כשמן הטוב כו'.
והטעם שהתעוררות רחמים נק' כתישה ע"ד מרור בקו האמצעי כו'.
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~ בהעלותך ~

זאת ,שלב אחד להשפיל ולהכניע את הגוף ,ושלב ב'
אכן להפכו ע"י המשכת 'רחמים רבים' מאור א"ס
ב"ה עצמו הסובב כל עלמין[.

ריצת ורצון האדם לעלות למעלה ולצאת מגדרי מציאותו
והגבלות העולם כדי לדבקה בו יתברך עצמו .

ויש בחינת זית
– כדי[ לבוא לבחינת יראה ,והוא בחינת 'שוב' .

] המוציא שמן – הוא בחינת ביטול והכנעה
120 119

פרק י
שתי בחינות בביטול הזית – )א( מימין הגולה ,רצוא )ב(
משאלה הגולה ,שוב
]וכעת יבאר מה שהובא לעיל בענין הזיתים שיש
זית 'מימין הגולה' וזית 'משמאל הגולה' ,היינו שיש
שתי בחינות בהביטול עליו רומז הזית ,ביטול )זית(
אחד השייך לבחינת ה'ימין' והחסד ,וביטול )זית(
אחד השייך לבחינת ה'שמאל' והגבורה[:

ז .והנה ,בחינת כתישה וביטוש חומריות הגוף,
שהיא מבחינת הזיתים ] כענין הזית ש כותשים אותו כדי
להוציא שמנו[ ,יש שני זיתים" :אחד מימין הגולה,
ואחד על שמאלה"' ,ימין ושמאל תפרוצי' ' ,ימין
מקרבת' – היא בחינת אהבה ,ו'שמאל דוחה' –
היא בחינת יראה.
117

118

כלומר  ,בבחינת ' כתישה ' וביטול זה של חומריות הגוף
וישותו ישנם שני סוגים  ,היינו שני זיתים שמורים על כתישה
זו  ,ביטול אחד ששייך לבחינת הימין – שהוא ענין האהבה ,
ואחד ששייך לבחינת השמאל – שהוא ענין היראה .

כי יש בחינת זית המוציא שמן – הוא הביטול זה
והכנעה זו ] של חומריות הגוף[ – כדי לבוא לבחינת
"ואהבת בכל לבבך" ,והוא בחינת 'רצוא';
ישנו זית אחד – היינו ביטול והכנעה מסוג אחד –
שעניינו להביא את האדם לבחינת ' ימין ' ואהבת ה ' בלבו
) ' אחד מימין הגולה ' ( .וזהו הביטול המבואר עד כאן  ,ענין
ביטוש והכנעת הגוף מחמת ההתבוננות בענין ' כובד ראש ',
שבזה הרי ה וא מבטש את חומריות גופו שלא יהיה בבחינת
' יש ' ודבר בפני עצמו  ,וכאמור לעיל  ,ביטוש זה עושה את
האדם לכלי ראוי שתתגלה בו האהבה בק " ש  ,כי לולי זאת הרי
גשמיות וחומריות גופו מסתירים ומעלימים על התגלות אור
נשמתו באהבה זו  .וענין אהבה זו היא בחינת ' רצוא ' – היינו

 (117ישעי' נד ,ג.
 (118ראה סוטה מז ,א.

וישנו זית וביטול אחר שעניינו כדי שיוכל האדם לבוא
לבחינת ' שמאל ' ויראה ) ' ואחד על שמאלה ' (  ,שבכללות ענין
היראה הוא תנועת ועבודת ה ' שוב '  .כלומר  ,ביראה האדם
מתבטל וחוזר לאחוריו מחמת יראתו את ה ' ,וכך גם בחינת
ה ' שוב ' ,שהוא תנועת נפש האדם לשוב מגודל תשוקתו
להתעלות למעלה ) רצוא ( ולחזור למטה לקיים רצונו יתברך
בקיום תורה ומצוות בגשמיות ) להלן בסמוך יבאר מהו סוג
הביטול  ,ענין הזית על שמאלה  ,שמביא את האדם לידי יראה
ועבודת השוב (.
]ומבאר מהו ענין ה'שוב' שבא כתוצאה מהזית
שהוא ענין הביטול[:

והוא בחינת "ודברת בם" ' ,בם' דייקא ,דהיינו
]על מה קאי תיבת ' בם'[ כמו שכתוב למעלה:
"הדברים האלה אשר אנכי מצוך"' ,אנכי' ממש.
121

עבודת ה ' שוב ' השייכת לבחינת השמאל היא ענין לימוד
התורה  ,שכאמור זה נכלל בענין השוב – לשוב למטה לקיים
רצונו יתברך בקיום תורה ומצוות  .ועל לימוד התורה אומרים
בפ ' ראשונה של ק " ש  ' :ודברת בם ' ,ש ' בם ' קאי על דברי
תורה  ,כפי שנאמר לפני זה ' והיו הדברים האלה אשר אנכי
מצוך ' ,ש ' בם ' קאי ' הדברים האלה ' שנאמר מיד לפני כן .
וכתוב על זה שהם הדברים ' אשר אנכי מצוך ' היינו ' אנכי '
ממש דקאי על הקב " ה עצמו  ,שבדברי התורה שורה ומתגלה
אור אין סוף ב " ה עצמו .
]ומבאר מהו הביטול ,הזית ,כדי לבוא לבחינת
'שמאל' ועבודת השוב הזה דלימוד התורה[:

 (119ועיין מ"ש ב'ביאור' על פסוק 'כה תברכו' ,בענין' :והם
מדקדקים על עצמם עד כזית'.
) (120ובמדרש שמות רבה פרשה ט"ו שני בני היצהר הם משה
ואהרן .ועיין בבראשית רבה סוף פרשה א' .בחוקותי פל"ו .וע' בזהר
ח"ב וארא דכ"ז א' בפסוק 'הוא אהרן ומשה' ,ובמקדש מלך שם
בשם ה'אוצרות חיים' .ובהרמ"ז פרשת אמור דף ק"ב סוף עמוד ב':
"איתא באוצרות חיים כו'" .ועיין מ"ש בד"ה 'קול דודי' ,גבי :מדלג
ומקפץ(.
 (121דברים ו ,ז.
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דהיינו ,להיות הדיבור בדברי תורה הוא בחינת
ביטול" ,ודברי אשר שמתי בפיך" ' ,ודברי' ממש,
התקשרות מחשבה במחשבה ,דיבור בדיבור
124 123
כו' .
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וענין הזית והביטול ' על שמאלה ' היינו כדי לבוא
לבחינת ה ' שוב ' ועסק התורה כדבעי  ,הוא ענין ביטול ישות
האדם שילמוד תורה מתוך ההכרה שאלו הם דברי הקב " ה
ממש ובתחושה זו לומד תורה שאז לימודו הוא כדבע י למהוי ,
היינו בצורה כזו שדברי הקב " ה אכן יתגלו בו בעסקו בתורה ,
כמשמעות הכתוב ' ודברי אשר שמתי בפיך ' ,שאלו הם ' דברי '
ממש  ,דברי הקב " ה שהוא ' שם ' בפה האדם הלומד תורה  ,ולא
יהיה ישותו מפסיקה ומונעת יחוד זה של דברי האדם עם דברי
הקב " ה .
וזהו שכתוב " ' ודברת בם ' כו ' ס מוך ל ' בכל נפשך '  .כי
הנה  ,צ ריך ל הבין פי רוש ' ובכל נפשך ' ,שהוא ' אפילו נוטל את
נפשך ' ,וא ם כ ן  ,ה וה ל יה ל מימר  ' :ובכל גופך ' ) וע ' בת " ז ד " י
ע "א (  .אך הענין  ,דקאי ] ' בכל נפשך ' [ ג ם כ ן על ' ודברת בם '
דכתיב בתריה  ] ,היינו [ שכל מה שיקרא וישנה מקרא ומשנה ,
לא יהי ה נפשו מסך מב דיל כא י לו ] מציאות ו [ עושה וקורא
ושונה  ,אלא כמ ו ש כתוב ' ודברי אשר שמתי בפיך ' כו '  ' ,אני
המשנה המדברת בפיך ' כו '  ' ,ב ית ש מאי וב ית ה לל  ,אלו ואלו
דברי אלקים חיים ' כו ' " ) לקו " ת בהר מב ,ב ( .

 (122ישעי' נט ,כא.
 (123והנה ,ברבות סוף פרשת אמור שם ,פירש גם כן "וגולה על
ראשה" לשון 'גאולה' ,היינו] ,גאולה[ מבחינת 'כובד ראש' הנ"ל

שקודם התפלה ,יומשך בחינת 'וגאולה על ראשה' ,וזהו ענין סמיכת
גאולה לתפלה .ותוספת האלף שעל ידו נעשה מבחינת 'גולה'
בחינת 'גאולה' ,זהו על דרך מאמר רז"ל' :אל תקרי 'מה' אלא
'מאה'' ,הוא המשכת סובב כל עלמין ,בחינת 'אלף' ,שהוא 'פלא',
שנמשך במלכות" ,ארוממך אלקי המלך" .והיינו ,על ידי מאה
ברכות .וכך בחינה זו ,זהו ענין גאולה .וכמו ביציאת מצרים על ידי
שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא ,שעל ידי זה
'וגאלם' .ועיין מ"ש בד"ה 'נאוו לחייך בתורים' ,בפירוש הפסוק "כה
אמר ה' צבאות כו' אני ראשון ואני אחרון" ,עיין שם.
וענין בחינה זו בנפש בעבודה :היינו ,צאת פנימיות נקודת הלב
שהיתה בבחינת 'גלות' ושביה תוך תאוות נפש הבהמית ,ועתה
יוצאה ועולה למעלה לדבקה בו בתשוקה עזה ,כמ"ש באגרת הקדש
]בתניא[ סימן ד'.
 (124קיצור :שיש ב' בחינות זיתים .א' המוציא שמן לבא לבחי'
אהבה ורצוא .ויש זית הממשיך בחי' יראה ושוב ,בחי' ודברת בם.
וענין שמבחי' וגולה נמשך סמיכת גאולה לתפלה.
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ורק על ידי הקדמת ביטול זה ביכולת האדם להגיע
לעסק התורה באופן שאכן יתאחד עם הק ב " ה המלובש
בתורה  ,בחינת ' אנכי ' ,כי לולי זאת מציאותו וישותו מונעת
ומעכבת מהתחאדות זאת ואינה מניחה זאת  ,וכמבואר לעיל
בנוגע להביטול הנדרש כדי להגיע לקיום ' ואהבת  . .בכל
נפשך ' .
פרק יא
ביאור פנימי בענין 'קבלת עול מצות' שבאה אחרי
'קבלת עול מלכות שמים'; ביאור ענין 'והחכמה )תורה(
תחיה בעליה )מצות('
]נתבאר לעיל שאף שבשרש הדברים המצוות הן
למעלה מהתורה – כי המצוות הן רצונו יתברך ואילו
התורה היא חכמתו – עם כל זה ,בענין המשכת
התורה ומצוות למטה להאיר והלתגלות בנפש האשם
יש מעלה להתורה על המצוות ,שנאמר 'והחכמה
תחיה בעליה' ,שחכמת התורה דוקא בכחה 'להחיות'
את המצוות ,שהם ה'בעלים' של התורה להיותן
בשרש נעלה יותר ממנה .והובא לעיל שכדי להבין
ענין זה יש לבאר את התוכן הפנימי של המאמר רז"ל
'למה קדמה 'שמע' ל'והיה אם שמוע' – שבתחלה
יקבל עליו עול מלכות שמים ,ואחר כך יקבל עליו עול
מצות'.
והנה ,עד כאן נתבאר ענין 'קבלת עול מלכות
שמים' בפ' ראשונה דק"ש על פי פנימיות הענינים,
ומעתה ממשיך ומבאר ענין 'קבלת עול מצוות' ,ואיך
שדוקא על ידי הקדמת 'קבלת עול מלכות שמים' בפ'
ראשונה יכול להגיע ל'קבלת עול מצוות' שבפ' שניה[:

ח .וכל זה היא פרשה ראשונה שבקריאת שמע,
שהוא בחינת 'קבלת עול מלכות שמים' ,כדי
שאחר כך יקבל עליו 'עול מצות'.
כל המבואר לעיל הוא ענין פרשה ראשונה שבק " ש ,
היינו בחינת ' קבלת עול מלכות שמים ' .
שכן  ,נתבאר ענין התעוררות האהבה בק " ש שבזה האדם
מקיים ענין ' ואהבת את הוי ' אלקיך ' ,שהוי ' יהיה בבחינת
אלקיך  ,שזהו ענין ' קבלת עול מלכותו ' ע " פ פנימיות הדברים ,
וכן ענין כתישת הגוף והכנעתו נכלל בעבודה זו  ,שתוכן ענין
כתישה זו הוא כדי להכין את האדם ולעשותו כלי ראוי
שתתגלה בו האהבה שבבחינת ' קבלת עול '  .וכל זה הוא ענין
הזית ' אשר מימין הגולה ' ,והביטול כדי שהאדם יכול להגיע
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חסידישע

~ בהעלותך ~

לזה  .וכן הענין הוא בהזית השני ' אשר משמאלה ' ,שהוא
עבודת ה ' שוב ' בעסק התורה  ,שגם הוא בבחינת פ ' ראשונה
דק " ש  ,שהרי ענ יינו הוא ' ודברת בם ' ,כפי שנאמר בפ ' זו
דק " ש  ,היינו יחוד האדם עם הקב " ה באמצעות עסק התורה
ע " י הקדמת הביטול להקב " ה השורה בתורה כדי שלימודו
יהיה כדבעי .
והנה  ,כל עבודות אלו הן  ,כאמור  ,בחינת ' קבלת עול
מלכות שמים ' ,וכל זה הוא כדי שאחר כך יוכל לקבל על
עצמו ' עול מצות ' בפ ' שניה  ,וממשיך ומבאר תוכן עבודה זו
של ' קבלת עול מצות ' .

פירוש 'עול מצות' ,שהמצות הן 'עול' על האדם,
לקיים מצות המלך  ,כי הגם שהמצות הן רצון
העליון ב"ה ונמשך מהם תענוג עליון )כנ "ל ( ,מכל
מקום ,צריך לקיים אותם מצד גזירות המלך,
126
בבחינת ביטול גם כן.
125

מלבד זאת שהמצוות הן רצונו יתברך שבו מלובש העונג
העליון אשר מצד זה יש לקיימן מתוך שמחה גדולה ) שזהו
התגלות התענוג  ,כנ " ל (  ,בכל זאת  ,בסופו של דבר המצוות
הרי הן גזירות של המלך הקב " ה  ,חוקים שבהם הקב " ה גזר
לקיימם כעבד המקיים את פקודת אדונו בקבלת עול  ,ולכך ,
על האדם לקיים המצוות גם מתוך תחושה זו שהן ' מצות
המלך ' ,וקיום זה הוא מתוך ביטול והכנעה  " ,שהמצות
צריכים להיות דרך עבודת עבד  ,שמקיים גזירת רבו וציוויו
אף גם בלי טעם ודעת  ,ו ' שום תשים עליך מלך ' כו ' " ) לקו " ת פ '
שלח ד " ה ועתה יגדל נא ,צויין בהגה " ה כאן (  " .כמו אילו נצטוה
לחטוב עצ ים על דרך משל" ) לקו " ת שלח מ ,א (  ,שעליו לקיים
את כל מה שמצווה עליו הקב " ה לא משנה מהו תוכן הציווי
אלא העיקר הוא שמקיים את רצונו בדרך עבודת עבד ,
" ועיקר עשיית המצות ] צ " ל [ מצד העול  ,כי כן צוה המלך ,
ולא להמשיך עונג שבהם  ,כי אין זו עבודה  ,וכתיב 'תחת אשר
לא עבדת ב שמחה ' ,שהשמחה תהיה מצד העבודה  ,שעובד
ומקיים גזירות המלך " ) ה' ביאור' למאמר זה בלקו " ת ( .

והיינו ,שכמו שב'קבלת עול מלכות שמים' יש ב'
בחינות ,כך יש ב'קבלת עול מצות' ב' בחינות.

 (125ראה בבא בתרא קנט ,א .ותוספתא נגעים פ"ג' :גזירת מלך היא'.
 (126כמ"ש בד"ה 'ועתה יגדל נא כח' )לקו"ת פ' שלח לט ,א(.

פרשה

ונמצא  ,שכמו שב ' קבלת עול מלכות שמים ' יש ב '
בחינות – כמבואר לעיל שהם ב' בחינות הזיתים – מבחינת
ימין ומבחינת שמאל – רצוא ושוב  ,כך יש ב ' קבלת עול
מצות ' ב ' בחינות – קיום המצוות בבחינת מתוך שמחה גדולה
היות שהן רצונו יתברך שבו מלובש העונג העליון  ,כמבואר
לעיל ; וקיום המצוות מתוך ביטול והכנעה להיותן ' מצות
המלך ' וגזירותיו .

וזהו ענין 'דחילו ורחימו ,רחימו ודחילו' .
127

וד ' בחינות אלו  ,היינו ב ' הבחינות שבקבלת עול מלכות
שמים  ,וב ' הבחינות שבקבלת עול מצוות  ,זהו על דרך
המבואר בזוהר אשר ישנם בכלל ד ' בחינות – דחילו ורחימו
רחימו ודחילו ) יראה  ,אהבה  ,אהבה  ,יראה (  ,שהרי נתבאר
לעיל שב ' הבחינות שבקבלת עול מלכות שמים שייכ ות לימין
– אהבה ורצוא ,ושמאל – יראה ושוב ,וזהו ענין ' דחילו
ורחימו ' הראשונים  ,שהרי קבלת עול מלכות שמים באה
בתחילה בפ ' ראשונה דק " ש  ,וב ' הבחינות בקבלת עול מצוות ,
שעבודה זו באה אחרי קבלת עול מלכות שמים  ,הן מקבילות
גם כן לרחימו ודחילו  ,שהרי קיום המצוות מתוך שמח ה
) מאחר שבהן מלובש עונג העליון ( קשור לענין האהבה
והחסד בכלל ) רחימו (  ,ואילו קיום המצוות מתוך ביטול
והכנעה כעבד המציית לפקודת רבו  ,הוא דומה לענין היראה
והגבורה בכלל ) דחילו (.

והנה ,כתיב "שבעה ושבעה מוצקות ] לנרות [",
ב' פעמים 'שבעה' ,כי לכל 'נר' יש ב' מוצקות
ש'מציקות' וממשיכות בנרות' ,מוצק' אחד הוא
שמן מבחינת השני זיתים ,ו'מוצק' הב' הוא מה
שכתוב "המריקים מעליהם הזהב" ,והוא בחינת
'שמחה של מצוה'.
128

נאמר בנבואת זכריה הנ " ל בתיאור המנורה שהיו ' שבעה
ושבעה מוצקות לנרות אשר על ראשה ' ,ומכך שהכתוב כופל
בלשונו ' שבעה ושבעה ' משמע שלכל נר יש ב ' מוצקות
ש ' מציקות ' היינו ממשיכות השפעות בהנרות – היינו
הנשמות .

 (127ראה זהר רע"מ נשא קכג ,סע"א .תו"א מקץ מ ,ד ואילך .מא ,סע"ג
ואילך .לקו"ת בלק עג ,א .פ' ראה כא ,ג .שה"ש מו ,א .ש"א שער החנוכה
מ ,א ואילך.
 (128זכריה ד ,ב.

חסידישע

~ ראיתי והנה מנורת זהב ~

והנה  ,מוצק אחד הוא ממשיך שמן מבחינת שני הזיתים
' אחד מימין הגולה ואחד על שמאלה ' ,היינו כדי לבוא
לבחינות רצוא ושוב ) כפי שנתבאר לעיל שהזיתים הם שני
סוגי ביטול כדי לבוא להעבודה מאה בה ורצוא בק " ש ,וכדי
לבוא לידי עבודת היראה והשוב בעסק התורה (.
והמוצק השני הוא ממשיך השפעה אחרת להנשמות
) נרות (  ,והוא מה שכתוב שם ' המריקים מעליהם הזהב ' ,היינו
שממשיך ומשפיע בהנשמות בחינת הזהב  ,שהוא בחינת
שמחה של מצוה  ,כאמור לעיל שיש שתי בחינות בקבלת עול
מצות  ,ואחת מהן היא קיום המצוות מתוך שמחה מאחר
שמלובש בהן עונג העליון ב " ה  .ומוצק זה קאי על המשכת
השפעה ונתינת כח מיוחדה לעבודה זו ד ' שמחה של מצוה ' .
והיו ב ' מוצקות דוקא מכיון שב ' עבודות אלו – שני
הזיתים  ,ובחינת הזהב ושמחה של מצוה – הן ב' עבודות
שונות  ,וכפי שנתבאר לעיל שישנו ענין קבלת עול מלכות
שמים  ,שזהו ענין המוצק הממשיך מב' הזיתים  ,וישנו קבלת
עול מצות שבאה דוקא אחרי קבלת עול מלכותו  ,וזהו ענין
המוצק השני שממשיך בחינת הזהב  ,שמחה של מצוה.
]מביא הוכחה לכך שזהב שייך לשמחה )של
מצוה([:

כי זהב הוא בחינת שמחה וחדוה ,כמו שכתוב
"מצפון זהב יאתה".

129

זהב קשור לבחינת שמחה וחדוה  ,וכמרומז בהכתוב
' מצפון זהב יאתה ' ,היינו שבחינת הזהב באה מהצפון ,וידוע
שצפון שייך לבחינת הגבורה ) שהרי מזרח נק ' בכתוב
' קדמה ' ,ולשמאל של מזרח הוא צפון  ,הרי שצפון הוא בצד
השמאל שהוא קו הגבורה (  ,וזהו ענין שמח ה זו  ,שהיא בבחינת
רשפי אש ועלייה למעלה  ,כדוגמת האש הגשמית שעולה
למעלה  ,שהיא בבחינת גבורה ) שמאל – צפון (.

ועל 'שמחה של מצוה' הוא מה שכתוב "ונתתי
מטר ארצכם בעתו יורה כו'" ,להיות 'קבלת
המצות' בגילה בחדוה בנועם ה' ,והוא מה
שאומרים ב'אמת ויציב ונכון' – 'ונעים וטוב
ויפה'.
130

 (129איוב לז ,כב.
 (130דברים יא ,יד.
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מבואר לעיל שפ ' שניה דק " ש היא בחינת ' קבלת עול
מצוות ' ,ומבואר לעיל שבזה נכללים שני סוגי עבודה – קיום
המצות מתוך ביטול להיותן מצות המלך  ,וקיום המצוות מתוך
שמחה מאחר שבהן מלובש עונג העליון .וב' עבודות אלו
שב ' קבלת עול מצות ' נרזמות בפ ' זו עצמה .
תחילה כתיב ' והיה אם שמוע תשמעו אל מצותי אשר
אנכי מצוה אתכם ' ,וזה קאי על קיום המצוות להיותן הציוויים
של הקב " ה  ' ,מצות המלך ' ,היינו מתוך ביטול גדול .
ועל העבודה של קיום המצוות מתוך שמחה של מצוה
נאמר ' ונתתי מטר ארצכם בעתו יורה וגו '' ,שפסוק זה רומז
לההמשכה מלמעלה של בחינת הזהב להיות בבחינת שמחה
של מצוה  ,שזהו ' ונתתי מטר ארצכם ' ,שהקב " ה נותן ומשפיע
לאדם שמחה זו מלמעלה למטה  .וזהו ענין המשכת העונג
העליון שבמצוות שמשום כך מקיים אותן מתוך שמחה .
ועבודת זו נרמזת במה שאומרים אחרי ק " ש בתפלת ' אמת
ויציב ' – ' ונעים וטוב ויפה ' – עני ן הנעימות והעריבות
שבקיום המצוות להיותן גילוי עונג העליון בנפש האדם .
]על פי זה שפ' ראשונה דק"ש היא קבלת עול
מלכות שמים ופ' שניה קבלת עול מצות ,יבאר שינוי
שיש בין ב' פרשיות אלו[:

ולכן ,בפרשה שניה של קריאת שמע
עול מצות[ לא כתיב "בכל מאדך" כמו בפרשה
ראשונה ]אלא כתיב רק ' בכל לבבכם ובכל נפשכם'[.

] שעניינה קבלת

]וביאור הטעם לכך[:

כי בפרשה ראשונה הוא 'ממטה למעלה' ] כמבואר
לעיל שהוא מ " ב תיבין שרומז ל ' אנא בכח ' שהוא שם מ " ב
שבא מלמטה למעלה[ ,ולכן נאמר "בכל מאדך".
" כי פרשה ראשונה הוא שם מ " ב שהוא להעלאה ,
' בשתים יכסה כו ' ] ובשתים יעופף [ ' ,ולכן בק "ש שעל המטה
אומרים ' אנא בכח גדולת ' – לעלות נשמתו בשינה  ,וכן קודם
קבלת שבת ] שאז ישנה ' עליית העולמות ' [ .והעלאה צריכה
להיות בבחינת אין סוף  ,ולכן כל אחד צריך למצוא בעצמו
ברצונו בחינת אין סוף כדי שיעורר למעלה  ,שאם לא כן אין
שייכות למצות ג שמיים לעורר למעלה על ידי לבישת טלית
כו ' ,וכן ע " י הצדקה להחיות רוח שפלים למטה  ,גורם למעלה
להמשיך חיות ואיך יהיה שייכות למטה עם למעלה אלא ע " י
בחינת ' בכל מאדך ' ,יותר משהכלי שלו מגביל " ) ה ' ביאור '
למאמר זה בלקו " ת ( .
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~ בהעלותך ~

אבל בפרשה שניה הוא להיות דוקא גילוי התענוג
והשמחה של מצוה בקיום המצות מבלי גבול
הנפש ,להיות שש ועלז בה' מחמת שנעים וטוב
כו'.
משא " כ בפרשה שניה דק " ש אין אומרים ' בכל מאדך '
מכיון שפ ' זו ענינה ' קבלת עול מצות ' ומבואר שא ' העבודות
בזה היא המשכת ' שמחה של מצוה ' ,וזהו דבר הנמשך
מלמעלה למטה  ,מהעונג העליון למטה בנפ ש האדם  ,להיות
גילוי התענוג והשמחה של מצוה בקיום המצוות  ,ללא הגבלת
הנפש כלל ) בניגוד לעבודת ' בכל מאדך ' שהוא לעלות מעל
הגבללת הנפש  ,עבודה זו מלכתחילה אין לה שייכות להגבלת
הנפש כלל ולא להיציאה מההגבלה (  ,רק לשמוח בה ' מחמת
העונג העליון הנמשך בהמצוות מלמעלה למטה .
]ועל פי ביאור זה בענין 'תחלה יקבל עליו עול
מלכות שמים ,ואחר כך עול מצות' ,ישוב להאמור
לעיל שבהמשכת בחינת תורה ומצוות למטה נאמר
'והחכמה תחיה בעליה' ,שדוקא לחכמת התורה יש
את הכח 'להחיות' את 'בעליה' ,שהם המצוות,
כנ"ל[:

וזהו "והחכמה תחיה כו' ] בעליה[" ,שהתורה ,שהיא
בחינת חכמה ,בחינת ביטול שבפרשה ראשונה
שבקריאת שמע" ,ודברת בם" )כנ "ל ( ,מביאים לידי
גילוי ) 'החכמה מחיה' היינו מביא לידי גילוי( השמחה
והתענוג שבפרשה שניה – היא שמחה של מצוה
כו'.
כמבואר לעיל שגילוי העונג הוא בחכמה דוקא  ,ולא
ברצון  ,כמו בהמשל המובא שדוקא כשנופל באדם איזה דבר
חכמה  ,אזי מתמלא תענוג  ,וע " י בחינת החכמה דתורה
והביטול שלה  ,מביאים לידי גילוי בחינת שמחה של מצוה
שבפ ' שניה  .נמצא  ,ש ' קבלת עול מלכות שמים' שבפ '
ראשונה דק " ש – היינו ענין הביטול שבלימוד התורה –
מביאה לידי ' קבלת עול מצוות ' היינו שמחה של מצוה ,
שבפרשה השניה .

ולכן ,אף על גב שהמצות הן בשרשן למעלה
מהתורה – ו] לכך[ נקראות 'בעליה' ,שהרצון עליון
הוא למעלה מהחכמה – אף על פי כן ,למטה ] כפי
שהוא בעבודת האדם[ 'החכמה תחיה' את המצות,

פרשה

להיות בחינת 'שמחה של מצוה' וגילוי התענוג
132 131
עליון בקיום המצוה .

) (131לפי זה פירוש "תחיה" כמו 'להחיות בהן נפש כל חי',
דהפירוש ]'להחיות בהן נפש כל חי' הוא[ פקוח נפש ותענוג ,וכמ"ש
בד"ה 'וידעת היום' ,גבי פירוש 'וצדיק באמונתו יחיה'.
ועוד יש לומר בענין והחכמה 'תחיה' את המצות הנקראות
'בעליה' ,דהא בגמרא ריש פרק ו' דברכות ,משמע שפרשת'והיה אם
שמוע תשמעו אל מצותי' עדיין לא נקראת 'עושים רצונו של מקום
כדבעי' ,ומבואר הטעם במקום אחר ,לפי שלא נאמר בה 'בכל
מאודך' .אם כן ,הרי ע"י בחינת 'בכל מאדך' שבפרשה ראשונה
דק"ש ,שהיא 'קבלת עול מלכות שמים' ,נמשך מעלה יתירה בקיום
המצות להיות נק' 'עושים רצונו של מקום' .וזהו ענין החכמה –
שבה ועל ידה נמשך בחינת 'בכל מאדך' ,כנ"ל בענין 'וגולה על
ראשה' – היא 'תחיה בעליה' ,שהם המצות.
וביאור הענין :היינו כמ"ש במקום אחר ,שבמצות יש ב' בחינות,
הא' – מה שנמשך בבחינת 'אור מקיף' ,ונקראים 'לבושים'; הב' –
מה שנמשך ומאיר מבחינת מקיף זה לתוך האור פנימי בבחי'
פנימיות ,ועל המשכה זו שבפנימית נק' 'עושין רצונו של מקום',
שממשיכים הגילוי בפנימית בבחי' ממלא כל עלמין הנק' 'מקום',
'מקומו של עולם כו'' ,וזהו ע"י 'והחכמה תחיה' ,החיות הוא
שיומשך בגילוי להאיר בבחי' פנימיות ,כמו "כי הדם הוא הנפש"
כו'.
גם יש לומר על דרך מ"ש "כי נר מצוה כו' ודרך חיים" .הרי 'דרך
חיים' הוא למעלה מהמצוה עצמה ,וע"ז נאמר "והחכמה תחיה
בעליה".
ומכל זה יובן מ"ש ברבות נשא פי"ג )ד' רנ"ב ד'( ע"פ 'כלך יפה
רעיתי' ,לפי שירמיה אומר 'כסף נמאס כו'' ,בא זכריה ואמר 'מנורת
זהב כולה' כו' ,ויש לומר עפמ"ש ברבות פ' תרומה 'וזאת התרומה
זהב' – זו בבל ,שנאמר 'רישא דדהבא' .ולכאורה תמוה ,ד'רישא
דדהבא' זהו כתר דקליפה ,שהרי קאי על נבוכדנצר שהחריב את
בית המקדש ,ומה ענין לזהב דתרומה? אך כמ"ש ברבות ס"פ
מצורע :בירושלים לא קיימתם מצות זיבה כו' ,עד – על אותה שעה
אומר כולך יפה רעיתי כו' .וזהו ע"ד מ"ש במ"א ע"פ כי נער ישראל
כו' וממצרים קראתי לבני כמשל בן נער שכל זמן שמראה לו אביו
אהבתו כו' מתרהב בנפשו כו' ,אכן אם אביו גוער בו ודוחהו חוץ
לביתו כו' ,אזי מתעורר ומתגלה אהבת הבן אל אביו ,וצועק במר
נפשו כו' ,וזהו שלפי שנער ישראל ,ע"כ ע"י מצרים קראתי לבני
ופרעה הקריב כו' .וזהו שדוקא ע"י גלות בבל נעשה מנורת זהב,
וכמ"ש צמאה לך נפשי כו' בארץ ציה דוקא ,כמ"ש במ"א בד"ה
להבין ענין יו"ט שני .וגם כמ"ש ע"פ בשלח פרעה כו' ,לכן עי"ז
ביררו רישא דדהבא ,ונעשו מנורת זהב .אמנם ,מ"מ עיקר בחי' זו
קאי אלע"ל שיאמרו ליצחק כי אתה אבינו ,כמעלת הזהב כו'(.
 (132קיצור :וכ"ז קבלת עול מלכות שמים ואח"כ צ"ל עול מצות
עול דוקא .שבעה ושבעה מוצקות לכל נר שני מוצקות אחד ממשיך
השמן מבחי' השני זיתים לבוא לבחי' רצוא ושוב ומוצק ב' ממשיך
הזהב והוא שמחה של מצוה .וזהו והחכמה – המביאה לקבלת עול
מלכות שמים – היא תחיה בעליה ,שהם המצות.

חסידישע

~ ראיתי והנה מנורת זהב ~

חכמת התורה ד וקא ' מחיה ' את המצוות  ,היינו מגלה את
העונג העליון המלובש בהמצוות ובמילא מביאה לידי שמחה
של מצוה מחמת גילוי עונג זה  .הרי  ,אף על פי שלמעלה
המצוות מושרשות בדרגא נעלית יותר מהתורה  ,שהן בבחינת
רצון ואילו התורה היא בבחינת החכמה  ,מכל מקום  ,כפי

פרשה
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שהדברים באים למטה בנ וגע לעבודת האדם מלמטה למעלה ,
הנה  ,להתורה יש מעלה ויתרון  ,שכן היא דוקא ' מחיה ' את
המצוות ומגלה את התענוג שבהן ) להיותה בבחינת החכמה ,
שכאמור בה דוקא יש גילו התענוג ( .
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חסידישע

~ בהעלותך ~

פרשה

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

ראיתי והנה מנורת זהב כולה וגולה על ראשה
ושבעה נרותיה עליה כו' .הנה נרות נק' נשמות
כמ"ש נר ה' נשמת אדם ,ושבעה נרותיה הם נשמות
השבעה רועים שהם המשפיעים אלקות לכללות נשמות
ישראל כי הנה לית מחשבה תפיסא ביה אלא ע"י
השבעה רועים כמ"ש במ"א) .ועיין מענין שבעה רועים
ברבות נשא )ר"פ י"ד( שהביאו מפסוק והקמנו עליו
שבעה רועים )במיכה סי' ה' ד'( ובשה"ש רבה ס"פ אם
חומה היא ובמדרש )איכה ס"ו ג'( בפסוק פרש רשת
לרגלי ושם משמע דקאי על לע"ל .וכ"ה פ"ה דסוכה
)דנ"ב ע"ב( וע"ש בפרש"י מ"ש כמדומה לי כו' והוא
מפורש בשה"ש רבה שם .ויש להעיר לזה מענין מ"ש
ע"פ והניף ידו על הנהר כו' והכהו לשבעה נחלים שהוא
ענין התגלות ז"ת דע"י והיינו כי בנהר היוצא מעדן נאמר
ומשם יפרד כו' אבל ע"י והניף ידו על הנהר כו' יהיה גם
למטה גילוי הביטול כמו למעלה וזהו ענין והכהו
לשבעה נחלים ע"ד מ"ש ונחל עדניך תשקם )בתלים סי'
ל"ו( דהיינו נחל הנמשך מבחי' עדן עצמו שהיא למעלה
ממדרגת נהר כו' וע"ד נחל איתן שנת' במ"א נחל
הנמשך מבחי' איתן כו' .ועמ"ש מזה בביאור ע"פ
בהעלותך כו' וזהו ע"ד בעבר הנהר ישבו אבותיכם
כמ"ש ע"פ אם בחקתי תלכו( .וכללות נש"י נק' בשם
מנורה מנורת זהב כולה ע"ש כולך יפה רעיתי .והנה
במ"א אמרו במדרש דקאי על לע"ל והוא ברבות אמור
ס"פ ל"ב לפי שבעוה"ז יש בהן פסולת אבל לע"ל אמר
זכריה כו' מנורת זהב כולה .וכ"ה בשה"ש רבה ע"פ
כולך יפה רעיתי .ובמ"א אמרו )ברבות נשא פ' י"ג( לפי
שירמיה אומר כסף נמאס קראו להם ויחזקאל קורא
אותם סיגים בן אדם היו לי בית ישראל לסיג וגו' בא
זכריה ואמר ראיתי והנה מנורת זהב כולה .של זהב היא
כולה לקיים מ"ש כולך יפה רעיתי .מזה משמע דקאי ג"כ
על זמן עכשיו דהא ודאי ירמיה ויחזקאל לא כיוונו כ"א

על זמן דעכשיו ולא אלע"ל וא"כ ע"ז בא זכריה ואמר
מנורת זהב כולה כו' .וצריך להבין באמת מדוע ירמיה
ויחזקאל אמרו כן .וזכריה אמר מנורת זהב כולה .דהיינו
כולך יפה .ויש להקדים תחלה ענין מה שנקראו כנ"י
מנורה כי כמו שהמנורה היא מקשה א' תעשה המנורה
שע"י המקשה שמקישים אותה נעשה מה שלמעלה
למטה ומה שלמטה למעלה ונתערב הכל עליון בתחתון
ותחתון בעליון ,כך כל ישראל ערבים זה בזה כלומר
מעורבים זה בזה כי אתם קרוים אדם ,כמו האדם שיש
לו ראש ורגל והראש מקבל חיות גם מהרגל שצריך לו.
כך כל ישראל ביחד הם נק' אדם אחד קומה אחת.
וכמ"ש מזה ע"פ והארץ הדום רגלי בד"ה השמים כסאי.
ובד"ה אתם נצבים היום כולכם .וזהו ע ד ירכה עד
פרחה מקשה היא ירכה אלו הם מדרגות התחתונות
ופרחה הם בחי' עליונות )ע"ד יציץ ופרח ישראל .הרי
הפרח זהו בחי' ישראל כי שרית עם אלקים ועיין ברבות
ס"פ וישב ע"פ והיא כפורחת כו' גם ע"ד שע"י אהוי"ר
פרחה לעילא כו' משא"כ בחי' ירכה ועכ"ז כתיב חמוקי
ירכיך כמו חלאים ,ועמ"ש סד"ה מה יפו פעמיך בנעלים
לפי שיש מעלה ברגל ובירך מה שאינו בראש וכענין
זבולן קודם ליששכר וזהו ענין מקשה א'( כולם מקשה
א' ,וכולם מקבלים משבעה הנרות העליונות הם ז'
רועים הנ"ל כל חד וחד לפום מדרגתו ולפום שעורא
דיליה )מענין מקשה תעשה נז' בזח"א דף ע"ד א' ח"ב
קנ"ח א'(:
קיצור .נרות נק' נשמות ענין שזכריה אמר מנורת זהב
כולה ולא כירמיה ויחזקאל לפי' א' קאי גם אזמן
דעכשיו .ענין מקשה תעשה ירכה ופרחה .ופרח ישראל
חמוקי ירכיך זבולן ויששכר .ראש ורגל .וכולם מקבלים
משבעה נרותיה שהם שבעה רועים ששרשם גבוה מאד
מבחי' בעבר הנהר כו' והכהו לשבעה נחלים כו' נחל
עדניך ואזי לא יהיה ומשם יפרד כו' כמ"ש במ"א:

חסידישע

~ ראיתי והנה מנורת זהב ~

ב .והנה המצות קרויים ג"כ נרות כמ"ש כי נר מצוה
ותורה אור וגם כי רמ"ח מ"ע שהם רמ"ח אברים דמלכא
עם תרין דרועין הם גימטריא נר וכמ"ש מזה בד"ה והיה
לכם לציצית .והענין כי בלשון תורה נק' נר הכלי
שבתוכה השמן והפתילה כמ"ש נרות המערכה ואת כל
כליה ,וגם השמן ופתילה עצמן קרוים נר כמ"ש בהיטיבו
את הנרות והיינו הטבת השמן והפתילה .והנה נש"י נק'
ע"ש כלי הנר שהוא בית קיבול לקבל בו את השמן
והפתילה ,כך הנשמות הם כלי קיבול לקבל המצות
שהם בחי' השמן והפתילה שקרוים נר מצוה .אבל
ותורה אור שהאור אינו עולה בשם אור אלא ע"י שנאחז
בשמן ופתילה ,ולפי ריבוי השמן והפתילה כך מאיר
האור שאם הפתילה מן המובחר יהיה האור רב ,וכן אם
יהיה הרבה שמן יהיה האור נמשך משך זמן יותר ,וכן
אם יהיה ריבוי פתילות יהיה תוספת ריבוי האור ,והרי
עיקר גילוי האור הוא ע"י השמן והפתילה ,כך התורה
היא פי' וביאור המצות כמו למשל על מצות שבת יש
מסכת שבת ועל מצות פסח יש מסכת פסחים כך עד"מ
כל התורה הוא אור וגילוי המצוה כיצד נעשית .והנה
כמו שהוא בגשמיות כך הוא ברוחניות .כי המצות הם
רצון העליון ב"ה ומלובש בהם עונג העליון כמ"ש ריח
ניחוח להוי' .וארז"ל נחת רוח לפני שאמרתי ונעשה
רצוני ,שהתענוג נמשך לפי הרצון שבמה שאדם רוצה
נמשך בו התענוג ולהיפך במה שהוא נגד רצונו מקבל
ממנו צער שהוא היפך התענוג ,ועמ"ש מזה בד"ה
בהעלותך את הנרות .ונמצא שבחי' הרצון יש בו בחי'
התלבשות התענוג )עמ"ש בד"ה ואהיה אצלו אמון
ובד"ה ובבואה לפני המלך( .ולכך צריך האדם לעשות
המצוה בשמחה כמ"ש תחת אשר לא עבדת את ה'
אלקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל ,כי השמחה היא
התגלות התענוג שהעונג כשבא לידי גילוי אז נולדה
ונתהוה השמחה בהתגלות הלב וכל מה שיש גילוי
תענוג יותר הוא שש ושמח יותר כמ"ש מזה בד"ה שוש
אשיש בהוי' .ופי' מרוב כל אינו פי' מכל תענוגי עוה"ז
בלבד ,כי זהו פשיטא שהרי כל תענוגי עוה"ז אינן אלא
פסולת ממה שנפלו בשבירת הכלים .ולכן ארז"ל על
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ר"ע כשהיה ק"ך מילין מכרך גדול של רומי ושמע קול
הקריה הומה בחדוה ושמחה רבה ר"א ור"י בכו אבל
ר"ע שחק ואמר אם לעוברי רצונו כך לעושי רצונו על
אחת כמה וכמה שאם זה התענוג נמשך אפי' לעוברי
רצונו כו' .כמארז"ל שאין לך עשב מלמטה שאין לו מזל
מלמעלה כו' והמזל מקבל מע' שרים כו' שהם מקבלים
משמרי אופנים בחי' שמרים ופסולת ומזה משפיעים כל
תענוגי עוה"ז ,ואין ערוך לפנימיות החיות שהוא זיו
השכינה המתגלה בג"ע שצדיקים יוש בים ונהנים מזיו
השכינה עד שאמרו מוטב לידייניה וליתי לעלמא דאתי,
לפי שכל יסורי גיהנם כדאי לו בשביל שיקבל אח"כ עונג
העליון הנמשך מזיו השכינה ולכן ארז"ל אם לעוברי
רצונו כך שנמשך כ"כ תענוג גדול בשפע השמרים
והפסולת כש"כ שיומשך תענוג גדול בהגלות נגלות ענג
העליון מזיו השכינה לע"ל .והנה כמה גדול השמחה
והתענוג המתגלה מזיו השכינה אפילו בג"ע התחתון עד
שאמרו מוטב דלידייני' כו' כ"ש בג"ע העליון שהוא
למעלה מעלה מג"ע התחתון עד שצריך לטבול בנהר
דינור לג"ע העליון ויש כמה מיני ג"ע במדרגות גדולות
עד רום המעלות ובכולם יש בחי' נהר דינור בין זה לזה
עד רום המעלות .וז"ש רז"ל תלמידי חכמים אין להם
מנוחה לא בעוה"ז ולא בעוה"ב שנאמר ילכו מחיל אל
חיל כו' .וזהו וקדושים בכל יום יהללוך סלה וקדושים
הם הנשמות שיש להם עליות סלה בלי גבול ותכלית
ומתענגים עונג למעלה מענג עד אין קץ ,ולכן ארז"ל
)סנהדרין דף ק' סע"א ובמשנה סוף עוקצין( עתיד
הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמות שנאמר
להנחיל אוהבי יש )במשלי סי' ח' כ"א( ,כי כדי שיקבל
תענוג ההוא שהוא עד אין קץ שאין כח בנשמה שהיא
בחי' נברא יש מאין לקבל התענוג ההוא להיות נתפס
ומתלבש עד שנהנין כו' לכן הוצרך להיות ש"י עולמות
שהם מעלימים בהעלם אחר העלם העונג העליון ההוא
עד ש"י עולמות להיות נתפס ומתלבש בכח הנשמה.
)והיינו בחי' קנה חכמה קנה בינה ב"פ קנה גימטריא ש"י
שמבחי' חו"ב נמשכו עולמות אלו כו' שהם למעלה
מבחי' עוה"ז ששרשו מתחיל מבחי' המדות שראשיתם
החסד כמ"ש עולם חסד יבנה .משא"כ בחי' חו"ב הם
ענין אלפים שנה שקדמה התורה לעולם שהוא למעלה
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מחיות העולמות ועז"נ מאד עמקו מחשבותיך כו' שהם
בבחי' עומק שלא בא לגילוי בסדר השתלשלות
העולמות וכמ"ש מזה באריכות בד"ה באתי לגני ומשם
נמשך לעוה"ב בחי' ש"י עולמות וזהו ענין עלמין
דכסופין שנמשכו מבחי' עובר לסוחר כו' כסופין ל'
כוסף ע"ד נכספה וגם כלתה נפשי כו' גם ע"ד היכל
קדה"ק שכנגד ג"ר הוא למעלה משאר היכלות שכנגד
ז"ת היכל האהבה כו' וזהו ענין להנחיל אוהבי יש מה
שבאמת למעלה היש ולמטה כלא חשיב משא"כ מבחי'
המדות נמשך יש מאין שלמטה היש כו' .ועיין מענין ש"י
עולמות אלו בזח"א ויצא דקנ"ו סע"ב ע"פ לכן ישכב
עמך ישכב י"ש כ"ב פי' י"ש היינו קנה חכמה קנה בינה
הנמשך ע"י כ"ב אתוון דאורייתא) .ודקנ"ח רע"א ע"פ כי
יש שכר לפעולתך ויגש דר"ו ע"א ויחי רמ"ב ב' תרומה
קס"ו ב' ובע"ח שט"ז פ"א בהג"ה ובלק"ת בחבקוק
ובהרמ"ז פ' בשלח דמ"ה ע"א ובעמה"מ שי"א ספ"א
שי"ג פ"ד(:
קיצור .שנש"י נקראו נר ע"ש הכלי שבו השמן והמצות
נק' נר מצוה ע"ש השמן והפתילה .ותורה היא אור
הנתלה בשמן ופתילה .כך ברוחניות כי המצות הם רצון
העליון ומלובש בהם ענג העליון ולכך צריך האדם
לעשות המצות בשמחה שהשמחה גילוי העונג .וצ"ל
השמחה מרוב כל .ר"ע שחק .מוטב דלידייניה .ויש ג"ע
זה למעלה מזה יהללוך סלה ילכו מחיל .לכן צ"ל ש"י
עולמות להיות כלי לקבל העונג .כי העולמות נמשכו
מז"ת עולם חסד יבנה .אבל ש"י עולמות נמשכו מקנה
חכמה קנה בינה עמקו מחשבותיך וע"ד היכל קדה"ק:
ג .והנה על זה אמרה תורה מרוב כל פי' מכל מיני עונג
עד רום המעלות שנתפס ומתלבש בכח הנשמה בבחי'
ש"י עולמות .אבל שמחת המצוה עצמה היא למעלה
מבחי' ש"י עולמות הללו שאינה מתלבשת בהם ,כי
המצות הם רצון העליון ב"ה שבהם מלובש עונג העליון
ב"ה שהוא למעלה מעלה מגדר התלבשות והוא בחי' עין
לא ראתה אלקים זולתך כו' )כי הנה ידוע דתרי"ג מצות
דאורייתא עם ז' מצות דרבנן הם תר"ך עמודי אור
הנמשכים מכתר עליון שהוא בחי' סוכ"ע והוא המחבר
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א"ס ב"ה לנאצלים ויש בו ב' בחי' .הא' הבחי' העליונה
שבו מה שמאיר בו אור א"ס ב"ה .והב' הבחי' תחתונה
שבו מה שהוא מאיר בחו"ב .וזהו ענין ש"י עולמות היינו
מחצית התחתון מבחי' תר"ך .משא"כ הבחינה עליונה
שבו הוא למעלה מבחי' ההתלבשות בחו"ב כי חו"ג
דא"א מתלבשים בחו"ב משא"כ ג"ר כו' .ועמ"ש במ"א
ע"פ שראשי נמלא טל .וזהו ענין ומעולם לא שמעו לא
האזינו עין לא ראתה אלקים זולתך יעשה למחכה לו ופי'
ברבות משפטים )ס"פ למ"ד( שאין העולם יכול לשמוע
מהו מתן שכרן של מצות .והיינו דלא מיבעי' בעוה"ז
שהוא בעל גבול מן הארץ לרקיע ת"ק שנה ששרש
התהוותו מספירות הבנין שאין יכול לקבל עכשיו הגילוי
מבחי' סכ"ע ועיין באגה"ק ע"פ וילבש צדקה כשריון
מ"ש מזה .אלא אפילו בבחי' ש"י עולמות שעתיד הקב"ה
להנחיל לכל צדיק ששרשן מבחי' חו"ב וזהו ענין ביו"ד
נברא העוה"ב כו' אינו יכול לקבל גילוי עצמות המצוה
ממש שהוא בחי' תר"ך עמודי אור כנ"ל וזהו ענין מרב
כל .כי בחי' כל היינו נש"ב וכ"ז הוא רק בבחי' ש"י
עולמות כו' .עי"ל בפי' מרב כל ולכן נאמר תחת אשר
כו' מרב כל .פי' כל נק' יסוד כי כל בשמים ובארץ
דאחיד בשמיא ובארעא כו' ונק' כל לשון כללות שכולל
בתוכו כל הו"ק וכמ"ש יקוו המים אל מקום אחד דקאי
על המשכת השפע מהע"ס לבחי' יסוד כמו הטפה
הנמשכת מהמוח וכל האברים וע' זח"א י"ח א' ב' מענין
יקוו כו' דפי' כנ"ל וד"ט ע"א ע"פ ואין נסתר כו' והמל'
המקבלת נק' כלה וע' פע"ח שער הסוכות פ"ב ע"פ מכל
מלמדי ולכן בהאבות נאמר בכל מכל כל .ורב כל היינו
ריבוי היסודות שבהפרצופים עליונים אך ע"י קיום
המצות שיומשך מבחי' עין לא ראתה היינו גילוי פנימית
יסוד דע"י כמ"ש בזח"א )דף ד' סע"ב( בפ' הרמ"ז לשם
שהוא ההמשכה מלמעלה לגמרי מכל סדר
ההשתלשלות הרי זהו למעלה מעלה מבחי' רב כל הנ"ל
שהוא ההמשכה שבסדר ההשתלשלות ועמ"ש בד"ה כי
ההרים ימושו גבי וברית שלומי לא תמוט ולכן נאמר
יבוא כל בשר להשתחות לפני כו' פי' כל בשר .היינו
בחי' כל המאיר לבחי' בשר .כדכתיב עצם מעצמי ובשר
מבשרי .ויבוא להשתחוות ולהבטל נגד הגילוי שיהי'
לע"ל מבחי' פנימית יסוד דעתיק כו' ועיין מענין מרב כל
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בד"ה ואתה תצוה )זח"א קי"ו א' קע"ז א'( .וזהו יפה
שעה אחת בתשובה ומע"ט בעוה"ז מכל חיי העוה"ב
שחיי העוה"ב ש"י עולמות שרשם מחצה התחתון דתר"ך
אבל בקיום המעשה בעוה"ז ממשיך גילוי רצון העליון
ממש מה שאין העולמות יכולים לשמוע ולקבל כו'
כנ"ל .והנה בטעם מה שע"י קיום המצות ממשיכים גם
מבחי' יש אורות העליונים דכתר מה שלמעלה
מההתלבשות בחו"ב אפ"ל דהנה ענין תר"ך עמודי אור
שהם ב' פעמים יש .יש לומר שזהו כענין אל דעות
שמלמעלה למטה הנה למעלה היש ולמטה כלא ואין כו'
ואף כי ב' בחי' אלו הם באצילות יחו"ע ויחו"ת אך יש
להן שרש ומקור גם למעלה בא"א ועמ"ש בד"ה כי
תשמע בקול ולכן ע"י המצות שתכליתם ביטול היש
לאין כמ"ש בד"ה את שבתותי תשמרו ועי"ז שעושה
מיש אין מעורר וממשיך כן מלמעלה שיומשך מבחי' יש
האמתי בבחי' אין הם העולמות שהם בחי' אין אצלו ית'
יומשך בהם גילוי אור א"ס ב"ה בחי' יש האמיתי אשר
אין עוד מלבדו וכמ"ש מזה בד"ה ואהיה אצלו אמון גבי
אני תורתך שעשעתי( ואינה מתלבשת בשום גדר השגה
רק כאשר נתפס ונתלבש בבחי' המצות עצמן שהם
רצונו ית' ורצון זה הוא כלי לתענוג עליון ההוא:
קיצור .דענין ש"י עולמות הנ"ל זהו רוב כל כי כל שער
החמשים המחבר חו"ב .אבל המצות נמשכים מבחי'
רצון העליון כתר שלמעלה מחו"ב .וזהו עין לא ראתה.
ודרך פרט בכתר יש תר"ך עמודי אור הנמשכים ע"י
תרי"ג מצות דאורייתא ושבע מצות דרבנן ובחי' ש"י
עולמות הן בחי' תחתונה שבו המתלבשים בחו"ב ולכן
יפה שעה אחת בתומע"ט בעוה"ז מכל חיי העוה"ב .מכל
דוקא מרב כל .כל ימי חייך להביא לימוה"מ כי ע"י
בטול היש לאין מעורר וממשיך יש אמיתי כו':
ד .וזהו ענין ברכות המצות ,אשר קדשנו במצותיו ,אשר
מלשון אשרי יושבי ביתך שהוא לשון שבח והילול על
דבר המשובח ומהולל דהיינו עונג העליון המשובח
וקדשנו בעונג זה שהוא בבחי' קדוש ומובדל כי קדוש
הוא לשון הבדלה ,ולכן המלאכים אומרים ג"פ קדוש.
וזהו שאומרים הוי' צבאות .כלומר שהוא למעלה מגדר
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התלבשות .וזהו קדשנו ונמשך לנו במצותיו .כי ע"י קיום
המצות שהם רצונו ית' שבו מתלבש עונג העליון ההוא
הגם שלא נמשך גילוי עונג זה למטה הלא קיי"ל לקיחה
ע"י ד"א שמה לקיחה ,וכמו מי שמוצא אוצר כסף וזהב
סגור ומסוגר בתיבה הנה כאשר שלח ידו לקחת התיבה
הרי גם האוצר כסף וזהב בידו .והנה כח זה להיות
התלבשות עונג העליון בקיום המצות שהם רצונו ית'
ניתן לישראל דוקא משא"כ המלאכים שבקשו תנה
הודך על השמים ולא ניתן להם מפני כי ישראל עלו
במחשבה שהם בחי' פנימיות העולמות אבל המלאכים
הם מבחי' חיצוניות ולכן אין כח בהם להמשיך עונג
העליון בעשיית המצות כ"א ישראל דוקא )ועמ"ש מענין
זה בד"ה זכור את יום השבת בתו"א פ' יתרו ועמ"ש
בד"ה הבאים ישרש( ,ולכן הנשמות דוקא קרויים נר
בחי' כלי קיבול לקבל בו את השמן ואת הפתילה בחי'
נר מצוה שיומשך בהם ועל ידם עונג העליון ההוא .וזהו
שמברכים אשר קדשנו במצותיו פי' קדשנו כמו הרי את
מקודשת לי שהברכה היא ההודאה על שנתן כח זה
לישראל דוקא להמשיך עונג העליון ההוא בקיום מצותיו
ית' וקדש והבדיל אותנו אליו ית' יותר מהמלאכים בזה,
והיינו ע"י המשכת ז' רועים ואהרן בכללם שעליו נאמר
בהעלותך את הנרות שהוא המעלה את הנשמות אל
מול פני המנורה כו') .ענין פני המנורה י"ל פרצוף
הפנימי דמל' הנק' כנס"י פנימית הדבור ונק' מחשבה
ישראל עלו במחשבה ופרצוף החיצון בחי' דבור שמשם
שרש המלאכים ועמ"ש מזה בביאור ע"פ אחת היא
יונתי .וע"כ היא בחי' מנורה כלי לקבל השמן והפתילה
לתוכה שהוא היחוד העליון והמשכת אור א"ס ב"ה
הסכ"ע בממכ"ע כמ"ש במק"מ פ' פנחס )דף רי"ט ע"א(
גבי דאתאחדא פתילה כו' וזהו אשר קדשנו כו' כמו
מקודשת לי ממש והשמן נמשך ממוחין דאבא ושרשו
מבחי' כשמן הטוב על הראש גלגלתא דא"א שמשם
שרש המצות ועיין בזח"ג אמור )דפ"ח ע"ב( .וביאור
הענין כי פי' ראש היינו כמ"ש והוי"ה בראשם )במיכה
סס"י ב'( .והנה כתיב שאו ידיכם קדש וברכו את ה'
שממשיכים ברכה בשם הוי' והיינו מעצמות אור א"ס
ב"ה שהוא בחינת קדש העליון שלמעלה מבחי' קדוש
בוא"ו .וזהו פי' הקב"ה שבחי' קדוש בוא"ו הוא ברוך
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מבחי' קדש העליון והיינו עי "י קיום המצות .שזהו ענין
נר מצוה רמ"ח אברין .ותרין דרועין זהו שאו ידיכם
והיינו קבלת עומ"ש שבשני פסוקים הראשונים דשמע
ישראל ובשכמל"ו .וכמ"ש במ"א בד"ה צאינה וראינה
וברכה והמשכה זו זהו בחי' כשמן הטוב על הראש כי
השמן נק' שמן משחת קדש ומשם נמשך הברכה בשם
הוי' הנקרא ראש .וזהו בשעה שישראל עונין איש"ר
מברך הקב"ה מנענע בראשו .ואח"כ יורד על הזקן זהו
הלכות התורה .כי י"ג מדות שהתורה נדרשת בהן הן י"ג
ת"ד .גם פי' זקן שקנה חכמה וכענין הנ"ל בפי' קנה
חכמה קנה בינה וב' פעמים הזקן זקן זהו תשב"כ
ותשבע"פ שיורד ע"פ מדותיו .להאיר בבחי' ממכ"ע כו'.
וכ"ז הוא ענין השמן והפתילה הנמשך בהנר( .וכ"ז הוא
ביאור נר הנשמה ונר המצות .ולהבין ביאור ותורה אור.
הוא כי הנה אורייתא מחכמה נפקת וחכמה יש בה גילוי
התענוג כנודע שכשנופל איזה דבר חכמה באדם
מתמלא שמחה ותענוג וכך התורה שהיא בחי' חכמה יש
בה בחי' גילוי עונג העליון ב"ה ובה וע"י מתגלה עונג
העליון המלובש במצות שהם בחי' רצון ששם מלובש
העונג בהעלם וע"י התורה מתגלה העונג ההוא ,ולכן
נמשלה התורה לאור שמאיר את השמן והפתילה ועולה
בשם אור ע"י אחיזתה בשמן ופתילה .וכך התורה שהיא
פי' וביאור המצוה הוא גילוי ההארה הצפונה וגנוזה
במצות ובה וע"י נמשך עונג העליון מהעלם לגילוי .וזהו
ע"ד ענין ש"י עולמות הנמשכים מחו"ב שבהם גילוי
התענוג העליון כו' גם כי עיקר התגלות אור א"ס
בבחינת אור פנימי הוא רק בחכמה כמ"ש הוי"ה
בחכמה כמ"ש במ"א וע' בהרמ"ז פ' פקודי )דף ר"כ
ע"ב( פי' אור הוא חכמה שבחכמה כו ובענין הפתילה
לפמ"ש במא"א אות פ' ס"ל שהוא בבחי' שם ב"ן וכ"כ
בתו"א בביאור ע"פ כי אתה נרי .אפ"ל דזה שייך ג"כ
לנש"י כי הנה הגם שמה שנק' נר זהו מצד שהנשמות
עלו במחשבה ע"כ הם כלי לקבל את השמן והאור כנ"ל
עכ"ז הרי לא נתנה להם התורה רק ע"י התלבשותה
בגוף ונה"ב לברר שם ב"ן כו' וזהו ענין הפתילה שבה
דוקא נתלה האור של התורה כו' ,אך לפמש"ל בשם
המק"מ פ' פנחס דף רי"ט הפתילה היא יסוד כו'
הממשיך השמן .וזהו ע"ד מ"ש כשמן הטוב כו' כטל
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חרמון שיורד על הררי ציון כו' שבחי' ציון זהו מדת
צדיק יסוד עולם כו' ובו ועל ידו נמשך השמן הטוב כו':
קיצור .וזהו אשר קדשנו .תענוג אשריך ישראל קדשנו
קדש הבדלה .והיינו במצותיו לקיחה ע"י ד"א כי
המלאכים בקשו אשר תנה הודך בחי' אשר הנ"ל ולא
נתנה להם לפי ששרשם מהדבור אינן נר וכלי להמשכה
הנ"ל רק הנשמות לפי שעלו במחשבה הם נר .ופי' כשמן
הטוב על הראש .ע"ד וה' בראשם .וכתיב שאו ידיכם
קדש וברכו את ה' .ידיכם תרין דרועין שהם קעומ"ש עם
רמ"ח מ"ע הם נר .וברכו זהו פי' הקב"ה וזהו כשמן
הטוב על הראש שמן משחת קודש .ואח"כ על הזקן
שקנה חכמה קנה בינה תשב"כ ותשבע"פ והתורה היא
אור שהיא חכמה שבה גילוי התענוג:
ה .אך הנה כ"ז היא בחי' התורה ומצות כאשר הן
למעלה במקורן העליון שהמצות הן הן רצונו ית'
שלמעלה מהחכמה והתורה היא בחי' חכמה שהיא פי'
וביאור המצוה ומדרגתה למטה ממדרגת המצוה .אבל
כדי להמשיך האדם על נפשו מלמעלה למטה להיות
נמשך גילוי בחי' התורה ומצוה בנפש האדם הנה כתיב
והחכמה תחי' בעליה )בקהלת סי' ז' י"ב( החכמה היא
התורה תחיה בעליה פי' בעליה הן המצות שהן בעלים
של תורה .וכמארז"ל גדול תלמוד שמביא לידי מעשה.
וביאור ענין זה ע"פ מארז"ל למה קדמה שמע לוהי' אם
שמוע שבתחלה יקבל עליו עול מלכות שמים ואח"כ
יקבל עליו עול מצות )עמ"ש בביאור ע"פ ונקדשתי
בתוך בני ישראל ביאור ג"פ קדוש דמשם מובן שבחי'
קדוש הראשון זהו ענין קבלת עומ"ש וב"פ קדוש שאחר
זה הם תומ"צ ועיין בסידור שער הק"ש בד"ה להבין
ההפרש בין ק"ש לשמו"ע דלשם מבואר ג"כ דע"י ק"ש
שהיא קבלת עול מלכות שמים ממשיכים בחי' יחוד י"ה
דשם הוי' שממשיכים יחוד זה ממקור הראשון מאור
א"ס ממש ע"י בכל מאדך כו' וע"י תומ"צ ממשיכים
יחוד ו"ה .ועמ"ש ע"פ אלה פקודי המשכן משכן העדות.
עוי"ל בענין הקדמת עומ"ש לעול מצות ע"ד שנת' בד"ה
צאינה וראינה בפי' שקשרו להם שני כתרים א' כנגד
נעשה ואחד כנגד נשמע .כיהנה ביאור מלת נשמע הוא
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להיות בטל לדבר תורה המדברת בפיו שהיא רצונו ית'
כאילו שומע שהשכינה מדברת מתוך גרונו וכמ"ש תען
לשוני אמרתך כו' והקדימו לזה בחי' נעשה להיות בטל
לבעל הרצון הוא אור א"ס ב"ה לבדו בעצמו שע"י
ביטול זה נמשך בחינת נשמע המשכה מלמעלה למטה
כי רוח אייתי רוח ואמשיך רוח .עכ"ד המבוארים שם.
ועד"ז י"ל ההפרש בין קבלת עומ"ש שהוא להיות בטל
לבעל הרצון ועול מצות הוא להיות בטל לרצונו ית'
המלובש בתומ"צ וכנגד זה נמשך שני כתרים .שהם בחי'
סכ"ע ומה שלמעלה מסכ"ע אדון הנפלאות גאה גאה כו'
ונק' ע"פ לשון הקבלה ע"י וא"א .והנה בבחי' כתר שע"י
נשמע הם ג"כ תר"ך עמודי אור הנמשכים ע"י המצות.
שמהם נמשך ש"י עולמות לצדיקים .אכן ע"י קבלת
עומ"ש נמשך ע"ד הכתר שכנגד נעשה כי כתר זה נמשך
ממלכות דא"ס ממש שנמשך להיות כתר ועטרה על
הראש ולכן הוא נמשך ע"י קבלת עול מלכות שמים
דוקא כו' ונמשך אח"כ בבחי' ונשמע .ולקשר זה עם מ"ש
תחלה דע"י קבלת עומ"ש נמשך יחוד י"ה וע"י עול
מצות נמשך יחוד ו"ה .י"ל כמ"ש בעטרה שעטרה לו
אמו זו כנסת ישראל ביום חתונתו זו מתן תורה הרי
הכתר והעטרה הוא מקור היחוד שע"י תומ"צ וכמ"כ
מקור יחוד י"ה .וא"כ ב' בחי' הנ"ל דיחוד י"ה ויחו ד ו"ה
שרשן נמשך ע"י גילוי ב' בחי' כתרים הנ"ל ועמ"ש בת"א
בד"ה כי עמך מקור חיים ובד"ה לכן אמור לבני ישראל,
ובהביאור בסופו( .והענין כי הנה קבלת עומ"ש הוא
הפרשה ראשונה שמע ישראל הוי' אלקינו הוי' אחד .פי'
שמע לשון הבנה כמ"ש בברכת אהבת עולם ותן בלבנו
בינה להבין ולהשכיל להבין דבר מתוך דבר ולהשכיל
בעיני ראיה דבר הנולד מאין ליש כו' .והתבוננות זו הוא
ענין וגולה על ראשה .כי המנורה שבעה נרותי' עלי' בחי'
ז' מדות לך הוי' הגדולה והגבור' כו' בחי' אהוי"ר כו'.
והנה קיום ואהבת הוא ע"י התבוננות באחד בחי' יחו"ע
איך דכולא קמי' כלא ובטלים במציאות ממש רק
שבטובו מחדש בכל יום יש מאין ממש ואי לזאת הוא
אחד ממש בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד.
ועי"כ נמשך להיות ואהבת וזהו בחי' קבלת עומ"ש
שיהיה הוי' בבחי' אלקיך ממש כו' כמ"ש במ"א וכל
המאריך באחד בבחי' זו ממשיך גילוי אהבה זו ביתר
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שאת וזהו הענין וגולה על ראשה שמזה נמשך ז' נרותי'
)כי ראשה זהו כמ"ש וה' בראשם כנ"ל .והוא כמ"ש
ושכנתי בתוכם .בתוכו לא נאמר אלא בתוכם וזהו ג"כ
ענין ישראל לי ראש .ובהגולה היה השמן בחי' כשמן
הטוב על הראש כו' כנ"ל ולעיל נתבאר בחינה זו בענין
ההמשכה שע"י המצות .וכמ"כ בענין ההמשכה שע"י
קבלת עול מלכות שמים .דהיינו ענין שאו ידיכם שהם
שמע ישראל ובשכמל"ו ועי"ז ממשיכים מבחי' קדש
העליון בחי' שמן משחת קדש להיות וברכו את הוי'.
ובזח"ב תרומה קנ"ח א' רישא דמנרתא בינה כו' ,והיינו
ההתבוננות בשמע ישראל( והנה מואהבת עד ובשעריך
הם מ"ב תיבין כנגד שם מ"ב דאנא בכח גדולת שהוא
ענין ההעלאה כו' ויש בו ז' פסוקים ובכל א' ששה תיבות
ע"ד בשתים יכסה כו' ובשתים יעופף .וזהו ענין עד
פרחה וזהו ענין שבעה נרותיה ז' מדות הנ"ל שהן ז'
פסוקים דאנא בכח כו' ורש"י פי' וגולה כמו גולות
עיליות )ביהושע ט"ו( לשון מעיין הנובע כי בינה נק' נהר
היוצא מעדן כמ"ש בד"ה אם בחקותי ועמ"ש בת"א פ'
בראשית בד"ה להבין ענין הברכות פי' יום ליום יביע
אומר ויש בחי' נחלי שמן )מיכה סי' ו' ז'( .ובגמרא
תליסר נהרא דאפרסמונא דכיא .גם י"ל וגולה מענין
גלגלתא ע"ד מ"ש במדרש רבה סוף קהלת ע"פ ותרוץ
גולת הזהב זה גולגולת והיא בחי' אהבה רבה והרצון
שלמעלה מהשכל כמ"ש בד"ה שאו את ראש כו'
לגלגלתם ועוד יש פירושים בענין וגולה ויתבאר לקמן
אי"ה:
קיצור :וכ"ז הוא ענין המצות כמו שהן למעלה שאזי הן
למעלה מהתורה שהם בחי' שמן למאור ותורה אור .אך
כדי להמשיך הגילוי בנה"א הוא ע"י התורה כי החכמה
תחיה בעליה .שעל ידה יבא לקבלת עומ"ש שקדם לעול
מצות וקבלת עומ"ש ממשיך ממקור הראשון להיות
נמשך בבחי' י"ה דשם הוי' וע"י תומ"צ ממשיכים משם
בבחי' ו"ה להיות השם שלם גם בענין הקדמת נעשה
לנשמע שעי"ז נמשך שני כתרים .וקעומ"ש זהו ענין שמע
ישראל וזהו וגולה על ראשה ומואהבת עד ובשעריך הן
שבעה נרותיה פי' וגולה על ראשה ע"ד כשמן הטוב על
הראש שאו ידיכם קדש וברכו כו' כנ"ל:
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ו .אך כדי להיות גילוי האהבה זו תקועה בלבו ונפשו של
אדם להיות ובכל נפשך הנה הוא ע"י בחי' ושנים זיתים
עליה אחד מימין הגולה ואחד על שמאלה ,והענין כי
הנה זיתים הם שמובלעים בתוכם השמן רק שאינו יוצא
אלא ע"י כתישה בבית הבד .וכן עד"מ צ"ל בחי' כתישה
בנפש האדם והוא משארז"ל אין עומדין להתפלל אלא
מתוך כובד ראש .פי' ראש היינו בחי' ישראל לי ראש
ובחינת כובד ראש זהו כמ"ש עונותי עברו ראשי כמשא
כבד יכבדו ממני )בתלים ל"ח ה'( .ומזה נמשך ג"כ מ"ש
ובפשעכם שולחה אמכם בחי' גלות שהשכינה יורדת
למטה בהיכלות דנוגה כו' וזהו ג"כ ענין כובד ראש
שהשכינה מקור כל נש"י נק' ראש כנ"ל מפסוק וה'
בראשם .וזהו ענין שכינה מה הלשון אומרת קלני
מראשי כו' וזהו כי עונותינו רבו למעלה ראש ]בעזרא
סי' ט'[ ועיין ברבות ר"פ בא ע"פ כובד אבן ונטל החול
וכעס אויל כבד משניהם כו' שבאמת אין שייך שום
כובד ח"ו למעלה שהרי כל העולמות נבראו שלא בעמל
ולא ביגיעה כ"א במאמר וארז"ל במאמר אחד יכול
להבראות כו' כ"א רק כעס אויל הוא נחשב בחי' כובד
למעלה כמ"ש הוגעתם את ה' בדבריכם כו' וזהו הנקרא
כובד ראש .וזהו ג"כ פי' וגולה על ראשה שמבואר
ברבות ס"פ אמור ס"פ ל"ב חד אמר וגולה לשון גלות
כו' דהיינו מה שהאלקות הוא מוסתר והעולם נראה יש
ודבר נפרד כו' וצריך להרגיש הצער ומרירות מזה.
ולהשפיל ולהכניע גשמיות וחומריות הגוף שלא יהיה
בבחי' יש ודבר נפרד )ועמ"ש מענין זה בד"ה בהעלתך
את הנרות .ובד"ה ואתה תצוה גבי כתית למאור .ועיין
בסש"ב פכ"ט .ועמ"ש בד"ה אוסרי לגפן .וע' זח"ג שלח
קס"ח א' קרח קע"ח א' גבי ועבד הלוי הוא( ולכן תקנו
בברכת ק"ש אבינו אב הרחמן וכן בברכה ראשונה
ברחמיך הרבים רחם עלינו לעורר רחמים רבים על
גשמיות הגוף ובזה יכנע לבבו ויבא לקרות ק"ש ואהבת
בכל נפשך ע"י התבוננות באחד בבחי' יחודו ית'
שמבלעדי בחי' כתישה וביטוש הגוף לא יפעול
התבוננות בנפש לבא מההעלם אל הגילוי להיות ואהבת
בכל נפשך ממש .וכיצד תהיה התעוררות רחמים רבים
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על גשמיות הגוף מקדימים לומר המלך המרומם לבדו
מאז פי' המלך שמבחי' מלך היינו מדת מלכותו ית' חיים
וקיימים כל הנבראים וכל העולמות כדכתיב מלכותך
מלכות כל עולמים ואין זה אלא בבחי' זיו והארה כו',
אבל הוא לבדו ית' הוא המרומם שאינו בגדר התלבשות
להיות ממכ"ע והוא המתנשא מימות עולם היינו ו"ק
מעלה ומטה מזרח ומערב כו' והוא מתנשא מהם שאינו
בגדר מקום כי אין ערוך לך אלא הוא ית' סכ"ע מעלה
ומטה שוין לפניו ית' ואציעה שאול הנך גם חשך לא
יחשיך ממך כחשכה כאורה ואי לזאת ברחמיך הרבים
רחם עלינו גם על בחי' הגשמיות שלא תהיה נראה יש
ודבר בפ"ע ונפרד מחמת שירדה בסתר המדרגה
ובהסתר פנים והעלם אחר העלם כי לא שייך זה אלא
בבחי' השתלשלות וסתר המדרגות שיש רוחניות
וגשמיות ,אבל בבחי' סוכ"ע רוחניות וגשמיות שוין
וכמשל העיגול שסובב מעלה ומטה שחלק העליון ממנו
הוא עליון מאד וחלק התחתון הוא תחתון מאד ומקיף
ג"כ בחי' מטה וכך כתיב ומתחת זרועות עולם וכתיב
וימינו תחבקני כאדם החובק את חבירו שמחבק ומקיף
גם בחי' אחוריים וחיצוניות שלו ולכך לפי שהוא
המתנשא מימות עולם יכול להיות ברחמיך הרבים רחם
עלינו ,ולכן נק' רחמים גדולים שנמשכים ומתפשטים גם
למטה מטה אפילו בעוה"ז הגשמי ,ועמ"ש סד"ה ואתה
יגדל נא כח אד' כו' ,ובברכה שניה אומרים ג"כ אבינו
אב הרחמן כו' ולא נבוש כו' לעולם ועד .דהנה עד"מ
כשאדם עושה איזה דבר שטות ואח"כ בפתע פתאום
רואה בן אדם שרואה אותו הרי תפול עליו בושה גדולה
אפילו אם היה עושה דבר זה כשהוא לבדו בביתו לא
היה בזה כדי בזיון מ"מ כשרואה שאחרים רואים אותו
מתבייש מאד .וכך עד"מ הנה כעת השמים והארץ
הגשמיים מעלימים ומסתירים אור ה' עד שנראה העולם
ליש ודבר בפ"ע ,אבל לע"ל כתיב ונגלו כספר השמים
ולא יהיה עוד השמים והארץ בבחי' העלם והסתר פנים
רק השמים החדשים והארץ החדשה אשר אני עושה ואזי
יהיה גדול כח הבושה בהגלות נגלות אור הוי' וכן
בהפרד הנפש מהגוף בג"ע שתזכה לחזות בנועם ה'
בגילוי זיו השכינה אזי יבוש ויכלם .ואותה אנו מבקשים
שלא נבוש לעולם ועד) ,והנה הטעם שצ"ל התעוררות
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רחמים שעי"ז דוקא נמשך ומתגלה בחי' כשמן הטוב.
היינו כי יג"מ הרחמים יש בהם חיצוניות ופנימיות
החיצוניות נמשל לשערות ונק' י"ג ת"ד והפנימיות הוא
בחי' כשמן הטוב כו' .יורד על הזקן כמ"ש באד"ר )קל"א
א'( ולכן ע"י התעוררות רחמים דוקא נמשך בחי' כשמן
הטוב שע"י התעוררות רחמים נמשך שיתגלו פנימית
רחמים גדולים .ומה שנק' התעוררות רחמים בשם
כתישה וביטוש הגוף כמשל כתישת הזיתים ,הענין יובן
ע"פ מ"ש במ"א בד"ה קול דודי בענין הטעם שהמרור
הוא בקו האמצעי מפני שבחי' רחמים לא שייך אלא
במקום שחסר ומר לו ע"כ נמשך עליו מדת הרחמים
וכמ"כ כאן שכדי שיעורר וימשיך גילוי י"ג מדה"ר זהו
דוקא ע"י כובד ראש ושיטעום מרירות בנפשו על
ריחוקו מה' שירגיש היטב איך שחסר לו ורע ומר עזבו
את ה' וזהו ענין הכתישה והביטוש להיות נשבר לבו
בקרבו ולכן ארז"ל כל מי שאין בו דעה אסור לרחם עליו
וע' בסש"ב פכ"ט שעי"ז יועיל לנפשו כו' בראיה חושיית
כי בחי' ראיה נמשך מגילוי ח"ע שהוא בחי' שמן הנמשך
ע"י הכתישה דייקא כנ"ל ועמ"ש בד"ה בהעלותך בענין
כי עין בעין נראה כו'(:
קיצור :אך כדי להיות האהוי"ר בלבו הוא ע"י כתישה
וביטוש הגוף והתעוררות רחמים בשתים לפניה .שיהיה
בחי' כלי תיקון .וזהו כובד ראש .עונותי עברו ראשי .וכן
למעלה קלני מראשי .וגולה ל' גלות כו' וכיצד
התעוררות רחמים מקדימים לומר המלך המרומם לבדו.
ואי לזאת ברחמיך הרבים רחם גם על הגשמיות .ולכן נק'
רחמים גדולים .ובאהבת עולם אומר ג"כ אבינו אב
הרחמן כו' ופי' ולא נבוש לעולם ועד וע"י ממשיכים
בחי' כשמן הטוב כו' .והטעם שהתעוררות רחמים נק'
כתישה ע"ד מרור בקו האמצעי כו':

לבחי' יראה והוא בחי' שוב ,ועמ"ש בביאור ע"פ כה
תברכו בענין והם מדקדקים על עצמם עד כזית
)ובמדרש שמות רבה פט"ו שני בני היצהר הם משה
ואהרן וע' בבראשית רבה ס"פ א' בחוקותי פל"ו וע'
בזח"ב וארא דכ"ז א' בפסוק הוא אהרן ומשה ובמק"מ
שם בשם האוצ"ח ובהרמ"ז פ' אמור דק"ב סע"ב איתא
באוצ"ח כו' ועמ"ש בד"ה קול דודי גבי מדלג ומקפץ(,
והוא בחי' ודברת בם בם דייקא דהיינו כמ"ש למעלה
הדברים האלה אשר אנכי מצוך אנכי ממש דהיינו
להיות הדבור בד"ת הוא בחי' ביטול ודברי אשר שמתי
בפיך ודברי ממש התקשרות מחשבה במחשבה דבור
בדבור כו' .והנה ברבות ס"פ אמור שם פי' ג"כ וגולה על
ראשה לשון גאולה היינו מבחי' כובד ראש הנ"ל שקודם
התפלה יומשך בחי' וגאולה על ראשה וזהו ענין סמיכת
גאולה לתפלה .ותוספת האלף שעל ידו נעשה מבחי'
גולה בחי' גאולה זהו ע"ד מארז"ל אל תקרי מה אלא
מאה הוא המשכת סוכ"ע בחי' אלף שהוא פלא שנמשך
במלכות ארוממך אלקי המלך .והיינו ע"י מאה ברכות.
וכך בחי' זו זהו ענין גאולה .וכמו ביצ"מ ע"י שנגלה
עליהם מלך מלכי המלכים הקב"ה שעי"ז וגאלם ועמ"ש
בד"ה נאוו לחייך בתורים בפי' הפסוק כה אמר ה'
צבאות כו' אני ראשון ואני אחרון ע"ש .וענין בחי' זו
בנפש בעבודה .היינו צאת פנימיות נקודת הלב שהיתה
בבחי' גלות ושביה תוך תאוות נפש הבהמית ועתה
יוצאה ועולה למעלה לדבקה בו בתשוקה עזה כמ"ש
באג"ה סי' ד':
קיצור :שיש ב' בחי' זיתים .א' המוציא שמן לבא לבחי'
אהבה ורצוא ויש זית הממשיך בחי' יראה ושוב בחי'
ודברת בם וענין שמבחי' וגולה נמשך סמיכת גאולה
לתפלה:

ז .והנה בחי' כתישה וביטוש חומריות הגוף שהיא מבחי'
הזיתים ,יש שני זיתים אחד מימין הגולה ואחד על
שמאלה ,ימין ושמאל תפרוצי ימין מקרבת היא בחי'
אהבה ושמאל דוחה היא בחי' יראה כי יש בחי' זית
המוציא שמן הוא הביטול זה והכנעה זו כדי לבא לבחי'
ואהבת בכל לבבך והוא בחי' רצוא .ויש בחי' זית לבא

ח .וכ"ז היא פרשה ראשונה שבק"ש שהוא בחי' קבלת
עול מלכות שמים כדי שאח"כ יקבל עליו עול מצות פי'
עול מצות שהמצות הן עול על האדם לקיים מצות
המלך כי הגם שהמצות הן רצון העליון ב"ה ונמשך מהם
תענוג עליון ,מ"מ צריך לקיים אותם מצד גזירות המלך
בבחי' ביטול ג"כ כמ"ש בד"ה ועתה יגדל נא כח והיינו
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שכמו שבקבלת עול מלכות שמים יש ב' בחינות כך יש
בקבלת עול מצות ב' בחי' וזהו ענין דחילו ורחימו רחימו
ודחילו .והנה כתיב שבעה ושבעה מוצקות ב"פ שבעה
כי לכל נר יש ב' מוצקות שמציקות וממשיכות בנרות,
מוצק א' הוא שמן מבחי' השני זיתים ,ומוצק הב' הוא
מ"ש המריקים מעליהם הזהב והוא בחי' שמחה של
מצוה כי זהב הוא בחי' שמחה וחדוה כמ"ש מצפון זהב
יאתה ועל שמחה של מצוה הוא מ"ש ונתתי מטר
ארצכם בעתו יורה כו' להיות קבלת המצות בגילה
בחדוה בנועם ה' והוא מ"ש באמת ויציב ונכון ונעים
וטוב ויפה ,ולכן בפ' שניה של ק"ש לא כתיב בכל מאדך
כמו בפ' ראשונה כי בפ' ראשונה הוא ממטה למעלה
ולכן נאמר בכל מאדך אבל בפ' שניה הוא להיות דוקא
גילוי התענוג והשמחה של מצוה בקיום המצות מבלי
גבול הנפש להיות שש ועלז בה' מחמת שנעים וטוב כו'.
וזהו והחכמה תחיה כו' שהתורה שהיא בחי' חכמה בחי'
ביטול שבפ' ראשונה שבק"ש ודברת בם מביאים לידי
גילוי השמחה והתענוג שבפ' שניה היא שמחה של מצוה
כו' .ולכן אע"ג שהמצות הן בשרשן למעלה מהתורה
ונק' בעליה שהרצון עליון הוא למעלה מהחכמה אעפ"כ
למטה החכמה תחיה את המצות להיות בחי' שמחה של
מצוה וגילוי התענוג עליון בקיום המצוה) .לפ"ז פי' תחי'
כמו להחיות בהן נפש כל חי דהפי' פקוח נפש ותענוג
וכמ"ש בד"ה וידעת היום גבי פי' וצדיק באמונתו יחיה.
ועוי"ל בענין והחכמה תחיה את המצות הנק' בעליה
דהא בגמרא רפ"ו דברכות משמע שפ' והיה אם שמוע
תשמעו אל מצותי עדיין לא נק' עושים רצונו של מקום
כדבעי ומבואר הטעם במ"א לפי שלא נאמר בה בכל
מאודך .א"כ הרי ע"י בחי' בכל מאדך שבפ' ראשונה
דק"ש שהיא קבלת עול מלכות שמים נמשך מעלה
יתירה בקיום המצות להיות נק' עושים רצונו של מקום
וזהו ענין החכמה שבה ועל ידה נמשך בחי' בכל מאדך
כנ"ל בענין וגולה על ראשה היא תחי' בעליה שהם
המצות .וביאור הענין היינו כמ"ש במ"א שבמצות יש ב'
בחי' הא' מה שנמשך בבחי' אור מקיף ונק' לבושים .הב'
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מה שנמשך ומאיר מבחי' מקיף זה לתוך הא"פ בבחי'
פנימיות ועל המשכה זו שבפנימית נק' עושין רצונו של
מקום שממשיכים הגילוי בפנימית בבחי' ממכ"ע הנק'
מקום מקומו של עולם כו' וזהו ע"י והחכמה תחיה
החיות הוא שיומשך בגילוי להאיר בבחי' פנימיות כמו
כי הדם הוא הנפש כו' .גם י"ל ע"ד מ"ש כי נר מצוה כו'
ודרך חיים .הרי דרך חיים הוא למעלה מהמצוה עצמה
וע"ז נאמר והחכמה תחיה בעליה .ומכ"ז יובן מ"ש
ברבות נשא פי"ג )ד' רנ"ב ד'( ע"פ כלך יפה רעיתי לפי
שירמיה אומר כסף נמאס כו' בא זכריה ואמר מנורת
זהב כולה כו' וי"ל עפמ"ש ברבות פ' תרומה וזאת
התרומה זהב זו בבל שנאמר רישא דדהבא .ולכאורה
תמוה דרישא דדהבא זהו כתר דקליפה שהרי קאי על
נבוכדנצר שהחריב את בית המקדש ומה ענין לזהב
דתרומה אך כמ"ש ברבות ס"פ מצורע בירושלים לא
קיימתם מצות זיבה כו' עד על אותה שעה אומר כולך
יפה רעיתי כו' וזהו ע"ד מ"ש במ"א ע"פ כי נער ישראל
כו' וממצרים קראתי לבני כמשל בן נער שכל זמן
שמראה לו אביו אהבתו כו' מתרהב בנפשו כו' אכן אם
אביו גוער בו ודוחהו חוץ לביתו כו' אזי מתעורר
ומתגלה אהבת הבן אל אביו .וצועק במר נפשו כו' וזהו
שלפי שנער ישראל ע"כ ע"י מצרים קראתי לבני ופרעה
הקריב כו' .וזהו שדוקא ע"י גלות בבל נעשה מנורת זהב
וכמ"ש צמאה לך נפשי כו' בארץ ציה דוקא כמ"ש
במ"א בד"ה להבין ענין יו"ט שני .וגם כמ"ש ע"פ בשלח
פרעה כו' לכן עי"ז ביררו רישא דדהבא .ונעשו מנורת
זהב .אמנם מ"מ עיקר בחי' זו קא אלע"ל שיאמרו ליצחק
כי אתה אבינו כמעלת הזהב כו'(:
קיצור :וכ"ז קבלת עול מלכות שמים ואח"כ צ"ל עול
מצות עול דוקא .שבעה ושבעה מוצקות לכל נר שני
מוצקות אחד ממשיך השמן מבחי' השני זיתים לבוא
לבחי' רצוא ושוב ומוצק ב' ממשיך הזהב והוא שמחה
של מצוה .וזהו והחכמה המביאה לקבלת עול מלכות
שמים היא תחיה בעליה שהם המצות:

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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