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ב"ה .תו"א פ' מקץ ,ד"ה ויהי מקץ שנתים ימים ,ב ]לא ,ג – לב ,ב[

ַרעֹה חֹ ֵלם ו ְִהנֵּה
ָתיִם י ִָמים וּפ ְ
"ַוי ְִהי ִמקֵּץ ְשׁנ ַ
ה ְיאֹר" ) בראשית מא  ,א (.
עֹמֵד עַל ַ

]ממשיך לבאר מהי בחינת פנימיות וחיצוניות
בנפשות ישראל[:

1

]בסוף שנתיים ,לאחר שיוסף פתר את חלום שר
המשקים ואמר לו להזכירו לפרעה ,פרעה חלם חלום
ובחלומו הוא עומד על שפת נהר הנילוס.
ולהבין את המשמעות הפנימית בפסוק זה יש
להקדים[:

הנה ,כתיב )רות ד ]ז[( " ְוזֹאת ְל ָפנִים ְבּי ְִשׂ ָר ֵאל",
ואין 'זאת' אלא תורה )ע "ז ב ,ב(.
על הכתוב ' וזאת התורה ' אמרו רז " ל ש " אין 'זאת ' אלא
תורה " .ולפי זה יבואר הפירוש הפנימי של הכתוב ' וזאת
לפנים בישראל ' ,שבחינת 'זאת ' – היינו התורה – היא ' לפנים
בישראל ' ,וכפי שממשיך ש ' לפנים ' לשון פנימיות .

כי הנה ,זאת התורה ישנה בבחינת פנימיות של
כל נפש מישראל .
2

'זאת ' ,היינו התורה  ' ,לפנים בישראל ' – י שנה בבחינת
פנימיות ועצמיות של כל נפש מישראל .

:ÂÏ‡ ÌÈ¯Ó‡Ó ÏÚ „ÒÂÈÓ ‰Ê ˘Â¯„ Ï˘ ¯Â‡È·‰ (1

כי יש לכל נפש בחינת פנימיות ובחינת חיצוניות,
דהיינו ,בחינות 'סתים' ו'גליא'.
שכן  ,לכל נפש יש בחינת ' פנימיות ' ובחינת ' חיצוניות ',
היינו  " ,בחינת הפנימיות הוא המוסתר ונעלם בו בלתי מתגלה
לעין הרואה כלל  ,ובחינת החיצוניות הוא שבא דוקא בבחינת
התגלות לעין הרואה " ) תו " ח (  .כי ' פנימיות ' היא עצמיות
הנשמה שנמצאת עמוק עמוק בתוכה  ,ולכן היא ' סתום ונעלם
ולמעלה מגילוי  .ואילו חיצוניות הנשמה היא מדריגה נמוכה
יותר בנשמה היינו התפשטותה והארתה  ,ולא כפי שהיא
לעצמה  ,ובגלל זה הרי מדריגה זו נקראת 'גליא ' של הנשמה
שהיא בגדר גילוי מכיון שהיא כבר ירדה מעצמיותה ובאה
לכלל גילוי והתפשטות .

שכמו שקודשא בריך הוא 'סתים' ו'גליא'
א ( ,כך אורייתא ,וכך ישראל כו'.

)זח "ג עג ,

3

מובא בזוהר 'תלת קשרין אינון  ,הקב " ה אורייתא
וישראל  .ישראל מתקשראן באורייתא ואורייתא בקוב " ה ' )-
שלש קשרים הם  ,הקב " ה התורה וישרא  ,ישראל מתקשרים
בהתורה  ,והתורה מתקשרת עם הקב " ה (  ,ולפי זה מובן  ,ש כל
דבר ותכונה שישנו אצל הקב " ה ישנו גם בישראל ובתורה ,
להיותם כולם קשורים זה בזה  .ולכן  ,כשם הקב " ה סתים

˙) ‰Ê ‰"„ ÌÈÈÁ ˙¯Âלהלן :תו"ח('Ú ·"Á ÌÈ·Â˙Î Ê"‰„‡ È¯Ó‡Ó .
˜) ÍÏÈ‡Â ÊÙלהלן :מאה"ז כתובים( ¯ 'Ú ÌÈ¯ˆ˜‰ Ê"‰„‡ È¯Ó‡Ó .
)להלן מאה"ז הקצרים(ÌÈ¯ÂˆÈ˜ .· ,‚Ú˜˙˙ '‰ Í¯Î ‰¯Â˙‰ ¯Â‡ .
·) ‡ ,˘˙˙ Â Í¯Îלהלן :אוה"ת(‡ ,‰˜ ÂÊ ‰˘¯Ù ÔÂÓ¯‰ ÁÏÙ ‰‡¯Â .
)להלן :פלח הרמון(.

 (2ראה לקו"ת נצבים מו ,א שמציין לכאן ולכמה מקומות בענין פנימיות
וחיצוניות.

 (3ראה לקו"ת פנחס עח ,ד .תבוא מב ,א .נצבים מט ,ב .ר"ה סב ,ד .תו"ח
בראשית ה ,א.
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חסידישע

פרשה

~ מקץ ~

וגליא  ,שיש בו בחינת ' פנימיות ' שאינו בא לידי גילוי, 4
ובחינת ' חיצוניות ' שאכן באה בגילוי , 5כך גם יש בתורה
בחינת ' סתים ' ו 'גליא ' – שזהו פנימיות וסודות התורה ,
וטעמים האמיתיים של המצוות שאינם מתגלים עד לעתיד
לבוא  ,כידוע  ,ואילו חלק הנגלה דתורה הוא חיצוניותה ש הם
כל ההלכות והדינים הנגלים לנו ולבנינו  .וכך בישראל יש
בנפשם בחינת ' סתים ' ופנימיות ו 'גליא ' וחיצוניות .
]ממשיך ומבאר ענין ה'סתים' )פנימיות( וה'גליא'
)חיצוניות( בנשמות ישראל[:

ובחינת 'סתים' ,היינו ,בחינת פנימיות חכמה בינה
דעת שבנפשו האלקית ,שאינו מושג ונראה לעין.
בחינת ה ' סתים ' וה ' פנימיות ' שבנשמות ישראל הוא
" בחינת המוחין דחכמה בינה דעת בהשגת אלקות  . .שאינו
נראה לעיל כלל " ) תו " ח (  ,שכן  ,כאשר האדם מתבונן בגדולת
ה ' ומעמיק דעתו בכך  ,הרי כל זה נשאר מכוסה ונעלם בתוך
האדם בפנימיותו  ,ולא ניכר לעין הרואה כלל.

ולכן ,כמו שיש טעמים נקודות תגים אותיות
בתורה )פרדס שער האותיות פ " ג ( ,כך יש בחינות אלו
בנפש האלקית  ,כדלקמן .
6

7

8

ומאחר שנפש האדם קשורה בתורה בכל מהותה ,
כאמור  ,לכך  ,כשם שיש ענין טנת " א ) -טעמים נקודות תגים
אותיות ( בתורה  ,כך יש בחינות אלו בנפש האלקית  " ,וכמו
שיש בחינת 'טעמים ' שבתורה  ,שהוא העונג האלקי שבחכמה
דתורה ) שזהו ענין ה 'טעם ' ,כאדם הטועם מאכל ערב
שמתענג בזה מאד (  ,כך יש בחינת ' טעמים ' דעונג העליון
במוחין דנשמה האלקית ) כמו שיתבאר (" ) תו " ח ( .
]קודם שיבאר דברים אלו ,מקדים ומביא עוד
ענין[:

והנה ,כמו שיש פרעה בקליפה ,כך יש
בקדושת נפש האלקית.

] פרעה [

]מביא הוכחה לכך שיש בחינת פרעה גם
בקדושה[:

ובחינת 'גליא' הוא בחינת חיצוניות שבו ,שהוא
בחינת אהבה ויראה כו'.

כמו שכתוב בזהר 'ויגש'
ואתגלו נהורין כו'.

ואילו בחינת 'גליא ' ו ' חיצוניות ' של הנשמות ישראל
הוא " בחינת התפעלות דאהבה ויראה שבלב  ] ,שכן [ הרי הוא
בגלוי לעין בשר כו ' " ) תו " ח (  ,שהרגשה זו של אהבה ויראת ה '
באה לידי ביטוי בצורה גלויה בבחינת התפעלות מורגשת עד
שהזולת יכול לראות התפעלות זאת ואיך האדם נתעורר
ברגשי אהבה ויראת ה ' בלבו  .שמאחר שהמדות הן במדריגה
נמוכה יותר מאשר המוחין  ,שהן שייכות כבר להתפשטות
והארת הנשמה  ,לכך מדות אלו באות לכלל גילוי ,שבעצם הן
מלכתחילה מושרשות בדרגת הנשמה השייכת לגילוי וכבר
באה לכלל גילוי.

מובא בזוהר ש ' פרעה ' הוא מלשון פריעה והתגלות ,
היינו גילוי אלקות  ,שזהו ענינו של פרעה בקדושה .

 (4שזהו בחינת אורו יתברך הבלי גבול שנק' בכלל בשם 'עלמא דאתכסיא'
)-עולם המכוסה( ,ו'סובב כל עלמין' ,שלהיותו אור בלי גבול הרי הוא למעלה
מגילוי כי אין כלי שיכול להשיגו ו'לית מחשבה תפיסא ביה כלל'.
 (5שזהו אורו יתברך המצומצם והמוגבל ,שנק' 'עלמא דאתגליא' )-עולם
הגלוי( והכוונה בכללות לאור ה'ממלא כל עלמין' ,שלהיותו אור מוגבל הרי
הוא בא לפי ערך הכלים של העולמות והנבראים ומושג וניכר בהם באופן
גלוי.

) רי ,

א ( :דאתפריעו

]ומביא המקור לכך שכשם שיש פרעה בקליפה
כך ישנה בחינתו בקדושה[:

כי "זה לעומת זה כו' ]עשה האלקים[" )קהלת ז ,יד(.
כל דבר שהקב " ה עשה בקדושה  ,ישנו גם ב ' לעומת זה '
בקליפה  ,וכן לאידך  ,כל מה שיש בקליפה יש לעומת זה
בקדושה  .ולכן  ,כשם שיש פרשה בקליפה  ,כך מוכרחים לומר
שיש בחינת פרעה בק דושת נפש האלקית .
]מבאר שאין פירוש הדברים שפרעה דקליפה
ופרעה דקדושה הם שתי בחינות ומדריגות שונות
לגמרי זו מזו ,אלא שבאמת מקור בחינת פרעה
דקליפה כפי שהוא למטה באמת הוא מבחינת פרעה
זו דקדושה ,רק שירד דרך ירידות וצמצומים רבים
נעשה בחינת פרעה דקליפה[:

 (6ראה אוה"ת וארא כרך ז ע' ב'תקנח ,וע' ב'תקעב.
 (7נתבאר באוה"ת שה"ש ע' תשלה ואילך .ראה לקו"ת ברכה צד ,א.
 (8להעיר שקטע זה )מ'לכן' עד 'כדלקמן'( נמצא בסוגריים בבוך .1824

חסידישע

~ ויהי מקץ שנתים ימים ~

שבהשתלשלות מבחינת פרעה שבקדושה למטה
מטה ,נמשך בחינת פרעה התחתון.
ידוע  ,שלכל דבר שלמטה יש שורש למעלה ברוחניות
ובקדושה  ,וגם לענינים שבקליפה וטומאה יש שורש עליון
בקדושה  ,כי אין דבר אחר שביכולתו להחיות חוץ מן הקדושה
והאלקות  ,וכמו שכתוב ' ואתה מחיה את כולם ' ,כולל גם
הקל יפות  .וכן הוא לגבי פרעה דקלפיה  ,ששרשו הוא מבחינת
' פרעה שבקדושה ' ,ענין פרעה כפי שהוא למעלה באלקות
ובקדושה  ,רק שעל ידי ' השתלשלות ' רבות  ,היינו אחרי הרבה
ירידות וצמצומים על מדריגה זו  ,נמשך ונתהווה בחינת פרעה
התחתון דקליפה .
]ממשיך ומראה איך רואים שמפרעה דקדושה –
ענין 'עלמא דאתגליא' וגילוי אלקות – נמשך ונתהווה
בחינת פרעה דקליפה ,היינו איך רואים שיש שייכות
וקשר בין פרעה דקדושה ופרעה דקליפה ,שהרי אם
פרעה דקליפה נמשך משרש עליון זה ,מוכרח לומר
שיש קשר ביניהם ובענינם ותכונתם[:

שאמר ) שמות ה ,ב(" :לא ידעתי את ה'" ,שהוא
בחינת השכחה ,המשתלשלת מבחינת 'עלמא
דאתגלייא' ,פרעה שבקדושה.
פרעה התחתון דקליפה אמר ' לא ידעתי את ה '' ,ותוכן
הדבר הוא בחינת השכחה  ,שכאילו שכח על מציאות הבורא
יתברך ובמילא לא ידע עליו .
וכיצד יתכן אשר מפרעה דקדושה – ענין ' עלמא
דאתגליא ' שהוא האור האלקי הנמוך יותר ששייך לבוא
בגילוי – ישתלשל ענין זה של שכחה על הקב " ה ?
אלא הענין הוא  ,שהיות שמדובר באור אלקי נמוך יותר
שהוא מצומצם ומוגבל  ,הנה דוקא מצד זה מאור זה יכול
' להשתלשל ' ולרדת לענין השכחה על אלקות  .שכן  ,באור זה
יכולה להיות יניקת הקליפות  ,כי מאחר שאור זה אינו בלי
גבול אלא מצומצם ומועט  ,לכך אצלו ישנה נתינת מקום
למציאות זולתו יתברך ועד למציאות הקליפות  ,כי אין אור זה
מבטל את מציאותם לגמרי להיותו נמוך יותר ובא לפי ערך
העולמות והנבראים  ,ולכן הקליפות יכולות לינוק חיותן ממנו.
ועל ידי זה האור העליון של פרעה דקדשוה  ,אור ש ל ' עלמא
דאתגליא ' ,בא למטה ו ' נלקח ' כביכול על ידי הקליפות  ,ומזה
נעשה ענין השכחה על ה ' ,שהאור מתעלם ומסתתר בקליפה
ולא ניכר בו שהוא אור אלקי .

כמו שכתוב ) משלי ה ,ה( "רגליה יורדות מות".

פרשה
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וענין זה שממדריגות נמוכות וגלויות יכולות לבוא לידי
' שכחה ' ודברים בלתי רצויים ) י ניקת החיצונים והקליפות ( ,
הוא התוכן הפנימי של הכתוב ' רגליה יורדות מות ',
ש ' רגליה ' ,דקאי על המדריגות התחתונות ) דוגמת הרגליים
שהם למטה בגוף ( השייכות לגילוי  ' ,יורדות מות ' – מהן יכול
להשתלשל ולרדת למקום ה ' מות ' והטומאה  ,ענין יניקת
הקליפות מחיות זו שזהו ענין ה ' שכח ה ' על ה ' ,כנ " ל .

אבל ב'סמוי מן העין' – 'עלמא דאתכסייא' –
הברכה מצוייה ממקור הברכות )ראה תענית ח ,ב(.
למעלה מבחינת ' פרעה דקדושה ' – ' עלמא דאתגליא ' –
ישנה מדריגת ' עלמא דאתכסיא ' ) עולם המכוסה (  ,היינו אור
אלקי בלי גבול שהוא למעלה מגילוי ) ולכן נק ' מכוסה ( ,
ובמדריג ה עליונה זו יש רק ברכה וקדושה  ,כי היא למעלה
מגילוי למטה להיות ממנה יניקת הקליפות  ,אלא לגבה אין
נתינת מקום כלל למציאות זולתו יתברך  ,כולל הקליפות  ,והן
מתבטלות באור עליון זה .
וזהו התוכן הפנימי בדברי רז " ל ' אין הברכה שורה אלא
על דבר הסמוי מן העין ' ,ש ' דבר הסמוי מן העין ' קאי על
בחינה עליונה זו של ' עלמא דאתכסיא ' ,ובמדריגה זו יש רק
ברכה וקדושה  ,כאמור  ,כי לא שייך שתהיה ממנה יניקה
והשפעה לקיפות כלל .
] וזהו גם הטעם שבפשטות בגשמיות הברכה שורה רק
בדבר שלא יודעים את מניינו ומספרו  ,כי כשמונים אותו הנה
בזה מביאים את הדבר לי די גילוי שכעת יודעים כמה הם כאן,
ועל ידי זה הדבר מקבל חיותו מבחינת ' עלמא דאתגליא '
שיתכן שיבוא ממנה יניקה לקליפות ו ' שכחה ' ,כנ " ל  .משא " כ
בדבר שנשאר ' סמוי מן העין ' היות שלא ספרו אותו  ,הדבר
מקבל חיותו מבחינת ' עלמא דאתכסיא ' שלמעלה מגילוי  ,ושם
ישנה רק ברכה  ,ומשום זה גם כפי הדברים משתלשלים
למטה  ,בגשמיות הברכה העליונה הזו יכולה לשכון בדבר כזה
שהוא ' סמוי מן העין ' [.

נוּעים ָח ְכ ָמה" –
כמו שכתוב )משלי יא ] ב[( "ו ְֶאת ְצ ִ
מקום הזכרון.
ועל פי זה יובן הפירוש הפנימי של הכתוב ' ואת צנועים
חכמה ' ,ש מבחינות ה ' צנועות ' – הנעלמות ו הנעלות מגילוי –
באה החכמה  ,שהיא מקום הזכרון  ,היפך השכחה .
]מביא ראיה שבחינת החכמה קשורה לענין
הזכרון[:
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כמו שכתוב ) שמות יג ,ט( "ולזכרון בין עיניך".
בפרשה ראשונה שבתפילין נאמר 'ול זכרון בין עיניך ',
ומבואר בספרי קבלה שד ' הפרשיות שבתפילין הן כנגד הד '
מוחין העלי ונים  ,ופרשה זו דוקא היא כנגד ' מוח החכמה ',
נמצא  ,שלחכמה יש שייכות מיוחדת לענין הזכרון ) 'זכרון בין
עיניך ' (.

והנה ,לא שייך לומר ד'אתגלו כו' ] נהורין[' אלא
מתוך מכסה שהיה עליהם בתחילה.
בחינת הגילוי ) פרעה ( שייכת רק אם תחילה היה מכוסה
ונעלם ) שהרי אם לא היה דבר המכסה  ,איך זה נק ' 'גילוי ',
הרי תמיד היה בהתגלות (  ,וזהו שממשיך מהו ההעלם על
בחינה זו  ,ואיך מסירים אותו .

דהנה ,כתיב )דברים ל ,יב( " ִמי ַי ֲעלֶה לָּנוּ ַה ָשּׁ ַמי ְָמה",
ראשי תיבות 'מילה' ,וסופי תיבות 'הוי"ה' )ת " ז
בהקדמה בתחלתה (.
9

 והמשמעות הפנימית בכך היא  ,ש כדי להגיע לסוףהענין ) הסופי תיבות ( – גילוי אור הוי ' ,יש צורך במילה
רוחנית  ,הראש והתחילה ) הראשי תיבות (  ,כפי שממשיך .

שבכדי שיאיר עלינו אור ה' בהתגלות ,ולא בציור
אותיות לבד ,כי אם בעומק המחשבה בהתבוננות
מהות ועצמות" ,אני ה' לא שניתי" ,שיקבע במוחו
ולבו – שהוא בחינת "מי יעלה לנו השמימה",
שהוא בחינת השגת אלקות – צריך מתחילה
בחינת מילה.
הרמז בכך שבפסוק זה הראשי תיבות הן ' מילה ' והסופי
תיבות הן ' הוי " ה ' הוא :
בכדי שיאיר עלינו אור ה ' בהתגלות ) ענין סופי תיבות
הוי ' ,שהוי ' הוא שם העצם ומורה על עצמות אלקות (  ,והשגת
אלקות והאמונה בה ' לא תשאר באותיות ודיבור האדם בלבד ,
' מן השפה ולחוץ ' ,אלא הדברים יחדרו בו ויתאמתו אצלו עד
כדי כך שאלקות תהא נרגשת וגלויה בו בפנימיותו  ,הנה  ,דבר
זה אפשרי רק ע " י התבוננות בגדולת עצמותו יתברך  ,היינו
בענין ' אני ה ' לא שניתי ' ,היינו שאין בו שום שינוי  ,כ י הוא

 (9ראה תו"א יג ,ב.

פרשה

באין ערוך נעלה מהכל  ,ואין דבר שיכול לפעול בו שינוי;
וענין זה צריך להיות על ידי ' התבוננות ' דוקא  ,שפירושה הוא
) לא רק שהאדם חושב אודות גדולתו ית ' בדרך מעביר ובאופן
כללי  ,אלא ( שהאדם מעמיק דעתו ו 'תוקע ' מחשבתו בחוזק
עד שהעניין נכנס ונקלט היטב בתוך מוחו ולי בו  ,שעל ידי כך
הדבר בו הוא מתבונן נעשה ' בהתגלות ' אצלו במוח ובלבו .
וזהו ענין ' מי יעלה לנו השמימה ' – סופי תיבות הוי ',
שכדי להגיע לבחינת ' השמימה ' – השגת גדולת עצמותו
יתברך בבחינת גילוי  ,שזהו סופי תיבות פסוק זה  ,גילוי אור
הוי ' ,שם העצם  ,הנה לזה צריך מתחילה בח ינת ' מילה ' ,שהם
הראשי תיבות של פסוק זה  ,והם באים בראש כדי להורות
שצריך להקדים עבודה זו כדי להגיע להסוף – גילוי אור הוי '
באדם  .כלומר  ,שאף שהאדם יתבונן הרבה ובהעמקה גדו לה ,
אין זה מועיל אם האדם לא ה סיר כבר את ה ' ערלה ' הרוחנית
שבו  ,שמעלימה ומסתירה על גילוי אלקות ואינה מניחה
שאלקות תתגלה בו  .ולכן  ,כדי שאלקות תוכל להתגלות בו
ולהיות נרגשת בנפשו  ,יש צ ור ך מתחילה לעשות ' מילה '
רוחנית בנפשו  ,ואחר כך על ידי התבוננות בגדולת ה ' ,יבוא
לגילוי אלקות בנפשו .
]ומבאר את ענינה של 'מילה' זו שבאה כהקדמה
להשגת וגילוי אלקות ,וכן את הצורך במילה זו.
ויבאר שתוכן המילה בכלל הוא להסיר את הערלה
שהוא דבר המכסה ומעלים ,וכך גם ברוחניות ,ישנה
בחינת 'ערלה' שצריכים להסירה על ידי עבודה
רוחנית בנפש האדם ,ורק בזה האלקות יכולה
להתגלות בו .וכן יבאר אשר ישנן ב' בחינות ב'ערלה'
רוחנית זו המעלימה ומסתיר על אלקות ,אחת
למעלה בעולמות העליונים ,ואחת למטה בנפש
האדם[:

כי יש למעלה בחינת 'עונותיכם מבדילים'
ישעי' נט ,ב( ,וצריך להסיר המונעים;

) ראה

על העבירות כתיב ' עונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין
אלקיכם ' ,היינו שהן מהוות העלם והסתר על אלקות
) ' אלקיכם ' ( .כי ע " י שה אדם עובר עבירה ח " ו  ,הוא עושה
פגם למעלה בעולמות העליונים ) היינו בשורש נפש האדם
למעלה  ,כמו שאומרים בק " ש על המטה  ,שעל ידי עבירה
מסוימת פוגמים באות אחת משם הוי ' ב " ה  ,שהמשמעות בכך
היא שעושים העלם והסתר על האור האלקי השייך לאות
ובחינה זו (  ,שזהו כמו כיסוי המונע ו מעכב את האור האלקי
מלהיות נמשך ומתגלה למטה בעולמות התחתונים  .וכדי
שאלקות תוכל להתגלות למטה נדרש מן האדם לעשות
' מילה ' רוחנית בעצמו  ,היינו " הסרת ערלה הגס לגמרי

חסידישע

~ ויהי מקץ שנתים ימים ~

כעוונות ממש שהן מבדילין כו ' " ) תו " ח (  ,שהם המונעים
התגלות אלקות  ,שעל ידי זה מאפשר ש אלקות תוכל לבוא
ב כלל גילוי למטה .

וכן למטה בנפש האדם ,הנה ,כתיב
"ומלתם את ערלת לבבכם".

) דברים י  ,טז (

מילה רוחנית זו נצרכת לא רק לשם התגלות אלקות
למעלה בעולמות העליונים – להסיר את ההבדלה וההעלם
והסתר שהאדם פעל על ידי עוונותיו – א לא גם בשביל ' למטה
בנפש האדם ' ,כלומר  ,כדי שהא לקות תהיה נרגשת בנפשו
במוחו ולבו .
דהיינו  ,מלבד זאת שהעוונות גורמים ל ' הבלדה ' ומניעה
על גילוי אלקות למעלה  ,הרי הם גם גורמים לענין 'טמטום
הלב והמוח ' בנפש האדם  ,היינו שכל עבירה פועלת שהאדם
יהיה יותר ' אטום ' מהרגשת הקדושה והאלקות  ,ומושכת את
האדם יותר ויותר לעמק י הקליפות ולהעדר הרגשת הקדושה ,
שככל שהאדם יהיה שקוע בקליפה  ,כמו כן  ,ממילא  ,יהיה
יותר רחוק מן הקדושה  .ועל זה נאמר ' ומלתם את ערלת
לבבכם ' ,שהעוונות עושים ' ערלה ' רוחנית בלב האדם המכסה
ומעלימה על יכולתו להרגיש אלקות .

אך ,אחרי כריתות הערלה ,יש עוד בחינת
'פריעה' ,שהוא עור דק המכסה וחופף ,והוא
בחינת תאוות גשמיים שמקליפת נוגה  ,שהוא
לדברים של היתר המכסים ומסתירים אור ה' .
10
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אך  ,אף על פי שבכך שהאדם מפסיק מלעבור עבירות
ממש  ,ועל ידי זה פעול בעצמו מילה רוחנית והסיר מעצמו
את הערלה הגסה שבלבו המונעת ומעכבת ממנו גילוי אלקות ,
הנה  ,מלבד ערלה זו ישנה ערלה נוספת דקה יותר  ,ולמרות
שאינה בדוגמת הערלה הגסה בכך שאינה מעלימה באותה
מידה על גילוי אלקות  ,מכל מקום  ,הרי גם ערלה זו הדקה
מהווה העלם והסתר על התגלות אלקות וממילא על הרגשת
האדם את אור ה ' בנפשו .
וערלה זו הדקה ברוחניות קאי על תא וות היתר  ,היינו
תאוות לדברים שמקבלים חיותם מקליפת נוגה שיש בה גם
טוב ) ' נוגה ' מלשון אור וגילוי ( ,שכן  ,אם עושה דברים אלו

 (10ראה תניא אגרת הקודש סימן ד'.
 (11ראה תניא פרק ו.
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לשם תענוג בלבד  ,הם גורמים להעלם והסתר על אלקות ,
כמבואר בתניא  .ועבודה זו של הסרת הערלה הדקה נקראת
' פריעה ' " ,לגלות גם המכסה הדק כמו תאוות ה יתר  ,כענין
' קדש עצמך במותר לך ' " ) תו " ח (  ,היינו להתנהג בקדושה גם
בדברים מותרים  ,לא להיות ' נבול ברשות התורה ' ,אלא בה
בשעה שעוסק בדברים מותרים  ,כמו אכילה וכדו ' ,אינה
מתענג מזה אלא עוסק בכך בדרך קרירות ללא כל התלהבות
והתלהטות  ,רק לשם עבודת ה ' ,שיאכל כדי שיהיה ל ו כח
לעבוד את ה ' בתורה ותפלה .
]עד כאן נתבאר שכדי שיכול להיות גילוי אלקות
בנפש האדם יש צורך במילה רוחנית ,ומדובר בגילוי
אורו יתברך כפי שהוא למעלה ,היינו אור אין סוף
ב"ה עצמו ,שגילוי זה נעשה ע"י ההתבוננות בגדולת
אור אין סוף ב"ה ,איך שלגביו אין שום דבר תופס
מקום ולכן 'אני ה' לא שניתי' ,שאין בו שום שינוי
מבריאת העולמות והנהגתם ,היות שהוא למעלה
באין ערוך מהם.
והנה ,כל זה הוא גילוי עצמותו יתברך בנפש
האדם ,וכעת ממשיך ומבאר שגם לצורך גילוי בחינה
נמוכה יותר באלקות ,יש צורך ב'מילה' זו ,כי
ה'ערלה' הנ"ל מונעת את גילוי אלקות בכל הבחינות,
ולכן יש צורך להסירה גם לשם גילוי אור נמוך
יותר[:

וכן אפילו בכדי שיתגלה עליו בחינת 'מרכבה' –
'פני אריה' 'פני שור' כו' ) יחזקאל א ,י( – הוא בחינת
אהבה ויראה טבעיים .
12

 ' פני אריה מהימין ' – בחינת אהבה  ' ,פני שורמהשמאל ' – בחינת יראה  ,והם אהב ה ויראה טבעיות  ,כי
שרשן הן מ חיות המרכבה  ,שהם מלאכים עליונים שנקראים
על שם חיות ובהמות " לפי שאינם בעלי בחירה ויראתם
ואהבתם היא טבעית להם " ) תניא פרק לט (  ,בדוגמת בהמות
בפשטות שמתנהגים רק לפי טבעם בלי כל שכל  .ואפילו
שדרגה נמוכה יחסית זו תתגלה בו  ,יש צורך במילה  ,כפי
שממשיך .

תּוֹכהּ ְכּעֵין
ָארֶא כו' ִוּמ ָ
הנה ,כתיב )יחזקאל א ]ד[( "ו ֵ
תּוֹכהּ ְדּמוּת ַא ְר ַבּע
ַה ַח ְשׁ ַמל כו'" ,חש מל ִ " ,וּמ ָ
ַחיּוֹת כו'" )יחזקאל א ,ה(.
13

 (12ראה תניא פרק לט" :ומפני זה ג"כ נקראים המלאכים בשם חיות
ובהמות כדכתי' ופני אריה אל הימין וגו' ופני שור מהשמאל וגו' לפי שאינם
בעלי בחירה ויראתם ואהבתם היא טבעית להם".
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על ' מרכבה ' עליונה זו ,שרש האהבה הטבעית הנמוכה
שבאדם  ,כתיב ' וארא והנה רוח סערה באה מן הצפון  ,ענן
גד ול  ,ואש מתלקחת  ,ונוגה לו סביב  ,ומתוכה כעין החשמן
מתוך האש ' ,שכתיב ' חשמל '  ,ומבואר בספרי קבלה שהוא
אותיות חש מל  ' ,מל' לשון מילה ,למול ולכרות את העלם
הקליפה  ,וזהו גם ענין ' חש ' – לשון שתיקה  ,להשתיק
ולהפסיק ערלה והעלם זה  ,וכל זה הוא כדי שיכול להיות גילוי
ד ' החי ות בנפשו  ,שכאמור זהו שורש האהבה והיראה
הטבעיות שמתגלות בנפשו .
וזהו שכתיב ' וארא והנה רוח סערה  . .ואש מתלקחת '
דקאי על הקליפות הטמאות המכסות על גילוי אלקות  ,בחינת
הערלה הנ " ל  ,ואחרי זה כתיב ' ומתוכה דמות ארבע חיות ',
דקאי על ד ' חיות המכרבה הנ " ל  ,שורש האהבה הטב עית ,
היינו שגם על אהבה נמוכה זו ששרשה מד ' חיות המרכבה
) ולא גילוי עצמותו יתברך ממש שלמעלה מכל זה (  ,יש העלם
והסתר של הקליפה  ,והמשמעות היא  ,ש " אפילו בחינת אהבה
ויראה טבעיות  . .אינו נמשך בגילוי גמור בלב הטבעי
בפנימיות ממש כי אם אחר הסרת העלרה שבלב החומרי
במילה ופריעה " ) תו " ח ( .

והעצה היעוצה לזה הוא:
העצה הניתנת כדי להיפטר גם מתאוות היתר ולהסרת
הקליפה הדקה היא  ,שזוהי עבודה קשה ביותר  ' ,לקדש עצמו '
גם בדברים המותרים ולא לעשותם לשם עונג ותאוה  ,כי אם
רק כדי לעבוד את ה ' :

מה שאומרים
'ונפשי כעפר לכל תהיה'.

) סיום תפלת שמונה עשרה  .ברכות יז  ,א (

הדבר והעצה שיכול להועיל להיפטר מענין זה טמון
במה שאומרים ' ונפשי כעפר לכל תהיה ' ,היינו " ענין השפלות
והכנעה כעפר ממש  . .על ידי שמשים נפשו כעפר לכל "
) תו " ח (  ,וכפי שממשיך ומבאר .
]וגם עבודה זו נרמזת בשם 'פרעה' שהוא לשון
'פריעה' וגילוי ,היינו הסרת הערלה הדקה ,ובתיבה
זו עצמה מרומזת העבודה שעל ידה יכול האדם
להגיע לענין 'פריעה' והתגלות זאת[:

 (13ראה תו"א יב ,ד.
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כי 'פרעה' אותיות ' ֶה ָע ָפ"ר' ) ערכי הכינויים לבעל סה " ד
ערך פרעה( ,שעל ידי זה יוכל להיות בבחינת

'פרעה' – שיפרע ויגלה המכסה אשר עליו.

' פרעה ' הוא אותיות ' העפר '  ,והטעם לכך הוא  ,שעל ידי
שיהיה בטל ושפל כעפר בבחינת הכנעה ושפלות גדולה  ,יוכל
להיות בבחינת ' פרעה ' ,ש ' יפרע ' ויגלה המכסה אשר עליו
המעלים ומונע ממנו גילוי אלקות ) ולהלן בסמוך יבאר הטעם
לכך שדוקא עבודה זו פועלת הסרת כיסוי דק זה של הנוצר
ע " י השיקוע בתאוות היתר ( .

וכמו שכתוב )במדבר ה( "ופרע את ראש האשה".
על עבודה זו של הסרת הערלה הדקה כדי שיוכל להיות
באדם גילוי אלקות נאמר ' ופרע את ראש האשה '  ' ,פרע '
לשון פרעה  ,ענין הפריעה ו הגילוי .
]יבאר הרמז ב'אשה' כאן[:

ד'כנסת ישראל' נקראת 'אשה יראת ה''
ל (.

) משלי לא ,

ידוע  ,שבנ " י נ קראים ' אשה ' והקב " ה נקרא ' איש ' ,שכל
שיר השירים מיוסד על יחס זה שבין כנסת ישראל והקב " ה ,
שישראל נמשלים לאשה והקב " ה לאיש  .ולפי זה מובן
ש ' אשה ' בפסוק זה ) ופרע את ראש האשה ( הכוונה לכנסת
ישראל  .ובפסוק אחר הם נקראים ' אשה יראת ה ' ' ,להורות על
כך שבכל אחד מישראל ישנה יראת ה ' טבעית הטמונה עמוק
בנפשו ) וכמבואר בתניא שהאהבה הטבעית שיש בכל נשמה
לה ' להיותה חלק אלקה ממעל ממש  ,נכלל בה גם יראה  ,והיא
היראה הנובעת גם כן מקשר עצמי זה  ,שירא למרות בה' כדי
שלא להתרחק ממנו בשום פנים ואופן (.

וצריך לגלות 'אוצר של יראת שמים' ) ברכות לג ,ב(,
על ידי שמשים נפשו כעפר לכל ,ועל ידי זה יקרע
המסך שעליו.
ומאחר שיראה זו היא נטועה וטמונה בעומק נפשו של
כל יהודי  ,הרי אין צורך לחדש וליצור אותה  ,כי היא כבר
קיימת בו מעצם טבעו להיותו ' חלק אלקה ממעל ' ,כנ " ל,
ולפיכך  ,על האדם רק ' לגלות ' יראה טבעית זו הנמצאת ב ו
בהעלם בנקודת הפנימית שבנפשו  .וזהו ענין המבואר בדברי
רז " ל שיש בחינת ' אוצר של יראת שמים ' בכל אחד מישראל ,
בדוגמת אוצר בפשטות שנמצא בהעלם וצריכים לחפור אחריו
כדי למצוא אותו ולגלותו  ,כך יראה זו הטבעית שבנשמת כל

חסידישע

~ ויהי מקץ שנתים ימים ~

יהודי  ,היא נמצאת בקרבו כבר  ,רק שהיא בהעלם וצריכי ם רק
לגלותו .
והדרך שבה האדם יכול לגרום לגילוי יראה ו ' אוצר ' זה
היא על ידי העבודה הנ " ל של ' ונפשי כעפר לכל תהיה ',
שענין ' העפר ' מביא לידי ענין ' פרעה ' – פריעה והתגלות
הכיסוי הדק שבלבו המכסה ומעלים על יראה זו  " .והוא שעל
ידי עוצם השפלות כעפר לכל  ,נגלה ' אוצר של יר את שמים ' .
 .ואי אפשר להיות גילוי  . .כי אם על ידי שמשים נפשו כעפר
לכל " ) תו " ח ( .

שהוא נמשך מבחינת גסות הרוח ,שמחמת גסות
רוחו שמחשיב את עצמו ל'יש' ודבר בפני עצמו,
הוא מתאוה תאוה ,וחפץ הוא שימלא רצונו
דוקא.
' מסך ' זה שעל לבו שמונע את גילוי ה ' אוצר של יראת
שמי ם ' שבקרבו – שהוא הערלה הדקה הנוצרת ע " י תאוות
היתר – מקורו הוא מבחינת 'גסות הרוח ' .
" וביאור הדבר  :ידוע ששרש כל התאות רעות נמשך
בסיבת גסות הרוח בלבד שזהו מה שמחשיב א " ע לבחי ' יש
ודבר גדול ומרגיש א " ע ביותר להיותו יקיר וחכים מאד מאד
בעצמו וע " כ יחשוק תמיד למלאות רצונו וחפצו שלא יחסר לו
דבר וחצי דבר מכל אשר יתאוה תאוה חפצו ותשוקתו באש
זרה להיות כרצונו למלאות תאוותו באמרו שהוא ראוי לכך
וא " א לו להשפיל א " ע להסתפק במועט וא " א לו כלל שלא
למלאות רצונו בגדולות כי מצד גסות רוחו ילך שובב בלבו
להתאוות לכל דבר ולא יספיק לו לשמ וח בחלקו יהי ' איך
שיהי ' " ) תו " ח ( .

וצריך הוא לבטש גסות רוחו.
וכדי שיפטר מכך צריך הוא לבטש ולשבור גסות רוחו
על ידי שתהיה בשפלות רוח בפני הכל  ,בחינת ' עפר '  ,היינו
ש " ישפיל את רוחו בעצמו באמת  ,אז יכנע לבבו הערל ויהיה
נבזה בעיניו נמאס בלב נשבר מאד  ,עד שיהיה בשפלות כעפר
לכל  ] ,ואז [ לא יחפוץ למלאות רצונו בגדולות  ,וישמח בחלקו ,
ויפרוש את עצמו מכל מותרות ותאוות זרכות  ,כי אינו בחינת
' יש ' ודבר בעצמו כלל ,ואינו מרגיש את עצמו כל כך לומר
בנפשו שצריך הוא להרבה כו ' " ) תו " ח ( .
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כשם ש שפלות רוח עצמו גורמת לשבירת גסות הרוח
כדי להיפטר מתאוות היתר  ,כך הוא ענין יסורי עולם הזה ,
שהם באים כדי לבטש את גסות רוחו וישותו  .ש " על יסוד זה
הוא שניתן לאדם יסורים וביטושים רבים בשבפלות והכנעת
הלב בעולם הזה  ,לבטש גסות רוחו  ,כדי שיאיר אור נשמתו
בטוב יותר  ,כמאמר הזוהר ' אעא דלא סליק כו ' גופא דלא
סליק ביה נהורא דנשמתא מבטשין ליה וסליק כו '  . . .וכמו
שרואים גם בנפש גבוה ורחבה כאשר יסורים באים עליו
ומיצר בצרות נפשו  ,אז נשפל דעתו ולבו ורוחו הגס ונעשה
דק כעפר ממש לכל כו ' " ) תו " ח ( .
]מבאר איך רואים שיסורי עולם הזה הבאים
לאדם מטרתם היא לשם כך ,והלא אין יסורים בלא
עוון ,היינו שלכאורה היסורים באים על עוונותיו
בלבד כעונש עליהם ,ולא כדי לבטש את גסות רוחו.
וזהו שממשיך ומבאר שאין זה נכון[:

כי לא מחמת עונש אינו ראוי לישב בשלות עולם
הזה.
אם מחמת עונש העבירות בלבד  ,אין זה טעם שהאדם
לא ישב בשלוה ושקט בעולם הזה  .כלומר ש " אי אפשר שיהיה
כל היסורים רק מחמת שראוי לעונש על חטאיו  ,כי לא יעלה
ערך החטא לגבי היסורים הקשים ומרים שנוגעים עד הנפש
ממש בבני חיי ומזוני כל ימי חיי ו " ) תו " ח ( .
]"וגם ,הלא עבור מעט הטוב שעשה ראוי לישב
בשלוה! וקל וחומר הוא ממה שמצינו בנבוכדנצר"
)תו"ח( ,וזהו שממשיך[:

שהרי מצינו בנבוכדנצר ,14בשביל שהלך ג'
פסיעות )דבר קטן ביותר( לכבוד השם יתברך,
פסקו לו מלוכה על כל העולם ולזרעו אחריו עד ג'
דורות!
ואין לך אדם מישראל שלא כיבד המקום בכך
) ראה אגרת השמד להרמב " ם פ "ג ( ] כל אחד מישראל  ,יהיה
מי שיהיה ,בודאי כיבד את ה' לפחות בדבר קטן כזה[ ,וכל

טוב עולם הזה כדאי הוא לו!

 אם נבוכדנצר קיבל טובה כל כך גדולה בעולם הזה רקבשביל דבר זה  ,כל שכן שמגיע לכל ישראל כל טוב עולם

ועל דרך זה הוא יסורי עולם הזה הבאים לאדם.
) (14סנהדרין צו ]א[ ,עיין שם .ועיין ילקוט ]שמעוני ,מלכים רמז
רמד[(
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הזה  ,שהרי " אין לך אדם מישראל שלא כיבד את ה' הרבה
יותר מזה  ,וכל העולם הזה כ דאי לכל אחד מישראל שמקיים
המצוות ומדבר בשבחו של מקום בתפלה ובקבלת עול מלכות
שמים בקריאת שמע וכהאי גוונא " ) תו " ח ( .
]אלא צריך לומר שיש טעם אחר ליסורי עולם
הזה ,וזהו שממשיך[:

אלא היסורים באים לבטש את האדם להכניעו
ולהשפיל גסות רוחו.
" אלא מוכרח לומר שהיסורים ה באים על האדם העיקר
הוא רק לבטל את גסות רוחו להשפילו והכניעו בלבד " ) תו " ח ( .

וכמו שאמרו רז"ל )ברכות ז ]א [(' :טובה מרדות
אחת כו'' ,שכשעיניו רואות שיסורים באים עליו,
נשפל דעתו ונעשה נכנע ,והוא יקר בעיני ה',
להיות על ידי זה בחינת התגלות בחינת 'פרעה' מן
העפר.
וע נין זה שהיסורים באים לבטש גסות רוחו  ,הוא כענין
מאמר רז " ל 'טובה מרדות אחת בלבו של אדם יותר מק '
מלקיות ' ' ,מרדות ' לשון רידוי והכנעה שאדם שם על לבו
מאליו ) רש " י שם (  " ,הרי ק ' מלקיות שמקבל העונשים בגופו על
ק ' לאוין  ,יותר קשה מכולם הוא ' מרדות אחת ' בהכנעת הלב
בביטו ש שמקבל בעולם הזה " ) תו " ח (  .היינו  ,שה ' מרדות אחת '
באה כתוצאה מהיסורים שהאדם סובל בעולם הזה  ,שעל ידי
זה נכנע ונשבר לבו  ,ובכך הרי נשבר גסות רוחו וגאותו שאינו
מרגיש עוד חשוב בעיני עצמו אלא בשפלות גדולה  ,ובמילא
שוב אינו חפץ בכל התאוות ותענוגים גשמיים  ,שזהו ענין
ה ' פריעה ' הנ " ל – הסרת הערלה הדקה .
וכתוצאה מכך נעשה הענין הנ " ל ש ' פרעה ' הוא לשון
' פריעה ' והתגלות אלקות  ,זהו ענין ' פרעה בקדושה ' ,שעל ידי
ענין ' העפר ' ,שהאדם משפיל ומכניע את עצמו באמת עד
שאינו ' יש ' ודבר חשוב בעיני עצמו  ,מזה נעשה ' פרעה '
) פרעה אותיות העפר  ,כנ " ל ( – התגלות אלקות בנפשו .

]בתחילת המאמר מובא שכשם שיש בתורה
בחינות טנת"א ,כך ישנם גם בנשמות ישראל
)להיותם קשורות בעצם מהותן עם התורה ,כנ"ל(,
וזהו שממשיך לבאר ,ענין טנת"א בתורה[:
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והנה  ,בתורה יש בחינות 'טעמים' ' ,נקודות' ,
'תגים' ' ,אותיות' .
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]הולך ומבאר ענין ה'טעמים' שבתורה על פי
פנימיות הענינים[:

ובחינת 'טעמים' שבתורה שבעל פה הוא כמו
שכתוב )תהלים מב ]ט[( "וּ ַב ַלּ ְילָה ִשׁירוֹ ִע ִמּי",
שבחינת ה'שירה' והטעמים ,שהם בחינת הניגון
] של התורה[ ,הוא 'עמי'.
'טעמים ' הוא גם מלשון 'טעם ' ועונג  ,ולפי פנימיות
הדברים הכוונה לבחינת התענוג העצמי שיש להקב " ה
בתורתו  ,כמו שכתוב ' ואהיה שעשועים יום יום ' ,שהקב " ה
כביכול ' משתעשע ' ומתענג בתורתו  .וידוע שהתענוג הוא
מדריגה נעלית ביותר  ,והיא מחוברת לגמרי עם הקב " ה עצמו .
וכמו למשל כח התענוג למטה בנפש האדם  ,שהוא כח כללי
שמקיף ו 'תופס ' את כל מהות האדם  ,שכשיש לאדם תענוג
בדבר מסוים  ,אין הפירוש שאבר מסוים שבאדם מרגיש תענוג
זה  ,אלא שכל כולו מתענג  .וכך למעלה  ,ענין התענוג קאי על
בחינה עליונה מאד .
והנה  " ,בחינת העונג ושעשועים העצמיים שהיה לו
להקב " ה בתורתו הקדושה  . .הוא שירד ונתלבש למטה
בתורה שבכתב בבחנית הטעמים ונגינות " ) תו " ח (  .כלומר ,
שדרגא נעלית זו של תענוג העצמי של הקב " ה בתורתו  ,הוא
שבא לידי גילוי וביטוי למטה בהטעמים והנגינות של התורה ,
שהוא שיר של עונג .
ועל ענין זה של 'טעמים ' של התורה  ,שהם ביטוי
לתענוג העצמי של הקב " ה בתורתו  ,נאמר ' ובלילה שירה
עמי ' ,שה קרי הוא ' שירו ' – שיר שלו " ,היינו  ,שיר של עונג
שעשועים העליונים שנשתעשע בתורה של מעלה נק' ' שירו '
של הקב " ה בעצמו ,וכשיורד למטה בטעמים ונגינות דתורה
שבכתב  ] ,אז [ נק ' ' שירה ' בה ' ,בחינת ' נוקבא ' "  ,כי שירה הוא
לשון נקבה ורומז לבחינת המקבל שלמטה  ,היינו כפי שהעונג
 (15קטע מכאן מובא באוה"ת שמות כרך ז ע' ב'תקעב ושם נתבאר בארוכה
בענין טנת"א .וראה גם ברכה ע' א'תתנ .וראה בהמשך זאת חנוכת המזבח
תר"מ סעיף כא ]סה"מ תר"מ ע' עט[.
 (16מרכא טפחא וכו'.
 (17פתח קמץ וכו'.
 (18הכתרים שמעל האותיות.
 (19האותיות עצמן.
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~ ויהי מקץ שנתים ימים ~

ה עליון של הקב " ה יורד למטה ו מתקבל בהתורה שלמטה  ,ועם
כל זה  ,למרות גודל הירידה של התענוג העצמי של הקב " ה ,
" אמר ד ' שירה ' – שהן בחינת הנגינות וטעמים ] שלמטה [ –
' עמו ' ממש  ,בלי פירוד כלל" ) תו " ח (  ' ,ובלילה שירה עמי ',
שגם כפי שבחינת העונג העצמי ירד למטה ונתלבש בתורה
הגש מית שבעולם הזה  ,אף על פי כן  ,עדיין הם ' עמי ' –
מיוחדים עם הקב " ה עצמו בתכלית ) כפי שבחינת התענוג
מיוחד ומחובר עם הקב " ה עצמו למעלה  ,כנ " ל ( ,ועל ידי ענין
הטעמים שלמטה  ,יכול האדם להתחבר עם הקב " ה עצמו ,
וכפי שממשיך ומבאר בארוכה .

וביאור הענין הוא :
20

לבאר את עניינם ש ל טעמי וניגוני התורה בפרטיות
יותר :

כמו שכתוב )תהלים קיט ] נד[( "ז ְִמרוֹת ָהיוּ ִלי ֻח ֶקּי ָך
ְבּבֵית ְמגוּרָי".
לפי פשוטו  ,דוד המלך אומר  :בכל המקומות שהייתי גר
שם  ,היו נחשבים לי ' חוקיך ' כשיר וזמר  ,כלומר  ,למדתי
בשמחת הלב וכדרך המזמר ) מצו "ד ( .

ולהבין זה :איך הם זמירות?
יש להבין כיצד דברי תורה ) חוקיך ( נחשבים 'זמירות ',
שלכן דוד המלך קורא אותם בשם זה  ,היינו במה הם דומים
לענין השירה .

וגם למה נענש דוד על שקרא לדברי תורה
'זמירות' ) סוטה לד ,א (?
מה החסרון בזה עד כדי כך שקיבל עונש על כך ?

פרשה
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היינו כדי למח ות את האויבים תשכים בבוקר ותשאר עד
מאוחר בערב ללומד תורה ובזה האויבים יכלו מאליהם ללא
צורך להלחם בהם .

והענין הוא:
לבאר את הטעם לכך  ,בהקד י ם .

ית ַא ָתּה ה' ֱא ֹל ַהי,
ָשׂ ָ
דכתיב )תהלים מ ]ו [( " ַרבּוֹת ע ִ
וּמ ְח ְשׁב ֶֹתי ָך ֵאלֵינוֵּ ,אין ֲער ְֹך ֵא ֶלי ָךַ ,אגִּידָה
נ ְִפ ְלא ֶֹתי ָך ַ
ַו ֲא ַד ֵבּרָהָ ,ע ְצמוּ ִמ ַסּ ֵפּר".
פירושו לפי פשוטו  :נפלאות רבות עשית והכל למעננו ,
אין מי להעריך ולהדמות אליך  ,אם אמרתי אגיד נפלאותיך
לא אוכל כי רבו מלספר ) מצו "ד ( .
אך  ,לכאורה יש להבין איך אומר תחילה ' רבות עשית .
 .נפלאותך ומחשבותיך  . .אין ערוך אליך ' שמזה משמע שכל
הדברים האמורים ) רבות עשית  ,נפלאותיך וגו ' ( אין להם שום
ערך ויחס אלינו כנבראים מוגבלים  ,ומיד אחרי זה ממשיך
ואומר  ' :אגידה ואדברה ' " ,דמשמע שיכולים לבוא בדיבור
בגילוי  ,רק עצמו מספר " ) תו " ח (  ,היפך מהמבואר בתחילת
הכתוב .

וביאור הכתוב:
ית".
ָשׂ ָ
" ַרבּוֹת ע ִ
"תחילה יש לבאר מה שכתוב ' רבות עשית ' ,מהו לשון
' רבות ' כו ' ,דאם הכוונה מצד עוצם הריבוי כמו ' מה רבו
מעשיך כו '' ,הוה ליה למימר ' רב ' ו 'גדול ' ולא ' רבות ' כו ' "
) תו " ח ( !

פירוש' ,רבות' – כל דבר שהוא רב ועצום,
דהיינו ,עולמות עליונים הגדולות ונוראות .
22

הנה ,אמרו )גטין ז ]א[(' :השכם והערב עליהם
לבית המדרש ,והם ָכ ִלים מאליהן' .
21

כתיב ' דום לה ' והתחולל לו ' ,ופירוש הפסוק הוא  ' ,דום
לה ' – תבקש את הקב " ה מתחילת הבוקר בעסק התורה  ,והוא
יפילם ] האויבים [ לך חללים חללים  ,ועל כך אמרו רז "ל
' השכם והערב עליהם לבית המדרש  ,והם כלים מאליהן ',
 (20בהבא להלן ראה אגה"ק סימן לו ד"ה דוד זמירות קרית להו .ובלקו"ת
ד"ה ואהיה אצלו אמון פ"ג ובהביאור פ"ד.
 (21ראה ד"ה הוי' לי בעוזרי תשי"ז )סה"מ מלוקט ב ע' נו( הערה .19

אלא הביאור ב ' רבות ' הוא  ,ש " מדבר בעולמות העליונים
ביותר  ,שהן גדולים ונוראים במעלה ומדריגה גבוה מאד נעלה
עצום ורב כו '" " שנק ' ' רבות ' בבחינת רב ועצום במעלה "
) תו " ח ( .

 (22ראה ביהל אור ע"פ זה ע' קנג מציין על זה" :ע' זח"א ויחי רמ"ז ע"פ
רבות בנות  -מאי 'רבות'? גדולות ,עילאין ורברבין על כולא כו' ,עיין שם.
כמו 'זעקת סדום ועמורה כי רבה' ,כמו גדלה" .ראה גם לקו"ת צו יב ,ד.
אחרי כז ,א שמציין לכאן.
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חסידישע

~ מקץ ~

'עשית' ,בבחינת עשיה גשמית ,שנשתלשלו
מ'עילה' ל'עלול' במדריגות רבות ושונות ,כמו
שאמר בפסוק ' ַאגִּידָה ַו ֲא ַד ֵבּרָהָ ,ע ְצמוּ ִמ ַסּפֵּר' ,עד
שנתהוו בבחינת עשיה גשמית.
ומה שכתוב מיד אחר כך ' ) רבות ( עשית ' ,הכוונה היא ,
שמעולמות עליונים וגבוהים אלו ,בחינת ' רבות ' ,בא למטה
מאד בירידות וצמצומים גדולים ורבים עד שנתהוו מהם
בבחינת עשיה גשמית .
כלומר :
מלת ' רבות ' יכו לה גם להתפרש על ריבוי הצמצומים
בירידת המדריגות מעילה לעלול , 23עד שנתהוו בבחינת עשיה
ממש  " .וכמו במאמר ' יהי אור '  . .הרי שרש דשרש מציאות
האור  . .שנתהוה בבחינת עשיה גשמית ממאמר זה  ,כמו
שכתוב ' ויהי אור '  . .הוא באור העליון ביותר  ,והוא בחינת
' אור קדמאה ' דחכמה ע ילאה  . .ונשתלשלו בריבוי המדריגות
שונות מאצילות לבריאה יצירה עשיה עד שנתהוו בבחנית
אור ממש " ) תו " ח ( .
הרי שמהשורש הכי עליון של אור גשמי  ,שהוא חכמה
דאצילות  ,עד להאור הגשמי עצמו  ,יש ריבוי דרגות של
צמצומים רבים ועצומים  ,ועל זה רומז הכתוב באמרו 'רבות
עשית ' ,שכד י ששורש הדברים למעלה ברוחינות ) רבות
כפירוש רב במעלה ומדריגה ( יבוא למטה לענינם כפי שהם
בגשמיות  ,יש ריבוי מדריגות של השתלשלות וירידת האור
בצמצומים רבים ) רבות – ריבוי צמצומים ( .ועל ריבוי
מדריגות אלו נאמר ' אגידה ואדברה  ,עצמו מספר ' .

' (23עילה ועלול' היינו ,השורש ומקור )ה'עילה' ,ה'סיבה'( ,והדבר שנוצר
ממנו )ה'עלול' ,המסובב( .ויצירת דבר באופן של 'עילה ועלול' היא בדרך
שיש יחס קרוב ביניהם ,עד כדי כך שה'עלול' נמצא בתוך ה'עילה' עצמה.
כמו המדות שבלב הנולדות מהתבוננות השכל שבמוח ,דכאשר אדם מבין
בשכלו שדבר מסויים טוב לו ,יתעורר בדרך ממילא באהבה אליו .והיחס
ביניהם הוא כך שבשכל עצמו כלולה המידה בדקות ,כי גם השכל אומר
שראוי לאהוב ,היינו ,שבשכל עצמו כבר יש נטי' לחסד או לגבורה ומנטי' זו
שבמוח נוצר אחר כך הרגש שבלב.
ועד"ז במחשבה ודיבור ,שהאותיות והמילים שאדם מוציא בדיבורו כבר
היו קיימות במחשבתו ,אלא שבמחשבה הם אותיות רוחניות ,ובדיבור ירדו
ונשתנו להיות אותיות ותיבות גשמיות ,אבל מהותן כבר היתה במציאות
בהיותן במקורן ,במחשבה )ראה גם רמב"ם הל' יסוה"ת פ"ב ,ה"ו .מורה
נבוכים ח"ב ,פרק כב .ספה"מ תרנ"ט ע' רא ]הוצאה חדשה[ ואילך(.

פרשה

ֹאמרוּ
ָמּה י ְ
וכמו שכתוב )שם קלה ]תהלים עט ,י[( "ל ָ
יהם" ,שהוא בבחינת 'אי"ה',
] ַה גּוֹיִם[ ַאיֵּה ֱא ֹל ֵק ֶ
שהוא מובדל ומכוסה ורחוק מהם ,כמו שכתוב
)תהלים קיג ,ד( "רם על כו' ] כל גוים ה'[" .ולא ידעו
ולא יבינו כי "כֹּל ֲא ֶשׁר ָחפֵץ ה' ָע ָשׂה" )תהלים שם ,
ו( ,שנשתלשל 'חפץ' ה' כל כך עד שהוא בעשיה
גשמית.
וענין זה שכל מדריגה גבוהה ונעלית ביותר באה דרך
ריבוי ירידות וצמצומים לבחינת עשיה גשמית  ,הוא גם תוכנו
הפנימי של מה שאמר דוד המלך ' למה יאמרו הגוים איה
אלקיהם  ,ואלקינו בשמים  ,כל אשר חפץ עשה ' " ,שזהו
תשובה גדולה למינים ואפיקורסים שמכחישים בהשגחה
א לקית הפרטית מטעם שאיך אפשר שיהיה ירידה וצמצום כל
כך מגבוה גבוה  ,מחפץ ורצון העליון  ,למט כל כך ) כי הוא
יתברך אחדות פשוטה בתכלית שלא יוגבל בריבוי כו ' (  ,וזהו
שכתוב ' איה אלקיהם ' ' ,איה ' לשון הפלאה והבדלה בערך ,
כמו ' איה מקום כבודו ' ,לפי שהוא מובדל ומרומם ונעלם
מר חוק מהם  ,כמו שכתוב ' רם על כל גוים ה '' ,שאצלם הוא
רם  . .למעלה מעלה דוקא  ,ואיך ישפיל את עצמו למטה מטה
כל כך " ) תו " ח ( ?
אך  ,אינם מבינים שלגבי אור אין סוף ב " ה עצמו ' כולא
קמיה כלא חשיב ' ומעלה ומטה שווים אצלו ממש  ,ולכן יכול
להיות למטה כמו למעלה ממש  ,ובאמת אינו נק ' ' רם ' ומובדל
כו ' .
" וזהו שכתוב ' ואלקינו בשמים  ,כל אשר חפץ עשה '
למטה  ,שיורד ומשתלשל חפץ ה ' שלמעלה מעלה  ,למטה
מטה כל כך עד שכל אשר חפץ למע ל ה  ,הוא בא בעשיה
גשמית למטה בבחינת השגחה הפרטית הנ " ל " ) תו " ח ( .

וכל כך למה – כדי שיהיה 'הוי"ה אלהי' – אלוה
שלי.
אחרי שנאמ ר ' רבות עשית ' ממשיך ואומר ' ה ' אלקי ',
והטעם הפנימי לכך הוא ,שענין ' רבות עשית ' היינו ריבוי
ההשתלשלות מהמדריגות הנעלות ביותר  ,כרצונו וחכמתו
יתברך העליונים  ,לבוא למטה בהתלבשות בבחינת עשיה
גשמית ; וכל זה הוא " כדי שיהיה לו דירה והשראה למטה
בכל אשר עשה דוקא " ) תו " ח (  ,היינו כדי להיות ענין ' ה ' אלקי '
שרצונו וחכמתו יתברך העליונים ירדו ויומשכו למטה

חסידישע
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להתלבש ולבוא בגילוי בהאדם עד שנעשה ' ה ' אלקי ' – אלקה
שלי  ,שהאלקות באה בגילוי וחודרת בכל מציאותו של האדם .

וזהו 'נפלאותיך' – מה שהוא מופלא ומובדל
ומכוסה ,שאין בו השגה כלל' ,פלא עליון' .

]וכיצד נפעל דבר זה )שדרגות עליונות אלו דרצונו
וחכמתו ית' ירדו ויתגלה למטה באדם([:

' נפלאותיך ' של הקב " ה קאי על רצונו יתברך  ,שרשה
הראשון והנעלה יותר של התורה  ,שהוא מאוחד ממש עם
הקב " ה  ,ולכן הוא בבחינת ' נפלאותיך ' – מופלא ומובדל
ומכוסה מכל הנבראים  " ,שזהו כמו דבר המופלא ומכוסה מעין
כל  ,שאין בו שום השגה ותפיסא כלל שנק ' ' פלא ' ,כמו הנס
הנעשה למעלה מגדר הטבע שנק ' ' נפלא ' כמו ' עושה
נפלאות ' כידוע  ,לפי שהוא מכוסה ונעלם מבחינת ההשגה "
) תו " ח (  .וזהו בשורש התורה שלמעלה מהחכמה  ,היינו רצונו
יתברך  ,שהוא למעלה לגמרי מחכ מתו עד שברצון לא שייך
שום השגה ותפיסה כלל " וכמו ' רזא דרזין ' שנק ' סוד סתום
לגמרי שאינו בא לגילוי לעולם " ) תו " ח ( .

וּמ ְח ְשׁב ֶֹתי ָך ֵאלֵינוּ'.
על ידי כי 'נ ְִפ ְלא ֶֹתי ָך ַ
]ממשיך ומבאר המשמעות הפנימית בכך[:

כי 'אורייתא מחכמה נפקת' ) זח " ב קכא ,א(.
איתא בזהר ' אורייתא מחכמה נפקת ' ) התורה יוצאת
מחכמה (  ,דהיינו  ,דשורש ומקור התורה למעלה הוא בחכמתו
ית ' ,חכמה דאצילות  .זאת אומרת  ,שהסברות שבתורה – כמו
אם יטעון ראובן כך ושמעון כך יהי ' הפסק כך – הרי פסק זה
הוא מצד שכן מחוייב בחכמתו של הקב " ה.

פירוש:
לבאר דיוק הלשון ' נפקת ' ,יוצאת .

עיקר התגלותה הוא מחכמה.
עיקר התגלותה ויציאתה של התורה מההעלם אל הגילוי
) ' נפקת ' (  ,הוא מבחינת ' חכ מה עילאה ' ,חכמתו יתברך
שבעולם האצילות  .היינו  ,שאף שבגלוי נראה שהתורה היא
בבחינת החכמה מכך שהתורה הוא ענין של שכל והבנה
והשגה  ,אך אליבא דאמת יש להתורה מקור ושורש נעלה
יותר  ,כפי שממשיך ומבאר .

אבל באמת הוא רצונו של מקום ,והוא ורצונו
אחד.
אמנם  ,לאמיתו של דבר  ,למרות שבפועל התורה באה
בגילוי מחכמה דאצילות  ,הנה  ,שרשה מקורה הראשון
) שרשה האמיתי ( הוא במדריגה נעלית הרבה יותר  ,היינו
מרצונו של הקב " ה  ,שהוא למעלה מחכמתו ) כידוע שרצון
הוא כח מקיף  ,נטיית כל הנפש ; וחכמה היא כח פנימי ופרטי ,
הארת הנפש (  ,ובגלל מעלה זו של הרצון לה יותו כח מקיף
קרוב יותר לעצמותו יתברך  ,הרי " הוא ורצונו אחד "  ,שמצד
שורש נעלה זה התורה מאוחדת לגמרי עם הקב " ה עצמו ,
וכאילו " נתן לנו את עצמו בתורה " ) תניא פרק מז ( .
]ויבאר שב' מדריגות אלו שבתורה ,התגלותה
מחכמה ושורשה האמיתי ברצון ,הם הנזכרות
בפסוק הנ"ל 'נפלאותיך ומחשבותיך'[:
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'ומחשבותיך' – הוא בחינת 'חכמה עילאה'.
מה שנאמר ' מחשבותיך ' ,הכוונה להדרגא שממנה
יוצאת התורה לידי גילוי ,היינו בחינת חכמתו יתברך  ,חכמה
עילאה דאצי לות  ,שמאחר שהוא בדרגא נמוכה יותר הרי הוא
שייך לגדר הגילוי וההמשכה  " ,שמשם נמשך התורה הנגלית
לנו  ,כמ "ש ' הנסתרות כו ' והנגלות לנו ' ,כידוע  ,ד ' אורייתא
סתים וגליא ' ,ומבחינת מחשבה הסתומה ] חכמה עילאה [ באה
לגילוי " ) תו " ח ( .

נמשך 'אלינו' על ידי התורה.
והנה  ,בחינות נעל ות אלו ) נפלאותיך ומחשבותיך (
נמשכות ' אלינו ' ) כהמשך הכתוב (  ,היינו לבני ישראל כפי
שהם למטה  ,עד שנעשה ' אלקה שלי '; וכל זה נעשה על ידי
התורה שלמטה  ,שכאמור שרשה האמיתי בבחינת ' נפלאותיך '
– רצון העליון ,והדרגא שממנה באה לגילוי למטה היא
מבינת ' מחשבתויך ' – חכמה עילאה  ,ולכן ע "י עסק התורה
ב ' דרגות אלו נמשכות למטה ומתגלות ' אלינו ' .
]מבאר תוכן המשך הכתוב[:

' ֵאין ֲער ְֹך ֵאלֶי ָךַ ,אגִּידָה ַו ֲא ַד ֵבּרָהָ ,ע ְצמוּ ִמ ַסּ ֵפּר'.
כי להיות השתלשלות וירידה גדולה כל כך
מבחינה גבוה ונעלה מאד ] מאור אין סוף ב "ה עצמו[,
עד בחינה מטה מאד ] בחינת 'עשית ' ,עשיה הגשמית[,
 (24ראה בענין 'פלא' בביאורי הזהר להצ"צ כרך א ע' תקכז.
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הוצרך להיות כמה מיני עולמות אין מספר ,מינים
ממינים שונים.
כאמור לעיל " שנשתלשלו מ ' עילה ' ל ' עלול' במדריגות
רבות ושונות  ,כמו שאמר בפסוק ' אַ ִגּ י ָד ה וַ ֲא ַד ֵבּ ָר ה ָ ,ע צְ מוּ
מִ ַסּ ֵפּ ר ' ,עד שנתהוו בבחינת עשיה גשמית "  ,שכדי לבוא
ממדריגות נעלות אלו  ,למטה מאד עד לבחינת עשיה הגשמית
ממש  ,יש צורך בריבוי צמצומים והשתלשלות רבות .

וכמו שכתוב )איוב כה ]ג[( " ֲהיֵשׁ ִמ ְס ָפּר ִלגְדוּדָיו",
ְשׁ ְמּשׁוּנֵּהּ ,ו ְִרבּוֹ ִר ְב ָבן
וכתיב )דניאל ז( " ֶאלֶף ַא ְל ִפין י ַ
כו' ] ָק ָד מוֹהִ י יְקוּמוּן[" ,והוא מספר גדוד והיכל אחד,
והיכלות אין מספר ) ראה חגיגה יג ,ב(.
וזהו שכתוב בענין גודל ריבוי העולות והנבראים
והמדריגות  ' ,היש מספר לגדודיו ' – וכי יש מספר לגדוליו ,
הם מלאכי מרום ) מצו "ד (  ,וכן באותו הענין כתיב ' אלף אלפין
ישמשויניה  ,ורבו רבבן קדמוהי יקומון ' ,היינו אלף פעם אלף
של מ לאכים ישרתו אותו ורבוא פעם רבוא יעמדו לפניו
) מצו "ד (  .והנה  ' ,אלף אלפין ' כו '' הוא מספר של גדוד והיכל
אחד של מלאכים עליונים  ,אבל ' לגדודיו אין מספר ' כלל .
נמצא  ,שיש " ריבוי היכלות ועולמות עד אין מספר  ,ובכל
עולם והיכל ריבוא רבבות מלאכים לאין קץ ותכלית " ) תניא
פרק מו ( .

ואף על פי כן ,כולם 'אין ערוך אליך' ,שאפילו
בחינה הגבוה מאד ,שהוא שרש התחלות
התהוות ,מכל מקום ,לגבי מהותו ועצמותו
יתברך אין לו ערך כלל .
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ולמרות הריבוי העצום של עולמות ונבראים  ,הרי כולם
' אין ערוך אליך ' ,כהמשך הכתוב הנ " ל  ,שאפילו הבחינה
הגבוהה ביותר מבין כל המדריגות  ,היינו השורש והמקור
לתחילת התהוות המדריגות הכי עליונות  ,הנה עם כל מעלתו ,
ביחס להקב " ה בכבודו ובעצמו  ,אין לו ערך וחשיבות כלל ,
מאחר שאינו תופס מקום כלל לגביו .
]ומבאר טעם הדבר[:

 (25ראה תניא פמ"ח .תו"א ויצא כב ,א .לקו"ת אחרי כז ,א .בהר מב ,ב.
ואתחנן יב ,א סעיף ב' ואילך.
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שאינו מערכו ולא ממהותו כלל ,מאחר שהוא
בבחינת 'נברא' או 'נאצל' ,ויש לו התחלת גבול,
מה שאין כן בבורא יתברך ,ד'כולא קמיה כלא
ממש חשיב' ,ואצלו נחשב הכל כ'אין' ,בחינה
הראשונה ובחינה אחרונה שבמדריגה תחתונה,
הכל שוה אצלו.
אין לכל הבחינות והמדריגות בסדר השתלשלות
העולמות שום השוואה וערך לה ' ,היות שכולם  ,נעלה ככל
שיהיה  ,עדיין הם בבחי נת נברא ) או ' נאצל ' – נברא
דאצילות (  ,וממילא  ,להיותו נברא שנתהווה מה ' ,יש לו
הגבלה והגדרה  .משא " כ הבורא יתברך  ,הוא בלתי מוגבל
ומציאותו מעצמותו שאין מציאותו תלויה בדבר אחר ח " ו
) כמו שאר הנבראים שמציאותם באה מאת ה ' (.
והיות שהקב " ה הוא בלי גבול וכל הנבראים עליוני ם
ותחתונים הם מוגבלים  ,הרי אין להם שום ערך ויחס זה לזה
ואינם בכלל באותו הגדר  ,ולפיכך  ' ,כולא קמיה כלא חשיב ',
ש " אצלו נחשב הכל כ ' אין ' "  ,כאילו אינם קיימים  ,שאין להם
תפיסת מקום וחשיבות כלל לגביו  ,ובמילא הרי הוא ' שוה
ומשוה קטן וגדול ' ,שהבחינה הראשונה והכי עליונה והבחינה
האחרונה והכי תחתונה שוות אצלו ממש  ,כי כולם אינם
בגדרו ) כמשל הערך והיחס בין בלי גבול לרבוא רבבות  ,שאין
לו שום ערך לבלי גבול  ,כי בלי גבול אינו בגדר מספר כלל ,
ובאין ערוך ממנו (.

ואף על פי כן ,להיות השתלשלות העולמות
וירידת המדריגות ,הוצרך להיות מדריגות ' ָע ְצמוּ
ִמ ַספֵּר' ,שלא יבטלו העולמות ממציאותן.
ואם כן  ,שלגבי הקב " ה הכל שווה ממש  ,היינו שעשיה
גשמית וחכמה דאצילות הם שווים ממש לגבי עצמותו יתברך ,
ששניהם אין להם תפיסת מקום כלל לגביו ,הנה  ,מדוע יש
צורך בענין צמצום אורו יתברך וירידתו בהעלמות והסתרים
רבים כדי לברוא את העולמות  ,הרי לגביו  ,כאמור  ,כולם
שווים ?
אלא הענין הוא  ,שאף על פי כן  ,אילו היה הקב "ה עצמו
בורא ומחיה את כל העולמות באופן ישר  ,שמעצמותו יהיה
התהוות האצילות והעשיה וכל שאר העולמות  ,הנה  ,היות
שהוא למעלה לגמרי מגדרם וערכם  ,כנ " ל  ,הרי מציאותם
היתה מת בטלת לגמרי מעוצם האור והגילוי של עצמותו
יתברך שהוא למעלה באין ערוך מהם  .אלא יש צורך בריבוי
השתלשלות וירידת המדריגות ' ,עצמו מספר ' ,עד שבסופו של
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דבר יכולה להיות התהוות העולמות המוגבלים  ,שכן אם היה
מרגיש את אור עצמותו יתבטל ממציאותו לגמרי ויחדול
להיות עולם כמ ו שהוא עתה שהוא יש ודבר בפני עצמו
) כמשל נר הנכלל באבוקה (.

וכל זה הוא בשביל שיהיה 'הוי"ה אלקי'
ו'נפלאותיך ומחשבותיך אלינו' ,כנזכר לעיל.
וכל ריבוי השתלשלות העולמות והנבראים בירידת
המדריגות זו למטה מזו  ,הוא בשביל שיהיה הענין הנ " ל –
' הוי ' אלקי ' ,ו ' נפלאותיך ומ חשבותיך אלינו ' ,היינו  ,כדי
שיוכל להיות יחס בין הבורא לבני ישראל  ,ועצמותו יתברך
תחדור ותתגלה במציאות האדם עד שיהיה ' אלקה שלי ' ממש ,
ודבר זה נעשה על ידי התורה  ,בה מלובש אור אין סוף ב " ה
עצמו  ,ועל ידי העסק בה מתקשרים עם מהותו ועצמותו
יתברך .

והנה ,קודם מתן תורה היו עליונים ותחתונים
ניזונים בחסדו של הקדוש ברוך הוא ,דהיינו,
שהיה מזון עולמות עליונים ותחתונים וחיותם
נמשך ממקורם וראשיתם מלמעלה למטה ִבּ ְנ ָד ָבה
וחסד פשוט ,ב'אתערותא דלעילא' לבד.
קודם מתן תורה חיות כל העולמות והנבראים באה מאת
ה ' באופן של נדבה וחסד חינם  ,מבלי כל התעוררות ועבודה
מלמטה  ,אלא באופן של ' אתערותא דלעילא ' לבד  ,רק ' כי
חפץ חסד הוא ' ,והקב " ה הוא טוב בעצם  ,טבע הטוב להטיב .

אבל אחר מתן תורה ,הנה ,קיום חיות העולמות
הוא על ידי מעשה התחתונים בתורה ומצות,
'ממטה למעלה'.
אמנם  ,זהו הכל כפי שהיה קודם מתן תורה  ,אך  ,אחרי
מתן תורה  ,המשך קיום העולמות הוא ע " י מעשה התחתונים
בקיום תורה ומצוות  ,בדרך ' מלמטה למעלה ' ,ש מאז נדרשת
עבודת המטה  ,בלשון הזוהר ' באתערותא דלתתא תליא
מילתא '  ,כדי להמשיך את חיות העולמות והנבראים  ,כי על
ידי התעור רות האדם מלמטה  ,נמשכת התעוררות מלמעלה
לה משיך חיות וקיום לכל העולמות .
]מביא משל לענין זה[:
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וכמו למשל ארץ הלזו הגשמית שמצמחת כל מיני
תענוגים ,והם מזון האדם וקיום חיותו.
]לכאורה תמוה ,הרי אין כל חיות האדם מן
הארץ הגשמית ,הלא האדם אוכל גם מבעלי חיים!
וזהו שמיישב כעת[:

וגם כשאדם אוכל מבעלי חיים ] להחיות את נפשו[,
הנה ,עיקר גידולו וחיותו של הבעלי חיים ממה
שאוכל מן הארץ.
נמצא ,שכל מזון וחיות האדם הוא על ידי בירור,
שנבחר הטוב הגנוז מן הארץ.
כלומר ש קיום וחיות האדם בא מהארץ הגשמית ,
ובפטיות יותר  ,מ חלק הטוב שבה  ,אחר " שנברר חלק הטוב
הגנוז בארץ מן בחינת הרע שבו אחר הזריעה וחרישה כו ' "
) תו " ח (  ,היינו שכל חיות האדם באה מן הארץ אחרי שנברר
ונפרד חלקו הטוב של הארץ שבכוחו דוקא להשפיע תוספת
חיות לאדם  ,שבירור זה והפרדה זו נעשית ע " י עבודות
האדמה של חרישה וזריעה וכו ' שבהם מבררים את הרע של
האדמה מן הטוב כדי שיוכל לגרום לצמיחת העשבים וכדומה .
]ומעתה מבאר הנמשל[:

כך על דרך משל :הנה ,מזון ] וחיות[ עולמות
עליונים הוא ממה שמקבלים חיותם מן התורה
שבעולם הזה השפל.
כמו שמזון האדם בא מהארץ הגשמית  ,היינו בדרך
' ממטה למעלה ' ,כך מזון וחיות כל העולמות עליונים
ותחתונים ) אחרי מתן תורה (  ,באים ' מן הארץ ' התחתונה ,
היינו בדרך ' ממטה למעלה ' מעבודת האדם בעולם הזה בקיום
תורה ומצוות  .נמצא  ,שקיום וחיות כל העולמות  ,גם של
העולמות העליונים הרוחניים  ,נמשך מתורה ומצוות גשמיים .
ובפרטיות יותר  ,כמו שזה בארץ שהשפעת החיות
נעשית ע " י ' בירור ' והפרדה דוקא  ,כך הוא לגבי ' מזון ' וחיות
העולמות כולם  ,שגם הוא בא דוקא ע " י בירור והפרדה של
הרע מן הטוב שבאה מכח התורה  ,שענינה הוא לברר בירורים
בעולם  ,היינו ע "י פלפול התורה בקושיות גדולות  ,שבכך
שמפלפל בדבר עד שמגיע להמסקנה זהו ענין בירור ההעלם
והרע מתוך האור והטוב  .וע " י בירור ז ה שלמטה ע " י עסק
התורה בתירוץ הקושיות ופלפול בסוגיות המסובכות  ,נמשכת
חיות לכל העולמות עליונים ותחתונים  ,בדוגמת קבלת החיות
מהארץ  ,שכולם מקבלים חיותם ממנה  ,גם המין המדבר הכי
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נעלה מבין ד ' סוגי הבריאה  ,וכל זה נעשה ע "י ענין הבירור
בארץ  ,כנ " ל .
ובמילים אחרות :
" חיות כל העולמות מריש כל דרגי ן עד סוף כ ל ד רגין
תלוי ם במע שה התחתונים  ,והוא ב מה שנברר ועולה מל מטה
למעלה ע״י ת ורה ומצ ות  ,וכאשר עולין בירורי ם אלו למקורם
 . .אזי ממשיכין אור וחיות מלמעלה למט ה בכל העולמות
מר יש כ ל דרגין עד סוף כל דרגין  ...ונמצא ,שחיות כל
העולמות תלו יים בהלכות דתו רה שבע ל פ ה  ,שכאשר נעשה
המצוה כתיקונה ע ל פ י דקדוק התו רה שבע ל פ ה אשר שם
מבואר דקדוקי המצות בד רך פ רט ) משא״כ בת ורה שבכתב
אינו מבואר רק כללות המצות ולא פרטיהם כו׳ (  ,אזי הבירור
נברר על ידה ועולה למעלה  ,וממשיך חיות בכל העולמות .
משא״כ כש ח סר ממנה פרט אחד שלא נעשה ע״פ המבו אר
בתו רה שבע ל פ הף  ,אזי אינה מצוה  ,ולא נברר כלום על ידה ,
וממילא לא נמשך שום ח יות בעולמות ע״י מעשה זאת ) כמו
כאשר הביא קרבן וקבל הדם בשמאל  ,שאינו קרבן כלל כו׳ ("
) פלח הרמון ( .

רוֹמ ֶמ ָךּ" .
וּת ְ
והנה ,כתיב )משלי ד ]ח [( " ַס ְל ְס ֶל ָה ְ
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הפסוק מ דבר על התורה ו פירוש ו לפי פשוטו  ,תהא
ממשמש בה ] בתורה [ בקביעות  ,ו ] היא [ תרומם אותך ) מצו "ד ( .
]ומדייק בלשון 'סלסלה' ,שזהו לשון השייך
לשער ,ומהו ענינו בנוגע ללימוד התורה[:

כאדם שמסלסל בשערו שיהיה כל נימא
בפני עצמה ] לא מעורבת באחרות[.

] של שער [

]והמשמעות בכך בנוגע ללימוד התורה[:

כך הוא בכל פרטי הלכות אין מספר ] שצריך
' לסלסל' אותן[ ,שיהיה בזה הענין ] -במקרה כזה [ הדין
כך ,ובזה הענין ] -במקרה אחר[ יהיה הדין כך ,נמשך

מ'חכמה עילאה',
ומחשבותיך' הנ"ל.

מבחינת

'נפלאותיך

כמו ששער האדם נמשך ממוחו  ,כך הלכות התורה
נמשכות מחכמתו יתברך  ,מוחו של הקב " ה ) בחינת חכמה

 (26ראה לקו"ת אחרי כז ,א )ובפירוש חסידות מבוארת שם(.
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עילאה  ' ,מחשבותיך ' (  ,כביכול  ,ועד שנמשכות מ רצונו יתברך
המאוחד לגמרי אתו ) ' נפלאותיך ' (  ,כאמור לעיל .
" ועל כן פרטי ההלכות אין להם מספר כמו שאין מספר
לשערות " .וענין ה ' סלסול ' בשערות  ,היינו הפרדתם זו מזו ,
שזהו ענין הבירור הנעשה ע " י התורה  ,וענינו הוא  " ,שיהיה
כל הלכה ברורה בטעמה בפני עצמה  ,ולא יהיה תערובות עם
זולתה  ,כמו הקושיות שמבלבלים הדינים וההלכות  ,ובתירוץ
הקושיות זהו כמו הסלסול בשערות " ) תו " ח (  .היינו  " ,כמו
המסלסל בשערו שמפריד השערות זה מזה ומתקנם בתיקון
נאה  ,כן כאשר מברר ההלכות ומקשה מזה לזה  ,כמו
' ורמינהו ' כו ' ,ומתקנם בסדר נאה שלא יקשה מאחד על
חבירו ומעמיד כל דבר על מקומו  ,כמו ' לא קשיא ' כו ' ,זה נק '
בחינת ' סלסול ' בבחינת התורה " ) פלח הרמון ( .
ולכן על ידי שהאדם לומד הלכות התורה ) ' סלסלה ' ( -
' ותרוממך ' ,יתרומם ויתעלה להתקשר עם הקב " ה בע צמו .

וזהו שאמר דוד המלך עליו השלום
ֲשׂי ָך ה'ְ ,מאֹד ָע ְמקוּ ַמ ְח ְשׁב ֶֹתי ָך".
" ַמה גּ ְָדלוּ ַמע ֶ

)תהלים צב ] ו [(

על פי זה – שהלכות התורה נמשלו לשערות שנמשכות
ממוח שבראש  ,וכך הלכות התורה נמשכות מחכמתו ורצונו
יתברך  ,שהן דרגות עליונות ביותר שלמעלה לגמרי מסדר
השתלשלות העולמות – יבואר הפירוש הפנימי במה שאמר
דוד המלך ' מה גדלו מעשיך ה ' ,מאד עמקו מחשבותיך '
ו פירושו לפי פשוטו הוא  ,ש המעשים והמחשבות של ה '
הם דברים עמוקים ואין להבינם ) מצו "ד ( .
]כדי להבין הפירוש הפנימי בפסוק ,מקדים לבאר
המשמעות הפנימית בענין 'גדלו'[:

פירוש 'גדלו' ,על דרך שאמרו רז"ל ) מגילה לא ,א(:
'במקום שאתה מוצא גדולתו שם אתה מוצא
ענותנותו'.
הפירוש ב 'גדלו ) מעשיך ה ' ( ' ניתן להבין ממקום אחר
שנזכר ענין 'גדול ' על ה ' ,שאמרו רז " ל ' במקום שאתה מוצא
גדולתו של הקב " ה  ,שם אתה מוצא ענותנותו ' .
והנה  ,לפי פשוטו פירוש מאמר רז "ל זה הוא  ,דבכל
מקום שנזכרה בכתובים גדולתו של הקב " ה  ,בסמוך לזה
נזכרה גם ענותנותו  .כמ " ש " כי כה אמר ,רם ונשא שוכן עד
וקדוש שמו  ,מרום וקדוש אשכון ]גדולתו של הקב " ה [  ,ואת
דכא ושפל רוח  ,להיות רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים
] עותנותו ית ' [".
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אך  ,פירוש הדבר ע " פ חסיד ות הוא  ,שהכוונה על
הקב " ה עצמו ) ולא במקום שנזכר בתורה (  ,שבאותו מקום
שאתה מוצא גדולתו של הקב " ה  ,הנה באמת אתה מוצא
ענותנותו וגודל השפלתו  ,כפי שממשיך ומבאר .

כי לא שייך לפניו יתברך בחינת 'גדולה' ,מאחר
כי "גדול ה' ומהולל מאד ולגדולתו אין חקר"
)תהלים קמה ,ג(.
ל א שייך לתאר את הקב " ה עצמו כ 'גדול ' ,כי ' לגדולתו
אין חקר ' ,היינו ש אי אפשר לחקור ולדעת ולתאר את גדולתו
של הקב " ה עצמו  ,כי אינו בערך ובגדר ענין הגדולה .

ואינו בבחינת ערך ומדה ומקום כלל שיפול עליו
לשון 'גדולה'.
כי הקב " ה עצמו הוא בלי גבול ופשוט בתכלית
הפשיטות ונע לה באין ערוך מת ו ארים אלו שמתייחסים רק
לדברים הניתנים בגבול ומקום ) אפילו ' מקום ' רוחני ( .

אלא לשון 'גדולה' הוא 'ענותנותו' ,שנתלבש
בבחינת ומדת 'גדולה' ,להתפשט ולהתלבש תוך
עלמין להחיותם.
אלא זהו שאמרו רז " ל שבמקום שאתה מוצא גדולתו של
הקב " ה  ,שם דוקא אתה מוצא ענותנותו  ,שהלשון 'גדולה '
ביחס להקב " ה יתכן רק מצד ' ענותנותו ' והשפלתו  ,שירד
ונתלבש והשפיל את עצמו בעניוות גדולה בבחינת ומדת
'גדולה ' ,שהוא מדת חסדו של ) כידוע ש ' כלך ה ' הגדולה ' קאי
על מדת החסד (  ,כדי להתפשט מעצמותו ולהתלבש בתוך
העולמות להחיותם  ,שרק אור וחיות זו שהי א הארה אלקית
מצומצמת ומוגבלת נקראת ' גדול ' ,כי הוא בגדר גבול .

וזהו "מה גדלו מעשיך ה'".
נקט ענין הגדולה הנ " ל  ,שכאמור קאי על איך הקב " ה
יורד מעצמותו להחיות כל העולמות  ,שרק בזה ניתן לייחס בו
תוארים של 'גדול ' וכדומה .

כי מה שנמשך ונתפשט למטה דרך פרטי הלכה
אחת ,הוא הוא מזון וקיום חיות כל העולמות
עליונים ותחתונים ,וכל העולמות עליונים הם
כּ'לָא' ממש נגד מה שנמשך מפרטי הלכה אחת,
ש]הלכה זו[ היא מקור חיותם וקיומם ,כי כל הלכה

פרשה
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היא המשכת והתפשטות אור מ'רצון העליון'
ברוך הוא )'נפלאותיך'( ו'חכמה עילאה'
)' מחשבותיך'( ,שהן מקור החיות לכל העולמות.
כלומר :
"זהו ירידה גדולה לגבי ' להקרות בשם 'גדול ' ,כי בחי '
גדול הוא מקור הגדולה וההתפשטות ] להחיות את העולמות [
 . .אך עצמותו ומהותו הוא נבדל מגדר התפשטות  ,ולכן צ ריך
ל היות צמצום גדול וירידה גדולה בב ח י נת העצמ ות ] כדי [
להיות מקור להתפשטות  ,ואז נק רא בשם 'גדול ' ,וכמאמ ר :
׳אימתי גדול – כשהוא בעיר אלקינו כו׳ ' ] רק בירידתו
למטה [ .וכן הוא בב ח י נת התו רה  ,שהוא למעלה מגדר מקור
ח יות העולמות  ,ונק׳ ' נפלאותיך ' ו ' מחשבותיך ' ,כנ״ל  ,ומה
שיורד ממנה להיות מקור ל ח יות העולמות  ,הוא בב ח י נת
צמצום גדול וירידה גדולה  ,ולכן נק' בשם ' שערות ' בלבד
] שנמשכות דרכן רק חיות מועטת מאד [.
" וזהו ' מה ג דלו מעשיך ' ,שזהו ב ח י נת ההלכות דתו רה
שבע ל פ ה  ,ש 'ג דלו ' מאד להיות שבהלכה א חת שנמשל
לשערה א ח ת  ,תלוי בה כל ח יות העולמות מר יש כ ל ד רגין עד
סוף כל דרגין כו׳  . .אך  ,אעפ״כ  ,הם ' מעשיך ' בלבד  ,שהם
ירידה ג דולה לג בי עצמותו כו׳ " ) פלח הרמון ( .

ואם כך הוא בענין גדולת מעשיו –
אם כל העולמות והנבראים אינם נחשבים לכלום לגבי
האור הנמשך לקיום וחיות העולמות מהלכה אחת –

אם כן ,על אחת כמה וכמה 'מאד עמקו
מחשבותיך' ,שהיא בחינה למעלה מעלה מבחינת
'עלמין'.
" וא חר כ ך א מר ' מאד עמקו מ ח שבותיך ' ,דכיון
ד ' מעשיך ' גדלו כ ל כ ך  ,שהם הארה בעלמא מבחי׳
' נ פלאותיך ' ו ' מחשבותיך ' ,א״כ  ,ק ל וח ומר דעמקו
מחשבותיך  ,שהוא בחי נת עצמו ת הת ו רה כמו שהיא למעלה
כו׳ ] מעלה מלהיות מקור לעולמות [" ) פלח הרמון ( .

אלא מקיף וסובב עליהם ,ואינו מתלבש בתוכם.
' מ חשבותך ' קאי על דרגה נעלית יותר מבחינת מקור
לחיות העולמות  ,אלא היא למעלה מהתלבשות פנימית
בעולמות  ,ולמעלה מלהיות מקור חיותם  ,וכל שכן שלגבי
דרגה זו כל העולמות והנבראים אינם תופסים מקום כלל .
והיא בחינת ' נפלאותיך ' ,רצונו יתברך שלמעלה מחכמתו ,
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המאוחד אתו יתברך לגמרי  ,ולמעלה מלהיות חיות פנימית
לעולמות .

ומזה יתבונן המשכיל להיות בתורת ה' חפצו,
להיות ָשׂש ועלז בה.
ובזה שהתורה היא מקור חיות העולמות  ,ואפילו למעלה
מזה  ,ששורה בה אור אין סוף ב " ה ממש שלמעלה מעולמות ,
יתבונן האדם כדי שיהיה כל חפצו ורצונו בלימוד התורה ,
וללמו ד תורה מתוך שמחה רבה  ,שהרי הקב " ה עצמו שורה
בה .

ֲפ ֶצי ָך לֹא י ְִשׁווּ
כמו שכתוב )משלי ח ]ג ,טו [( " ְו ָכל ח ָ
ָבהּ" ,שאפילו 'חפצים' העליונים.
וזהו שכתוב במעלה זו של התורה ' וכל חפציך לא ישוו
בה ' ,שלפי פשוטו פירושו הוא  ,שכל הדברים שאתה חפץ
ורוצה בהם לא יהיו שוין ב שוייה של התורה ) מצו "ד ( ,
ו " לכאורה זה פלא גדול  ,איך יהיה התורה יקרה יותר מ ' חפצי
שמים ' כו ' ,שהן המצות שנק ' חפץ ורצון העליון  ,שעיקר
התורה הוא לקיום המצות  ,ולא המדרש עיקר אלא המעשה ,
כידוע " ) תו " ח ( .
אך ע " פ פנימיות הדברים המשמעות היא  ' ,חפציך ' –
החפצים שלך דייקא  ,והכוונה להמדריגות העליונות ביותר
שמחמת קרבתן אל ה ' נקראות החפצים שלו ממש  ,והנה ,
אפילו מדריגות אלו אינן שוות כלל למעלת התורה  ,מצד
המעלה הנ " ל  ,שבה שורה אור אין סוף ב " ה עצמו ממש.

שהוא כענין שכתוב "כל אשר חפץ הוי"ה עשה
בשמים ובארץ" ,ו'שמים' הם העולמות העליונים,
ו'לא ישוו בה' ,שכולם הם כ'לא' ממש בערך
הלכה אחת ,שהיא מבחינות 'נפלאותיך'
ו'מחשבותיך' הנ"ל.
 ' לא ישוו' למעלת התורה  ,כי מקור חיותם ממנה  ,וכןבאופן נעלה יותר  ,יש בתורה הארת אור אין סוף ב " ה עצמו ,
שלגביו הכל כאין ואפס ממש.

וכמו שכתוב ב'אדרא' )אדרא רבה בזוהר( ,שההלכות
הן בחינות הנימין ושערות של מעלה.
 כשם שהשער הגשמי נמשך מהמוח לחוץ כך ההלכותממשיכות אור עליון למטה .

פרשה

וכל נימא להיט לעלמין סתימין כו'.
 כל שערה מאירה לעולמות הסתומים  ,היינו  ,שכלהלכה מגלה אור עליון מאוד משרשה .

וכמו שכתוב בעץ חיים שכל הנימין ושערות הם
מבירור רפ"ח ניצוצים כו' ,ותכלית הבירור הוא
בעולם הזה כו'.
 שערות הן גילויים מועטים של העצם  ,כמו צינורותקטנים שבהם נמשך המוח עצמו  .והיכולת לגלות את העצם
באה על ידי עבודת הבירורים בעולם הזה  ,כי העצם נמצא רק
בעולם הזה הגשמי  ,ולא בעולמות העליונ ים .
]חוזר לבאר את המובא לעיל בטעם הדבר מדוע
דוד קרא לדברי תורה 'זמירות'[:

וזהו "זמירות היו לי חוקיך בבית מגורי" ,שהיה
שש ושמח בהם ] -בדברי תורה[ ,עד שהיו לו כמו
'זמירות' ותענוגים.
ענין הזמר הוא דבר של תענוג שבו מתענג האדם
בשירתו זמר זה  .וזהו שקרא דוד המלך לדברי התורה
'זמירות ' ,מצד ענין זה  ,שבהיותו מתבונן ומשכיל איך התורה
היא מקור חיות כל העולמות ואינם נחשבים לכלום לגבי
התורה  ,ויתירה מזו  ,איך בתורה ישנה השראת אור אין סוף
ב " ה עצמו שלמעלה לגמרי מגדר העולמות  ,הנה מזה היה
" שש ועלז בה " במאד .

אלא שנענש על שקראם 'זמירות' ,ולא על שלמד
בענין זה ,אלא על ששיבחם בזו המעלה לחוד,
שהוא מקור וחיות כל העולמות ,שבאמת הוא
גבוה למעלה מעלה מבחינת קיום וחיות כל
העולמות.
דוד נענש על כך שקרא לדברי התורה 'זמירות ' ,ולא
משום שדרך לימודו היתה כך בשמחה רבה כמו זמר  ,כנ " ל ,
אלא על ששיבחם בזו המעלה בלבד  ,שאין זה מבטא את
המעלה האמיתית שלהם  ,כי מעלה זו מבטאת ענין זה
שהתורה היא מקור וחיות כל העולמות  ,בעוד שלאמיתו של
דבר התורה היא למעלה מעלה מבחינת קיום וחיות כל
העולמות  ,כפי שממשיך .

ָא ְהיֶה
ָא ְהיֶה ֶא ְצלוֹ ָאמוֹן ,ו ֶ
וכמו שכתוב )שם( "ו ֶ
ֻעים יוֹם יוֹם".
ַשׁ ֲעשׁ ִ
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ופירש במדרש )ב"ר פ"א(' :אמון מופלא' ,שהוא
מבחינת 'פלא העליון' ,בחינת 'נפלאותיך'
ו'מחשבותיך'.
ולגבי מעלתה האמיתית של התורה כתיב ' ואהיה אצלו
אמון  ,ואהיה שעשועים יום יום ' ,ועל כך שהתורה נקראת
' אמון ' ) שלפי פשוטו המשמעות היא  ,שהייתי מגדולת אצל ו
) מצו "ד ( ( פירש המדרש ' אמון מופלא ' ,להורות על כך ששורש
התורה הוא מבחינת ' פלא העליון ' ,בחינת ' נפלאותיך '
ו ' מחשבותיך ' הנ " ל  ,היינו מדריגה מופלאת ונעלמת מצד
מעלתה  ,וזוהי הדרגה האמיתית של התורה  ,שמאוחדת ממש
עם הקב " ה בעצמו .

וזהו "יום יום".
וזהו ביאור דיוק כפל ה לשון בכתוב הנ " ל ' יום יום ' ) ולא
' בכל יום ' וכיוצא בזה (.

נגד ב' בחינות ,שהם 'נפלאותיך' ו'מחשבותיך'.
נקט ' יום יום ' כי באמת ע " פ סוד הכוונה לב ' בחינות
שונות  ,היינו הבחינות הנ " ל של ' נפלותיך ' ו ' מחשבותיך ',
ששורש התורה הוא בב ' בחינות אלו .

וזהו "ואהיה שעשועים" ,שהיא שעשועים של
הקדוש ברוך הוא ,כביכול ,בכבודו ובעצמו.
 -התענוג של הקב " ה בעצמו .

ולמשל ,כמו שאדם משתעשע בחכמתו כשאומר
דבר חכמה – כן ,ויותר מכן לאין קץ ותכלית
באלף אלפים הבדלות ] שבאמת אין דמיון בין המשל
שהוא אודות נברא והנמשל אודות הבורא[ ,הקדוש ברוך
הוא משתעשע בחכמתו העליונה ] -התורה[ ,שאינה
יכולה להתלבש תוך עלמין כלל.
 מדריגה זו של התורה איננה מקור חיות העולמות ,אלא למעלה לגמרי מהתלבשות בעולמות מוגבלים .
]ואם כן ,מדוע שיבח דוד את התורה במעלה זו
שהיא מקור חיות העולמות?[

אלא שדוד המלך עליו השלום היה צריך לפי
שעה' ,בבית מגורי' ,שהיו שונאין לו ,ו'אין דינים
נמתקין אלא בשרשן' ,דהיינו ,בשרש התהוות
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העולמות ,כשנתהווה ונמשך מ'אין' המוחלט,
להתענג ולשמוח בחלקו ,אשר הוא ממשיך
בתורתו לקיום וחיות העולמות ,שעל ידי זה
ממילא יתבטלו כל המונעים ,מאחר שמקבלים
חיותם ממנה ,והם בטלים לגבה ,וכשממשיך
אורה למטה ,תפול עליהם אימתה ופחד ,והיו
כלא היו.
הטעם שדוד שיבח את התורה במעלה זו של זמירות
הוא  ,לפי הוא היה צריך לשבח זה של התורה בשעה ההיא
בהיותו ' בבית מגורי ' היינו שהי ' לו שונאים  ,והיה צריך לבטל
אותם .
והנה  ,ידוע אשר ' אין הדינים נמתקים אלא בשרשם ',
וכך דין ושנאה זו של האויבים שלו איננה נמתקת ואין לה
תיקון אלא באמצעות המשכה אלקית משרשה למעלה .
וזהו ששיבח התורה ב 'זמירות ' ,שדבר זה מורה על כך
שהתורה היא שורש חיות העולמות  ,כנ " ל  ,כולל גם שורש
חיותם של אויבים אלו ,וממילא מובן אשר הם בטלים לגבי
הת ורה כי באמת שורש חיותם באה ממנה ומחמתה  .ולפיכך ,
כשדוד המלך למד תורה בשעה זו שהי ' לו שונאים  ,למד
מתוך שמחה רבה כענין הזמר  ,בגלל הכרה זו שבעסקו בתורה
הרי הוא ממשיך מ ' אין ' המוחלט למטה להחיות כל העולמות
והנבראים  ,וכשממשיך אור התורה למטה ע " י לימוד בכוונה
זו  ,ית בטלו כל המונעים והאויבים שלו  ,היות שנמשך עליהם
משרשם  ,כנ " ל  ,שזוהי הדרך לבטל הדינים .
]על פי זה חוזר לבאר המאמר רז"ל המובא לעיל
'השכם והערב עליהם וכו''[:

וזו היא העצה שיעצו חז"ל' :השכם והערב
עליהם'.
כוונת חז " ל לפי פשוטה היא  ,כדי למחות את האויבים ,
תשכים בבו קר ללמוד תורה ותשאר עד מאוחר בערב ללמוד
תורה .
]וביאור הדברים על פי חסידות[:

דהיינו ,שיהא בבחינת 'עליהם' ,מעלה מעלה
וגבוה מהם.
חז " ל דייקו לומר ' השכם והערב עליהם ' ' ,עליהם '
דייקא  ,שלכאורה היה יכול לומר ' השכם להם ' וכדומה  ,ומהו
זה שנקט ' עליהם ' דוקא  .אלא הענין הוא  ,כי ' עליהם ' יכול
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להתפרש כלמעלה מהם  ,שכדי למחות את האויבים על האדם
להגיע למדריגה שהיא למעלה מהם .
]ומבאר איך אפשר להיות 'עליהם' ,על ולמעלה
מהאויבים[:

דהיינו ,בבחינת עסק התורה ,שהיא גבוה ונעלה
מאד ,שהיא מקור חיותם .ולכן' ,הם ָכּ ִלים'
ומתבטלין 'מאליהן' וממילא נדחים.
 כאמור לעיל שמבטלים את הדינים ממקורם  ,והמקורשל האויבים הללו  ,וכן של כל העולמות  ,הוא התורה .

'והערב עליהם':
היינו ,בבחינת 'נפשי כעפר לכל תהיה' ,לידום
וליסבול ,כנזכר לעיל ,שיהיה כעפר וארץ שממנה
יצא לחם ,וכל ההשפעות ממטה למעלה אחר
מתן תורה ,כנזכר לעיל.
' הערב עליהם ' הוא מלשון ערב וחושך  ,שזה רומז
להעבודה הנ " ל להיות בבחינת ' נפשי כעפר לכל תהיה ',
להיות שפל רח ובהכנעה וביטול כלפי כל אדם  ,שהוא כמו
חושך לגבי אור  ,שאינו נחשב לכלום  .וכן " לידום וליסבול"
את הצרות והיסורים הבאים עליו  ,שהם לתועלת להגיע
לביטו ל זה  ,כמבואר לעיל שיהיה האדם כעפר הארץ שהכל
דורסים ודורכים עליה  ,ענין הביטול ושפלות הרוח  ,שמהארץ
יצא לחם וכל ההשפעות באות על ידי העבודה מלמטה למעלה
אחרי מתן תורה  ,כנ " ל  ,כלומר  ,שעל ידי עבודת האדם להיות
בביטול  ,נמשכת חיות וקיום לכל העולמות .
]וחוזר לענין ביטול הרע על ידי המשכת התורה[:

דהיינו ,כשנברר הטוב מן הרע וכו' ,ואזי ממילא
יפול הרע ויבוטל ,כמו שכתוב )ישעיה מא ] א [(
ְשׁי ִרי ֶב ָך" ,כי אין להם חיות
ֹאבדוּ ַאנ ֵ
"י ְִהיוּ ְכ ַאיִן ְוי ְ
עוד.
אך  ,העבודה הנ " ל בענין המשכת חיות העולמות ע " י
עסק התורה  ,שבכך מתבטלת מציאות האויבים  ,הנה  ,כל זה
הוא רק כאשר לפני כן " נברר הטוב מן הרע "  ,היינו רק אם
האדם על ידי עבודתו בירר והפריד את הניצוץ האלקי הטוב
מתוך גשמיות הדבר  ,שהוא הרע  ,שרק אז כשהטוב נברר
ונפרד מהרע  ,ממילא יפול הרע ויתבטל  ,ככתוב ' יהיה כאין
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ויאבדו אנשי ריבך ' ,כי חיותם נמשכת מהקדושה  ,וכאשר
הניצוץ קדושה נפרד מן הדבר  ,שוב אינם מקבלים חיות .
משא " כ אם האדם רק לומד תורה מתוך הכוונה הנ " ל
לבטל את האויבים הרוחניים שלו על ידי ההמשכה ממקור
התורה  ,אין זה פועל ביטול האויב  ,כי הניצוץ האלקי עדיין
נמצא בגלות בתוך גשמיות הדבר  ,ואי אפשר לו לע לות כי אם
אחרי בירורו מתוך הרע  ,ואז על ידי לימוד התורה מתוך
הכוונה הנ " ל  ,ניתן להעלות ניצוץ זה לקדושה ולבטל את
מציאות הרע לגמרי .

אבל באמת אין זו לבדה מעלת ושבח התורה
] שהיא שורש חיות העולמות ,שזהו ענין 'זמירות '[.
שהרי זהו ענין שמתייחס להעולמות המוגבלים  ,ולא
להתורה איך שהיא מאוחדת לגמרי עם הקב " ה עצמו  ,כאמור
לעיל  ,שזהו ענין ' ואהיה אצלו שעשועים ' .

כי אם כמו שכתוב ) תהלים מב ,ט ( "ובלילה שירה
עמי"' ,שירו' קרי ,דהיינו' ,שעשועים' של הקדוש
ברוך הוא ,כמו שכתוב "ואהיה אצלו כו'
שעשועים".
מעלתה האמיתית של התורה היא שהיא תענוג הקב " ה
בעצמו  ,ומאוחדת עמו  .וזהו ענין הכתוב ' ובלילה שירה עמי ',
שהכתיב הוא ' שירה ' שפירושו לפי זה הוא השראתו של
הקב " ה הוא עמי  ,אך הקרי ) אופן שבו קוראים את המילה (
הוא ' שירו ' ,מלשון שיר  ,והמשמעות לפי זה היא  ,שדוד
המלך אומר שבלילה בהיותו לומד תורה  ' ,שירו ' ש ל הקב " ה
הוא ' עמי ' ,שמדבר על התורה איך היא השיר והתענוג
) שעשועים ( של הקב " ה עצמו  .וזהו בניגוד לענין השיר הנ " ל
שמורה על השמחה שיש לאדם בלימוד התורה מחמת שהיא
שורש חיות כל העולמות  ,משא " כ כאן מדובר אל ' שירו ',
השיר והתענוג שלו  ,היינו של הקב "ה עצמו  ,שהוא עצמו
מתע נג  ,כביכול  ,בחכמתו שהיא למעלה לגמרי מהעולמות ,
כנ " ל .

זה יהיה 'עמי'.
כאשר אדם לומד תורה באמת  ,כיון שהתורה היא אחד
עם הקב " ה  ,הרי הוא מתאחד ' עמי ' ,עם הקב " ה בעצמו .

וכמו שכתוב )תהלים קמט( "ישמח ישראל בעושיו".
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וזהו התוכן הפנימי של הכתוב ' ישמח ישראל בעושיו ',
ש ב ני ישראל צריכים לשמוח בשמחת ה ' השש ושמח ומתענג
בתורה  ,ועל ידי שמחה זו הם מתאחדים עם הקב " ה בעצמו .

פירוש ,אף על פי שיש לו בחינת 'פרעה' ,שהוא
בחינת התגלות אלקות על ידי התפילה ] כנ " ל
שפרעה מלשון ופרע את ראש האשה ,ענין התגלות[ ,אף
על פי כן ,אינו בבחינת 'טעמים' ,שהם בחינת
הניגון ו'שעשועים' הנ"ל ,כי אם בבחינת 'נקודה'
ברישי אתוון.

הן המניעות מתוך האדם  ,שנפשו הבהמית לא תפריע
בעבודת ה ' ,ו הן מבחוץ  ,שלא יהיו מניעות לעבודתו מפרנסה
או יסורים .

 בראש האותיות  ,היינו  ,שהגילוי אלקות בשעתהתפילה נעשה כמו חלום שאינו אמיתי או נקודה מצומצמת
בלבד .

ו'אין רע יורד מלמעלה' כלל ) ב "ר נא ,ה(.

כי 'הנפש מלאה אותיות' ,ואור ה' שמאיר בה הוא
בחינת נקודה קטנה בראשו לבד.

והנה ,על ידי בחינת שמחה ותענוג הזה בתורת ה'
] משום שהיא חד עם הקב "ה בעצמו[ ,יסיר כל מונע
מבית ומבחוץ.

היות שמדובר בלימוד הקשור לתענוג הקב " ה עצמו
בתורתו  ,שזהו דבר שלמעלה לגמרי מהעולמות ואין לו שום
ערך ויחס עמהם  ,הנה  ,מצד זה כל המניעות והעיכובים שהיה
לאם ) הן אלו שבתו כו  ,והן אלו שמהחוץ ( מתבטלים והולכים
לגמרי  .כי כמו שהקב " ה עצמו הוא למעלה לגמרי מהעולמות
וכל העולמות אינם תופסים מקום כלל אצלו  ,כך גם האדם
הלומד תורה מתוך שמחה זו ) משום שהתורה היא תענוג של
הקב " ה (  ,אין שום דבר בעולם שיכול לפגוע בו ולהפריע
אותו  ,ש ' אין רע יורד מלמעלה ' ,היינו  ,במדריגה זו אין נתינת
מקום כלל למציאות של ' רע ' וקליפה  ,כי הוא ' מלמעלה ',
קשור עם הקב " ה עצמו כפי שהוא למעלה משייכות לעולמות .

מה שאין כן כשאין לו בחינת ה'שעשועים' הנ"ל.
לימוד התורה בשמחה מחמת שהתורה היא התענוג של
ה'.

עליו נאמר "ויהי מקץ שנתים ימים" ,פירוש,
שבחינת 'שנתים ימים' ,שהם בחינת 'יום יום' ] -ב '
בחינות 'נפלאותיך' ו' מחשבותיך' ,כנ " ל[ ,בחינת
ה'שעשועים' הנ"ל ] -העונג בעסק התורה מפני שהיא חד
עם הקב "ה עצמו[ ,הם אצלו ב'קץ' ותכלית ,כלומר,
שאין לו בחינת הנ"ל בעסק התורה.
 אין לו עונג וממילא עדיין יש לו אויבים רוחניים  ,וכןדברים המפריעים מבחוץ .

ואז "ופרעה חולם".
ואם כך  ,אז ממילא יקויים בו המשך הכתוב ' ופרעה
חולם '  ,כפי שממשיך ומבאר .

 בראש האדם  ,למעלה ממנו ,כמו הנקודה שמעלהאות .

שמתנוצץ בשכלו הארת והמשכת אלקות ,אבל
אינה מלובשת בתוכו ,כי אם בבחינת 'מקיף'
עליו.
היינו  ,שיש בו ' התנוצצות ' של גילוי אלקות בשכלו,
אבל אינה בבחינת ' התלבשות ' בתוכו  ,שתוכן ענין
ההתלבשות הו שהדבר מאיר בו לפי ערכו ותכונתו עד
שמתאחד עמו  ,כך הארה אלקית זו איננה חודרת במוחו ולבו ,
כי אם נמצאת בו בבחינת ' מקיף ' בלבד  ,כאילו שההארה
' חופפת ' עליו מלמעלה ואינה מתגלית ונרגשת בו  ,וממילא
אינה פועלת בו שינוי מהותי .
ובמילים אחרות  :גם הגילוי אלקות בתפילה אי ננו
מתגלה בו באמת  ,אלא מאיר בו באופן ' מקיף ' מלמעלה  ,כמו
חלום .
]ממשיך לבאר המשך הכתוב שבו התחיל את
המאמר[:

"והנה עומד על היאור".
 'על היאור ' ,בבחינת מקיף  ,הוא האור המבואר לעילבענין ' ופרעה חולם ' .

שממנו גם כן נמשך בחינת המשכה ל'שבע פרות
הטובות' ,שהם ז' מדות – אהבה ויראה וכו'
הטבעיים ,שיהיה אחר התפילה מחמת זה ב'סור
מרע' ו'עשה טוב'.
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אחרי שנאמר ' ופרעה חולם ' – ענין התגלות אלקות ע " י
תפלה  ,אך באופן של ' חלום ' ,ללא התלבשות ובבחינת מקיף
בלבד – ממשיך הכתוב  ' :והנה עומד על היאור ' ,ומשמעות
המשך הדברים היא  ,שמבחינה זו של ' חלום פרעה ' ,היינו
התגלות אלקות ע " י התפלה בבחינת ' מקיף ' בלבד  ,הנה ,
למרות החסרון שבהארה זו להיותה בבחינת ' מקיף ' כנ " ל ,
מכל מקום  ,גם מגילוי זה בשכלו נמשך למטה ונולד בלבו
מדות טבעיות – אהבת ויראת ה ' .
כלומר  ,שהיות שאין האלקות מאירה בצורה פנימית
בשכלו אין ביכ ולתו להתעורר במדות הנולדות ונוצרות
מהתבוננות השכל ממש  ,בכל זאת מחמת הארה זו
שמתנוצצת במוחו מתעוררות ויוצאות אל הגילוי  ,על כל
פנים  ,מדותיו הטבעיות  ,אהבתו הטבעית שיש בלבו אל ה ',
ובכח אהבה זו יהיה אחרי התפלה בבחינת סור מרע ועשה
טוב  ,שיהיה נזהר מלעבור על איסור ים וכן לקיים כל מצוות
עשה ) כידוע שאהבה היא שורש לקיום מצות עשה  ,ויראה
לשמירה מלעבור על מצות לא תעשה ( .היינו  ,שמחמת
התעוררות מדות אלו בשעת התפלה  ,ישאר בו רושם
מהתעוררות זו גם לאחרי התפלה  ,ורושם זה יפעול בו שיהיה
נזהר בסור מרע ועשה טוב .
וזהו שאחרי ענין ' ופרע ה חולם ' נאמר ' והנה עומד על
היאור והנה שבע פרות טובות ' ,ש ' שבע פרות טובות ' קאי על
ז ' המדות הטובות הנ " ל ) כידוע שיש ז ' מדות ועיקרן הוא
אהבה ויראה (  ,שמענין ' ופרעה חולם ' יכול לבוא לענין
ה ' שבע פרות ' – התעוררות מדות הטבעיות .

אך ,אחר זה.
לאחר בחינת ' שבע פרות הטוב ות ' ,התעוררות מידות
טבעיות בעת התפילה .

הנה' ,שבע פרות אחרות כו' ] לא טובות[ ,ותאכלנה
כו' ] את הפרות הטובות [ ,ולא נודע כו' ] שבאו אל
קרבנה['.
 שלא ניכר שאכלו אותן .]ומשמעות הענין בעבודת ה'[:

שבערך זמן רב אחר התפילה ,יוכל להתעורר
מדות ותאוות גשמיות )' שבע פרות אחרות' לא טובות(,
ְוּמ ַשׁכּחוֹת לגמרי את מדות הטובות אהבה ויראה
כו' שבשעת התפילה.
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עד שאינן ניכרות כלל ) דוגמת ' ולא נודע כי באו אל
קרבנה ' בחלום פרעה ( .כלומר  ,כיון שאין לו עונג בלימוד
התורה  ,יש בתוכו מניעות ועיכובים שמחמתם האהבה שבעת
התפילה נשכחת .
מה שאין כן בבחינת הטעמים ] -לימוד תורה מתוך
עונג [ ,שהם בחינת שירה וזמרה הנ"ל ] שאז " יסיר כל
מונע מבית ומבחוץ " ) ל' המאמר לעיל ([.

על זה אמרו )עבודה זרה ג ( :כל העוסק בתורה
בלילה ,חוט של חסד נמשך עליו ביום ,שנאמר
)תהלים מב ,ט( 'יומם יצוה ה' חסדו ,ובלילה שירה
עמי'.
אמ רו רז " ל  ' :כל העוסק בתורה בלילה ,חוט של חסד
נמשך עליו ביום ' ,שנאמר ' יומם יצוה ה ' חסדו ובלילה שירה
עמי ' ,מה טעם ' יומם יצוה ה ' חסדו ' ] המשכת חוט של חסד [ ?
משום ד ' בלילה שירה עמי ' ] לומד תורה בלילה ) ע " ז שם ( [.
והנה  ,על פי פנימיות הדברים מאמר רז " ל זה מדבר
באדם הלומד תורה באופן מיוחד זה – מתוך תענוג אלקי –
וזהו שמזכיר כאן הפסוק ' ובלילה שירה עמי ' ,דקאי כאמור
על ' שירו ' ותענוגו של הקב " ה בעצמו  .ואומר שמי שלומד
תורה בדרך זו ' חוט של חסד נמשך עליו ביום ' ,וממשיך
לבאר התוכן הפנימי בזה .

ש'חוט של חסד' ואהבה עליונה באה עליו
מלמעלה ,אהבה חדשה ,יותר מכדי טבעו של
נפש אלקות לדבקה בו יתברך] ,היינו[ בחינת
'אהבה בתענוגים'.
הביטוי של ' חסד ' במדות הוא אהבה  .וענין ' חוט של
חסד ' ש ' נמשך עליו ' ,היינו אהבת ה ' מיוחדת בכך שנמשכת
ובאה מלמעלה למטה  ,בניגוד לאהבה רגילה שנולדת ונוצרת
כתוצאה מהתבוננות ה אדם מלמטה למעלה  .ואהבה זו הבאה
מלמעלה  ,היות שאינה פרי ותולדת עבודת האדם  ,אלא כל
כולה היא אור אלקי הנמשך עליו מלמעלה  ,היינו שהיא אהבה
שבאה מאת ה ' הבלי גבול  ,לפיכך  ,היא למעלה לגמרי
מהאהבה שביכולת האדם לעורר בכחות עצמו  ,כי הוא נברא
מוגבל  ,ואילו אהבה זו באה מאת הבורא הבלי גבול .ונקראת
' אהבה חדשה ' היות שביחס לאדם זה היא חדשה לו  ,כי אין
בכוחו לעורר אהבה נעלית כזו .
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וזהו שאמרו רז " ל ' כל העוסק בתורה בלילה  ,חוט של
חסד נמשך עליו ביום ' ,שמדובר כאמור במי שעוסק בתורה
באופן של ' שירו עמי ' ,היינו מתוך ההכרה שזהו התענוג של
הק ב " ה עצמו  ' ,ואהיה אצלו שעשועים ' ,לכן גם התוצאה
וההמשכה הבאה מכך היא בבחינת התענוג  ,שנמשכת עליו
אהבה עליונה שהיא בבחינת ' אהבה בתענוגים ' ,אהבת ה ' לא
מתוך צמאון ותשוקה להתעלות ולהתכלל בהקב " ה  ,אלא
אהבה מתוך תענוג וסיפוק נפשי על כך שכבר מיוחד עם
הקב " ה עצמו .
נמצא  ,ש לא רק שאהבתו איננה נשכחת  ,אלא שכתוצאה
מעסק התורה מתוך תענוג נמשכת עליו אהבה עליונה יותר ,
בחינת אהבה בתענוגים  ,להתענג על ה ' מעין עולם הבא ,
למעלה מהאהבה הטבעית שעורר בעת התפילה .
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ומשם ] -מאהבה עליונה זו [ נמשך 'יאור' והמשכה
) בדוגמת היאור שהוא המשכת וזרימת מים( לבחינת
'נקודה ברישי אתוון' ] -נקודה בראשי אותיות  ,היינו
גילוי אלקות מהתפילה[ ,שה'יאור' הוא עומד על
החולם ,וממשיך עליו הארה רבה ועצומה ,שלא
יהיו 'פרות הרעות' כלל ] -ההארה הגדולה זו שומרת
שלא תהיה יניקת החיצונים ואהבה זרה[ ,כי 'אין רע יורד
מלמעלה' כו'.
 -אי אפשר שיסתעף רע מאהבה גדולה ונעלית כזו .
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חסידישע

~ מקץ ~

פרשה

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

ויהי מקץ שנתים ימים ופרעה חולם וגו' .הנה
פרשה זו מחוברת לפרשה שלפניה ולא זכר שר
המשקים את יוסף וגו' .כי מפני שלא זכר נתהוה ויהי
מקץ .וביאור הענין כי כמו שיש פרעה ושר המשקים
בקליפה כך זלעו"ז עשה אלקים שכמו"כ בסט' דקדושה
יש ג"כ בחי' אלו:
והנה יש ד' יסודות בנפש האדם ארמ"ע .יסוד האש
משכנו בלב .ומקור הליחות מהמוח ששם הוא משכן
יסוד המים .והריאה שואבת כל מיני משקה וליחות
מהמוח ע"י הקנה לקרר את חום הלב .וכך בנפש אלקית
יסוד המים במוח היא בחי' חכמה ודעת בעבודת ה'
במוחו ובמחשבתו .ואף כי לית מחשבה תפיסא ביה
כלל .הלא כתיב נודע בשערים בעלה כל חד לפום
שיעורא דיליה .והיינו ההתבוננות בבחי' התפשטות
גדולתו ית' למעלה עד אין קץ ולמטה עד אין תכלית אין
עוד מלבדו כי ברוח פיו כל צבאם וכולא קמי' כלא
חשיב .וכמו למשל דבורו של אדם שהוא בטל אליו
ונחשב כאין נגדו .וזה כל אדם לפום שיעורא דיליה יכול
לדעת ולהשיג כי אין עוד בשמים ממעל וכל העליונים
והתחתונים הם נמשכים מרוח פיו ית' ואין דבר חוץ
ממנו .ולכן הם ממש כלא חשיבי קמיה ויסוד האש הוא
הצמאון שבלב המבין בהתבוננות בגדולתו ית' ואיך
ממש כולא קמיה כלא חשיבי .ולזאת כלתה נפשו אליו
ית' באהבה עזה כרשפי אש שלהבת העולה מאליה
להתכלל באור ה' ויחודו ית' ואינו חפץ להיות למטה
כטבע אור האש שנמשך בטבעו מלמטלמ"ע .משא"כ
בחינת המים הוא מלמעלה למטה שהמים יורדים ממקום
גבוה למקום נמוך דהיינו שממשיך על נפשו אור ה' זו
תורה ומצות להאיר על נפשו גם בהיותו למטה בבחי'
בעל כרחך אתה חי כו' .וכמו שהמים מכבין אש כך עי"ז
ירוה צמאון נפשו כמ"ש הוי כל צמא לכו למים כמ"ש
במ"א .והיינו ע"י בחי' המחבר יסוד המים שבמוח עם
בחי' יסוד האש שבלב הוא הקנה .והוא בחי' מקור

אותיות התורה כמ"ש קנה חכמה קנה בינה ונק' בחי' זו
שר המשקים שבו שואב הריאה משקה מליחות המוח
מיסוד המים שבו:
וזהו ענין החלום של שר המשקים והנה גפן לפני וגו'
ואשחט את הענבים וגו' ואתן את הכוס על כף פרעה.
פי' גפן נק' כנס"י שהיא כללות כל נשמות ישראל.
והענבים הם ניצוצי נשמות שכל ניצוץ נק' בשם ענב
אחד כי בכל ניצוץ יש בחי' יין המשמח אלהים ואנשים
שהוא בחי' אהבה מסותרת לשמוח בה' והיא ירושה לנו
מאבותינו אלא שהיא מסותרת מאד כמו יין הנטמן
בענבים שהענב הוא עגול וחלק ומקיף אותו מכל צד
וא"א להוציא ממנו יין כ"א ע"י סחיטה ודריכה בגת
להסיר מעליו הקליפה הסובבת אותו .כך א"א לגלות
מצפוני האהבה כ"א ע"י בחי' מבטשים .והוי שפל רוח
בפני כל אדם ולא שישפילוהו אחרים כ"א והוי שפל
רוח הוי בעצמך ונפשי כעפר לכל תהי' כאסקופה
הנדרסת כדי להסיר קליפת ערלה החופפת על הלב
דהיינו אפילו מי שלא פגם ונטמא בח"נ ממש מ"מ צריך
הוא למול ערלת לבו כמ"ש ומלתם את ערלת לבבכם
דהיינו מה שלבו בוער ומתאוה למותרות .ונק' בחי'
ערלה החופפת ומכסה על גילוי אלהותו ית' בבחינת
הסתר פנים וצריך הוא שלא יהיה בבחי' הסתר פנים
ולא יהיה מסך מבדיל כלל ואפי' קרום דק שהוא בחינת
עור הפריעה .ועי"כ ואתן את הכוס על כף פרעה .כמ"ש
על כפים חקותיך .וכתיב על כפים כסה אור .ויצו עליו
במפגיע זו תפלה כי בחי' פרעה בקדושה זלע"ז כמו
שפרעה בקליפה הוא קליפה קשה .כך זלע"ז פרעה
בקדושה הוא בחי' גילוי אלהותו ית' לשון פריעה
והתגלות דבר ה' ע"י בחי' שר המשקים שהוא בחי' קנה
שהקול מעורר הכוונה לשמוח בה' בתפלתו .וזהו ואתן
את הכוס כי בחי' קנה הנ"ל הוא המוליך התעוררות
האהבה למעלה מעלה מהשגת בני אדם:
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אך בחי' יין המשמח הנ"ל לא כל אדם זוכה לזה רק ישרי
לב כמ"ש ולישרי לב שמחה דהיינו מי שהלך בדרך ישר
כל ימיו .אבל מי שפגם דרכיו ונטמא בח"נ א"א לו
לשמוח בה' בתפלתו כי רבות מחשבות זרות מבלבלות
אותו .ולכן זאת העצה היעוצה כי יש עוד בחינת יין
והוא בחי' יין המשכר .כמ"ש תנו שכר לאובד ויין למרי
נפש ישתה וישכח רישו וגו' .וכמארז"ל גבי הרוגי ב"ד
שהיו משקין אותו כוס יין קודם המיתה כדי שתטרף
דעתו עליו כדי שיוכל לסבול צער המיתה ולכן בק"ש
שעל המטה ג"כ מי שרוצה לקבל עליו ד' מיתות ב"ד
כמ"ש בנוסח האריז"ל אם פגמתי באות י' ונתחייבתי
סקילה .ובפרט כשרואה בעצמו שלבו מטומטם בקרבו
והיה לאבן זו היא בחי' סקילה שהוא חייב בודאי .וכן
כשלבו בוער ומתאוה לדברים אסורים זו היא בחי'
שריפה וכש"כ אם יודע בעצמו שפגם ונטמא בח"נ וכן
כל חד לפום שיעורא דיליה כי ידע אינש בנפשיה .זאת
היא עצה היעוצה שיוכל לקבל עליו ד' מיתות ב"ד
בשלימות ישתה בחי' כוס יין הנ"ל .והענין דהנה איתא
בזוה"ק זכאי קשוט כל יומא מסתכלי בנפשייהו כאלו
ההוא יומא מסתלקי מעלמא .ולכאורה אינו מובן כי
זכאי הם צדיקים וזכאי קשוט הם יותר במעלה עליונה
ואיך שיבח אותם במעלת ומדרגת יראת עונש לבד .אלא
הענין הוא כי אפי' צדיק גמור כשהולך לג"ע צריך
טבילה בנהר די נור והטבילה הוא להעביר כח הזוכר
מזה העולם .כי א"א לירש מקומו בג"ע כל זמן שזוכר
אפי' מקצת דמקצת מעניני עוה"ז .וכן כשהולך מחיל
אל חיל מדי חדש בחדשו ומדי שבת בשבתו יבא כל
בשר להשתחוות לפני וגו' צריך עוד טבילה בנהר די נור
אחר לשכוח גם ההשגה שהשיג בג"ע התחתון ועליון.
וזאת ישים האדם אל לבו כי הנה ענין ג"ע הוא שנהנין
מזיו השכינה ואין זה אלא זיו כו' ומה אם לא בא אלא
ליהנות מזיו השכינה צריך הוא להסיר כח הזוכר
מהעוה"ז .הבא לדבקה בו ית' ע"י תורה ותפלה על אחת
כמה וכמה) .וזהו כוונת הזוהר מסתכלי בנפשייהו כו'
להסיר כח הזוכר מעניני עוה"ז כדי לדבקה בו ית'
בתורה ותפלה( .והנה יש בחי' נהר די נור אחר למטה
הנעשה מזיעתן של חיות הקדש .פי' חיות הקדש היא
אהבה עליונה בבחינת יין המשמח .וזיעתן הוא פסולת
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שלהן שבהשתלשלות האהבה למקום נמוך מאד נעשה
שמרים ופסולת בירידתן לעוה"ז החומרי .וזאת ישים
האדם אל לבו בחי' הירידה איך שירד מטה מטה מאד
ויתמרמר לבו מאד ויצעק אל ה' בצר לו כמ"ש צעק
לבם אל אדני .עד שיצא מדעתו .פי' מדעתו ומחשבתו
שהיה קשור בה כל היום .ויתקע מחשבתו בחוזק בעומק
במרירות נפשו עד שיסיר כח הזוכר מעניניו ומעסקיו.
וזהו בחי' יין המשכר וישתה וישכח רישו ועל ידי זה יוכל
להתפלל ולומר ברוך אתה לנוכח מעומקא דלבא .כי
ענין המרירות הוא על העבר כי מר נפשו על הסתר פניו
ית' כי אילו היה גילוי אלהותו ית' עכ"פ כמורא בשר
ודם .כמאמר רבן יוחנן בן זכאי לתלמידיו הלואי שיהי'
מורא שמים עליכם וכו' .ולכן כשישוב אל ה' יבקש גילוי
אלהותו ית' מעומקא דלבא וזהו ברוך אתה כו' וכל
התפלות ובקשות הם מסודרים עד"ז .וכן בקבלת מ"ש
בק"ש באמת כי באמת רצונו וחפצו לדבקה בו ומר
נפשו על ריחוקה מאור פני מלך ואף כי באמת עדיין
הוא רחוק מ"מ עכ"ז יש בחי' הבדלה מי הוא הרחוק
כמ"ש במ"א .וגם בבחי' יין זה צריך מקודם הסחיטה
לשום עצמו כשיריים במה שיעמיק במחשבתו ענין כל
המעשים ודבורים ומחשבות שעברו עליו אשר לא לה'
המה ויהיה שפל רוח מאד:
אך עוד אחת היא צריך לשית עצות בנפשו בב' בחי' יין
הנ"ל והוא מארז"ל על וירא אלקים את האור כי טוב כי
טוב הוא לגנוז .וביאור הענין כמ"ש בקשתי את שאהבה
נפשי וגו' אחזתיו ולא ארפנו עד שהבאתיו אל בית אמי
ואל חדר הורתי .בית אמי זו תושב"כ חדר הורתי זו
תושבע"פ שהם בחי' כלים להכניס בתוכם גילוי אלהותו
ית' בחי' כוס פרעה .וכמ"ש כוס ישועות אשא ואז
מתקיים היין בתוכו משא"כ בבטול הכלים מסתלק
האור כנודע .ועוד יזכור לו ענין מעשיו שלא יהיה
בשביל עצמו כ"א לעשות נח"ר לפניו ית' להיות מכון
לשבתו להיות לו דירה בתחתונים והיינו שיכין אורו
בתוך אותיות התורה שהם כלים לאורו ית' וזהו בחי'
יוסף פי' יוסיף תענוג ונח"ר לפניו ית' .וזהו שאמר
הכתוב ולא זכר שר המשקים את יוסף וישכחהו ויהי
מקץ פי' כי ע"י ולא זכר בחי' יוסף שהוא להרבות תענוג
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לפניו ית' נתהוה עי"ז ויהי מקץ לשון סוף ותכלה לבחי'
שנתים ימים פי' שיכלה ח"ו אצלו בחי' התורה שהיא
בחי' שנתים ימים כמ"ש ואהיה שעשועים יום יום אלפים
שנה קדמה התורה לעולם .והיינו כמ"ש בתיקונים חכים
ולא בחכמה ידיעא מבין ולא בבינה ידיעא בחי' חכמה
תשב"כ בחי' בינה תשבע"פ כי מחמת שכוונתו בשביל
עצמו אינו חושש לגנוז האור בכלי ודי לו בהתגלות
האור לבד בתפלה .אך במשך הזמן נעשה ופרעה חולם
פי' שאפילו בחי' התגלות בחי' יין הנ"ל שיש לו אינן
אמתיים כ"א דרך דמיון וחלום שגורם הסתלקות האור

פרשה

כו' .ולכן נופל לבחינת מדות שהמדות הן נרגשות
בנפשו שבע פרות הטובות כו' ומיד עולות אחריהן שבע
פרות אחרות ותאכלנה כו' ולא נודע כי באו אל קרבנה
פי' שנסתלק ונתעלם האור כ"כ עד שנדמה לו כאלו לא
התפלל מעולם .משא"כ בבחי' יוסף שהוא מוסיף ומרבה
תענוג ונח"ר לפניו ית' להיות מכון לשבתו ולהיות לו
דירה בתחתונים ואז אין המדות נרגשות בנפשו כלל לא
שבע פרות הטובות כו' ומכש"כ שאין רע יורד מלמעלה
רק טוב גנוז בתוכו:

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

www.ChassidusOnline.org

