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     ּתֹוָרה סה      

ִמזֶּה  ַתֲעבּוִרי  לֹא  ְוַגם  ַאֵחר,  ֶדה  ׂשָ ּבְ ִלְלֹקט  ְלִכי  ּתֵ ַאל  י,  ּתִ ּבִ ַמַעּתְ  ׁשָ ֲהלֹא  ֶאל רּות,  ּבַֹעז  "ַוּיֹאֶמר 
י ָנְגֵעְך. ְוָצִמית  ָעִרים ְלִבְלּתִ יִתי ֶאת ַהּנְ ר ִיְקצֹרּון, ְוָהַלְכּתְ ַאֲחֵריֶהן, ֲהלֹוא ִצּוִ ֶדה ֲאׁשֶ ּשָׂ ְוכּו'. ֵעיַנִיְך ּבַ

ָעִרים" )רּות ב, ח-ט(: ֲאבּון ַהּנְ ר ִיׁשְ ִתית ֵמֲאׁשֶ ִלים, ְוׁשָ ְוָהַלְכּתְ ֶאל ַהּכֵ

1. תורה זו נאמרה ביום ששי כ' סיון תקס"ו. ובחיי 
רות  אל  בועז  ויאמר  מאמר  כתב:  כ"ח(  )סי'  מוהר"ן 
סימן ס"ה נאמר בקיץ )בחודש סיון ביום ששי, שנת( תקס"ו 
סמוך לפטירת בנו הילד הקדוש והנורא מורנו הרב 
ונפטר מיד  )שנולד באדר תקס"ה,  ז"ל  רבי שלמה אפרים 
רבי  הרב  מורנו  לפניו  עמד  ואז  תקס"ו(.  אחרי שבועות 

שהיה  העליה  על  נפתלי(  )ר'  אחד  עוד  עם  זצ"ל  נתן 
לאדמו"ר זצ"ל על ביתו, ואדמו"ר זצ"ל סיפר עמם 
מגודל צערו ויסורים שלו הגדולים שיש לו מכל צד 
ומצידי צדדים, והאריך בזה קצת כי היה מלא יסורים 
תמיד,  עת  בכל  ומחוץ  מבית  מאוד  ועצומים  רבים 
לו  יש  כי  ועצומים,  גדולים  יסורים  לו  יש  עצמו  )דהיינו, שהוא 

חולאת קשה וכאב גדול ויסורים גדולים בגוף. וכן מבחוץ היה לו 

יסורים עצומים, מעוצם המחלוקת הגדולה שהיתה עליו כל ימיו 

חייו, מהזקן משפולא ועוד, על לא דבר(. ובתוך דבריו ענה 

ואמר: מה אתם יודעים מה גדול ועצום השבר הזה 
שהיה בעולם – ענין הסתלקות הילד הנ"ל, כל לבבי 
הקדושות  הדמעות  והתחילו  וניתק ממקומו.  נשבר 
לירד על לחייו, ותיכף ומיד נשמטו מלפניו )ר' נתן ור' 
נפתלי(, מעוצם הבושה שנפל עליהם על שראו בכייתו 

העולם  כל  נהפך  כאילו  להם  שנדמה  עד  בפניהם, 
)חיי מוהר"ן תקפ"ג,  וכבר מבואר במקום אחר  ונחרב. 
ובימי מוהרנ"ת ח"א אות י"א( ברמז קצת, מענין התקוה 

הגדולה שהיה ראוי לבוא לכלל ישראל אם לא היה 
נפטר הילד הקדוש הנ"ל )שהיה לו נשמת משיח, שלכן נקרא 
'שלמה אפרים', על שם משיח בן דוד ומשיח בן יוסף(. ואחר כך 

ביום שאחר זה – שהיה ביום ששי, ערב שבת קודש, 
אמר להם )רבינו(, אם לא היו יורדים תיכף, היה מספר 
להם דבר יפה מאוד )אין זו התורה דידן(. וביום זה אמר 

להם המאמר "ויאמר בועז אל רות", המדבר מענין 
השדה  לבעל  מאוד  שצריכין  ומה  הנשמות,  תיקון 
שישגיח עליהם ויתקנם. וזה שחוגר מתניו להיות בעל 
השדה, עוברין עליו יסורים הרבה בלי שיעור רחמנא 
לצלן, והוא בגודל כוחו עובר על כולם ועושה פעולות 
השדה כמו שצריך, עיין שם במאמר הזה, וזה היה 
שייך לענין הסיפור מהיסורים העוברים עליו שסיפר 

לפניהם ביום שלפניו כנ"ל.
ושם )סימן קנ"א( כתב: מאז דיבר הרבה מענין תיקון 
)בשנת תקס"ח(,  הנשמות, ובפרט אחר שבא מלמברג 
ובפרט בכניסתו לאומן )באייר תק"ע(, שכל כניסתו לשם 
ומה שבחר להסתלק שם ולשכב שם, הכל היה מחמת 
זה בשביל תיקון הנשמות הצריכים תיקון מכמה מאות 
שנים. כי שם באומן )בשנת תקכ"ח(, נהרגו נפשות רבות 
בלי שיעור )על קידוש ה'(, וכמה ילדים אלפים ורבבות, 

שנהרגו קודם זמנם וכו'.
ושם )סימן קנ"ב( כתב: בשנת תקס"ו הנ"ל כשהתחיל 
לדבר עמי מענין תיקון הנשמות שהוא עוסק, שהוא 
ענין בעל השדה וכו' כנ"ל, אז אמר לי, בזלאטיפאליע 
לידע  מזה, שאז התחיל  לי קצת  נודע  )בשנת תקס"א( 

קצת מענין זה של הבעל השדה. והמובן מדבריו שאז 
התחיל לידע והעיקר יודע עכשיו, ואמר שרבי שמעון 
בר יוחאי רמז מעט מזה בזוהר הקדוש )ח"ב דף קסו:(. 
והמובן היה, שכמו שהוא יודע עכשיו בענין זה של 

הבעל השדה, לא ידע עדיין שום צדיק בעולם וכו'.
שדהו  את  קוצר  אדם  שכאשר  מצוה,  2. התורה 
ונופלים חיטים בודדות בקצירתו, אזי אם נפלו אחת 
או שתים לא יאספם, אלא ישאיר אותם לעניים, וזוהי 
מצות 'לקט'. וכשחזרו נעמי ורות משדה מואב, הן היו 

   ָ ֶטת א ה    ע ה

ְלִכי  י ַאל ּתֵ ּתִ ַמַעּתְ ּבִ רבינו1 ז"ל פותח בפסוקים ממגילת רות )ב, ח-ט(: "ַוּיֹאֶמר ּבַֹעז ֶאל רּות, ֲהלֹוא ׁשָ

ר ִיְקֹצרּון ְוָהַלְכּתְ ַאֲחֵריֶהן, ֲהלֹוא  ֶדה ֲאׁשֶ ּשָׂ ֶדה ַאֵחר2 ְוַגם לֹא ַתֲעבּוִרי ִמזֶּה ְוכּו'. ֵעיַנִיְך ּבַ ׂשָ ִלְלֹקט ּבְ
ָעִרים".  ֲאבּון ַהּנְ ר ִיׁשְ ִתית ֵמֲאׁשֶ ִלים ְוׁשָ י ָנְגֵעְך, ְוָצִמית ְוָהַלְכּתְ ֶאל ַהּכֵ ָעִרים ְלִבְלּתִ יִתי ֶאת ַהּנְ ִצּוִ
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ֶדה ְוִגּדּוָליו  ָ ִבים ָיִפים ְוָנִאים ְמֹאד. ְוֹגֶדל ְיַקר יִֹפי ַהּשׂ ֵדִלים ִאיָלנֹות ַוֲעׂשָ ם ּגְ ֶדה, ְוׁשָ י ֵיׁש ׂשָ ע, ּכִ א ּדַ
ֵדִלים  מֹות ְקדֹוׁשֹות ַהּגְ ִחיַנת ְנׁשָ ִבים, ֵהם ּבְ ֵרי ַעִין ָרֲאָתה זֹאת. ְוִאיָלנֹות ַוֲעׂשָ ר, ַאׁשְ ר ְלַסּפֵ ִאי ֶאְפׁשָ
ים ַעל  ּוְמַצּפִ יִנים  ּוַמְמּתִ ֶדה,  ָ ַלּשׂ ְוָנִדים ִמחּוץ  ָנִעים  ֵהם  ׁשֶ ֲעֻרּמֹות,  מֹות  ְנׁשָ ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ ְוֵיׁש  ם.  ׁשָ
מֹות,  ְנׁשָ ה  ּמָ ּכַ לּוִיים  ּתְ ּה  ּבָ ׁשֶ דֹוָלה,  ּגְ ָמה  ְנׁשָ ֲאִפּלּו  ְוַגם  ְוִלְכֹנס ֶאל ְמקֹוָמם.  ָלׁשּוב  ּיּוְכלּו  ׁשֶ ּקּון,  ּתִ

עניות מאוד, על כן הלכה רות ללקט בשיבולים כדי 
להביא להן אוכל. וכשפגש אותה בועז, ציוה עליה 
שלא תלך לשדות אחרים ללקוט, אלא שתלקוט רק 
לנעריו לשמור  ציוה  כי הוא  ואמר לה  בשדה שלו, 
עליה, וכן אמר לה שתשתה ממה שהנערים שואבים 

לעצמם.
3. לשון זו מיסודת על לשון הזוהר בתקונים )תיקון 
י"ד דף ל.(, שכתב: שכינתא איהי ארעא דביה גדלין 

תלמידי  דאינון  ודשאין  עשבין  וכו',  אלנין  וצמחין 
חכמים, מתמן צמחין בגן. ]תרגום: ַהְּׁשִכיָנה ִהיא ֶאֶרץ 
ֶׁשָּבּה ְּגֵדִלים ְוצֹוְמִחים ִאיָלנֹות וכו', ֲעָׂשִבים ּוְדָׁשִאים 

ֶׁשֵהם ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ִמָּׁשם צֹוְמִחים ַּבַּגן[.
4. בעולם הזה, הלבוש של הנשמה הוא הגוף, אך 
מחמת  העליון  בעולם  לבוש  להיות  יכול  אינו  הוא 
עכירותו וגשמיותו, ועל כן משאירים אותו כאן בקבר, 
ועולים למעלה ושם מקבלים 'חלוקא דרבנן', שהוא 
חלוק הנעשה מהתורה והמצוות שעושה בעולם הזה. 
ומי שלא זכה כאן לתורה ומצוות, הוא שם למעלה 

ערום בלי שום לבוש. ובענין הלבוש לעולם הבא, עי' 
גם בזוהר פרשת ויחי )ח"א דף רכד.(.

5. ענין זה מבואר בשיחות הר"ן )שיחה כ"ג(, וז"ל: ִמי 
ֶׁשֵּיׁש לֹו ֵעיַנִים ְורֹוֶאה ֹּגֶדל ָהַרֲחָמנּות ֶׁשֵּיׁש ַעל ַהְּנָׁשמֹות 
ֶׁשָּבעֹוָלם ַהָּבא, ִּכי ָׁשם ָּבעֹוָלם ַהָּבא ִנְמָצִאים ְּבֵני ָאָדם 
ֶׁשהֹוְלִכים ֲעֻרִּמים ַמָּמׁש, ְוִאי ֶאְפָׁשר ְלַרֵחם ֲעֵליֶהם ְּכָלל. 
ִּכי ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְּכֶׁשָהָאָדם ָערֹם ְּבֹלא ַמְלּבּוׁש, ֲאַזי ֶאְפָׁשר 
ְלַקֵּבץ ְנָדבֹות ֲעבּורֹו, ְוַלֲעׂשֹות לֹו ַקאְפִטין, ֲאָבל ָּבעֹוָלם 
ַהָּבא ִמי ֶׁשהֹוֵלְך ָערֹם ִאי ֶאְפָׁשר ְלַרֵחם ָעָליו ְּכָלל, ִּכי ָׁשם 
ֵאין מֹוִעיל ׁשּום ַרֲחָמנּות. ִּכי ֵאיֶזה ַמְלּבּוׁש הּוא ָצִריְך, 
ֲהֹלא הּוא ַרק ַמְלּבּוׁש ֶׁשל ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות ְוָלֶזה ֵאין מֹוִעיל 
ָׁשם ַרֲחָמנּות. ֲאָבל ִמי ֶׁשּזֹוֶכה ְלִהְתָקֵרב ְלַצִּדיק ֲאִמִּתי, 
ַמְלּבּוׁש  ֵאיֶזה  ֶאְצלֹו  ְוִלַּקח  ְלַהַּצִּדיק  ָלרּוץ  ָיכֹול  הּוא 

ְלִהְתַלֵּבׁש ַעְצמֹו.
וז"ל:  מוהר"ן,  לקוטי  בקיצור  נתן  ר'  6. וביאר 
ְוֵאּלּו  ַהְּנָׁשמֹות,  ָּכל  ְּגֵדִלים  ֶׁשָּׁשם  ָהֶעְליֹוָנה  ָׂשֶדה  ֵיׁש 
ַהְּנָׁשמֹות ְצִריִכים ַּבַעל ָׂשֶדה ֶׁשַּיֲעסֹק ְּבִתּקּוָנם. ְוָכל ִמי 
ֶׁשרֹוֶצה ְלַרֵחם ַעל ִנְׁשָמתֹו ֶׁשֹלא ִּתְהֶיה ֲעֻרָּמה ְוָנָעה ְוָנָדה 

   ָ ֶטת א ה    ע ה
יבאר, ענין תיקון הנשמות על ידי 'בעל השדה', עד כמה הוא צריך להיות גדול וענין השקאת האילנות.

ֶדה' – היא השכינה הקדושה הנקראת בלשון הזוהר 'חקל  י ֵיׁש בעולמות העליונים בחינת 'ׂשָ ע, ּכִ א. ּדַ
ִבים3 ָיִפים ְוָנִאים ְמֹאד – שהן  ֵדִלים ִאיָלנֹות ַוֲעׂשָ ם ּגְ תפוחין' )שדה תפוחים( וזוהי בחינת 'גן עדן', ְוׁשָ

ֵרי ַעִין  ר ולצייר בדיבור, ַאׁשְ ר ְלַסּפֵ ֶדה ְוִגּדּוָליו, ִאי ֶאְפׁשָ ָ הנשמות הקדושות. ְוגֹוֶדל ְיָקר יֹוִפי ַהּשׂ

ָרֲאָתה ֹזאת, כי בראייה )מחזה( אפשר להשיג את יופי גן עדן, עם כל הנשמות הגדלות שישנן שם, אבל לא 
בשמיעה ודיבור.

ם בשדה השכינה – בגן עדן, כי הם  ֵדִלים ׁשָ מֹות ְקדֹוׁשֹות ַהּגְ ִחיַנת ְנׁשָ ִבים הנ"ל, ֵהם ּבְ ְוִאיָלנֹות ַוֲעׂשָ
ה  ּמָ מתעדנות שם קודם ביאתן לעולם, ואחר פטירתן מהעולם הזה. ְוֵיׁש לעומת נשמות קדושות אלו, ּכַ

ֶדה,  ָ ֵהם ָנִעים ְוָנִדים ִמחּוץ ַלּשׂ מֹות ֲעֻרּמֹות שאחר פטירתן מהעולם הזה אין להן לבוש4, ׁשֶ ה ְנׁשָ ְוַכּמָ
ּקּון, ע"י איזה צדיק, שיתן להן  ים ַעל ּתִ יִנים ּוְמַצּפִ כי אי אפשר להיכנס לשדה הזה ללא לבוש, ּוַמְמּתִ

ּיּוְכלּו ָלׁשּוב ְוִלְכנֹוס  מלבוש רוחני, או שיחזרו בגלגול לעולם הזה ויקנו מלבוש על ידי עבודתן כאן, כדי ׁשֶ

ֶאל ְמקֹוָמם. פי', קודם שיורדות הנשמות לעולם הזה הן נמצאות בגן עדן, ואחרי שחיו בעולם הזה ונפטרו, 
הן צריכות לחזור לגן עדן. אולם, לא תמיד יש להן לבוש של תורה ומצוות, על מנת שיכולו לחזור ולהיכנס 

למקומן5. ולכן הן צריכות לצדיק, שהוא 'בעל השדה', שיתקן אותן6.
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ֶדה',  ָ ַעל ַהּשׂ ים ַעל 'ּבַ ים ּוְמַצּפִ ׁשִ ם ְמַבּקְ ּלָ ם. ְוֵהם ּכֻ ה ָלּה ַלֲחזֹר ְלׁשָ ִהיא יֹוֵצאת ַלחּוץ, ָקׁשֶ ׁשֶ ִלְפָעִמים ּכְ
ל ֶאָחד, אֹו ַעל ְיֵדי ִמְצָוה  ּקּוָנּה ַעל ְיֵדי ִמיָתה ׁשֶ ּתִ ָמה, ׁשֶ ּקּוָנם. ְוֵיׁש ְנׁשָ צֶֹרְך ּתִ ק ּבְ ּיּוַכל ְלִהְתַעּסֵ ׁשֶ

ל ֶאָחד: ַוֲעבֹוָדה ׁשֶ

ָאמּוד  ִאיׁש  ִלְהיֹות  ָצִריְך  ֶדה,  ָ ַהּשׂ ַעל  ַהּבַ ִלְהיֹות הּוא  ַעְצמֹו  ְלַהְכִניס  ָמְתָניו,  ַלֲחֹגר  רֹוֶצה  ׁשֶ ּוִמי 
ְמֹאד.  ַמֲעָלה  ּבְ ּוֻמְפָלג  דֹול  ּגָ ָאָדם  ִלְהיֹות  ָצִריְך  י  ּכִ ְמֹאד.  דֹול  ּגָ יק  ְוַצּדִ ְוָחָכם,  ַחִיל,  ְוִגּבֹור  יף,  ְוַתּקִ

ִמחּוץ ַלָׂשֶדה, ָצִריְך ְלַבֵּקׁש ּוְלִהְתַחֵּנן ַהְרֵּבה ִלְפֵני ַהֵּׁשם 
ַהֶּזה ֶׁשהּוא  ַלַּצִּדיק  ְלִהְתָקֵרב  ֶׁשִּיְזֶּכה  ָיָמיו,  ִיְתָּבַרְך ָּכל 
ַּבַעל ַהָׂשֶדה. ֶׁשהּוא ִמְסַּתֵּכל ַעל ָּכל ֶאָחד ַלֲהִביאֹו ֶאל 
ַהַּתְכִלית ֶׁשהּוא ֻּכּלֹו ֶאָחד ְוֻכּלֹו טֹוב. ִּכי ִאי ֶאְפָׁשר ָלבֹוא 
ֶאל ַהַּתְכִלית ַהּטֹוב ַהִּנְצִחי, ִּכי ִאם ַעל ְיֵדי ַהַּצִּדיק ַהֶּזה 

ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ַּבַעל ַהָׂשֶדה.
7. ענין זה מבואר בחיי מוהר"ן )אות ק"צ(, וז"ל: ְּבֶדֶרְך 
ה  ְנִסיָעתֹו קֹוֶדם ֶׁשִּנְכַנס ְלאּוֶמין ָסמּוְך ְלִעיר, ִסֵּפר ַמֲעֶשׂ
ֵמַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ַז"ל, ֶׁשַּפַעם ַאַחת ָּבא ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב 
ְוַעְצבּות  ְׁשחֹוָרה  ְּבָמָרה  ָׁשם  ְוָהָיה  ָמקֹום,  ְלֵאיֶזה  ַז"ל 
ְוִהִּכירּו ּבֹו ֶׁשֵּיׁש לֹו ָמָרה ְׁשחֹוָרה, ַאְך ִמי  ָּגדֹול ְמאֹד, 
ִיְפַּתח ִּפיו ִלְׁשאֹל אֹותֹו ַעל ֶזה. ְוָהָיה ָּכְך יֹום ָוֵחִצי. ַאַחר 
ָּכְך ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת ַאַחר ֲחצֹות, ִצָּוה ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ַז"ל 
ֶׁשְּיַבְקׁשּו ָּכל ָהאֹוְרִחים ַהִּנְמָצִאים ָּבִעיר ַלֲהִביָאם ֶאְצלֹו 
ֶׁשּיֹאְכלּו ִעּמֹו ְּבַׁשָּבת, ְוֹלא ָהָיה ָׁשם ַהְרֵּבה אֹוְרִחים, ַרק 
ַאַחר  ֵאָליו.  ֶוֱהִביאּום  ֶרֶגל  הֹוְלֵכי  אֹוְרִחים  ְׁשֵני  ָמְצאּו 
ְוָאַמר  ַז"ל,  טֹוב  ֵׁשם  ַהַּבַעל  ִעָּמֶהם  ֶׁשָּטַען  ָׁשְמעּו  ָּכְך 
ה ֵאיְך ָהָיה, ַאְך  ַרֵּבנּו ַז"ל ֶׁשֵאינֹו זֹוֵכר ֵהיֵטב ֶאת ַהַּמֲעֶשׂ
ַּתְמִצית ָהִעְנָין ָהָיה, ֶׁשְּבאֹותֹו ַהָּמקֹום ָהיּו ָׁשם ְנָׁשמֹות 
ּוְכֶׁשָּבא  ֲעִלָּיה,  ָלֶהם  ָהָיה  ֶׁשֹּלא  ָׁשִנים  ֵמאֹות  ִמְּׁשֹלשׁש 
ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ַז"ל ְלָׁשם ִנְתַקְּבצּו ֻּכָּלם ֵאָליו, ִּכי ֵהם 
ּוֵמֲחַמת  ְלַתְּקָנם,  ֶׁשּיּוַכל  ָּכֶזה  ִאיׁש  ַעל  ָּתִמיד  ְמַצִּפים 

ֶזה ָהְיָתה לֹו ַעְצבּות, ִּכי ָהָיה ָּכֵבד ָעָליו ִעְנָין ֶזה ְמאֹד. 
ִאם  ִּכי  ְלַתְּקָנם –  ֶאְפָׁשִרי  ִּבְלִּתי  ָהָיה  ִּכי  ָהָיה  ְוָהִעְנָין 
ָהָיה  ֵּכן  ָהָיה ָקֶׁשה לֹו ְמאֹד. ַעל  ְוֶזה  ְּפִטיָרתֹו,  ְיֵדי  ַעל 
ְּבַעְצבּות, ְוִהְזִמין לֹו ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ֵאּלּו ַהְּׁשַנִים, ְוַעל ְיֵדי 
ֶזה ִנּצֹול ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ַז"ל. ְוִכְמֻדֶּמה ֶׁשְּלֵאּלּו ַהְּׁשַנִים 

ַהַּנ"ל ִהִּגיַע ָלֶהם ֶהֵּזק ַעל ְיֵדי ֶזה, עכ"ל.
8. ע' זוהר פקודי )ח"ב דף רנד:(, עץ חיים שער ל"ט 

פרק א'.
בתחילתה(,  י"ג  )הקדמה  הגלגולים  בשער  9. כמבואר 
וז"ל: כל אלו הנשמות כאשר יוצאות מתוך הקליפות 
לעלות אל הקדושה בסוד העיבור כנזכר, אינם יוצאות 
אלא על ידי תפילותם של ישראל, כי אז הם יוצאות 
ועולות אל הקדושה בסוד מ"ן כנודע, או ג"כ יוצאות 
ע"י איזה יחוד שמייחד האיש הצדיק בעה"ז, עכ"ל.

אין  זו,  עבודה  לעשות  הראוי  צדיק האמת  10. גם 
מכריחים אותו לעשותה, מחמת שעבודה זו תלויה 
במסירות נפשו, ועל כן אמר 'מי שרוצה', שמתרצה 

למסור עצמו.
11. פי', לקחת על עצמו. וכן בספורי מעשיות )מעשה 
י"א בסופו(, חוזר הביטוי הזה כמה פעמים, מי שיחגור 

השם  את  למדינה  להחזיר  עצמו  על  לקחת  לזה 
הראשון, ע"ש.

   ָ ֶטת א ה    ע ה
ִהיא יֹוֵצאת  ׁשֶ מֹות, ִלְפָעִמים ּכְ ה ְנׁשָ ּמָ לּוִיים ּכַ ּה ּתְ ּבָ דֹוָלה שירדה לעולם הזה, ׁשֶ ָמה ּגְ ְוַגם ֲאִפּלּו ְנׁשָ
ם, כי אפילו שמצד עצמה יש לה לבוש, מ"מ מאחר  ה ָלּה ַלֲחזֹור ְלׁשָ ַלחּוץ השדה – לעולם הזה, ָקׁשֶ
ים ַעל  ים ּוְמַצּפִ ם ְמַבְקׁשִ ּלָ ותלויים בה כמה נשמות, שהן אינן מתוקנות, קשה לה לחזור לשם. ְוֵהם ּכֻ

ּקּוָנּה ַעל ְיֵדי  ּתִ ָמה, ׁשֶ ּקּוָנם. ְוֵיׁש ְנׁשָ צֹוֶרְך ּתִ ק ּבְ ּיּוַכל ְלִהְתַעּסֵ ֶדה' שהוא צדיק האמת, ׁשֶ ָ ַעל ַהּשׂ 'ּבַ
ל ֶאָחד7, כמו שמצינו בעשרה הרוגי מלכות, שעל ידי מיתתם העלו ותקנו הרבה נשמות8, אֹו ַעל  ִמיָתה ׁשֶ

ל ֶאָחד9. ְיֵדי ִמְצָוה ַוֲעבֹוָדה ׁשֶ

ֶדה – לזכות לספירת היסוד, שאז  ַעל ַהּשָׂ רֹוֶצה10 ַלְחּגֹור ָמְתָניו11 ְלַהְכִניס ַעְצמֹו ִלְהיֹות הּוא ַהּבַ ּוִמי ׁשֶ
הוא בעל השדה, כי שדה היא ספירת המלכות ובעל השדה הוא יסוד, ָצִריְך ִלְהיֹות ִאיׁש ָאמּוד - שקול 

יף בדעתו לעמוד על רצונו, ולא יירא ולא יפחד אפי' מהמיתה, ְוִגּבֹור  ומחושב – בעל 'ישוב הדעת', ְוַתּקִ
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י  דֹול ְמֹאד, ּכִ ּגָ י ִאם ִעם ִמיָתתֹו. ַוֲאִפּלּו ָלֶזה ָצִריְך ִלְהיֹות  ֵאינֹו ָיכֹול ִלְגֹמר ָהִעְנָין ּכִ ְוֵיׁש ֶאָחד, ׁשֶ
ַמֲעָלה  ּבְ ּוֻמְפָלג  דֹול  ּגָ ָאָדם  ֵיׁש  יֹוִעילוּ. ַרק ִאם  ִמיָתָתם לֹא  ֲאִפּלּו ִעם  ׁשֶ דֹוִלים,  ּגְ ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ ֵיׁש 
ים עֹוְבִרין ָעָליו,  ה ִיּסּוִרין ּוְדָבִרים ָקׁשִ י ַהְרּבֵ ים ִחּיּותֹו. ּכִ ַחּיִ ִריְך ּבַ ּצָ ֶ ְמֹאד ְמֹאד, ָיכֹול ִלְגֹמר ַמה ּשׁ

ִריְך: ּצָ מֹו ׁשֶ ֶדה ּכְ ָ ֻעּלֹות ַהּשׂ ה ּפְ ם, ְועֹוׂשֶ ּלָ ְדלּותֹו ּוַמֲעָלתֹו, עֹוֵבר ַעל ּכֻ ּגַ ַאְך ַעל ְיֵדי 

12. כמו על ידי ספורי מעשיות )ע' לעיל תורה ה' ותורה 
ס'(, שהצדיק מתפלל תפילה או אומר תורה תוך כדי 
סתם  שהם  חושבת  אחרא  והסטרא  המעשה,  ספור 
דיבורים, ולא נותנת על ליבה שבכך הוא מוציא ממנה 

את הנשמות העשוקות.
13. בימי מוהרנ"ת )אות נ"ח(, כתב: באומן ביום אחד 
לפני היום של הסתלקותו ז"ל היה שוכב על מיטתו 
ז"ל,  נתן  להר"ר  ואמר  ענה  מאוד,  גדול  בחלישות 
זוכר המעשה שספרתי לך בכניסתי לאומין,  האתה 
שם  שהיו  אחד  למקום  שבא  ז"ל  מהבעש"ט  היינו 
לתקנם,  מוכרח  שהיה  מאוד  הרבה  נפולות  נשמות 
ידי  על  כשיסתלק  אם  כי  לתקנם  אפשר  שאי  וראה 
ק"צ(.  סי'  מוהר"ן  )חיי  אחר  במקום  מזה  וכמבואר  זה, 
ענה רבינו ז"ל ואמר שיש כאן באומין ריבוא רבבות 
רבבות הרבה הרבה של נשמות שעומדים עתה סביבו 
שיתקנם, שבשביל זה יש לו כל העינויים והיסורים 
הקשים והמרים האלה. ואחר כך היסב את פניו קצת 
אל הקיר, ופירש ידיו קצת, כאומר הריני מוסר נפשי 
והריני מוכן ומזומן לקבל הכל בשבילו יתברך, וכל 

זאת אי אפשר לצייר בכתב כלל וכו'. 
14. בביאור הליקוטים )אות כ"ז( כתב, ששמע מאביו 
והמופלג  הגדול  אודות  על  שכתב  במה  כי  ז"ל 
כוונתו  היתה  לא  בחייו,  התיקון  לגמור  שביכולתו 

אבל  אליו,  מחכים  שאנו  בעצמו  משיח  לענין  אלא 
לעוצם מלחמת הסטרא אחרא, מהמחלוקת שהעמיד 
על הצדיקים, לא יכלו שאר הצדיקים לגמור התיקון 
שמחמת  ואהרן,  משה  אצל  שמצינו  וכמו  בחייהם. 
המחלוקת של 'מי מריבה', הוצרכו לעשות את התיקון 

הזה במיתתם דוקא ולא בחייהם.
15. בימי מוהרנ"ת )אות נ"ט(, כתב: ואחר כך בלילה 
השייך ליום ג', הוא יום ד' דסוכות יום האחרון של 
אז עמדו  לילה  ואז אחר חצות  חייו הקדושים,  ימי 
לפניו הר"ר נפתלי ז"ל והר"ר שמעון ז"ל, ואז חזר 
ודיבר מענין הנשמות הנ"ל, שצריך לתקן כאן באומן 
הרבה הרבה נשמות מאוד, ואמר כמה משפטים יש 
נפתלי  הר"ר  ענה  וכו'.  כאן  היו  קדושים  כמה  כאן 
בועז  "ויאמר  במאמר  אמרתם  הלא  לו,  ואמר  ז"ל 
מאוד  במעלה  המופלג  הגדול  שהצדיק  רות"  אל 
מאוד יכול לגמור הענין בחייו, ענה הוא ז"ל ואמר, 
לא אמרתי לכם כי אם איזה בחינה מזה, כי ההכרח 
לילך ולהסתלק בשביל זה, עכ"ל. פי', כי מה שאמר 
שאפשר לגמור בחייו, הוא רק איזו בחינה מהתיקון, 
אבל התיקון שצריך לעשות עכשיו, זה אי אפשר אפי' 

להצדיק הגדול ביותר, כי אם על ידי פטירתו.
פעולת  ועושה  סיים,  וגם  היד,  בכתב  הוא  16. כן 

השדה כמו שצריכים כולם.

   ָ ֶטת א ה    ע ה
ַחִיל להלחם כנגד הסטרא אחרא, להוציא את הנשמות העשוקות ממנה, ְוָחָכם בתחבולות גדולות להערים 
דֹול ְמֹאד  יק ּגָ על הסטרא אחרא – להוציא את הנשמות באופנים שלא תדע שהוא עושה כנגדה12, ְוַצּדִ

המושלם בשמירת אות ברית קודש, שאז נקרא 'צדיק גדול מאוד', ויכול להיות 'בעל השדה' – שהיא ספירת 

ַמֲעָלה ְמֹאד.  דֹול ּוֻמְפָלג ּבְ י ָצִריְך ִלְהיֹות 'בעל השדה' ָאָדם ּגָ היסוד, ּכִ

י ִאם ִעם  אפי' שיש לו את כל המעלות הנוראות הנ"ל – ֵאינֹו ָיכֹול ִלְגמֹור ָהִעְנָין – ּכִ ְוֵיׁש ֶאָחד ׁשֶ
דֹול ְמֹאד בכל המעלות הנ"ל,  ִמיָתתֹו13, ַוֲאִפּלּו ָלֶזה שרק יכול לגמור עם מיתתו ָצִריְך הוא ִלְהיֹות ּגָ
ֲאִפּלּו ִעם ִמיָתָתם לֹא יֹוִעילּו לתיקון הנשמות. ַרק ִאם ֵיׁש  דֹוִלים, ׁשֶ ה צדיקים ּגְ ה ְוַכּמָ ּמָ י ֵיׁש ּכַ ּכִ
ה ִיּסּוִרין  י ַהְרּבֵ ים ַחּיּותֹו14, ּכִ ַחּיִ ִריְך ּבַ ּצָ ֶ ַמֲעָלה ְמֹאד ְמֹאד, ָיכֹול ִלְגמֹור ַמה ּשׁ דֹול ּוֻמְפָלג ּבְ ָאָדם ּגָ
ְדלּותֹו  ים עֹוְבִרין ָעָליו בחייו, מחמת שקיבל על עצמו להיות 'בעל השדה', ַאְך ַעל ְיֵדי ּגַ ּוְדָבִרים ָקׁשִ

ִריְך.  ּצָ מֹו ׁשֶ ֶדה ּכְ ָ ֻעּלֹות ַהּשׂ ה ּפְ ם15 ואינו חושש להם16, ְועֹוׂשֶ ּלָ ּוַמֲעָלתֹו עֹוֵבר ַעל ּכֻ
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ּקּוָנּה: ה ַעל ּתִ ִפּלָ י ֲאַזי ַהּתְ ּלֵל, ּכִ מֹות ּוְלַהְכִניָסם, ֲאַזי טֹוב ְוָיֶפה ְמֹאד ְלִהְתּפַ ׁשָ ן ַהּנְ זֹּוֶכה ְלַתּקֵ ּוְכׁשֶ

ֶדה.  ָ ּקּוֵני ַהּשׂ ָאר ּתִ ָלם, ּוִבׁשְ קֹות ָהִאיָלנֹות ּוְלַגּדְ ִמיד ְלַהׁשְ ל ּתָ ּדֵ ּתַ יַח ּוִמׁשְ ּגִ ֶדה, הּוא ַמׁשְ ַעל ַהּשָׂ ְוֶזה ַהּבַ
ָצִריְך  ִלְפָעִמים  י  ּכִ ֲחֵברֹו.  ֶאת  ֶאָחד  ַיְכִחיׁש  ּלֹא  ׁשֶ ָהָראּוי,  ַהְרָחָקה  ִמזֶּה  ֶזה  ָהִאיָלנֹות  ּוְלַהְרִחיק 

ּלֹא ַיְכִחיׁש ֶאת ֲחֵברֹו: ֵדי ׁשֶ דֹוָלה, ּכְ דֹול ַהְרָחָקה ּגְ ְלַהְראֹות ִלְמֹקָרב ּגָ

17. ביאר ר' נתן בלקוטי הלכות )חושן משפט חכירות 
וקבלנות א, א(, וז"ל: ַהִּתּקּון ֶׁשְּמַתֵּקן ֶאת ַהְּנָׁשמֹות ּוְמָבְרָרם 

ּוַמֲעָלם ּוְמַקֵּבץ ַהְּנֻקּדֹות טֹובֹות ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהם, ֶזה ְּבִחיַנת 
ֶדה  ְמבָֹאר )בתורה רפ"ב(, ֵהם ְּבִחיַנת ִּתּקּוֵני ַהָּשׂ ִנּגּוִנים ַכּ
ֶדה הּוא ִּתּקּון ַהְּנָׁשמֹות ְלַקֵּבץ ַהּטֹוב  ַהַּנ"ל, ִּכי ִּתּקּון ַהָּשׂ
ֶׁשָּלֶהם ּוְלַהֲעלֹוָתם ֶאל ַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשֶּזה ְּבִחיַנת ִנּגּוִנים. ְוֶזה 
ֶדה ִהיא ְׁשֵלמּות ַהְּתִפָּלה,  ֶׁשָּכַתב ַרֵּבנּו )כאן( ֶׁשִּתּקּון ַהָּשׂ
ה  ִּכי ֵאּלּו ַהִּנּגּוִנים ֵהם ְּבִחיַנת ַהְּׁשִליַח ִצּבּור ֶׁשהּוא עֹוֶשׂ
ַהִּנּגּוִנים, ְוַהְּׁשִליַח ִצּבּור הּוא ְׁשֵלמּות ַהְּתִפָּלה ִּכי ִעַּקר 

ַהְּתִפָּלה ַעל ְיֵדי ַהְּׁשִליַח ִצּבּור וכו', עכ"ל.
)כמו  לומר  רוצה  כי  פירש,  18. בפרפראות לחכמה 
כי הבעל השדה מסתכל בכל אחד  שמבואר אחר כך(, 

דיבורי  שיהיו  היינו  התכלית,  אל  להביאו  ואחד 
היא  התפילה  עיקר  כי  גם  בשלמות.  שלו  התפילה 
מהנשמה, בבחינת )תהלים קנ, ו( "ּכֹל ַהְּנָׁשָמה ְּתַהֵּלל ָיּה", 
כמבואר לקמן )תניינא, תורה א'(, וכן כאן בסמוך )באות ב' 

ובאות ד'( מבואר: שהדיבור של התפילה יוצא מהנפש 

הנשמות  כשמתקן  כן  ועל  הנשמה,  בחינת  שהוא 
ומכניסם – אזי טוב ויפה מאוד להתפלל, עכ"ל.

19. וכלשון רבינו לקמן )בסוף התורה(, ְוֶזהּו: "ַאל ֵּתְלִכי 
ִלְלקֹוט ְּבָׂשֶדה ַאֵחר" – ִּכי ָּכל ָהאֹוִתּיֹות ְוַהִּדּבּוִרים ֵהם 
ִלּקּוִטים ְיָקִרים, ֶׁשְּמַלְּקִטים ְּבָׂשדֹות ֶעְליֹוִנים וכו', ע"כ.
20. ביאור הלקוטים )אות ד'(. ודייק עוד זאת, ממה 

שרבינו לקמן מבאר שהדיבור בא מהנפש.
21. כידוע ענין זה מספורי מעשיות )מעשה ג' - מעשה 
שישתדלו  לבניו  מותו  לפני  ציוה  שהחכם  מחיגר(, 

להשקות אילנות, ומקובל אצל אנשי שלומנו שהכוונה 
היא לקרב רחוקים ולהשיבם בתשובה.

22. אמר ר' נתן, שזה שהוא גר כאן בברסלב וחבירו 
ר' נפתלי באומן, הוא ע"פ המבואר כאן, שבעל השדה 
מרחיק את האילנות זה מזה כראוי, כדי שלא יכחיש 

אחד את חבירו.

   ָ ֶטת א ה    ע ה
יבאר, שאף שעיקר תיקון 'בעל השדה' הוא לנשמות שאינן כאן בעולם, מ"מ על ידי תיקונו, מועיל מאוד לבני אדם 

שבכאן, שאז הם יכולים להתפלל.

ל כאן  ּלֵ מֹות ּוְלַהְכִניָסם חזרה אל השדה, ֲאַזי טֹוב ְוָיֶפה ְמֹאד ְלִהְתּפַ ׁשָ ן ַהּנְ זֹּוֶכה בעל השדה ְלַתּקֵ ּוְכׁשֶ
ּקּוָנּה17, וכמו שיבאר לקמן, שבתפילה מלקטים פרחים, ציצים ושושנים  ה ַעל ּתִ ִפּלָ י ֲאַזי ַהּתְ בעולם, ּכִ

מהשדה העליון, ולכן, על ידי שהנשמות נכנסות חזרה אל השדה, טוב ויפה להתפלל כאן בעולם18, כי אפשר 

ללקט ניצוצות נפלאים בתפילתו19, שכן הנפשות והדיבורים של התפילה, הם ענין אחד20.

יַח  ּגִ ֶדה, מלבד עסקו להכניס חזרה את הנשמות למקומן ע"י שמתקן אותם, הּוא ַמׁשְ ָ ַעל ַהּשׂ ְוֶזה ַהּבַ
ָאר  ָלם - היינו הנשמות שעדיין בעולם הזה, ּוִבׁשְ קֹות ָהִאיָלנֹות21 )הנשמות( ּוְלַגּדְ ִמיד ְלַהׁשְ ל ּתָ ּדֵ ּתַ ּוִמׁשְ
ּלֹא ַיְכִחיׁש ֶאָחד ֶאת ֲחֵברֹו22, כי  ֶדה. ּוְלַהְרִחיק ָהִאיָלנֹות ֶזה ִמזֶּה ַהְרָחָקה ָהָראּוי, ׁשֶ ָ ּקּוֵני ַהּשׂ ּתִ
כשהאילן סמוך לאילן אחר, הוא יונק מהאדמה את מה שראוי לחבירו, או שעושה עליו צל ומכסה את אור 

השמש, ובזה הוא מזיק לו, ולכן צריך להרחיק ביניהם. וכך גם בנמשל, צריך להרחיק את הנשמות זו מזו, כדי 

דֹול ַהְרָחָקה  י ִלְפָעִמים ָצִריְך ְלַהְראֹות ִלְמקֹוָרב ּגָ שלא תכחיש אחת את חברתה בעלייתה הרוחנית. ּכִ

ּלֹא ַיְכִחיׁש ֶאת ֲחֵברֹו. פי', פעמים צריך להראות לתלמיד, שהוא קרוב מאוד לבעל השדה,  ֵדי ׁשֶ דֹוָלה, ּכְ ּגְ
פנים מתנכרות )להרחיקו(, אף שמצד עצמו הוא אינו ראוי להנהגה זו, אלא שהדבר נדרש עבור חבירו, החושב 

שרק המקורב יכול לגדול בעבודת ה' ולא הוא, ומתייאש להתקרב. אולם, כשרואה שבעל השדה מרחיק 
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ֶדה,  ַהּשָׂ ַעל  ּבַ ֵעיֵני  ְמִאיִרין  ֲאַזי  ל ָמקֹום,  ׁשֶ ין ְרצֹונֹו  עֹוׂשִ ׁשֶ רֹות  ּפֵ ין  מֹות עֹוׂשִ ׁשָ ַהּנְ ׁשֶ ּכְ ׁשֶ ְוַדע,  ב 
ֵאין  ׁשֶ ּכְ ֵדה צֹוִפים". ֲאָבל  ִחיַנת )ַּבִּמְדָּבר כג, יד( "ׂשְ ּבְ ְוֶזה  ִריְך,  ּצָ ׁשֶ ָמקֹום  ּבְ ִלְהיֹות צֹוִפין ְורֹוִאין  ִויכֹוִלין 
ּבֹוִכים"  ֵדה  "ׂשְ ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ֵעיָניו  ִכין  ִנְתַחּשְׁ ֲאַזי  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ַרְך  ִיְתּבָ ְרצֹונֹו  ין  עֹוׂשִ
ֶהָעִבים ַאַחר  בּו  "ְוׁשָ תּוב )קֶֹהֶלת יב, ב(  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָהְראּות,  ִקְלקּול  ִכי הּוא  ּבְ י  ּכִ ַעֵּין ָׁשם(,  )ָאֳהלֹות יח, ד. מֹוֵעד ָקָטן ה: 

23. כן מבואר בביאור הליקוטים )אות ג(, וז"ל: מבאר 
והתעוררותם  בתיקונם  הנשמות  שזוכים  במה  יותר 
דלעילא –  בהתערותא  ולרפא  לתקן  דלתתא,  הזאת 
והמשגיח העליון שעליהם,  'בעל השדה'  לעיני  גם 
להיות צופים ורואים ומביאים אותם בכל עת להביטול 

הנפלא יותר, והתיקונים חוזרים בזה חלילה, עכ"ל. 
עד  ונפלא  גדול  הוא  השדה  שבעל  הגם  כי  נמצא, 
מאוד, בכל אופן הוא צריך לעבודתנו כדי להשלים 
את כוחו, כנרמז לקמן )תורה קס"ו(, וכמבואר ברש"י 
)ברכות לב.(, שאמר  ז(, על פי חז"ל  בפסוק )שמות לב, 
בשביל  אלא  גדולה  לך  נתתי  כלום  למשה,  הקב"ה 

ישראל, כלומר שרק ע"י ישראל יש גדולה למשה.
לאילנות,  הנשמות  את  לעיל  שדימה  מה  24. כפי 
של  ותפילה,  בתורה  ה'  עבודת  את  עתה  מדמה 
הנשמות הללו, לפירות הגדלים על האילנות. וענין 
זה מתקשר עם מה שבעל השדה מראה למקורב גדול 
שלו ריחוק וכו', כי על ידי זה בעל השדה נותן לכל 

הנשמות הקשורות אליו, אפשרות לעשות פירות.
25. התיקון שהצדיק עושה, הוא על ידי הסתכלותו 
בנשמה. וענין זה מבואר בימי מוהרנ"ת )ח"א אות ס'( 
וז"ל: ְוהּוא )רבינו בלילה קודם הסתלקותו( ִהְסַּתֵּכל ְוָחָזה ִּבי 
ְּבֵעיָניו ַהּנֹוָרִאים ַהְרֵּבה, ְוָכל ִהְסַּתְּכלּות ֶׁשּלֹו ֶׁשִהְסַּתֵּכל 

ַּכָּמה  ַעָּתה  ֵמִבין  ַוֲאִני  ַמָּמׁש,  ִּדּבּוִרים  ְּכמֹו  ָהָיה  ִּבי, 
ִהְתַחְּזקּות ְוַכָּמה ִעְנָיִנים ֵמִהְסַּתְּכלּותֹו ִּבי ָאז.

26. הפסוק מדבר במעשה בלק ובלעם, שביקש בלק 
לקלל את ישראל על ידי ההסתכלות הרעה שלו בהם, 
ועל זה נאמר "ַוִּיָּקֵחהּו ְׂשֵדה צִֹפים ֶאל רֹאׁש ַהִּפְסָּגה", 
ופירש"י: מקום גבוה היה ששם הצופה עומד לשמור 
וכו', עכ"ל. ומרומז בזה, שענין הצופה הוא שומר, 
וזהו מתפקידי בעל השדה, לשמור על גידולי השדה 
ירמוז,  ועוד  וכנ"ל.  חבירו  את  אחד  יכחיש  שלא 
שבלעם הוא הלעומת זה של 'בעל השדה' שבקדושה, 
הנשמות  את  מביא  ידי ההסתכלות  על  בקדושה  כי 
להכניס  רצה  בהסתכלותו  בלעם  ואילו  לתכליתם, 

בהם 'רע עין'.
27. בברטנורא באהלות פירש: שדה בוכים, מקום 
רחוק מבית הקברות שמושיבין שם המטה של המת 
ה:(  )דף  קטן  במועד  ובגמ'  שם.  ובוכין  ומתוועדין 
איתא: מאי שדה בוכין, רב יהושע בר אבא משמיה 
ופירש"י:  מתים.  בה  אמר, שדה שמפטירין  דעולא 
שכשמביאין מתים ממקום למקום לקבור, כשבאין 
אלו שהביאום ממקומן  נפטרין  לעיר,  סמוך  בשדה 
אותן  ומקבלין  המקום  אנשי  ובאין  להם,  והולכין 
ורוחצין אותן שם, וקוברין אותן, עכ"ל. ומכל זה נרמז 
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את המקורב הגדול, אזי הוא מנסה להתקרב בעצמו. סיבה נוספת לריחוק, היא, כדי שהמקורב הגדול לא 

יתנשא על המקורבים הקטנים ויכחישם לגמרי.

יבאר, כיצד על ידי העבודה שלנו כאן למטה, אנחנו מסייעים לתקן את עיני בעל השדה, ואזי הוא יכול לעשות 
תיקונים למעלה23.

ל ָמקֹום בתורה ותפילה, ֲאַזי  ין ְרצֹונֹו ׁשֶ עֹוׂשִ רֹות24, ׁשֶ ין ּפֵ מֹות כאן למטה עֹוׂשִ ׁשָ ַהּנְ ׁשֶ ּכְ ב. ְוַדע, ׁשֶ
ִריְך, ועל ידי זה  ּצָ ָמקֹום ׁשֶ ֶדה לראות למרחוק, ִויכֹוִלין ִלְהיֹות צֹוִפין ְורֹוִאין ּבְ ַעל ַהּשָׂ ְמִאיִרין ֵעיֵני ּבַ
ֵדה צֹוִפים", פי', על ידי הצפייה וההסתכלות  ִחיַנת )במדבר כג, יד(: "ׂשְ מביא כל נשמה לתכליתה25, ְוֶזה ּבְ

ין הנשמות  ֵאין עֹוׂשִ ׁשֶ נבנה השדה, כי בהסתכלות יכול 'בעל השדה' להביא כל נשמה לתכליתה26. ֲאָבל ּכְ

ִכים ֵעיָניו של  לֹום כי אין עושים פירות בתורה ותפילה, ֲאַזי ִנְתַחּשְׁ ַרְך ַחס ְוׁשָ כאן למטה ְרצֹונֹו ִיְתּבָ

ִכי הּוא ִקְלקּול  י ּבְ ֵדה בֹוִכים'27 )אהלות יח, ד; מועד קטן דף ה: ע"ש(, ּכִ ִחיַנת 'ׂשְ לֹום. ְוֶזה ּבְ בעל השדה, ַחס ְוׁשָ
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ֵעיָניו  ּוְכׁשֶ ִכי'.  ַהּבֶ ַאַחר  הֹוֵלְך  ׁשֶ ָהְראּות  'ֶזה  )ַׁשָּבת קנא:(  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ְוָדְרׁשּו  ם",  ׁשֶ ַהּגָ
ַלֲהִביאֹו  ְוֶאָחד,  ֶאָחד  ָכל  ּבְ ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ָיכֹול  ֲאַזי  "ל,  ַהּנַ ֵדה צֹוִפים'  'ׂשְ ְבִחינֹות  ּבִ ְוצֹופֹות,  ְמִאירֹות 
ֵלמּות, ֵמֲחַמת  ׁשְ ּקּונֹו ּבִ ל ֶאָחד, ִאם ֵאינֹו ַעל ּתִ ל ּכָ ּבּור ׁשֶ ַהּדִ ל ּבְ ּכֵ כֹול ְלִהְסּתַ ּיָ ְכִלית. ַהְינּו ׁשֶ ֶאל ַהּתַ

ֵלמּות. ׁשְ ֹהֶגן ּבִ ּבּור ּכַ ְכִלית, ְוָאז ַהּדִ ְכִלית ֲעַדִין, ֲאַזי הּוא ְמִביאֹו ֶאל ַהּתַ ָרחֹוק ֵמַהּתַ ׁשֶ

ֲאַזי הּוא  ה,  ִפּלָ ַהּתְ ּבּוֵרי  ּדִ ר  ּוְמַדּבֵ ּלֵל,  ְלִהְתּפַ ָאָדם עֹוֵמד  ּוְכׁשֶ ְוִדּבּור הּוא עֹוָלם ָמֵלא,  ּבּור  ּדִ ל  ּכָ י  ּכִ
ים ּוְפָרִחים ָנִאים ַאַחת  ּנִ ט ׁשֹוׁשַ ֶדה, ּוְמַלּקֵ ׂשָ ָאָדם ַההֹוֵלְך ּבְ ים ָנִאים. ּכְ ּנִ ט ִציִצים ּוְפָרִחים ְוׁשֹוׁשַ ְמַלּקֵ

ענין תורה דידן, שעל ידי שלא עוסקים הנשמות כאן 
השדה,  בעל  עיני  ונחשכים  ותפילה,  בתורה  למטה 
אזי יש לבכות ביותר על הנפטרים, מחמת שאין הם 
באים למקומן. ונרמז גם בדברי רש"י, שמוליכים את 
הנפטרים ממקום למקום, כי אין הם יכולים להיכנס 
למקומם בשדה העליון. ]נראה שירמוז גם על הבכייה 
)קודם  נפתלי  ור'  נתן  ר'  בפני  רבינו  שבכה  הגדולה 
אמירת תורה זו(, עד שברחו מלפניו, )כמבואר לעיל בהערות 

בתחילת תורה זו([.

28. כדכתיב )איכה ב, יא( "ָּכלּו ַבְּדָמעֹות ֵעיַני".
29. לשון הגמ' שם: "ְוָׁשבּו ֶהָעִבים ַאַחר ַהָּגֶׁשם", זהו 
ופירש"י:  הבכי,  עיניו של אדם שהולך אחר  מאור 
ושבו העבים, חשכת עינים יבוא ויכסה המאור )כמו 
עננים שמכסים את אור היום(, אחר שירבה בבכייה בזקנותו 

מחמת תשות כח, וצרות רבות עליו, עכ"ל. ומבואר, 
שהבכי גורם חשכות עינים.

30. ועל כן, אפי' דיבור של אות אחת יש לו חשיבות 
גדולה, כמו שיבואר מיד בסמוך, שהאות הראשונה 
של תיבת 'ברוך' מתחננת אל נפשו של האדם שלא 
תעזוב אותה ולא תשכחנה. וזאת, משום שאפי' אות 

אחת היא עולם מלא.
31. כדכתיב )תהלים לג, ו( "ִּבְדַבר ה' ָׁשַמִים ַנֲעׂשּו ּוְברּוַח 
ִּפיו ָּכל ְצָבָאם", וכבר מבואר בזוהר בהקדמה )דף ה:(, 
שכמו שהקב"ה ברא את העולם בדיבורו, כך אנחנו 
בוראים עולמות בדיבור של תורה ותפילה. נמצא א"כ, 

שגם בכח הדיבור שלנו יש בו עולם מלא.
32. כן ביאר מוהרנ"ת בלקוטי הלכות )ערבית ד, א(.

33. על הפסוק )במדבר יז, כג(: "ַוּיֵֹצא ֶפַרח ַוָּיֵצץ ִציץ", 

   ָ ֶטת א ה    ע ה

ם", ְוָדְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה  ׁשֶ בּו ֶהָעִבים ַאַחר ַהּגָ תּוב )קהלת יב, ב(: "ְוׁשָ ּכָ מֹו ׁשֶ ָהְראּות28, ּכְ
ִכי'29, על ידי הבכי מתקלקלת הראיה של האדם,  הֹוֵלְך )מתקלקל( ַאַחר ַהּבֶ )שבת קנא:(: 'ֶזה כח ָהְראּות, ׁשֶ

ולכן 'שדה בוכים' רומז על כך שמתקלקלת חס ושלום ראייתו של בעל השדה, ואין הוא יכול בהסתכלותו 

לתקן את הנשמות. 

ל  ּכֵ "ל, ֲאַזי הוא ָיכֹול ְלִהְסּתַ ֵדה צֹוִפים' ַהּנַ ְבִחינֹות 'ׂשְ ֵעיָניו של בעל השדה ְמִאירֹות ְוצֹופֹות ּבִ ּוְכׁשֶ
ְכִלית, ותכלית חיי עולם הזה היא, לזכות על ידי עבודתנו כאן לעולם  ָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ַלֲהִביאֹו ֶאל ַהּתַ ּבְ
ל ֶאָחד שהוא מדבר בתפילתו ִאם  ל ּכָ ּבּור ׁשֶ ַהּדִ ל ּבְ ּכֵ כֹול הצדיק בעל השדה ְלִהְסּתַ ּיָ הבא, ַהְינּו ׁשֶ

ֵלמּות דהיינו, שכל דיבור הינו נפרד ואינו מחובר לדיבורים הקודמים )כדלקמן(, ופגם  ׁשְ ּקּונֹו ּבִ ֵאינֹו ַעל ּתִ
ְכִלית ֲעַדִין, כי התכלית היא לעשות מכל דיבורי התפילה  ָרחֹוק  המתפלל הזה ֵמַהּתַ זה הוא ֵמֲחַמת ׁשֶ

ְכִלית שיוכל  דיבור אחד )כדלקמן אות ג'(, ֲאַזי כשרואה כן בעל השדה, הּוא ְמִביאֹו בהסתכלות בו ֶאל ַהּתַ

ֵלמּות, כי כל הדיבורים שדיבר בתפילתו  ׁשְ הֹוֶגן ּבִ ּבּור של המתפלל ּכַ לחבר את כל התפילות, ְוָאז ַהּדִ

מחוברים יחד )כדלהלן(.

ּבּור ְוִדּבּור הּוא עֹוָלם ָמֵלא30 כמו שמצינו, שהקב"ה ברא את העולם ומלואו  ל ּדִ י ּכָ וביאור הענין, ּכִ

ט מהשדה העליון32  ְמַלּקֵ ֲאַזי הּוא  ה,  ִפּלָ ַהּתְ ּבּוֵרי  ּדִ ר  ּוְמַדּבֵ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ָאָדם עֹוֵמד  ּוְכׁשֶ בדיבור31, 

ָאָדם ַההֹוֵלְך  ים ָנִאים שהם בחינת ניצוצי נשמות הגדלים בשדה העליון34. ּכְ ּנִ ִציִצים33 ּוְפָרִחים ְוׁשֹוׁשַ
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ָרם  ה ַאֶחֶרת ּוְמַחּבְ ה ֲאֻגּדָ ט עֹוד ַאַחת ְלַאַחת, ְועֹוׂשֶ ְך ְמַלּקֵ ה ֶאָחת. ְוַאַחר ּכָ ה ֲאֻגּדָ עֹוׂשֶ ְלַאַחת, ַעד ׁשֶ
ה ֵמאֹות  ְתִפּלָ מֹו ֵכן הּוא הֹוֵלְך ּבִ ה ֲאֻגּדֹות ָיִפים ְוָנִאים. ּכְ ה ְוַכּמָ ּמָ ץ ּכַ ט ּוְמַקּבֵ ַיַחד, ְוֵכן הֹוֵלְך ּוְמַלּקֵ
ְך  ֵלמֹות, ְוַאַחר ּכָ ֵתבֹות ׁשְ ה ּבְ ּבּור. ְוֵכן עֹוׂשֶ ה ֵמֶהם ּדִ ה אֹוִתּיֹות, ְוַנֲעׂשֶ ּמָ ִרים ּכַ ְתַחּבְ ּמִ ְלאֹות, ַעד ׁשֶ
ט  ְך ְמַלּקֵ ָרָכה ַאַחת. ְוַאַחר ּכָ ּגֹוֵמר ּבְ ט יֹוֵתר, ַעד ׁשֶ ְך הֹוֵלְך ּוְמַלּקֵ בֹות. ְוַאַחר ּכָ י ַהּתֵ ּתֵ ִרין ׁשְ ִנְתַחּבְ
ֹגֶדל  ְיָפֵאר  ן יֹוֵתר. ִמי  ְלַהּלָ ְוֵכן הֹוֵלְך  ֹות,  ִלְקֻדּשׁ בּורֹות  ּוִמּגְ ִלְגבּורֹות,  ְוהֹוֵלְך ֵמָאבֹות  ְויֹוֵתר,  יֹוֵתר 

ה. ִפּלָ ִדּבּוֵרי ַהּתְ ץ ּבְ ט ּוְמַקּבֵ ָאָדם ְמַלּקֵ ּבּוִצים, ׁשֶ ּקּוִטים ְוַהּקִ ֵאר ַהּלִ ּפְ

נופל,  כשהפרח  הפרי  חניטת  הוא  "ִציץ",  פירש"י: 
עכ"ל. ולפי זה צריך לפרש, שבאותו מקום ישנה בו 
זמנית גם בחינה של 'ציץ', שהיא כבר חניטת הפרי, 
וגם בחינה של  פרחים, שעדיין לא הגיעו לשלב הזה 
של חניטת הפרי, ומלבד זה ישנן גם שושנים, שהן 
בנשמות,  גם  ישנו  זה  וכל  פרחים.  לעולם  נשארות 

ובבחינת דיבורי התפילה.
34. הנשמות בעצמן הן בחינת אילנות, והניצוצות 
שלהן הן בחינת 'ִציִצים ּוְפָרִחים ְוׁשֹוַׁשִּנים ָנִאים', ועל 
מתקן  השדה  שבעל  שבשעה  לעיל  רבינו  ביאר  כן, 
כי  להתפלל,  טוב  אזי  העליון,  בשדה  הנשמות  את 
כשהאילנות שהם הנשמות בעצמן מתוקנות, אזי יכול 
המתפלל ללקט 'ִציִצים ּוְפָרִחים ְוׁשֹוַׁשִּנים ָנִאים' – שהם 

בחינת ניצוצי הנשמה.

'ְוֵכן  35. הנוסח בכתב היד הוא, שבמקום המילים 
ַּבֵּתיָבה  'ְוֵכן  הוא:  הנוסח  ְׁשֵלמֹות' –  ְּבֵתבֹות  עֹוֶׂשה 
ַהֵּׁשִנית', וכך מסתבר יותר, כי עדיין מדבר על התיבה 

השניה, ואח"כ מדבר על צירוף התיבות.
36. כתב בבעל שם טוב על התורה )פרשת נח אות טו(, 
וז"ל: יש בכל אות 'עולמות ונשמות ואלהות', ועולים 
ומתקשרים ומתיחדים זה עם זה – עם אלהות, ואחר 
כך מתיחדים ומתקשרים יחד האותיות ונעשה תיבה, 
ואחר כך מתיחדים יחודים אמיתיים באלהות, וצריך 
האדם לכלול נשמתו בכל בחינה ובחינה מהנזכר, ואז 
מתיחדים כל העולמות כאחד – ועולים, ונעשה שמחה 

ותענוג גדול עד אין שיעור, עכ"ל.
במליצת  מתחילתה  במיוחד,  נכתבה  זו  37. תורה 
הלשון, וכולה רגש ודבקות עצומה, וכן במשפט זה 
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ה ֶאָחת מכמה סוגי שושנים  ה ֲאֻגּדָ עֹוׂשֶ ים ּוְפָרִחים ָנִאים ַאַחת ְלַאַחת, ַעד ׁשֶ ּנִ ט ׁשֹוׁשַ ֶדה, ּוְמַלּקֵ ׂשָ ּבְ
ְך  ופרחים שליקט, וכשהם אגודים ומחוברים יחד יש להם יופי גדול לאין שיעור ממה שהם לבדם, ְוַאַחר ּכָ

ָרם ַיַחד להיות עוד אגודה  ה ַאֶחֶרת ּוְמַחּבְ ה ֲאֻגּדָ ט עֹוד ַאַחת ְלַאַחת של שושנים ופרחים ְועֹוׂשֶ ְמַלּקֵ
ה ֲאֻגּדֹות ָיִפים ְוָנִאים.  ה ְוַכּמָ ּמָ ץ ּכַ ט ּוְמַקּבֵ אחת, ְוֵכן הֹוֵלְך בשדה ּוְמַלּקֵ

ה ֵמאֹות ְלאֹות כמו במשל, שמלקט פרח ושושנה ועוד פרח וששונה, ַעד  ְתִפּלָ מֹו ֵכן הּוא הֹוֵלְך ּבִ ּכְ
ֵתבֹות  ה ּבְ ּבּור של תיבה אחת, כגון תיבת 'ברוך'. ְוֵכן עֹוׂשֶ ה ֵמֶהם ּדִ ה אֹוִתּיֹות ְוַנֲעׂשֶ ּמָ ִרים ּכַ ְתַחּבְ ּמִ ׁשֶ
ֵלמֹות - בתיבה השניה35, היינו, שמלקט כמה אותיות עד שנעשית לו תיבה שניה, כגון תיבת 'אתה', ְוַאַחר  ׁשְ
ט יֹוֵתר עוד אותיות שיוצרות  ְך הֹוֵלְך ּוְמַלּקֵ בֹות יחד: 'ברוך אתה'. ְוַאַחר ּכָ י ַהּתֵ ּתֵ ִרין ׁשְ ְך ִנְתַחּבְ ּכָ
ט יֹוֵתר ְויֹוֵתר, ְוהֹוֵלְך ֵמָאבֹות ִלְגבּורֹות  ְך ְמַלּקֵ ָרָכה ַאַחת36. ְוַאַחר ּכָ ּגֹוֵמר ּבְ תיבות נוספות, ַעד ׁשֶ

מברכה ראשונה שבשמונה עשרה הנקראת 'אבות', אל הברכה השניה הנקראת 'גבורות' )על שם הגשמים(, 

ן יֹוֵתר  ֹות לברכה השלישית הנקראת 'קדושות' – אתה קדוש וכו', ְוֵכן הֹוֵלְך ְלַהּלָ בּורֹות ִלְקֻדּשׁ ּוִמּגְ
ץ  ט ּוְמַקּבֵ ָאָדם ְמַלּקֵ ּבּוִצים, ׁשֶ ּקּוִטים ְוַהּקִ ֵאר ַהּלִ מברכה לברכה עד סוף התפילה. ִמי ְיָפֵאר ּגֹוֶדל ּפְ

ה37. כמו שעל הנשמות נאמר בגמ' בברכות )דף לד:(, על הפסוק )ישעיה סד, ג ומובא לקמן(, ד"עין  ִפּלָ ִדּבּוֵרי ַהּתְ ּבְ
לא ראתה אלהים זולתך יעשה למחכה לו", כך היא בחינת דיבורי התפילה, שהם קיבוצי ניצוצי הנשמות, 

ולכן אמר "מי יפאר" וכו'.
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ה",  ַחּיָ ְלֶנֶפׁש  תּוב )ְּבֵראִׁשית ב, ז( "ַוְיִהי ָהָאָדם  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֶפׁש,  ֵמַהּנֶ ּבּור הּוא יֹוֵצא  ְוַהּדִ ּבּור יֹוֵצא,  ַהּדִ ּוְכׁשֶ
ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ְלָאְזָניו,  ָמע  ְוִנׁשְ א  ּבָ ּבּור  ְוַהּדִ ָלא'.  ְמַמּלְ 'ְלרּוַח  ְוַתְרּגּומֹו: 
ֵרד  ּפָ ֶפׁש, ְלַבל ּתִ ן ֵמַהּנֶ ׁש ּוִמְתַחּנֵ ּבּור ְמַבּקֵ ִפיָך'. ֲאַזי ַהּדִ ה מֹוִציא ּבְ ַאּתָ ֶ ַמע ְלָאְזֶניָך ַמה ּשׁ )ְּבָרכֹות טו.( 'ַהׁשְ

ֶפׁש  ן ֵמַהּנֶ ׁש ּוִמְתַחּנֵ רּוְך', ֲאַזי ְמַבּקֵ ַבת 'ּבָ י"ת ִמּתֵ גֹון אֹות ּבֵ ּיֹוֵצא אֹות ִראׁשֹוָנה, ּכְ ׁשֶ ּנוּ. ְוֵתֶכף ּכְ ִמּמֶ
י  ּכִ יֵנינוּ.  ּבֵ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ְוָהַאֲהָבה  רּות  ַהִהְתַקּשְׁ ְלֹגֶדל  י,  ּנִ ִמּמֶ ֵרד  ְלִהְתּפָ ּתּוַכל  ֵאיְך  י  ּכִ ּנוּ.  ִמּמֶ ֵרד  ּפָ ּתִ ְלַבל 
י.  ֵמִאּתִ ְוִלְפרֹד  י  ּנִ ִמּמֶ ַעְצְמָך  ק  ְלַנּתֵ ּתּוַכל  ְוֵאיְך  י,  ְוִתְפַאְרּתִ ַוֲהָדִרי  ְוִזיִוי  ָיְפִיי  ְיַקר  ה רֹוֶאה ֶאת  ַאּתָ

יש בו מוסר עמוק לעורר הנפשות, להתלהב ולהתחזק 
בעצמו  רבינו  שאמר  וכמו  בתפילה.  בכוונה  מאוד 
בשבח תורתו )שיחות הר"ן שיחה קצ"ז בסופה( וז"ל: ַהּמּוָסר 
ֶׁשל ַהּתֹוָרה ֶׁשִּלי ִנְפָלא ְוָעצּום ְמאֹד. ִאּלּו ָהיּו אֹוְמִרים 
ְמעֹוֵרר  ָהָיה  ִּבְלׁשֹון מּוָסר,  ַאֵחר,  ְּבָלׁשֹון  ַהּתֹוָרה  זֹאת 
מּוָסר  ַהְׂשֵּכל,  מּוָסר  ֻּכָּלּה  ִּכי  ְמאֹד,  ַהֵּלב  ֶאת  ּוְמַׁשֵּבר 

ָּגדֹול ְונֹוָרא ְמאֹד, עכ"ל. וראה עוד שם )שיחה קכ"ד(.
38. ע' לעיל )תורה ל"א סוף אות ז'(, ששם כתב בדרשת 
פסוק זה שעיקר הנפש מהדיבור, ולכאורה הוא ההיפך 
ממה שמבואר כאן שהדיבור יוצא מהנפש. וע' מה 

שיישבנו שם בהערות.
צ"ג(,  אות  )בראשית  זה  פסוק  על  הבעש"ט  39. כתב 
וז"ל: ענין רוח האדם בקרבו, וחיות שלו, הוא כח 
"ַוִּיַּפח  הכתוב  שאמר  וכמו  בקרבו,  אשר  הדיבור 
ְּבַאָּפיו ִנְׁשַמת ַחִּיים ַוְיִהי ָהָאָדם ְלֶנֶפׁש ַחָּיה", ומתרגמינן 
'לרוח ממללא', ולפי זה כשאדם מדבר דיבורים, אזי 
הדיבורים ההם הן הן חיותו, והוא מוציא חיות שלו 
באותן הדיבורים. רק לפי שחיות האדם דבוק תמיד 
בשורשו, לכן הדיבורים ההם בעצמם, ממשיכים עליו 

מהשורש, חיות חדש, ועל ידי זה הוא חי תמיד, אף 
שבכל דיבור יוצא חיותו מקרבו, רק שכל דיבור עצמו 

מביא לו חיות חדש, עכ"ל.
40. הנה דין זה נזכר בגמ' לגבי קריאת שמע, ודרשו 
את התיבות )דברים ו, ד( "שמע ישראל" – השמע לאזנך 
מה שאתה מוציא מפיך. ואף שלגבי תפילת שמונה 
עשרה )שעליה מדבר רבינו כאן(, אסור להגביה את קולו 
)דהוי מנביאי השקר, ע' ברכות כד:(, מ"מ צריך להשמיע 

ק, ב(  )אורח חיים  לאוזניו, כמו שנפסק בשולחן ערוך 
הדברים  מחתך  אלא  לבד,  בלבו  יתפלל  לא  וז"ל: 
ובמשנה  עכ"ל.  בלחש,  לאזניו  ומשמיע  בשפתיו 
ברורה )ס"ק ה'(, כתב וז"ל: ויש שכתבו דצריך לחוש 
שאף  רט:(,  דף  סוף  )ח"א  ויגש  בפרשת  הזוהר  לדברי 
לכתחילה לא ישמיע לאזניו. אבל המגן אברהם כתב 
שאין ראיה מהזוהר, וכן כתב בביאור הגר"א דאף דעת 
הזוהר הוא כהשו"ע, וכן כתבו שארי אחרונים, שטוב 

יותר לכתחילה שישמיע לאזניו.
41. יש להבין, הרי האדם מדבר בתיבות ולא באותיות, 
היינו שאומר תיבה אחת בשלמות, ולכאורה הוא אינו 

   ָ ֶטת א ה    ע ה

מֹו  ֶפׁש38 שלו – פי', מכח הנפש שבאדם, ּכְ ּבּור הּוא יֹוֵצא ֵמַהּנֶ ּבּור יֹוֵצא מפה המתפלל, ְוַהּדִ ַהּדִ ּוְכׁשֶ
ָלא'39 – לרוח  ה", ְוַתְרּגּומֹו: 'ְלרּוַח ְמַמּלְ תּוב בבריאת האדם )בראשית ב, ז(: "ַוְיִהי ָהָאָדם ְלֶנֶפׁש ַחּיָ ּכָ ׁשֶ
ָמע ְלָאְזָניו של המתפלל,  א ְוִנׁשְ ּבּור של התפילה ּבָ מדברת, הרי שהדיבור הוא הנפש חיה שבאדם, ְוַהּדִ

ִפיָך', שצריך  ה מֹוִציא ּבְ ַאּתָ ֶ ַמע ְלָאְזֶניָך ַמה ּשׁ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ברכות טו.(: 'ַהׁשְ מֹו ׁשֶ ּכְ
ּבּור כשחוזר שוב לגופו  האדם להגביה בתפילתו את קולו מעט, כדי שישמע באזניו את תפילתו40, ֲאַזי ַהּדִ

ּנּו כשהיא ממשיכה  ֵרד ִמּמֶ ּפָ ֶפׁש שהולידה את הדיבור הזה, ְלַבל ּתִ ן ֵמַהּנֶ ׁש ּוִמְתַחּנֵ דרך אזניו ְמַבּקֵ

גֹון  ּיֹוֵצא אֹות ִראׁשֹוָנה מפיו ונשמעת לאוזנו, ּכְ ׁשֶ להוציא דיבורים נוספים בהמשך התפילה. ְוֵתֶכף ּכְ

ּנּו, וכך  ֵרד ִמּמֶ ּפָ ֶפׁש, ְלַבל ּתִ ן הדיבור של האות הזו ֵמַהּנֶ ׁש ּוִמְתַחּנֵ רּוְך', ֲאַזי ְמַבּקֵ ַבת 'ּבָ י"ת ִמּתֵ  אֹות ּבֵ
יֵנינּו –  ׁש ּבֵ ּיֵ רּות ְוָהַאֲהָבה ׁשֶ י, ְלּגֹוֶדל ַהִהְתַקּשְׁ ּנִ ֵרד ִמּמֶ י ֵאיְך ּתּוַכל ְלִהְתּפָ אומר הדיבור לפניה: ּכִ

ה  י ַאּתָ כי הדיבור אצל הנפש הוא כמו בן אצל אמו, שהרי הנפש היא זו שיולדת את הדיבור. ובפרט: ּכִ

י ְוִלְפרֹוד )להפרד(  ּנִ ק ַעְצְמָך ִמּמֶ י, ְוֵאיְך ּתּוַכל ְלַנּתֵ )הנפש( רֹוֶאה ֶאת ְיָקר ָיְפִיי ְוִזיִוי ַוֲהָדִרי ְוִתְפַאְרּתִ
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ֵאיְך  ֲאָבל  דֹולֹות,  ּגְ ַוֲחמּודֹות  ְיָקרֹות  ְסֻגּלֹות  ט עֹוד  ְלַלּקֵ ֵדי  ּכְ יֹוֵתר,  ֵליֵלְך  ָצִריְך  ה  ַאּתָ ׁשֶ ֵהן ֱאֶמת, 
לֹא  ם,  ְלׁשָ ְוָתבֹוא  ֵלְך  ּתֵ ׁשֶ ָמקֹום  ָכל  ּבְ ׁשֶ ְרֶאה  ּתִ ִנים  ּפָ ל  ּכָ ַעל  אֹוִתי,  ּכַֹח  ְוִלׁשְ י  ּנִ ִמּמֶ ִלְפֹרד  ּתּוַכל 
"ל.  ל ַהּנַ ת ּכָ ׁשֶ ָבה ְמַבּקֶ ל ַהּתֵ ָבה ַאַחת, ֲאַזי ּכָ ּגֹוֵמר ּתֵ ׁשֶ ן ּכְ ּכֵ ל ׁשֶ י. ִמּכָ ּנִ ֵרד ִמּמֶ ּפָ ח אֹוִתי, ְולֹא ּתִ ּכַ ׁשְ ּתִ
ר  "ל. ּוֶבֱאֶמת הּוא ָצִריְך ּוֻמְכָרח ְלַדּבֵ ּנַ ּה ּכַ ַחת אֹותֹו ֵליֵלְך ֵמִאּתָ ֶקת אֹותֹו, ְוֵאיָנּה ַמּנַ ֶפת ּוְמַחּבֶ ּוְמַלּפֶ
ִריְך ַלֲעׂשֹות ֶאָחד  ּצָ ָלל, ׁשֶ ן ַהּכְ ה. ַעל ּכֵ ִפּלָ ַמר ַהּתְ ָרכֹות ְוִעְנָיִנים ַעד ּגְ ה ּבְ ּבּוִרים, ְוַכּמָ ה ּדִ עֹוד ַהְרּבֵ
ּוֵמַהְתָחַלת  ה,  ִפּלָ ַהּתְ ל  ׁשֶ ּבּוִרים  ַהּדִ ל  ּכָ ם  ׁשָ ִנְמָצא  ִיְהֶיה  ר,  ַדּבֵ ּמְ ׁשֶ ּבּור  ּדִ ּוְבָכל  ּה.  ּלָ ּכֻ ה  ִפּלָ ַהּתְ ל  ִמּכָ
ֲעַדִין עֹוֵמד  ִיְהֶיה  ה,  ִפּלָ ַהּתְ ל  ׁשֶ ָהַאֲחרֹון  ּבּור  ַהּדִ ּבְ עֹוֵמד  ּוְכׁשֶ ֶאָחד.  ַהּכֹל  ִיְהֶיה  ַהּסֹוף,  ה ַעד  ִפּלָ ַהּתְ
ֵכן  י  ּפִ ַעל  ְוַאף  ּה,  ּלָ ּכֻ ה  ִפּלָ ַהּתְ ל  ּכָ ּלֵל  ְלִהְתּפַ יּוַכל  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ה.  ִפּלָ ַהּתְ ל  ׁשֶ ֵתָבה ִראׁשֹוָנה  ּבְ

ה: ִפּלָ ל ַהּתְ ֵרד ֲאִפּלּו ֵמאֹות ִראׁשֹוָנה ׁשֶ לֹא ִיְתּפָ

שוכח בסוף התיבה את תחילת התיבה, שכן רק כשהיא 
מאוחדת בתיבה שלימה, קיימת משמעות לכל האותיות 
של התיבה. אכן נראה שכוונת רבינו היא, כי באמת 
בכל אות מהתיבה ישנן כוונות גדולות, כגון בתיבת 
ברוך, אות ב' היא כנגד בינה, ר' כנגד חכמה, ו' כנגד 
שש קצוות, וכ' כנגד כתר. הרי שבכל אות ישנן כוונות, 
ולפעמים ישנה כוונה אפילו בחלק מן האות, כגון באות 
א' שיש בחלקי צורתה כמה כוונות. נמצא, שכשעובר 
עם  מקושר  עדיין  להיות  צריך  הוא  לכוונה,  מכוונה 
)אמנם  אותה.  לשכוח  ולא  הקודמת  שבאות  הכוונה 

למעשה ע"פ רוב איננו ראוים לכוון, וכדלקמן תניינא תורה ק"כ(.

42. כן נוסף בכתב היד.
43. באותיות לבד עדיין אין ליפוף וחיבוק, מחמת 
בתיבה  אולם  כוונה,  רק  אלא  משמעות  בהם  שאין 
יכולה  כבר  היא  והבנה,  לה משמעות  שלימה שיש 

ללפף ולחבק את הנפש.
44. כן נוסף בכתב היד.

וכן מובן  ומהמשך התורה,  45. כן מתבאר מלעיל 
בלקוטי הלכות )ערבית ד, א(.

אות  נח  )פרשת  התורה  על  טוב  שם  הבעל  46. כתב 
טז(, וז"ל: בתפילה צריך לשום כל כוחו בהדיבורים, 
וילך כך מאות לאות עד שישכח מגופניות, ויחשוב 

   ָ ֶטת א ה    ע ה

ט  ֵדי ְלַלּקֵ ה )הנפש( ָצִריְך ֵליֵלְך יֹוֵתר הלאה באותיות התפילה ּכְ ַאּתָ י41 )מהדיבור של האות ב'(. ֵהן ֱאֶמת ׁשֶ ֵמִאּתִ
ִנים  ל ּפָ ּכַֹח אֹוִתי, ַעל ּכָ י ְוִלׁשְ ּנִ דֹולֹות, ֲאָבל ֵאיְך ּתּוַכל ִלְפרֹוד ִמּמֶ עֹוד ְסֻגּלֹות ְיָקרֹות ַוֲחמּודֹות ּגְ
י. וכן  ּנִ ֵרד ִמּמֶ ּפָ ח אֹוִתי ְולֹא ּתִ ּכַ ׁשְ ם במשך התפילה, לֹא ּתִ ֵלְך ְוָתבֹוא ְלׁשָ ּתֵ ָכל ָמקֹום ׁשֶ ּבְ ְרֶאה, ׁשֶ ּתִ
ָבה ַאַחת ונעשה דיבור שלם עם  ּגֹוֵמר ּתֵ ׁשֶ ן ּכְ ּכֵ ל ׁשֶ אות ר' מתיבת ברוך מבקשת ממנו כל הנ"ל42. וִמּכָ

ַחת  ֶקת43 אֹותֹו )את הנפש(, ְוֵאיָנּה ַמּנַ ֶפת ּוְמַחּבֶ "ל, ּוְמַלּפֶ ל ַהּנַ ת ּכָ ׁשֶ ָבה ְמַבּקֶ ל ַהּתֵ משמעות, ֲאַזי ּכָ

"ל. ּנַ ּה ּכַ אֹותֹו ֵליֵלְך ֵמִאּתָ

ה,  ִפּלָ ַמר ַהּתְ ָרכֹות ְוִעְנָיִנים ַעד ּגְ ה ּבְ ּבּוִרים ְוַכּמָ ה ּדִ ר עֹוד ַהְרּבֵ ּוֶבֱאֶמת הּוא ָצִריְך ּוֻמְכָרח ְלַדּבֵ
ָלל, פי', העצה איך שמצד אחד לא לעזוב את הדיבורים הראשונים, ומצד שני שיכול להמשיך  ן ַהּכְ ַעל ּכֵ
ל  ם ּכָ ר, ִיְהֶיה ִנְמָצא ׁשָ ַדּבֵ ּמְ ּבּור ׁשֶ ּה, ּוְבָכל ּדִ ּלָ ה ּכֻ ִפּלָ ל ַהּתְ ִריְך ַלֲעׂשֹות ֶאָחד ִמּכָ ּצָ את תפילתו – ׁשֶ

ה ַעד ַהּסֹוף – ִיְהֶיה  ִפּלָ ה שאמר עד עכשיו44, ּוכשמסיים תפילתו, אזי ֵמַהְתָחַלת ַהּתְ ִפּלָ ל ַהּתְ ּבּוִרים ׁשֶ ַהּדִ
ַהּכֹל ֶאָחד. וזה נעשה בכח הזיכרון, כי כל תיבה שמוציא מפיו בכוונה, היא קיימת בזיכרון שלו45. אמנם, 
כאשר הוא ממשיך לתיבה הבאה, נשכחת מעט התיבה הקודמת, וכשממשיך עוד תיבות, נשכחת עוד יותר, 

אולם אם הוא יכול לזכות )ע"י בעל השדה( לזיכרון חזק מאוד, עד שכל האותיות והתיבות של התפילה נשארות 

ה, ִיְהֶיה  ִפּלָ ל ַהּתְ ּבּור ָהַאֲחרֹון ׁשֶ ַהּדִ עֹוֵמד ּבְ בזיכרונו באותו חוזק, כאילו רק עתה הוציא אותן מפיו, ּוְכׁשֶ

ַעל ְיֵדי ֶזה, יּוַכל  ֵדי ׁשֶ ה מפני שכל התפילה נעשית אחת, ּכְ ִפּלָ ל ַהּתְ ֵתָבה ִראׁשֹוָנה ׁשֶ ֲעַדִין עֹוֵמד ּבְ
ה46. ודבר זה  ִפּלָ ל ַהּתְ ֵרד ֲאִפּלּו ֵמאֹות ִראׁשֹוָנה ׁשֶ י ֵכן לֹא ִיְתּפָ ּה ְוַאף ַעל ּפִ ּלָ ה ּכֻ ִפּלָ ל ַהּתְ ל ּכָ ּלֵ ְלִהְתּפַ
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ּיֹום  תּוב )ְזַכְרָיה יד, ט( "ּבַ ּכָ מֹו ׁשֶ ְכִלית, ּכְ ִחיַנת ַהּתַ ִחיַנת 'ֶאָחד', ֶזה הּוא ּבְ ִחיָנה זֹו, ַהְינּו ּבְ ּבְ ג ְוַדע, ׁשֶ
י  ּכִ טֹוב,  ּלֹו  ּכֻ ִחיַנת  ּבְ ְוהּוא  ְכִלית.  ַהּתַ ַהְינּו  ַההּוא',  'ּוַבּיֹום  ֶאָחד".  מֹו  ּוׁשְ ֶאָחד  ה'  ִיְהֶיה  ַההּוא 
ּיֹום ַההּוא  "ּבַ ֶזה:  סּוק  ּפָ ִלְבָרָכה )ְּפָסִחים נ.( ַעל  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ּלֹו טֹוב,  ּכֻ 'ֶאָחד' הּוא 
ן ֱאֶמת',  ּיַ 'ּדַ ָהָרָעה  ְמָבְרִכין ַעל  ָנא  ָהִאּדְ א  ֶאּלָ ָנא ָלאו ֶאָחד הּוא,  ָהִאּדְ 'ַאּטּו  ְוכּו',  ִיְהֶיה ה' ֶאָחד" 

ִטיב'. ִטיב', ֲאָבל ֶלָעִתיד ְיָבְרכּו ַעל ַהּכֹל ַהּטֹוב ְוַהּמֵ ְוַעל ַהּטֹוָבה 'ַהּטֹוב ְוַהּמֵ

וזהו  זה,  עם  זה  ומתחברים  מצטרפים  שהאותיות 
)ביחוד(,  תענוג גדול, דמה אם בגשמיות הוא תענוג 
מכל שכן ברוחניות, וזהו עולם היצירה. ואחר כך יבוא 
לאותיות המחשבה, ולא ישמע מה שהוא מדבר, וזהו 
בא לעולם הבריאה. ואחר כך הוא בא למידת 'אין', 
עולם  וזהו  הגשמיים,  כוחותיו  כל  אצלו  שנתבטל 
דידן  תורה  ובכללות  עכ"ל.  חכמה,  מדת  האצילות 

יובנו דברי הבעש"ט הקדוש.
47. בזה ירמוז שעיקר ענין האחדות והזיכרון, שכל 
התפילה כולה תהיה אחת, יתקיים בעולם הבא, שבו 
נהיה מעל המקום והזמן, וממילא כל התפילה כולה 

תאמר כאחת, כי לא יהיה זמן שמפריד בין אות לאות 
ותיבה לתיבה. )ע' לקמן תניינא ס"א(.

48. ע' לעיל )תורה י"ח אות ב'(, וז"ל: ודע שהתכלית 
וא"א לקרב  של הבריאה. הוא שעשוע עולם הבא. 
זאת התכלית למחשבות בני אדם, כי זאת התכלית, 
עליו נאמר )ישעיה סד, ג( "ַעִין ֹלא ָרָאָתה ֱאֹלִהים זּוָלְתָך 
הם  גם  באמת,  הצדיקים  אבל  לֹו".  ִלְמַחֵּכה  ַיֲעֶׂשה 
יכולים לתפוס במחשבתם תכלית עולם הבא. וכל אחד 
ואחד מישראל לפי שרשו שיש לו בתוך נשמת הצדיק, 

כן מקבל ממנו ג"כ זאת התכלית, עכ"ל.
הרחיב  ששם  א(  ד,  )תורה  לעיל  מבואר  זה  49. ענין 
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נעשה על ידי 'בעל השדה', המתקן את הנשמות, שהניצוצות שלהן הן בחינת אותיות התפילה, ומביא את 

האדם אל התכלית, שהוא כולו אחד, ואזי יכול לעשות גם מכל התפילה - אחת. 

יבאר, שלעשות 'אחד' מכל התפילה, אפשר רק על ידי השגת עולם הבא כבר עתה, היינו שיגיע לביטול הגוף לגמרי, 
ואזי אין לו שכחה ובדיבור האחרון של התפילה הוא עדיין אחוז בדיבור הראשון.

ְכִלית, שנתבאר לעיל שבעל השדה  ִחיַנת ַהּתַ ִחיַנת 'ֶאָחד' – ֶזה הּוא ּבְ ִחיָנה זֹו – ַהְינּו ּבְ ּבְ ג. ְוַדע, ׁשֶ
כשעיניו מאירות, אזי בהסתכלותו בדיבור של כל אחד ואחד, מביאו אל התכלית, היינו, שנעשית כל התפילה 

תּוב )זכריה  ּכָ מֹו ׁשֶ אחת, וגם כשעומד בדיבור האחרון של התפילה, עדיין איננו נפרד מהדיבור הראשון, ּכְ

מֹו ֶאָחד" – לעתיד לבוא47 יאמינו כל העולם באחדות ה' וכן כולם  ּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ה' ֶאָחד ּוׁשְ יד, ט(: "ּבַ

יזכירו את שמו )רש"י(. ורמוז בזה, שהבחינה  של לעשות מכל התפילה )שהיא שם השם( 'אחד', זה נעשה על 

ְכִלית, שהוא העולם הבא, תכלית העולם  ידי זה שמשיגים בחינת 'עולם הבא'. ּו"ַבּיֹום ַההּוא", ַהְינּו ַהּתַ

ּלֹו טֹוב כי הכל נכלל בה' ית' להיות  י 'ֶאָחד' הּוא ּכֻ ּלֹו טֹוב' – ּכִ ִחיַנת 'ּכֻ הזה48, יהיה הכל אחד, ְוהּוא ּבְ

ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם  מֹו ׁשֶ אחד, וא"כ כל מה שנעשה הוא רק טוב, כמו שה' ית' הוא רק טוב, ּכְ

ָנא  ּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ה' ֶאָחד ְוכּו' ושמו אחד" – והקשו: ַאּטּו ָהִאּדְ סּוק ֶזה: "ּבַ ִלְבָרָכה )פסחים נ.( ַעל ּפָ
ָנא – בזמן הזה ְמָבְרִכין ַעל  א ָהִאּדְ ָלאו ֶאָחד הּוא? – וכי עכשיו כביכול הקב"ה אינו אחד )בתמיה(, ֶאּלָ
יִטיב', נמצא,  ן ֱאֶמת', ְוַעל ַהּטֹוָבה – 'ברוך ַהּטֹוב ְוַהּמֵ ּיַ ָהָרָעה - דבר רע שקורה חס ושלום – 'ברוך ּדַ
שבעולם הזה נראה לנו, שישנן שתי הנהגות: של טוב ושל רע, וכביכול, אין יחוד גמור בין ה' ית' שכולו טוב, 

לבין הפעולות שבעולם, הנמשכות משמו ית', שיש בהן טוב ורע. ֲאָבל ֶלָעִתיד ְיָבְרכּו ַעל ַהּכֹל ַהּטֹוב 

יִטיב, מפני שאז תהיה הדעת גדולה מאוד, ונבין, שכל מה שה' ית' )בין לטוב ובין למוטב( עושה הכל לטובה.  ְוַהּמֵ
אמנם הרצון והמעלה, הוא להגיע למדרגות אלו כבר עתה בעולם הזה49. 
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ל  י ֲאִפּלּו ּכָ ּלֹו טֹוב. ּכִ ְכִלית הּוא ּכֻ י ַהּתַ ּלֹו טֹוב, ּכִ ְכִלית, ְוהּוא ּכֻ ִחיַנת 'ֶאָחד' הּוא ַהּתַ ּבְ ִנְמָצא, ׁשֶ
אי ֵאיָנם  ַוּדַ ְכִלית, ּבְ ל ַעל ַהּתַ ּכֵ לֹום, ִאם ִיְסּתַ ּסּוִרין ְוָהָרעֹות ָהעֹוְבִרין ַעל ָהָאָדם ַחס ְוׁשָ רֹות ְוַהּיִ ַהּצָ
ַרְך ְלטֹוָבתֹו, ִאם  ם ִיְתּבָ ֵ ָנה ֵמַהּשׁ ַכּוָ ִאים ּבְ ּסּוִרין ּבָ ל ַהּיִ אי ּכָ ַוּדַ י ּבְ דֹולֹות. ּכִ ָלל, ַרק טֹובֹות ּגְ ָרעֹות ּכְ
ַנת  ּוָ ּכַ י  ּכִ דֹולֹות,  ּגְ ּסּוִרין ֵהם טֹובֹות  ַהּיִ ן  ּכֵ ְוִאם  ֲעוֹונֹוָתיו.  ְלָמֵרק  ְתׁשּוָבה, ִאם  ּבִ ׁשּוב  ּיָ ׁשֶ ירֹו  ְלַהְזּכִ
לֹום,  ְוׁשָ ָלָאָדם ַחס  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ּסּוִרין  ְוַהּיִ ָהָרעֹות  ָכל  ּבְ ׁשֶ ִנְמָצא,  ְלטֹוָבה.  אי ַרק  ַוּדַ ּבְ ַרְך הּוא  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ
א ִיְתַמּלֵא  ַרּבָ ָלל. ַרק ַאּדְ ּכְ ִיּסּוִרין  ַרְך, לֹא ִיְהֶיה לֹו  ם ִיְתּבָ ֵ ַנת ַהּשׁ ּוָ ּכַ ְכִלית, ַהְינּו  ל ַעל ַהּתַ ּכֵ ִיְסּתַ ִאם 
ּלֹו  ּכֻ טֹוב,  ּלֹו  ּכֻ הּוא  ְכִלית  ַהּתַ י  ּכִ לוּ,  ַהּלָ ּסּוִרין  ַהּיִ ַתְכִלית  ּבְ ל  ּכֵ ְסּתַ ּיִ ׁשֶ ַהּטֹוָבה  רֹב  ִמּגֶֹדל  ְמָחה,  ׂשִ

יודע שכל  וז"ל: כשאדם  רבינו בביאור הגמ' הזאת, 
מאורעותיו הם לטובתו, זאת הבחינה היא מעין עוה"ב.

49*. ע' לקוטי הלכות יו"ד )כלי היין א, א(.
50. למשל, אדם שנמצא בגופו גידול ועשו לו ניתוח, 
וברוך ה' הניתוח הצליח והתרפא לגמרי, אף שודאי 
שיש לו יסורים גדולים מהניתוח, אולם, כשיודע את 
הטובה הגדולה שצמחה לו מהניתוח, כי קיבל את 
שהתרפא  והתענוג  השמחה  מכח  אזי  במתנה,  חייו 

כליל, כמעט ואינו מרגיש ביסורים הגדולים שלו.
51. ענין זה מבואר גם בשיחות הר"ן )שיחה קצ"ד(, 
ַהֵּׁשם  ֵכן  ִּפי  ַעל  ַאף  ַהִּיּסּוִרים,  ָּכל  ַאַחר  ָאַמר:  וז"ל: 

ִיְתָּבַרְך ֵמִטיב ִעָּמנּו, ַרק ֶׁשֵאין ָאנּו רֹוִצים ְלַהְקִטין ֶאת 
ַהִּיּסּוִרים. ְוַגם ֶּבֱאֶמת ְּבַוַּדאי ֵאיָנם ִיּסּוִרים ְקַטִּנים, ֲאָבל 
ְלֵאיֶזה  ֶּׁשּזֹוִכין  - ַמה  ִיְתָּבַרְך  ְלַהֵּׁשם  ֶאָחד  ְּדֵבקּות  ֶנֶגד 
ְּבִחיָנה ֶׁשל ְּדֵבקּות ְּבַמֲחָׁשָבה אֹו ִּבְבִחיָנה ַאֶחֶרת. ָּכל 
היסורים(  )של  ָיָדם  ְוַעל  ֶזה,  ֶנֶגד  ְּכלּום  ֵאיָנם  ַהִּיּסּוִרים 
ְּבַעְצָמם ִמְתָקְרִבים ּוִמְתַּדְּבִקים ֵאָליו ִיְתָּבַרְך. ִּכי נֹוְטִלין 
ִמֶּמִּני ַהְּבִריאּות ּגּוִפי, ִמי נֹוֵטל ִמֶּמִּני ַהְּבִריאּות? ַהֵּׁשם 
ְּכֶׁשּלֹוֵקַח  ְוֵכן  ִיְתָּבַרְך.  ּבֹו  ִנְדָּבק  ֲאִני  ֵּכן  ִאם  ִיְתָּבַרְך! 
ַחס ְוָׁשלֹום ֵאיֶזה ֵּבן. ִמי לֹוֵקַח? ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך! ִאם ֵּכן 
ַאְּדַרָּבא ַעָּתה הּוא ָסמּוְך יֹוֵתר ֵאָליו ִיְתָּבַרְך. ִּכי ָּבעֹוָלם 

ַהָּבא ְסמּוִכין יֹוֵתר ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך, עכ"ל.

   ָ ֶטת א ה    ע ה
ִחיַנת 'ֶאָחד' היינו, שאין שום שינוי וחילוק, לא בין מעשה למעשה )כי הכל טוב(, ואפי' לא בין  ּבְ ִנְמָצא, ׁשֶ
ּלֹו טֹוב, פי', המטרה של  ְכִלית הּוא ּכֻ י ַהּתַ ּלֹו טֹוב, ּכִ ְכִלית', ְוהּוא ּכֻ תיבה לתיבה בתפילה הּוא 'ַהּתַ

כל מה שנעשה בעולם הוא רק לטובה, )כמו שיבאר, שאפי' יסורים הם לטובה(, וכיון שהכל נעשה בשביל התכלית 

שהיא עולם הבא שהוא רק טוב, אזי, אם גם עתה ישיג בדעתו שכל מה שנעשה – הוא בשביל התכלית, 

בזה עושה את הזמן של עכשיו עם הזמן העתיד לבוא 'אחד', כי מבין שמה שנעשה עתה זה בשביל התכלית, 

ּסּוִרין ְוָהָרעֹות ָהעֹוְבִרין ַעל ָהָאָדם  רֹות ְוַהּיִ ל ַהּצָ י ֲאִפּלּו ּכָ ויהיה גם עתה הכל טוב כמו בתכלית. ּכִ

אי  ַוּדַ ְכִלית – היינו, על הסיבה והמטרה שבשבילה יש יסורים – ּבְ ל ַעל ַהּתַ ּכֵ לֹום, ִאם ִיְסּתַ ַחס ְוׁשָ
ם  ֵ ָנה ֵמַהּשׁ ַכּוָ ִאים ּבְ ּסּוִרין ּבָ ל ַהּיִ אי ּכָ ַוּדַ י ּבְ דֹולֹות מאת ה' ית', ּכִ ָלל, ַרק טֹובֹות ּגְ ֵאיָנם ָרעֹות ּכְ
ְתׁשּוָבה, כי היסורים מעוררים את האדם אל 'יראת  ׁשּוב ּבִ ּיָ ירֹו על ידם ׁשֶ ַרְך – ְלטֹוָבתֹו, ִאם ְלַהְזּכִ ִיְתּבָ
העונש' – ועי"ז חוזר בתשובה, ִאם ְלָמֵרק ֲעוֹונֹוָתיו היינו, שעל ידי היסורים האדם מזדכך ומתנקה 

י בוודאי  דֹולֹות, וענין זה הוא מוכרח, ּכִ ּסּוִרין לאדם – ֵהם טֹובֹות ּגְ ן ַהּיִ מהעוונות והפגמים שלו. ְוִאם ּכֵ

אי ַרק ְלטֹוָבה49*, כי הרי ה' ית' הוא הטוב השלם, וברא את  ַוּדַ ַרְך בכל הבריאה הּוא ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ַנת ַהּשׁ ּוָ ּכַ
כל העולם כדי להיטיב עם הברואים, ולא יתכן שיעשה עם האדם דבר רע, ולכן על כרחך, שגם מה שנראה 

לנו כ'רע' – כיסורים, באמת הוא טובה גדולה. 

ְכִלית )על המטרה שלהם(,  ל ַעל ַהּתַ ּכֵ לֹום, ִאם ִיְסּתַ ׁש ָלָאָדם ַחס ְוׁשָ ּיֵ ּסּוִרין ׁשֶ ָכל ָהָרעֹות ְוַהּיִ ּבְ ִנְמָצא, ׁשֶ
ְמָחה  א ׂשִ א, ִיְתַמּלֵ ַרּבָ ָלל50, ַרק ַאּדְ ַרְך ביסורים אלו – לֹא ִיְהֶיה לֹו ִיּסּוִרין ּכְ ם ִיְתּבָ ֵ ַנת ַהּשׁ ּוָ ַהְינּו על ּכַ
ְכִלית הּוא  י ַהּתַ לּו, ּכִ ּסּוִרין ַהּלָ ַתְכִלית ַהּיִ ל ּבְ ּכֵ ְסּתַ ּיִ ִמּגֹוֶדל רֹוב ַהּטֹוָבה של ה' ית' עמו51 – בזמן ׁשֶ

  מק ָ ה  עי נים  
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ּסּוִרין  ֵמַהּיִ ָלָאָדם  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ַער  ַהּצַ ר  ִעּקַ ַאְך  ּלֹו טֹוב.  ּכֻ עֹוָלם, ַרק  ּבָ ֵאין ׁשּום ַרע  ּוֶבֱאֶמת  "ל,  ּנַ ּכַ ֶאָחד 
ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ָיכֹול  ֵאין  ׁשֶ ַעת, ַעד  ַהּדַ ֵמָהָאָדם  ּלֹוְקִחין  ׁשֶ לֹום, הּוא ַרק ֵמֲחַמת  ְוׁשָ ָעָליו ַחס  עֹוְבִרים  ׁשֶ
ל ַעל  ּכֵ ַעת, ּוִמְסּתַ ׁש לֹו ּדַ ּיֵ ׁשֶ י ּכְ ּסּוִרין. ּכִ יׁש ַצַער ּוְכֵאב ַהּיִ ּלֹו טֹוב, ְוָאז ַמְרּגִ הּוא ּכֻ ְכִלית ׁשֶ ַעל ַהּתַ

"ל. ּנַ ּכַ ּסּוִרין  ל ַהּיִ ַער ׁשֶ ָלל ַהּצַ יׁש ּכְ ְכִלית, ֵאינֹו ַמְרּגִ ַהּתַ

דֹוִלים ַרֲחָמָנא ִלְצָלן,  ׁש לֹו ִיּסּוִרין ּגְ ּיֵ ׁשֶ ֶנֶפׁש ָהָאָדם, ּכְ ע ּבְ ְטּבָ ּנִ ֶ ר, ַמה ּשׁ ָבר ֶנְעָלם ְוִנְסּתָ ִבין ּדָ ּוָבֶזה ּתָ

52. על השאלה המתעוררת מכך, א"כ למה ציונו ה' 
ית' להתפלל על הצרה, הרי כל היסורים והצרות הם 
טובות גדולות, ראה מה שהאריך בזה בלקוטי הלכות 
)יורה דעה מילה ה, ד( על תורה דידן. וסיום דבריו: ִעַּקר 

ַהְּתִפָּלה ִהיא ְּבִחיַנת ַהְמָּתַקת ַהִּדיִנים, ֶׁשַעל ְיֵדי ַהְּתִפָּלה 
ַמְמִּתיק ַהִּדיִנים ּוְמַתֵּקן ֵּכִלים ֶׁשּיּוַכל ְלַקֵּבל ֶׁשַפע ַחְסּדֹו 
ִיְתָּבַרְך, ְוָאז ַּדְיָקא ָיכֹול ְלַבֵּטל ַהִּיּסּוִרין, ִּכי יּוַכל ְלַקֵּבל 
ַעל  ַרק  ַהִּיּסּוִרין,  ַהִנְצִחית ְּבֹלא  ִיְתָּבַרְך  ְוטֹוָבתֹו  ַחְסּדֹו 
ְיֵדי ִּתּקּוֵני ַהֵּכִלים ֶׁשִּתֵּקן ַעל ְיֵדי ַהְּתִפָּלה וכו', עכ"ל. 
וע"ש באורך, ובאות ה', ובדבריו הקדושים תתבאר 

כוונת רבינו.
בספורי מעשיות  היטב  מבואר  זה  ענין  53. ועומק 
דֹול  ּגּוף ָגּ ֲענּוג ִמן ַהִסּ י ָהָיה ָלֶהם ַתּ )מעשה י"ב(, וז"ל: "ִכּ

עֹוָלם", ולכאורה  ָבּ ֲענּוִגים ֶשׁׂש ל ַהַתּ ֲעִנית יֹוֵתר ִמָכּ אֹו ִמַתּ
תמוה, איך מסיגופים נעשה תענוג גדול – יותר מכל 
התענוגים. אמנם כפי המבואר כאן, הדבר מובן היטב, 
שכיון שזכה להתבטל אל התכלית של העולם הבא, 
הרי שבעת הביטול הוא מרגיש בחינת 'עולם הבא', 
והלא כל התענוגים של עולם הזה הם כאין וכאפס 

לעומת תענוג עולם הבא, כמבואר במשנה )אבות ד, יז( 
וז"ל: יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל 

חיי העולם הזה.
54. וכן ביאר ענין זה לקמן )תורה ר"נ(, וז"ל: ַּדע, ֶׁשָּכל 
ִמיֵני ַצַער ְוָכל ַהִּיּסּוִרין, ֵאיָנם ַרק ֵמֶחְסרֹון ַהַּדַעת. ִּכי ִמי 
ֶׁשֵּיׁש לֹו ַּדַעת ְויֹוֵדַע ֶׁשַהּכֹל ְּבַהְׁשָּגָחה ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך, ֵאין 
לֹו ׁשּום ִיּסּוִרין, ְוֵאינֹו ַמְרִּגיׁש ׁשּום ַצַער וכו'. ְוַאף ַעל ִּפי 
ֶׁשֵּיׁש ִיּסּוִרין ֶׁשְּבֶהְכֵרַח ַמְרִּגיִׁשים אֹוָתם, ְּכגֹון ַהִּיּסּוִרים 
ִמיִציַאת  ֶׁשֵּיׁש  ִיּסּוִרים  ְּכמֹו  ַהַהְרָּכָבה,  ֵמֲחַמת  ֶׁשָּבִאים 
ַהחֹוֶלה  ִיּסּוֵרי  ְוֵהם  ח.(,  ברכות  )ע'  ַהּגּוף  ִמן  ַהְּנָׁשָמה 
ֶׁשָּבִאים ֵמֲחַמת ֶׁשַּמְתֶחֶלת ַהְּנָׁשָמה ְלִהְתַּפֵּׁשט ִמן ַהּגּוף, 
ּוֵמֲחַמת ֶׁשִּנְקְׁשָרה ַהְּנָׁשָמה ְּבַהּגּוף ְּבֶקֶׁשר ַאִּמיץ ְוָחָזק, 
ַעל ֵּכן ְּבֶהְכֵרַח ַמְרִּגיׁש ַהִּיּסּוִרים ְּבֵעת ַהֵּפרּוד. ַאף ַעל ִּפי 
ֵכן ַהִּיּסּוִרים ַקִּלים ְמאֹד ְונֹוִחים ְלִהְתַקֵּבל, ְּבֵעת ֶׁשּיֹוֵדַע 

ְּבַדַעת ָּברּור ֶׁשַהּכֹל ְּבַהְׁשָּגָחה ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך.
אות  )וירא  התורה  על  הבעש"ט  ביארו  זה  55. ענין 
י"ג(, וז"ל: בעת הנסיון לאדם, הוא בבחינת הסתלקות 

הדעת, וזהו דכתיב )בראשית כב, א( "ְוָהֱאֹלִהים ִנָּסה ֶאת 
ַאְבָרָהם", ש"ְוָהֱאֹלִהים" – הוא מוחין דקטנות כידוע, 
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ּלֹו טֹוב53. כלומר, גם בעולם הזה,  עֹוָלם52, ַרק ּכֻ "ל. ּוֶבֱאֶמת ֵאין ׁשּום ַרע ּבָ ּנַ ּלֹו ֶאָחד ּכַ ּלֹו טֹוב, ּכֻ ּכֻ
אף שאנחנו מברכים על הרעה 'ברוך דיין האמת', אין זה אלא מחמת קוצר דעתנו, אבל האמת לאמיתה 

היא, שאין שום רעה גם בעולם הזה, והכל הוא טוב, כי הוא בשביל תכלית שהיא רק טוב, וכנ"ל.

ּלֹוְקִחין  לֹום, הּוא ַרק ֵמֲחַמת ׁשֶ עֹוְבִרים ָעָליו ַחס ְוׁשָ ּסּוִרין ׁשֶ ׁש ָלָאָדם ֵמַהּיִ ּיֵ ַער ׁשֶ ר ַהּצַ ַאְך ִעּקַ
ּלֹו טֹוב –  הּוא ּכֻ ְכִלית – ׁשֶ ל ַעל ַהּתַ ּכֵ ֵאין ָיכֹול ְלִהְסּתַ ַעת54 ונכנס ל'מוחין דקטנות'55, ַעד ׁשֶ ֵמָהָאָדם ַהּדַ
יׁש ַצַער ּוְכֵאב  שלזה צריך 'מוחין דגדלות', לחשוב על התכלית הנ"ל כבר עתה בשעת היסורים, ְוָאז ַמְרּגִ

ּסּוִרין, ודבר זה נצרך לפעמים, כדי שיחזור על ידי היסורים בתשובה, או בשביל שיהיו לו לכפרה ומירוק  ַהּיִ
ְכִלית שכולו טוב, הרי שמבין שגם היסורים   ל ַעל ַהּתַ ּכֵ ַעת )מוחין דגדלות( ּוִמְסּתַ ׁש לֹו ּדַ ּיֵ ׁשֶ י ּכְ על עונוותיו. ּכִ

"ל. ּנַ ּסּוִרין ּכַ ל ַהּיִ ַער ׁשֶ ָלל ַהּצַ יׁש ּכְ הם לטובה, ואז ֵאינֹו ַמְרּגִ

יבאר, שאף שבשעת היסורים, נלקחת ממנו הדעת לחשוב על התכלית, מ"מ כשמתעורר על ידי היסורים )הממרקים 
את עוונותיו(, הם גורמים לו לסתום את עיניו מתאוות העולם הזה, שזה עצמו התכלית.

ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֶנֶפׁש ָהָאָדם ּכְ ע ּבְ ְטּבָ ּנִ ֶ ר מבני אדם, מה הטעם והסיבה, על ַמה ּשׁ ָבר ֶנְעָלם ְוִנְסּתָ ִבין ּדָ ּוָבֶזה ּתָ
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י ֶזה  חֶֹזק. ּכִ לֹום, ֲאַזי סֹוֵתם ְועֹוֵצם ֶאת ֵעיָניו ּבְ חֹוְתִכין ֵאיֶזה ֵאיָבר ָלָאָדם ַחס ְוׁשָ ׁשֶ ל ּכְ גֹון ְלָמׁשָ ּכְ
ֵעיָניו,  ֲאַזי סֹוֵתם ֶאת  ּנוּ,  ִמּמֶ הּוא ָרחֹוק  ׁשֶ ָבר  ּדָ ַעל  ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ָאָדם רֹוֶצה  ׁשֶ ּכְ חּוׁש,  ּבְ ָאנּו רֹוִאים 
י  ּכִ ֵמֲחַמת  ְוֶזה  ִלְראֹות.  רֹוֶצה  ׁשֶ ָהָרחֹוק  ָבר  ַהּדָ ָהְראּות ֶאל  ן  ְלַכּוֵ ֵדי  ּכְ ָהְראּות,  ץ  ּוְמַכּוֵ ּוְמַצְמֵצם 
ה ִהיא  ָהְרִאּיָ ר  ִעּקַ י  ּכִ ַהּמַֹח.  רֹוֶאה ְלתֹוְך  ׁשֶ ָבר  ַהּדָ ְלָהִביא  ַהּמַֹח,  ל  ׁשֶ ִליַח  ְוׁשָ ֵרת  ְמׁשָ ָהְראּות הּוא 
ָבר  רֹוֶצה ַהּמַֹח ֵליַדע ֶזה ַהּדָ ּמַֹח. ּוְכׁשֶ רֹוֶאה, ְוַהְיִדיָעה ִהיא ּבַ ָבר ׁשֶ ַהְינּו ֵליַדע ַמהּות ַהּדָ ַהְיִדיָעה, ּדְ

הקטנות,  בבחינת  כשהיה  ַאְבָרָהם" –  ֶאת  "ִנָּסה  ואז 
עכ"ל.

זו, שהיא דבר לא  56. יש לעיין מדוע נקט דוגמא 
דוגמא  לנקוט  לו  והיה  לאדם,  אבר  שיחתכו  שכיח 
משאר היסורים הקשים השכיחים, כגון מחלות וכו'. 
ואף שניתן לומר בפשטות, כי נקט דוגמא של יסורים 
גדולים מאוד מאוד, ולכן נקט דבר שלא שכיח, מ"מ 
הלכות  בלקוטי  מוהרנ"ת  שכתב  למה  שרמז  יתכן 
)מילה ד, ז( וז"ל: ְוֶזה ְּבִחיַנת ּגֹוֶדל ַהַּצַער ְוַהְּכֵאב ֶׁשָּצִריְך 

ִלְסּבֹול ַהִּתינֹוק ְּבֵעת ַהִּמיָלה, ִּכי ִלְזּכֹות ִלְבִחיַנת ְלַמְעָלה 
ֵמַהְּזַמן, ֶזה ִאי ֶאְפָׁשר ִּכי ִאם ַעל ְיֵדי ִּבּטּול ֶאל ַהַּתְכִלית 
ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ָלבֹוא ָלֶזה ִּכי ִאם ִּבְסִתימּו ְּדֵעיִנין, ֶׁשֶּזהּו 
ְמאֹד  ְּבָחְזָקה  ֵעיָניו  ְוסֹוֵתם  סֹוֵגר  ֶּׁשָהָאָדם  ַמה  ְּבִחיַנת 
ָלנּו  ָנְתָנה  ֵּכן  ְוַעל  ִיּסּוִרים ּוְכֵאִבים ְּגדֹוִלים וכו'.  ְּבֵעת 
ּוְכֵאב  ִיּסּוִרים  ְיֵדי  ַעל  )מילה(  ַהּזֹאת  ִמְצָוה  ַהּתֹוָרה 
ָּגדֹול, ִּכי ֵמעֹוֶצם ַהְּכֵאב ֲאַזי ַהִּתינֹוק סֹוֵתם ְוסֹוֵגר ֵעיָניו 
ְּבָחְזָקה ְמאֹד ַּכִּנְרֶאה ְּבחּוׁש. ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִנְכָלל ִנְׁשָמתֹו 
ָאז ִּבְבִחיַנת ִּבּטּול ְלַמְעָלה ֵמַהְּזַמן. ְוַעל ְיֵדי ֶזה ֻיְמַׁשְך 
ָעָליו ְרִׁשיָמה ִמְּבִחיַנת זֹאת, ַעד ֶׁשִּיְזֶּכה ִּביֵמי ַחָּייו ָלבֹוא 
ִלְבִחיָנה זֹאת ְלַבֵּטל ֶחְסרֹון ַהַּדַעת ּוְלַהְׁשִלים ַּדְעּתֹו, ַעד 
ֶׁשִּיְזֶּכה ִלְבִחיַנת ִּבּטּול ַהְּזַמן ֶׁשֶּזה ִעַּקר ַהַּתְכִלית, עכ"ל.
56*. כתב בלקוטי הלכות )תפילת ערבית ד, ז(, וז"ל: ַמה 
ֶּׁשָּכַתב ַרֵּבנּו )כאן( ֶׁשַּמה ֶׁשֻּמְטָּבע ְּבֶטַבע ָהָאָדם ִלְסּתֹם 
ֵעיָניו ְּבָחְזָקה ִּבְׁשַעת ִיּסּוִרין ּוְכֵאִבים ֲעצּוִמים ַרֲחָמָנא 
ִלְצָלן, ֶזה ִנְמָׁשְך ִמְּבִחיַנת 'ִּבּטּול ֶאל ַהַּתְכִלית' ֶׁשהּוא 

ְּבָעְלָמא  ְּבִחיָנה  ַרק  ֶזהּו  ְוכּו',  ַּדְיָקא  ְּדֵעיִנין  ִּבְסִתימּו 
ִּפְלֵאי  ִמִּסְתֵרי  ְוהּוא  ַקָּלה.  ָׁשָעה  ְלִפי  ִּבּטּול,  ִמְּבִחיַנת 
ַהְנָהגֹוָתיו ִיְתָּבַרְך ֶׁשִּמָּׁשם ִנְמָׁשְך ֶטַבע ֶזה. ֲאָבל ִלְזּכֹות ַעל 
ְיֵדי ַהִּיּסּוִרים ְוַהִּדיִנים ַחס ְוָׁשלֹום ִלְבִחיַנת ִּבּטּול ָּכָראּוי 
ַעד ֶׁשַּיִּשיג ַהַּתְכִלית ַהּטֹוב ַעל ְיֵדי ֶזה ְוכּו', ֶזה ָלאו ָּכל 
ָאָדם זֹוֶכה, ִּכי ִאם ַצִּדיִקים ּוְכֵׁשִרים ַאְׁשֵרי ָלֶהם. ְוָצִריְך 
ָּכל ָאָדם ְלַחֵּזק ֶאת ַעְצמֹו ְמאֹד ּוְלַבֵּקׁש ּוְלִהְתַחֵּנן ְמאֹד 

ֵמה', ֶׁשִּיְזֶּכה ַעל ְיֵדי ַהִּיּסּוִרין ְלַבֵּטל ַעְצמֹו ַלה' ִיְתָּבַרְך.
57. וכן לקמן מזכיר רבינו שסותם את עיניו. והנה, 
ודאי שאם יסתום עיניו לגמרי לא יראה כלום, ולכן 
אכן  לגמרי.  לא  אבל  שסוגרם –  שהכוונה  פירשנו 
הטעם שנקט רבינו לסתום את עיניו, כי באמת בנמשל, 
היינו, כשרוצה להתבונן בתכלית שהיא עולם הבא, 
שם באמת הכוונה כפשוטו, לסתום את העינים בחוזק 
אפי'  להשאיר  ולא  הזה,  העולם  ענייני  מכל  גדול 
סדק צר, ואפי' לתת את אצבעו על העינים עד שיהיו 
סגורים עד הסוף, כדלהלן, ולכן גם כאן במשל נקט 

בלשון זו.
תניינא(,  מהדורא  פ"א  ח'  )שער  חיים  בעץ  58. כמבואר 
וז"ל: מצינו קצת כח בהסתכלות העין, כנראה בחוש 
העין בטבע, כענין ביצת בת היענה שנולד האפרוח 
על ידי הסתכלותה זמן מה, בלתי שתשב על הבצים 
לחממם כמו שאר העופות, וזה יורה היות כח ממשית 
הר"ן  בשיחות  רבינו  אמר  וכן  העינים.  בהסתכלות 
)שיחה רמ"ב(, וז"ל: ָאַמר, ִעְנַין 'ַעִין ָהָרע' הּוא: ִּכי ֵיׁש 

   ָ ֶטת א ה    ע ה

לֹום, ֲאַזי  חֹוְתִכין ֵאיֶזה ֵאיָבר ָלָאָדם56 ַחס ְוׁשָ ׁשֶ ל ּכְ גֹון ְלָמׁשָ דֹוִלים ַרֲחָמָנא ִלְצַלן, ּכְ לֹו ִיּסּוִרין ּגְ
ָאָדם רֹוֶצה  ׁשֶ חּוׁש, ּכְ י ֶזה ָאנּו רֹוִאים ּבְ חֹוֶזק56*. והטעם לענין זה הוא, ּכִ סֹוֵתם ְועֹוֵצם ֶאת ֵעיָניו ּבְ
ץ  ּנּו, ֲאַזי סֹוֵתם )סוגר אותם אך לא לגמרי(57 ֶאת ֵעיָניו, ּוְמַצְמֵצם ּוְמַכּוֵ הּוא ָרחֹוק ִמּמֶ ָבר ׁשֶ ל ַעל ּדָ ּכֵ ְלִהְסּתַ
רֹוֶצה ִלְראֹות, כי באמת הראיה היא כח  ָבר ָהָרחֹוק ׁשֶ ן את כח ָהְראּות ֶאל ַהּדָ ֵדי ְלַכּוֵ ָהְראּות – ּכְ
י כח ָהְראּות היוצא  היוצא מן העין ופוגע בחפץ וחוזר חזרה אל העין ומשם אל המוח58. ְוֶזה ֵמֲחַמת ּכִ

ה ִהיא  ר ָהְרִאּיָ י ִעּקַ רֹוֶאה ְלתֹוְך ַהּמַֹח. ּכִ ָבר ׁשֶ ל ַהּמַֹח ְלָהִביא ַהּדָ ִליַח ׁשֶ ֵרת ְוׁשָ מהעין59 הּוא ְמׁשָ

רֹוֶצה  ּמַֹח, ּוְכׁשֶ רֹוֶאה, ְוַהְיִדיָעה ִהיא ּבַ ָבר ׁשֶ ַהְינּו ֵליַדע ַמהּות ַהּדָ ַהְיִדיָעה – שמצטייר הדבר במוחו, ּדְ
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ַהּמַֹח,  ּוְמִביאֹו ְלתֹוְך  ָבר,  ַהּדָ ְורֹוֶאה  ְוָהְראּות הֹוֵלְך  ָהְראּות,  ׁשֹוֵלַח ֶאת  ֲאַזי הּוא  ֶנְגּדֹו,  ּכְ עֹוֵמד  ׁשֶ
יֹוֵדַע ַמהּות  ֵאינֹו  דֹול,  ּגָ ְמִהירּות  ּבִ ָאָדם  ִלְפֵני  ָבר  ּדָ ֲעִביִרין  ּמַ ׁשֶ ּכְ ן  ּכֵ ְוַעל  רֹוֶאה.  ֶ ּשׁ יֹוֵדַע ַמה  ְוֲאַזי 
ַנאי ְלָהִביא  ִהירּות, לֹא ָהָיה ּפְ ל ֶזה ֵמֲחַמת ַהּמְ ׁש, ִעם ּכָ ֵעיָניו ַמּמָ ָבר ּבְ ֱאֶמת ָרָאה ַהּדָ ּבֶ ָבר, ַאף ׁשֶ ַהּדָ
ְוַלֲהִביאֹו ְלתֹוְך  ם  ְלׁשָ ֵליֵלְך  ָהְראּות  ּבְ ּכַֹח  ֵאין  ּנוּ,  ִמּמֶ ָבר ָרחֹוק  ַהּדָ ׁשֶ ּכְ ן  ּכֵ ְוַעל  ַהּמַֹח.  ָבר ְלתֹוְך  ַהּדָ
זֵּר  ְתּפַ ּנִ ׁשֶ זּּור  ַהּפִ ְוֵכן ֵמֲחַמת  ִלים אֹותֹו.  ְמַבְלּבְ ד  ַהּצַ ִמן  רֹוֶאה  ׁשֶ ֲאֵחִרים  ָבִרים  ַהּדְ ׁשֶ ַהּמַֹח, ֵמֲחַמת 
ָצִריְך  ן  ּכֵ ַעל  ַהּמַֹח.  ְלתֹוְך  רֹוֶאה  ׁשֶ ָבר  ַהּדָ ְלָהִביא  ּכַֹח  ּבֹו  ְוֵאין  ִנְקָלׁש,  ֶזה הּוא  ְיֵדי  ַעל  ָהְראּות, 
ָבִרים ֲאֵחִרים.  לּו ּדְ ּלֹא ְיַבְלּבְ ֵדי ׁשֶ ִריְך, ּכְ ּצָ ָבר ׁשֶ נֹו ֶאל ַהּדָ ִלְסּתֹם ֶאת ֵעיָניו, ּוְלַצְמֵצם ָהְראּות, ּוְלַכּוְ

"ל. ּנַ ּכַ ָבר ָהָרחֹוק  ְתַחזֵּק ּכַֹח ָהְראּות, ְולֹא ִיְהֶיה ָקלּוׁש, ְוָאז יּוַכל ִלְראֹות ַהּדָ ּיִ ֵדי ׁשֶ ְוַגם ּכְ

ּכַֹח ַמָּמׁש ְּבָהְרִאָּיה, ִּכי ּכַֹח ָהְראּות הֹוֵלְך ַלֲחֵברֹו ּוַמִּזיקֹו 
ּכַֹח  ֶׁשהֹוֵלְך  ַמָּמׁש,  ּכַֹח  ָהְרִאָּיה הּוא  ִּכי  ָרָעה.  ְּכֶׁשֵעינֹו 
ַמִּזיק  ָרָעה  ּוְכֶׁשֵעינֹו  ַהִּנְרֶאה.  ְּבַהָּדָבר  ּופֹוֵגַע  ָהְראּות 
ִּבְרִאָּיתֹו ַמָּמׁש. ְוַעל ֵּכן ִנָּדה ְּכֶׁשִּתְסַּתֵּכל ַּבַּמְרָאה, ִיָּמֵצא 

ָׁשם רֹוֶׁשם ָּדם, ַּכּמּוָבא )רמב"ן ויקרא יח, יט(.
59. וע' לעיל )תורה י"ג אות ד(, ולקמן )תורה ע"ו(, וז"ל: 
ִעַּקר ּכַֹח ָהְראּות, ֵמֲחַמת ֶׁשּכַֹח ָהְראּות הֹוֵלְך ּוִמְתַּפֵּׁשט 
ֵמֲחַמת  ָהְראּות,  ַהּכַֹח  ְוחֹוֵזר  ַהִּנְרֶאה,  ַּבָּדָבר  ּוַמֶּכה 
ְוִנְצַטֵּיר ַהָּדָבר ָּבֵעיַנִים, ְוָאז ָהֵעיַנִים  ַהַהָּכָאה, ָלֵעיַנִים, 

רֹוִאין ֶאת ַהָּדָבר ַהִּנְרֶאה.
60. אין הכוונה שלא יכול להביאו כלל, כי האדם 
יכול לראות למרחק גדול מאוד, עד שרואה אפי' את 
הכוכבים. ולכן, אין הכוונה לכך שעד מקום מסוים 

הראייה  של  הידיעה  את  להביא  הולך  הראות  כח 
אל המוח, ומאותו מקום והלאה הוא מפסיק. אלא 
הכוונה היא, שהוא מביא את הידיעה בפרטים חסרים 
וחלשים, וכמו שאדם רואה עיר רחוקה מאוד, הוא רק 
רואה בכללות שיש שם עיר, אבל אינו רואה פרטים 
מהבתים ומהאנשים הנמצאים בה. וכן בכל ענין, ככול 
שמתרחק יותר, אף שמגיע כח הראות לשם, מ"מ יש 

לו כח להביא רק ידיעות כלליות ופחות פרטים.
הראייה  שעיקר  הקדושים,  מדבריו  61. מבואר 
היא הידיעה במוח, ולכן, כשהעינים סתומות הדבר 
מאפשר לבעלי הדעת, הרחבת דעת גדולה יותר, כי 
אין הבלי העולם מבלבלים אותם. ומצינו דוגמא לענין 
זה מהגמ' בברכות )דף נח.(, רב ששת סגי נהור הוה 

   ָ ֶטת א ה    ע ה
ָבר  ֶנְגּדֹו, ֲאַזי הּוא ׁשֹוֵלַח ֶאת כח ָהְראּות, ְוָהְראּות הֹוֵלְך ְורֹוֶאה ַהּדָ עֹוֵמד ּכְ ָבר ׁשֶ ַהּמַֹח ֵליַדע ֶזה ַהּדָ

רֹוֶאה.  ֶ ּוְמִביאֹו באור חוזר ְלתֹוְך ַהּמַֹח, ְוָאז יֹוֵדַע ַמה ּשׁ

דֹול, ֵאינֹו יֹוֵדַע להכיר על ידי ראייתו במוחו את  ְמִהירּות ּגָ ָבר ִלְפֵני ָאָדם ּבִ ֲעִביִרין ּדָ ּמַ ׁשֶ ן ּכְ ְוַעל ּכֵ
ׁש כי עבר נגד עיניו, בלא דבר מסתיר ובודאי ראה  ֵעיָניו ַמּמָ ָבר ּבְ ֱאֶמת ָרָאה ַהּדָ ּבֶ ָבר, ַאף ׁשֶ ַמהּות ַהּדָ
ָבר ְלתֹוְך ַהּמַֹח - היינו לידיעה שכך  ַנאי ְלָהִביא ַהּדָ ִהירּות לֹא ָהָיה ּפְ ל ֶזה ֵמֲחַמת ַהּמְ אותו, ִעם ּכָ

ָבר ָרחֹוק  ַהּדָ ׁשֶ ן מטעם זה יובן גם מדוע לא רואים היטב דברים רחוקים, והטעם הוא ּכְ וכך ראה. ְוַעל ּכֵ

ָבִרים ֲאֵחִרים  ַהּדְ ם מרוב המרחק ְוַלֲהִביאֹו ְלתֹוְך ַהּמַֹח, ֵמֲחַמת ׁשֶ ָהְראּות ֵליֵלְך ְלׁשָ ּנּו, ֵאין ּכַֹח ּבְ ִמּמֶ
זּּור  ִלים אֹותֹו מלראות את הפרט שרוצה לראות, ְוֵכן ֵמֲחַמת ַהּפִ ד בראייה רחבה ְמַבְלּבְ רֹוֶאה ִמן ַהּצַ ׁשֶ
זֵּר ָהְראּות כי כח הראות יוצא מהעין ממקום קטן והולך ומתרחב עוד ועוד לשטח גדול, וככול  ְתּפַ ּנִ ׁשֶ
שמתרחק יותר, כך מתפזר כח הראות על שטח גדול יותר, וכיון שהוא צריך להתפזר על שטח גדול, ַעל ְיֵדי 

רֹוֶאה ְלתֹוְך ַהּמַֹח60. ָבר ׁשֶ ֶזה הּוא ִנְקָלׁש )נחלש כח הראות(, ְוֵאין ּבֹו ּכַֹח ְלָהִביא ַהּדָ

ן – אם בכל אופן רוצה לראות איזה דבר למרחוק, ָצִריְך ִלְסּתֹום ֶאת ֵעיָניו )לסוגרם כמעט עד הסוף(  ַעל ּכֵ
ָבִרים ֲאֵחִרים, כי כשרואה  לּו )את מוחו( ּדְ ּלֹא ְיַבְלּבְ ֵדי ׁשֶ ִריְך, ּכְ ּצָ ָבר ׁשֶ נֹו ֶאל ַהּדָ ּוְלַצְמֵצם ָהְראּות ּוְלַכּוְ
ְתַחזֵּק ּכַֹח ָהְראּות ְולֹא  ּיִ ֵדי ׁשֶ הרבה דברים בראייה אחת, קשה לראות פרט אחד מתוכם בבירור. ְוַגם ּכְ

"ל.  ּנַ ָבר ֵמָרחֹוק61 ּכַ ִיְהֶיה ָקלּוׁש מחמת הפיזור, כשהוא מסתכל על שטח גדול, ְוָאז יּוַכל ִלְראֹות ַהּדָ

  מק ָ ה  עי נים  



ה   70 ת ּת  א ה ָר "ן  הס ה ַָ ֲת ִליק סֵטי מ ה

ֵעיָניו,  ִלְסּתֹם ֶאת  ָצִריְך  ֶאָחד,  ּלֹו  ּכֻ ּלֹו טֹוב,  ּכֻ הּוא  ׁשֶ ְכִלית,  ַהּתַ ַעל  ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ רֹוִצים  ׁשֶ ּכְ ֵכן,  מֹו  ּכְ
ר ִלְראֹותֹו  ְכִלית ַהזֶּה ִהיא ְרחֹוָקה ֵמָהָאָדם, ְוִאי ֶאְפׁשָ י אֹור ַהּתַ ְכִלית. ּכִ לּות ֶאל ַהּתַ ּכְ ן ַהִהְסּתַ ּוְלַכּוֵ
ם ְלָדְחָקם  ָחְזָקה ְמֹאד, ַאף ּגַ ִריְך ִלְסּתֹם ֶאת ָהֵעיַנִים ְלַגְמֵרי, ּוְלָסְגָרם ּבְ ּצָ ֵעיִנין, ׁשֶ ְסִתימּו ּדְ י ִאם ּבִ ּכִ
ִלְסּתֹם ֶאת  ִריְך  ּצָ ׁשֶ ַהְינּו  ַהזֶּה.  ְכִלית  ַהּתַ ַעל  ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ יּוַכל  ְוָאז  ְלַגְמֵרי,  ְלָסְתָמם  ֵדי  ּכְ ע,  ָהֶאְצּבַ ּבְ
ֲאוֹות  ּתַ ַעל  ָלל  ּכְ ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ִלְבִלי  ְמֹאד,  ּוְלָסְגָרם  ֵעיָניו  ְלַהֲעִלים  ְלַגְמֵרי,  ַעְלָמא  ַהאי  ּדְ ֵמֵחזּו  ֵעיָניו 
ּסּוִרין  לּו ַהּיִ ּטְ ּלֹו טֹוב. ְוָאז ִיְתּבַ ּכֻ ְכִלית ַהזֶּה, ׁשֶ יג אֹור ַהּתַ עֹוָלם ַהזֶּה ַוֲהָבָליו, ְוָאז יּוַכל ִלְראֹות ּוְלַהּשִׂ
ֶנֶפׁש ָהָאָדם ִלְסּתֹם ֵעיָניו  ע ּבְ ן ִנְטּבָ "ל. ְוַעל ּכֵ ּנַ ְכִלית ּכַ ָרחֹוק ֵמַהּתַ ּסּוִרין ֵמֲחַמת ׁשֶ ר ַהּיִ י ִעּקַ "ל, ּכִ ּנַ ּכַ

)רב ששת היה עיור(, הוו קאזלי כולי עלמא לקבולי אפי 

מלכא )הלכו כולם לקבל את פני המלך( וקם אזל בהדייהו 
)פגש את רב ששת מין  רב ששת, אשכחיה ההוא מינא 
אחד(, אמר ליה חצבי לנהרא כגני לייא )אמר לו, הכדים 

השלמים הולכים לנהר, השבורים לאן? ורמז לרב ששת שהוא עיור, 

)רב ששת  ליה  אמר  יצא(,  ולמה  את המלך  לראות  יוכל  ולא 

לאותו מין( תא חזי דידענא טפי מינך )תראה שאני ידע יותר 

טוב ממך מתי יבוא המלך. וכך היה, שרב ששת ידע בידיעת השכל 

מתי בא המלך, והמין טעה(.

סיפר  וז"ל:  א'(,  )אות  הליקוטים  בביאור  62. כתב 
מוהרנ"ת מאדמו"ר ז"ל, שבאמירתו ההשגה הזאת, 
ותנועה,  תנועה  בכל  וחכמתו  קדשו  ברוח  הפליא 
להיות מראה באצבעו עצימת מראה העינים שעל ידי 

האצבע, בעת שדיבר מזה, עכ"ל.
63. כן מבואר בסמוך באות ד', שענין זה של עצימת 
מבואר  גם  זה  וכעין  ביטול.  בחינת  הוא  העינים, 
ָאַמר  ַאַחת  ַּפַעם  וז"ל:  רע"ט(,  )שיחה  הר"ן  בשיחות 
ֶׁשְּכָבר ַרע ְמאֹד ֲאַזי ִמְתַּבְּטִלים ְלַגְמֵרי. ְוָׁשַאְלִּתי  ְכּ ִלי, 

ַהֶּפה  סֹוְגִרין  ְוֵהִׁשיב:  ַעְצמֹו?  ְמַבְּטִלין  ֵאיְך  אֹותֹו 
ְוָהֵעיַנִים ַוֲהֵרי ֶזה ִּבּטּול. ִמֶּזה מּוָבן ֵעָצה, ֶׁשְּכֶׁשַהַּבַעל 
ָּדָבר ִמְתַּגֵּבר ְמאֹד ְמאֹד ַעל ָהָאָדם ּוְמַבְלֵּבל ַּדְעּתֹו ְמאֹד 
ְּבַכָּמה ִמיֵני ִהְרהּוִרים ָרִעים ּוִבְלּבּוִלים ַהְרֵּבה ֶׁשָּקֶׁשה 
לֹו ְמאֹד ְלַנְּצָחם, ֲאַזי ְיַבֵּטל ָהָאָדם ַעְצמֹו ְלַגְמֵרי. ִּכי ָּכל 
ָהָאָדם ָיכֹול ְלַבֵּטל ַעְצמֹו ְלַגְמֵרי ִלְפָעִמים, ְּדַהְינּו ִלְסּתֹום 
ִּפיו ְוֵעיָניו ּוְלַסֵּלק ַּדְעּתֹו ְלַגְמֵרי ְּכִאּלּו ֵאין לֹו ׁשּום ַּדַעת 

ּוַמֲחָׁשָבה ְּכָלל, ַרק ְיַבֵּטל ַעְצמֹו ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ְלַגְמֵרי.
שלא  בנסיון  שעומד  מחמת  דוקא  באמת,  64. כי 
להסתכל בענייני העולם הזה, אזי הוא יכול לראות 
כמבואר  מהמלאכים,  יותר  אפי'  הזו  התכלית  את 
בלקוטי הלכות )יורה דעה מילה ה, ב(, וז"ל: ִּבְׁשִביל ֶזה 
ָּבא ָהָאָדם ָלעֹוָלם ַהֶּזה ֶׁשהּוא ָמֵלא ֲהָבִלים ְוַתֲאוֹת, ֶׁשֵהם 
'ֵחיזּו ְּדַהאי ָעְלָמא', ֶׁשֵהם רֹוִצים ְלַבְלֵּבל ֶאת ָהְראּות. 
ּוְכֶׁשָהָאָדם ִמְתַּגֵּבר ֲעֵליֶהם ּוְמַצְמֵצם ֶאת ָהְראּות ֶׁשֹּלא 
ַעל  ְלִהְסַּתֵּכל  ָהְראּות  ֶאת  ְמַכֵּון  ַרק  ֲעֵליֶהם,  ִיְסַּתֵּכל 
ַמה  ַהַּתְכִלית –  ֶאת  רֹוֶאה  ַּדְיָקא  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ַהַּתְכִלית, 
יג, ִּכי ֶזה ַהַּתְכִלית  ֶּׁשֵאין ַהַּמְלָאִכים ְיכֹוִלין ִלְראֹות ּוְלַהִּשׂ

   ָ ֶטת א ה    ע ה
הּוא  ְכִלית של עולם הבא, ׁשֶ ל )להתבונן בדעתו כבר עתה( ַעל ַהּתַ ּכֵ רֹוִצים ְלִהְסּתַ ׁשֶ מֹו ֵכן בנמשל ברוחניות, ּכְ ּכְ
ּלֹו ֶאָחד – ָצִריְך ִלְסּתֹום ֶאת ֵעיָניו כדי שלא יפריעו לו שאר הדברים שרואה, היינו שאר  ּלֹו טֹוב, ּכֻ ּכֻ
לּות של  ּכְ ן ַהִהְסּתַ מחשבות ענייני העולם הזה, וכן שלא יתפזר כח ההסתכלות שלו על הרבה דברים, ּוְלַכּוֵ

ְכִלית ַהזֶּה של עולם הבא ִהיא ְרחֹוָקה ֵמָהָאָדם הגשמי המסובב בכל  י אֹור ַהּתַ ְכִלית. ּכִ הדעת ֶאל ַהּתַ

ִריְך ִלְסּתֹום  ּצָ ֵעיִנין )בסתימת העינים(, ׁשֶ ְסִתימּו ּדְ י ִאם ּבִ ר ִלְראֹותֹו ּכִ ענייני העולם הזה, ְולכן ִאי ֶאְפׁשָ

ֵדי ְלָסְתָמם ְלַגְמֵרי, ְוָאז  ע62, ּכְ ָהֶאְצּבַ ם ְלָדְחָקם ּבְ ָחְזָקה ְמֹאד, ַאף ּגַ ֶאת ָהֵעיַנִים ְלַגְמֵרי ּוְלָסְגָרם ּבְ
ַהאי ָעְלָמא – מראיית  ִריְך ִלְסּתֹום ֶאת ֵעיָניו ֵמֵחזּו ּדְ ּצָ ְכִלית ַהזֶּה. ַהְינּו ׁשֶ ל ַעל ַהּתַ ּכֵ יּוַכל ְלִהְסּתַ
העולם הזה ְלַגְמֵרי, ְלַהְעִלים ֵעיָניו מלהסתכל על ענייני העולם ּוְלָסְגָרם ְמֹאד בכל עת מצוא, ִלְבִלי 

ֲאוֹות עֹוָלם ַהזֶּה ַוֲהָבָליו, ובזה הוא מתבטל63 מגשמיות העולם. ְוָאז יּוַכל ִלְראֹות  ָלל ַעל ּתַ ל ּכְ ּכֵ ְלִהְסּתַ
ר הרגשת  י ִעּקַ "ל, ּכִ ּנַ ּסּוִרין ּכַ לּו ַהּיִ ּטְ ּלֹו טֹוב64. ְוָאז ִיְתּבַ ּכֻ ְכִלית ַהזֶּה, ׁשֶ יג רוחניות אֹור ַהּתַ ּוְלַהּשִׂ
"ל. כי אם היה 'אחד' עם התכלית של העולם הבא, לא היה  ּנַ ְכִלית ּכַ ָרחֹוק ֵמַהּתַ ּסּוִרין – ֵמֲחַמת ׁשֶ ַהּיִ
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ּלֹו  הּוא ּכֻ ְכִלית, ׁשֶ לּות ַעל ַהּתַ ּכְ ָלם ַעל ְיֵדי ַהִהְסּתַ ּסּוִרין ּוְלַבּטְ ֵדי ִלְברַֹח ֵמַהּיִ "ל, ּכְ ּנַ ַעת ִיּסּוִרין ּכַ ׁשְ ּבִ
ֵאינֹו  ָהָאָדם  ׁשֶ ְוַאף  "ל.  ּנַ ּכַ ָהֵעיַנִים  ְסִתיַמת  ְיֵדי  י ִאם ַעל  ּכִ ר,  ֶאְפׁשָ ִאי  ַהזֹּאת  לּות  ּכְ ַהִהְסּתַ ׁשֶ טֹוב, 
ָהֵעיַנִים  ִלְסּתֹם  ָעה  ֻמְטּבְ ן  ּכֵ ְוַעל  ַהּכֹל,  יֹוַדַעת  ֶפׁש  ַהּנֶ ֵכן  י  ּפִ ַעל  ה, ַאף  לּום ַמה הּוא עֹוׂשֶ ּכְ יֹוֵדַע 

"ל: ּנַ ּכַ ַעת ִיּסּוִרין  ׁשְ ּבִ

ֱאֶמת  ּבֶ ֲאַזי  ּלֹו ֶאָחד,  ּכֻ ּלֹו טֹוב,  ּכֻ הּוא  ׁשֶ ְכִלית,  ַהּתַ ל ֶאל  ּטֵ ְתּבַ ּנִ ׁשֶ ּטּול  ּבִ ַעת  ׁשְ ּבִ ֱאֶמת,  ּבֶ ה  ְוִהּנֵ ד 

ְּדֵעיִנין  ִּבְסִתימּו  ִאם  ִּכי  יגֹו,  ּוְלַהִּשׂ ִלְראֹותֹו  ֶאְפָׁשר  ִאי 
ָּיה  ָהֲעִשׂ ָהעֹוַלם  ְּבֶזה  ְּכֶׁשעֹוְבִרים  ַּדְיָקא  ַהְינּו  ַּדְיָקא, 
ָׁשם  ְוָׁשם  ָהִרחּוק,  ְּבַתְכִלית  ֵמַהַּתְכִלית  ְמאֹד  ָהָרחֹוק 
ָׁשם  ַהַּתְכִלית,  ֶאל  ּוְלַכְּוָנם  ֵעיָניו  ִלְסּתֹום  ְּכֶׁשִּמְתַּגְּבִרין 
)ירמיה לא, ב(  ִּבְבִחיַנת  יגֹו  ּוְלַהִּשׂ ִלְראֹותֹו  ְיכֹוִלין  ַּדְיָקא 

"ֵמָרחֹוק ה' ִנְרָאה ִלי", 'ֵמָרחֹוק' ַּדְיָקא, עכ"ל.
נראה  וז"ל:  ז'(,  )אות  הליקוטים  בביאור  65. כתב 
הגשמיים,  העינים  שגם  הקדושים,  דבריו  מכותלי 
להביט  הדעת,  עיני  באמצעות  ועומדים  נמצאים 
ולהסתכל בהתכלית, עכ"ל. פי', אף שפשטות כל ענין 
עיני הדעת והשכל,  ההסתכלות בתכלית, היא בכח 
מ"מ מתוך דברי רבינו כאן מבואר, שיזכה אפי' בעיניו 
הגשמיות להשיג מראות וחזיונות, שיסייעו לו להשיג 

את תכלית עולם הבא גם בעולם הזה.
פי מה שהיה במהדורות הקודמות  66. הניקוד על 
כתוב 'מוטבעה', אכן בכתב יד כתוב 'מטבעה' בלי 

ו', וא"כ אפשר לקרוא כפשוטו 'ֵמִטְבָעה'.

67. וכך סיכם מוהרנ"ת ענין זה בלקוטי הלכות )נטילת 
ידים שחרית ד, ג(, וז"ל: ִעַּקר ָהֵעָצה ַהְּגדֹוָלה ָהֲאִמִּתית 

אֹו  ִּבְכָלִלּיּות  ִיְׂשָרֵאל  ַעל  ֶׁשעֹוְבִרין  ַהָּצרֹות ח"ו,  ְּבָכל 
ַמה ֶּׁשעֹוֵבר ַעל ָּכל ָאָדם ִּבְפָרִטּיּות ַרֲחָמָנא ִלְצָלן, ֶׁשֵאין 
ׁשּום ֵעָצה ְנכֹוָנה ִלְברֹוַח ֵמֶהם ִּכי ִאם ַעל ְיֵדי ַהִּבּטּול ֶאל 
ַהַּתְכִלית, ְּדַהְינּו ִלְסתֹום ֵעיָניו ְּבָחְזָקה ְוַלֲעׂשֹות ַעְצמֹו 
ְּכָיֵׁשן ּוְלַבֵּטל ַעְצמֹו ְּבַתְכִלית ַהִּבּטּול ְּכִאּלּו ֵאין ּבֹו ׁשּום 
ָהאֹור  ֶאל  ַמֲחַׁשְבּתֹו  ּוְלַבֵּטל  ְלַדֵּבק  ַרק  ְּכָלל,  ַהְרָּגָׁשה 
ַּכֲאֶׁשר  ַלֲעׂשֹות  ָאָדם  ָּכל  ָיכֹול  ְוֶזה  ִיְתָּבַרְך.  סֹוף  ַהֵאין 
ָׁשַמְעִּתי ִמִּפיו ַהָּקדֹוׁש, ִּכי ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאינֹו ָיכֹול ִלְזּכֹות 
ַהַּצִּדיִקים ַהְּׁשֵלִמים, ַאף  ְלִבּטּול ִּבְׁשֵלמּות ְּכמֹו ְּגדֹוֵלי 
ַעל ִּפי ֵכן ָיכֹול ָּכל ָאָדם ְלַבֵּטל ַעְצמֹו ֵאיֶזה ָׁשָעה ִאם 
ִיְרֶצה ֶּבֱאֶמת, ְוַעל ְיֵדי ַהִּבּטּול ִיְתַּבְּטלּו ִמֶּמּנּו ַהִּיּסּוִרים 
ְוַהָּצרֹות. ַאְך ַאַחר ָּכְך ָיכֹול ִלְהיֹות ֶׁשִּיְתַּגְּברּו יֹוֵתר ח"ו, 
ְוָצִריְך ְלִהְתַּגֵּבר ְלַבְּטָלם ַעל ְיֵדי ִחּדּוֵׁשי ַהּתֹוָרה, אֹו ַעל 
ְיֵדי ֵעֶסק ַהּתֹוָרה ְּבֵחֶׁשק ָחָדׁש, עכ"ל. )סוף דבריו הם על 

פי המבואר לקמן באות ד'(.

   ָ ֶטת א ה    ע ה
מרגיש את צער היסורים, מרוב ההכרה בחסד ובטובה הגדולה שעושה עמו הבורא ית' ביסורים, כדי 

להחזירו בתשובה ולזככו. 

"ל,  ּנַ ַעת ִיּסּוִרין ּכַ ׁשְ ֶנֶפׁש ָהָאָדם ִלְסּתֹום ֵעיָניו בחוזק ּבִ ע ּבְ ן מובן הטעם, מדוע גם בגשמיות ִנְטּבָ ְוַעל ּכֵ
ּלֹו טֹוב,  הּוא ּכֻ ְכִלית ׁשֶ לּות ַעל ַהּתַ ּכְ ָלם – ַעל ְיֵדי ַהִהְסּתַ ּסּוִרין ּוְלַבּטְ ֵדי ִלְברֹוַח ֵמַהּיִ כי עושה זאת ּכְ

י ִאם ַעל ְיֵדי  ר לאדם להסתכל ולצמצם את ראייתו בה – ּכִ לּות ַהזֹּאת ִאי ֶאְפׁשָ ּכְ ַהִהְסּתַ כפי שנתבאר ׁשֶ

ה, כי עושה  לּום ַמה הּוא עֹוׂשֶ ָהָאָדם ֵאינֹו יֹוֵדַע ּכְ "ל. ְוַאף ׁשֶ ּנַ ְסִתיַמת ָהֵעיַנִים מענייני העולם הזה65 ּכַ
כך מתוך הרגלו, בלי לדעת כלל, שעל ידי עצימת העינים הוא מרכז את דעתו בתכלית העולם הבא, ואפי' 

ֶפׁש יֹוַדַעת ַהּכֹל – שעל ידי עצימת העינים  י ֵכן ַהּנֶ גוים עוצמים את עיניהם בשעת היסורין. ַאף ַעל ּפִ

ָעה66 )הוטבע בה הטבע( – ִלְסּתֹום ָהֵעיַנִים  ן ֻמְטּבְ ישנה אפשרות לרכז דעתו בתכלית עולם הבא, ְוַעל ּכֵ

"ל. ּנַ ַעת ִיּסּוִרין67 ּכַ ׁשְ ּבִ

לעיל ביאר, שעל ידי היסורים סותם את עיניו בכח, ועי"ז הוא בורח מהיסורים, כי משיג את התכלית שכולו טוב. 
אמנם דבר זה הוא רק לשעה מועטת, ולכן, יבאר עתה כיצד יקבע בעצמו את הביטול, שעי"ז יוכל להביט בתכלית 

תמיד.

ּלֹו טֹוב,  הּוא ּכֻ ְכִלית ׁשֶ ל ֶאל ַהּתַ ּטֵ ְתּבַ ּנִ ּטּול שנעשה על ידי יסורים – ׁשֶ ַעת ּבִ ׁשְ ֱאֶמת ּבִ ה ּבֶ ד. ְוִהּנֵ
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ֵיֵצא  ן  ּכֵ י ִאם  ּכִ ּטּול,  ַהּבִ ְבִחינֹות  ּבִ ָקבּוַע  ִמיד  ּתָ ִלְהיֹות  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ַאְך  "ל.  ּנַ ּכַ ּסּוִרין  ַהּיִ ִלין  ּטְ ִנְתּבַ
ֶכל  ֵ ַהּשׂ חֹוֵזר  ׁשֶ ּכְ ן  ּכֵ ַעל  ָוׁשֹוב'.  'ָרצֹוא  ְבִחינֹות  ּבִ ּטּול  ַהּבִ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ֻמְכָרח  ן  ּכֵ ְוַעל  י,  ֱאנֹוׁשִ ֶדר  ִמּגֶ
ל  ֶכל ׁשֶ ֵ ל ֶזה ַהּשׂ ִלים, ְלַקּבֵ ֵהם ַהּכֵ ר ְלַהּמִֹחין, ׁשֶ ֶכל, ֲאַזי ִאי ֶאְפׁשָ ֵ ִלי ַהּשׂ הּוא ּכְ ּטּול ֶאל ַהּמַֹח, ׁשֶ ֵמַהּבִ
ּלֹו טֹוב,  ּלֹו ֶאָחד, ּכֻ הּוא ּכֻ ְכִלית, ׁשֶ ִחינֹות ַהּתַ הּוא ּבְ ִחינֹות 'ֵאין סֹוף', ׁשֶ י הּוא ּבְ ּטּול, ּכִ ִחינֹות ּבִ ּבְ

68. כן נוסף בכתב היד.
69. כמבואר בלקוטי הלכות שהועתק לעיל בסמוך, 
בענין  העינים מהעולם,  סתימת  והיינו שמפרש את 

בטול הרגשותיו הגשמיות של האדם.
ההרגשות  וז"ל:  פ"ט(,  )ח"א  הברית  בספר  70. כתב 
והם  הגוף,  באברי  אשר  חושים  החמישה  המה   -
בתוך  אשר  חושים  החמישה  ופנימיות  חיצוניים. 
המוח, נקרא מדמה או דמיון, כי כל החמישה חושים 
החיצוניים, נרגשים במוח על ידי הוורידים היוצאים 
מן המוח לכל האברים ולכל שטח הגוף וחלקיו, ועל 
על  במוח,  הוא  וההרגשות,  החושים  כל  שורש  כן 
כי ממנו מתפשטים לאברים החיצוניים וכו', עכ"ל. 
נמצא, שאם יבטל את הרגשותיו, ע"י ריכוז מאומץ של 
דעתו בתכלית העולם הבא ולשכוח ממציאות העולם 
הזה, עד שלא ירגיש את אבריו, לאורך זמן - דבר זה 
מוציא את האדם מגדר אנושי ויכול להשתגע ולחלות.
ָוׁשֹוב  ָרצֹוא  "ְוַהַחּיֹות  כתוב:  ביחזקאל  71. בפסוק 
"ָרצֹוא  רבותינו  פירשו  ופירש"י:  ַהָּבָזק",  ְּכַמְרֵאה 
ָוׁשֹוב" - כלהבת הכבשן שיוצאה תמיד מפי הכבשן 
וממהרות לחזור וליכנס, כך כשמוציאות ראשן מתחת 
בענין,  שמפורש  כמו  מהן  למעלה  הנטויה  הרקיע 

נרתעות מפני השכינה שלמעלה מן הרקיע, וממהרות 
להשיב את ראשן, עכ"ל. ומכאן הביא רבינו מושג זה 
בכמה תורות, והכוונה, שלאיזה זמן מבטל את עצמו 
לגמרי וסותם עיניו והרגשותיו מהעולם, אולם אחר 

כך צריך לשוב.
שכתב:  מה  לבאר,  כתב  לחכמה  72. בפרפראות 
כלי  שהוא  המוח  אל  מהביטול  השכל  שכשחוזר 
השכל, אזי אי אפשר להמוח לקבל זה השכל וכו', 
וכו'.  היסורין  של  הצער  המוח  מרגיש  זה  ומחמת 
לכאורה קשה, כי לעיל )תורה ד' אות ט'( מבואר, שגם 
מהביטול  הרשימו  אז  וכו',  וישותו  לדעתו  כששב 
אחד.  וכולו  טוב  שכולו  שידע   - להדעת  מראה 
ותירץ, שאע"פ שמרגיש בהצער והיסורים, אעפ"כ 
יודע בידיעה שלימה שגם זו לטובה. )פי', ובזה נשאר 
בשביל  מספיק  זה  אין  אמנם  טוב,  מהביטול שהכל  הרשימו  לו 

לבטל את כאב היסורים(. עוד תירץ, שיותר נראה לומר, 

שכאן מדבר מהביטול שזוכה כל אחד לבטל עצמו 
אל התכלית בשעה שבורח מן היסורים וסותם עיניו 
מחיזו דהאי עלמא, ועל כן אח"כ אי אפשר להמוחין 
שהביטול  מאחר  הרשימו',  'אור  אפילו  לקבל  שלו 
היה רק לפי שעה על ידי היסורים, אבל לעיל מדובר 
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ר  "ל. ַאְך ִאי ֶאְפׁשָ ּנַ ּסּוִרין ולא מרגיש אותם ּכַ ִלין ַהּיִ ּטְ ֱאֶמת באותה שעה ִנְתּבַ ּלֹו ֶאָחד, ֲאַזי ּבֶ ּכֻ
ּטּול של הרגשותיו ולעשות עצמו כישן ואבן דומם69,  ְבִחינֹות ַהּבִ ִמיד ָקבּוַע במדרגה אחת68 ּבִ ִלְהיֹות ּתָ
י אם יבטל את הרגשותיו הטבעיות בקביעות, לנתק את גופו מכל קשר אל  ֶדר ֱאנֹוׁשִ ן ֵיֵצא ִמּגֶ י ִאם ּכֵ ּכִ
חֹוֵזר  ׁשֶ ן ּכְ ְבִחינֹות )יחזקאל א, יד( "ָרצֹוא ָוׁשֹוב"71. ַעל ּכֵ ּטּול, ּבִ ְהֶיה ַהּבִ ּיִ ן ֻמְכָרח ׁשֶ העולם70. ְוַעל ּכֵ

ֶכל, פי', בשעת הביטול הוא מסלק את כח השכל מכלי  ֵ ִלי ַהּשׂ הּוא ּכְ ּטּול ֶאל ַהּמַֹח, ׁשֶ ֶכל ֵמַהּבִ ֵ ַהּשׂ
המוח, ולכן אינו מרגיש במוחו את ההרגשות הגופניות, אולם כשחוזר השכל אל המוח, היינו, שחוזר 

ִחינֹות  ל ּבְ ֶכל ׁשֶ ֵ ל ֶזה ַהּשׂ ִלים של השכל, ְלַקּבֵ ֵהם ַהּכֵ ר ְלַהּמִֹחין ׁשֶ להיות בגדר אנושי, ֲאַזי ִאי ֶאְפׁשָ

זו כבר לא  עד שבכח הבנה  היינו, להבין בשלמות את התכלית, שכל היסורים לטובה –  ּטּול72 –  ּבִ
ִחינֹות ֵאין סֹוף, פי',  י הּוא – השכל וההבנה בשלמות התכלית, הם ּבְ מרגישים את היסורים וכנ"ל, ּכִ

ּלֹו טֹוב, וכמו שנתבאר  ּלֹו ֶאָחד ּכֻ הּוא ּכֻ ְכִלית, ׁשֶ ִחינֹות ַהּתַ הּוא ּבְ בחינות מעל הזמן והמקום, היות ׁשֶ

שענין הביטול הוא להרגיש את בחינת עולם הבא שכולו 'הטוב והמטיב' – כבר עתה כאן בעולם, ושאין 
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ֵאִבים ַחס  ְוַהּכְ ּסּוִרין  ַהּיִ ל  ּכָ ל  ׁשֶ ה  ׁשָ ַהַהְרּגָ ר  ִעּקַ י  ּכִ ּסּוִרין.  ַהּיִ ל  ׁשֶ ַער  ַהּצַ ַהּמַֹח  יׁש  ַמְרּגִ ֶזה  ּוֵמֲחַמת 
ַהּמַֹח  יׁש  ַמְרּגִ ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ם,  ּלָ ּכֻ ָהֵאיָבִרים  ְלָכל  ִצּנֹורֹות  יֹוְצִאין  ֵמַהּמַֹח  י  ּכִ ַהּמַֹח,  ּבְ לֹום, הּוא  ְוׁשָ

הּוא: ֵאיזֹו ֵאיָבר ׁשֶ ֵאב ּבְ ַהּכְ

ה  יֹוֵתר ִמּמַ ּסּוִרין ּבְ ִרין ַהּיִ ּבְ ַהְינּו ַהּמִֹחין, ֲאַזי ִמְתּגַ ִלים, ּדְ ּטּול ֶאל ַהּכֵ חֹוֵזר ֵמַהּבִ ׁשֶ ְך, ּכְ ַאַחר ּכָ ְוַדע, ׁשֶ
ֶאָחד רֹוֶאה  ׁשֶ ּכְ ֶנֶגד ֶזה, ׁשֶ ִרים ֶזה ּכְ ּבְ ִקים ְוִנְלָחִמים ְוִנְתּגַ ְתַאּבְ ּמִ ים ׁשֶ ֵני ֲאָנׁשִ ֶדֶרְך ׁשְ ָהיּו ִמּקֶֹדם, ּכְ ֶ ּשׁ
יִנים,  ּדִ ֲעֵלי  רֹוִאין ַהּבַ ׁשֶ ּכְ מֹו ֵכן  יֹוֵתר. ּכְ ר ּבְ ּבֵ ר ָעָליו, ֲאַזי הּוא ִמְתַחזֵּק ְמֹאד, ּוִמְתּגַ ּבֵ ֲחֵברֹו ִמְתּגַ ׁשֶ
ִקים  "ל, ֲאַזי ֵהם ִמְתַחזְּ ּנַ ְכִלית ּכַ ּטּול ֶאל ַהּתַ ָלם, ַעל ְיֵדי ַהּבִ ּסּוִרין ּוְלַבּטְ ר ַעל ַהּיִ ּבֵ הּוא רֹוֶצה ְלִהְתּגַ ׁשֶ
י  ּכִ ִמּקֶֹדם,  דֹוִלים יֹוֵתר  ּגְ ּסּוִרין ֵהם  ַהּיִ ֲאַזי  ּטּול,  ב ֵמַהּבִ ָ ּשׁ ׁשֶ ּכְ ְך  ּכָ ן ַאַחר  ּכֵ ְוַעל  יֹוֵתר.  ּבְ ִרים  ּבְ ּוִמְתּגַ

"ל: רֹוֶצה ִלְברַֹח ֵמֶהם ְוַכּנַ ֶנְגּדֹו, ֵמֲחַמת ׁשֶ ִרים ּכְ ּבְ ֵהם ִמְתּגַ

כשזכה לכלול באור אין סוף, על ידי שהחזיר המלכות 
לשרשה וכו', על כן אפילו אח"כ יוכל המוחין והדעת 

לקבל לפחות 'אור הרשימו', עכ"ד.
73. עתה מבואר גודל המדרגה של בחינה זו, ולכן 
כתב מוהרנ"ת בלקוטי הלכות )ערבית ד, אמצע ז' ]והועתק 
לעיל[( שאי אפשר להשיג בחינה זו רק לשעה קלה, וגם 

לא כל אדם זוכה אליה, ע"ש.
74. כידוע היום בחכמת הרפואה, ולכן התרופות של 
משכחי הכאבים, תפקידם הוא להרדים כביכול את 

המוח, שלא יחוש בכאב ולא יודיע ליד לכאוב.
75. וראה עוד ממשל זה בשיחות הר"ן )שיחה י'(.

76. כעין ענין זה של התגברות מידת הדין כנגד הבעל 

תשובה, מבואר לקמן )תורה קט"ו(. וכמו שמבאר ענין 
זה מוהרנ"ת בלקוטי הלכות )נטילת ידים שחרית ד, טז( 
על תורה דידן, וז"ל: ָצִריְך ָּכל ָאָדם ֵליַדע ֶׁשְּבָכל ֵעת 
ֶׁשִּמְתנֹוֵצץ לֹו ֵאיֶזה ִהְתנֹוְצצּות ֱאלקּות אֹו ִאם ִנְתעֹוֵרר 
ִמְתָּגִרים  ֲאַזי  ִיְתָּבַרְך,  ְלַהֵּׁשם  ָחָדׁש  ִהְתעֹוְררּות  ְּבֵאיֶזה 
ּבֹו יֹוֵתר ְויֹוֵתר ְוָצִריְך ִלְהיֹות ָחָזק ַהְרֵּבה ְלַבל ִיּפֹל ִמֶּזה, 
ְוַאל ֶיֱחַלׁש ַּדְעּתֹו ַעל ְיֵדי ֶזה, ֲאִפיּלּו ִאם ִיְהֶיה ֵּכן ֲאָלִפים 
ְּוְרָבבֹות ְּפָעִמים ַחס ְוָׁשלֹום, ַרק ָצִריְך ְלִהְתַחֵּזק ַהְרֵּבה 
ַעל ְיֵדי ַהּתֹוָרה, ַהְינּו ֶׁשִּיְתַחֵּזק ְלַהְמִׁשיְך ִחּדּוֵׁשי ּתֹוָרה 
)לחידושי תורה(,  ָלֶזה  זֹוֶכה  ֶׁשֵאינֹו  ִמי  ַוֲאִפּלּו  ֲאִמִּתִּיים. 
ְיַחֵּזק ֶאת ַעְצמֹו ַעל ָּכל ָּפִנים ַלֲעסֹוק ַּבּתֹוָרה ְּבִהְתעֹוְררּות 
ָחָדׁש, ּוְלַקֵּים ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ִּבְפִׁשיטּות ּוְתִמימּות,
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רע וכו', ובחינה זו היא מעל הזמן ומעל המקום, והיא בחינת שכל של אין סוף73. ּוֵמֲחַמת ֶזה, כאשר חוזר 

יׁש ַהּמַֹח כעת שוב  שכלו לכלי המוח, וכבר אינו בבחינת ביטול לאין סוף הנ"ל, אלא שכל גשמי, לכן ַמְרּגִ

ַהּמַֹח,  לֹום – הּוא ּבְ ֵאִבים ַחס ְוׁשָ ּסּוִרין ְוַהּכְ ל ַהּיִ ל ּכָ ה ׁשֶ ׁשָ ר ַהַהְרּגָ י ִעּקַ ּסּוִרין, ּכִ ל ַהּיִ ַער ׁשֶ את ַהּצַ

יׁש  ם, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ַמְרּגִ ּלָ י ֵמַהּמַֹח יֹוְצִאין ִצּנֹורֹות )ורידים וגידים – 'מערכת העצבים'( ְלָכל ָהֵאיָבִרים ּכֻ ּכִ
הּוא. פי', כאשר האדם מקבל מכה ביד הוא מרגיש את הכאב ביד,  ֵאיזֹו ֵאיָבר ׁשֶ ֵאב ּבְ ַהּמַֹח את ַהּכְ

אולם, באמת הכאב במוח, אלא שהוא מורה לגוף, להרגיש את הרגשת הכאב ביד74. 

ַהְינּו  ִלים – של השכל – ּדְ ּטּול מבחינת האין סוף הנ"ל, ֶאל ַהּכֵ חֹוֵזר השכל ֵמַהּבִ ׁשֶ ְך, ּכְ ַאַחר ּכָ ְוַדע ׁשֶ
ָהיּו  ֶ ה ּשׁ יֹוֵתר ִמּמַ ּסּוִרין ּבְ ִרין ַהּיִ ּבְ ַהּמִֹחין, ֲאַזי לא רק שחוזרים היסורים שהיו לו, אלא אדרבה ִמְתּגַ
ֶאָחד  ׁשֶ ּכְ ֶנֶגד ֶזה, ׁשֶ ִרים ֶזה ּכְ ּבְ ִקים ְוִנְלָחִמים ְוִנְתּגַ ְתַאּבְ ּמִ ים ׁשֶ ֵני ֲאָנׁשִ ֶדֶרְך ׁשְ ִמּקֹוֶדם. והטעם לזה, ּכְ
יֹוֵתר כדי לנצחו, כי יודע שאם  ר ּבְ ּבֵ ר ָעָליו, ֲאַזי הּוא ִמְתַחזֵּק ְמֹאד ּוִמְתּגַ ּבֵ ֲחֵברֹו ִמְתּגַ רֹוֶאה ׁשֶ
ֲעֵלי ִדיִנים שמעוררים את היסורים על  רֹוִאין ַהּבַ ׁשֶ ּכְ מֹו ֵכן  לא יתחזק עתה בכל כוחו – יפול75. ּכְ

"ל,  ּנַ ּכַ ְכִלית  ַהּתַ ֶאל  ּטּול  ַהּבִ ְיֵדי  ַעל  ָלם –  ּוְלַבּטְ ּסּוִרין  ַהּיִ ַעל  ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ רֹוֶצה  הּוא  ׁשֶ  האדם, 

לא הרגיש  זה  ומכח  ידי שהתבטל אל התכלית  על  היסורים,   ורואים שלזמן מה הצליח להתגבר על 

ב  ָ ּשׁ ׁשֶ ְך, ּכְ ן ַאַחר ּכָ יֹוֵתר76 לייסר אותו מיד כשיוכלו, ְוַעל ּכֵ ִרים ּבְ ּבְ ִקים ּוִמְתּגַ בהם, ֲאַזי ֵהם ִמְתַחזְּ

יֹוֵתר  בכאבם  דֹוִלים  ּגְ ֵהם  ּסּוִרין  ַהּיִ ֲאַזי  להרגיש הרגשות,  וחוזר  כלי המוחין  אל  ּטּול  ֵמַהּבִ ִׂשכלו 
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ַעל  זֹּוִכין  ׁשֶ ַהּתֹוָרה  ׁשּות  ִהְתַחּדְ ְיֵדי  ַעל  ֲעֵליֶהם,  ּוִמְתַנֲחִמין  ּסּוִרין  ַהּיִ ים  ְמִקּלִ ְך  ּכָ ַאַחר  ַאְך   ה 
ּטּול,  ב ֵמַהּבִ ָ ּשׁ י ׁשֶ ְך, ַאף ַעל ּפִ "ל, ְוַאַחר ּכָ ּנַ ּטּול ּכַ א ִלְבִחיַנת ּבִ ּסּוִרין ּבָ י ַעל ְיֵדי ַהּיִ ּסּוִרין. ּכִ ְיֵדי ַהּיִ
ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ ַהּתֹוָרה.  ׁשּות  ִהְתַחּדְ ה  ַנֲעׂשֶ ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ּטּול,  ֵמַהּבִ ָאר  ׁשְ ּנִ ׁשֶ ימּו  ֵמָהְרׁשִ ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף 

ְוֹלא ֵיֵצא ִמַּדְרֵכי ַהּתֹוָרה ַחס ְוָׁשלֹום.
שעדיין  משום  מוהרנ"ת,  כתב  הדבר  77. בטעם 
לא המתיק את הדינים בשורשם, וכמבואר בלקוטי 
הלכות )ערבית ד, ג(, וז"ל: ַאף ַעל ִּפי ֶׁשִּבְׁשַעת ַהִּבּטּול 
ֲעַדִין  ְלַגְמֵרי,  ָׁשם  ַהִּדיִנים  ִנְתַּבְּטִלין  ַהַּתְכִלית –  ֶאל 
ַאַחר  ִּכי  )ושורשם(,  ִּבְמקֹוָמם  ִנְמָּתִקים  ַהִּדיִנים  ֵאין 
ּוִמְתַּגְּבִרים  ַהִּדיִנים  חֹוְזִרים  ֵמַהִּבּטּול,  ְּכֶׁשחֹוְזִרין  ָּכְך 
ְלַהְמִּתיק  ְּכֶׁשּזֹוִכין  הּוא,  ַהַהְמָּתָקה  ִעַּקר  ֲאָבל  ְּביֹוֵתר. 
ֵמַהִּבּטּול  ְּכֶׁשחֹוְזִרין  ְּדַהְינּו,  ְוָׁשְרָׁשן.  ִּבְמקֹוָמן  ַהִּדיִנים 
ִמְתעֹוְרִרים  ְוֲאַזי  ְלִהְתעֹוֵרר,  ְלַהִּדיִנים  ּכַֹח  ֵיׁש  ְוָׁשם 
ְלִהְתַּגֵּבר ְּביֹוֵתר, ֵמֲחַמת ֶׁשרֹוִאין ֶׁשרֹוִצים ְלַבְּטָלם ַעל 
ָּבֶזה,  ֶזה  ֶׁשִּנְלָחִמים  ֲאָנִׁשים  ְׁשֵני  ְּכֶדֶרְך  ַהִּבּטּול,  ְיֵדי 
ֶׁשְּכֶׁשֶאָחד רֹוֶאה ֶׁשַהֵּׁשִני ִמְתַּגֵּבר הּוא ִמְתַּגֵּבר ְּביֹוֵתר. 
ַוֲאַזי ְּכֶׁשּזֹוִכים ְלַבֵּטל ַהִּדיִנים ַעל ְיֵדי ַהּתֹוָרה ֶׁשַּמְמִׁשיִכין 
ֵמָהְרִׁשיָמה )כדלקמן בסמוך(, ֶזהּו ִעַּקר ַהְמָּתַקת ַהִּדיִנים, 
ְּבִחיַנת ַהְמָּתַקת ַהִּדיִנים ְּבָׁשְרָׁשן ּוְמקֹוָמן. ִּכי ִּבְבִחיַנת 
ַהִּבּטּול ָׁשם, ַהִּדיִנים ְּבֵטִלים ְלַגְמֵרי ְוֵאין ָלֶהם ָׁשם ׁשּום 
י ַרק ִעַּקר ֲאִחיָזָתם, הּוא ִּבְבִחיַנת 'ָוׁשֹוב'  ֲאִחיָזה ְּכָלל. ִכּ
ֲאִחיָזָתם,  ַמְתִחיל  ֶׁשָּׁשם  ֵמַהִּבּטּול,  ַהֲחָזָרה  ִּבְבִחיַנת   -
ַהּתֹוָרה  ְיֵדי  ַעל  ִּבְמקֹוָמן  ָׁשם  אֹוָתם  ּוְכֶׁשְּמַבְּטִלין 
ֶׁשַּמְמִׁשיִכין ֵמָהְרִׁשימּו, ֶזהּו ִעַּקר ְּבִחיַנת ַהְמָּתַקת ַהִּדיִנים.

וז"ל:  ח(,  ד,  שחרית  ידים  )נטילת  מוהרנ"ת  78. כתב 
ֵמֲחַמת ֶׁשְּבִחיָנה זֹאת הּוא ָּתִמיד ִּבְבִחיַנת "ְוַהַחּיֹות ָרצֹוא 
ָוׁשֹוב", ּוְכֶׁשהּוא ְּבִחיַנת 'ָוׁשֹוב' ֵאין ַהֵּכִלים ֶׁשל ַהּמִֹחין, 
ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ַהְּלבּוִׁשין, ְיכֹוִלים ְלַקֵּבל אֹור ַהְּזִריָחה ִמָּׁשם 
ָרֵאל  ְּבִיְשׂ ִמְתָּגִרין  ְוֵחילֹוָתיו  ָהַרע  ַהֵּיֶצר  ֵּכן  ְוַעל  וכו'. 
ְּביֹוֵתר, ֵמֲחַמת ֶׁשרֹוִאין ֶׁשרֹוֶצה ִלְברֹוַח ְּבָכל ַּפַעם ֶאל 
ַהַּתְכִלית, ִּבְפָרט ְּבַהַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ַהְּכֵׁשִרים ַהֲחֵפִצים 
ּוִמְׁשּתֹוְקִקים ְּביֹוֵתר ֶאל ַהַּתְכִלית ֶׁשָּבֶהם ִמְתָּגֶרה ְּביֹוֵתר, 

ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל )סוכה נב.(, עכ"ל.
לתכלית  הביטול  שענין  לעיל,  שנתבאר  79. כמו 
היסורים  את  להקל  גורם  בעצמו  הוא  טוב,  שכולו 
זו  מתכלית  חזר  הוא  שעתה  אף  כאן,  כן  ולבטלם. 
ומרגיש את היסורים ביותר כי הם מתגברים אצלו, 
מ"מ מיד שזוכה על ידם לתורה, הוא מתנחם עליהם, 

והנחמה הזו מקילה מעליו את סבל היסורים.
80. כמבואר בלקוטי הלכות )ברכת הריח ג, ב(, וז"ל: 
ִּבְבִחיַנת  הּוא  ַהִּבּטּול,  ֶׁשל  ְוָהְרִׁשימּו  ַהְּזִריָחה  ְּבִחיַנת 
)ישעיה נח, יא( "ְוִהְׁשִּביַע ְּבַצְחָצחֹות ַנְפֶׁשָך", ִּכי ַהְּזִריָחה 

ֶׁשל ַהִּבּטּול ִהיא ְּבִחיַנת 'אֹורֹות ַהַּצְחָצחֹות', עכ"ל.
81. כמבואר בלקוטי הלכות )נטילת ידים שחרית ד, יא(, 
וז"ל: ְלׁשֹון ִמְצָוה ֶׁשהּוא ְלׁשֹון ִהְתַחְּברּות, ִמְּלׁשֹון ַצְוָתא 

   ָ ֶטת א ה    ע ה
"ל. ולכן, אל יתפלא האדם  רֹוֶצה ִלְברֹוַח ֵמֶהם78 ְוַכּנַ ֶנְגּדֹו, ֵמֲחַמת ׁשֶ ִרים ּכְ ּבְ י ֵהם ִמְתּגַ ִמּקֹוֶדם77, ּכִ
העוסק בביטול זה, על כך, שאחרי הביטול התחזקו יסוריו יותר ממה שהיו לפני כן, וידע כי התחזקות זו 

היא רק לזמן מועט, כדלהלן.

יבאר, שאף שמתגברים היסורים לאחר הביטול, מ"מ מהרשימו של השמחה ששמח ביסורים, הוא זוכה להתחדשות 
התורה, ובזה מיקל יסוריו.

ּסּוִרין ּוִמְתַנֲחִמין ֲעֵליֶהם  ים ַהּיִ ְך אחר התגברות היסורים, כשזוכה על ידם לתורה, ְמִקּלִ ה. ַאְך ַאַחר ּכָ
ּסּוִרין, פי', עי"ז שזוכה מחמת היסורים לתורה, כדלהלן,  זֹּוִכין ַעל ְיֵדי ַהּיִ ׁשּות ַהּתֹוָרה ׁשֶ ַעל ְיֵדי ִהְתַחּדְ
ּסּוִרין  י ַעל ְיֵדי ַהּיִ האדם יכול להקל ולהתנחם על יסוריו, בכך שהוא רואה את הטוב שהם גורמים79. ּכִ

"ל,  ּנַ ּטּול אל התכלית שהיא העולם הבא, שמבטל כל ענייני הרגשות של עולם הזה ּכַ א ִלְבִחיַנת ּבִ ּבָ
י ֵכן  ּטּול וחוזר להיות בגדר אנושי, עם הרגשות העולם הזה, ַאף ַעל ּפִ ב ֵמַהּבִ ָ ּשׁ י ׁשֶ ְך, ַאף ַעל ּפִ ְוַאַחר ּכָ
ּטּול – שהוא 'אורות הצחצחות' הגבוהים  ָאר אצלו ֵמַהּבִ ׁשְ ּנִ ימּו – מהרושם והסימן של הקדושה ׁשֶ ֵמָהְרׁשִ
ׁשּות ַהּתֹוָרה' )כמו שיבאר(. וההתקשרות  ה 'ִהְתַחּדְ אפי' מהאצילות, כי הוא שורש הספירות80, ַעל ְיֵדי ֶזה ַנֲעׂשֶ

לזריחת הרשימו הזה, הוא ע"י שעושה רצונו של מקום )כנ"ל(, בכל מצוה ומצוה של מצוות התורה81.

  מק ָ ה  עי נים  
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דֹולֹות ְמֹאד, ַעל ְיֵדי ֶזה ִנְתַמּלֵא  ּסּוִרין ֵהם טֹובֹות ּגְ ל ַהּיִ ּכָ יג ׁשֶ ְכִלית, ְוִהּשִׂ ל ֶאל ַהּתַ ּטֵ ְתּבַ ּנִ ּטּול ׁשֶ ַהּבִ
ְמָחה. ׂשִ

ָעה  ׁשָ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ַׁשָּבת פח.( 'ּבְ מֹו ׁשֶ אֹוַרְיָתא, ּכְ ין ּדְ ִלי ֶאל ִחּדּוׁשִ ְמָחה הּוא ּכְ ְוַהּשִׂ
רֹאׁש  ָתִרים ּבְ ֵני ּכְ ים ִרּבֹוא ַמְלָאִכים, ְוָנְתנּו ׁשְ ּשִׁ ַמע" )שמות כד, ז(, ָיְרדּו ׁשִ ה ְוִנׁשְ ָרֵאל "ַנֲעׂשֶ ָאְמרּו ִיׂשְ ׁשֶ
ְמַחת  "ְוׂשִ )ישעיה לה, י(  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ָלנוּ,  ְלַהֲחִזיָרן  רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ְוָעִתיד  ְוכּו',  ָחְטאּו  ּוְכׁשֶ ֶאָחד,  ל  ּכָ
ַלת ַהּתֹוָרה. ִחיַנת ַקּבָ הּוא ּבְ ַמע", ׁשֶ ה ְוִנׁשְ ִחיַנת "ַנֲעׂשֶ ְמָחה ִהיא ּבְ ַהּשִׂ ם"'. ִנְמָצא, ׁשֶ עֹוָלם ַעל רֹאׁשָ

ְמָקְרִרין  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  "ל,  ּנַ ּכַ ּטּול  ַהּבִ ל  ׁשֶ ימּו  ָהְרׁשִ ְיֵדי  ַעל  זֹּוִכין  ׁשֶ ַהּתֹוָרה  ׁשּות  ִהְתַחּדְ ְיֵדי  ְוַעל 
ִחיַנת ִצְמאֹון  ּסּוִרין הּוא ּבְ ת ַהּיִ ׁשַ י ַהְרּגָ ֶפׁש, ּכִ ין ִצְמאֹון ַהּנֶ י ַעל ְיֵדי ֶזה ְמַכּבִ ְך, ּכִ ּסּוִרין ַאַחר ּכָ ַהּיִ

ַהּתֹוָרה,  ִמִּמְצוֹת  ּוִמְצָוה  ִמְצָוה  ָּכל  ְיֵדי  ַעל  ִּכי  ְוִחּבּור, 
ְמַצְּוִתין ּוְמַקְּׁשִרין ּוְמַחְּבִרין אֹור ַהְּזִריָחה ֶׁשל ָהְרִׁשימּו 
ֶאל ְּכֵלי ַהּמִֹחין, ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה ְמֻקָּׁשִרין ּבֹו ִיְתָּבַרְך. ּוְלֵהֶפְך 
ֲעֵבָרה ח"ו, הּוא ְלׁשֹון ָחַלף ְוָעַבר, ֶׁשַעל ְיֵדי ָהֲעֵבָרה ח"ו, 
חֹוֵלף ְועֹוֵבר ִמֶּמּנּו אֹור ָהְרִׁשימּו ַהּזֹאת. ְוַעל ֵּכן ִמְצָוה 
ּגֹוֶרֶרת ִמְצָוה ַוֲעֵבָרה ּגֹוֶרֶרת ֲעֵבָרה, ִּכי ַעל ְיֵדי ַהִּמְצָוה 
ָהְרִׁשימּו  ֶׁשל  ַהְּזִריָחה  ְלַעְצמֹו אֹור  ּוְמַחְּבִרין  ְמַקְּׁשִרין 
ִיְתָּבַרְך  ְלַהֵּׁשם  ְוִנְתַדֵּבק  ִנְתַקֵּׁשר  ֶזה  ְיֵדי  ֶׁשַעל  ַהַּנ"ל, 
ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִנְמָׁשִכין ָעָליו ְּבָכל ַּפַעם אֹור ְקֻדַּׁשת ְׁשַאר 
ַהִּמְצוֹת ְוזֹוִכין ְלַקְּיָמן, ִּכי ָּכל ַהִּמְצוֹת ִנְמָׁשִכין ִמָּׁשם. ְוֵכן 
ָרֵאל הּוא ִלְזּכֹות  ְלֵהֶפְך ַּבֲעֵבָרה ח"ו. ִּכי ִעַּקר ְקֻדַּׁשת ִיְשׂ
ַהֵאין  ְלִהְתַקֵּׁשר ּוְלִהָּכֵלל ְּבאֹור  ַהְינּו  ַהַּנ"ל,  ְלַהַּתְכִלית 
סֹוף ַעל ְיֵדי ְקֻדַּׁשת ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצוֹת ֶׁשִּנְמָׁשִכין ֵמַהְּזִריָחה 

ַהִּנְמָׁשְך ִמָּׁשם, ַאְׁשֵרי ַהִּמְׁשַּתֵּדל ְּבָכל ֵעת ְלַהְמִׁשיְך ַעל 
ַעְצמֹו אֹור ַהְּזִריָחה ַהּזֹאת, ַאְׁשֵרי לֹו. ְוַהְּבִחיָרה ָחְפִׁשית 
ְּבָכל ָאָדם, ִּכי ְּבָכל ָאָדם ֵמִאיר ּבֹו אֹור ַהְּזִריָחה ַהּזֹאת, 
ַהֵאין סֹוף,  ַּבַּמְדֵרגֹות ַהַּתְחּתֹונֹות ֵמִאיר אֹור  ִּכי ֲאִפּלּו 
ִּכי אֹור ַהֵאין סֹוף ֵאינֹו ִנְפַסק ְלעֹוָלם, ְוַכּמּוָבן ְּבִכְתֵבי 
ַקו  ְּבִחיַנת  ְמֻלָּבׁש  ָּיה  ָהֲעִשׂׂ ְּבַתְכִלית  ֶׁשֲאִפּלּו  ַהֲאִריַז"ל 

ַהָּמאֹור ַהִּנְמָׁשְך ֵמֵאין סֹוף, עכ"ל.
82. בסמוך יבאר, שהיסורים הם כמו מלח, והאוכל 
מלח גרונו נצרב ונשרף ומרגיש צמאון גדול, וצריך 
לקרר את עצמו על ידי שתיית המים. וכן ברוחניות, 
צריבת  את  מקררת  והיא  מים,  בחינת  היא  התורה 
שהאדם  הגשמי  הכאב  את  גם  ומרגיעה  היסורים, 

מרגיש.

   ָ ֶטת א ה    ע ה
יג באותה  ְכִלית, ְוִהּשִׂ ל ֶאל ַהּתַ ּטֵ ְתּבַ ּנִ ּטּול ׁשֶ י ַעל ְיֵדי ַהּבִ והטעם, שהביטול גורם לחידושי תורה הוא, ּכִ

דֹולֹות ְמֹאד להזכירו לחזור בתשובה ולהזדכך מעוונותיו,  ּסּוִרין ֵהם טֹובֹות ּגְ ל ַהּיִ ּכָ שעה של הביטול ׁשֶ

אֹוַרְיָתא', כי ע"י השמחה הוא נעשה  ין ּדְ ִלי ֶאל 'ִחּדּוׁשִ ְמָחה הּוא ּכְ ְמָחה. ְוַהּשִׂ א ׂשִ ַעל ְיֵדי ֶזה ִנְתַמּלֵ
ָרֵאל  ָאְמרּו ִיׂשְ ָעה ׁשֶ ׁשָ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )שבת פח.(: ּבְ מֹו ׁשֶ כלי קיבול לחידושי תורה, ּכְ

ל ֶאָחד –  ֹראׁש ּכָ ָתִרים ּבְ ֵני ּכְ ים ִרּבֹוא ַמְלָאִכים ְוָנְתנּו ׁשְ ּשִׁ ָמע", ָיְרדּו ׁשִ ה ְוִנׁשְ )שמות כד, ז( "ַנֲעׂשֶ

ָחְטאּו ְוכּו' ירדו מאה ועשרים ריבוא מלאכי חבלה ופירקום  אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע, ּוְכׁשֶ

ֱאַמר: )ישעיה לה, י( "ופדויי ה' ישובון ובאו ציון ברינה,  ּנֶ רּוְך הּוא ְלַהֲחִזיָרן ָלנּו, ׁשֶ דֹוׁש ּבָ וכו', ְוָעִתיד ַהּקָ

ם", שמחה שכבר היתה מעולם – על ראשם, )עד כאן הגמ' בשבת(. פי', השמחה  ְמַחת עֹוָלם ַעל ֹראׁשָ ְוׂשִ
ה  ִחיַנת 'ַנֲעׂשֶ ְמָחה ִהיא ּבְ ַהּשִׂ שהיתה להם כבר בקבלת נעשה ונשמע – היא זו שתחזור להם. ִנְמָצא, ׁשֶ

ַלת ַהּתֹוָרה. על ידי הביטול אל התכלית, שמשאירה בשכל האדם רושם  ִחיַנת ַקּבָ הּוא ּבְ ַמע', ׁשֶ ְוִנׁשְ
וסימן, הוא יודע שכל היסורין הם טובות גדולות, וזוכה עי"ז לשמחה, והשמחה היא כלי לחידושי תורה.

"ל, ַעל ְיֵדי  ּנַ ּטּול ּכַ ל ַהּבִ ימּו ׁשֶ זֹּוִכין ַעל ְיֵדי ָהְרׁשִ ׁשּות ַהּתֹוָרה הבאה מהשמחה, ׁשֶ ְוַעל ְיֵדי ִהְתַחּדְ
י ַעל ְיֵדי ֶזה  ְך – היינו אחר שהם התגברו בשובו מהביטול, ּכִ ּסּוִרין82 ַאַחר ּכָ ֶזה ְמָקְרִרין את צריבת ַהּיִ
ֶפׁש' – ענין הצמאון  ִחיַנת 'ִצְמאֹון ַהּנֶ ּסּוִרין הּוא ּבְ ת ַהּיִ ׁשַ י ַהְרּגָ ֶפׁש. ּכִ ין ִצְמאֹון ַהּנֶ )החידושי תורה( ְמַכּבִ
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ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ִיּסּוִרין,  ִחיַנת  ּבְ ּוְמִליחּות הּוא  ְמִליחּות,  ְיֵדי  ַעל  אֹון הּוא  ִצּמָ י  ּכִ ֶפׁש,  ַהּנֶ
ֶכל,  ֵ ת ַהּשׂ ֶפׁש ִהיא ּבַ ַהּנֶ י  ּכִ ִיּסּוִרין'.  ּבְ ִרית  ְוֶנֱאַמר ּבְ ֶמַלח,  ּבְ ִרית  ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ְּבָרכֹות ה.( 'ֶנֱאַמר ּבְ
לֹא  ּבְ ם  "ּגַ תּוב )ִמְׁשֵלי יט, ב(  ּכָ ׁשֶ ּוְכמֹו  ָנּה,  ּוְמַתּקְ ָלּה  ַגּדְ ּמְ ׁשֶ ֶכל,  ֵ ַהּשׂ ְיֵדי  ַעל  ֶפׁש, הּוא  ַהּנֶ ּדּול  ּגִ ר  ִעּקַ י  ּכִ
ֶכל, ֲאַזי הּוא  ֵ ם ַהּשׂ ְפּגָ ּנִ ׁשֶ רֹות. ֲאָבל ּכְ ה ּפֵ ֵלמּות, ֲאַזי הּוא עֹוׂשֶ ׁשְ ֶכל ּבִ ֵ ַהּשׂ ַעת ֶנֶפׁש לֹא טֹוב". ּוְכׁשֶ ּדַ

שם(,  )ברכות  אגדות  בחידושי  המהרש"א  83. פירש 
שנכנס  דהיינו  הבשר,  את  שממתקת  מלח  וז"ל: 
כך  הבשר.  את  וממתקת  ממנו  הדם  ומוציא  בבשר 
רתיחת  ממנו  ומוציא  דאדם,  בבשר  נכנסין  היסורין 
הדם המביאו לידי חטא – ועונותיו מתמרקין ממנו, 
המלח,  ידי  על  הבשר  של  המיתוק  זה  וכפי  עכ"ל. 
הוא שמכשיר ומתקן אותו לאכילה מאיסור דם. עוד 
יש לפרש, שממתקת את הבשר, היינו שנותנת טעם 
טעים באכילה, וכמו שכתוב )איוב ו, ו( "ֲהֵיָאֵכל ָּתֵפל 

ִמְּבִלי ֶמַלח". 
84. שהיא המדרגה התחתונה מחמש המדרגות של 
הנשמה )שנזכרו בברכות י.(, שנקאים במדרש )בראשית רבה 

יד, ט( 'נפש-רוח-נשמה-חיה-יחידה'.

הוא מקביל לספירת החכמה – פרצוף  85. ה'שכל' 
פרצוף  המלכות –  לספירת  מקבילה  וה'נפש'  אבא, 

מהימנא  ברעיא  מהזוהר  ידוע  וכבר  )הבת(.  הנוקבא 
יט(:  ג,  )משלי  הפסוק  על  רנו:(,  דף  )ח"ג  פינחס  פרשת 
"ה' ְּבָחְכָמה ָיַסד ָאֶרץ" – שזו בחינת 'אבא יסד ברתא' – 

שלידת הבת מתייחסת אל אבא בדוקא, ע"ש.
86. פרפראות לחכמה, וביאר עוד: כשהשכל בשלמות 
זוכה לדיבורים שיהיה להם שלמות, שיהיו בבחינת 
אחדות ויהיו מקושרים תמיד בנפש, וכמבואר לעיל 
)אות ב'(, והם בעצמן בחינת הפירות של הנפש, בבחינת 

)בראשית ב, ז( " ַוְיִהי ָהָאָדם ְלֶנֶפׁש ַחָּיה", 'לרוח ממללא', 

כי מוצא הדיבור הוא מהנפש. ]נמצא, שגם כאן מרמז 
רבינו על ענין האחדות שבדיבורי התפילה[. והנפש 
הוא בחינת 'גן', בבחינת )ירמיה לא, יא( "ְוָהְיָתה ַנְפָׁשם 
ָרֶוה" )היפך הצמאון( כמבואר בסוף התורה, ובגן  ְּכַגן 
הזה גדלים פירות נפלאים ושושנים וציצים ופרחים 
נאים )בחינת השדה העליונה הנ"ל(, שהם בחינת הדיבורים 

   ָ ֶטת א ה    ע ה
הוא הרגשת חיסרון בין בגשמיות ובין ברוחניות, והיסורים גורמים לאדם צמאון, דהיינו שהוא צמא לדבר 

י כמו  שירגיע את כאבו, וענין זה נקרא 'צמאון הנפש', שהנפש מחפשת מה יועיל לה לכאב היסורים, ּכִ

אֹון הגשמי למים – הּוא נוצר ַעל ְיֵדי ְמִליחּות, שאכל מאכל מלוח ונעשה צמא, או שלא שתה הרבה  ִצּמָ
ִחיַנת  זמן מים, שאז מתגברות הליחות המלוחות בגופו, כך גם ברוחניות, ּוביאור הענין: ְמִליחּות הּוא ּבְ

ֶמַלח, דכתיב )ויקרא  ִרית" ּבְ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה בגמרא )ברכות ה.(: ֶנֱאַמר "ּבְ מֹו ׁשֶ ִיּסּוִרין, ּכְ
ִיּסּוִרין – בפרשת התוכחות, אחרי צ"ח קללות  ִרית ּבְ ב, יג( "ולא תשבית מלח ברית אלהיך", ְוֶנֱאַמר ּבְ

נאמר )דברים כח, סט(: "אלה דברי הברית", מה 'ברית' האמור ב'מלח' – מלח ממתקת את הבשר83, אף 'ברית' 

האמור ב'יסורין' – יסורין ממרקין כל עוונותיו של אדם. ורמוז בדברי הגמרא, שהיסורין הם בחינת 'מליחות', 

ומליחות גורמת צמאון.

ֶכל85, והסיבה  ֵ ת ַהּשׂ ֶפׁש' ִהיא ּבַ י ַה'ּנֶ והטעם שעיקר הרגשת הצמאון מחמת היסורין הוא ב'נפש'84, ּכִ

ָנּה, ּוְכמֹו  ָלּה ּוְמַתּקְ ַגּדְ ּמְ ֶכל, ׁשֶ ֵ ֶפׁש הּוא ַעל ְיֵדי ַהּשׂ ּדּול ַהּנֶ ר ּגִ י ִעּקַ שהנפש נחשבת לבת השכל, ּכִ

לֹא ַדַעת ֶנֶפׁש לֹא טֹוב" – 'אין טוב לאדם שהוא בלא תורה' )רש"י(, והרי  ם ּבְ תּוב )משלי יט, ב(: "ּגַ ּכָ ׁשֶ
ֵלמּות, ֲאַזי הּוא  ׁשְ ֶכל ּבִ ֵ ַהּשׂ שהדעת – השכל של התורה, הוא שמגדל ומתקן את הנפש של האדם. ּוְכׁשֶ

רֹות, פי', כשהשכל בשלמות, הוא מגדל ומתקן את הנפש כראוי והנפש יכולה לעשות פירות –  ה ּפֵ עֹוׂשֶ
שהם הדיבורים )כמבואר לעיל בדרשת הפסוק "לנפש חיה" – לרוח ממללא שהוא כח הדיבור(. ואז אין לנפש צמאון – שהוא 

בחינת חיסרון, כי השכל בשלמות86. 
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ֵאין  ין ַעל ְיֵדי ׁשֶ יׁשִ ְרּגִ ּמַ ּסּוִרין ׁשֶ ִחיַנת ַהּיִ ִרי ִלְמֵלָחה" )ְּתִהִּלים קז, לד(. ְוַהְמִליחּות, הּוא ּבְ ִחיַנת "ֶאֶרץ ּפְ ּבְ
"ל, ַעל  ׁשּות ַהּתֹוָרה ַהּנַ "ל. ְוַעל ְיֵדי ַהִהְתַחּדְ ּנַ ֶפׁש ּכַ ִחיַנת ִצְמאֹון ַהּנֶ "ל, ְוהּוא ּבְ ּנַ ֵלמּות ּכַ ׁשְ ֶכל ּבִ ֵ ַהּשׂ
ְוֶזה  ִים".  ַלּמַ ְלכּו  ל ָצֵמא  ָכּ ְבִחינֹות )ְיַׁשְעָיה נה, א( "הֹוי  ּבִ אֹון,  ּמָ ַהּצִ ין  ּוְמַכּבִ ּסּוִרין,  ַהּיִ ְמָקְרִרין  ֶזה  ְיֵדי 

הקדושים, כמבואר לעיל )אות ב'(. ועל כן כשהנשמות 
על התכלית  ידי שזוכין להסתכל  על  פירות,  עושין 
שאח"כ  ]ואף  עלמא,  דהאי  מחיזו  עיניהם  ולסתום 
חוזרים מהביטול הזה חזרה, בכל אופן הביטול שהיה 
באותה שעה מועיל לשלמות השכל, שהנפש תעשה 
פירות[, אזי מאירין עיני בעל השדה ויכול להסתכל 

בכל אחד ואחד ולהביאו אל התכלית הטוב. 
87. כמבואר בפרפראות לחכמה, וז"ל: אבל כשאין 
עושין פירות חס ושלום, וזה מחמת שלא זכו לסתום 
הנפש  אזי  בשלמות,  עלמא  דהאי  מחיזו  עיניהם 
בבחינת "ֶאֶרץ ְּפִרי ִלְמֵלָחה", היינו הרגשות היסורים 
שהם בחינת מליחות. וגם אצל הבעל השדה נתחשכין 
עיניו חס ושלום, על ידי בחינת הבכיה שהוא קלקול 
הראות כדלעיל )אות ב'(, וגם זה בחינת מליחות, כי 
הדמעות הם מים מלוחים – בחינת צמאון, כמבואר 

לעיל )תורה נ"א(.
ֵבי  ְ 88. הפסוק בשלמות: "ֶאֶרץ ְּפִרי ִלְמֵלָחה ֵמָרַעת יֹשׁש
ָבּה", ובמצודת דוד פירש: "ֶאֶרץ ְּפִרי" – הארץ העושה 
פרי תהיה נהפך להיות עפרה מלוח בל יעשה פרי. 

"ֵמָרַעת" – ר"ל לא על חנם יעשה זאת, כי אם בעבור 
רעת יושביה – וגמולם הוא משלם.

89. כמבואר בלקוטי הלכות )ערבית ד, ג(, וז"ל: ִעַּקר 
ִּבְמקֹוָמן  ַהִּדיִנים  ְלַהְמִּתיק  ְּכֶׁשּזֹוִכין  הּוא   - ַהַהְמָּתָקה 
ְוָׁשְרָׁשן, ְּדַהְינּו ְּכֶׁשחֹוְזִרין ֵמַהִּבּטּול ְוָׁשם ֵיׁש ּכַֹח ְלַהִּדיִנים 
ְיֵדי  ַהִּדיִנים ַעל  ְלַבֵּטל  ַוֲאַזי ְּכֶׁשּזֹוִכים  ְלִהְתעֹוֵרר וכו'. 
ַהְמָּתַקת  ִעַּקר  ֶזהּו  ֵמָהְרִׁשיָמה –  ֶׁשַּמְמִׁשיִכין  ַהּתֹוָרה 
ַהִּדיִנים, ְּבִחיַנת ַהְמָּתַקת ַהִּדיִנים ְּבָׁשְרָׁשן ּוְמקֹוָמן. ִּכי 
ִּבְבִחיַנת ַהִּבּטּול, ָׁשם ַהִּדיִנים ְּבֵטִלים ְלַגְמֵרי ְוֵאין ָלֶהם 
ואין  ברצוא,  כשהוא  רק  זה  )אמנם,  ְּכָלל  ֲאִחיָזה  ׁשּום  ָׁשם 
'ָוׁשֹוב'  ִּבְבִחיַנת  ֲאִחיָזָתם הּוא  ִעַּקר  ַרק  זה קבוע לזמן(. 

ֲאִחיָזָתם,  ַמְתִחיל  ֶׁשָּׁשם  ֵמַהִּבּטּול,  ַהֲחָזָרה  ִּבְבִחיַנת 
ַהּתֹוָרה  ְיֵדי  ַעל  ִּבְמקֹוָמן  ָׁשם  אֹוָתם  ּוְכֶׁשְּמַבְּטִלין 
ֶׁשַּמְמִׁשיִכין ֵמָהְרִׁשימּו )שהיא השמחה(, ֶזהּו ִעַּקר ְּבִחיַנת 

ַהְמָּתַקת ַהִּדיִנים, עכ"ל.
בעצמו  שזה  ו'(,  )אות  הלקוטים  בביאור  90. כתב 
ידי  על  הנשמות  שהם  האילנות  השקאת  של  הענין 

בעל השדה המוזכר לעיל )סוף אות א'(.
91. ומבואר היטב, מסדר דבריו הקדושים ומעומק 
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ֶכל מחמת העוונות, וכשיש לו יסורים הוא אינו מבטל את עצמו לתכלית, אפי' למשך  ֵ ם ַהּשׂ ְפּגָ ּנִ ׁשֶ ֲאָבל ּכְ
ִחיַנת  שעה אחת )ברצוא ושוב(, אזי ממילא אין השכל יכול  לגדל ולתקן את הנפש כראוי87, ֲאַזי הנפש הּוא ּבְ

בחינת 'נפש', תעשה פרי, היא  ִלְמֵלָחה"88, פי', במקום שהארץ –  ִרי –  ּפְ "ֶאֶרץ  הכתוב )תהלים קז, לד( 

ּסּוִרין,  ִחיַנת ַהּיִ ִליחּות הזו של הנפש, כשאין לה דיבורים, הּוא ּבְ עושה מלח הגורם לצמאון הנפש, ְוַהּמְ

"ל, כשאינו יכול )אפי' לשעה אחת( לבטל את עצמו לתכלית  ּנַ ֵלמּות ּכַ ׁשְ ֶכל ּבִ ֵ ֵאין ַהּשׂ ין ַעל ְיֵדי ׁשֶ יׁשִ ְרּגִ ּמַ ׁשֶ
"ל. פי', שהנפש חסרה  ּנַ ֶפׁש' ּכַ ִחיַנת 'ִצְמאֹון ַהּנֶ ולסתום עיניו מענייני הרגשות העולם הזה, ְוהּוא ּבְ

וצמאה, מחמת שאין השכל שלם להגדילה, והרגשת צמאון הנפש היא המליחות, בחינת היסורים כנ"ל.

לאחר שנתבאר, שצמאון הנפש נעשה מחמת שאין השכל בשלמות ולכן יש מליחות של יסורים, יבאר, שהתורה 
היא בחינת מים, ומכבה את הצמאון הזה, וממילא היסורים בטלים.

"ל הבאה על ידי השמחה מהרשימו של הביטול אל התכלית89, ַעל  ׁשּות ַהּתֹוָרה ַהּנַ ְוַעל ְיֵדי ַהִהְתַחּדְ
אֹון - בחינת המלח של היסורים, וענין זה הוא  ּמָ ין ַהּצִ ּסּוִרין, ּוְמַכּבִ ְיֵדי ֶזה ְמָקְרִרין את כאב צריבת ַהּיִ
ִים"90, ו'אין מים אלא תורה' )בבא קמא יז.(, ועל כן  ל ָצֵמא ְלכּו ַלּמַ ְבִחינֹות הכתוב )ישעיה נה, א(: "הֹוי ּכָ ּבִ
התורה שהיא בחינת 'מים', כשהוא לומדה )בחינת שתיה(, היא מקררת ומכבה את צמאונו. היינו, שהיא מקררת 

את היסורים, שהם בחינת מלח המצמיא את הנפש91.
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ּסּוִרין, זֹוֶכה  י ַעל ְיֵדי ַהּיִ ֶדּנּו", ּכִ ֶרּנּו ָיּּה ּוִמּתֹוָרְתָך ְתַלּמְ ַיּסְ ר ּתְ ֶבר ֲאׁשֶ ֵרי ַהּגֶ ִחינֹות )ְּתִהִּלים צד, יב( "ַאׁשְ ּבְ
ְך  ּכָ ַאַחר  זֹּוֶכה  ׁשֶ ּכְ ָראּוי,  ּכָ ָלם  ְוִקּבְ ּסּוִרין  ַהּיִ ְיֵדי  ַעל  ַעל  ּפָ ׁשֶ ִסיָמן  ְוֶזה  "ל.  ּנַ ּכַ ַהּתֹוָרה  ׁשּות  ְלִהְתַחּדְ
ּסּוִרין, ְוַעל ְיֵדי ֶזה  ְכִלית ַעל ְיֵדי ַהּיִ ּטּול ֶאל ַהּתַ ָכה ִלְבִחינֹות ּבִ זָּ זֶּה ִסיָמן ׁשֶ אֹוַרְיָתא, ׁשֶ ין ּדְ ְלִחּדּוׁשִ

"ל: ּנַ ּכַ ימּו  אֹוַרְיָתא, ַעל ְיֵדי ָהְרׁשִ ין ּדְ ָזָכה ְלִחּדּוׁשִ

ָכל ֶאָחד  ל ּבְ ּכֵ ֵדה צֹוִפים", ֲאַזי ָיכֹול ְלִהְסּתַ ְבִחינֹות "ׂשְ ֵעיָניו ְמִאירֹות, ּבִ ׁשֶ "ל, ּכְ ֶדה ַהּנַ ָ ַעל ַהּשׂ ו ְוַהּבַ
ֲעַדִין  תֹו  ִפּלָ ּתְ ֵאין  ֲאַזי  ְכִלית,  ֵמַהּתַ ָרחֹוק  ׁשֶ ֶאָחד  ּבְ רֹוֶאה  ּוְכׁשֶ ְכִלית.  ַהּתַ ְוֶאָחד, ִאם הּוא ָקרֹוב ֶאל 
ָבה, ׁשֹוֵכַח  סֹוף ַהּתֵ עֹוֵמד ּבְ ה. ּוְכׁשֶ ִפּלָ ל ַהּתְ י ֵאינֹו ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ֶאָחד ִמּכָ "ל, ּכִ ּנַ ָראּוי ּכַ ֵלמּות ּכָ ׁשְ ּבִ

דברי הלקוטי הלכות והפרפראות לחכמה, שהסדר 
כדי  שהם  בודאי  יסורים,  לאדם  כשיש  כך:  הוא 
כן,  וכשחושב  עוונותיו.  ולמרק  בתשובה  לעוררו 
תכלית  אל  ולבוא  מחשבתו  להעמיק  יכול  הוא 
עולם הבא, כי יבין שהכל הוא לטובתו, ובזה הוא 
בא לביטול ההרגשה וסתימת עיניו מענייני העולם 
הזה. אלא, שאי אפשר להתמיד בענין זה, כדי שלא 
מהביטול  לחזור  השכל  וצריך  האנושי,  מגדר  יצא 
היסורים  עליו  מתגברים  מיד  ואז,  המוח.  כלי  אל 
מאוד, מחמת שניסה לברוח מהם וכו' כנ"ל. אמנם 
מכח ה'רשימו' של הביטול – בא אל שמחה גדולה, 

שהם  תורה,  חידושי  אל  אותו  מביאה  שהשמחה 
בחינת מים, והם מכבים את הצמאון הבא ממליחות 
היסורים. ]בסיכום זה מבואר היטב מהלך התורה, 
ואיך שכל שלב נצרך, ובזה מתורצים כמה קושיות 

בהבנת תורה דידן, ודו"ק[.
92. במצודות דוד שם פירש: "ַאְׁשֵרי ַהֶּגֶבר" – אשרי 
ובזה  המייסרם,  הוא  ה'  אשר  המעונים,  להצדיקים 
מלמד אותנו מתורתו, ר"ל בזה מגלה אוזן לעשות 
)דף ה.(, איתא:  את דבר התורה, ע"כ. ובגמ' ברכות 
תניא רבי שמעון בן יוחאי אומר, שלוש מתנות טובות 
נתן הקדוש ברוך הוא לישראל, וכולן לא נתנן אלא 

   ָ ֶטת א ה    ע ה

י ַעל ְיֵדי  ֶדּנּו"92, ּכִ ּה ּוִמּתֹוָרְתָך ְתַלּמְ ֶרּנּו ּיָ ַיּסְ ר ּתְ ֶבר ֲאׁשֶ ֵרי ַהּגֶ ִחינֹות הכתוב )תהלים צד, יב(: "ַאׁשְ ְוֶזה ּבְ
"ל, פי', שהיסורין מביאים אותו למחשבה על התכלית, וכשחוזר,  ּנַ ׁשּות ַהּתֹוָרה ּכַ ּסּוִרין זֹוֶכה ְלִהְתַחּדְ ַהּיִ
בא ליסורים גדולים יותר, אבל בכח הרשימו של הביטול לתכלית – בא לשמחה המביאה להתחדשות 

אֹוַרְיָתא –  ין ּדְ ְך ְלִחּדּוׁשִ זֹּוֶכה ַאַחר ּכָ ׁשֶ ָראּוי, ּכְ ָלם ּכָ ּסּוִרין ְוִקּבְ ַעל ַעל ְיֵדי ַהּיִ ּפָ התורה. ְוֶזה ִסיָמן ׁשֶ

ּסּוִרין, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ָזָכה  ְכִלית ַעל ְיֵדי ַהּיִ ּטּול ֶאל ַהּתַ ָכה ִלְבִחינֹות ּבִ זָּ זֶּה ִסיָמן ׁשֶ לחידושי תורה93, ׁשֶ

"ל,  ּנַ ימּו – הרושם והסימן שנשאר בשכלו מהביטול אל התכלית ּכַ אֹוַרְיָתא94 – ַעל ְיֵדי ָהְרׁשִ ין ּדְ ְלִחּדּוׁשִ
כי בא על ידו לשמחה, המביאה לחידושי תורה.

קודם שיבאר את סוד הגמ' 'מנצפ"ך צופים אמרום', יקדים את מה שביאר בענין 'בעל השדה', ואיך על ידו נעשית 
כל התפילה אחת.

ֵדה צֹוִפים', כמבואר לעיל )אות ב'(, שדבר  ְבִחינֹות 'ׂשְ ֵעיָניו ְמִאירֹות ּבִ ׁשֶ "ל, ּכְ ֶדה ַהּנַ ָ ַעל ַהּשׂ ו. ְוַהּבַ
זה נעשה בשעה שהנשמות הגדלות בשדה עושות רצונו של מקום בתורה ומצוות – בחינת 'שהאילנות 

ְכִלית להיות  ַהּתַ ְוֶאָחד, ִאם הּוא ָקרֹוב95 ֶאל  ָכל ֶאָחד  ּבְ ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ עושים פירות', ֲאַזי הוא ָיכֹול 

מבוטל מהרגשות העולם הזה, על ידי שסותם את עיניו מענייני עולם הזה, להרגיש את הטוב, שישנם אפי' 

ביסורים – לפחות בבחינה של 'רצוא ושוב' )כדלעיל אות ד'(. ומי שיש לו בחינה זו, יכול לעשות מכל התפילה - 

ְכִלית, פי', שנתרחק  ָרחֹוק ֵמַהּתַ ֶאָחד ׁשֶ רֹוֶאה בעל השדה ּבְ אחת, כי על ידי הביטול הוא מעל לזמן96. ּוְכׁשֶ

הרבה ב'שוב' שלו מהתכלית, שהוא רחוק עתה מבחינת הביטול מהרגשות עולם הזה שהיה לו97, ֲאַזי ֵאין 

עֹוֵמד  ה, ּוְכׁשֶ ִפּלָ ל ַהּתְ י ֵאינֹו ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ֶאָחד ִמּכָ "ל – ּכִ ּנַ ָראּוי98 ּכַ ֵלמּות ּכָ ׁשְ תֹו ֲעַדִין ּבִ ִפּלָ ּתְ
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על ידי יסורין, אלו הן: תורה, ארץ ישראל והעולם 
הבא, תורה מנין, שנאמר "ַאְׁשֵרי ַהֶּגֶבר ֲאֶׁשר ְּתַיְּסֶרּנּו 

ָּיּה ּוִמּתֹוָרְתָך ְתַלְּמֶדּנּו" וכו', עכ"ל.
93. כמבואר בגמ' בברכות )דף ה.(, שבחינת יסורין של 
אהבה הם כשאין בהם ביטול תורה, אף שבמציאות 
כל יסורין יש בהם ביטול תורה, שהרי שוכב ומתאנח 
בכאביו ואיך יכול ללמוד תורה באותה שעה, וכמבואר 
בגמ' בבא מציעא )דף פד:( 'בצפרא אמר להו זילו מפני 
ביטול תורה'. אלא הכוונה כפי שמבואר כאן, שעל ידי 
היסורים הוא עושה את כל הבחינות הנ"ל של ביטול 
לחידושי  בא  הרשימו  של  ובשמחה  ושוב,  ברצוא 
תורה, נמצא שאין בהם ביטול תורה, כי אף שהיה 
ביטול תורה לשעה, מ"מ השיג על ידם הרבה יותר 

חידושי תורה, עד שאין כאן ביטול תורה.
94. מבואר שהסימן לכך שזכה לביטול, הוא רק אם 
זכה לחידושי תורה, אבל אם לא זכה לחידושי תורה, 
שלכאורה  וקשה,  אמיתי.  לביטול  זכה  שלא  סימן 
הסימן הגדול הוא, אם לא הרגיש את כאב היסורין, 
התלוי בכך שהביטול היה גמור? וי"ל, שלבטל את 
דומות  נוספות שהן  בדרכים  אפשר  הכאב,  הרגשת 
לענין הביטול, כמו ע"י ריכוז במחשבה עמוקה, לא 
ניתוח  לעבור  ואפשר  ויסורים,  כאב  שום  מרגישים 
בבשר החי ולא להרגיש שום יסורים, כידוע ממעשיות 
כאלה מגדולי ישראל ולהבדיל גם אצל אומות העולם. 
אולם, אין זה הביטול שרבינו מדבר עליו, כי רבינו 
דהיינו  התכלית',  אל  'ביטול  של  מדרגה  על  מדבר 
ומתוך  גמורה,  טובה  הם  שהיסורים  באמת  להבין 
הרגשת הטוב, מתבטל אל התכלית של העולם הבא, 
ומחמת זה אינו מרגיש יסורים. ולכן, כדי לדעת ודאי 
לדעת  היחידי  שהסימן  רבינו,  אמר  לביטול,  שזכה 
שהגיע לשלמות הביטול לתכלית, הוא, שאחר שחזר 
אל עצמו מהביטול, בא מכח הרשימו לשמחה גדולה 

מאוד, וממנה בא לחידושי תורה.
95. תיבת 'קרוב' היא בדקדוק גדול, כי מדבר על מי 
שזכה לתכלית ב'רצוא', על ידי סתימת עיניו מענייני 
העולם בשעת היסורים, ועתה הוא ב'שוב', כי לא יכול 
להישאר כל הזמן בבחינה זו וכנ"ל, ולכן א"א להשיג 

יותר  מ'קרוב'. )וע' בהערה בסמוך קישור וביאור הדברים(.
96. ענין זה נתבאר לעיל )סוף אות ב'(, שהכח לעשות 
אחד מכל התפילה, הוא כאשר אומר את האות והתיבה 

הבאה, עדיין האות והתיבה הקודמת עומדות בזכרונו 
בכח, כאילו אומר אותן עתה שאז נמצא שלא נפרד 
מהם. אלא שבעולם הזה, כל אות ותיבה נאמרת בזמן 
אחר, וחילוק הזמנים בין תיבה לתיבה, גורם - שמה 
נפרד  כי הוא  שנאמר לפי רגע אינו קיים עוד עתה, 
ממנו. והתיקון לזה, הוא בחינת הביטול לעולם הבא, 
ט(  יד,  )זכריה  שכתוב  כמו  זמן,  של  בחינה  אין  ששם 
"ַּבּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ה' ֶאָחד ּוְׁשמֹו ֶאָחד" – הכל באחדות 
ובטל להקב"ה והכל טוב. אז יכול לזכות לכח זיכרון 
עדיין  אמר,  שכבר  התפילה  שתיבות  כך,  כל  חזק 
הבאות.  התיבות  אמירת  בשעת  גם  בחזקה  מאירות 
ונתבאר, שזה נעשה על ידי היסורים, שרואה את הטוב 
התכליתי שבהם, עד שאינו מרגיש ביסורים כלל. ואפי' 
שצריך אחר כך לחזור להרגשותיו הגופניות, ולחזור 
לכלי המוחין של העולם הזה, ומרגיש את היסורים 
לו  שהאיר  והזריחה  הרשימו  מכח  מ"מ  בתוקף, 
הביטול,  זוכה לשמחה על הביטול ועל ידה לחידושי 
תורה, שהם בחינת מים המשקים את צמאון הנפש 
ממליחות היסורים. הרי, שגם ב'שוב' מהביטול אל 
התכלית, הוא עדיין 'קרוב אל התכלית', ויכול לעשות 

'אחד' מהתפילה בכח הזיכרון.
זכו  שלא  לגמרי,  לרחוקים  הכוונה  אין  97. אכן 
בכלל לביטול על ידי סתימת עיניהם מענייני העולם 
הזה, כי עיני בעל השדה אינם על אלו, והם בחינת 
וז"ל:  לחכמה,  בפרפראות  כמפורש  בוכים'.  'שדה 
להסתכל  שזוכין  ידי  על  פירות,  עושין  כשהנשמות 
על התכלית ולסתום עיניהם מחיזו דהאי עלמא, אזי 
אחד  בכל  להסתכל  ויכול  השדה  בעל  עיני  מאירין 
ואחד ולהביאו אל התכלית הטוב כנ"ל, )היינו שיכול 
להתפלל – ולעשות מכל התפילה אחד(. אבל כשאין עושין 

פירות חס ושלום, וזה מחמת שלא זכו לסתום עיניהם 
מחיזו דהאי עלמא בשלמות, גם אצל הבעל השדה 

נתחשכין עיניו ח"ו.
98. נקט לשון "ִּבְׁשֵלמּות ָּכָראּוי", כי בודאי רוב רובו 
תיבה  בכל  היטב  המכוונים  אלו  ואפי'  העולם  של 
העצומה  למדרגה  מגיעים  אינם  בתפילתם,  ותיבה 
ובודאי  אחד,  התפילה  מכל  לעשות  כאן –  שהזכיר 
כוונתם  בכח  ית'  ה'  לפני  מאוד  טובה  שתפילתם 
בתיבות התפילה, אלא שאינה "ִּבְׁשֵלמּות ָּכָראּוי". )וכל 

דבריו הקדושים של רבינו זיע"א מדוקדקים בתכלית(.
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ּבֹו,  ל  ּכֵ ִמְסּתַ "ל  ַהּנַ ֶדה  ָ ַהּשׂ ַעל  ְוַהּבַ "ל.  ּנַ ּכַ ֶאָחד  ְבִחינֹות  ּבִ תֹו  ִפּלָ ּתְ ִלְכלֹל  ָיכֹול  ְוֵאינֹו  ָבה,  ַהּתֵ ת  ִחּלַ ּתְ
י  ּפִ ְוַאף ַעל  ה,  ִפּלָ ַהּתְ ל  ִמּכָ ַלֲעׂשֹות ֶאָחד  ָיכֹול  ַוֲאַזי  "ל.  ּנַ ּכַ ּלֹו ֶאָחד  ּכֻ הּוא  ׁשֶ ְכִלית  ַהּתַ ּוְמִביאֹו ֶאל 

"ל: ּנַ ּכַ ה  ִפּלָ ת ַהּתְ ִחּלַ ל ּתְ ָבה ׁשֶ ת ַהּתֵ ְתִחּלַ ה, ֲעַדִין הּוא עֹוֵמד ּבִ ִפּלָ סֹוף ַהּתְ עֹוֵמד ּבְ ׁשֶ

ְוֵהי  ָבה  ּתֵ ת  ְתִחּלַ ּבִ ֵהי  נּו  ּקְ ּתִ ַהּצֹוִפים  ׁשֶ ם,  ׁשָ יק  ּוַמּסִ "ְך צֹוִפים ָאְמרּו',  'ַמְנַצּפַ ִחינֹות )ַׁשָּבת קד.(  ּבְ ְוֶזה 

99. ביאר הפרפראות לחכמה )בסוף אות י"ב(, וז"ל: 
מה שמבואר כאן מענין לעשות אחד מכל התפילה, 
הוא ענין בפני עצמו והוא מדרגה גבוהה מאוד, כי לזה 
זוכין כשמשיגין באמת את התכלית שכולו אחד )וזה 
אפשר רק על ידי 'בעל השדה'(, והביטול אל התכלית שע"י 

היסורין – הוא רק כמו בחינת חינוך והרגל לדרך זו, 
עכ"ל. וביאור דבריו, שבאמת אין בעל השדה יכול 
להסתכל, אלא במי שמאיר את עיניו ע"י שעושה רצונו 
של מקום, ובעיקר, ע"י שמבטל את עצמו לתכלית 
להביאו  זה  ביטול  בכח  אין  אכן  היסורים.  בשעת 
למעלה העצומה הנ"ל – לעשות מכל התפילה אחד, 
אולם ע"י חינוך והרגל לביטול כזה, אזי ההסתכלות 
של בעל השדה בו, מועילה לו למשוך עליו את הבחינה 

הזאת, ואז הוא יכול לעשות אחד מכל התפילה.
וז"ל: מה  י"א(,  )אות  100. כתב בפרפראות לחכמה 
]בסיון תקס"ו[, שצריך לעשות  זה  שנאמר במאמר 
'אחד מכל התפילה' וכו', וזה בחינת התכלית שהוא 

כולו אחד וכו'. זה נאמר ]שוב על ידי רבינו[ בסוף יום 
ב' של ראש השנה ]שלאחר מכן, בשנת תקס"ז[, ואז 
אמר ש'אחד' הוא ראשי תיבות ד'ברי א'להים ח'יים 
וכו', ע"כ. ונראה לעניות דעתי דרוצה לומר, כי ענין 
)עירובין יג:( 'אלו ואלו דברי אלהי"ם חיים' הוא גם כן 

רק על ידי בחינת האחדות הנ"ל – ששם )למעלה( נכלל 
הכל באחדות אחד, אף שנראה לכאורה שני הפכים 
ממש, )פי', שהם חולקים זה אוסר וזה מתיר, בכל אופן על ידי 
בחינת האחדות שתי הדעות הן דעה אחת, אלא שאי אפשר להבין 

זאת בשכל(. או אפשר דרוצה לומר, כשזוכין שדיבורי 

בחינת  חיים',  אלהי"ם  'דברי  בחינת  הם  התפילה 
)ישעיה נא, טז( "ָוָאִׂשים ְּדָבַרי ְּבִפיָך" וכו, אז זוכין שכל 

תיבות התפילה יהיו בבחינת אחדות אחד המבואר 
וכמו  ממש,  ה''  'דבר  בחינת  שהם  מאחר  בפנים, 
שדרשו רז"ל )במדבר רבה יא, ז( על פסוק )תהלים סב, יב( 
ָׁשָמְעִּתי" – שכל עשרת  זּו  ְׁשַּתִים  ֱאֹלִהים  ִּדֶּבר  "ַאַחת 

הדיברות בדיבור אחד נאמרו.

   ָ ֶטת א ה    ע ה
ָבה, פי', אין האות של תחילת התיבה מאירה בחוזק כאילו נאמרה עתה,  ת ַהּתֵ ִחּלַ ָבה ׁשֹוֵכַח ּתְ סֹוף ַהּתֵ ּבְ
"ל, שזה נעשה  ּנַ ְבִחינֹות ֶאָחד ּכַ תֹו ּבִ ִפּלָ אלא כל אות ואות היא בפני עצמה, ְוֵאינֹו ָיכֹול ִלְכלֹול ּתְ

בכח הזיכרון שמקבל על ידי הביטול לעלמא דאתי – שאז הוא בבחינת 'מעל הזמן', וכל האותיות והתיבות 

"ל  ֶדה ַהּנַ ָ ַעל ַהּשׂ נחשבות כנאמרות כאחת, וכשעסוק באות השניה אינו נפרד מהראשונה, וכן בתיבות. ְוַהּבַ

ְכִלית של ביטול העולם הזה,  ל ּבֹו, ובהסתכלות זו מאיר בו כח ביטול גדול מאוד ּוְמִביאֹו ֶאל ַהּתַ ּכֵ ִמְסּתַ
"ל. ַוֲאַזי ָיכֹול  ּנַ ּלֹו ֶאָחד ּכַ הּוא ּכֻ עד שמרגיש כבר עתה בחינת עולם הבא, ש"ה' אחד ושמו אחד" – ׁשֶ

ה,  ִפּלָ סֹוף ַהּתְ עֹוֵמד ּבְ י ׁשֶ ה, ְוַאף ַעל ּפִ ִפּלָ ל ַהּתְ ַלֲעׂשֹות זה שזכה לקבל ההסתכלות הזו –  ֶאָחד ִמּכָ
"ל100. ּנַ ה99 ּכַ ִפּלָ ת ַהּתְ ִחּלַ ל ּתְ ָבה ׁשֶ ת ַהּתֵ ְתִחּלַ ֲעַדִין הּוא עֹוֵמד ּבִ

לאחר שביאר את כח בעל השדה בהסתכלותו, להביא את מי שהכין עצמו למידת הביטול, לתכלית הזו שיוכל 
לעשות 'אחד' מכל התפילה. יבאר שזה סוד האותיות האמצעיות והסופיות שיש באותיות א'-ב', שהם אותיות 

מנצפ"ך שגילו אותם ה'צופים'. והסוד הוא, לקשר את האות שבסוף התיבה עם תחילתה.

ְוֶזה שביארנו, שכשעיניו של 'בעל השדה' מאירות, השדה נקראת 'שדה צופים', ואז הוא יכול להביא את 
ִחינֹות  אנשיו לתכלית, שכשיהיו עומדים בסוף התפילה, עדיין יהיו מחוברים גם לתחילת התפילה, אלו הן ּבְ

מה שאמרו רבותינו ז"ל )שבת קד.(: 'ַמְנְצַפ"ְך צֹוִפים ָאְמרּו', שהנביאים תיקנו את האותיות הסופיות: 
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ֲאַזי  "ל.  ּנַ ּכַ צֹוִפים"  ֵדה  "ׂשְ ְבִחינֹות  ּבִ ֵעיָניו  ׁשֶ ּכְ ֶדה,  ָ ַהּשׂ ַעל  ַהּבַ ִחינֹות  ּבְ ֶזה  צֹוִפים,  ָבה.  ּתֵ סֹוף  ּבְ
ה ֲעַדִין ֵהם  ִפּלָ סֹוף ַהּתְ עֹוְמִדים ּבְ ְכִלית, ּוְכׁשֶ ֵהם ְסמּוִכים ֶאל ַהּתַ ל ַעל אֹוָתם ׁשֶ ּכֵ ן ּוְלִהְסּתַ ָיכֹול ְלַתּקֵ
ֵהם  ׁשֶ ּכְ י  ּכִ ָבה.  ּתֵ ִחינֹות סֹוף  ּבְ ְוֵהם  ְכִלית,  ֵמַהּתַ ֵהם ְרחֹוִקים  ׁשֶ ְוַעל אֹוָתם  "ל.  ּנַ ּכַ ָבה  ַהּתֵ ת  ְתִחּלַ ּבִ
ְכִלית  ִנים אֹוָתם, ּוְמִביִאים אֹוָתם ֶאל ַהּתַ "ל. ְוַהּצֹוִפים ְמַתּקְ ּנַ ׁש ּכַ ָבה ַמּמָ סֹוף ַהּתֵ ָבה, ֵהם ּבְ סֹוף ַהּתֵ ּבְ
ת  ִחּלַ ְכחּו ּתְ ְכִלית, ׁשָ ֵהם ְרחֹוִקים ֵמַהּתַ ֲחַמת ׁשֶ ּמֵ דּום', ַהְינּו ׁשֶ ָכחּום ְוָחְזרּו ְוִיּסְ ִחינֹות 'ׁשְ "ל. ְוֶזה ּבְ ּנַ ּכַ
ּלֹו  ּכֻ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ נּו אֹוָתם,  ְוִתּקְ דּום  ְוִיּסְ ְוָחְזרּו  "ל,  ּנַ ּכַ ְבִחיַנת ֶאָחד  ּבִ ָתם  ִפּלָ ּתְ ּכֹוְלִלים  ֵאיָנם  י  ּכִ ָבה,  ַהּתֵ

"ל: ּנַ ּכַ ֶאָחד 

ֲאֶׁשר  ַהִּמְצוֹת  "ֵאֶּלה  )ויקרא כז, לד(  101. שהרי נאמר 
ה", ודרשו מכאן, שאין נביא )הצופים(  ֶ ִצָּוה ה' ֶאת מֹשׁש
רשאי לחדש דבר על תורת משה. ולכן הסיקה הגמ', 
שבוודאי היו שתי צורות של האותיות היינו מנצפ"כ 
כפופות וםןץף"ך פשוטות, אלא שלא היו יודעים אלו 
מהן היו בתחילת התיבה )ואמצעה( ואלו בסופה, והיו 
עושים כרצונם. עד שבאו הצופים ותקנו, שמנצפ"ך 
הן בתחילת התיבה ואמצעה, ואילו םןץף"ך הן בסוף 

התיבה דוקא.
כי  בזה,  לבאר  הוסיף  לחכמה  102. בפרפראות 

שלכן  כידוע,  ודינים  גבורות  בבחינת  הם  מנצפ"ך 
עולה הגימטריא של תיבת מנצפ"ך כמנין 280 שהוא 
כמנין פ"ר דינים, ומשם שורש כל היסורים. והאותיות 
התיבה,  בסוף  רק  באין  הם  הסתומים,  מנצפ"ך 
והצופים  לתיבה.  תיבה  בין  מפרידין  זה  ידי  שעל 
את  ולהביא  את השכל,  זה, להשלים  על  מסתכלים 
נתבטלין  זה  ידי  שעל  התכלית –  אל  הנפשות  כל 
 היסורין, וזוכין לעשות מכל דיבורי התפילה אחדות 

אחת.
103. כל זה נוסף בכתב היד.

   ָ ֶטת א ה    ע ה
ם שאין הכוונה שהם  יק ׁשָ ם'ן'ץ'ף'ך', לכותבם בצורה כזו ולא בצורה הרגילה של אותיות מנצפ"כ. ּוַמּסִ

ָבה, פי',  סֹוף ּתֵ ָבה ְוֵהי ּבְ ת ּתֵ ְתִחּלַ נּו ֵהי ּבִ ּקְ ַהּצֹוִפים ּתִ חידשו את מציאות האותיות הללו101, אלא ׁשֶ

אלו אותיות הן בתחילת תיבה )ובאמצעה(, ואלו אותיות הן בסוף התיבה. דהיינו, שתיקנו שהאותיות מנצפ"כ 

תהינה בתחילת תיבה, ואותיות ם'ן'ץ'ף'ך' תהינה בסוף תיבה. ע"כ הגמ'.

ֵעיָניו  ׁשֶ ֶדה שהוא צופה באנשיו להביאם אל התכלית, ּכְ ַעל ַהּשָׂ ִחינֹות ַהּבַ ורמוז בזה, כי 'צֹוִפים' ֶזה ּבְ

ְכִלית  ֵהם ְסמּוִכים ֶאל ַהּתַ ל ַעל אֹוָתם ׁשֶ ּכֵ ן ּוְלִהְסּתַ "ל – ֲאַזי ָיכֹול ְלַתּקֵ ּנַ ֵדה צֹוִפים' ּכַ ְבִחינֹות 'ׂשְ ּבִ
"ל, ואנשים  ּנַ ָבה ּכַ ת ַהּתֵ ְתִחּלַ ה – ֲעַדִין ֵהם ּבִ ִפּלָ סֹוף ַהּתְ עֹוְמִדים ּבְ לעשות מכל התפילה 'אחד', ּוְכׁשֶ

אלו הם בבחינת 'תחילת תיבה', כי גם כשהם עומדים בסוף התיבה לא נשתכחה מהם תחילת התיבה. ְוַעל 

ָבה  סֹוף ַהּתֵ ָבה, ֵהם ּבְ סֹוף ַהּתֵ ֵהם ּבְ ׁשֶ י ּכְ ָבה', ּכִ ִחינֹות 'סֹוף ּתֵ ְכִלית ְוֵהם ּבְ ֵהם ְרחֹוִקים ֵמַהּתַ אֹוָתם ׁשֶ
"ל, כי כבר נשכחו ונפרדו מהם האותיות של תחילת התיבה, ְוַהּצֹוִפים היינו העינים של בעל  ּנַ ׁש ּכַ ַמּמָ
"ל, וזהו: 'תיקנו הי בתחילת תיבה הי בסוף  ּנַ ְכִלית102 ּכַ ִנים אֹוָתם ּוְמִביִאים אֹוָתם ֶאל ַהּתַ השדה ְמַתּקְ

ִחינֹות מה שהגמרא בשבת  תיבה', היינו שתיקנו שכשיהיו בסוף תיבה יהיו עומדים בתחילת תיבה103. ְוֶזה ּבְ

שואלת: איך יתכן שהנביאים תיקנו, אלו אותיות יהיו בתחילת התיבה ואלו בסופה, והלא אין נביא רשאי 

דּום', פי', לא שהנביאים חידשו אותן, כי  ָכחּום ְוָחְזרּו ְוִיּסְ לחדש דבר לאחר נתינת התורה, ומתרצת: 'ׁשְ

כבר ניתנו מסיני, אלא ששכחו אותן ובאו הנביאים וחזרו ויסדו – להודיע אלו מהן בתחילת התיבה ואלו 

ת  ִחּלַ ְכחּו ּתְ ְכִלית בחינת העולם הבא, העושה מהכל 'אחד', ׁשָ ֵהם ְרחֹוִקים ֵמַהּתַ ֲחַמת ׁשֶ ּמֵ בסוף. ַהְינּו ׁשֶ

"ל,  ּנַ ְבִחיַנת 'ֶאָחד' ּכַ ָתם ּבִ ִפּלָ י ֵאיָנם ּכֹוְלִלים ּתְ ָבה כשהם בסוף התיבה – וזהו הפירוש 'שכחום' – ּכִ ַהּתֵ
"ל. ּנַ ּלֹו ֶאָחד' ּכַ ְהֶיה גם תפילתם 'ּכֻ ּיִ נּו אֹוָתם את הרחוקים ׁשֶ דּום' הצופים – ְוִתּקְ 'ְוָחְזרּו ְוִיּסְ
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עֹז  תּוב )קֶֹהֶלת ז, יט( "ַהָחְכָמה ּתָ ּכָ מֹו ׁשֶ ֶכל, ּכְ ֵ רּוׁש "ַוּיֹאֶמר ּבַֹעז ֶאל רּות", "ּבַֹעז" - הּוא ַהּשׂ ְוֶזה ּפֵ ז 
חֹות,  ּבָ ׁשְ ְוַהּתִ ירֹות  ְוַהּשִׁ ִפּלֹות  ַהּתְ ל  ׁשֶ ּבּור  ַהּדִ יֹוֵצא  ה  ּנָ ּמֶ ּמִ ׁשֶ ֶפׁש,  ַהּנֶ ִחיַנת  ּבְ ְלָחָכם". "רּות", ִהיא 
ה  ִרּוָ ׁשֶ ִוד  ּדָ ָיָצא  ה  ּנָ ּמֶ ּמִ ׁשֶ ָמּה רּות,  ׁשְ ִנְקָרא  ה  'ָלּמָ ִלְבָרָכה )ְּבָרכֹות ז:(  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ
"ל.  ּנַ ֶכל' ּכַ ֵ ת ַהּשׂ ֶפׁש ִהיא 'ּבַ י ַהּנֶ י", ּכִ ּתִ ַמַעּתְ ּבִ חֹות'. "ֲהלֹוא ׁשָ ּבָ ירֹות ְוִתׁשְ ׁשִ רּוְך הּוא ּבְ דֹוׁש ּבָ ְלַהּקָ

ַמע  ה ָאְזֶניָך ּוׁשְ ִפיָך', ַהְינּו ַהּטֵ ה מֹוִציא ּבְ ַאּתָ ֶ ַמע ְלָאְזֶניָך ַמה ּשׁ " - ַהְינּו 'ַהׁשְ ַמַעּתְ ְוֶזהּו "ֲהלֹוא ׁשָ
"ל. ּנַ ּכַ ּנּו  ֵרד ִמּמֶ ְתּפָ ן ְלַבל ּתִ ׁש ּוִמְתַחּנֵ ַבּקֵ ּמְ ּבּור ְוַתֲחנּוָניו, ׁשֶ ת ַהּדִ ׁשַ ּקָ ּבַ

ְיָקִרים  ִלּקּוִטים  ֵהם  ּבּוִרים  ְוַהּדִ ָהאֹוִתּיֹות  ל  ּכָ י  ּכִ "ל,  ּנַ ּכַ ַאֵחר"  ֶדה  ׂשָ ּבְ ִלְלֹקט  ְלִכי  ּתֵ "ַאל  ְוֶזהּו 
ֵלְך ֵמִאּתֹו ִלְלֹקט ִלּקּוִטים ֲאֵחִרים  ֶפׁש, ְלַבל ּתֵ ׁש ֵמַהּנֶ ּבּור ְמַבּקֵ "ל. ְוַהּדִ ּנַ דֹות ֶעְליֹוִנים ּכַ ׂשָ ִטים ּבְ ַלּקְ ּמְ ׁשֶ

104. כן נוסף בכתב היד.
105. בפשט הפסוק פירש"י: 'החכמה תייעץ לאדם 
שישוב בתשובה', ע"כ. אמנם רבינו רומז, שהחכמה 

נותנת עזות לאדם.
106. בחיי מוהר"ן )אות צ"ד(, איתא: ַּפַעם ַאַחת ָאַמר, 
ה ֶׁשל  ה, ְוִהְתִחיל ְלַסֵּפר ַהַּמֲעֶשׂ ָּכל ּתֹוָרה ֵיׁש ָלּה ַמֲעֶשׂ
ַהּתֹוָרה "ַוּיֹאֶמר ּבַֹעז ֶאל רּות" )תורה דידן(, ֶׁשִהִּגיד ָּבֵעת 
ַהִהיא. ְוִסֵּפר: 'ַעּזּות' )השכל – בועז( ָהָיה לֹו 'ַּבת' )הנפש – 

רות(, ּוְׁשָלָחּה ֶאל ַהַּמִים ִלְׁשאֹוב ֶאל ַהַּכד ְוכּו'. ְוֹלא ָרָצה 

ְלַסֵּפר יֹוֵתר, ֵמֲחַמת ֶׁשְּכָבר ִהִּגיד ַהּתֹוָרה, עכ"ל. ובביאור 
הלקוטים )אות ט"ו( ביאר, ש'עזות' מרמזת על 'בועז', 
ששמו מורה על 'בו עזות', ובתו של 'עזות' היא 'רות', 
שהיא בחינת השכל המבואר כאן, עכ"ד. ויש להוסיף 
שהרי התורה נמשלה למים )כמבואר לעיל אות ה'(, וע"י 
המים מכבים את צמאון היסורים. ותיבת 'כד' מרמזת 
לכ"ד ספרי התנ"ך, שזו שלמות התורה שבכתב כולה.

   ָ ֶטת א ה    ע ה
עתה יבאר, כיצד רמוזה תורה דידן בפסוק: "ויאמר בועז אל רות" וכו'.

ּבַֹעז ֶאל רּות", כי "ּבַֹעז" – הּוא  רּוׁש הפסוק שהובא בתחילת התורה )רות ב, ח( "ַוּיֹאֶמר  ּפֵ ְוֶזה  ז. 
ֹעז ֶלָחָכם"105 - החכמה נותנת 'עזות דקדושה'  תּוב )קהלת ז, יט(: "ַהָחְכָמה ּתָ ּכָ מֹו ׁשֶ ֶכל והחכמה'104, ּכְ ֵ 'ַהּשׂ
ּבּור  ה יֹוֵצא ַהּדִ ּנָ ּמֶ ּמִ ֶפׁש', ׁשֶ ִחיַנת 'ַהּנֶ לאדם, ולכן שם 'בועז' רומז על החכמה והשכל. ו"רּות" ִהיא ּבְ

ָאְמרּו  מֹו ׁשֶ חֹות, כמבואר לעיל )אות ב'(, וענין זה נרמז בשם 'רות' – ּכְ ּבָ ׁשְ ירֹות ְוַהּתִ ִפּלֹות ְוַהּשִׁ ל ַהּתְ ׁשֶ
דֹוׁש  ה ְלַהּקָ ִרּוָ ִוד, ׁשֶ ה ָיָצא ּדָ ּנָ ּמֶ ּמִ ָמּה 'רּות'? ׁשֶ ה ִנְקָרא ׁשְ ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ברכות ז:(: 'ָלּמָ
חֹות' בספר תהלים, הרי, ש"רות" רומז על שירות ותשבחות. וכיון שהן יוצאות  ּבָ ירֹות ְוִתׁשְ ׁשִ רּוְך הּוא ּבְ ּבָ
מהנפש, א"כ נמצא ששם 'רות' רומז על הנפש, שממנה יוצא הדיבור של השירות והתשבחות. וזהו: "ויאמר 

"ל106  ּנַ ֶכל ּכַ ֵ ת ַהּשׂ ֶפׁש ִהיא ּבַ י ַהּנֶ י" – ּכִ ּתִ ַמַעּתְ ּבִ בועז אל רות", ה'שכל' אומר אל ה'נפש': "ֲהלֹוא ׁשָ

)באות ה'( שהׂשכל מגדל ומתקן את הנפש. 

ַמע ְלָאְזֶניָך  ", ַהְינּו לרמוז על ההלכה בתפילה: 'ַהׁשְ ַמַעּתְ ְוֶזהּו ביאור המשך הפסוק )רות ב, ח( "ֲהלֹוא ׁשָ
ׁש  ַבּקֵ ּמְ ּבּור ְוַתֲחנּוָניו, ׁשֶ ת ַהּדִ ׁשַ ּקָ ַמע ּבַ ה ָאְזֶניָך ּוׁשְ ִפיָך', ַהְינּו אתה הנפש ַהּטֵ ה מֹוִציא ּבְ ַאּתָ ֶ ַמה ּשׁ

"ל, כמבואר לעיל )אות ב'(. ּנַ ּנּו ּכַ ֵרד ִמּמֶ ְתּפָ ן ְלַבל ּתִ ּוִמְתַחּנֵ

"ל )שם(  ּנַ ֶדה ַאֵחר" – ּכַ ׂשָ ְלִכי ִלְלקֹוט ּבְ ְוֶזהּו שממשיך הפסוק בתיאור תחנוני הדיבור לנפש: "ַאל ּתֵ
שאומר הדיבור לנפש אל תעזבי אותי ללכת ללקוט עוד אותיות ודיבורים אחרים, כי איך אפשר לך להיפרד 

דֹות ֶעְליֹוִנים  ׂשָ ִטים בשעת התפילה ּבְ ַלּקְ ּמְ ּבּוִרים – ֵהם ִלּקּוִטים ְיָקִרים, ׁשֶ ל ָהאֹוִתּיֹות ְוַהּדִ י ּכָ ממני, ּכִ

ֵלְך ֵמִאּתֹו לעוזבו –  ֶפׁש המוציאה את הדיבורים, ְלַבל ּתֵ ׁש ֵמַהּנֶ ּבּור שכבר יצא מהפה ְמַבּקֵ "ל, ְוַהּדִ ּנַ ּכַ
ר,  וגם הדיבור יודע זאת, שהאדם צריך  "ל. ַאְך ֶזה ִאי ֶאְפׁשָ ּנַ כדי ִלְלקֹוט ִלּקּוִטים )דיבורים( ֲאֵחִרים ּכַ
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ַהְינּו  ִמזֶּה",  ְולֹא ַתֲעבּוִרי  "ְוַגם  ַאְך  "ל,  ּנַ ּכַ יֹוֵתר  ְוִלְלֹקט  ֵליֵלְך  ָצִריְך  י  ּכִ ר,  ֶאְפׁשָ ִאי  ֶזה  ַאְך  "ל.  ּנַ ּכַ
זֹּוֶכה  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ה,  ַנֲעׂשֶ ְוֶזה  "ל.  ּנַ ּכַ ִראׁשֹוָנה  ָבה  ִמּתֵ ֲעֹבר  ּתַ ַאל  ַאֶחֶרת,  ְלֵתָבה  ֵלְך  ּתֵ ׁשֶ ּכְ ֲאִפּלּו  ׁשֶ
י  ְכִלית, ּכִ לּות ַעל ַהּתַ ּכְ ִחיַנת ַהִהְסּתַ ר ִיְקצֹרּון", ַהְינּו ּבְ ֶדה ֲאׁשֶ ּשָׂ "ל. ְוֶזה "ֵעיַנִיְך ּבַ ּנַ ְכִלית ּכַ ֶאל ַהּתַ

ִריָעה. ה ְוַהזְּ ְכִלית ַהֲחִריׁשָ ִציָרה ִהיא ּתַ ַהּקְ

ר  ּוְלַחּבֵ ְלסֹוְגָרם,  ִריְך  ּצָ ׁשֶ ָהֵעיַנִים,  ְסִתיַמת  ִחיַנת  ּבְ ֶזה  ָנְגֵעְך",  י  ְלִבְלּתִ ָעִרים  ַהּנְ יִתי ֶאת  ִצּוִ "ֲהלֹוא 
"ל. ְוֶזה "ֲהלֹוא  ּנַ ְכִלית ּכַ ל ַעל ַהּתַ ּכֵ ר ְלִהְסּתַ לֹא ֶזה ִאי ֶאְפׁשָ י ּבְ "ל, ּכִ ּנַ ְכִלית ּכַ נֹו ֶאל ַהּתַ ָהְראּות, ְלַכּוְ
ְוָהֵעיַנִים  "ל.  ּנַ ּכַ ָהְראּות  ר  ּוְלַחּבֵ ת  ְלַצּוֵ ִריְך  ּצָ ׁשֶ רּות,  ְוִהְתַחּבְ א  ַצְוּתָ ְלׁשֹון  ָעִרים",  ַהּנְ ֶאת  יִתי  ִצּוִ
"ל. ְוֶזהּו  ּנַ ֶכל ּכַ ֵ ֵרת ְלַהּשׂ ִליַח ּוְמׁשָ י ָהְראּות הּוא ׁשָ "ל, ּכִ ּנַ ֶכל ּכַ ֵ ְרֵתי ַהּשׂ י ֵהם ְמׁשָ ִנְקָרִאים ְנָעִרים, ּכִ

107. מצינו ש'נערים' הם משרתים, וכמו כאן בפסוק אצל בועז שמדבר על נעריו, שהם היו המשרתים שלו. 
וכן כתיב )אסתר ב, ב( "ַוּיֹאְמרּו ַנֲעֵרי ַהֶּמֶלְך ְמָׁשְרָתיו".

   ָ ֶטת א ה    ע ה
"ל. ַאְך מבקש  ּנַ י ָצִריְך ֵליֵלְך ְוִלְלקֹוט יֹוֵתר ּכַ להמשיך עוד ועוד דיבורי התפילה )כמבואר לעיל אות ב'(, ּכִ

ֵלְך ְלֵתָבה ַאֶחֶרת מחמת ההכרח, ַאל  ּתֵ ׁשֶ ֲאִפּלּו ּכְ הדיבור, שלפחות: "ְוַגם ְולֹא ַתֲעבּוִרי ִמזֶּה" – ַהְינּו ׁשֶ

"ל, אלא גם כשאתה אומר עוד תיבות, עדיין תזכור אותי – היינו,  ּנַ ָבה ִראׁשֹוָנה לשכוח אותי ּכַ ֲעבֹור ִמּתֵ ּתַ
"ל )באות ו'(, שבזמן שהנשמות עושות  ּנַ ְכִלית ּכַ זֹּוֶכה ֶאל ַהּתַ ה ַעל ְיֵדי ׁשֶ את הדיבור הראשון. ְוֶזה ַנֲעׂשֶ

רצונו של מקום, אזי עיניו של 'בעל השדה' מאירות בבחינת "שדה צופים", ואז הוא יכול בהסתכלותו להביא 

את אנשיו אל התכלית, שגם כשעומד בסוף התיבה עדיין זוכר את תחילת התיבה, באופן שכל התפילה 

כולה נחשבת כ'אחד' – כאילו נאמרה בבת אחת. 

אכן כדי להגיע לזה, שיאירו עיני 'בעל השדה', צריך שאנחנו נסתכל תחילה על התכלית ונראה כי כל 

היסורים בעולם הזה הם לטובה – לעורר אותנו לתשובה ולמרק עוונותינו, שהיא בחינת שהכל אחד, הכל 

ר  ֶדה ֲאׁשֶ ּשָׂ טוב – בחינת עולם הבא, כמבואר לעיל באורך )אות ג'(.  ְוֶזה פירוש הכתוב )רות ב, ט(: "ֵעיַנִיְך ּבַ

ְכִלית שהיא העולם הבא, וזה  לּות של נפש האדם הרמוזה ב'רות' ַעל ַהּתַ ּכְ ִחיַנת ַהִהְסּתַ ִיְקצֹרּון" – ַהְינּו ּבְ
ִריָעה, שכן מטרת הזורע והחורש,  ה ְוַהזְּ ְכִלית ַהֲחִריׁשָ ִציָרה ִהיא ּתַ י ַהּקְ נרמז בתיבות "אשר יקצורון" – ּכִ

היא בשביל 'התכלית', שלבסוף יוכל לקצור את תבואת השדה. ולכן הקצירה רומזת על בחינת 'תכלית'.

י ָנְגֵעְך", 'בועז' אומר לרות, שהיא בחינת 'נפש האדם' – שיש לו  ָעִרים ְלִבְלּתִ יִתי ֶאת ַהּנְ "ֲהלֹוא ִצּוִ
ר  ִריְך ְלָסְגָרם מהסתכלות על העולם הזה, ּוְלַחּבֵ ּצָ ִחיַנת ְסִתיַמת ָהֵעיַנִים, ׁשֶ ל'צוות' )לשון סגירה( – ֶזה ּבְ

"ל שם,  ּנַ ְכִלית ּכַ נֹו ולצמצמו ֶאל ַהּתַ ָהְראּות – לחבר את עפעפי העינים ולסוגרם )כמבואר לעיל אות ג'(, ְלַכּוְ
שכן, כשרוצים לראות למרחק, הראייה נחלשת ומתפזרת והעצה לכך היא, לצמצם את העינים. ובנמשל, 

כשרוצים לראות בעיני השכל את תכלית העולם הבא, כבר כאן בעולם הזה, צריך לסתום את העינים לגמרי 

ְכִלית  ל ַעל ַהּתַ ּכֵ ר ְלִהְסּתַ לֹא ֶזה ִאי ֶאְפׁשָ י ּבְ ולדוחקם באצבע, כדי לסוגרם, מענייני העולם הזה, ּכִ

רּות )צוותא הוא לשון  א ְוִהְתַחּבְ ָעִרים" – ְלׁשֹון ַצְוּתָ יִתי ֶאת ַהּנְ "ל. ְוֶזה ביאור רמז הפסוק: "ֲהלֹוא ִצּוִ ּנַ ּכַ
"ל. ְוָהֵעיַנִים ִנְקָרִאים  ּנַ ר ָהְראּות לסגור ולסתום העינים ּכַ ת ּוְלַחּבֵ ִריְך ְלַצּוֵ ּצָ חבורה, שהוא ענין של חיבור(, ׁשֶ

"ל  ּנַ ֶכל ּכַ ֵ ֵרת ְלַהּשׂ ִליַח ּוְמׁשָ י ָהְראּות הּוא ׁשָ "ל, ּכִ ּנַ ֶכל היינו המוח ּכַ ֵ ְרֵתי107 ַהּשׂ י ֵהם ְמׁשָ 'ְנָעִרים', ּכִ
)באות ג'(, שדרך העינים המוח מוציא כח שפוגע בחפץ אותו הוא רוצה לראות, וגם דרך העינים שב באור 

חוזר הדבר הנראה אל תוך המוח. 
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ֵאינֹו  ׁשֶ ַהְינּו  ָפָניו,  ּלְ ֶ ּשׁ ל ַמה  ּכָ ְורֹוֶאה  זֵּר,  ִנְתּפַ ָהְראּות  ׁשֶ ּכְ י  ּכִ ֶפׁש.  ַהּנֶ ִנְגֵעי  ִחיַנת  ּבְ ָנְגֵעְך",  י  "ְלִבְלּתִ
ר ֶאת  ּוְלַחּבֵ ת  ְלַצּוֵ ְוָצִריְך  ֶפׁש.  ַהּנֶ ִנְגֵעי  ִחיַנת  ּבְ ֶזהּו  "ל,  ּנַ ּכַ ָעְלָמא  ַהאי  ּדְ ֵמֵחזּו  ֵעיָניו  ְוסֹוֵגר  סֹוֵתם 
ֶפׁש.  ַהּנֶ ַע ֶאת  ְלַנּגֵ י  ְלִבְלּתִ ַהזֶּה,  ַהְבֵלי עֹוָלם  ד ַעל  ַהּצַ ִמן  ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ִלְבִלי  ָהְראּות,  ַהְינּו  ּדְ ָעִרים,  ַהּנְ
ּסּוִרין  ל ַהּיִ ִלין ּכָ ּטְ ְכִלית, ִנְתּבַ לּות ַעל ַהּתַ ּכְ "ל, ַוֲאַזי ַעל ְיֵדי ַהִהְסּתַ ּנַ ְכִלית ּכַ ל ַעל ַהּתַ ּכֵ ְוָאז יּוַכל ְלִהְסּתַ

"ל. ּנַ ּכַ

"ל.  ּנַ ֶפׁש ּכַ ִחיַנת ִצְמאֹון ַהּנֶ זֶּה ּבְ "ל, ׁשֶ ּנַ יֹוֵתר ּכַ ּסּוִרין ּבְ ִרין ַהּיִ ּבְ ּטּול, ִמְתּגַ ב ֵמַהּבִ ָ ּשׁ ׁשֶ ְך ּכְ ַאְך ַאַחר ּכָ
אֹון, הּוא ַעל  ּמָ ַהּצִ י ְלַכּבֹות  ּכִ ָעִרים",  ַהּנְ ֲאבּון  ִיׁשְ ר  ִתית ֵמֲאׁשֶ ְוׁשָ ִלים  ַהּכֵ ְוָהַלְכּתְ ֶאל  ְוֶזה "ְוָצִמית 
ָאר  ׁשְ ּנִ ׁשֶ ימּו  ָהְרׁשִ ְיֵדי  ַעל  ֶכל,  ֵ ַהּשׂ ל  ׁשֶ ִלים  ַהּכֵ ֵהם  ׁשֶ ַהּמִֹחין,  ִלין  ַקּבְ ּמְ ׁשֶ ַהּתֹוָרה  ׁשּות  ִהְתַחּדְ ְיֵדי 

)תורה  לקמן  שמבואר  למה  גם  שירמוז  108. נראה 
קכ"ח(, וז"ל: מה שנמצא לפעמים באנשים הכשרים 

משפיל  הוא  בלבו,  ה'  יראת  שנוגע  שמחמת  קצת, 
עיניו ואינו מסתכל בנשים, ואעפ"כ הוא גונב את העין 
'כחלינהו  בחי'  והוא  הצד.  מן  ומסתכל  יד,  כלאחר 

לעיניה דיצרא' )ע' יומא דף סט:(, שמסמא עיני היצה"ר 
שרוצה להסתכל, והוא מסמא עיניו ע"י שמונע עצמו 
מן  מסתכל  כי  היצה"ר  נשאר  ואעפ"כ  מלהסתכל, 
הצד כלאחר יד, עכ"ל. וכפי זה, נקט כאן 'להסתכל 

מן הצד', כי מדבר על אנשים כשרים קצת.

   ָ ֶטת א ה    ע ה
ֶפׁש', פי', כל ענין זה של סתימת  ַהּנֶ ִחיַנת 'ִנְגֵעי  י ָנְגֵעְך" – מלשון 'נגע' ומכאוב – ּבְ ְוֶזהּו: "ְלִבְלּתִ
העינים מענייני עולם הזה, אני מצוה אותך לטובתך, בשביל להצילך מנגעי ומכאובי הנפש, הבאים על מי 

זֵּר – ואינו מצומצם להסתכל רק על התכלית,  ָהְראּות ִנְתּפַ ׁשֶ י ּכְ שלא סותם עיניו מענייני העולם הזה. ּכִ

ֵאינֹו סֹוֵתם ְוסֹוֵגר ֵעיָניו  ָפָניו – כל ענייני עולם הזה שהם לפני האדם, ַהְינּו ׁשֶ ּלְ ֶ ל ַמה ּשׁ ְורֹוֶאה ּכָ
ֶפׁש', כי אז מרגיש וסובל  ִחיַנת 'ִנְגֵעי ַהּנֶ "ל, ֶזהּו ּבְ ּנַ ַהאי ָעְלָמא – מראיית ענייני העולם הזה ּכַ ֵמֵחזּו ּדְ
מאוד מהיסורים. כי כמו שנתבאר לעיל, הדרך להינצל מהיסורים הבאים לאדם, היא על ידי הסתכלות 

אל התכלית שהיא העולם הבא, ודבר זה שייך רק כשסוגר את עיניו מהעולם הזה, כי אז מתבטלים ממנו 

ההרגשות של העולם הזה ואינו מרגיש את היסורים. אבל כשאינו סותם את עיניו, אזי מרגיש היטב את 

ַהְינּו ָהְראּות – להיות מצוצמם  ָעִרים – ּדְ ר ֶאת ַהּנְ ת ּוְלַחּבֵ 'נגעי הנפש' שהם היסורים. ְוָצִריְך ְלַצּוֵ

ד108 – שזו בחינת פיזור הראות, שלא מרכז ראייתו רק  ל ִמן ַהּצַ ּכֵ ולראות רק את התכלית, ִלְבִלי ְלִהְסּתַ

ֶפׁש, ְוָאז כשסותם  ַע ֶאת ַהּנֶ י ְלַנּגֵ אל התכלית, אלא גם מסתכל מן הצד ַעל ַהְבֵלי עֹוָלם ַהזֶּה, ְלִבְלּתִ

לּות ַעל  ּכְ "ל. ַוֲאַזי, ַעל ְיֵדי ַהִהְסּתַ ּנַ ְכִלית ּכַ ל ַעל ַהּתַ ּכֵ את עיניו מענייני העולם הזה – יּוַכל ְלִהְסּתַ

"ל )באות ג'(, שאין תחושות והרגשות של עולם הזה, וממילא לא מרגיש  ּנַ ּסּוִרין ּכַ ל ַהּיִ ִלין ּכָ ּטְ ְכִלית, ִנְתּבַ ַהּתַ
יסורים. 

ּטּול אל התכלית, כמו שנתבאר לעיל )אות ד'( שאי אפשר להשאר בביטול הזה  ב ֵמַהּבִ ָ ּשׁ ׁשֶ ְך, ּכְ ַאְך ַאַחר ּכָ
לעולם – לבטל עצמו לגמרי מהרגשות העולם הזה, כי אז יצא מ'גדר אנושי', ולכן חייב לחזור מהביטול 

ֶפׁש'  ִחיַנת 'ִצְמאֹון ַהּנֶ זֶּה ּבְ "ל )שם(, ׁשֶ ּנַ יֹוֵתר ּכַ ּסּוִרין ּבְ ִרין ַהּיִ ּבְ אל כלי המוח הגשמי שלו, ואז ִמְתּגַ

"ל )באות ה'( כי היסורים נקראים 'צמאון הנפש', כי הם בחינת 'מליחות', הגורמת לצמא. ְוֶזה: "ְוָצִמית  ּנַ ּכַ
אֹון,  ּמָ י נתבאר לעיל שהעצה ְלַכּבֹות ַהּצִ ָעִרים", ּכִ ֲאבּון ַהּנְ ר ִיׁשְ ִתית ֵמֲאׁשֶ ִלים ְוׁשָ ְוָהַלְכּתְ ֶאל ַהּכֵ
ׁשּות ַהּתֹוָרה שהיא בחינת מים, כי כשחוזר מהביטול – אם היה הביטול כהוגן,  הּוא ַעל ְיֵדי ִהְתַחּדְ
ֶכל, ַעל ְיֵדי  ֵ ל ַהּשׂ ִלים ׁשֶ ֵהם ַהּכֵ ִלין ַהּמִֹחין ׁשֶ ַקּבְ ּמְ שקיבל את היסורים כראוי, זוכה לחידושי תורה – ׁשֶ
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ָעִרים",  ֲאבּון ַהּנְ ר ִיׁשְ ִתית ֵמֲאׁשֶ "ל. ְוֶזה "ְוׁשָ ּנַ ֶפׁש ְלַכּבֹות ִצְמאֹוָנּה ּכַ ם ׁשֹוָתה ַהּנֶ ָ "ל, ּוִמּשׁ ּנַ ּטּול ּכַ ֵמַהּבִ
לּות  ּכְ ָאר ֵמַהִהְסּתַ ׁשְ ּנִ ימּו ׁשֶ ׁשּות ַהּתֹוָרה, ֵמָהְרׁשִ ֶכל, ֵהם ׁשֹוֲאִבין ִהְתַחּדְ ֵ ֵהם ֵעיֵני ַהּשׂ ָעִרים ׁשֶ י ַהּנְ ּכִ

"ל: ּנַ ּכַ ֶפׁש  ין ִצְמאֹון ַהּנֶ ְך, ּוְמַכּבִ ּסּוִרין ַאַחר ּכָ ִלין ַהּיִ ּטְ "ל. ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִנְתּבַ ּנַ ּכַ ְכִלית  ַעל ַהּתַ

ִחיַנת )ִיְרְמָיה לא, יא( "ְוָהְיָתה  ֶפׁש, ּבְ ִחיַנת ַהּנֶ ן - הּוא ּבְ ה ְוַאֲהרֹן. ּגַ ִחיַנת מֹׁשֶ ן ֵעֶדן, ּבְ ִחיַנת ַהּגַ ח ְוֶזה ּבְ
י 'ֵעֶדן', )ישעיה סד, ג( "ַעִין לֹא ָרָאָתה" )ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו  ְכִלית. ּכִ ִחיַנת ַהּתַ ַגן ָרֶוה". 'ֵעֶדן' - הּוא ּבְ ם ּכְ ַנְפׁשָ

"ל: ּנַ ּכַ ּטּול  ִחיַנת ּבִ ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ְּבָרכֹות לד:(, ּבְ

חידושי  על  רומזת  המים  ששאיבת  זה,  109. ענין 
ַמִים  "ּוְׁשַאְבֶּתם  ג(  יב,  )ישעיה  בפסוק  מוזכר  תורה, 
"ּוְתַקְּבלּון  יונתן:  ותרגם  ַהְיׁשּוָעה",  ִמַּמַעְיֵני  ְּבָׂשׂשֹון 
אּוְלַפן ֲחַדת ְּבֶחְדָוא ִמְּבִחיֵרי ַצִדיַקָיא" ]ותקבלו תורה 
בחינת  שזהו  הצדיקים[.  מבחירי  בשמחה  חדשה 

חידושי תורה הנרמזים בשאיבת המים.
)נטילת  הלכות  בלקוטי  מוהרנ"ת  ביאר  110. כן 
ֶדה  ַהָּשׂ ְּבִחיַנת  ֵעֶדן הּוא  ַהַּגן  וז"ל:  יב(,  ד,  ידים שחרית 

ַהְּקדֹוָׁשה ַהְמבֹוֶאֶרת ִּבְתִחַּלת ַהּתֹוָרה ֶׁשָּׁשם ְּגֵדִלים ָּכל 
ָׁשם,  ַהָּכתּוב  ִּבּטּול  ְלִעְנַין  ַׁשָּיְך  ֶׁשֶּזה  ְוכּו',  ַהְּנָׁשמֹות 
ֵּבְרכֹו ה', ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו  ֲאֶׁשר  ֶדה  ַהָּשׂ ֵעֶדן הּוא  ַהַּגן  ִּכי 
ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל )בזוהר חיי שרה ח"א דף קכח:(. ִּכי ִעַּקר ִּתקּון 
ֶדה הּוא ֶׁשִּיְזּכּו ְלִהָּכֵלל ָּבאֹור ֵאין סֹוף  ַהְּנָׁשמֹות ֶׁשַּבָּשׂ
ּוְלִהְתַעֵּנג ַעל ה', ֶׁשֶּזה ִעַּקר ַּתְכִליֵתנּו, ִעַּקר ַּתֲענּוג עֹוָלם 

ַהָּבא ֶׁשהּוא ַׁשֲעׁשּוַע ַּגן ֵעֶדן, ֶׁשהּוא עֹוָלם ַהְּנָׁשמֹות.
לקוטי  בקיצור  המעתיק  בהערת  מבואר  111. כן 
מוהר"ן, בסוף תורה דידן, ובסמוך נביא את כל דבריו.
יהיו  ָרֶוה" –  "ְּכַגן  שם:  דוד  במצודות  112. פירש 

ׂשביעים בטובה, כגן ירק השביעה בכל עת, כי הדרך 
להשקותה ברגל )ולא רק מגשם שבא רק לעיתים(, עכ"ל.

113. בגמ' בברכות )דף לד:( נאמר: ושמא תאמר הוא 
יֵֹצא  "ְוָנָהר  י(  ב,  )בראשית  לומר  תלמוד  עדן,  הוא  גן 
ֵמֵעֶדן ְלַהְׁשקֹות ֶאת ַהָּגן" – גן לחוד ועדן לחוד.  וכן 
מבואר בגמ' בתענית )דף י.(, עולם אחד מששים בגן, 

וגן אחד מששים לעדן, ע"כ.
114. וביאור הענין הוא, כפי שכתב המעתיק בקיצור 
לקוטי מוהר"ן, וז"ל: פי', כוונתו בזה, כי משה ואהרן 
הם בעלי השדה והגן עדן – שיכולים להביא נשמות 
'הגן',  בחינת  הוא  'אהרן'  כי  התכלית,  אל  ישראל 
שמסיים  ָרֶוה",  ְּכַגן  ַנְפָׁשם  "ְוָהְיָתה  הכתוב  בחינת 
שם הכתוב )ירמיה לא, יג( "ְוִרֵּויִתי ֶנֶפׁש ַהּכֲֹהִנים ָּדֶׁשן". 
ומשה הוא בחינת 'העדן' – 'ביטול אל התכלית', כמו 
שכתוב לעיל )תורה ד'(, שמשה ביטל כל ישותו ודיבק 
עצמו להתכלית - לאור אין סוף, שאין שם שום שינוי 
רצון, אלא "ה' הוא האלהי"ם" וכולו טוב. ושם 'בגן 
עדן', יעשה הקב"ה המחול לצדיקים לעתיד לבוא, 

   ָ ֶטת א ה    ע ה
ם – מחידושי התורה, שהם בחינת  ָ "ל. ּוִמּשׁ ּנַ ּטּול אל התכלית ּכַ ַאר ֵמַהּבִ ׁשְ ּנִ ימּו )הרושם והסימן( ׁשֶ ָהְרׁשִ
ָעִרים  י ַהּנְ ָעִרים", ּכִ ֲאבּון ַהּנְ ר ִיׁשְ ִתית ֵמֲאׁשֶ "ל. ְוֶזה: "ְוׁשָ ּנַ ֶפׁש ְלַכּבֹות ִצְמאֹוָנּה ּכַ 'מים' – ׁשֹוָתה ַהּנֶ

ׁשּות ַהּתֹוָרה109  ֶכל )העינים הם משרתי השכל(, ֵהם ׁשֹוֲאִבין ִהְתַחּדְ ֵ ֵהם בחינת משרתים – בחינת ֵעיֵני ַהּשׂ ׁשֶ
ְך,  ּסּוִרין ַאַחר ּכָ ִלין ַהּיִ ּטְ "ל, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִנְתּבַ ּנַ ְכִלית ּכַ לּות ַעל ַהּתַ ּכְ ָאר ֵמַהִהְסּתַ ׁשְ ּנִ ימּו ׁשֶ ֵמָהְרׁשִ

"ל. ּנַ ֶפׁש ּכַ ין על ידי 'מי התורה' את ִצְמאֹון ַהּנֶ ּוְמַכּבִ

'עדן' – ביטול, ואלו הן בחינות: 'משה' –  'גן' – נפשות,  'גן עדן',  יבאר שהשדה שגדלים בו הנשמות, הוא בחינת 
ביטול, ו'אהרן' – נפשות.

ה ְוַאֲהֹרן – כי הם בעלי השדה  ִחיַנת מׁשֶ ן ֵעֶדן110, ּבְ ִחיַנת ַהּגַ ח. ְוֶזה השדה שבו גדלים הנשמות, הוא ּבְ
ֶפׁש – בחינת 'אהרן',  ִחיַנת ַהּנֶ ן' - הּוא ּבְ וה'גן עדן', שיכולים להביא את נשמות ישראל אל התכלית111. 'ּגַ

ַגן ָרֶוה", וכתיב )שם, יג(: "וריויתי את נפש הכהנים )אהרן(  ם – ּכְ ִחיַנת הכתוב )ירמיה לא, יא(: "ְוָהְיָתה ַנְפׁשָ ּבְ
דשן"112, והרי שה'נפש' היא בחינת 'גן', דהנה 'גן' ו'עדן' הם שתי בחינות, ובחינת 'עדן' גבוהה הרבה מבחינת 

י על  ְכִלית – הביטול של עולם הבא114, שהוא בחינת סגירת העינים, ּכִ ִחיַנת ַהּתַ 'גן'113. 'ֵעֶדן' - הּוא ּבְ
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ֶאָחד  ְוָכל  ְלָעִתיד ָלבֹוא,  יִקים  ּדִ ַלּצַ ַלֲעׂשֹות ָמחֹול  רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ 'ָעִתיד  ִחיַנת )ַּתֲעִנית לא.(  ּבְ ְוֶזה 
ֶזה  ְוָכל  "ל.  ּנַ ּכַ ַהּתֹוָרה  ַלת  ְלַקּבָ ִלי  ּכְ ִהיא  ׁשֶ ְמָחה,  ַהּשִׂ ִחיַנת  ּבְ ֶזה  'ָמחֹול' -  ְוכּו'.  עֹו'  ֶאְצּבָ ּבְ ַמְרֶאה 
ִלים,  ַהּכֵ ְיֵדי  ַהּתֹוָרה, ַעל  ָאה  ּבָ ם  ָ ִמּשׁ ּטּול,  ַהּבִ ימּו ִמן  ָהְרׁשִ ל  ׁשֶ ִריָחה  ַהזְּ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ּטּול,  ַהּבִ ְיֵדי  ַעל 
ל  ׁשֶ ִריָחה  ְוַהזְּ ְרֶאה  ַהּמַ ִחיַנת  ּבְ ֶזה  'ַמְרֶאה' -  עֹו',  ֶאְצּבָ ּבְ 'ַמְרֶאה  ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  ם.  ׁשָ ַאְרנּו  ּבֵ ׁשֶ מֹו  ּכְ

הזאת(,  התורה  בסוף  )כמבואר  באצבעו  מראה  אחד  וכל 
שהמחול הזה הוא השמחה הבאה מהביטול הנ"ל, 
שהוא הכלי לקבלת התורה שהיא בחינת )שמות לא, 

יח( "ְּכֻתִבים ְּבֶאְצַּבע ֱאֹלִהים".

115. בגמ' בברכות שם איתא: מאי "ַעִין ֹלא ָרֲאָתה", 
רבי שמואל בר נחמני אמר זה 'עדן' – שלא שלטה בו 

עין כל בריה.
116. כמבואר לעיל )תורה ד'(, כנ"ל בדברי המעתיק. 
ויש עוד להוסיף מה שמבואר בתורה הנ"ל: שהקב"ה 
אומר למשה רבנו )דברים ד, לה( "ַאָּתה ָהְרֵאָת ָלַדַעת", 
דהיינו שמשה רבינו הוא לא רק 'השכל' המצוה לנפש 
להתחבר לתכלית, אלא שהוא ג"כ עצם כח הראות 
של הנפש, שהולך ומביא אליה את התכלית, בבחי' 
המבואר שם ש'משה הוא הדעת' – ומראה לדעת של 

כל אחד מישראל את התכלית.

"ְוָנָהר  י(:  ב,  )בראשית  הנ"ל  בפסוק  נרמז  117. וזה 
יֵֹצא ֵמֵעֶדן ְלַהְׁשקֹות ֶאת ַהָּגן", שמעדן שהוא בחינת 
שהם  הצמאות  הנפשות  את  משקים  שם  הביטול, 

נקראות 'גן'.
118. כתב האלשיך, דהיינו, שיסדר הצדיקים סביבו 
בעיגול, והיות והקב"ה יהיה באמצע, לכן יוכל כל 
אחד להראות עליו כביכול באצבע. והכוונה, כי אז 
נהיה כולנו נביאים, כי מלבד מה שתפסוק זוהמתנו, גם 
היצר הרע לא יהיה בנו, ונהיה כולנו קדושים וטהורים, 

באופן שלא נצטרך לנביא שידבר עמנו, ע"כ.
אצבעו  את  שקידש  ממה  לו  באה  זו  119. וזכות 

לסתום איתה את העינים, כמבואר לעיל )אות ג'(.
הוא  והשמחה  וז"ל:  ה'(,  )אות  לעיל  120. כמבואר 
כלי אל חידושין דאורייתא וכו', נמצא, השמחה היא 
בחינת "נעשה ונשמע" – שהיא בחינת קבלת התורה.

   ָ ֶטת א ה    ע ה

'ֵעֶדן' דרשו רבותינו ז"ל )בברכות לד:( את הפסוק )ישעיה סד, ג( "ַעִין לֹא ָרֲאָתה115 אלהי"ם זולתך יעשה למחכה 
לו", ששום נביא לא זכה לראות ולהשיג את המקום הנקרא 'עדן', ששם יקבלו הצדיקים שכר לעתיד לבוא. 
"ל, וזוהי בחינת 'משה',  ּנַ ּטּול אל התכלית – על ידי סתימת העינים ּכַ ִחיַנת ּבִ ו'עין לא ראתה', רומז על ּבְ

שהיה מבוטל לגמרי לה' ית'116. וזוהי בחינת 'גן עדן', שעל ידי הביטול אל התכלית, שהוא בחינת 'עדן', 

המכבים את צמאון הנפש – שהנפש היא בחינת 'גן'117.

ִחיַנת  ְוֶזה שביארנו, כי על ידי עצימת העינים מהסתכלות בעולם הזה, זוכים להסתכל בעולם הבא, זהו ּבְ
יִקים ֶלָעִתיד  ּדִ רּוְך הּוא ַלֲעׂשֹות ָמחֹול118 ַלּצַ דֹוׁש ּבָ מה שאמרו רבותינו ז"ל )תענית סוף דף לא.(: ָעִתיד ַהּקָ

עֹו119 ְוכּו', שנאמר )ישעיה כה, ט(: "ואמר ביום  ֶאְצּבָ ָלבֹוא והוא יושב ביניהם בגן עדן, ְוָכל ֶאָחד ַמְרֶאה ּבְ
ההוא, הנה אלקינו זה קוינו לו ויושיענו, זה ה' קוינו לו נגילה ונשמחה בישועתו", )ע"כ הגמ'(. כי 'ָמחֹול' הוא 

"ל )באות ה'(, ְוָכל ֶזה נעשה ַעל ְיֵדי  ּנַ ַלת ַהּתֹוָרה ּכַ ִלי ְלַקּבָ ִהיא ּכְ ְמָחה, ׁשֶ ִחיַנת ַהּשִׂ ריקוד סביב – ֶזה ּבְ

ימּו – הרושם והסימן שנשאר בשכל  ל ָהְרׁשִ ִריָחה ׁשֶ ַעל ְיֵדי ַהזְּ ּטּול מהעולם הזה בסתימת העינים, ׁשֶ ַהּבִ
ּטּול שנתבטל אל התכלית, שאז יש לו שמחה גדולה מאוד, על שזכה לקבל  האדם, אחרי שהוא חוזר ִמן ַהּבִ

ִלים  ָאה ַהּתֹוָרה ַעל ְיֵדי ַהּכֵ ם ּבָ ָ את היסורין כראוי, דהיינו, שהבין שכל היסורין הם באמת לטובתו, ִמּשׁ

של השמחה, כי על ידי הרושם והסימן הזה, האדם מתמלא שמחה, והשמחה היא כלי להתחדשות התורה 

ם120.  ֹבָאר ׁשָ ּמְ מֹו ׁשֶ ּכְ

ימּו, כי  ל ָהְרׁשִ ִריָחה ׁשֶ ְרֶאה ְוַהזְּ ִחיַנת ַהּמַ עֹו', 'ַמְרֶאה' - ֶזה ּבְ ֶאְצּבָ ִחיַנת 'וכל אחד ַמְרֶאה ּבְ ְוֶזה ּבְ
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ִחינֹות  ּבְ ִהיא  ׁשֶ ַהּתֹוָרה,  ִחיַנת  ּבְ עֹו',  ֶאְצּבָ ּבְ 'ַמְרֶאה  ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  ַהּתֹוָרה.  ָאה  ּבָ ם  ָ ּשׁ ּמִ ׁשֶ ימוּ,  ָהְרׁשִ
ע ֱאלִֹקים": )ְׁשמֹות לא, יח( "ֶאְצּבַ

   ָ ֶטת א ה    ע ה
'מראה' אינו הדבר בעצמו אלא רק 'מראה שלו', ולכן זוהי בחינה של רושם וסימן שנשאר מהביטול אל 

עֹו', שתיבת "אצבעו"  ֶאְצּבָ ִחיַנת 'ַמְרֶאה ּבְ ָאה ַהּתֹוָרה. ְוֶזה ּבְ ם ּבָ ָ ּשׁ ּמִ התכלית, שהוא בחינת השמחה ׁשֶ

ִחינֹות הכתוב )שמות לא, יח(: "שני לוחות העדות לוחות אבן  ִהיא ּבְ ִחיַנת ַהּתֹוָרה שהשיג, ׁשֶ רומזת על ּבְ

ע ֱאלִֹקים". ומרומז בזה, ש'אצבע' היא בחינת הכתב של התורה – היינו התורה עצמה,  כתובים בֶאְצּבַ

וירמוז שכל צדיק וצדיק מראה על הקב"ה באצבעו, היינו בכח התורה שלו שנרמזת בתיבת 'אצבע', כי על 

ידי ה'מחול' והריקוד, שהוא בחינת שמחה הבאה מהרשימו הנ"ל, בחינת 'מראה' – יש 'אצבע', שהיא כתב 

התורה.


