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הרותהל תוכיישה תוחיש

תורה כ"ב

שיחות השייכות להתורה
מספה''ק חיי מוהר"ן
(יג) ַא ַחרּ-כָ ְך נִ כְ נַ ס ֶא ְצלֵ נּו לְ ֵביתֹו ַהּגָ דֹול וְ ִד ֵּבר ִע ָּמנּו ּכְ ַד ְרּכֹו .וְ ָאז ָׁש ַאל לְ ֶא ָחד ִאם ָּבכָ ה ְּבראׁש-
ַה ָּׁשנָ ה וְ ָא ַמר ָאז ֶׁש ִע ַּקר ַה ְּבכִ ּיָ ה ּכְ ֶׁש ִהיא ֵמ ֲח ַמת ִׂש ְמ ָחה וְ גִ ּלָ ה ָאז ִענְ יָ ן ַהּנִ ְפלָ א ְּב ִׁש ְמָך יְ גִ ילּון ּכָ ל ַהּיֹום
באר ְּב ִס ָימן קע"ה.
י-תבֹות ְּבכִ ּיָ ה ּכַ ְמ ָ
אׁש ֵ
ֶׁשהּוא ָר ֵ
ּתֹורה ַאְך ַעל-יְ ֵדי-זֶ ה נִ ְת ַּבלְ ֵּבל
לֹומר ָ
וְ ָא ַמר ָאז ֶׁש ָהיָ ה לֹו ָאז ַמה ֶּׁשּנִ ְק ָרא ִּבלְ ׁשֹון ֲח ִסידּות ֶה ָא ָרה ּגְ דֹולָ ה ַ
פּוא ָתּה ִעם
עֹוס ִקים ִּב ְר ָ
קּובלָ נָ א ַר ָּבהּ ,כִ י ְּבנֵ י ֵביתֹו ָהיּו ְ
וְ ִס ֵּפר ֶׁש ִּבּתֹו ַה ְּק ַטּנָ ה ֶׁשּנִ ְפ ְט ָרה ָּב ָאה ֵאלָ יו ְּב ְ
לּ-פי ֶׁש ַעכְ ָׁשו ֵאינָ ם
ף-ע ִ
ּוסגֻ ּלֹות .וְ ָא ַמר ַר ֵּבנּו זִ כְ רֹונֹו לִ ְב ָרכָ ה ֶׁש ַא ַ
עֹוסק ִּבלְ ָח ִׁשים ְ
נָ כְ ִרי ֶא ָחד ֶׁש ָהיָ ה ֵ
דֹוׁשה וִ ָיק ָרה
ְׁשכִ ִיחים ְמכַ ְּׁש ִפיםֲ ,א ָבל זֶ ה ָה ַעּכּו"ם ָהיָ ה ְמכַ ֵּׁשף ּגָ מּור וְ זֶ ה ָהיָ ה ְּפגָ ם ּגָ דֹול לִ נְ ָׁש ָמה ְק ָ
הֹודיעּו לֹו ּכַ ּנַ "ל ,וְ ַעל-יְ ֵדי-
קּובלָ נָ א ַר ָּבא ַעל זֶ ה וְ ָאז ֻהכְ ַרח לִ ְׁשאל ַעד ֶׁש ִ
ּכָ זאתַ .עלּ-כֵ ן ָּב ָאה ֵאלָ יו ְּב ְ
לֹומר ּכַ ּנַ "ל.
ּתֹורה ַהּגְ דֹולָ ה ֶׁש ָהיָ ה מּוכָ ן ַ
ּומ ֲח ַמת זֶ ה נִ ְת ַּבלְ ֵּבל ַה ָּד ָבר וְ ל_א ָא ַמר ָאז ַה ָ
אֹותּה ֵ
זֶ ה ִּת ֵּקן ָ
ּתֹורה ַהּזאת,
ף-עלִּ -פי-כֵ ן ל_א ָא ַב ְדנּו ַה ָ
ְּוב ֶח ְמלַ ת ַה ֵּׁשם ַח ְסּדֹו ּגָ ַבר ָעלֵ ינּו וְ ִס ֵּבב ַה ֵּׁשם יִ ְת ָּב ַרְך ֶׁש ַא ַ
ּתֹורה
בֹוהה ֲא ֻרּכָ ה ְּור ָח ָבה וַ ֲע ֻמ ָּקה ְמאד וְ ִהיא ַה ָ
ּתֹורה ּגְ ָ
ּכִ י זָ כִ ינּו ַא ַחרּ-כָ ְך ְּביֹום ֵׁשנִ י ֶׁשּגִ ּלָ ה לָ נּו ָאז ָ
ּתֹורה ַהּזאת נֶ ֶא ְמ ָרה ִּפ ְתאםּ ,כִ י ִּב ְת ִחּלָ ה יָ ַׁשב וְ ִד ֵּבר ִע ָּמנּו
ימן כ"ב .וְ ַה ָ
חֹותם ֶׁש ְּב ִס ָ
חֹותם ְּבתֹוְך ָ
ָ
ּופ ִתילָ ה לְ ַת ֵּקן לֹו נֵ ר ֶׁשל ֶׁש ֶמן זַ יִ ת ,וְ ַא ַחרּ-כָ ְך
ּקדם ִצּוָ ה לְ ִאיׁש ֶא ָחד לְ ָה ִביא לֹו ֶׁש ֶמן ְ
ּומ ֶ
ּכְ ַד ְרּכֹו ִ
ִה ְדלִ יק ַהּנֵ ר ְּב ַע ְצמֹוּ .כִ י כֵ ן ָהיָ ה ַּד ְרּכֹו ּכַ ָּמה ְּפ ָע ִמים ֶׁש ָהיָ ה ִּפ ְתאם ַמ ְדלִ יק נֵ ר ֶׁשל ֶׁש ֶמן זַ יִ ת וְ ַה ָּד ָבר
מּובן ֶׁש ָהיָ ה ַמ ְמ ִּתיק ִּדינִ ים ָּבזֶ ה .וְ ָאז ָסמּוְך לְ ַה ַה ְדלָ ָקה וְ ַהּנֵ ר ָהיָ ה ּדֹולֵ ק ָסמּוְך לְ ֻׁשלְ ָחנֹו ,וְ הּוא
ָהיָ ה ָ
ִּד ֵּבר ִע ָּמנּו ְּב ֵא ָימה ּגְ דֹולָ הְּ ,ובתֹוְך ּכָ ְך ִצּוָ ה לְ ָה ִביא לְ ָפנָ יו ְסלִ ָיחה וְ ֵה ִביאּו לְ ָפנָ יו ְּופ ָת ָחּה וְ ָא ַמר ְק ָצת
עֹומ ִדים ְס ִביבֹו וְ הּוא יָ ַׁשב ַעל ּכִ ְסאֹו
ּפּורים .וְ ַהּכל ָהיָ ה ִּב ְפנֵ י ּכֻ ּלָ נּו ֶׁש ָהיִ ינּו ְ
ֵמ ֵאיזֶ ה ְסלִ ָיחה ֶׁשל יֹום ּכִ ִ
ן-ע ֶדן וְ ַהּגֵ ִיהּנָ ם ֵהם ְּבזֶ ה
ן-ע ֶדן וְ ַהּגֵ ִיהּנָ ם ֶׁש ַהּגַ ֵ
ָסמּוְך לְ ֻׁשלְ ָחנֹו ְּב ַח ְדרֹוְּ .בתֹוְך ּכָ ְך ִה ְת ִחיל לְ ַד ֵּבר ֵמ ַהּגַ ֵ
חֹותם ַהּנַ "ל וְ נִ ְׁש ַּת ֲה ָתה ָה ֲא ִמ ָירה
חֹותם ְּבתֹוְך ָ
ּתֹורה ָ
ָהעֹולָ ם וְ כּו' וְ נִ כְ נַ ס ֵמ ִענְ יָ ן לְ ִענְ יָ ן ַעד ֶׁשּגָ ַמר ּכָ ל ַה ָ
ְּב ֶע ֶרְך ַא ְר ַּבע ָׁשעֹות.
ַּומה ֶּׁש ָע ַבר ָאז ִאי ֶא ְפ ָׁשר לְ ַס ֵּפר ִּבכְ ָתבַ .א ְׁש ֵרי ַה ָּׁש ָעה ַא ְׁש ֵרי ָה ְרגָ ִעים ֶׁשּזָ כִ ינּו לַ ֲעמד לְ ָפנָ יו .וְ ַא ַחרּ-כָ ְך
ׁשֹומר ַה ֶּפ ַתח לְ ַמ ְעלָ ה ְּב ָמקֹום
ּתֹורה ַהּזאת נָ ַתן ֶאלֶ ף ֲא ֻד ִּמים לְ ֵ
ְּב ַׁש ָּבת ַא ַחר ֻסּכֹות ָא ַמר ֶׁש ִּב ְׁש ִביל ַה ָ
באר ִּב ְמקֹומֹו:
ֶׁש ָהיָ ה ָׁשם וְ כּו' ּכַ ְמ ָ
עֹומ ִדים ַּבחּוץ ַעּיֵ ן ָׁשם ְּב ִס ָימן כ"ב
אֹותם ָה ְ
ּתֹוק ַע ַּבּבֹור ָ
(יז) ּכְ ֶׁש ָא ַמר ָה ִענְ יָ ן (ראׁש ַה ָּׁשנָ ה כזַ :):על ַה ֵ
באר
אֹורה ּכִ י ָׁשם ְמ ָ
ֵמ ִענְ יַ ן ִה ְתּגַ ּלּות סֹוד קֹול ֲה ָב ָרה ַעּיֵ ן ָׁשם .וְ ָאז ָא ַמר ְּב ַע ְצמֹו ֶׁשּיֵ ׁש ָּבזֶ ה ֻק ְׁשיָ א לִ כְ ָ
ּומ ָב ֵאר זֶ ה
י-אם קֹול ֲה ָב ָרה ַעּיֵ ן ָׁשםְ ,
מע ַהּקֹול ְּב ַע ְצמֹו ּכִ ִ
ֶׁש ִּמי ֶׁש ֵאינֹו ִּב ְב ִחינַ ת ָּב ָׂשר ֵאינֹו יָ כֹול לִ ְׁש ַ
אֹורה
ׁשֹופר ָׁש ַמע וְ כּו' וְ ִאם קֹול ֲה ָב ָרה ָׁש ַמע וְ כּו' ,וְ ָק ֶׁשה לִ כְ ָ
ְּבתֹוְך ַה ִּמ ְׁשנָ ה ַהּנַ "ל ֶׁש ָא ְמ ָרה ִאם קֹול ָ
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ׁשֹופר ָׁש ַמע וְ כּו' ֵּופ ֵרׁש ַר ֵּבנּו זִ כְ רֹונֹו
עֹומ ִדים ַּבחּוץ ִאם קֹול ָ
אֹותן ָה ְ
ֲהל_א ִהזְ ּכִ ָירה ַה ִּמ ְׁשנָ ה ִּב ְת ִחּלָ ה ָ
אֹותם
עֹומ ִדים ַּבחּוץ ֶׁש ֵאינָ ם ִּב ְב ִחינַ ת ָּב ָׂשר וְ כּו' וְ ִאםּ-כֵ ן ָק ֶׁשה ֵאיְך ָ
אֹותם ָה ְ
לִ ְב ָרכָ ה ָׁשם ְּב ַע ְצמֹו ָ
ׁשֹופר ,וְ ֵאיְך
מע ַהּקֹול ְּב ַע ְצמֹו ֶׁשהּוא ְּב ִחינַ ת קֹול ָ
עֹומ ִדים ַּבחּוץ ֶׁש ֵאינָ ם ִּב ְב ִחינַ ת ָּב ָׂשר יְ כֹולִ ים לִ ְׁש ַ
ֶׁש ְ
ׁשֹופר ָׁש ַמע וְ כּו'ֲ ,הל_א
עֹומ ִדים ַּבחּוץ ֶׁש ֵאינָ ם ִּב ְב ִחינַ ת ָּב ָׂשר ִאם קֹול ָ
אֹותם ָה ְ
ָא ַמר ַה ַּתּנָ א ַעל ָ
מע ַהּקֹול ְּב ַע ְצמֹו וְ כּו'ֲ .א ָבל ל_א ֵּב ֵאר ָה ִענְ יָ ן לְ ָת ֵרץ
אֹותם ֶׁש ֵאינָ ם ִּב ְב ִחינַ ת ָּב ָׂשר ֵאינָ ם יְ כֹולִ ים לִ ְׁש ַ
ָ
דֹוׁשה ֲהל_א ּגַ םּ-כֵ ן ֵאין ְמ ִבינִ ים ִענְ יָ ן ַהּנַ "ל.
זאת ְּב ֵפרּוׁש ַרק ָא ַמר ְּב ִׂש ָיחתֹו ַה ְּק ָ
י ׁש ֵאינֹו זֹוכֶ ֲ
ה מ ְּד ָב ָריו הּוא ֶׁשּגַ ם ִמ ֶ
ה ענְ יָ ן ְּבגֹו .וְ ַהּנִ ְר ֶא ִ
יו מּובן ֶׁשּיֵ ׁש ָּבזֶ ִ
ָ
ה ע ַדיִ ן לִ ְהיֹות 
ַאְך ִמ ְּד ָב ָר
יח ַע ְצ ַ
לּ-פי-כֵ ן ִאם יַ כְ ִר ַ
ף-ע ִ
ר הּנַ "לַ ,א ַ
ת ּב ָׂש ַ
ת ּב ְב ִחינַ ָ
יק ה ֱא ֶמ ִ
ָקרֹוב לְ ַהּנְ ָׁש ָמה ּולְ ַה ַּצ ִּד ָ
מֹו ה ְר ֵּבה 
קֹול ה ַּצ ִּד ִיקים ֲא ִמ ִּתּיִ ים ,יֵ ׁש לֹו ּגַ םּ-כֵ ן
ַ
קֹול הּנְ ָׁש ָמה וְ
ַ
מע
ב ה ֵ
נֹו ה ֵ
וְ יַ ֶּט ָ
כח ּגָ דֹול לִ ְׁש ַ
יטב ְּב ַ
יט ֵ
ה אזְ ֵ
יטב .וְ הּוא ַמ ָּמׁש ּכְ מֹו ְּב ִענְ יַ ן ִּדין
נֹו ה ֵ
ּטֹות אזְ ֵ
ָ
מֹו ,רק ֶׁש ָּצ ִריְך לְ ַה
ה ּב ַע ְצ ַ
קֹול ּד ְק ֻד ָּׁש ְ
ִ
מע
ִּת ְקוָ ה לִ ְׁש ַ
יְך ה ְב ָחנָ ה 
אי אינֹו ָצ ִר ַ
בֹור ּבוַ ַּד ֵ
ְ
ּתֹוק ַע ְּב
י ׁש ֵאינֹו ֵ
ר ּב ְפ ִׁשיטּותֶׁ ,ש ִּמ ֶ
קֹול ׁשֹופ ִ
ָ
ה הּנַ "ל לְ ִענְ יַ ן
ַה ִּמ ְׁשנָ ַ
בא ַ
אי ׁש ַמע
י ּבוַ ַּד ָ
ֲ
ר ׁש ַמע וְ ִאם
קֹול ׁשֹופ ָ
ִאם
(ארח 
ן-ערּוְך ַ
ר ּב ֻּׁשלְ ָח ָ
קֹול ׁשֹופר וְ כַ ְמ ָ
ָ
קֹול ה ָב ָרה ּכִ ְ
ָ
ר ׁש ַמע ִאם קֹול 
קֹול ׁשֹופ ָ
ָ
ה אם
יְך ה ְב ָחנָ ִ
ּיֹוצא ָצ ִר ַ
ּתֹוק ַע ְּבבֹור וְ כַ ֵ
י ׁש ֵ
ימן תקפ"ז)ֶׁ :ש ַרק ִמ ֶ
ַחּיִ ים ִס ָ
ה ׁש ַמע.
ֲה ָב ָר ָ
ּתֹוק ַע
י ׁשהּוא ֵ
ה הּנַ "לֶׁ ,ש ִּמ ֶ
ה ּב ַה ִּמ ְׁשנָ ַ
ר ר ֵּבנּו זִ כְ רֹונֹו לִ ְב ָרכָ ְ
ה ׁש ָא ַמ ַ
ּכְ מֹו כֵ ן הּוא ַמ ָּמׁש ְּב ִענְ יָ ן זֶ ֶ
ים ה ְב ָחנָ ה 
ַ
וֹונֹותיוֶׁ ,ש ָאז ְצ ִריכִ
ל ע ָ
צֹועק ַע ֲ
ּומ ְת ַאּנֵ ַח וְ ֵ
ּתֹוק ַע ִ
בֹור ּת ְח ִּתּיֹות וְ ָׁשם ֵ
ַ
ח ּב
ְּבבֹורֶׁ ,ש ֻּמּנָ ְ
לּ-פי 
ף-ע ִ
י א ַ
ר ׁש ְמעּו יָ ְצאּו וְ כּו' ּכִ ַ
קֹול ׁשֹופ ָ
ָ
ת ּב ָׂשרִ ,אם
עֹומ ִדים ַּבחּוץ ֶׁש ֵאינָ ם ִּב ְב ִחינַ ָ
אֹותם ֶׁש ְ
ָ
ּקֹול ּב ַע ְצמֹו ּכַ ּנַ "ל,
ְ
 ה
מע ַ
יטיב יּוכְ לּו לִ ְׁש ַ
ם ה ִ
ר אם יַ כְ ִריחּו ַע ְצ ָמם וְ יַ ּטּו ָאזְ נָ ֵ
ת ּב ָׂש ִ
ֶׁש ֵאינָ ם ִּב ְב ִחינַ ָ
ת הּקֹול 
י ּבוַ ַּדאי יִ ְׁש ַמע ְּב ִחינַ ַ
יְך ה ְב ָחנָ ה ּכְ לָ ל ּכִ ְ
ר אינֹו ָצ ִר ַ
ת ּב ָׂש ֵ
ה ׁשהּוא ִּב ְב ִחינַ ָ
י ׁשּזֹוכֶ ֶ
ל מ ֶ
ֲא ָב ִ
ר ּב ַּמ ֲא ָמר 
בא ַ
ן ה ְמ ָ
ּיּות ּד ְע ִּתי( ,לָ ִענְ יָ ַ
ַ
ה ּב ַע ְצמֹו וְ ָה ֵבןּ .כֵ ן נִ ְר ֶאה לַ ֲענִ
ּקֹול ּד ְק ֻד ָּׁש ְ
ִ
הּוא ה
ַ
ר ׁש
ׁשֹופ ֶ
ָ
עֹות ׁשל נְ ִתינַ ת 
ֶ
קּוׁש ה ַּמ ְט ְּב
ַ
קֹול ק ְׁש
ִ
ר אז ֶׁש ֲא ִפּלּו
ינֹות עּזּות וְ כּו' ָא ַמ ָ
ַ
ּקֹולֹות הם ְּב ִח
ֵ
ל ה
"ל ׁשּכָ ַ
ֶ
ַהּנַ
ּזּות ּד ְק ֻד ָּׁשה וְ כּו'):
ת ע ִ
ה הם ּגַ םּ-כֵ ן ְּב ִחינַ ַ
ַה ְּצ ָד ָק ֵ
ּנֹוד ִעים לָ נּו וכו'
ים ה ָ
ת ה ַּמ ֲא ָמ ִר ַ
ל א ִמ ַיר ַ
ר הּזְ ַמּנִ ים ֶׁש ֲ
(נט) ֵס ֶד ַ
ר ראׁש-ה ָּׁשנָ ה תקס"ה.
ַ
בּוע ֶׁש ַא ַח
ר ּב ָׁש ַ
ימן כ"ב ,נֶ ֱא ַמ ְ
תֹוְך חֹותם ִס ָ
ָ
ר חֹותם ְּב
ָ
ַמ ֲא ַמ
יסק.
ת-קדׁש וָ ואלְ ְט ִׁש ְ
ֶ
ה ּב ְק ִהּלַ
ּׂשּואין לְ ִבּתֹו ִמ ְריָ ם זִ כְ רֹונָ ּה לִ ְב ָרכָ ִ
ת תקס"ה ע ָׂשה נִ ִ
ָ
(יד) ִּב ְׁשנַ
ה מ ַר ֵּקד
ן היָ ְ
ׁש ח ְׁשוָ ָ
ת נח ְּבראׁש ח ֶֹד ֶ
ה ּב ָפ ָר ַׁש ַ
יל ׁש ָהיָ ְ
אר ְׁש ִּפ ֶ
ּקֹורין ָפ ְ
ה ׁש ִ
י ה ֲח ֻתּנָ ֶ
ת ׁשּלִ ְפנֵ ַ
ַּוב ַּׁש ָּב ֶ
ה מ ַר ֵּקד ּכִ ְמ ַעט ּכָ ל 
ז היָ ְ
י א ָ
מֹותםּ ,כִ ָ
ה מ ֶּמּנּו ְּבׁשּום ַּפ ַעם ּכְ ָ
ּקּודין ּכָ ֵאּלּו ֹלא נִ ְר ָא ִ
ל הּיֹום ּכֻ ּלֹו .וְ ִר ִ
ּכָ ַ
אט ֵׁשיילֶ ע
גּור ּב ַפ ְ
ְ
נּו ח
ל ע ָּמ ָ
י א ְפ ָׁשר לְ ָב ֵאר ּולְ ַס ֵּפר .וְ ִה ְת ַּפּלֵ ִ
ת א ֶ
אֹותֹו ה ַּׁש ָּב ִ
ַ
ה אז ְּב
ה ּׁש ָהיָ ָ
ּומ ֶ
ַהּיֹוםַ .
ּכר ה ָּׁשֹלׁש ְס ֻעּדֹות זֶ ה.
ַ
יׁשית יָ ַׁשב ָאז ִע ָּמנּו וְ ָא ַמר לִ זְ
ה ׁשלִ ִ
[ּכְ ֵעין ִמ ְט ַּפ ַחת] לְ ַבד ,וְ ַא ַחרּ-כָ ְך ִּב ְס ֻע ָּד ְ
ל ה ִה ְצ ָט ְרכּות 
[הֹוצאֹות] ֶאלֶ ף ֲא ֻד ִּמים ַא ַחר ּכָ ַ
ָ
אֹותֹו ראׁש-ה ָּׁשנָ ה נָ ְתנּו לֹו ֶע ְק ְס ֶּפענְ ס
ַ
ר אז ֶׁש ְּב
וְ ִס ֵּפ ָ
בֹוּה ְמאד וְ ָהלַ ְך
ּתֹורה ּגָ ַ
ה ׁשם ָמקֹום ֶׁש ָא ְמרּו ָׁשם ָ
ה מאד ,וְ ָהיָ ָ
ּתֹור ְ
אֹוהב ָ
ה ּב ָמקֹום ֶׁש ָהיָ ה וְ הּוא ֵ
וְ ָהיָ ְ
י ׁשּיַ ּנִ יחּוהּו.
ן לֹו ה ֶאלֶ ף ֲא ֻד ִּמים ֶׁשּלֹו ּכְ ֵד ֶ
ָ
ֹלא הּנִ יחֹו לִ כְ נס .וְ נָ ַת
ִ
ל ה ֶּפ ַתח וְ
ר ע ַ
ׁשֹומ ַ
לְ ָׁשם וְ ָע ַמד ָׁשם ֵ
ר ה ָרע ֶׁשּיֵ ׁש
ּלּו הּיֵ ֶצ ָ
ם יֹוד ַע ֲא ִפ ַ
ֵ
ל ה ֶאלֶ ף ֲא ֻד ִּמים ֶׁשּלא לִ ְּתנֵ ם .וְ גַ
דֹול ע ָ
ַ
ר ה ָרע ּגָ
וְ ָהיָ ה לֹו ָׁשם יֵ ֶצ ָ
אֹותֹו ה ֵע ַ
ה ּׁש ָּׁש ַמעַ ,
תֹוְך חֹותם
ָ
ר חֹותם ְּב
ָ
ת היְ נּו ַמ ֲא ַמ
ָ
ה ּׁש ָּׁש ַמע ְּב
ּומ ֶ
ָׁשם .וְ נִ כְ נַ ס לְ ָׁשם וְ ָׁש ַמע ַמ ֶ
ּומ ְק ָצת וְ כּו'.
"ל ,רק הּוא ְמ ַעט ִ
קֹום הּנַ ַ
ַ
ל ה ָּמ
ה ׁש ַ
ּתֹור ֶ
אֹותֹו ה ָ
ַ
ימן כ"ב הּוא ֵמ
ּקּוטי א' ִס ָ
ְּבלִ ֵ
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קיצור ליקוטי מוהר"ן
ּמּודי ַה ֵּׁשם,
א) יֵ ׁש ַצ ִּד ִיקים ּכָ ֵאּלּו ֶׁש ֵהם ְּב ִחינַ ת לִ ֵ
ּנֹותנִ ין לֹו ֵעצֹות,
ּלֹומ ִדין ּכִ ְביָ כֹול ֶאת ה'ֶׁ ,ש ְ
ַהיְ נּו ֶׁש ְ
יחם
וְ ֵהם הֹולְ כִ ין ִּב ְׁשלִ יחּותֹו לְ יִ ְׂש ָר ֵאל לְ הֹוכִ ָ
ּולְ ַה ֲחזִ ָירם לְ ַה ֵּׁשם יִ ְת ָּב ַרְך .וְ ַעל ֵׁשם זֶ ה נִ ְק ָר ִאים
(ׁשמֹות
ַרגְ לִ יןַ ,על ֵׁשם ָה ֵע ָצהּ ,כְ מֹו ֶׁש ֵּפ ֵרׁש ַר ִׁש"י ְ
"ה ָעם ֲא ֶׁשר ְּב ַרגְ לֶ יָך"ַ :ההֹולְ כִ ים ַא ַחר
י"א ח) ָ
ֲע ָצ ְתָך ,וע"ש ַה ֲהלִ יכָ ה ַהּנַ "ל.

ֹלקת
רּוׁשין וְ ִטלְ טּולִ ים ,וְ נַ ֲע ֵׂשית ַמ ֲח ֶ
ַהּזֶ ה ָּב ִאים ּגֵ ִ
ָּבעֹולָ ם ,לְ ִהיּפּוך ִמ ָּׁשלֹום ַהּנַ "ל .נִ ְמ ָצא ֶׁש ָה ֱאמּונָ ה
חֹותם ָה ֶעלְ יֹון ֶׁשל ַה ְּק ֻד ָּׁשה,
ִהיא ָה ִע ָּקרִ - ,ע ַּקר ָ
מּוסר
וְ ִהיא ּכְ לָ לִ ּיּות ַה ְּק ֻד ָּׁשה .וְ ָאז יִ ְׁש ַמע וִ ַיק ֵּבל ָ
ַהּנַ "ל ,וְ יָ ׁשּוב ֶאל ה' וִ ַיר ֲח ֵמהּו .נִ ְמ ָצא ֶׁשּנִ ְׁש ֶמ ֶרת
ּכָ ל ַה ְּק ֻד ָּׁשה ַעל יְ ֵדי ֱאמּונָ ה[ְִ ,ונֶ ְח ֶּת ֶמת ְּב ְב ִחינַ ת
חֹותם]:
חֹותם ְּבתֹוְך ָ
ָ

ּוכְ ֶׁש ַה ֵּׁשם יִ ְת ָּב ַרְך ּגֹוזֵ ר ּגְ זַ ר ִּדין ָּבעֹולָ ם ,וְ ַה ִּדין ָצ ִריְך
ּמּודי
ּומ ֲח ַמת ֶׁש ֵהם ּכִ ְביָ כֹול לִ ֵ
ּתֹורהֵ ,
לִ ְהיֹות ִּדין ָ
ַה ֵּׁשםַ ,על ּכֵ ן ַה ֵּׁשם יִ ְת ָּב ַרְך ִמ ְתיַ ֵעץ ִע ָּמ ֶהם ְּומגַ ּלֶ ה
ּתֹורה ֶׁשּנִ גְ זַ ר ַעל ַהּדֹור ,וְ ֵהם ְמכַ ִּסין זֶ ה
לָ ֶהם ַה ִּדין ָ
"מ ְעיָ ן ָחתּום"
חֹות ִמין אֹותֹו ִּב ְב ִחינַ ת ַ
ּתֹורה וְ ְ
ַה ִּדין ָ
(ׁשיר ַה ִּׁש ִירים ד' יב)ִּ ,בכְ ֵדי ֶׁשֹּלא יִ ינְ קּו ִמ ֶּמּנּו
ִ
ַה ִחיצֹונִ יםֶׁ ,שֹּלא יִ ְהיֶ ה נַ ֲע ֶׂשה ִמ ֶּמּנּו ַחס וְ ָׁשלֹום
ּתֹורה ,הֹולְ כִ ין
ִּדין ַאכְ זָ ִרי .וְ ֵהם ּכְ ֶׁשּנִ גְ לֶ ה לָ ֶהם ַה ִּדין ָ
מּוטב לְ ַה ְמ ִּתיק
ּומֹוכִ ִיחים ַהּדֹור ּכְ ֵדי לְ ַה ֲחזִ ָירם לְ ָ
מּוסר נִ זְ ָה ִרין ּגַ ם ּכֵ ן לְ ַה ְח ִּתים
ַה ִּדין .וַ ֲא ִפּלּו ִּב ְׁש ַעת ָ
רֹועים ּולְ ִה ְת ָק ֵרב
ּולְ ַה ְס ִּתירֶׁ ,שֹּלא יִ ינְ קּו ִמ ֶּמּנּו ַה ִחיצֹונִ ים ַחס וְ ָׁשלֹום .ד) וְ ִאי ֶא ְפ ָׁשר לָ בֹוא לְ ֵאּלּו ָה ִ
ֶאל ַה ְּק ֻד ָּׁשה ּכִ י ִאם ַעל יְ ֵדי ַעּזּות ַּדיְ ָקא ּכְ ַמ ֲא ַמר
חֹותם ָה ַרגְ לִ ין ָ
חֹותםָ ,
וְ ַעל ֵׁשם זֶ ה ֵהן ְּב ִחינַ ת ָ
(אבֹות
חֹותם ֲחכָ ֵמינּו זִ כְ רֹונָ ם לִ ְב ָרכָ ה ֱ'הוֵ י ָעז ּכַ ּנָ ֵמר' ָ
ַה ְּפנִ ִימי .וְ ֵאּלּו ַהּלִ ֵ
ּמּודי ַה ֵּׁשם מֹוכִ ֵיחי ַהּדֹור ַמ ְר ִּבים ֶּפ ֶרק ה)ּ ,וכְ מֹו ֶׁשּכָ תּוב" :נֵ ַהלְ ָּת ְב ָעּזְ ָך ֶאל נְ וֵ ה
ָׁשלֹום ָּבעֹולָ םּ ,כְ מֹו ֶׁשּכָ תּוב" :וְ כָ ל ָּבנַ יִ ְך לִ ֵ
רֹועים ֶׁשל ַה ִּס ְט ָרא
(ׁשמֹות ט"ו יג)ּ .כִ י יֵ ׁש ִ
ּמּודי ה' ָק ְד ֶׁשָך" ְ
כֹופין ֲאנָ ִׁשים
וְ גֹו"' (יְ ַׁש ְעיָ ה נ"ד יג)ּ ,כִ י הֹולְ כִ ים לְ ַפ ֵּׁשר וְ לַ ֲעׂשֹות ַא ֲח ָרא ,וְ ֵהם ּגַ ם ּכֵ ן ְמ ֻפ ְר ְס ֵמי ַהּדֹור ,וְ ִ
ּבּודיְ הּו ,וְ ִע ַּקר ּכ ָֹחם הּוא ַעל יְ ֵדי ַעּזּות,
ָׁשלֹום ֵּבין יִ ְׂש ָר ֵאל לַ ֲא ִב ֶיהם ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם יִ ְת ָּב ַרְך :לִ ְתחֹות ִׁש ְע ַ
ָ
ב) וְ ִאי ֶא ְפ ָׁשר לְ ַק ֵּבל ּתֹוכָ ָחה
(סנְ ֶה ְד ִרין ק"ה.).
כּותא ְּבלָ א ָתגָ א' ַ
ּומּוסר ִמּמֹוכִ יח ּכִ י ַ'עּזּות ַמלְ ָ
ּזּותם ,וְ ֵהן ְ'ּפנֵ י ַהּדֹור ּכִ ְפנֵ י ַהּכֶ לֶ ב'
ָה ֱא ֶמת ַהּנַ "לּ ,כִ י ִאם ַעל יְ ֵדי ֱאמּונָ הּ ,כִ י ָה ֱאמּונָ ה וְ ֵהם ּכִ כְ לָ ִבים ְּב ַע ָ
ּמּוסר ַעל יָ ָדם .וְ זֶ ה
ִהיא ְּב ִחינַ ת יָ ַדיִ ם לְ ַק ֵּבל ַה ָ
(סֹוטה מ"טִּ ,):ב ְב ִחינַ ת" :וְ ַהּכְ לָ ִבים ַעּזֵ י נֶ ֶפׁש
ָ
חֹותם ַהּנַ "לְּ ,ד ַהיְ נּו ַ
חֹותם לְ ַמ ְעלָ ה ֵמ ָ
הּוא ָ
רֹועים" (יְ ַׁש ְעיָ ה נ"ו יא) .וְ ַעל ּכֵ ן ִאי ֶא ְפ ָׁשר
חֹותם ֵה ָּמה ִ
ַהּיָ ִדין ָ
חֹותם ַה ִחיצֹון .וְ ָצ ִריְך ְׁש ִמ ָירה יְ ֵת ָרה ֶׁשֹּלא לְ ִהּנָ ֵצל ֵמ ֶהם ִמ ַּת ַחת ֶמ ְמ ַׁשלְ ָּתםַ ,רק ּכְ ֶׁשּיִ ְהיֶ ה לֹו
יִ ְת ַקלְ ֵקל ָ
ּזּותם ָה ָרע ,וְ יִ ְהיֶ ה
חֹותם ַהּזֶ הַ ,היְ נּו ָה ֱאמּונָ הֶׁ ,ש ַעל יְ ֵדי זֶ ה ַעּזּות ּגָ דֹול ְמאֹד לַ ֲעמֹד ּכְ נֶ גֶ ד ַע ָ
ַחס וְ ָׁשלֹום יּוכְ לּו לְ ַקלְ ֵקל ָ
חֹותם ַה ְּפנִ ִימי ַהּנַ "ל ,וְ ָאז ִמ ְצחֹו ָחזָ ק לְ ֻע ַּמת ִמ ְצ ָחם .וְ כֵ ן ִאי ֶא ְפ ָׁשר לְ ִהּנָ ֵצל
נִ ְת ַקלְ ֵקל ְׁשלֹום ָהעֹולָ ם ַחס וְ ָׁשלֹום ,וְ ַעל יְ ֵדי ִקלְ קּול ִמּכָ ל ַהּמֹונְ ִעים וְ ַהחֹולְ ִקים וְ ַה ִּמ ְתנַ ּגְ ִדים ּולְ ִה ְת ָק ֵרב
ָה ֱאמּונָ ה ַחס וְ ָׁשלֹום ,הּוא ָּבא לִ כְ ִפירֹות וְ לֶ ֱאמּונֹות ֶאל ָה ֱא ֶמתּ ,כִ י ִאם ַעל יְ ֵדי ַעּזּות ִּד ְק ֻד ָּׁשה (וְ ַעּיֵ ן
ּכָ זְ ִּבּיֹות ּולְ כַ ָּמה ִמינֵ י לֵ ָיצנּות ,וְ ֵאינֹו ֵ
'ׁשלְ ָחן ָערּוְך' ִס ָימן א):
ׁשֹומ ַע ּכְ לָ ל ֻ
ּמּוסר
ּמּוסר ַהּנַ "ל .וְ ַעל יְ ֵדי ִקלְ קּול ַהּתֹוכָ ָחה וְ ַה ָ
ַה ָ

ג) וְ ִאי ֶא ְפ ָׁשר לִ זְ ּכֹות לֶ ֱאמּונָ ה ְׁשלֵ ָמה ּכִ י ִאם
ַעל יְ ֵדי ֶׁש ָּב ִאים לְ ַצ ִּד ֵיקי ַהּדֹור ָה ֲא ִמ ִּתּיִ יםּ .כִ י ּכָ ל
ִע ַּקר ֱאמּונַ ת יִ ְׂש ָר ֵאל ַמ ְמ ִׁשיכִ ים ֵהם לְ ַהּדֹורֶׁ ,ש ֵהם
ּכְ לָ לִ ּיּות ּכָ ל ַמנְ ִהיגֵ י ַהּדֹור וְ ָה ֱאמּונָ ה וְ ַה ְּק ֻד ָּׁשה.
וְ ָה ִע ָּקר ַה ַּצ ִּדיק ְּב ִחינַ ת מ ֶֹׁשהֶׁ ,שּנִ ְק ָרא ַעל ֵׁשם
רֹועה ָה ֱאמּונָ ה לְ ַת ְּקנָ ּה
ימנָ אּ ,כִ י ֶ
זֶ ה ַר ֲעיָ א ְמ ֵה ָ
רֹועים ֶׁש ְּבכָ ל
ּולְ ַה ְׁשלִ ָימּה ,וְ הּוא ֶא ָחד ִמ ִּׁש ְב ָעה ִ
ּדֹור וָ דֹור (וְ ַעּיֵ ן ָּב ָבא ְמ ִצ ָיעא ֶּפ ֶרק ז' ְּב ַר ִּבי ִחּיָ א
ָּובנָ יו):
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תורה כ"ב

"מ ְּב ָׂש ִרי
וְ לַ ֲעלֹות וְ לַ ֲחזֹר לְ ַמ ְד ֵרגָ ָתּה .וְ זֶ ה ְּב ִחינַ ת ִ
(אּיֹוב י"ט כו)'ִ ,מ ְּב ָׂש ִרי' ַּדיְ ָקא ַהיְ נּו
לֹוּה" ִ
ֶא ֱחזֶ ה ֱא ַ
ּומ ְּב ָׂשרֹו ַה ָׂשגֹות ֶעלְ יֹונֹות
ֶׁשּיִ ְר ֶאה ָה ָא ָדם ִמּגּופֹו ִ
ֶׁש ַהּנְ ָׁש ָמה ַמ ֶׂשגֶ ת ָּת ִמיד ּכַ ּנַ "ל .וְ ַעל יְ ֵדי קֹול ֲאנָ ָחה
ֶׁשהּוא ְּב ִחינַ ת ַעּזּות ִּד ְק ֻד ָּׁשה ּכַ ּנַ "לַ ,על יְ ֵדי זֶ ה
ּומ ְת ַּד ֶּב ֶקת
נִ ְׁש ֶּב ֶרת ַעּזּות ּגּופֹו וַ ֲאזַ י ִמ ְת ָק ֶר ֶבת ִ
"מּקֹול
ָה ֶע ֶצם לְ ַה ָּב ָׂשרַ ,היְ נּו ַהּנְ ָׁש ָמה לְ ַהּגּוף .וְ זֶ הּוִ :
(ּת ִהּלִ ים ק"ב ו):
ַאנְ ָח ִתי ָּד ְב ָקה ַע ְצ ִמי לִ ְב ָׂש ִרי" ְ

ה) וְ כֵ ן ָצ ִריְך ָה ָא ָדם ֶׁשּיִ ְהיֶ ה לֹו ַעּזּות ִּד ְק ֻד ָּׁשה
ּכְ נֶ גֶ ד ַע ְצמֹוְּ ,ד ַהיְ נּו נֶ גֶ ד ַעּזּות ַהּגּוף ֶׁשהּוא ַעז
ּבּוׁשה ֵמ ַה ֵּׁשם
וְ ָחזָ ק ּכָ ל ּכָ ְך ְּב ַת ֲאוֹות ,וְ ֵאין לֹו ָ
יִ ְת ָּב ַרְך .וְ ַעל יְ ֵדי ַעּזּות ַהּגּוףַ ,על יְ ֵדי זֶ ה ֵאין ַהּנְ ָׁש ָמה
הֹוד ַיע
יְ כֹולָ ה לִ ְסמְֹך ַע ְצ ָמּה לְ ִה ְת ָק ֵרב לְ ַהּגּוף ,לְ ִ
לֹו ֵמ ַה ָׂשגֹות ֶׁש ִהיא ַמ ֶׂשגֶ תּ .כִ י ְּבוַ ַּדאי ַהּנְ ָׁש ָמה
ּומ ֶׂשגֶ ת ָּת ִמיד ְּד ָב ִרים
רֹואה ַ
ֶׁשל ּכָ ל ָא ָדם ִהיא ָ
יֹוד ַע ֵמ ֶהם ּכְ לָ ל
ֶעלְ יֹונִ ים ְמאֹדֲ ,א ָבל ַהּגּוף ֵאינֹו ֵ
חֹוקה ִמ ֶּמּנּו ֵמ ֲח ַמת ַעּזּותֹו ֶׁשהּוא
ֵמ ֲח ַמת ֶׁש ִהיא ְר ָ
ַעז וְ ָחזָ ק ְּב ַת ֲאוֹות .וְ ָצ ִריְך ּכָ ל ָא ָדם לְ ַר ֵחם ְמאֹד ַעל
ְּב ַׂשר ַהּגּוף לִ ְראֹות לְ זַ ּכְ כֹו לְ ַׁש ֵּבר ַעּזּותֹו ָה ָרע ֶׁשל
ַה ַּת ֲאוֹותּ ,כְ ֵדי ֶׁש ַעל יְ ֵדי זֶ ה ּתּוכַ ל ַהּנְ ָׁש ָמה לְ ָק ֵרב
ּומּכָ ל
ַע ְצ ָמּה לְ ַהּגּוף ּולְ ַה ְראֹות לֹו ִמּכָ ל ֶה ָא ָרה ִ
ַה ָׂשגָ ה ֶׁש ִהיא ַמ ֶׂשגֶ תֶׁ ,ש ַהּגּוף יֵ ַדע ּגַ ם ּכֵ ן ִמ ֶּמּנָ ה.
ַעל ּכֵ ן ָצ ִריְך ַעּזּות ִּד ְק ֻד ָּׁשה לַ ֲעמֹד נֶ גֶ ד ַעּזּות ַהּגּוף.

ז) וְ כֵ ן ִּבכְ לָ לִ ּיּות ְּבנֵ י ָא ָדם יֵ ׁש ְּב ִחינַ ת ֶע ֶצם ָּוב ָׂשר.
ּכִ י ֶה ָחכָ ם ָה ֱא ֶמת הּוא ְּב ִחינַ ת ֶע ֶצםְּ ,ב ִחינַ ת נְ ָׁש ָמה
לְ ָה ָעם ֶׁש ֵהם לְ ַמ ָּטה ִמ ֶּמּנּוּ .וכְ ֶׁש ֵהם ִּב ְב ִחינַ ת ָּב ָׂשר
ׁשֹומ ִעים ַהּקֹול ֲאנָ ָחהַ ,היְ נּו קֹולֹו ֶׁשל
ֶא ְצלֹוָ ,אז ְ
ּגּופם ,וְ ַעל יְ ֵדי זֶ ה יּוכַ ל לְ ִה ְת ָק ֵרב
ׁשֹוב ֶרת ָ
ֶה ָחכָ ם ,וְ ֶ
יהםִּ ,ב ְב ִחינַ ת ִמּקֹול ַאנְ ָח ִתי וְ גֹו' ּכַ ּנַ "לַ .אְך
ֲאלֵ ֶ
ּגֹובר ַחס וְ ָׁשלֹום ָה ַעּזּות ְּד ִס ְט ָרא ַא ֲח ָרא
לִ ְפ ָע ִמים ֵ
ִּב ְפ ָרט ִּובכְ לָ ל ,וְ ַעל ּכֵ ן ֶה ָחכָ ם ָה ֱא ֶמת ָרחֹוק ֵמ ֶהם,
הֹוד ַיע לָ ֶהם ֵמ ַה ַה ָׂשגֹות
וְ ֵאינֹו יָ כֹול לְ ָה ִאיר ָּב ֶהם ּולְ ִ
בּוקים ָה ָעם
ַהּנִ ְפלָ אֹות ֶׁשּלֹוּ ,כִ י ַעל יְ ֵדי זֶ ה ֵאין ְּד ִ
לְ ֶה ָחכָ ם ּכְ מֹו ְּב ִחינַ ת ָּב ָׂשר לְ ָה ֶע ֶצם .וְ כֵ ן ַהּגּוף
ָרחֹוק ּכָ ל ּכָ ְך ֵמ ַהּנְ ָׁש ָמה ַעד ֶׁש ֵאינֹו ִּב ְב ִחינַ ת ָּב ָׂשר
ׁשֹומ ַע ַהּקֹול ּכְ לָ ל ֲא ִפּלּו ּכְ ֶׁש ִּמ ְת ַאּנֵ ַח
לְ ָה ֶע ֶצם ,וְ ֵאינֹו ֵ
ׁשֹומ ַע
צֹועק לְ ַה ֵּׁשם יִ ְת ָּב ַרְךּ .כִ י ִמּג ֶֹדל ִרחּוקֹו ֵאינֹו ֵ
וְ ֵ
ַרק קֹול ַה ֲה ָב ָרה ,וְ ֵאינֹו זֹוכֶ ה לְ ַׁש ֵּבר ַעּזּות ּגּופֹו
ַעל יְ ֵדי זֶ ה .וְ כֵ ן ֵאין נִ ְׁש ָּבר ַעּזּות ָה ָעם ַעל יְ ֵדי קֹול
ׁשֹומ ִעין
ֲאנָ ָחה וְ תֹוכָ ָחה ֶׁשל ֶה ָחכָ ם ָה ֱא ֶמתּ ,כִ י ֵאין ְ
עֹורר קֹול ִּד ְק ֻד ָּׁשה
ּכִ י ִאם קֹול ֲה ָב ָרהּ .כִ י ּכְ ֶׁשּנִ ְת ֵ
עֹורר ּכְ נֶ גְ ּדֹו קֹול ְּד ִס ְט ָרא ַא ֲח ָרא ,וְ הּוא קֹול
נִ ְת ֵ
צֹוע ִקין ְּב ִק ְטרּוגִ ים
עֹור ִרים ָה ֲעוֹונֹות וְ ֲ
ֲה ָב ָרה ֶׁשּנִ ְת ְ
ַחס וְ ָׁשלֹום.

וְ ַעּזּות ִּד ְק ֻד ָּׁשה ִהיא ְּב ִחינַ ת קֹולֹות ִּד ְק ֻד ָּׁשהּ .כִ י
ּכָ ל ַהּקֹולֹות ֵ -הן קֹול ְצ ָע ָקהֵ ,הן קֹול ֲאנָ ָחהֵ ,הן
ׁשֹופרֵ ,הן קֹול זִ ְמ ָרהֵ ,הן קֹול ַצ ִּד ֵיקי ֱא ֶמת,
קֹול ָ
ּוׁש ָאר ּכָ ל ַהּקֹולֹות ִּד ְק ֻד ָּׁשה ּכֻ ּלָ ם ֵהם ְּב ִחינַ ת ַעּזּות
ְ
ִּד ְק ֻד ָּׁשה .וַ ֲא ִפּלּו קֹול ִק ְׁשקּוׁש ַה ַּמ ְט ְּבעֹות ֶׁשל
ְצ ָד ָקה זֶ ה ַהּקֹול הּוא ּגַ ם ּכֵ ן ְּב ִחינַ ת ַעּזּות ִּד ְק ֻד ָּׁשה,
וְ ַעל יְ ֵד ֶיהם ְמ ַׁש ְּב ִרין ַעּזּות ַהּגּוף:
ו) וְ ִע ַּקר ַע ְצ ִמּיּות ָה ָא ָדם ַמה ֶּׁשּנִ ְק ָרא ֵא ֶצל
ָה ָא ָדם ֲ'אנִ י' ִהיא ַהּנְ ָׁש ָמהֶׁ ,ש ִהיא ֶע ֶצם ַה ַּקּיָ ם
חֹוקה ִמ ְּב ָׂשרֹו וְ גּופֹו ֵמ ֲח ַמת
לָ ַעדֲ .א ָבל ִהיא ְר ָ
וֹותיו ּכַ ּנַ "לּ .וכְ ֶׁש ְּמ ַׁש ֵּבר ַעּזּות ַהּגּוף
ַעּזּותֹו ְּב ַת ֲא ָ
ּכַ ּנַ "לַ ,על יְ ֵדי זֶ ה ּתּוכַ ל ַהּנְ ָׁש ָמה לְ ָק ֵרב ַע ְצ ָמּה
ֶאל ַהּגּוףּ ,כִ י ֹלא ִּת ְהיֶ ה נִ לְ ּכֶ ֶדת ְּב ַת ֲענּוגָ יו .וְ ַעל
ּכֵ ן ּתּוכַ ל ַהּנְ ָׁש ָמה לַ ֲחזֹור ַעל יְ ֵדי ַּת ֲענּוגֵ י ַהּגּוף
טֹובה לְ ַהּנְ ָׁש ָמה
לְ ַמ ֲעלָ ָתּה ,לַ ַּת ֲענּוגִ ים ֶׁשּלָ ּה .וְ ִהיא ָ
נֹופלֶ ת ִמ ַּמ ְד ֵרגָ ָתּהּ ,וכְ ֶׁש ַהּגּוף ַצח וָ אֹור,
ֶׁשּלִ ְפ ָע ִמים ֶ
רֹומם וְ לַ ֲחזֹר לְ ַמ ְד ֵרגָ ָתּה ַעל
ּתּוכַ ל ַהּנְ ָׁש ָמה לְ ִה ְת ֵ
יְ ֵדי ַּת ֲענּוגֵ י ַהּגּוףּ .כִ י ֵמ ַא ַחר ֶׁש ַהּגּוף ּגַ ם ּכֵ ן טֹוב
וְ כָ ֵׁשרֵ ,אינֹו נִ לְ ּכָ ד ְּב ַה ַּת ֲענּוגִ ים ,וְ ַעל ּכֵ ן ּתּוכַ ל
ַהּנְ ָׁש ָמה לַ ֲחזֹר ַעל יְ ֵד ֶיהם לְ ַמ ֲעלָ ָתּה .וְ כֵ ן ּגַ ם ּכֵ ן
ַעל יְ ֵדי ָה ְר ִׁשימֹות ֶׁשּיֵ ׁש ְּב ַהּגּוף ַעל יְ ֵדי ֶה ָארֹות
ֶׁש ֵה ִא ָירה ּבֹו ַהּנְ ָׁש ָמה ִמּק ֶֹדםּ ,תּוכַ ל ַע ָּתה לִ זְ ּכֹור

ְּוצ ִריכִ ים לָ זֶ ה ִׁשּמּוׁש לְ ַׁש ֵּמׁש ֶאת ֶה ָחכָ םֶׁ ,ש ַעל יְ ֵדי
זֶ ה נַ ֲע ִׂשין ִּב ְב ִחינַ ת ָּב ָׂשר לְ ֶה ָחכָ ם לִ ָּד ֵבק ּבֹו ,וְ ַעל
יְ ֵדי זֶ ה יִ זְ ּכֶ ה לִ ְׁשמ ַֹע קֹולֹוַ ,עד ֶׁש ַעל יְ ֵדי זֶ ה נִ ְת ַּב ֵּטל
ָה ַעּזּות ְּד ִס ְט ָרא ַא ֲח ָרא .וְ כֵ ן ַעל יְ ֵדי ֶׁש ְּמ ַׁש ֵּמׁש ַהּגּוף
לְ ַהּנְ ָׁש ָמה ְּב ִמ ְצוֹות ַמ ֲע ִׂשּיֹותַ ,על יְ ֵדי זֶ ה נַ ֲע ֶׂשה
ַהּגּוף ִּב ְב ִחינַ ת ָּב ָׂשר לְ ָה ֶע ֶצם ֶׁשהּוא ַהּנְ ָׁש ָמה,
ׁשֹומ ַע קֹול ַאנְ ָחתֹו וְ ַצ ֲע ָקתֹו ֶׁשל ַע ְצמֹו ,וְ יִ זְ ּכֶ ה
וְ ֵ
לְ ַׁש ֵּבר ַעּזּות ּגּופֹו ַעל יְ ֵדי זֶ ה ּכַ ּנַ "ל .וְ ַעל יְ ֵדי זֶ ה
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זֹוכִ ין לָ בֹוא לִ ְׁשלֵ מּות ָה ֱאמּונָ ה ֶׁש ִהיא ּכְ לָ לִ ּיּות
ַה ְּק ֻד ָּׁשה ֶׁש ְּמ ַק ְּבלִ ין ִמ ַּצ ִּד ֵיקי ַהּדֹור ָה ֲא ִמ ִּתּיִ ים:

תורה כ"ב

נַ ֲע ֶׂשה וְ נִ ְׁש ַמעְּ ,וב ִחינַ ת 'נִ ְׁש ַמע' ֶׁשּיֵ ׁש ָׁשם הּוא
ּתֹורת ה'
ּתֹורת ה' ֶּב ֱא ֶמתּ .כִ י ְּבכָ ל עֹולָ ם וְ ַד ְרּגָ א ַ
ַ
ִהיא ַרק ַּב ֵּׁשם ַה ֻּמ ְׁש ָאלַ ,רק ֵמ ֲח ַמת ֶׁשּנִ ְס ָּתר ִמ ֶּמּנּו
ּתֹורתֹוַ .אְך
ּתֹורת ה'ּ ,וכְ ֶׁש ָּבא לְ ָׁשם נַ ֲע ֵׂשית ָ
נִ ְק ָרא ַ
ּתֹורת
ְּב ִחינַ ת ַהּנִ ְׁש ַמע ֶׁש ִּב ְת ִחּלַ ת ָה ֲא ִצילּות הּוא ַ
ּתֹורת ה' ַמ ָּמׁש.
ה' ֶּב ֱא ֶמתּ ,כִ י ֵאין ּגָ ב ַֹּה ִמ ָּׁשםַ ,רק ַ
וְ ַא ַחר ּכָ ְך יִ ְהיֶ ה נִ כְ לָ ל ְּב ָה ֵאין סֹוף ָּברּוְך הּוא ,וְ ָאז
ּתֹורת ה' ַמ ָּמׁש ,וְ ַהּנִ ְׁש ָמע הּוא
ַהּנַ ֲע ֶׂשה ֶׁשּלֹו הּוא ַ
ּתֹורת ה' ַמ ָּמׁש,
תֹורתֹו ִהיא ַ
ְּב ִחינַ ת ְּת ִפּלַ ת ה' ,וְ ָ
ּתֹורת ה'
ְּות ִפּלָ תֹו ִהיא ְּת ִפּלַ ת ה' ַמ ָּמׁשּ .כִ י יֵ ׁש ַ
ּכְ ַמ ֲא ַמר ֲחכָ ֵמינּו זִ כְ רֹונָ ם לִ ְב ָרכָ ה ֲ'אנִ י ִקּיַ ְמ ִּת ָיה
ּכּורים וְ רֹאׁש ַה ָּׁשנָ ה) .וְ כֵ ן
רּוׁשלְ ִמי ִּב ִ
ְּת ִחּלָ ה' (יְ ַ
(ּב ָרכֹות
ְּת ִפּלַ ת ה' ּכְ ַמ ֲא ַמר ֲחכָ ֵמינּו זִ כְ רֹונָ ם לִ ְב ָרכָ ה ְ
ו) ִמּנַ יִ ן ֶׁש ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִמ ְת ַּפּלֵ ל ֶׁשּנֶ ֱא ַמר
"וְ ִׂש ַּמ ְח ִּתים ְּב ֵבית וְ גֹו"' (יְ ַׁש ְעיָ ה נ"ו ז) .וְ ַעל יְ ֵדי
ֶּד ֶרְך זֶ ה זֹוכִ ין לְ ִׂש ְמ ָחה ּכַ ּנַ "ל:

ח) וְ לָ בֹוא לָ ַעּזּות ִּד ְק ֻד ָּׁשה ַהּנַ "ל ִהיא ַעל יְ ֵדי
ִׂש ְמ ָחהּ ,כִ י ִע ַּקר ַעּזּותֹו וְ ִה ְת ַחּזְ קּותֹו ֶׁשל ָה ָא ָדם
בֹודת ַה ֵּׁשם יִ ְת ָּב ַרְך ִהיא ַעל יְ ֵדי
לְ ִה ְת ָק ֵרב לַ ֲע ַ
ִׂש ְמ ָחה וְ ֶח ְדוָ הִּ ,ב ְב ִחינַ ת "ּכִ י ֶח ְדוַ ת ה' ִהיא ָמ ֻעּזְ כֶ ם"
(נְ ֶח ְמיָ ה ח' י):
ּתֹורה ְּות ִפּלָ ה,
ט) וְ לִ זְ ּכֹות לְ ִׂש ְמ ָחה ִהיא ַעל יְ ֵדי ָ
ֶׁש ֵהם ְּב ִחינַ ת 'נַ ֲע ֶׂשה' ְּב ִחינַ ת נִ גְ לֹות' ,וְ נִ ְׁש ַמע'
ְּב ִחינַ ת נִ ְס ָּתרֹותְּ ,ב ִחינַ ת" :וְ ִׂש ְמ ַחת עֹולָ ם ַעל
ֹאׁשם" (יְ ַׁש ְעיָ ה נ"א יא)ֶׁ ,ש ֵהם ְׁש ֵּתי ֲע ָטרֹות
ר ָ
ֶׁשּנִ ְּתנּו ְּברֹאׁש ּכָ ל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ִמּיִ ְׂש ָר ֵאל ְּב ָׁש ָעה
ֶׁש ָא ְמרּו נַ ֲע ֶׂשה וְ נִ ְׁש ַמעּ ,כְ ַמ ֲא ַמר ֲחכָ ֵמינּו זִ כְ רֹונָ ם
(ׁש ָּבת פ"ח:).
לִ ְב ָרכָ ה ַ
י) וְ כָ ל ָא ָדם יֵ ׁש לֹו ְּב ִחינַ ת נִ גְ לֶ ה וְ נִ ְס ָּתרֶׁ ,ש ֵהם
ּתֹורה ְּות ִפּלָ ה .וְ ָצ ִריְך ּכָ ל ָא ָדם לַ ֲעלֹות ְּבכָ ל
ְּב ִחינַ ת ָ
ּומעֹולָ ם לְ עֹולָ ם ַעד ֶׁשּיִ זְ ּכֶ ה
ַּפ ַעם ִמ ַּד ְרּגָ א לְ ַד ְרּגָ א ֵ
יֹותר,
ְּבכָ ל ַּפ ַעם לִ ְב ִחינַ ת נַ ֲע ֶׂשה וְ נִ ְׁש ַמע ּגָ ב ַֹּה ֵ
ֶׁשּיִ ְהיֶ ה נַ ֲע ֶׂשה ֶא ְצלֹו ְּבכָ ל ַּפ ַעם ִמ ְּב ִחינַ ת 'נִ ְׁש ַמע'
ְּב ִחינַ ת נִ ְס ָּתר ְּב ִחינַ ת ְּת ִפּלָ הֶׁ ,ש ִהיא ְּב ִחינַ ת ִּד ְב ֵרי
יֹוד ַע ֵאיְך
ּתֹורה ֶׁש ֵהם ְס ִביבֹות ּכָ ל ִמ ְצוָ הֶׁ ,ש ֵאינֹו ֵ
ַה ָ
ּתֹורת ה',
לַ ֲעבֹד ָּבזֶ ה ֶאת ַה ֵּׁשם יִ ְת ָּב ַרְך ְּב ִחינַ ת ַ
ֹלקינּו" ְ(ּד ָב ִרים
"הּנִ ְס ָּתרֹות לַ ה' ֱא ֵ
ּכְ מֹו ֶׁשּכָ תּובַ :
כ"ט כח) ,יִ ְהיֶ ה נַ ֲע ֶׂשה ִמּזֶ ה ְּב ִחינַ ת 'נַ ֲע ֶׂשה' ְּב ִחינַ ת
ּתֹורתֹו .וְ ָאז יִ ְהיֶ ה לֹו
ּתֹורה ְּב ִחינַ ת ָ
נִ גְ לֶ ה ְּב ִחינַ ת ָ
יֹותרּ .כִ י ּכְ ֶׁש ָּבא
ְּב ִחינַ ת 'נִ ְׁש ַמע' וְ כּו' ּכַ ּנַ "ל ּגָ ב ַֹּה ֵ
בֹוהה ֵמ ָה ִראׁשֹונָ הֲ ,אזַ י נַ ֲע ֶׂשה ֵמ ַהּנִ ְׁש ַמע
לְ ַמ ְד ֵרגָ ה גְ ָ
ֶׁשּלֹו ְּב ִחינַ ת 'נַ ֲע ֶׂשה' ,וַ ֲאזַ י יֵ ׁש לֹו ְּב ִחינַ ת 'נִ ְׁש ַמע'
ַא ֶח ֶרת ,וְ כֵ ן ִמ ַּד ְרּגָ א לְ ַד ְרּגָ א.

יא) ַאְך ִע ַּקר ְׁשלֵ מּות ַה ִׂש ְמ ָחה ִהיא ַעל יְ ֵדי יִ ְר ָאה
(ּת ִהּלִ ים ב' יא) .וְ ַהּיִ ְר ָאה
ּכִ י "וְ גִ יּלּו ִּב ְר ָע ָדה" ּכְ ִתיב ְ
ּבּוׁשהֶׁ ,שּיָ ֵרא ִּומ ְת ַּבּיֵ ׁש ֵמ ַה ֵּׁשם יִ ְת ָּב ַרְך
ִהיא ְּב ִחינַ ת ָ
לְ ַבל יֶ ֱח ָטא ַחס וְ ָׁשלֹוםּ ,כְ ַמ ֲא ַמר ֲחכָ ֵמינּו זִ כְ רֹונָ ם
ּבּוׁשה ִהיא ַמ ֲעלָ ה ּגְ דֹולָ ה
לִ ְב ָרכָ ה (נְ ָד ִרים כ)ּ ,כִ י ַה ָ
(ּתּקּונִ ים ִּתּקּון
אׁשי"ת יָ ֵר"א ּב ֶֹׁש"ת ִ
ְמאֹד .וְ זֶ הּו ְּב ֵר ִ
ב) ,וְ ִהיא ְּב ִחינַ ת ְּת ִפּלָ ה ְּב ִחינַ ת "יִ ְר ַאת ה' ִהיא
(מ ְׁשלֵ י ל"א ל)ּ .כִ י ִע ַּקר ַה ְּת ִפּלָ ה זֹוכִ ין
ִת ְת ַהּלָ ל" ִ
ּובּוׁשהֶׁ ,שּיִ ְת ַּפּלֵ ל ְּבכַ ּוָ נָ ה ְׁשלֵ ָמה,
ָ
ַעל יְ ֵדי יִ ְר ָאה
ֶׁש ְּת ִפּלָ ה ְּבכַ ּוָ נָ ה ּכֹולֶ לֶ ת ַהּכֹל:
אׁשית" ָּדא ַמ ֲא ָמר (ז ַֹהר ַה ָּקדֹוׁש ָּפ ָר ַׁשת
"ּב ֵר ִ
יב) ְ
יעּותא ֶּפ ֶרק ה) וְ הּוא ְּב ִחינַ ת
רּומה ִס ְפ ָרא ִּד ְצנִ ָ
ְּת ָ
רּוׁשלַ יִ ם,
ַמ ֲא ָמר ָׁשלֵ ם .וְ ַעל ּכֵ ן ֱאמּונָ ה נִ ְק ַרא יְ ָ
אׁשית יָ ֵר"א ּב ֶֹׁש"ת,
ַעל ֵׁשם ֶׁש ִע ַּקר ִּבנְ יָ נָ ּה ִמ ְּב ֵר ִ
ֶׁשהּוא ְּב ִחינַ ת יִ ְר ָאה ָׁשלֵ םַ ,מ ֲא ָמר ָׁשלֵ ם .נִ ְמ ָצא
ֶׁש ִע ַּקר ִּבנְ יָ נָ ּה ַעל יְ ֵדי ְּב ִחינַ ת יִ ְר ָאהֶׁ ,שהּוא ַמ ֲא ָמר
ָׁשלֵ םְּ ,ב ִחינַ ת ְּת ִפּלָ הֶׁ ,ש ַעל יְ ֵדי זֶ ה זֹוכִ ין לְ כָ ל ַהּנַ "ל
לְ ִׂש ְמ ָחה ,וְ ַעל יְ ֵדי זֶ ה זֹוכִ ין לְ ַעּזּותֶׁ ,ש ַעל יְ ֵדי זֶ ה
רֹועיםֶׁ ,ש ַעל יְ ֵדי זֶ ה זֹוכִ ין לָ ֱאמּונָ ה
נִ ְת ָק ְר ִבין לְ ָה ִ
"ק ְריָ ה נֶ ֱא ָמנָ ה" (יְ ַׁש ְעיָ ה א' כא):
רּוׁשלַ יִ ם ִ
ִהיא יְ ָ

ּתֹורה ּולְ ַה ְרּבֹות ִּב ְת ִפּלָ ה לְ ַה ֵּׁשם
וְ ָצ ִריְך לִ לְ מֹד ָ
יִ ְת ָּב ַרְך ַעד ֶׁשּיְ גַ ּלֶ ה לֹו ַה ֵּׁשם יִ ְת ָּב ַרְך ַהּנִ ְס ָּתר ִמ ֶּמּנּו,
וְ יִ ְהיֶ ה נַ ֲע ֶׂשה ֵמ ַהּנִ ְס ָּתר נִ גְ לֶ ה .וְ ַא ַחר ּכָ ְך יִ ְת ַּפּלֵ ל
עֹוד ַעד ֶׁשּיִ ְתּגַ ּלֶ ה לֹו ַא ַחר ּכָ ְך ּגַ ם ַהּנִ ְס ָּתר ַהּגָ ב ַֹּה
יֹותר
יֹותר .וְ כֵ ן ְּבכָ ל ַּפ ַעם יֵ לֵ ְך ִמ ַּד ְרּגָ א לְ ַד ְרּגָ א ּגָ ב ַֹּה ֵ
ֵ
לְ ַב ֵּקׁש ְּבכָ ל ַּפ ַעם ֵמ ַה ֵּׁשם יִ ְת ָּב ַרְך לְ ַה ִׂשיג ַהּנִ ְס ָּתר
אׁשית נְ ֻק ַּדת ַה ְּב ִר ָיאה
יֹותרַ ,עד ֶׁשּיָ בֹוא ְּב ֵר ִ
ַהּגָ ב ַֹּה ֵ
רֹוצים לָ ֵצאת וְ לַ ֲעלֹות ִמ ַּד ְרּגָ א לְ ַד ְרּגָ א,
ֶׁשהּוא ְּת ִחּלַ ת ָה ֲא ִצילּות .וְ ָׁשם יֵ ׁש ּגַ ם ּכֵ ן ְּב ִחינַ ת יג) ַאְך ּכְ ֶׁש ִ
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ָצ ִריְך ֶׁש ִּת ְהיֶ ה לֹו יְ ִר ָידה ק ֶֹדם ָה ֲעלִ ּיָ הּ ,כִ י ַהיְ ִר ָידה
ִהיא ַּתכְ לִ ית ָה ֲעלִ ּיָ ה .וְ זֶ ה "וְ ַה ַּמכְ ֵׁשלָ ה ַהּזֹאת וְ גֹו"'
עֹומד
ּתֹורה ֶׁש ֵאין ָא ָדם ֵ
(יְ ַׁש ְעיָ ה ג' ו) ֵאּלּו ִּד ְב ֵרי ָ
יהם ֶאּלָ א ִאם ּכֵ ן נִ כְ ָׁשל ָּב ֶהם (ּגִ ִּטין מג),
ֲעלֵ ֶ
ּומּזֶ ה יָ כֹול ּכָ ל ָא ָדם
וְ ַה ִּמכְ ׁשֹול ִהיא ַהיְ ִר ָידהִ .
בֹודת ַה ֵּׁשם,
לְ ָה ִבין ּכַ ָּמה הּוא ָצ ִריְך לְ ִה ְת ַחּזֵ ק ַּב ֲע ַ
וְ ֹלא יִ ּפֹל לְ עֹולָ ם ְּב ַד ְעּתֹו ִמּכָ ל ַהּנְ ִפילֹות וְ ַהיְ ִרידֹות
ֶׁש ָּבעֹולָ םּ ,כִ י ִאם יִ ְת ַחּזֵ ק וְ יִ ְת ַא ֵּמץ לִ ְבלִ י ִה ְס ַּתּכֵ ל ַעל
זֶ ה ְּבׁשּום א ֶֹפן ֶׁש ָּבעֹולָ ם ֲא ִפּלּו ִאם יַ ֲעבֹר ָעלָ יו ָמה,
וְ ָאז יִ זְ ּכֶ ה לְ ַבּסֹוף ֶׁשּיִ ְת ַה ְּפכּו ּכָ ל ַהיְ ִרידֹות לַ ֲעלִ ּיֹות
ּגְ דֹולֹותּ ,כִ י ַהיְ ִר ָידה ִהיא ַּתכְ לִ ית ָה ֲעלִ ּיָ ה .וְ יֵ ׁש ָּבזֶ ה
לְ ַד ֵּבר ַה ְר ֵּבהּ ,כִ י ּכָ ל ֶא ָחד ֶׁשּנָ ַפל לְ ָמקֹום ֶׁשּנָ ַפל
נִ ְד ֶמה לֹו ֶׁש ָעלָ יו ֵאינָ ם נֶ ֱא ָמ ִרים ְּד ָב ִרים ָה ֵאּלֶ ה,
ַרק לִ גְ דֹולִ ים ְּב ַמ ֲעלָ ה ָהעֹולִ ים ְּבכָ ל ַּפ ַעם ִמ ַּד ְרּגָ א
לְ ַד ְרּגָ אֲ .א ָבל ֶּב ֱא ֶמת ֵּת ַדע וְ ַת ֲא ִמין ּכִ י ּכָ ל ַה ְּד ָב ִרים
רּוע
ָה ֵאּלֶ ה נֶ ֱא ָמ ִרים ּגַ ם ַעל ַה ָּק ָטן ֶׁש ַּב ְּק ַטּנִ ים וְ ַהּגָ ַ
רּועיםּ ,כִ י ַה ֵּׁשם יִ ְת ָּב ַרְך טֹוב לַ ּכֹל ָּת ִמיד:
ֶׁש ַּבּגְ ִ
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צֹוע ִקין יִ ְׂש ָר ֵאל קֹולֹות .וְ ַעל ּכֵ ן ִּת ְׁש ֵרי ְּבגִ ַימ ְט ִרּיָ א
ֲ
חֹותם ִעם ְׁש ֵּתי ֵּתבֹות ,וְ נִ ְק ָרא 'יֶ ַרח
ְׁש ֵּתי ְּפ ָע ִמים ָ
(מלָ כִ ים א ח' ב)ִ ,מּלְ ׁשֹון ַּת ִּקיפּות וְ ַעּזּות.
ָה ֵא ָיתנִ ים' ְ
ּׁשֹופר ,וְ קֹול ַה ְּת ִקיעֹות הּוא ּגַ ם
ּתֹוק ִעין ַּב ָ
וְ ָאז ְ
ּכֵ ן ְּב ִחינַ ת ַעּזּות ִּד ְק ֻד ָּׁשהֶׁ ,ש ַעל יְ ֵדי זֶ ה נִ ְׁש ַּבר
ַעּזּות ְּד ִס ְט ָרא ַא ֲח ָרא ִּב ְפ ָרט ִּובכְ לָ ל ּכַ ּנַ "ל ,וְ כֵ ן ּכָ ל
ַהּקֹולֹות ִּד ְק ֻד ָּׁשה .וְ ַעל ּכֵ ן ְּב ִת ְׁש ֵרי ִׂש ְמ ַחת יִ ְׂש ָר ֵאל,
ּכִ י ַעּזּות ִּד ְק ֻד ָּׁשה ִהיא ַעל יְ ֵדי ִׂש ְמ ָחה ּכַ ּנַ "לּ ,כְ מֹו
ֶׁשּכָ תּובּ" :כִ י ֶח ְדוַ ת ה' ִהיא ָמ ֻעּזְ כֶ ם" (נְ ֶח ְמיָ ה ח'
י) .וְ גַ ם ַה ִּמ ְק ָרא ַהּזֶ ה נֶ ֱא ַמר ַעל רֹאׁש ַה ָּׁשנָ ה:
יז) ָצ ִריְך ָה ָא ָדם לְ ִה ְת ַּבּיֵ ׁש ְמאֹד לִ ְפנֵ י ַה ֵּׁשם יִ ְת ָּב ַרְך
ֶׁשֹּלא לַ ֲעׂשֹות נֶ גֶ ד ְרצֹונֹו ַחס וְ ָׁשלֹוםִ ,מּכָ ל ֶׁשּכֵ ן
ֶׁשֹּלא לַ ֲעׂשֹות ֵאיזֶ ה ֵח ְטא וְ ָעוֹן ַחס וְ ָׁשלֹום .וְ ִאם ֹלא
ּבּוׁשה ִּד ְק ֻד ָּׁשה ָּבעֹולָ ם ַהּזֶ ה יִ ְת ַּבּיֵ ׁש
יַ ְמ ִׁשיְך ָעלָ יו ָ
ָּבעֹולָ ם ַה ָּבאֶׁ ,שּזֶ ה ָק ֶׁשה ִמּכָ ל ָה ֳענָ ִׁשיםּ .כִ י ַצ ַער
ּבּוׁשה לֶ ָע ִתיד לָ בֹוא ָק ֶׁשה ְמאֹד ְמאֹד ,וְ הּוא ָק ֶׁשה
ַה ָ
יֹותר ֲא ִפּלּו ֵמעֹנֶ ׁש ַהּגֵ ִיהּנֹם ַה ַּמרַ ,ה ֵּׁשם יִ ְׁש ְמ ֵרנּו.
ֵ
וַ ֲא ִפּלּו ּכָ ל ַצ ִּדיק יִ ְת ַּבּיֵ ׁש ִּב ְפנֵ י ֲח ֵברֹו ַהּגָ דֹול ִמ ֶּמּנּו
ְּב ַמ ֲעלָ ה ,וְ ָא ְמרּו ֲחכָ ֵמינּו זִ כְ רֹונָ ם לִ ְב ָרכָ ה ַעל זֶ ה:
(ּב ָבא
אֹותּה ּכְ לִ ָּמה' ָ
ּבּוׁשה אֹוי לְ ָ
אֹותּה ָ
'אֹוי לְ ָ
ַּב ְת ָרא ע"ה)ִ .מּכָ ל ֶׁשּכֵ ן וְ כָ ל ֶׁשּכֵ ן ֵאיְך יִ ְת ַּבּיְ ׁשּו
חֹוט ִאים ַחס וְ ָׁשלֹוםֶׁ ,ש ִאי ֶא ְפ ָׁשר לְ ַׁש ֵער ָּבעֹולָ ם
ַה ְ
ּבּוׁשה ַהּזֹאת
ַהּזֶ ה ּג ֶֹדל ַה ַּצ ַער וְ ַה ְּמ ִרירּות ֶׁשל ַה ָ
ּבּוׁשה
ָּבעֹולָ ם ַה ָּבאַ ,ר ֲח ָמנָ א לִ ְצלַ ןּ .וכְ ֶׁשּזֹוכֶ ה לַ ָ
ִּד ְק ֻד ָּׁשה ַהּנַ "לַ ,על יְ ֵדי זֶ ה זֹוכֶ ה לִ ְת ִפּלָ ה וְ ִׂש ְמ ָחה
וְ ַעּזּות ִּד ְק ֻד ָּׁשהּ ,ולְ ִה ְת ָק ֵרב ּולְ ִהּכָ לֵ ל ְּב ַצ ִּד ֵיקי ֱא ֶמת,
ּולְ ַק ֵּבל ֵמ ֶהם ֱאמּונָ ה ְּב ַתכְ לִ ית ַה ְּׁשלֵ מּות ּכַ ּנַ "ל:

יסה ּכְ ַמ ֲא ַמר
נֹופלִ ים ִּב ְת ִפ ָ
יד) ַעל יְ ֵדי ּגַ ְדלּות ְ
(מגִ ּלָ ה י"ז):
ֲחכָ ֵמינּו זִ כְ רֹונָ ם לִ ְב ָרכָ ה ְ
טו) ִמ ַּדת ָה ַעּזּות ִהיא ִמ ָּדה ָר ָעה ְמאֹד ְמאֹד,
(אבֹות ֶּפ ֶרק ה)ִ ,אם ִהיא
ּכִ י ַ'עז ָּפנִ ים לְ גֵ ִיהּנֹם' ָ
ּומּכָ ל ֶׁשּכֵ ן ּכְ ֶׁש ֵּמ ֵעז ָּפנָ יו
ֶׁשֹּלא ִּב ְׁש ִביל ַה ְּק ֻד ָּׁשהִ ,
ּיֹוצא ָבזֶ ה .וְ כָ ל ָה ֳענָ ִׁשים ֶׁשל
ּכְ נֶ גֶ ד יִ ְר ֵאי ַה ֵּׁשם וְ כַ ֵ
ּכָ ל ַה ְּד ָב ִרים ֶה ֱחלִ יף ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו ַעל ִׁש ְעּבּוד
(עּיֵ ן ִמ ְד ָרׁש ַר ָּבה לֶ ְך לְ ָך ָּפ ָר ָׁשה מ"ב),
ַמלְ כֻ ּיֹות ַ
ַאְך עֹנֶ ׁש ָה ַעּזּות נִ ְׁש ָאר ַרק ְּבגֵ ִיהּנֹםַ .אְך ָצ ִריְך
ֶׁש ֵּת ַדע ֶׁשּכְ מֹו ֶׁש ָה ַעּזּות ִהיא ִמ ָּדה ָר ָעה ְמאֹדּ ,כְ מֹו
כֵ ן ָצ ִריְך ָה ָא ָדם ַּדוְ ָקא ֶׁשּיִ ְהיֶ ה לֹו ַעּזּות ִּד ְק ֻד ָּׁשה,
ֶׁשּיּוכַ ל לַ ֲעמֹד נֶ גֶ ד ָה ַעּזֵ י ָּפנִ ים ֶׁש ְּבכָ ל ּדֹור וָ דֹור,
ַהּמֹונְ ִעים ִמּלְ ִה ְת ָק ֵרב לְ ַה ַּצ ִּדיק ָה ֲא ִמ ִּתי וְ לִ ּכָ נֵ ס
ַּב ְּק ֻד ָּׁשהּ .כִ י ִאי ֶא ְפ ָׁשר לִ ּכָ נֵ ס ֶאל ַה ְּק ֻד ָּׁשה ּכִ י ִאם
ַעל יְ ֵדי ַעּזּותּ ,כְ ַמ ֲא ַמר ֲחכָ ֵמינּו זִ כְ רֹונָ ם לִ ְב ָרכָ ה:
ּתֹורה לְ יִ ְׂש ָר ֵאל ֶאּלָ א ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ֵהן ַעּזִ ין'
'ֹלא נִ ְּתנָ ה ָ
(עּיֵ ן ִס ָימן קמ"ז):
(ּב ָיצה כ"ה) ַ
ֵ
חֹותם ְּבתֹוְך
חֹותמֹות ַהּנַ "ל ֶׁש ֵהם ָ
טז) ִּתּקּון ְׁשנֵ י ַה ָ
דּוע.
הֹוׁש ְענָ א ַר ָּבה ּכַ ּיָ ַ
חֹותם ,נִ ְת ַּת ְּקנִ ין ְּביֹום ּכִ ּפּור וְ ַ
ָ
וְ כָ ל זֶ ה הּוא ַעל יְ ֵדי ַהּקֹולֹות ִּד ְק ֻד ָּׁשהּ ,כִ י ָאז
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ליקוטי תפילות
בֹותינּוִ ,רּבֹון ּכָ ל ַה ַּמ ֲע ִׂשים ֲאדֹון ּכָ ל ַהּנְ ָׁשמֹותֶׁ ,ש ַּת ְׁש ִּפ ַיע
אֹלהי ֲא ֵ
ֹלהינּו וֵ ֵ
יְ ִהי ָרצֹון ִמּלְ ָפנֶ יָך יְ הֹוָ ה ֱא ֵ
דֹוׁשה ,וְ ַתלְ ִּביׁש
ּבּוׁשה ַה ְּק ָ
ָעלֵ ינּו ִמ ְּמעֹון ְק ֻד ָּׁש ֶתָך ,וְ ַת ְמ ִׁשיְך ָעלֵ ינּו יִ ְר ָא ְתָך וְ ֵא ָימ ֶתָך וְ נִ זְ ּכֶ ה לְ ִמ ַּדת ַה ָ
ּבּוׁשה ִמ ִּׁש ְמָך ַהּגָ דֹול וְ ַה ָּקדֹוׁש וְ נִ ְת ַּבּיֵ ׁש ִמ ְּמָך ָּת ִמיד ֶּב ֱא ֶמת ,לְ ִבלְ ִּתי
אֹותנּו ִּבלְ בּוׁש ַהּיִ ְר ָאה ְּוב ַמ ֲע ֵטה ַה ָ
ָ
ּבּוׁשה.
ּוׂשמֹאל ,וְ ִת ְהיֶ ה יִ ְר ָא ְתָך ַעל ָּפנַ י לְ ִבלְ ִּתי ֶא ֱח ָטא ,זֹו ַה ָ
לָ סּור ֵמ ְרצֹונְ ָך ַהּטֹוב יָ ִמין ְ
ּבּוׁשה ּגְ דֹולָ ה ָּבעֹולָ ם ַהּזֶ ה ִמ ָּפנֶ יָך,
חּוסה ָעלַ י ְּב ַר ֲח ֶמיָך וֶ ְהיֵ ה ְּב ֶעזְ ִריֶׁ ,שּיִ ְהיֶ ה לִ י ָ
ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹולָ םָ ,
ֶׁשֹּלא לַ ֲעׂשֹות ׁשּום ָּד ָבר נֶ גֶ ד ְרצֹונְ ָך ַחס וְ ָׁשלֹוםִ ,מּכָ ל ֶׁשּכֵ ן וְ כָ ל ֶׁשּכֵ ן ֶׁשֹּלא לַ ֲעׂשֹות ַחס וְ ָׁשלֹום ׁשּום
מֹורא
מֹורא ָׁש ַמיִ ם ָעלַ י ּכְ ָ
נִ ְדנּוד ֲע ֵב ָרה ָחלִ ילָ ה ,וְ ֹלא ֵאבֹוׁש וְ ֹלא ֶאּכָ לֵ ם לָ עֹולָ ם ַה ָּבא .וְ זַ ּכֵ נִ י ֶׁשּיִ ְהיֶ ה ָ
ּובּוׁשה ִמ ָּפנֶ יָך ּכְ מֹו ִמ ְּפנֵ י ָּב ָׂשר וָ ָדם ַמ ָּמׁש:
ָ
ָּב ָׂשר וָ ָדםֶׁ ,שּיִ ְהיֶ ה לִ י יִ ְר ָאה
לּוביםֶ ,ה ָחס ַעל ּכְ בֹוד ַה ְּב ִרּיֹות ַה ְמ ַר ֵחם ַעל ּכָ ל
צֹופה ְּב ֶעלְ ּבֹון ֲע ִ
ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹולָ םֶ ,מלֶ ְך ַהּכָ בֹודֶ ,
ַמ ֲע ָׂשיו ,חּוס וְ ַר ֵחם וַ ֲחמֹל ְּב ֶח ְמלָ ְתָך וְ ַר ֲח ֶמיָך ָה ֲא ִמ ִּתּיִ יםַ ,על ע ֶֹצם ֶח ְר ָּפ ִתי ּוכְ לִ ָּמ ִתי ָּוב ְׁש ִּתי ַהּגָ דֹול
ּומ ְס ָּפר ּכַ ֲא ֶׁשר ַא ָּתה לְ ַבד יָ ַד ְע ָּתַ ,א ָּתה יָ ַד ְע ָּת ֶאת ֶח ְר ָּפ ִתי ָּוב ְׁש ִּתי ּוכְ לִ ָּמ ִתי,
יֹותר ְּבלִ י ִׁשעּור וָ ֵע ֶרְך ִ
ְּב ֵ
ּומה ֲא ַד ֵּברְּ ,ב ָה ֵאיְך ַאנְ ִּפין ֵאיעּול ֳק ָדם ַמלְ ּכָ אֵ ,איְך אּוכַ ל לְ ִה ָּט ֵמן ִמ ְּפנֵ י ָּב ְׁש ִּתיֵ ,איְך אּוכַ ל
ָמה א ַֹמר ָ
יֹותר ִמּׁשּולֵ י ְק ֵד ָרה
לְ ַה ְס ִּתיר ָּפנַ י ְּב ָעלְ ָמא ִּד ְקׁשֹוט ִמ ְּפנֵ י ּכְ לִ ָּמ ִתיֵ ,איְך אּוכַ ל לְ ָה ִרים ָּפנַ י ַה ֻּמ ְׁש ָח ִרים ֵ
אתי ַעל יָ ָדם לָ עֹולָ םֵ ,איְך
בֹותי ֲא ֶׁשר יָ ָצ ִ
בֹותיֵ ,איְך ָא ִרים ָּפנַ י ִּב ְפנֵ י ֲא ַ
אֹלהי ֲא ַ
ֹלהי וֵ ֵ
ְּב ָפנֶ יָך יְ הֹוָ ה ֱא ַ
בֹודם ַהּגָ דֹול
ּבֹותי ֲא ֶׁשר הֹורּונִ י ְּב ֶד ֶרְך ַהּיָ ָׁשר וְ ָה ֱא ֶמת ,וְ ָאנֹכִ י ֹלא ַח ְס ִּתי ַעל ּכְ ָ
מֹורי וְ ַר ַ
ָא ִרים ָּפנַ י ִּב ְפנֵ י ַ
אֹותםּ ,כִ ְביָ כֹולֵ ,איְך ָא ִרים ָּפנַ י ִּב ְפנֵ י ּכָ ל ַה ַּצ ִּד ִיקים ָה ֲא ִמ ִּתּיִ ים ִּוב ְפנֵ י
וְ ַה ָּקדֹוׁשָּ ,ובזִ ִיתי ֶאת ַע ְצ ִמי וְ גַ ם ָ
ּכָ ל ַהּכְ ֵׁש ִרים ֶׁש ְּבכָ ל ּדֹור וָ דֹורֵ ,איְך ָא ִרים ָּפנַ י ִּב ְפנֵ י ֲח ֵב ַריִ ,מי יּוכַ ל לְ ַה ִּצילֵ נִ י ָאז ִמ ָּב ְׁש ִּתי ַהּגָ דֹולִ ,מי
צּומהֵ ,איְך אּוכַ ל לִ ְמצֹא לִ י ָמקֹום לִ ְבר ַֹח ּולְ ִה ָּט ֵמן ָׁשם ִמ ְּפנֵ י ּכְ לִ ָּמ ִתי
יּוכַ ל לַ ֲעמֹד ִּב ְפנֵ י ּכְ לִ ָּמ ִתי ָה ֲע ָ
ּומה ָא ִׁשיב ׁשֹולְ ִחי ָּד ָבר.
ָּוב ְׁש ִּתי וְ ֶח ְר ָּפ ִתיָ ,
רּוחנִ ּיּות וְ ָהיִ ָית
ּכִ י ַא ָּתה ּגָ ַמלְ ָּת ִע ִּמי ּכַ ָּמה וְ כַ ָּמה טֹובֹות ְּבכָ ל ֵעת ְּובכָ ל ָׁש ָעה ְּובכָ ל ֶרגַ ע ְּבגַ ְׁש ִמּיּות ְּוב ָ
אֹותי ֶא ְצלְ ָך יִ ְת ָּב ַרְך ְּבכַ ָּמה ִמינֵ י ּכְ רּוזִ ים וְ נָ ִט ָית יָ ְדָך ֵאלַ י ,וְ ָר ַמזְ ָּת
את ִ
ְמ ַר ֵּמז לִ י ְּבכַ ָּמה ִמינֵ י ְר ָמזִ ים ,וְ ָק ָר ָ
ּומ ָרחֹוק לְ ָק ְר ֵבנִ י ְּב ַר ֲח ֶמיָך ְּב ִה ְת ָק ְרבּות ּגָ דֹול ְמאֹד ְּבכַ ָּמה וְ כַ ָּמה ִמינֵ י ְר ָמזִ ים ּוכְ רּוזִ ים
לִ י ִמ ָּקרֹוב ֵ
נֹוצץ לִ י
נֹוצצּות ֶא ָחד ֶׁש ָהיָ ה ִמ ְת ֵ
ׁשֹונִ ים ְּבלִ י ִׁשעּור וָ ֶע ֶרְך ְּבכָ ל יֹום ְּובכָ ל ָׁש ָעה ַמ ָּמׁשֲ ,א ֶׁשר לְ ִפי ִה ְת ְ
נּועה ַקּלָ ה
דֹוׁשיםָ ,היָ ה ָראּוי לִ י לִ ְבלִ י לַ ֲעבֹר ַעל ְרצֹונְ ָך ֲא ִפּלּו ְּת ָ
ֹלקּותָך יִ ְת ָּב ַרְך ְּור ָמזֶ יָך ּוכְ רֹוזֶ יָך ַה ְּק ִ
ֱא ְ
נּועה ַקּלָ ה ְּב ָעלְ ָמאִ ,אם ֹלא ָהיָ ה ּכָ ָראּוי ַחס וְ ָׁשלֹום ּכִ ְרצֹונְ ָך ִּב ְׁשלֵ מּותָ ,היָ ה
ֶׁש ַּב ַּקּלֹות .וַ ֲא ִפּלּו ַעל ְּת ָ
ָראּוי לִ י לִ ּפֹל ַעל ָּפנַ י וְ לִ ְׁשּכַ ב ְּב ָב ְׁש ִּתי ּולְ ִה ְתּכַ ּסֹות ִּבכְ לִ ָּמ ִתיַ ,עד ֶׁשּכִ ְמ ַעט ֵּת ֵצא נַ ְפ ִׁשי ַחס וְ ָׁשלֹום,
נֹוצצּות ְּבלִ י
נֹוצץ לִ י ַה ְר ֵּבה ִה ְת ְ
וְ ֶׁשֹּלא אּוכַ ל לְ ָה ִרים ָּפנַ י ּכְ לָ לִ ,מּכָ ל ֶׁשּכֵ ן וְ כָ ל ֶׁשּכֵ ן ֶׁש ַא ָּתה ָהיִ ָית ִמ ְת ֵ
ִׁשעּורְּ ,בכַ ָּמה ְּב ִחינֹות ְּובכַ ָּמה ּגִ לְ ּגּולִ ים ּגִ לְ ּגַ לְ ָּת ִע ִּמי ,וְ כַ ָּמה ִסּבֹות ִס ַּב ְב ָּת ִע ִּמיִ ,סּבֹות טֹובֹות וְ ֶׁש ֵאינָ ן
את
טֹוב ִתיּ ,כְ ֵדי לְ ַר ֵּמז לִ י ַעל יָ ָדם לָ ׁשּוב ֵאלֶ יָךְּ .בכַ ָּמה לְ ׁשֹונֹות ֶׁשל ִח ָּבה ָק ָר ָ
טֹובֹות ,וְ ַהּכֹל ָהיּו לְ ָ
אֹותיְּ ,ובכַ ָּמה ְר ָמזִ ים ׁשֹונִ ים ָר ַמזְ ָּת ֵאלַ י לְ ִה ְת ָק ֵרב ֵאלֶ יָך ,וְ ֹלא ַּדי ֶׁשֹּלא ַח ְס ִּתי ָעלַ י לְ ִה ְת ָק ֵרב ֵאלֶ יָך
ִ
ּומ ַר ְד ִּתי נֶ גְ ְּדָך
ּבּוׁשה ֵמ ַעל ָּפנָ יוָ ,
ֶּב ֱא ֶמת וְ לִ ְהיֹות ּכִ ְרצֹונְ ָך ַהּטֹוב ִּב ְׁשלֵ מּותַ ,אף ּגַ ם ָהיִ ִיתי ּכִ ְמ ַסּלֵ ק ַה ָ
יֹומיִ ם וְ ֹלא ֲע ָׂש ָרה
ּופגַ ְמ ִּתי ְּפגָ ִמים ַה ְר ֵּבה ְמאֹדֹ ,לא יֹום ֶא ָחד וְ ֹלא ַ
ִּב ְׁש ָאט ְּבנֶ ֶפׁש ְּב ֶמ ֶרד ְּוב ַמ ַעלָ ,
הֹוס ְפ ִּתי יָ ִמים
יָ ִמים וְ ֹלא ח ֶֹדׁש וְ ֹלא ָׁשנָ ה ַא ַחתּ ,כִ י ִאם ִה ְר ֵּב ִיתי לִ ְפׁש ַֹע וְ לִ ְפּגֹם יָ ִמים וְ ָׁשנִ ים ַה ְר ֵּבהַ ,
נֹוראֹותֲ ,א ֶׁשר
ַעל יָ ִמיםָׁ ,שנִ ים ַעל ָׁשנִ יםְ ,מלֵ ִאים ֵח ְטא וְ ָעוֹן וָ ֶפ ַׁשעְ ,מלֵ ִאים ֶח ְרּפֹות ּובּוׁשֹות ּגְ דֹולֹות וְ ָ
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ִאי ֶא ְפ ָׁשר לְ ָס ְבלָ ם:
ּבּוׁשה ְּב ָעלְ ָמא ְּד ָא ֵתיְּ ,ב ַעלְ ָמא ִּד ְקׁשֹוטַ .א ָּתה לְ ַבד יָ ַד ְע ָּת
ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹולָ םַ ,א ָּתה לְ ַבד יָ ַד ְע ָּת ַצ ַער ַה ָ
ּבּוׁשה ֶׁשל ִמי ֶׁשֹּלא ִק ֵּׁשט ַע ְצמֹו לְ ִהּלּולָ א ְּד ֵבי ַמלְ ּכָ א,
ּנֹורא ֶׁשל ַה ָ
אֹותֹו ָה ִעּנּוי וְ ַה ַּצ ַער ַהּגָ דֹול וְ ַה ָ
ִמּכָ ל ֶׁשּכֵ ן ִמי ֶׁש ִּקלְ ֵקל וְ לִ כְ לֵ ְך ַע ְצמֹו ְּבכַ ָּמה ִמינֵ י ְפגָ ִמים וְ לִ כְ לּוכִ ים ִמּכָ ל ֶׁשּכֵ ן וְ כּו' (ויפרט כל אחד
ּסּורין ָּבעֹולָ ם נֶ ֱח ָׁש ִבים ּכְ לָ ל ּכְ נֶ גֶ ד
מה שעשה את נגעי לבבו)ַ .א ָּתה לְ ַבד יָ ַד ְע ָּת ֶׁש ֵאין ַצ ַער וְ ִעּנּוי וְ יִ ִ
ּומ ִרים
ּסּורין ָק ִׁשים ָ
ּבּוׁשה ַהּזֹאת ַחס וְ ָׁשלֹום ,וַ ֲא ִפּלּו ַצ ַער ּגֵ ִיהּנֹם ַה ָּק ֶׁשה וָ ַמר ִמּכָ ל ִמינֵ י יִ ִ
ַה ַּצ ַער ֶׁשל ַה ָ
ּומ ִרים ֶׁש ָּבעֹולָ ם ַעל ָא ָדם
ּסּורים וְ ִעּנּויִ ם ָק ִׁשים ָ
ֶׁש ָּבעֹולָ ם ַהּזֶ הֲ ,א ֶׁשר ִאם יִ ְת ַק ְּבצּו יַ ַחד ּכָ ל ִמינֵ י יִ ִ
אּומה ּכְ נֶ גֶ ד ָׁש ָעה ַא ַחת וַ ֲא ִפּלּו ּכְ נֶ גֶ ד ֶרגַ ע
ֶא ָחד ַחס וְ ָׁשלֹוםּ ,כָ ל יְ ֵמי ַחּיָ יו ָחלִ ילָ הֹ ,לא יִ ְהיּו נֶ ֱח ָׁש ִבים ְמ ָ
ַא ַחת ֶׁשל ַצ ַער ֶׁשל ּגֵ ִיהּנֹם ,וְ ַאף ַעל ִּפי כֵ ן ֲא ִפּלּו ַצ ַער ֶׁשל ּגֵ ִיהּנֹם ַה ָּק ֶׁשה ֵאינֹו נֶ ְח ָׁשב ּכְ לָ ל ּכְ נֶ גֶ ד ַצ ַער
ּסּורים ֶׁש ָּבעֹולָ ם ,וַ ֲא ִפּלּו ִמ ַּצ ַער ּגֵ ִהינֹּםּ ,כַ ֲא ֶׁשר ּגִ ּלּו לָ נּו
ּבּוׁשהֶׁ ,שהּוא ַצ ַער ּגָ דֹול ִמּכָ ל ִמינֵ י ַצ ַער וְ יִ ִ
ַה ָ
ּגּופנּו ,לְ ַצּיֵ ר
ַצ ִּד ֶיקיָך ָה ֲא ִמ ִּתּיִ ים ,וְ ִאי ֶא ְפ ָׁשר לָ נּו לְ ַצּיֵ ר ּכְ לָ ל ְּבזֶ ה ָהעֹולָ םּ ,כְ ֶׁש ָאנּו ְמלֻ ָּב ִׁשים ְּבגַ ְׁש ִמּיּות ֵ
אֹותּה ּכְ לִ ָּמה ,וְ ִאם ֲחכָ ֵמינּו זִ כְ רֹונָ ם
ּבּוׁשה אֹוי לְ ָ
אֹותּה ָ
ּבּוׁשה ֶׁשל ַעלְ ָמא ְּד ָא ֵתי ,אֹוי לְ ָ
ְּב ִׂשכְ לֵ נּו ַצ ַער ַה ָ
ּבּוׁשה' ,וְ גַ ם ָא ְמרּוּ'ְ :פנֵ י מ ֶֹׁשה ּכִ ְפנֵ י
אֹותּה ָ
לִ ְב ָרכָ ה ָא ְמרּוּ' :כָ ל ַצ ִּדיק נִ כְ וֶ ה ֵמ ֻח ָּפתֹו ֶׁשל ֲח ֵברֹו אֹוי לְ ָ
אֹותּה ּכְ לִ ָּמה' ,וְ ִאם ּכָ ל ַצ ִּדיק וְ ַצ ִּדיק יִ ְת ַּבּיֵ ׁש
ּבּוׁשה אֹוי לְ ָ
אֹותּה ָ
הֹוׁש ַע ּכִ ְפנֵ י לְ ָבנָ ה ,אֹוי לְ ָ
ַח ָּמה ְּפנֵ י יְ ֻ
ּומה ּנְ ַד ֵּברְּ ,ב ֵאיזֶ ה לָ ׁשֹון
ֹאמר ַ
ּכָ ְך ִּב ְפנֵ י ֲח ֵברֹו ַהּגָ דֹול ִמ ֶּמּנּוַ ,אּנַ ן ַמה ּנַ ֲענֵ י ַא ָּב ְת ַריְ הּוֲ ,אנַ ְחנּו ַמה ּנ ַ
נְ ַד ֵּבר ִמ ָּב ְׁש ֵּתנּו ּוכְ לִ ָּמ ֵתנּו ,וְ ַאּיֵ ה ַה ֵּמלִ יץ ֶׁשּיּוכַ ל לֶ ֱארֹג ְמלִ יצֹות ַעל ע ֶֹצם ּכְ לִ ָּמ ֵתנּו וְ ֶח ְר ָּפ ֵתנּו ,וְ ַאּיֵ ה
ּיֹוד ַע לְ ַרּצֹות ּולְ ַפּיֵ ס ֶׁשּיּוכַ ל לְ ַה ְע ִּתיר
ַה ְמקֹונֵ ן ֶׁשּיּוכַ ל לְ קֹונֵ ן ַעל ע ֶֹצם ַצ ַער ָּב ְׁש ֵּתנּו ,וְ ַאּיֵ ה ַה ַּמ ְע ִּתיר ַה ֵ
אֹותךֶׁ ,ש ֶּת ֱאסֹף ֶאת ֶח ְר ָּפ ֵתנּו ְּותכַ ֶּסה ַעל ּכְ לִ ָּמ ֵתנּו:
ּולְ ַרּצֹות ּולְ ַפּיֵ ס ְ
ּבּוׁשה ִּד ְק ֻד ָּׁשה ,לְ ִה ְת ַּבּיֵ ׁש ֵמ ַע ָּתה
וְ ַא ֲח ֵרי ּכָ ל ֵאּלֶ הִ ,אם ּכְ ָבר ָהיִ ִיתי זֹוכֶ ה ַעל ּכָ ל ָּפנִ ים לְ ִמ ַּדת ַה ָ
אֹומר
ִמ ָּפנֶ יָך ֶּב ֱא ֶמת לִ ְבלִ י לָ סּור ֵמ ְרצֹונְ ָך ָחלִ ילָ הֶ ,ה ֱח ַר ְׁש ִּתיֲ ,א ָבל ָמה ֶא ֱע ֶׂשה ָא ִבי ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ םָ ,מה ַ
"על ּכֵ ן ְּד ָב ַרי לָ עּו",
ּבּוׁשה ,וַ ֲע ַדיִ ן ֹלא ָׁש ַב ְר ִּתי ַעּזּות ַהּגּוף ּכְ לָ לַ ,
ָמה ֲא ַד ֵּברּ ,כִ י ֲע ַדיִ ן ֲאנִ י ָרחֹוק ִמ ָ
יֹוד ַע ּכְ לָ ל ֵמ ֵהיכָ ן לְ ַה ְת ִחיל לְ ַד ֵּברֵ ,מ ֵהיכָ ן ַא ְת ִחיל לְ ָפ ֵרׁש ִׂש ָיח ִתי "נִ ְׁשּכְ ָבה ְּב ָב ְׁש ֵּתנּו ְּותכַ ֵּסנּו
וְ ֵאינִ י ֵ
ֹלהינּו ָח ָטאנּו",
ּכְ לִ ָּמ ֵתנּוּ ,כִ י לַ יהֹוָ ה ֱא ֵ
בֹותי וַ ֲאנִ י
אֹלהי ֲא ַ
ֹלהי וֵ ֵ
אתי לְ ָפנֶ יָך יְ הֹוָ ה ֱא ַ
ַעל ּכֵ ן ֵאין לִ י ֶּפה לְ ַד ֵּבר ,וְ ֹלא ֵמ ַצח לְ ָה ִרים רֹאׁש ַרק ָּב ִ
אתי ֶאת ֵעינַ י ַהּי ְֹׁש ִבי ַּב ָּׁש ָמיִ ם"ֶׁ ,ש ַּתזְ ִמין
"אלֶ יָך נָ ָׂש ִ
נֹוׂשא ֵעינַ י לִ ְמעֹון ְק ֻד ָּׁש ֶתָךֵ ,
ּפֹורׂש ּכַ ַּפי ֵאלֶ יָך ,וְ ֵ
ֵ
ּתֹותָך ָּב ֶהםֶׁ ,ש ָּת ִׁשיב ָּפנֶ יָך ֵאלַ י
ּצֹותָך ּולְ ַפ ְ
ּבּורים ֲא ִמ ִּתּיִ ים ְּב ִפי ִּובלְ ׁשֹונִ יֶׁ ,שאּוכַ ל לְ ַר ְ
וְ ִת ְׁשלַ ח לִ י ִּד ִ
ְּות ָחּנֵ נִ י וְ ַת ִּצילֵ נִ י ִמּבּוׁשֹות וְ ֶח ְרּפֹות ִּובזְ יֹונֹות ֵמ ַע ָּתה וְ ַעד עֹולָ ם ,וְ ִת ְהיֶ ה ְּב ֶעזְ ִרי וְ ַת ְׁש ִּפ ַיע ָעלַ י אֹור
ּבּוׁשה ִּד ְק ֻד ָּׁשה.
ַהּיִ ְר ָאה וְ ַה ָ
ּבּוׁשה ִּד ְק ֻד ָּׁשה ִמ ָּׁש ְר ָׁשּה
ָא ִבי ֶׁש ַּב ָׁש ַמיִ םַ ,ר ֵחם ָעלַ י ּכְ ַר ֲח ֵמי ָה ָאב ַעל ַה ֵּבן וְ ַת ְמ ִׁשיְך ָעלַ י ִמ ַּדת ַהּיִ ְר ָאה וְ ַה ָ
אׁשית יָ ֵרא ב ֶֹׁשת"ֵ ,מ ָחכְ ָמה ִעּלָ ָאהֵ ,מ ֵע ֶדן ִעּלָ ָאה ְּד ָס ִתים
"ב ֵר ִ
ִמּק ֶֹדם ַה ְּב ִר ָיאהִ ,מ ַּמ ֲא ַמר ַה ָּׁשלֵ םֶׁ ,שהּוא ְ
וְ גָ נִ יזִ ,מי ֹלא יִ ָירא ִּב ְפנֵ י אֹורֹות ַה ַּצ ְח ָצחֹות ָה ֵאּלּוִ ,מי ֹלא יִ ְת ַּבּיֵ ׁש ִּב ְפנֵ ֶיהםִ ,מי ֹלא יִ ְפ ַחדִ ,מי ֹלא יִ ְר ַעד
ּכְ ֶׁשּיִ זְ ּכֹר ִרחּוקֹו ַהּגָ דֹול ֵמ ַה ָּׂשגַ ת אֹורֹות ָה ֵאּלּו ֲא ִפּלּו ִאם ָהיָ ה נָ ִקי ִמן ַה ֵח ְטא לְ גַ ְמ ֵריִ ,מּכָ ל ֶׁשּכֵ ן ִמי
ֶׁש ָּפגַ ם ֵאיזֶ ה ְּפגָ ם ּכָ ל ֶׁשהּוא ְּבכָ ל יְ ֵמי ַחּיָ יוִ ,מּכָ ל ֶׁשּכֵ ן וְ כָ ל ֶׁשּכֵ ן ָמלֵ א ֵח ְטא וְ ָעוֹון וָ ֶפ ַׁשע ,חּוס וַ ֲחמֹל
ּגּופי ַה ְמגֻ ָּׁשם ָה ָרחֹוק ִמ ְּק ֻד ָּׁש ְתָך ְּב ַתכְ לִ ית
רּוחי וְ נִ ְׁש ָמ ִתי ,חּוס וַ ֲחמֹל ַעל ִ
ָעלַ י ,חּוס וַ ֲחמֹל ַעל נַ ְפ ִׁשי וְ ִ
ַה ַה ְר ָח ָקהַ ,ה ָּפגּום ְּבכַ ָּמה ִמינֵ י ְּפגָ ִמיםַ ,ה ְּמ ֻקלְ ָקל ְּבכַ ָּמה ִמינֵ י ִקלְ קּולִ ים:
רּודי
ּומ ִ
ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹולָ םִ ,רּבֹונֹו ֶׁשל עֹולָ םֲ ,אדֹון ָה ַר ֲח ִמים וְ ַה ְּסלִ יחֹותְ ,ר ֵאה ָענְ יִ י וַ ֲע ָמלִ יְ ,ר ֵאה ָענְ יִ י ְ
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יֹוד ַע ע ֶֹצם ָה ַר ֲח ָמנּות ֶׁשּיֵ ׁש ַעל ְּב ַׂשר ִ
לַ ֲענָ ה וָ רֹאׁשַ .א ָּתה ֵ
ּגּופיֶׁ ,שהּוא ַעז וְ ָחזָ ק ּכָ ל ּכַ ְך ְּב ַּת ֲאוֹת עֹולָ ם
ַהּזֶ הַ ,עד ֶׁשּנִ ְת ַר ֵחק ַהּגּוף ִמן ַהּנְ ָׁש ָמה ְּב ַתכְ לִ ית ָה ִרחּוקַ ,עד ֶׁש ִאי ֶא ְפ ָׁשר לְ ַהּנְ ָׁש ָמה לְ ִה ְת ָק ֵרב ּכְ לָ ל
ּומּכָ ל ַה ָּׂשגָ ה ֶׁש ַהּנְ ָׁש ָמה ַמ ֶּׂשגֶ ת ְּבכָ ל ֵעת ָּת ִמיד ָּבעֹולָ מֹות
לְ ַהּגּוף לְ גַ ּלֹות לֹו ּולְ ָה ִאיר ּבֹו ִמּכָ ל ֶה ָא ָרה ִ
אֹותָך
ּטֹובה ָהיְ ָתה ִּב ְב ִר ָיא ִתי ִּוב ִיצ ָיא ִתי לָ זֶ ה ָהעֹולָ םּ ,כְ ֵדי ֶׁש ֶאזְ ּכֶ ה לְ ַה ִּׂשיג ְ
ָה ֶעלְ יֹונִ יםֲ ,א ֶׁשר ּכַ ּוָ נָ ְתָך ַה ָ
דֹוׁשה,
בֹודָך ַהּגָ דֹול וְ ַה ָּקדֹוׁש ,וְ ַעל ּכְ בֹוד ַהּנְ ָׁש ָמה ַה ְּק ָ
ָּבעֹולָ ם ַהּזֶ ה ְּבגּוף וָ נֶ ֶפׁש ְּביַ ַחד ,וְ ֹלא ַח ְס ִּתי ַעל ּכְ ְ
ּדֹותיו ָה ָר ִעיםַ ,עד ֶׁש ֵאין ַהּנְ ָׁש ָמה יְ כֹולָ ה לְ ִה ְת ָק ֵרב לְ ַהּגּוף
ּומ ָ
וְ ֹלא נִ ְת ַחּזַ ְק ִּתי לְ ִה ְתּגַ ֵּבר ַעל ַּת ֲאוֹת ַהּגּוף ִ
ּבּוׁשה ּכְ לָ ל ֵמ ַה ֵּׁשם
ּכְ לָ לֵ ,מ ֲח ַמת ֶׁשהּוא ַעז וְ ָחזָ ק ְּב ַה ַּת ֲאוֹות ְמאֹד ,וְ כָ ל ּכַ ְך נִ ְתּגַ ֵּבר ַעּזּות ַהּגּוף ְּבלִ י ׁשּום ָ
יֹוד ַע ּכְ לָ ל ְּב ֵאיזֶ ה ֶּד ֶרְך ְּב ֵאיזֶ ה ֵע ָצה וְ ַת ְחּבּולָ ה ֶאזְ ּכֶ ה לְ ַהכְ נִ ַיע ּולְ ַׁש ֵּבר ַעּזּות ַהּגּוף,
יִ ְת ָּב ַרְךַ ,עד ֶׁש ֵאינִ י ֵ
ּכִ י ּכָ ל ֶּד ֶרְך וְ כָ ל ֵע ָצה וְ כָ ל ַּת ְחּבּולָ ה ֶׁשּגִ ּלּו ַצ ִּד ֵיקי ֱא ֶמתֲ ,א ֶׁשר ַעל יָ ָדם יְ כֹולִ ים לְ ַׁש ֵּבר ַעּזּות ַהּגּוף
יֹוד ַע ְּב ֵאיזֶ ה ֶּד ֶרְך ֶאזְ ּכֶ ה לְ ַה ְת ִחיל
ּולְ ִה ְת ָק ֵרב ֵאלֶ יָךָ ,ק ֶׁשה וְ כָ ֵבד ָעלַ י לְ ַקּיֵ ם ָה ֵע ָצה ְּב ַע ְצ ָמּה ,וְ ֵאינִ י ֵ
צֹותיָך ַהּטֹובֹות:
צֹותיָך ַה ְּקדֹוׁשֹות ֲא ֶׁשר ּגִ ּלִ ָית ַעל יְ ֵדי ַצ ִּד ֵיקי ֱא ֶמתּ ,כִ י ָמ ַר ְד ִּתי ְּבכָ ל ֲע ֶ
לְ ַקּיֵ ם ֲע ֶ
יֹוד ַע ׁשּום ֵע ָצה וְ ַת ְחּבּולָ הּ ,כִ י ִאם
ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹולָ םִ ,רּבֹונֹו ְּד ָעלְ ָמא ּכֹּלָ אֲ ,חמֹל ָעלַ י ּכִ י ַעכְ ָׁשו ֵאינִ י ֵ
לִ ְצעֹק ֵאלֶ יָך ָּת ִמיד ֶׁש ְּת ָחּנֵ נִ י ְּב ַמ ְּתנַ ת ִחּנָ ם לְ גַ ְמ ֵרי ְּבכָ ל ַה ִּמּדֹות טֹובֹות ,וְ ַת ִּצילֵ נִ י ַב ֲח ָס ֶדיָך ַהּגְ דֹולִ ים
עֹוב ִרים יָ ִמים וְ ָׁשנִ ים ֲא ֶׁשר ֵאינִ י זֹוכֶ ה
ּומּדֹות ָרעֹות ,וְ גַ ם לָ זֶ ה ֵאינִ י זֹוכֶ ה ּכִ י חֹולְ ִפים וְ ְ
ִמּכָ ל ַה ַּת ֲאוֹת ִ
עֹוב ִרים ְּבלִ י ְּפגָ ִמים ָהיִ ִיתי ָצ ִריְך ּגַ ם ּכֵ ן לִ ְצעֹק
ֲא ִפּלּו לִ ְצעֹק ֵאלֶ יָך ֶּב ֱא ֶמת ּכָ ָראּוי ,וַ ֲא ִפּלּו ִאם ָהיּו ְ
ְמאֹד ַעל ֲא ֵב ַדת ַהּזְ ַמן ַהּיָ ָקר ִמּכָ ל הֹוןֲ ,א ֶׁשר ָהיִ ִיתי יָ כֹול לְ ַה ְרוִ ַיח ּולְ ִה ְׂש ַּתּכֵ ר ּבֹו ַחּיֵ י עֹולָ ם ְּבלִ י ִׁשעּור
עֹוב ִרים ַעל ּכָ ל ָּפנִ ים ְּבלִ י ְּפגָ ִמים ּכְ לָ לֲ ,א ָבל ַא ַחר ֶׁש ַהּיָ ִמים
וָ ֵע ֶרְךַ ,אְך ַהלְ וַ איִ ,מי יִ ֵּתן וְ ָהיּו ַהּיָ ִמים ְ
עֹובר ּכְ ֶה ֶרף ַעיִ ן ,וְ ֵהם ְמלֵ ִאים ְּפגָ ִמים ּכָ ֵאּלּוֲ ,ח ָט ִאים וַ ֲעוֹנֹות ְּופ ָׁש ִעים ,וְ ַה ְּפגָ ִמים
וְ ַה ָּׁשנִ ים ָע ְברּו ּכְ ֵצל ֵ
וְ ָה ֲעוֹונֹות ִמ ְתּגַ ְּב ִרים ּכָ ל ּכָ ְך ַעד ֶׁש ֵאינִ י יָ כֹול ֲא ִפּלּו לִ ְצעֹק ֵאלֶ יָך ּכָ ָראּוי ּכְ מֹו ֶׁש ֲאנִ י ָצ ִריְך לִ ְצעֹק:
וְ ַע ָּתה ַע ָּתה ָא ִבי ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ םָ ,א ִבי ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ םָ ,מה ֶא ֱע ֶׂשה ָמה ֶא ְפ ַעל ,לְ ֵהיכָ ן ֶא ְב ַרח ,לְ ֵהיכָ ן ָאעּוף
יֹוד ַע ּכִ י ֵאין ָמקֹום
"מי יִ ְּתנֵ נִ י ַב ִּמ ְד ָּבר ְמלֹון א ְֹר ִחים" ,לִ ְבר ַֹח ִמּגַ ְׁש ִמּיּות וְ ַעּזּות ַהּגּוףַ ,אְך ַא ָּתה ֵ
לִ ְׁשּכֹןִ ,
אֹופן ְּב ִמּלַ י וְ כֻ ּלָ ם ָׁש ִבים לְ ָמקֹום ֶא ָחדֵ ,אלֶ יָך לְ ַבד ֵעינַ י ְּתלּויֹות,
לִ ְבר ַֹח ִמן ַהּגּוףֶ ,א ֶה ְפכָ ה וְ ֶא ְת ַה ְּפכָ ה ּכְ ַ
דֹומּיֹותֵ ,אין לִ י
ׁשּועת יְ הֹוָ ה ֵעינַ י ְמיַ ֲחלֹות וְ ִ
צֹופּיֹותֵ ,אלֶ יָך לְ ַבד ֵעינַ י נְ ׂשּואֹות ,לִ ְת ַ
ֵאלֶ יָך לְ ַבד ַר ְעיֹונַ י ִ
ַעל ִמי לְ ִה ָּׁש ֵען ּכִ י ִאם ַעל ָא ִבי ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ םֵ ,אין לִ י ׁשּום ִּת ְקוָ ה ּכִ י ִאם ָעלֶ יָךָ ,אב ָה ַר ֲח ָמןֵ ,אין לִ י ׁשּום
צּומים:
ּומנֹוסּ ,כִ י ִאם ַעל ֲח ָס ֶדיָך ָה ֲע ִ
ִמ ְב ָטח ָ
ינֹותיָך ַעל ָעלּוב ּכָ מֹונִ יַ ,על ָמלֵ א ֶח ְרּפֹות ּובּוׁשֹות
ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹולָ ם ,יֶ ֱהמּו ֵמ ֶעיָך ָעלַ י ,יִ כְ ְמרּו ֲחנִ ֶ
הֹוׁש ֵיענִ י ּכִ י ַא ָּתה ּכֹל יּוכָ ל "וְ ֹלא יִ ָּב ֵצר
קּומה ְּב ֶעזְ ָר ִתי וְ ִ
רֹועָך ְּת ַא ְּמ ֵצנִ יָ ,
ּכָ מֹונִ י ,יָ ְדָך ִּתּכֹון ִע ִּמי ַאף זְ ֲ
ִמ ְּמָך ְמזִ ָּמה" ,וְ ַא ָּתה ְּב ַר ֲח ֶמיָך וַ ֲח ָס ֶדיָך ָה ַר ִּבים ְּובכ ֲֹחָך ַהּגָ דֹול ַא ָּתה ַמ ֲעלֶ ה ִמ ַּתכְ לִ ית ַהיְ ִר ָידה לַ ֲעלִ ּיָ ה
ֹאמר לְ ָך
ּגְ דֹולָ הַ ,עד ֶׁש ַהּיְ ִר ָידה ִהיא ַּתכְ לִ ית ָה ֲעלִ ּיָ ה ,וְ ַא ָּתה ְמ ַה ֵּפְך ְּב ַר ֲח ֶמיָך ָה ֲעוֹנֹות לִ זְ כֻ ּיֹותּ ,כִ י ִמי י ַ
צּומיםְּ ,בא ֶֹפן ֶׁש ַּת ֲעלֶ ה
ַמה ַּת ֲע ֶׂשה ,חּוס וַ ֲחמֹל ָעלֵ ינּו וַ ֲע ֵׂשה ֶאת ֲא ֶׁשר ַּת ֲע ֶׂשה ְּב ַר ֲח ֶמיָך וַ ֲח ָס ֶדיָך ָה ֲע ִ
אֹותנּו ַמ ְעלָ ה ָמ ְעלָ ה ,וְ יִ ְת ַה ְּפכּו ּכָ ל
רֹותינּו ַּדי ,וְ ַת ְת ִחיל ֵמ ַע ָּתה לְ ַה ֲעלֹות ָ
ֹאמר לְ ָצ ֵ
אֹותנּו ִמ ִיר ָיד ֵתנּו וְ ת ַ
ָ
ׁשּובה ְׁשלֵ ָמה ֶּב ֱא ֶמת וְ ַא ָּתה ְּב ַר ֲח ֶמיָך ַּת ֲהפְֹך ּכָ ל ָה ֲעוֹנֹות לִ זְ כֻ ּיֹות.
ַהיְ ִרידֹות לַ ֲעלִ ּיֹות ּגְ דֹולֹותְּ ,ותזַ ּכֵ נּו לִ ְת ָ
טֹובים ִּוב ְת ִפּלָ הֶּ ,ב ֱא ֶמת ֶּוב ֱאמּונָ ה ַּוב ֲענָ וָ ה
תֹורה ַּומ ֲע ִׂשים ִ
וְ ַת ַעזְ ֵרנּו ְּב ַר ֲח ֶמיָךֶׁ ,שּנִ זְ ּכֶ ה לַ ֲעסֹק ּכָ ל יָ ֵמינּו ְּב ָ
ֲא ִמ ִּתּיֹותִּ ,וב ְמ ִסירּות נֶ ֶפׁשִּ ,וב ְד ֵבקּות ּגָ דֹול ֵאלֶ יָך ְּב ִבּטּול ּגָ מּור ,וְ נִ זְ ּכֶ ה ְּב ַר ֲח ֶמיָך ָה ַר ִּבים לְ ַה ְמ ִׁשיְך ָעלֵ ינּו
ּתֹורהָּ ,ב ֵעת
חֹורבִּ ,ב ְׁש ַעת ַק ָּבלַ ת ַה ָ
אֹותנּו ְּב ֵ
דֹוׁשים ֶׁש ִהכְ ַּת ְר ָּת ָ
ְּבכָ ל ַּפ ַעם אֹור ָה ֲע ָדיִ ים וְ ַהּכְ ָת ִרים ַה ְּק ִ
ֶׁש ָא ַמ ְרנּו לְ ָפנֶ יָך נַ ֲע ֶׂשה וְ נִ ְׁש ָמעֶׁ ,ש ָאז נִ כְ ְּתרּו ְׁשנֵ י ּכְ ָת ִרים ְּברֹאׁש ּכָ ל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ִמּיִ ְׂש ָר ֵאל ,וְ ַעל יְ ֵדי
ֹאׁשם":
ֲח ָט ֵאינּו נִ לְ ְקחּו וְ נִ ְס ַּתּלְ קּו ִמ ֶּמּנּו וְ ַא ָּתה ָע ִתיד לְ ַה ֲחזִ ָירם לָ נּוּ ,כְ מֹו ֶׁשּכָ תּוב" :וְ ִׂש ְמ ַחת עֹולָ ם ַעל ר ָ
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ַר ֵחם ָעלֵ ינּו וְ ָעזְ ֵרנּו ֶׁשּנִ זְ ּכֶ ה לְ ַק ֵּדׁש ּולְ ַט ֵהר ַע ְצ ֵמנּו ,וְ נִ זְ ּכֶ ה לָ סּור ֵמ ָרע ֶּב ֱא ֶמת ,וְ לַ ֲעׂשֹות ַהּטֹוב ְּב ֵעינֶ יָך
תֹורה ְּות ִפּלָ ה ָּת ִמיד ֶּב ֱא ֶמת ִּוב ְמ ִסירּות נֶ ֶפׁשְּ ,בא ֶֹפן ֶׁשּנִ זְ ּכֶ ה ֶׁשּיַ ֲחזִ ירּו לָ נּו לְ כָ ל
ָּת ִמיד ,וְ נִ זְ ּכֶ ה לַ ֲעסֹק ְּב ָ
ּתֹורה ְּות ִפּלָ הֶׁ ,ש ֵהם נִ גְ לֹות
ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ֶאת ְׁשנֵ י ּכְ ָת ִרים ָה ֵאּלּו ַהּנַ ֲע ִׂשים ִמּנַ ֲע ֶׂשה וְ נִ ְׁש ַמעֶׁ ,ש ֵהם ָ
ּתֹורה.
וְ נִ ְס ָּתרֹות ֶׁש ַּב ָ
ּתֹורת יְ הֹוָ ה ,וְ נִ זְ ּכֶ ה לַ ֲעסֹק וְ לִ יגַ ע וְ לִ ְטר ַֹח ָּת ִמיד
ּתֹורה לְ ַה ִּׂשיג ַ
ְּותזַ ּכֵ נִ י ְּבכָ ל ַּפ ַעם לְ ַה ִּׂשיג נִ ְס ָּתרֹות ֶׁש ַּב ָ
בֹוד ְתָך ִּב ְד ֵבקּות ּגָ דֹול ִּוב ְמ ִסירּות נֶ ֶפׁש ֶּב ֱא ֶמתַ ,עד ֶׁשּנִ זְ ּכֶ ה לֵ ילֵ ְך וְ לַ ֲעלֹות ִּב ְמ ִהירּות ּגָ דֹול ְּבכָ ל ַּפ ַעם
ַּב ֲע ָ
בֹוהים
ּתֹורה ַהּגְ ִ
ּומ ַּמ ֲעלָ ה לְ ַמ ֲעלָ הַ ,עד ֶׁשּנִ זְ ּכֶ ה לְ ַה ִּׂשיג ּולְ ָה ִבין ְּבכָ ל ַּפ ַעם נִ ְס ָּתרֹות ַה ָ
ִמ ַּד ְרגָ א לְ ַד ְרּגָ א ִ
יֹותר וְ נִ זְ ּכֶ ה ָּת ִמיד ֶׁשּיִ ְהיֶ ה נַ ֲע ָׂשה
בֹוּה ֵ
יֹותרְּ ,ובכָ ל ַּפ ַעם נִ זְ ּכֶ ה לְ ַה ָּׂשגַ ת נַ ֲע ֶׂשה וְ נִ ְׁש ַמע ַהּגָ ַ
יֹותר וְ ֵ
ֵ
ּתֹור ֵתנּו,
ּתֹורת יְ הֹוָ ה ָ -
ּתֹורהִ ,מ ַ
ֶא ְצלֵ נּו ְּבכָ ל ַּפ ַעם ֵמ ַהּנִ ְס ָּתר  -נִ גְ לֶ הֵ ,מ ַהּנִ ְׁש ַמע  -נַ ֲע ֶׂשהִ ,מ ְּת ִפּלָ ה ָ -
יֹומם וָ לָ יְ לָ ה" ,וְ נִ זְ ּכֶ ה לְ ַה ִּׂשיג ּולְ ָה ִבין ֶאת
תֹורתֹו יֶ ְהּגֶ ה ָ
תֹורת יְ הֹוָ ה ֶח ְפצֹו ְּוב ָ
ּכְ מֹו ֶׁשּכָ תּובּ" :כִ י ִאם ְּב ַ
סּוקים
ּתֹורהֶׁ ,ש ֵהם ַה ְּפ ִ
ּתֹור ְתָך ֶׁש ְּמלֻ ָּבׁש ְּב ִד ְב ֵרי ַה ָ
ּתֹורהֶׁ ,ש ֵהם ִס ְת ֵרי ָ
בֹוּה ֶׁשּיֵ ׁש ְּב ִד ְב ֵרי ַה ָ
בֹודה ַהּגָ ַ
ָה ֲע ָ
סּוקים ֵאין ָאנּו
דֹוׁשה ֶׁשּיֵ ׁש ְּב ֵאּלּו ַה ְּפ ִ
בֹודה ַה ְּק ָ
ּומ ְצוָ הֲ ,א ֶׁשר ע ֶֹצם ּגְ ֻדּלַ ת ָה ֲע ָ
ֶׁש ְּס ִביבֹות ּכָ ל ִמ ְצוָ ה ִ
בֹוּה ַהּזֹאתֶׁ ,שּנִ זְ ּכֶ ה
בֹודה ַהּגָ ַ
זֹוכִ ים לְ ַה ִּׂשיג ּכְ לָ ל .חּוס וְ ָחּנֵ נּו ְּב ַר ֲח ֶמיָך ָה ַר ִּבים ,וְ זַ ּכֵ נּו לְ ַה ִּׂשיג ּולְ ָה ִבין ָה ֲע ָ
ּתֹורה ַהּזֹאת ,וְ נִ זְ ּכֶ ה לַ ֲעלֹות ְּבכָ ל
אֹותָך וְ לַ ֲעׂשֹות ְרצֹונְ ָך ַהּנֶ ְעלָ ם וְ ַהּנִ ְס ָּתר ְּב ִד ְב ֵרי ַה ָ
לָ ַד ַעת ֵאיְך לַ ֲעבֹד ְ
יֹותר,
בֹוּה ֵ
יֹותרִ ,מּנַ ֲע ֶׂשה וְ נִ ְׁש ַמע זֶ ה לְ נַ ֲע ֶׂשה וְ נִ ְׁש ַמע ּגָ ַ
בֹוּה ֵ
ּומעֹולָ ם לְ עֹולָ ם ַהּגָ ַ
ַּפ ַעם ִמ ַד ְרּגָ א לְ ַד ְרּגָ א ֵ
ֹלהינּו ,וְ ַהּנִ גְ ֹלת לָ נּו ּולְ ָבנֵ ינּו ַעד
"הּנִ ְס ָּתרֹת לַ יהֹוָ ה ֱא ֵ
וְ כֵ ן ְּבכָ ל ַּפ ַעם ַּופ ַעם לְ עֹולָ ם וָ ֶעדּ ,כְ מֹו ֶׁשּכָ תּובַ :
ּתֹורת
ּתֹורה ַהּזֹאת"ַ ,עד ֶׁשּנִ זְ ּכֶ ה לַ ֲעלֹות ַּב ֲעלִ ּיָ ה ּגְ דֹולָ ה לְ ָה ִבין ּולְ ַה ִּׂשיג ַ
עֹולָ ם ,לַ ֲעׂשֹות ֶאת ּכָ ל ִּד ְב ֵרי ַה ָ
דּותָך ַעד
יְ הֹוָ ה ֶּב ֱא ֶמת לַ ֲא ִמּתֹו ,וְ נִ זְ ּכֶ ה לַ ֲעלֹות ּולְ ִהּכָ לֵ ל ְּבָךְּ ,באֹור ָה ֵאין סֹוף ,וְ נִ זְ ּכֶ ה לְ ִהּכָ לֵ ל ְּב ַא ְח ְ
תֹורת יְ הֹוָ ה וְ לִ ְת ִפּלַ ת יְ הֹוָ ה ֶּב ֱא ֶמת:
ֶׁשּנִ זְ ּכֶ ה לְ ַ
בֹותינּוֶׁ ,ש ַּת ְחמֹל ָעלֵ ינּו וְ ִת ְהיֶ ה ְּב ֶעזְ ֵרנּו ְּותזַ ּכֵ נּו לְ ִׂש ְמ ָחה
אֹלהי ֲא ֵ
ֹלהינּו וֵ ֵ
ְּובכֵ ן יְ ִהי ָרצֹון ִמּלְ ָפנֶ יָך ,יְ הֹוָ ה ֱא ֵ
וְ ֶח ְדוָ ה ִּד ְק ֻד ָּׁשה ,וְ נִ זְ ּכֶ ה לִ ְהיֹות ְּב ִׂש ְמ ָחה ָּת ִמיד וְ ֶח ְדוַ ת יְ הֹוָ ה יִ ְהיֶ ה ָמ ֻעּזֵ נּו ,וְ נִ זְ ּכֶ ה ַעל יְ ֵדי זֶ ה לְ ַעּזּות
ִּד ְק ֻד ָּׁשה ,וְ ַת ַעזְ ֵרנּו ְּבכָ ל ֵעת לִ זְ ּכֹות לְ קֹולֹות ִּד ְק ֻד ָּׁשה ,וְ ִת ֵּתן ְּבלִ ֵּבנּו ִה ְת ַחּזְ קּות וְ ִה ְת ַא ְּמצּות לִ ְצעֹק וְ לִ זְ עֹק
תֹוׁש ֵיענּו ֶׁשּנַ ֶטה ָאזְ נֵ ינּו וְ לִ ֵּבנּו לִ ְׁשמ ַֹע ֵה ֵיטב ּכָ ל ַהּקֹולֹות ִּד ְק ֻד ָּׁשה ,וְ יִ ּכָ נְ סּו
ֵאלֶ יָך ָּת ִמיד ,וְ ַת ְחמֹל ָעלֵ ינּו וְ ִ
בֹוד ֶתָךֵ ,הן
ְּבלִ ֵּבנּו ֵה ֵיטבֵ ,הן קֹול מֹוכִ ֵיחי ֱא ֶמתֵ ,הן קֹול נִ ּגּון וְ זִ ְמ ָרה וְ ִׁשירֹות וְ ִת ְׁש ָּבחֹות לְ ִׁש ְמָך וְ לַ ֲע ָ
ּלֹותינּוַ ,מה ֶּׁש ֲאנַ ְחנּו ְּב ַע ְצ ֵמנּו ִמ ְת ַאּנְ ִחים
קֹותנּו ְּות ִפ ֵ
חֹותינּו וְ ַצ ֲע ֵ
ּׁשֹופרֵ ,הן קֹול ַאנְ ֵ
קֹול ַה ָּקדֹוׁש ֶׁשל ַה ָ
ֹלהינּוֵ ,הן ְׁש ָאר ּכָ ל ַהּקֹולֹות ֶׁש ִּב ְק ֻד ָּׁשה ּ -כֻ ּלָ ם נִ זְ ּכֶ ה
ּומ ְת ַּפלְ לִ ים ֵאלֶ יָך יְ הֹוָ ה ֱא ֵ
ּומ ְת ַחּנְ נִ ים ִ
צֹוע ִקים ִ
וְ ֲ
עֹור ָרם ּולְ ָׁש ְמ ָעם ֵה ֵיטב ,וְ יִ ּכָ נְ סּו ְּבלִ ֵּבנּו ְּוב ָאזְ נֵ ינּו ,וְ יַ ּטּו לְ ָב ֵבנּו ֵאלֶ יָך ֶּב ֱא ֶמת ,וְ נִ זְ ּכֶ ה לְ ַק ֵּבל ַעל יָ ָדם
לְ ְ
ַעּזּות ִּד ְק ֻד ָּׁשה ,לְ ִה ְתּגַ ֵּבר ַעל ַעּזּות ַהּגּוףְּ ,בא ֶֹפן ֶׁשאּוכַ ל לְ ַׁש ֵּבר ּולְ ַהכְ נִ ַיע ּולְ ַב ֵּטל ַעּזּות ַהּגּוף לְ גַ ְמ ֵרי,
דֹוׁשה ,וְ ֶאזְ ּכֶ ה לִ ְהיֹות ַעז
ּדֹותיו ָה ָר ִעים ,וְ יִ ְת ַּב ֵּטל ַהּגּוף לְ גַ ֵּבי ַהּנְ ָׁש ָמה ַה ְּק ָ
ּומ ָ
וְ יִ ְת ַּב ְּטלּו ּכָ ל ַּת ֲאוֹות ַהּגּוף ִ
ּגּופיֶׁ ,ש ִּת ְת ָק ֵרב
תֹור ְתָך ְּוביִ ְר ָא ֶתָךַ ,עד ֶׁש ֶאזְ ּכֶ ה ֶׁשּתּוכַ ל ַהּנְ ָׁש ָמה לְ ַר ֵחם ַעל ְּב ַׂשר ִ
בֹוד ְתָך ְּוב ָ
ּכַ ּנָ ֵמר ַּב ֲע ָ
ּומּכָ ל ַה ָּׂשגָ ה ֶׁש ַהּנְ ָׁש ָמה ַמ ֶּׂשגֶ ת ָּת ִמיד ְּבכָ ל ֵעתַ ,עד
ַהּנְ ָׁש ָמה לְ ַהּגּוף וְ ִתּגָ לֶ ה לֹו וְ ָת ִאיר ּבֹו ִמּכָ ל ֶה ָא ָרה ִ
טֹובה ַעל יְ ֵדי זֶ הֶׁ ,שּתּוכַ ל ַהּנְ ָׁש ָמה לַ ֲחזֹר לְ ַמ ֲעלָ ָתּה ָּת ִמיד ַעל יְ ֵדי ָה ְר ִׁשימֹות
ֶׁש ַּתּגִ ַיע ּגַ ם לְ ַהּנְ ָׁש ָמה ָ
ֶׁשל ַה ֶה ָארֹותֶׁ ,ש ֵה ִא ָירה ִּב ְב ַׂשר ַהּגּוף ,וְ נִ זְ ּכֶ ה לִ ְהיֹות ְּד ֵב ִקים ְּבָך ָּת ִמידְּ ,בגּוף וָ נֶ ֶפׁש ֶּב ֱא ֶמת ְּב ַתכְ לִ ית
ַה ְּׁשלֵ מּות:
ּגּופי ָה ָרחֹוק ֵמ ַהּנְ ָׁש ָמה ְּב ַתכְ לִ ית ָה ִרחּוק ,וְ גַ ם
ּכִ י ַא ָּתה לְ ַבד יָ ַד ְע ָּת ּג ֶֹדל ָה ַר ֲח ָמנּותֶׁ ,שּיֵ ׁש ַעכְ ָׁשו ַעל ִ
לְ ַהּנְ ָׁש ָמה ַמּגִ ַיע ְּפגָ ם ּגָ דֹול ַחס וְ ָׁשלֹוםַ ,על יְ ֵדי ִרחּוק ַהּגּוף ֵמ ַהּנְ ָׁש ָמהּ ,כַ ֲא ֶׁשר ַא ָּתה יָ ַד ְע ָּת .חּוס וַ ֲחמֹל
ּגּופי ,וְ ֶאזְ ּכֶ ה לְ ִה ְתּגַ ֵּבר ְּב ַעּזּות ִּד ְק ֻד ָּׁשה,
ָעלַ י ,וְ ֵתן ְּבלִ ִּבי ַר ֲח ָמנּות ֶּב ֱא ֶמתֶׁ ,ש ֶאזְ ּכֶ ה לְ ַר ֵחם ַעל ְּב ַׂשר ִ
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ּגּופי יִ ְת ַּב ֵּטל לְ גַ ֵּבי נִ ְׁש ָמ ִתי
ּגּופיַ ,עד ֶׁש ִ
ְּבקֹולֹות ִּד ְק ֻד ָּׁשה לְ ַהכְ נִ ַיע ּולְ ַׁש ֵּבר ּולְ ַב ֵּטל ַעל יְ ֵדי זֶ ה ַעּזּות ִ
ּומּכָ ל ַה ָּׂשגָ ה ֶׁש ַהּנְ ָׁש ָמה
לְ גַ ְמ ֵריַ ,עד ֶׁשּתּוכַ ל ַהּנְ ָׁש ָמה לְ ָה ִאיר ּבֹוַ ,עד ֶׁשּגַ ם ַהּגּוף יֵ ַדע ִמּכָ ל ֶה ָא ָרה ִ
ֶׁשּלִ י ַמ ֶּׂשגֶ ת לְ ַמ ְעלָ ה ָּת ִמיד ְּבכָ ל ֵעת:
וְ זַ ּכֵ נִ י לְ ִה ְת ָק ֵרב לְ ַצ ִּד ֵיקי ֱא ֶמת ּולְ מֹוכִ ֵיחי ֱא ֶמת ,וְ ֶאזְ ּכֶ ה ֶׁשּיִ ְהיֶ ה לִ י ַעּזּות ִּד ְק ֻד ָּׁשה לִ ְהיֹות ַעז ּכַ ּנָ ֵמר
ּומן
ּתֹועים ִ
רֹוצים לְ ַה ְר ִחיק ִמ ַּצ ִּד ֵיקי ֱא ֶמת ,וְ ַת ִּצילֵ נִ י וְ ַת ְב ִּדילֵ נִ י ִמן ַה ִ
לַ ֲעמֹד ּכְ נֶ גֶ ד ַעּזֵ י ָּפנִ ים ֶׁש ַּבּדֹורָ ,ה ִ
כּותם וְ ִה ְתנַ ְּׂשאּות ֶׁשּלָ ֶהם הּוא ַרק ַעל יְ ֵדי ַעּזּות ְּד ִס ְט ָרא ַא ֲח ָרא לְ ָבדֶׁ ,ש ִהיא
ַמנְ ִהיגֵ י ֶׁש ֶקר ֲא ֶׁשר ּכָ ל ַמלְ ָ
ּומ ְתּגָ ִאים ַעל ַעם ַּדל ְּב ִחּנָ םֲ ,א ֶׁשר ַא ָּתה לְ ַבד יָ ַד ְע ָּת ּכַ ָּמה ָרעֹות
כּותא ְּבלָ א ַתּגָ א ,וְ ֵהם ִמ ְׂש ָּת ְר ִרים ִ
ַמלְ ָ
רֹוצים לְ ַר ֲח ֵקנּו
אֹותנּו ֵאלֶ יָך ֶּב ֱא ֶמת ּכִ י ִאם ֶׁש ִ
ּגֹור ִמים ַחס וְ ָׁשלֹום ,וְ ֹלא ַּדי ֶׁש ֵאינָ ם יְ כֹולִ ים לְ ָק ֵרב ָ
ֵהם ְ
ַחס וְ ָׁשלֹום ִמּנְ ֻק ַּדת ָה ֱא ֶמתִ ,מ ַּצ ִּד ֵיקי ֱא ֶמתִ ,מּכְ ֵׁש ִרים ֲא ִמ ִּתּיִ יםַ .ר ֵחם ָעלֵ ינּו ְּב ַר ֲח ֶמיָך וְ ַת ְב ִּדילֵ נּו ִמן
ּזּותם ,וְ ַת ַעזְ ֵרנּו
בּועים וְ ַה ַּׁש ְק ָרנִ יםִ ,מ ַּמנְ ִהיגֵ י ֶׁש ֶקר ,וְ ֵתן לָ נּו ַעּזּות ִּד ְק ֻד ָּׁשה ֶׁשּנּוכַ ל לַ ֲעמֹד ּכְ נֶ גֶ ד ַע ָ
ַה ְּצ ִ
הֹוסיף עֹז וְ ַת ֲעצּומֹות ִּב ְק ֻד ָּׁשה ֶׁשּלְ ַמ ְעלָ ה,
ְּב ַר ֲח ֶמיָך ָה ַר ִּבים ֶׁשּיִ ְהיֶ ה לָ נּו ּכ ַֹח ַעל יְ ֵדי ַעּזּות ִּד ְק ֻד ָּׁשה לְ ִ
תֹור ְתָך
בֹוד ְתָך ְּוב ָ
ּתֹוספֹות עֹז וְ ַת ֲעצּומֹות ֵמ ִא ְּתָך לְ ִה ְתּגַ ֵּבר ּולְ ִה ְת ַא ֵּמץ ַּב ֲע ָ
וְ ַא ָּתה ַת ְׁש ִּפ ַיע וְ ִת ֵּתן ָעלֵ ינּו ְ
בּורה ּגְ דֹולָ ה ְּוב ַעּזּות ּגָ דֹול ִּד ְק ֻד ָּׁשה ,וְ ֹלא נִ ְת ַּבּיֵ ׁש ִמ ְּפנֵ י ַה ַּמלְ ִעיגִ ים ,וְ ֹלא יִ ּפֹל ָעלֵ ינּו
ְּוביִ ְר ָא ֶתָךְּ ,בכ ַֹח ּוגְ ָ
ּומּׁשּום נִ ְב ָרא ֶׁש ָּבעֹולָ םּ ,כִ י ִאם
ּובּוׁשה ,וְ ֹלא ׁשּום ֲחלִ יׁשּות ַה ַּד ַעת ִמּׁשּום ָא ָדם ִ
ָ
מֹורא וָ ַפ ַחד
ׁשּום ָ
ּוׂשמֹאל ֵמ ַע ָּתה וְ ַעד עֹולָ ם ,וִ ֻיקּיַ ם
ִמ ְּמָך לְ ַבד נִ ָירא וְ נִ ְפ ַחד וְ נִ ְת ַּבּיֵ ׁש ָּת ִמיד לִ ְבלִ י לָ סּור ֵמ ְרצֹונְ ָך יָ ִמין ְ
ֹלהים ִמ ִּמ ְק ָּד ֶׁשיָך
נֹורא ֱא ִ
אֹלהים ַעל יִ ְׂש ָר ֵאל ּגַ ֲאוָ תֹו וְ ֻעּזֹו ַּב ְּׁש ָח ִקיםָ ,
"ּתנּו עֹז לֵ ִ
ָּבנּו ִמ ְק ָרא ֶׁשּכָ תּובְ :
ֹלהים":
ֵאל יִ ְׂש ָר ֵאל הּוא נ ֵֹתן עֹז וְ ַת ֲע ֻצמֹות לָ ָעם ָּברּוְך ֱא ִ
וְ ַת ְׁש ִּפ ַיע ָעלֵ ינּו ְּב ַר ֲח ֶמיָך ָה ַר ִּבים ַּד ַעת ִּד ְק ֻד ָּׁשהֶׁ ,ש ֶאזְ ּכֶ ה לֵ ַידע ֵאיְך לְ ִה ְתנַ ֵהג ִעם ָה ַעּזּות ְּבא ֶֹפן
בֹוד ְתָך
ֶׁשֹּלא יִ ְהיֶ ה לִ י ׁשּום ַעּזּות ְּד ִס ְט ָרא ָא ֳח ָרא ּכְ לָ ל ,וְ ֹלא ֶא ְׁש ַּת ֵּמׁש ִעם ָה ַעּזּות ּכִ י ִאם לְ ִׁש ְמָך וְ לַ ֲע ָ
נֹופלִ ים
ּומר ְמאֹד ַה ַּמּגִ ַיע לְ ָה ַעּזֵ י ָּפנִ יםֲ ,א ֶׁשר ֵהם ְ
ֶּב ֱא ֶמת ,וְ ַת ִּצילֵ נִ י ְּות ַמּלְ ֵטנִ י ִמ ִּדינָ ּה ֶׁשל ּגֵ ִיהּנֹם ַה ָּק ֶׁשה ַ
ּומ ִּציל .חּוס וַ ֲחמֹל ָעלַ י ְּב ֶח ְמלָ ֶתיָך ָה ֲא ִמ ִּתּיִ ים ,חּוס וַ ֲחמֹל ָעלַ י וְ ַת ִּצילֵ נִ י ִמּכָ ל ִמינֵ י
סֹומְך ַ
ַּבּגֵ ִיהּנֹם ְּב ֵאין ֵ
ַעּזּות ְּד ִס ְט ָרא ָא ֳח ָראִ ,מּכָ ל ִמינֵ י ַעּזּות ַהּגּוףְּ ,ותזַ ּכֵ נִ י לְ ַעּזּות ִּד ְק ֻד ָּׁשה ֶּב ֱא ֶמת לַ ֲעמֹד ּכְ נֶ גֶ ד ָה ַעּזֵ י ָּפנִ ים
רֹוצים לְ ִה ְת ָק ֵרב לְ ַד ְרכֵ י
רֹוצים לְ ַר ֵחק ִמ ַּד ְרכֵ י ֱא ֶמת אֹו לְ ַה ֲחלִ יׁש ַּד ְע ָּתם ַחס וְ ָׁשלֹום ֶׁשל ָה ִ
ֶׁש ַּבּדֹור ָה ִ
ַה ְּק ֻד ָּׁשה ֶּב ֱא ֶמת ,וְ ַת ַעזְ ֵרנּו ֶׁשּנִ ְהיֶ ה ַעז ּכַ ּנָ ֵמר נֶ גְ ָּדם לְ נַ ְּצ ָחם ּולְ ַה ְׁש ִּפילָ ם ַעד ָע ָפר ,לְ ַׁש ְּב ָרם ּולְ ַב ְּטלָ ם
בֹוד ְתָך ָּת ִמיד ,וְ ֶאזְ ּכֶ ה לְ כָ ל ַהּקֹולֹות ִּד ְק ֻד ָּׁשהּ ,ולְ ִה ְתּגַ ֵּבר ַעל יָ ָדם
לְ גַ ְמ ֵריְּ ,ותזַ ּכֵ נִ י ֶׁש ֶא ְהיֶ ה ַעז וְ ָחזָ ק ַּב ֲע ָ
ּדֹותיו ָה ָר ִעים.
ּומ ָ
ַעל ּכָ ל ִמינֵ י ַעּזּות ֶׁשל ַהּגּוף ַעד ֶׁשּיִ ְת ַּב ְּטלּו ּכָ ל ַּת ֲאוֹות ַהּגּוף ִ
וְ ֶאזְ ּכֶ ה לְ ִה ְת ָק ֵרב לְ ַצ ִּד ֵיקי ֱא ֶמת ֶּב ֱא ֶמתּ ,ולְ ִה ְת ַח ֵּבר ָּת ִמיד ִעם ֲאנָ ִׁשים ּכְ ֵׁש ִרים וִ ֵיר ִאים ֶּב ֱא ֶמתַ ,ההֹולְ כִ ים
הֹוׁש ָיעה
"ּתנָ ה ֻעּזְ ָך לְ ַע ְב ֶּדָך וְ ִ
ְּב ֶד ֶרְך ָה ֱא ֶמת ּכִ ְרצֹונְ ָך ַהּטֹוב "יְ הֹוָ ה ִעּזּוז וְ גִ ּבֹור"" ,יְ הֹוָ ה ִאיׁש ִמלְ ָח ָמה"ְ ,
לְ ֶבן ֲא ָמ ֶתָך" ,וְ זַ ּכֵ נִ י לְ ַעּזּות ִּד ְק ֻד ָּׁשה ַהּנִ ְמ ָׁשְך ִמּב ֶֹׁשת ָּפנִ ים ִּד ְק ֻד ָּׁשהֵ ,מ ֵע ֶדן ִעּלָ ָאה ְּד ָס ִתים וְ גָ נִ יזֵ ,מ ָחכְ ָמה
רּוׁשלַ יִ ם ִע ְירָך ִּב ְמ ֵה ָרה ְּביָ ֵמינּו,
אׁשית"ֲ ,א ֶׁשר ַעל יְ ֵדי זֶ ה ִּת ְבנֶ ה יְ ָ
"ּב ֵר ִ
ִעּלָ ָאהִ ,מ ַּמ ֲא ַמר ַה ָּׁשלֵ ם ֶׁשהּוא ְ
ִק ְריָ ה נֶ ֱא ָמנָ ה ,נַ ֲהלֵ נּו ְּב ָעּזְ ָך ֶאל נְ וֵ ה ָק ְד ֶׁשָךְּ ,ותזַ ּכֵ נּו ַעל יְ ֵדי זֶ ה לֶ ֱאמּונָ ה ְׁשלֵ ָמה ּולְ ִה ְת ָק ֵרב ּולְ ִהּכָ לֵ ל
רֹועיםֶׁ ,ש ֵהם ּכְ לָ לִ ּיּות ַה ְּק ֻד ָּׁשה ,וְ יֻ ְמ ַׁשְך ַעל יָ ָדם ָעלַ י וְ ַעל זַ ְר ִעי
ְּב ַצ ִּד ִיקים ֲא ִמ ִּתּיִ ים ַהּכְ לּולִ ים ִמ ִּׁש ְב ָעה ִ
וְ ַעל ּכָ ל ַע ְּמָך ֵּבית יִ ְׂש ָר ֵאל ֱאמּונָ ה ְׁשלֵ ָמה ֶּב ֱא ֶמת .וְ ֶאזְ ּכֶ ה ְּב ַר ֲח ֶמיָך ָה ַר ִּבים לְ ַה ֲא ִמין ְּבָך ְּוב ַצ ִּד ֶיקיָך
ָה ֲא ִמ ִּתּיִ ים ְּובמֹוכִ ֵיחי ֱא ֶמת ֶׁש ָהיּו ְּבכָ ל ּדֹור וָ דֹור וְ ֶׁש ַּבּדֹור ַהּזֶ הֶּ ,ב ֱא ֶמת ֶּוב ֱאמּונָ ה ְׁשלֵ ָמהְּ ,בלִ י ׁשּום
מּוסר ִמּמֹוכִ ֵיחי ֱא ֶמת ,וְ ֶא ְׁש ַמע ְּבקֹולָ ם ,וְ יִ ּכָ נְ סּו
ִּבלְ ּבּול ּונְ ִטּיָ ה ּכְ לָ ל .וְ ֶאזְ ּכֶ ה ַעל יְ ֵדי ָה ֱאמּונָ ה לְ ַק ֵּבל ָ
ִּד ְב ֵר ֶיהם ָה ֲא ִמ ִּתּיִ ים ְּב ָאזְ נַ י ְּובלִ ִּבי ,וְ ַא ֶּטה לְ ָב ִבי ֲאלֵ ֶיהם ,וַ ֲא ַב ֵּטל ַע ְצ ִמי לְ גַ ְמ ֵרי ֲאלֵ ֶיהםַ ,עד ֶׁש ֶאזְ ּכֶ ה
ּוׂשמֹאל:
ּומ ְרצֹונָ ם יָ ִמין ְ
לִ ְהיֹות ּכִ ְרצֹון ַה ַּצ ִּד ֵיקי ֱא ֶמת ,וְ ֹלא ָאסּור ִמ ִּד ְב ֵר ֶיהם ֵ
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ְּותזַ ּכֵ נִ י ְּב ַר ֲח ֶמיָך ָה ַר ִּבים לְ ִׁשּמּוׁש ִּד ְק ֻד ָּׁשה ֶׁש ֶאזְ ּכֶ ה לְ ַׁש ֵּמׁש ַצ ִּד ִיקים ֲא ִמ ִּתּיִ ים ּומֹוכִ ֵיחי ֱא ֶמת ,וְ ֶאזְ ּכֶ ה
לַ ֲעמֹד לִ ְפנֵ ֶיהם ּולְ ַׁש ְּמ ָׁשם ּולְ ִה ָּט ֵפל ָּב ֶהם וְ לַ ֲעׂשֹות ּכָ ל ָצ ְרכֵ ֶיהם ְּורצֹונָ ם ,לְ ַמ ַען ֶאזְ ּכֶ ה ַעל יְ ֵדי זֶ ה
חּוקי ִמ ַּצ ִּד ֵיקי ֱא ֶמתַ ,עד ֶׁש ֵאין לִ י
ֶׁשּיִ ְהיֶ ה לִ י ֵאיזֶ ה ַׁשּיָ כּות וְ ִה ְת ָק ְרבּות לָ ֶהםּ ,כִ י ַא ָּתה יָ ַד ְע ָּת ּג ֶֹדל ִר ִ
ׁשּום ַׁשּיָ כּות וְ ִה ְת ָק ְרבּות לָ ֶהםַ ,עד ֶׁש ֲא ִפּלּו ּכְ ֶׁש ֲאנִ י זֹוכֶ ה לִ ְׁשמ ַֹע ִּדּבּור ַה ָּקדֹוׁש ֵמ ֶהםֵ ,אינֹו נִ ְׁש ָמע
וֹונֹותי
ּומ ְת ַּד ֵּבק ְּבקֹול ִּד ְק ֻד ָּׁשה ַעל יְ ֵדי ֲח ָט ַאי וַ ֲע ַ
לְ ָאזְ נַ י ֶע ֶצם קֹול ַה ִּדּבּורּ ,כִ י ִאם קֹול ֲה ָב ָרהַ ,הּנֶ ֱא ָחז ִ
ַה ְמ ֻר ִּבים ,וְ גַ ם ֲא ִפּלּו קֹול ַאנְ ָח ִתי וְ זַ ֲע ָק ִתי ְּב ַע ְצ ִמי ֵאינִ י זֹוכֶ ה לִ ְׁשמ ַֹע ֵה ֵיטבּ ,כִ י ִאם קֹול ֲה ָב ָרה.
גּופי,
ָאּנָ א יְ הֹוָ הֲ ,חמֹל ָעלַ י ,וְ זַ ּכֵ נִ י לְ ִׁשּמּוׁש ִּד ְק ֻד ָּׁשהֶׁ ,ש ֶאזְ ּכֶ ה ְּב ַר ֲח ֶמיָך לַ ֲעׂשֹות ִמ ְצוֹות ַה ְר ֵּבה ְּב ִ
ּגּופי לְ ַׁש ֵּמׁש ֶאת ַהּנְ ָׁש ָמה ַּב ֲע ִׂשּיַ ת ִמ ְצוֹות ַמ ֲע ִׂשּיֹות ַה ְר ֵּבה ָּת ִמיד ,וְ כֵ ן ֶאזְ ּכֶ ה לְ ַׁש ֵּמׁש ַה ְר ֵּבה
ֶׁשּיִ זְ ּכֶ ה ִ
ַּתלְ ִמ ֵידי ֲחכָ ִמים וְ ַצ ִּד ִיקים ֲא ִמ ִּתּיִ יםְּ ,בא ֶֹפן ֶׁש ֶאזְ ּכֶ ה לִ ְׁשמ ַֹע ּכָ ל ַהּקֹולֹות ִּד ְק ֻד ָּׁשה ְּב ַע ְצ ָמםְּ ,בלִ י ׁשּום
וֹונֹותי ְּופ ָׁש ַעי וַ ֲח ָט ַאי ,וְ ָת ִסיר
ֲא ִחיזַ ת קֹול ֲה ָב ָרה ּכְ לָ ל ,וְ ַא ָּתה ְּב ַר ֲח ֶמיָך ִּת ְמ ַחל וְ ִת ְסלַ ח לִ י ַעל ּכָ ל ֲע ַ
וֹונֹותי ַה ְּמ ֻר ִּבים ,וְ ַתכְ נִ ֵיעם וְ ַת ְׁש ִּפילֵ ם ְּות ַב ְּטלֵ ם ְּב ִבּטּול
ְּות ַב ֵּטל ּכָ ל ַה ְמ ַק ְט ְרגִ ים ֶׁשּנַ ֲעׂשּו ַעל יְ ֵדי ֲע ַ
ּגּופיַ ,עד ֶׁש ֶאזְ ּכֶ ה לְ ַׁש ֵּבר ּולְ ַב ֵּטל ּכָ ל ַּת ֲאוֹת
ּגָ מּור ,וְ ִת ְהיֶ ה ְּב ֶעזְ ִרי ֶׁש ֶא ְתּגַ ֵּבר ְּב ַעּזּות ִּד ְק ֻד ָּׁשה ַעל ַעּזּות ִ
דֹוׁשה ,וְ יֻ כְ לַ ל וְ יִ ְת ַא ֵחד ַהּגּוף ִעם
ּגּופי לְ גַ ְמ ֵרי לְ גַ ֵּבי ַהּנְ ָׁש ָמה ַה ְּק ָ
ּדֹותיו ָה ָר ִעיםַ ,עד ֶׁשּיִ ְת ַּב ֵּטל ִ
ּומ ָ
ַהּגּוף ִ
ַהּנְ ָׁש ָמה ְב ַתכְ לִ ית ַה ִה ְת ַא ֲחדּות ,וְ ָת ִאיר ְּותגַ ּלֶ ה ַהּנְ ָׁש ָמה לְ ַהּגּוף ּכָ ל ַה ֶה ָארֹות וְ כָ ל ַה ַה ָּׂשגֹות ֶׁש ִהיא
רּוחי וְ נִ ְׁש ָמ ִתי ֶא ְת ָק ֵרב וְ ֶא ְת ַא ֵחד ִעם ַצ ִּד ֵיקי ֱא ֶמת,
ּגּופי וְ נַ ְפ ִׁשי וְ ִ
ַמ ֶּׂשגֶ ת ָּת ִמיד לְ ַמ ְעלָ ה ,וְ ָאנֹכִ י ִּבכְ לַ ל ִ
וְ ֶא ְהיֶ ה נִ כְ לָ ל ָּב ֶהם ֶּב ֱא ֶמת ַעד ֶׁש ֶאזְ ּכֶ ה לְ ִהּכָ לֵ ל ְּבָך ֶּב ֱא ֶמת ֵמ ַע ָּתה וְ ַעד עֹולָ ם:
רֹועה נֶ ֱא ָמןֶׁ ,שּיִ ְהיֶ ה לֹו ּכ ַֹח לְ ָק ְר ֵבנּו ֵאלֶ יָך ֶּב ֱא ֶמת,
עֹורר ַר ֲח ֶמיָך ָעלֵ ינּו וְ ִת ְׁשלַ ח לָ נּו ַמנְ ִהיג ֲא ִמ ִּתי ֶ
ְּות ֵ
דֹוׁשה ֶׁשל
רֹועים ִּד ְק ֻד ָּׁשהֶׁ ,ש ֵהם ּכְ לָ לִ ּיּות ַה ְּק ֻד ָּׁשהּ ,כְ לָ לִ ּיּות ֱאמּונָ ה ַה ְּק ָ
וְ נִ זְ ּכֶ ה לְ ִהּכָ לֵ ל ְּב ִׁש ְב ָעה ִ
דֹוׁשה ַעל יָ ָדם ,וַ ֲע ֵׂשה לְ ַמ ַענְ ָך ּולְ ַמ ַען
יִ ְׂש ָר ֵאל ַעם ָק ְד ֶׁשָך ,וְ ַת ְמ ִׁשיְך ָעלֵ ינּו וְ ַת ְׁש ִּפ ַיע ָעלֵ ינּו ֱאמּונָ ה ַה ְּק ָ
יֹוסף ָּדוִ דּ ,ולְ ַמ ַען ּכָ ל ַה ַּצ ִּד ִיקים ֶׁש ָהיּו ְבכָ ל
רֹועים ֶׁש ֵהםַ :א ְב ָר ָהם יִ ְצ ָחק וְ יַ ֲעקֹב מ ֶֹׁשה ַא ֲהרֹן ֵ
ַה ִּׁש ְב ָעה ִ
ּדֹור וָ דֹור ַעד ַע ָּתהּ ,ולְ ַמ ַען ַה ַּצ ִּד ִיקים ֲא ִמ ִּתּיִ ים ֶׁש ַּבּדֹור ַהּזֶ הּ ,ולְ ַמ ַען ּכָ ל ֵּבית יִ ְׂש ָר ֵאל ַע ֶּמָך ,וְ ַת ְׁש ִּפ ַיע
טּובָך ָה ֱא ֶמתְּ ,ות ָחּנֵ נּו ַּב ֲח ָס ֶדיָך ַהּגְ דֹולִ ים וְ ִת ָּמלֵ א ַר ֲח ִמים ָעלֵ ינּו
ָעלֵ ינּו ִמ ְּמעֹון ְק ֻד ָּׁש ְתָך וְ ֵת ִיטיב לָ נּו ְּב ְ
דֹוׁשה ִּב ְׁשלֵ מּותֶׁ ,שּנִ זְ ּכֶ ה
ְּב ַר ֲח ֶמיָך ָה ַר ִּבים וְ ָת ִׁשיב ָּפנֶ יָך ֵאלֵ ינּו ,וְ ִת ְק ַּבע וְ ִת ַּטע ְּבלִ ֵּבנּו ֱאמּונָ ְתָך ַה ְּק ָ
בֹותינּוְּ ,וב ַצ ִּד ֶיקיָך ָה ֲא ִמ ִּתּיִ יםֵ ,הן ְּב ַצ ִּד ִיקים ֲא ִמ ִּתּיִ ים ׁשֹוכְ נֵ י ָע ָפר,
אֹלהי ֲא ֵ
ֹלהינּו וֵ ֵ
לְ ַה ֲא ִמין ְּבָך ,יְ הֹוָ ה ֱא ֵ
דֹוׁשים ֲא ֶׁשר ָּב ָא ֶרץ ֵה ָּמהֵ ,הן ְּב ַצ ִּד ֵיקי ֱא ֶמת ּומֹוכִ ֵיחי ֱא ֶמת ּוכְ ֵׁש ִרים ֲא ִמ ִּתּיִ ים ֶׁש ַּבּדֹור ַהּזֶ הְּ ,בכֻ ּלָ ם
ְק ִ
ֶאזְ ּכֶ ה לְ ַה ֲא ִמין ֶּב ֱא ֶמת ֶּוב ֱאמּונָ ה ְׁשלֵ ָמה ְּבלִ י ׁשּום ִּבלְ ּבּול ּונְ ִטּיָ ה ּכְ לָ ל ַחס וְ ָׁשלֹום ,וְ ֹלא יִ ְהיֶ ה לִ י ׁשּום
ִה ְרהּור ַא ֲח ֵר ֶיהם ּכְ לָ ל.
דֹוׁשים ,וְ ֶאזְ ּכֶ ה לְ ַמֹּלאת יָ ַדי ַהּיֹום לַ יהֹוָ ה,
וְ ֶאזְ ּכֶ ה ַעל יְ ֵדי ָה ֱאמּונָ ה ַה ְּׁשלֵ ָמה לְ ַמֹּלאת ֶה ָא ַרת ַהּיָ ַדיִ ם ַה ְּק ִ
וְ ִת ֶּתן לִ י ּכ ַֹח לְ ַהכְ נִ ַיע ּולְ ַׁש ֵּבר ּולְ ַב ֵּטל ּכָ ל ִמינֵ י ֱאמּונֹות ּכֹוזְ ִבּיֹות ִמן ָהעֹולָ ם ,וְ כֻ ּלָ ם יָ ׁשּובּו לֶ ֱאמּונָ ְתָך
מּוסר וְ תֹוכָ ָחה ִמּמֹוכִ ֵיחי ֱא ֶמת ,וְ יֻ כְ נְ סּו ִּד ְב ֵר ֶיהם
דֹוׁשה .וְ ֶאזְ ּכֶ ה ַעל יְ ֵדי ָה ֱאמּונָ ה ַה ְּׁשלֵ ָמה לְ ַק ֵּבל ָ
ַה ְּק ָ
ׁשּובה ְׁשלֵ ָמה ֵאלֶ יָך ֶּב ֱא ֶמתְּ ,ות ַק ֵּבץ נִ ְד ֵחי יִ ְׂש ָר ֵאלְּ ,ות ַב ֵּטל
ְּבלִ ֵּבנּו ֶּב ֱא ֶמת ,וְ נִ זְ ּכֶ ה לָ ׁשּוב ַעל יְ ֵדי זֶ ה ִּב ְת ָ
קֹומם לְ עֹולָ ם,
ֹלקת ִמן ָהעֹולָ םֶׁ ,שֹּלא יְ ג ְֹרׁשּו ַע ְּמָך ֵּבית יִ ְׂש ָר ֵאל ִמ ְּמ ָ
ְּב ַר ֲח ֶמיָך ָה ַר ִּבים ּכָ ל ִמינֵ י ּגֵ רּוׁש ַּומ ֲח ֶ
קֹומם ֵמ ַע ְּמָך ֵּבית יִ ְׂש ָר ֵאל ִּבכְ לָ ל ִּוב ְפ ָרטּ ,כֻ ּלָ ם ַּת ֲחזִ ֵירם ְּות ִׁש ֵיבם
אֹותן ֶׁשּכְ ָבר נִ ְתּגָ ְרׁשּו וְ נִ ְּדחּו ִמ ְּמ ָ
וְ כָ ל ָ
ֹלקת ִמן ָהעֹולָ ם.
קֹומם ְּב ָׁשלֹום ,וְ ָת ִׂשים ָׁשלֹום ָּבעֹולָ םְּ ,ות ַב ֵּטל ּכָ ל ִמינֵ י ַמ ֲח ֶ
לִ ְמ ָ
ְּות ַר ֵחם ָעלֵ ינּו ְּות ַט ֵהר ַע ְּמָך יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ִת ְׁש ְמ ֵרנּו וְ ַת ִּצילֵ נּו ָּת ִמיד ִמ ְּפגַ ם ֻט ְמ ַאת נִ ָּדה ַחס וְ ָׁשלֹום וְ ַת ְב ִּדיל
אֹותנּו וְ כָ ל ַע ְּמָך ֵּבית יִ ְׂש ָר ֵאל ִמ ְּפגַ ם ֻט ְמ ָאה זֹו לְ גַ ְמ ֵריֶׁ ,שֹּלא יֶ ֱא ַרע לָ נּו וְ ֹלא יִ זְ ַּד ֵּמן לָ נּו ׁשּום
וְ ַת ְפ ִריׁש ָ
הֹורים ָּת ִמיד:
דֹוׁשים ְּוט ִ
ִמכְ ׁשֹול ְּופגָ ם ַחס וְ ָׁשלֹוםִ ,מ ְּפגַ ם ֲעוֹון נִ ָּדה ַחס וְ ָׁשלֹוםַ ,רק נִ זְ ּכֶ ה לִ ְהיֹות ְק ִ
20

ליקוטי מוהר"ן

תוליפת יטוקיל

תורה כ"ב

הֹוׁש ֵיענּו ְּב ַר ֲח ֶמיָך ָה ַר ִּביםְ ,
וְ ִ
ּוׁשלַ ח לָ נּו ַצ ִּד ֵיקי ֱא ֶמת מֹוכִ ֵיחי ֱא ֶמתֶׁ ,שּיִ ְהיֶ ה לָ ֶהם ּכ ַֹח וְ ָחכְ ָמה לַ ֲעׂשֹות
יֹוד ִעים
ָׁשלֹום ֵּבין יִ ְׂש ָר ֵאל לַ ֲא ִב ֶיהם ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ םֶׁ ,שּיַ ַע ְסקּו לְ הֹוכִ ַיח ֶאת יִ ְׂש ָר ֵאל ְּבתֹוכָ ָחה ָה ָראּוי ,וְ יִ ְהיּו ְ
יֹודיעּו לָ נּו לְ כָ ל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ֶאת ּג ֶֹדל ע ֶֹצם ַה ְּפגַ ם ֶׁשל ּכָ ל ֵח ְטא וְ ָעוֹןְּ ,בא ֶֹפן
אֹותם ,וְ ִ
ֵאיְך לְ הֹוכִ ַיח ָ
ּתֹותָך
אֹותָך ּולְ ַפ ְ
ׁשּובה ְׁשלֵ ָמה לְ ָפנֶ יָך ,וְ יִ ְהיּו יְ כֹולִ ים לְ ַרּצֹות ְ
ֶׁשּנָ ׁשּוב ֵמ ֶהם וְ יַ ֲחזִ ירּו ּכָ ל יִ ְׂש ָר ֵאל ִּב ְת ָ
ּופ ָׁש ֵעינּוַ ,עד ֶׁש ִּת ָּמלֵ א ַר ֲח ִמים ָעלֵ ינּו וְ ַעל
וֹונֹותינּו ְ
ְּב ֶע ֶתרּ ,ולְ ַה ְק ִטין לְ ָפנֶ יָך ְמאֹד ּכָ ל ֲח ָט ֵאינּו וַ ֲע ֵ
ֹאתנּוֶׁ ,ש ָח ָטאנּו וְ ֶׁש ָעוִ ינּו
וֹונֹותינּו וְ ִת ְמחֹל לְ כָ ל ְּפ ָׁש ֵעינּו וְ ַחּט ֵ
ּכָ ל ַע ְּמָך ֵּבית יִ ְׂש ָר ֵאל ,וְ ִת ְסלַ ח לְ כָ ל ֲע ֵ
ּקֹוד ִמיםְּ ,בגִ לְ ּגּול זֶ ה ְּובגִ לְ ּגּול ַא ֵחר ַ -על ּכֻ ּלָ ם
וְ ֶׁש ָּפ ַׁש ְענּו לְ ָפנֶ יָך ִּבכְ לָ ל ִּוב ְפ ָרטַּ ,בּדֹור ַהּזֶ ה ַּובּדֹורֹות ַה ְ
רּוׁשלַ יִ ם
לֹוּה ְסלִ יחֹות ,וְ ָת ִׁשיב ָּפנֶ יָך ֵאלֵ ינּוְּ ,ות ַר ֵחם ָעלֵ ינּו ָּת ִמיד ,וְ ִת ְבנֶ ה ִע ְירָך יְ ָ
ִּת ְמחֹל וְ ִת ְסלַ ח ֱא ַ
ִק ְריָ ה נֶ ֱא ָמנָ ה ִּב ְמ ֵה ָרה ְּביָ ֵמינּו ,וְ ָת ִׂשים ָׁשלֹום ָּבעֹולָ ם.
חֹותם ְּבתֹוְך
חֹותמֹות ִּד ְק ֻד ָּׁשה; ָ
וְ נִ זְ ּכֶ ה ְּב ַר ֲח ֶמיָך ַעל יְ ֵדי ַצ ִּד ֶיקיָך ָה ֲא ִמ ִּתּיִ ים לְ ַת ֵּקן ִּב ְׁשלֵ מּות ְׁשנֵ י ַה ָ
ּומ ַעל ּכָ ל ַע ְּמָך ֵּבית
חֹותם ָה ַרגְ לִ ין ,וְ ַת ְמ ִּתיק ְּות ַב ֵּטל ּכָ ל ִמינֵ י ִּדינִ ים ֵמ ָעלֵ ינּו ֵ
חֹותם ַהּיָ ִדין וְ ַ
חֹותםַ ,
ָ
יִ ְׂש ָר ֵאל לְ עֹולָ ם:
וְ ַת ֲעזֹר לָ נּו ְּב ַר ֲח ֶמיָך ָה ַר ִּבים לְ ִה ְת ַּפּלֵ ל ְּבכַ ּוָ נָ ה ּגְ דֹולָ ה ָּת ִמידִּ ,וב ְפ ָרט ְּביֶ ַרח ָה ֵא ָיתנִ יםְּ :ברֹאׁש ַה ָּׁשנָ ה
צּומה ,וְ ַתזְ ִמין לָ נּו
הֹוׁש ְענָ א ַר ָּבאָ ,עזְ ֵרנּו לְ ִה ְת ַּפּלֵ ל ָאז ְּבכ ַֹח ּגָ דֹול ְּובכַ ּוָ נָ ה ּגְ דֹולָ ה וַ ֲע ָ
ּפּורים וְ ַ
וְ יֹום ַהּכִ ִ
ּצֹותָך
תֹוק ִעים ֲהגּונִ ים ּוכְ ֵׁש ִריםֶׁ ,שּיִ ְהיֶ ה לָ ֶהם ּכ ַֹח לְ ַר ְ
ְּב ַר ֲח ֶמיָך ְּברֹאׁש ַה ָּׁשנָ ה וְ יֹום ּכִ ּפּור ִמ ְת ַּפּלְ לִ ים וְ ְ
ׁשֹופר ְּברֹאׁש ַה ָּׁשנָ ה ְּבכַ ּוָ נָ ה ְׁשלֵ ָמה ּכָ ָראּוי ,וְ נִ זְ ּכֶ ה
עֹורר ַר ֲח ֶמיָך ,וְ ַת ַעזְ ֵרנּו לִ ְׁשמ ַֹע קֹול ָ
ּתֹותָך ּולְ ֵ
ּולְ ַפ ְ
נֹות ָיה וְ ַת ְריַ "ג ִמ ְצוֹת ַה ְּתלּויִ ים
ּדּוק ָיה וְ כַ ּוָ ֶ
ׁשֹופר ִּב ְׁשלֵ מּות ִעם ּכָ ל ְּפ ָר ֶט ָיה וְ ִד ְק ֶ
לְ ַקּיֵ ם ִמ ְצוַ ת ְׁש ִמ ַיעת קֹול ָ
ּׁשֹופר ְּב ַע ְצמֹו וְ ֹלא ׁשּום קֹול ֲה ָב ָרה ,וְ יִ כְ נֹס
ָּבּה ְּובלֵ ב טֹוב ְּוב ִׂש ְמ ָחה ּגְ דֹולָ ה .וְ נִ זְ ּכֶ ה לִ ְׁשמ ַֹע קֹול ַה ָ
דֹוׁשים ֶׁשל
ּׁשֹופר ַה ָּקדֹוׁש ְּבלִ ֵּבנּו ֵה ֵיטב וְ יֻ ְמ ַׁשְך ָעלֵ ינּו ְק ֻד ָּׁשה ּגְ דֹולָ ה ַעל יְ ֵדי ּכָ ל ַהּקֹולֹות ַה ְּק ִ
קֹול ַה ָ
"הן יִ ֵּתן ְּבקֹולֹו קֹול עֹז" ,וְ יִ ּפֹל ָעלֵ ינּו
ּׁשֹופר ַה ָּקדֹוׁש ְּברֹאׁש ַה ָּׁשנָ הֵ ,
ּׁשֹופר ,וְ יִ ְתּגַ ֵּבר וְ יִ ְת ַחּזֵ ק קֹול ַה ָ
ַה ָ
"אם
ּׁשֹופרּ ,כְ מֹו ֶׁשּכָ תּובִ :
צּומה ִמ ָּפנֶ יָך ַעל יְ ֵדי קֹול ַה ָ
ּובּוׁשה ּגְ דֹולָ ה וַ ֲע ָ
ָ
ַּפ ַחד וַ ֲח ָר ָדה וְ ֵא ָימה וְ יִ ְר ָאה
יׁש ֵּבר וִ ַיב ֵּטל
ּׁשֹופר יִ ְהיֶ ה הֹולֵ ְך וְ ָחזֵ ק ְמאֹדַ ,עד ֶׁשּיַ כְ נִ ַיע וִ ַ
ׁשֹופר ְּב ִעיר וְ ָעם ֹלא יֶ ֱח ָרדּו" ,וְ קֹול ַה ָ
יִ ָּת ַקע ָ
ּכָ ל ִמינֵ י ַעּזּות ְּד ִס ְט ָרא ַא ֲח ָראֵ ,הן ַעּזּות ַהּגּוףֵ ,הן ַעּזּות ֶׁשל ָה ַעּזֵ י ָּפנִ ים ֶׁש ַּבּדֹור .וְ נִ זְ ּכֶ ה לִ ְׁשמ ַֹע ּכָ ל
רּועה,
ּׁשֹופר ַה ָּקדֹוׁש ִּב ְׁשלֵ מּותֵ ,הן קֹול ְּת ִק ָיעהֵ ,הן קֹול ְׁש ָב ִריםֵ ,הן קֹול ְּת ָ
דֹוׁשים ֶׁשל ַה ָ
ַהּקֹולֹות ַה ְּק ִ
ּגּופנּו ַעל יְ ֵדי זֶ ה,
וְ נִ ְׁש ַמע ֵה ֵיטב ּונְ ַק ֵּבל ְּבלִ ֵּבנּו ְק ֻד ַּׁשת ּכָ ל ַהּקֹולֹות ַהּלָ לּוַ ,עד ֶׁשּיִ ְהיֶ ה נִ ְׁש ָּבר ַעּזּות ֵ
טֹובי לֵ ב" ְּברֹאׁש ַה ָּׁשנָ ה ְּבכָ ל ַהּיֹום
"ׂש ֵמ ִחים וְ ֵ
ׁשּובה ְׁשלֵ ָמה לְ ָפנֶ יָך ,וְ נִ זְ ּכֶ ה לִ ְהיֹות ְ
עֹורר לִ ֵּבנּו ִּב ְת ָ
וְ יִ ְת ֵ
צּומה ְּב ִׁש ְמָך ַהּגָ דֹול ,וִ ֻיקּיַ ם ָּבנּו ִמ ְק ָרא ֶׁשּכָ תּוב:
עֹורר ִּב ְבכִ ּיָ ה ּגְ דֹולָ ה ִמּתֹוְך ַה ִּׂש ְמ ָחה ָה ֲע ָ
ּכֻ ּלֹוַ ,עד ֶׁשּנִ ְת ֵ
'ׁש ְמָך יְ 'גִ ילּון ּכָ 'ל ַה'ּיֹוםְּ ,וב ִצ ְד ָק ְתָך יָ רּומּו ּכִ י ִת ְפ ֶא ֶרת ֻעּזָ מֹו ָא ָּתה ִּוב ְרצֹונְ ָך ָּתרּום ַק ְרנֵ נּו":
"ּב ִ
ְ
דֹוׁשיםֶׁ ,שהּוא ַה ְת ָחלַ ת
ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹולָ םַ ,א ָּתה יָ ַד ְע ָּת ֶׁשּכָ ל ְק ֻד ָּׁש ֵתנּו ְּתלּויָ ה ִּב ֵימי רֹאׁש ַה ָּׁשנָ ה ַה ְּק ִ
ַה ָּׁשנָ ה ,יֹום ִראׁשֹון ַּב ָּׁשנָ ה ,זֶ ה ַהּיֹום ְּת ִחּלַ ת ַמ ֲע ֶׂשיָך זִ ּכָ רֹון לְ יֹום ִראׁשֹוןֲ ,א ֶׁשר ִמ ָּׁשם נִ ְמ ָׁשְך ַה ְּק ֻד ָּׁשה
ַעל ּכָ ל ַה ָּׁשנָ ה ּכֻ ּלָ ּה .חּוס וַ ֲחמֹל ָעלֵ ינּו ,וְ ָעזְ ֵרנּו וְ זַ ּכֵ נּו לְ ַק ֵּבל רֹאׁש ַה ָּׁשנָ ה ִּב ְק ֻד ָּׁשה ּגְ דֹולָ ה ְּוב ִׂש ְמ ָחה
גְ דֹולָ ה ,וְ ַת ַעזְ ֵרנּו ֶׁשּנִ זְ ּכֶ ה לְ ַט ֵהר ּולְ ַק ֵּדׁש ַמ ֲח ַׁש ְב ֵּתנּו ְמאֹד ְּברֹאׁש ַה ָּׁשנָ ה ִּב ְק ֻד ָּׁשה ְּוב ָט ֳה ָרה ּגְ דֹולָ ה
צּומה ְמאֹד ֶּב ֱא ֶמת ּכָ ָראּוי ְּברֹאׁש ַה ָּׁשנָ הּ ,כַ ֲא ֶׁשר ַא ָּתה יָ ַד ְע ָּת ֵאיְך ְצ ִריכִ ים לְ ִהּזָ ֵהר לִ ְׁשמֹר ֶאת
וַ ֲע ָ
ַה ַּמ ֲח ָׁש ָבה ִּב ְק ֻד ָּׁשה ְּברֹאׁש ַה ָּׁשנָ ה.
חּודים וְ ַה ְּק ֻדּׁשֹות ֶׁש ְּצ ִריכִ ים
וְ נִ זְ ּכֶ ה ִּבזְ כּות וְ כ ַֹח ַצ ִּד ֵיקי ֱא ֶמת ֶׁשּיִ ְהיֶ ה נִ ְׁשלָ ם ַעל יָ ֵדינּו ּכָ ל ַה ִּתּקּונִ ים וְ ַהּיִ ִ
ּפּוריםּ ,ולְ ַה ְמ ִׁשיְך ְק ֻד ָּׁשה ָעלֵ ינּו וְ ַעל ּכָ ל ַע ְּמָך ֵּבית יִ ְׂש ָר ֵאל
לְ ַת ֵּקן ּולְ יַ ֵחד לְ ַמ ְעלָ ה ְּברֹאׁש ַה ָּׁשנָ ה וְ יֹום ַהּכִ ִ
לּותנּו
אׁשית ַה ָּׁשנָ ה וְ ַעד ַא ֲח ִרית ָׁשנָ ה"ּ ,כִ י ַא ָּתה יָ ַד ְע ָּת ּכִ י ְּבגָ ֵ
"מ ֵר ִ
ֵמרֹאׁש ַה ָּׁשנָ ה ַעל ּכָ ל ַה ָּׁשנָ ה ּכֻ ּלָ ּהֵ ,
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ַה ַּמר ַהּזֶ הְּ ,ב ְ
עּוק ָבא ִּד ְמ ִׁש ָיחאֵ ,אין לָ נּו ׁשּום ּכ ַֹח וְ ִה ְת ַחּזְ קּות ִּד ְק ֻד ָּׁשה ּכִ י ִאם ַעל יְ ֵדי רֹאׁש ַה ָּׁשנָ ה
טֹובה וִ ָיק ָרה ,וַ ֲאנַ ְחנּו ְּב ָענְ יֵ נּו ֵאין לָ נּו ׁשּום ֵׂשכֶ ל וָ ַד ַעת ֵאיְך
ַה ָּקדֹוׁש ֲא ֶׁשר נָ ַת ָּת לָ נּו ְּב ַר ֲח ֶמיָך ַמ ָּתנָ ה ָ
ְּוב ֵאיזֶ ה א ֶֹפן לְ ַה ְמ ִׁשיְך ָעלֵ ינּו ְק ֻד ַּׁשת רֹאׁש ַה ָּׁשנָ ה ּכָ ָראּוי.
הֹוׁש ֵיענּו וַ ֲחמֹל
קּומה ְּב ֶעזְ ָר ֵתנּו ְּב ֵעת ָצ ָרה ַהּזֹאתְּ ,ב ַא ֲח ִרית ַהּיָ ִמים ,וְ ָעזְ ֵרנּו וְ ִ
ַא ָּתה יָ ַד ְע ָּת ֶאת לְ ָב ֵבנּוָ ,
גֹואלֵ נּו ,וְ ַר ֵחם ָעלֵ ינּו ִּבזְ כּות ַצ ִּד ֵיקי ֱא ֶמת ֶׁש ַּבּדֹור
צּורנּו וְ ֲ
ֹלהינּוָ ,א ִבינּו ַמלְ ּכֵ נּו ֵ
נָ א ָעלֵ ינּוֲ ,אדֹונֵ נּו ֱא ֵ
דֹוׁשים ֲא ֶׁשר ָּב ָא ֶרץ ֵה ָּמהֲ ,א ֶׁשר ָאנּו וְ כָ ל ַע ְּמָך ֵּבית יִ ְׂש ָר ֵאל הֹולְ כִ ים
ַהּזֶ הִּ ,ובזְ כּות ַצ ִּד ֵיקי ֱא ֶמת ַה ְּק ִ
ּופֹור ִׂשים ּכַ ֵּפינּו לְ ָפנֶ יָך
ּומ ְׁש ַּת ְּט ִחים ַעל ִק ְב ֵר ֶיהם וְ ִצּיּון ֶׁשּלָ ֶהם ְּבכָ ל ֶע ֶרב רֹאׁש ַה ָּׁשנָ הְ ,
סֹוב ִביםִ ,
וְ ְ
חּוסה ָעלֵ ינּו ְּב ַר ֲח ֶמיָך
ּומ ְת ַחּנְ נִ ים ֵאלֶ יָך ְּב ִק ָידה ִּבכְ ִר ָיעה ְּב ִה ְׁש ַּת ֲחוָ יָ ה ְּבלֵ ב נִ ְׁש ָּבר וְ נִ ְדּכָ אָ ,
ּומ ְת ַּפלְ לִ ים ִ
ִ
רֹומיםְּ ,ברּום ַה ַּמ ֲעלֹות,
עֹורר לֵ ב נִ ְׁש ַמת ּכָ ל ַה ַּצ ִּד ִיקים ֲא ִמ ִּתּיִ ים ֲא ֶׁשר נִ ְׁש ָמ ָתם ְּבגָ ְב ֵהי ְמ ִ
ָה ַר ִּביםְּ ,ות ֵ
דֹוׁשים ָה ֲא ִמ ִּתּיִ ים יֵ ְרדּו לְ ַמ ָּטה ְּברֹאׁש
דֹוׁשיםֶׁ ,שּכָ ל נִ ְׁשמֹות ַה ַּצ ִּד ִיקים ַה ְּק ִ
ָּבעֹולָ מֹות ָה ֶעלְ יֹונִ ים ַה ְּק ִ
אֹותנּו לְ ִה ְת ַּפּלֵ ל ּולְ ִה ְת ַחּנֵ ן ְּברֹאׁש ַה ָּׁשנָ הּ ,ולְ ַהכְ נִ ַיע
ַה ָּׁשנָ ה וְ ּיִ ְהיּו ִע ָּמנּו ְּב ֶק ֶרב ַע ְּמָך יִ ְׂש ָר ֵאל וְ יַ ַעזְ רּו ָ
ּומ ַעל ּכָ ל ַע ְּמָך
ּולְ גָ ֵרׁש ַה ָּׂש ָטן ְּברֹאׁש ַה ָּׁשנָ הּ ,ולְ ַׁש ֵּבר ּולְ ַב ֵּטל ּכָ ל ִמינֵ י ַעּזּות ְּד ִס ְט ָרא ַא ֲח ָרא ֵמ ָעלֵ ינּו ֵ
ֵּבית יִ ְׂש ָר ֵאל ַעל יְ ֵדי ַה ְּת ִפּלֹות וְ ַה ְּת ִקיעֹות ֶׁשל רֹאׁש ַה ָּׁשנָ ה ַה ָּקדֹוׁשַ ,עד ֶׁשּנִ זְ ּכֶ ה לְ ַה ְמ ִׁשיְך ָעלֵ ינּו וְ ַעל
חֹותמֹות
ּכָ ל ַע ְּמָך ֵּבית יִ ְׂש ָר ֵאל ְק ֻד ָּׁשה וְ ָט ֳה ָרה ֵמרֹאׁש ַה ָּׁשנָ ה ַעל ּכָ ל ַה ָּׁשנָ ה ּכֻ ּלָ ּה .וְ נִ זְ ּכֶ ה לְ ַת ֵּקן ְׁשנֵ י ַה ָ
הֹוׁש ְענָ א ַר ָּבא
ּפּורים וְ ֻסּכֹות וְ ַ
חֹותם ְּביֶ ַרח ָה ֵא ָיתנִ יםְּ :ברֹאׁש ַה ָּׁשנָ ה וְ יֹום ַהּכִ ִ
חֹותם ְּבתֹוְך ָ
ִּד ְק ֻד ָּׁשה ָ
ּוׁש ִמינִ י ֲע ֶצ ֶרת ,וְ יַ ֲעלּו קֹולֵ ינּו לְ ָפנֶ יָך לְ ָרצֹון ,וְ נִ זְ ּכֶ ה לְ ִׂש ְמ ָחה ִּד ְק ֻד ָּׁשה ִּב ְׁשלֵ מּות ָּת ִמיד ,וְ ִתכְ ּתֹב וְ ַת ְחּתֹם
ְ
טֹובים וַ ֲארּוכִ ים ּולְ ָׁשלֹוםַ ,חּיִ ים ֶׁשל יִ ְר ַאת ָׁש ַמיִ םַ ,חּיִ ים
אֹותנּו וְ ֶאת ּכָ ל ַע ְּמָך ֵּבית יִ ְׂש ָר ֵאל לְ ַחּיִ ים ִ
ָ
ֲא ִמ ִּתּיִ יםַ ,חּיִ ים ֶׁשּנִ זְ ּכֶ ה ָּב ֶהם לְ ַחּיֵ י עֹולָ ם ,לְ ַחּיִ ים נִ ְצ ִחּיִ ים:
ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹולָ םַ ,א ָּתה יָ ַד ְע ָּת ֶאת לְ ָב ֵבנּוּ ,כִ י ְצ ָרכֵ ינּו ְמ ֻר ִּבים לְ ֵה ָא ֵמרַ ,עד ֲא ֶׁשר ֹלא יַ ְס ִּפיקּו ּכָ ל יָ ֵמינּו
לְ ָפ ְר ָטםֲ ,א ָבל ַא ָּתה יָ ַד ְע ָּת ֶאת ּכָ ל ֲא ֶׁשר ִעם לְ ָב ֵבנּוֲ ,ע ֵׂשה ִע ָּמנּו לְ ַמ ַען ְׁש ֶמָך ּולְ ַמ ַען ּכָ ל ַה ַּצ ִּד ִיקים
טֹובה ְּב ַר ֲח ִמיםֵ ,הן ַמה ֶּׁש ִהזְ ּכַ ְרנּו לְ ָפנֶ יָךֵ ,הן ַמה ֶּׁש ָּק ְצ ָרה
לֹותינּו לְ ָ
ּומּלֵ א ִמ ְׁש ֲא ֵ
ֲא ִמ ִּתּיִ ים ,וַ ֲחמֹל ָעלֵ ינּו ַ
יָ ֵדינּו ּולְ ׁשֹונֵ נּו לְ ַהזְ ּכִ יר לְ ָפנֶ יָך ,וַ ֲע ֵׂשה ַמה ֶּׁש ַּת ֲע ֶׂשהְּ ,בא ֶֹפן ֶׁשּנִ זְ ּכֶ ה ּכֻ ּלָ נּו לָ ׁשּוב ֵאלֶ יָך ֶּב ֱא ֶמת ְּובלֵ ב
ּוׂשמֹאל ּכָ ל יָ ֵמינּו לְ עֹולָ ם ,וְ נִ זְ ּכֶ ה
ׁשּובה ְׁשלֵ ָמה ּכִ ְרצֹונְ ָך ַהּטֹוב ,וְ ֹלא נָ סּור ֵמ ְרצֹונְ ָך יָ ִמין ְ
ָׁשלֵ ם ִּב ְת ָ
ּומ ַּמ ֲעלָ ה לְ ַמ ְעלָ ה ִּב ְק ֻד ָּׁשה ּגְ דֹולָ הַ ,עד ֶׁשּנִ זְ ּכֶ ה ְּב ַחּיֵ ינּו לְ ִהּכָ לֵ ל
לֵ ילֵ ְך וְ לַ ֲעלֹות ְמ ֵה ָרה ִמ ַּד ְרּגָ א לְ ַד ְרּגָ א ִ
תֹורת יְ הֹוָ ה וְ לִ ְת ִפּלַ ת
ְּבָך ֶּב ֱא ֶמת ְּבאֹור ָה ֵאין סֹוף ּכִ ְרצֹונְ ָך וְ כִ ְרצֹון ַצ ִּד ֶיקיָך ָה ֲא ִמ ִּתּיִ יםַ ,עד ֶׁשּנִ זְ ּכֶ ה לְ ַ
יְ הֹוָ ה ֶּב ֱא ֶמת ,וְ ֹלא נֵ בֹוׁש ָּבעֹולָ ם ַהּזֶ ה וְ ֹלא נִ ּכָ לֵ ם לָ עֹולָ ם ַה ָּבא" ,יְ הֹוָ ה עֹז לְ ַעּמֹו יִ ֵּתן ,יְ הֹוָ ה יְ ָב ֵרְך ֶאת
בֹותינּו ֶׁש ִּת ְבנֶ ה ִע ְירָך ִּב ְמ ֵה ָרה ְביָ ֵמינּו וְ ֵתן
אֹלהי ֲא ֵ
ֹלהינּו וֵ ֵ
ַעּמֹו ַב ָּׁשלֹום" ,יְ ִהי ָרצֹון ִמּלְ ָפנֶ יָך יְ הֹוָ ה ֱא ֵ
תֹור ֶתָך:
ֶחלְ ֵקנּו ְּב ָ
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תורה כ"ב

פרפראות לחכמה
א) מאמר חותם בתוך חותם נאמר ביום ב'
יום חמישי לעשרת ימי תשובה שנת תקס"ה 
וראש־השנה חל אז ביום ה' ו' ,ובשבת תשובה 
שלאחריו היינו מסופקים אם נזכה שיכנס
מחדרו אלינו לישב עמנו בסעודה שלישית 
ולגלות לנו תורה ,כי לא היה דרכו לישב
עמנו בסעודה שלישית כי אם בעתים ידועים
וכמבואר במקום אחר .והיינו עומדים ומצפים
סמוך לחדרו ובתוך כך פתח פתאום הדלת 
מחדרו בבהלה גדולה ,וכל האנשים אשר 
עמדו שם בסמוך נפל עליהם פחד גדול ונבהלו 
ונשתוממו מאוד וקרא בתחלה שתבוא בתו 
הגדולה אליו ונכנסה תיכף לחדרו ,והתחיל 
לדבר עמה מענין פטירת בתו הקטנה פיגא
זכרונה לברכה ,והתחילה שוב להכחיש 
ולהעלים ,ואמר :הלא כבר אני יודע האמת 
שנפטרה ,והוכרחה להגיד לו בפירוש ,ולא
נכנס מחמת זה אלינו לסעודה שלישית ,ונהג
שעה אחת אבילות במוצאי שבת ,ואחר־כך
נכנס אצלינו לביתו הגדול ודיבר עמנו כדרכו,
ואז שאל לאחד אם בכה בראש־השנה ,ואמר 
אז שעיקר מעלת הבכיה כשהיא מחמת שמחה,
ל הּיֹום"
"ּב ִׁש ְמָך יְ גִ ילּון ּכָ ַ
וגילה אז ענין הנפלא ְ
ראשי תיבות בכיה ,כמבואר בסימן קע"ה .ואמר 
אז שהיה לו אז (מה שקורין בלשון חסידות)
הארה גדולה לומר תורה ,אך על ידי זה הנ"ל 
נתבלבל הדבר ,וסיפר שבתו הקטנה הנ"ל 
שנפטרה באתה אליו בקובלנא רבא וכו' (עיין
פנים) ,ואז הוכרח לשאול עד שהודיעו לו כנ"ל 
וכו' ,ומחמת זה נתבלבל הדבר ולא אמר אז
התורה הגדולה שהיה מוכן לומר כנ"ל:

לנו אז תורה גבוה ארוכה ורחבה ועמוקה 
מאוד ,והוא מאמר חותם בתוך חותם הנ"ל.
והמאמר הזה נאמר פתאום ,כי בתחלה ישב
ודיבר עמנו כדרכו ,ומקודם צוה לאיש אחד
להביא לו שמן ופתילה לתקן לו נר של שמן
זית ,ואחר־כך הדליק הנר בעצמו ,כי כן היה 
דרכו כמה פעמים שהיה פתאום מדליק נר 
של שמן זית ,והדבר היה מובן שהיה ממתיק
דינים בזה ,ואז סמוך להדלקה והנר היה דולק
סמוך לשולחנו והוא זכרונו לברכה דיבר עמנו 
באימה גדולה ובתוך כך צוה להביא לפניו 
סליחה והביאו לפניו ,ופתחה ואמר קצת מאיזה 
סליחה של יום כפור ,והכל היה בפני כולנו 
שהיינו עומדים סביבו והוא ישב על כסאו 
סמוך לשולחנו בחדרו .בתוך כך התחיל לדבר 
מגן עדן והגיהנם ,שהגן עדן והגיהנם הם בזה 
העולם וכו' ,ונכנס מענין לענין עד שגמר כל 
המאמר חותם בתוך חותם הנ"ל ,ונשתהה 
המאמר בערך ארבעה שעות .וכל מה שעבר 
אז אי אפשר לספר בכתב ,אשרי השעה אשרי 
הרגעים שזכינו לעמוד לפניו .ואחר־כך בשבת 
אחר סוכות אמר שבשביל התורה הזאת נתן
אלף אדומים לשומר הפתח למעלה במקום
שהיה שם וכו' כמבואר במקומו:
ג) כשאמר אז שכל הקולות הם בחינת עזות,
אמר אז שאפילו קול קישקוש המטבעות של 
נתינת הצדקה הוא גם־כן בחינת עזות דקדושה 
וכו':

ד) כשאמר הענין של מאמר רבותינו זכרונם
לברכה (ראש־השנה כ"ז :):התוקע בבור וכו'
עיין שם ,מענין התגלות סוד קול ההברה וכו',
ב) ובחמלת ה' חסדו גבר עלינו וסיבב השם אז אמר בעצמו שיש בזה קשיא לכאורה ,כי 
יתברך אחר־כך ,שאף על פי כן לא אבדנו את  שם מבואר שמי שאינו בבחינת בשר אינו יכול 
התורה הזאת ,כי זכינו אחר־כך ביום ב' שגילה  לשמוע הקול בעצמו כי אם קול ההברה ,ואיך
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אמרו רבותינו זכרונם לברכה :אותם העומדים
בחוץ? ופירש רבינו זכרונו לברכה שרוצה 
לומר ,אותם שאינם בבחינת בשר ,ואף על 
פי כן אמרו :אם קול שופר שמע יצא וכו'.
וקשה על זה :לכאורה הלא הוא זכרונו לברכה 
ביאר בעצמו למעלה שאותם שאינם בבחינת 
בשר אי אפשר להם לשמוע הקול דקדושה 
בעצמו שהוא בחינת קול שופר ואינם שומעין
רק קול הברה ,כך דיקדק הוא זכרונו לברכה 
בעצמו ,ולא ביאר הענין לתרץ הדבר בפירוש,
רק אמר בשיחתו הקדושה :הלא גם־כן אין
מבינים ענין הנ"ל.
אך מדבריו מובן שיש בזה דברים בגו ,והנראה 
מדבריו הוא ,שגם מי שאינו זוכה עדיין להיות 
קרוב להנשמה ולהצדיק האמת בבחינת בשר 
הנ"ל ,אף על פי כן אם יכריח עצמו הרבה ויטה 
אזנו היטב בכח גדול לשמוע קול הנשמה וקול 
הצדיקים אמתיים ,יש לו גם־כן תקוה לשמוע
הקול דקדושה בעצמו ,רק שצריך להטות אזנו 
היטב .והוא ממש כמו לענין דין הנ"ל בפשיטות 
לענין קול שופר ,שאותם העומדים בפנים
בודאי שמעו קול שופר ,וכמבואר בשולחן
ערוך ,רק אותם העומדים בחוץ הם צריכים
הבחנה אם קול שופר שמעו או קול הברה.
כמו כן גם־כן לענין מה שפירש רבינו זכרונו 
לברכה אותם העומדים בחוץ שאינם בבחינת 
בשר ,הם צריכים לדקדק היטב לידע אם קול 
שופר שמעו או רק קול הברה ,אבל אם יכריחו 
עצמן מאוד ויטו אזנם היטב היטב יוכלו גם הם
לשמוע הקול דקדושה בעצמו ולא קול הברה.
אבל מי שזוכה שהוא בבחינת בשר  -זה אין
צריך הבחנה כלל ,כי בוודאי ישמע בחינת 
הקול שופר שהוא הקול דקדושה בעצמו וכו'.
כך נראה לפי עניות דעתי (כל הנ"ל בענין
המאמר הנ"ל הועתק מספר חיי מוהר"ן):
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סוכות ,שהיה הפארשפיל של הנשואין של 
בתו מרים ז"ל הנ"ל ,ומבואר שם שסיפר אז
שבאותו הראש־השנה נתנו לו עקספענץ אלף
אדומים אחר כל ההצטרכות (היינו שנתנו 
לו מלמעלה שפע הזאת לבד מההצטרכות 
שלו על כל השנה) ,והיה במקום שהיה ,והוא
אוהב תורה מאד ,והיה שם מקום שאמרו 
שם תורה גבוה מאוד והלך לשם ועמד שם
שומר על הפתח וכו' ונתן לו האלף אדומים
(היינו השפע הזאת) ,ונכנס לשם ושמע מה 
ששמע וכו' ,ומאמר חותם בתוך חותם הנ"ל 
הוא מאותו התורה של המקום הנ"ל ,רק הוא
מעט ומקצת וכו' ,עיין פנים:
ו) שם במאמר הנ"ל סוף אות ה' :היום הזה -
זה בחינת קול שופר ,שמצוותו ביום ,בבחינת:
יענך ה' ביום צרה וכו'.
לכאורה אינו מובן כלל ,ואפשר דרוצה לומר 
כי במזמור זה יש ע' תיבין כנגד ע' קלין של 
היולדת ,שהם בחינת כלליות הקולות דקדושה,
וכמובן בסימן כ"א ובסימן ל"ו ,ועל כן גם כאן
שמבאר שלשבר העזות דסטרא אחרא הוא
רק על ידי קולות דקדושה ,זה גם־כן בכלל 
"יַ ַענְ ָך ה' ְּביֹום ָצ ָרה" על ידי הקולות הנ"ל .או 
יש לומר שסמך על סוף המזמור הנ"ל שסיים:
"יַ ֲענֵ נּו ְביֹום ָק ְר ֵאנּו" ,שנענין על ידי קריאת 
הקולות דקדושה:
ז) וכן מובא גם בכוונות :יַ ַענְ ָך ה' ְּביֹום ָצ ָרה -
ראשי תיבות בגימטריא יב"ק ,וכן יַ ֲענֵ נּו ְביֹום
ָק ְר ֵאנּו  -ראשי תיבות יב"ק ,נמצא שיש להם
סמך זה לזה.

או יש לומר כפשוטו ,דרוצה לומר כי יַ ַענְ ָך ה'
ְּביֹום ָצ ָרה הוא על דרך מאמר הכתוב (תהלים
י ב ֶּמ ְר ָחב
אתי ּיָ ּה ָענָ נִ ַ
ר ק ָר ִ
ן ה ֵּמ ַצ ָ
קי"ח ה')ִ :מ ַ
יָ ּה ,שזה בחינת תקיעת שופר כמובא בכוונות,
ה) ועיין עוד בספר חיי מוהר"ן הנ"ל ,בענין ומובא גם־כן בדבריו ז"ל במאמר "פתח רבי 
הסיפורים וענינים שהיה בשבת הנ"ל שאחר  שמעון" סימן ס' .ועיין זוהר בשלח דף ס' בענין
ן ה ֵּמ ַצר הנ"ל לענין תקיעת שופר .ועיין
ִמ ַ
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י תבֹאּו ִמלְ ָח ָמה 
זוהר ויקהל דף קצ"ו בענין וְ כִ ָ
ר א ְתכֶ ם וַ ֲה ֵרע ֶֹתם וכו',
ר הּצ ֵֹר ֶ
ל ה ַּצ ַ
ְּב ַא ְר ְצכֶ ם ַע ַ
גם־כן לענין תקיעת שופר.
ח) אך אף על פי כן לבאר קצת מה שמכנה 
ּיֹום הּזֶ ה" מחמת 
ענין תקיעת שופר בתיבת "ה ַ
ַ
שמצוותו ביום ,יש לומר דרוצה לומר על דרך
מאמר רבותינו זכרונם לברכה (ראש־השנה 
כ"ח) :לילה לאו זמן שופר .ולענינינו יש לרמז
בזה ,כי כל זמן שהאדם משוקע לגמרי בחושך
חס ושלום ,אז אינו מרגיש בצרת נפשו כלל,
והוא כאבן דומם חס ושלום ,ואינו מתאנח 
וצועק על צרת נפשו כלל .וכעין שפירשו 
ת מלֶ ְך
הקדמונים ז"ל (שמות ב' כ"ג)" :וַ ּיָ ָמ ֶ
ן ה ֲעב ָֹדה",
ל מ ָ
ִמ ְצ ַריִ ם" אז "וַ ּיֵ ָאנְ חּו ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵא ִ
כי התחילו להרגיש בצרת נפשם ,מה שאין כן
קודם לזה היו מונחין בשפלות ומרירות כזה 
עד שלא היו מתאנחין וצועקין כלל .נמצא
בחינת "מּקֹול 
ִ
שבחינת הקול שופר שהוא
ַאנְ ָח ִתי" ,היא גם־כן כבר איזה צמיחת קרן
ישועה ,מאחר שמרגיש כבר בצרת נפשו וצועק
לה' העונה בעת צרה .וזה בחינת מה שתקיעת 
שופר מצוותו ביום דייקא ,היינו ,כשנמשך עליו 
איזה הארה מהנשמה והדעת להרגיש בצרתו 
איך שעזות הגוף וערלת בשר גבר כל כך עד
שאינה יכולה הנשמה להתקרב להגוף ,אז
מתאנח וצועק על זה .ובאמת האנחה והצעקה 
עצמה הוא גם־כן כבר מצד הארת הנשמה 
שמרחמת על הגוף גם־כן ורוצה להאיר בו,
ועל כן הוא בבחינת אור יום ,בחינת תקיעת 
שופר שמצוותו ביום ,רק שהארה זאת הוא
בחינת אור היום בתחילתו ,ועל ידי האנחה 
והצעקה עצמה זוכה לשבר עזות הגוף ולמול 
ערלת בשר ,ואז יוכל לקבל אור העצם שהוא
הארת הנשמה בשלימות:
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היסורים והצרות ששולח השם יתברך על 
האדם חס ושלום בפרט או בכלל ,הכל הוא
רק בכדי לשבר על ידי זה עזות הגוף ולעוררו 
בתשובה ,בכדי שתוכל הנשמה להתקרב אליו 
ולהאיר לו אשר זה שלימות תכליתו ,ועל כן
כשבאין יסורים על האדם אז אין עצה וכו' רק
לצעוק אל ה' וכו' כמו שכתוב :וַ ּיִ ְצ ֲעקּו וכו',
כי על ידי הקולות של הצעקות ממילא נשבר 
עזות הגוף ואז ניצולין ממילא מכל הצרות.
אמנם לפי זה צריך להיות הצעקה העיקר 
רק על ענין זה  -שגבר עזות הגוף כל כך עד
שאין הנשמה יכולה להתקרב אליו ונתרחק
מהשם יתברך על ידי זה מאוד ,וזה גרם כל 
הצרות בגשמיות בכדי לשבר על ידי היסורים
על כל פנים עזות הגוף .נמצא מובן ממילא
שצריכין לצעוק רק על זה ,מה שאין כן אם אינו 
נתעורר בתשובה על ידי היסורים להשתדל 
מעתה לשבר עזות הגוף ושיהיו כל צעקותיו 
על ענין זה ,רק גם בשעת היסורין הוא צועק
רק להנצל מן היסורין עצמן ושיהיה לו פרנסה 
בריוח וכל טוב ,על זה אמרו רבותינו זכרונם
לברכה בתיקונים (תיקון ו)" :צווחין ככלבין הב
לן חיי הב לן מזוני"' ,ככלבים' דייקא ,בחינת 
(ישעיהו נ"ו ד') "וְ ַהּכְ לָ ִבים ַעּזֵ י נֶ ֶפׁש" ,כי חסרון
הפרנסה ושאר היסורין כיוצא בזה בא רק
לשבר עזות הגוף ,וכאן שאינו נתעורר על ידי 
זה לצעוק הוא גם־כן על זה לשבר עזות הגוף,
רק הוא צועק כפשוטו על חסרונותיו ,נמצא
שהצעקות אלו בעצמן הם גם־כן רק מבחינת 
עזות הגוף ,שזה בחינת :צווחין ככלבין הנ"ל.

י) והנה רבינו זכרונו לברכה גילה לנו בזה 
מאין נמשך בחינה זאת ,שגם בשעת הצעקה 
הוא צועק רק על חסרונותיו בגשמיות ולא
על התכלית האמת שרק בשביל  זה  באו 
ט) שם אות ז' ,מענין קול הברה וכו' אם עונינו  עליו היסורים  -ענין זה בא מחמת שהנשמה 
נתרחקה כל כך מהגוף ,והגוף גבר בעזות כל 
ענו בנו וכו'.
לבאר הענין קצת נראה לעניות דעתי ,כי כל  כך עד שאינו בבחינת בשר להנשמה ,שהוא
25

ליקוטי מוהר"ן

המכחל תוארפרפ

בחינת העצם ,על כן אפילו כשנתעורר איזה 
קול דקדושה שהוא קול הצעקה שהוא בעצמו 
צועק ,וכל הקולות דקדושה נמשכין רק מצד
הארת הנשמה כנ"ל ,אבל מחמת שנתעורר 
כנגדו קול הברה ,שהוא קול המחבלים שנבראו 
על ידי עוונותיו ,והם צועקים גם־כן" :הב לן
חיי ,הב לן מזוניה" ,וכשאין מתגבר ומתעורר 
קול דקדושה אז הם נחים ,אבל כשנתעורר 
קול דקדושה ,שהוא קול הצעקות הנ"ל ,שעל 
ידם זוכין לשבר עזות הגוף ,וכשיזכה לזה לשבר 
עזות הגוף בשלימות אזי ממילא יהיו כלין
ואובדין כל המחבלין הנ"ל על ידי תשובתו 
השלימה  -על כן הם נתעוררין אז לקטרג
עליו ולצעוק כנגדו בקולותיהם" :הב לן חיי,
הב לן מזוני" ,ובזה מבלבלין את דעתו עד שגם
הוא בעצמו אינו זוכה לשמוע הקול דקדושה 
שלו רק קול הברה ,היינו שגם הוא אינו צועק
על ענין התכלית האמת שיזכה לשבר עזות 
הגוף ולקבל הארת הנשמה בשלימות ,רק גם
הוא צועק רק על חסרונותיו הגשמיות וצרכי 
גופו ,ואז הקולות שלו בעצמן הם בחינת עזות 
הגוף ,בחינת צווחין ככלבין הנ"ל ,שזה בחינת 
שאינו שומע הקול דקדושה רק הקול הברה 
שהם הקולות של המחבלים הנ"ל ,על כן אינו 
מתעורר בתשובה בצעקתו רק צועק למלאות 
חסרונות הגוף.
וממילא מובן כפי הנ"ל כי על ידי הקולות 
כאלו קשה להנצל מן היסורים ולקבל ישועה,
כי עיקר הישועה שבאה על ידי הצעקות הוא
מחמת כי על ידי הצעקה עצמה נשבר עזות 
גופו וממילא אין צורך להיסורים וניצול מהם,
מה שאין כן על ידי הקולות הנ"ל שהוא בחינת 
ששומע רק הקול הברה ,והם בעצמם בחינת 
עזות הגוף ,ואיך יהיה ניצול על ידם מהיסורים
שבאו עליו רק בשביל לשבר עזות גופו.
וזה שצועק ירמיה הנביא על ענין זה (ירמיה 
"אם ֲעוֹנֵ ינּו ָענּו ָבנּו" ,שהעוונות צועקין
י"ד ז')ִ :
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בתוכינו ,שזה בחינת הקול הברה הנ"ל ,ועל 
ידי צעקות כאלו בוודאי קשה לקבל ישועה 
כנ"ל ,אף על פי כן" :ה' ֲע ֵׂשה לְ ַמ ַען ְׁש ֶמָך"
ותרחם עלינו למענך לבד.
יא) אך אף על פי כן יש להבין :אם כן מאחר 
שהגוף עז כל כך עד שאינו נשבר עזותו על ידי 
הקולות ,רק אדרבה הקולות בעצמן הם רק
על צרכי גופו לבד ,ואם כן אם השם יתברך
ירחם עלינו למען שמו לבד ויושיע לנו גם
בגשמיות ,ויסיר ממנו כל היסורין ,ואזי בוודאי 
יתגבר הגוף בעזות יתירה עוד ,ואם כן קשה:
וכי זה הוא הרחמנות באמת שירחם עליו ה'
למען שמו והוא ישאר בעזות גופו לעולם חס
ושלום ,ועל כן ההכרח לומר שירמיה התפלל 
עצמו על זה שיעשה השם יתברך למען שמו 
בדבר זה עצמו ,ויתן בלבנו שנזכה להטות 
אזנינו היטב לקול דקדושה בעצמו ולא לקול 
ההברה ,ואף על פי שאין אנחנו בבחינת בשר 
אף על פי כן נזכה לשמוע הקול דקדושה 
בעצמו שהוא רק מצד הארת הנשמה ,ועל 
ידי זה יהיה נשבר עזות הגוף ואז ממילא ננצל 
מכל היסורים ,ונזכה לקבל ישועה שלימה גם
בגשמיות כנ"ל.
(ויש לומר עוד ,שזהו שדרשו רבותינו זכרונם
"ע ֵׂשה לְ ַמ ַען
לברכה ,הובא בפירוש רש"י שםֲ :
ְׁש ֶמָך  -המשותף בשמינו" ,כי ידוע שהשם
של האדם מורה על חיותו ונשמתו ,בבחינת 
ׁש חּיָ ה הּוא ְׁשמֹו" ,והנה 
(בראשית ב' י"ט)" :נֶ ֶפ ַ
הנשמה יריאה להתקרב אל הגוף כשהוא עז
וחזק בתאוותיו ,כי תוכל ללכוד בעזות ותוקף
הגוף כמבואר באות ה' ,מה שאין כן השם
יתברך כביכול אינו מתיירא מזה ,כמו שדרשו 
רבותינו זכרונם לברכה (ירושלמי סנהדרין
פ"ב ה"א) על פסוק (שמות י"ב י"ב)" :וְ ָע ַב ְר ִּתי 
ְב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם  -אני ולא מלאך וכו' ,ואם כן
"ע ֵׂשה לְ ַמ ַען ְׁש ֶמָך  -המשותף בשמינו" ,היינו 
ֲ
בנשמותינו ,וְ ַה ְמ ֵשך עלינו הארה משמך הקדוש 
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ר א ֵּתן וכו'".
ירּוׁש ִַלם ְמ ַב ֵּׂש ֶ
ָ
והנורא שהארה זו תוכל להאיר גם בגוף שהוא אז (ישעיה מ"א) וְ לִ
עז וחזק מאוד ,עד שיהיה נשבר העזות שלו  יש לומר דרוצה לומר ,כי כשזוכה לבחינת 
ויקבל אור הנשמה).
בשר  -הבחינה הזאת הוא כמו בחינת מבשר 
ובזה מובן ומיושב הדיקדוק הנ"ל בענין זה 
באות ד' [לעיל] בשם רבינו ז"ל בביאור יותר,
כי גם העומדים בחוץ יכולין לשמוע קול שופר 
בבחינת אם
ִ
על ידי זה שיצעקו על זה בעצמו,
ֲעוֹנֵ ינּו ָענּו ָבנּו ה' ֲע ֵׂשה לְ ַמ ַען ְׁש ֶמָך וכנ"ל:
יב) שם ,וכן לענין החכם אם אינו בבחינת 
בשר להחכם אז אינו שומע רק הקול הברה 
היינו קול העוונות וכו'.

על בנין ירושלים ִק ְריָ ה נֶ ֱא ָמנָ ה (ישעיה א' כ"א),
כי מתחילה היה רחוק מאוד מבחינה זו מאחר 
שהיה רחוק כל כך מקדושת נשמתו ומקדושת 
הצדיק עד שלא היה נשמע לו הקול דקדושה 
כלל ,אם כן במה יזכה לשבר עזות גופו,
עזות דסטרא אחרא ,ולהתקרב אל הרועים
דקדושה ולהשלים את האמונה ,אבל עכשיו 
שזכה לבחינת בשר  -בוודאי יזכה לשמוע
הקול דקדושה וכו' ,ועל ידי זה יזכה לשלימות 
האמונה ,בחינת בנין ירושלים ,נמצא שבחינת 
בשר הוא בחינת מבשר לירושלים כנ"ל:

היינו שאינו שב בתשובה על ידי התוכחה של 
החכם ,רק אדרבא נופל בדעתו על ידי זה 
ביותר ומתגרין בו העוונות ועזות גופו ביותר 
י ב ָׂש ִרים לֵ ב ַמ ְר ֵּפא",
"חּיֵ ְ
טו) ועיין משלי י"דַ :
חס ושלום:
ופירושו מלשון בשר .ורבותינו זכרונם לברכה 
יג) וכפי זה יש לפרש גם לעיל כפשוטו ובדרך במדרש וירא פרשה נ"ז דרשו מלשון בשורה.
ג ה ְר ֵּבה 
קצרה ,כי כשנתעורר קול דקדושה אזי תיכף ועיין מדרש נשא פרשה י"ד" :וְ לַ ַה ַ
ת ּב ָׂשר (קהלת י"ב י"ב)  -אם יגעת הרבה 
נתעורר כנגדו קול הברה ,היינו הקול של  יְ גִ ַע ָ
העוונות שצועקין כנגדו ומקטרגין עליו ,ואז אם בדבריהם ,הקדוש ברוך הוא נותן לך לב בשר 
אינו בבחינת בשר להנשמה קשה לו לשמוע וכו' מבשרך בשורות טובות וכו'" ,מכוון ביותר 
הקול דקדושה (הן של עצמו הן של החכם) ,לענינינו:
שהוא בחינת קול שופר ,בחינת עזות דקדושה,
שהיא בחינת שמחה (כמבואר בפנים) ,שזה  טז) ענין תורת ה' ותפלת ה' שבאות י' שזה 
בעצמו גם־כן בחינת מה שעיקר מעלת הבכיה  בחינת בראשית ברא וכו' כמבואר שם.
היא כשהיא מתוך שמחה כנ"ל ,ועל ידי כל זה  הגם כי הדברים גבוהים ורמים מאוד ומופלא
מאתנו לגמרי ,אף על פי כן נראה לעניות 
נשבר עזות הגוף עזות דסטרא אחרא.
אבל אם אינו זוכה אזי אינו שומע רק הקול  דעתי לקרב אל השכל קצת .כי באורייתא ברא
הברה ,היינו הקול של העוונות שמקטרגין קודשא בריך הוא עלמא ,והקדוש ברוך הוא
עליו וצועקין כנגדו ,היינו שבאין אז על דעתו  מנהיג עולמו על פי התורה ,וכמובן באות א'
ומחשבתו כל עוונותיו ומבלבלין את תפלתו  גם־כן שגזר דין צריך להיות דין תורה ,ובחינת 
וצעקתו ונחלש דעתו ביותר ,ואז מתגבר עליו  ההנהגה זו היא על פי תורת ה' ,והשם יתברך
העזות דסטרא אחרא ביותר ,ואז צריכים רב חסד ומטה כלפי חסד ,וכל מה שיכול 
להתפלל שירחם עלינו השם יתברך רק למען לזכות את ישראל על פי תורת ה' בוודאי מזכה 
ּמּודי 
שמו לבד ,שזה בחינת "אם ֲעוֹנֵ ינּו ָענּו ָבנּו ה' אותם ,אף על פי כן מגלה הדין לבחינת לִ ֵ
ִ
ה' בכדי שילכו להוכיח את ישראל ולהחזירם
ֲע ֵׂשה לְ ַמ ַען ְׁש ֶמָך" וכנ"ל:
למוטב כדי להמתיק הדין.
יד) שם אות ח'" ,וכשהבשר בבחינה הזאת,
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ואך יש גם־כן בחינת תפלת ה' ,שהוא בחינת  בכל פעם עד אין סוף ,כי רחמיו יתברך רבים
קודם הבריאה ,היינו שלפעמים השם יתברך וגדולים מאד עד אין סוף ממש.
מתפלל כביכול ,היינו שממשיך ומעורר רחמים וכמו כן גם אלו הצדיקים שזוכין לתורת ה'
כאלו שהם כביכול למעלה מבחינת תורת ה' ולתפלת ה' ממש ,אז הרחמים שמעוררים
שעל ידה הנהגת הבריאה .כי אף שמבואר  וממשיכים על ידי תפלתם נעשים ונכללין אז
בפנים שגם תורת ה' ממש הוא למעלה  בבחינת תורת ה' ,ואז עולין עוד ממדריגה 
מראשית נקודת הבריאה ,היינו שאין לכלל  למדריגה בבחינת הכלליות באין סוף בעצמו,
מדריגת הנבראים השגה בה מאחר שהוא כי בכל פעם ממשיכין על ידי תפלתם ,שהוא
תורת ה' ממש  -אך אף על פי כן השם יתברך בחינת תפלת ה' ממש ,רחמים גדולים גבוהים
מנהיג את הבריאה על פי בחינת תורת ה' ,ועצומים ביותר ,וגם מהרחמים אלו נעשין אז
אך מחמת רוב רחמיו וחסדיו הוא מתפלל  בחינת תורת ה' ,ומתפללין עוד וממשיכין עוד
גם־כן וממשיך על ישראל רחמים כאלו שהם רחמים גדולים ביותר ,וכן עד אין סוף ממש 
למעלה מבחינה זו.
כביכול.
ומי שזוכה להכלל באין סוף ממש כביכול 
למעלה מראשית נקודת כל הבריאה ,שאז
תורתו  -תורת ה' ממש ,ותפלתו  -תפלת ה'
ממש ,אז גם הוא יכול לעורר ולהמשיך בחינת 
רחמים הנ"ל שהם כביכול למעלה מבחינת 
תורת ה' ,אך מאחר שאי אפשר לו להיות 
בבחינת הכלליות הנ"ל באין סוף יתברך בביטול 
גמור ובתמידות כדי שלא יתבטל ממציאותו 
לגמרי ,רק שבחינת הכלליות הזה צריך להיות 
בבחינת רצוא ושוב ,וכמבואר גם־כן בסימן
ד' מאמר אנכי וכו' .וגם כי הלא נראה בחוש 
שאף על פי כן עדיין הוא בכלל הנבראים,
על כן כשזוכה להמשיך ולעורר על ישראל 
רחמים על ידי תפלתו ,שהוא בחינת תפלת ה',
אז נעשה גם בחינת ההנהגה של רחמים אלו 
בבחינת תורת ה' ,מאחר שזכה אחד מכלל 
הנבראים להמשיך ולעורר רחמים כאלו,
אז גם רחמים אלו נעשים ונכללים בבחינת 
תורת ה' .ואפשר שגם אלו הרחמים שהשם
יתברך בעצמו מעורר וממשיך על ידי תפלתו 
כביכול ,מאחר שכבר נמשכו רחמים כאלו 
בהנהגת הבריאה ,אולי שגם הם נכללים אז
בבחינת ההנהגה של תורת ה' ,ואז השם יתברך
מתפלל ומעורר עוד רחמים גדולים ביותר ,וכן

ובזה מיושב מה שלכאורה אינו מובן בענין
אלו הצדיקים שזכו ליכלל באין סוף ממש ,עד
שתורתם תורת ה' ותפלתם תפלת ה' ממש:
אם כן מה עושין אחר־כך ,כי בוודאי גם אחר־
כך צריכין לילך ממדריגה למדריגה ,מבחינת 
נעשה ונשמע זה לגבוה ממנו ,ואיך שייך זה 
אז מאחר שכבר השיגו תכלית מדריגת בחינת 
הנעשה ונשמע הגבוה מעל גבוה ,שהוא בחינת 
נעשה ונשמע של השם יתברך בעצמו ,שהוא
בחינת תורת ה' ותפלת ה' ממש?
אך כפי הנ"ל מובן קצת ,ויראתי להאריך עוד
בדברים וענינים נשגבים כאלו ,ואם שגיתי חס
ושלום והוא רחום יכפר:
יז) ועיין בשער ההקדמות דף ע"ה ע"ב שכתב,
כי המלכות של אצילות נעשה בחינת אין סוף
אל הבריאה וכו' .וגם ידוע כי כל עולם ועולם
כלול מבחינת :עשיה יצירה בריאה אצילות 
וכו' .ועיין זוהר נח דף ס"ה" :וכל אינון נהורין
וכו' כולהו איקרון אין סוף וכו'" ,עיין שם עוד,
ובמקדש מלך שם:
יח) שם סוף אות י"א :העונשים של כל הדברים
החליף אברהם אבינו על שיעבוד מלכיות אך
עונש העזות נשאר בגיהנם.
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לעיל שבחינת נשמע ,בחינת נסתר ,בחינת תורת 
ה' ,הוא בחינת בראשית מאמר השלם ,בחינת 
יראה ,בחינת בושה ,בחינת חכמה עילאה ,עדן
עילאה ,נמצא שאדרבא הבושה והכלימה שכל 
צדיק יתבייש בפני חבירו הגבוה ממנו במדריגה 
זו הבושה בעצמה היא בחינת עדן עילאה ,בחינת 
"ובושת פנים לגן עדן" כמבואר בפנים.

עיין סוטה דף ל"ב ע"ב ,לענין שעירת חטאת  ואפשר ,שעל ידי הבושה זו בעצמה שמתבייש 
דעבודה זרה" :התם ניכסוף וליזיל כי היכי  לפני המדריגה גבוה ,על ידי זה זוכה לשמחה 
דנכפיר ליה" ,היינו מאחר שבוודאי פגם בעזות  ולעזות עד שמתגבר לעלות גם הוא למדריגה 
זאת כנ"ל .ועיין בליקוטי הלכות ,הלכות נשיאת 
על כן תיקונו על ידי הבושה שמתבייש:
כפים הלכה ד':
כ) שם בסוף המאמר ממש ,בענין כל צדיק
נכוה מחופתו של חבירו אוי לאותה בושה וכו' .כב) שם ,בענין אלעזר זעירא וכו' ,היינו שחשדוהו 
שיש לו גדלות וכו'.
כבר דקדקנו בזה לעיל בסימן ו' במאמר 'קרא
את יהושע' :וכי שייך לומר שזה יהיה השכר  ובגמרא מבואר להדיא" :סבר יוהרא הוא".
של עולם הבא מה שכל צדיק יתבייש בפני  ומבואר על פי מאמר רבותינו זכרונם לברכה 
בבא בתרא דף צ"ו" :כל המתגאה וכו' ,אין
חבירו ,עיין שם מה שביארנו בזה.
מכניסין אותו במחיצתו של הקדוש ברוך הוא,
וכפי ענין המאמר זה 'חותם בתוך חותם' שנאמר (חבקוק ב' ה')ּ :גֶ ֶבר יָ ִהיר וְ ֹלא יִ נְ וֶ ה ,וכתיב
ה ק ְד ֶׁשָך" .מבואר,
הנ"ל יובן גם־כן ,כי מבואר באות י"א שלעלות  התם (שמות ט"ו י"ג)ֶ :אל נְ וֵ ָ
ממדריגה למדריגה צריך להיות ירידה קודם שעל ידי גדלות ויוהרא אין זוכין לכנוס אל נווה 
העליה .והפירוש הפשוט כי  מאחר שגם קדשך ,שהם בחינת השבעה רועים שהם כלליות 
מדריגתו הראשונה היתה  מדריגה  טובה  הקדושה ,שעל ידם נשלם האמונה הקדושה,
וטוב לו גם במדריגה זאת ,על כן צריך להיות  שהוא בחינת ירושלים ,כמבואר בפנים:
לו ירידה ועל ידי זה מתחזק ביותר לעלות 
מירידתו עד שעולה במדריגה גבוה יותר  כג) שם ,בענין שכל העולם אחד מששים בגיהנם.
ממדריגתו הראשונה ,ועל כן לעתיד שאז עיין תענית י'" :כל העולם אחד מששים בגן,
לא שייך שום ירידה ממש ממדריגתו מאחר  וגן אחד מששים לעדן ,ועדן אחד מששים
שנתבטל הבחירה ,על כן יהיה כל צדיק נכוה  לגיהנם" .וצריך לומר דרוצה לומר גם כאן" ,כל 
מחופתו של חבירו ואוי לאותה בושה ועל ידי  העולם" ,היינו עם הגן ועדן הם אחד מששים
זה יתחזק לעלות ביותר ,כי לעתיד יהיה כולו  לגיהנם .והיינו ,כי זה שפגם בעזות דקדושה 
תשובה כנ"ל באות י"א עצמו ,והתשובה הוא שהוא נמשך בשרשו מבחינת הגן ועדן כמבואר 
שיזכו בכל פעם להשגה יתירה כמבואר בסימן בפנים ,על כן עונשו לירד לגיהנם שהוא ההיפוך
ו' הנ"ל .ואיך יזכו לעלות להשגה יתירה בלי  ממנו ,והוא ששים פעמים כמותו( .ועיין ברכות 
ירידה מקודם ,אך על ידי הבושה הנ"ל יתחזק דף נ"ז ,שאש שלנו הוא אחד מששים לגיהנם,
ועזות הוא מיסוד האש כידוע):
לעלות להשגה יתירה ביותר כנ"ל:
כא) עוד יש לומר כפשוטו ממש ,כי כבר מבואר  כד) בענין המבואר שם באות ד' ובאות ה',
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שכל הקולות הם בחינת עזות ,ועל ידי זה 
נשבר עזות הגוף עזות דסטרא אחרא ,וזוכה 
להתקרב אל הרועים דקדושה .ואחר־כך באות 
ט' מבואר ,שלבוא לעזות דקדושה הנ"ל הוא
על ידי שמחה ,היינו על ידי נעשה ונשמע וכו'.

כי נעשה ונשמע הוא בחינה הזאת ,היינו ש"נעשה"
לעת עתה מה שאנו יכולים לעשות ולקיים כפי 
מדרגתינו שאנו בה עכשיו( ,רק שאם נאמר 
בדעתינו שכבר השגנו השלימות במדריגה זו  -זה 
עיקר חסרון השלימות ,כי עיקר השלימות  -באין
סוף יתברך ,על כן אפילו מי שזוכה לשלימות 
אמיתי שאין שלימות אחריו בכל הנבראים יותר 
מזה ואז אין לו להתבייש משום נברא ,אף על 
פי כן יש לו להתבייש עדיין מהקדוש ברוך הוא
בעצמו ,כי גם הוא יתברך מקיים התורה ומתפלל 
וכו' כמבואר בסוף המאמר).

שלימות השמחה ,שהיא בחינת עזות דקדושה,
זוכין על ידי שאין האדם רוצה לעמוד על מדריגה 
אחת בעבודת ה' ,שהמדריגה הזאת שהשיג כבר 
ועומד בה עכשיו היא בחינת נעשה ,בחינת 
תורה אצלו  -רק משתוקק בכל פעם להשיג
את הנסתר ממנו ולעלות בכל פעם למדריגה 
גבוה ביותר ,שזה בחינת נשמע ,בחינת נסתר,
בחינת תפלה ,בחינת יראה ,בחינת בושה ,כי לא
השיג עדיין המדריגה הזאת ,והיא בבחינת אין
סוף אצלו נגד מדריגתו שהוא עומד בה ,אך אף
על פי כן הוא נכסף ומשתוקק בכל לבו לבוא
למדריגה זו הגבוה ממדריגתו ,ומתפלל על זה 
ומתדבק אליה בדביקות גדול ובביטול גמור 
וביראה ובושה גדולה ,כי מתבייש מאוד לפני 
מדריגה זו הגבוה ונסתר ממנו ,ונכסף ומשתוקק
מאוד לבוא אל מדריגה הזאת ולהכלל בה,
ועל ידי היראה ובושה הגדולה הזאת דייקא
זוכין לשמחה ,בבחינת (תהלים ב' י"א) :וְ גִ ילּו
ה ,שזה בחינת השמחה של שני ה ֲע ָדיִ ים
ָ
ִּב ְר ָע ָד
של נעשה ונשמע ,בחינת (ישעיה ל"ה י'):
ֹאׁשם.
וְ ִׂש ְמ ַחת עֹולָ ם ַעל ר ָ

ובחינה הזאת של הנשמע הוא עיקר השלימות של 
בחינת הנעשה ונשמע לכל אחד כפי מדריגתו .כי 
הבחינה הזאת היא עד אין סוף כנ"ל על כן משם
עיקר השמחה ,ועל ידי שמחה הזאת זוכין לעזות 
דקדושה כל אחד לפי מדריגת הנעשה ונשמע שלו.

הענין הוא לעניות דעתי ,כי כל הקולות דקדושה 
הם בחינת עזות דקדושה ,היינו שהם מבחינה 
ס"ח ל"ד) :הן יִ ֵּתן
ֵ
הזאת כמו שכתוב (תהלים
ְּבקֹולֹו קֹול  עֹז ,ועל כן על ידם נשבר עזות 
דסטרא אחרא .אבל לבוא למדה זו של עזות 
דקדושה בעצמה בשלימות ,הוא על ידי שמחה,
ת ה' היא ָמ ֻעּזְ כֶ ם ,ו"נשמע"  -היינו שנכסף ומשתוקק תמיד בדביקות 
ִ
י ח ְדוַ
בבחינת (נחמיה ח' י')ּ :כִ ֶ
והשמחה הוא מבחינת נעשה ונשמע ,שהוא גדול ובכל לב ,כי שמיעה בלבא תלייא (כמבואר 
באות ט') ,לשמוע ולהשיג את בחינת המדריגה 
בחינת תורה ותפלה ,נגלה ונסתר.
ועיקר שלימות השמחה היא מבחינת הנשמע ,הגבוה ממדריגתינו והנסתר מאתנו ,וכן בכל 
שהוא בחינת תפלה ,בחינת יראה ,היינו שעיקר  פעם עד אין סוף ממש.

ומי שהוא במדריגה קטנה עדיין ,שלא זכה עדיין
לשבר עזות גופו בשלימות ,זוכה על ידי הנ"ל 
לצעוק קולות דקדושה ולהתאנח מאוד על 
שפלות מדריגתו ,והקולות הם גם־כן בחינת עזות 
דקדושה ,ועל ידי זה נשבר העזות דסטרא אחרא.
וכן על ידי שמתגבר לצעוק קולות דקדושה ,וכן
על ידי קולו של החכם האמיתי  -על ידי זה נמשך
עליו הארה מבחינת העזות דקדושה שזוכין על 
ידי השמחה של בחינת נעשה ונשמע ,ועל ידי 
זה נשבר העזות דסטרא אחרא ,וזוכה להתקרב
אל הקדושה ולבנין ירושלים קריה נאמנה.
כה) ומה מתקו בזה הענין הנ"ל דברי רבותינו 
זכרונם לברכה (דברים רבה פרשה ג') ,שדרשו 
על פסוק ְׁש ַמע יִ ְׂש ָר ֵאל וכו' (הובא לקמן בסימן
ק"כ)" :משל למלך וכו' ,כך הקדוש ברוך הוא
קידש את ישראל בנעשה ונשמעִ ,א ְּבדּו את 
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נעשה שעשו את העגל ,אמר להם משה:
את נעשה ׁש ְמרּו ונשמע ,הוי 'שמע
ִ
"אבדתם
ישראל' וכו'" ,עד כאן.
כי באמת ענין הנשמע היינו שלא להסתפק
במדריגתו ,רק להשתוקק בכל פעם לבוא
למדריגה הגדולה מזו  -זה הענין עולה עד
אין סוף ממש כנ"ל ,וכן הוא יורד עד אין תכלית 
גם־כן .כי מי שדרכו להסתפק במדריגתו שהוא
בה ,אזי כשיורד ממדריגה זו גם־כן למדריגה 
פחותה ממנה עוד ,אזי הוא מסתפק גם במדריגה 
זו הפחותה; וכן על ידי זה עצמו יוכל להיות 
יורד חס ושלום בכל פעם למדריגה הפחותה 
ביותר ,וכמו שפירשו הקדמונים זכרונם לברכה 
ח חּיִ ים לְ ַמ ְעלָ ה 
על פסוק (משלי ט"ו כ"ד) :א ַֹר ַ
אֹול מ ָּטה ,היינו שצריך
ָ
סּור מ ְּׁש
ִ
לְ ַמ ְׂשּכִ יל לְ ַמ ַען
האדם להשכיל על דרכיו להשתדל לעלות בכל 
פעם ביותר במדריגת עבודת ה' ,כי באם לאו 
יורד חס ושלום למטה בכל פעם ,עד שיוכל 
לירד עד שאול חס ושלום .כי האדם אינו עומד
על מדריגה אחת ,ואם אינו עולה ,הוא יורד חס
ושלום .אבל מי שהוא במדריגת נשמע הנ"ל,
אזי אפילו כשעומד על מדריגה גבוה ביותר 
בעבודת ה' ,אינו מסתפק בזה ,רק רוצה לעלות 
עוד יותר ,ולא עוד  -אפילו יורד חס ושלום גם
ממדריגתו הראשונה ,אז בוודאי אינו מסתפק
עצמו במדריגה זו שירד אליה ,רק מצפה שיעלה 
מירידתו זו למדריגה גבוה ביותר ממדריגתו 
שהיה בה קודם הירידה ,ושהירידה זו תהיה 
תכלית העליה ,בחינת (הושע י"ד ב')ּ :כִ י כָ ַׁשלְ ָּת
ַּב ֲעוֹנֶ ָך המבואר באות י"א ,שזה בחינת "אבדתם
את הנעשה" ,היינו שירדתם גם ממדריגה זו 
שהייתם בה מקודם ,על כל פנים "שמרו את 
נשמע" ,ואז תצפו לעלות ממדריגת ירידתכם,
ולא עוד ,שאפשר שעל ידי זה תתהפך הירידה 
לתכלית העליה ותזכו על ידי זה לבחינה הגבוה 
ממדריגתכם הראשונה שהיתה הבחינה הזאת 
גם קודם הירידה בבחינת נשמע אצליכם,

תורה כ"ב

ועכשיו תזכו להגיע אליה ולהשיג אותה:
כו) בענין המבואר  במאמר  זה שצריכין
לעלות בכל פעם ממדריגה למדריגה ,ולעשות 
מהנשמע ,שהוא בחינת תפלה  -נעשה ,שהוא
בחינת תורה .ובלקוטי תנינא מבואר ,שצריכין
לעשות מתורה תפלה ,דהיינו כשלומד בספר 
איזה ענין עבודת ה' ,או שומע איזה דרך בעבודת 
ה' מצדיק אמת ,אזי יעשה מזה תפלה ויתפלל 
להשם יתברך שיזכה גם הוא לכל זה וכו'.
עיין בזה בלקוטי הלכות ,אורח חיים ראש חודש 
הלכה ה' ,וביורה דעה הלכות ספר תורה הלכה 
ב' ,ובחושן משפט הלכות מתנה הלכה ה',
שביאר ,כי באמת שני הענינים הכל אחד .כי 
כשעושה מהתורה תפלה ,היינו שמתפלל לקיים
מה שנאמר בה בשלימות המעשה ובשלימות 
הכוונה וכו' ,נמצא שאז בשעה שמתפלל על זה 
ומשתוקק לזכות לזה ,מסתמא מדריגת התורה 
הזאת היא למעלה ממדריגתו ,והיא בבחינת 
נסתר ממנו ,בחינת נשמע ,מאחר שלא זכה עדיין
לזה רק שהוא משתוקק ומתפלל שיזכה לבוא
למדריגה הזאת ,נמצא שאז עדיין המדריגה 
הזאת אצלו רק בבחינת נסתר ,בחינת תפלה,
בחינת נשמע כנ"ל ,ואחר־כך כשמתפלל על זה 
הרבה וחותר כל כך עד שזוכה לבוא ולהשיג
המדריגה הזאת  -אז כבר הוא אצלו בבחינת 
נגלה ,בבחינת נעשה ,בבחינת תורה ,נמצא
שבחינה זאת שהיתה תחלה אצלו בחינת נסתר,
בחינת תפלה ,נעשה עכשיו אצלו בבחינת נגלה,
בחינת תורה.
נמצא שמה שמבואר כאן לעשות מבחינת תפלה 
בחינת תורה ,ומה שמבואר שם לעשות מתורה 
תפלה ,הכל הולך אל מקום אחד.
ועיין עוד בליקוטי הלכות בהלכות מתנה הנ"ל,
ובהלכות מעקה ,ועוד בכמה הלכות המיוסדים
על מאמר זה הנ"ל .עיין שם ותראה נפלאות 
גדולות מתורתינו הקדושה ,ודרכים נפלאים
ביראת ה' כל היום:
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תורה כ"ב

ביאור הליקוטים
חותם בתוך חותם  -סימן כ"ב
מפתח א' .היא מה שנראה מבואר כוונתו
הקדושה בענין הגוף [שצריך להודיעו וכו'] על
נפשו ורוחו החיוני ,בכח המדמה ושכל הנגלה,
להיות גם הם נחשבים לגוף ,כנגד עצם הנשמה
בשכלה וחכמתה הנסתרה מהאדם בעצמו[ ,וכן
מובן מדבריו הקדושים גם בשאר מקומות ,כמו
בחיי מוהר"ן (מעלת המתקרבים אליו אות כ"ג,
וע"ע כוכבי אור חלק אנשי מוהר"ן אות כ"ה
כ"ו) ,במעשה של ר' יצחק אייזיק]:
מפתח הב' .הוא מה שנראה כוונתו הקדושה
מיתרון החכם [שבמדריגה העליונה יותר],
להעם שלמטה מאתו .שגם נפשו ושכלו בנגלה,
תחשב ותהיה לנשמה ושכל הנסתר בחכמה
עלאה ,לחבירו שלמטה מאתו:
מפתח הג' .היא מה שמבואר לנו ,ממה שכתב
שעזות דקדושה הוא הקול דקדושה ,שכן זה
לעומת זה ,גם העזות דסטרא אחרא הוא הקול
דסטרא אחרא[ ,על פי הכללים הנ"ל בהקדמה
עיין שם (כלל השישי)]:
מפתח הד' .הוא מה שלפי זה עוד נבוא לדבר
בהמבואר מדבריו הקדושים ,שמהרועים דסטרא
אחרא והמה הכלבים וכו' ,תהיה [גם בפרטיות
כל אחד] עזות הנפש של הבשר והגוף[ ,והיא
קול צווחתם הנ"ל] .ונבין ונשכיל ,שזה לעומת
זה ,תתגבר ותצא קול העוז והעזות דקדושה
מהרועה [אבן ישראל] והמנהיג האמתי ,שמאיר
בו הארת השבעהרועים כמוב"פ .ושמחמת זה
בעצמו יש ביכולת להתגבר על הרועים דסטרא
אחרא בעזות [הקול] הזה ,ולקבל ולבוא על ידי
זה בעצמו בקדושת הארותיהם כמוב"פ:
מפתח ה' .הוא מה שלפי זה תרגיש יותר בעומק
ונועם דבריו הקדושים ,שמבואר מהם לענין

הקול הנ"ל ,שהוא היוצא בכלליות מהחכם
והמנהיג שבכל דור ,שהוא הנחשב כנשמה
לתלמידיו שלמטה מאתו[ ,שלפי זה ממילא
מבואר ,שמאתו בעצמו נמשך גם בפרטיות
קול עוז הנשמה שבכל אחד ,מהיותם כולם
נחשבים אליו לגוף בכלל כמוב"פ] .ושזה לעומת
זה ,נמצא קול הברת הסטרא אחרא ,דצווחין
ככלבי הב הב מזוני וחיי דגופא[ ,וכאשר תבין
מרחוק ,בהמובא לקמן בהמפתח יג' טו' שתפס
בזה לשון התיקונים ,של הפוגם בקול התפלה
דצווחין וכו'] ,עיין לקמן במפתח הנ"ל .כי לפי
הנ"ל יבואר לנו ,שמלחמת שני הקולות האלה,
הוא הוא מענין מלחמת שני מיני העזות הנ"ל,
הלוחמים זה כנגד זה .וקול ההברה המסייע
לצדו ,מעכב ומונע הוא מלשמוע קול העזות
דקדושה שכנגדו:
מפתח ו' .הוא העולה מדברי מהרנ"ת ז"ל על
התורה הזאת [בקשרי מסלת למודיו הקדושים,
שעל פי הכללים הנ"ל בהקדמה] שהשגת
הנשמע והנסתר והחכמה עלאה המוב"פ,
גם זה השגת הנשמה הנסתרה בחכמותיה
העליונות המוב"פ .דאי לא תימא הכי ,מאי
אלימיה דהאי מהאי ,ולמה יקל יותר לבוא בעדן
העלאה שמהנשמע והנסתר ,עד שיהיה שייך
לייעץ [באמצעות] חדות מעוזינו שבה ,לבוא
להשיג על ידי זה השגת הנשמה הנ"ל .אבל
באמת ,עיקר כוונתו בהעצה הזאת ,הוא על
פי מה שכתב בהנעשה ונשמע [שהם נגלה
ונסתר] הם תורה ותפלה .שלפי זה מבואר,
שיש ביכולת האדם להיות נכלל על ידי התפלה
במדריגת הנשמע והנסתר ,גם בעת ההסתרה
שהיא נסתרה עדיין ממוחו ודעתו[ ,מאחר שגם
עצם התפלה ,הוא בעצם מדריגת הנסתר הזה].
ומה שעל ידי [קול] בעזות דקדושה ,שנמשך
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על האדם מהתורה והתפילה שעוסק בהם כפי
מדרגתו [שהם נעשה ונשמע] ,נשמע ונתגלה
במוחו ודעתו גם באיתגלייא השגת הנשמה,
זה בעצמו השגת הנשמע ממש ,והתהוותו
לנעשה ונגלה ותורה המוב"פ כנ"ל ,עד שיש
לו מיד בחינת נשמע ונסתר ותפלה שבמדריגה
העליונה מזה ,וכן על ידי הקשר הזה בעצמו,
יעלה מדרגא לדרגא כמוב"פ .כי מיד אחר כך
צריך לעסוק בהתורה [וההשגה החדשה שירדה
אליו] ,ובהתפלה וכו'[ .כל זה העליתי מדברי
מוהרנ"ת ז"ל ,שבהלכות נשיאת כפיים הלכה
ד' (עיי"ש באות ד' -ו) ,תכלית המכוון מדבריו,
אף על פי שאין זה לשונו הקדושה] .גם עיין
לקמן שבארתי מדבריו הקדושים על אודות
המאמר חז"ל ,המבקש וכו' .שעיקר כוונתו בענין
התפלה ,הוא להתפלל ולבקש על מזוני וחיי
דנשמתא שבתענוגי השגותיה לקבל מאתה,
שעל ידי זה גם היא תתעלה אחר כך בהשגות
העליונות יותר .כי בכל זה מבואר יותר ,גם
ביאור מוהרנ"ת ז"ל הנ"ל .וגם נראה לעניות
דעתי ,שלפי זה יבואר לנו יותר ,מה שנתבטל
ונכלל האדם גם על ידי עצם התפלה באור
המדריגה היותר עליונה ,הנחשבתבבחינת אין
סוף כנגדו .כי זה הוא כעין המובא במקום אחר
(ליקוטי הלכות הל' ברכת הריח ה"ד אות י"ט),
כשכוסף האדם [והעיקר הוא הכיסופים בה
שעל ידי התפלה] להגיע לאיזה מדריגה ,נמשך
מאתה מיד על האדם ,מהתנוצצות האור שבה,
ועל ידי ההארה הזאת בעצמה ,זוכה אחר כך
האדם להגיע להמדריגה הזאת:
מפתח זיין .הוא מה שנראה מהשתוות הפרטיות
להכלליות בענין הנשמה והגוף הנ"ל המוב"פ,
שגם הודעת החכם מחכמתו והשגתו להעם
שלמטה מאתו ,הוא כעין הודעת הנשמה
להגוף בפרטיות מהשגותיה[ .וכן גם] להיפך,
מהשתוותם זה לזה ,נלמוד ונבין ,שבהודעת
והשפעת החכם לתלמידיו את הנשמע מהשגותיו
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(הוא) על ידי הקול הנשמע להם מאתו ,כן
ממש יגיע גם להגוף מנשמתו בפרטיות כעין
הקול הזה [למי שמזדכך כמוב"פ] .גם לפי זה
עוד נשים את לבינו בדבר הכרח דביקותם,
וקירוב הגוף להנשמה באופן שיהיה הלב שומע
מקול השגותיה ,שהוא כהכרח קירובו להנשמה
בפרטיות ובכלליות על ידי השמוש ,כדי לשמוע
בקול עזותה כמוב"פ[ ,כי להיפך בריחוקו ,לא
יהיה כלל בבחינת בשר] .ולפרש גם כן לפי
זה ,שהיינו הך כנ"ל .כי באמצעות קול העוז
ועזות [הנשמה] דקדושה שנשמע מאתה להגוף,
לשבירת עזותו .נשמע אחר כך להגוף על ידי
זה בעצמו ,גם מהשגותיה הנ"ל .ועוד תעמיק
יותר בכל זה כפי דברי מוהרנ"ת ז"ל שהבאתי
במפתח הקודם הנ"ל ,שגם קול התפלה המוב"פ,
הוא העיקר בכלליות קולות העזות שנשמע
לכל אחד שעוסק בזה .והוא היוצא בכל פעם
מהעלם ,להתגלות קול עוז שבהשגות תורתה
כנרמז לעיל[ ,כפי האתערותא דלתתא שבלימוד
ומעשה מצוות התורה בפשיטות שמקדימים
לזה ,כאשר נרמז על זה לקמן] ,עיין עוד במפתח
חית ,ובהשמטות סימן א' (נראה הכוונה על
ההשמטות שבסוף התורה עיי"ש ,ולענ"ד הכוונה
על ד"ה כל הקולות וכו' עיי"ש):
מפתח ח' .מה שיבואר לנו ,ממעמד השגת
הנשמה במדריגת הנשמע [כפירוש מהרנ"ת ז"ל]
הנ"ל ,שכמו כן ,תעמוד כנגד זה ,השכל הנגלה
[והחכמה תתאה] שבחיות הגוף ,במדריגת
הנעשה .ולפי כל זה ,עוד תרגיש יותר נועם דבריו
הקדושים בעצת השמוש שמייעץ להגוף ,אשר
דקדק ופרט בלשונו הקדושה ,מצוות מעשיות .כי
עוד הטה את אזניך על ידי זה ,לשמוע נפלאות
בפשיטות פירוש הכתוב ,נעשה [בתחלה מצוות
מעשיות] ,ונשמע אחר כך בקול תורתו והשגתו,
שהוא הוא קול עוזו ועזותו המוב"פ כנ"ל .וכן
נבין לפי כל הנ"ל ,בענין הכתוב הן יתן בקולו
קול עוז ,שמביא על אודות קול העזות הנ"ל.
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כי גם לפי פשוטו ,סובב על השגת וקבלת קול
תורתו יתברך [שהוא הנשפע ויורד מעילא
לתתא ,על ידי כל המדריגות ,כאשר נרמז על
זה לקמן בהמוב"פ] .ובפשיטות פירוש הכתוב,
עושי דברו לשמוע בקול דברו [שמובא בסוף
המאמר]:
מפתח ט' .הוא בדבר הכרח הירידה לנסתר תורתו
ואלקותו יתברך [כשרוציםלהשיגו ולמוצאו ,עד
שיתהפך לבחינת הנגלה כמוב"פ] .שלכאורה,
למה יהיה זה לירידה וחטא [עד שמגיע העונש
על זה ,כמובן מענין דוד וישראל המוב"פ],
מאחר שהוא בהכרח ,וברצונו בעצמו יתברך.
אבל המבואר מלשון הכתוב והמאמר חז"ל
[אשר הביא לענין הזה] שהירידה נקראה בשם
מכשול[ ,כלשון הכתוב לפני עוור וכו' ,שרוצה
לילך בדרך הישר ולא להכשל חס ושלום] ,וזה
מורה ומודיע לנו ,שבאמת לא יהיה כלל רצונו
יתברך שיבא בה על האדם מצד עצמו אפילו
כחוט השערה ,כי אך במקום [השוגג או] האונס
וההכרח לבד ,שיבוא ויגיע על האדם מלמעלה
על פי דבורו בעצמו וכו' .כי מיד כשנוגע בזה
האדם מצד עצמו ותאוותו ,ולא מסיבת ההכרח
לבד ,יחשב זאת לחטא ועון ממש חס ושלום,
עד שנתענש על זה ,כענין דוד וישראל המוב"פ.
ועוד טרם נגמר דברינו בזה ,נפסיק באמצע
הענין ,ונבוא בתחלה עד:
מפתח יוד .הוא מה שגם בפירוש מוהרנ"ת
ז"ל הנ"ל ,עוד יבואר ,שבהכרח הירידה הנ"ל
והמוב"פ ,יבאר יותר בנפילת וירידת הנשמה
שכתב בתחלה .ושאם תהיה העליה ,בעדן עלאה
ועונג הנשמה והנעשה הגבוה יותר ,תהיה כנגד
זה כל הירידה ,לנעשה ועדן תתאה שבעונג
ותענוגי הגוף ,אשר תרד בו הנשמה באונס
והכרח על כרחה .וגם יותר יבאר לנו בכל זה
בלשונו הקדושה שהזכרנו לעיל ,על אודות
הגוף העז והחזק וכו' ,שכל תאוות הגוף שאינם
מוכרחים ,ויהיו בבחינת העזות דסטרא אחרא,
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הוא תכלית ההיפך מהעזות דקדושה ,שהוא
עיקר עליית עדן תענוגי השגת ותורת הנשמה
הנ"ל .כי ממילא מובן מכל זה ,כעין המובא
במקום אחר (מובא הרבה ועיין ליקו"מ ח"א
תורה ל"ג ותורה נ"ו ,ובח"ב תורה י"ב) ,שאף
על פי שבתוך ההסתרה נמצאים פנינים יקרים
יותר ,מתורתו ואלקותו יתברך .אבל מחמת שאף
על פי כן הם נסתרים שם בכמה וכמה מיני
חיפויים וכיסויים ,שמכסים וחופים עליהם ,קשה
וכבד יותר למוצאם .וכן מבואר ממילא בענין
ירידת הגוף ,והסתרת העלמתו מעזות תענוגי
הנשמה בתורתה והשגתה ,לרוב ועוצם החופה
והמכסה שעליה ,זה לעומת זה ,בעזות מדותיו
ותאוותיו הרעות [ותענוגיו שאינם מוכרחים]
הנ"ל והמוב"פ .שאף על פי שכל הזוכה והמתגבר
בעזות גופו ,כמאמר המשנה הוי עז כנמר,
בתמורה ותהפיכות תאוותו ורצונו בעצמו לרצון
אביו שבשמים יתברך[ ,כי בתכלית ההיפך הוא
מתבייש וממעט בתאוותו ותענוגיו ,לבל יסתפק
מהם רק בתכלית המיעוט וההכרח שעל פי
רצונו בעצמו יתברך] ,יזכה דייקא מתענוגי
גופו ובשרו ,לחזות ולהתעלות בתענוגי נשמתו
שבהמדריגה היתירה מתורתו ואלקותו יתברך,
[כי דייקא מבשרי אחזה אלקי כמוב"פ] .אבל
מעוצם וכובד הדבר ,אין ביכולת לזכות לזה,
רק בהתקשרות למשה משיח בעצמו [וכפי
התעלותו קודם הבריאה שבמדריגתו שלעתיד,
המובא לקמן במפתח י"ח והמוב"פ] .כי כל
הנפשות שזולתו ,העומדות במדריגת הבריאה
[שבשבעת ימי הרועים המוב"פ] ,אין צדיק
בארץ וכו' .גם דוד בירידתו ,אף על פי שנתעלה
אחר כך יותר כמוב"פ ,אבל מחמת שבכל זאת
פגם קצת כידוע (עיין זוהר ח"א ד"גע"ב ,וע"ע
ליקו"מ ח"א תורה ע"ב) ,ולא נזדכך בזה כראוי,
לא נמלט גם הוא מעונש מדת הדין שמתגבר
שם ,כאשר נבאר לקמן מהמוב"פ .גם לפי הנ"ל,
מבואר לנו בדבריו הקדושים אודות שצריך
לשבר את העזות של הגוף ,בקול העזות של
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האנחה ,שהפליא להביא על זה לשון המאמר
חז"ל ,אנחה שוברת גופו של אדם .על כי באמת
יהיה עצם הגוף והכרחיותיו ,בבחינת העזות
הנ"ל:
מפתח י"א .הוא מה שגם לפי הנ"ל יבואר לנו,
שהאב והבן המוב"פ לענין הנשמע והנעשה,
הם הם כעין החכם והתלמיד הנ"ל [שבמדריגת
הנשמה והגוף] .וכן מובן ומבואר ממה שנכנס
מענין פני משה ויהושע ,לענין הנעשה והנשמע
שבבחינת האב והבן כמוב"פ .כי אף על פי
שבפרטיות נמצא בכל אחד מהרב והתלמיד,
שני בחינות של הנעשה והנשמע .אבל בדרך
כלל ,נחשבים שני הבחינות יחדיו נעשה ונשמע
שנמצא בהרב ,למדריגת האב והנשמע לבד.
וכן כנגד זה ,בהתלמיד בשני בחינותיו האלה,
נחשב לנעשה במדריגת הבן לבד .גם ממילא
מובן ,שכמו כן יהיה בפרטי פרטיות הנשמה
והגוף שבכל אחד [כנ"ל במפתח זיין] ,ויתבאר
לך יותר לפי זה ,מה שרמזנו לעיל במפתח ט'
על אודות הירידה והעליה ,שגם הם כנגד
ב' הבחינות של הנעשה והנשמע ,שבבחינת
הנשמה והגוף בפרטיות[ ,ושבבחינת הנשמה
והגוף בכלליות ,שהם הרב והתלמיד כנ"ל.
וכל מה שנחשב גוף החכם לנשמה לתלמידיו,
אין זה רק מחמת שגם המדריגת נעשה שלו,
נחשב לנשמע במדריגות תלמידיו שלמטה
מאתו][ .ו]אף על פי שגם בהנשמה בעצמה
נמצא בחינת הנפילה והעליה ,וכן בהגוף .אבל
בדרך כלל ,נחשב הגוף לבד במדריגת הירידה
כנגדה .ואם תתגבר בו חס ושלום הרע ,שנאחז
מאד בבחינת הירידה כנ"ל ,נמנעה גם היא
מלהתעלות ולהתחדש בעליתה החדשה כנ"ל,
מחמת זה בעצמו שתתיירא מלגשת ולהתקרב
אליו כלל ,ובאמת אין ביכולת כלל להתעלות.
גם כבר רמזתי מה שנראה מדבריו הקדושים
בענין הגוף [שצריך להודיעו] ,שזה ענין הנפש
והרוח שנצטרפים בכל מדריגה לנשמת האדם.
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כי הנפש שבמדריגה עליונה ,הוא ככלליות
הנפש רוח נשמה שבמדריגה התחתונה כידוע
(מובא הרבה ועיין ליקו"מ ח"א תורה ס"ט) ,ואין
סוף כלל להמדריגות האלה .כי כפי העבודה
והאתערותא דלתתא שנמצא בכל אחד [והעיקר
הוא היראה והתפלה כמוב"פ] ,כן זוכה בכל פעם
לחלקי הנשמה ואלקותו יתברך ,שבמדריגה
היותר עליונה .וחלקי הנשמה ואלקותו יתברך
שבמדריגה הקודמת ,יתגלו ויהיו בו לשכל
הנגלה ,שבנפש ורוח החיוני שבהגוף שבו .עד
שתחל לפעמו רוח ה' ,שהוא רוח הקודש שנמצא
גם עתה אחר שפסקה הנבואה מישראל( ,ה)
[כ]מובא מזה במקום אחר (עיין ליקו"מ ח"ב
תורה ח' אות ח) :
מפתח י"ב .הוא על אודות המוב"פ ,שעצם
המצוה ודבריו יתברך שסביבות המצוה ,יהיו
בשתי הבחינות נעשה ונשמע ,שהם אב ובן,
מאמר השלם וחצי מאמר .ושעל מאמר השלם
יסובב הכתוב [משם רועה אבן ישראל וכו'] ,אב
ובן כחדא .כי שם נכללהכל[ ,היינו שגם החצי
מאמר ,נכלל בו] .ולא כן בעיקר מדריגת החצי
מאמר ,שבבחינת הבן .כי גם מחמת זה (מ)[ב]
עצמו שעיקרו הוא בבחינת החצי ויחצה ויתחלק,
עד שגם באמת לא יהיה רק במדריגת החצי והבן
לחוד .מכל זה תבין מרחוק ,שבעוצם אחדותו
יתברך בעצמו ,יצא מאתו קול דברו שבעצם
כל מצוה ומצוה ושבסביבותיה באחת ותכלית
האחדות לבד .ורק מפני משה ,שגם הוא כמאמר
החצי והמתחלק יחשב כנגדו יתברך[ ,ומכל
שכן למדריגות שאר נפשות ישראל שאחריה],
נתחלק האור לשתי המדריגות הנ"ל ,עד ששתים
זו שמעתי:
מפתח י"ג .היא מה שלפי כל הנ"ל יבואר לך יותר
מה שהבאתי לעיל במפתח ה' ,שכמו שבקילקול
העבירות יתגבר קול הברת עזות הכלביות והגוף
בתאוותיו הב הב ,שעל ידי זה עוברים יותר חס
ושלום .כן זה לעומת זה ,מצוה גוררת מצוה ,כי
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עיקר התיקון שבמעשה המצוות ,הוא שיתעורר
על ידם קול העצם של הנשמה שבפרטיות
וכלליות ,מדרגא לדרגא ,לדפוק ולעורר ולצוות
ולזרז את האדם ,על המצוה בקול דודה .אשר
מיחוד המדריגות זה בזה עד קול דברו בעצמו
יתברך ,אשר בעזות ותקיפת אלקותו ומלכותו
דקדושה קדשנו במצוותיו וצונו על זה .כי זה
בעצמו עשיית מצוותיו ותורתו יתברך המוב"פ,
מה שידבר אלינו על ידי בחינת משה שבכל דור
[ובאחדות ואמצעות דבריו הסובבת לכל מצוה
במשמרת למשמרת] כמובא לקמן במפתח י"ט.
ומרחוק תבין לפי זה ,גם מה שתפס לדוגמא
ענין הכתוב וידבר וכו' .אבל עיקר ההתעוררות,
הוא עד הקול דקדושה ממש שנשמע בעשיית
איזה מצוה .ומה שתפס לדוגמא קול קשקוש
מטבעות שבמעשה הצדקה ,יש לבאר בענין זה,
על פי מה שגילה למוהרנ"ת ז"ל (שיחות הר"ן
סי' נ"ח ,חיי"מ עבודת ד' אות קכ"ד ,ליקו"ה
הל' צדקה ה"א) ,שעיקר המצוה הנקרא בשם
מעשה ,הוא הצדקה .גם ממילא מובן ,שכמו
שכסף הצדקה [מחלקי הנפש שבו] יענה בקול
עזות דקדושה הנ"ל ,והיה מעשה הצדקה שלום
החותם הנ"ל ,כן גם להיפך חס ושלום:
מפתח י"ד .הוא מה שיש להתפלא בדבר המאמר
חז"ל המוב"פ על אודות אברהם אבינו ע"ה,
שהחליף את העונשים של כל הדברים בשיעבוד
מלכיות ,ורק עונש העזות נשאר בגיהנם .כי
לכאורה רחוק מאד הענין הזה מההלכה
המקובלת שרק הג' עבירות עבודה זרה וגילוי
עריות ושפיכות דמים ,גרועים הם יותר מכולם,
[להיות ביהרג ואל יעבור] ,וכמבואר גם משאלות
ותשובות המאמר הזה בעצמו ,שבוודאי כשחוטא
האדם בתמרי ועבודה זרה ממש חס ושלום,
אין גרוע מזה .והאי מאן דקץ ופגם בהעזות
ולא בתמרי ,למה זה יצא מן הכלל שבעונש
זולתו ,ויהיה מוכרח לסבול עונש הגיהנם הגרוע
יותר מכולם .וליישב את הפליאה הזאת ,נקדים
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בתחלה ונשים את לבינו ,למה שגם בלא זה
על כרחך דבריהם אומרים דרשוני וביארוני,
שעיקר הכוונה בענין השיעבוד מלכיות והשרים
העליונים שעליהם מלמעלה( ,ש)הם הקטרוגים
והדינים הקשים מהשם יתברך וצדיקיו בעצמם.
ושמחמת זהבעצמו נחלפים הם בעונשי הגיהנם,
שהם העיקרים יותר בשעבוד המר והקשה הזה.
[ועיין בענין זה גם במדרש רבה בראשית פרשה
מ"ד פירשו מ"ש נידונין בשתים ,אמר לו במה
עתה רוצה שידונו בניך וכו' ,אמר במה אברר
בגיהנם או במלכיות וכו'] .כי אם לא תבאר
ותפרש בדרך הזה ,תקשי לך על אודות שאר
היסורים והעונשים שנמצאים בעולם הזה ,וגם
בעולם הבא בצער בושת פני יהושע המוב"פ.
כי מי חשוד קודשא בריך הוא דעביד דינא בלא
דינא ,ובוודאי אין יסורים בלא עון כידוע (שבת
נ"ה .).אבל באמת מבואר יותר כל הנ"ל ,על
פי המובא במקום אחר (עיין ליקו"ה חו"מ הל'
גביית חוב מיתומים ה"ה אות ג) ,וגם בשאר
ספרי אמת (אפשר הכוונה על המובא הרבה
בכל ספרי קבלה בסוד שבירת כלים ומיתת
המלכים המרומזים בפסוק ואלה המלכים וכו'
ודו"ק) ,שגלות המלכיות התחיל מיד בתחלת
הבריאה ,אך עיקר התהוותו ,היתה אחר כך
בגלות מצרים ,שנחשב מימי אברהם שבברית
בין הבתרים ,וכל מיני יסורים ועונשים נכללים
ונכנסים תחת הסוג הזה כנ"ל .ועוד נבא מכל זה
למה שמבואר מדבריו הקדושים [כפי ששמעתי
מהם בעל פה] עצם הלשון שיצא מפיו הקדוש,
שבפני יהושע והדומים אליו ,לא נמצא שום
חטא ועון כלל .כי לכאורה לפי זה יש להתפלא
מאד ,למה באמת יגיע לו לסבול עונש צער
הבושה[ ,ושיהיה] במיעוט אור פניו עד פני
הלבנה דלית לה וכו' .אבל כפי שמבואר מדבריו
הקדושים באות ה' על אודות הגוף העז וחזק
בהתאוות [שמהם כל העבירות] ,וממה שזה
לעומת זה יתעלה בשר הגוף הנעשה במצוות
התורה שבנגלה ,לשמוע ולקבל ולהתהווה
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על ידי זה בעיקר מדת קול העזות דקדושה
שבמדריגות הנשמע והנסתר[ ,כמבואר כל
זה מדבריו הקדושים ועל פי המפתחות הנ"ל].
יצא לנו בדרך כלל ,שעל זה לבד עמדו רגלי
אבותינו לקבלת התורה בהר סיני [וכמובא
מזה בדברי חז"ל (ביצה כ"ה ע"ב ובפרש"י שם
עיי"ש)] ,לזכך עזות ירידת הגוף ותאוותו הנ"ל,
עד שיתהפך ויתאחד בתכלית הענוה והבושת
פנים שכנגדו יתברך ,ובזה לבד נחלק פני משה
מפני יהושע ....וכמו שבקדושה ,נכנסים כל
המדריגות תחת שני סוגי המדריגות של משה
ויהושע הנ"ל .כי תכלית הגדול והעליון הנ"ל,
יתעלה בבושת פניו הקדושים שמהשם יתברך
לעונג ועדן העילאה לגמרי שבמדריגת הנשמע
כמוב"פ .ותלמידו שאין זוכה כל כך להתגבר
בתורתו ותפלתו שתהיה בתכלית הבושה הנ"ל,
לא יעמוד כנגדו רק במדריגת העדן תתאה,
שבמדריגת הנעשה הנ"ל .כן גם להיפך חס
ושלום ,במכשול העונות והחטאים הנ"ל ,יש מי
שחוטא בעזות תאוותיו בעצמם ,שהוא בתכלית
מדריגה התחתונה .אף על פי שגם בזה מחולק
כל אחד מחבירו ,אבל בדרך כלל ,נחשבים כולם
למדריגה התחתונה ,המכוונת בסטרא אחרא
זה לעומת זה ,ותכלית ההיפך ממדריגת משה
הנ"ל ,עד שיסובב עליהם מאמר המשנה ,עז
פנים לגיהנם [וכאשר נבאר בזה לקמן במפתח
כ"ד כ"ה] ,מחמת שבאמת לא נשאר מדת העזות
רק בעונש הגיהנם בעצמו כנ"ל .ויש מי שהוא
מתגבר כנגד עזות תאוותיו בעצמם ,עד שגם
כל חטאיו שנכשול בהם ,זה רק מצד השוגג או
מחלוקת עצתו וספיקותיו כנ"ל ,והואמדריגת
הבינונים ,אשר אינם יורדים לגיהנם ,כי כבר
נחלף כל העונשים של כל הדברים אשר עברו
עליהם בשעבוד המלכיות לבד כמוב"פ .ואף
על פי כן ,אינם נתעלים במדריגת העדן עלאה
כמשה בעצמו כנ"ל:

תורה כ"ב

על אודות הגוף שיש בו עזות מבחינת הכלבים
עזי נפש וכו' המוב"פ ,שיחטא ויעוה בעזות
תאוותיו ממש כנ"ל ,נעשה הוא בעצמו על ידי
כל חטא ועון בפני הכלב שנזכר במאמר המשנה
המובא על זה בפנים ,להוציא בכל פעם יותר
קול ההברה והעזות דסטרא אחרא הב וכו' הב
וכו' ,מזוני וחיי דגופא .עד שמתחבל ומתענש
ויורד על ידי זה בעומק (בשאול) [השאול]
והגיהנם הנ"ל[ .שמעתי מאבי ז"ל בשם מוהרנ"ת
ז"ל ,שדיבר פעם אחת מענין הזה של השכר
והעונש ,ואמר .שאחר כל מה שמביא מזה
[בדבריו הקדושים ובשאר ספרי אמת] ,אין
שום אופן ויכולת כלל להגיע ולהביא במוחינו
ודעתינו את ציורי מהותיהם ואיכותיהם] .גם
מבואר ונראה מדבריו הקדושים ,שצער הבושה
גדול מאד יותר מעונש גיהנם ,שהכוונה היא,
על צער הבושה שמתביישים בעונשי הגיהנם
בעצמו .ושאם גם במיעוט שכר העדן יתבייש
ויכוה כל צדיק מחופתי חבירו [הנחשב כנגדו
בפני החמה ויתרון פני משה על פני יהושע
המוב"פ] בצער גדול ועצום ,עד שכפלו חז"ל
ואמרו ,אוי לאותה בושה ,אוי וכו' .נלמוד מזה
אלפי אלפים קל וחומר ,להעומד חס ושלום בפני
הכלב שבעזות הגוף בעון ממש כנ"ל ,ובקול
ההברה שבו בהמחבלים ומשחיתים שמורידים
אותו בעונשי גיהנם הקשים והמרים ,שאז אין
לשער כלל עוצם הבושה הזאת ,בצער ומרירות
גדול ועצום ,העולה בכפלי כפלים יותר מצער
המכאובים שבעצם העונשים של הגיהנם
כנ"ל .כי בזה שדיבר אז מענין יסורי העולם
הזה ,שהעיקר הוא צער הבושה שבהם ,נראה
מבואר ,שסבב בכל זה לפרש ולהביא ראיה
לצער הבושה שלעתיד [שדיבר בזה בתחלה
ואחר כך] ,שגם בזה תוגדל לכל אחד צער
הבושה שבמדריגת החטאים ,יותר מהצער
שבעצם היסורים והעונשים הנ"ל:

מפתח ט"ו .הוא מה שבכל הנ"ל תבין מרחוק מפתח ט"ז .הוא מה שמבואר על אודות שני
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המדות ,עזות ובושת הנ"ל ,שנמצאים בהם
לטוב ולרע חס ושלום ,ובזה ובזה יעלו וישלטו
בהפנים של כל אחד .כי ממה שבעזות דסטרא
אחרא הוא בהפנים ,ממילא מבואר שכמו כן
זה לעומת זה ,גם מדת העזות דקדושה ,הוא
בהפנים .וכן ממה שבקדושה תהא מדת הבושת
בהפנים ,ממילא מבואר ,שכמו כן בהסטרא
אחרא ,למי שיש לו בושת [במקום שמוכרח
להעזות] ,הוא גם כן בהפנים של כל אחד .גם
ממה שמבואר מדבריו הקדושים ,שבקדושה
תהיה מדת הבושת להגוף והבן והתלמיד,
כנגד נשמתו ואביו ורבו .וכן מדרגא לדרגא,
עד בושת פני משה מאבינו שבשמים בעצמו
יתברך .ממילא מבואר ,שמדת העזות מלכותא
קדישא ,השתלשל גם כן מדרגא לדרגא לכל
אחד כנגד הקטן מאתו ,ושלא קם עוד בישראל
כתוקף העוז ועזות פני משה [כאשר נבאר ונרמז
לקמן] ,אף על פי שעוד מתבייש גם בזהמפני
השם יתברך כנ"ל .וכן ממה שבתחלת מאמרו
הקדוש מענין הגן עדן והגיהנם ,שנמצאים גם
בעולם הזה .מבואר ומרמז יותר בתעלומות דבריו
הקדושים שדיבר אחר כך על אודות המשנה
עז פנים לגיהנם ,ובושת פנים לגן עדן .שממילא
מבואר ,שכמו שבנעשה ונשמע מעולם לעולם
[ולדוגמא תפס מעולם המעשה הזה להעולם
וכו'] ,נרשום על ידי זה ,בעדן העלאה ותתא .כן
זה לעומת זה ,יהיה גם העונש חס ושלום ,בגיהנם
העליון והתחתון שבעולם הזה כנ"ל .ומשאר
ביאורי דבריו הקדושים מזה על זה אשר רמזתי
לעיל ,תבין מרחוק ,שכל השכר והעונש אשר
בהם ,יהיה מדה כנגד מדה .כי כל אשר יתבייש
כנגד נשמתו ואלקותו יתברך ,ויבטל עזות גופו
שבתאותיו ורצונותיו ,להפך אותם לרצונו ועזותו
יתברך בעצמו כנ"ל ,יאכל פרי מעלליו ,ויתענג
כמו כן בעזות מלכותו יתברך שבעדן העלאה
ופני החמה כנ"ל .וכל אשר בתכלית ההיפך חס
ושלום ,יסלק את הבושה ויגביר על עצמו את
עזות פניו שבכלביות ובהמיות גופו ,לבריאת
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המחבלים שבו ,עד שיוציאו מאתו גם על ידי
זה בעצמו קול ההברה והעזות בסטרא אחרא
כנ"ל [כי עבירה גוררת עבירה] ,ירד על ידי זה
להגיהנם ובור תחתיות המוב"פ ,עד שיגיע לו
צער הבושה רבי רבבות פעמים ממה שהיה
סובל בעצמו בעולם הזה .ואולם ,גם הבינונים,
אף על פי שלא חטאו ועוו בעצם העונות שעל
ידי עזות התאות לבריאת המחבלים כנ"ל ,אבל
מחמת שגם בתכלית ההיפך ,לא זכו לעצם
הענוה והשפלות והבושה הנ"ל שכנגדו יתברך,
כירא בשת [משיח בעצמו] המוב"פ ,העולה
בראשית ולמעלה מכולם כנ"ל .מוכרחים כמו כן
להשפט בשעבודם והכנעתם וצער בושתם ,אשר
יתביישו מאתו ומעוז מלכות דיניהם הקדושים,
כפלי כפלים כנ"ל:
מפתח י"ז .הוא מה שלפי כל זה עוד יבואר
לנו ,מה שקרא להעומדים בתכלית מדריגה
העליונה ,בשם מוכיחי הדור ,על שמהם לבד
יוצא קול העזות דקדושה מעילא לתתא [בכל
המדריגות שבנפשות ישראל] בתורה ומוסר,
לבייש ולהגיד לעמי פשעם וחטאתם ,כמבואר
גם מענין הכתוב הנ"ל שמביא על זה ,כשופר
הרם קולך וכו' .כי הוא המוכיח ומבייש במדת
העזות [שבפני השגתו וקול חכמתו] ,גם לפני
יהושע על פגם כל שהוא ,ומכל שכן וכל שכן
למי שחטא בחטא ועון ממש .ושגם קול העוז
והעזות הזה ,הוא הוא קול תורתם שבעצם פני
השגתם ונשמתם ,בחכמה עלאה דעילאה כנ"ל.
[[ו]מה שקרא אותם בלשון רבים ,מבואר על
פי המובא במקום אחר (תיקו"ז תיקון ס"ט ועיין
בהקדמת הספר לפני הכללים) בשם הזוהר
הקדוש ,שהתפשטותא דמשה בכל דרא ודרא,
וגם נשמתו תתחלק לכמה ניצוצות ,כמו שגם
שאר כל אחת מהששים רבוא נשמות יתחלקו
ויהיו במספרם כפלי כפלים כידוע (שער
הגילגולים פרק יא)] .ולרמז יותר בכל זה נבא
בתחלה עד:
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מפתח י"ח .והוא מה שלפי הנ"ל יבואר לנו לענין
החכם העליון ופני משה בעצמו ,שבהתעלותו
בכל עת ,ומכל שכן לעתיד ,גם (במתן) [ממתן]
תורה כאשר הבאתי מזה במקום אחר (מובא
כמה פעמים בדברי המחבר ועייןבסוף ההשמטות
שבסוף הספר) ,זוכה כמו כן לנשמה יתירה,
ונשמתו הקודמת תהיה בו לנפש ורוח ושכל
הנגלה שלו כנ"ל .ואגב אורחא יבואר לך יותר
לפי זה ,גם מה שכתבתי וביארתי יותר שם
בסעיף קטן א' ,את הסתירות של הכתובים
ומאמרי חז"ל ,לפי שיחתו הקדושה (עיין שיחות
הר"ן סי' נ"ד) ,השם יתברך אינו עושה ב' פעמים
וכו' .וגם תבין מרחוק בחידתו הנעלמה ,לרמז
על הפלגת מעלת המוכיח ,שכדי לקבל את
תוכחתו ,מוכרח להתמלאות הידים בהארת
השבעה רועים .כי לפי הנ"ל יש לבאר ,שלעוצם
מעלתו הנשגבה ,לא נחשב בין השבעה רועים
רק נפשו ורוחו לבד ,כי גם זה נחשב לנשמה,
במדריגות הנשמות של שאר הרועים .אבל
עצם נשמתו שבדבר המוכיח הנ"ל ,הוא נשמת
ורוח שבנשמע נסתרות תורת ותפלת פני ה'
בעצמו [וכאשר נדבר מזה לקמן] ,אשר יעננו
בקולו ,ההולך וחזק עד בלי די ,למתן חכמתו
התורה ,והתגלותה בקולות הרועים הנ"ל [אשר
באו למספר שבעה] ,כי כולם יחד ,בצירוף
קול נפשו שעומד (בשניהם) [ביניהם] כנ"ל,
מוכרחים לקבל משם בידי האמונה שבהם.
כי עצם נשמתו לבד יהיה במדריגת המוכיח
המוב"פ [גם לנפשו ,ומכל שכן] לנשמותיהם
שבמדריגת נפשו ,ועיין לקמן שנוסיף לבאר
בזה .ולפי כל זה תבין ותרגיש אחי ,גם בנועם
דבריו הקדושים ,שאחר אמירת תורתו פרט
ואמר לענין קול המוכיח ,שהוא בבחינת קול
השופר [של העזות] .ועוד מה שהביא לענין
שבעת הרועים את הכתוב שבעת ימים וכו',
תרגיש מרחוק רמזיו הקדושים ,על עצם יום
[הש'מ'ונ'ה'] קול השופר הנ"ל ,שבו נימול ונשבר
ערלת ועזות הבשר ,על שגם כל שבעת ימי
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[הבריאה והתורה] שבכלליות הרועים ,נשפעים
ומקבלים את הכח והעזות מיום הש'מ'ונ'ה' וקול
הנ'ש'מ'ה' של מעלה הנ"ל ,אשר עלתה בראשית
[כל הבריאה והתורה שבהם] כמוב"פ:
מפתח י"ט .על אודות המבואר מדבריו הקדושים,
שגם פני משה בעצמו העולה על כולם ,ואין
לו להתבייש כלל משום אדם ,יש לו להתבייש
מהקדוש ברוך הוא .כי אם לית מחשבה תפיסא
כלל בהדברים העומדים ברומו של עולם כאלה,
אבל מאחר שכבר הורידם והציעם בפנינו שגם
זה הוא בושת פנים להנשמה והחלק אלקי ,מה
שלא הגיע עדיין לתורתו ותפלתו שבאורו האין
סוף בעצמו יתברך ,שגם הם [משאר מדותיו
יתברך ,אשר] אין להם סוף כאחדותו בעצמו
יתברך .ועוד כפי שלפי כל זה ממילא מבואר,
שגם אין סוף ותכלית כלל להבושה הזאת ,יש
להתפלא קצת לפי זה ,מה שלא הזכירו חז"ל
ענין הבושה ,רק על פני יהושע והקטנים מאתו,
ולא גם על פני משה בעצמו שמתבייש מהשם
יתברך הנ"ל מהמוב"פ .ואם תאמר שיש ליישב
זאת ,במה שמבואר מדבריו הקדושים ,שאף על
פי כן נכלל משה משיח באורו האין סוף יתברך,
עד שזוכה כביכול גם לתורתו ותפלתו יתברך
לאין סוף כלל .אבל גם בזה יש להתפלא קצת,
כפי הכלל המבואר מדבריו הקדושים במקום
אחר (מובא כמה פעמים ועיין לעיל מה שצוין
במפתח יח) ,שגם בחינת משה משיח הזוכה
לזה ,נתעלה גם הואאחר כך בכל פעם יותר,
ממילא מוכרח לומר ,שאף על פי כן גם הוא
יבוש ויתבייש בכל פעם מאורו האין סוף בעצמו
יתברך .ומכל שכן בענין הצדיקים שתחתיו ,יש
להתפלא מאד גם בלא זה בגוף המאמר חז"ל,
אשר אמרו שכל צדיק נכוה וכו' ,ואוי לאותה
בושה כו' ,אם כן יבושו עמי לעולם חס ושלום,
[כי הלא כל מה שיעלה התחתון וישיג יותר ,יעלה
הגבוה מאתו עוד יותר] .ובהכתוב המוב"פ ,כפול
ומבואר ,שלא יבושו עמי וכו' .אבל הנראה לפי
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עניות דעתי לישב בכל זה ,כפי המבואר מדבריו
הקדושים על אודות הכתוב משם רועה וכו',
שבמאמר השלם שקודם הבריאה ,יהיה כחדא
ובאחדות נשמע האב ונעשה הבן .וכפי שעוד
יבואר לך מהמפתחות הנ"ל ,שבזה מבאר יותר
גם שלימות התיקון של אחדות ודביקות עצם
הנשמה בבשר הגוף המוב"פ ,ושזה גם אחדות
העזות והבושת דקדושה המובן בפנים[ ,שבאמת
ובשלימות התיקון ,יתאחדו ואל יתפרדו] .כי
העזות הוא מצד האב והנשמה ,והבושת הוא
מצד הבן והגוף ,שגם בזה עיקר התיקון והחיים,
שיהיו דבוקים ואחודים יחדיו בתכלית האחדות.
ואולם ,כמו שמלמטה ואחר הבריאה ,לא נקרא
כל מדה ומדריגה כנגד התחתונה מאתה רק
בשם המושאל קודם הבריאה .אבל עצם השם
שלה ,הוא אחר הבריאה .כן אחר כך להיפוך,
כשזוכים להתעלות בראשית המוב"פ [ביום
ההוא וכו'] שבאור האין סוף ,למעלה מז' ימי
הבנין והבריאה שבאור האין סוף כנ"ל ,יסובב
ויעמוד השם המושאל ,רק על תחתיות המדריגה
שבכל אחד ,כנגד העליונה מאתה ,להקרא בשם
אחר הבריאה ובושת הבן המוב"פ .אבל באמת,
יהיה שם גם בושת הבן בתכלית האחדות ועזות
האב ,שבראשית קודם הבריאה ותפלת השם
ממש ,ולא בשם המושאל .ושגם מעוצם אחדותו
של פני משה לאבינו שבשמים קודם הבריאה
הנ"ל ,תדבר בתוך גרונו נשמתו ורוח עצמיותו
בעצמו יתברך את תורתו ותפלתו ,עד שבשם
העצם והאמת האמיתי תהיה לתורת ה' ותפלות
ה' ממש כנ"ל .וגם אם בחיי העולם הזה[ ,וכן
אחר כך קודם גמר התיקון שלעתיד] ,אין זוכה
לזה רק משה לבד ,מעוצם אתערותו דלתתא
בתכלית מדריגת הענוה והשפלות יותר מכל
האדם [מאחר שזוכה להתבייש גם בפני החמה,
כנגדו יתברך] ,על אשר גם הוא נחשב [על
כל פנים בשם המושאל] למאמר החצי ,כנגדו
יתברך .אבל מעוצם התגברותו ברוב השלום
והאחדות לאבינו שבשמים בעצמו יתברך כנ"ל
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מהמוב"פ ,יבקש ויחפש ביום ההוא ,למצוא
ולהעלות גם את האובדים ,במאמר החצי ,מפני
(תלמודו) [תלמידו] והלאה ,ויפריח כתמר גם
לדעת המחצים ומתחלקים מאתו לגמרי בעזות
ושררה [להחליף ולהמיר וליתן את העזות להגוף,
והחלושות והבושת להנשמה חס ושלום] עד
שירדו בור תחתיות וצער הבושה שבו בכפלי
כפלים כנ"ל .אבל על ידי צער בושת הפגם
והעון הזה בעצמו ,יחזרו ויעלו ויוכללו ויתאחדו
בו כנ"ל ,עד שלא יבושו עמי לעולם .מאחר
שבכל המדריגות שמאז והלאה ,לא יהיה עוד
הבושת בצער [ושם העצם חס ושלום] ,רק
בשם המושאל לבד ,באופן שיתעלו בכל פעם
יותר כנ"ל ,עד שיהיה נחשב באופן אחד ,כאלו
הוא מקבלמהם חיי תורתו והשגתו שבלימודיו
ועצותיו המוב"פ ,אף על פי שבאמת גם היא
היתה מתחלה תורת ה' בעצמו .כי גם הלא מצדו
לבד כל האחדות ותיקון התחברותם שלעתיד
הנ"ל ,ודוק היטב כי אי אפשר להאריך בדברים
נעלמים כאלה:
מפתח כ' .הוא המבואר מכל הנ"ל בדרך כלל,
על אודות עזות המלכות והשררה דקדושה,
שהוא הנשתשל מריש כל דרגין עד סוף כל
דרגין .כי גם בפרטי פרטיות ,מוכרח שיהיה כל
איש שורר ומושל כרצונו בבני ביתו ,והקטנים
מאתו .והוא השלום שנמשך מהמוכיח כמוב"פ,
שבו תלוי ועומד גם השלום הכללי שבין ישראל
לאביהם שבשמים כמובן בפנים .אשר ממילא
מבואר ,שכל זה הוא לעוצם קישרי המדריגות זה
בזה ,עד הכנעת ובושת פני משה מהשם יתברך
בעצמו .כי הוא לבד ימלוך ויתאזר וילבוש גאוותו
ועזותו דקדושה שעל כולם .כי מאחר שגם אצל
השם יתברך נמצא בחינת תורה ותפלה ,שהם
נעשה ונשמע ,ממילא מבואר ,שכמו כן יתצמצם
כביכול גם השם יתברך בעצמו למדת העזות
שבבחינת הירידה הנ"ל ,ושהוא גם כן בסוד
לבוש הגוף הנ"ל .כי כל כלליות הנשמות ,וגם
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פני משה בעצמו ,נחשב לגוף ונעשה ובן כנגדו
יתברך .גם ממילא מבואר ,שאף על פי שלא
עשה את כל הגוף הזה ,רק כדי לרחם עליו,
ולהשפיע בו מטוב השגתו המוב"פ .אבל מחמת
שנאחז בהירידה הזאת ,התגברות המלכיות
ושריהם העליונים ,שבמדת הקטרוגים והדין
כנ"ל ,למנוע את כל אחד בפיתויי והסתות עזות
הגוף לכל התאוות והמדות הרעות [כי הוא
הוא מעזות מלכותא שבכלליות כמוב"פ] ,כן
גם כמו שמאש יצאו ,כן האש תאכלם כידוע
(מובא הרבה ועיין ליקו"ה הל' חלב ודם ה"ג
סוף אות ד) ,כי הם המסיתים ,הם המקטריגים,
לשעבד ולייסר את כל אחד ביסורים שונים
כנ"ל ,שהעיקר הוא הבושה שבהם כנ"ל ,והוא
מדה כנגד מדה:
מפתח כ"א .הוא מה שלפי כל הנ"ל ,יתבאר לנו
מעט משאר דבריו הראשונים אשר פתח בהם
את המאמר הזה [בעת הכתיבה כמוב"פ] .ונראה
לכל מעיין שהוא מדבר כמו בלשון חידה ,שיש
חותם ,ויש חותם בתוך חותם .חותם הוא ,כי יש
מוכיחי הדור ,והם בחינת רגלין ,ונקראים רגלין
על שם שהם לימודי ה' ,שלומדין כביכול את ה'
וכו' ,עיין היטב בפנים .כי אם אמנם כל דבריו
האלה ,עומדים ברום גבהי מרומים ,ומקובלים
ונפתחים מעט כחודו של מחט ,במפתחות
רשב"י והאריז"ל אשר קדמוהו ,שכל נשמות
ישראל והשגותיהם וחלקי חכמותיהם הם מחלקי
אלהותו יתברך ומדותיו ממש כביכול ,ומכנים
ומלבישים את דבריהם בלבושים הגשמיים
והמוגבלים ,שכל מדותיו וחלקי אלהותו יתברך
נשתלשלים ויורדים מעולם לעולם ,וממדריגה
למדריגה כנודע (מובא הרבה מאד ועיין ליקו"מ
ח"א תורה ל' אות א) .אבל כבר הודעתי בדברי
כמה פעמים ,שעל כל הצדיקים שהיו מעולם,
נתעלה ונתרומם משה משיח האמיתי ,להתחדש
בהשגתו בהתחדשות נפלא ונורא שלא היתה
עוד כזאת ,וגם אם הוא קנקן חדש באורייתא
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דעתיד לאיתגליא וכו' ,אבל הוא מלא ישן ועתיק
דעתיקין,בפנימיות הנגלה שבתורתו יתברך,
אשר ניתנה בכתב ובעל פה ממשה ליהושע
וכו' .ונקדים בתחלה ,ונשים את לבינו להמבואר
מדבריו הקדושים( ,לפי זה) [ש]יש להתפלא
קצת במה שאחר כך שכשהולכים ומוכיחים,
נקראים ידי מקבלי התורה ,בשם החותם
השני .כי לכאורה ,כפי ביאורו הקדוש בענין
החותם ,אין שום שייכות כלל לידי המקבלים
האלה ,לכנותם גם כן בשם חותם ומכסה לסוד
המעין הנ"ל .וגם אם אמנם שבכל זאת ,יהיה
יד המקבלים לחותם השני הזה ,למה יגרע ולא
יהיה בכלל החותם הזה ,גם סוד הרגל ועקב
המוכיחים בעצמם [שעוסקים להוכיח אחר
החותם הראשון] .כי הלא מבואר גם כן בסוף
דבריו הקדושים ,שדייקא מסוד העקב שבהם,
תשמעו את כל המשפטים לתוכחה הזאת.
וליישב את הפליאה הזאת שוב נשוב בתחלה
לדברינו הנ"ל ,ונבא עד:
מפתח כ"ב .והוא מה שיבואר לנו לפי כל הנ"ל
על אודות הזיכוך של הגוף הכללי ,שהוא כלליות
נפשות ישראל שירדו בכלליות הבריאה ,וכן
בפרטיות כנ"ל ,שהעיקר מוכרח לזכך ממדת
העזות [הכולל לכל התאוות והמדות הרעות,
שמהם כל העבירות כנ"ל] ,וזה על ידי שמגבירים
עליהם את הבושה ואת הכלימה ,ממיעוט
השפע ,ורוב היסורים והעונשים שבעולם הזה
והעולם הבא כנ"ל[ ,ושזה דייקא מצד רחמנותו
יתברך כנ"ל] .כי לפי כל זה יבואר לנו ,שגם
על זה לבד יסובב כל הגזר דין המוב"פ באות
א' .ועל אשר באמת לא יהיה קול העוז והעזות
הזה ,רק בתורתו והשגתו כנ"ל ,תרגיש בכפלים
נועם דבריו הקדושים שכתב על זה ,שהדין הוא
התורה ,ושעל זה יסובב הכתוב חתום תורה
וכו'[ ,כי זולת ביאורינו הנ"ל ,יש להתפלא קצת
מפשיטות כוונת הכתוב ,על כלליות התורה] .גם
מאשר יבואר לנו לפי זה ,שגם פני משה בעצמו,
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מוכרח לקבל קול העזות הזה [שהוא בדבר
התוכחה והדין של השם יתברך בעצמו כנ"ל],
בתיקון ידי האמונה שבו ,תבין ותרגיש מרחוק
גם בנועם ועומק דבריו הקדושים ,שהפליא
להביא בסוד הידים האלה ,את הכתוב כאשר
דיבר ה' ביד משה[ ,כי לכאורה יתפלא המעין
גם בפשיטות כוונת הכתוב] .ועוד ניתן ריוח בין
פרשה לפרשה ,ונפסיק את הענין לבא מכל
זה עד:
מפתח כ"ג .מה שלפי כל זה תבין מרחוק ,שגם
מכותלי דבריו הקדושים הנ"ל ,ירמז לנו בנפלאות
העצות שנותנין המוכיחים להשם יתברך בעצמו
כביכול .ואולם ,לקרב מזה על השכל ,מוכרח
בתחלה לפי עניות דעתי להציע לפני המעיין
בדרך משל ,על השם יתברך ובריאתו הנ"ל,
שהוא כמו החכם ומשכיל בחכמתו המצאה
נפלאה ,להיות מאתה עונג ועדן נפלא בלי
שיעור ,אבל לא יהיה שום אופן להוציאה אל
הפועל ,כי אם על פי כלי האומנות [גיצאג (עיין
חיי"מ מעלת המתקרבים אליו אות כ"א עיי"ש)]
הנפלא ,שממציא לזה בתחלה .ועם הכלי הזה
לבד הוא מתייעץ לעשות ולפעול פעולת
ההמצאה הנ"ל ,שאז נקרא ונחשב ,שהכלי הזה
נתנה לו את העצה בפעולת המצאתו ,מאשר
על ידו לבד יהיה כל העצה כנ"ל .כי מי כהחכם
קהלת ,ומי יודע פשר דבר [בין ישראל לאביהם
שבשמיםכמוב"פ] ,חכמת אדם תאיר פניו [כפני
החמה] ,ועוז פניו ישונא (עיין קהלת ח) לקבל
בתפלתו ולהמתיק חמה עוז אפו ,לאדונו יתברך,
העולה תחלה בהמח והחכמה עילאה דעילאה
שבקודם הבריאה לגמרי המוב"פ .כי אם זה
לבד עיקר העונג והעדן עלאה כמוב"פ ,אבל
דייקא מעוצם ריבוי העדן והעונג לאין סוף,
שמחמת זה מוכרח כמו כן ממש להגדיל כלי
הצמצום ויחידת העזות דקדושה שבעוצם
ותוקף מדת הדין והיראה הנ"ל מהמוב"פ ,עד
שלא היה מתקיים כלל כלליות בריאת כל

תורה כ"ב

העולמות ,וגם נשמות ישראל והצדיקים היו
נשארים עומדים מרחוק ,בראותם ושומעים
קול עוז תורתו יתברך ,שביום הח' הנ"ל[ ,והוא
הנחשב גם ליום הנ' כפי כלליות השבעת ימים
הנ"ל זה מזה ,כידוע (מובא הרבה ועיין תיקו"ז
נ"ח ע"ב ,וע"ע ליקו"ה הל' בהמה וחיה טהורה
ה"ד אות ט"ו)] .ועל כן עיקר העצה הנפלאה
דנפלאה לקבל משם ,הוא בפלא היועץ משה
משיח לבד ,כי הוא לבד נגש בכל דור לקבל
משם .ואם הוא מחולל מפשעינו ,וקאים בעדן
לאגנא עלן ,ולקבל בעצמו מלקיותא דמלכא מ'ח'
[קללות התוכחה הנרמזה לעיל] ,ומתבייש מאד
לפני השם יתברך כפני הלבנה שמתבייש כנגדו
כמוב"פ .אבל גם מהבושה בעצמה ,יהיה תכלית
זיכוך תענוגי גופו [אפילו באכילה ושתיה],
לעלות מהם לתענוגי [יום] הנשמה[ ,שנחשבה
בזה כנגד שאר הרועים כנ"ל] .כי אז דייקא,
נחקק ונתקבל בו תורת וחכמת אור פני החמה
של האין סוף בעצמו יתברך ,כחותם ממש ,והוא
המדריגה העומדת בקדושה ,זה לעומת זה כנגד
תכלית המדריגה שבהירידה דסטרא אחרא,
שנאמר עליה עז פנים לגיהנם כנ"ל .כי בתכלית
ההיפך יזכך ירידת גופו כנ"ל ,לבוא ולכנוס
גם בעוצם לבת האש ,ורשפי שלהבת הדין
העז והקשה כשאול וגיהנם הנ"ל ,עד שמוכרח
להסיר ולהטיל אז לגמרי מסאני רגליו .שכמו
כן ,במה שמוכרח אחר כך לקבל מאתו ,יהיה
כל העצה על ידי נפשות הצדיקים והקדושים
שבכל דור[ ,שעליהם יסובב הכתוב כל קדושיו
וכו'] .כי גם אחר כך ,בחקיקת והתקבלות אור
פני תורתו בפני הלבנה של הקדושים והרועים
הנ"ל ,מוכרחים גם הם ,כחותם וידי האמונה,
על כל פנים לסבול מאד ,ולשבר מניעות רבות
כנ"ל .וכן אחר כך בכלליות נפשות ישראל,
הוא מתייעץ כמו כן להשפיע ולהאיר מחיי
השגותיו גם לשאר כל הנבראים שבכל העולמות
[(ונעשה) [ומיושב] מה שמובא במדרש (בר"ר
פ"ח ,רות רבה פ"ב) ,שנמלך ונתייעץ עם נשמות
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הצדיקים ,ובמקום אחר מובא (ליקו"מ ח"א תורה
י"ז אות ח) ,שגם עם שאר נשמות ישראל נתייעץ
לכלליות הבריאה] .כי כמו שלכלליות הבריאה,
הוכרח כביכול להעצה הכלליות של נשמות
ישראל ,כן גם לנשמות ישראל בעצמם ,הוכרח
כביכול לעצת הצדיקים שבהם .וכן גם לנשמות
הצדיקים שבהם ,הוכרח [ומוכרח] כביכול,
לעצת המוכיח העליון ,משה משיח בעצמו.
ומכל זה שוב נשוב ליישוב הפליאה הנ"ל ,כי
כפי המבואר מכל הנ"ל ,שכהכרח הנשמה
להגוף[ ,וחיבורם שלעתיד אחר התחיה] ,כן
מוכרחים גם האב שבקודם הבריאה ומאמר
השלם ,להתחבר למאמר החצי של הבן ואחר
הבריאה ,דייקא אחר הולדת והתגלות מחיצתו
והתחלקותו[ ,ולא כהתאחדותםלגמרי בהיות
עדיין הבן במוח האב ,קודם ההולדה והבריאה
לגמרי] .כי לולא ההכרח ורצונו הנעלם יתברך
בזה ,לא היה שום בריאה כלל .ואם אף על
פי כן נאחז ממאמר החצי והגוף ,התגברות
המחצה והתחלקות לגמרי ,שהוא סטרא דמותא
חס ושלום .מתגבר כנגד זה ,תכלית האחדות
לגמרי שבמאמר השלם וקודם הבריאה לגמרי,
עד שיחזור ויתחבר עמו גם אחר התחלקותו,
שזה לבד עיקר החיים האמיתיים גם להנשמה
שבפרטיות ובכלליות ,שהוא השם יתברך
בעצמו ,שגם פני משה מתבייש מאתו .כי אף
על פי שגם בלא זה הוא חי לעד ,אבל כביכול,
עיקר מה שישמח בתענוגיו וחייו הטובים ,הוא
כשנתקרבים אליו כל בניך נפשות ישראל,
שכנגד שאר כלליות הבריאה ,נחשבים כולם
במדריגת לימודי ה' המוב"פ כנ"ל .ועל אשר
כבר רמזנו לעיל ,שבדבר החותם ומכסה הדין,
מבאר יותר בסוד העצה שמגיע מהם ,תבין
מרחוק ,שכמו כן מפרש ומבאר יותר בכל זה,
על ידי השלום והפשרה המוב"פ .כי כפי המבואר
מדבריו הקדושים ,שהוא העולה כתפלת ה'
[יהי רצון וכו' שיכבשו רחמי וכו'] ,על כי אין
הדין תורה הנ"ל נמתק אלא בשרשו שבהתפלה

תורה כ"ב

(הזה) [הזאת] ,כי משם תצא תורה כמוב"פ.
יש לבאר ,שגם זה הוא בענין השלום והפשרה
המוב"פ .כי גם הוא ,הוא כהשלום והאחדות
שבין הגוף והנשמה ,שהם התורה והתפלה
כנ"ל .כי בהתפלה יסובב להשם יתברך ,בדבר
הכתוב למה ה' יחרה אפך בעמך .והמוסר [ו]
התורה ,שהוא התוכחה כנ"ל ,יסובב לנפשות
ישראל בדבר הכתוב ,אתם חטאתם וכו'[ ,וכנ"ל
במפתח י"ז מענין הכתוב כשופר וכו'] .ועל זה
לא יהיה המתקת הדין והיפוכו לחיים אמיתיים
בגוף ונשמה יחדיו ,עד בנין קרית ידי האמונה
של המקבלים מאתו את התורה ומוסר התוכחה
הנ"ל ,באופן שישובו מעתה על כל פנים .ועל
אשר עוד רמזנו לעיל ,שתפלת האב ותורת
הבן הוא בעצם כלליות המוכיחים והמקבלים
המוב"פ ,וכאשר יהיו המוכיחים בעצם סוד
הרגלין והעקב ,שמהם תשמעון קול הנשמע
כנ"ל מהמוב"פ ,כן יהיו המקבלים בעצם סוד
הידים שבהם ,תבין ותבא במה שרמזנו לעיל,
שבדבר השלום [שבחיבור התפלה והתורה],
הוא מבאר יותר בסוד החותמות ,וכפולתם יחד
שבחותם מאמר האחדות והראשון הנ"ל .וזה מה
שכתב לענין הקלקול חס ושלום ,שבהתגברות
הרע [שהוא ירידתו בעזות דסטרא אחרא כנ"ל]
של הדור ,יהיה מקילקול החותם בעצמו ,גם
לקול השלום .גם ממילא מבואר ,שכמו שביד
כל אדם יחתום החותם וההמתקה השניה
והעיקריית ,מאחר שזוכים מעתה על כל פנים
לתשובה בפועל כנ"ל .כן יהיה בכח ובהעלם גם
רגל המוכיחים בסוד החותם הראשון של התפלה
והנשמע ,שבעצם החכמה עלאה כנ"ל .ועוד
מסיבת כפולת ואחדות חותם רגלי המוכיחים
[שגם חותם התחתון והחיצון נכלל בו] כנ"ל,
תבין יותר בהמבואר מדבריו הקדושים ,שעל
שם הב' דברים האלה ,הם נקראים רגלין .על
שם העצה וכו'[ ,שהוא תכלית החותם הראשון
לגמרי כנ"ל] .ועל שם תהלוכותם להוכיח ,שהוא
הנחשב גם כן כנגד חותם ידי המקבלים ,לחותם
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הראשון כמוב"פ .ואף עלפי כן ,כנגד החותם
הראשון לגמרי של המוכיחים בעצמם ,נחשב
גם הוא להחותם וההמתקה השניה ,כאשר
יבואר לך מכפולת (ב)השלום והפשרה הנ"ל,
ומהמבואר בלשונו הקדושה ,שקודם תהלוכתם
להוכיח ,יהיה עיקר החותם הראשון הנ"ל ,רק
שאחר כך גם בתהלוכתם ותוכחתם ומוסרם
יחתמו כנ"ל:

תורה כ"ב

כאין לגמרי ,כנגד חבירו הגדול ממנו .וכאשר
רמזתי לך לעיל גם על אודות אחדותה ומציאותה
באיזור ולבוש בעוז להגיאות של המלך העליון
בעצמו יתברך ,שמשם נשפע ויורד אחדות
העזות והבושת [שזה בעצמו אחדות הגאוה
והענוה] עד סוף כל דרגין שבנפשות בניו כנ"ל.
עוד יש לבאר יותר בכל זה ,כפי המובן מרמזיו
הקדושים אשר רמז אז[ ,ושמעתי אותם מאבי
ז"ל ,בשם מוהרנ"ת ז"ל ,ששמע מפיו הקדוש],
על אודות תמורת העזות דסטרא אחרא בעזות
דקדושה המוב"פ ,שיש שנוגע נגע התמורה
הזאת גם בגדולי גדולים .וברוב ברכה ותודה,
הודה על זה להשם יתברך על עצמו ,שנתקדש
ונזדכך מזה בתכלית הזיכוך .כי לפי כל זה תבין
מרחוק ,במה שגם בעוצם ענוות וזעירת אלעזר,
והשתדלותו בבנין ירושלם [על ידי אבלותו
שעליה ,כידוע (עיין ליקו"מ ח"ב תורה ס"ז)],
חשדוהו גם בענין זה בעצמו באחיזת הגאוה
והעזות ,שנאחז לפעמים גם בהמפורסמים
האמתיים ,להעיז ולהתגאות כנגד הגדול מהם,
[בבחינת הרב והמוכיח הנ"ל][ ,המלוך תמלוך
עלינו] .וגם אם אין בהם בענין הזה ,רק פגם דק
מן הדק .אבל כל הגדול מחבירו ,גדול יצרו יותר,
וגם (שערתי) [השערת] הפגם שבו [כמובן בזה
מדברי האריז"ל (עיין שער הגילגולים הקדמה
ו' ועיין עוד ליקו"ההל' חובל בחבירו ה"ג אות
ה)] ,ובפרט בענין כזה ,אשר עיני כל בית ישראל
עליהם ,והמחלוקת תתרבה אחר כך ממילא על
ידי אנשיו ומקורביו כפלי כפלים מכפי שיצא
מפיו בעצמו .ואז חבשוהו והוא אמר להם ,בעו
מנאי וכו' .ועל כי כל המתגאה מסתלק ונפרד
מאתו חכמתו והשגתו שבחלקי נשמתו לבל
תלכד בזה כמוב"פ ,ועל כן בעי מנייהו גם כן
מענין הזה בעצמו ,על אודות העזות שהוא
הגאוה כנ"ל ,גם עיין לקמן במפתח כ"ה:

מפתח כ"ד .הוא כי ממה שרמזתי לעיל ,יתיישב
לנו יותר גם פליאת מוהרנ"ת ז"ל בהשני מאמרים
[שמביא אדמו"ר ז"ל לענין זה ,מאמר אלעזר
זעירא ,ומאמר המבקש רחמים וכו'] ,שהציג שם
בין שני חצאי עיגול עיין שם .כי יסוד פליאתו
מה שלא נזכר בתחלה מענין פגם הגדלות ,הוא
כפי הכלל הסובב בדבריו הקדושים [ונשמט
הוא לעיל בההקדמה (במהדורה הקודמת כבר
היה גם כלל זה בתוך כלל העשירי ,ובמהדורה
זו הוא כלל השבעה עשר עיי"ש) משאר כללי
הקדמה] .שנראה ברובם ככולם של תורותיו
הקדושות ,שכשגומר להודיע עצם ההשגה של
כל תורה ומאמר לעובדא ולמעשה ,ומביא אחר
כך על זה איזה כתוב או מאמר חז"ל ,מכוונים
הם לפרטי דרכי ההשגה שדיבר מקודם ,בלי
הרכבתו ענין אחר .וכאן בהמאמר מאלעזר
זעירא הנ"ל ,שמבאר בזה אדמו"ר ז"ל שחשדו
את אלעזר בפגם הגדלות ,ושגם כן חבשוהו
וכו' ,שנראה לכאורה להמעיין כהרכבת ענין
אחר כנ"ל .וכן יש להתפלא בפליאה הזאת גם
על המאמר חז"ל המבקש רחמים וכו' ,שגם שם
נראה לכאורה כמרכיב בחינת אין וכו' ,שלא
דיבר מזה תחלה .ועל זה השיב מוהרנ"ת ז"ל,
שביאר כוונתו הקדושה גם בענין קודם הבריאה,
ובחינת אין סוף ,שמדבר בתחלה ,כפי שממילא
מבואר שהוא בבחינת אין וענוה עיין שם .אבל
גם בכל הנ"ל ,נתוסף לך ביאור דבריו הקדושים
בפשיטות יותר ,מאחר שבאמת כל מדת הבושת מפתח כ"ה .הוא במה שיש להתפלא גם לפי כל
פנים המוב"פ ,הוא הכנעתו וענוותו וביטולו הנ"ל ,במה שנראה לכאורה מדבריו הקדושים,
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כמחליט וסותם במדת הגאוה ,שהיא מדה רעה
ומגונה מאד ,וכאשר בוודאי כן הוא האמת
האמיתי כידוע (מובא הרבה מאד ועיין לשון
רביז"ל בהשמטה על תורה י' ח"א) .אבל כפי
היוצא לנו מכל הנ"ל ,שהגאוה הוא העיקר
מדת העזות שבסטרא אחרא ,עדיין תיקשי לן
בכל זאת ,ממה שמבואר מדבריו הקדושים,
שבקדושה מוכרח מאד מדת העזות .וממילא
מבואר לפי זה ,שגם הגאוה מוכרחת בהקדושה
[וכאשר מובא גם מזה ,במקום אחר (עיין
ליקו"מ ח"א תורה רמ"ו ,ובח"ב תורה קכ"ה)].
ועתה ,למה החליטו חכמינו ואדמו"ר ז"ל ,שכל
המתגאה חכמתו מסתלקת ממנו כנ"ל .וכן יש
להוסיף ולהתפלא קצת כפליאה הזאת בהיוצא
לנו ממפתח ד' הנ"ל ,שעיקר המשכת עזות
דקדושה ,הוא מהרועים דקדושה .כי לכאורה
לפי זה אין להבין כלל במה שדקדק וכתב
לענין הרועים דסטרא אחרא ,שכל מלכותם
הוא בעזות .מאחר שכבר מבואר לפי הנ"ל,
שגם כל מלכות הרועים דקדושה ,הוא בעזות.
וכל ההבדל וההפרש שביניהם ,הוא מה שזה
ישמש בעזות מלכותו בקדושה ,וזה להיפך
בסטרא אחרא חס ושלום .ועתה ,איך שייך
לכתוב בענין כזה ,הלשון סתם ,שנראה בזה
כסותר לגמרי את דבריו כנ"ל .ובפרט ,שבאמת
יש להתפלא בפליאה הזאת ,גם על מאמר התנא
בעצמו המובא על זה בפנים ,אשר החליט וסתם
בלשונו ,ואמר עז פנים לגיהנם ,להיות נראה
גם כן כסותר את דבריו הראשונים ,שהקדים
והזהיר הוא בעצמו ,להיות עז כנמר .ואולם,
מרחוק תבין לפי כל הנ"ל ,שאין מי שיזכה
להמדה הזאת של העזות והגאוה בשלימות
הקדושה הנ"ל ,כי אם העולה במדה השמינית
שבשמינית שבה ,למעלה מכל השבעה רועים
כנ"ל ,לכוללה ולייחדה שם באחדות הבושת
והענוה שבענוה ,אין לגמרי כמוב"פ ,עד שבאמת
קשה מאד לכנותם כלל בשם גאוה ועזות .כי
באמת האמת ,אחר כל עזותו וגאותו הנ"ל ,יהיה
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מאד מאד שפל רוח ועניו מכל האדם וכו' ,עד
שבאמת קשה מאד לקרוא זאת בשם עזות וגאוה
כנ"ל .כי מדת העזות והגאוה בשם העצם שבה
בקדושה ,הוא עיקר הנסתר המוב"פ [שלמעלה
וקודם הבריאה לגמרי] ,שמעוצם הסתרתה
והעלמתה ,תתהפך להתאחד לגמרי גם במדת
הבושת והענוה שבענוה ,יותר מכל האדם וכו'.
כי מה שלא יבושו עמי בעלייתם לשם ,רק בשם
המושאל כנ"ל ,אין זה רק מעוצם אחדותה שם
במדת העזות שקודם הבריאה כנ"ל .ומאחר
שהאחדות גובר שם ביניהם כל כך ,ממילא
מאירים ומשמשים שניהם בכתר אחד ,עד שכמו
שלא הזכירו חז"ל על פנימשה ,שמתבייש חס
ושלום [אף על פי שגם הוא יבוש מהשם יתברך
כמוב"פ] .כן גם כן אין שייך להזכיר ולומר עליו,
שמעיז ומתגאה חס ושלום [אף על פי שישונא
בעוז פניו כנ"ל] ,כי כל המתגאה ויהיה עז פנים
בפשיטות ,הוא בוודאי מצד הסטרא אחרא .ואם
כל הרועים דקדושה שבשבעת ימי הבריאה
שזולתו ,אין זוכים עדיין לקדושת העזות והגאוה
שבשם העצם שבה כנ"ל ,ממילא יהיה בהם [עד
היום ההוא ,שיתעלו לשם כנ"ל] מדת הבושת
והענוה ,בשם העצם כנ"ל .כי גם מה שבכל זאת
יקבלו כולם את קול העזות כנמר[ ,בעצם נשמת
פני משה ,העולה עליהם ביום השמיני כנ"ל],
אין זה רק הארה בעלמא [שמינית שבשמינית
(לשון חז"ל בסוטה ה .]).כי גם התנא יהודה בן
תימא ,במאמרו הוי עז וכו' ,הוכרח בענין הזה
בעצמו ,לעלות מתורתו לתפלתו יהי רצון וכו'.
כי מאד נסתר ונעלם הדבר הזה כנ"ל .והוא הוא
כנפלאות הירידה המוכרחת ברצונו יתברך,
אשר באמת אסור לירד בפשיטות חס ושלום,
כי אז אדרבא יהיה עובר בזה מרצונו יתברך.
ולא כן מדת העליה והבושת ,אף על פי שגם
בזה נמצא להיפוך ,פן יהרסו לעלות ולהתבייש
במקום שאין צריכין ,אבל מחמת שבכל זאת,
רוב העולים והמתביישים ,ושנהגו במדותיהם
האלה בפשיטות ובשם העצם כגמול עלי אמו
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וכו' ,סתמו ואמרו על זה ,בושת פנים לגן עדן .להתוספות וההתעלות לנצח ,מדרגא לדרגא
ובתכלית ההיפך מסתימתם שבמדת העזות באין סוף ,עד שלא יבושו כנ"ל:
והגאוה הנ"ל:
מפתח כ"ח .הוא מה שלפי כל זה עוד תבין
מפתח כ"ו .הוא כפי שיבואר לנו מכל הנ"ל,
שגם כל שאר הרועים והקדושים המקבלים
מהמוכיח העליון הנ"ל ,שנחשב כנגדם בבחינת
רגלין כנ"ל ,אין זה רק מחמת שזוכים על כל
פנים להכניע את עצמן תחתיו .וכן כל אחד
כנגד רבו וחבירו הגדול מאתו אפילו במדריגה
אחת לבד ,מוכרח מאד על כל פנים להתבייש
מאתו .תבין מרחוק בנפלאות דבריו הקדושים,
שבענין המאמר חז"ל ,שכל המתגאה כאילו
דוחק רגלי השכינה:
מפתח כ"ז .הוא מה שנראה לפי עניות דעתי,
פירוש הפשוט שבדבריו הקדושים ,לקרוא
את התפלה והנסתר ,בשם אין סוף .כי התורה
שבנגלה לבד ,כשנזכה [בעולם התיקון ,שעל
ידי משה משיח] לברר כל הלכותיה ,לא יהיה
שייך שום תוספות התחדשות בה .כי כל אשר
תהיה רחבה מני ים ,וארוכה לאין סוף ,הוא
מצד פנימיותיה והסתרותיה שזוכים בכל עת
על ידי התפלה[ ,ו]בדרך הנפלא הזה אין לה
גבול וקצבה כלל .ותיכף ומיד שזוכה האדם על
ידי התפלה ,להשגה החדשה שביקש עליה,
יש לו לחזור ולהתחדש בתפלה ובקשה ,על
השגת מדרגותיה שבמדריגה היתירה ,וזה לבד
עיקר כוונתו יתברך בהורדתו לנשמות ישראל
בתוך הגופים וההסתרות הנ"ל ,ובפרט לנשמת
המוכיח העליון בעצמו ,אשר עליו מתגבר
יותר מדת הדין מלמעלה [ומלמטה ,על ידי
כל אחיו הגדולים האמיתים כנ"ל] ,להורידו
ולהכ'ש'יל'ו' ולהש'ל'יכ'ו' הרבה בהמ'כ'ש'ל'ה'
והמ'ש'ל'כ'ה' של הבור תחתיות המוב"פ ,ואף
על פי כן אלקים חשבה לטובה ,כי משם דייקא
נוסף בכל פעם להתעלות [מדרגאלדרגא] לאין
סוף ,עד שכולם יכרעו ויתביישו אחר כך מאתו.
כי על ידו דייקא ,יזכו לעתיד גם שאר הצדיקים,

מרחוק על אודות טענת משה למה יחרה וכו'
המוב"פ .שאין להתפלא כלל ,על מה שבוודאי
גם השם יתברך ידע מתחלה מהטענה הזאת .כי
אף על פי כן יהיה גם עצם מציאותה והמתקתה,
על ידי משה בעצמו ,כי לולי משה בחירו העומד
לפניו בפרץ הירידה ,כאשר נבאר לקמן ,לא
היה שום תקוה להשיב חמתו מלהשחית ,לחזור
לנפשות ישראל ,וכל העולם [היה נחזר] לתוהו
ובוהו ,כמו שהיה קודם הבריאה .מאחר שבאמת
אין שייך שום תועלת והכרח כלל למציאות
הבריאה ,זולת כוונתו האמיתית יתברך ,לעדן
ולנצח לזולתו באור תורתו שיזכו אליה ,ויתגברו
בה דייקא במניעות הגוף שמשתלשל מעזות
מדת הדין כנ"ל .אבל דייקא מעוצם מעלת מבחר
הנבראים הזה ,שהוא משה משיח כנ"ל ,יבוקש
ויחופש עוון ישראל כמוב"פ .כי גם אחר כל
הירידה הזאת ,שגרמה התגברות מדת החימה
והדין כנ"ל ,יתגבר דייקא על ידי זה ,ויקח אור
כתר הנסתר והתפלה שבמדריגה היתירה כנ"ל,
[ויחל משה] וכו' ,עד שדייקא על ידי זה ,יצא
באמת אל הפועל ,טענות למה יחרה וכו' כנ"ל,
[ויתגלה יותר ,כי הדין הוא התורה]:
מפתח כ"ט .הוא על אודות היוצא לנו
מהשתלשלות מדריגות התורה והתפלה מאב
לבן וכו' .שאף על פי שכל בחינה כלולה מכל
הבחינות ,אבל בדרך כלל ,יהיה עיקר מדריגות
התפלה במדריגת משיח בעצמו ,כנ"ל מפתח עיין
שם .כי נראה לפי עניות דעתי ,שכל זה שייך למה
שמבואר מדברי מהרנ"ת ז"ל בעל פה ,אשר כמו
שניתן לנו אור התורה על ידי משה רבינו ,כן יהיה
ניתן לנו אור התפלה על ידי משיח צדקינו .ונפש
דוד ,שהתנוצץ בו גם כן מנפש משיח שלעתיד,
שיצא מאתו ,היתה מחמת זה גם כל עסקו,
רק להמשיך אור התפלה והתהלה ,בחמשה
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ספרים למספר החמשה חומשי תורה .ועל זה
התפלל להנצל [מהשונאים] והרשעים[ ,שהם]
העזי פנים המוב"פ ,אשר בסגולת נפשותם זה
לעומת זה ,מגבירים גם בפרטיות עזות הגוף,
המונע מהשגת אור התורה:
מפתח למד .היא מה שעל פי כל הנ"ל ,תבין
מרחוק תוספות הקדמה גם לכלליות כל הכרך
הזה ,אשר יגעתי וטרחתי בו להראות ולפתוח
עיני המעיין ,ביתרון תורתו וחכמתו העליונה
במדריגתה ,להיות גם ביאור הפשוט והנגלה
[של כל דבר ודבר במקומו וענינו] ברוב עושר
ופנינים יקרים ,כאשר ביאור הנסתר והדרוש
ממקום למקום ,שבדברי תורת שאר:....
מפתח ל"א .במה שמבואר מדבריו ,שכל עולם
נמשך מחבירו בכל הנמצא בתוכו [כי כל פרטי
העולם העשיה ,יהיו רמזים וציונים לדברים
העליונים בעולם היצירה ,וכן למעלה יותר] ,והיא
כהמשכת הבן מהאב הנ"ל כמוב"פ .מבאר בזה
יותר ,במה שמדמה אותם לחותם בתוך חותם.
[וכמובן מזה בדברי המקובלים (ע"ח שמ"ב
פ"א (ועיי"ש בסוף הפרק)) ,שכל עולם יוצא
ונשתלשל מחבירו של מעלה מאתו כדוגמת
ציור החותם הנ"ל]:
[מהתורה חותם בתוך חותם ,וקרוע הרבה]
 ....ולהתצמצם מגדולתו שם ....לנהלינו בעוזו....
מעולם לעולם ומדרגא לדרגא ....מי יודע עוז אפו
ודינו המוב"פ ....שעל זה יסובב הכתוב המוב"פ
הנסתרות ....המעין חתום שיסובב עליו הכתוב....
הדין הוא התורה בעצמה כמו ....משם להשפיע
למטה נזהרים מאד ....כמוב"פ[ ....פני הח'כ'מ'ה'
הברה ....תהיה כ'ח'מ'ה' עזה בה אכ ....החיצונים
שבהשלתשלות ....הוא בחותם (כף) ....ח'כ'מ'ה'
בתורת משה ....המוב"פ כאש דיבר ה' ביד....
אמונה) עד בא השמש ....הנ"ל ....ה' הנ"ל להיות
נקרא בשם ....לדוגמא את הכתוב וידבר....
הא'י'ת'נ'י'ם' שהם [הת'נ'א'י'ם'] בשוקין ....גם
כן כמובא במקום אחר (עיין ליקו"מ ח"א תורה

תורה כ"ב

י' בהשמטות) ,שמהם נתמלא קרית ....הלבנה....
הנ"ל .להיות בתפלת ה' שבאור ....שעבור זה גם
התנא בהשגתו הזאת עלה מהתורה ....יהי רצון
שתבנה עירך וכו' ,כי אלו דברי תורה ....עומד
עליהם אחר כך נכשל ויורד בעזותו כנמר ....ואף
על פי כן לא יהיה נחסר ונלכד אפילו כשערה
דשערה ....ברה דסטרא אחרא הנאחזת משם
כי בתערובות דעת הטוב ....הרע של התמורה
הזאת יש שנ'מ'ר' ונחלף ונהפך ....כח הטוב
בעצמו עד שכל החותם כולו שבמילוי היד....
מספר נד"ת כמוב"פ ,שעל זה יסובב הכתוב
ידיכם דמים[ ....לכו נא ונוכחה וכו' אם יאדימו
וכו' איכה ....קרי' נאמנה מלאתי משפט הנ"ל
ואשיבה ....אצרוף כב'ר' סיגיך וכו' .שלפי כל
זה תבין מרחוק ,גם ....המוב"פ מאלעזר זעירא,
שבאבילתו על החורבן ....נעלים הנ"ל ,השיב
להם על אודות העזי פנים שאף על פי ....שלא
בא עדיין לכפירות [ויש בו עדיין קצת אמונה
רק ....מעורב טוב ורע] .מוכרח להזדכך בעונש
הגהינם ....,יותר מכל החטאים .שכולם בשעבוד
מלכיות כמוב"פ ....הם יוצאים מעזות הגוף
בתאוותיו המוב"פ ,והנטמא באב הטומאה,
להתייח ....בעצמה ,אף על פי שעדיין יש בו טוב,
ה ....בעזות מלכותו [שבלא תגא והכתר הנ"ל],
לכוף עוד ....אחרים לתחות שעבדו כמוב"פ ממיר
ומחליף גם כח הטוב ....שנמצא בו עדיין ,מאחר
שעל ידי הטוב בעצמו ,קשה ביותר לברר....
[כמשל הכסף שהיה לסיגים המובא במקום אחר
(אפשר הכוונה ע"פ שיחות הר"ן סי' ע"ט)] עד
שנסת ....באליעזר זעירא ובאבילותו ,על חורבן
ירושלם המוב"פ ....חס ושלום רוצה להתגאות
ולמלוך ולהשתרר על ידי זה בעצמה בה....
הנ"ל והוא כעין הטעות שטעו היו'ד שבטים
ביוסף ....עד לא מלאו ידם לשפוך דמו כמו
שרצו מקודם אבל ....להשתעבד תחת המלכות
דסטרא אחרא עד שגרמו גם כן לחב ....בבור
המאסר [וגם הם בעצמם הור ....והמ'ש'ל'כ'ה'
אשר השליכו אותו ה'ב'ר'ה'] וגם ....הם חשבו
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לרעה אלקים חשבה לטובה להחיות ....ב'ר'
גם במזונאדנשמתא הנ"ל כידוע (מובא הרבה
ועיין ליקו"ה הל' בציעת הפת ה"ה אות מ) .ול....
בעצמו גם לאותם שאינם בבחינת בשר כי....
תפלתו הנ"ל שיורד ונופל על אפיו ופניו ....להעלו
גם אותם שבזה עיקר היחוד הנ"ל כידוע (עיין
בשעה"כ דרוש נפילת אפים ,ועיין ליקו"מ ח"א
תורה ל"א דף מ"ה ע"ב טור ב' ,וע"ע בליקו"ה
הל' נפילת אפים באריכות)[ ....ולפי זה תבין
מרחוק גם ביישוב הפליאה המובא ....שאדמו"ר
ז"ל בעצמו דיבר מאתה] אבל ....מאחר שגם
עיקר אחיזת ההברה [שבמזונ' .....על כל פנים
מאד מאד להטות אזניהם ....עיין שם בחיי מהר"ן
(שיחות השייכות לתורות אות י"ז)] כי מעוצם
התמורה )....הנלקחה מריש כל דרגין כנ"ל קשה
מאוד גם ....גדולים להבחין ולידע מי הוא (הרב
והבכור ....בראשית חכמתו הנ"ל יסובב עליו
הכתוב המוב"פ ואתה תרעה את עמי במלכות
דקדושה [כנרמז לקמן ....ב"פ ....ואף שהוא
מקיים בהם הכתוב המוב"פ ....אל תתעלם,
לכלכל אותם ואת טפם [כפירוש הפשוט
וכו'] .אבל גם כל עיקר רחמיו הוא לזככם
בתכלית ....כמוב"פ ,עד שיגילו וישמחו לנצח,
בשמחת עולם המוב"פ ....עליה הכ' המוב"פ
וגילו ברעדה ,להחרידם [בחרדת ....נשקו בר פן
יאנף באכזריות ,על שפגמו בחותם ....ותאבדו
דרך ,ללכת נע ונד בגלות וגירושין ....צרתם לו
צר ,גם באור עצמותיו הנ"ל ....בפניו ה'ב'ר'ה'
כחמה הנ"ל[ .ותכלית ההיפך ....מזונא וחייא
דגופא כנ"ל בעליתו לכתרי הר ....הת'מ'ו'ר'ה'
דקדושה הנ"ל ,אי אפשר שיתבטל במציאות....
ומוכרח לירד משם כידוע (עיין ליקו"מ ח"א
תורה ד' אות ט) ,ובירידתו אליהם ....לא היו
עזים וחזקים בתאוותיהם היה מתחדש בכל
פעם ....דתו ,לבשרו בכלים נפלאים .לעלות
יותר בחזיונותיו ....הנ"ל .אבל אם בחותם עליות
עצמותיו הנ"ל ,מתגברים שבעולם הזה ....שגם
הם יקדימו נעשה לנשמע ,ושמבשרם יחזו אלוק

תורה כ"ב

פנים בפנים ....כמו ....אותם מהדם נדה המוב"פ
בשבעה ....המוב"פ כידוע (אפשר שהכוונה על
ענין טהרת הנדה בשבעה נקיים שהיא בבחינת
למלאות הידים בהארת השבעה רועים המוב"פ
והבן ,ועיין לקו"ה הלכות תפילין ה"א והלכות
גילוח ה"ד ט"ו ודו"ק) .עד שנתעלה עם כל
העם ....לעמוד בהר חורב [בעמידת תפלתו
המוב"פ] ....גם אחרי ירידתם הנ"ל ,לקבל
מאור יום החותם ....לוחות העדות ה' נאמנה
[מחכימת] המוב"פ ....עזין הקדושה כמוב"פ
[וכל מי שיש בו עזות דסטרא אחרא ....שלא
עמדו רגלי אבותיו וכו'] ,והיה עקב תשמעון....
התורה [החתומה בלימודי כמוב"פ] ,ושמר ה'
אלקיך לך ....החותם הנ"ל ,כי המתגבר בהבושה
והענוה המוב'[ ....דבו'ע'ז] ותוקפו של יוסף
כידוע (עיין סנהדרין י"ט ע"ב ,וע"ע ליקו"מ ח"א
תורה י"א אות ד)] ,נחשב באית ....משם רועה
אבן ישראל המוב"פ כי אז בהעדות ....ביהסוף
שמו לאב ר'ך הנ"ל ,שהוא אחדות ....הנ"ל,
בא'ב' ת'ש'ר'י' ,שב'ר'א'ש'י'ת' ירח האיתנים....
להמתקת הדין ,ותוכחות] המריבה ,אשר ל....
ובחימה וכו'[ ,להנידם מתבל כמוב"פ ....אחרת
כיום הזה ,על אשר קלקלו חותם הנסתרות....
לכל אחד כנ"ל ,שמהם נשפעים להנגלות לנו
ולבנינו עד עולם ,לעשות את כל דברי התורה
הזאת ....שאין ביכולת רק לשמעם כמוב"פ,שהוא
תורת[ ....כ ....לקמן מהמוב"פ ....שגם אנחנו
נעשה ....תורתינו הנ"ל ,כידוע] ואח"כ נשמע....
תבין מרחוק ,גם משאר כותלי ....חותם עקב
המוכיח תשמעון ....לחותם הידין [שקלקלו
ישראל ,בגין ....הוא ירידתם המוב"פ ,ואבידתם
באותו ....כידוע] ,שהוא אשר מבחוץ מלבוש....
תוקף מדת הדין כמוב"פ ,ולפי זה יש לבאר....,
עיקר השלום ופשרת הדין לשתופו ....בש'ל'ו'ם'
מ'ל'ב'ו'ש'ו ,שבגמר ברכת תפלתו ....,כי אף
על פי שהוא המוכיחם בהרמת ....,להגיד להם
פשעם וחטאתם (בחטא ה ....יודע פשר דבר
(בין ישראל ,....פניו ישונא בקירון אורו ....החמה
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הנ"ל ,להיות במסוה ....כנגד יהושע תלמידו,
הנעשה מהנשמע ....,כאלו עשאו לבן [גם בבשרו
כנ"ל מהמוב"פ ....בכ"פ יחוד הבשר והעצם
כנ"ל ....אבן וכו' כחדא כמוב"פ שהאחד שהוא
אחדות הבושת....

תורה כ"ב

לו ממילא גם הארת הנשמע השייך למדרגת
הנעשה הזה ....תפלה שנתבטלים ונכללים....
הנ"ל ושלפי זה יש לבאר גם כן ....ענין עזות
הגוף שמתגבר[ ....עקבי מסילותיו בקשרים
כאלה נשוטט ונחפש שבהכרך הזה]

....מכלל לאו אתה שומע הן כי אם פני [ ...ענין השייך להתורה הנ"ל ,מתוך ספר 'שיחות
פנים כנגד פני משה ממילא נשמע ....שהוא וסיפורים' (המנוקד) אות ל"ז מ"א]:
העומד כנגדו במדת העוז המוב"פ להתאחד ....מבואר מצירופי דברי מורנ"ת ז"ל ,שבהכרח
בו כאחדות העצם והבשר הנ"ל שזה בעצמו השינויים בענין גלגולי הנשמות (שיחות הר"ן
אחדות ....והעזות דקדושה המוב"פ כנרמז נ"ד) ,נשתנה כמו כן הכרח התקשרות נפשות
לקמן מהמוב"פ ....אחר כך מתלבש פני יהושע ישראל לעצמות יוסף .כי בגאולה הראשונה
בהמקבלים אחר כך מאתו ....כל זה יבואר לך היתה התקשרותם אליו על ידי קיחת עצמותיו,
גם בעמידת פני משה ....אה בבושת פנים כנגד ועתה יזכו מדור לדור אלפים נפשות נשמות
פני כבודו יתברך בעצמו ....וה הוא כדי שישכון ישראל להתקשר לעצמותיו על ידי ההשתטחות
ויתלבש בו כביכול שכינה מדברת מתוך גרונו על קבורת עצמותיו ,ושזה מה שהבטיח רבינו
כידוע (אפשר הכוונה ע"פ ליקו"מ ח"א תורה ז"ל(שיחות הר"ן קמ"א ,חיי מוהר"ן רכ"ה)
רי"ט וע"ע ליקו"מ ח"ב תורה ע"ז) ,בתורת ותפלת בהבטחה גדולה לכל הבאים על קברו הקדוש,
ה' ....משה ידבר והאלקים יעננו בקולו ,העומד ....כי גם זה מעיקרי אתחלתא דגאולה:
השבעה רועים הנ"ל ,לשבר ולקוץ ....ב"פ [על
כי אין הדין נמתק אלא ....הוא האחד והמיוחד והנה ,כבר מובן מדברי מורנ"ת ז"ל (הובא
שבכל ....תפס אותו לדוגמא במה שנקרא ....כמה פעמים בליקו"ה ועין בהלכות יין נסך
מה מנא [כי הוא שיהיה ויתעלה למעלה  ....ה"ד אות ז' ובהלכות שילוח הקן ה"ד ו' ושם
במתן תורה שהיה מעין זה כמובא במקום אחר ה"ה כ"ג ובהלכות בהמה וחיה טהורה ה"ד ב),
(מובא כמה פעמים בדברי המחבר ועיין בסוף היוצאים מדברי רבינו ז"ל ,המצורפים לדברי
הזוהר הקדוש וכתבי האריז"ל ,שעיקר רעת
ההשמטות שבסוף הספר) ועל זה....
הגלות ולהיפך טובת הגאולה הוא ברוחניות,
הרביעית המובאה בדברי מוהרנ"ת (עיין ליקו"ה להכרת החיים נצחיים בדביקות המוחין בעונג
או"ח הל' נשיאת כפים ה"ד אות ד)  ....אודות התורה שבנסתר המיוסדת על התורה שבנגלה,
ההתקשרות להנשמה ,ולהשיג השגתו ....ושמחמת זה לא היתה כלל השלמתה בגאולתינו
שהעצה לזה היא לשבר עזות הגוף מקומתו ....ממצרים קודם קבלת התורה .וגם אחר כך,
דקדושה שזוכין להם ,על ידי השגת ....אחר מקבלתה על כל פנים בנגלה ,נתקלקל ,מחמת
הנעשה מהנ ....והנסתר כמוב"פ .שגם בזה יש חטא העגל שלא זכינו אחר כך לקבל את הנסתר
להתפלא מאד ,כי ....לייעץ בעצה כזאת ,שגם שבה [שבזה היינו זוכים לחירות ממלאך המות],
היא בעצמה נסתרה ....שהיא עולה עד אין וכאשר ביארתי מדברי רבינו ז"ל בסי' כ"ב ליקוטי
סוף כמוב"פ ,שליישב הפליאה ....נבא בקשרי מוהר"ן חותם בתוך חותם עיין שם.
דבריו הקדושים ,שהארת הנשמע ....המוב"פ
הוא הוא הארת הנשמה בהשגותיה הנ"ל ושכל ועתה ,בירידתינו לזה הגלות האחרון ,בחורבן
עיקר העצה היא להרבות ....והנעשה שאז מגיע בית שני דחמיר לן ,להשתקע בשער הנון ושבר
הים דסטרא אחרא יותר ויותר ,הקדים השם
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יתברך רפואה למכה ,שנתעורר רבי עקיבא
בערך י' שנים קודם החורבן ללמוד וללמד,
עד שהיה ראוי שתנתן התורה על ידו(סנהדרין
כ"א ,).עד שנתייחד בו אחר כך תלמידו ר' שמעון
בר יוחאי ,שנמצא בו פי שנים ברוחו .כי הוא
שניתן לו רשות להוציא על פני תבל תורה
שבנסתר[ ,שהוא מצד שער הנון דקדושה כי
היה בו מנשמת משה ,ועתה עלה יותר ,והתפאר
בהאידרא (זהר ח"ג קל"ב" :):ומשה לא ידע
וכו' ואנא ידענא"]:
ואף על פי שמרוב קלקולי הדורות ,נסתתרה
אחר כך תורתו בעצמה כמה מאות שנים ,אבל
בכל זאת גמר השם יתברך להוציאה שנית
מתערה והסתרתה ,עד שבאה וירדה אחר
כך נשמתו ברבינו האריז"ל ,להתחיל ולגלות
יותר תורהשבנסתר ,ואחר כך ברבינו ישראל
סבא  -הבעש"ט ז"ל ,והוא המשיך בעבודתו.
ומזרעו הקדוש ,נשמת מורינו ורבינו ר' נחמן
זצ"ל [בנין המוחין  -מ"ח נ"ן(עיי"ש בכוכבי אור
הנ"ל חלק שיחות וסיפורים אות מ' והבן)] .כי
תורותיו ומעשיותיו הן הן סתרי תורה ופנימיותה
הנמצאים מצד שער הנון(עי' בספרו "חכמה
ותבונה" שעל סיפו"מ) ,והמוכרחים לגאולתינו
הנצחית:
[אמר המעתיק אני העתקתי מכתב יד המחבר
מעלים מפוזרים ,ואיני יודע הסדר היטב ,ואפשר
חסר ההתחלה ,אך כפי הנראה לעניות דעתי
סדרתים ,ובמקום שיש לי ספק אם כך ,אציג
סימן כזה ( ):ודי למבין (במהדורא זו במקום
הסימון הנ"ל התחלנו בשורה חדשה או בעשיית
כמה נקודות)]:
במה שמובא בספרי אמת (מובא הרבה ועיין
חיי"מ סי' תק"ד תק"ה ,וע"ע בליקו"ה הלכות
העושה שליח לגבות חובו ה"ה ,וע"ע בהל'
כלאי הכרם ה"ב אות א) ,שתיקון הנבראים
שבכל העולמות ,תלוי ועומד בתיקון נפשות

תורה כ"ב

ישראל .כי לפי כל זה יש לבאר גם כן מאמר
ר' חלבו שבמדרש איכה ,על אודות הכתוב
חדשים לבקרים וכו' עיין שם (פ"ג אות ח) .כי
המלאכים הניזונין מלחם הדעת בכיסופא ולא
במשפט הנ"ל ,כשמתחילים לעלות בשיר [קנה
החכמה] המוב"פ ,נתבטלים לגמרי בשרשם
שיצאו משם ,שעל זה נבראים חדשים לבקרים
וכו' .רק שלעתיד ,בגמר התיקון של נפשות
ישראל ,יהיה ביכלתם גם הם להתקיים ,על
שיהיה ביכלתם לקבל דעתם והשגותיהם,
בהשתלשלותם על ידי נפשות ישראל ,שיעמדו
לפנים ממחיצתם כידוע (ירושלמי שבת פ"ב,
ועיין ליקו"מ ח"ב תורה א' אות א) .וכן גם
בנפשות ישראל ,יצאו וישתלשלו ההשגות
מזה לזה [כמובא מזה לקמן]:
כי עוד תבין לפי כל זה ,על אודות הפליאה שיש
להתפלא בענין דוד המלך ע"ה ,שעלה כלל על
דעתו להוסיף ולבקש בחנני וכו' (תהילים כ"ז),
מאחר שגם בלא זה נבחןונגלה לפניו יתברך
פנימיות ותעלומות הלב של כל אחד .ובפרט
שאחר כך לא עלתה בידו ,ונתחרט ואמר זמותי
בל יעבר פי ,שמזה למדו חז"ל (סנהדרין ק"ז)
שאסור לבקש על זה .ושגם להיפך ,יש לבקש על
השתוף ברחמים הנ"ל [אל תביאני לידי נסיון]:
כי לפי כל הנ"ל תבין מרחוק בענין הצדיק
היחידי ,וראש ראשי הדורות שהיו מעולם,
שהוא הנתעלה ויוצא לגמרי משאר כלליות
העולם הנזכר שם בהמאמר חז"ל הנ"ל .כי
הוא משה משיח בעצמו [הנתאחד עם ר'
עקיבא וכו' ,כנרמז לקמן] ,המבקש ומצטער
כל ימיו ,מתי יבואו לידי הנסיונות העצומות
ביותר [ועיין בשבחי הר"ן (שבחי הר"ן אות
ט"ז) שאחר הסיפורי מעשיות] .כי בעוצם תקפו
וגבורתו לעמוד בהם ,יזכה להתעלות בכלי רוח
אלקים שבראשית מחשבתו והשגתו אלקותו
יתברך כנ"ל .והעיקר ,בעוצם תכלית מסירת
נפשם שבריבוי קריאתם בשם ה' ,שהתפללו
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ובקשו אחר כך מאתו יתברך ,לכוף את יצרם
בתפלותיהם ,המוב"פ בפירוש הראשון רציצא
וכו'[ ,כי השני פירושים הם שייכים זה לזה,
כמובן ממה שתכף אותם זה לזה בכתיבת ידו
הקדושה] .שעל זה בעצמו עיקר התגברות
מניעת היצר [שממדת הדין הנ"ל] ,למנוע מזה
[וכן מובן ומבואר מכמה מקומות בדברי מורנ"ת
ז"ל (מובא הרבה ועין ליקו"ה הל' חזקת מטלטלין
ה"ה אות י"ב י"ג ,והל' אונאה ה"ג) ,שאם גם
על התפלה בעצמה מתגברים מניעות היצר
למנוע מזה ,אף על פי כן אין שום אופן לזכות
למה שצריך (לזה) [לזכות] ,כי אם על ידה],
[ו]כנרמז לקמן מהמוב"פ אחר שכבר חיזק
בעצמו מדת הדין ,לבקש על התגברותו כנ"ל.
וכמו שהבאתי במקום אחר (ע"ח בתחילתו,
ובדרושי עולם הנקודים (שער ח') מפ"ה ואילך,
ובשער ט' (שבירת כלים) .ועיין ליקו"מ ח"א
תורה ל"ד אות ז' ובתורה ס"ד אות ד) בשם
האריז"ל ,בענין הכלים הנ"ל ,שמתחלה עשה
באופן שימותו ויפלו מהם ר'פ'ח' נצוצי הדינים,
להתגבר יותר אחיזת הסטרא אחרא שנתאחזה
בהם [שמזה היה מיעוט הירח ומלכות דוד הנ"ל,
עד שהיה ראוי להיות נפל כידוע (זוהר תולדות
ק"מ ,.וישלח קס"ח ,).גם עיין בסוד הפ'ר'ח'
מ'ת' המוב"פ בפירוש הראשון הנ"ל ,כי רוחו,
היא המ'ר'ח'פ'ת בהם ,כידוע (זוהר ויחי ר"מ.]).
על שאף על פי כן יהיה נמצא הפלא העליון
הנ"ל ,שכל עבודתו יהיה בענין ראש השנה
[וראש חודש] הנ"ל ,להביא כפרה ולשוב
בתשובה דלעילא [תשובת המשקל המוב"פ],
על המחשבה הראשונה היורדת מלמעלה לבד,
בסיבת השבירה הנ"ל ,כמובא מזה במקום אחר
(אפשר הכוונה על המובא בליקו"מ ח"א תורה
ע"ב בהג"ה ,ועיין ספר המדות אות הרהורים
סעיף מ"ו) .עד שבזה דייקא ,נתעלה על כל
הצדיקים הגמורים שהיו מעולם ,עד שלא קם
עוד בישראל כמוהו ,כי הוא משה משיח בעצמו,
אשר עד פני הזקן [ועתיק יומין] מטא ,לעוצם
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מבחר כלי נפשו וגופו ,ובתכלית הזיכוך וכו',
כמובא מזה במקום אחר (עיין חיי"מ סי' רע"ב
רפ"ט ,וע"ע כוכבי אור חלק שיחות וסיפורים
אות ל"ו מ"ב) ,עד שגם לנצח לא יגש אל הערפל,
אשר שם קול השגותיו יתברך בעצמו ,כי אם הוא
לבד ,וכמובא מזה בחלק ג' שבספר כוכבי אור
הנ"ל ,מהמובן מזה גם ממאמר האריז"ל עיין שם
(עיי"ש באריכות בשיחות וסיפורים אות ל"ח).
ועלידי זה בעצמו יש תקוה גם לכלליות העולם,
שאין ביכלתם להתקיים כלל ,לפי מרירות הדין
הזה .שאף על פי שעל ידי זה אין להם כלים
כאלה ,באופן שיקבלו שלימות ההשגות מהשם
יתברך בעצמו[ ,על כי לא ישוב ויתעורר כנגדם,
רק במיתוק הדין ,ברחמיו הפשוטים כנ"ל] .אבל
על כל פנים יהיה ביכלתם על ידי זה בעצמו
(לעורר) [להתעורר] ולשמוע ולקבל רחמיו
הרבים והשגותיו העליונות הנ"ל ,בהשתלשלותם
על ידי נשמת משיח הנ"ל ,הנתאחד גם עם
משה ורבי עקיבא ושאר הז' רועים ,עד נפש
דוד הנ"ל .כי בודאי גם אברהם ויצחק במסירת
נפשם שבעת העקידה הנ"ל הפכו כל כך ממדת
הדין למדת הרחמים רבים ,עד שגם אנחנו יש
לנו תקוה להמשיך [את] הרחמים פשוטים,
שאנו זוכים וכו' ,כפי התנהגינו בדינא [רפיא]
הנ"ל [גם תעיין נא( ,ש)בספר כוכבי אור חלק
ג' הנ"ל (עיי"ש בהג"ה אות א) ,מה שבארתי
להכתוב שלח נא ביד תשלח ,שלפי זה יבואר
לך כל הנ"ל]:
גם אם תבא בסוד ה' הנ"ל ,תבין מרחוק ,שכמו
בקבלתו מהשגתו יתברך ,אי אפשר כי אם
בכלי החושך ענן וערפל ,שבצמצום וסילוק
אור חכמתו יתברך ,על שבזה דייקא נראה
אליו כבוד ה' שבהשגה שלעתיד ,כמובן מזה גם
במקום אחר (עיין ליקו"מ ח"א תורה קט"ו) .כן
גם בהשפעתו לתלמידיו השגת תורתו וחכמתו
בחוט זוהר אין סוף שקיבל משם ,אין שום אופן,
רק על ידי צמצום וסילוק האור הנ"ל .אך ממילא
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שסובלים מאתם ,שכולם על שם מצרים כידוע
(מדר"ר בראשית פט"ז) ,שהם בקליפת בעותיה
דאלקים אחרים המוב"פ ,זה לעומת זה מצירים
את הגרון מלקרא בשם ה' ,וימררו את חייהם
בעבודת תאוות הממון והמשגל כמובא במקום
אחר (עיין ליקו"ה הל' ציצית ה"ג אות ג) ,שכל
רדיפתם ומחלקותם ביצרין הרעין האלה ,נאחז
ונתשתלשל מהמחלוקת דקדושה [וצמצומי
הטוב והרע] שנמצא בהתורה בעצמה ,שכל
אחד מושך את עצמו לצדדין[ ,שגם על זה
יסובב הכתוב וימררו וכו' הנ"ל ,כידוע (תיקו"ז
מ"ד:]).

מובן ,שאם אמנם גם הצדיקים מתדמים ליוצרם
בתוקף מרירות הדין [ולעשות בעצמו כאינו יודע
ורואה] הנ"ל .אבל בכל זאת ,יחשב זאת לדינא
רפיא ,כפי עוצם תוקף הדין והמחלוקת והצמצום
לצדדין הנ"ל שהוא בעצמו נכנס לשם .ועל
ידי זה דייקא ,ישמע לנצח קול חכמתו והשגת
אלקותו ותורתו יתברך בדרשת י"ג מדות הזקן
[של רחמים] הנ"ל ,שזכה להם ברוב קריאתו
בשם ה' שהרבה בלי שעור ,דייקא ממר ומיצר
הנסיונות הנ"ל .כי אז ,בקול הקריאה היוצא
ממצר שופריה דאדם המוב"פ [כנרמז מזה לקמן
עיין שם] ,נענים במרחב י"ג תקוני דיקנא הנ"ל
והמוב"פ ,כמו בראשית השנה הנ"ל כידוע (עיין וגם ביציאת מצרים וקריעת ים סוף ומתן תורה
ליקו"ה הל' ראשית הגז ה"ד בסוף אות ב):
הנ"ל ,היה מוכרח לדלג על הקץ ,ולהשליך אחר
כי גם בראש השנה הראשון ,אם היו עומדים גיוו כל חטאם ,ולא השלימו סבילת המרירות
האדם ואשתו בנסיון מרירות רוע הדעת הנ"ל ,שהיה מוכרח לזה על פי מדת הדין הנ"ל ,עד
ששם אחיזת הצורר להם המוב"פ ,היו עולים שהרבה מאד לקטרג על נתינת התורה ,והשם
וזוכים מיד בהדעת הזה בהיתר ובשרשו יתברך (עיין ליקו"ה הל' הכשר כלים ה"ד אות
שבקדושה ,ששם עצם האחדות ,והתהפכות כ"ד) השיב לו שאין מי שזוכה לעצם פנימית
רוע מרתה דא ,להתגלות מדת הטוב והרחמים אמתתה [שבזה כלול גם בירורי הלכותיה
והתורה הנ"ל בתכלית השלימות כמובא מזה שבאתגליא] ,כי אם מי שמאבד וממית את עצמו
גם במקום אחר (עיין בביאורים על תורה כ"א עליה במסירות נפשו המוב"פ .כי גם מקילקול
בד"ה קדושת שבעת הנרות וכו') ,ואז זה לעומת אדם הראשון ,וכל הדורות שהיו מאז ועד הנה,
זה ,היו נפקחים עיני שניהם הנ"ל בחכמה מוכרח בסופו גם הגדול שבגדולים למסור את
והשגות אלקותו ותורתו יתברך שבהדרת פני נפשו ושמו ,עד דנפיק רוחיה בהסתלקותו ממש,
הזקן ותיקון הברית המוב"פ[ ,כמו שפירשו ואז דייקא מהפך תוקף מדת הדין למדת הרחמים
קצת מעין זה ,בעלייתם מן הים ,שגם אז נתנו והרצון שברצונות ,לבטל בעותיה דאלקים
עיניהם לראות בההשגות האלה כידוע (זוהר אחרים הנ"ל .רק שעל ידי זה בעצמו יש תקוה
בשלח ס ,).וכנרמז לקמן מהמוב"פ] ,להיות גם לאותם שאינם זוכים לזה עדיין ,על שאף על
ביניהם השלום הנפלא שיהיה לעתיד ,שנמצא פי כן מקשרים את עצמם על כל פנים לעצמות
מאתו גם [בפרטיות הגוף והממון ונפש התורה יוסף הצדיק הנסתלק כנרמז לעיל .והעיקר שלא
שבכל אחד בפניעצמו ,כמובן בפנים ,וכן] היתה אז גאולה שלימה ,הוא מחמת שגם יוסף
בכלליות ישראל ,ואומות העולם המוב"פ .ולא בעצמו לא זכה עדיין לתקן בזה בשלימות ,מה
כמו עכשיו במחלקותם ,שיבא זה [במרירותו שמוכרח לתקן בענין התיקונים הנ"ל [כמובן
מתאות הממון והגוף ,ויאבד] ויאכל את זה .מדרשת חז"ל (סנהדרין י"ט ):שקר החן וכו'].
ועיקר המר והמיצר שבצמצום האור ,הוא מצר רק מחמת שאף על פי כן ,כשנזדמן לו הדעת פני
האשה הנ"ל .ובכלליות ,מצר האומות והגליות יעקוב אביו המוב"פ ,וינס ויצא החוצה ,העלה
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באיזה בחינה של תשובת המשקל ,רוח אלקים
[המרחפת על פני הים ראה וכו'] ,עד שזכו על כל
פנים איך שהוא ,לשבר ולרצץ ראשי הצר הנ"ל,
שנשתלשל משם זה לעומת זה כידוע (אפשר
הכוונה ע"פ ליקו"מ ח"א תורה ס"ב שפרעה
ומצרים הם ראשי הקליפות עיי"ש)[ ,ולא קמה
עוד רוח באיש כמוב"פ] ,עד שנתן לו יעקב אבינו
שכם אחד המוב"פ [שלקח בצלותיה ובעותיה
הנ"ל] ,להיות על ידי זה במדה השלש עשרה
[שבתורתו] [ונפש בניו] הנ"ל ,לתווך השלום
ולהכריע בין הכחשת הכתובים והתנאים זה לזה
במחלוקותיהם ומרירות קשיותיהם הנ"ל ,אשר
דייקא בשלומם והתמזגותם יחדיו תחשב למרפא
לכל בשר ,כמרפא וחיי הגוף התלוי ועומד במזג
הד' מרות .וכמו בבואם מרתה המוב"פ ,ויורהו
ה' ליתן עץ מר במר כידוע (עיין מכילתא בשלח
ומובא בילקוט פסוק זה) ,שעל זה יסובב כפולת
הכתוב המוב"פ ,הנה לשלום מר לי מר [שלפי
פשוטו יסובב על מרירות מחלתו] ,כי דייקא
בכח המר של הסמים,העומד כנגד כח המר
שבמחלת האדם ,אני ה' רופאך במזג הרפואה
המוב"פ .שגם זה בעצמו נמשך ממזג הרפואה
והחיים שבדרשות התורה הנ"ל [כמובא מזה
גם במקום אחר (עיין ליקו"מ ח"א תורה נ"ז
בהשמטות שבסוף התורה)] שהוא החכמה
אשר תחיה וכו' ,שיסובב עליה בהכתוב הנ"ל
והמוב"פ ,דרשוני וחיו:
ועתה נתנה ראש ונשובה מצרימה ,ברדיפתם
הנ"ל את ישראל במר לי מר [שתים שהן ארבע
מרות ,הד' רוחות הנ"ל] ,שעל זה יסובב ענין
הכתוב המוב"פ [יונתי בחגוי הסלע וכו'] הראיני
את מראיך וכו' ,ולא היה שום אופן להפך אותם
אל הקדושה ,שיכירו וידעו גם בחייהם בכבודו
וגדולתו יתברך ,כמו שיהיה לעתיד בהשלום
הנפלא המוב"פ .כי בכל פעם כשנשלח להם
מלמעלה כבדות הלב לנסיון כנ"ל ,נתעוררו
עליהם מחדש לרודפם ולהשיגם ,והעיקר במ"ר
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ומ'צ'ר'-ים הנ"ל ,עד שהוכרח בשביל זה לאבדם
לגמרי ,שעל זה יסובב הכתוב המוב"פ ,אין
שלום אמר וכו' ,שעל ידי זה גם אז לא נשלם
בשלימות שיר השירים בקול החכמה הנ"ל,
באופן שיהיה נשפע מאתו גם למלאכי מעלה
כנ"ל [מאחר שמעשה ידי טובעין בים וכו'
(מגילה י .]):כי גמר הרפואה באופן שיבולע
לנצח המות ,בשמעו' את' רנתם' בשיר מרים
[שנקראה על שם המר הנ"ל שסבלו במצרים,
כידוע (עיין פס"ר ט"ו-י"א ,ועיין ליקו"מ ח"א
תורה כ' אות א)] לא יהיה עד לעתיד כמוב"פ.
כי אף על פי שגם אז נהפך לעזרם מ'ר'-י'ם
בעצמו ,לענות בהם השיר לשלמה כמובן בפנים.
אבל מיד בבואם מרתה וכו' [ושם נסהו] לא
יכלו לשתות מים מ'מ'ר-ת'ה המוב"פ ,כי מרים
הם בשני פעמים מר כנ"ל ,במספר ת"ף כמובא
שם בהענין ,ומכוון כמספר שם קליפת העצבון
ויללה ,כידוע (עיין ליקו"מ ח"א תורה ר"ה),
[הנאחזת במרה השחורה ,שנמצא בד' מרות
הגוף הנ"ל] .כי גם אם זה לעומת זה נתעלה
מרים בקדושתה הנ"ל ,ותקח את הת'ף' וכו',
לעורר משם דייקא החדוה והזמרת בשירות
ותשבחות ,כנשמת דוד הנ"ל ,שיצא מיחוד בו
עז וזמרת השירות שריווה להקב"ה [כמובא מזה
בדברי חז"ל (ברכות ז ,]):וישם בכולם את פניו
וכוונתו ,רק לבטל ולהמית קליפת בעותיה הנ"ל
והמוב"פ[ ,עד שיקוים כל הנשמה וכו'] .אבל גמר
התיקון ,עדיין לא היה כנ"ל ,ומחמת זה בעצמו
שגם דוד ראה שעדיין אין ביכלתו לפעול זאת
בשלימות ,הוכרח לסובב בתפלתו בפשיטות,
גם על הרציצא בעצמו ,שהם הרשעים הרודפים
הדבוקים בה [להיות חית קנה ,מצרים קנה רצוץ
המוב"פ] ,כמו שהיה בקריעת ים סוף כנ"ל,
כי שר לא נאמר עד לעתיד בהשלמת סבילת
המרירות שבתכלית אריכות הגלות הזה ,שאז
ישיר העולה על כולנה הנ"ל ,בחית קנה חכמתו
דקדושה הנ"ל ,להפך לשפה ברורה כל השבעים
לשון המוב"פ ,ובהם דייקא יברר ויבאר היטב
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[בבאר מי מרים הנ"ל] כל הלכות התורה ,בשלום
והכרעה .כי לעוצם תיקונו לערב הרע והמרירות
הנ"ל ,שנתערב בנפשות ישראל מחית קנה
מצרים הנ"ל ,לא יצטרך לשברם כלל כמובא
במקום אחר (אולי הכוונה ע"פ ליקו"מ ח"א
תורה ח' שצריך לשבור צינור הרשע ,ובזכות
שעירב הרע לא יצטרך לשבור וצ"ע) ,כי אדרבא
ב'מ'ר'ה' [ורוגזא הדין] בעצמו ,ר'ח'ם' תזכור,
כי אםשם ,שם לו חק ומשפט הדין הנ"ל ,יזכו
לעתיד שם דייקא ,לשבת שלום הנפלא ,גם
עם אומות העולם כמוב"פ ,ורק קליפת בעותם
הנ"ל והמוב"פ ישבר ויבטל ,עד כי ישליך כל
אחד את אלילי הממון ,ולקרא כולם בשם ה'.
שלפי זה תבין יותר גם בדבריו הקדושים על
אודות הכתוב המוב"פ ואברהם זקן וכו' ,בכל,
זה שלום ,כמו שכתוב עושה שלום ובורא את
הכל ,ונוסח הברכה הוא על שם הכתוב עושה
שלום ובורא רע כידוע (ברכות י"א.):
....הפליא אחר כך להיות רואה ומשתלם ,וממתיק
במתיקות הרחמים[ ,שבלא זה ,לא היה אפשר
לכלי עולם הגוף הנ"ל לסבול ולהתקיים כלל,
לעוצם הזיכוך שמוכרח מאד לזככו במשפט
הנ"ל] ,הוא ממה שגם בריחוק הזמן והמקום,
ראה וצפה בנשמות הצדיקים [אשר גם הגופים
שלהם נחשבים לנשמות ,לאותם שלמטה מהם],
שלעוצם זיכוכם בנסיונות תוקף מרירות הדין
הנ"ל בעצמו ,ממשיכים בזה נופת צוף רחמיו
הרבים ,ועצם טוב השגתו יתברך ,הנמצאה
דייקא בתוקף מרירות הדין שבצמצום והסתרת
הכלי כנ"ל [ועיין לקמן בסמוך מה ששייך לזה].
שלפי זה יבואר לך ,מה שמתנהג כענין זה גם
בפרטיות בכל שנה ושנה ,שבראשיתה ותחלתה
מתגבר דינא קשיא ,ואחר כך ביום השני דינא
רפיא .וכן בפרטי פרטיות נמצא קצת מעין זה,
כי גם בכל יום ויום האדם נידון ונפקד ונבחן
בהתחדשות והתגברות מסית ומקטרג ,במרירות
אש המשפט ,לזיכוך הכלי והגוף שלו ,עד שהיה
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נהפך לכלה לגמרי חס ושלום .לולא מה שלעומת
זה ,גם כפי נקודת דנקודת האתערותא דלתתא
שנמצא בכל אחד ,כן נמשך עליו בכח הצדיקים
הנ"ל ,העזר והסיוע מהמתקת ושיתוף דינו
ומשפטו ברחמיו יתברך כנ"ל .כי גם כלליות
הנשפע והכלי הזאת [באדם ובמקום ובזמן],
נתהווה ונעשה כביכול בצלם המשפיע יתברך
כידוע (עיין סוף הרמזים שבסוף המעשה מהבעל
תפלה ובמ"מ שם (שבמהדורה החדשה)).
והצדיקים הנ"ל הם העולים בראש הזמן והמקום,
להיות בראשית ותחלת המחשבה של הקומה
והכלי הזאת ,שעל ידי זה הם מתנהגים יותר
כפי תוקף מרירות הדינא קשיא שבראשית
ותחלת מחשבתו יתברך שמו הנ"ל ,ואז דייקא
נכתבים לאלתר לחיים במתיקות הדבש כידוע
(הכוונה לכאורה על מה שנוהגין לטבל המאכל
בדבש בר"ה ,ועיין ליקו"ה נט"י ה"ו אות צ"ה,
ומובא בעוד כמה מקומות שדבש הוא גבורות
ודינים ודווקא בזה ממתיקין הדין ודו"ק) ,כי
בעוצם אתערותא דלתתא להתהפך מרע לטוב,
מקבלים אתערותא דלעילא מאתו יתברך ,שגם
הוא יעמוד על ידי זה מתוקף כסא דינו [וצמצום
ראייתו וידיעתו הנ"ל] ,ומתגלה להם בשבתו
בכסא רחמיו הרבים [והשגת אלקות] שבידיעה
והשגה יתירה כנ"ל[ ,ואגב אורחא תבין מרחוק
גם במאמר אברהם וכו' ,אחר נסיון העקידה....
דעת וכו' ....גם ת....
גם ממילא מובן ,שאף על פי שכל בחינה
כלולה מכל הבחינות ,אבל בכלליות נחשב
הזקן אברהם לאחדות ושורש הטוב והרע
שהיה קודם הבריאה ,בריבוי אור החסד לגמרי
הנ"ל [כי גם הרע בעצמו ,הוא בשרשו הזה,
טוב מאד כידוע (עיין מד"ר בראשית פרשה
ט' אות ה'-י"א ,ואפשר הכוונה על הקליפות
שנתהוובהשתלשלות מהניצוצות של שבירת
הכלים שבשורשם הם כולו טוב ודו"ק)] .ומחמת
זה בעצמו הוכרח להתצמצם בהולדת תוקף הדין
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שבפחד ומורא האב של יעקוב המוב"פ ,ואם גם
מהאב הרב והמורה [הזורק מרה בתלמידו ובנו
יעקוב הנ"ל] ,יוצא ונשתלשל גם הרע לגמרי
הנ"ל [שבמרת חרב הממית כידוע (כנראה
שהכונה על לשון הפסוק בראשית כ"ו-מ' "ועל
חרבך" וגו' ,ועין ליקו"מ ח"א תורה כ' ,ועין עוד
פרדס שער הכינוים ערך חרב)] .אבל באמת
צר הקב"ה קלסתר פני המ'ר'ה' וא'ב' הזה ,דומה
לא'ב'ר'ה'ם' ,ברוב הטוב מאוד הנ"ל [כי דייקא
מי שעומד בריבוי ותוקף הדין ,משיג על ידי זה
רבוי רחמיו וטובו וחסדיו] .רק מחמת שאף על
פי כן ,אין שום אופן לכלליות העולם לקבל ,לא
רוב טובה ולא רוב פורעניות ,על כן אין שום
אופן להתגלות פני תורתו ,כי אם בשיתוף הדין
והרחמים שבאור פני יעקב הנ"ל והמוב"פ[ ,ועד
כאן יר'ח'ם' אבי האב הנ"ל כידוע (בר"ר פנ"ד
והובא בפרש"י בראשית כ"א)] .שהוא המעמיד
הי"ב שבטים הנ"ל [אלה יעמדו על הברכה,
ואלה יעמדו על הקללה והארורים שבהר עיבל],
אצל אלוני מרה ,שהוא שכם הנ"ל כידוע (עיין
פרש"י דברים י"א פסוק ל) ,לכתוב שם דייקא
באר היטב בשבעים לשון הנ"ל.
כי גם בכלליות דכלליות ,יחשב הכל לכלי
אחד כידוע (אפשר הכונה על ענין ספירת כלי
המלכות שהיא כללות דכללות של כל הספירות
כידוע) ,וכל אחד כפי מדריגתו איך שהוא ,יזכה
להשלים על כל פנים קומת כלי השכינה שבבנין
הצדיקים הנ"ל ,עד שיאיר אלינו את פניו העושה
שלום ובורא את הכל ,להתעלות לנצח בעבודת
השגתו מדרגא לדרגא .כי כל התיקונים תלוים
אחד בחבירו ,כאשר תבין מכל הנרמז לעיל
מהמוב"פ על אודות השיר לש'ל'מ' ,שבש'כ'ם'
ואחדות אחד הנ"ל ,שהוא אשר בכחו למשוך את
הכל כמוב"פ ,עד שאחריך נרוצה לשיר ולקרא
בשם ה' והשגת חכמתו יתברך בכל פעם יותר
כנ"ל .וגם עכשיו ,מה שזוכים נשמות ישראל
בעולם העליון להתענג בהשגות האלה ,אין זה
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רק מהרשימו של הגוף ,שהיתה מקושרת בו
בהיותה בארץ הזאת (עיין כעין לשון זה בדברי
המחבר על תורה ד' ח"א בהג"ה שם אות א).
ועיקר השגתם יהיה בתחיה הניצחיית ,כשתרד
ותתקשר מחדש בכל גוף הארץ הנ"ל[ ,שכולה
תהיה מקודשת אז בנקודת ארץ ישראל שבה,
כידוע (פסיקתא הובא בילקוט שמעוני ישעיה
רמז תק"נ)] .כי אם שם תכלית הצמצום שבתוקף
הדין הנ"ל ,שמאתו אחיזת המצר שבמצרים
הנ"ל [שהוא בקליפה זה לעומת זה כמובא
במקום אחר (אפשר הכוונה ע"פ ליקו"מ ח"א
תורה ס"ב שפרעה הוא כלליות כל הקליפות
עי"ש)] .אבל בגמר הבירור והזיכוך מאתו ,יזכו
בגוף ובארץ הזה דייקא ,לקבל אור זרוע לצדיק
הנ"ל[ ,שהוא יסוד ועמוד הארץ] זבת חלב ודבש,
בנגלה ונסתר שבתורה הנ"ל ,כמובא במקום
אחר (אפשר הכוונה על אורייתא דע"ס המובא
בליקו"מ ח"א תורה ל"ג עיי"ש) ,וכנרמז לקמן
לענין הגאולה הראשונה [שנגמרה בקבלתינו
התורה שבנסתר] ,והגאולה האחרונה וכו'.
ונפשו תהיה לכל ,כעפר וארץ בקטנות דקטנות,
באופן שיבא לגדלות דגדלות המוחין במדריגה
גבוה יותר בכל פעם ,כמובן גם מזה במקום
אחר (אפשרהכוונה על המובא בשבחי הר"ן
אות י"ג)[ .ויתיישב] אגב אורחא ,ביישוב כמה
וכמה פליאות.
והנה לפי כל הנ"ל ,יש לרמז עוד ,ובפרט בענין
הנורא של כ"ד אלף תלמידי רבי עקיבא הנ"ל,
[שהיה ראוי שתנתן תורה על ידו] שמתו כולם
כאחד בימים מועטים כאלה בשביל שלא היה
ביניהם אהבה ,כי אם אמנם שבקדושה כל
ההתחלקות של כל אחד לצדדין בצמצום אחר,
הוא לשם שמים ,לקבל רחמיו ואהבתו ושלומו
בצמצומי הכלים האלה דייקא כנ"ל .כי [על
כן יאמר בספר מלחמות ה' ,את והב בסופה
כו'] לא זזו משם עד שנעשו אוהבים זה לזה
(קידושין ל ,):בשלום נפלא יותר כמובא מזה
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במקום אחר (עיין ליקו"מ ח"א תורה נ"ו אות ח).
אבל מחמת שגם מזה נתאחז הרע לגמרי של
המחלוקת שלא לשם שמים ,וסביביו נשערה
מאד לדקדק עמהם כחוט ,ונוקם על עלילותם
לעוצם מדת הדין לבד שהיה ברבם רבי עקיבא
שעלה במחשבה כנ"ל ,נגזר עליהם מיתה על ידי
זה ,והיה העולם שמם מהצמצום והסתרת פני
תורתו ואלקותו יתברך [ואנכי הסתיר אסתיר
פני] וענתה השירה הזאת וכו' ,כי לא תשכח
על ידי רבי שמעון וחביריו ,שהיו לו לתלמידים
ובנים הגונים כאלה ,עד שעל ידם דייקא ,הכינו
להתגלות נפלאות העין פנים של תורה ,כנ"ל
לענין יעקב .ובפרט בהסתלקות רבי שמעון,
שאז בתכלית השלימות עלה עד ה'ג'ל בע'ין
מ'ר' צמצומי הדין הנ"ל כמובן במקום אחר
(אפשר הכוונה על המובא בליקו"ה הל' תפילין
ה"ו אות ל"ה ועיין עוד ליקו"ה הל' בהמה וחיה
טהורה ה"ד אות ב'-ה) ,שעל זה ביקש דוד המלך
ע"ה ג'ל' ע'יני ואביטה נפלאות מתורתך ,שמאז
אנו ממשיכים עכשיו הארת התגלות התורה
שבשבועות כמובא גם מזה במקום אחר (עיין
ליקו"ה הל' נזיקין ה"ג אות ד ):
ולבל אהיה נראה כמוסיף על דבריו ,הנני לדלג
ולקצר במלין ,כי גם מה שכתבתי עד הנה ,הוא
מאשר לא יכולתי להתאפק ולרמז על כל פנים
מרחוק ,מעוצם החיים ארוכים וטובים בגוף
ונפש לנצח נצחים ,שרצה לזכות אותנו משה
רבינו ע"ה מיד אחר הגאולה הראשונה בנתינת
חכמה התורה ,באופן שעל ידי זה יאיר עליהם
מיד גם חכמת אורייתא דעתיקא ,לצאת על ידה
לחירות גם מחרבו של מלאך המות הנ"ל ,כמו
לעתיד אחר התחיה הנ"ל .אבל מחמת שיצאו
מגלות מרירותם בחפזון קודם הזמן כנ"ל ,היו
מוכרחים לסבול על כל פנים תוקף מרירות הצר
והמצר הרע שנתגבר עליהם בהמשכת המ'
יום ,שהוכרח להשלים עבור זה אחר הנ' יום
שמקודם[ ,על כי לא נתנה התורה רק לאוכלי
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דעת המ'ן' ,הנמשך מאור הצ'דיק הנ"ל] ,וביום
האחרון ,שאז (עיין מעשה א' בסיפורי מעשיות)
עיקר עיקר התגברות מרירות היצר שממדת
הדין הנ"ל המוכרח לזה ,לא יכלו לסבול ,ויקומו
לצחק בפגם הברית וחטא העבודה זרה המוב"פ,
שהוא בטומאה זה לעומת זה כנגד הע' ג'ל'
דקדושה הנ"ל ,עד שקלקלו מחדש באור הצדיק
שבבכור שור יוסף הנ"ל כידוע (עיין ליקו"ה הל'
בשר וחלב ה"ה אות כ"ב ובהל' נזיקין ה"ד אות
י"ד שעיקר פגם חטא העגל הוא הפגם בכבוד
משה עיי"ש ,וזה ידוע שחטא העגל היה בשור
כמו שכתוב (תהילים ק"ו כ) וימירו את כבודם
בתבנית שור וגו' ויוסף מכונה בשם שור עיין
דברים ל"ג ודו"ק) ,לעורר יותר פגם מחלקותם.
כי אלמלי לא נשתברו לוחות הראשונות ,לא
היתה כלל בישראל [אחיזת מחלוקת דסטרא
אחרא] מהמחלוקת דקדושה שנתהווה על
ידי השכחה כידוע (אפשר הכוונה ע"פ סוטה
מ"ז ע"ב עיי"ש וע"ע סנהדרין פ"ח ,):ומאז
נתגבר יותר פורעניות הדין הנ"ל [אין לך כל
פורעניות ופורענות וכו' (עיין סנהדרין ק"ב:
ומובא עוד כמה פעמים בחז"ל)] .ורבי עקיבא
וחביריו הוכרחו למסור את נפשם מחמת זה
במיתות קשות ומשונות ,כפי תוקף הדין שעלה
במחשבה כנ"ל .כי זולת זה ,לא היה שום אופן
כלל לברר ניצוצי הקדושה המוב"פ ,בתוקף
מרירות הדין שבגלות הזה כידוע (עיין ליקו"ה
הל' חול המועד ה"ד אות ט"ו ,וע"ע שם הל'
ע"א ה"א אות א) ,ועוד זכינו מאז ועד הנה,
לצדיקים נוראים כאלה ,עד שמהפכים כל
הקלקולים לתיקונים ,ומרמזים לכל אחד גם
עכשיו ,מתעלומת והסתרת אורייתא דעתיקא
[שתתגלה בהתחיה נצחיית כנ"ל] ,שעליה נאמר
דרשוני וחיו ,כי החכמה תחיה ותענג לעולמי
עד כנ"ל .ודוק ודוק ודוק:
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זמרת הארץ
סימן כ"ב-חותם בתוך חותם
עיקר הארת השבעה רועים להשלים את אמונת ישראל הוא בארץ ישראל בבחי' שכן ארץ
(דייקא) ורעה אמונה .והרועים הנ"ל הם כלליות הקדושה בחי' כל קדושיו בידיך .וע"כ א"י היא
ג"כ בחינת כלליות הקדושה בחינת עשר קדושות קדשה א"י .ואי אפשר לבא לאלו הרועים אלא
על ידי עזות וכו' .וזה בחי' נהלת בעזך אל נוה קדשך כפשוטו ממש .היינו לא"י .ועל כן נקראת
ירושלים עיר עז לנו (ישעי' כ"ו) ונאמר כן בקודש חזיתיך לראות עוזך וכו' (תלהים ס"ג) .ושם
נמשכין כל התיקונים של תקיעה שברים תרועה .תקיעה הי' בחי' תקעו שופר בציון .שברים היא
בחינת שבר תשבר מצבותיהם לשבר העזות דסט"א ולבטל כל האמונות כוזביות .תרועה היא
בחינת הרועים .זה בחי' והביאותים אל אדמתכם ורעיתים על הרי ישראל וכו' במרעה טוב ארעה
אותם וכו' (יחזקאל ל"ד) .וכל זה נמשך ע"י בחינת הקול דקדושה .וזה בחי' כי אם שמוע תשמעו
בקולו וכו' כי ילך מלאכי לפניך והביאך אל האמורי וכו' לא תשתחוה לאלהיהם שבר תשבר
מצבותיהם (שמות כ"ב) .וכתיב ונצעק אל ד' וכו' וישמע את קולנו וכו' ויוציאנו ד' ממצרים ביד
חזקה וכו' (בחינת הכנעת המלכות דסטרא אחרא שהיא רק ע"י עזות) ויביאנו אל המקום הזה ויתן
לנו את הארץ הזאת (דברים כ"ו) .וזה בחינת כיבוש יריחו שהי' ע"י קול שופר כנ"ל .ולבא לעזות
דקדושה הוא על ידי שמחה .וזה בחי' קדושת א"י ששם מקור השמחה כנ"ל .ועיקר השמחה הוא
על ידי בחינת נעשה ונשמע שהם בחי' תורה והתפלה .ועיקר המקום של תורה ותפלה בשלימות
הוא בא"י כנ"ל .וצריכים לילך מדרגא לדרגא וכו' כמבואר בפנים .וזה בחינת קדושת א"י שהוא
מסוגלת ביותר לענין זה שיוכל לעלות מדרגא לדרגא בעבודת ד'.
וכמובן בזוהר (ח"א דף פ') לענין אברהם ושם (דף ק"נ ):לענין יעקב באתר דא אסלק מ דרגא דא ל
דרגא אחרא וכו' .וזה בחי' כי מציון תצא תורה ודבר ד' מירושלים .דבר ד' הוא בחינת תפלה בחינת
ואשים דברי פיך כמובא במאמר על אשר מעלתם סי' מ"ח ובלק"מ תנינא סי' א' תקעו ממשלה.
ומחמת שנעשה ונשמע הוא בחי' חכמה עילאה וחכמה תתאה על כן אוירא דא"י מחכים .וזה
בחינת ירושלים שהיא בחי' יראה שלם בחי' מאמר השלם שעל ידי זה נשלם האמונה .וע"כ נקראת
קריה נאמנה כמבואר כל זה בפנים .ושם זוכים לזה שתהי' הירידה תכלית העליה על ידי תשובה
עד שהעונות נתהפכין לזכיות .וזה בחינת העם היושב בה נשוא עון .וע"י כל הנ"ל נתתקן ונשמר
החותם בתוך חותם שהיא בחי' חתום תורה בלימודי בחי' וכל בניך לימודי ד' וכו' כמבואר בפנים.
וזה בחי' קדושת א"י כמפורש בזוהר חדש כל מגילת רות חתום תורה בלימודי בארץ ישראל שם
נקראו לימודי ד' ולא בחוץ לארץ .ושם עיקר השלום בחי' שבחי ירושלים את ד' וכו' השם גבולך
שלום וכו' .וכתיב ונתתי שלום בארץ כנ"ל .והנה במאמר זה מבואר שע"י היראה שהיא הבושה
בחינת ירא בשת זוכים לשמחה .כי היראה היא בחי' מאמר השלם שבו נכלל גם החצי מאמר
בחי' בן שזה בחי' אבן י שראל אב ובן כחדא .וכן מבואר שם מאמר רז"ל גדולה בושה שנכפלה
שתי פעמים וכו' .וזה בחינת (ישעי' ס"א) תחת בשתכם משנה וכלימה ירונו חלקם לכן בארצכם
משנה יירשו (כי כ"ז בחי' קדושת ארץ ישראל כנ"ל) שמחת עולם תהי' להם .כי זה בחי' העדיים
של נעשה ונשמע שהם בחינת ושמחת עולם על ראשם כמבואר בפנים:
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מי הנחל
חותם בתוך חותם  -כ"ב
סימן כ"ב חותם בתוך חותם אות א' ונקראים רגלין על שם שהם לימודי השם וכו'.כי לימודי
השם דא נצח והוד כמובא בסוף התורה כי מרחמם ינהגם ליקו"ת סימן ז' ונצח והוד הם רגלין
כמובא במאמר פתח אליהו נצח והוד תרין ירכי קשוט.
שם .בבחינת מעין חתום.היינו שחותמין הדין שנמשך ממעין התורה.
שם .כי הולכים לפשר ולעשות שלום וכו'.נמצא שבשביל אלו השני דברים שנקראים רגלין על
שם שנותנין לו עצה בעת שמגלה להם הדין ועל שם ההליכה שהולכין להוכיח לישראל בשביל
אלו השני דברים הם בחינת חותם כי בעת שלומדין כביכול את השם ונותנין לו עצה חותמין
הדין וגם כשהולכין להוכיח חותמין הדין וגם באלו השני דברים מרבים שלום כי בעת שהשם
יתברך מלגה להם הדין מקטינים החטא לפניו וגם בעת שהולכין להוכיח לישראל מגדילים
החטא לפניו וגם בעת שהולכין להוכיח לישראל מגדילים החטא לפניהם ועל-ידי-זה עושין
שלום בין ישראל להשם יתברך.
שם אות ב' אמונה שנתקבל בה המוסר וכו'.ר"ל שנתקבל בה דיבורי המוסר כי הדיבורים נכנסין
בהידים כ"ש כאשר דבר השם ביד משה ויד משה הוא בחינת אמונה כ"ש ויהיו ידיו (של משה)
אמונה ועיין ירמיה ז' זה הגוי וכו' ולא לקחו מוסר אבדה האמונה ונכרתה מפיהם.
סימן כ"ב אות ב' ויקלקלו החותם הפנימי על-ידי קלקול החותם החיצון שהוא האמונה וכשח"ו
נתקלקל זה החותם הידים וכו' ונעשה אמונת כוזביות כי עיקר העבודה זרה אין לה כח אלא
על-ידי שיקבל מהידים אלו וכו' כי מחותם נעשה נדת וכו' היינו עבודה זרה שמטמא כנדה.
נראה שבזה מבאר טעם מפני מה על-ידי שנתקלקל האמונה נתקלקל גם החותם הפנימי הגם
כי מובן בפשטות כי על-ידי שאין לו אמונה לשמוע המוסר שעל-ידי מוסרם חותמין הדין על-
ידי-זה נתקלקל החותם שחותמין הדין ונעשה דין אכזרי ונעשה גם-כן גירושין בעולם כמבואר
בפנים אך מה שמאריך לבאר אשר מקלקול האמונה נעשה עבודה זרה מבאר בזה טעם אחר
למה נתקלקל חותם הפנימי ונעשה דין אכזרי וגירושין כי כשנעשה מקלקול האמונה כפירות
ועבודה זרה וכל זמן שיש עבודה זרה נעשה טלטול בעולם כ"ש בסימן מ' שע"פ אלה מסעי
בני ישראל שבשביל אלה אלהיך ישראל בשביל זה יסעו בני ישראל ועתה עפ"ז מובן היטב
הטעם מה שאמרו חכמינו זכרונם לברכה כשיש עבודה זרה בעולם חרון אף בעולם כי כשיש
עבודה זרה קלקול האמונה אין שומעין המוסר ממוכיחי הדור שחותמים הדין ונעשה חרון אף
בעולם ועל-כן מבאר כאן שחותם האמונה צריך שמירה ותורה.
שם אות ג' בבחינת שבעת ימים תמלא ידם.ר"ל כי זה הפסוק קאי על משה שהוא אחד משבעה
רועים שהוא ממלא ומשלים הידים שהם האמונה כי ע"ש זה נקרא רעיא מהימנא כמבואר
בפנים וגם עיין בזוהר אמור על פסוק בסוכות תשבו שבעת ימים כי השבעה רועים הם בחינת
שבעת ימים ועיין עוד בזוהר בהשמטות בראשית אשר שבעת ימי המלואים הם כנגד השבעה
רועים ועיין עוד אשר השבעה ימים הם כנגד השבעה רועים.
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שם אות ד' בבחינת הן יתן בקולו קול עוז.ר"ל כי אלו התיבות בתוספ' ויקרא הם ראשי תבות
יעקב שהוא אחד משבעה רועים שמתקן הידים שהם האמונה כ"ש ויתנו אל יעקב (שהוא אחד
משבעה רועים) את כל אלהי הנכר אשר בידם כמבואר בפנים לעיל אות ב' ועל-כן על-ידי
הקולות שהם בחינת עזות כמרומז בפסוק יתן בקולו קול עוז שהוא ראשי תבות יעקב זוכין לבא
לאלו הרועים שיעקב אחד מהם ונראה שזה תמה יצחק בעת שלבש יעקב בגדי עשו לקבל
הברכות הקול קול יעקב ואחר-כך היה צריך על-ידי הקול שהוא בחינת עזות להיות תיקון הידים
שהם האמונה בשלימות ומפני מה הידים ידי עשו אבל באמת היה לבוש על הידים רק בבגדי
עשו אבל הידים שלו היה בתיקונן באמונה בשלימות בבחינת ויהי ידיו אמונה המבואר בפינם.
שם מקול אנחתי דבקה עצמו לבשרי.ר"ל כי זה הפסוק אמר דוד (שהוא אחד מהשבעה רועים)
שעל-ידי קול אנחה שהוא בחינת עזות זוכין שידבק העצם להבשר שזה בחינת שהעם מקרבין
עצמן להחכם מהשבעה רועים להשלים האמונה.
שם תרועה בחינת ואתה תרעה את עמי.ר"ל כי זה הפסוק קאי על דוד שהוא אחד משבעה רועים
שם וימל את בשר ערלתם.ר"ל כי זה הפסוק קאי על אברהם שגם הוא אחד משבעה רועים
ורומז להם במה שמל אותם ביום שהוא בחינת קול שופר שעל-ידי הקולות שהם בחינת
עזות זוכין לבא להרועים להשלים האמונה וכשתדקדק בדברי התורה הזאת תמצא שמדברת
מהשבעה רועים שהם בעצמן הודיעו התיקונים במה שזוכין להתקרב אליהם להשלים האמונה
הראשון הוא אברהם שאמר בו וימל את בשר ערלתם בעצם היום הזה שבזה מרומז שעל-ידי
הקולות שהם בחינת עזות זוכין להתקרב להרועים כמבואר בפנים ובפסוק ויתנו אל יעקב את
כל אלהי הנכר אשר בידם המבואר בפנים מבואר שיעקב שהוא מהרועים מתקן הידים שהם
האמנה ובפסוק יתן בקולו קול עוז שהוא ראשי תבות יעקב מרומז שעל-ידי הקולות קול עוז
זוכין להתקרב להרועים כנ"ל והפסוק שבעת ימים תמלא ידם שזה קאי על שמילא את ידם
הם האמונה היינו שמשה הוא מהרועים ממלא את הידים שהם אמונה ובפסוק משם רועה אבן
ישראל המבואר בפנים זה אמר יעקב על יוסף שהוא מהרועים שעל-ידי אב ובן כחדא שזה
בחינת נעשה ונשמע זוכין לבא להרועים שמשלימין האמונה וגם אבן ישראל בעצמו הוא בחינת
מלכות אמונה כידוע ובפסוק מקול אנחתי המבואר בפנים שאמר דוד שהוא הרועה השביעי
מבואר גם-כן במה לבא לאלו הרועים כמבואר וגם ביארנו לעיל שגם יצחק תמה הקול קול
יעקב והיה צריך להיות הידים שהם האמונה בשלימות נמצא שגן יצחק שהוא מהרועים הודיע
מן התיקונים האלה וגם אהרן שהוא מהרועים הודיע לישראל שהידים שלהם אינם בשלימות
בעת שנתקהלו העם עליו לעשות העגל שעל-כן כתיב ויקח מידם ויצר אותו בחרט כמבואר
בפנים כי ידע מזה במה שמשה מילא ידם של אהרן ובניו בשבעת ימי המילואים שעל-זה אמר
השם יתברך למשה שבעת ימים תמלא ידם של אהרן ובניו כמבואר בפנים ועל-כן הודיע אהרן
לישראל שהידים שלהם אינם בשלימות על-ידי שלא קבלו הארה מז' רועים ועל-כן כתיב
במעשה העגל שאמר משה קול ענות אנכי שומע היפוך הקולות דקדושה שהם בחינת עזות
שעל ידם זוכין לבא להרועים להשלים האמונה וזה שכתב אחר-כך כשנפל מן העם כשלשת
אלפי איש על-ידי מעשה העגל ויאמר משה מלאו ידכם היום להד' היינו שמעתה תראו למלאות
ולהשלים הידים שהם האמונה על-ידי הארה משבעה רועים ועל-כן כתיב אחר-כך ויתנצלו בני
ישראל את עדים מהר חורב שהם השני כתבים של נעשה ונשמע כמבואר בפנים כי פגמו בהם
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ועל-ידי-זה לא זכו לעזות קדושה להתקרב על-ידי-זה להרועים להשלים האמונה אך ומשה
יקח את האהל ומבואר בזוהר בראשית ד' שלקח את האורות מלשון בהלו נרי עלי ראשי .והנה
כל מבקש השם יצא אל אהל מועד היינו מי שרצה לזכות להתיקונים האלה יצא אל משה אל
אהל מועד לקבל ממנו הדרך של האורות של נעשה ונשמע ולמען יזכה על-ידי-זה לבא לעזות
דקדושה ולהתקרב להרועים להשלים את האמונה ועיין בפרפראות שמבאר התורה הזאת
ועיין באבי הנחל שמקשר התורה הזאת בקשרים נפלאים ועיין בבעה"ט המסרה ונשמע קולו
בבואו אל הקודש כי אי אפשר לבא אל הקדושה להשלים האמנוה אלא על-ידי קולות שהם
עזות דקדושה בבחינת נהלת בעזך אל נוה קדשך ולבא לעזות דקדושה הוא על-ידי נעשה
ונשמע וזה ונשמע דייקא פתגם המלך אשר יעשה דייקא בחינת נעשה בכל מלכותו להשלים
הממלכה שהוא בחינת מלכות כידוע.
בלקו"א סימן כ"ב אות ט' .ע"י בחינת נעשה ונשמע שהיא בחינת השמחה וכו' עיי"ש.עיין תיקון
כ"ב בההוא זימנא דאמרו ישראל נעשה ונשמע מיד ישמחו השמים ותגל הארץ.
שם אות י"א וזה והמכשלה הזאת תחת ידך וכו'.ואלו דברי תורה שאין אדם עומד עליהם אא"כ
נכשל בהם ומרמז בזה שעל-ידי הירידה שקודם העליה זוכין לנשמע גבוה יותר ועל-ידי-זה זוכין
לאמונה כמבואר בפנים שהם הידים ועל-כן דרשו חכמינו זכרונם לברכה על פסוק והמכשלה
הזאת תחת ידך דווקא שהם האמונה .ולענין מה שמבואר בהתורה הזאת יד במילואו מספר
ובית היינו עבודה זרה שמטמא כנדה יש לרמז בפסוק וימלא את יד אחד מבניו הכהנים ויהי
לו לכהן ופירש רש"י חנכו לעבודת הפסל ע"ש שופטים קפיטל י"ז .ולענין מה שמבואר שעל-
ידי-זה נעשה ונשמע שהם בחינת הכתוב ושמחת עולם על ראשם זוכין לבא לעזות דקדושה
שעל-ידי-זה מקרבין עצמן להרועים שמשלימין האמונה שהוא בחינת ירושלים קריה נאמנה
נראה לרמז זה במה שמתפללין בתפלת מוסף ומפני חטאינו וכו' ולירושלים בית מקדשך
בשמחת עולם היינו כנ"ל בפרט שתפלת מוסף הוא הבחינה שעושין מתורה תפלה כמובאר
בלקוטי הלכות ה' ראש חודש הלכה ה' שזה בחינת אחת עם מה שכתוב כאן שצריכין לעשות
מתפלה תורה כמבואר בלקוטי הלכות ה' מתנה הלכה ה' וזה בחינת נעשה ונשמע שהוא בחינת
שמחת עולם ועל-כן מתפללין זאת בתפלת מוסף דווקא וגם על-ידי שנשלם האמונה שהוא
חותם הידים אז גם חותם הרגלין הוא בשלימות ואז ניצולין מגלות וגירוש כמבואר בפנים על-
כן מתפללין קודם וקרב פזורינו מבין הגוים ונפוצותינו כנס מירכתי ארץ היינו להנצל מגלות
וגירוש כמבואר בפנים על-כן מתפללין קודם וקרב פזורינו מבין הגוים ונפותינו כנס מירכתי
הארץ היינו להנצל מגלות (חסר) בסוף הספר דף מ"ח.
שם אות י"א אך כשרוצים לצאת וכו' למדריגת נעשה ונמשע גבוה ממנה צריך להיות ירידה
קודם העליה וכו'.נראה לפענ"ד שבכאן מבאר טעם וראיה כללית מפני מה זוכין על-ידי נעשה
ונשמע לשמחה שעל-ידי-זה זוכין לעזות דקדושה ולקרב עצמו להרועים שמשלימין האמונה
כי הפירוש של נעשה ונשמע הוא שצריכין לעשות מנסתר נגלה ואי אפשר לזכות לזה אלא
על-ידי הירידה שקודם העליה היינו שמנסין אותו ומפילין אותו בירידה ממדריגתו והירידה
הוא בחינת שמתגבר עליו עזות הגוף בתאוותיו וכשזוכה לעמוד בנסיון שצועק להשם יתברך
בקולות דקדושה ע"ז שניצל מזה שכל הקולות הם בחינת עזות חסר  --משובש ....מהרועים
דסטרא-אחרא גם זה ירידה שמנסין אותו מן השמים בזה ואם יתגבר בקולות דקודשהשהם
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בחינת עזות דקדושה שישלימו לו את האמונה שהוא בחינת תפלה בחינת נסתר כמבואר בפנים
אות יו"ד ועל-כן מובן היטב מפני מה זוכה על-ידי נעשהו נשמע לקרב עצמו להרועים שישלימו
לו את האמונה כי כשרוצה לעלות למדריגה גבוה מקודם מנסין אותו בהירידה שבפרטיות הוא
עזות גופו ובכלליות הוא עזות הרועים וכשיעמוד בנסיון שיצעק קולות דקדושה שינצל מזה
יזכה בפריטת להנסתר שהנשמה תגלה לו ההשגות שהיא משגת שהם נסתרים ממנו ובכלליות
הרועים ישלימו לו את האמונהשהוא בחינת תפלה בחינת נסתר נמצא כשהולך בדרך זה שמייגע
עצמו בקולות דקודשה לזכות להמדריגה הגבוה בוודאי יזכה לזה לעמוד לעלות להמדריגה הבוה
שלא ישאר בהירידה חס ושלום רק יעלה להמדריגה הגובה שבפרטיות הוא בחינת נסתרות
ההשגות מהנשמה ובכלליות הוא בחינת האמונה שמשלימין הרועים נמצא שעל-ידי נעשה
ונשמע יזכה לקבל המוסר ממוכיחי הודר ויחתמו הדין שלא יהיו דין אכזרי רק ימתיקו כל הדיינם
ויתבטל הגירוש והטלטול מן העולם רק יתרבה השלום בעולם וזה שכתוב סור מרע ועשה טוב
בקש שלום רדפהו היינו על-ידי שישמש הגוף את הנשמה במצוות מעשיות שזה בחינת עשה
טוב יהיו בבחינת בשר להנשמה ואז יזכה לשמוע קולו דקודשה שעל-ידי-זהישבר עזות גופו
שחזק בהתאוות וזה סור מרע שיזכה על-ידי-זה לבטל עזות גופו שחזק עי"ז בתאוותיו הרעות
ובכלליות יעמוד על-ידי-זה נגד עוזת הרועים והרועים ישלימו לו את האמונה ויקבל המוסר
ממוכיחי הדור שעושין שלום בעולם וזה שסיים הכתוב בקש שלום ורדפהו.
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באב"י הנחל
סימן כב חותם בתוך חותם
הנה התורה הזאת גם הפירוש הפשוט הוא עמוק מאד וצריכין לבאר והנה המבואר בהתורה
הזאת שלזכות להתקרב להרועים בשביל תיקון האמונה הוא על ידי עזות ולעזות זוכין על ידי
שמחה שהוא בחינת נעשה ונשמע נמצא שההתחלה לכל התיקונים הנ"ל הוא נעשה ונשמע
על כן צריכין לבאר ענין נעשה ונשמע ואחר כך יתבאר כל התורה הנ"ל והנה מבפ"נ שנעשה
הוא בחינת נגלות ונשמע הוא בחינת נסתרות שאינו יכול לעשות עבודה בזה כו' דבורי התורה
שסביבות המצוה זהו בחינת נסתר בחינת תפלה ובלקו"ת סימן נט מבואר שדבורי התורה
שסביבות המצוה הם בחינת העבודה שבין המצוות היינו כשרוצה לעושת מצוה אז ההכנעה
והרצון והתשוקה ומכ"ש כשיש לו איזה מניעה והוא משבר את המניעה זהו בחינה שבין
המצוות והוא בחינת העבודה שבדבורי התורה שסביבות המצוה היינו כשזוכה להשיג העבודה
שבין המצוות זהו בחינת השגת הנשמע ונעשה אצלו מהנשמע נעשה ואז צריך לילך להלן
לקיים המצוה שהיה רוצה לעשות בתחלה שבתחלה היתה המצוה רחוקה ממנו מאד כי אז
לא השיג עדיין אפילו הבחינה שבין המצוות מכ"ש המצוה עצמה ואחר כך כשזוכה להשיג
הבחינות שבין המצוות וממילא נתבטל המניעות ואז זוכה לקיימה נמצא שיש בהשגת הנשמע
ב' בחינת היינו שמקודם ישיג הבחינות שבין המצוות בחינת דבורי התורה שסביבות המצוה
ואחר כך יקיים המצוה בעצמה שהיתה מתחלה בחינת נסתר אצלו שלא היה יכול לקיימה
וכשהוא זוכה לקיימה זהו שנעשה אצלו מהנשמע נעשה ויש בכל דרגא ודרגא בחינת נעשה
ונשמע גם באנשים פשוטים למשל במצות נתינת צדקה הנה כשנותן מעשר זהו בחינת נעשה
נגלות כי הוא מקיים אותה המצוה של מעשר וכשרוצה להתחיל ליתן חומש לצדקה ויש לו
ע"ז מניעות מחמת הפרנסה וכדומה אז המצוה של חומש היא בחינת נשמע בחינת נסתר כי
אינו יכול עדיין לקיימה מחמת המניעות וצריך להרבות בתפלה שיתבטלו המניעות וכשזוכה
על ידי תפלתו שיתבטלו המניעות זהו בחינת שזכה להשיג הבחינות שבין המצוות היינו דבורי
התורה שסביבות המצוה כי המניעות לא באו כי אם בשביל החשק והרצון שזהו בחינת שזכה
להשיג הבחינות שבין המצוות היינו שזכה לחשק ורצון דקדושה והתפלל הרבה להשם יתברך
עד שנתבטלו המניעות ואז כשזוכה ליתן חומש לצדקה זהו בחינת שעושה מהנשמע נעשה
וכן מדרגא לדרגא יש גם כן בחינת בין המצוות היינו שזוכה להשיג ממש העבודה שיש בדברי
התורה שסביבות המצוה ואחר כך הוא מקיים המצוה עצמה שבמדריגה הגבוהה וזהו שמבואר
שם בסימן נט הנ"ל שהצדיק כשמדלג ממצוה למצוה בזריזות הוא מפסיד כי אינו זוכה להשיג
הבחינה שבין המצוות אבל הבעל תשובה הוא זריז ונשכר כי מאחר שחטא מתחלה ועל ידי
העוונות נעשה מסך מבדיל בינו לבין הקדושה ויש לו מניעות הרבה ועל ידי שמשבר המניעות
בזריזות גדול זהו בעצמו אצלו בחינת השגת בין המצוות כי התגבר בחשק גדול עד ששיבר
כל המניעות ונעשה מזה תיקונים גדולים למעלה אבל מי שהוא צדיק מנעוריו מסתמא אין לו
מניעות כל כך על כן אם יהיה זריז ביותר יוכל לדלג על הבחינות שבין המצוות על כן צריך
להתמהמה קצת בכדי שישיג מקודם הבחינה שבין המצוות ואחר כך יקיים המצוה נמצא שיש
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בכל בחינת נעשה ונשמע ג' בחינות היינו הנעשה שהוא יכול לקיים והנסתר הם ב' בחינת היינו
השגת שבין המצוות ואחר כך כשזוכה לקיים המצוה שבמדריגה הגבוה זהו עיקר השגת הנשמע
וצריכין לילך מדרגא לדרגא וכו' עד שיזכה להשיג תורת ה' ממש ואחר כך כשזוכה להכלל
בא"ס אזי הנעשה הוא בחינת תורת ה' ממש והנשמע הוא בחינת תפלת ה' וכו' כמבואר בפנים
וזהו בחינת מוכיחי הדור המבואר בתחלת המאמר כי מה שמגלה להם השם יתברך הגזר דין
והדין הוא התורה זהו בחינת שמשיגין תורת ה' ממש שהיתה בחינת נשמע אצלם נעשה אצלם
בחינת נעשה נגלית ואחר כך הם הולכים ומוכיחים לישראל ואחר כך הם מתפללים לפניו
יתברך וממליצים טוב על ישראל זהו בבחינת תפלת ה' שגם השם יתברך מתפלל יה"ר מלפני
שיכבשו רחמי את כעסי נמצא שיש בכאן גם כן ג' בחינת היינו מה שמגלה להם השם יתברך
הגזר דין זהו בחינת נעשה אצלו ומה שהולכים להוכיח זהו בחינת ד"ת שסביבות המצוה כי
העיקר הוא להחזירם למוטב בכדי שיוכלו להתפלל עליהם להמתיק הדין וכשמתפללין וממתיקין
הדין זהו עיקר בחינת השגת הנשמע תפלת ה' וכנ"ל וכן בחותם הידין שהם המקבלים המוסר
מן המוכיחים יש גם כן ג' בחינות הנ"ל כי האמונה שבה מקבלין המוסר זהו בחינת נעשה
בחינת ידין בחינת ויהי ידיו אמונה ומה ששומעין המוסר מהמוכיחין הוא בחינת נשמע ששומעין
המוסר שלא ידעו מזה בתחלה זהו בחינת ד"ת בחינת בין המצוות ומה שזוכין על ידי זה לשוב
בתשובה זהו בחינת שעושין מהנשמע נעשה כנ"ל ובדרך כלל החותם החיצון שהם המון עם
שהם בחינת אמונה הם בחינת נעשה חותם הידין שהוא עשיה והמוכיחי הדור הם בחינת נסתר
כי הם משיגין סתרי תורה בחינת נשמע ועל כן הם נקראין רגלין בחינת אין עמידה אלא תפלה
ובחינת בימי ר"ג היו לומדין בעמידה המבואר בסוף המאמר ומה ששומעין המוסר זהו בחינת
השגת הד"ת שסביבות המצוה בחינת אלה הדברים אשר דבר משה שהיה דברי תוכחה וזהו
בחינת בין המצוות כי העיקר הוא שיזכו לשוב בתשובה על ידי התוכחה שזהו בחינת שעושה
מהנשמע נעשה היינו משמיעת המוסר עושין תשובה נמצא שהמוסר ששומעין הוא בחינת
ד"ת בחינת נסתר וגם כי גם בשעת מוסר נזהרין להחתים ולהסתיר הגזר דין על כן המוסר הוא
בחינת ד"ת הנ"ל .וצריך לראות למלאות הידים שהיא האמונה על ידי הארה משבעה רועים
וכו' הנה הז' רועים הם בעצמם המוכיחי הדור הנ"ל שזכו להשיג תורת ה' ותפלת ה' כנ"ל רק
שבתחלה מדבר כשיש גזר דין בעולם חס ושלום וצריכין להמתיק הדין על ידי תורת ה' ותפלת
ה' כנ"ל בהכרח שיהיה האמונה בשלימות אצל ההמון עם אבל כשאין האמונה בשלימות אינם
יכולים לקבל המוסר וכמבפ"נ וכאן מדבר בשעה שאין גזר דין בעולם אז אלו הצדיקים הנ"ל
עוסקים לתקן האמונה ולהשלימה על ידי בחינת תורת ה' ממש כמו שמבואר באות י' שעל
כן אמונה נקרא ירושלים ע"ש שעיקר בניינה מבראשית שהוא ירא בשת שהוא תפלה בחינת
יראת ה' היא תתהלל .שהוא בחינת תורת ה' ממש וזה שמזכיר בענין מוכיחי הדור את משרע"ה
שאמר למה יחרה וכן כאן לענין הרועים הוא מביא את משרע"ה שנק' רעיא מהימנא להורות
כי המוכיחים והרועים הם בחינה אחת:
שם באות ד' ואי אפשר לבא לאלו הרועים כי אם על ידי עזות וכו' כי יש רועים של הס"א וכו'
הנה מה שלא אמר אצל המוכיחים שאי אפשר להתקרב אליהם כי אם על ידי עזות היינו מחמת
ששם מדבר כשהאמונה אצלם בשלימות כמבואר בפנים שם ואז ממילא נתבטלין כל האמונות
כוזביות ואז אין להרועים של שקר שום ממשלה כי נתבטל ממשלתם על ידי שלימות האמונה
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שבישראל אבל כאן מדבר כשאין האמונה בשלימות והרועים צריכין לתקנה ולהשלימה וכשיש
איזה פגם באמונה על ידי זה נעשין אמונות כוזביות כנ"ל אות ב' ועל ידי זה נעשה שליטה
וממשלה להרועים של שקר ומונעים מלהתקרב אל הרועים דק' על כן צריכין עזות כנגדם והנה
בכאן יש גם כן ג' בחינת הנ"ל של נעשה ונשמע הנ"ל כי מאחר שרוצה להתקרב אל הרועים
בשביל תיקון האמונה נמצא שיש לו אמונה קצת רק שאינה בשלימות נמצא שזאת הבחינה
אמונה שיש לו היא בחינת נעשה בחינת נגלה כי כבר השיג אותה אבל שלימות האמונה הוא
בחינת נסתר אצלו בחינת נשמע וכן הרועים בעצמם שמתקנים האמונה הם נסתרים ממנו
מאחר שאינו יכול להתקרב אליהם על ידי הממשלה של הרועים דסטרא אחרא וצריך לזה
עזות דק' שעל ידי זה יתגבר על העזות דסטרא אחרא של הרועים של שקר וכשזוכה לעמוד
נגד עזותם זהו בחינת השגת הד"ת שסביבות המצוה כי מלבד המצוה בעצמה דהיינו תיקון
האמונה שזוכה לקבל מהרועים הקדושים הנה יש עבודה בהתגברות העזות דקדושה להכניע
העזות דסטרא אחרא שזהו בחינת השגת הנשמע בחינת הקולות דקדושה ואחר כך כשזוכה
להתקרב אל הרועים ולזכות לתיקון האמונה שלימות זהו בחינת שעושה מהנשמע נעשה שהוא
בחינת ידין בחינת ויהי ידיו אמונה כנ"ל:
שם אות ה' .וצריך כל אדם לרחם מאד על בשר הגוף כו' .ומבאר בכאן גם כן הג' בחינות הנ"ל.
כי מה שמשיג בגופו איזה השגה כל אחד לפי ערכו זהו בחינת נעשה כי הגוף הוא בחינת עשיה
והשגת הנשמה הוא בחינת נסתר בחינת נשמע כי צריך להתפלל הרבה להשם יתברך שיזכה
לשבר עזות גופו עד שיזכה להשגת הנשמה וצריך לזה עזות קולות דקדושה בכדי להכניע עזות
הגוף ואלו הקולות דקדושה הם בחינת ד"ת הנ"ל שסביבות המצוה בחינת השגת בין המצוות
כנ"ל ואחר כך כשזוכה על ידי זה להשיג השגת הנשמה בגופו זהו בחינת שנעשה מהנשמע
נעשה:
שם אות ו' .וכן בכלליות בני האדם כו' רוצה לומר כי מתחלה דיבר בפרטיות בההמון שיש בהם
ג' בחינות הנ"ל בשני האופנים היינו בענין שצריך להכניע עזות גופו בכדי שיזכה לקבל אור
הנשמה וכן צריך להכניע עזות הרועים דסטרא אחרא בכדי שיוכל להתקרב להרועים ועכשיו
מדבר כשכבר זכה להכניע עזות הרועים דסטרא אחרא וזכה להתקרב להרועים דקדושה יש
שם גם כן ג' בחינת הנ"ל היינו מה שמשמש להחכם זהו בחינת נעשה ומה ששומע קול אנחת
החכם שעל ידי זה נכנע עזות גופו זהו בחינת שהשיג הבחינה שבין המצוות בחינת ד"ת הנ"ל
לפי בחינתו ומה שהחכם מתקרב אליהם ומלמד אותם דרכי ה' ונתתקן האמונה אצלם זהו
בחינת שנעשה מהנשמע נעשה נמצא היוצא מכל הנ"ל שלזכות למדריגה הגבוהה הוא על
ידי בחינת נשמע הנ"ל בכמה בחינות כל אחד כפי בחינתו היינו האנחה של עצמו הוא בחינת
נשמע שלו וכן בכלליות האנחה של החכם הוא בחינת נשמע שהוא בחינת בין המצוות הנ"ל
ועל ידי זה זוכין למדריגה הגבוה ביותר:
שם אך כשאינם בבחינת בשר אים שומעין את קול האנחה כי אם קול הברה שזהו בחינת הרע
שמתעורר לקטרג כנגדו ודייקא כשהוא בבחינת בשר שמשמש את החכם וכן הגוף משמש את
הנשמה במצוות מעשיות אז יוכל על ידי האנחה שהוא עזות דקדושה להכניע עזות דסטרא
אחרא שהוא קול הברה היינו כנ"ל כי השימוש הוא בחינת נעשה ואז כשמשמש להנשמה אז
דייקא יוכל על ידי העזות שהוא בחינת נשמע (ששומע אנחת החכם) להשיג המדריגה הגבוה
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ביותר נמצא שעיקר השגת המדריגה הגבוה ביותר הוא על ידי עזות דקדושה שהוא קולות
דקדושה שהוא בחינת נשמע אבל אף על פי כן צריכין להקדים מקודם את בחינת הנעשה
שישמש הגוף להנשמה במצוות מעשיות שהוא בחינת הנגלות שלו ואז דייקא יוכל על ידי
העזות שלו להגיע להמדריגה הגבוה ביותר אבל אם לא יקדים הנעשה אזי לא יוכל על ידי
הקולות שלו שהוא בחינת עזות דקדושה להכניע העזות דסטרא אחרא ולא יגיע להמדריגה
הגבוה כי יתגבר הקול הברה חס ושלום וכנ"ל אבל אף על פי כן אין זה דבר ברור כל כך כי
לפעמים יתגבר בקולות דקדושה כל כך ויצעק על זה בעצמו אם עוונינו ענו בנו ה' עשה למען
שמך כמבפ"נ ועל ידי זה יתבטל ויכניע הקול הברה אף שלא זכה להיות בשר להחכם שהוא
בחינת הקדמת הנעשה כנ"ל בבחינת אותן העומדים בחוץ שאינם בבחינת בשר אם קול שופר
שמעו יצאו כמבואר בפנים רק אם הוא בבחינת בשר אז בוודאי יכול להכניע העזות דסטרא
אחרא על ידי הקולות דקדושה .אבל אפילו אם ירבה במצוות מעשיות מאד וגם ישמש להחכם
הרבה מאד אבל לא יתגבר בקולות דקדושה לצעוק לה' שיוציאהו מפחיתות מדריגתו וכן אם
לא ישמע קול אנחת החכם אז בוודאי לא יזכה לעולם למדריגה הגבוה ממנו כי עיקר הדרך
לזכות למדריגה הגבוה ממנו הוא על ידי בחינת נשמע שהוא בחינת קולות דקדושה רק שאף
על פי כן צריכין להקדים הנעשה גם כן בכדי שיהיה בחינת בשר ואז יוכל בנקל על ידי הקולות
דקדושה להכניע העזות הגוף ולהגיע להמדריגה הגבוה כנ"ל
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יקרא דשבתא
סימן כב-חותם בתוך חותם
בשבת קודש נתתקנין בחינת החותמות הקדושים כמבואר בזוהר פקודי דף רמח :ושם מבואר
גם כן מענין החותם של יום כיפור ועיין בליקוטי הלכות מבואר שזה סוד תחום שבת ,תחו"ם
אותיות חות"ם וכמובן גם בכתבי האריז"ל .ומבואר בכתבים על מאמר הזוהר הקדוש את שבתותי
תשמורו דא עיגולא ורבועא דלגו שזה סוד חותם בתוך חותם .ועיין בראשית רבה יו"ד לענין
שבת משל למלך שעשו לו טבעת מה היה חסר חותם וכו' מבואר ששבת הוא בחינת החותם
וזה שאמרו רז"ל (ויקרא רבה כט) כל השביעיים חביבים וכו' .בימים ביום השביעי שבת וכו'
בחדשים בחדש השביעי וכו' .כי שבת נמשך בו גם כן בחינת תיקון החותמות .שזה בחינת
תשרי שהוא בחודש השביעי כמבואר בפנים .ואמרו רז"ל כי תשרי הוא מלשון תשרי ותשבוק
וכו' היינו מחילת עוונות .וכן על שבת אמרו רז"ל שכל השומר שבת כהלכתו מוחלין לו על כל
עוונותיו .וזה בחינת אם תשיב משבת רגלך בחינת חותם הרגלין שהם בחינת המוכיחי הדור
שנקראים רגלין על שם שהם לימודי ה' (בחינת נצח והוד כידוע) וכו' כמבואר בפנים וכמובן
גם בכתבי האריז"ל על סוד אם תשוב משבת רגלך .עשות חפצך ביום קדשי הוא בחינת חותם
הידין שהם כלי המעשה .וזה בחינת ותעש בחפץ כפיה כי בשבת קודש מצוה על חכמי הדור
להקהיל קהילות ולדרוש ברבים בדברי תוכחה ומוסר כמו שאמרו רז"ל שזה בחינת חותם
הרגלין .וכן העם מחוייבים לשמוע תוכחתם ולקבל מוסרם באמונה שלימה שזה בחינת חותם
הידין .כי שבת הוא בחינת שלימות האמונה וביטול כל העבודה זרה ואמונות כוזביות .ועל כן
אמרו רז"ל אפילו עובד עבודה זרה וכו' מוחלין לו .גם שבעת ימי בראשית הם כנגד השבעה
רועים כידוע ,ושבת הוא כלליות כולם שזה בחינת ההארה הקדושה של השבעה רועים שהם
כלליות כל הקדושה שזה בחינת כי קדש הוא .ועל ידי ההארה הזאת נשלמת ונתמלאה האמונה
הקדושה כמבואר בפנים.
ומשה רבינו שהוא רעיא מהימנא הוא בבחינה אחת עם קדושת שבת .ועל ידו נמשך הארת
קדושת שבת לכל ישראל כמבואר בכתבי האריז"ל על ענין ישמח משה במתנת חלקו וכו' .וזה
כי עבד נאמן קראת לו נאמן דייקא כנ"ל .ומחמת שאי אפשר לבוא לאלו הרועים שהם כלליות
כל הקדושה (שזה בחינת קדושת שבת כנ"ל) כי אם על ידי עזות וכל הקולות דקדושה הן
בחינת עזות דקדושה כמבואר בפנים .על כן נתתקן לומר בכניסת שבת קודש השבעה קולות
שבמזמור לדוד הבו לה' וכו' ועל כן הם שבעה קולות כנגד השבעה רועים .ועל כן מסיים ה' עוז
לעמו יתן בחינת עזות דקדושה שהם בחינת הקולות הנ"ל .וזה ה' יברך את עמו בשלום בחינת
קדושת שבת שהוא בחינת מלך שהשלום שלו כמבואר בזוהר הקדוש .וגם כי על ידי זה נתתקן
גם בחינת חותם הרגלין שהוא בבחינת וכל בניך לימודי ה' ורב שלום בניך וכו' כמבואר בפנים.
ועל כן היו תוקעין בכל ערב שבת כמו שאמרו רז"ל בכדי לשבר העזות דסטרא אחרא ולזכות
לקדושת שבת ועל כן אין תקיעת שופר בשבת ואמרו רז"ל אין צועקין ואין מתריעין בשבת
על שום צרה רחמנא ליצלן וכו'( .עיין שלחן ערוך אורח חיים סימן רפ"ח וסימן תקע"ו) כי כל
הקולות והצעקות הם בכדי לשבר העזות דסטרא אחרא וכמובן בפנים .אבל בשבת נכנעת
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הסטרא אחרא מעצמה על ידי קדושת שבת .וזה בחינת ונשבת בה גאון עוזה (יחזקאל ל' ושם ז')
והשבתי גאון עזים וכו' בחינת ביטול העזות דסטרא אחרא על ידי קדושת שבת ,וגם כי קדושת
שבת כלולה בעצמה מכל בחינות הקולות דקדושה כנ"ל .ועל כן מצוה להרבות גם בתענוגי
הגוף בשבת קדש .כי שבת קודש הוא עולם הנשמות ,ואז כל אדם לפי בחינתו זוכה לנשמה
יתירה והנשמה של כל אדם רואה ומשגת תמיד דברים עליונים רק שאינה יכולה להאיר להגוף
שידע גם כן מהשגות אלו מחמת שיראה להתקרב אל הגוף שלא תלכד ח"ו בהעזות של הגוף
וכמבואר בפנים .אבל בשבת מאיר הארת הקדושה כל כך עד שנשבר ונתבטל כל מיני עזות
דסטרא אחרא ונמשך קדושה גדולה גם על הגופות של ישראל .ואזי יכולה הנשמה הקדושה
להאיר מההארות הקדושות שלה גם על הגוף.
וזה שפירש רש"י (ביצה טז) נשמה יתרה רוחב לב למנוחה ושמחה ולהיות פתוח לרוחה ויאכל
וישתה ואין נפשו קצה עליו היינו כנ"ל .כי אז אין הנשמה ממאסת גם בתענוגי הגוף .כי אכילת
שבת וכל תענוגיו קדש הם (כמבואר בזוהר הקדוש ובכתבים) עד שהם טובים גם להנשמה
וכמבואר בפנים וזה בחינת מה יפית ומה נעמת אהבה בתענוגים.
ועל כן מצוה גדולה לחדש אז בתורה והוא ענג גדול להנשמה יתירה כמבואר בזוהר הקדוש.
כי באמת אלו החידושי תורה נמשכין מהארת הנשמה בעצמה שהאירה מהשגות שלה גם על
הגוף עד שעל ידי זה זכה לחדש חידושים אלו הנפלאים .וכשהנשמה רואה הרשימות שיש בגוף
מההארות שלה הקדושים (שזה בחינת החידושי תורה הנ"ל שמלובשים גם בלבוש גופני) על
ידי זה חוזרת ועולה למעלתה ולמדריגתה ביתר שאת כמבואר בפנים .וכל זה נעשה בפרטיות
אצל כל אחד מישראל כפי בחינתו .ובכלליות ישראל נעשה זאת על ידי החכם האמת שבדור
שהוא בחינת הנשמה של כלל הדור .שבימי החול קשה לו לפעמים להתקרב אצלם ולהאיר
עליהם מהשגות שלו הקדושות מחמת הנ"ל .אבל בשבת קודש אז מסוגל ביותר להתקרב
אליהם להוכיחם ולקרב אותם ולדבר על לבם.
מחמת גודל הארת הקדושה שמאיר אז על כל אחד עד שנשבר העזות שלו דסטרא אחרא.
ועל כן מסוגל ביותר להתקרב לצדיקי אמת ולבא אליהם על שבת קודש .וגם מתן תורה בכלליות
בבחינת ה' עוז לעמו יתן כפשוטו היה גם כן בשבת קודש כמו שאמרו רז"ל .ומחמת שלפעמים
הגוף רחוק מהנשמה כל כך עד שאינו בבחינת בשר להעצם שהיא בחינת הנשמה .וכן בכלליות
כי לפעמים רחוקים בני אדם מהחכם הדור מאד עד שאין שומעין כלל הקול דקדושה רק קול
הברה והתיקון לזה הוא השימוש שישמש להחכם .וכן הגוף ישמש להנשמה במצוות מעשיות.
וזה נוהג גם כן לענין קדושת שבת קודש.
ועל כן מצינו במסכת שבת דף קי"ט שאפילו האמוראים הגדולים והקדושים ז"ל היו טורחין
ומשמשין בעצמן לכבוד שבת קדש ר' אבוהו הוה יתיב וכו' ומושיף נורא רב ספרא מחריך רישא
רבא מלח שיבוטא וכו' רב חסדא פריס סילקא רבה ורב יוסף מצלחי ציבי וכו' עיין שם עוד.
ומזה תבין גודל מעלת רוחניות קדושת שבת קדש עד שגדולים כאלו היו טורחים ומשתדלין
ומשמשין בעצמם לכבוד שבת קדש בכדי לדבק ברוחניות קדושתה ולשמוע בחינת קול הקדושה
של שבת קודש שהוא בחינת הנשמה בחינת עולם הנשמות.
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ולבוא לעזות דקדושה הוא על ידי שמחה בבחינת כי חדות ה' היא מעוזכם .וזה בחינת גודל
השמחה של שבת קודש כמבואר בזוהר הקדוש .ועל כן דרשו רז"ל פסוק זה לענין כבוד שבת
(ביצה ט"ו ):מאי דכתיב כי חדות ה' היא מעוזכם וכו' אמר הקב"ה לוו עלי וקדשו קדושת
היום והאמינו בי ואני פורע .וזה לוו עלי וכו' .כי על ידי פגם העזות באים לידי חובות והלוואות
כמבואר בליקוטי הלכות הלכות הלואה .אבל לכבוד שבת מצוה גם ללוות וזה וקדשו קדושת
היום כי שבת קדש הוא בחינת כלליות הקדושה בחינת ההארה של השבעה רועים שעל ידי זה
נשלם האמונה .וזה והאמינו בי והאמינו דייקא ואני פורע .כי האמונה הוא שורש כל ההשפעות
והברכות בחינת איש אמונות רב ברכות כמבואר במקום אחר .ועיקר השמחה הוא על ידי
הכתרים של בחינת נעשה ונשמע כמבואר בפנים .ומשם נמשך השמחה של שבת כמבואר
בכתבי האריז"ל שבשבת מחזיר משה רבינו עליו השלום לישראל הכתרים הנ"ל ומשם נמשך
בחינת תוספת הארת קדושת שבת לכל אחד מישראל.
ונעשה ונשמע הוא בחינת תורה ותפלה נגלה ונסתר וכו' .היינו מה שצריך כל אחד לעלות
בכל פעם ממדריגה למדריגה ושיהיה נעשה מהנסתר אצלו בחינת נגלה וכן יעלה ממדריגה
למדריגה עד שיזכה להכלל באור אין סוף בעצמו כביכול ושם הבחינת נעשה הוא תורת ה'
ממש והנשמע הוא בחינת תפלת ה' ממש .וזה בחינת עליות העולמות שנעשה בכל שבת
ושבת ,ואז עיקר שלימות התורה ותפלה כנ"ל כמה פעמים .וזה שמתפללין שחרית ואחר כך
קורין בתורה .כי נעשה מבחינת תפלה-תורה בחינת נגלה בחינת נעשה וזוכה לבחינת נסתר
בחינת נשמע בחינת תפלה במדריגה גבוה ביותר שזה בחינת תפלת מוסף שאז עולין בעליה
גדולה מאד ואומרין כתר כמבואר כל זה בכתבים .שזה בחינת מה שאמר רבינו ז"ל בשיחותיו
הקדושות 'מע דארף נאר דאווינין אין לערנין אין דאווינין' היינו כנ"ל ואז זוכין להכלל באין
סוף בעצמו כביכול באחדות אחד שזה בחינת אתה אחד וכו' שאומרין במנחה כל שבת אחר
קריאת התורה שבמנחה.
ועל כן בשבת עיקר זמן לימוד הקבלה שהוא הנסתר שבתורה .וזה שאמרו רז"ל לא ניתנו שבתות
אלא לדברי תורה .דברי תורה הם בחינת הנסתר שבתורה כמבואר בפנים .וזה שכתוב ובני
הנכר הנלוים על ה' וכו' כל שומר שבת מחללו וכו' והביאותים אל הר קדשי ושמחתים בבית
תפלתי ודרשו רז"ל על זה מנין שהקב"ה מתפלל וכו' היינו שעל ידי קדושת שבת זוכין להארת
השמחה הקדושה הנמשכת מבחינת תפלת ה' ממש .ועל כן שלמות עליית כל המצוות שעושין
בימי החול הוא על ידי קדושת שבת כמבואר במקום אחר.
כי קיום המצוות הוא בחינת תורה בחינת נעשה ועיקר החיות שלהם הוא בחינת הנשמע שהיא
בחינת נסתר בחינת דביקות שזהו עיקר תכלית שלימות כל המצוות כידוע .ועל כן כלל קדושת
שבת הוא גם כן בחינת נסתר כמו שאמרו רז"ל כל המצות ניתנו בפרהסיא ושבת ניתנה בצנעא
וכו' ואמרו מתן שכרה לא עבידא לאגלויי כי שכר שבת הוא בחינת עדן עילאה שעל זה נאמר
עין לא ראתה וכו' וגם שבת הוא בחינת לב מבין כנ"ל בסימן כ' בשם הקדמת התיקונים .וזה
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בחינת נשמע בחינת ונתת לעבדך לב שומע .כי שבת הוא בחינת עולם המחשבה שהוא בחינת
נשמע .וזה מזמור שיר ליום השבת טוב להודות לה' ולזמר לשמך עליון.
כי אז מאיר בחינת הנסתר בחינת נשמע בחינת תפלה העליונה מאד שהיא למעלה מן הכל
כי הוא בחינת תפלת ה' ממש .ועל כן אז טוב מאד להתפלל ולהודות לה' וכו' .וזה מה גדלו
מעשיך ה' בחינת נעשה מאד עמקו מחשבותיך שהם בחינת נשמע בחינת תפלה .וזה ויקהל
משה וכו' אלה הדברים אשר צוה ה' לעשות אותם ,היינו שהדברים אשר צוה ה' שהם דברי
תורה שהם בחינת תפלה בחינת נשמע יהיה נעשה מהם בחינת נעשה בחינת תורה ויהיה לו
בחינת נשמע גבוה יותר .וזה ששת ימים תעשה מלאכה שיהיה המלאכה נעשית מאליה וביום
השביעי יהיה לכם קדש שבת שבתון לה' .כי כשעולין המצות שעושין בימי החול שהם בחינת
נעשה ונכללין בקדושת שבת אזי נכללין כביכול בבחינת אין סוף ואזי נחשבין בבחינת תורת
ה' ממש כאלו כל העשיות אלו נעשין מעצמן רק בכח השם יתברך לבדו בבחינת כי ממך הכל
וכו' .וכן הנשמע שהם בחינת מחשבה ודביקות בחינת תפלה נכלל גם כן עוד למעלה למעלה
עד שהוא כביכול בבחינת תפלת ה' ממש שזה בחינת קדש בחינת חכמה עילאה כידוע .וזה
בחינת שבת שבתון ואמרו רז"ל שבות ממחשבת עבודה שאפילו בחינת העבודה שבמחשבה
שהוא בחינת נשמע בחינת שבת עולם המחשבה ,תעלה עוד יותר לבחינת שבת העליון שהוא
בחינת תפלת ה' ממש שזה בחינת שבת שבתון לה'.
ועיין זוהר אחרי מות דף ע"ט מזמור שיר ליום השבת ליום השבת ממש שבחא דקא משבח
קוב"ה (בחינת תפלת ה' ממש) כדין חדוותא אשתכח ונשמתא אתוספת דהא עתיקא אתגליא
וכו' .ואי אפשר לבאר כל כך בדברים כאלו כמובן.
וזה בחינת את שבתותי תשמורו שתי שבתות כנגד נעשה ונשמע הנ"ל .כי מתחלה צריכין
לעשות מכל המדריגות שהם בחינת נשמע בחינת נסתר אצלו יעשה מהם בחינת נעשה
ויהיה לו נשמע גבוה יותר .היינו שהנשמע שלו יהיה בחינת תורת ה' ממש והנשמע הזה הוא
בחינת שבת באמת כי הוא גבוה כביכול אפילו ממדריגת ראשית נקודת הבריאה שהוא תחלת
האצילות .ואחר כך כשזוכין להכלל באין סוף עצמו יתברך אז גם מדריגה זו נעשה בבחינת
תורתו .כי תורתו הוא בחינת תורת ה' ממש וזוכה לבחינת נשמע גבוה עוד יותר שהוא בחינת
תפלת ה' ממש ,והנשמע הזה הוא בחינת שבת העליון כנ"ל .וזה בחינת בראשית ירא שבת.
כי הנשמע הזה שהוא בחינת שבת הוא בחינת תפלה בחינת יראה בחינת בושה ומשם עיקר
שלימות השמחה שעל ידי זה זוכין לעזות דקדושה שעל ידי זה נשלם האמונה שהוא בחינת
ירושלים קריה נאמנה .ועל כן אמרו רז"ל לא חרבה ירושלים אלא על שחללו בה את השבת.
וכן עיקר בנין ירושלים תלוי בשמירת שבת כמו שכתוב (ישעיה יז) והיה אם שמוע תשמעון
אלי נאום ה' וכו' ולקדש את יום השבת וכו' ובאו בשערי העיר הזאת וכו' וישבה העיר הזאת
לעולם וכו' .וזה אם שמוע תשמעון דייקא כי קדושת שבת הוא בחינת נשמע כנ"ל.וזה עדות
ה' נאמנה כמבואר בפנים.
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כי שבת הוא בחינת עדות כמו שאמרו רז"ל שלשה מעידין זה על זה וכו' .ועל ידי זה נשלם
האמונה .ועל כן עיקר השלימות של כל הבריאה היא על ידי שבת כמבואר בזוהר הקדוש כי
הוא בבחינת בראשית מאמר השלם .ומאמר השלם הוא בחינת אב ובן כחדא ,וזה ואת שבתותי
תשמרו אני ה' אלקיכם ופירש רש"י אתה ואביך חייבים בכבודי וכו' .כי קדושת שבת בשרשו
כולל אב ובן כחדא כנ"ל .וזה בחינת אתה ובנך וכו' הנאמר בשמירת שבת ומחמת שאי אפשר
לבא בכל פעם למדריגת נעשה ונשמע גבוה יותר עד שיהיה לו ירידה קודם העליה ,וזה שאמרו
רז"ל כיון ששבת וי אבדה נפש היינו כשמגיע ומשיג בחינת מדריגת נעשה ונשמע שהוא בחינת
שבת בחינת עולם המחשבה עולם הנשמות שזה בחינת הנשמה יתירה שזוכה האדם לקבל
בשבת .אזי תיכף אחר כך אחר יציאת השבת יש לו ירידה שזה בחינת וי אבדה נפש .ועל ידי
זה זוכה אחר כך בשבת הבאה לעליה גדולה ביותר וזוכה לקבל נשמה יתרה ממדריגה עליונה
ביותר ולהשיג מדריגת נעשה ונשמע גבוה יותר ,וזה גם כן בכלל מה שאמרו רז"ל אלמלי שמרו
ישראל שתי שבתות וכו' ועל כן שבת הוא בחינת תשובה כידוע וכנ"ל כמה פעמים .כי על ידי
התשובה הירידה נתהפך לתכלית העליה וזוכה למדריגה גבוה ביותר עד שנכלל באין סוף
המבואר בפנים וזה בחינת קדושת שבת כנ"ל ועל כן שב"ת אותיות בש"ת ,כי מאיר בו בחינת
הנשמע העליון שהוא בחינת יראה ובושה בחינת בשת פנים לגן עדן .שזה בחינת ענג שבת.
ענג ראשי תיבות עדן נהר גן כידוע.
ועל כן גם חייבי גיהנם נוחין בשבת כי עז פנים לגיהנם.
אבל בשבת נתבטל העזות דסטרא אחרא כנ"ל ,ועל כן אמרו רז"ל המענג את השבת ניצול
משעבוד מלכיות.
כי עיקר השעבוד מלכיות הוא על ידי עזות בחינת עזות מלכותא בלא תגא ,ועל ידי ענג שבת
ניצולין מעזותם.
וזה אם תשוב משבת רגליך (בחינת חותם הרגלין כנ"ל) עשות חפציך ביום קדשי (בחינת חותם
הידין כנ"ל) וקראת לשבת ענג (בחינת ענג שבת הנ"ל שמצוה אז לענג גם הגוף ,והוא ענג גם
להנשמה כנ"ל) לקדוש ה' מכובד .כבוד הוא בחינת הנשמה כמו שכתוב בסודם אל תבא נפשי
ובקהלם אל תחד כבודי וכתיב לכן שמח לבי ויגל כבודי ופירשו המפרשים כבודי-היא הנשמה
שהיא עיקר כבוד הגוף .היינו שיזכה להרגיש בשבת הארת הנשמה הקדושה שתאיר גם להגוף
מקדושת ההשגות שלה .ואפשר דר"ל וקראת לשבת ענג הוא בפרטיות שכל אחד ירגיש הארה
גדולה מהנשמה שלו שהוא בחינת שבת עולם הנשמות .ולקדוש ה' מכובד רצה לומר בכלליות
שכלל הדור יקבלו וירגישו הארת החכם הדור שהוא הנשמה שלהם .וזה ולקדוש ה' (שהוא
החכם הדור) מכובד כנ"ל .וכשהנשמה מאירה אל הגוף אז גם הגוף הוא בבחינת כבוד (ועיין
מה שאמרו רז"ל סנהדרין צ"ד על פסוק ותחת כבודו וכו').
וזהו שאמרו רז"ל המכבד את התורה גופו מכובד על הבריות ופירשו המפרשים המכבד את
התורה שדורש טעמי התורה ופנימיותיה בפרט כפי המבואר במאמר זה הנ"ל על ענין משמת
רבן גמליאל בטל כבוד התורה .כי בימי רבן גמליאל היו לומדין תורה בעמידה כו' היינו כי הנסתר
שבתורה שהוא בחינת עמידה בחינת תפלה היא בחינת הנשמה של התורה .וכשזוכין להשיג
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פנימיות התורה זה עיקר כבוד התורה ואז מתכבדין מאד גם גופי הלכות שבתורה שהם בחינת
נגלה בחינת נעשה .ועל כן מאיר גם בו בהאדם הזה הארת נשמתו כל כך עד שגם גופו מכובד
על הבריות ,כי שורש גוף ונשמה הוא גם כן בחינת נעשה ונשמע ועיין עוד בליקוטי הלכות
ותבין ביותר .ואמרו רז"ל כמה טפשאי שאר אינשי דקיימי מקמי ספר תורה ולא קיימי מקמי
צורבא מרבנן .נמצא שעיקר כבוד התורה הוא כבוד התלמידי חכמים אמתיים ,כי מאחר שהם
זוכין להשיג ולגלות נשמת התורה שהוא בחינת הפנימיית והנסתר שבה שזה עיקר כבודה,
על כן מגיע להם כל הכבוד .וזה גם כן בחינת כבוד שבת שצריכין לכבדו גם בתענוגי הגוף גם
כן .וזה ולקדוש ה' מכובד כנ"ל וזה וכבדתו מעשות דרכיך ,הינו שלא יעסוק בדרכי עצמו רק
בדרכי שמים ,להשיג בכל פעם נעשה ונשמע גבוה יותר ולילך מדרגא לדרגא ומעולם לעולם.
ונעשה ונשמע שהם תורה ותפלה הם עיקר בחינת הכבוד כמאמר רז"ל אין כבוד אלא תורה.
וכן התפילה היא בחינת כבוד כמו שכתוב שימו כבוד תהלתו וכמבואר במקום אחר .ותורה
נקראת דרך כמאמר רז"ל ,ובתפילה שהיא דביקות נאמר ללכת בכל דרכיו ולדבקה בו .ממצוא
חפציך ודבר דבר ודרשו רז"ל שאסור לאדם לבקש חפציו בשבת ,כי בקשת חפציו הם לפעמים
בחינת קול הברה שצועק רק להנאת עצמו הב לן חיי וכו' .וגם כי מחמת שנכלל בבחינת "אין"
היינו באור אין סוף על כן אינו שואל על צרכיו כי שם עיקר השלימות בחינת מאמר השלם
ואינו חסר לו שום דבר שזה בחינת המבקש רחמים על חבירו וכו' הוא נענה תחילה כמבואר
בפנים .אז תתענג על ה' שיזכה להשיג הנסתר שבתורה שהוא בחינת נשמע שזה בחינת ושמעו
שמוע וכו' ותתענג בדשן נפשיכם (ישעיה נ"ה) וזה על ה' שהיא בחינת עתיקא כמבואר בזוהר
הקדוש והנסתר הזה הוא בחינת שלימות התפילה בתכלית השלימות שזה בחינת ותתפלל חנה
על ה' .כמבואר ענין זה גם כן בזוהר הקדוש והרכבתיך על במתי ארץ ודרשו רז"ל שיהיה ניצול
משיעבוד מלכיות זה בחינת ביטול העזות דסטרא אחרא כנ"ל על ידי עזות דקדושה שהוא
בחינת מלכות דקדושה כמו שכתוב ויתן עוז למלכו וכו' והאכלתיך נחלת יעקב אביך זה בחינת
הקולות דקדושה שהן בחינת עזות דקדושה שזה בחינת הקול קול יעקב וכו' ודרשו רז"ל שעל
ידי קולו של יעקב מבטלין כח הידים של עשו שהן שיעבוד מלכיות של העכו"ם שהוא רק
מעזות דסטרא אחרא שעל זה נאמר העז איש רשע בפניו ודרשו רז"ל זה עשו.
ומעשות דסטרא אחרא נעשה כפירות ועבודות זרות ואמונות כוזביות שהם בחינת ידים דסטרא
אחרא בחינת ידי עשו .ועל ידי קולו של יעקב שהוא בחינת עזות דקדושה מכניעין את הידים
דסטרא אחרא וממלאין את הידים דקדושה שהם בחינת אמונה שלימה וישרה וזה כי פי ה'
דיבר ,כי עיקר המשכת כל התיקונים הנ"ל נעשה על ידי שבשבת מאיר בחינת נשמע העליון
ונורא מאד שהוא בחינת תפלת ה' ממש שזה בחינת כי פי ה' דבר.כי זוכין להכלל באין סוף
כביכול ששם התפלה שלו הוא בבחינת כי פי ה' דבר שהקב"ה בעצמו מדבר ומתפלל כנ"ל גם
נחלת יעקב מרמז על בחינת קודם הבריאה כמאמר רז"ל עולמי עולמי מי בראך-יעקב בראך.
ועל כן הוא נחלה בלי מצרים ,כי הוא בחינת אין סוף ממש כנ"ל.
וזהו שמתפללין בשבת רצה נא במנוחתינו קדשינו במצותיך ותן חלקינו בתורתך שיהיה החלק
שלנו.
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היינו קיום המצות שלנו שזה בחינת תורה יהיה בתורת ה' ממש כמבואר בפנים .שבעינו מטובך
היינו שנזכה להשיג בחינת הנסתר שהוא בבחינת מה רב טובך אשר צפנת ליריאך דייקא כי
הנסתר שהוא בחינת נשמע בחינת עדן עילאה דסתים וגנוז הוא בחינת יראה כמבואר בפנים
ושם עיקר השביעה בחינת והשביע בצחצחות נפשך בחינת אורות הצחצחות כידוע ומבואר
במקום אחר וזה ושמח נפשינו בישועתך ,כי משם עיקר השמחה בחינת וגילו ברעדה כמבואר
בפנים .וזה בישועתך כי על ידי השמחה זוכין לעזות דקדושה שהוא בבחינת עזי וזמרת יה
ויהי לי לישועה וזה וזמרת י"ה דייקא שהוא בחינת תפלת ה' כמבואר לקמן בפנים בסימן ק"ה
ומשם עיקר השמחה והעזות דקדושה שעל ידי זה בא ישועה .כי כל היסורים רחמנא ליצלן
באים רק לשבר עזות הגוף עזות דסטרא אחרא ,אבל כשזוכין לבחינת עזות דקדושה וממילא
נתבטל עזות דסטרא אחרא על ידי זה בא ישועה .ומחמת שעל ידי זה נבנית ירושלים קריה
נאמנה על כן נקראת ירושלים עיר עז לנו ישועה וכו' (ישעיה כ"ו) וכמבואר במקום אחר וזה
שסיים פתחו שערים ויבא גוי צדיק שומר אמונים כי על ידי זה נשלם האמונה כנ"ל וזה וטהר
לבינו לעבדך באמת היינו שעל ידי השמחה דקדושה שהוא בחינת עזות דקדושה זוכין לטהרת
הלב מכל מיני כפירות ואמונות כוזביות שמטמאין כנדה וזוכין לאמונה שלימה בכל לב בבחינת
אמונתך בתוך לבי וכתיב ומצאת את לבבו נאמן לפניך וזה שכתוב הסירו את אלקי הנכר וכו'
והטהרו וזה בחינת ומכל גילוליכם אטהר אתכם .וזה שכתוב (דברי הימים ב' יט) כה תעשו
ביראת ה' באמונה ובלבב שלם .וזה והנחילנו ה' אלקינו באהבה וברצון שבת קדשך כי כל זה
כלול בקדושת שבת כנ"ל גם לעבדך באמת מרמז על תיקון החותמות שהם בחינת אמת כמו
שאמרו רז"ל (שבת נ"ה יומא סט) חותמו של הקב"ה אמת וזה "אם תשוב משבת רגלך" .א'ם
ת'שוב מ'שבת ראשי תיבות אמ"ת כמובא בכתבי האריז"ל .וזה בחינת חותם הרגלין .וכן אמרו
רז"ל אמונה אתקריאת כד אתחבר בה אמת וזה בחינת חותם הידין שהוא בחינת אמונה כנ"ל
וזה גם כן בחינת נחלת יעקב כמו שכתוב תתן אמת ליעקב והכל כלול בקדושת שבת שהוא
בחינת אמת כנ"ל כמה פעמים:
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שערי צדיק
ואשר שאלת לבאר לך מה שכתב רבינו ז"ל בלקו"א סימן ה' בהתורה בחצוצרות אות ב' שעל ידי עשיית
המצוות בשמחה גדולה כל כך עד שאין רוצה בשום שכר עולם הבא יכולין לידע בין קודם גזר בין לאחר
גזר דין ,ושאלת  -אבל איך יכולים לידע בכלל אם יש גזר דין.
דע לך יקירי מה שכתב רבינו ז"ל לקמן בסימן כ"ב בהתורה חותם בתוך חותם אות א' וזה לשונו" :וכשהשם
יתברך גוזר גזר דין בעולם ,והדין הוא התורה ,כי צריך להיות דין תורה ,ומחמת שהם (היינו מוכיחי הדור
שהביא מקודם) למודי ה' ,הוא מתיעץ עמהם ומגלה להם הדין תורה שנגזר על הדור וכו'" ,עד כאן .ומקרא
מלא דיבר הכתוב בבראשית י"ח" :וה' אמר המכסה אני מאברהם אשר אני עושה" ,ושנוי בנביאים בעמוס
ג'" :כי לא יעשה א' ה' דבר כי אם גלה סודו אל עבדיו הנביאים" ,ומשלש בכתובים בתהילים כ"ה" :סוד
ה' ליראיו ובריתו להודיעם".
אך איך ובאיזה אופן השם יתברך מגלה להם הדין תורה ,בזה יש כמה וכמה בחינות ואופנים לאין שיעור
ומספר :יש שמגלה להם בבחינת נבואה ,מהם פה אל פה כנבואת משה רבינו עליו השלום אבי כל
הנביאים ,ומהם בדרך מראה וחזיון או בחלום הלילה כבשאר הנביאים ,ויש שמודיעים להם על ידי רמזים
ממאורעות הנעשים בעולם שבא ונשמע לאזניהם או במה שרואים בעיניהם ,ויש שמודיעים להם על ידי
חיות ובהמות או על ידי כל מיני אילנות ועשבים וקול הצפור וכו' וכו' כמבואר מזה הרבה בש"ס ובזוהר
הקדוש ובמדרשים ,ויש שאין מראים להם תמיד באופן אחד אלא לפעמים באופן זה ולפעמים באופן
אחר ,והם משכילים בחכמתם כל אחד ואחד לפי בחינתו על מה ומי ומתי הם מרמזים ,וכמובן בהתורה
ויהי מקץ זכרון לקמן סימן נ"ד ,עיין שם מה שכתב בענין הרמזים שהשם יתברך מזמין לכל אדם בכל
מקום ובכל זמן במחשבה דיבור ומעשה בכדי לקרבו אליו יתברך לטובתו הנצחיית בזה ובבא ,ומכלל הן
אתה שומע וכו'.
והעיקר בזה הוא מה שרואים ומבינים זאת בדרך לימוד תורתנו הקדושה שבכתב ושבעל פה שבה נגנז
האור שבו היה אדם הראשון צופה ומביט מסוף העולם ועד סופו ,וכמובן לעיל בסימן א' בהתורה אשרי
תמימי דרך בענין ההסתכלות בהשכל שיש בכל דבר וכו' שהוא על ידי התורה ,וכמו שמבואר בלקו"ת
סימן ל"ה על הפסוק "קדם ידעתי מעדותיך" עיין שם ,ומובן גם כן בספר חיי מוהר"ן בחלק מעלות תורתו
ושיחותיו הקדושים אות ה' ,עיין שם.
והעיקר כפי מה שלומדים התורה הקדושה בהתקשרות אמיתי להצדיקים אמיתיים שזכו לרוח הקודש
אמיתי זך וברור בלי שום שמץ של דופי מבלבול המדמה חס ושלום ,ובכלל זה גם לימוד תורותיהם
וחידושיהם הקדושים שגילו וחידשו והמשיכו בזה העולם ברוח הקודש זך וברור בלי שום פסולת חס
ושלום ,כמבואר בספר שיחות הר"נ סימן קצ"ו ובספר חיי מוהר"ן בחלק השיחות השייכים להתורות
אות מ"ה ,עיין שם .והבן חביבי כי הדברים עמוקים ורחבים ונסתרים מאד מאד ,על כן אי אפשר להאריך
יותר ,ודי בזה לחכימא( .מכתב ט)
ועתה חיבה יתרה אודיע לך ,מה שחנני השם יתברך לבאר הכתוב (הושע י"ב א')" :ויהודה עד רד עם
אל" ,ובזה אסיים מעין ההתחלה ,שכתבנו שעל ידי שכל אחד מישראל זוכה לדעת ולהבין שגם בתוך
החושך והירידה נמצא השם יתברך ,על ידי זה יש בכוחו לעלות משם ולהתחדש בעבודת השם יתברך.
73

ליקוטי מוהר"ן

קידצ ירעש

תורה כ"ב

דהנה המקרא הנ"ל ,הוא תחילת הכתוב (שם) "ועם קדושים נאמן" שהביא רבינו ז"ל בליקו"א סימן כ"ב
בהתורה חותם בתוך חותם אות ג' ,לראיה שכל עיקר אמונת ישראל ממשיכים השבעה רועים שהם
כלליות של כל מנהיגי הדור ,להדור ,בסוד "ועם קדושים נאמן".
וכבר מונח כלל בידינו ,שכל מקרא או מאמר חז"ל שרבינו מזכיר קצת מאתו לאיזה ענין ,נכנס ונתבאר
כל המקרא וכו' בזה הענין ,וכדאיתא בהקדמת ספר ביאור הליקוטים בהכלל החמישי .ואמרתי לבאר גם
תחילת הכתוב הנ"ל ,על פי המשך דברי רבינו ז"ל בהתורה הנ"ל.
דהנה בהתורה הנ"ל מבואר שאי אפשר לבוא לאלו הרועים לקבל מהם האמונה הקדושה ,אלא על ידי
עזות דקדושה .וכל הקולות ,הן של צעקה ,הן של אנחה ,הן קול שופר ,הן קול זמרה ,ואפילו קול קשקוש
המטבעות לצדקה ,הם בחינת עזות דקדושה .ולבוא לעזות דקדושה ,הוא על ידי שמחה ,שהוא בחינת
נעשה ונשמע .ויש בכל דרגא ודרגא ,ובכל עולם ועולם ,בחינת נעשה ונשמע ,כל אחד לפי מדרגתו ,וצריך
כל אדם שילך מדרגא לדרגא ומעולם לעולם ,שיזכה בכל פעם לבחינת נעשה ונשמע גבוה יותר .אך
כשרוצים לצאת ממדרגת נעשה ונשמע זה ,למדרגת נעשה ונשמע גבוה ממנה ,צריך להיות ירידה קודם
העליה ,והירידה היא בחינת הכשלון בעוונות וכו' ,וכשזוכין אחר כך לעשות תשובה ,אזי נתהפך הירידה
לעליה ,והעוונות נתהפכין לזכויות ,וזהו בחינת ירידה תכלית העליה וכו' ,עיין שם.
נמצא ,שעל ידי הירידה שהיא בחינת תכלית העליה ,זוכין לבוא להנעשה ונשמע הגבוה יותר ,שזה בחינת
השמחה במדרגה גבוהה יותר ,ועל ידי השמחה זוכין לעזות דקדושה ,ועל ידי עזות דקדושה זוכין לבוא
להרועים לקבל מהם האמונה .הרי שבחינת הירידה שהיא תכלית העליה שעל ידה באים לשמחה ,היא
היא הגורמת שיבוא כל אחד מישראל אל הרועים לקבל מהם האמונה.
וזהו פירוש הכתוב הנ"ל" ,ויהודה עוד רד עם אל ועם קדושים נאמן" .יהוד"ה ,נקרא איש הישראלי ,כי
כל אחד ואחד מישראל נקרא יהודי על שם שכופר בעבודה זרה ,כמו שאמרו רז"ל (מגילה דף יג ע"א),
ומובא בדברי רבינו ז"ל שם לעיל בסימן י"ז בהתורה ויהי הם מריקים שקיהם אות ה' ,ובסימן י"ח בהתורה
קרטליתא אות ב' בסופו עיין שם .ר"ד ,הוא לשון ירידה.
וזהו אמרו" :ויהודה עוד רד עם אל" ,היינו ,על ידי שכל אחד ואחד מישראל מתגבר להחזיק עצמו עם
השם יתברך גם בעת הירידה ,כי יודע ומאמין הוא שגם בהחושך והירידה נמצא השם יתברך עמו כנ"ל,
וזוכה להתחזק ולעלות מהירידה ולשוב בכל לבו אל ה' ,שעל ידי זה זוכה לבוא לכל המעלות הטובות
המבוארים בהתורה חותם בתוך חותם הנ"ל יותר מבראשונה ,על ידי זה זוכה לבוא אל הרועים דקדושה
שהם כלליות של כל מנהיגי הדור שממשיכים האמונה להדור ,בסוד סיום הכתוב "ועם קדושים נאמן",
ולקבל מהם האמונה ,ולמלאות בה ידיו בתכלית השלימות( .מכתב צ)
וברוך ה' מן העולם ועד העולם כי כבר התחילו לפנות ההריסות ולישר את השטח עליו מתכוננים לבנות
קריה נאמנה לה' ולתורתו הקדושה ולעוסקיה בטהרה (עיין לקו"א סימן י"ב) ,וכבר נשמע קול הברה,
סימן מובהק למקרא קודש ,קול עוז דקדושה שנתעורר ונשמע בין החיים וכו' ,וכמבואר בלקו"א סימן
כ"ב בהתורה חותם בתוך חותם ,עיין שם( .מכתב רסא)
ומכיון שכל עיקר האמונה הקדושה של ישראל עם קדוש ממשיכין להדור השבעה רועים ,שהם בחינת
כלליות של כל מנהיגי הדור בכל הדורות ,כמבואר בלקו"א סימן כ"ב בהתורה חותם בתוך חותם אות ג'
 על כן מאוד צריך להתחזק ביותר באמונת חכמים אמיתיים ותלמידיהם הנלוים באמת אליהם ,כי מאזועד עתה ועד ביאת משיח צדקנו שיבוא במהרה בימינו אמן ,כל עיקר הבחירה סובבת על ציר אמונת
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חכמים ותלמידיהם וכו'.
ולכן מאוד ראוי לעשות שיעורים קבועים בלימוד ספריהם הקדושים האמיתיים ,בכדי לשאוב מהם מימי
דעתם הקדושה האמיתית בעניני האמונה הקדושה ,כי רק על ידי הלימוד בהתמדה ובקביעות בספריהם
הקדושים ,נוכל להתחזק עתה כראוי בהאמונה הקדושה כרצון השם יתברך( .מכתב רפח)
ובודאי צריכין לעורר בחינת עזות דקדושה ,וכידוע שבשעה שרבינו הקדוש גילה התורה הקדושה חותם
בתוך חותם הנדפס בלקו"א סימן כ"ב ,ושם מובא הרבה מענין גדולת מעלת בחינת עזות דקדושה וכמו
שכתב שעיקר ההתקרבות להשבעה רועים את האמונה הקדושה היא דוקא על ידי עזות דקודשה עיין
שם היטב ,אזי אמר שגם קול קשקוש המטבעות של צדקה היא בכלל בחינת עזות דקדושה המביאה
את האדם לאמונה הקדושה .ומזה אפשר להבין ,שכל כמה שזוכים ומזכים לאחרים בנתינת צדקה ,הרי
מביאים אותם ומכניסים אותם בהיכלות דקדושה ובחדרי האמונה הקדושה שזה יסוד כל בית ישראל
עם קדוש ,ובזכות האמונה נזכה לגאולה העתידה האמיתית והנצחית ,כמבואר היטב בדברי רבינו שם
בסימן ז' בהתורה ואלה המשפטים המדברת מאמונה ,עיין שם( .מכתב שכג)
והנה היום הוא ערב ט"ו באב ,אשר לפי דברי רבי אליעזר בראש השנה שאומר "בתשרי נברא העולם",
מחר מחילים הארבעים יום לפני בריאת העולם ,דוגמת הארבעים יום שקודם יצירת הולד ,וכמבואר
בספרים הקדושים ,ולכן כבר שייך מהיום לדבר מעיני ראש השנה הבא עלינו לטובה.
ועיין בליקוטי הלכות חלק אורח חיים הלכות ברכות הראיה וברכות פרטיות הלכה ה' אות י"ז שכתב כי
בכל ימות השנה צריכין להכין את עצמו על ראש השנה שהוא יום הדין ,כאשר נשמע מפיו הקדוש שאמר
שהעיקר הוא ראש השנה וכו' ,וביותר צריכין להתחיל להכין את עצמו כשרואין הימים ממשמשין ובאין,
שהם מט"ו באב ואילך וכו'.
ולעניות דעתי נראה לרמז ענין קשר ט"ו באב לראש השנה ,בהתורה חותם בתוך חותם בלקו"א סימן כ"ב,
עיין שם באות י"א בדיבור המתחיל ועזות דקדושה הוא בחינת תשרי וכו' ומדבר ביחוד מראש השנה,
וסמוך לזה מיד בההשמטות מבאר הפסוק "והיה עקב תשמעון וכו'" ,ולעולם קורין פרשה זו בימים הללו
שסמוכין לט"ו באב( .מכתב תכה)
תרתי בלבי להבין פשר הדברים ,מה ענין וריד הרגל לשסתום שבלב? וחתרתי למצוא איזה שהוא גילוי
על זה מדברי אדומו"ר קודש הקדשים נחל נובע מקור חכמה זיע"א ,ועזרני השם יתברך שעלה ברעיוני,
כי אפשר לומר שזה שייך למה שרבינו כותב בהתורה ואלה המשפטים המדברת מרקודין והמחאת
כף שממתיקים הדינים בלקו"א סימן יו"ד ,עיין שם באות ח' מובן ומבואר שהרוח שבלב מאיר בהידים
והרגלים .ואם כי הוא מאיר בשניהם ,אבל בעיקר הוא מאיר בהרגלים ,בסוד "לבו נשא את רגליו" ,שזהו
סוד קריאת המגילה על שם אסתר דייקא ,שהיא בחינת רגלין עיין שם ,וכן מבואר להדיא בספר פרפראות
לחכמה שם.
הרי מבואר שיש קשר עצום ביותר בין הלב ובין הרגלים .ולכן יש ובכח ההארה שקיבלו הרגלים מהלב,
אפשר שהם באים להחיות את הלב לפעמים כשהלב נחלש; וכאין מה שכתב רבינו במאמר החותמות
בלקו"א סימן כ"ב ,שצריך כל אדם לרחם מאד על בשר הגוף להראות לו מכל השגה ומכל הארה שהנשמה
משגת וכו' ,וזה טובה להנשמה ,שלפעמים נופלת ממדרגתה ,ותוכל הנשמה להתרומם ולחזור למדרגתה
על ידי הגוף ,והבן מאד( .מכתב תמה)
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ועיין עוד שם להלן בסימן כ"ב בהתורה חותם בתוך חותם באות יו"ד שכתב וזה לשונו" :כי כל בני אדם
וחיות ועופות וצמחים וכל הדברים שבעולם ,הם רק בחינת חצי מאמר נגד העולם שלמעלה מזה העולם,
כי הם רק רמזים לדברים הגבוהים מהם ,כן מעולם לעולם ,וכן כלליות הבריאה נגד קודם הבריאה ,הוא
בחינת חצי מאמר ,כי עיקר שלימות  -באין סוף ,ושם הוא בחינת מאמר השלם" עד כאן לשונו .ומבואר
שכל הענינים וההשגות הללו ,הצדיקים השלמים משיגים אותם רק על ידי לימוד תורה הקדושה בקדושה
ובטהרה גדולה ,על ידי שעושים בכל פעם מתורת ה' תורתו ,עיין שם נפלאות( .מכתב תצ)
עד כאן הובאו המכתבים שבהם מתבארים ומתחדשים בתורה ענינים בארוכה אך לא מכתבים
שבהם מובאים רק מ"מ וציטוטים מן התורה ,ואולם ראינו לנכון לציין את כל המקומות
שבהם מביא ומצטט בדבריו מן התורה ומסיים דבריו בעיין שם וזאת לאור דברי רבינו מורינו
הרב זצוק"ל בשם אביו מורינו ר' גדליה זצוק"ל שאמר לו שבכל פעם שמביא ומצטט תורה
מסוימת ומסיים דבריו בעיין שם כוונתו היא להאיר ולהסב את תשומת לב המעיין להבנות
מחודשות בתורה שלא היו ניכרות במבט פשוט ,ולך נא ראה שם ותמצא נחת.
ואלו הם המקומות:
מכתבים ו' ,י"ד ,כ"א ,כ"ו ,כ"ז ,ל"ד ,מ"א ,נ"ד ,נ"ז ,ס"ה ,קי"ז ,קכ"ו ,קנ"ט ,קצ"ז ,רס"א ,רח"צ,
שכ"ז ,שנ"ו ,שס"ה ,תל"ה ,תס"ח ,תקכ"ט ,תקנ"ח ,תקפ"א.
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שיעור ממורנו הרב זצוק''ל
על תורה כ  -כ''ב

(הבאנו שיעור זה שנסוב על אלו שתי התורות כאחד ,כפי שהיה דרכו של מורנו הרב זצוק''ל,
ללכת עם שניהם כאחד ,מאחר ונסמכו זמני אמירתם ,זו לזו).
"וזה בחינת מטה ,שאמר הקב"ה למשה :קח את המטה והקהל את העדה"

המשכת התורה  -הארת הנשמה

תורה "תשעה תקונין"  -סימן כ'ֲ ,א ָמ ָרּה רבינו בראש השנה שנת תקס"ה שחל אז ביום חמישי ושישי.
בחיי מוהר"ן (סימן ט"ו) מובא ,שכשרבינו התחיל לומר התורה ,אמר בזו הלשון" :מי שרוצה להיות
יהודי ,דהינו לילך מדרגא לדרגא ,אי אפשר כי אם על ידי ארץ ישראל .וכשמנצחין המלחמה אז נקראין
'איש מלחמה' ,כי קודם שמנצחין המלחמה אז "אל יתהלל חוגר כמפתח" (מלכים־א כ') ,רק כשמנצחין
המלחמה אז הוא 'איש מלחמה'".
במהלך התורה ,רבינו אכן מדבר מענין ארץ ישראל ,שעל ידי המשכת התורה זוכין לארץ ישראל (אות
ו') ,ושקודם שבא לבחינת ארץ ישראל אזי "אל יתהלל חוגר כמפתח" ,אבל אחר כך כשנוצח ובא לבחינת
ארץ ישראל ,אז נקרא 'גבר תקיף'' ,איש מלחמה' (סוף התורה) .אולם הענין ללכת מדרגא לדרגא ,לא
מוזכר כאן בתורה.
אומנם ,בסמיכות ממש לאמירת תורה זו בראש השנה ,ביום שני שאחר כך ,גילה רבינו תורה "חותם
בתוך חותם"  -סימן כ"ב ,כמבואר בחיי מוהר"ן (סימן י"ג) ,ובה (אות י') מבואר בפירוש הענין" :וצריך
כל אדם שילך מדרגא לדרגא ומעולם לעולם".
על פי זה יש ליישב דבר הטעון ביאור בתורה דידן ,במה שרבינו מבאר תקונא קדמאה מתשעה תקונין
שבספרא דצניעותא ,וזו לשונו" :נימין על נימין ,מקמי פתחי דאדנין עד רישא דפומא .נימין  -בחינת
שערות ,בחינת "שערי ציון" (תהלים פ"ז) ,בחינת "מטה עזך ישלח מציון" כנ"ל .מקמי פתחי דאודנין -
היינו קודם ששמעו אם יכולין לקבל ,עד רישא דפומא  -פתחו פיהם ואמרו 'נעשה'; וזהו (כתובות קי"ב):
'דקדמי פומיכו לאודנייכו'" ,ע"כ.
הן ,למעלה בגוף התורה ,מבאר רבינו התיקון הראשון " -קח את המטה" ,שהוא בחינת "מטה עוזך ישלח
ה' מציון" ,המטה עוז הוא כוח וממשלת הצדיק שנעשה על ידי המצוות ומעשים טובים שלו ,שהן ציונים
לדברים עליונים (אות ד) .וזוהי הבחינה המבוארת בספרא דצניעותא" :נימין על נימין" ,בחינת שערות,
בחינת "שערי ציון" ,בחינת "מטה עוזך ישלח ה' מציון" ,היינו ,המצוות ומעשים טובים של הצדיק ,שהן
ציונים לדברים עליונים.
אולם רבינו מבאר עוד" :מקמי פתחי דאודנין עד רישא דפומא" ,שזהו בחינת נעשה ונשמע .לכאורה כולל
כאן רבינו עניין נוסף ,וצריך ביאור מדוע כולל רבינו בחינת המטה עוז הנעשה ממצוות ומעשים טובים
של הצדיק עם בחינת נעשה ונשמע דייקא ,מה שלא נזכר למעלה.
וראה ב"פרפראות לחכמה" שמבאר ,וז"ל" :כי עיקר הכוח של המטה עוז של הצדיק שיש לו ממצוות
וממעשים טובים שלו ,הוא על ידי הבחינת נעשה ונשמע שבהם ,היינו ,מה שגם אלו המצוות שכל ישראל
עושין ומקיימין ,כגון ציצית ותפילין וכיוצא ,אבל הצדיק עושה אותם בהתלהבות ודביקות גדול ובתשוקה
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גדולה ,שזה בחינת נעשה ונשמע ,דקדמו פומייכו לאודנייכו" ,ע"כ.
הנראה לבאר ,שיסוד זה מבואר בתורה "חותם בתוך חותם" הנזכרת לעיל שנאמרה בסמיכות ממש לתורה
"תשעה תיקונין" .רבינו מבאר שם (אות ט-י) שבעשיית המצוות צריך כל אדם ללכת מדרגא לדרגא,
בבחינה של נעשה ונשמע .נעשה זהו בחינת נגלה ,המצוות שהאדם יודע לקיים ,בחינת תורה ,ונשמע זהו
בחינת נסתר ,מה שהאדם אינו יודע איך לעבוד בזה את ה' ,בחינת תפילה שהיא דבקות .וצריך כל אדם
שילך מדרגא לדרגא ,שמבחינת הנשמע יהיה נעשה אצלו בכל פעם בחינת נעשה ,עיי"ש היטב .מבואר,
ששלימות עשיית המצוות היא מה שהאדם הולך מדרגא לדרגא ועושה מהנשמע נעשה.
אשר לפי זה מתבאר היטב בתורה "תשעה תיקונין" ,מה שרבינו מפרש בחינת "נימין על נימין" בחינת
המצוות ומעשים טובים של הצדיק ,שעושה אותם בהתלהבות ובדבקות גדול ,בבחינת "מקמי פתחי
דאודנין עד רישא דפומא" ,היינו ,שזוכה כל פעם לעשות מהנשמע נעשה.
מעתה יש לבאר ביותר בחינת המטה עוז של הצדיק ,המצוות ומעשים טובים שלו בבחינת נעשה ונשמע,
שעל ידו הוא מכניע הרע שבעדה וממשיך ברחמים ותחנונים תורה ,כמבואר בתורה (אות ד־ה) כנ"ל .כי
בתורה "חותם בתוך חותם" מבואר ,שעל ידי שהאדם הולך מדרגא לדרגא בבחינות נעשה ונשמע כנ"ל,
על ידי זה הוא זוכה לשמחה ,שעל ידה הוא זוכה לעזות דקדושה ,שעל ידי זה הוא משבר ומכניע עזות
דסטרא אחרא ,ואזי הגוף יכול לקבל הארת השגת הנשמה ,ולהתקרב אל צדיקי הדור לקבל מהם הארת
האמונה ,עיי"ש כל העניין.
כי על דרך זה ממש הולך סובב המהלך בתורה "תשעה תיקונין" ,שהצדיק  -על ידי המצווות ומעשים
טובים שלו בבחינת נעשה ונשמע ,יש לו הכוח והממשלה שזהו המטה עוז שלו ,בחינת עזות דקדושה,
שעל ידו הוא מכניע הרע שבעדה ,בחינת העזות דסטרא אחרא ,ועל ידי שהכניע רעתם אזי ברחמים
ותחנונים הוא יכול להמשיך תורה ,והיא היא בחינת הארת הנשמה שממשיך הצדיק להדור.
עוד לאלוה מילין לבאר נפלאות הקשרים המתגלים בין מהלכי שתי התורות הללו עד להיותם כתורה
אחת ממש.
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שייך להקדמה של ספר ליקוטי מוהר"ן הקדוש הקשר והחיבור של התורות שלו הוא כעין בנין ואריגה 
ממש ,שבתחלה הוא מחבר ומקשר אלו שני הדברים יחד ,ואחר כך הוא מחבר ומקשר דבר שלישי 
להשני בכמה קשרים חזקים ,וכן משלישי לרביעי וכן להלן וכו' אך על פי רוב חוזר בכל פעם לחזור 
ולקשר אלו הארבעה דברים יחד ,כי בתחילה אין הקשר שלהם יחד רק מזה לזה ,דהיינו מהראשון
לשני ,ומהשני לשלישי ,ומשלישי לרביעי ,אבל עדיין אין קשר להרביעי בהראשון אבל אחר כך מביא
פסוק או מאמר רז"ל או שאר ראיה אחרת שעל ידי זה מקשרם יחד ,עד שמחובר בקשר הדק היטב כל 
אלו הד' דברים יחד ,ואחר כך חוזר ומקשר עוד כמה דברים זה לזה ,ויחד כולם הוא מקשר להחיבור 
והקשר הראשון ובתחלה אין קשר לשני החבילות הקדושות האלו ,כי אם על ידי איזה קשר שיש בין
דבר אחד מהחבילה השניה לדבר אחד מהחבילה הראשונה ,אבל אחר כך הוא חוזר לקשרם בראיות 
ודרכים נפלאים שממשיך קורות לקשר הבנין משלישי שבראשון לרביעי שבשני ,ומשם לשני שבשלישי,
ואחר כך מחבילה שניה לשלישית גם כן כך ,וכן להלן ,ואחר כך מקשרם כולם יחד בדרך נפלא וכל 
זה הענין שמעתי והבנתי מפיו הקדוש למחרת יום כפור תקע"א שקודם הסתלקותו ועדיין צריכים
להרחיב הדיבור בזה ,ולהביא לזה דוגמא מכמה תורות ומאמרים שבזה הספר הקדוש ,כדי שתבין ענין
זה היטב ותבין מעט דרכי הספר הקדוש הזה:
אמר המחבר ,מתיבת שייך להקדמה עד כאן העתקתי כל זה מגוף כתיבת יד קודש הרב ר' נתן ז"ל 
בעצמו והמובן מזה כי רצונו היה להרחיב הדיבור בזה כנ"ל ,אך לא אסתייע מלתא גם מובן מזה כי 
רצונו של רבינו הקדוש ז"ל היה גם כן שהעוסקים בלימוד ספריו הקדושים יגדילו ויעמיקו דעתם להבין
היטב נפלאות דרכים הנפלאים שיש בכל מאמר ומאמר ,ונפלאות הקשר והחיבור שיש בין כל ענין
וענין מהעניינים המבוארים בכל מאמר ומאמר ,לכן אמרתי למלאות קצת רצונם הקדוש ולבאר קצת 
בזה וכו’ ומחמת שאי אפשר להאריך ולסדר בכאן קשר כל מאמר ומאמר בפרטיות ,על כן אמרתי 
לתפוס רק איזה מאמרים ממאמריו ז"ל ולבאר בקצרה בכדי להקל על המעיין ונתפוס לדוגמא וכו'
וכמו כן במאמר חותם בתוך חותם סי' כ"ב מבואר שם ,שעיקר שלימות האמונה היא על ידי הארה 
משבעה רועים שהם כלליות הקדושה ואי אפשר לבוא להרועים כי אם על ידי עזות דקדושה ולעזות 
דקדושה זוכין על ידי שמחה היינו על ידי בחינת העדיים של נעשה ונשמע שהם בחינת תורה ותפלה 
והעיקר על ידי תפלה שהוא בחינת יראה מאמר השלם וכו' עיי"ש שמבאר כל דבר בטעמו ושורשו 
ומקשר שם כל הענין הלז היטב היטב ואחר כך חוזר לבאר ולחזק הענין ומביא שם שעל כן נקראת 
האמונה ירושלים ,על שם שעיקר בנינה מבחינת יראה מאמר השלם (ודילג בכאן הבחינה האמצעית 
היינו מה שעל ידי היראה הנ"ל זוכין לשמחה ,ועל ידי זה זוכין לעזות דקדושה ,ועל ידי זה זוכין להתקרב
אל הרועים דקדושה שעל ידי זה זוכין לאמונה) ,ומושך קורה מבחינת היראה מאמר השלם אל בחינת 
האמונה אחר כך מביא הפסוק (תהלים י"ט) עדות ה' נאמנה שעל ידי העדיים הנ"ל זוכין לאמונה 
ודילג גם כן הבחינה האמצעית הנ"ל אחר כך מביא הפסוק (בראשית מ"ט) משם רועה אבן ישראל 
ומשך קורה מבחינת האבן שהוא בחינת מאמר השלם אל בחינת התקרבות להרועים דקדושה הנ"ל 
ודילג גם כן הבחינה האמצעית שביניהם כנ"ל אחר כך מביא מאמר (אבות ה) הוי עז כנמר וכו' יהי 
רצון שתבנה עירך במהרה בימינו ותן חלקינו בתורתך שבזה מבואר שעל ידי בחינת השגת נעשה 
ונשמע הנ"ל זוכין לעזות דקדושה (ודילג הבחינה האמצעית שהיא השמחה) ,ועל ידי עזות דקדושה 
זוכין לבנין ירושלים שהוא בחינת שלימות האמונה (ודילג הבחינה האמצעית שהוא בחינת ההתקרבות 
אל הרועים דקדושה).
(הקדמת הפרפראות לחכמה)

