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 רותהע בתור נדפסו צ"הצ ר"אדמו ק"כ הגהות, והמעיין הלומד על להקל בכדי
   .המאמר בגוף במקומם ולא הגליון בשולי) כגון דא באותיות(
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  ]א, נו –ד , נד[ה תקעו בחודש שופר "ד, ה"ת דרושים לר"לקו.  ה"ב

  
  פרק א

יש 'פ פנימיות הענינים מדוע הבריאה נקראת "הביאור ע

  'מאין

 .)ד, תהלים פא(" 'כו ַבחֶֹדׁש ׁשֹוָפר 1ִּתְקעּו"

ַּבֵּכֶסה  ,ִּתְקעּו ַבֹחֶדׁש ׁשֹוָפר' )ה-תהלים שם ד(כתיב [
', י ַיֲעֹקבֵק ִמְׁשָּפט ֵלא ,ִּכי ֹחק ְלִיְׂשָרֵאל הּוא. ְליֹום ַחֵּגנּו

תקעו בשופר בזמן חידוש : ופירושו לפי פשוטו
בזמן , ביום הראשון, היינו בהתחלת החודש, הלבנה

הוא ' בכסא'( ה"והוא ר ,המיועד להיות בו יום חג
 ,)'משלי ז( 'ליום הכסא יבוא'כמו  ,ענין זמן מיועד

הוא לישראל מאת ' חוק'ו). ף"א תמורת האל"והה
וא יום וה ,באותו היום בשופר ה לתקוע"הקב

  .)י ומצודות"פ רש"ע( ה"המשפט להקב

, פ פנימיות הענינים"להלן יבאר כתוב זה ע
   :]ותחילה מקשה במשמעותו הכללית של הפסוק

שמתחדשת  ,זמן חידוש לבנה –' בחדש' רושפי
שאז הוא  ,)י שם"רש(שנה האש הוא ר ,ודשחאש בר

                                                

 
  .ח"נאמר שבת פרשת נצבים תקס מאמר זה) 1

  ¯Â‡È·‰ ÏÚ „ÒÂÈÓ ÔÏ‰Ï˘ ÌÈ¯Ó‡Ó ÂÏ‡ :  

  ˙Á�‰ Î"˜ ÂÓ„‡"¯ ÈÚˆÓ‡‰ ‰Ò·"Ó Ò˜˙"Á Á"‡ Ú '„È˙ )להלן :

  .)ח"ז תקס"מאה

  ‰Â‡"˙ ¯"‰ Í¯Î Â Ú '·'·�˙ .‰‡¯Â Ì˘ Ú '·'‰�˙ „·"‰ ÔÈ�Ú ÂÈ"Ë 
Ï˘ ¯"‰ ÏÁ˘ ˙ÂÈ‰Ï ˙·˘· .‰‡¯Â ‰Â‡·"˙ �"Í Í¯Î ‡ Ú '‡Ï˘ .‰‡¯Â 

„"‰ ÂÚ˜˙ ˘„ÂÁ· ‰Ò·"Ó Î¯˙"Ê ÛÈÚÒ Â.  

  ‰Â‡·"˙ ÌÈ˘Â¯„ ¯Ï"‰ Ú '‡'‡˙ „·"‰ ‰ÏÙ˙ È�ÚÏ ·˙Î ˆ‰"ˆ 
ÔÎÂ˙ ¯Ó‡Ó‰.  

  ‰ÓÎ ÌÈ�È�Ú ¯Ó‡Ó‰Ó Â‡·˙� „·"‰ ÂÚ˜˙ ¯Ù"˙ .  

זה היום תחלת מעשיך ' ,חידוש מעשה בראשית
  .)ה"תפלת מוסף דר(' ]ראשוןזכרון ליום [ 'כו

היינו ' בחודש'פירוש הכתוב הוא שצריך לתקוע בשופר 
והוא , )'חידוש'הוא לשון ' חודש'כי (בזמן חידוש הלבנה 

ח הוא "והזמן שיש מצוה לתקוע בשופר בר, ביום ראש חודש
  . ראש חודש תשרי, ה"בר

משמע בזמן חידוש ' בחדש'ל ש"מלבד הפירוש הנ, והנה
קאי על חידוש ' בחדש'פירוש עמוק יותר אשר יש , הלבנה
 ,חידוש העולם מאין לישה הוא זמן "ידוע שר"שכן , העולם

ז "מאה(" 'כו 'תחלת מעשיךתחלת מעשיךתחלת מעשיךתחלת מעשיךזה היום 'וכמו שאנו אומרים 

  .והפסוק אומר שדוקא בזמן זה יש לתקוע בשופר, )ח"תקס

 ,)ט"ויקרא רבה רפכ( ה באלול נברא העולם"בכ ,והנה
יום  ,לבריאת העולם' ו הוא יום שנההאש ור

  .אשוןרהם בריאת אד

  :]ולפי זה מקשה[

בזמן  שנההאש למה אין עושין ר ,הביןלריך וצ
שה שהוא יום ראשון למע ,חידוש העולם ממש

  ?ראשיתב
ה באלול שהוא זמן "ה בכ"היה מהראוי לעשות ר"

ולא , יום הראשון לבריאת העולם, דהיינו, חידוש העולם ממש
  ! )ח"ז תקס"מאה(" העולם שבו נברא האדםביום הששי לבריאת 

מקדים ומבאר בענין , על מנת ליישב שאלות אלו[
  ":]מעשה בראשית"ו" חידוש העולם"
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 פרשה                          ~ ראש השנה~                        חסידישע  

 ,"בראשית ברא אלקים" )א, בראשית א( דכתיב ,אך
מתחלה עלה 'ש ;2מדת הצמצום –' אלקים'

ראה שאין העולם  ,יןדהת במחשבה לברוא במד
  .)טו, ר יב"ב(' חמיםרהת שיתף עמו מד ,מתקיים

ל דייקו מדוע נקט "וחז', בראשית ברא אלקים'כתיב 
ולא שאר שמותיו , בריאת העולםדוקא לגבי ' אלקים'שם 

כ( וכן דייקו על הכתוב? הקדושים ' ביום עשות הוי' )ד, בראשית 
, ואלקים' הוי –השמות ' שנקט כאן ב', אלקים ארץ ושמים

, )אלקים( מדת הדיןמתחלה עלה במחשבה לברוא ב': ודרשו
 שיתף עמו מדת הרחמים, ראה שאין העולם מתקיים

הוא השם המורה על מדת ' אלקים'ששם  ,היינו .3')ה"הוי(
  .4הדין והצמצום למעלה

                                                

 
אשריהם הצדיקים שהן הופכים ": ג, ג"ראה בראשית רבה פרשה פל) 2

הוא מדת הדין  –' יםאלה'בכל מקום שנאמר  ;מדת הדין למדת רחמים
 'עד האלהים יבא דבר שניהם' ,)ח, שם( 'לא תקללאלהים '): כז, שמות כב(
. "]קשור לענין הדין' אלקים'הרי ש. והכוונה בפסוקים אלו היא לדיינים[

) נו, תהלים(אמר רבי תנחומא בן יהודה " :ה"ה, ט"ירושלמי ברכות פ
בין על מדות  ,ןבין על מדות הדי –' אהלל דבר' בה ,באלהים אהלל דבר'

) כא ,בראשית א( פתח ואמר": ב, ג לט"זחוראה  ."הלל דברא – הרחמים
כל אתר דדינא , 'ם"ויברא אלהי', ''ם את התנינים הגדולים וגו"ויברא אלהי'
. מ"ובכ ."ינא הואד – בכל אתר 'אלקים' :תנינן": א, סה". אקרי 'ם"אלהי'

  .ו"תניא שער היחוד והאמונה פוראה 

 –' אלקים ארץ ושמים' ביום עשות הוי'[' ֱאלִֹהים' ה': "לשונו שםזה ) 3
וכאן . מורה על מדת הדין –' אלקים, 'מורה על מדת הרחמים –ה "הוי

 ֹותְלֶמֶלְך ֶׁשָהיּו לֹו ּכֹוס ]משל. בפרשה הזכיר הכתוב לראשונה את שניהם יחד
 ַחִּמין ]משקאות[ ן ְלתֹוָכןִאם ֲאִני נֹותֵ ' :ָאַמר ַהֶּמֶלךְ , ]דקים[ ֵריִקים ]זכוכית[

 ֵהם ַמְקִריִסין –] קר מאוד[ צֹוֵנן. ]ונשברים, מן החום[ ֵהם ִמְתַּבְּקִעין –
 ?ּוֶמה ָעָׂשה ַהֶּמֶלךְ , ']מתכווצים ומתפוצצים –) ילקוט שמעוני(מקרישים [

: וא הנמשלה[ ָּכךְ . ]ולא נשברו, הכוסות[ ְוָעָמדּו ,ְוָנַתן ָּבֶהם ,ֵעַרב ֲחִמין ְּבצֹוֵנן
ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך  )]ב, ר מ"פס" (ה לבראת את עולמו"כשבקש הקב"

ולא , בלבד[ ְּבִמַּדת ָהַרֲחִמים ]להנהיגו[ ִאם ּבֹוֵרא ֲאִני ֶאת ָהעֹוָלם :הּוא
, יהיו חוטאים מרובים[ ֲהֵוי ֶחְטָייה ַסִּגיִאין –] להעניש על חטא בעולם הזה

ֵאיְך הָ  –] בלבד[ ְּבִמַּדת ַהִּדין. ]יבו את העולםויחר, שאין מי שיחרד מעונש
 ].ואפילו על עון קל, שעל כל חטא יבוא ענשו מיד! [?ָהעֹוָלם ָיכֹול ַלֲעמֹד

, יחד[ אֹותֹו ְּבִמַּדת ַהִּדין ּוְבִמַּדת ָהַרֲחִמים ]ומנהיג[ ֲהֵרי ֲאִני ּבֹוֵרא ,ֶאָּלא
שנמשלה להן מדת  –וצונן , שנמשלה להן מדת הדין –כמיזוג חמין 

, )ילקוט שמעוני כאן יט" (שמים וארץ[" ַיֲעמֹד ]בדרך זו[ ְוַהְּלַואי, ]הרחמים
, וברא את העולם, מדת הדין ומדת הרחמים, שיתף שניהם", וכן עשה
' ה' –) ילקוט שמעוני שם" ('אלקים ארץ ושמים' ביום עשות הוי'שנאמר 

  .)פ מפרשי המדרש"ע( "]ברחמים ובדין –' אלקים

היינו  –' אם בורא אני את העולם'המפרשים מבארים את מה שנאמר , והנה 
אבל לפי פשטות הלשון אין הכוונה להנהגת העולם , להנהיגו במדת הדין

פ הפירוש הפנימי ענין זה "וע. אלא לעצם בריאת והתהוות העולם, בלבד
  .כפי שממשיך בפנים, יתיישב היטב

ולכן נקט שם זה ( מדת הדין ה עלהמורהשם הוא  'אלקים'שם : כלומר) 4
 הגבורה והצמצוםהיינו ענין , )'עד האלקים יבוא דבר שניהם' –לגבי הדיינים 

כי כפי , וזהו שנאמר בתחילת הבריאה שם זה דוקא
כדי שיוכל להיות עולם המרגיש את עצמו , שיתבאר בסמוך

בבחינת צמצום והעלם על האור יש צורך , כמציאות עצמאית
   .והחיות האלקי המחיה ומהווה את העולם

   :רושפי
  .5לבאר את המשמעות הפנימית במדרש זה

לצמצם  ,מדת הצמצום – מתחלה היה מדת הדין
 שכשמו כן הוא ,ואהרוך ב וףסין ולהעלים אור א

 'יש'שיתגלה העולם ל ]כדי[, 'אין לו סוף כו –
  .ונגלה ונראה לעיני בשר גשמי ,צמועני ודבר בפ

עלה  תחלהתחלהתחלהתחלה'ל "ל הנ"זהו פירוש הפנימי בדברי רז
כדי אליבא דאמת אליבא דאמת אליבא דאמת אליבא דאמת היינו ש', במחשבה לברוא במדת הדין

בבחינת  –שתוכל להיות מציאות העולמות כפי שהם עכשיו 
יש צורך , גבול ומדה ועם הרגשת ישות ומציאות עצמית

לצמצם ולהסתיר אור אין ", במדת הדין והצמצום' תחילה'
ודבר נראה לעיני ' יש'כדי שיוכל להיות עולם בבחינת , סוף

                                                                              

 
היפך ההתפשטות של ( צמצוםשל  ביטוישזהו , ון כל דבר בדקדוק רבלד –

  .)החסד

מתחלה עלה במחשבה לברוא 'הביאור שלהלן מיוסד על כך שהפירוש ב) 5
ולא רק שהיה , העולם במדת הדין אכן נבראאכן נבראאכן נבראאכן נבראהוא ש', את העולם במדת הדין

וזהו על ). 'עלה במחשבה'המשמעות בפשטות של (סלקא דעתך לכך קא 
בעשרה מאמרות נברא ': )א, אבות ה( ל"דרך הפירוש הפנימי במאמר רז

שהכוונה הפנימית היא שהעולם  –' מר אחד יכול להבראותהלא במא, העולם
ראה ( 'במחשבה אחת נברא העולם'וכדברי הזהר ש', מאמר אחד'אכן נברא ב

ששם העולם אכן נברא  באלקותשיש דרגא נעלית יותר , )א, זהר שמות כ
רק שהוא למעלה עדיין מהעולם , )'מאמר אחד'וזהו ה(' מחשבה'בבחינת 

פ חסידות "ע' להבראותיכול יכול יכול יכול במאמר אחד 'פירוש שה, כלומר. הגשמי שלנו
רק שהוא בדרגא , שהעולם אכן נברא) אלא, לא רק הוה אמינא לבריאה(הוא 

ם שער טע(פרדס שער ב ראה ( שלנו הגשמי עליונה יותר מאשר העולם
מתחלה ': מדרש דידןהוא בנוגע לוכך . )ד, ת בהר מא"לקו. ו"פ) האצילות

הוא בריאת העולם ' עלה במחשבה'ו שהפירוש היינ'', עלה במחשבה כו
 .ולא הוה אמינא בלבד לבריאתו', מחשבה העליונה'בבחינת 

בר די ,)'ןיאמ שי'ב תוגרדה 'ב רויאבב( ךומסב ןלהל רשא ,ריעהל שיו 
ה זו .ה כלולהתרוחניות העולמות הים שש'', חשבתו יתמ'של א זו גרד תודאו

וא את העולם במדת רמתחלה עלה במחשבה לב'מדרש הברי דעולה יפה עם 
 תנדרש', של מחשבתו ית זו אגרדגם לצורך בריאת העולם בשהיינו ', הדין

ור אין אכי , )כפי שיבאר, דאמ אף שהוא בדרגא גבוהה( וצמצום' מדת הדין'
, 'מחשבה העליונה'המבחינה זו של  ץק ןיארומם ונעלה למה עצמו "בסוף 

צמי שיהיה בערך עאורו הם רבים על יזו יש צורך בצמצומוכדי לברוא דרגא 
  .זורגא לברוא ד

, בעולם' גילוי שם הוי –' שיתף עמו מדת הרחמים'ענין , וכמבואר להלן 
  .י למטה"י עבודת בנ"הוא דבר הנפעל ע
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 פרשה                   ~ 'תקעו בחודש שופר הב~           חסידישע        

' אין סוף'כי , היה הכל בבחינת אין סוף, דאם לא כן, בשר
ז "אהמ(" וכשמו כן הוא, פירושו שאין סוף להתפשטותו

  .)ח"תקס

, הצמצום וההעלם הזה על אורו יתברך הבלי גבול יולול
כי מהאור הבלי , הרי היו העולמות בטלים במציאות ממש

א "דא, גבול לא היה יכול להיות מציאות מוגבלת של עולמות
  .שמבלי גבול יבוא ענין גבולי

כדי שתוכל להיות התהוות עולמות מוגבלים ועם , ולכן
 –' אלקים'היה צריך להיות ענין שם , הרגשת ישות עצמית

שיומשך אור מצומצם , צמצום והעלם האור הבלי גבול
  .ומוגבל שבא לפי ערך העולמות המוגבלים

 נופל על 'ברא'שלשון  ,"בראשית ברא"והוא ענין 
  .)פ בראשית ברא"ן ע"רמב(' יש מאין'דבר שהוא נברא 

' ברא'שהלשון ', בראבראבראבראבראשית 'וזהו גם דיוק הלשון 
ש דואין אצלנו בלשון הק"ש', יש מאין'משמע התהוות 

ומכיון . )ן שם"רמב(" 'ברא'בהוצאת היש מאין אלא לשון 
בהגבלה ועם  –שהכוונה להתהוות העולמות כפי שהם עתה 

כי , דוקא' ברא'לכך נקט לשון  –הרגשת ישות עצמית 
היינו שנתהווה מציאות ', מאיןיש יש יש יש 'התהוות זו היא בבחינת 

  .ישה את עצמה כדבר בפני עצמו חוץ מאלקותהמרג' יש'

  :]מקשה' יש מאין'שהבריאה נקראת  כךעל [

כולא קמיה ' ,שהרי אדרבה :ולכאורה אינו מובן
וכל מה שלמטה מטה הוא יותר  ,)6ב, א יא"זח(' כלא

וכל מה שלמעלה מעלה  ,ממש 'אין'נחשב אצלו ל
 )כא, משלי ח(כתוב שו כמ ',יש'הוא יותר נחשב ל

השתלשלות  ראתולמה נק "!ְלַהְנִחיל ֹאֲהַבי ֵיׁש"
  '?יש מאין'העולמות בשם בריאה 

לכאורה על קביעה זו שהעולמות והנבראים נקראים , אך
  : יש להקשות שההיפך הוא הנכון, )'אין'ומתהווים מ(' יש'

יותר נחשב בבחינת ', קמיה'כל עולם היותר קרוב ", כי
, טה במיעוט אחר מיעוטבירידת האור למטה מ, ואמנם. 'יש'

ככל שהעולם , שכן. )ח"ז תקס"מאה(" 'ן"אי'שם נחשב לבחינת 
, הוא נעלה יותר והתהוותו באה מאור אלקי פחות מצומצם

ובמילא מציאותו קרובה , יותר אליו יתברך' קרוב'אזי הוא 

                                                

 
כגירסת הראשית חכמה שער  –ב , זהר חלק א יא. לב, ראה דניאל ד) 6

  .היראה

ולכן גם העולם , האמיתי' יש'ה, יותר אל המציאות האמיתית
והוא , ל שהעולם הוא למטה יותרוככ. 'יש'ההוא נחשב יותר ל

אזי הוא נחשב יותר ', יש האמיתי'מתרחק יותר ויותר מה
גם במציאותו , כי להיותו רחוק מהמציאות האמיתית', אין'ל

' אין'ובמילא נחשב יותר ל, אין התגלות המציאות האמיתית
  .ובלתי מציאות אמיתית

הרי ', להנחיל אוהבי יש'וראיה לזה ממה שכתוב "
להיותם קרובים ', יש'נשמות בגן עדן העליון נקראת השגות ה

מפני שכל מה שירד ויתמעט אור שפע אלקי , אל אלקים יותר
, הרי יותר יתהווה הנברא בבחינת ריחוק וצמצום, ביותר
וכמו שכתוב , ממש חשיבי' כלא'למטה דוקא , על כן, כידוע

לפי שכל מה שהוא למטה מטה '', נגדו כו איןאיןאיןאיןכל הגוים כ'
, כ למעלה מעלה יותר"משא, וכאין' כלא'יותר יחשב , יותר

  .'יש'יותר יחשב לבחינת 

אינו מובן למה נקראת ירידת ההשתלשלות , ואם כן"
', אין'דלמטה הוא בחינת , הלא נהפוך הוא', יש מאין'בשם 

  !)ח"ז תקס"מאה(" 'יש'ולמעלה בחינת 

  :7והענין הוא
   .לבאר וליישב קושיא זו

ם (כתוב שו כמ ' כי שמש ומגן הוי" )יב, פדתהלי
מאור השמש  נתהוא בבחי –' ה"הוי'ש ,"אלקים
 ,ומחסה 'מגן' נתבחיהוא  –' אלקים'ו ,עצמה

ל שהוא להעלים ולהסתיר מאור גוף השמש ּבַ 
שאם לא היה  .והארה 'זיו' נתבבחי םאי ה כאֶ רָ ֵי

 ',זיו' נתלא היה השמש מאיר בבחי ,המגן והמחסה
מקורו בגוף מאור ש היה בטל לאלא זיו השמ

  .השמש
, 8ופירושו הפנימי הוא', אלקים' כי שמש ומגן הוי'כתיב 
ואלקים להמגן והנרתיק , נמשל למאור השמש' שבחינת הוי

                                                

 
  .ואילך ש' ע אור יהל ראה) 7

" ביחד וכמגן כשמש דומה" הוא ה"שהקב אומר הכתוב פשוטו לפי) 8
 לפי אך). ד"מצו" (עלינו ותגן כשמש לנו תאיר מעולם כי", )פ"עה ם"מלבי(

 כי': לומר יכול והיה, כאן ואלקים' הוי השמות' ב נקט מדוע להבין יש זה
  '?)אלקים או(' הוי ומגן שמש

 הכתוב הכוונה עומק פ"שע, היטב זה ענין ויומתק יתבאר חסידות פ"ע אלא
 שם לבחינת השמש על המכסה המגן ואת', הוי שם לבחינת השמש את מדמה
  .אלקים
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 פרשה                          ~ ראש השנה~                        חסידישע  

וכמו . . . שיוכלו הבריות לסבלו "המסתיר אור השמש 
' מגין לשם הוי 'אלקים'כך שם , שהנרתק מגין בעד השמש

, והיינו. . מאין ליש  שמהוה את הכל, פירושו' דשם הוי. ה"ב
ומהוה אותם . .  הנשפע בכל רגע ממש בכל הברואיםהחיות 

נה פ(" מאין ליש בכל רגע וענין שם  .)ד"שער היחוד והאמו
ה שלא יהיה "מורה על צמצום אור אין סוף ב' אלקים'

אלא יוכל להיות התהוות עולמות , התפשטות אין סופית
  .'יש'מוגבלים ומרגישים את עצמם ל

שאין זה , כשם שבהנרתיק המגין על אור השמש, והנה
והארה בלבד ' זיו'העלם גמור אלא רק כדי שיומשך מהשמש 

שצמצום שם אלקים , כך למעלה, שהבריות יכולים לסבלו
כי אם צמצום כדי שיומשך אור , אינו צמצום והעלם גמור

שעל ידי זה יוכלו להתהוות , והארה בלבד' זיו'אלקי בבחינת 
  .עולמות מוגבלים על ידו

ולולי העלם הנרתיק שעל השמש היה הזיו הזה בטל 
אלא כל , ונכלל במאור השמש עצמו בלי כל מציאות עצמאית

ללא , וכך למעלה. 9מציאותו בטלה ונכללת במאור השמש
שבערך (היה הזיו וההארה האלקית , הצמצום דשם אלקים

אין  בטל ונכלל לגמרי במקורו באור) להוות עולמות מוגבלים
ולא היה להארה זו שום מציאות עצמאית , ה עצמו"סוף ב

וכל ענין הצמצום הזה הוא לגרום . נפרדת ממקורו
להתפשטות והמשכת הארה אלקית מצומצמת שהיא בגדר 

  . והארה בלבד לגבי מקורו האין סוף' זיו'

 ל"רזמרו א הזל שע ',חמה מנרתקה'ענין  ,והיינו
 ואהרוך בדוש הק בואלתיד לע' :)ב, ג רהזבודה ע(

הוא  ',ה"הוי'שהוא גילוי  ',מוציא חמה מנרתקה
ומחסה  'מגן'בלי  ,בעצמו ואהרוך ב וףסין א

ונגלה " )ה, מ' ישעי(כתוב שו כמ ,המעלים ומסתיר
  ".וראו כל בשר 'הויכבוד 
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השמים ועל תחת כל בחלל העולם "תוך כדור השמש ומאיר נמשך ויוצא מ
ממש ' יש'ל האור והזיו הזהנראה כאן . . גוף כדור השמש  שאין כאן, הארץ
רו בגוף כ שהוא במקו"משא, באמת' יש'ונופל עליו כאן שם , כללעיל 

בטל "זיו כשהוא במקורו האור וה, שכן. "כלל' יש'עליו שם  השמש אין נופל
' אין'נחשב הזיו הזה ל"ש, "אינו במציאות כללילו כאו, במציאות במקורו

עד כדי כך , "גבי גוף כדור השמשכי בטל ממש במציאות ל, ממשפס או
אור בטל שה ,היינוד. )דיר' א ע"ב ח"מ תרל"סה( "היה נקרא בשם שמש"ש

  .מועצ' כדור השמש'רק מציאות של כל כך במקורו עד שיש שם 

ה מוציא חמה "הקב'ל שלעתיד לבוא "וזהו שאמרו רז
 –' שכאמור החמה והשמש זהו משל לשם הוי, 10'מנרתיקה

והנרתיק הוא משל להצמצום , ה עצמו"אור אין סוף ב
' מוציא'ה "ולעתיד לבוא הקב', אלקים'וההעלם של שם 

 –' מנרתיקה, 'ה עצמו"גילוי אור אין סוף ב –' חמה'בחינת ה
ויהיה גילוי אור אין סוף בלי כל ', אלקים'מההעלם דשם 

ונגלה כבוד 'שכתוב על יעודי הגאולה וכמו . העלם והסתר
כי , 'ה"הוי'שמדייק לומר שם ', וראו כל בשר יחדו' ' ' ' הויהויהויהוי

של שם ' מגן'ה בעצמו בלי "הכוונה שאז יהיה גילוי אין סוף ב
  .'אלקים'

, 11בהשגת אלקות 'ראיה שכלית'זו הוא  'ראיה'ש
. כד, ראה במדבר טו(' עיני העדה' ראיםנק 'חכמים'כי 

כי עין בעין יראו " )ח, נב' ישעי( וכתיב, )ב, ז ד"ר פ"שהש
  ".]ציון[ 'כו' בשוב ה

עין בעין 'ו', כל בשר ראוראוראוראוו'מה שכתוב ביעודי הגאולה 
יהיה גילוי אור ' אלקים'שבגלל הסרת ההעלם של שם ', יראויראויראויראו

 –עצמות אלקות ' יראו'ובמילא כולם , ה ממש"אין סוף ב
  ".בהשגת אלקות שכליתשכליתשכליתשכליתראיה "הכוונה בזה היא ל, הנה

 – שכליתשכליתשכליתשכליתלכך שראיה יכולה להתפרש כראיה  הוכחהוה
הרי ', העדהעיני עיני עיני עיני 'נקראים ) שכלהענין (' חכמים'שהרי 

מצד חכמתם , ענין הראיה –' עיני העדה'שקוראים להם 
. הישר והטוב עבור עדתם את' לראות'שבכך יכולים , הגדולה

שיש  הרי', את הנולדרואה רואה רואה רואה ה? איזהו חכם'ל "וכן אמרו רז
  ).שכל(קשר בין ראיה וחכמה 

, לא רק השגה והבנה באלקות, הוא' ראיה שכלית'וענין 
הדבר , שכשרואה איזה דבר, אלא השגה בדוגמת ראיה

פשר להתעורר אצלו שום ספיקות על מה אי אואצלו  מתאמתמתאמתמתאמתמתאמת
כך ענין ראיה שכלית הוא שהאדם מגיע להתאמתות . שראה

  . 12להכחישו כלל פשראי מוחלטת בהענין המושג עד שא
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 לה גורם-[ ומקדיר מנרתיקה חמה מוציא ה"הקב אלא, גיהנם אין, המתים
 בעולם: והכוונה. בה מתרפאין וצדיקים, בה נידונין רשעים, ]גדול בכח לזרוח

 ה"הקב יוציאנה ל"לע אולם, כך כל מחממת ואינה בנרתיק נתונה החמה הזה
 יהיה החמה ואור') כו, ל' ישעי( ש"כמ, ביותר רב יהיה וחומה מנרתיקה
 ן"ברמב גם ראה. שם ל"מהר אגדות חידושי(' הימים שבעת כאור שבעתים

  ). שלישי פרק הגמול שער

 121' ש חלק ו ע"ראה לקו. רמו באריכות' ב ע"מ תרצ"ראה סה) 11
  .שם 12ובמקמות שנסמנו בהערה 

  :לתוספת ביאור) 12
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 פרשה                   ~ 'תקעו בחודש שופר הב~           חסידישע        

בניגוד (ומכיון שלעתיד לבוא יהיה גילוי אלקות ממש 
לכך כולם , )ה בהעלם והסתר"ס ב"למצב הדברים כעת שאא

היינו להתאמתות מוחלטת , באלקות' ראיה שכלית'יגיעו ל
ולא רק להבנה והשגה שכלית במציאות , במהות האלקות

   .האלקות

שלא יהיה עוד העלם והסתר חומר הגשמי 
 ,וקדושתו' כסה ומסתיר על הרוחניות אור ההמ

רק  ,והם שמים וארץ גשמיים וכל אשר בם
" ֶׂשהֹור ֲאִני עַהֲחָדִׁשים ְוָאֶרץ ַהֲחָדָׁשה ֲאׁשֶ  ַהָּׁשַמִים"
  .)כב, סו' ישעי(

עצמו עכשיו בזמן ' גם אילו היה גילוי בחינת הוי, והנה
שכן , באלקות 'שכלית ראיה'יכולה להיות  תההילא , הגלות

העלם והסתר חומר הגשמי המכסה ומסתיר על "עדיין ישנו 
שמים וארץ גשמיים וכל "היינו , "וקדושתו' הרוחניות אור ה

שגשמיות מעלימה ומסתירה על האלקות להיותה , "אשר בם
, וכמו שנראה במוחש. ההיפך ממש מהאלקות והרוחניות

קשה לו , שאדם השקוע בגשמיות ובתאוות ותענוגי עולם הזה
 'מונח'כי ככל שהוא , מאד להתרגש מאלקות ורוחניות בכלל

  .כך האלקות בהסתר גדול יותר, יותר בגשמיות

ג' זכרי( לעתיד לבוא כתיב, אמנם ואת רוח הטומאה ' )ב, י
היינו שאז יתבטל כח הקליפה והסטרא ', אעביר מן הארץ

ובמילא יוסר העלם והסתר הגשמיות מן ) טומאה(אחרא 
                                                                              

 
שהוא כח , )י העינים הגשמיים"ע(כשם שיש באדם כח הראיה הגשמית  

הרי צורת הדבר נחקקת ונקבעת , וכשהאדם רואה דבר מסוים, חזק ביותר
עד שהוודאות במציאות הדבר לא ניתנת לספק כלל , מאד בעומק מוחו ונפשו

עין 'י "ע(' ראיה שכלית'כמו כן יש באדם כח נעלה ומיוחד הנקרא  –
שמבין ומשיג דבר מסוים בצורה ברורה ובהירה כל כך עד , היינו, )'שכלו

שהענין , כלומר .ולא ניתן להכחיש בו כלל, את הדבר' רואה'שכאילו הוא 
וכאילו הוא מביט בציור חי , יהיה מונח אצלו כמו דבר מוחשי שרואה בעיניו

עם האדם באופן פנימי ' מתעצם'ו' נקבע'שאזי זה אכן , העומד לנגד עיניו
  .ואמיתי

] ב"הרש[ק "ר הרה"ק אאמו"כ(וכמו ששמענו כמה פעמים מרבינו " 
מתעסק  דכל כך הוא חושב והוגה בהמושכל שהוא, )ע"מ זי"ה נבג"זצוקללה

ההשכלה , כלומר. עד שנעשה כמו ציור במוחו בכללות המושכל ההוא, בו
" ההיא כאילו ציור דבר עומד לנגד עיניו ומעיין ומסתכל בו איך ומה הוא

  ).נג' ט ע"מ תש"סה(

הוא דבר  ראיה ברוחניותראיה ברוחניותראיה ברוחניותראיה ברוחניותבחינת ": צו' ב ע"ז כתובים ח"ולהעיר ממאה 
, נו על אחד שנשלך לאשכשנאמר ל: למשל. שכל שנתאמת שבודאי כן הוא

, כי בודאי הדבר כן הוא, שבודאי אין שייך לומר שאנו מאמינים שנשרף הוא
או למשל כשאנו רואים שאדם אחד ; הגם שאין אנו רואים בעיני גשמיים

לא שייך לומר שאנו מאמינים שהחיות שבתוך הרגל הוא ההולך ולא , הולך
   ".ברוחניות וזה נקרא בחינת ראיה, כי בודאי כן הוא, הגשם

ך העולם ויתעלה לדרגא נעלית הרבה יותר ואז יזדכ, העולם
הגילוי העצום של עצמות אלקות  אתלקבל ' כלי'עד שיהיה 

  .שיהיה אז

השמים החדשים והארץ 'וזהו התוכן הפנימי של הכתוב 
היינו שבניגוד למצב הדברים כעת ', החדשה אשר אני עושה

שבריאת  –' את השמים ואת הארץ אלקיםאלקיםאלקיםאלקיםבראשית ברא 'ש
י מדת הדין והצמצום "היא ע) שמים וארץ(העולמות 

ומציאות בפני  'יש'הגורמת שהעולם יהיה בבחינת ) אלקים(
עצמו המעלים ומסתיר על הרוחניות והאלקות השופע בו בכל 

אשר החדשה החדשה החדשה החדשה והארץ החדשים החדשים החדשים החדשים השמים 'הנה לעתיד יהיה , רגע
א בגלל ביטול כח הקליפה והסטרא אחר, כלומר', עושהאני אני אני אני 

אז כל העולמות , וכללות ההסתר של גשמיות העולם לעתיד
היינו בצורה אחרת לגמרי ', חדשים'יהיו ) השמים והארץ(

ת "לקו(" שלא יהיו מעלימים ומסתירים כלל", מכמו שהם עתה

. להתגלות אלקות' כלים'יהיו  אלא, )בביאור כתוב זה –ג , במדבר ד
שבתוך , היינו, )''''אלקיםאלקיםאלקיםאלקיםברא 'ולא (' עושהאני אני אני אני אשר 'וזהו 

כיון , )'אני'(ממש ' עולמות אלו יהיה התגלות עצמותו ית
  .13יתבטל ויסתלק לגמרי' אלקים'שההעלם דשם 

שיהיה ', חמה ונרתיקה'ה יוציא "לעתיד כשהב, ולכן
ובנוסף לזה ', אלקים'עצמו בלי הלבוש של שם ' גילוי שם הוי

' לראות'יוכלו , עליםתלא  עצמה הזלם ההגשמיות של עו
  . צמות אלקות ממש בעיני שכלםע

  .ממש 'יש'ל 'אין'וזהו בריאת שמים וארץ מ
ל בענין הבריאה "את הקושיא הנ ל מיישב"על פי כל הנ

אין ' –אף שלכאורה איפכא מסתברא ', יש מאין' שנקראת
' אין'כל מה שלמטה מטה הוא יותר נחשב אצלו ל"כי ', מיש

' ל(" 'יש'לוכל מה שלמעלה מעלה הוא יותר נחשב , ממש

  .)המאמר לעיל

ת שמים בריא'נין זה של עשר במשיך לבאר אמ[
  ]:שלבים ודרגות' באמת יש ב', מאין לישוארץ 
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כי כאשר השמים החדשים והארץ החדשה אשר אני עושה 'ואז יקויים הפסוק 
הוא ', שלא יהיה השמים והארץ גשמיים המעלימים ומסתירים אור ה'', כו

להיות ', 'שמים חדשים כו'רק , ה הסובב כל עלמין וקדושתו"ס ב"אור א
  ".בבחינת גילוי למטה' סובב כל עלמין'ה ה"ס ב"בחינת אור א

ז הוא עולם השפל שהאלקות הוא "כי העוה": ד, ת שלח מו"וראה לקו 
ז ומלואו "כך העוה, מ קליפת הפרי שמסתרת לפרי"עד, בהעלם והסתר גדול

ואת 'לעתיד לבא כתיב , ועל כן. ודבר' יש'מסתיר חיות אלקי ונראה הכל ל
השמים החדשים והארץ החדשה 'כ "וכתיב ג', ח הטומאה אעביר מן הארץרו

  ".'כי שמים כעשן נמלחו'ועל שמים דכעת כתיב ', אשר אני עושה
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 פרשה                          ~ ראש השנה~                        חסידישע  

 'אין'מ 'יש' נתבבחי 'זיו'שיהיה גילוי ה ,דהיינו
שאז היה בטל ונכלל  ,ואפס ממש כשהיה במקורו

ם[ו ,מאורבמקור ה  'זיו'ו 'אור'אין עולה בשם  ]ָׁש
  ]14[.]והעדר המציאות העצמית' אין'אלא בבחינת [ כלל

                                                

 
 ומתלבש המחיה 'זיו'ה גילוי המשכת גם שאף :ומרל צונור( )14

 שהרי .ממש ואפס 'אין'מ 'יש' נתבבחי ןכ םג הוא ,וארץ בשמים
 ,המאור הוא ,במקורו ונכלל בטל היה אז ,במקורו כלול כשהיה

 צמוע ניבפ נראה 'זיו'ה שיהיה וזה .כלל 'זיו'ו 'אור' בשם עולה ואין
 ענין הוא ,ןכ םוא .'מגן'וה 'נרתק'ה דיי לע הוא ,ודבר 'יש' נתבבחי

   .'מאין יש'

 התהוות שגם – "תמצא מאין והחכמה" )יב, כח איוב( כתובש ווכמ 
 – דאצילות עליונה חכמה התהוות גם - 'מאין יש' ראתנק 'ילאהע כמהח'

, מאין יש בדרך באה – עליון היותר שבעולם יותר הנעלית הספירה שהיא
 ה"ב סוף אין באור ומיוחדת כלולה היתה לכן קודם כי', תמצא איןאיןאיןאיןמ' ככתוב
 באצילות בגילוי והמשכתה. 'אין'ה במקורה לגמרי בטלה היתה ושם, ממש

 בפני ומציאות' יש' בבחינת שנעשית –' מאין יש' בחינת היא זו מהתכללות
   .'אין'ה, סוף אין האור והעלם צמצום י"ע, עצמה

: פירושו לפי פשוטו – )ז, יז שמות( "ןיִ אָ  אם בקרבנו' הוי היש" וזהו 
או שאינו , )ז"אבע(בקרבנו שיספק לנו את כל צרכינו ' האם יש כבוד ה

   .דוקא' ושם הוי', אין'ו' יש'והכתוב מדייק לומר . נמצא

 ואזי ,'נרתק'ו 'מגן'ה דיי לע בנו מאיר 'ה"הוי' שם אם :רושפי 
 מאירה' הוי שם שהארת היינו', בקרבנו' הוי' - 'מאין יש' ראתנק זו הארה

 רק יתכן וזה, בפנימיותם שנקלטה –' בקרבנו' שזהו, פנימי באופן בישראל
' הוי ישישישישה' נאמר זה ועל; ל"הנ ונרתק המגן –' אלקים' דשם הצמצום י"ע

 בפני ודבר' יש' להיות ההארה שנמשכה', מאין יש' זהו שאז היינו', בקרבנו
   ;בפנימיותם להתקבל שתוכל עצמו

 ',מגן' נתמבחי מלמעלה ]ה"הוי שם[ בנו שמאיר ,היינו :"אין אם" 
אם ' - 'אין' ראתנק זו נהשבחי ',מנרתקה חמה מוציא' מעין דהיינו

, שנמשכה דרך הצמצום' יש'אינה בבחינת ' שהארת שם הוי, משמע' אין
' שמאיר עליהם שם הוי, כמו שהיא למעלה מהצמצום', אין'אלא בבחינת 

   .'אין'עצמו הה "כפי שהוא כלול באור אין סוף ב

 יינוה –' אלקים' :)א, א בראשית( "אלקים ברא בראשית" ענין וזהו 
 לכן[' מאין יש' בריאה ראנק ,'כו 'מגן'ה דיי לע הנמשך 'זיו'ה נתבחי
 בריאה ענין שהוא אלא ,]ל"כנ, מאין יש בריאה שמשמעו' ברא' נקט

 נתבחי היינו ,)הגשמי בעשיה מאין יש והתהוות בריאה ולא( שבאצילות
   ".תמצא מאין והחכמה"

 נתבחי שאפילו :)א"רפ, ג"ש אצילות סדר שער( איתא 'ייםח ץע'וב 
 ,'כו 'דבריאה אדם' – 'בריאה' ראתנק ,כתר שהוא ',דמוןק דםא'

   .'מאין יש' היינו ',בריאה' ובחינת

 רושבפי ,]ג, ב ואתחנן ת"לקו[ 'ואתחנן' ה"בד נתבארשו וכמ 
 נתבחי היא שהחכמה" :לשונו שםזה  - "תמצא מאין והחכמה"
 ,)ההשתלשלות בסדר הראשונה הספירה', חכמה ראשית' ככתוב( 'ראשית'

 מה ,חדש דבר שנעשה ,התחדשות נתבבחי 'אין'מ 'תמצא' והיא
   .םש ייןע ,"'כו המוציאו המקור בכח היה שלא

  :)צ כאן"ראה הגהת הצ(כלומר 

המחיה  וההארה האלקית אף גם המשכת גילוי הזיו
ואפס ' אין'מ' יש'ן בבחינת הוא גם כ, ומתלבש בשמים וארץ

עצמם הם בבחינת  הגשמייםהגשמייםהגשמייםהגשמייםולא רק השמים והארץ ( ממש
אז היה  ,כלול במקורו האור והזיו הזה שהרי כשהיה, )'יש'

, ה עצמו"אור אין סוף ב – הוא המאור, בטל ונכלל במקורו
וזה שיהיה הזיו נראה בפני . כלל' זיו'ו' אור'ואין עולה בשם 
היורד ומתלבש בתוך העולמות ( ודבר' יש'עצמו בבחינת 

הצמצום  – 'מגן'וה' נרתק'הוא על ידי ה, )להחיותם ולקיימם
המשכת אור אלקי זה , ואם כן. 'אלקים'וההעלם של שם 

' יש' –' יש מאין'ענין  הוא, והארה בלבד' זיו'שהוא בבחינת 
' יש'וא מחוץ למקורו בבחינת כפי שה' זיו'מציאות ה –

 והתבטלות מהיותו בהתכללות –' מאין, 'ומציאות בפני עצמו
   .15מוחלטת במקורו

                                                                              

 
כאן הוא שהאור היה במציאות ' יש מאין'עד כאן נתבאר שהפירוש [ 

אולם . להיותו כלול ובטל לגמרי למקורו' אין'בבחינת ' ששם הירק , במקורו
  :]וזהו שממשיך ומיישב להלן, "היה בכח המקור המוציאו לאלאלאלאש"כאן אומר 

 היא – עצמה 'החכמה כח' אשר :'כלי'ו 'אור' יש ובחכמה 
 – וףס יןא מאור בו השופע והחיות 'אור'ה נתובחי ',כלי' ראתהנק

  . 'החכמה אור' ראנק

 ',מאין יש' ודאי ראתנק ,'כלי'ה שהיא ,עצמה החכמה ,והנה 
 כי ,המוצאו המקור בכח היה שלא מה ,חדש דבר שנעשה ,דהיינו

 חכמה נתשבחי עד ,חכמה נתבחי מגדר נשאו רם ברךית הוא
 ,לכן. ])א, פו( ט"פ א"שעהיוה ראה[ גשמיות כעשייה אצלו נחשבת
 הגדר שהוא, החכמה של הכלי[' החכמה כח' בחינת התהוות להיות
 חידוש כמו ,חדש ודבר התחדשות הוא ,]אותה המגביל שלה והציור

ה עצמו "והקב, הכלי של החכמה הוא הגבלתה וציורה - גופניות העשייה
, ולכך, והוא למעלה שלא בערך מכל ענין של הגבלה, הוא אין סוף ובלי גבול

כי הוא , לא היה נמצא בהמקור המהווה אותו' כח החכמה'פשיטא שבחינת 
עד כדי כך . אפילו הגבול הדק והעליון ביותר, רם ונשא מגדר הגבול' ית

בהעדר ערכה וחשיבותה ', שחכמה דאצילות נחשבת לעשיה גופנית אצלו ית
  . לגביו

 כי ',מאין יש' ןכ םג ראתנק 'החכמה אור' התהוות נתבחי גם ,אך 
 הז לוע, מהשמש הנמשך השמש זיו נתבחי שלמ רךד לע הוא האור

 'מאין יש' נתבחי ןכ םג הוא 'זיו'ה המשכת נתשבחי ,כאן בארנת
 המאור במקור ונכלל בטל היה[ 'כו במקורו כלול שכשהיה ,ל"הנ מטעם

  .)ל"כנ ,])כאן המאמר' ל( כלל זיו'ו' אור' בשם עולה ואין

  :כלומר) 15

 ההיפך והלא', מאין יש' בשם הבריאה את לתאר ניתן איך, היתה השאלה 
 מה וכל, האמיתית והמציאות' יש'ה הוא עצמו ה"ב סוף שאין, האמת הוא

', יש' 'נק הוא ובמילא שאת ביתר' ית מציאותו בו נרגש אליו יותר שקרוב
 בבחינת הוא ובמילא' האמיתי יש'ה בו נרגש פחות יותר שלמטה מה וכל

  .')עצמו ה"ב סוף אין( מיש) העולמות כל( אין' ל"צ ולכן, יותר' אין'

  : הוא והתירוץ 
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 פרשה                   ~ 'תקעו בחודש שופר הב~           חסידישע        

הצמצום וההעלם  לוליעד כאן נתבאר אשר [
והארה אלקית ' זיו'לא היה בחינת ' אלקים'דשם 

ה "אור אין סוף ב – כי היה בטל ונכלל במקורו, כלל
  . עצמו

 נדרשאחרי צמצום זה שומעתה ממשיך לבאר 
ס "וההארה מאוא' זיו'כי בהמשכת ה. צמצום נוסף

העולמות כפי שהם ' מקור'ה אין זה מהווה אלא "ב
ששם הם בתכלית הדקות , למעלה באצילות

כדי שהעולמות ו. והרוחניות מבלי כל הרגשת ישות
ות בבחינת גילוי ובמציאות יומשכו למטה להי

שהצמצום , נוהיי .יש צורך בצמצום אחר, מורגשת
מצומצם שמהווה ' זיו'הראשון פועל המשכת אור ו

והצמצום . העולמות במקורם באצילותרוחניות את 
 – הוא בהמשכת העולמות ממקור רוחני זה השני

                                                                              

 
 אל מתייחס' מאין יש' ענין, מקום מכל, הם נכונים דלעיל שהדברים שאף 

, העולמות את ולהחיות להוות כדי' ית ממנו הנמשך האלקי האור מציאות
 סוף אין – למקורו ביחס בלבד והארה 'זיו' בבחינת שהוא זה אור שיצירת

 זה אור והמשכת התפשטות שקודם', מאין יש' בבחינת היא, עצמו ה"ב
 ושם, במקורו מוחלטת התכללות בבחינת' הי עצמו בפני מציאות להיות

 אך, במקורו קיים' הי אכן זה שאור אף ,היינו .ממש' אין' בבחינת' הי במקורו
 שכל, כלל עצמית וישות עצמאית מציאות לו היתה לא במקורו כלול להיותו

 יש' בבחינת הוא זה אלקי' זיו'ש וזהו. למקורו ובטלה כלולה היתה מציאותו
 למטה והמשכתו התפשטותו קודם כי, זו בדרך היא מציאותו שיצירת', מאין

 המציאות והעדר' אין' בבחינת' הי, )'יש'( עצמו בפני נרגשת מציאות להיות
 מהאור המתהווים העולמות גם אשר יבאר בסמוך להלן( במקורו העצמית

  ).'מאין יש' בבחינת הם גם, הזה והזיו

' מיש אין' בבחינת היא שהבריאה הראשונה הקביעה, זה פי על גם, אך 
, והיינו. אחר 'מבט'מ הדברים על מסתכלים, ההוא שבענין רק, עדיין אמיתית

 הוא – ה"ב סוף אין אור – במקורו מהתכללותו הנמשך שכל אמת הן
 יותר הקרובה מציאות כל, זה לאחרי, אך, עצמועצמועצמועצמו    בפניבפניבפניבפני    ומציאותומציאותומציאותומציאות' יש' בבחינת

 להיותה, יותר' יש' בבחינת ה"ה – עצמו ה"ב סוף אין –' האמיתי יש'ה אל
    צדצדצדצדממממ נחשבת יותר היא הרי, האמיתית והמציאות היש אל יותר קרובה

 אף, יותר שלמטה מה כל ואילו, בה נרגש יותר זה' יש'ו, זו אמיתיתאמיתיתאמיתיתאמיתית    מציאותמציאותמציאותמציאות
' יש' בבחינת היא הרי אחר 'מבט'ומ, יותר מורגשת העצמיתהעצמיתהעצמיתהעצמית    ההההמציאותמציאותמציאותמציאות ששם
 יותר ה"ה' האמיתי יש'ה הרגשת מצד אך, ההההשלשלשלשל המציאות מצד זהו אך, יותר

 בהעולמות כמו כך כל' האמיתי יש'ה בה נרגש שלא היות –' אין' בבחינת
  .העליונים והנבראים

 מציאות על מסתכלים אם, מסתכלים נקודה מאיזו תלויים שהדברים, נמצא 
 מציאותו כך, יותר למטה יורד שהזיו ככל הרי, )העולמות או( והאור הזיו

 ומציאות' יש' בבחינת יותר נחשב ולכן, יותר נרגשים העצמית וישותו
 כאשר אך). מלבדו עוד שאין האמת את כ"כ מרגיש אינו כי( עצמאית

 יש'לה מקירובה כתוצאה יותר' אמיתית' מציאות איזו על מסתכלים
 יותר הם אזי, למקורם וקרובים יותר נעלים והזיו שהאור ככל אזי', האמיתי
, האמיתית המציאות בו נרגשת ופחות, יותר נמוך שהאור וככל', יש' בבחינת

 יותר ה"ה העצמית מציאותו הרגשת שמצד אף(' אין' בבחינת יותר הוא אזי
  ).'יש' בבחינת

 יש' נק הנברא יש, האמיתי ויש הנברא יש: 'יש' סוגי' ב שיש עולה זה ומכל
 כי, יש' נק האמיתי ויש. ע"בפ ומציאות ליש עצמו את מרגיש שהוא מפני
  .האמיתית המציאות הוא

ששם הם בטלים במקורם ובהעדר הרגשת הישות 
ודבר ' יש'למטה להיות עולמות בבחינת  – והמציאות

ות עולם הזה וכל שכן כדי להו( ע"בפני עצמם בבי
  :])הגשמי

היו כלולים  ]'אלקים'לולי ההעלם של הצמצום דשם [ וכך
 ואהרוך ולמות והברואים במאצילם בכל הע

יות ויציאתם מהעלם אל הגילוי לה .העלם נתבבחי
ני ודבר בפ 'יש' נתגילוי העולמות והברואים בבחי

ו וכמ ,והארה בלבד 'זיו' נתהוא בבחי ,צמםע
יש ' ,"'כו שמיםוארץ על  הודו" )יג, תהלים קמח(כתוב ש

  ]16[.ממש 'מאין
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 תפעל לא המחשבה דבאדם ,)ח, נה' ישעי( "מחשבותיכם מחשבותי
 ,ולהאציל להוות ורצונו במחשבתו כשעלה למעלה אבל ,מאומה

   .זו מחשבה דיי לע ממש ונתהווה נאצל אז ,הנה

והענין כי לא : "שם לשונו זה( 'ג רקפ א"י שער בפרדס כתובש ווכמ 
מחשבותיו מחשבותינו ולא דרכיו דרכינו כי כאשר ידמה האדם בשכלו להוות 

ואף אם ידמה ויצייר בשכלו . הנה מחשבתו לא תפעיל, איזו מציאות שיהיה
ז והיה כלא היה עד יפעל ויצא "עכ, צורת המציאות אשר ברצונו להוות

כי הכח חסר המציאות ואין לו מציאות . ונמצא הפועל שלם מהכח. לפועל
ואין כן . והפועל הוא העיקר והמציאות וזולתו אין דבר, ושלימות כלל

כי כאשר עלה ברצונו להוות ולהאציל . ה"ה הקב"פעולותיו והוייתיו של ממ
ו "חאצילות הטהור והקדוש הנה אז נאצל ונצטייר כלו בעצמותו בלי שנוי בו 

אלא מציאות מתייחד עמו עד שאין בין המאציל והמציאות ההוא הבדל כלל 
 מזה נתבארש ווכמ ,")אחד ושרש אחד ועצם אחד הכל והם אלא הוא

  . ]ראה בהערה הבאה. ואילך ג, יז ש"שה ת"לקו[ יונתי סוקפ לע 'ביאור'ב

 מחשבה' נתבבחי כלולים איםוהברו העולמות היו הז רךד לוע 
   .העולם את לברוא ברצונו כשעלה 'עילאה

 העולם היינו( שהוא כמו שהעולם לומר כלל שייך לא ודאי ,אך 
 רךד לע םא יכ ,ברצונו שעלה בעת במחשבה כלול היה )הגשמי

 יש כך ,גשמיות עשייה שיש שכמו ,דהיינו .שלו והרוחניות הכח שלמ
 רךד לע כמו .גשמיות העשיה ומקור שרש שהיא ,שבאצילות עשייה

 מעל גבוה"ו ,)א, א רנא"זח( בו המכה ממזל התפוח מתיקות שלמ
 למעלה העשייה שרש הוא הז רךד לע .)ז, ה קהלת(" שומר גבוה

 ראתשנק החכמה הוא ברוחניות שרשו שמיג האור כמו ,באצילות
   .)יד, ב קהלת( "הולך חשךב הכסיל" כי ',אור'

 כשעלה ,'עילאה מחשבה'ב הברואים כלולים שהיה הענין וזהו 
 ,"מחשבותיכם מחשבותי לא" כי ,]לברוא את העולמות[ 'כו ברצונו

 גשמיות העשייה יומשךוש .מאין יש רוחניותב נתהוו אחת ובמחשבה
 יש' ןכ םג ודאי הוא ,במחשבה כלול שהוא מה נתמבחי אף ממש
   .מזה גדול מאין יש לך אין מהרוחניות הגשמיות שהתהוות ',מאין

 מחשבה'ב שנתהוו המ ,היינו :'העולם והיה אמרש רוךב' וזהו 
 לע 'מאין יש' ןכ םג והוא ,)ט, לג תהלים( "יהיו אמר הוא כי" 'חתא
 ראתנק דאצילות חכמה התהוות שגם ,"תמצא מאין והחכמה" רךד
 ומציאות' יש' שנעשה, היינו - רוחניותב מאין יש שזהו רק ',מאין יש'

  . להמקור ובטל כלול היה ששם למקורו חוץ עצמו בפני
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 פרשה                          ~ ראש השנה~                        חסידישע  

שבהמשכת האור האלקי מהיותו בטל ' יש מאין'מלבד ה
' יש'להיות בבחינת , ה"ונכלל במקורו באור אין סוף ב

שהוא , נוסף' יש מאין' קייםהנה  –ומציאות בפני עצמו 
 באצילות 'בהמשכת העולמות ממקורם ושרשם במחשבתו ית

משך למטה להיות עולמות כמו ילה, ששם הם רק ברוחניות
ובהירידה לעולם העשיה  ;ודבר בפני עצמם' יש' – שהם עתה

, כלומר. הם באים גם בהגשמה ,מלבד הרגשת הישות, הגשמי
והארה ' זיו'המבואר לעיל בהמשכת ה' יש מאין'ענין ה
ה למטה להוות את "הוא המשכה מאור אין סוף ב, האלקי
. באצילות, העולמות כמו שהם למעלה ברוחניותמקור מקור מקור מקור ושורש שורש שורש שורש 

ומשם כדי שתוכל להיות המשכת העולמות למטה להיות 
וכל שכן , ע"בעולמות בי, ומציאות בפני עצמם' יש'בבחינת 

ים צמצום נדרש, להיות עולם גשמי המעלים על אלקות
  .17וירידה נוספים

  :)צ כאן"ראה הגהת הצ(ביאור הענין 

: שתי מדריגות ןולמות למטה ישנהשתלשלות העסדר ב
עולם (' עלמא דאתגליא'ו) עולם המכוסה(' עלמא דאתכסיא'

הוא שורש ומקור העולם כפי ' עלמא דאתכסיא' .)הגלוי
ולכן אין מציאותו , שהוא כלול ובטל באלקות בתכלית

מורגשת כל כך ואין שם התחלקות פרטית של נבראים 
היינו שהוא בהעלם , מכוסה –' אתכסיא'וזהו שהוא . פרטיים

הוא כפי שהעולם ' עלמא דאתגליא'ואילו . כלול ובטל במקורו
כך , נמשך למטה להיות עולם גלוי בהרגשת ישות עצמית

                                                                              

 
 הפועל אל ההתהוות שיומשך :'עושהו אומר ברוך' ךכ רואח 

 הגשמיות שהתהוות ,ממש 'מאין יש' ןכ םג זהו ,לגשמיות מרוחניות
 יש' ודאי הוא ,רוחניות שהיא ,מהחכמה גשמי אור כמו ,מהרוחניות

  . הנבראים בכל הז רךד לוע .'מאין

 בשלח א"תו[ 'משה ישיר אז' ה"בד חרא קוםבמ נתבאר הז רךד לוע 
 עלמא' –' דאתכסיא עלמא'ו 'תגליאדא עלמא' :בענין ,]ג, סב

 עלמא'ו ,בגילוי מופרדים המדריגות שנראים הוא 'דאתגליא
   .'כו במקורם במציאות בטלים שהם היינו –' דאתכסיא

 ,]ואילך ד, סא שם א"תו[ 'היד את ישראל וירא' ה"בד םש ייןוע 
 מאין ויש, ברוחניות מאין יש( ל"הנ התהוות נותבחי' ב ששרש

   .]'דלתתא' הוי'ו' דלעילא' הוי'[' ה"הוי' שמות' מב נמשך )בגשמיות

 המ גבי ,]ד, טז ש"שה ת"לקו[ 'יונתי' ה"בד נתבארשה מ ייןוע 
 אתה' :אומר כך ואחר ',היא טהורה בי שנתת נשמה' אומריםש

 :גבי ,]ואילך ג, עד האזינו ת"לקו[ 'השמים האזינו' ה"ובד .'כו 'בראתה
  ).'ה"הוי עמך יעבור עד'

ברוך  מאצילםמאצילםמאצילםמאצילםהיו כלולים כל העולמות והברואים ב: "וזהו לשון המאמר) 17
כי , המתייחס לעולם האצילות' מאצילם'שמדייק לומר , "הוא בבחינת העלם

שהוא למעלה שלא , באצילות' אתכסיא'מדובר במקור העולמות כפי שהם ב
ואין מציאותם גלויה ' בהעלם'והעולמות שם הם , ע"בערך מעולמות בי

  .ששם מציאותם באה בגילוי, ע"לגבי מצבם כמו שהם למטה בבי, ומורגשת

וכל נברא , שמציאות וישות העולם מורגשות בפני עצמם
ולכן הוא . נפרד מזולתו והוא יש ומציאות בפני עצמו

ת יש ודבר כי נמשך למטה ממקורו להיו, גלוי –' אתגליא'
  .בפני עצמו

שאף שגם , ועל דרך משל ההפרש בין מחשבה ודיבור
האותיות שם הם בתכלית הדקות הנה , במחשבה יש אותיות

כ בהמשכתן "משא, והרוחניות להיותן עדיין בהעלם במקורן
למטה בדיבור נעשות מורגשות וגלויות ועד שנשמעות אל 

ת הם כמו כן העולמות בהיותם במקורם באצילו. הזולת
, בתכלית הרוחניות והדקות ואין מציאותם מורגשת וגלויה

י צמצום והעלם נוספים "לעומת זאת בהמשכתם למטה ע
ומציאות בפני עצמם ומציאותם מתגלה ' יש'נעשים בבחינת 

  .מן ההעלם במקורם

כשעלה ברצונו ומחשבתו ': וזהו שאיתא בספרי קבלה
אבל , ומהדבאדם המחשבה לא תפעל מא"', לברוא את העולם

אז , הנה, למעלה כשעלה במחשבתו ורצונו להוות ולהאציל
. )צ כאן"הגהת הצ(" נאצל ונתהווה ממש על ידי מחשבה זו

הם עדיין ' כמו שהעולמות נבראו בבחינת מחשבתו ית, אמנם
להעולמות כפי  שורששורששורששורשוהם רק ה, בתכלית הדקות והרוחניות

שאז , וכל שכן להיות עולם גשמי, ע"שנמשכו למטה בבי
נברא  מאמרותמאמרותמאמרותמאמרותבעשרה 'וזהו ש. מציאותם מורגשת וגלויה

היינו שהעולם נברא ', שמים נעשו' ה דברדברדברדברב'וכתיב ', העולם
שזה מורה איך העולמות נמשכו וירדו ', ית דיבורודיבורודיבורודיבורוי "ע

משך למטה להיות עולמות גלוים יממקורם באצילות לה
בדוגמת אותיות הדיבור שיצאו אל , שמציאותם מורגשת

שכמו שיש עשייה , דהיינו. "ונעשו מורגשות וגלויותהחוץ 
שהיא שרש ומקור העשיה , כך יש עשייה שבאצילות, גשמיות
המכה בו  'מזל'כמו על דרך משל מתיקות התפוח מ. גשמיות

על דרך זה  ,)ז, קהלת ה( 'גבוה מעל גבוה שומר'ו, )א, א רנא"זח(
ו כמו האור גשמי שרש .הוא שרש העשייה למעלה באצילות

הכסיל "כי ', אור'שנקראת  ]דאצילות[ ברוחניות הוא החכמה
  .)צ כאן"הגהת הצ(" )יד, קהלת ב(" בחשך הולך

שמתחלה כדי להיות שורש העולמות באצילות , נמצא
להיות המשכת אור וזיו  צריכה, )'בבחינת מחשבתו ית(

ומציאות ' יש'שאור זה נחשב ל, ה"מצומצם מאור אין סוף ב
וזהו . 'אין'היה כלול ובטל לגמרי ובבחינת  ביחס למקורו ששם

כדי שהעולמות יומשכו , ואחר כך. הראשון' יש מאין'ה
יש צורך , ממקורם ששם הם בתכלית הדקות והרוחניות

ודבר בפני ' יש'שיומשכו למטה להיות בבחינת , בצמצום נוסף
שאין לך יש מאין , וכל שכן כדי להיות עולם גשמי, עצמם

המשכת העולמות  –' יש מאין'רש עוד לזה נד, גדול מזה
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 פרשה                   ~ 'תקעו בחודש שופר הב~           חסידישע        

משך למטה להיות ילרדת ולה, )אין(מהתכללותם באצילות 
   .18)יש(עולמות גלויים ומורגשים במציאותם 

כי נשגב ' יהללו את שם ה'וזהו פירוש פנימי בכתוב 
יהללו את 'תחלה אומר : 19'הודו על ארץ ושמים, שמו לבדו

מורה על הארה ה' בחינת שמו יתהיינו שקאי על '', ה שםשםשםשם
חיצונית ומצומצמת שנמשכת מאתו להיות חיות העולמות 

כשם האדם שאינו נוגע לעצמותו אלא כל ענינו לצורך (
', שמו לבדו נשגבנשגבנשגבנשגבכי 'גם על בחינה זו נאמר , אמנם). הזולת

ומרומם מלהיות ' נשגב'זה והארה זו הוא ' זיו'היינו שגם 
' זיו'ס להזה מתייח' שם'כי . חיות לעולמות התחתונים

ודבר ' יש'ה עצמו להיות בבחינת "הנמשך מאור אין סוף ב
אבל זהו כפי שהאור עדיין באצילות ששם , בפני עצמו

. לעולמות התחתונים' מקור'העולמות קיימים רק ברוחניות וכ
להיותו הארה בלבד ' שם'וזהו שלמרות אשר אור זה נקרא 

 –' לבדו נשגבנשגבנשגבנשגב'זה ' זיו'מכל מקום ', ביחס לעצמותו ית
כי קאי על האור , למעלה מלהיות חיות לעולמות המוגבלים

  .מקור העולמות, האלקי המאיר באצילות

 –' הודו על ארץ ושמים': ואחר כך ממשיך הכתוב
שם ' –לפי פנימיות הענינים מתייחס להנאמר לפני כן ' הודו'
הוא ' ית' שמו'של והזיו בלבד ' הוד'שרק ה, כלומר'', ה

העולמות  –' ארץ ושמים'קיום וחיות ל שמתלבש להיות
כדי שיומשך ממקור העולמות  ,שכאמור, ע"התחתונים דבי

, ודבר בפני עצמם' יש'ע להיות בבחינת "באצילות למטה בבי
הוד וזיו  –' הודו'וזהו שהוא רק . נדרש צמצום נוסף בהאור

  .'של שמו ית
  

                                                

 
הם כעין מה שנעשה בנפש ' יש מאין'שני צמצומים ושבלים אלו של ) 18

הדבר שכל  –' חכמה מאין תמצא'שמתחלה , האדם בהמצאת איזה שכל
, קור השכל הגלויהיינו מ', כח המשכיל'מופיע במוחו ומחשבתו ממקורו ב

ה "שזהו דוגמת היש מאין מאור אין סוף ב. שהוא למעלה בעצמות הנפש
', כח המשכיל'שאור שכל זה היה כלול במקורו ב, למטה להיות אור דאצילות

כך  ,גלוי' יש'ונעשה בבחינת , וביציאתו משם השכל מתגלה ומבריק במוחו
היות ( ממנו כללמה שעד אז לא היה מודע , שהאדם יודע אודות סברא זו

ואחר כך האדם מוריד את רעיון . )שהיה כלול ובטל במקורו בעצמות הנפש
ומוציאו דרך אותיות הדיבור אל החוץ עד , שכלי זה ממחשבתו לדיבורו

וזהו בדוגמת ירידת . שנעשה מורגש ממש כך שגם הזולת יכול לשמוע אותו
ע בעלי "ות בילמטה להיות עולמ', העולמות ממקורם באצילות במחשבתו ית

  .י עוד צמצום"נוסף הבא ע' יש מאין'שזהו , הרגשת ישות עצמית

כי שמו בלבד הוא , כולם יהללו את שם ה׳: פירושו לפי פשוטו הוא) 19
כי כל הנבראים , והדרו נאה על ארץ ושמים, ואין בכולם ערוך אליו, חזק

להבין אך יש  ).ק"ד ורד"פ מצו"ע(עליונים ותחתונים כולם עומדים בכחו 
פ הביאור הפנימי דיוק זה "וע. ה עצמו"ולא שהקב'' שם ה'מדוע אומר 

  .יומתק

  בפרק 

ול כדי לפעול ביט –ירידת הנשמה למטה לצורך עלייה 

ענין  –' דירה בתחתונים'ביאור ענין . 'אין'אל ה' יש'ה

  מעלה ומטה באלקות

מזה מובן ענין ירידת והשתלשלות  ,והנה .ב
 נתמבחי ,שהוא ירידה גדולה למאד ,העולמות

 ,)ל"כנ(וא הרוך ב וףסין ביטול והתכללות ממש בא
 21להתלבש ולהשתלשל 20עד שירדה פלאים

עד סוף כל המדרגות  ,22'עילה'ל 'עילה'מ
מעשה  ,התחתונות בעשייה גשמיות וגופניות

  .החומריות וגשמיות ,שמים וארץ וכל אשר עשה
איך  –' יש מאין'מכל המבואר לעיל בענין התהוות 

שבתחילה הן הזיו וההארה האלקית הנמשכת להחיות את 
 הןו, ה עצמו"ס ב"באוא יםובטל יםכלול והי העולמות

רוחניות ( כלולים בהעלם באצילותהיו העולמות והנבראים 
ומשם נמשכו וירדו למטה להתלבש בעולם הזה , )עולמותה

שהרי מקודם , "ירידה גדולה למאד"מובן שזוהי  –הגשמי 

                                                

 
 פלאים נפלאת ירידתה: 'פלאים תרד' שם י"פרש. ט, א איכה ראה) 20

  .לכל אירע שלא מה לה שאירע מפליאים שהכל, הרבה

    סדרסדרסדרסדר' בשם נקראים, שבהם המדריגות פרטי כל עם, העולמות כל) 21
 שלשלת כמו מזו זו ובאות בזו זו קשורות המדריגות כל כי –' השתלשלותהשתלשלותהשתלשלותהשתלשלות

 ומדריגה מדריגה וכל עולם כל כי, בזו זו וקשורות האחוזות מטבעות' העשוי
 שקדמו והמדריגה מהעולם מסודר בסדר' משתלשלים'ו יורדים, עולם שבכל

  .להם

 באיזה חושב האדם דתחילה, ממחשבה' משתלשל' שהדיבור באדם וכמו 
 משתלשלות המחשבה ומאותיות, עדיין רוחניות הן האותיות ובמחשבתו ענין

 הדיבור כי, המחשבה מאותיות נחותה מדריגה שהן, הדיבור אותיות ויורדות
  .גשמי בקול המלובשות גשמיות אותיות הוא

 שנוצר והדבר, )'סיבה'ה', עילה'ה( ומקור השורש, היינו' ועלולועלולועלולועלול    עילהעילהעילהעילה') 22
 בדרך היא' ועלול עילה' של באופן דבר ויצירת). המסובב', עלול'ה( ממנו
. עצמה' עילה'ה בתוך נמצא' עלול'שה כך כדי עד, ביניהם קרוב יחס שיש
 מבין אדם דכאשר, שבמוח השכל מהתבוננות הנולדות שבלב המדות כמו

 והיחס. אליו באהבה ממילא בדרך יתעורר, לו טוב מסויים שדבר בשכלו
 אומר השכל גם כי, בדקות המידה כלולה עצמו שבשכל כך הוא ביניהם
 זו' ומנטי לגבורה או לחסד' נטי יש כבר עצמו שבשכל, היינו, לאהוב שראוי
  .שבלב הרגש כך אחר נוצר שבמוח

 היו כבר בדיבורו מוציא שאדם והמילים שהאותיות, ודיבור במחשבה ז"ועד 
 ירדו ובדיבור, רוחניות אותיות הם שבמחשבה אלא, במחשבתו קיימות
 במציאות היתה כבר מהותן אבל, גשמיות ותיבות אותיות להיות ונשתנו
 מורה. ו"ה, ב"פ ת"יסוה' הל ם"רמב גם ראה( במחשבה, במקורן בהיותן
  ).ואילך] חדשה הוצאה[ רא' ע ט"תרנ מ"ספה. כב פרק, ב"ח נבוכים
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 פרשה                          ~ ראש השנה~                        חסידישע  

ומשם ירדו ונמשכו , "ה"התכללות ממש באין סוף ב"היו ב
, למטה מטה דרך כל הדרגות שבסדר השתלשלות העולמות

ות עד סוף כל המדריגות התחתונ"עד שבסופו של דבר ירדו 
  ".החומריות וגשמיות. . בעשייה גשמיות וגופניות 

מהתכללות גמורה , שזוהי ירידה גדולה ועצומה, נמצא
ה מבלי "שם היו בטלים בתכלית לאין סוף ב, ה"באין סוף ב

עד להתלבשות בגשמיות ולא עוד , כל מציאות וישות עצמית
  .אלא לחומריות הגסה והנמוכה

   :]ולאור זה מקשה[

כזאת ירידה גדולה לפניו ה היה למ :אך להבין
  ?ברךית

ה עושה הוא לשם איזה "מובן וברור אשר כל מה שהקב
מהו הטעם לירידה זו של , ולפי זה צריך להבין, טעם ותועלת

שזוהי , האלקי ממש' אין'כל העולמות מהתכללותם בבחינת ה
אלא , שאין זו ירידה סתם, "לפניו יתברך גדולהגדולהגדולהגדולהירידה "

מהי הסיבה והתכלית , ואם כן! ירידה גדולה ועצומה מאד
   . לירידה זו

  .שירידה זו צורך עלייה ,23ידוע ,הנה
צורך עלייה לאשר ירידה זו  ,אלא על כרחך צריך לומר

ודבר  'יש'שדוקא על ידי ירידה זו של העולמות להיות , היא
על ידי , "חומריות וגשמיות"מזו בויתירה , נפרד בפני עצמם

זה ניתן להגיע למדריגה נעלית יותר אפילו ממדריגתם כפי 
  . 'אין'שהיו בשרשם בבחינת 

  :]וממשיך לבאר מהי העלייה[

, )יג, קהלת ב( דוקא "יתרון האור מן החושך"היינו 
 'יש'שהוא  – שך גשמיושיומשך במקום ח ]כלומר[

שהוא  ,להשלמע 'זיו'האור וה – 24גמור ונפרד
                                                

 
 ת"אוה. א, עג בלק ת"לקו וראה. תפא' ע עקב ת"באוה הנסמן ראה) 23

 ויקרא א"אדה מאמרי). ב, מח( ז"פל תניא וראה. תרלה' ע ב כרך ויקרא
  .נ"וש. תרסז' ע ב"ח

 בבחינת דרגות' ב שיש לעיל מבואר כי, "גמור' יש' שהוא" לומר מדייק) 24
, עצמו ה"ב סוף באין מהתכללות האלקי והאור הזיו המשכת: 'א', מאין יש'

. עילאה במחשבה בהתכללות מהיותם הגשמיים העולמות התהוות: 'וב
 כי, מאתו המתפשט האלקי האור ולא, העולמות גשמיות הוא" גמורגמורגמורגמור יש"וה

 היות, גמורגמורגמורגמור יש אינו, מקום מכל, מקורו לגבי יש לבחינת נחשב הוא שגם אף
. נפרד ודבר' יש' בבחינת שהוא למרות, מקורו את המרגיש אלקי אור שהוא
 מבלי לגמרי נפרד ודבר' יש'כ עצמם את מרגישים העולמות גשמיות ואילו

  .זה שרש על ומסתירה מעלימה הגשמיות כי, הרוחני שרשם עם קשר כל

 ,ואהרוך ב וףסין ביטול והתכללות בא נתבחי
  .הנמשך בתוכו 'אין' נתלבחי 'יש'שיהיה ביטול ה

וראיתי אני שיש יתרון לחכמה מן הסכלות 'כתיב 
דמלשון  –) ב, ג מז"ח(ומקשה בזהר . 'כיתרון האור מן החושך

משמע שזהו חידוש גדול ומיוחד ששלמה ' וראיתי אני'הכתוב 
; השיג בגודל ועוצם חכמתו) 'חכם מכל אדם'ה(המלך 

ולכאורה מה החידוש בכך שיש יתרון לחכמה על הסכלות 
והרי זה דבר פשוט , ון לאור על החושךכשם שיש יתר

  !?ביותר

שאין הכתוב מדגיש שיש , ולאור שאלה זו מפרש הזהר
אלא כוונתו שיש יתרון , הסכלות עלעלעלעלמעלה וחשיבות לחכמה 

כשם שישנו יתרון ', הסכלות מןמןמןמן'ועילוי גדולים לחכמה הבאה 
  .'החושך מןמןמןמן'לאור הבא 

 ,ה הוא משינוי והתחדשותעיקר השחוק והחדו" ,כןש
ים איזהו שינוי והתחדשות רכדרך שעושין  לפני מלכים וש

ים ל הצחוק שעוששכמ" ,)ג, ת פנחס עז"לקו( "חוקלשמחה וש
, אחרת' מלחמת הארי עם חי שהוא מדבר חדש כמו, השרים

כמו "ו, )א, א יח"תו( "גשמההתחדשות נמשך הצחוק והתענו
, טבעה לדברושאין דרכה , למשל צפור המדברת וכדומה

לפי שדרכו , מקבלים תענוג כללאין  –אדם המדבר כ מ"אמש
  .)ג, שם כא( "בתמידות לדבר

אשר לפני ונג רב מהאור יותר כש לאדם עיזה ומטעם 
בא מן  גכי היות שעיקר התענו, ושךחנמצא בכן היה 

לא (התענוג מהאור הוא ו' יתרון'הרי עיקר ה, החידוש
 –' מן החושך, ')אלא, זמ ןבמצב של אוררוי כל הכשאדם ש

חכמה כן לגבי  וכמו. חושךלאור מתוך מצב של כשבא 
הוא  סברא שכליתמ יקר התענוג שיש לאדםעש –וסכלות 

 כגון(' סכלות'במצב של שרוי דוקא כשמתחלה היה האדם 
האיר אצלו  ואחר כך )וכדומא הבין ענין שלומדשלא הצליח ל

  .'חכמה'

היא  ה"שהשמחה שיש להקב, למעלהדרך זה ל עו
תונים תחת ממשלת הדברים ה חשכתחשכתחשכתחשכתהפך כאשר תת"בעיקר 

 ,כןש. )ב, א סא"תו( "מתעלים לקדושהו . . אוראוראוראורל' הקליפת נוג'
שהנברא , התחדשותהתחדשותהתחדשותהתחדשותל היש לאין זהו הבחינת ביטו"כשיש 

שם ( "יוכל לבטל את עצמו, ודבר נפרד' יש'] שהוא בבחינת[

' יש'שהוא  –שיומשך במקום חושך גשמי " ,כלומר .)א, יח
בחינת ביטול  שהוא, שלמעלה' זיו'וההאור  –גמור ונפרד 

' אין'בחינת ל' יש'שיהיה ביטול ה, ה"והתכללות באין סוף ב
ו ז שעל ידי המשכה ,היינוד .)המאמר כאן' ל( "בתוכוהנמשך 

נעשה ענין , למטה בגשמיות וחומריות עולם הזה' של אורו ית
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 פרשה                   ~ 'תקעו בחודש שופר הב~           חסידישע        

לבטל את תחושת הישות של  יינוה –' ביטול היש לאין'
ואין המשמעות בכך שיש ( ל"האלקי הנ' אין'בראים לההנ
כי אם לבטל את הרגש , הנברא מציאותמציאותמציאותמציאותעצם ך לבטל את רוצ
 'יש'זה שמרגיש את עצמו כמציאות ו, שבכל דבר' אני'ה

לבטל רגש זה ותמורת זאת הכל יהיה בביטול , בפני עצמו
  .)25מוחלט אליו יתברך

העונג  –' יתרון האור מן החושך'של ענין זה , והנה
א היה ל –ה מביטול ישות העולם לאלקות "הנפלא שיש להקב

שעל ידי כך נתהוותה מציאות של , יכול להיות ללא ירידה זו
' ורצונו ית, ")יש גמור ונפרד("על אלקות והעלם ' חושך'

וזהו שירידה זו היא  .לההוא ששם יומשך האור והזיו שלמע
 –' מן החושךמן החושךמן החושךמן החושךיתרון האור 'שכעת ישנו ענין , לצורך עלייה

  .מה שלא היה קודם הירידה, ביטול היש לאין

נתאווה ' :)טז' נשא סיתנחומא ( ל"רזמרו א הזל וע
  .'ה בתחתוניםלהיות לו דיר ואהרוך בדוש הק

ה גם "ס ב"ועל עבודה זו לפעול ביטול והתכללות בא
אמרו , )'יש'" (גמור ונפרד' יש'במקום חושך גשמי שהוא "

נתאווה שיהא לו , ה את העולם"בשעה שברא הקב': ל"רז
ה "ענוג של הקבוהת' תאוה'הש ,היינוד .'דירה בתחתונים

, 'דירה בתחתונים'יה לו שיההוא  בריאת כל העולמותב
 למטה' שכת אורו יתמו ענין הזה, כמבואר להלן בסמוךש
  .'טול היש לאיןבי'לפעול  )בתחתונים(

 ברךהגם שאין לפניו ית ,26'בתחתונים' שפירו
   .'מטה'ו 'מעלה'

                                                

 
  :ביאור ליתר) 25

) אלא, שבאדם הרוח וגסות הגאוה רגש לא( משמעו' יש'ה ענין בחסידות 
 הוא הטבעי' אני'ה רגש, כלומר. עצמו מציאות את מרגיש שהאדם זה עצם

 לא( הוא' יש'ה והכנעת ביטול וענין. החסידות בתורת מדובר עליו' יש'ה
, העצמית מציאותו את מלהרגיש ולחדול לבטל) אלא, הגאוה תחושת ביטול
 שהוא כמו' אין' להיות צריך" שהאדם היינו. ה"הקב את אלא מרגיש ואינו

 ניטא איז עס –' אין' –' אני'מ לעשות" –" החסידות אמיתית וזהו. באמת
 ביטול שענין מובן ומזה). ג"פ' ה אחדות מצות מצותיך דרך" (איך קיין

 של זו תכונה, שכן. שבעולם הנבראים בכל גם אם כי, בהאדם רק אינו' יש'ה
 היינו, נברא כל של וגדרו מטבעו חלק היא עצמו מציאות והרגשת ישות

 צריך זו ישות וגם). עצמאי( עצמו נפני ודבר קיימת מציאות שהוא התחושה
  ).'אין'( לאלקות ולהפוך לבטל

. מ' וע. לג' ע ענינים ז"אדה מאמרי. לו פרק ריש תניא זה בכל ראה) 26
 ענינים ת"אוה). ב, לט( לה פרק ש"הק שער בינה אמרי. ואילך צה' ע ז"תקס

  .ואילך קעט' ע

הלא הוא יתברך ממלא כל עלמין , ולכאורה יפלא"
וגם הלא אין לפניו מעלה , ]'לית אתר פנוי מיניה'ו[' וסובב כו

  ?)ח"ז תקס"מאה(" דוקא' בתחתונים'ואיך אמר , ומטה כלל

ה הרי הוא רם ונשא מכל גדר העולמות "הקב: כלומר
אינו , ואם כן, והנבראים ומכל התכונות וההגדרות שלהם

' מטה וד, שכל גדר המקום הוא מעלה(כלל  בגדר מקום
נתאווה להיות לו דירה 'ואיך ניתן לומר עליו ש, )הקצוות

  '?תחתוניםתחתוניםתחתוניםתחתוניםב

  .'יש'מקום ה ראנק 'תחתונים'אלא ש
' תחתונים'ו' עליונים' 'למטה'ו' למעלה'ין משמעות ענ

, בענין אופן הגילוי אלקות אשר שם, במדריגה ברוחניות היא
אז ) יתר גילוי(אופן גדול יותר דאם מתגלה שם אלקות ב

' אליו ית קרובקרובקרובקרובומרגישים יותר , ה ביתר שאת"נרגש שם הקב
ואילו מה שלמטה במדריגה ; יותר עליונהעליונהעליונהעליונהובמילא זוהי דרגא 

זהו מפני שהאור שמתגלה שם הוא מצומצם יותר ופחות 
ה כל כך כמו שהוא "נרגש שם הקב ןאי, ובמילא, בגילוי

  .יותרתחתונה תחתונה תחתונה תחתונה גא וזוהי דר, במדריגות שלמעלה

 היינו יותר נעלה הוא שהעולםככל , הוא בעולמות וכן
 הוא ולכן, העצמית מציאותו הרגשת שם מורגשת שפחות

 נמוך הוא שהעולם וככל. יותר נעלה אלקי לגילוי ראוי' כלי'
 שבו משום זהו, האלקי האור לגילוי כך כל' כלי' ואינו, יותר

' כלי' אינו ובמילא יותר תומורגש העצמית ומציאותו ישותו
 רק אם כי, למעלה שהוא כמו האלקי האור אל כך כל קבלה
   .יותר ומצומצם נמוך אלקי לאור

כי עולם שהוא , "'יש'נקרא מקום ה' תחתונים'"וזהו 
זהו , בדרגא נמוכה יותר היות שבו אין כל כך גילוי אלקות

שיותר מורגשת בו מציאותו , "מקום היש"משום שהוא 
  .27'ולא אלקותו ית, יתוישותו העצמ

                                                

 
כי הוא , לא שייך לפניו יתברך בחינות מעלה ומטה" :ראה תניא פרק לו) 27

כי קודם שנברא העולם  :ביאור העניןאלא . יתברך ממלא כל עלמין בשוה
, היה הוא לבדו יתברך יחיד ומיוחד וממלא כל המקום הזה שברא בו העולם

אל המקבלים חיותו ואורו  רק שהשינוי הוא, וגם עתה כן הוא לפניו יתברך
וזהו ענין . . ' י לבושים רבים המכסים ומסתירים אורו ית"בלים עשמק', ית

י ריבוי הלבושים "השתלשלות העולמות וירידתם ממדריגה למדריגה ע
עד שנברא עולם הזה הגשמי והחומרי ', המסתירים האור והחיות שממנו ית

בענין הסתר אורו בענין הסתר אורו בענין הסתר אורו בענין הסתר אורו שאין תחתון למטה ממנו , במדריגהבמדריגהבמדריגהבמדריגהתחתון תחתון תחתון תחתון והוא ה, ממש
' עד שהוא מלא קליפות וסטרא אחרא שהן נגד ה, וחשך כפול ומכופלוחשך כפול ומכופלוחשך כפול ומכופלוחשך כפול ומכופל' ' ' ' יתיתיתית

  ."'אני  ואפסי עודאני  ואפסי עודאני  ואפסי עודאני  ואפסי עוד' :רלומ, ממש
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 פרשה                          ~ ראש השנה~                        חסידישע  

דהיינו  ,והשראה 'דירה'ם לו ׁשָ  תונתאוה להיו
  .'אין'להיות שם המשכת ה

הוא שתהיה לו ' ל לומר שרצונו ית"וזה שדייקו חז
  : הענין בזה הוא, דייקא' דירה, 'בתחתונים' דירה'

י התלבשות ריבוי "זו הוא ע 'דירה'ש רושדאין הפי"
דמה חידוש , שלותכדרך השתל, הצמצומים והעלמות האור

ולמה , שהרי כבר הוסד סדר ההשתלשלות באופן זה ,יש בזה
זו הוא  'דירה'ד, אך הענין? ותמתאוה לדבר שיש כבר במציא

, כמו שהוא מתגלה למעלהכמו שהוא מתגלה למעלהכמו שהוא מתגלה למעלהכמו שהוא מתגלה למעלהלמטה ' גילוי אלהותו ית השיהי
, כאדם הדר בבית', דירה' ראשזהו נק, בלתי העלם וצמצום

תיך ע(" שגופו של אדם דר שם בלי העלם וצמצום , קא' דרך מצו

ולא דרגא , ממש" 'אין'להיות שם המשכת ה, דהיינו" .)ב
   .אלקית נמוכה יותר

  .'אין'בטל ל 'יש'כדי שיהיה ה
ה הוא בענין זה "של הקב' תאוותו'והטעם לכך שרצונו ו

, )'יש'ה, הזה הגשמיעצמו למטה בעולם ' אין'שיומשך ה(
כאמור , "'אין'בטל ל' יש'יהיה ה"משום שעל ידי זה , הוא

הוא ' ית תענוגותענוגותענוגותענוגושרצונו ו', יתרון האור מן החושך'לעיל ש
בו האלקות היא  –כאשר גם בתוך העולם היותר תחתון 

מאחר שהישות העצמית היא חזקה , בתכלית ההעלם וההסתר
' אין'ה, יומשך וישכון האור האלקי הנעלה ביותר –מאד 
  . ה מקבל תענוג ונחת רוח גדולים מאד"שמזה הקב, עצמו

גה אחר ימדר ,טול זה מעולם ועד עולםיונמשך ב
להיות  ,עד שיומשך ביטול זה גם למטה ,גהימדר

  .גם בעשייה הגשמיות 'יש'ביטול ה
יש , האלקי' אין'לה' יש'כדי לפעול ביטול זה של ה

להלן (למטה  – ה עצמו"אין סוף ב –' אין'צורך להמשיך מה
כאשר , והנה). בסמוך יבואר כיצד פועלים המשכה זאת

להיותה , הנה, גורמים להמשכה זאת להאיר ולהימשך למטה
לכך , באה ממקורא דכולא שלמעלה מכל העולמות והנבראים

בירידתה למטה הרי היא נמשכת דרך כל הדרגות שבסדר 
ה השתלשלות העולמות עד שבסופו של דבר מגיעה לעולם הז

  . 'אין'ל' יש'הגשמי לפעול שם ביטול ה

 –" נמשך ביטול זה מעולם ועד עולם"היינו ש
, מהעולמות העליונים ביותר ועד להעולמות התחתונים

' אין'של ה" עד שיומשך ביטול זה, מדריגה אחר מדריגה"
גם בעשייה ' יש'להיות ביטול ה, גם למטה"האלקי 
כמו , יטול ופחדוגם בהיכלות הקליפות נמשך ב". "הגשמיות

מי לא יראך 'וכן ', ]אימתה ופחד[' תפול עליהם כו'שכתוב 
   . )ח"ז תקס"מאה(" 'הגויםהגויםהגויםהגויםמלך 

גם בעשייה ' יש'להיות ביטול ה[ המשכה זו כללותו

שבו שיר של יום  ,שנההאש הוא ביום ר ]הגשמיות
   .)א, תהלים צג(" מלך גאות לבש' ה" ששי

  

  

  

  גפרק 

ההפרש בין '; לבוש'מדוע ספירת המלכות נקראת 

ה הוא ביום בריאת אדם "מדוע ר. 'ממשלה'ו' מלוכה'

  הראשון

  :והענין
מבטא ענין  )'ת לבשמלך גאו' ה'( לבאר כיצד שיר זה

, המשכה זו של עצמות אלקות למטה להיות ביטול היש לאין
   .ה דוקא"ומדוע ענין זה נפעל בר

רק  ראהוא נק ברךמלכותו ית נתבחי ,כי הנה
להיות  'גאות'במדת  'נתלבש'ש ',לבוש' נתבחי

  .)'אדון עולם'פיוט (' ראמלך שמו נק'
שמקשר ענין מלכותו ', מלך גאות לבש' ה'מה שנאמר  

בחינת מלכותו "כי , טעם הדבר הוא, יתברך עם ענין הלבוש
ה במדת "נתלבש הקב'ש', לבוש'בחינת רק רק רק רק יתברך הוא נקרא 

כי מצד עצמות , שהוא מדת מלוכה והתנשאות", "'גאות'
לאו דאית ביה מכל אינון 'ו בזוהר הקדוש דאמר, המאציל

  . )ח"ז תקס"מאה(" 'מידות כלל

כי הוא , שהוא למעלה לגמרי מכל גדר המדות, היינו
, ואילו למדותיו יש ציור והגדרה מסוימים, בלי גבול ואין סוף

מדותיו כל כל כל כל , ולכן. וזו בגבורה וכדומה, שזו באה בציור החסד
ניים ואינם מעצמות שהם דברים חיצו', לבושים'נקראות 

למרות גודל מעלתן אינן , כך המדות העליונות, האדם כלל
רק שהוא יורד ומתלבש בתוך המדות , מעצמותו יתברך ממש

  .ופועל על ידן

ה מתגלה ומתייחס עם העולמות והנבראים "וכאשר הקב
זהו רק שהוא יורד ומתצמצם , בדרך של מלוכה והתנשאות

להיות , "'מלך שמו נקרא'להיות "במדת המלכות ' מתלבש'ו
  .מלך העולם
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 פרשה                   ~ 'תקעו בחודש שופר הב~           חסידישע        

ס( במדרש אכמו דאית  :)28א"ו בשם פדר"חרדים פ' ראה 
את עולמו  ואהרוך בדוש ברא הק לבושים עשרהב'

' אין'מ 'יש'להיות גילוי  – שבריאת העולמות ','כו
  .29ל"כנ ,וצמצום יןדהת הוא במד –

', ה את עולמו"בעשרה לבושים ברא הקב'ל "אמרו רז
וזהו , ומונה את עשר הספירות והמדות העליונותוהולך 

ביחס ' לבושים'שהמדות העליונות נקראות , כמבואר לעיל
להיותן דברים חיצוניים שאינם נוגעים , ה עצמו"לאין סוף ב
   .ממש' לעצמותו ית

י "המדרש אומר שבריאת העולמות נעשית ע, והנה
שמלבד זה שהלבוש , והכוונה היא, שהם המדות' לבושים'

כך , מורה על דבר שאינו מעצם האדם אלא ענין חיצוני בלבד
כמו הלבוש שמעלים , הסתר וצמצום, הוא גם מורה על העלם

וזהו שבריאת העולמות היא . ומסתיר על הדבר המלובש בו
לפי שהלבוש "היינו , אלו של המדות העליונות' לבושים'י "ע

וה עד שמתהו. . המסתיר ' אלקים'הוא בחינת הצמצום דשם 
שהיות , היינו, )ח"ז תקס"מאה(" במיעוט אחר מיעוט ישישישישל איןאיןאיןאיןמ

לכך מעלימים במקצת על אור , שמדות אלו אינן מעצמותו
והארה בלבד ' זיו'ה כדי שתוכל להיות התפשטות "אין סוף ב

ומציאות ' יש'שממנו יכולה להיות התהוות עולמות בבחינת 
  .בפני עצמו

ולכן , הלבוש הוא דבר נפרד מהלובשו, בדרך כלל[
אינו ' זה של מדת מלכותו ית' לבוש'מיד מבהיר אשר 

  ]:כן

 יּהׁשֵ בּולְ דִ א צָ מֱ ין קַ דֵ הַ ּכְ ' ',לבוש' נתוהיינו בחי
  .)אכרשה פ בהרראשית ב( 30'ּהיּבֵ ּו יּהינֵ מִ 

והמדות מעלימים ' לבושים'הכוונה בהאמור לעיל שה 
כהדין '"הוא , ה המתלבש ומאיר דרכם"על אור אין סוף ב

להיות כי אין לבוש דשם ', קמצא דלבושא מיניה וביה
  .)ח"ז תקס"מאה(" מסתיר לגבי עצמות המאציל' אלקים'

  :כלומר

הם כמו , אלו המסתירים על האור האלקי' לבושים'
שלבושו , כלומר, בעל חי שלבושו גדל ביחד עמו', קמצא'

                                                

 
' ע מ"להמ במילואים' א כרך במדבר האמצעי ר"אדמו במאמרי ראה) 28
  ).'לבושים עשרה'( זה ללשון המקורות כל שמביא קעז לעמוד שט

  ).'ריש פרק א(' אלקיםאלקיםאלקיםאלקיםבראשית ברא 'בתחלת המאמר בענין ) 29

  .שם התניא ובמפרשי כא פרק תניא ראה) 30

' קמצא'אלא חלק בלתי נפרד מה, אינו דבר נפרד ממנו כלל
אלו שהם בחינות צמצומים ' לבושים'וכך גם לגבי . עצמו

לאלקות ' מחוץ'אינם ענין , הנה, והעלמות על אלקות
  . אלקות ממש עצמםעצמםעצמםעצמםאלא הם , ו"ת חהמסתיר על אלקו

י דבר נפרד המסתיר על "בדרך כלל העלם בא ע, היינו
, כמו כשאור השמש אינו מאיר בחדר מסוים, הדבר מבחוץ

. הרי הקיר הוא דבר נפרד מהשמש, משום שהקיר מסתיר
שהם , ההסתר והצמצום על האור האלקי אינו כן, אמנם

. יתברך בלבד שהרי הכל נמצא רק ממנו, עצמם כח אלקי
ממילא מובן אשר לגביו , והיות שההעלם עצמו הוא כח אלקי

אלא כל ענין הצמצום הוא אך , אין הצמצום מעלים כלל' ית
שהם מרגישים שיש העלם על אלקות , ורק לגבי הנבראים

  .31ודבר נפרד בפני עצמם' יש'הם  הרגשתםהרגשתםהרגשתםהרגשתםולכן ב

 נתהתגלות בחי נתוצמצום האחרון הוא בחי
, בחיי בראשית לח(' אין מלך בלא עם' ,ךברמלכותו ית

  .)ל
ה עצמו הוא מובדל ומרומם לגמרי מכל "הקב, כאמור

חיצוני בלבד ' לבוש'ועד שהן נחשבות ל, המדות העליונות
כדי , וכולן הן בחינת צמצום העלם על אורו האין סוף, לגביו

, אך. ל"כנ', יש מאין'שתוכל להיות התהוות העולמות 
ה "בתהליך זה של העלם אור אין סוף ב" צמצום האחרון"ה

                                                

 
  :ליתר ביאור) 31

האמת היא שזהו רק , גם עכשיו שהעולם נראה ליש ומציאות נפרדת 
שהגשמיות מעלימה ומסתירה על האמת , מאחר שעיני בשר לנו, לגבינו

היינו שגם כעת , ממש' חשיב כולא קמיה כלא'שהכל בטל אצלו יתברך ו
רק שהוא בהעלם לגבינו , ה הוא המציאות האמיתית היחידה שקיימת"הקב

שהרי העלם זה נובע , אך לפניו יתברך אין כל העלם והסתר. שוכני מטה
ח "מ בדא"בכ(" 'אין עצם מסתיר על עצם'כנודע שו, ממנו יתברך עצמו

חת ידו על ראשו לא נהד – ד"א ס"ח סצ"ע או"ד בשו"ז פס"מובא לדוגמא ע
שגם שם ", היינו ,)7' א ע"מ תשי"ר בסה"ק אדמו"הערת כ –" שיב כיסויח

, ל"ל יכו"כ' שהוא ית, הרי הוא מכוחו של אין סוף בעצמו, אלקים המצמצם
עשה ' ומאחר שהוא בעצמו ית, ויש בו גם כח המגביל והוא שם אלקים זה

אם ', כדי שיהיה בריאה בעל גבול כו 'אלקים'זה דשם  'נרתק'ו 'מגן'בחינת ה
   .)א, שה' תרומה ע ח"תו" (אין זה הגבלה וצמצום כלל לגבי עצמותו, כן

שכדי להסביר ענין שכלי להתלמיד הרב אומר , מ רב ותלמיד"כמו עדוזהו  
לגבי התלמיד הרעיון שכלי אותו רוצה הרב למסור אליו נמצא , והנה, משל

להתייגע להבין מתוך המשל את ענין  ועל התלמיד, בהעלם בתוך המשל
שהרי הוא זה שאמר את המשל , הרי הכל גלוי וידוע, אך לגבי הרב, הנמשל

  . ולכן אין העלם המשל מסתיר לגביו, והכניס את הנשמל בתוכו

הרי כל הצמצום וההעלם על האלקות שבעולמות נובע , כך גם למעלה 
. שב כהעלם והסתר אמיתיולכן אין זה יכול להיח, ממנו יתברך ובא מאיתו

  .גם עתה' הוא לבדו הוא'ובאמת הכל גלוי אצלו ובאמת 
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 פרשה                          ~ ראש השנה~                        חסידישע  

שמלכות היא המדה , "הוא בחינת התגלות בחינת מלכותו"
והספירה האחרונה והתחתונה יותר מבין כל המדות 

  .העליונות

נעשה ענין , ועל ידי צמצום והעלם זה של מדת המלכות
אין מלך בלא 'שזה מתבטא בכך ש" התגלות בחינת מלכותו"

  .'עם

  : כלומר

' עם'כל ענין המלכות יתכן רק כאשר יש מציאות של 
היינו שעצם ענין המלכות דורש מציאות , שעליו הוא מולך

שזהו ענין העם שהם נפרדים ורחוקים ממעלת ' זולת'של 
, ולמעלה המשמעות היא. ועליהם חלה מלכותו, המלך

אזי , ה יורד ומתלבש במדת מלכותו"שכאשר אור אין סוף ב
תעלם כל כך עד שנותן מקום להרגשת האור מתצמצם ומ

שזהו ענין הישות והמציאות העצמית , מציאות עצמו
ה מתגלה בצורה של מלך "שעצם זה שהקב, היינו). 'זולת'(

' יש'גורם לכך שיתהוו עולמות ונבראים שהם בבחינת 
  .ה מולך"שעליהם הקב, ובהרגשתם הם דבר נפרד מאלקות

ותו מה שמקבלים מלכ ראתמלכותו נק ,והנה
ז(כתוב שו כמ ,ברצון שום תשים עליך " )טו, דברים י
וממשלתך " ',ממשלה' ראתכי בלא רצון נק ,"מלך

  .)יד, תהלים קמה(" בכל דור ודור
וממשלתך בכל דור , מלכותך מלכות כל עולמים'כתיב 

וההפרש ביניהם ', ממשלה'ו' מלוכה'דברים ' שאומר ב', ודור
  :הוא

כמו שימשול , ברצוןהממשלה הוא בעל כרחם ושלא "
והמלוכה ; כידוע' ממשלה'האדם על הבהמות וחיות שנקראת 

כמו אנשי המדינה שיקבלו עליהם מלך , הוא ברצון דווקא
אלא כשמקבלים אותה ' מלוכה'שלא נקרא . . ברצון דווקא 

' תשים', 'כו' שום תשים עליך מלך'כמו שכתוב , ברצון
  .)א, ח רלח"סידור עם דא(" 32ברצון] משמע[

שבחינת ', וממשלתך בכל דור ודור'וזהו שכתוב 
שהוא מושל בעל  ,המלוכה נתהוא למטה מבחי 'ממשלתך'"

שיש דורות שהיו  ',בכל דור ודור'הוא  . . כרחן שלא בטובתן
" שלא קבלו עול מלכותו ברצון ,'כמו דור המבול כו ,רשעים

                                                

 
 ברצון שהוא משמע, מלך עליהם להשים צריך שהעם מצוה הכתוב) 32
  .דוקא העם

ם א"לקו( ה עמהם היה בדרך "אלא כל היחס של הקב, )ב, ת דברי
  .ובעל כרחן שהוא בבחינה חיצונית יותר' ל כפיש

שביום ברוא  ,"מלך' ה" –ששי שיר של יום  ,ולכן
עול מלכותו  ברצוןקיבל עליו  ,אשוןרהם אד
 ,ימי המעשה תבשש ןכין שאה מ .)א, ה לא"ר(ברך ית

  .ולא היה גילוי מלכותו ',ממשלה' נתהיה רק בחי
ענין שזהו , דוקארצון רצון רצון רצון ענין קבלת עול מלכותו ב

 אדםאדםאדםאדםדהיינו דווקא ב, הוא מפני איזה טעם ודעת", המלוכה
כ "משא, שיש לו דעת שלימה לקבל עול מלכות ברצון דווקא

אין לה דעת כלל לקבל המלוכה ] וכן שאר הנבראים[הבהמה 
וכיוצא בזה יובן . . אלא רק מקבלת הממשלה , ברצון

אלא כשמקבלים ' מלוכה'שלא נקרא ', מלכותא דרקיע'ב
עדיין , והרי קודם שנברא האדם ביום הששי. . ברצון  אותה

כי , "לא היה מי שיקבל עליו בחינת מלכותו העליונה ברצון
' ביום הו, ועל כן", לא היו נבראים עם דעת ושכל לקבל זאת

אבל כל , אז קיבל מלכות שמים ברצון, דוקא שנברא האדם
 כמו, הנבראים שקדמו לו לא קבלו רק מבחינת הממשלה לבד

  .'שימשול האדם על הבהמות כו

ומחמת זה ', גאות לבש מלךמלךמלךמלך' ה'אדם דוקא אמר , ולכך"
ח "סידור עם דא(" להיות לו רצון למלוכה. . נתעורר למעלה 

שזהו הטעם הפנימי לכך שהשיר של יום ששי , היינו. )א, רלח
כי דוקא ביום ששי נברא האדם ', מלך גאות לבש' ה'הוא 

והוא אכן עשה זאת , ברצוןברצוןברצוןברצון' ו יתשביכולתו לקבל את מלכות
. 'והכניע וביטל את עצמו לה', וקיבל על עצמו מלכותו ית

כ "משא. בכל הבריאה בגילויבגילויבגילויבגילויבאה ' ועל ידי זה מלכותו ית
היות שלא היה נברא עם דעת ושכל שיכול לקבל , לפני זה

אז רק בחינת ', עול מלכותו ברצון ולבטל את עצמו לה
  .היתה בהתגלות' ית' ממשלתו'

בפרטיות ' קבלת מלכותו ברצון'ענין את מבאר ו[
  :]כיצד קבלה זו באה לידי ביטוי, יותר

הוא ענין  ,ברצון ברךקבלת מלכותו ית ,והנה
וצבא השמים לך " )ו, ט' נחמי( כענין ',ביטול היש'

השתחוואה הוא  נתכי ענין בחי ,"משתחוים
  .הביטול נתבחי

הוא ענין ברצון ברצון ברצון ברצון תוכן ענין קבלת עול מלכותו יתברך 
לכוף את לבו הגשמי "שכן קבלה זו ענינה הוא ', ביטול היש'

שבזה הרי האדם , )המאמר להלן' ל(" ולהכניע תחת יד הקדושה
, ולרצונו' מבטל את הישות והמציאות העצמית שלו לה
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 פרשה                   ~ 'תקעו בחודש שופר הב~           חסידישע        

ודבר ' יש'שלא יהיה נחשב , דהיינו. 'אין' –' יש'לעשות מ"
כי ', כו' זה איני רוצה'ו', כך אני רוצה': לומר, בפני עצמו
, שלא יתפוס מקום כלל', משים עצמו כשיריים'אם להיות 
צא"לקו(" ואפס ממש' אין'כאילו הוא    .)ד, ת מסעי 

וצבא השמים לך 'וזהו על דרך תוכן הפנימי של הכתוב 
ומהו הטעם . 'שהמלאכים העליונים משתחווים לה', משתחוים

וצם הביטול של כי ענין השתחוואה הוא ביטוי של ע? לכך
כיון שהגיע מקרוב אל ", כמו למשל אדם', הנברא אל ה

ואין בו רוח וכח , אזי נופל על הארץ בהשתחואה ,המלך
' ה ע"ז תקס"מאה(" שנתבטל לגמרי מכל וכל, להרים ראש נגדו

בביטול כל  33'שהשתחווה לה, וכך הוא באדם הראשון. )תכה
  .ברצון' תובכך קיבל על עצמו מלכותו י, ישותו העצמית

 –הקושיא מתחילת המאמר  את פ זה יתרץ"ע[
היום הראשון לבריאת , ה אלול"ה אינו בכ"מדוע ר
   :]אלא ביום ברוא אדם הראשון דוקא, העולם

ביום ברוא  ,ששיביום  שנההאש עושים ר ,ולכן
שאז היה התחלת גילוי מלכותו  ,אשוןהרם אד
  .'אין'בטל ל 'יש'להיות ה ,ברךית

ה ביום ששי למעשה בראשית "וזהו הטעם שעושים ר
, ל"כנ, ה באלול"אף על פי שחידוש העולם היה בכ", דוקא

" לפי שעיקר גילוי אמיתית מלכותו יתברך נגלה ביום הששי
י "שענין זה נפעל דוקא ע, כמבואר לעיל, )ח"ז תקס"מאה(

 גילויגילויגילויגילויובמילא להמשיך רצון רצון רצון רצון האדם שביכולתו לקבל מלכותו ב
   .מלכותו

, )ח"ז תקס"מאה(" בשביל זה ברא את כל העולם", והנה
ביטול היש , כאמור לעיל, שכל תכלית הבריאה היא, היינו
שבו  –ונתבאר אשר זהו ענין קבלת עול מלכותו ברצון , לאין

והיות שכל  –' האדם מבטל ומכניע את מציאותו העצמית לה
הוא  ה"לכך ר, )ביטול היש לאין(העולם נברא בשביל ענין זה 

כי ביום הזה הוא הפעם , יום ברוא אדם הראשון, ביום ששי
ז שאדם קיבל את "עי –הראשונה שנתגלה מלכותו בעולם 

   .34מלכותו ברצון
                                                

 
 בריין ליה חמו ,רגלוי על קאים דאדם בשעתא: "ב, קז ג חלק זהר ראה) 33

 :לון אמר והוא ,מלכא קמי כעבדין בתריה נטלין והוו ,מקמיה ודחלו כלהו
 אתו וכלהו ',עושנו 'ה לפני נברכה ונכרעהונכרעהונכרעהונכרעה    נשתחוהנשתחוהנשתחוהנשתחוה בואו ואתון אנא'

        ".בתריה

 היינו, "'ית מלכותו גילוי    התחלתהתחלתהתחלתהתחלת היה שאז: "כאן רבינו' ל דיוק וזהו) 34
 עבודת י"ע נפעל זה גילוי של ההמשך כי, בלבד התחלה רק' הי זה שגילוי

. לאלקות העצמית ישותם בביטול יום בכל בעבודתם הדורות כל במשך י"בנ
  .למטה' ית מלכותו של יותר נעלה גילוי נמשך ה"ר ובכל

שה הראשונות היו חמשת ימי המע ןכין שאה מ
 ,"יהי אור" ',יש'ל 'אין'מ תרק סדר ההשתלשלו

 ,)יא. ו. ג, בראשית א( 'וכו" תדשא הארץ" ,"יהי רקיע"
בראשית ברא " ,הדין וצמצום שהוא במדת

  ".אלקים
לפני ( של הבריאה הראשונים םימי חמשהב ואילו

    ירידהירידהירידהירידהשהכל היה בבחינת , )בריאת אדם הראשון ביום ששי
השתלשלות העולמות מדריגה אחרי מדריגה  בסדר והמשכה

הוא מאין ' מאין ליש'כמבואר לעיל שמשמעו של (מאין ליש 
והארה בלבד בבחינת ' זיו'להיות ה להימשך למטה "סוף ב

' רקיעיהי ', 'אוריהי ' ענין שזהו, )ודבר נפרד בפני עצמו' יש'
 המשכתי "ע הגשמי האור שנברא, שבימים הקודמים וכדומה

   .ברקיע הוא וכן, ברוחניות משרשו בלבד והארה 'זיו'

וכל י מדת הדין והצמצום כדי שת"נעשה עוכל זה 
ומציאות ' יש'להיות התהוות העולמות והנבראים בבחינת 

' אלקים' –' בראשית ברא אלקים'שזהו ענין , בפני עצמם
  . ל"כנ, ה"שהוא המגן והנרתיק לאור אין סוף ב, דוקא

ומכיון שבחמשה ימים הראשונים לא היה שום ביטול 
, אלקית 'ממשלה'לא היתה רק בחינת "לכך , של היש לאין

עד שנברא אדם הראשון שקיבל בחינת , 'מלוכה'ת ולא בחינ
אז דוקא נמשך ', כו' מלך' ה'באמרו , המלוכה האלקית ברצון

  .  )ח"ז תקס"מאה(" בחינת גילוי מלכות

 'אין'בטל ל 'יש'אבל המשכת הביטול להיות ה
  .'חמיםרהת שיתף עמו מד'ראת נק

בראשית ברא 'לעיל מובא דברי המדרש על הפסוק 
לה עלה במחשבה לברוא את העולם במדת תח' –' אלקים

. 'שיתף עמו מדת הרחמים, ראה שאין העולם מתקיים, הדין
הוא ' תחלה עלה במחשבה לברוא במדת הדין'ונתבאר שענין 

ה צמצם את אורו הבלי גבול שיומשך מעצמו "שתחלה הקב
והארה בלבד שממנו יכולה להיות התהוות ' זיו'בחינת 

וזה . עם הרגשת ישות עצמית –' יש מאין'עולמות בבחינת 
  . 'אלקיםאלקיםאלקיםאלקיםבראשית ברא 'מרומז בכך שנאמר 

ביום עשות 'אבל אחר כך בסיפור מעשה הבריאה נאמר 
, ה"ב' היינו שמזכיר גם שם הוי', אלקים ארץ ושמים ''''הויהויהויהוי

הוא ענין ' ששם הוי', שיתף עמו מדת הרחמים'וזהו ענין 
אין סוף  –האלקי ' אין'והכוונה להמשכת ה, מדת הרחמים

שכאמור , "'אין'בטל ל' יש'להיות ה"למטה כדי  –ה עצמו "ב
ה להיות "נתאווה הקב'כמאמר (זהו תכלית כוונת כל הבריאה 

  ). והמציאות הנפרדת' יש'במקום ה –' תוניםתוניםתוניםתוניםחחחחבתבתבתבתלו דירה 
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 פרשה                          ~ ראש השנה~                        חסידישע  

' קיום'היינו ש', ראה שאין העולם מתקיים'וזהו שאמרו 
י ענין "וזהו דוקא ע, העולם תלוי בהשלמת כוונת בריאתו

שזה גורם , י ענין הצמצום בלבד"ואין זה ע, ביטול היש לאין
וכדי להשלים כוונת הבריאה . רק לענין התהוות מאין ליש

' מיםשיתף עמו מדת הרח'י ש"זהו ע, ולפעול ביטול היש לאין
למטה בתוך  –ה עצמו "אין סוף ב –' המשכת שם הוי –
י עבודת אדם הראשון "וענין זה התחיל ע. של העולם' יש'ה

  .ל"כנ, ברצון' ביום ששי בקבלתו על עצמו עול מלכותו ית

  .'אלקים' יחוד הוי'והוא 
' הוא האלקים' כי הוי'על הפסוק  )א, א יב"ח(איתא בזוהר 

' תכלית הרצון הי", והנה". כולא חדכולא חדכולא חדכולא חדה ואלקים "הוי" –
, שכן. )קמה' ז כתובים א ע"מאה(" ואלקים' יחוד הוי השיהי

והרי זהו אותו , נתבאר שתכלית הבריאה היא ביטול היש לאין
הוא שם העצם וקאי על ' כי הוי', ואלקים' יחוד הוי'הענין של 
ושם אלקים שהוא מדת ', אין'בחינת ה, עצמועצמועצמועצמוה "אין סוף ב

ונתהוו ' יש'קאי על הנבראים שהם בבחינת הדין והצמצום ו
הוא כאשר ' ואלקים' הוי יחודיחודיחודיחוד'ו. י צמצום זה דשם אלקים"ע

נמשכת ומאירה למטה בתוך בחינת ) 'אין'ה(' בחינת הוי
  .להיות ביטול היש לאין, )'יש'ה(' אלקים'

כללות המשכה "ל מובן שזה שהובא לעיל ש"ולפי כל הנ
הוא ביום ראש ] ה הגשמיותגם בעשיי' יש'להיות ביטול ה[זו 

כי , "מלך גאות לבש' ה"שבו שיר של יום ששי , השנה
' ה'י שאדם הראשון שנברא ביום ששי אמר "ע, כמבואר לעיל

, ברצון' ובכך קיבל על עצמו מלכותו ית' מלך גאות לבש
שביטל את ישותו ומציאותו , ה פעל ענין ביטול היש לאין"ה

  . 'העצמית אליו ית

יום ברוא אדם , ה"בר' המשכה זו הי    תתתתכללוכללוכללוכללוש, נמצא
אך בפרטיות יותר ענין זה נפעל בכל יום על ידי , הראשון

   .     כפי שהולך ומבאר, י בקיום תורה ומצוות"עבודת בנ
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  דפרק 

י קיום המצות מתוך ביטול "ביטול היש לאין נפעל ע

הצורך . 'ה ושכינתיה"לשם יחוד קוב'ביאור ענין '; לה

  המצות' כוונת'ב

ממשיך ומבאר איך פועלים המשכה זו של [
' יחוד הוי(אלקותו יתברך להיות ביטול היש לאין 

  :]בכל יום) אלקים

  ]35[.דרך כלל על ידי תורה ומצות ,והיינו
 'יש'תכלית ויסוד כל המצות הוא להפוך ה ,הנה"

' ויצונו ה'ש "וכמ(. . . ' יש'שיהיה ביטול ה ,דהיינו ',אין'ל
הרי  ,'כו ''האלה ליראה את ה לעשות את כל החוקים

- [ יראה נתהוא בחי ]החוקים האלה- [ שתכלית המצות
' יחוד הוי'וזהו אותו הענין של  .)ב, ת בהר מב"לקו()" ]ביטול

דרך כלל על ידי תורה "ענין זה נפעל , ל"כנ' ואלקים
  ".ומצות

הולך ומבאר כיצד תורה ומצוות פועלים ענין זה [
   :]'אין'בטל ל' יש'השל המשכת הביטול להיות 

שהמצות  ,)נוסח ברכת המצות(' אשר קדשנו במצותיו'
  ונמשכו למטה ;יסודתן בהררי קדש עליון

ת תרומו ,צדקה – להתלבש בענינים גשמיים
  .'כו 'אין'בטל ל 'יש'להיות ה – ומעשרות

שנקט ', אשר קדשנו במצותיו'בברכת המצוות אומרים 
  : הטעם הפנימי לכך הואו, דוקא לגבי המצוות' קדושה'לשון 

                                                

 
 'עוז' אין'ו ,"]תאזרה[ 'כו עוז' ה לבש ,לבש גאות מלך' ה" וזהו() 35

 הוא 'לבש גאות מלך' ה' – ''יתן לעמו עוז' ה' כתובש וכמ ,תורה אלא
 ממשיכים כיצד ומפרש ממשיך והפסוק ,לעיל כאמור', ית תומלכו משכתה

 תורה קיום י"ע היינו', תורה אלא עוז אין'ש – 'התאזר עוז' ה לבש' – זה
   .לאין היש וביטול למטה' ית כותומל המשכת פועלים ומצות

ין א – ודםבשר מלך " :ל שם"ז - 'ח פרשה וארא סדר ברבות ועיין 
ומהו לבושו של  ;וישראל לובשין לבושו של הקדוש ברוך הוא ,לובשין לבושו
ונתנו  ',עוז התאזר' לבש ה') א, צג תהלים(שנאמר  ',עוז' ?הוא הקדוש ברוך

   ."'יברך את עמו בשלום 'ה ,עוז לעמו יתן' ה') יא, כט שם(שנאמר  ,לישראל

כיון דקבילו ישראל " :שם ל"ז - יתרו רשתפ וףס 'ב לקח הרובז 
 ,אתבסם עלמא ואתקיימו שמיא וארעא כדין, א על טורא דסיניאוריית

ועל , לאוואסתלק ביקריה על כ, ואשתמודע קודשא בריך הוא עילא ותתא
עז  ה"יהולבש , מלך גאות לבש ה"הוי) "תהלים צג א( ההוא יומא כתיב

 ,עז לעמו יתן ה"הוי) "שם כט יא(שנאמר , לא תורהא 'עז'ואין , "התאזר
  )."ו בשלוםיברך את עמ ה"הוי
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 פרשה                   ~ 'תקעו בחודש שופר הב~           חסידישע        

שאינו נתפס בבחינת , קדוש ומובדל"פירושו ' קדוש'
 הגבל את'או ', קדשתיךקדשתיךקדשתיךקדשתיךאל תגע בי כי 'מלשון , עלמין כלל

שבחינת , תהיו מובדליםמובדליםמובדליםמובדלים – 'תהיו קדושיםקדושיםקדושיםקדושים'וכן ', קדשתוקדשתוקדשתוקדשתוההר ו
ת "לקו(" 'קדש'המובדל ומופרש נקרא בלשון הקודש בשם 

לפי ששרשן הוא ', יםקדוש'והמצות נקראים  .)ב, ואתחנן ט
ומובדל ' קדוש'שהוא ', אין'בחינת ה, ה עצמו"באין סוף ב

  .לגמרי מכל העולמות

נתלבשו למטה ", ועל אף שרשן הנעלה של המצוות
בענינים גשמיים כמצות תרומות ומעשרות וצדקה בדומם 

, כדי שיהא על ידי זה בחינת ביטול היש לאין, וצומח וכיוצא
ז "מאה(" 'אין'שהרי הדבר שנעשה בו המצוה נמשך בו בחינת 

  .36שהוא שורש המצוה למעלה, )ח"תקס

בטל ' נתבבחיכי המצות עיקרן הוא לעשותן 
ם לד(" סור מרע ועשה טוב" ,)ד, אבות ב(' רצונך , תהלי

לבו הגשמי ולהכניע תחת יד לכוף את  ,)טו
  .הקדושה

לא ניתנו המצוות אלא ': )פיסקא א, ד"ר פמ"ב(ל "אמרו רז
שכל ענין המצוות הוא , והיינו', כדי לצרף בהן את הבריות

                                                

 
 הוא ומצוות התורה ענין שכל לכך דוגמאות עוד מביא שם בהר ת"בלקו) 36

  : לאין היש ביטול

 כותבין בתפילין כי. 'לתפילין התורה כל הוקשה': ל"רז שאמרו וזהו" 
 ונכלל, ונפרד 'יש' שהוא 'וגהנ ליפתק'מ ששרשו גשמי קלף על 'אחד'

 הוא וכך. 'כו' אחד' בחינת, עליו השורה לאלקות כלי שנעשה', אין' נתבבחי
  . התורה מצות כל ענין

 הוא הקרבן שעיקר, ממש בפועל זה ביטול רואים היו בקרבנות גם ומה" 
, ממש בגילוי יורד שהיה' שלמעלה אש' בבחינת העוף או הבהמה שיוכלל

  . ממש בפועל 'אין'ל 'יש'ה ביטול זה הרי

 עד איבריו ח"רמ בכל עליו שייגע שהממון, הצדקה מצות ענין כ"ג וכן" 
  .. .  לאין היש ביטול זה הרי, כלום מגרמיה ליה דלית לעני נותנו, שהרויחו

 אבל, למטה אלקות המשכת שהוא הגם, תורה תלמוד מצות כ"ג הוא וכן" 
. 'נפשך בכל'ל סמוך' כו 'בם ודברת' ש"וכמ ,היש ביטול י"ע הוא ההמשכה

 ',נפשך את נוטל אפילו' שהוא ',נפשך ובכל' רושפי הביןל ריךצ ,הנה כי
 דקאי ,הענין אך !)א"ע י"ד ז"בת' וע(, 'גופךגופךגופךגופך ובכל' מימרל יהל והה ,כ"וא
 לא ,ומשנה מקרא וישנה שיקרא מה שכל ,בתריה דכתיב 'בם ודברת' על כ"ג
 אשר ודברי' ש"כמ אלא, ושונה וקורא עושה לויכא מבדיל מסך נפשו ההיי

 אלו ללה יתוב מאיש יתב' ,'כו 'בפיך המדברת המשנה אני' ,'כו 'בפיך שמתי
  . 'כו 'חיים אלקים דברי ואלו

 שלשה על' :ל"רז מרכמא ,המצות כל כללות הם אלו דברים ושלשה" 
 ילותגמ ועל ,קרבנות שהוא – העבודה ועל ,התורה על – עומד העולם דברים

  ". לאין היש ביטול הוא ויסודם שתכליתם המצות פרטי כל ןכ ווכמ. 'סדיםח

 –' תלצרף בהן את הבריו' –להביא תכלית מסוים באדם 
  . את ישותו העצמית לבטללבטללבטללבטלאותו ו' לזכך'

ועל ידי , ה"וזהו כי המצוות הן גזירות המלך הקב
שהאדם מכניע ומבטל את רצונו לרצון העליון לקיים המצוות 

בקיום מצות לא תעשה לכוף ' סור מרע'אם שזה בבחינת  –
', ועשה טוב'או שזה בבחינת , את עצמו שלא לעבור עליהן

הרי  – 37בקיום מצות עשה' ים את רצון הלכוף את עצמו לקי
תחת יד ] 38והחומרי[ גשמיגשמיגשמיגשמיכופה את לבו ה"בכך הוא 

 –' יש'שבקיום המצוות האדם מבטל את ה, נמצא". קדושהקדושהקדושהקדושהה
  .קדושהקדושהקדושהקדושהתחת יד ה –האלקי ' אין'אל ה, גשמיגשמיגשמיגשמילבו ה

כעת מבאר שלא רק שתכלית המצוות היא [
בהן  לצרף'(שמביאות את האדם לביטול היש לאין 

הן המשכת מצות בעצמן אלא גם ה, )'את הבריות
כמבואר (' אין'ל' יש'למטה להיות ביטול ה' אין'ה

   ):]'אשר קדשנו במצותיו'לעיל בענין 

כמו  ,הם בענינים גשמיים עצמםוכן המצות 
 ונמשך בהן קדושה עליונה ,'ציצית של צמר כו

 כדי שיהיו עניינים גשמיים ההם ,]ל"כנ, משרשן[
 )'אין'ה( עולים ונכללים בקדושה )'יש'חינת שהם בב(
  .המצוה ההיא דייל ע ןכם ג

' ואלקים) 'אין'ה(' יחוד הוי'ו, וזהו ענין ביטול היש לאין
, שהן המצוות בעצמן –י קיום המצוות "שנעשה ע) 'יש'ה(

לפעול  –' לצרף בהן את הבריות'הוא , והן תכליתן באדם
   .בהן ועל ידן ענין ביטול היש לאין

ריך בדשא לשם יחוד קו'אומרים בכל מצוה  ,לכןו
  :39'ושכינתיה ואה

וזהו הטעם הפנימי לכך שיש מנהג לומר קודם כל מצוה 
היינו שעשיית מצוה ', לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה'

קודשא בריך 'בחינות ' יחוד'לפעול ענין ) 'לשם'(זו היא כדי 
   .כפי שהולך ומבאר', שכינה'ובחינת ה' הוא

                                                

 
        .פ"עהק "האבן עזרא ורד' ראה פי) 37

        .ח"תקס ז"במאה נוסף) 38

 ק"רוה שער. ראה פ"ס הליקוטים' ס, ה"ספ הזמירות שער ח"פע ראה) 39
. תימרון ואי ה"ד ז"ת להקדמת מלך כסא). ב"תער ירושלים בדפוס ב, יב(

 וראה. כז' ע ב"תש מ"בסה ר"אדמו ק"כ הערת – ב"סק ו"פ הכולל שער
  .א, קיט מצותיך דרך
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 פרשה                          ~ ראש השנה~                        חסידישע  

 'קדוש'מה שהוא  ראנק 'ואהריך בדשא קו'
' לית מחשבה תפיסא ביה'ו ,ומובדל מגדר עלמין

הו(ז בהקדמה "ת(   ;וביטול ההשגה ,))פתח אלי
וכל אחד מהם מורה , ה יש הרבה שמות וכינויים"להקב

בריך  קודשאקודשאקודשאקודשא'והתואר . על דרגא אחרת באלקותו יתברך
ל מגדר ומובד' קדוש'שהוא "מורה על דרגא אלקית ', הוא

ה עצמו "זהו אור אין סוף ב, היינו כאמור לעיל, "עלמין
שכולם הם בבחינת , העולמותגדר גדר גדר גדר שהוא מרומם ומובדל מכל 

  . בלתי מוגבל' ואילו הוא ית, גבול

', לית מחשבה תפיסא ביה כלל'וזהו מה שאיתא בזוהר 
שגם המחשבה של הברואים הכי העליונים אינה תופסת 

להיותו מובדל , ה עצמו"אור אין סוף בהיינו ב –' ביה'ומשגת 
לא רק שהוא למעלה מהשגת , היינו. הבריאה' גדר'מכל 

ביכולתם ' אך אילו היו בדרגא נעלית יותר הי, הנבראים
ולכן אין , אלא שהוא אינו בערכם וגדרם כלל, להשיגו

אלא אצלו כל השגה . מחשבה שלהם יכולה לתפוס אותו כלל
העדר העדר העדר העדר ולא רק , "ל ההשגהביטו" ("ביטול"היא בבחינת 

להיותו , שאין לה חשיבות ותפיסת מקום כלל לגביו, )ההשגה
  .למעלה באין ערוך ממנה

הוא שכינת עוזו ומלכותו  –' שכינתיה'ו
המתלבשת בבחינת עלמין להחיותם ולהיות 

  .מהווה אותם מאין ליש
ומתלבשת שוכנת שוכנת שוכנת שוכנת ה"קאי על החיות האלקית ' שכינתיה'

, היינו .)תניא פרק מא(" תוך כל עלמין להחיותן ולקיימן
י צמצומים רבים "שמתייחס להאור האלקי הנמשך ע

כדי שיהיה בערך להוות ולהחיות עולמות מוגבלים ) 'אלקים'(
ודבר נפרד בפני ' יש'כדי שבהרגשתם יהיו  –מאין ליש 

של ספירת המלכות " הצמצום האחרון"וזה על ידי . עצמם
   .ל"כנ, ")מלכותומלכותומלכותומלכותושכינת עוזו ו"(

 ]'שכינתיה'ו' קודשא בריך הוא'של בחינות [ יחוד זה
 – שהיא בעשייה גשמיות ,המצוה דייל נעשה ע

משורש [ ובה נמשך קדושה עליונה ',יש' נתחיב

- [ והרי הם ',אין'בטל ל 'יש'להיות ה ]40המצוות

                                                

 
 קדש'ב הוא המצוות ששורש', במצותיו נוקדשקדשקדשקדש אשר' בענין כדלעיל) 40

  .עצמו ה"ב סוף אין אור קדושת –' העליון

כלולים ומתייחדים  ]'שכינתיה'ו' קודשא בריך הוא'
  .]י קיום המצוות"ע[ גמור ואמיתיביחוד 

שכדי לפעול ענין ביטול היש , מוסיף ומבאר[
אף שבזה , לא די בקיום המצוות בלבד, לאין

למטה בתוך הדבר הגשמי עמו ' אין'ממשיכים את ה
נדרשת עבודה , מכל מקום, מקיימים את המצוה

ז "ורק עי, והכנה גם מצד האדם המקיים את המצוה
  .ש לאין בצורה אמיתיתיפעול ענין ביטול הי

   :]וזהו שממשיך ומבאר

ביטול  נתהאדם העושה אותן בבחי דייל ע ,היינו
להפוך את לבו מן  ,למעלה מטבעו והרגלו ,רצונו

שכל מה שלבו נוטה בטבעו  ,הקצה אל הקצה
 ומה שלבו נוטה שלא לעשות ,לא יעשה – לעשות

 ביטול העליון נתשבזה ממשיך בחי ,יעשה –
  .'ואלקים' יחוד הוי, ']ל"הנ' אין'ה[

לצרף בהן את 'תכלית המצוות היא , כמבואר לעיל
. היינו לפעול באדם ענין זה של ביטול היש לאין', הבריות

' כלי'וכעת מבאר אשר ענין זה בקיום המצוות הוא כמו ה
 –שעל ידו ניתן לפעול עוד ענין בקיום המצוות ' צינור'וה

תוך הדבר הגשמי ה משרשן למטה ב"המשכת אור אין סוף ב
  .הנמשך בו' אין'לבטלו מישותו אל ה, עמו מקיימים המצוה

לא די רק בעצם קיום המצוות , כפי שיבואר להלן, היינו
כי הגם שעל ידי , כדי לפעול גילוי ההמשכה האלקית על ידן

התגלות התגלות התגלות התגלות אך , קיום המצוה אכן בלבד ממשיכים האור מלמעלה
אם ישים 'אשר  שכן ישנו כלל. האור תלוי בעבודת האדם

פ פנימיות הענינים "שע', רוחו ונשמתו אליו יאסוף, אליו לבו
ומכווין ' משים'שדוקא על ידי זה שהאדם , המשמעות היא
של [רוחו ונשמתו 'נעשה ענין , בביטול גדול' את לבו אליו ית

ההמשכה גילוי גילוי גילוי גילוי ש', יאסוף] אל האדם- [אליו ] ה"הקב
ובתשוקתו ' לו להמלמעלה תלוי בעבודת האדם מלמטה בביטו

  .להמשכה זאת

בטל 'וזהו שעל ידי שהאדם עושה את המצוות בבחינת 
שכל מה שלבו נוטה , היינו למעלה מטבעו והרגלו', רצונך

כופה את עצמו , )מצות לא תעשה(' לעשות שהוא נגד רצון ה
' וכל מה שלבו נוטה שלא לעשות בקיום רצון ה, שלא לעשות

ממשיך "על ידי זה , עשותכופה את עצמו ל, )במצות עשה(
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 פרשה                   ~ 'תקעו בחודש שופר הב~           חסידישע        

י "ע" ואלקים' יחוד הוי"ופועל ענין " בחינת ביטול העליון
  .41קיום המצוות

ג(' מצות צריכות כוונה'וזהו  ת י שהמצות  ,)א, ברכו
 נתוהכוונה הוא בחי ';גוף' נתעצמן הם בחי

  .42'נשמה'
ך בהן קדושה נמש"י קיום המצוות "ועל פי זה שע

עולים ונכללים  . .שמיים כדי שיהיו עניינים ג, עליונה
יבואר הפירוש הפנימי במאמר , )המאמר לעיל' ל(" בקדושה

   .'מצות צריכות כוונה'ל "רז

הסיבה הפנימית לכך שלא די בעצם קיום , כי הנה
היא משום שהמצות ', כוונה'המצות אלא יש צורך גם בענין ה

היינו עצם עשיית המצוות במעשה גשמי כמו בהנחת  –עצמן 
וידוע . 'גוף'הן בחינת  –תפילין ועטיפת טלית וכדומה 

לכן לא ', מצוה בלא כוונה כמו גוף בלא נשמה'המאמר 
כי היא , אלא נדרשת גם הכוונה, מספיק רק עצם קיום המצוה

  .של המצוה המשפיעה בה אור וחיות אלקי' נשמה'בחינת ה

והם  ,43'מצות המלך'ן הם קיום והמצות עצמ
ת(' אברין דמלכא'ו 'כלים' נותבחי   ;)ל"ז ת"ראה 

ענין המצוות עצמן אינו , פ חסידות"ע, בפרטיות יותר
אלא עצם המצוה הוא , רק עצם קיום המצוה ללא שום כוונה

  .אופן מסוים בכוונת האדם בעת קיומו את המצוה

  :כלומר

גזר וצוה עלינו ה "שהקב' מצות המלך'המצוות נקראות 
לקיים דברים אלו דוקא משום שזהו רצונו ועלינו לקיים 

רק משום שזהו רצונו , המצוה מתוך קבלת עול מלכות שמים

                                                

 
  : אחרות במילים) 41

 תחת הגשמי לבו את לכוף" שהיא, המצוות של כוונתם בפנימיות חסר אם 
 על שבאה בההמשכה כן גם חסר ממילא אזי, )לעיל המאמר' ל" (הקדושה יד

 כמאמר, המצוות של תכליתן ה"ה המצוות קיום בעת האדם ביטול כי, ידן
 ענינן שכל הרי', הבריות את בהן לצרף כדי אלא המצוות ניתנו לא' ל"רז

, זו בתכלית לאדם חסר ואם, האישי רצונו לביטול האדם את להביא כדי הוא
 שבאה האלקית ההמשכה להיות א"א ובמילא, המצוה ענין בעיקר חסר הרי
  .בהעלם נשאר אלא, בשלימות קיומן עצם ידי על

 תניא. ואילך א, נג' ע תשובה ימי לעשרת דרוש ראש עטרת ראה) 42
  .ח"פל

  .'היא מלך גזירת': ג"פ נגעים ותוספתא. א, קנט בתרא מבבא להעיר) 43

ולא נוגע לו , אף שלא ידע האדם ענינה כלל, ה"של הקב
  .44הפעולה המיוחדת הנפעלת על ידן

 עצםעצםעצםעצם'זהו , וקיום המצוות בפועל מתוך קבלת עול זו
אור וחיות  גילויגילויגילויגילויואין בזה ', גוף'ו בחינת הוהרי ז', המצוה
ואין כאן רק מעשה , והרי הוא כגוף בלי גילוי הנשמה, האלקי

בדרגא זו של קיום המצוה לא נוגע , וכאמור, המצוה בלבד
וכאשר . לאדם ענין ההמשכה האלקית הנפעלת על ידי זה

הרי בזה הוא עושה , האדם מקיים את המצוות באופן כזה
שיומשך על ידי כוונת ) הנשמה(להאור האלקי וכלים ' גוף'

ח אברין "ח פיקודין אינון רמ"רמ'כמאמר הזוהר . המצוה
שכשם שבאדם , ה"הקב' אברי המלך'שהמצות הן ', דמלכא

כל אבר הוא כלי  –להמשכת אור הנפש ' כלים'האברים הם 
כך המצות הן בבחינת  –פרטי לגילוי אור שונה מהנפש 

י "כת האור האלקי הפרטי הנמשך עלהמש' כלים'ו' אברים'
  .מצוה זו דוקא

ובעשיית האדם המצות באופן כזה שמכווין על כך שהן 
מבלי כל שייכות ' עצם המצוה'שזהו רק ', מצות המלך'

אל ' כלי'ה יוצר הגוף וה"ה, להאור האלקי הנמשך על ידה
   . האור שיומשך על ידה

להמשיך יחוד העליון  רוצההוא מה ש – והכוונה
' יחוד הוי'להיות  ,במצוה זו 'יש'יטול הוב

המחיה את  'נשמה' נתוהוא בחי ',ואלקים
 וףסין שהעיקר הוא החיות ואור א ',איברים'ה
 'יש'הנמשך על ידי המצוה להיות ה ואהרוך ב

  .'אין'בטל ל
תוכן הרוחני תוכן הרוחני תוכן הרוחני תוכן הרוחני פ פנימיות הענינים היא ה"כוונת המצוה ע

היינו מה שעל ידי קיום המצוה נמשך גילוי אור , של המצוה
, עצם המצוה –ל "ומלבד הכוונה הנ. ה למטה"אין סוף ב

על האדם  –להמשכה אלקית ' כלי'שבזה יוצר , מצות המלך
, כאמור לעיל, כלומר. לכווין גם להתוכן הרוחני של המצוה

אלא יש צורך שמעשה קיום , לא די בעצם קיום המצוות

                                                

 
  :כלומר) 44

 שלא הגם, רצונו ונעשה שאמר, שמים מלכות עול" מתוך הוא המצוה קיום 
 המצוות מקיים האדם כי, "'המלך מצות' נקרא] זה[, כלל עניניה האדם ידע
 הגם, עול בבחינת העבד שיעשה" וכמו, המלך וגזירות פקודות להיותן רק

 אילו כמו"ו). 'ביאור'בה תקעו ה"ד ח"דא עם סידור" (הטעם יודע שלא
 מקיים שהאדם היינו, )א, מ שלח ת"לקו" (משל דרך על עצים לחטוב נצטוה

 המיוחדת הפעולה לו נוגע ולא, ה"הקב ציווי שזהו משום רק המצוה את
  .ידן על הנפעלת
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 פרשה                          ~ ראש השנה~                        חסידישע  

ובתשוקה ורצון ' ה בפועל ממש יהיה חדור בביטול לההמצו
שזוהי בחינת , י מצוה זו"אל ההמשכה האלקית הנפעלת ע

  .והחיות של המצוה' נשמה'ה

והחיות ' נשמה'להיותה בחינת ה' כוונת המצות'וענין 
כשם שבאדם נפשו וחיותו , הוא העיקר', אברין דמלכא'של 

  . ל לחיותשבקרבו הוא העיקר שבלעדם אין האדם יכו

והסיבה הפנימית לכך שהכוונה היא העיקר היא משום [
נשלמת , י המצוות"ה למטה ע"י המשכת אור אין סוף ב"שע

  "]. 'אין'בטל ל' יש'להיות ה", )ל"כנ(תכלית כוונת הבריאה 

שלא די בעצם ', מצות צריכות כוונה'ל "אמרו רז, ולכן
כלית אך ת', כלים'כי זה נוגע רק לענין ה, קיום המצוה

שבזה , אלקות בתוך הכלים הללו    ילויילויילויילויהכוונה היא בהמשכת ג
לאין ) הדבר הגשמי עמו עושים המצוה(נפעל ביטול היש 

  ).י המצוה"האור האלקי הנמשך ע(

מהעלם  ,רק המשכה זו להיות בא מכח אל הפועל
המצות בפועל  עשייתהוא על ידי  ,אל הגילוי

שבהן  'םכלי'שהן הן ה ,]ל"י הכוונה הנ"ולא ע[ ממש
 ,ואהרוך ב וףסין אר נמשך האור והחיות מאו

  .45כנודע
המצות ' כוונת'על אף המבואר לעיל בחשיבות ונחיצות 

שכן המשכה זו , לא די בכוונה זו בלבד, מכל מקום, דוקא
להיות בא ", י קיום המצות"ה ע"עצמה של אור אין סוף ב

עשיית עשיית עשיית עשיית הוא על ידי  –מהעלם אל הגילוי , מכח אל הפועל
שהרי כאמור לעיל , וטעם הדבר הוא". המצות בפועל ממש

) ל"כנ', מצות המלך'היינו קיומן באופן של (עצמן עצמן עצמן עצמן המצות 
שבהן נמשך האור והחיות מאור אין סוף ' כלים'הן הן ה"
  ".ה"ב

  :כלומר

הם הגורמים שיבואו האורות ]ו[הם הכלים . . המצות "
האורות  לא היו ,ואם לא הכלים ,ויומשכו ויתפשטו בהכלים

' ה'ה נאמר "על הקב, שכן. )א, א צז"א מג"תו(" נמשכים כלל
כשם "היינו , ה נמשל לאש"שהקב', אלקיך אש אוכלה הוא

שהאש אינו מאיר ואינו נתפס להקרא בשם אור ואש כלל עד 
כי טבע האש להסתלק למעלה  ,שנאחז בפתילה או בעצים

מעשה ", כך גם למעלה, )ג, ת אחרי כה"לקו(" לשרשו ויסודו
 . .כלים  נתזהו היותן בחי ',ח אברין"רמ' איםהמצות שנקר

                                                

 
  .ג, כה אחרי ת"לקו. א, צז א"מג א"תו ראה) 45

. . .  כ על ידי קיום המעשה שהוא עשיית רבוי הכלים"וע
שבהן יומשך ויתאחז . . יומשכו האורות בכלים . . ז דוקא "עי

כ בהעדר הכלי מסתלק האור למקורו ושרשו "משא. האור
 ',וכלה הואאלקיך אש א' כי הוי'וזהו . ה"במאציל העליון ב

א "תו(" כמשל האש שבהעדר הפתילה מסתלק האש לשרשו

  .)שם

שבלעדי עשיית המצוות בפועל בדרך של , ומזה עולה
ה המצוה"קבלת עול וביטול פשוט להקב ֶו ַצ לא היינו , ה ְמ

להמשכת האור האלקי ' כלים'חסר ה' כי הי, פועלים כלום
האלקי ולולי הכלי אין להאור ', כוונת המצוות'י "הנעשה ע

  .שום כלי להתפס ולהתאחז בו

  ".אלקיך' ואהבת את הוי" )ה, דברים ו( ועל זה נאמר
' היינו הביטול לה –' כוונת המצוות'על ענין זה של 

י קיום המצוה שיהיה ביטול "והרצון להמשכת האור האלקי ע
' ואהבת את הוי'זהו גם תוכנו הפנימי של הכתוב  –היש לאין 

   .כפי שממשיך ומבאר', אלקיך

דרך  "נואלקי' שמע ישראל הוי"כי מתחלה נאמר 
  .כלל

שהוא ', אלקיך' ואהבת את הוי'קודם אמירת וקיום ענין 
שמע ישראל 'אומרים , ורצון לדבקה בו' ענין מצות אהבת ה

אלקה של  –שון רבים ל' אלקינו' הוי, 'והנה. 'אלקינו' הוי
שזה מורה שהאור האלקי אינו נמשך , "דרך כלל"זהו , כולנו

אלא נשאר למעלה מהאדם באופן , בגילוי לכל אחד לפי ערכו
  .שבזה כולם שווים, מקיף

לכל  –" יךאלק' הוי"ואחר כך דרך פרט להיות 
א "זח( לפום מה דמשער בליביה ,לנוכחיחיד ויחיד 

  .גילוי נתבבחי ,)ב- א, קג
לשון ' אלקיך' ואהבת את הוי'אחר כך נאמר , אמנם

 –' ואהבת'י ענין "כי ע, באופן פרטי שלךשלךשלךשלךאלקה , יחיד
נמשך ' אורו ית', התעוררות האהבה והתשוקה לדבקה בה

י התעוררות "ע, כמבואר לעיל, היינו. בו מתגלהמתגלהמתגלהמתגלהבאדם ו
 'יש'להמשיך יחוד העליון וביטול ה רוצהרוצהרוצהרוצהמה ש"הרצון 

וזהו , באדםיתגלה יתגלה יתגלה יתגלה פועל שהאור האלקי יאיר וזה , "במצוה זו
כמי שמדבר (שהוא בלשון נוכח ובגלוי ', יךיךיךיךאלק' הוי'ענין 

אור אין ', ואהבת'י "ע, כלומר). לאדם העומד ממש לפניו
" לפום מה דמשער בליביה"ה נמשך ומאיר באדם זה "סוף ב

וזה גורם ', לפי ערך התעוררותו והשתוקקותו לדבוק בה –
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בניגוד למצב הדברים (אצלו " בבחינת גילוי"ה שהאלקות תהי
' אלקינו' הוי'שאז היה בבחינת , קודם התעוררות האהבה

  ).בדרך כלל ובלשון נסתר

היה הוה ' ]'הוי[נת ותהיה האהבה והרצון בבחי
הוא  ',יש'ביטול ה נתבבחי ,]47ברגע אחד[ 46'ויהיה

  .'אלקיך' נתיהיה בבחי
גילוי גילוי גילוי גילוי ים לענין האהבה והרצון עצמם הם שגורמ, כאמור

  ). 'כוונת המצות'ענין (המשכת האלקות באדם 

  : 'אלקיך' ואהבת את הוי'וזהו 

, )ל"כנ(ה עצמו "קאי על אור אין סוף ב' ה"הוי'
לפי ', היה הוה ויהיה'רומזות ל' ומבואר בזוהר שאותיות הוי

שהוא למעלה מכל ענין הזמן ולכן אצלו עבר הוה ועתיד הם 
  ; בשווה ממש

שהוא מלשון חפץ ', אבה'משרש " הוא 'ואהבת'ו
שיהיה הרצון והתשוקה שבלב "היינו  ,)ג, א מקץ לד"תו(" ורצון

 עצמו שורה בך להיות' הוי נתבחי השיהי ','הוי'להיות 
" גילויגילויגילויגילוי נתשיתאחד בך בבחי ,ממש שלךשלךשלךשלךאלוה  ]'יךיךיךיךאלק'[
, ל"הנ' כוונת המצות'זהו ענין , היינו .)ג, ת ואתחנן ב"לקו(

י "שיהיה כל רצונו ותשוקתו להמשכת האלקות הנפעלת ע
, כי בזה ממלאים את תכלית כוונת הבריאה, קיום המצוה

                                                                                                       .48שיהיה ביטול היש לאין

  :]מבאר ענין נוסף באהבה זו[

בשני ' –" בכל לבבך" ])'ואהבת'( האהבה[ וגם תהיה
  .עהרר וביצ ובטר ביצ ,)ה"מ, ט"ברכות פ(' יצריך

וצריך להבין ', אלקיך בכל לבבך' ואהבת את ה'כתיב 
משמע ' לבבך'ש, ''''לבךלבךלבךלבךבכל 'ולא ', לבבךלבבךלבבךלבבךבכל 'מה שנאמר 

ל שכוונת הפסוק היא "ועל יסוד דיוק זה אמרו רז. שתי לבבות
  .ביצר הטוב וביצר הרע –' בשני יצריך' 'שיש לאהוב את ה

                                                

 
  .'וכל מאמינים'פיוט . ב"רנז סע) רעיא מהימנא(ג "זהר ח) 46

ת דרושים "ראה לדוגמא לקו –כך הלשון במאמרים אחרים בחסידות ) 47
  .ה ויושט המלך לאסתר"למגילת אסתר ד

 האלה הדברים והיו' –' אלקיך' הוי את ואהבת' אחרי שממשיכים וזהו) 48
 תחילה שמקדים זה ידי שעל, היינו, המצוות על דקאי', היום מצוך אנכי אשר

, )המצוות כוונת( האלקות להמשכת הרצון היינו'', וגו ואהבת' של העבודה
    גילויגילויגילויגילויוווו המשכת', מצוך אנכי אשר האלה הדברים והיו' – הענין המשך נעשה
 ללא כ"משא. המצוות בקיום – עצמו ה"ב סוף אין אור – ממש' אנכי' בחינת

 אור    גילויגילויגילויגילוי נפעל לא, זו להמשכה הרצון והתעוררות האהבה עבודת הקדמת
  ).תפדה במשפט ציון ה"ד דברים ת"לקו ראה( למטה ה"ב סוף אין

באה מצד יצרו הרע ונפשו הבהמית היא והאהבה ש
' הוי'על האדם להתייגע אשר אהבתו ל, ולכן. גדולה מאד

בשני ' –' בכל לבבך'תהיה גם בבחינה זו של , ל"הנ' אלקיך
  .'יצריך

ממשיך לבאר את מהות אהבה זו שבאה מצד [
  :]יצרו הרע ונפשו הבהמית

 ,שהוא המונע ומעכב ,ערהר שמחמת היצ ,כלומר
  .ה יותר מזהתהיה האהב

בדברים ' י התבוננות בגדולת ה"ישנה אהבה שבאה ע
ואף שאהבה זו יכולה להיות גדולה , המעוררים את האהבה

היא מוגבלת לפי ערך טיב השגת , מכל מקום, וחזקה ביותר
  .49האדם וגם לפי ערך מעלת נפשו האלקית

, באה מצד הריחוק והמנגד"ולמעלה מזה ישנה אהבה ש
שמצד ', ה בגוף שמאד מסתיר על אהבת הדהיינו מצד היריד

ההסתר והמנגד תהיה האהבה הרבה בתגבורת יותר מאד ממה 
שהיא מצד מהות ועצמות התבוננות והתפעלות הנפש לפום 

היינו ' מאד'ש –' מאדך'ולכן נקראת אהבה זו . שיעורא דילה
  .בלי גבולבלי גבולבלי גבולבלי גבול

חלק 'הנפש אלקית עם היות שהיא , כי הנה, והענין"
 ,היא מוגבלת בגבול ושיעור ,קוםמכל מ ',אלוה ממעל

וכן התפעלות האהבה הנמשך  ,שהשגתה בגבול ושיעור
לה להגיע  פשראי או . . 50מהשגה זו היא האהבה בגבול ומדה

י נפש "אלא ע . .שהוא בלי גבול ומדה  ',מאד' נתלבחי
 ,והיינו. .  'שהם מסתירים על אהבת ה ,הבהמית דוקא והגוף

 ,לצאת מריחוק ומיצר זה בהרבה האהשמצד הריחוק תתעורר 
ת (" בלי גבול נתהנה אהבה זו היא בבחי תיך שורש מצו דרך מצו

  .)ב"התפלה פמ

  : כלומר

                                                

 
 יש, הנשמות בשרש מדריגות חילוקי שיש ,)ב"פ תניא ראה( כידוע) 49

 וגם, עליונים בעולמות יותר נעלית ממדריגה ששרשן יותר גבוהות נשמות
 יש, זה ולעומת. זה נעלה שורש בנפשם מורגש עדיין, למטה שירדו כפי

, מאד ונתכסה נתעלם הנעלה שרשם למטה שבירידתם, יותר נמוכות נשמות
  .כלל בהם מורגש שאינו עד

 בירידתה, זה כל עם', ממש ממעל אלקה חלק' היא שבשרשה אף כי) 50
 להתלבש בערך שתהיה כדי כי', נברא' ובבחינת מוגבלת נעשית היא למטה
 בבחינת ותהיה העצמית ממעלתה שתרד צורך יש הזה בעולם גשמי בגוף
 השגתה גם, מכך וכתוצאה. העולם והגבלות לגדרי בהתאם ומדה גבול

  .מדותיה התפעלות כן וכמו מוגבלת היא באלקות
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מתעוררים , של הגוף ונפש הבהמית ההתנגדותההתנגדותההתנגדותההתנגדותמצד 
ולכן באה היא לבחינת אהבה , כחות הפנימיים של הנשמה

. שאהבה זו היא מכחות הנעלמים שלה, 51'בכל מאדך'ד
אהבה (מאיר רק כחות הגלויים שלה , ד עצמהשבהנשמה מצ

וההתנגדות של הגוף ונפש הבהמית מעוררת , )'בכל נפשך'ד
כי התגלות . 'בכל מאדך'אהבה ד –את כחות הנעלמים שלה 

ד כרך א "ע חב"פ סה"ע(כחות הנעלמים הוא על ידי המנגד דוקא 

  .)תצז' ע

בכל 'בבחינת . . שיהיה תוקף האהבה "כדי , היינו
שמעלימים , י הגוף ונפש הבהמית"ידוע שזהו דוקא ע ',מאדך

אז עס (כשצר לו מזה מאד , הנה. ומסתירים על אור הנשמה
ווערט עם שטארק ניט גוט פון דעם ריבוי ההסתר וההעלם 

להיות , אז דוקא מתגלה אור פנימיות ועצמות הנפש, )'כו
ה שובה "ט ד"מ רנ"סה(" בבחינת תוקף התפעלות הרצוא לאלקות

  .)אלישר

 ,כמו אם יש מונע ומעכב להילוך מרוצת המים
  .אזי המים מתגברין בהילוכן ומרוצתן ביתר שאת

י דף "כשמעכבים מרוצתם ע ,וכמשל מרוצת המים"
שהוא מונע ומעכב  ,שמשימים במקום הילוך זרם המים

' כשהמים בוקעים ההסתר והעיכוב שהי ךכחר וא ,הילוכם
אז ביקוע זה הוא בתגבורת ומרוצה גדולה  ,מעכב מרוצתם

יותר ויותר לאין שיעור מערך הילוכם הראשון שהיו הולכים 
 .52'י העיכוב נעשה ההילוך בתגבורת גדול כו"ועתה ע ,לאט

 ,'שבאה מצד התבוננות בריחוקו מה ]אהבה זו. . [ ןכו כמ
בהנפש  תהר האהבה שהיהיא בתגבורת גדול יותר מערך שיעו

תיך שם(" 'ומצד עצמה כ שהגוף והנפש , דהיינו. )דרך מצו
שעל ידי , 53הבהמית הם בדוגמת הסתימה שמעפר ואבנים

, שמונעים ומעכבים את האהבה של הנשמה ומנגדים אליה
  .נעשה תגבורת בהאהבה

על ) אז ער חאפט זעך(מתבונן בנפשו "שכאשר , כלומר
שמיצר מאד , תוקף ההעלם וההסתר שנתרחק מאלקות לגמרי

אז דוקא מתעורר הנשמה בבחינת תוקף , ו על זהבנפש
ונמשכת . . שיוצאה מגדר הגבלת הכלים , ההתפעלות

  .)ט שם"מ רנ"סה(" 'לאלקות בבחינת כלות הנפש ממש כו

                                                

 
 ז"תרצ אש רשפי' רשפי. ד"פי ם"תר יונתי. ג, צא מסעי ת"לקו ראה) 51

  .ו"פ ו"תש שמניך לריח. 'וד ג"פ ו"תש ומעין. ג"פ

  .ואילך 244' ע ז"תרצ מ"סה ראה ביאור ליתר) 52

  ).שם יונתי ה"ד( מעפר יסודו שהגוף) 53

מסכם מהי התכלית והמטרה של אהבה [
   :]ותשוקה זו

להיות  ,היינו ,וכל האהבה והתשוקה הזאת
 'יש'הוביטול  ,בגילוי 'אלקיך' נתבבחי 'ה"הוי'

  .'כו 'בכל לבבך' 'אין'ל
אלקיך בכל ' ואהבת את הוי'ל של "כל האהבה הנ

היינו עצמיות האלקות ', היא השתוקקות גדולה להוי' לבבך
 –' אלקיך'שיומשך ויאיר גם למטה להיות בבחינת , )'אין'ה(

שבזה נפעל ענין ביטול היש , בגילוי בכל אחד ואחד לפי ערכו
שזוהי תכלית הכוונה שבשבילה נברא , הגשמי לאין האלקי

  .ל"כנ, העולם

היינו ', בכל לבבך'ל בבחינת "י האהבה הנ"ע, והנה
האהבה היא בתוקף יותר ומחזקת את , שבאה מצד הריחוק
למטה  'אין'המשכת ה –' אלקיך' הוי'רצון האדם לענין 

ה רוצה "כי מצד ההעלם והריחוק ה, להיות ביטול היש לאין
' כ כאשר כל ההתבוננות היא בענין גדולת ה"משא, בזה מאד

אז אין , ללא כל שייכות להמנגד המעלים על אלקות והריחוק
כמשל אדם שאין לו מים וצמא לרוות (התשוקה גדולה כל כך 

ר מאשר שרצונו למים הוא בתוקף הרבה יות, את צמאונו
   ). רצון של אדם שיש לו מים אצלו מן המוכן

וזהו תכלית כל התורה והמצות דרך כלל בכל 
 ]'אין'ל' יש'ביטול ה[ יךשהוא להמש ,ימי חיי האדם

ביטול  נתבעסק התורה והמצות שעושה בבחי
ת טבעו ורצונו שבנפשו גיהרצון למעלה ממדר

  .)ל"כנ( 'הבהמית כו
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  הפרק 

י חשבון נפש אמיתי על גודל ירידת "ע' י לה"עליית בנ

  ה"ענין הבכיה בר. נפשם למטה

אש נמשכה בכל ר כלליתהמשכה  ,הנה ,54אך .ג
להיות המשכת הביטול  ,על כל השנה שנהה
, תורה והמצות של כל השנהבעסק ה פרטיותב

 'ראש'שהוא כמו ה ,55'שנהה אשר' ראשלכן נק
באופן [ והמוח שממנה תוצאות והמשכות חיים

אש וכך בר, ]בפרטיות[ 56לכל אברי הגוף ]כללי
  .נמשך חיות לכל ימי השנה שנהה

אשר הטעם הפנימי שראש השנה , מבואר בתורת הסוד
הוא משום שכשם שהראש , ולא תחילת השנה' ראש'נקרא 

ובהראש יש חיות כל , הוא מנהיג את כל שאר אברי הגוף
, כך הוא התוכן המיוחד של יום זה, שאר הגוף באופן כללי

וכן הענין המיוחד . שהוא בדוגמת הראש לכל ימי השנה
להיות ביטול ' אין'א המשכת ביטול השהו –ה "הנפעל בר
כמבואר לעיל בטעם הדבר שאדם הראשון נברא (היש לאין 

ואחר כך נמשך , ה באופן כללי"הוא נמשך בר –) ביום זה
בפרטיות יותר בעבודה זו בכל ימי השנה בקיום תורה ומצוות 

  ).ל שזהו תכלית ענין תורה ומצוות"כנ(

של ביטול היש  וזהו שהכח שיש לאדם לעסוק בעבודה זו
ניתן לו מההמשכה הכללית של ביטול זה שנמשכת , לאין

וכן פרטיות החיות של כל ימי השנה נמשכת . ה"בר
' כלל'וה' ראש'מכיון שהוא ה, ה"מההמשכה הכללית שבר

  .ולחיות השנה הבאה, לפרטיות עבודת ביטול היש לאין

היא זו שנותנת , ה"המשכה כללית זו שנמשכה בר, והנה
ת הכח והיכולת לפעול ענין ביטול היש לאין בכל לאדם א

ביכולת האדם ' שלולי נתינת כח זו מלמעלה לא הי, השנה
. ה עצמו"המוגבל להמשיך המשכה עליונה זו מאור אין סוף ב

ה כדי שבעבודתו "האדם זקוק להמשכה כללית זו שבר, ולכן
בחיי היום יום יוכל לפעול אותו הענין של המשכת ביטול היש 

וממשיך לבאר אשר כדי . י קיום תורה ומצוות"ן עלאי
שהמשכה כללית זו תומשך ותוקלט באדם עד שתפעול בו 

                                                

 
  .ב' סעי רצח'א' ע ה"ר ת"אוה ראה) 54

  .בתחילתו )האמצעי ר"לאדמו(' ראש עטרת' ספר ראה) 55

  .ל"כנ', דמלכא אברים' שנקראות המצוות) 56

, נדרשת מהאדם עבודה מיוחדת מצדו, ותשפיע בו הכח הזה
   .להעלות את עצמו לקבלת אור עליון זה

 חדהאחד עומד למעלה וא 57כמו למשל ,והנה
ד צריך העליון ליר ,ורוצים להתייחד ,עומד למטה

והתחתון צריך  ,גתו כמה מעלותילמטה ממדר
  .גתוילעלות ממדר

, יש אשר שני בני אדם עומדים אחד בהר גבוה מאד
וכדי שיתקרבו , ובעמק הלשפואחד למטה מטה מאד ב

ויתחברו יש צורך לא רק שזה שעומד למעלה ירד למטה אל 
וכן אין בכח השני , כי אין בכוחו לרדת למטה כל כך, התחתון

ולכן יש צורך אשר , עמק לעלות למעלה כל כךהעומד ב
היינו שזה העומד בהר גבוה ירד , שניהם יתקרבו אחד לשני

מראש ההר אל תחתית , כמו(למטה ממדריגתו כמה מעלות 
, כמו(והתחתון צריך לעלות ממדריגתו כמה מעלות , )ההר

   ). מהעמק אל תחתית ההר

 ,ביטול נתהמשכה עליונה מבחי להמשיךכך כדי 
צריך גם  ',אין'בטל ל 'יש'כדי שיהיה ה ',יש'ל

ו כמ ,הוא נפשו ורוחו הבהמית לעלותהתחתון 
וב לד(כתוב ש רוח 'כי  ,"אם ישים אליו לבו" )יד, אי

להיות  ,דהיינו ,)ב, קסב, ב"זח(' אייתי רוח ואמשיך רוח
  .נפשו שוקקה בתשוקה וצמאון ליחוד וביטול זה
, ה"כמו כן בנוגע להמשכה כללית זו שנמשכת בר

אור אין סוף  –היות שזוהי דרגא נעלית ביותר , הנה: ל"כנ
יש צורך שהאדם התחתון , לכך –) 'אין'ה(ה ממש "ב
יעלה את עצמו כמה מעלות ממדרגתו כמו שהוא ) 'יש'ה(

רצון וצמאון גדולים , היינו שיתעורר בתשוקה, לעצמו
' כוונת המצות'ל בענין "כנ(להמשיך אור עליון זה 

  ). 'ואהבת'ו

שמכיון , ולא מספיק רק המשכת האור העליון הזה
יוקלט ויורגש , לא יתקבל, שהוא למעלה לגמרי מערך האדם

אלא ישאר למעלה , אצלו באופן שיפעל עליו ביטול אמיתי
ובמילא אף שיש כאן המשכת ', עולמו'מערך התחתון ומ

' יש'כי ה, לאיןבטל בטל בטל בטל יהיה ' יש'בכל זאת לא נפעל שה', אין'ה
  .לקבלת המשכה עליונה זו' כלי'לא התעלה ולא נעשה 

                                                

 
ח "תו. תרסז' ב ע"ג ח"ז תקס"מאמרי אדה –ומהם ח "מ בדא"מובא בכ )57

ב , ת ק"שע. נ"וש. רסח' ז ע"א הנחות תקע"מאמרי אדה. ג, א קצו"בשלח ח
  .נ"וש. קיח' א ע"ב ח"מ תרל"סה. 18ובהערה 
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 פרשה                          ~ ראש השנה~                        חסידישע  

, אם ישים אליו לבו'וזהו גם התוכן הפנימי של הכתוב 
' אם ישים אליו לבו, 'לפי פשוטו. 'רוחו ונשמתו אליו יאסוף

אל האדם  'בוישים ל'ה "כלומר שאם הקב, ה"ל הקבקאי ע
אליו 'של האדם מיד ' ורוחו ונשמת'אזי , להשחית אותו

והמשמעות הפנימית של . )י ושאר מפרשים"רש(' אל ה –' יאסוף
ישים אליו '"דעל ידי שהאדם , אהכתוב על פי דברי הזהר הי

רוחו ונשמתו ' אזי, ברךלדבקה בו ית יכסוףיכסוףיכסוףיכסוףלבבו ש –' לבו
מתאסף השראת אלקות אצלו בקרב איש  השיהי', אליו יאסוף

כי רצון וצמאון אלו הם  .)בראשית א ריש פרשת"תו(" ולב עמוק
לקבלת ' כלי'פעלו אצל האדם עלייה ממדריגתו ובכך נעשה 

  .המשכה עליונה זו שתוכל לפעול בו ביטול היש לאין

למעלה  יעלהמבאר כיצד פועלים שהתחתון [
להיות נפשו שוקקה בתשוקה וצמאון ליחוד וביטול "

   ":]זה

ג "אה זחר(' מארי דחושבנא'בהיות האדם מ ,והיינו

  .ברךממקום כבודו ית 58איך שירד פלאים )א, קעח
היינו ', מארי דחושבנא'על ידי זה שהאדם יהיה מ

' בעל'ובאופן כזה שהוא ירגיש כה, שיעשה חשבון נפש אמיתי
כמו ). של החשבוןבעל בעל בעל בעל  –' דחושבנאמארי מארי מארי מארי '(של החשבון 

שהאופן שבו הוא מתייחס , למשל בעל ומנהל של עסק מסוים
כי , שונה לגמרי מהאופן שבו הפועל מתייחס לכך להעסק הוא

ה של הבעל הרי החשבון של הרווחים "מכיון שהעסק ה
כ הפועל "משא, וההפסדים של העסק נוגעים בנפשו ממש

  .אין זה נוגע אליו כל כך, שרק עובד בשביל העסק

כמו כן האדם העושה חשבון נפש על גודל ירידת נפשו 
היינו שזה נוגע בעצם , כל זהשל ' בעל'ירגיש שהוא ה, למטה

ולא כמו אדם העומד בחוץ ואין לו שייכות לכל , נפשו ממש
ולכן החשבון בענין גודל ועוצם , כי אם שזה חייו ממש, הענין

ירידת נפשו למטה נוגעים אליו והוא מרגיש ומתמרמר בזה 
  . 59מאד

  :]גודל ועוצם הירידה הזאת את ומבאר[

רוך במאצילה בנשמתו ונפשו היתה כלולה  שהרי
עד  ,ותרד פלאים בצמצומים רבים ועצומים ,ואה

  .שנתגשמה במאד

                                                

 
  .זה לשון בפירוש לעיל בהערה ראה) 58

, החסידים זקני בשם הוא', דחושבנא    מארימארימארימארי' הלשון בדיוק זה פירוש) 59
  .160' ע כג חלק ש"בלקו זה דרך על וראה

בטרם ירידת הנשמה למטה היתה כלולה ובטלה לגמרי 
 וכמו שכתוב, )של הנשמה" מאצילה("ה "באור אין סוף ב

ם( שהנשמה היתה , 60'אשר עמדתי לפניו' חי ה' )טז, ב ה- מלכי
  . 61יתברך ממש קודם ירידתה' לפניו'

ועצומה " נפלאה"רדה הנשמה למטה בירידה ומשם י
שהרי כדי שנפש זו שהיא אלקות ממש תוכל לרדת , מאד

ועד , ויש בפני עצמה' נברא'למטה ולהיעשות מציאות 
יש צורך , להתלבשות בעולם הזה הגשמי ובגוף הגשמי

כדי לצמצם )" באיכות(ועצומים ) בכמות(צמצומים רבים "ב
' יש'הפכה למציאות את קדושתה העצמית של הנשמה ול

   . 62השייכת להתלבש בגשמיות

גות בענין יוהמשכיל יבין כמה מעלות ומדר
 ,גות ברוחניותיוגם כמה מדר ,גשמיות ורוחניות

  .עד רום המעלות ,)ז, קהלת ה( "גבוה מעל גבוה"
בין שרש הנשמה למעלה בהיותה כלולה באור אין סוף 

כמה "ישנם , לבין ירידתה למטה בגוף גשמי בעולם הזה, ה"ב
ישנן מדריגות רבות בעולמות , דהיינו". מעלות ומדריגות

בהן הנשמה , "עד רום המעלות 'גבוה מעל גבוה'", הרוחניים
וכן גם  .63צריכה לרדת ולעבור כדי להגיע למטה לעולם הזה

                                                

 
חי '): 'שאמר אלי(א , א יז-וראה גם מלכים. טז, ב ה-כן הוא במלכים") 60

, ומדבר בנשמתו קודם שירדה למטה', אשר עמדתי לפניו] אלקי ישראל[' ה
כ "וראה ג. ב, ג סח"זוהר ח(' אשר אני עומד'ולא ', אשר עמדתי'שלכן אומר 

  .ג"בשוה 13' ת ע"מ הש"ר בסה"ק אדמו"הערת כ – ")ב, א רלג"שם ח

, א"בראשית רבה פ( 'במחשבה עלו ישראל' של הפנימי הפירוש גם וזהו) 61
 הוא ששרשם אומרת וזאת, ממש' ית במחשבתו הוא נשמתם ששרש, )ד

 בנפשו המיוחד לבוש הוא באדם שהמחשבה כשם(' ית ועצמיותו בפנימיותו
 הדיבור ללבוש בניגוד, הנפש נצחיות בדוגמת תמיד משוטטת המחשבה שלכן

 לנפש' קרובים' שאינם היות כלל לעשות ולא לדבר לא שאפשר והמעשה
  ).כך כל האדם

 י"ע כי, "במאד נתגשמה" אלא, הזה עולם לגשמיות סתם ירידה זו ואין) 62
 שנעשה ועד ותענוגיו הזה עולם בתאוות ומתענג נפשו תאוות ממלא שהאדם

 רק שלא, הקדושה בנשמתו נוספת ירידה פועל בזה הרי, לגמרי בהם שקוע
 נפשו בכחות השתמש האדם כי, "במאד נתגשמה"ש אלא, לגשמיות שירדה

 יתירה להגשמה גרם ובזה, הזה עולם וחומריות בגשמיות אותם והשקיע
  .בנפשו

ה ציון "ת דברים ד"ראה לקו( וזהו פירוש הפנימי בתפלת שחרית) 63
אתה בראתה אתה יצרתה , נשמה שנתת בי טהורה היא': )במשפט תפדה
או (היינו באצילות ', טהורה היא'שרש הנשמה הוא בבחינת  –' אתה נפחת בי

, )ה עצמו"שזהו אור אין סוף ב', טהירו עילאה'למעלה יותר בבחינת 
 –ובירידתה למטה להתלבש בגוף היא יורדת דרך כל העולמות העליונים 

. 'אתה בראתה אתה יצרתה אתה נפחת בי'שזהו , בריאה יצירה ועשיה
ובעולמות אלו גופא הנשמה צריכה לרדת דרך כל הספירות הנמצאות 

  .בעולמות אלו
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 פרשה                   ~ 'תקעו בחודש שופר הב~           חסידישע        

היינו שיש בחינת גשמיות , גשמיות גופא ישנן דרגות רבותב
ויש גשמיות שהיא בתקוף החומריות , שהיא עדינה ודקה יותר

וכל אדם יודע בעצמו עד כמה הוא שקוע בתאוות , והגסות
או בתאוות , אם בתאוות דקות יותר – ותענוגי עולם הזה

ה ולפי ערך זה הרי ירידת נשמתו למט –גסות וחמורות יותר 
  .היא גדולה עוד יותר

 ובר הבנה גדולה' משכיל'איש נעלה שהוא איש ו
שמכיר יותר את כל המעלות והמדריגות הללו בעולמות 

יכול להבין יותר את גודל ועוצם ירידת , הרוחניים ובגשמיות
  .נשמתו למטה

וא הרוך ב וףסין ערך לא ]לכל הדרגות האלו[ואין 
כמה רחוק הוא  ,ןכם וא ,]שהוא שורש נפשו למעלה[

   !ברךמאור פניו ית
כל הדרגות בהן נמשכה הנשמה כדי לרדת לעולם הזה 

אין להן ערך וחשיבות כלל לעומת אין סוף , ולהתלבש בגוף
 –כשמו כן הוא , ה"כי אין סוף ב. שורש הנשמה, ה עצמו"ב

ולגבי בלי גבול אין לכל הדרגות , אין לו סוף וגבול כלל
סת מקום כלל להיותן כולן שבסדר השתלשלות ערך ותפי

  .וגבול ובלי גבול אינם בערך זה לזה כלל, בבחינת גבול ומדה

, "מאור פניו יתברך] הנשמה[כמה רחוק הוא ", ואם כן
שהרי גם הדרגות הנעלית ביותר שבסדר השתלשלות 

וכל שכן שאין , ה"העולמות אין להן ערך לגבי אין סוף ב
ששם היא רחוקה , ערך וחשיבות להנשמה בהיותה למטה מטה

  ".ה"מאצילה ב"בתכלית משרשה ב

 64ובכה תבכה ,יעורר רחמים רבים הזדי יל וע
  .נפשו

ל בענין גודל ועוצם ירידת נפשו "על ידי התבוננות הנ
יתמרמר מאד ויפנה אליו יתברך לעורר רחמים רבים , למטה

ורגש מרירות זה יהיה עד כדי כך שלא יהיה מסוגל . על נפשו
שיפרוץ בבכיה  –" בכה תבכה נפשו"ובמילא , ולהכילו ולסבל

  .65רבה

                                                

 
  .ב, א איכה פ"ע) 64

 בכוחו שאין כך כדי עד היא המרירות כאשר דוקא היא שהבכיה, כידוע) 65
  ).ג, צו. א, כו א"תו ראה( להכילה

). ה"רפ(ח שער השופר "פע( ל"איתא בכתבי האריז ,ולכן

כל מי שאינו בוכה ' :))ג"ד סג"תקפ' סי(ח "ע או"ט שו"באה
  . 66'אזי אין נשמתו שלימה ,שנההאש בר

י הכרת האדם בגודל ועוצם ירידת נשמתו "שע, לפי זה
יובן הטעם מדוע , שיפרוץ בבכייתעורר במרירות גדולה עד 

ה אזי אין "כל מי שאינו בוכה בר'ל אשר "מובא בכתבי האריז
  .'נשמתו שלימה

  ?שנההאש ענין בכיה אל ר ולכאורה מה
אמרו לפני 'ל "ה הוא כדברי רז"עיקר הענין של ר

היינו ענין המלכת והכתרת ', מלכיות כדי שתמליכוני עליכם
ה הוא "ה של רשעיקר ההדגש, נמצא. ה למלך"הקב

ולהתמסר ' י לקבל על עצמם עול מלכותו ית"התעוררות בנ
ה להיות מלך "אליו בכל מהותם כדי לעורר את רצון הקב

ה לענין הבכייה "איזה מקום יש בר, ולכאורה. עליהם
הלא כל כוונתינו היא , )ל"כנ' שזה גורם להבכי(והמרירות 

נין ולא בע, ה וההתבטלות המוחלטת אליו"על המלך הקב
   !67על גודל ירידת נשמתינו' הבכי

יובן  ]בענין גודל ירידת הנשמה[ ל"הנ יפל ע ,אך
שירדה ממקום  ,68דוקאנשמתו שהבכיה היא ל
  .כבודה ונתגשמה

, ה"ה הוא המשכת מלכותו של הקב"עיקר ענינו של ר
וקבלת מלכותו , האלקי' אין'שמלכותו הוא ה, ונתבאר לעיל

וכמבואר , מתקבל בו האיןז "י היות היש בטל שעי"הוא ע
לעיל בהמאמר שכדי להמשיך המשכה עליונה זו מבחינת 

וזהו על ידי , יש צורך שהתחתון יעלה נפשו למעלה' אין'ה
, ה דוקא"בר, ולכן. ל"כנ, ההתבוננות בגודל ירידת הנשמה

על , כאשר נמשכת המשכה עליונה זו להיות ביטול היש לאין
גודל ירידה זו ולבכות על ' מארי דחושבנא'האדם להיות מ

ולהתמרמר על זה כדי לעורר את נפשו לעלות ממדריגתו 
ז הוא "שעי. לקבלת המשכה זו שתחדור בו' כלי'ולהיעשות 

                                                

 
 תמח' ע הקצרים ז"מאה וראה. בארוכה 208' ע ט"ח ש"לקו ראה) 66

  .ואילך

 אחד שהוא אף, ה"בר סליחות אומרים אין מדוע הפנימי הטעם גם וזהו) 67
 ומתעוררים' לה ומתוודים בתשובה חוזרים בהם תשובה ימי מעשרת

 כל את מאבד זה ענין כי –' מה שלנו הריחוק עוצם על גדולה במרירות
  .למלך ה"הקב והכתרת המלכת – ה"ר של העיקרי ענינו כלפי חשיבותו

 על הוראה היא הבכיה שהעדר היינו', שלימה    נשמתונשמתונשמתונשמתו אין': לשונו כדיוק) 68
  .נשמתו שלימות אי
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 פרשה                          ~ ראש השנה~                        חסידישע  

אלא , שהוא לא ענין צדדי שבוכה על ירידתו, מקבל מלכותו
  .ה"עיקר ענין ר

, שלימהנשמתו נשמתו נשמתו נשמתו אין , ה"כל מי שאינו בוכה בר, ולכך
שירדה ממקום כבודה  שהבכיה היא לנשמתו דוקא"

מהווה סימן שחסר ' והעובדה שאינו פורץ בבכי, "ונתגשמה
ובמילא גם בגילוי ההמשכה , אצלו בעליית נפשו למעלה

   .ה"הכללית שנמשכת בר

מים התחתונים בוכין אנן בעינן למהוי קדם 'וזהו 
ת רבה פ( כדאיתא במדרש ,69'מלכא סי"בראשי  :)70ד' ה 

 ,בין מים למים ואהרוך בדוש בשעה שהבדיל הק
שבוכין  ',מי בוכים'בשם  'מים התחתונים'נקראים 

אנן 'וצועקין  ',מים תחתונים' נתעל ירידתן בבחי
  .'בעינן למהוי קדם מלכא

ענין הבכיה המתעוררת באדם מחמת התבוננותו בגודל 
עולה בקנה אחד עם המאמר , ועוצם ירידת נשמתו למטה

', ינן למהוי קדם מלכאמים תחתונים בוכין אנן בע'ל לגבי "רז
', תחתוניםתחתוניםתחתוניםתחתוניםמים 'שבכיה זו באה בהם מחמת שהם בבחינת 

שירדו למדריגה נמוכה מאד רחוק ביותר ממלך מלכי המלכים 
   ).'מלכא'(ה "הקב

  

  

  

  

  

  

  

                                                

 
מדרש  ).ב, יט(' תיקוני זהר תיקון ה. המלך לפני להיות רוצים אנו= ) 69

  .ועוד. יג, בחיי ויקרא ב. ה"ד ס"עשה

לא פירשו המים התחתונים מן  :אמר רבי ברכיה: "זה לשונו שם) 70
על גורלם להיות [ אלא בבכיה ]ביניהם ביום שני' בשעה שהבדיל ה[ העליונים

י נהרות כִ ּבְ מִ ' )יא, איוב כח( כתיבדוא הדא ה ,]בעולם השפל והחומרי הזה
תנחום מייתי ' ר .]את גבולי המים התחתונים' מתוך בכי חבש וסגר ה[ 'ׁשּבֵ חִ 

מכין תבת בחכמתו [ 'עושה ארץ בכחו וגו' :)יד- גי, י' ירמי( לה מן הכא
 ה"כשעשה הקב[ ']בשמים[ 'לקול תתו המון מים וגו ,]ובתבונתו נטה שמים

ובתבונתו פרש את , והכין ויסד את העולם בחכמתו, את הארץ בכח גבותו
 'לקול'ואין  ,]בשמים –העליונים  –נתן המון מים  –ולקול , אהל השמים

 קול ברמה נשמע') ירמיה לא( ]כמו שנאמר[ אמר היך מה דאת ,אלא בכי
לקול בכים של המים : וכן כאן, בכי –' קול'הרי [ ']נהי בכי תמרורים[

  .)פ מפרשי המדרש"ע( "]את המון המים העליונים בשמים' התחתונים נתן ה

  ופרק 

ג "התעוררות י. ת"תשר –התוכן הפנימי בתקיעת שופר 

מדוע נדרש שופר . 'הסתר פנים'מדות הרחמים לבטל ה

  צעקה פשוטה מעומק הלב  –גשמי ולא רק ענינו הפנימי 

, בריםש, קיעהת' – וזהו ענין תקיעת שופר
  :71'קיעהת, תרועה

ה האדם מתמרמר מאד על גודל ירידת "על פי זה שבר
זה ההמשכה כי על ידי , נשמתו למטה ופורץ בבכי מחמת זה

ה מתקבלת בו ופועלת ביטול היש לאין "הכללית שמאירה בר
יבואר התוכן הפנימי של הקולות השונים אותם תוקעים  –

  .וכן יבואר הסדר שלהם, ה"בר

התשוקה  נתהוא בחי ,קול פשוט –' תקיעה'
  .72'רעותא דלבא'ב

שהיא הקול הפשוט של השופר מבלי כל ', תקיעה'
מורה על התשוקה והצמאון , )הכמו בשברים תרוע(הפסקות 

על ' מארי דחושבנא'י שהוא מ"ל שהאדם מתעורר בהם ע"הנ
כי כאשר האדם משים אל לבו . גודל ירידת נשמתו למטה

ה "באמת גודל ועוצם ירידה זו וכמה רחוק הוא מאין סוף ב
ה מתעורר במרירות גדולה מאד עד שמשום זה "ה, עצמו

הרגשת מרירות זו היא , שכן. צועק במר נפשו בצעקה פשוטה
גדולה עד כדי כך שאין כל מילים שביכולתם להכיל רגש זה 

רצון הלב הנובע  –' רעותא דלבא'וזהו בחינת . ולבטא אותו
שיכול להכילו ' כלי'שלרצון זה אין , מפנימיות ועצמיות לבו

  .ולגלותו

שהוא  )ב, ה לג"ר(רא מרו בגמא –' שברים תרועה'ו
שהוא ענין הבכייה  ',יליל גנוחי גנח וילולי'ענין 

  .ל"הנ
אמרו בגמרא שהוא ענין ' תרועה'ו' שברים'על הקולות 

 –' גנוחי גנח'היינו שברים הוא ', גנוחי נגח וילולי יליל'
, "כאדם הגונח מלבו כדרך החולים שמאריכין בגניחותיהן"

                                                

 
  .תה' ע א כרך צ"להצ הזהר ביאורי גם ראה) 71

 ראה – דרגות כמה יש' דלבא רעותא' בענין. א, ק וירא זהרראה ) 72
 הכוונה כלל בדרך. ואילך שיח' ע א כרך הרבי של קודש אגרות בארוכה
 בענין גם ראה. ודעת מטעם למעלה, הלב פנימיות מעומק הבאה לאהבה

  .שכא' ע א"ח ג"תקס ז"אדה מאמרי תא דליבארעו
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 פרשה                   ~ 'תקעו בחודש שופר הב~           חסידישע        

כאדם הבוכה ומקונן קולות " –' ילולי יליל'ותרועה היא 
וזה מורה על הבכייה . )י בגמרא שם"רש(" קצרים סמוכין זה לזה

ל בה האדם מתעורר מחמת גודל רגש המרירות "הנ
כאמור , ה"וענין זה קשור במיוחד לר. והרחמנות על נפשו

  .'ה אין נשמתו שלימה"ברבוכה בוכה בוכה בוכה כל מי שאינו 'לעיל בענין 

שעל ידם מתיש  ',תרועה' 'שברים' ראיםונק
 'רועהת'ו .73חראארא כח הקליפות וסט 'משבר'ו

  ".ְּבֵׁשֶבט ַּבְרֶזלֵעם ֹוְּתר" )ט, תהלים ב( הוא מלשון
נקראים בשם ' תרועה'ו' שברים'הטעם הפנימי לכך ש

הוא ' תרועה'כי גם (כי הם מלשון שבירה ורציצה , זה הוא
כמו המשבר , תשבר אותם" –' תרועם בשבט ברזל'מלשון 

וזהו בגלל שעל ידי ענינם הפנימי ). )ד"מצו(" מה בשבט ברזל
' משברים' –ל "ענין הבכייה הנ –של שברים ותרועה 

לבל ישלוט בנו , ומבטלים את כח הקליפות והסטרא אחרא
   .ולבל יעלים על אור נשמתינו

ו כמ ',רעותא דלבא'הוא מלשון  'תרועה'וגם 
שמחמת  ,"מלך בו תרועתו" )כא, במדבר כג(כתוב ש

רצון 'מעורר למעלה  ,ו שלמטהבכייה ורחמנות ז
העליונים  ביםרמים בהתעוררות רח 74'העליון

 'ג מדות הרחמים"י'והן  ,75ממקור הרחמים
  .עליונים

קאי על הבכייה על גודל ' תרועה'ל ש"מלבד הפירוש הנ
ז "ועל שבירת הקליפה שנעשית עי', ריחוקה של הנשמה מה

', יבאדלרעותא רעותא רעותא רעותא 'מלשון  –' תרועה'יש עוד פירוש ב, הנה –
י "רש(" בה ורעותילשון ח" –' מלך בו תרועתתרועתתרועתתרועת'כמו בהכתוב 

וכאן מפרש הענין ). בו(הוא בעמו ) המלך(' היינו רצון ה, )שם
בניגוד להמבואר לעיל בענין התקיעה שהיא , מלמעלה למטה

  .'מישראל אל ה, באופן של מלמטה למעלה' רעותא דליבא'

                                                

 
 הקדושה אור על ומסתירים שמעלימים הטומאה כחות הן 'קליפות') 73

' אחרא סטרא'ה ענין גם וזהו. שבה הפרי על מכסה שקליפה כשם, והאלקות
 ומסתיר מעלים ובמילא, )ו"פ תניא" (הקדושה צד שאינו אחר צד ,פירוש" –

  .והאלקות הקדושה אור על

 המלכים מלכי מלך של' דלבא רעותא'ה', מלךמלךמלךמלך תרועת' ענין וזהו) 74
  .ה"הקב

 להבין ה"ד ג"תשי מ"סה וראה, האחרונה התקיעה היא זו המשכה אולי) 75
 ענין שהוא. .  המשפיע מצד היא האחרונה ותקיעה: "תורה שמחת ענין

  ".העצמות פשיטות המשכת

מן , שכל מילה שיש בה שני פירושים ,76נודע ,והנה
שהרי שניהם הם פירושים , ההכרח שהם קשורים זה בזה

' תרועה'מענין בכייה ו' תרועה'(והקשר ביניהם , אחתאחתאחתאחתבתיבה 
שעל ידי בכיית האדם מלמטה על ): 'רעותא דלבא'מלשון 

מתעורר גם כן , והתעוררות הרחמנות על זה' גודל ריחוקו מה
היינו שמתעורר , י"אל בנ' מאת ה' רעותא דלבא'למעלה 

והמשכה , 77ממקור הרחמים העליונים' ג מדות הרחמים"י'
נעלית זו נמשכת ומאירה למטה בנשמות ישראל שהתעוררו 

  . 78ברחמנות זו

ת לד( שבהם נאמר , "'על פניו כו 'ויויעבור ה" )ו, שמו
כך  ,כאדם העובר ממקום למקום ',ויעבור' רושפי

על 'שיתגלה  ,עליונה מאד נהחימב 'ה"ויעבור הוי'
שמכסים  'לבושים'הם בחינת  ',פנים' –' פניו

בעצמו  ואהרוך ב וףסין ומסתירים ומצמצמים א
  .ובכבודו
על פניו ויקרא ' ויעבור ה'ג מדות הרחמים נאמר "על י

שהכתוב , והפירוש הפנימי בזה הוא'', ל רחום וגו- א' ה' ה –
משמעו ' יעבורו'ש, ג מדות הרחמים"מתאר את שורשם של י

ג מדות "שי, זאת אומרת, "כאדם העובר ממקום למקום"
כי שרשם , "עליונה מאד"ומדריגה " מקום"הרחמים באים מ

ה עצמו שלמעלה לגמרי מכל סדר "הוא מאור אין סוף ב
  .השתלשלות

קאי על בחינת ' פניו'ו', על פניו'ואחר כך נאמר 
שמכסים ) "ה ברא את העולם"על ידם הקב(ל "הנ' לבושים'ה

בדוגמת הלבוש , "ה בעצמו"ומסתירים ומצמצמים אין סוף ב
מתייחס ' פניו'והטעם ש. המסתיר על האדם הלובשו

שאף  ,מ הפנים באדם"כמו עד"הוא ' לבושים המסתירים'ל
דלא כשאר האברים שמסתירים  ,שיש בהם גילוי אור הנפש

אור  פנימיותפנימיותפנימיותפנימיותעור הפנים מעלים על  ,מ"מ ,על אור הנפש
וכמו  ,לזה מצהיבת הפנים בעת השמחה והעונג הראיו .הנפש

אבל לולי ענין  ',א שמצא תוספתא חדתא"בו פניו של רצה'
כיון שעור הפנים  ,]אין הפנים צהובים- [ השמחה אינו כן

                                                

 
  ").שעטנז"לזה מ' הראי( 782' ג ע"ש ח"ראה לקו) 76

 לגמרי עלהשלמ מוגבלת בלתי אלקית התגלות הם הרחמים מדות ג"י) 77
  .העולמות השתלשלות מסדר

, )סוטה פרק א משנה ז( 'לו מודדין בה, מודד שאדם במדה'ש, כידוע) 78
 למעלה גם כך, נשמתו ירידת גודל על ברחמנות התעורר שמלמטה ומכיון

 כל שירדה נפשו על הרחמים ממקור רבים רחמים בהמשכת ה"הקב מתעורר
  .למטה כך
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 פרשה                          ~ ראש השנה~                        חסידישע  

ג להבין ענין שמחת "מ תשי"סה(" מעלים על פנימיות אור הנפש

  .)תורה

 ועל', פניו'ג מדות הרחמים הללו מתגלים בבחינת "וי
שלא יעלימו ולא ) "כמבואר להלן בסמוך(ידי זה נפעל 

   ". יסתירו כבודו

לפי  ,79הן עשרה שמות שאינן נמחקים 'פנים'כי 
לכך הן  ,אותיות נותחיב – 'שמות' נותשהם בחי

 ואהרוך ב וףסין שמכסין ומסתירין על א 'לבושין'
  .בעצמו ובכבודו

, ובפרטיות. 'לבושים המסתירים'קאי על ' פנים, 'כאמור
בגלל (ה שאסור למחקם "זהו בחינת עשרה שמותיו של הקב

של עשר הספירות ' כלים'שזה מתייחס לה, )קדושתם
שענין הכלים הוא להעלים ולצמצם על אור אין , העליונות

כדי שהאור שיומשך על ידם יהיה , ה הנמשך דרכם"סוף ב
 והארה בלבד שביכולתו להוות עולמות מוגבלים' זיו'בבחינת 

  .ועם הרגשת ישות עצמית

' כלים'מורים על ה' והסיבה לכך ששמותיו ית
אף שלכאורה שמות אלו הם קדושים מאד (המעלימים היא 

ומדוע מורים על הכלים המעלימים , עד שאסור למחקם
וענין , כי השמות מורכבים מאותיות): ומגבילים ולא על האור

יון שבהם ועל ידם מתבטא רע' כלים'מ "האותיות הם עד
אך האותיות מצד עצמן אין להן תוכן , שכלי או רגש הלב

רק שעל ידי צירופן יחד נעשה תיבה אשר בה מלובש , משלהן
כ בהפרד האותיות זו מזו אין להן כל "משא, דבר שכל

  .80בלבד' כלים'ומזה מוכח שהם בחינת , משמעות
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 ,ובאו בספר עבודת המלךה(' תשעה' –ג "רה', ששה'כותב  ג"הרס –
 –. )ועיין שם )ד"כתש, םיירושל( ב"ו ה"ת פ"היסו' להם "בהערות לרמב

ג "שבזחולהעיר . "נן נמחקיןישמות שא' ז"ג "ס ה"ח ספ"ז או"ע אדה"בשו
ע שמהן שאינן במעשר ספירן מעטרא בש כלילא' מלכות כו" )ב, ערב(

הערה  195' ש כרך כא ע"בלקו ר"ק אדמו"כהערת  –. מ"ואכ. "קיןנמח
50.  

 האדם לעצמיות נוגע שאינו חיצוני ענין הוא השם ענין כל הרי וגם) 80
 מטרת שכן – האדם של הפנימיים כשרונותיו – ומדותיו שכלו כמו, ומהותו

, לבד האדם בהיות כ"משא, בשמו לקרותו שיוכל כדי, הזולת עבור היא השם
 גם וכך, מאד חיצוני דבר הוא השם שענין, נמצא. כלל לשם זקוק אינו

 לחיצוניות רק אלא, ממש' ית לעצמותו שייכים אינם' ית שמותיו, למעלה
 ואינם אלקיים כחות הם שגם( ומצמצמים המגבילים הכלים היינו, הארתו

 העולמות להתהוות היינו –' זולת'ה לצורך ענינם שכל, )ו"ח ממנו חוץ דבר
  . 'ית ממנו נפרד דבר שבהרגשתם

מורים  –אשר קאי על השמות הקדושים  –' פנים'ולכן 
ה בעצמו "שמכסין ומסתירין על אין סוף ב"על הלבושים 

   ".ובכבודו

 ,עליונים 'חמיםרהות ג מד"י'אבל בהתעוררות 
ו( וכתיב ,"פניו על' ויעבור ה"שבהן נאמר   )כה, במדבר 

שלא יעלימו ולא  'פנים'שיאר ה ,"פניו' יאר ה"
כבוד  נגלהו"וכמו שיהיה לעתיד , יסתירו כבודו

  .'ש ברוך הוא מוציא חמה מנרתקההקדו'ו ,"'ה
ג מדות "ועל ידי התעוררות והמשכה עליונה זו של י

, י התעוררות מרירות ורחמנות מלמטה"הנעשית ע(הרחמים 
' פנים'שמאיר ה', על פניועל פניועל פניועל פניו' ויעבור ה'נעשה ענין , )ל"כנ
שלא "עד כדי כך ) של הספירות' כלים'ה(ל "הנ' לבושים'וה

כי . ה בעצמו ובכבודו"סוף בעל אין " יעלימו ולא יסתירו
ששם ההעלם , המשכה זו היא מלמעלה מסדר השתלשלות

הוסר ', פניו'י המשכתו למטה ב"ולכן ע, והגילוי שווים ממש
' יאר ה'וככתוב , ומתבטל' לבושים'כל ענין ההעלם של ה

  .81שלא יסתירו' פנים'שמאיר ה', פניו

וזהו על דרך שיהיה לעתיד לבוא שעל זמן זה נאמר 
ה "היינו שכבודו של הקב', וראו כל בשר יחדו' נגלה כבוד הו'

מנרתקה ) 'הוי(ה מוציא חמה "הקב'ואז , בעצמו יתגלה
י התעוררות "וזהו מה שנפעל עתה ע. ')הלבושים, אלקים(

  .  ג מדות הרחמים"והמשכת י

וקיבול שכר , אלא לעתיד יהיה זה בגשמיות ממש
אבל  .)א, ג רהזבודה ע(' לקבל שכרם מחרל'שהוא 

  .ברוחניות ]הוא[ 'היום לעשותם'
כי עדיין לא , רק שכעת ענין זה מתרחש רק ברוחניות

ולכן הגם ', ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ'מקויים היעוד 
היינו שיש גילוי מסוים  –נתבטל ' לבושים'שההעלם של ה

מכל מקום עדיין קיימת כללות ההעלם , בעולמות העליונים
ה שמונעת ומעכבת בעד האור האלקי של הטומאה והקליפ

, אבל לעתיד לבוא. לבוא בגילוי בשלימות למטה בעולם הזה
שאור אין סוף , "יהיה זה בגשמיות ממש", אז יקויים יעוד זה

  .ה עצמו יתגלה למטה כמו למעלה"ב
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 ההסתר ללא החיות פנימיות גילוי ניןע אשהו ,התוקע פני שיאדימו שצריך
  ".דפנים
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 פרשה                   ~ 'תקעו בחודש שופר הב~           חסידישע        

היום ' –' היום לעשותם'ל על הכתוב "וזהו שאמרו רז
ות העיקר שהיום בזמן הגל', ולמחר לקבל שכרם, לעשותם

ג "ל בהתעוררות הרחמנות והמשכת י"הוא עשיית העבודה הנ
' למחר'ורק , אף שכל זה אינו אלא ברוחניות, מדות הרחמים

שכל זה , יהיה קיבול השכר של עבודה זו, לעתיד לבוא –
   .יבוא בגילוי גם בגשמיות

וסדר העבודה הקבועה בנפש האדם להיות גילוי 
על ידי  – הזה ברוחניות בנפשו בעבודה תמ

גנוחי גנח וילולי ' ,התעוררות הרחמנות בבכייה
  .'כו 'יליל

אף על , מעבודתנו בגשמיות גילויגילויגילויגילויאף שכעת אין שום 
סדר העבודה שצריכה להיות נקבעת ותקועה בנפש , פי כן
על גודל ועוצם ) ל"כנ(' מארי דחושבנא'הוא להיות מ, האדם

שרק על , הירידה ולהתעורר במרירות וברחמנות ועד לבכייה
ידי זה ניתן להגיע לקבלת השכר לעתיד לבוא בהתגלות כל 

   .ההמשכות למטה

  

לבאר את המשמעות הפנימית של כעת חוזר [
  :]הפסוק שהובא בתחילת המאמר

  .82"תקעו בחדש שופר"נאמר  הזל וע
ג מדות "ל של התעוררות והמשכת י"לגבי הענין הנ

שלא יעלימו על ' פנים'הרחמים למטה כדי להאיר בחינת ה
וכפי ', תקעו בחודש שופר'נאמר , ה עצמו"אור אין סוף ב

   .שממשיך

 ]ג מדות הרחמים"י- [ ות זהכי התעוררות הרחמנ
  .ולא בקול אדם עצמו ,צריך בקול שופר דוקא

על אף שנתבאר לעיל אשר התעוררות והמשכת 
ג מדות "י'והן  ,העליונים ממקור הרחמים ביםרמים רח"

נעשית על ידי עבודת , )המאמר לעיל' ל(" עליונים 'הרחמים
, האדם בבכייתו במר נפשו על גודל ועוצם ירידת נשמתו

מעצמיות נקודת לבו לרחם עליו עד ' זה האדם צועק אל השב
שאין ביכולתו לבטא את גודל צערו באותיות אלא צועק בקול 

מכל  –) ל"שזהו ענין התקיעה כנ(פשוט לאביו שבשמים 
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צריך ] ג מדות הרחמים"י- [התעוררות הרחמנות זה ", מקום
  ".ולא בקול אדם עצמו, דוקאשופר שופר שופר שופר בקול 

ג מדות הרחמים נדרשים "וררות ילהתע, שבאמת, היינו
להתעורר במרירות עצומה עד שהדברים ', א –שני תנאים 

התקיעה של ', וב; נוגעים אל עומק פנימיות נפשו ופורץ בבכי
שמגיע למעלה מעלה עד ' קול פשוט'שהוא ה, קול השופר

  .ה עצמו"לפשיטות אין סוף ב

הטעם לכך שלא די בצעקה  את הולך ומבאר[
, הפשוטה של האדם כדי לעורר רחמנות זו מלמעלה

  :]אלא יש צורך גם לקול הפשוט של השופר

ם קלט( כי בבריאת האדם נאמר  ָאחֹור ָוֶקֶדם" )ה, תהלי
 ,)א, ברכות סא(' 'כו אחור למעשה בראשית' –" ַצְרָּתִני

ג "י'גות עליונות של ימדר ךכל ואינו מעורר כ
 ,כמו בקול שופר של בהמה 'חמיםרהות מד

אלא  ,גות האדםיששרשה למעלה מעלה ממדר
  .83כנודע ,שנפלה למטה מטה מדרגת האדם

', כל הגבוה יותר יורד למטה יותר'ישנו כלל אשר 
נופל , שהאבן העליון יותר –כנודע ממשל נפילת החומה "

, וכך גם לגבי אדם ובהמה .)ג"רע, ת ראה כא"לקו(" למטה יותר
, שאף שבגלוי האדם נראה בדרגה נעלית יותר מאשר הבהמה

זה עצמו הוא הוכחה אשר בשרשם הבהמה נעלית , מכל מקום
. כי היא ירדה למטה יותר בדרגה נמוכה מן האדם, יותר
אינה משום , שעובדה זו שהבהמה ירדה למטה כל כך, היינו

מחמת גודל ועוצם  אלא, שבאמת היא בדרגה נמוכה ביותר
  .נמשך ונתפשט למטה מטה, שרשה

 –' אחור וקדם צרתני'ל על הפסוק "וזהו שאמרו רז
אחור 'את האדם ) לשון יצירה' צרתני'(' יצר'ה "שהקב

שאליבא , שהפירוש הפנימי בזה הוא', למעשה בראשית
וזו הסיבה (שורש נפש האדם הוא מדרגה נמוכה יותר , דאמת

אחרי בריאת , האחרון דוקא ביום' לכך שבריאתו הי
  ).הבהמות

ולפי זה מובן אשר מצד מעלת שורש נפש הבהמה 
ביכולתה דוקא , שהוא למעלה משרש נפש האדם, למעלה

כ כאן כדי לעורר "וכמו. לעורר בדרגות עליונות יותר
צריך לתקוע בשופר ', ג מדות הרחמים"י'ולהמשיך בחינת 

והפשוטה של ואינו מספיק בצעקה הפנימית , הבא מבהמה
עד ללמעלה מסדר , כי על ידי זה מעורר למעלה מעלה, האדם
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 פרשה                          ~ ראש השנה~                        חסידישע  

כי , ג מדות הרחמים ממש"לדרגת י, השתלשלות העולמות
    .ל"כנ', כל הגבוה יותר יורד למטה יותר'

תקעו בחודש 'המשך הכתוב של  את מבאר[
  :]'שופר

   ".בכסה ליום חגנו"ומזה נמשך 
ג "שהוא התעוררות י', תקעו בחודש שופר'על ידי ענין 
מפני מעלת שורש (י תקיעת שופר דוקא "מדות הרחמים ע

  . 'בכסה ליום חגינו'נעשה ענין , )ל"כנ, הבהמה

  :ונקודת הביאור בזה

שעל ידי המשכת והארה דרגה עליונה זו , מבואר לעיל
 שמכסים ומסתירים"ג מדות הרחמים נפעל שהלבושים "של י

ענין שם " (בעצמו ובכבודו ואהרוך ב וףסין ומצמצמים א
לא יעלימו ולא יסתירו ) "ל בתחילת המאמר"כנ' אלקים'

 –' תקעו בחודש שופר'וזהו שעל ידי . )המאמר לעיל' ל(" כבודו
רוך ב וףסין לשון התכסות והתעלמות א" –' בכסה'נעשה 

א לשון הו' חג'ש', ליום חגינו, ')המאמר להלן בסמוך' ל(" ואה
שהמשכה זו פועלת גילוי אור אין , )כמבואר בסמוך(גילוי 
  .ל"כנ, )'פנים'ה(ה עצמו מתוך ההעלם של הלבושים "סוף ב

  : וזהו שממשיך ומבאר

שהוא לשון התכסות  –' בכסה' נתשמבחי :רושפי
בהתלבשות מטה  ואהרוך ב וףסין והתעלמות א

 84הגשמי הזהלם עשייה גשמיות ועו נתמטה בבחי
ליום 'נמשך להיות  – ]שהוא עתה בזמן הגלות כמו[

ה( מלשון 'חגנו, 'רושפי ',חגנו גה  אחוי ליה ' )ב, חגי
על - [ עד שמראה עליו ,86שהוא ענין גילוי ,85'במחוג

 סוף( ל"רזמרו כמו שא ,באצבע ]ה עצמו"אור אין סוף ב

לעשות מחול  ואהרוך בדוש עתיד הק" :)תענית
 )ט, כה' ישעי( ומראין עליו באצבע ואומרים ,לצדיקים

שיהיה גילוי  – "'כו 'קוינו לו זההנה אלקינו '

                                                

 
 חומר והסתר העלם עוד יהיה שלא): "א"בפ( לעיל המאמר כלשון) 84

 וארץ מיםש והם, וקדושתו' ה אור הרוחניות על ומסתיר המכסה הגשמי
  ".'עושה אני אשר החדשה וארץ החדשים השמים' רק, בם אשר וכל גשמיים

' במחוג אחוי' כמו להתפרש יכול' חג' שהלשון הרי. ברמז לו הראה= ) 85
  .'לו    הראההראההראההראה, 'הגילוי ענין שהוא

בראשית ( ש"כמ, הגילוי ענין הוא', )חגינו( ליום' ענין גם אשר להעיר) 86
  .והגילוי האור על מורה היום שענין', יום לאור אלקים ויקרא' )ה, א

ולא יהיה העולם מעלים  ,בעולם ברךאלקותו ית
  .'כו

  

  

  

  זפרק 

ונשמות , בן –' ישראל'ההבדל בין נשמות שהן בבחינת 

כי חק 'פירושו הפנימי של . עבד –' יעקב'שהן בבחינת 

  ' יעקב ומשפט לאלקי, לישראל

תקעו בחודש 'הפסוק הבא אחרי  את מבאר[
  :]'שופר

  .87"כי חק לישראל הוא" .ד

תחילה יבאר מהו ענינו ומשמעותו הפנימית של [
   :]'חק'

 חוקותתן טרף לביתה ו" )טו, משלי לא( מלשון –' חוק'
 ,89"ִּקיּוַהְטִריֵפִני ֶלֶחם ח" )ח, משלי ל( וכן ,88"לנערותיה

  .השפעה והמשכה :כלומר ,שהוא לשון מזון
משמעו השפעה והמשכת אלקות , מלשון מזון' חוק'
כמו שמזון כפשוטו הוא המשכת שפע גשמי בגוף , למטה
  .האדם

' חק'שבחינת ', הואישראל חק ל'ענין  את יבאר[
היא , של אלקות" השפעה והמשכה" –ל "הנ

  :]דוקא' לישראל'

לי ' –' ישראל' נתבחיכדי להיות  ,רושפי ',לישראל'
  .)א"פ, ט"ח שער הלולב שכ"ראה פע(' ראש
המשכת  –' חק'היינו שענין ה', ישראללכי חק '

שהוא ', ישראל'בחינת כדי להיות כדי להיות כדי להיות כדי להיות ', ישראללללל'הוא  –האלקות 
  .'לי ראש'אותיות 

  :כלומר

                                                

 
  .המאמר בתחלת ראה, פשוטו לפי הכתוב לפירוש) 87

  .להם הקצוב מזון הוא: 'חק' על י"פרש) 88
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מבואר בקבלה וחסידות אשר ישנם בכללות שני סוגי 
נשמות דאצילות ונשמות דעולמות בריאה , נשמות בישראל

שהוא שם ' ישראל'ונשמות דאצילות נקראות . עשיהיצירה 
שמורה על ', יעקב'ע נקראות "ונשמות דבי, י"המעלה של בנ

  ).'ויעקבני זה פעמים'כמרומז בהכתוב (דרגא נמוכה יותר 

קג ' א ע"מ תרנ"ראה סה(נשמות אלו ' וביאור החילוק בין ב

  :)ואילך

" חלק אלקה ממעל ממש"הגם שכל נשמות ישראל הן 
היינו ששרשן הוא בעולם האצילות המיוחד , )ב"תניא פ ראה(

הנשמות ירדו דרך העולמות רוב רוב רוב רוב הנה , לגמרי באלקות
, בהן התלבשותהתלבשותהתלבשותהתלבשותועיכוב עיכוב עיכוב עיכוב י "ע) ע"עולמות בי(הנמוכים יותר 

בנשמות אלו וכבר לא נרגשת בהן  שינוישינוישינוישינויי ירידה זו נעשה "וע
ה "מ תרל"ראה סה(הדביקות באלקות כפי שהוא בהיותן בשרשן 

ח. שז' ע ב"ח   .)189' י ע"תורת מנחם 

. . גם לאחר שירדו "יש נשמות מיוחדות ש, אמנם
" לא נשתנה מהותן להיות דבר נפרד מאלקות. . לעולם הזה 

אלא הן נשארות תמיד באותה מדריגה של , )כ' ק סי"אגה(
ונשמות . דביקות באלקות כפי שהיא בהיותן בשרשן באצילות

, והן בדוגמת הברואים שבים', נשמות דאצילות'אלו נקראות 
כיון שעולים ליבשה 'שהרי , שאינם נפרדים ממקורם

והם , )א, ז ג"ע(' מיד מתים) מקור חיותם –שיוצאים מן הים (
ולא רק שכאשר נפרדים ממקור . כלולים תמיד במקורם

היות שכל מציאותם היא רק בהיותם בתוך ' מתים'חיותם הם 
אים במקורם אינם שגם כשנמצ: אלא יתירה מזו –מקורם 

כל מציאותם היא מקור כל מציאותם היא מקור כל מציאותם היא מקור כל מציאותם היא מקור אלא , מציאות בפני עצמם כלל
דגם לאחר שירדו  –ועל דרך זה לגבי נשמות אלו . חיותםחיותםחיותםחיותם

הן תמיד בביטול מוחלט לאלקות בדיוק , למטה בעולם הזה
ומרגישות תמיד את מקורן ואין , כמו בשרשן בעולם האצילות
מציאות  וכל מציאותן היא רק, להן מציאות עצמאית כלל

  .המקור

שבירידתן למטה לעולם הזה  –ואילו נשמות רגילות 
והן ', ע"נשמות דבי'נקראות  –מכפי שהן בשרשן ' נשתנו'

שאף שהעפר הוא מקורם , בדוגמת הברואים שביבשה
יכולים , מכל מקום, )'הכל היה מן העפר'שהרי (הראשון 

ועוד זאת אין הם חלק ממציאות , להיות נפרדים ממקורם
ועל דרך זה לגבי נשמות . ר אלא הם מציאות בפני עצמםהעפ
הרי אפילו כשהן , דלאחר הירידה למטה לעולם הזה –ע "דבי

אין זה ביטול במציאות ממש ואין לנשמות , בטילות לאלקות
שאין להם מציאות עצמאית  טבעיתטבעיתטבעיתטבעיתאלו הכרה והרגשה 

  .נפרדת מאלקות

באצילות אין שום הרגשה של ישות ומציאות , והנה
, ולכן נשמות דאצילות', אלא רק ביטול מוחלט לה, עצמאית

הן בבחינת ביטול מוחלט ובהן ביטול זה הוא טבעי כי האלקות 
כי חק 'וזהו פירוש . מאירה אצלם כמו באצילות ממש

של " השפעה והמשכה"מורה כאמור על ' חק'ש', לישראל
שמאחר שבנשמות , "'כדי להיות בחינת ישראל"וזהו , אלקות
האלקות כפי שמאירה ' ישראל'דאצילות הנקראות אלו 

' ישראל'לכך הן בבחינת , באצילות מתגלה ומורגשת אצלן
  .בביטול מוחלט וטבעי כמו שהוא באצילות

לי 'שהוא אותיות ' ישראל'וזהו שנשמות אלו נקראות 
ה "של הקב' ראשו'כי בהם מורגש שרשם שהוא ב', ראש

רק שבדרך ', חשבהישראל עלו במ'כמבואר לעיל ש, כביכול
י ירידת הנשמה למטה שורש זה לא מתגלה ונרגש "כלל ע

הן בבחינת , כ נשמות אלו דאצילות"משא, בהנשמה שלמטה
תמיד מורגש בהם שורש נעלה זה גם בהיותן  –' לי ראש'

  .למטה

לי ' –' ישראל'מבאר בפרטיות יותר מהי בחינת [
  :]'ראש

 וכל מה שהראש רוצה ,כמו שהרגל בטל להראש
 ,הרגל עושה בלי שום מניעה ועיכוב בעולם –

 ראיםכך ישראל נק ,ון אחר זולתושאין לה רצ
ג(' בנים למקום' ח "ע(' ברא כרעא דאבוה' ,)יד, אבות 

ג. א"שער פרקי הצלם פ  נתבחי ,)ה מקמי"א תוד, ראה יבמות 
  .ביטול

היא נשמה דאצילות ' ישראל'בחינת , כמבואר לעיל
היות שמאיר בה הביטול ' שיש לה ביטול טבעי ומוחלט לה

  . האמיתי דאצילות

כל מה שהראש "ש, וזהו בדוגמת ביטול הרגל אל הראש
שאין לה , בלי שום מניעה ועיכוב בעולםבלי שום מניעה ועיכוב בעולםבלי שום מניעה ועיכוב בעולםבלי שום מניעה ועיכוב בעולםהרגל עושה , רוצה

לגבי שבניגוד לביטול של העבד , היינו, "רצון אחר זולתו
עבדא 'שלהעבד יש רצון אחר משלו ואדרבה  –אדונו 

רק שמבטל את רצונו האישי לקיים ', בהפקירא ניחא ליה
בלי שום "ביטול הרגל להראש הוא , הנה –רצון האדון 
אלא הרגל , "אין לה רצון אחר זולתו"כי , "מניעה ועיכוב

ה "ואילו העבד ה. 90היא בטלה בתכלית אל הראש המנהיגה
                                                

 
 אם אפילו"ש בכך ביטוי לידי בא הראש אל הרגל של זה עצום וביטול) 90

 הזיק אם כגון ,לרפואה או לתשובה ולהדאיבו הרגל את להכאיב רוצה הראש
 היא הרפואה נכוה ואם ,בשלג לשפשפו היא שהרפואה בקרירות הרגל את

 ואין ,מאד מעשה בשעת ביותר כואבת היא שהרפואה ,במרחץ ביותר לחממו
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 פרשה                          ~ ראש השנה~                        חסידישע  

פרדת מהאדון ולכן יש לו רצון משלו שאינו רצון מציאות נ
כי מתחילה עליו , זה מונעו מלהיות בטל בתכלית, האדון

. ואחר כך להתנהג כפי רצון האדון, לבטל את רצונו האישי
באחדות "אף שהיא אכן אינה הראש אבל היא , ואילו הרגל

ובמילא אין לה רצון  )ב, ש מג"ת שה"לקו(" ממש עם הראש
ולכן מיד שהראש רוצה לנענע , רצון הראש משלה זולת

כי היא בטלה , מבלי כל שהייה כלל, היא עושה כן, הרגל
  .בתכלית אל הראש

שמכיון שבהן ', ישראל'וכמו כן בנשמות שהן בבחינת 
ששם יש ביטול מוחלט אל , מאיר שרשם כפי שהם באצילות

לכן גם הן בטלות בתכלית אליו יתברך ואין להן רצון ', ה
הרי הן , ה רוצה"וכל מה שהקב, זולת רצון העליוןאחר 

אלא כמו שזהו דבר , עושות מבלי כל מניעה ועיכוב מצידן
והן בדוגמת ', כי הן בטלות במציאות ממש אל ה, טבעי אצלן

  .ה כביכול"של הקב' רגל'ה

בנים 'וזהו התוכן הפנימי בכך שנשמות ישראל נקראות 
כי זה קאי על , 'אלקיכם' בנים אתם לה'ככתוב ', למקום

שהן בטלות ', ישראל'בחינת , נשמות גבוהות אלו דאצילות
כרגל של  –' כרעא דאבוה'וכמו שהבן הוא . 'בתכלית אל ה

מטפת המוח של האב (היינו שהוא בא מהעצם של אביו , אביו
ולכן הוא מקושר עם אביו , )בה נמצאת עצמותו ומהותו

שהם , ראשוכמו הקשר של הרגל לגבי ה, בקשר עצמי ממש
הן ' ישראל'כך נשמות אלו שהן בבחינת . באחדות ממש

שהוא ', מצד עוצם ביטולן אליו ית', בנים למקום'בדוגמת 
  .ל"כנ, ביטול מוחלט

כי חק לישראל 'המשך הכתוב של  את מבארו[
  :]'הוא

   :היינו ,"יעקבמשפט לאלהי "וענין 

, שמות ד(" בני בכורי" ',בן' נתבחי ראנק 'ישראל'כי 

 )א, מד' ישעי(ככתוב [' עבד' נתבחי ראנק 'יעקב'ו ;)כב

   .]'יעקב עבדי'

  :רושופי
שהן , בחינות אלו בנשמות ישראל' לבאר ההפרש בין ב

   ).יעקב(ויחס העבד לאדונו , )ישראל(בדוגמת יחס הבן לאביו 

                                                                              

 
 ביטולו מפני מונע הרגל אין ,כ"ואעפ ,הראש א"כ הרפואה את מרגיש הרגל

  ).ג, יב ואתחנן ת"לקו" (באחדות להראש

 נתהיינו בבחי ',ברא כרעא דאבוה' ',בן' נתשבחי
  ;)ילכמבואר לע( ביטול ממש כרגל לגבי הראש

כמו עבד  ,היינו כשיש להם רצון אחר ,ועבדים
מקיים מצות  ןכי פל עף רק שא ,91שהוא זר ונפרד

 ויש מונע ,מלחמה נתאלא שהוא בבחי ,אדונו
 צמועת רק שהוא מתגבר ומכניע א ,ומעכב עליו

  .'אתכפיא' נתבבחי
, ע שנשתנו ממהותן כפי שהיו באצילות"הנשמות דבי 

הן בדוגמת , ואצלן יש הרגשת ישות עצמית ופירוד מאלקות
שהעבד הוא מציאות נפרדת ). ל"כנ(היחס בין העבד לאדונו 

הוא מבטל ומשעבד את עצמו , ואף על פי כן, בפני עצמו
היות שהעבד יש לו מציאות , והנה. לעשות רצון אדונו

שלהם נוח ', בהפקירא ניחא ליה'אמרו בהם ש לכך, עצמאית
יש מונע ומעכב "ולכן , יותר להיות בהפקירות בלי עול האדון

וצריך ללחום , היינו רצונו האישי שאינו רצון האדון, "עליו
עם עצמו שלא ללכת אחרי רצון עצמו ותמורת זאת להשלים 

שזה דורש התגברות יתירה להכניע את , את רצון האדון
  .ונו שלא יהיה חופשי ובהפקירותעצמו ורצ

היינו נשמות ', יעקב'וזהו ענין הנשמות הנקראות 
היינו שיש להן מציאות ', שהן בבחינת עבד לה, ע"דבי

. עצמאית עם רצון אישי ואצלן מציאותן העצמית מורגשת
ומטעם זה עיקר עבודתם ', ואין להן ביטול טבעי ועצמי לה

היינו , מלשון כפייה 'אתכפיא'של נשמות אלו הוא בבחינת 
ולכפות את עצמו , להתגבר על רצונם האישי ולהכניע אותו

  .ה"למלא את רצון הקב

  ]92[.ממש 'אתהפכא' נתבבחי 'ישראל' ןכין שאה מ
שהן  –' לי ראש' –' ישראל'ואילו הנשמות הנקראות 

אין להן מציאות עצמאית כלל והן , ל"נשמות דאצילות כנ
ין לה רצון משלה כלל זולת בדוגמת ביטול הרגל להגוף שא

בנשמות אלו היות שדביקותן כפי שהיו באצילות . רצון הגוף
לכך אין להן רצון אישי , מורגשת בהן גם כפי שירדו למטה

ואצלם זהו , ה"אלא כל רצונן הוא למלא את רצון הקב, כלל
וזהו שנשמות . כדבר טבעי ממש, חלק בלתי נפרד ממציאותם

                                                

 
 'אתה ובשרי עצמי, 'מהותו בעצם לאביו קשור שהוא לבן בניגוד) 91

  .)יד, בראשית כט(

 בלק ת"לקו[ 'ביעקב און הביט לא' ה"בד מזה נתבארש המ ייןוע) 92
  .]ואילך ג, ע
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 פרשה                   ~ 'תקעו בחודש שופר הב~           חסידישע        

היינו שכל מהותן היא אלקות , משמ' אתהפכא'הן הן בבחינת 
ואין להן כל , לקדושה' נתהפכו'כי כבר ', ומילוי רצונו ית

כי מלכתחילה אין להן רצון , צורך לכפות את עצמם ורצונם
   .אישי כלל

על המשכת  שנההאש האדם נידון בר ,והנה
אם הוא ראוי להיות גילוי אלקות  ,אלקות שבו

  .לפי מעשיו בשנה שעברה ,והיינו ,בנפשו
ה דן את כל בני "ה הוא יום הדין בו הקב"שר, ידוע

ודין . ישראל לפי מעשיהם בקיום תורה ומצות בשנה שעברה
כל מזונותיו של אדם ': ל"כמאמר רז, זה הוא הן בגשמיות

ה על "היינו שנידון בר, והן ברוחניות', ה"קצובין לו מר
יות גילוי אלקות אם הוא ראוי לה –המשכת אלקות שבו "

ודין זה הוא כאמור . וכמה גילוי אלקות יומשך בו, "בנפשו
   ".  לפי מעשיו בשנה שעברה"

 –' יעקב' נתשבבחי ,"משפט לאלהי יעקב"וזהו 
צריך להתגבר על  – זו מלחמה נהבחישיש ב
ולפעמים הוא  ,ופעמים שהוא מנצח ,המונע
 – )כג, בראשית כה(" לאום מלאום יאמץ"כי  ,מנוצח

 אלקיאלקיאלקיאלקימשפט ל'- [ בזה יש משפט לאלהות שבו ,ולכן

  .]'יעקב
נשמות ישראל שהם בדרגא  –' יעקב'דוקא בבחינת 

, )בדוגמת עבדים(נמוכה יותר ויש להם רצון אישי משלהם 
והן רוב הנשמות (רק שמבטלים את רצונם לרצון העליון 

 –' משפט לאלקי'שייך הענין של  –) שבדורותינו אלה
כי היות . וי אלקות יהיה לו בשנה הבאההמשפט לכמה גיל

ומציאות בפני ' יש'מאחר שהוא  –שבבחינת יעקב יש מלחמה 
לכך יש צורך  –)  ע"היות שנשמות אלו ירדו לבי(עצמו 

ופעמים שמנצח ופעמים , )הישות שלו- (להתגבר על המונע 
  . להיפך

כשזה קם 'ל "שעל כך אמרו רז', לאום מלאום יאמץ'כי 
' יש'מאחר שהוא בבחינת , היינו, )י שם"רש ראה( 'זה נופל

יש בו מלחמה בין , ומציאותו העצמית מורגשת אצלו מאד
וכאשר הישות , נפשו האלקית ומציאותו העצמית והישות שלו

אזי נפשו האלקית נופלת לפי שעה , )כשזה קם(שלו מתגברת 
. 'תוקפא דגופא חולשא דנשמתא'כמאמר הזוהר , )זה נופל(

   ".בו] יומשך[ש משפט לאלקות שי"ובאדם כזה 

שהוא  ',לי ראש' –' ישראל' נתבבחי ןכין שאה מ
 'חוק'שם הוא  ',ברא כרעא דאבוה' ',בן' נתבחי

  .ומזון
שהן נשמות דאצילות שאין ' ישראל'ואילו בנשמות ד

בהן אין , להן מציאות עצמאית כלל זולת מילוי רצון העליון
, בשנה הבאה על כמה אלקות יומשך בהם' משפט'בחינת 

השפעה "היינו  –' כי חוק לישראל'אלא אצלם הוא 
, שכן. באופן תמידי' של אלקותו ית )המאמר לעיל' ל(" והמשכה

הרי כל מה שעושים הוא ' מאחר שהן בביטול מוחלט אל ה
אם הוא ראוי "' משפט'ובמילא אין ', בהתאם לרצונו ית

כי , "רהלפי מעשיו בשנה שעב . . להיות גילוי אלקות בנפשו
השפעה " –' חוק'ולכן בהן יש רק , בודאי הם ראוים

  ".והמשכה
  

  

  חפרק 

. י"לעונות בנ' מוחל וסולח'ה "התוכן הפנימי בכך שהקב

' לפני הוי'כ שיהיה "ת ויו"התעוררות רצון העליון בעשי

  ' למעלה משם הוי –' תטהרו

פתח ( ב, יז ז בהקדמה"ת( 93'איהו רחמי – משפט' ,אך

 ,יפורכם ויו שובהתמי ירת שלכן נתקנו עש, ))אליהו
להיות  ',סלח לנו'ובקשות  ,לעורר רחמים רבים

  .גילוי רצון העליון בנפשו
לכל  תאור ושפע אלקי . .ה נמשך "בר", כאמור לעיל

כי חק ' רושכנודע בפי ,בתורה ועבודה לכל השנה חדא
והגם שנאמר לשון  .'לישראל הוא משפט לאלהי יעקב

בנפשו איך וכמה יומשך גילוי  נידוןנידוןנידוןנידוןם שהאד –' משפט'
ואופן הדין והמשפט תלוי במעשיו של אדם  ,אלקות בנפשו

ת "לקו(" 94'רחמירחמירחמירחמימשפט איהו ' ,קוםמכל מ ,'בשנה העברה כו

נא    .)ד, נצבים 

 תקעו בחדש'על כתוב זה  )ב, רלא ג"ח(זהר שאיתא בו וזה
 מידינא ברחדא  –משפט " :'אלקי יעקבשפט למ . .שופר 

                                                

 
  ).הענין לביאור בפנים להלן ראה( רחמים) בחינת( הוא – משפט= ) 93

' ה הוא' סוקפ לע ',אחשורוש בימי' בפסוק אסתר רבה במדרש כמבוארו) 94
 הרי, )שם ת"לקו פ"ע( לעולם רחמיורחמיורחמיורחמיו שמדת –' משפטיומשפטיומשפטיומשפטיו הארץ בכל אלקינו

  .ה"הקב של רחמים בחינת הוא' משפט'ש שמפרש



  
38 

 

 

 

 

 פרשה                          ~ ראש השנה~                        חסידישע  

' יעקב'בחינת שמדובר ב שאף, היינו ."]ברחמיםזהו דין [
בנפשו איך  נידוןנידוןנידוןנידון הוא ולכן, רע שבוהשיש לו מלחמה עם 

מעשיו הוא לפי והמשפט  ,וכמה יומשך גילוי אלקות בנפשו
מכל מקום מובא בזהר אשר המשפט , של אדם בשנה העברה

" מטה כלפי חסד"היינו שהוא , הוא בחינת רחמים' של ה
 ,לפי שהמשפט בא בסיבת הרחמים"וזהו , )שמט' ט ע"מ תרכ"סה(

חיי שרה ע"ג ד"מ תשכ"סה(" כאב הרוחץ את בנו ויהיו  היינו , )מו' ה 
', בנים של מקום, 'ה עושה בבני ישראל"שכל משפט שהקב

ובמילא אינו כולו , בת אהבתו הגדולה לישראלהוא בא מסי
וכמשל האב הרוחץ את הצואה . 'מטה כלפי חסד'משפט אלא 

י מים חמים מאד שאצל הבן זה "שאף שזה נעשה ע, מעל בנו
זהו רק כדי לרחצו , באמת, כואב ונראה כדבר בלתי רצוי

האב  רחמנותרחמנותרחמנותרחמנותדהיינו שהוא תוצאה של , ולהסיר הלכלוך מעליו
  .על בנו

ענין של  –' משפט לאלקי יעקב'ה שיש "אף שבר, ןולכ
משפט לפי מעשיו בשנה שעברה כמה המשכת וגילוי אלקות 

ה "היות שכל משפט שהקב, הנה –יהיה לו בשנה הבאה 
דהיינו , עושה אינו משפט גמור אלא מטה כלפי חסד ורחמים

שכל המשפט אינו אלא גילוי והתבטאות של רחמנותו של 
לכן , רחמנותו הוא בגלוי בימים אלו והיות ומדת, ה"הקב

היות , נקבעו ימים אלו להיות עשרת ימי תשובה ויום כיפור
ואור אין סוף , ה"של הקב    הרחמיםהרחמיםהרחמיםהרחמיםג מדות "שבהם מאירות י

ז "ה עצמו נמשך למטה ומתקרב לכל נשמות ישראל ועי"ב
ולבקש רחמים מאתו ' בנקל יותר לכל ישראל לשוב אליו ית

רחמים הוכן יום כיפור הוא יום שבו ; יושיסלח לו מכל עוונות
' ולכן בו מבקשים מחילה מאת ה, בגילוים ה ה"של הקב

  . שענינה גילוי רצון העליון בנפשו

   :]מבאר איך ענין הסליחה הוא גילוי הרצון[  

כאדם שמבקש מחבירו למחול ולסלוח לו על מה 
להעלות לבבו  ]הוא[ שעיקר בקשה זו, שחטא נגדו

שבשעת החטא היה  ,אליו ]חבירושל [ ורצונו
 ]של חבירו[ מהופך פניו ממנו ולא היה לבו ורצונו

  .]של חבירו אליו[ והמחילה הוא חזרת הרצון ,עמו
 התגלות הרצוןהתגלות הרצוןהתגלות הרצוןהתגלות הרצון נתהסליחה הוא בחי נתעיקר ענין בחי"

רך דל ויובן ע .שיחזור ויאיר הרצון כמקודם ,לאחר שנסתלק
ילה וסליחה מבקש מחבירו מח כסליחה ומחילה שאדם שלמ

שמפרש לו דוקא אשר חטא לנגדו וראוי  ,חטא לו שרעל א
 מבקש ממנו ,אך ,הוא שיסלק רצונו ממנו לגמרי עבור החטא

ויחזור ויטה רצונו אליו  ,מחילה וסליחה שימחול לו על חטאיו
גע לו ין טעם בקשתו מפני איזה דבר מה שנווא .קדםכמ

יוסף כאחי (ה לו רעה שאו שלא יע ,בהגעת טובה שיקבל
אלא אף  ,)'שעשו עמו כו השבקשו שלא יעשה עמם רעה כרע
רק  אינו מבקש מחילה זו ,שיודע שלא יעשה לו שום רעה

ת רצונו אליו בפנים יהטי המשום שחפץ ומשתוקק מאוד שיהי
כי מיצר יצר לו מאוד  ,ולא יסור רצונו ממנו עוד ,מאירות

 ,ניםפל אם נימזה שסילק רצונו ממנו ולא יוכל לדבר עמו פ
וידבר עמו  ,התגלות רצונו אליו לטוב המבקש שיהי ןכל ע

   .'כו ניםפב ניםורצון פ בהבאה

נים שעיקר המחילה וסליחה הוא שיחזור אליו פ ,ונמצא"
 'ואשובה ,חטאתי לנגדיך' :שיאמר לו דייל והוא ע ,ניםפב

מעורר לב חבירו שימחול ויסלח לו ויחזיר  הזדי יל וע ,'כו
   .)תקסה' ב ע"א דברים ח"מאה(" 'אליו כו ניםפבנים פ

שאין  – ]ביום כיפור[' סלח לנו'מבקשים  ,כך
 ,אלא על גילוי הרצון ,95הבקשה על יראת העונש

ולא יהיה  ,96'הסתר פנים'שלא יהיה בהעלם ו
  .]כמו שהוא עתה[ 'גשמיות העולם מעלים כו

כמו ענין בקשת מחילה בפשטות שהיא כדי שיהיה 
ולא כדי שלא , כמו קודם שחטא כנגדו מרוצה עם חבירו

כך גם בענין בקשת מחילה וסליחה בעשרת , יעשה לו רעה
 נתבחי השיהי ,דהיינו" –ביום כיפור ) בעיקר(ימי תשובה ו

מנו שכבר סילק מ יפל עף וא .ונה אלי"ב ליוןעהון רצ תהתגלו
 ,כי העונות הבדילו ,'ו כורצונו ולא יאיר אור פניו אלינ

כי האדם בחטאיו עבר על רצונו ובמילא [ שהסיר רצונו ממש
אנו מבקשים סליחה  ,ולזאת ,]עוד' לפניו ית המרוצאינו 

 . . .' אתנו כו ניםפבנים ו ויחזור פיטה רצונו אלינש – ומחילה
ולא  .'שיחזור פניו אלינו ויתגלה ויטה רצונו אלינו כמקדם כו

 ,'ת פניו יתרק שמשתוקקים להאר ,בשביל איזה דבר מה
  .)א שם"מאה(" י שחטאנו לו"נו מסילוק רצונו עומאוד צר ל

ה יחזור ויגלה את רצונו אלינו "על ידי זה שהקב, והנה
ויהיה ) 'סלח לנו כי חטאנו'י בקשתינו מעומק הלב "ע(

לא יהיה בהעלם "זה גורם ש, י"עם בנ' פנים בפנים'בבחינת 
כי גילוי ". יםולא יהיה גשמיות העולם מעל', הסתר פנים'ו

ג מדות הרחמים של "אותו הענין של המשכת י הוא' רצונו ית
ה מרחם עלינו בכך שמראה אלינו פנים "שהקב(ה "הקב

                                                

 
 שעליו החטא על עונש נקבל שלא כדי' ה מאת סליחה מבקשים לא) 95

  .תשובה י"ע נעשה שזה, סליחה מבקשים

  .ל"הנ המעלימים הלבושים בחינת –' פנים'ה של ההסתר) 96
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 פרשה                   ~ 'תקעו בחודש שופר הב~           חסידישע        

, ומבואר לעיל). 97מאירות ופנים שוחקות בגילוי רצונו אלינו
זה גורם לענין , ה למטה"י גילוי הרחמים רבים של הקב"שע

' לבושים'בחינת  הם', פנים'"ו –' על פניו' ויעבור הוי'
שמכסים ומסתירים ומצמצמים אין סוף ברוך הוא בעצמו 

 'חמיםרהות ג מד"י'בהתעוררות "ו, )המאמר לעיל' ל(" ובכבודו
' יאר ה" וכתיב ,"פניופניופניופניו עלעלעלעל' ויעבור ה"שבהן נאמר  ,עליונים

וכמו , שלא יעלימו ולא יסתירו כבודו 'פנים'שיאר ה –" פניופניופניופניו
כי התגלות זו של רצון . )שם(" 'כבוד ה נגלהנגלהנגלהנגלהו"שיהיה לעתיד 

הוא ממקום ומדריגה נעלית  –ג מדות הרחמים "י –העליון 
ובהגלות נגלות אור זה , שלמעלה מכל סדר השתלשלות, מאד

, כל ההעלמות והצמצומים מתבטלים לגמרי, למטה בעולם
ולא יהיה גשמיות , 'הסתר פנים'לא יהיה בהעלם ו"ובמילא 

  ".'העולם מעלים כו

 נתבבחי ןכם הוא ג ,והתעוררות רחמנות זה
דכתיב שני  ,"'ה' על פניו ויקרא ה' ויעבור ה"

רא אד'זהר ( 98ופסיק טעמא בגווייהו ,]'שם הוי[ פעמים

 נתהוא בחי ,האחד 'ה"הוי'מפני ש ,)א"רע, נשא קלח 'באר
 במקורו 'העליון' הוי' נתביטול העליון בבחי

היינו המשכת הביטול  ,'הב 'ה"הוי'ו ;]'אין'ה[
  .'אין'בטל ל 'יש'שיהיה ה ',יש'במקום ה

מארי 'י שהאדם יהיה מ"ע, כמו שנתבאר לעיל
על גודל ירידת נפשו למטה ויתמרמר על כך מאד ' דחושבנא

הנה בזה יעורר רחמים רבים של , לרחם עליו' עד שיבכה לה
' ויעבור ה'וזהו ענין , )ג מדות הרחמים"י(ממקור הרחמים ' ה
המשכת רחמים רבים ממקום עליון ביותר למטה  –' ל פניוע

התעוררות "כמו כן ב –ל "כנ' פניו'לבטל ההעלם שמבחינת 
י עבודת האדם בעשרת ימי תשובה לשוב אל "ע" רחמנות זה

סלח 'י בקשתו מעומק לבו "וכן ע, מעומק ופנימיות נפשו' ה
ניו על פ' הוא גם כן בבחינת ויעבור ה", ביום הכיפורים' לנו

ג מדות "היינו שגורם להמשכת י, "''וגו' ה' ה: ויקרא
והמשכה זו פועלת , הרחמים ממקום ומדריגה גבוהה מאד

הלבושים העלמות והסתרים על  – 'פנים'ביטול בחינת ה
  .ה עצמו"ס ב"אוא

                                                

 
 בוכה שהאדם י"שע', בו מלך תרועת' בענין כשמדובר ,לעיל כאמור) 97
'  העליוןהעליוןהעליוןהעליון    רצוןרצוןרצוןרצון' למעלה מעורר"', ה מאת ריחוקו גודל על נפשו במר

' הרחמיםהרחמיםהרחמיםהרחמים    מדותמדותמדותמדות    גגגג""""יייי' והן, הרחמים ממקור העליונים רביםרביםרביםרבים    רחמיםרחמיםרחמיםרחמים בהתעוררות
 הרחמים מדות ג"וי רבים רחמים ענין הוא' ית העליון שרצון הרי, "עליונים

  .ה"הקב של

  .'הוי שמות שני בין המפסיק קו של סימן יש) 98

ג מדות הרחמים נאמר "וזהו גם הטעם הפנימי לכך שבי
ויש סימן של קו ', שני פעמים הוי –'' הוי' ויקרא הוי'

אלו להורות על ריחוק הערך ' המפסיק בין שני שמות הוי
מורים על שני ' ששני שמות הוי, ותוכן הענין הוא. שביניהם

) 'אלקים' שמש ומגן הוי'בענין (וכאמור לעיל ', בחינות בהוי
הוא הדרגה ' הא' והוי, ה עצמו"קאי על אור אין סוף ב' שהוי

כפי שהוא עדיין ' וקאי על אורו ית', תר בשם הויהנעלית יו
שמקור זה נקרא , ה"כלול ובטל במקורו באור אין סוף ב

', מורה על הדרגה הנמוכה יותר בשם הוי' הב' והוי. 'אין'
ונתפשט ממקורו העליון ונמשך ' יצא' 'וזהו כפי שאורו ית

כדי שיהיה ביטול הישות והמציאות , "'יש'במקום ה"למטה 
  .ה עצמו"ס ב"לאוא –' אין'של העולם הגשמי ל העצמית

ג מדות הרחמים "וזה עולה בקנה אחד עם המשכת י
היינו , שנמשך ממקום גבוה מאד, מלמעלה למטה' ורצונו ית

ויעבור 'שזהו ענין (ומשם נמשך למטה , ה עצמו"ס ב"מאוא
) )המאמר לעיל' ל(" כאדם העובר ממקום למקום" –'' הוי

על 'וזהו ענין , "'אין'בטל ל' יש'ה השיהי', יש'במקום ה"
שלא יהיה ", ל"הנ' פניו'לבטל ההסתר של בחינת  –' פניו

" 'ולא יהיה גשמיות העולם מעלים כו, 'הסתר פנים'בהעלם ו
  .  )המאמר לעיל בסמוך' ל(

  ".לאלקי יעקב"וזהו 
ג "שקאי על המשכת י –' משפט איהו רחמי'על פי זה ש

בעשרת ימי תשובה , ה"של הקבמדות הרחמים ורצונו העליון 
משפט לאלקי 'יבואר פירוש עמוק יותר בכתוב  –ויום כיפור 

   .  'יעקב

  .הוא לשון המשכה –' אלקי'
, הוא לשון המשכה' יעקב'זה שנאמר לגבי ' אלקי'

  .שרומז להמשכת וגילוי אלקות

  :]הולך ומוכיח ענין זה[

ואלקי  ,אלקי יצחק ,אלקי אברהם' )ו, שמות ג( כמו
 ',אלקיו' – ו"וגבי יעקב כתיב בתוספת וי ',קביע

  .99ו הוא המשכה"כי הוי
ו בתחלת "בלי אות וי' אלקי'לגבי שאר האבות נאמר 

 –ו "נאמר בתוספת וי' יעקב'ואילו לגבי ', אלקי'תיבת 
כנרמז , ו ענינה המשכה"כי הוי: והטעם הפנימי בזה', אלקיוווו'
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 פרשה                          ~ ראש השנה~                        חסידישע  

שזה רומז שהוא , בצורתה שהיא קו הנמשך מלמעלה למטה
  . בחינת המשכת אלקות מלמעלה למטה

מתייחס להמשכת ) הפסוק דידן(' לאלקי יעקב'ש, נמצא
  . אלקות למטה

קאי על המשכת ' משפט' –' משפט לאלקי יעקב'וזהו 
וזהו שנאמר זה ; ל"כנ, למטה' עליון יתרחמים רבים ורצון ה

ג מדות הרחמים "כי המשכה זו של י', לאלקי יעקב'אצל 
   ".המשכההמשכההמשכההמשכהלשון " –לאלקי יעקב 'למטה היא היא ענין 

' הוי לפני" וריםפהכם עד שביו ךכל ונמשך כ
  .'ה"הוי' נתמבחי למעלה – )ג, ויקרא טז(" תטהרו

ליכם מכל כי ביום הזה יכפר ע'לגבי יום כיפור כתיב 
' יכפר'ויש להבין מדוע כתיב ', תטהרו' חטאתיכם לפני הוי

וכן יש להבין מה שמוסיף , הוא המכפר' מבלי לפרש שה
כי ביום הזה 'אחרי שכבר אמר ' תטהרו' לפני הוי'ואומר 

  .''יכפר עליכם וגו

י "ביום כיפור על ידי שבנ, כמבואר לעיל, אך הענין הוא
וששוב יהיו מרוצים ' ילה מהמבקשים מעומק לבם סליחה ומח

ג מדות הרחמים "ממשיכים רצון העליון וי', לפניו ית
י המשכה זו נעשה ביטול כל העלם "וע, מלמעלה למטה

סתם ' יכפר'וזהו שנאמר . עצמו' והסתר על גילוי כבודו ית
כי מקור סליחה וכפרה זו הוא ממדריגה , )'''''ההההיכפר 'ולא (

גם מבחינת , שם ותוארנעלית עד כדי כך שהיא למעלה מכל 
אלא זו המשכה מלמעלה מכל סדר השתלשלות ', שם הוי

  . ה עצמו"ס ב"מאוא, העולמות

כי המשכה זו מקורה '', לפני הוי'וזהו גם מה שכתוב 
אלא גם קדימה , לא רק במובן של קדימה בזמן(' לפני'הוא 

שכן ', יותר מדרגת שם הוי נעליתנעליתנעליתנעליתהיינו ממדריגה , )במעלה
וכמוזכר . ה עצמו"היא נמשכת מאור אין סוף ב, כאמור לעיל

' הב' והוי', ג מדות הרחמים ישנם שני שמות הוי"בי, לעיל
איך הוא כבר נמשך בעולמות ומתייחס ' הוא בחינת אורו ית

' הוי'וזו בחינת . והוא מצומצם ומוגבל כמותם, אליהם
' הא' ואילו הוי. 'ר בשם הויהדרגה הנמוכה יות', דלתתא

לפני ירידתו (כפי שהוא כלול בו עצמו ' מתייחס לאורו ית
הארה והתגלות  –ג מדות הרחמים "וזוהי דרגת י, )לעולמות

' ה עצמו שלמעלה לגמרי מבחינת הוי"של אור אין סוף ב
  .שבסדר השתלשלות

ג מדות "מצד גודל מעלת המשכה זו של י, והנה
בגלל מעלה זו עצמה , ה עצמו"ב ס"שהיא מאוא, הרחמים

עד שפועל גם טהרת וכפרת , למטה מטה" נמשך כל כך"

שמכפר ומטהר כל העונות  ,רושפי"היינו , עוונות האדם
ואין שום מסך מבדיל בין  ,וקורע כל המסכים ,המבדילין

כי היות . )ד, ת תבוא מא"לקו(" ישראל לאביהם שבשמים
ומעלה , העולמות שהמשכה זו היא למעלה באין ערוך מכל

לכך ביכלתה לרדת , שווים לגבה' אור וחושך וכו, ומטה
  . 100למטה מטה עד לעוונות ופשעים ולכפר ולטהר אותם

  

  :להבנת הדברים דלהלן יש להקדים[

שלשה חלוקי כפרה : ")ח, משנה יומא ח(ל "אמרו רז
 –עבר על מצות עשה ושב . ותשובה עם כל אחד, הם

עבר על מצות לא ; לואינו זז משם עד שמוחלין 
" תשובה תולה ויום הכיפורים מכפר –תעשה ושב 

שיש חילוק בין עוונות קלים , היינו. )א"ת פ"תניא אגה(
מכפרת על עבירות ] לבדה[תשובה "ש, לחמורים

על לאו הניתק , היינו[על עשה ועל לא תעשה , קלות
עבירות - [ועל החמורות ; )כמבואר בגמרא שם(לעשה 

התשובה תולה ומגינה עליו -[ולה היא ת] חמורות
עד שיבוא יום הכיפורים ] מפני עונש מן השמים

כמבואר (במי שהזיד על לא תעשה , היינו[ויכפר 
  )".בגמרא שם

מלשון מריקה ושטיפה "ענין הכפרה הוא , והנה
שמקנח , כי כפרה היא לשון קינוח, לצחצח הנפש
, היינו(ועל ידי תשובה , )ת שם"אגה(" לכלוך החטא

שיגמור בלבו בלב שלם לבל ישוב עוד לכסלה למרוד "
ו הן "ולא יעבור עוד מצות המלך ח' במלכותו ית

האדם פועל שיומשך אור , ))שם(" ת"ע והן במל"במ
את ' לקנח'היינו , אלקי אשר בכחו לפעול הכפרה

לחטאים חמורים , אמנם. לכלוך החטא ולהעבירו
, )ל"כנ, כמו עבירה על מצות לא תעשה במזיד(יותר 

אלא יש צורך , לא מספיקה הארה זו לקנח החטא
, כמבואר לעיל, וזהו ענין יום כיפור. באור עליון יותר

סלח 'י תשובת האדם ובקשתו מקירות לבו "שאז ע
ג מדות הרחמים ממש הנמשכות "מעורר את י', לנו

ובכוחן דוקא לטהר את נשמת , ה עצמו"ס ב"מאוא
ור עליון זה כי לגבי א. האדם מחטאיו החמורים

, הכל בהשוואה גמורה, שלמעלה מסדר השתלשלות
', מצוה ועבירה וכו, היינו שאין הבדל בין אור לחושך

יכול לטהר גם , ולכן כשנמשך ומאיר בנפש האדם
  .חטא חמור ביותר
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 פרשה                   ~ 'תקעו בחודש שופר הב~           חסידישע        

ובפרט , שאף שבכל השנה, וזהו שממשיך ומבאר
האדם שב בתשובה שלימה אל , בעשרת ימי תשובה

מכל , שיו הרעים בחרטה אמיתיתוהתחרט על מע' ה
, נפשו מכל וכל' מטהר'עדיין אין זה מכפר ו, מקום

ולכן יש צורך ביום . ל"כנ, אלא רק על עבירות קלות
' ג מדות הרחמים ורצון העליון ית"כיפור והמשכת י

  :]את נפשו מכל חטא ועוון' לטהר'כדי 

מכלל שלא היה מתחלה  ,"תטהרו"מדכתיב 
  .טהור

משמע ', תטהרו' לפני ה'מזה שביום כיפור נאמר 
שלמרות גודל עבודת האדם בכל חודש אלול בהתעוררות 

ובפרט בעשרת ימי תשובה ' תשובה ובקיום תורה ומצות וכו
ג מדות הרחמים מלמעלה לסייע לאדם "בה ישנה הארת י

עדיין כשמגיע יום כיפור האדם , מכל מקום, לחזור בתשובה
שדוקא ההמשכה ', תטהרו'ר לכן נאמר ואש', טהור'אינו 

את האדם מטומאתו ' מטהרת'המיוחדת המאירה אז 
   . בשלימות

למעלה - [ ל"הנ נתך לעורר למעלה מבחיצרי 101וכך

  .]'מבחינת הוי
זו מכל לכלוך של חטא ' טהרה'כדי לפעול , ולכן

והיא ענין הארת , יש צורך בהמשכה נעלית במיוחד, וטומאה
לפני 'שהוא בחינת , כ"ג מדות הרחמים ורצון העליון שביו"י

המאיר בסדר ' היינו למעלה מבחינת שם הוי, ל"הנ'' הוי
שאף על פי שבכח הארה זו של שם . השתלשלות העולמות

מכל , )כמבואר לעיל(ולטהר מעבירות קלות לכפר ' הוי
לכך אין , היות שזהו אור מוגבל לפי ערך העולמות, מקום

כי בבחינה זו רע כזה עדיין , בכחו לטהר עוונות חמורים מאד
כ "משא. תופס מקום ומהווה העלם והסתר על האור האלקי

, איני יודע באיזה מהן חפץ'ה עצמו אמרו "ס ב"לגבי אוא
ששניהם ', דיקים או במעשיהם של רשעיםבמעשיהם של צ

חטא כל כל כל כל מ' לטהר'ולכן ביכולתו , אינם תופסים מקום לפניו
  .ועוון

ז' ירמי( הגם דכתיב  ,"ה"ָיוַ הַ  ִמְקֵוה ִיְׂשָרֵאל" )יג, י
 ,לטהר 'מקוה' ןכם הוא ג 'ה"הוי' נתשבבחי ,והיינו

  .ל"כנ
מה  –' מקוה ישראל הוי': ")ט, משנה יומא ח(ל "אמרו רז

". ה מטהר את ישראל"אף הקב, מקוה מטהר את הטמאים
                                                

 
  .ולכך= ) 101

, י מטומאת חטאם"לגבי טהרת בנ' שם נקט שם הוי, והנה
הנמוכה שבסדר השתלשלות ' כי גם הארה זו של הוי, היינו

היינו , ביכלתה לטהר את נפש האדם מחטאים מסוימים
מחטאים קלים של עבירה על מצות עשה או מצות לא תעשה 

   .הניתק לעשה

ש י – הכל לפי הדבר שצריך טהרה ,קוםמכל מ
ויש  ;]'הוי- [ ל"הנ נהשהוא נטהר בבחי 102דבר קל

שבסדר ' שם הוי- [ זו נהדבר שאינו נטהר בבחי

רק צריך לעורר למעלה מעלה  ,]השתלשלות
ה "ס ב"באוא[" ה"הוי לפני"שהוא  ',ה"יהו' נתמבחי

ומשם  ,]ג מדות הרחמים ורצון העליון"בחינת י, עצמו
  .מביןלי וד ,"תטהרו"

י "והמשכה נעלית זו מאירה ונמשכת ביום כיפור ע
ז "עי, שכאמור לעיל', סלח לנו'י מעומק לבם "בקשות בנ

ג מדות "שזהו המשכת י, פועלים גילוי רצונו יתברך למטה
היינו רחמים רבים ובלתי מוגבלים , ה"הרחמים של הקב

  .שלמעלה לגמרי מגדרי והגבלת סדר השתלשלות

                                                

 
  .לעשה הניתק תעשה לא ומצות עשה מצות על קאי שזה, כאמור) 102
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 פרשה                          ~ ראש השנה~                        חסידישע  

  ~ לקוטי תורהבהמאמר בלשונו כפי שמופיע  ~                                   
  וחילוק לקטעים, תיבות- ופיתוח ראשי, עם הוספת קצת סימני פיסוק                             

  . 'תקעו בחדש שופר כו

ח הוא "בחדש זמן חידוש לבנה שמתחדשת בר רושפי
ה שאז הוא חידוש מעשה בראשית זה היום תחלת "ר

ה הוא "ה באלול נברא העולם ור"והנה בכ. 'מעשיך כו
ל למה אין "וצ, ר"לבריאת העולם יום בריאת אדה' יום ו

ה בזמן חידוש העולם ממש שהוא יום ראשון "עושין ר
  . ב"למע

ם אלקים מדת הצמצום אך דכתיב בראשית ברא אלקי
ד ראה שאין "שמתחלה עלה במחשבה לברוא במדה

מתחלה היה מדת ' ר פי"העולם מתקיים שיתף עמו מדה
ה "ס ב"הדין מדת הצמצום לצמצם ולהעלים אור א

שיתגלה העולם ליש ' שכשמו כן הוא אין לו סוף כו
ע ונגלה ונראה לעיני בשר גשמי והוא ענין "ודבר בפ

ברא נופל על דבר שהוא נברא יש בראשית ברא שלשון 
ולכאורה אינו מובן שהרי אדרבה כולא קמיה , מאין

כלא וכל מה שלמטה מטה הוא יותר נחשב אצלו לאין 
ממש וכל מה שלמעלה מעלה הוא יותר נחשב ליש 

השתלשלות ' ש להנחיל אוהבי יש ולמה נק"כמ
  . העולמות בשם בריאה יש מאין

הוא ' אלקים שהוי' הויש כי שמש ומגן "כמ ,והענין הוא
מגן ומחסה ' מאור השמש עצמה ואלקים הוא בחי' בבחי

א "שהוא להעלים ולהסתיר מאור גוף השמש בל יראה כ
זיו והארה שאם לא היה המגן והמחסה לא היה ' בבחי

זיו אלא זיו השמש היה בטל למקורו ' השמש מאיר בבחי
ז "והיינו ענין חמה מנרתקה שע, בגוף מאור השמש

ה מוציא חמה מנרתקה שהוא "ל הקב"ל לע"רז מרוא
ה בעצמו בלי מגן ומחסה המעלים "ס ב"הוא א' גילוי הוי
ה זו וראו כל בשר שראי' ש ונגלה כבוד הוי"כמ ,ומסתיר

עיני ' כי חכמים נק .הוא ראיה שכלית בהשגת אלקות
שלא יהיה  ,'כו' העדה וכתיב כי עין בעין יראו בשוב ה

גשמי המכסה ומסתיר על עוד העלם והסתר חומר ה
והם שמים וארץ גשמיים  ,וקדושתו' הרוחניות אור ה

רק השמים החדשים וארץ החדשה אשר  ,וכל אשר בם
   .אני עושה

שיהיה  ,דהיינו ,וזהו בריאת שמים וארץ מאין ליש ממש
 ,יש מאין ואפס ממש כשהיה במקורונת גילוי הזיו בבחי

לה בשם אור שאז היה בטל ונכלל במקור המאור ואין עו
   .ו כללוזי

שאף גם המשכת גילוי הזיו המחיה ומתלבש  :ומרלוצה ר(
יש מאין ואפס ממש שהרי כשהיה ' כ בבחי"בשמים וארץ הוא ג

כלול במקורו אז היה בטל ונכלל במקורו הוא המאור ואין עולה 

יש ודבר ' ע בבחי"בשם אור וזיו כלל וזה שיהיה הזיו נראה בפ

ש והחכמה "כ הוא ענין יש מאין וכמ"ואי הנרתק והמגן "הוא ע

' וזהו היש הוי, יש מאין' ע נק"מאין תמצא שגם התהוות ח

י המגן ונרתק ואזי "מאיר בנו ע' אם שם הוי' בקרבנו אם אין פי
' יש מאין אם אין היינו שמאיר בנו מלמעלה מבחי' הארה זו נק

ענין  וזהו, אין' זו נק' מגן דהיינו מעין מוציא חמה מנרתקה שבחי

י המגן "הזיו הנמשך ע' אלקים היינו בחי. בראשית ברא אלקים

בריאה יש מאין אלא שהוא ענין בריאה שבאצילות היינו ' נק' כו

ק "א' ח איתא שאפילו בחי"ובע, והחכמה מאין תמצא' בחי

ובחינת בריאה היינו יש ' בריאה אדם דבריאה כו' שהוא כתר נק
מה מאין תמצא שהחכמה והחכ' ה ואתחנן בפי"ש בד"מאין וכמ

התחדשות שנעשה ' ראשית והיא תמצא מאין בבחי' היא בחי

ובחכמה , ש"ע' דבר חדש מה שלא היה בכח המקור המוציאו כו

האור ' כלי ובחי' יש אור וכלי אשר כח החכמה עצמה היא הנק

והנה החכמה . אור החכמה' ס נק"והחיות השופע בו מאור א

אין דהיינו שנעשה דבר חדש ודאי יש מ' עצמה שהיא הכלי נק
רם ונשא מגדר ' מה שלא היה בכח המקור המוצאו כי הוא ית

לכן . חכמה נחשבת אצלו כעשייה גשמיות' חכמה עד שבחי' בחי

להיות התהוות בחינת כח החכמה הוא התחדשות ודבר חדש 

התהוות אור החכמה ' אך גם בחי. כמו חידוש העשייה גופניות

זיו השמש הנמשך ' מ בחי"ר הוא עדכ יש מאין כי האו"ג' נק

יש ' כ בחי"המשכת הזיו הוא ג' כאן שבחי' ז נת"וע, מהשמש
   .)ל"כנ' ל שכשהיה כלול במקורו כו"מאין מטעם הנ

ה "ולמות והברואים במאצילם בוכך היו כלולים כל הע
העלם ויציאתם מהעלם אל הגילוי להיות גילוי  נתבבחי

זיו ' ע הוא בבחי"בפיש ודבר ' העולמות והברואים בבחי
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יש מאין ' ש הודו על ארץ ושמים כו"והארה בלבד וכמ
   .ממש

כי לא ' פירוש שהעולמות היו כלולים היינו כידוע בפי(
מחשבותי מחשבותיכם דבאדם המחשבה לא תפעל מאומה אבל 

למעלה כשעלה במחשבתו ורצונו להוות ולהאציל הנה אז נאצל 

ג "א פ"דס שער יש בפר"י מחשבה זו וכמ"ונתהווה ממש ע

ז היו העולמות והברואים "ועד. פ יונתי"ש מזה בביאור ע"וכמ

מחשבה עילאה כשעלה ברצונו לברוא את העולם ' כלולים בבחי

אך ודאי לא שייך כלל לומר שהעולם כמו שהוא היה כלול 
מ הכח והרוחניות שלו "א עד"במחשבה בעת שעלה ברצונו כ

ש עשייה שבאצילות דהיינו שכמו שיש עשייה גשמיות כך י

מ מתיקות התפוח "שהיא שרש ומקור העשיה גשמיות כמו עד

ז הוא שרש העשייה "ממזל המכה בו וגבוה מעל גבוה שומר עד

למעלה באצילות כמו האור גשמי שרשו ברוחניות הוא החכמה 

אור כי הכסיל בחשך הולך וזהו הענין שהיה כלולים ' שנק
כי לא מחשבותי ' כו הברואים במחשבה עילאה כשעלה ברצונו

מחשבותיכם ובמחשבה אחת נתהוו ברוחניות יש מאין ושיומשך 

מה שהוא כלול במחשבה הוא ' העשייה גשמיות ממש אף מבחי

כ יש מאין שהתהוות הגשמיות מהרוחניות אין לך יש "ודאי ג

ש והיה העולם היינו מה שנתהוו במחשבה "מאין גדול מזה וזהו ב

ד והחכמה מאין תמצא "כ יש מאין ע"א גיהי והוכי הוא אמר ו' א
יש מאין רק שזהו יש מאין ' שגם התהוות חכמה דאצילות נק

כ ברוך אומר ועושה שיומשך ההתהוות אל "ואח. ברוחניות

כ יש מאין ממש שהתהוות "הפועל מרוחניות לגשמיות זהו ג

הגשמיות מהרוחניות כמו אור גשמי מהחכמה שהיא רוחניות 

א "ז נתבאר במ"ועד. ז בכל הנבראים"ועדהוא ודאי יש מאין 

. ה אז ישיר משה בענין עלמא דאתגליא ועלמא דאתכסיא"בד
עלמא דאתגליא הוא שנראים המדריגות מופרדים בגילוי ועלמא 

ה "ש בד"וע' דאתכסיא היינו שהם בטלים במציאות במקורם כו

' ל נמשך מב"התהוות הנ' בחי' וירא ישראל את היד ששרש ב

ש נשמה שנתת בי טהורה "ה יונתי גבי מ"ש בד"ועמ' שמות הוי

ה האזינו השמים גבי "ובד' היא ואחר כך אומר אתה בראתה כו
  :)'עד יעבור עמך הוי

מזה מובן ענין ירידת והשתלשלות העולמות  ,והנה .ב
ביטול והתכללות ממש ' שהוא ירידה גדולה למאד מבחי

ה עד שירדה פלאים להתלבש ולהשתלשל "ס ב"בא
לעילה עד סוף כל המדרגות התחתונות בעשייה  מעילה

גשמיות וגופניות מעשה שמים וארץ וכל אשר עשה 
  . החומריות וגשמיות

   .'אך להבין למה היה כזאת ירידה גדולה לפניו ית

הנה ידוע שירידה זו צורך עלייה היינו יתרון האור מן 
החושך דוקא שיומשך במקום חשך גשמי שהוא יש גמור 

ביטול ' יו שלמעלה שהוא בחיונפרד האור והז
אין ' ביטול היש לבחיה שיהיה "ס ב"והתכללות בא
   .הנמשך בתוכו

ה להיות לו דירה בתחתונים "ל נתאווה הקב"ז ארז"וע
מעלה ומטה אלא ' בתחתונים הגם שאין לפניו ית' פירו

לו שם דירה ' מקום היש ונתאוה להיו' שתחתונים נק
ן כדי שיהיה והשראה דהיינו להיות שם המשכת האי

היש בטל לאין ונמשך בטול זה מעולם ועד עולם מדרגה 
אחר מדרגה עד שיומשך ביטול זה גם למטה להיות 

   .ביטול היש גם בעשייה הגשמיות

' ה' ו שיר של יום וה שב"וכללות המשכה זו הוא ביום ר
   .מלך גאות לבש

לבוש ' רק בחי' הוא נק' מלכותו ית' כי הנה בחי :והענין
' כמו דאית' ת גאות להיות מלך שמו נקשנתלבש במד

שבריאת ' ה את עולמו כו"לבושים ברא הקב' במדרש בי
ד וצמצום "העולמות להיות גילוי יש מאין הוא במדה

לבוש כהדין קמצא דלבושיה מיניה ' והיינו בחי .ל"כנ
מלכותו ' התגלות בחי' וצמצום האחרון הוא בחי .וביה

  . אין מלך בלא עם' ית

ש "מה שמקבלים מלכותו ברצון כמ' והנה מלכותו נק
ממשלה ' שום תשים עליך מלך כי בלא רצון נק

  . וממשלתך בכל דור ודור

ר קיבל "מלך שביום ברוא אדה' ה' ולכן שיר של יום ו
ימי המעשה ' כ בשש"משא ,'עליו ברצון עול מלכותו ית

  . ממשלה ולא היה גילוי מלכותו' היה רק בחי

וא ענין ביטול היש ברצון ה' קבלת מלכותו ית ,והנה
' כענין וצבא השמים לך משתחוים כי ענין בחי

' ה ביום ו"הביטול ולכן עושים ר' השתחוואה הוא בחי
' ר שאז היה התחלת גילוי מלכותו ית"ביום ברוא אדה

כ חמשת ימי המעשה "משא, להיות היש בטל לאין
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מאין ליש יהי אור ' הראשונות היו רק סדר ההשתלשלו
שהוא במדת הדין וצמצום ' הארץ וכויהי רקיע תדשא 

אבל המשכת הביטול להיות היש , בראשית ברא אלקים
  . אלקים' ר והוא יחוד הוי"שיתף עמו מדה' בטל לאין נק

   .והיינו דרך כלל על ידי תורה ומצות

' ש ה"ואין עוז אלא תורה כמ' עוז כו' מלך גאות לבש לבש ה' וזהו ה(

  .)פ יתרו"ב ס"ובזח' פרשה ח עוז לעמו יתן ועיין ברבות סדר וארא

אשר קדשנו במצותיו שהמצות יסודתן בהררי קדש 
עליון ונמשכו למטה להתלבש בענינים גשמיים צדקה 

כי המצות ', תרומו ת ומעשרות להיות היש בטל לאין כו
בטל רצונך סור מרע ועשה ' עיקרן הוא לעשותן בבחי

  .לבו הגשמי ולהכניע תחת יד הקדושהטוב לכוף את 

המצות עצמם הם בענינים גשמיים כמו ציצית של  וכן
ונמשך בהן קדושה עליונה כדי שיהיו עניינים ' צמר כו

י המצוה "כ ע"גשמיים ההם עולים ונכללים בקדושה ג
  . ההיא

ה ושכינתיה "ולכן אומרים בכל מצוה לשם יחוד קוב
מה שהוא קדוש ומובדל מגדר עלמין ולית ' ה נק"קוב

ושכינתיה הוא . ל ההשגהמחשבה תפיסא ביה וביטו
שכינת עוזו ומלכותו המתלבשת בבחינת עלמין 
להחיותם ולהיות מהווה אותם מאין ליש יחוד זה נעשה 

יש ובה נמשך ' י המצוה שהיא בעשייה גשמיות בחי"ע
קדושה עליונה להיות היש בטל לאין והרי הם כלולים 

   .ומתייחדים ביחוד גמור ואמיתי

ביטול רצונו למעלה ' בבחי י האדם העושה אותן"היינו ע
מטבעו והרגלו להפוך את לבו מן הקצה אל הקצה שכל 
מה שלבו נוטה בטבעו לעשות לא יעשה ומה שלבו נוטה 

ביטול העליון ' שלא לעשות יעשה שבזה ממשיך בחי
  . ואלקים' יחוד הוי

   :וזהו מצות צריכות כוונה

 ,נשמה' גוף והכוונה הוא בחי' שהמצות עצמן הם בחי
כלים ' עצמן הם קיום מצות המלך והם בחיוהמצות 

והכוונה הוא מה שרוצה להמשיך יחוד , ואברין דמלכא
ואלקים ' העליון וביטול היש במצוה זו להיות יחוד הוי

נשמה המחיה את האיברים שהעיקר הוא ' והוא בחי

ה הנמשך על ידי המצוה להיות היש "ס ב"החיות ואור א
כח אל הפועל רק המשכה זו להיות בא מ ,בטל לאין

מהעלם אל הגילוי הוא על ידי עשיית המצות בפועל 
ס "שך האור והחיות מאואממש שהן הן הכלים שבהן נמ

   .ה כנודע"ב

אלקיך כי מתחלה נאמר ' ועל זה נאמר ואהבת את הוי
ואחר כך דרך פרט . אלקינו דרך כלל' שמע ישראל הוי

אלקיך לכל יחיד ויחיד לנוכח לפום מה ' להיות הוי
   .גילוי' ער בליביה בבחידמש

' היה הוה ויהיה בבחי' ותהיה האהבה והרצון בבחי
   .אלקיך' ביטול היש הוא יהיה בבחי

ר כלומר "ט וביצה"וגם תהיה בכל לבבך בשני יצריך ביצ
ר שהוא המונע ומעכב תהיה האהבה "שמחמת היצה

כמו אם יש מונע ומעכב להילוך מרוצת , יותר מזה
  .ילוכן ומרוצתן ביתר שאתהמים אזי המים מתגברין בה

' בבחי' וכל האהבה והתשוקה הזאת היינו להיות הוי
   .'לוי וביטול היש לאין בכל לבבך כואלקיך בגי

וזהו תכלית כל התורה והמצות דרך כלל בכל ימי חיי 
האדם שהוא להמשיך בעסק התורה והמצות שעושה 

ביטול הרצון למעלה ממדרגת טבעו ורצונו ' בבחי
  :'כו שבנפשו הבהמית

ה על כל "הנה המשכה כללית נמשכה בכל ר ,אך .ג
השנה להיות המשכת הביטול בפרטיות בעסק התורה 

ה שהוא כמו הראש "ר' שלכן נק, והמצות של כל השנה
, והמוח שממנה תוצאות והמשכות חיים לכל אברי הגוף

  .ה נמשך חיות לכל ימי השנה"וכך בר

עומד למטה ' כמו למשל האחד עומד למעלה וא ,והנה
צים להתייחד צריך העליון לירד למטה ממדרגתו ורו

  . כמה מעלות והתחתון צריך לעלות ממדרגתו

ביטול ליש כדי ' כך כדי להמשיך המשכה עליונה מבחי
שיהיה היש בטל לאין צריך גם התחתון לעלות הוא 

ש אם ישים אליו לבו כי רוח "נפשו ורוחו הבהמית כמ
שוקקה  אייתי רוח ואמשיך רוח דהיינו להיות נפשו

   .בתשוקה וצמאון ליחוד וביטול זה
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והיינו בהיות האדם ממארי דחושבנא איך שירד פלאים 
שהרי נשמתו ונפשו היתה כלולה ' ממקום כבודו ית

ה ותרד פלאים בצמצומים רבים ועצומים "במאצילה ב
   .עד שנתגשמה במאד

והמשכיל יבין כמה מעלות ומדרגות בענין גשמיות 
ברוחניות גבוה מעל גבוה עד  ורוחניות וגם כמה מדרגות

כ כמה רחוק הוא "ה וא"ס ב"ואין ערך לא ,רום המעלות
   .'מאור פניו ית

  . ז יעורר רחמים רבים ובכה תבכה נפשו"ועי

ה "ל כל מי שאינו בוכה בר"ולכן איתא בכתבי האריז
  . ה"ולכאורה מה ענין בכיה אל ר. אזי אין נשמתו שלימה

ו דוקא שירדה ל יובן שהבכיה היא לנשמת"פ הנ"אך ע
וזהו מים התחתונים בוכין אנן . ממקום כבודה ונתגשמה

בעינן למהוי קדם מלכא כדאיתא במדרש בשעה 
ה בין מים למים נקראים מים התחתונים "שהבדיל הקב

מים תחתונים ' בשם מי בוכים שבוכין על ירידתן בבחי
  . וצועקין אנן בעינן למהוי קדם מלכא

תקיעה קול פשוט הוא ת "וזהו ענין תקיעת שופר תשר
התשוקה ברעותא דלבא ושברים תרועה אמרו ' בחי
שהוא ענין גנוחי גנח וילולי יליל שהוא ענין הבכייה ' בגמ

   .ל"הנ

שברים תרועה שעל ידם מתיש ומשבר כח ' ונק
תרועה הוא מלשון תרועם בשבט א ו"הקליפות וסט

   .ברזל

ש ותרועת "וגם תרועה הוא מלשון רעותא דלבא כמ
שמחמת בכייה ורחמנות זו שלמטה מעורר , מלך בו

ר העליונים ממקור "למעלה רצון העליון בהתעוררות רח
   .הרחמים

' ג מדות הרחמים עליונים שבהם נאמר ויעבור ה"והן י
ויעבור כאדם העובר ממקום למקום כך ' פי', על פניו כו
עליונה מאד שיתגלה על פניו פנים ' מבחי' ויעבור הוי

ס "מכסים ומסתירים ומצמצמים אהם בחינת לבושים ש
   .ה בעצמו ובכבודו"ב

' כי פנים הן עשרה שמות שאינן נמחקים לפי שהם בחי
אותיות לכך הן לבושין שמכסין ומסתירין ' שמות בחי

  . ה בעצמו ובכבודו"ס ב"על א

ר עליונים שבהן נאמר ויעבור "ג מדה"אבל בהתעוררות י
לא יעלימו פניו שיאר הפנים ש' על פניו וכתיב יאר ה' ה

' וכמו שיהיה לעתיד ונגלה כבוד ה, ולא יסתירו כבודו
והקדוש ברוך הוא מוציא חמה מנרתקה אלא לעתיד 

ל וקיבול שכר שהוא למחר לקב, יהיה זה בגשמיות ממש
   .שכרם אבל היום לעשותם ברוחניות

וסדר העבודה הקבועה בנפש האדם להיות גילוי זה 
התעוררות  ברוחניות בנפשו בעבודה תמה על ידי

   .'בכייה גנוחי גנח וילולי יליל כוהרחמנות ב

ז נאמר תקעו בחדש שופר כי התעוררות הרחמנות "וע
זה צריך בקול שופר דוקא ולא בקול אדם עצמו כי 
בבריאת האדם נאמר אחור וקדם צרתני אחור למעשה 

ג "כ מדרגות עליונות של י"ואינו מעורר כ' בראשית כו
בהמה ששרשה למעלה  ר כמו בקול שופר של"מדה

שנפלה למטה מטה מדרגת מעלה ממדרגות האדם אלא 
   .האדם כנודע

בכסה שהוא ' שמבחי ,'פי ,ומזה נמשך בכסה ליום חגנו
ה בהתלבשות מטה "ס ב"לשון התכסות והתעלמות א

ז הגשמי נמשך להיות "עשייה גשמיות ועוה' מטה בבחי
ן חגנו מלשון אחוי ליה במחוג שהוא עני' ליום חגנו פי

ל עתיד "כמו שארז ,גילוי עד שמראה עליו באצבע
ה לעשות מחול לצדיקים ומראין עליו באצבע "הקב

שיהיה גילוי ' ואומרים הנה אלקינו זה קוינו לו כו
  :'בעולם ולא יהיה העולם מעלים כו' אלקותו ית

  

  . כי חק לישראל הוא .ד

חוק מלשון ותתן טרף לביתה וחוק לנערותיה וכן 
קי שהוא לשון מזון כלומר השפעה הטריפני לחם חו
  .ישראל לי ראש' כדי להיות בחי ,'פי ,והמשכה לישראל

כמו שהרגל בטל להראש וכל מה שהראש רוצה הרגל 
עושה בלי שום מניעה ועיכוב בעולם שאין לה רצון אחר 

  . זולתו
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 פרשה                          ~ ראש השנה~                        חסידישע  

' בנים למקום ברא כרעא דאבוה בחי' כך ישראל נק
  . ביטול

בן ' בחי' ישראל נק וענין משפט לאלהי יעקב היינו כי
בן ברא כרעא ' שבחי' עבד ופי' בחי' בני בכורי ויעקב נק
ביטול ממש כרגל לגבי הראש ' דאבוה היינו בבחי

ועבדים היינו כשיש להם רצון אחר כמו עבד שהוא זר 
אלא שהוא  ,כ מקיים מצות אדונו"ונפרד רק שאעפ

מלחמה ויש מונע ומעכב עליו רק שהוא מתגבר ' בבחי
   .אתכפיא' ע בבחי"אומכניע 

ה "ש מזה בד"ועמ, אתהפכא ממש' כ ישראל בבחי"משא

  . לא הביט און ביעקב

ה על המשכת אלקות שבו אם הוא "והנה האדם נידון בר
ראוי להיות גילוי אלקות בנפשו והיינו לפי מעשיו בשנה 

יעקב שיש ' וזהו משפט לאלהי יעקב שבבחי, שעברה
נע ופעמים שהוא זו מלחמה צריך להתגבר על המו' בבחי

מנצח ולפעמים הוא מנוצח כי לאום מלאום יאמץ ולכן 
ישראל לי ' כ בבחי"משא ,בזה יש משפט לאלהות שבו

בן ברא כרעא דאבוה שם הוא חוק ' ראש שהוא בחי
   .ומזון

כ לעורר "ת ויו"שלכן נתקנו עשי, אך משפט איהו רחמי
רחמים רבים ובקשות סלח לנו להיות גילוי רצון העליון 

שו כאדם שמבקש מחבירו למחול ולסלוח לו על מה בנפ
שעיקר בקשה זו להעלות לבבו ורצונו אליו , שחטא נגדו

שבשעת החטא היה מהופך פניו ממנו ולא היה לבו 
   .צונו עמו והמחילה הוא חזרת הרצוןור

כך מבקשים סלח לנו שאין הבקשה על יראת העונש 
ולא ם אלא על גילוי הרצון שלא יהיה בהעלם והסתר פני

   .'יהיה גשמיות העולם מעלים כו

על ' ויעבור ה' כ בבחי"והתעוררות רחמנות זה הוא ג
דכתיב שני פעמים ופסיק טעמא ' ה' פניו ויקרא ה

ביטול העליון ' האחד הוא בחי' בגווייהו מפני שהוי
היינו המשכת ' הב ,'העליון במקורו והוי' הוי' בבחי

   .הביטול במקום היש שיהיה היש בטל לאין

כמו אלקי  ,אלקי הוא לשון המשכה ,וזהו לאלקי יעקב
אברהם אלקי יצחק ואלקי יעקב וגבי יעקב כתיב 

   .המשכו הוא "ו ואלקי כי הוי"בתוספת וי

תטהרו למעלה ' פ לפני הוי"כ עד שביוהכ"ונמשך כ
ב תטהרו מכלל שלא היה מתחלה מדכתי ,'הוי' מבחי
יב הגם דכת .ל"הנ' וכך צריך לעורר למעלה מבחי .טהור

כ מקוה "הוא ג' הוי' והיינו שבבחי ,'מקוה ישראל ה
הכל לפי הדבר שצריך טהרה יש דבר  ,מ"מ ,ל"לטהר כנ

' ויש דבר שאינו נטהר בבחי ,ל"הנ' קל שהוא נטהר בבחי
שהוא לפני ' הו י' זו רק צריך לעורר למעלה מעלה מבחי

  :ל"ומשם תטהרו וד' הוי

  

    



 

 

  

   



 

 

 



 

 

  25 –מנדבים חודשיים 
  

  לזכות

  ר נשיא דורנו"ק אדמו"כ

  ולזכות

, הרבנית הצדקנית
  מושקא' חיהרבנית 

* * *  

  לזכות

 דוד אברהם' ת ר"הרה
  רחל לאהומרת 

  טיברג

* * *  

  לזכות

רבקה וזוגתו מרת  לוי
  לאה

, מושקא' ובניהם חי
ובתיה , מנחם מענדל
  מינא

  געלב

* * *  

  לזכות

  שרגא פייועל' ת ר"הרה

  בראוד

* * *  

  לזכות

  יוסף' ת ר"הרה

  וכל משפחתורסקין 

  שיתברכו בכל טוב סלה

* * *  

  

  

  לזכות

  אליההבחור התמים 

  סילפין

  שיתברך בכל טוב סלה

* * *  

  לזכות

  נפתלי' ת ר"הרה

וכל מיכאלאווסקי 
  משפחתו

  שיתברכו בכל טוב סלה

* * *  

  לזכות

  אברהם' ת ר"הרה

  וכל משפחתואברמסון 

  שיתברכו בכל טוב סלה

* * *  

  לזכות

  מיכאלהבחור התמים 

  זהבי

  שיתברך בכל טוב סלה

* * *  

  לזכות

  ישראל מאיר' ת ר"הרה

  וכל משפחתואברמסון 

  שיתברכו בכל טוב סלה

* * *  

  

  

  

  לעילוי נשמת

 'ישעי אברהםת "הרה
  ת"בהרה

  ה"ע 'עובדי

  שטראקס

* * *  

  לזכות

  בת' שתחי בת שבע

  יוחנן מרזובת "הרה

  וכל משפחתו

* * *  

  לזכות

  בת דינה בת שבע

  מאירה אסתר

  שתתברך בכל טוב סלה

* * *  

  לזכות

  בת פערל רייזל

  אהובה ברכה

  שתתברך בכל טוב סלה

* * *  

  לזכות

  עשיהו 'ת ר"הרה

  בירקאוויץ

 וכל משפחתו שיתברכו
  בכל טוב סלה

* * *  

  

  

  לעילוי נשמת

  בת רבקה אלטא

  חנה לאה

  עליה השלום

* * *  

  לעילוי נשמת

עדאל  הילדה היקרה
ת "הרה בת ה"עשיינא 

יבדל לחיים מרדכי אליה 
  טובים וארוכים 

  האנאווער

* * *  

  לזכות

  אביגדור' ת ר"הרה

  וכל משפחתוסימאנדס 

  שיתברכו בכל טוב סלה

* * *  

  לזכות

  חיים משה' ת ר"הרה

  ובניהםמנוחה רחל וזוגתו 

  ופעסיאמנחם מענדל 

  שיתברכו בכל טוב סלה

* * *  

  לעילוי נשמת

בן אלתר  ראובן אברהם
  שלמה זלמן

  ה"תנצב

* * *  

  

  



 

 

 

  לעילוי נשמת

' ת ר"ח הרה"הרה
  ה"עשמואל אייזיק הלוי 

  פאפאק

' ק פ"נפטר ליל ש
סיון ערב חג ' ה, במדבר

  ב"התשע, השבועות

  .ה.ב.צ.נ.ת

ולזכות  על ידינדפס 
משפחתו שיחיו לאורך 

  ימים ושנים טובות

* * *  

  לעילוי נשמת

 בתיה בת שלמה הלוי
  ה "ע

  .ה.ב.צ.נ.ת

* * *  

  לזכות

ולרפואה שלימה וקרובה 
  עבור

  ריסאבת ' שתחיאלה ' חי

  ולזכות

  סאשה' חי בן עמנואל

* * *  

  לזכות

בן  ליוסף יצחקש "רפו
  איריס

  בן אורהדורי ו

לזכות אשר בן רינה 
  לזיווג משורש נשמתו

ולגאולה שלימה של עם 
  ישראל בקרוב ממש

* * *  

  

  

  

  לזכות

שאול אליהו ש ל"לרפו
בן חנה רבקה ' שיחי

  'שתחי

* * *  

  לזכות

  בת חנה מינא מרת

  שושנה אביבה

  שתתברך בכל טוב סלה

* * *  

  לעילוי נשמת

כתריאל  רחמים רביםה
  בן  שלום

חיים  רחמים רביםה
  ה"ע יצחק

' ק ח"השע ביום "נלב
  ז"תשרי תשס

  ה"תנצב

* * *  

  לזכות

יונתן מיכאל ' ת ר"הרה
  הכהן

  וכל משפחתו ,בן ריסא

  שיתברכו בכל טוב סלה

* * *  

  לזכות

נחמן דוב ' ת ר"הרה
  'שיחי

  וכל משפחתו ,בן מאלע

  שיתברכו בכל טוב סלה

* * *  

  לעילוי נשמת

  יוסף חייםבן  יחזקאל

  ולעילוי נשמת 

  יחזקאלבת  רבקה

* * *  

  לעילוי נשמת

יוסף ' רבן  ראובן' ר
  נדבת ה"ערובינשטיין 

  מיכל קארצאג' ר חתנו

* * *  

  לזכות

  מצוה בת

  יהודית

  ג"תשע ח תמוז"כ

' חי הולזכות אחיותי
 ואחיה, זעלדא, מושקא

מנחם , שרגא פייוויש
  מענדל

  ריוונדבת ה

 מרדכי אברהם ישעיהו
  אסתר שפרהוזוגתו מרת 

  טלזנר

* * *  

  לזכות 

, שמואל לוהרב ומשפיע 
שימשיך בעבודתו 

  הקודש 

  מאת תלמידו

  שאול גנוגלי

* * *  

  לזכות

World Trade 

Copiers 

  ואברהם הולצברג

  שיתברכו בכל טוב סלה

* * *  

  לזכות

בן מנחם מענדל  'הת
  שיינא באשא

  ט תמוז"ליום הולדתו כ

לברכה והצלחה בכל 
  המצטרך לו

לאריכות ימים ושנים 
  טובות

* * *  

  לזכות

  בתאסתר 

  רחל

  שתתברך בכל טוב סלה

* * *  

  לזכות 

  'הילד חייל בצבאות ה

אברהם זאב בן שיינא 
  באשא

  ב אלול"ליום הולדתו כ

לשנת הצלחה רבה 
  ר"ומופלגה בגו

* * *  

  לזכות 

  הלוי  לוי יצחק' ר

  חנהוזוגתו מרת 

  קורינסקי

  וכל יוצאי חלציהם

  ולזכות 

מלבורן ' חדר מנחם'
  אוסטרליה

* * *  

  לעילוי נשמת

 א"בת יבדלחטרחל לאה 
  'שי חיים  משה הכהן' ר

 בןואברהם חיים 
מנחם ' ר א"יבדלחט

  'שיחימענדל 

  

  



 

 

  50 -מנדבים חודשיים 
  

  לזכות

  בן שרהלוי הלוי ' ת ר"הרה

  בת רחלשיינא מלכה וזוגתו מרת 

, מושקא' חי, צבי הירש הלוי, יהודיתובניהם 
  בת שיינא מלכה טילא, ראשא חנה

שיתברכו בכל טוב סלה בבני חיי מזוני ובכולם 
  רווחי
* * *  

Refuah Sheleima for 

Daniel Reuvein ben Dina 

Donated 

Anonymously 

* * *  

  

  

  

  לזכות

  אהרןמשפחת 

שיתברכו בכל טוב סלה בבני חיי מזוני ובכולם 
  רווחי

* * *  

  לזכות

  ג'באבימשפחת 

שיתברכו בכל טוב סלה בבני חיי מזוני ובכולם 
   רווחי

* * *  

  לזכות

  חווהוזוגתו מרת   איתן' ר

   רודח

  וכל משפחתם

שיתברכו בכל טוב סלה בבני חיי מזוני ובכולם 
  רווחי

  

  150 -מנדבים חודשיים 

  

  לזכות

וזוגתו  שמואל דוד' ת ר"הרה
  שיחיו

  ומאןני

  וכל משפחתם

שיתברכו בכל טוב סלה בבני חיי 
  מזוני ובכולם רווחי

  לזכות

  'שי חנה בןיעקב ' ר

  גרסון



 

 

 

שיתברכו בכל טוב סלה  וכל משפחתו

  

  

  

    

  לעילוי נשמת

  חנניה ומרת ברוכה' ת ר"בן הרהאליהו ציון ' ת הר"הרה

   ולזכות

  שתבדל לחיים טובים וארוכים בת גרז 'סופימרת 

  ולזכות

  בת ראשקא שיחיו לאה' חיומרת , בן רחל שמעוןחיים ' ר

  נדבת

   'בן סופי אוריאל

  לאה' בת חי חנה טויבעוזוגתו מרת 

  ומשפחתם שיחיו

 ר"להצלחה רבה בגו

  לזכות

  שלום דובער ' ת ר"הרה

  מושקא' חיוזוגתו מרת 

  גורביץ 

  וכל משפחתם

 ובכולם רווחישיתברכו בכל טוב סלה בבני חיי מזוני 



 

 

  

  

    
  שיחיושרה  שטערנאוזוגתו מרת יוסף יצחק  'ת ר"השליח הרה

  מינץ

  לזכות

  שיחיומושקא ' וחי, משה, צמח ,אייזיק גרשון, מנחם מענדל הילדים

  מינץ

ושירוו מהם , שיהיו להם ברכות בכל מכל כל בטוב הנראה והנגלה
 הוריהם אידישע חסידישע נחת

  נדבת

  שיחיו חנה מלכהוזוגתו מרת  הלוי יוסף 'ר

  גורביץ

  לזכות

  כל משפחתו

ושירוו מהם , שיהיו להם ברכות בטוב הנראה והנגלה בכל מכל כל
 הוריהם אידישע חסידישע נחת
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