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קכה-קנ

כבד את אביך מאמר ב'
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ויהי קולות וברקים
וכל העם רואים את
הקולות
וידבר אלוקים
והלוחות מעשה אלוקים
המה
אנכי ה' אלוקיך מאמר א'
לא היה לך
לא תעשה לך
לא תשתחוה להם
לא תשא מאמר א'

רצ-רצה
רצו-של

למה אין ז' ימים בשבועות
ספירת העומר וחג השבועות

קמ-קמד
קמה-קמט

שלא-שסג
שסד-שפד

חג השבועות
קרבן העומר

קנ-קנח
קנט-קסא

שפה-תג
תד-תכו
תכז-תלג
תלד-תלו
תלז-תמג

ספירת העומר
ליל שבועות
ספירת העומר וחג השבועות
חג השבועות

קסב-קסו
קסז-קעג
קעד-קעט
קפ-קפו

הקדמת ספר הזהר
בליליא דכלה

פרשת יתרו

זכור את יום השבת לקדשו תמד-תפד
מאמר א'
תפה-תצח
כבד את אביך
תצט-תקג
לא תעשון אתי
אנכי ה' אלוקיך מאמר ב'
לא תשא מאמר ב'

תקד-תקיח
תקיט-תקכו

סב-סט
ע-עא
עב-פ

פרשת פנחס
חג השבועות מאמר א'

תשסו-תשעח

שלח תשלח את האם
ישראל ידעי למיצד צידא
טבא
וביום הביכורים
חג השבועות מאמר ב'

תשעט
תשפ-תתב
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כתבי האר"י ז"ל

כתבי האר"י ז"ל
שער הכוונות ח"ב עמוד קצ"ט
דרוש א'
לחג השבועות
לחג השבועות צריך שתזכור כל הדרושים
שנתבארו לעיל בענין הפסח ובענין ספירת
העומר ובזה תבין מה שנבאר עתה בדרך קצרה,
הנה נת"ל כי בז' השבועות מתפשטים המוחין
בז"א בז' בחינת שבו שהם חו"ב וחו"ג שבדעת
והחסד והגבורות והתפארת וגם המלכות נכללת
עם הת"ת יען כי היא דבוקה יחד עמו אחור
באחור ועתה בחג השבועות נתפשטו גם בנצח
והוד שבו והם סוד שתי לוחות האבנים שניתנו
ביום שבועות כנזכר בזוהר דתרין לוחין אינון
נצח והוד וכיון שנתפשטו עד שם אז מזדווג
היסוד דז"א עם המלכות בבחינת זווג דגדלות
גמור.
גם יש ענין אחר זולת זה והוא כי הנה בז'
שבועות של ספירת העומר הגדיל ז"א גדלות
גמור אפילו בגדלות הב' שהוא בחינת חו"ב
עילאין שהם למעלה מיש"ס ותבונה הנקרא
גדלות א' .ונמצא כי כבר ז"א הגדיל עד שיעור
קומת כל או"א ואין בו אלא בחינת גדלות מן
חו"ב שבו ולמטה שהם מקום המוחין שלו אבל
בחינת הכתר שבו עדיין חסר ממנו כי הוא נעשה
מן א"א עצמו כנודע כי או"א הם בחינת חו"ב
דא"א ולכן צריך שיעלה עתה ז"א בחג השבועות
עד למעלה עד א"א כי זהו תכלית גדלות ז"א כי
אז גדל ז"א ולוקח כל קומת א"א ונעשה כמוהו.
וכבר ביארנו זו למעלה בדרוש הא דחג
הפסח בענין משנת פרקי אבות הוא היה אומר בן
ה' שנים למקרא כו' כי כמה מדרגות יש בענין
גדלות ז"א ותכליתם הוא בעלותו עד א"א כי אז
עולה עד מקום הדיקנא קדישא דיליה וכמו
שדיקנא דא"א היא לבנה דיקנא חוורא כדכתיב
ושער רישא כעמר נקא כן דיקנא דז"א בעלותו
עד שם נהפכת גם היא ללבן וגם הוא נקרא זקן
כי הגיע לימי הזקנה כבן ע' שנה או פ' שנה
שמלבין זקנו.
ובזה תבין מ"ש רז"ל כי בים סוף נדמה
הקב"ה לישראל כדמות בחור וזקנו שחורה
כאיש מלחמה יעיר קנאה להלחם עם המצרים
ולהטביעם בים סוף ובמתן תורה בחג השבועות
נדמה להם כזקן שזקנו לבנה כשלג .והענין הוא
כי ביום ז' של פסח היה בזמן קטנותו כנ"ל ולכן
דיקנא דיליה שחורה כי כך הוא דיקנא דז"א
שחורה כעורב כנזכר באדרא רבא ובמתן תורה

בחג השבועות עלה עד דיקנא דא"א ונהפכה זקנו
ללבן ולכן נדמה להם אז כזקן לובש לבנים
כמש"ה לבושיה כתלג חיוור הנדרש בביאורנו
על הדיקנא דיליה הנקרא בשם מלבוש.
ואמנם זה הכתר הניתן לז"א עתה הנה הוא
מתחיל ליכנם בו בתחלת ליל שבועות ואינו
נגמר ליכנם עד אשמורת הבוקר ואח"כ בתפלת
שחרית ומוסף של יום שבועות אז מזדווג עם
נוקבא רחל כבשאר השבתות וי"ט שאז הוא זמן
זווגם אלא שעתה עלה עד א"א מבאשמורת
הבוקר משא"כ בשבתות וי"ט וזהו ענין מעלת
חג השבועות ולכן הזווג התחתון נאסר בליל
שבועות כי גם למעלה לא יש זווג עד היום
כנזכר ולא עוד אלא שצריך האדם שלא לישן
בלילה הזאת כלל ולהיות כל הלילה נעורים
ועוסקים בתורה כנזכר באורך בהק' ספר הזוהר
בפרשת בראשית ובפרשת אמור.
ודע כי כל מי שלא ישן בלילה הזאת כלל
אפילו רגע אחד ויהיה עוסק בתורה כל הלילה
מובטח לו שישלים שנתו ולא יארע לו שום נזק
בשנה ההיא וכמ"ש הרשב"י בהקדמה בראשית
וז"ל דיפוק ההוא שתא בשלם כו' ע"ש ולא עוד
אלא שהוראת חיי האדם בשנה ההיא תלויה
בענין זה כי אם לא ישן כלל ודאי שלא ימות
בשנה ההיא ודי בזה .ולכן פשט המנהג הזה
בישראל לעסוק בתורה כל ליל חג השבועות
ואמנם הענין הוא זה כי ע"י היותם עוסקים
בתורה כל הלילה הם ממשיכים את הכתר הנזכר
בז"א שהוא בחינת דיקנא דא"א שז"א עולה עד
שם כנזכר.
וזהו הסדר של המקרא שתעסוק בו בלילה
הזה כדי להמשיך הכתר הנזכר תתחיל מפר'
בראשית ותקרא פרשה בראשית עד אלה
תולדות השמים והארץ בהבראם כו' ואח"כ
תדלג ותקרא ג' פסוקים האחרונים של בראשית
ומשם ואילך תקרא ג' פסוקים הראשונים וג'
האחרונים מכל פרשה ופרשה משאר הפרשיות
ואם נזדמנה פרשה קטנה של ד' או של ה'
פסוקים הן בהתחלת איזה פרשה הן בסופה
תקראנה כולה וכשתגיע לפ' יתרו אז תקרא ג'
פסוקים הראשונים ותדלג ותקרא מן בחדש
השלישי לצאת בני ישראל עד סוף פרשת יתרו.
וכשתגיע לפ' משפטים תקרא שלשה פסוקים
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הראשונים ותדלג ותקרא מן ואל משה אמר עלה
אל ה' כו' עד תשלום הפרשה .וכשתגיע לפ'
ואתחנן תקרא שלשה פסוקים הראשונים ותדלג
ותקרא עשרת הדברות השניות שהם מן ויקרא
משה אל כל ישראל עד סיום פרשת שמע
ישראל שהוא עד ובשעריך ומשם תדלג ותקרא
שלשה פסוקים האחרונים וכשתגיע לפרשת ראה
תקרא ג' פסוקים הראשונים ותדלג ותקרא מן
שבעה שבועות תספר לך עד סוף הפרשה.
וכשתסיים לקרוא כל הפרשיות על הסדר
תקרא כל נביא ונביא וכל כתוב וכתוב מן
הכתובים ע"ד הנזכר ג' פסוקים ראשונים וג'
אחרונים שבכל א' וא' מהם עד שתסיים כל
הכ"ד ספרים .והפסוקים של מגילת איכה
תקראם בלחש מפני שהוא י"ט ומגלת רות
תקראנה כולה .ובהגיעך אל יחזקאל תקרא
הפטרת יום א' של שבועות כולה שהיא מן ויהי
בשלשים שנה כו' עד תשלומה ותדלג אל פרשה
ותשאני רוח כו' ומשם תדלג אל שלשה פסוקים
האחרונים שבו ובהגיעך אל חבקוק תקרא
שלשה פסוקים הראשונים שבו ותדלג אל פרשה
וה' בהיכל קדשו כו' תפלה לחבקוק כו' עד סוף
חבקוק כי זאת היא הפטרת יום ב' דשבועות וזהו
הסדר המוכרח בענין המקרא ואח"כ שאר הלילה
בסודות התורה ובס' הזוהר כפי השגת שכלך.
ובהגיע אשמורת הבוקר מעט קודם עלות
השחר בעת שמשחירין פני הרקיע במזרח אשר
אז נקרא אילת השחר כנודע .אז צריך שתטבול
במקוה ותכוין אל המקוה העליון שהוא כתר
עליון דז"א הנמשך לו בלילה הזה והוא נקרא
שער החמשים כמ"ש ועליו נאמר וזרקתי עליכם
מים טהורים כו' ועי"כ אנו מקבלים תוספת
קדושה מבחינת הכתר הזה.
וטעם הדבר הוא לפי שאנחנו בלילה הזה
עושים ב' דברים הא' הוא להמשיך את כתר
העליון דז"א ע"י עסק התורה כנזכר ואחר כך
באשמורת הבוקר אנו נעשים שושביני'
דמטרוניתא רחל נוקבא דז"א ומוליכין את הכלה
הכלולה לבית הטבילה וטובלת במקוה העליון
הנזכר שהוא הכתר הנזכר וגם אנחנו שושבינין
דילה טובלים עמה.
אבל אל תטעה לומר כי אז היא עולה עד
הכתר דז"א אבל היא מקבלת במקומה למטה
טהרה וטבילה מלמעלה מכתר דז"א בסוד
וזרקתי עליכם מים טהורים כנזכר ואחר כך ע"י
תפלת שחרית ומוסף דיום שבועות ממש אז היא
עולה כמוהו ואז הם מזדווגים יחד כנ"ל .ובחינת
טבילת הכלה ושושבינין דילה נזכרים בס"ה
בפרשת אמור.

כתבי האר"י ז"ל

ונלע"ד ששמעתי ממוז"ל תוספת ביאור
בענין הזה והוא כי כבר נתבאר אצלנו כי הכתר
דז"א והכתר דנוקבא תמיד נעשים ברגע אחד
והענין הוא כי החסד המתפשט בת"ת דז"א
להיותו במקום מגולה כנודע לכן ניתוסף הארתו
ונגדל כפלים ונחלק לב' חציו עולה למעלה
בכתר דז"א וחציו יוצא ממקום החזה דרך אחורי
הת"ת וניתן אל רחל נוקבא דז"א לצורך כתר
שבה.
והנה בעלות חצי החסד הנזכר עד מקום
הכתר דז"א אז יורד הכתר דז"א מלמעלה (שהוא
בחינת דיקנא דא"א) כנזכר ויורד עד ראש ז"א
ונעש' בו בחינת כתר על ראשו ונמצא כי עליית
חצי החסד הנזכר גורם ירידת הכתר בראשו של
ז"א ולכן הכתר של ז"א נקרא שער החמשים של
בינה כנזכר בספר התיקונים.
והענין הוא כי נודע שאין כתר דז"א נעשה
אלא מחצי הת"ת האחרון של אימא עצמה והוא
עצמו נעשה כמו שהוא בבחינת הכלי והעצמות
שבתוכו בחינת כתר על ראש ז"א .והנה יש
באימא נ' שערים שהם סוד ה' חסדים שבה
וכשנגמרים אלו הה' חסדים שלה להתפשט
(בכח"ב) דז"א אז יורד חצי הת"ת של אימא
להיות כתר בראשו ונמצא כי ענין הכתר אינו
אלא ע"י החסדים של אימא שהוא החסד שבת"ת
דז"א כנזכר ולכן נקרא שער החמישים ולכן בא
הכתר דז"א באחרונה מכל שאר בחינות דז"א.
והנה באותו חציו של החסד דת"ת דז"א
הנחלק ועלה למעלה בכתר דז"א וגורם לכתר
ההוא שירד ברישא דז"א הנה מאותו החצי
החסד שהוא בחינת מים כנודע משם נמשכים
בנקבה וטובלת בהם כנזכר בסוד וזרקתי עליכם
מים טהורים כו'.
ואמנם בענין כונת טבילה זו שבאשמורת
הבוקר שמעתי ושכחתי ושאלתי את פי הה"ר
יצחק ז"ל אם היה זוכר וא"ל כי לא היה זוכר
היטב .אבל הנלע"ד שזה הוא מה ששמע ממוז"ל
והוא שיכוין להמשיך בחינת הכתר שבה ג"כ
כנזכר וזהו יהיה ע"י הטבילה הזו ותכוין בב'
אותיות י"ה הראשונה שבהויה דע"ב ודס"ג
שהם יו"ד ה"י יו"ד ה"י והם בגימטריא ע'
ותחבר ג"כ עמהם שני מילויי הויות דע"ב ס"ג
שהם מ"ו ל"ז כנודע והם בגימטריא פ"ג ויהיה
הכל בגימטריא קנ"ג הסר משם ב' כוללים של ב'
השמות הנזכר וישארו בגימטריא קנ"א כמנין
מקו"ה ותכוין שהיא טובלת עתה במקוה הזה
לקבל הכתר שבה כנזכר וזהו הנראה לע"ד
ששמע בזה ואינו זוכר היטב.
ענין ב' הלחם שהיו מקריבים ביום חג
השבועות יובן במש"ל בענין השעורים שהיו
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מקריבים בלילה הא' בספי' העומר ושם ביארנו
כי אז לא נתנו בנקבה רק הה' גבורות מנצפ"ך
שהם אותיות כפולות ואם תכפלם ב"פ יהיה
מספרם תק"ס ועשר' אותיות שבהם הם תק"ע
ועם ה' אותיות השרשיות הרי הם תקע"ה כמנין
שער"ה .אבל עתה ביום חג השבועות יום
החמישים לספירת העומר אז מזדווגים זו"ן
ונותן בה טפת מ"ד שהם ה' חסדים וכנגדם היו
מקריבים שתי הלחם מן החטים כי חטה היא
בגימטריא כ"ב והם סוד כ"ב אותיות דאלפא
ביתא שהם כלולים בטיפת הה' חסדים שמהם
נוצר הולד כנודע כי ה' אותיות מנצפ"ך היתירות
על כ"ב אותיות האלפא ביתא שהם בחינת הה"ג
וכבר נכנסו בליל א' של העומר בסוד מנחת
שעורים לטעם הנזכר.

כתבי האר"י ז"ל

יום שבועות יקרא ג"פ י"ג מדות ואח"כ
יאמר תפלה זו רבש"ע מלא כל משאלותי והפק
רצוני ותן שאלתי לי ולבני ביתי לעשות רצונך
בלבב שלם ומלטנו מיצר הרע ומפגע רע ותן
חלקנו בתורתך וזכנו ללמוד תורה וחכמה
לעשות מע"ט בעיניך וללכת בדרכים ישרים
לפניך וקדשנו בקדושתך כדי שנזכה לחיים
טובים הארוכים ולחיי העוה"ב ושמרנו ממעשים
רעים ומיצר הרע ומכל שעות רעות המתרגשות
לבא בעולם והבוטח בה' חסד יסובבנהו אכי"ר.
ויחזור התפלה ג"פ ואחר כך יקרא ג"פ ואני
תפלתי לך ה' עת רצון כו' וכן יעשה במוסף
וביום ב' ביוצר.

פרי עץ חיים עמוד תקל"ט
שער חג השבועות פרק א:
העומר שעורים ליל י"ו דניסן ,ביום א' של
החמשים יום .מנחת חטים ,שתי הלחם בחג
השבועות ,ביום חמישים .והענין כמש"ל ,כי
ביום א' קודם חמשים ,עדיין אין להמלכות רק
ה"ג מנצפ"ך ,שהם כמנין שער"ה כנ"ל .אך ביום
השבועות מקריבין שתי לחם מן החטים ,שהם
טפת החסדים .והענין  -כי חטה גי' כ"ב ,ושם
סוד הכ"ב אתוון ,שהם כלולים בטפת החסדים,
שמהם נוצר הולד ,ואין להאריך בזה:
אמנם עד חג השבועות ,נתפשטו המוחין עד
המלכות באחוריו ,נגד מוחי הת"ת .אמנם בחג
השבועות ,אז נתפשטו גם בנ"ה ,והם סוד ב'
לוחות התורה ,שהם נצח הוד כמבואר בזוהר,
ואז מזדווגים יסוד עם המלכות ,וכבר נשלם בחי'
זווג דגדלות גמור:
והנה סוד חג שבועות הוא ,כי כבר בארנו ,כי
כבר נכנסו כל המוחין ,והגדיל זו"ן בכל קומת
או"א עלאין ,ומשם ירדו החסדים כולם בז'
שבועות דימי עומר .אמנם עדיין הז"א לא
הגדיל ,רק מן החו"ב ולמטה ,שהם סוד המוחין,
אך הכתר שלו לא קיבל עדיין אותו .ואמנם סוד
הכתר ,הוא מן אריך אנפין בעצמו ,לפי שכבר
ידעת ,כי או"א הם חו"ג דעתיקא כנזכר ,ועתה
צריך ז"א לעלות עד א"א ,ואז הוא סיום הז"א,
כי אז לוקח מדות גוף א"א לגמרי ,ונעשה
כמוהו:

וכבר בארנו לעיל בסוד משנת הוא היה אומר,
בן ה' שנים למקרא וכו' כי הם כמה בחי'
ומדרגות גדלות דז"א ,ואמנם בהיותו למעלה
בא"א ,אז נקרא ז"א זקן ,ואז זקן שלו לבנה ,כבן
ע' שנה או שמונים שנה שמלבין זקנו .והענין -
כי אז בזקנותו עולה ז"א עד דיקנא דא"א ,וכמו
שא"א זקנו לבן כעמר נקי ,דיקנא חיוורא ,כן
הז"א בהגיע שם ,זקנו לבן כמו א"א ,וז"ש רז"ל
כי בים סוף נדמה להם הקב"ה לישראל כבחור,
זקנו שחורה כאיש מלחמה עם המצרים .אך
במתן תורה זקנו לבן כזקן( .א):
הגהה( ,א) א"מ  -כי בחור גי' רי"ו גבורה ,כי
מצדו בחור כארזים ותקיף ,וכבחור במלחמה:
והענין  -כי בפסח היה קטן ובחור ,והיה זקנו
שחורה ,כי סוד זקן ז"א הוא שחורה .אך
בשבועות במ"ת ,עלה עד דיקנא דא"א שהוא
לבנה ,ולכן נדמה להם כזקן לובש לבנים .לכן
כדי להעלותו עד שם ,שיהיה זקנו לבנה ,צריכין
אנו להמשיך הכתר שלו מא"א ,ואז יהיה זקן
ממש:
והנה כתר הזה נכנס מתחלת ליל שבועות ,ואינו
נגמר ליכנס עד אשמורת הבוקר ,ואח"כ מזדווג
עמה ביום ,בתפלת שחרית ומוסף כנודע ,כדרך
השבתות וימים טובים ,ולכן אנחנו אסורים בזווג
ליל שבועות ,כי גם למעלה אין זווג ,ולכן המנהג
פשוט בישראל לעסוק בתורה בליל שבועות,
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ואינן ישנים אף רגע א' ,כדי להמשיך אותו
הכתר עליון דז"א שהיא דיקנא דא"א (ב):
הגהה (ב) צמח  -ספרו לי החברים ,שהיו נוהגין
לקרות ליל שבועות בבית הרב הרח"ו ז"ל ,וליל
א' של שבועות נתקבצו החברים ז"ל כמנהגם,
ולא בא חבר א' ,ושאלו להרח"ו למה לא בא
פלוני ,ואמר הרב רח"ו אולי נזדמנה לו טבילת
מצוה:
ואח"כ באשמורת הבוקר ,מעט קודם עלות
השחר ,בעת שמשחיר פני הרקיע סוד אילת
השחר ,אז מצוה לטבול ,כדי לקבל תוספות
קדושה מבחי' הכתר ,ועליו נאמר וזרקתי עליכם
מים טהורים ,כי אז המלכות טובלות במקוה
העליון ,שהוא סוד הכתר שער הנ' ,ויתקן לה
כתר בסוד הטבילה ,ואנו ג"כ שושבינא
דמטרוניתא טובלין עמה ,ומוליכין הכלה לבית
הטבילה בעת ההיא( ,ואז היא טובלת בכתר שער
הנ' ,בסוד וזרקתי עליכם) שנגמר תיקון של
מקוה העליון:
ודע ,שכל מי שבלילה ההוא לא ישן כלל ועיקר
ויהיה עוסק בתורה ,מובטח לו שישלים שנתו,
ולא יארע לו שום נזק ,והוראת חיי האדם הוא
בלילה זה:
וזה סוד הטבילה ההיא ,ארז"ל חייב אדם לטהר
א"ע ברגל ,בכל ערב י"ט ,צריך לטבול ,ויכוין
הוי"ה אהי"ה ביודי"ן גי' רגל ,וגם כוונת המקוה
גימ' אהי"ה דההי"ן .ואחר שיטבול ,יתפלל
מנחה ,ויכוין כי אותו שעה שמכין להתפלה,
שמדת המלכות עולה למקומה שהיתה קודם
הקטרוג ,ולכן יכוין בכריעה וזקיפה כמו בע"ש
בתפלתו תחלה וסוף כנ"ל בע"ש:
והענין  -כי בלילה נכנס כתר עליון דז"א ,אך
היא אינה עולה עמו ,רק מקבלת טהרה משם
במקומה ובבוקר אז גם היא עולה עד שם
ומזדווגת עמו .וז"ס הנזכר בזוהר פרשת אמור,
והענין נ"ל שכך שמעתי ממורי ז"ל ,כי הנה
ידעת איך הכתר של ז"א ,וכתר של נוקבא נעשין
ברגע א' ,והוא כי החסד שבת"ת ז"א ,היינו חסד
ג' ,נחלק לב' ,חציו עולה למעלה בכתר ,וחציו
יוצא אל האחוריים לצורך המלכות .וכאשר
עולה החסד למעלה ,אז יורד הכתר של ז"א
מלמעלה ,ויורד עד ראש ז"א ,ונתקן אז בחינת
הכתר של ז"א .נמצא ,כי בחי' החסד העולה ,היא
גורם ירידת הכתר ,והנה כתר נקרא שער הנ'
דבינה ,לפי שאין הכתר ז"א נעשה כל עצמו ,רק
מגופא דבינה כנודע ,והנה יש בה נ' שערים ,והם
סוד ה"ח ,וכשנגמר תכלית כל החסדים לכנס ,אז
יורד הכתר .נמצא ,כי הכתר כל עיקרו אינו אלא
מבחינת החסדים ,והוא אחרון שבכולם ,ולכן
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באותו החסד הנחלק ,וגורם לכתר לירד ,הוא
משפיע אל הנוקבא ,וטובלת בו ונטהרת:
והנה מה שראוי לקרות בליל שבועות ,כדי
להמשיך הכתר הנ"ל ,הוא זה ,שתקרא ג'
פסוקים ראשונים ,וג' אחרונים ,מכל סדר וסדר,
ואם נזדמן לו פרשה פתוחה מד' או ה' פסוקים,
בין בתחלת הפרשה בין בסוף הפרשה ,צריך
לקרותה .בפרשת בראשית עד לעשות ,סוף
פרשת ויכולו .וכן מכל נביא ונביא ,וכן של
כתובים ,וכבר נדפס:
(זה נמצא בס"א  -ויכוין בשמות היוצאים מהם,
שהם כ"ד קישוטי כלה ,שם אחד בכל ספר ,והוא
יוצא מאות ראשונה ואחרונה ,של תיבה שניה,
של פסוק אחרון של הספר ,אות א' נקוד קבוץ,
ושניה קמץ .ואם התיבה בת ב' אותיות היא
השם ,ובספרים שכופלים פסוק אחד ,אין השם
יוצא מפסוק הנכפל ,אלא מפסוק אחרון ממש.
ועוד יכוין שם אחד ,בתיבה שלפני תיבה אחרונה
ע"ד הראשון ,ויצרף זה השם השני עם שם
הראשון ,ויכוין אותו מצורף בשם א' של ד'
אותיות .ויכוין בו צרוף א' של אדני ,וכה יעשה
בכל הכ"ד ספרים ,בספר ראשון צירוף א' של
אדני ,ובשני השני עד כלותם .והכ"ד ספרים ,הם
ה' חומשי תורה ,ה' מגילות ,ח' נביאים ,והם -
יהושע ,שופטים ,שמואל ,מלכים ,ישעיה,
ירמיה ,יחזקאל ,ותרי עשר כחד חשיבי .והשם
יוצא מפסוק אחרון של מלאכי .וה' כתובים והם
 תהלים ,והשם יוצא מפסוק אחרון דספרחמישי ,איוב ,משלי ,ד"ה ,ודניאל עזרא ונחמיה
כחד חשיבי ,והשם יוצא מפסוק אחרון דנחמיה
ע"כ .ובכח הלימוד זה ,אנו מושכין כתר לז"א,
כמ"ש לעיל:).
(נ"א מע"ח  -צריך לקרות דניאל קודם דברי
הימים ,ואחר כל הסדר נוהגים החברים לקרות
אדרא רבא ,מן זמן הרב רבי אפרים ז"ל .אמנם
הכתובים של מגלת איכה יקרא בלחש ,כי הוא
י"ט .ותקרא הפטרה דיום א' דשבועות,
ביחזקאל ,ובחבקוק הפטורה דיום ב' ,ותכוין
בסיום כל ספר ,בהשמות היוצאין מס"ת הספרים
כ"ד ,שהם נגד כ"ד תכשיטי כלה ,הנזכר בימי
אלול ,מכתב יד מורי זלה"ה ,והניקוד אות א'
בקיבוץ ,ואות אחרונה בקמץ ,והם בסוד דע"ק
וכ"ע עתיקא ,והם התדפ עב וכו' ,ה'ד'ע'
בשורוק ,ת' פ' ב' בקמץ ,ואיני יודע מנין לו .ומה
שאני עיינתי וחקרתי הוא ,כי אלו השמות יוצאין
מר"ת ומס"ת של תיבה שנייה של פסוק אחרון
מכל ספר וספר( .מתלמידי אר"י ז"ל ,כתבו כ"ד
צרופים אחרים ,כגון בו ,ב' בשורוק ו' בקמץ,
היוצא מתיבה הסמוכה לאחרונה שבסוף הספר,
כגון בארון .בן ,ב' בשורוק בקמץ ,וכן בספר ב'
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בכל מסעיהם בל וכו' ,ב' בשורוק ל' בקמץ)
מהרי"ס ,שהם טובים להצלחה ולזכירה,
ומסוגלים מאוד לכוין בהם) ע"כ:
ובענין הטבילה של אשמורת יום השבועות
כנ"ל ,אמר לי רבי יצחק הכהן ,כי נלענ"ד שהם
אלו השמות ואיני זוכר היטיב ,והם להמשיך אל
כתר שלה ,שעושה עתה כנ"ל ע"י הטבילה ,הם
בחי' כתר זה ,והם בחי' ב' אותיות ראשונים
משם ע"ב וס"ג ,שהם יו"ד ה"י יו"ד ה"י גי' ע',
וב' מלואים של ע"ב ס"ג ,שהם מ"ו ל"ז הכל גי'
קנ"ג ,הסר מהם ב' כוללים של הב' שמות,
נשארים קנ"א כמנין מקוה ,ובמקוה הזה טובלת
הנוקבא:
צמח  -משם הרב ר"ח ז"ל ,שהיה אומר כי
בלילות הללו כמו שביעי של פסח ,וליל
שבועות ,וליל ה"ר ,מצוה לפרוש ולגלות עומק
החכמה ,לפי שבאלו הימים הזמן גרמא והוא זמן
מוכן לסודות וראוי לפרשם אז:
זה מ"כ במחזור של מורי ז"ל ,של מועדים
כמנהג האשכנזים ,בסוף חזרת עמידה דשליח
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ציבור ,ביום א' בשבועות ,שם כתוב מבחוץ,
מכת"י מורי זל"הה ,ענין זה ,וז"ל ,יום א'
דשבועות ,יקרא י"ג מדות ג"פ ,ואח"כ יאמר
רבש"ע מלא כל משאלותי וכו' ,וכן יהי רצון,
ויחזור התפילה ג"פ ,ואח"כ יאמר ג"פ ואני
תפילתי וכו' ,וכן יעשה במוסף ,וביום ב' דיוצר
ע"כ ,וכן בפסח ובסוכות .ויכוין כ"ד שמות הנ"ל
בניקודים הנ"ל .מ"ש בזוהר פרשת בראשית ,כל
שתא איקרי אל ,והשתא איקרי כבוד אל ,כי לכל
השנה אין לה שם א"ל ,אבל עתה יש לה דעת
יותר פנימי ,והוא שם ס"ג גי' כבוד א"ל ,ודעת
זה אין לה אלא בעת הזווג ,שהוא יום השבת
ויום שבועות שאז דוגמת שבת כנודע ,לכן אינו
רק יום א' ,ולא ז' ימים כמו פסח וסוכות( .א):
הגהה (א) א"מ  -וקשה ,א"כ בשמיני עצרת יהיה
ג"כ כך ,שהרי הוא ג"כ יום א' ,וא"כ היינו הך,
וצ"ע:
סוד ז' ברכות שבעמידת י"ט ,לעיל שער מקרא
קודם ,וגם ניקוד הויות שבעמידה .סוד מפני היד
שנשתלחה וכו' שם ,ע"ש כל כוונת תפלת
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מתוך כתבי בעל הסולם זצ"ל
מאמר מתן תורה לחג השבועות
מבעה"ס
ואהבת לרעך כמוך (ויקרא י״ט י״ח) רע״א זה כלל גדול בתורה (ת״כ)
שהתורה מדברת על דרך הגזמה כי ע״כ
מאמר חז״ל הזה אומר לנו ,בארוני :כי מלת
מזהירלנו התורה לא תוסיף ולא תגרע וכוי לומר
״כלל״ יורה על סכום של פרטים שמבין
לך שהדברים והחוקים נאמרו בדיוק הנמרץ.
השתתפותם יחד הועמד אותו הכלל .נמצא
כשהוא אומר על המצוה של ואהבת לרעך כמוך
ד) ואם מעט לך זה ,אומר לך ,שפשטו של
שהוא כלל גדול בתורה ,הנה עלינו להבין ששאר
המצוה הזאת של אהבת זולתו מחמיר עוד עלינו
תרי״ב המצוות שבתורה עם כל המקראות
להקדים צרכי חברינו על צרכי עצמינו ,ע״ד
שבתוכה אינם לא פחות ולא יותר רק סכום
שכתבו התו׳ בשם הירושלמי (קידושין דף כי)
הפרטים המוכנסים ומותנים בהמצוה האחת
בהפסוק ״כי טוב לו עמך״ האמור גבי עבד עברי,
הזאת של ״ואהבת לרעך כמוך״ .שאין אלו אלא
וזהו לשונם דפעמים שאין לו אלא כר אחת ,ואם
דברים מתמיהים כי זהו יצדק בהמצות שבין
שוכב עליו בעצמו ואינו נותנו להעבד הרי אינו
אדם לחבירו ,אולם איך יכול אותה המצוה
מקיים כי טוב לו עמך ,שהוא שוכב על כר
האחת להכיל ולכלכל בתוכה את כל המצות
והעבד על הארץ .ואם אינו שוכב עליו וגם אינו
שבין אדם למקום ,שהם הן עקרי התורה ורוב
מוסרו לעבדו הרי זו מדת סדום :נמצא ,שעל
מנין ובנין שלה.
כרחו צריך למסרו לעבדו והאדון עצמו שוכב על
הארץ ,עכ״ל עש״ה .ונמצינו למדים אותו הדין
ב) ואם עוד אפשר לנו להתיגע ולמצוא איזה
גם בהכתוב שלנו בהשיעור של אהבת זולתו,
דרך איך שהוא ליישב דבריהם שבכאן :הנה
שהרי גם כאן השוה הכתוב את מילוי צרכי
ערוך לעינינו מאמר שני עוד יותר בולט ,באותו
חבירו כמו מילוי צרכי עצמו ,כדוגמת כי טוב לו
הגר שבא לפני הלל (שבת לא ).ואמר לו למדני
עמך שבעבד עברי ,באופן ,שגם כאן במקרה אם
כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת,
אין לו אלא כסא אחד ולחבירו אין כסא כלל,
ואמר לו כל מה דעלך סני לחברך לא תעביד,
יוצא הפסק הלכה ,שאם הוא יושב עליו ואינו
(התרגום של ואהבת לרעך כמוך) ואידך,
נותנו לחבירו הריהו עובר על מ״ע של ואהבת
פירושא הוא ,זיל גמור :הרי לפנינו הלכה
לרעך כמוך ,כי אינו ממלא צרכי חבירו כמו
ברורה ,אשר אין לנו שום העדפה בכל התרי״ב
שהוא ממלא צרכי עצמו .ואם הוא אינו יושב
מצות ובכל המקראות שבתורה על המצוה האחת
עליה וגם אינו נותנו לחבירו ,הרי זו רשעות
של ואהבת לרעך כמוך ,כיון שאינם באים לנו
כמדת סדום :אלא שמחויב ליתנה לחבירו לשבת
רק לפרש ולאפשר לנו לקיים מצות אהבת זולתו
עליה והוא עצמו ישב על הארץ או יעמוד .ומובן
על היכנה ,שהרי אומר בפירוש ״ואידך פירושא
מעצמו ,שכן הדין אמור בכל הצרכים שמצויים
היא זיל גמור״ ,דהיינו שכל שאר התורה הם
לו וחסרים לחבירו ,ומעתה צא ולמד ,אם המצוה
פירוש של המצוה האחת הזאת שאי אפשר
הזאת היא בגדר האפשרות לקיימה?
לגמור מצות ואהבת לרעך כמוך זולתם.
ג) ובטרם נחדור לעומק הדבר יש לנו להתבונן
בהמצוה הזאת גופה כי נצטוינו ,ואהבת לרעך
כמוך ,אשר מלת ״כמוך״ ,אומר לנו שתאהב את
חבירך באותה השיעור שאתה אוהב את עצמך
לא פחות בשום פנים שבעולם זאת אומרת שאני
מחויב לעמוד תמיד על המשמר ולמלאות צרכי
כל איש ואיש ,לכל הפחות מכל האומה
הישראלית ,לא פחות ,כמו שאני עומד תמיד על
המשמר למלאות את צרכי עצמי ,אשר זה הוא
לגמרי מן הנמנעות ,כי לא רבים המה שיוכלו
ביום העבודה שלהם למלאות די צרכי עצמו
ואיך אתה מטיל עליו עוד לעבוד ולספק את
משאלות כל האומה? וזאת לא יתכן כלל לחשוב

ה) ויש לנו להבין מקודם כל ,למה נתנה התורה
ביחוד לאומה הישראלית ולא נתנה לכל באי
עולם בשוה יחד ,היש כאן ח״ו משום לאומיות?
וכמובן ,אשר רק היוצא מדעתו יכול להרהר
כזאת .ובאמת ,שכבר עמדו חז״ל בשאלה זו,
שזהו כונתם במה שאמרו ז״ל (ע״ז בי) שהחזירה
הקב״ה על כל אומה ולשון ולא קיבלוה ,כנודע,
אולם מה שקשה לדבריהם ,אם כן למה נקראנו
עם הנבחר כמ״ש בך בחר ה׳ וכוי? מאחר שלא
היה מי שהוא מאומה אחרת שירצה בה .ועוד,
שהדברים מוקשים מעיקרם ,היתכן שהקב״ה בא
עם תורתו בידו ונשא ונתן עם עמי הארצות
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הפראים ההם או ע״י נביאיו? אשר לא נשמע
מעולם כזאת ואינו מקובל על הלב כלל.
ו) אולם כשנבין היטב את מהות התורה והמצות
הנתונות לנו ואת הנרצה מקיומם ,בשיעור
שהורונו חז״ל ,שהוא תכלית כל הבריאה
הגדולה הערוכה לעינינו ,אז נבין הכל .כי
מושכל ראשון הוא ,שאין לך פועל בלי תכלית
ואין לך יוצא מהכלל הזה זולת הירודים שבמין
האנושי .או התנוקות ,וא״כ לא יסופק כלל על
הבורא יתי ,ברוממותו לאין חקר ,שלא יפעל ח״ו
דבר קטן או גדול בלי תכלית של מה .והורונו
לנו חז״ל על זה שלא נברא העולם אלא בשביל
קיום התורה ומצוות :פירוש הדבר ,כפי שבארוה
לנו הראשונים ז״ל ,כי כוונת הבורא ית׳ על
הבריאה מעת שנבראה הוא להודיע את אלקותו
לזולתו :כי דבר הודעת אלקותו הוא מגיע
להנברא במדת שפעו הנעים ההולך ומתרבה
אליו עד שיעור הרצוי .שבאלה מתרוממים
השפלים בהכרה אמיתיות להיות למרכבה אליו
ית׳ ולדבקה בו ,עד שמגיעים לשלמותם הסופי.
״עין לא ראתה אלקים זולתך״ אשר מרוב גודלו
ותפארתו של השלמות ההיא גם התורה והנבואה
נשמרו לדבר אף מלה אחת מהפלגה הזו ,כמו
שרמזו על זה חז״ל( ,ברכות ל״ד) כל הנביאים
לא נתנבאו אלא לימות המשיח אבל לע״ל עין
לא ראתה אלקים זולתיך ,כידוע הדבר למוצאי
דעת ואכמ״ל .ומתבטא השלמות הזו בדברי
התורה והנבואה ודחז״ל ,רק במלה הפשוטה
״דביקות״ .והנה מתוך גלגולה של המלה ההיא
בפיות ההמון כמעט שאבדה לה כל תוכן אולם
אם תשהא את רעיונך על המלה הזאת כרגע
קטנה ,תשאר עומד ומשתומם על גובהה
המפליאה ,כי תצייר לך הענין האלקי וחין ערכו
של הנברא השפל ,אז תוכל ערוך יחס הדביקות
מזה לזה ,ואז תבין ,למה אנו משימים את המלה
הזאת לתכלית לכל הבריאה הגדולה הזאת.
היוצא מדברינו ,אשר תכלית כל הבריאה היא,
אשר הברואים השפלים יוכלו ע״י קיום התורה
והמצות לילך מעלה מעלה הלוך ומתפתח עד
שיזכו להדבק בבוראם ית׳ וית׳.
ז) אולם כאן עמדו חכמי הזוהר ושאלו ,למה לא
בראנו מתחילה בכל אותו הרוממות הרצויה
להדבק בו ית׳; ומה היה לו ית׳ לגלגל עלינו את
כל המשא והטורח הזה של הבריאה והתורה
ומצות? והשיבו ,דמאן דאכיל דלאו דיליה בהית
לאסתכולא באפיה וכו׳ :פירוש ,כי מי שאוכל
ונהנה מיגיע כפיו של חבירו מפחד הוא להסתכל
בתואר פניו ,כי נעשה מושפל והולך עי״ז עד
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שאובד צורתו האנושיות :ומתוך שבהנמשך
משלימותו ית׳ ויתעלה לא יתכן שימצא בו בחי׳
חסרון מאיזה צד ,לכן הניח לנו מקום להרויח
בעצמינו את רוממותינו הנרצה על ידי מעשה
ידינו בתורה ומצוות .ודברים אלו המה עמוקים
מכל עמוק .וכבר בארתי אותם במתכונתם
בספרי פנים מסבירות לעץ החיים בענף
הראשון ,וכאן אפרשם בקצרה ,שיהיו מובנים
לכל נפש.
ח) כי הדבר הזה דומה ,לעשיר אחד שקרא
לאדם מן השוק ומאכילו ומשקהו ומעניק אותו
מכסף וזהב וכל חמדה יום יום ,וכל יום מרובים
מתנותיו על הקודם לו וכן מוסיף והולך; לסוף
שאלוהו העשיר אמור לי אם כבר נתמלא כל
משאלותיך? וענהו ,עדיין לא נתמלאו כל
מבוקשי ,כי מה טוב ומה נעים היה לי ,אם כל
הרכוש והחמודות הללו הגיעני על ידי עסקי
עצמי כמו שהגיעו אליך ,ולא להיות בתור מקבל
מתחת מתנת ידיך בחסד; ויאמר לו העשיר ,א״כ,
לא יברא עוד איש שיוכל למלאות משאלותיך,
ודבר זה טבעי הוא ,כי הגם שמצד אחד הוא
טועם תענוג גדול ,ומוסיף והולך כפי שיעור
ריבוי מתנותיו ,הנה יחד עם זה מצד השני קשה
לו לסבול מבושה את ריבוי ההטבה הזו,
שהעשיר הולך ומרבה עליו בכל פעם :כי חוק
טבעי הוא בעולם ,שהמקבל מרגיש כמין בושה
ואי סבלנות בעת קבלתו המתנת חנם מאת הנותן
מחמת חסדיו ורחמיו עליו .ומכאן נמשך לנו חוק
שני ,שלא יצוייר בעולם מי שיוכל למלאות
חפצי חבירו במילואם כי סוף סוף לא יוכל ליתן
לו את האופי והצורה של קנין עצמיית ,שרק
עמה נשלם כל ההרחבה מכל השלימות הרצויה
והנה זה אמור רק כלפי הנבראים ,מה שלא יתכן
ומתאים כלל כלפי שלימותו הנעלה ית׳ וית׳.
וזהו שהכין לנו ,ע״י היגיעה והטרחא להמציא
את רוממותינו בעצמינו ע״י העסק בתורה
ומצות ,כי אז כל העונג והטוב המגיע לנו ממנו
ית׳ דהיינו כל הכלול בדבר דבקותו ית׳ .יהיה כל
זה בבחי׳ קנין עצמינו ,שהגיע לנו ע״י מעשה
ידינו שאז אנו מרגישים עצמינו בבחינת בעלים
בדבר ,שאין לנו טעם של שלימות זולתה,
כמבואר.
ט) אמנם כן ראוי לנו להתבונן בעיקרו ומקורו
של חוק טבעי הזה ,ומבטן מי יצא לנו הפגם
בושה והאי סבלנות הזה ,שאנו מרגישים בעת
קבלת החסד ממי שהוא? אולם דבר זה מושכל
מחוק הידוע לחכמי הטבע אשר כל ענף טבעו
קרובה ושוה אל שורשו ,וכל הענינים הנהוגים

00
אור הסולם :מרכז מורשת בעל הסולם www.orhasulam.org

אור הסולם :מרכז מורשת בעל הסולם www.orhasulam.org
בהשורש יתרצה בהם גם הענף שלו ויאהב
אותם ויחמודם ויפיק תועלתו מהם ,ולעומתם,
כל הענינים שאינם נהוגים בהשורש ,גם הענף
שלו מתרחק מהם לא יוכל לסובלם וגם ניזוק
מהם .וחוק זה מצוי בין כל שורש וענף שלו ולא
יעבור .ומכאן נפתח לנו פתח להבין המקור
מכללות התענוגים והיסורים הקבועים בעולמינו,
כי מתוך שהשי״ת וית׳ הוא השורש לכל בריותיו
אשר ברא ,לפיכך כל הענינים הכלולים בו ית׳
ונמשכו לנו הימנו בהמשכה ישרה ,יבושמו לנו
וינעמו לנו :משום שטבעינו קרובה לשורשינו
ית׳; וכל הענינים שאינם נוהגים בו ית׳ ,ולא
נמשכו לנו הימנו בהמשכה ישרה זולת על פי
קוטבה של הבריאה עצמה ,יהיו אלה נגד הטבע
שלנו .ויהיה קשה לנו לסובלם ,דהיינו ,אנו
אוהבים המנוחה ,ושונאים מאד את התנועה ,עד
שאין אנו עושים שום תנועה אם לא להשגת
המנוחה :והיה זה ,בשביל שהשורש שלנו איננו
בעל תנועה זולת בעל המנוחה ,ואין תנועה ח״ו
נוהגת בו כלל ,ולפיכך יהיה זה גם כן ,נגד
טבעינו ושנואה לנו .ועד״ז ,אנו אוהבים מאד את
החכמה ואת הגבורה ואת העושר וכו׳ :שהוא
משום שכל אלה כלולים בו ית׳ שהוא שורשינו,
וע״כ שונאים אנו מאד את הפוכם ,כמו הסכלות
והחלשה והעניות :משום שאינם מצויים כלל
ועיקר בהשורש שלנו שזהו העושה להרגשתינו
מאום ושנוא וגם מכאובים לאין לסבול.
י) והיא הנותנת לנו הטעם הפגום הזה של בושה
ואי סבלנות בעת שאנו מקבלים איזה דבר
מאחרים בתורת חסד ,להיות הבורא ית׳ אין
בחוקו ח״ו שום ענין של קבלת טובה ,כי ממי
יקבל? ומתוך שאין הענין הזה נהוג בשורשינו
ית׳ ע״כ הוא מאוס ושנוא לנו ,כאמור :ולעומתו,
אנו מרגישים תענוג ונועם רך בעת כל השפעה
שאנו משפיעים לזולתנו ,להיות דבר זה נוהג
בשרשינו ית׳ ,שהוא המשפיע לכל.
יא) עתה מצאנו פתח עינים להסתכל בדבר
תכלית הבריאה של ״ולדבקה בו״ בפרצופו
האמיתי ,שכל ענין הרוממות והדביקות הזה
המובטח לנו ע״י מעשה ידינו בתורה ומצוות,
אינו לא פחות ולא יותר ,אלא דבר השואת
הענפים לשורשם ית׳ ,אשר כל הנעימות והעידון
וכל נשגב ,נעשה כאן ,דבר נמשך טבעי מאליו,
כמו שנתבאר לעיל ,שענין התענוג אינו יותר רק
השואת הצורה ליוצרה ,ובהיותנו משתוים
בעינינו לכל מנהג הנוהג ומצוי בשורשנו הרי
אנו מצויים בתענוגים ,וכל ענין שיארע לידנו
מהענינים שאינם בנמצא בשורשנו ,הרי נעשה
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מושג זה לבלי לסבול ולגועל נפש או למכאובים
ממשיים ,כפי אשר יתחייב מהמושג ההוא.
ונמצא מאליו ,אשר כל תקותינו ,תלוי ועומד
בשיעור השואת צורתינו לשורשנו ית׳ וית׳.
יב) ואלה הם דברי חז״ל (מ״ר פמ״ד) בשאלתם,
וכי מה איכפת לי׳ להקב״ה למי ששוחט מן
הצואר או מי ששוחט מן העורף הוי לא נתנו
המצות אלא לצרף בהם את הבריות עכ״ל
והצירוף הזה ,פירושו הזדככות הגוף העכור
שזהו התכלית היוצא מקיום התורה והמצות
כולנה :מפני שעייר פרא אדם יולד ,כי כשיוצא
ונולד מחיק הבריאה הוא מצוי בתכלית הזוהמא
והשפלות ,שפירושם ,הוא ענין רבוי גדלות
אהבה עצמיית הנטבע בו ,אשר כל תנועותיו
סובבים בחזקה על קוטבו עצמו ,מבלי ניצוצי
השפעה לזולתו ולא כלום :באופן ,שאז נמצא
במרחק הסופי מן השורש ית׳ וית׳ ,דהיינו מן
הקצה אל הקצה ,בהיות השורש ית׳ כולו
להשפיע בלי שום ניצוצי קבלה כלל וכלל ח״ו,
ואותו הנולד נמצא כולו במצב של קבלה לעצמו
בלי שום ניצוצי השפעה ולא כלום ,וע״כ נבחן
מצבו בנקודה התחתונה של השפלות והזוהמא
המצויה בעולמינו האנושי .וכמו שהוא הולך
וגדל ,כן יקבל מהסביבה שלו שיעורים חלקיים
של ״השפעה לזולתו״ וזהו ודאי תלוי בערכי
התפתחות הנמצאים באותה הסביבה .והנה גם אז
מתחילים לחנכו בקיום תורה ומצות לאהבת
עצמו  -משום שכר בעוה״ז ועוה״ב ,המכונה
״שלא לשמה״ :כי אי אפשר להרגילו באופן
אחר .וכשגדל ובא בשנים ,אז מגלים לו איך
לבא לעסק המצוות לשמה ,שהוא רק בכונה
מיוחדת רק לעשות נ״ר ליוצרו :כמ״ש הרמב״ם
שלנשים וקטנים אין לגלות את העסק בתורה
ומצות לשמה ,כי לא יוכלו שאתו רק כשנגדלים
וקונים דעת ושכל אז מלמדים אותם לעשות
לשמה .וכמ״ש ז״ל ,מתוך שלא לשמה בא
לשמה ,שהוא המוגדרת בהכונה לעשות נ״ר
ליוצרו ולא לשום אהבה עצמיית ,יהי׳ מה שיהי׳.
וע״י סגולה הטבעיית שבעסק התורה ומצוות
לשמה אשר נותן התורה ידעה ,כמ״ש ז״ל
(קידושין ל׳) שהקב״ה אומר בראתי יצה״ר
בראתי תורה תבלין ,הרי נמצא הנברא ההוא
הולך ומתפתח ופוסע אל על בדרגות ומעלות
הרוממות האמורה ,עד שמספיק לאבד מקרבו כל
הניצוצין של אהבה עצמיית ,וכל מצותיו שבגופו
מתרוממים ועושה את כל תנועותיו רק להשפיע
באופן אשר אפילו ההכרחיית שהוא מקבל ,זורם
ג״כ לכונת ההשפעה ,כלומר כדי שיוכל
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להשפיע .וזהו אמרם ז״ל לא נתנו מצוות אלא
לצרף בהם את הבריות.
יג) ואם אמנם נמצאים ב׳ חלקים בהתורה :א׳
מצות הנוהגים בין אדם למקום ית׳ ,ב׳ מצות
הנוהגים בין אדם לחבירו .הנה שניהם לדבר
אחד מתכונים דהיינו כדי להביא הנברא לידי
המטרה הסופית של הדביקות בו ית׳ כמבואר.
ולא עוד אלא אפילו צד המעשית שבשניהם הוא
ג״כ בחינה אחת ממש כי בשעה שעושה מעשהו
״לשמה ולא לשום תערובות של אהבה עצמית
דהיינו בלי שום הפקת תועלת של מה בעדו
עצמו ,אז לא ירגיש האדם שום הפרש במעשהו:
בין אם הוא עובד לאהבת חבירו בין אם עובד
לאהבת המקום ית׳ ,משום שחוק טבעי הוא לכל
בריה שכל הנמצא מחוץ למסגרת גופו עצמו הוא
אצלו כמו ריקנית ובלתי מציאות לגמרי ,וכל
תנועה שאדם עושה לאהבת זולתו הוא עושה זה
בעזרת אור חוזר ואיזה גמול שסופו לחזור אליו
ולשמשו לתועלתו עצמו ,ולפיכך ,אין המעשים
כגון אלו ,יוכלו להקרא בשם ״אהבת זולתו״
משום שנידון על שם סופו ,ודומה לשכירות
שאינה נשלמת אלא לבסוף ומכל מקום אין
מעשה השכירות נחשבת לאהבת זולתו אולם
לעשות איזה תנועה וטרחא משום אהבת זולתו
לגמרי דהיינו בלי נצוצי אור חוזר ושום תקוה
של איזה גמול שישוב אליו ,זהו מצד הטבע
לגמרי מן הנמנעות .ועל כיוצא בזה אמרו בזוהר
על אומות העולם ,כל חסד דעבדין ,לגרמייהו
הוא דעבדין :פירוש ,כל מה שהמה מתחסדים עם
חבריהם או בעבדות אלהיהם אין זה משום
אהבת זולתם אלא משום אהבה עצמיית ,והוא
משום שדבר זה הוא מחוץ לדרך הטבע כמבואר.
וע״כ רק מקיימי התורה ומצות מוכשרים לדבר
זה ,שבהרגיל את עצמו לקיים את התורה ומצות.
לעשות נ״ר ליוצרו ,אז לאט לאט נפרש ויצא
מחיק הבריאה הטבעית וקונה טבע שני ,שהוא
אהבת זולתו האמורה .וזהו שהביא לחכמי הזוהר
להוציא את אומות העולם מדבר אהבת זולתו
מכל וכל .ואמרו כל חסד דעבדין לגרמייהו הוא
דעבדין ,משום שאין להם ענין עסק בתורה
ובמצות לשמה ,וכל דבר עבדות לאלהיהם הוא
משום שכר והצלה בעוה״ז ובעוה״ב כנודע,
ונמצא גם עבדותם לאלהיהם הוא משום אהבה
עצמיית ,וממילא לא יארע להם לעולם שום
פעולה שיהיה מחוץ למסגרת גופם עצמם,
שיוכלו התרומם בשבילה אפילו כחוט השערה
ממעל לקרקע הטבע.
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יד) והננו רואים בשתי עינינו ,אשר כלפי העוסק
בתורה ומצות לשמה ,הנה אפילו מצד המעשיות
שבתורה אינו מרגיש שום הפרש בב׳ חלקי
התורה :כי בטרם שמשתלם בהדבר ,הכרח הוא,
שכל פעולה לזולתו הן להשי״ת והן לבני אדם
מורגש אצלו כמו ריקנית לבלי מושג ,אולם ע״י
יגיעה גדולה נמצא עולה ומתרומם לאט לאט
לטבע שני ,כנ״ל ,ואז תיכף זוכה למטרה
הסופית ,שהוא הדביקות בו ית׳ כמבואר .וכיון
שכן הוא ,הנה הסברה נותנת אשר אותו חלק
התורה הנוהג בין אדם לחבירו ,הוא היותר
מסוגל בשביל האדם להביאו להמטרה הנרצה,
משום שהעבודה במצוות שבין אדם למקום ית׳
הוא קבוע ומסויים ואין לו תובעים ,והאדם
מתרגל בו בנקל וכל שעושה מחמת הרגל כבר
אינו מסוגל להביא לו תועלת כנודע .משא״כ
המצות שבין אדם לחבירו הוא בלתי קבוע ובלתי
מסויים והתובעים מסבבים אותו בכל אשר יפנה,
וע״כ סגולתם יותר בטוחה ומטרתם יותר
קרובה.
טו) עתה נבין בפשיטות דברי הלל הנשיא להאי
גיורא ,אשר עיקר הקוטב שבתורה הוא ואהבת
לרעך כמוך ויתר תרי״ב מצות הם פירוש והכשר
אליה (כנ״ל אות ב׳) .ואפילו המצוות שבין אדם
למקום הם ג״כ בכלל הכשר המצוה הזו .להיותה
המטרה הסופית היוצא מכל התורה והמצוות,
כמ״ש ז״ל לא נתנו תורה ומצות אלא לצרף בהם
את ישראל (כנ״ל אות י״ב) ,שהוא הזדככות
הגוף ,עד שקונה טבע שני המוגדרת באהבת
זולתו ,דהיינו המצוה האחת של ואהבת לרעך
כמוך ,שהיא המטרה הסופית בהתורה ,אשר
אחריה זוכה תיכף לדביקותו ית׳ .ואין להקשות
למה לא הגדיר זה בהכתוב ואהבת את ה׳ אלקיך
בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך ,כי זהו עשה
מטעם המבואר לעיל ,אשר באמת כלפי האדם
הנמצא עוד בטבע הבריאה אין הפרש לו כלל בין
אהבת השי״ת לאהבת חבירו ,משום שכל
שמזולתו הוא אצלו בגדר בלתי מציאת ,ומתוך
שאותו הגר ביקש מהלל הנשיא שיסביר לו
כללות הנרצה מהתורה כדי שיהיה מטרתו
קרובה לבוא ולא ירבה בדרך הליכה כאמרו
למדנו כל התורה כולה על רגל אחת ע״כ הגדיר
לו באהבת חבירו משום שמטרתה יותר קרובה
ומהירה להגלות (כנ״ל אות י״ד) משום ששמורה
מטעותים ומשום שיש לה תובעים.
טז) ובהאמור מצאנו הפתח להבין במה שעמדנו
לעיל (אות ג׳ וד') בעיקר תוכנה של המצוה
הזאת ״ואהבת לרעך כמוך״ איך מחייבנו התורה
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בדבר שהוא מהנמנעות לקיומה? עש״ה .אכן
השכיל ,שמטעם הזה לא ניתנה התורה לאבותינו
הק׳ אברהם יצחק ויעקב ,אלא נמשך הדבר עד
יציאת מצרים ,שיצאו והיו לאומה שלימה בת
שש מאות אלף איש מעשרים שנה ולמעלה,
אשר אז נשאלו ,אם כל אחד מהאומה מסכים
לעבודה הנשגבה הזאת ,ואחר שכל אחד ואחד
מהאומה הסכים בכל לב ונפש להדבר ,ואמר
נעשה ונשמע ,אז נעשה הדבר הזה שהוא כללות
התורה לאפשר לקיימה ,שיצאה מגדר הנמנעות
ובאה לגדר האפשרות .כי זהו ודאי גמור ,אם
שש מאות אלף איש מסתלקים מכל עסקיהם
לצרכי עצמם ואין להם שום עסק בחייהם רק
לעמוד על המשמר תמיד שלא יחסר שום צורך
לחבריהם ,ולא עוד אלא שיעסקו בזה באהבה
עצומה בכל לבבם ונפשם ככל גדרה של המצוה
״ואהבת לרעך כמוך״ ,אז ברור בלי שום ספק,
שאפס כל צורך מכל יחיד מחברי האומה לדאוג
מה בשביל קיומו עצמו .ונעשה משום זה מופנה
גמור משמירת קיומו עצמו ,ויכול לקיים בנקל
את המצוה של ואהבת לרעך כמוך בכל אותם
התנאים המבוארים באות ג׳ ודי .כי איך יפול לו
איזה פחד כרגע על קיומו עצמו ,בה בשעה
ששש מאות אלף איש אוהבים נאמנים עומדים
על המשמר הכן בהשגחה עצומה שלא יחסר לו
כלום מצרכיו .ולפיכך ,אחר שכל חברי האומה
הסכימו לדבר ,תיכף ניתנה להם התורה ,כי עתה
המה נעשו מוכשרים לקיימה .אמנם מקודם
שבאו ונתרבו לשיעור אומה שלימה ,ואין צריך
לומר בזמן האבות שהיו רק יחידים בארץ ,לא
הוכשרו באמת לקיים התורה על אופנה הרצוי,
כי במספר קטן של אנשים אי אפשר אפילו
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להתחיל בענין עסק המצות שבין אדם לחבירו
כפי הקוטב של ואהבת לרעך כמוך ,כמבואר
באות ג׳ ודי ,ולפיכך לא ניתנה להם התורה.
יז) ובהאמור נתרחבנו להבין מאמר אחד מהיותר
מתמיהים שבמאמרי חז״ל דהיינו ,במה שאמרו
אשר כל ישראל ערבים זה לזה ,שלכאורה הוא
בלתי מוצדק בתכלית ,כי היתכן אם מי שהוא
חוטא איזה עבירה ומכעיס את קונו ואין לי שום
הכרות ושייכות עמו ,יגבה הקב״ה את חובו
ממני .ומקרא כתוב לא יומתו אבות על בנים וגו',
וכן איש בחטאו ימותו וגו' .ואיך אומרים ,אשר
אפילו הנכרי לי לגמרי שאיני מכיר לא אותו ולא
את מקומו ,נמצאתי ערב בחטאיו? והמעט לך זה,
קח וראה במסכת קידושין דף מ״א ע״ב ,וזה
לשונם ,רבי אליעזר ברבי שמעון אומר לפי
שהעולם נידון אחר רובו ,והיחיד נידון אחר
רובו ,עשה מצוה אחת אשריו שהכריע את עצמו
ואת העולם לכף זכות ,עבר עבירה אחת אוי לו
שהכריע את עצמו ואת העולם לכף חובה.
שנאמר וחוטא אחד יאביד טובה הרבה עכ״ל.
והנה עשאוני ר״א בר״ש ערב גם בשביל העולם
כולו .שנמצא לדעתו ,אשר כל בני העולם
ערבים זה לזה ,וכל יחיד במעשיו יגרום זכות או
חובה לכל העולם כולו ,שזהו תמיהא ע״ג
תמיהא .אולם לפי המתבאר לעיל הרי דבריהם
ז״ל ,מובנים ומוסכמים בתכלית הפשיטות ,כי
הנה הוכחנו לעינים אשר כל פרט ופרט
מהתרי״ג מצות שבתורה סובבים על קוטבה של
המצוה האחת של ואהבת לרעך כמוך .ונתבאר,
שקוטב זה אינו בגדר של קיום זולת באומה
שלימה שכל חבריה מוכנים לדבר.

פרי חכם על התורה
פרשת יתרו
מצות עשה ,אנכי הוי' אלקיך
ידוע שבני ישראל תבעו( ,מכילתא יתרו יט ט)
"רצוננו לראות את מלכנו" .ולא אמרו בוראנו,
אלא מלכנו ,פירוש ,כדי לעבוד ולשרת לפניו ית'
וית' ,ולכן באה להם ההבטחה במתן תורה,
(שמות יט ו) "ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי
קדוש" .פירוש ,רואי פני המלך ,וגם לא יפסידו
הקדושה הנפלאה ,שזה מפלאות תמים דעים ,וזה
סוד( ,מכות כד" ).אנכי ולא יהיה לך ,מפי
הגבורה שמענום" .כי הקדוש ברוך הוא ,צמצם

שכינתו בתחתונים ,עד מדרגת הר סיני ,וכל בני
ישראל ראו כבודו יתברך פנים בפנים ,וגם ראו,
(שמות כד יז) "ומראה כבוד הוי' כאש אכלת
בראש ההר" .ושמעו דברות הוי' ,אשר מהפחד
הזה( ,עי' שבת פח ):יצאה נשמתם ,וחזרו
לאחוריהם שנים עשר מיל ,ואף על פי כן ,היו
מלאכי השרת מחיים אותם ,ושמעו שתי
הדברות ,אנכי ולא יהיה לך בדבור אחד ,וכל
האורות איש לא נעדר אחזו בהם ביחוד הוי'
אלקים ,כשלהבת הקשורה בגחלת.
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וזה עניין( ,שמות יט טז) "ביום השלישי".
פירוש ,כי מתחילה( ,תהלים קלט יב) "ולילה
כיום יאיר" .כמו שכתוב( ,שמות יב נא) "בעצם
היום הזה" .ואחר כך היה צמצום ,כמו שכתוב,
(יחזקאל א ד ,כז) "ונגה לו סביב" .ואחר כך
מחמת חטא הסתלק ,גם הנוגה ,והיתה חשכה
גדולה ,דהיינו ,לילה .אבל( ,מכילתא יתרו פ"ה)
בשעת מתן תורה נגלה עליהם הקב"ה ,כזקן מלא
רחמים ,בלי תערובת דינים כלל ,אז חזרה
החשכה לנוגה ,והנוגה כאור .וזה סוד( ,זכריה יד
ז) "יום אחד הוא יודע להוי' לא יום ולא לילה
והיה לעת ערב יהיה אור" .דהיינו ,ששב הכל
ליום ואור ,וזה סוד ,השלישי שכולל שני
הקצוות ,והבן.
פירוש ,שעניין (אבות פ"ד מ"ב) "שכר מצוה
מצוה" .הוא תענוג ושמחה נפלאה ,כמו שאמרו,
אין שמחה כהתרת הספיקות ,ויש תרי"ג
חסרונות ,דהיינו ,חלקים שצריכים התרה,
לפתור אותם לטובה ,וכשזוכה לקיים מצוה אחת
כהלכתה ,נפתר לו ספק אחד ,ואחר כך מתעורר
ונמשך לו ספק שני ,ואחר כך קיומה( ,של
מצוה) עד שנשלם בכל התרי"ג מצוות ,והרי
הנשמה זו שלימה לקונה
ואותו קבלת שכר ,אינו דומה כלל לשמחה
ותענוג של התרת ספיקות ,כנ"ל .כי באותו
תענוג מתפרנסת בהיותה חסרה ,כמו שאמרו,
(עי' סנהדרין ק ):שהקב"ה נותן כח לרשעים
לקבל עונשם .ודו"ק ,כי יש בתענוגים אלו פגם
בושת שצריך להעבירו כמבואר ,אבל אחר
הטהרה מפגם זה זוכה לתענוג תמידי ,עין לא
ראתה ,בדרך הבית קבול שלה.

ויסעו מרפידים
בשעת הנפילה האדם רואה בשני עיניו שאפס כל
תחבולה ,וישועתו לגמרי למעלה מהטבע ,ובעת
שנושע מיד רואה סדרי הטבע בפשיטות שגרמו
לו ישועתו.
והטעם ,כי האדם במצבו נמצא כחומר ביד
היוצר ,ועיקר נפילתו הוא בדעת ישועתו ,נפלאו
מעיניו( ,תמורה כה ):ו"גיטו וידו באין כאחת".
שהידיעה מנפילתו זו היא נפילתו ,והרגש
הריחוק מסדרי הטבע הוא מדת גדלות
שבנפילתו.
ולהפך בהתקרב לו ישועתו ,הרי סדרי הטבע
התקרבו לו ,וכפי קרבת סדרי הטבע כן גודל
הישועה ,כי במציאה וירושה אין הצלחה ,וגם
כאן" ,גיטו וידו באין כאחת" .ממש.
וז"ע( ,שמות יט ב) "ויסעו מרפידים ויבאו מדבר
סיני" .באותו היום נסעו באותו היום באו.
כלומר" ,גיטו וידו באין כאחת" .בלי הפרש רגע
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כי הנסיעה מרפיון ידים היא הביאה למקום
קבלת התורה.
וז"ע( ,שם יז יג) "ויחלש יהושע את עמלק" וכו'.
וקשה למה לא הרגו לגמרי? אלא התורה היא
נצחית ,והתבאר ,כי הביאה תלויה ומתיחדת
בנסיעה מרפידים ,וא"כ אם היה הרגו היתה
נפסקת הביאה ,ומתוך יגדיל תורה ויאדיר .ע"כ
נשאר נחלש כפי אמת מידת הנסיעה .וז"ס,
"כתוב זאת בספר ושים באזני יהושע" .תורה
שבכתב ותורה שבעל פה( .עי' מגל"ע אופן פו)
כי כ"ח עתים יד לטובה ,יד להיפך ,ויד שלהיפך
המה על כסא הוי' להשלימה ,שה"ס ,א' דכסא,
ו"ה דהוי'( ,וז"ס אתה הו'א' ,א' דכסא ,ה"ו
דהוי') שאינם מתגלים ,אלא ע"י י"ד שמאל ,י"ד
עתים דלהיפך ,וה"ס( ,רמב"ם ה"ת פ"ד ה"א)
"מפני היד שנשתלחה במקדשך" .אשר ע"י
הרפיון ידים ,הנמשכים מי"ד שמאל ,יתכן,
"ויסעו מרפידים" .בכל הדורות ,כדי לקבל כל
חלקי נשמות ישראל .וז"ס" ,מלחמה להוי'
בעמלק מדר דר" .דהיינו כנ"ל ,שבמלחמה זו,
ונסיגה מרפידים הנשאר לדורות ,מתגלה א'
דכסא ,וה"ו דהוי' .וז"ס( ,סוכה פ"ד מ"ה) "אני
והו הושיעה נא".
וז"ס( ,שם כ ב) "אנכי הוי' אלקיך" .ודרשו
חז"ל( ,שבת קה" ).אנכי נוטריקון ,אנא נפשי
כתיבת יהבית" .שהוא פלא ,ויובן עם האמור ,כי
במעמד הקדוש נתקן לשעתו ,הא' דכסא ,שה"ס
א' דאנכי .וה"ו ה"ס" ,הוי' אלקיך" .ששמעו
בשלימות.
ועיקר התיקון הוא בא' דכסא ,בסוד 'אני'.
כמ"ש( ,דברים לב לט) "ראו עתה כי אני ,אני
הוא" .כלומר ,אני כולל שני התיקונים' ,אני'
'והו'.
וזה שנגלה להם במעמד הקדוש ,אני בעצמי
"כתבית יהבית" .דהיינו" ,כתב זאת זכרון
בספר" .בתורה שבכתב 'יהבית' .ה"ס" ,ושים
באזני יהושע" .בסוד תורה שבעל פה ,כל זה,
"אנא נפשי" .כולל הכל.
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מתוך כתבי הרב"ש זצ"ל

כתבי הרב"ש זצ"ל
שמעתי ברכת שלום
מאמר רז'
ענין הגבלה
ו' עש"ק א' סיון תש"ג
[והגבלת את העם סביב לאמר השמרו לכם
עלות בהר] (שמות יט ,יב)
ענין הגבלה ,הוא להגביל את מצבו שבו הוא
נמצא ולא לרצות גדלות ,אלא במצב הנוכחי
שבו הוא נמצא הוא רוצה להשאר לנצחיות .וזה
נקרא דביקות תמידית .ולא חשוב שיעור
הגדלות שיש לו ,אלא אפילו שתהיה הקטנות
הכי קטנה .ואם זה מאיר לנצחיות ,נקרא זה
שזכה לדביקות תמידית .משא"כ מי שמשתוקק
ליותר גדלות נקרא זה מותרות.
וזה סוד "בכל עצב יהיה מותר" ,היינו שהעצבות
המגיעה לאדם היא בסיבת שמשתוקק למותרות.
וזה סוד שכשבאו ישראל לקבל התורה ,הוליכם
משה לתחתית ההר ,כמו שכתוב "ויתיצבו
בתחתית ההר" (הר פירושו הרהורים) ,שמשה
הוליכם לסוף המחשבה וההבנה והשכל ,שאין
מדרגה למטה הימנה .ורק אז שהסכימו על מצב
כזה ללכת בו בלי שום נדנוד ותנועה ,אלא
להשאר במצב כזה כאילו היתה להם גדלות הכי
גדולה  -ולגלות על זה שמחה  -אז יכל משה
לתת להם את התורה.
שזה סוד "עבדו את ה' בשמחה" .היינו ,כי בזמן
הגדלות לא שייך לומר שניתנה להם עבודה
שיהיו בשמחה ,כי בזמן הגדלות השמחה באה
מאליה ,אלא על זמן הקטנות ניתנה להם עבודה
של שמחה .ואז בזמן הקטנות ,שתהיה להם
שמחה אע"פ שהם מרגישים קטנות ,זוהי עבודה
גדולה.
וזה נקרא "עיקר אצילותה של המדרגה" ,שהוא
בחי' קטנות ,ובחינה זו צריכה להיות בקביעות.
והגדלות היא רק תוספת .וצריכים להשתוקק על
העיקר ולא על התוספות.
מאמר רח'
מתן תורה וקבלת התורה
בסעודת ליל שבועות תש"ח
ענין מתן תורה שהיה במעמד הר סיני ,אין
הפירוש שאז נתנה התורה פעם אחת ואחר כך
נפסקה ,אלא אין העדר ברוחניות ,כי זה ענין
נצחי שאינו נפסק ,ומצד הנותן אין שינוי ,אלא
כל השינויים תלויים במקבלים .לכן היות שעתה
אין אנו מוכשרים לקבל ,אנו אומרים שההפסק

הוא מצד העליון ,משא"כ אז במעמד הר סיני היו
כלל ישראל מוכנים לקבלת התורה ,כמו שאמרו
חז"ל על הפסוק" :ויחן שם ישראל נגד ההר -
כאיש אחד בלב אחד" ,שהיתה אז הכנה מצד
הכלל ,שלא היתה להם אלא רק כוונה אחת,
מחשבה אחת ,שהיא קבלת התורה .אבל מצד
הנותן אין שינויים ,והוא תמיד נותן ,כמו שכתוב
בשם הבעש"ט שהאדם מחויב כל יום לשמוע את
עשרת הדברות על הר סיני.
התורה נקראת סם החיים וסם המות ,ויש להבין,
איך שייך לומר ב' הפכים בנושא אחד?
ויש לדעת שאין אנחנו יכולים להשיג שום
מציאות כפי שהיא לעצמה ,אלא לפי הרגשתנו,
והמציאות כשלעצמה לא מענינת אותנו כלל .לכן
את התורה כשלעצמה אין אנו משיגים כלל ,רק
אנו משיגים הרגשים ,וכל ההתפעלות שלנו היא
רק לפי הרגשתנו.
לכן בזמן שהאדם לומד תורה ,והתורה מרחקת
אותו מאהבת ה' ,ודאי שהתורה הזו נקראת סם
המות .וכן להפך ,אם התורה הזו שהוא לומד
מקרבת אותו לאהבת ה' ודאי שזה נקרא סם
החיים .אבל התורה בעצמה ,זאת אומרת מציאות
התורה כשלעצמה בלי חשבון התחתון שצריך
להשיגה ,נבחנת לאור בלי כלי ,שאין שם שום
השגה .לכן כשמדברים מהתורה  -הכוונה על
ההרגשים שהאדם מקבל מהתורה ,שרק זה
קובע את המציאות אצל הנבראים.
ובזמן שהאדם עובד לתועלת עצמו ,נקרא זה
'שלא לשמה' .אבל מתוך שלא לשמה באים
ללשמה .לכן אם האדם עדיין לא זכה לקבלת
התורה ,אז הוא מקוה לשנה הבאה שאז יזכה
לקבלת התורה( .אבל לאחר שהאדם זכה
לבחינת השלמות דלשמה ,אז כבר אין לו עוד
מה לעשות בעולם הזה ,כיון שכבר תיקן את
הכל שיהיה בשלמות)
ולכן בכל שנה ושנה יש זמן קבלת התורה,
מטעם שהזמן הוא מוכשר לאתערותא דלתתא,
משום שאז מתעורר הזמן שהיה מגולה אצל
התחתונים האור של מתן תורה ,לכן יש
התעוררות למעלה שנותנת כח לתחתונים
שיוכלו לעשות את הפעולה של הכשרה לקבלת
התורה ,כמו שהיו אז מוכנים לקבלת התורה .אי
לזאת ,אם הוא הולך על דרך שהשלא לשמה
תביא לו את הלשמה ,אז הוא הולך על דרך
האמת ,והוא צריך לקוות שסוף־כל־סוף הוא
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יזכה לבוא לשמה ויזכה לקבלת התורה ,אז
נבחנת אצלו התורה לסם החיים ,מפני שהיא
מקרבת אותו לבחינת החיים.
אבל צריך להזהר שהמטרה תהיה תמיד לנגד
עיניו ,אחרת הוא ילך בקו הפוך ,משום שהגוף
שורש הוא לבחינת מקבל ,לכן הוא מושך תמיד
לשורשו ,שהוא דוקא בעל מנת לקבל ,שהוא
הפך מהתורה שנקראת עץ חיים ,לכן התורה
נבחנת אצלו לבחינת סם המות.
מאמר רט'
טעם שנקרא חג הביכורים מתן תורה
שבועות תרצ"ט ירושלים
מקשה :למה שינו רז"ל מלשון הכתוב ,לקרות
את חג העצרת בשם "מתן תורתנו" ,על אף
שבתורה נדגש חג הזה בשם הבאת ביכורים,
כמ"ש" :וביום הביכורים" ,ובאו רז"ל וקראוהו
בשם מתן תורתנו.
והענין הוא ,דרז"ל לא שינו כלום ,רק באו
לפרש את ענין הביכורים.
דהנה כתוב "יעלוז שדי וכל אשר בו אז ירננו כל
עצי יער" .וההפרש בין שדה ליער הוא ,שהשדה
הוא שעושה פירי ,ויער הוא אילני סרק ,שאינו
עושה פירי .וביאור הדבר הוא ,שענין שדה נק'
בחי' מלכות ,שהוא בחי' קבלת עול מלכות
שמים ,שהוא ענין אמונה למעלה מהדעת .אבל
כמה הוא שיעור האמונה? לזה יש מדידה ,דהיינו
שהיא צריכה למלאות ממש באותו שיעור כמו
הידיעה .ואז נק' "שדה אשר ברכו ה'" ,היינו
שעושה פירי ,שרק על דרך זו הוא יכול להדבק
בו ית' ,יען שאינה עושה שום הגבלות עליו,
מטעם שהוא למעלה מהדעת .משא"כ ידיעה,
שהיא מגבילה  -לפי שיעור הידיעה כך היא
הגדלות ,והוא נק' "אל אחר אסתריס ולא עביד
פירי" .לכן נק' יער .אבל בין כך ובין כך נק'
שניהם בחי' קצוות.
אלא שצריך להיות בחי' עמודא דאמצעיתא,
היינו שהוא צריך לידיעה גם כן  -אבל בתנאי
שלא תקלקל לו את האמונה למעלה מהדעת.
משא"כ אם על ידי הידיעה הוא עובד מעט יותר
טוב מהאמונה ,תכף נאבד לו הכל .אלא שהוא
צריך להיות אצלו בלא חילוק כלשהו ,ואז:
"יעלוז שדי וגו' אז ירננו כל עצי יער" ,שאז יש
תיקון אפילו לאל אחר ,שהוא בחי' יער ,שהוא
מתוקן ע"י האמונה.
וזה הענין שאצל אברהם כתוב :התהלך לפני
והיה תמים .ופרש"י שאינו צריך סעד לתמכו.
ובנח כתוב :את האלקים התהלך נח .שהיה צריך
1
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סעד לתומכו .אבל עכ"פ סעד מה' .אבל יותר
גרוע שאין למטה הימנו הוא שצריכים סעד
מאנשים .ויש ב' עניינים בסעד :אחד בחי' מתנה,
ואחד בחי' הלואה .בחי' מתנה היא שלוקח
מאנשים את הסעד ואין רוצה להשיבו בחזרה,
אלא רוצה להשתמש עמו כל ימי חייו .ובחי'
הלואה היא שהוא לוקח לפי שעה ,ז"א כל זמן
שאינו מוצא כח וחיל מצד עצמו ,אבל הוא מקוה
שעל ידי עבודה ויגיעה ,קדושה וטהרה ,הוא
יקנה בחי' כח עצמי ,ואז אותו הסעד שהוא לקח,
הוא יתן בחזרה .וגם זה לא טוב ,שאם אינו זוכה
לקנותו אז ממילא נופל.
ונחזור לענין .שענין "מתן תורה" ולא "קבלת
התורה" הוא ,מטעם שאז זכו לבחי' נותן התורה,
כמו שאמרו" :רצוננו לראות את מלכנו" ,לכן
העיקר מה שהיה  -הוא שזכו לבחינת נותן
התורה ,ואז נקרא בחי' שדה אשר ברכו ה' ,ז"א
שדה שעושה פירי.
וזה ענין הביכורים ,היינו מהפירי הראשון
שבשדה ,שזה סימן שזכה לנותן התורה ,להכרה
שלמה .ולכן אומר" :ארמי אובד אבי" ,שמקודם
היו לו ירידות וערמומיות ,ועכשיו הוא בבחי'
קשר של קיימא .לכן פירשו רז"ל שענין
ביכורים הוא ענין מתן תורה ,שזכו לבחי' נותן
התורה.
מאמר רי
חכם בא לעיר
בסעודת חג שבועות תש"ז ת"א
חכם נק' הקב"ה .בא לעיר ,שבשבועות מגלה
עצמו לעולם.
אמר עצל :ארי בדרך ,שמא החכם אינו בביתו,
שמא הדלת נעול (דברים רבה ח ,ו) .והענין
הוא ,חז"ל אמרו :יגעת ולא מצאת אל תאמין.
לכן אם הוא רואה שעדיין לא מצא את קרבת ה',
אזי אומרים לו שבטח לא התייגע כראוי ,ולכן
מכנה אותו הפסוק בשם עצל .ומהו הטעם שהוא
לא התייגע ,כיון שהוא מחפש את קרבת ה' -
למה הוא לא רוצה לתת יגיעה? הלא אפי' אם
רוצים להשיג דבר גשמי גם כן לא משיגים בלי
יגיעה?
אלא באמת הוא רוצה להתייגע ,אלא שאומר:
ארי בדרך ,היינו הס"א ,כמ"ש :דב אורב הוא לי
ארי במסתרים .היינו ,מי שמתחיל בדרך ה' הוא
פוגע בהארי ,שהוא על הדרך ,ומי שנכשל בו
אין לו תקומה .ובשביל זה הוא מפחד להתחיל,
כי מי יוכל לנצחו .אזי אומרים לו :אין ארי
בדרך ,היינו ש"אין עוד מלבדו" כתיב ,כי אין
שום כח אחר זולתו .בסוד" :והאלקים עשה
מלפניו".
שיראו
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ואז הוא מוצא תירוץ אחר :שמא החכם אינו
בביתו .ביתו הוא בחינת נוקבא ,בחי' שכינה
הקדושה ,אזי הוא אומר שהוא לא יכול לידע
בבירור אם הוא הולך בקדושה או לא ,ולזה
אומר :שמא החכם ,היינו הקב"ה ,אינו בביתו,
היינו זה הבית אינו שלו ,אינו של הקדושה,
ומאין תהיה לו הידיעה שהוא הולך בקדושה .אזי
אומרים לו :החכם בביתו .כי "נשמת אדם
תלמדנו" ,וידע שסוף כל סוף הוא הולך
בקדושה.
אזי הוא אומר :שמא הדלת נעול ,שאי אפשר
להיכנס להיכל פנימה ,כדרך "לא כל הרוצה
ליטול את השם יבוא ויטול" .אזי משיבים לו:
אין הדלת נעול ,הלא אנו רואים שהרבה אנשים
זכו להיכנס להיכל פנימה.
אזי הוא משיב  -בין כך ובין כך לא אלך .פירוש,
שאם הוא עצל ולא רוצה להתייגע ,אזי נעשה
חריף ומתווכח ,שחושב שרק מכבידין עליו את
העבודה.
והאמת היא ,מי שרוצה להתייגע ,אז הוא רואה
להפך ,הלא הוא רואה שהרבה הצליחו .ומי
שאינו רוצה להתייגע אזי הוא רואה שיש אנשים
שלא הצליחו ,ואע"פ שהתייגעו לא הצליחו;
והטעם גם כן ,שהם כאלו שאינם רוצים
להתייגע ,אבל כאן שהוא עצל ורוצה רק
להכשיר ולהצדיק את מעשיו לכן הוא כל כך
דורש כחכם .והאמת היא שצריכין לקבל את
העול תורה ומצוות בלי שום טענות וויכוחים ואז
יצליח.

מתוך כתבי הרב"ש זצ"ל

מאמר ריא'
החילוק בין מוחין דשבועות לשבת
חילק [אדמו"ר בעה"ס] בין שבועות שהוא בחי'
עליית הז"א עד אריך אנפין לבחינת דיקנא,
לשבת במנחה שאז הוא ג"כ בחינת עליה לא"א.
שבועות הוא בחי' מוחין דחכמה מבחי' ישסו"ת,
ז"א מבחינת בינה השבה להיות חכמה .משא"כ
שבת הוא בחי' ג"ר דבינה ,הנחשבת לעצם
החכמה ,שנבחנת שעוד לא יצאה מהראש,
ונבחנת שמלובש בה בחי' מוחא סתימאה שהוא
ג"ר דחכמה ולא בחי' ו"ק .וכיון שהיא ג"ר אינה
יכולה להאיר אלא בסוד ממטה למעלה בלי שום
התפשטות למטה ,לכן נבחנת לאור הנקבה ,יען
שאין לה התפשטות למטה .ולכן נקראת שבת
בחי' נוקבא .משא"כ יו"ט שהוא בחינת ז"ת
דבינה ,הנבחן לבחינת ו"ק  -יש לו התפשטות
למטה .לכן אפילו אחרי כל העליות שישנם
במציאות ,מכל מקום סולם המדרגות לא נשתנה.
ואמר ,שזה הטעם שבני העולם מכבדים את יום
טוב יותר משבת ,אע"פ ששבת היא מדרגה יותר
גבוהה .מטעם שיו"ט הוא ז"ת דבינה ,שיש לו
התגלות למטה ,משא"כ שבת הוא בחינת ג"ר
דבינה שאין גילוי למטה .וודאי ששבת מדרגתה
גבוהה במעלה לאין ערוך יותר מיו"ט.
במנחה2
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כתבי הרב"ש זצ"ל
אותיות דלבא
קסד
ענין ספירת העומר
שיחת ל״ג בעומר
להבין ענין ספירת העומר וכן ל״ג בעומר.
וכמו כן מה שהעומר בא משעורים ,שהם מאכל
בהמה ,כמ״ש (פסחים ג ,ב) :״שעורים נעשו
יפות ,צא ובשר לסוסים ולחמורים״.
הנה אנו אומרים ,״ויוצא את עמו ישראל
מתוכם לחרות עולם״ .בענין חרות יש לדעת כי
איך שייך חרות אלא אם כן קדם לה שיעבוד.
ומטעם זה ירדו תחלה בני ישראל להשתעבד
במצרים ,כי רק על ידי כך יכלו לזכות במעלת
החרות .וענין גלות מצרים ,ע״ד העבודה מדובר
רק מהרגשה ,ש״מצרים״ הוא בחינת הרע ,אמנם
אין הוא מכונה כן אלא כאשר אדם מרגיש שהוא
במיצר בזה שהרע שולט עליו.
להגיע להרגש כזה  -אפשר שזה יהיה פעם
בשנה ,ויש אדם שירגיש זאת פעם בחודש או
פעם ביום .אמנם ישנה גם מציאות שאין רגע
שלא ירגיש זאת .מצב זה נבחן שהוא בגלות
מצרים ,ואיש אשר כזה יוכל לזכות בגאולה.
משא״כ אם הרגשת המיצר אינה בקביעות ,שאז
אי אפשר לתת לו את הגאולה.
ואפשר ליתן לכך דוגמא מלימוד התורה:
אדם מרגיש שאין לו חשק ללמוד ־ הרי זה
מיצר ,ובכל זאת הוא מתחזק ולומד .אבל כמה
זמן זה נמשך? כל עוד הוא ליד הגמ׳ ,ותכף אחר
כך כאשר מסיים לימודו הוא נזכר בדברים
אחרים .ויש אשר מיד כשמרגיש שאין לו חשק
ללמוד ,תכף הוא פוסק מללמוד ועובר להרהר
בדברים אחרים.
וכמו כן כאשר אדם ניגש לתפילה .מה זו
תפילה? הוא מתפלל שיצא מהרע ,היינו שהרע
לא יוכל לשלוט עליו .ויש מציאות אשר גם את
התפילה הזאת אין מאפשרים לו להתפלל ,היות
ולא תמיד רוצה אדם לצאת מהרע ,להיפך,
לפעמים אדם כועס על שלא ניתן לו רע בשיעור
יותר גדול ממה שיש לו עכשיו ,ועוד להתפלל
שיקהו ממנו את הרע?!  -אין אדם מוכן לכך.
אם כן אין זו גלות ,כי אין לקרוא גלות אלא
למצב בו אדם מרגיש כל היום בחסרון על שאינו
יכול לתת תפילה.
בהסולם מביא (הקדסה״ז אות קכו) את הכתוב:
״אמרתם שוא עבוד אלהים ומה בצע כי שמרנו

משמרתו וכי הלכנו קדורנית מפני ה׳״ וגו',
ובהמשך :״אז נדברו יראי ה׳ איש אל רעהו
ויקשב ה׳ וישמע ויכתב ספר זכרון לפניו ליראי
ה׳ ולחושבי שמו״ .וצריך להתבונן בדברים,
באיזה אופן מדובר? האם כאשר אדם נזכר פעם
ביום ואומר ״מה בצע״?! או אם באמצע עיסוקיו
יש לו כמו מחשבה זרה ואומר :״מה בצע כי
שמרנו משמרתו״ ,וכי על כגון דא אמר הכתוב:
״אז נדברו יראי ה״?!
הכתוב מדבר על אנשים שמתהלכים כל היום
כולו ושאלה זו בלבם :״מה בצע״ ,בשביל מה לי
עבודת תורה ומצוות .ואין הכתוב מדבר מאדם
שכאשר מתעוררת אצלו שאלה זו באמצע היום,
תכף אח״כ הוא שב לעיסוקיו ,כי זה אינו נקרא
שנכנס לגלות .אם כאשר עם כניסתו לגלות מיד
הוא יוצא ממנה  -אם כן אין הוא נמצא בגלות.
רק כאשר הוא הולך כל היום במחשבה זו  -זה
נקרא שהוא בגלות.
וגם בזה יש שני זמנים :יש זמן שאדם מסוגל
להתפלל ולזעוק ,מדוע יש לי מחשבות כאלו?
ויש זמן שאינו מסוגל אפילו להתפלל .וההבדל
בין המצבים הוא ענין החסרון .אמנם כאשר אדם
מרגיש חסרון  -אפשר לו להשיג מילוי לחסרונו,
אבל כאשר אין לו חסרון איך יבוא למילוי?
ובזה יבואר טעם שהעומר בא משעורים,
שהוא מאכל בהמה .ענין בהמה ,אמרו חז״ל
עה״כ :״אדם ובהמה תושיע ה״ ,אלו בני אדם
שהן ערומין בדעת כבני אדם ומשימין עצמן
כבהמה .פירוש ,הכתוב מדבר על אלה שיש להם
דעת ,ויכולים לעשות בירור כבני אדם  -ועם
זאת הם מסוגלים להתפלל שיהיו להם מחשבות
אחרות ,מחשבות של אמונה.
ובחינה זו נקראת ״מנחת שעורים״ ,שהוא
מאכל בהמה .פירוש ,אף על פי שהוא בחינת
״אדם״ ,שהוא בר דעת ,ולפי השכל שלו מצב זה
נקרא ״מה בצע״  -עם זאת הוא אוכל ״מאכל
בהמה״ ,שאינו הולך לפי הדעת אלא לפי
האמונה.
והוא על דרך שביארנו דברי הזוהר הק׳ על
הכתוב :״נודע בשערים בעלה .כל חד לפום מה
דמשער בליביה״ .פירוש ,אדם משער בלבו מהו
השיעור ביגיעת התורה והמצוות שעליו להתיגע,
היינו שמשער כמה כוחות יתן כדי ללכת למעלה
מהדעת .וידוע אשר בכל פעולה יש שלילי
וחיובי ,שזה בלא זה אי אפשר .לכן אומרים:
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״נודע״ ,כאשר אדם זוכה לבחינת ידיעה ,שהיא
חיוב ־ הרי זה לפי ״בשערים״  -באותו שיעור
ששיער שבכוחו ורצונו להתגבר וללכת למעלה
מהדעת ,שהיא בחי׳ החסרון והשלילה.
העולה מהאמור ,שבחינת הגלות הוא מצב
החסרון ,והאור הוא המילוי .ושיעור המילוי הוא
כגודל החסרון .וכאשר אדם מרגיש שהוא
בגלות ,אלא שלפעמים הוא רוצה לצאת
ולפעמים לא  -הדבר מורה שאין לו חסרון שלם
ואין זה כלי ראוי להשראת האור .רק כאשר
מרגיש את הגלות כל העת ,זה נקרא שרוצה
לצאת מהגלות  -והוא הכלי לגאולה.
וזה ענין ל״ג בעומר ,שהוא זמן גילוי פנימיות
התורה ,כלומר שאדם זוכה אז לגילוי הבא על
בחינת בהמה.
אאמו״ר זצ״ל אמר אשר כל ההבחן בין
קבלת האר״י ז״ל ליתר המקובלים הוא ,שכולם
מדברים מאור ישר ,בא האר״י ז״ל ואומר :אמת,
יש עשר ספירות דאור ישר ,אבל עיקר ההבחן
בין מדרגה למדרגה הוא האור חוזר ,עד כדי כך
ששיעור האור ישר הוא לפי האור חוזר .לכן
האר״י ז״ל מדבר מחמש בחינות ולא מעשר
ספירות .ענין שני שהוא גילה הוא הביאור של
שיתוף מידת הרחמים בדין.

קסה
ל״ג בעומר  -גילוי פנימיות התורה
ענין ל״ג בעומר הוא שגילו לנו את פנימיות
התורה ,שהתורה מלובשת בלבושים חיצוניים.
והנה כל התנאים שדיברו בפנימיות התורה,
הלבישו דיבורם בהלכה ואגדה  -ורשב״י הלביש
דיבורו בלבוש אחר ,ואאמו״ר זצ״ל אמר שבזה
הלבוש כתב שלמה המלך את שיר השירים,
ושמו של הלבוש הזה הוא ״שפת הקבלה״.
את השפה הזו פיתח רשב״י ז״ל ,וכל
המפרשים שהיו אחרי גילוי הזהר המשיכו בכך.
אמנם התכלית ועיקר הגילוי היו אצל האר״י
הקדוש .והנה רבי חיים ויטאל מביא שההבדל
בין קבלת האר״י לקבלת הרמ״ק והראשונים,
שהראשונים דיברו מעולם התוהו והאר״י
הקדוש דיבר מעולם התיקון .ואאמו״ר זצ״ל
הסביר :וכי הראשונים לא ידעו מעולם התיקון?
אלא שענין חכמת האמת נקרא התגלות אלקות.
ודבר זה אין מילים בגשמיות שיוכלו לתת על כך
הסבר .לכן כל מה שפירש האר״י הקדוש היה
רק עבור אלה שכבר השיגו התגלות אלקות,
למען ידעו איך ללכת.
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והוא נתן על כך משל :אדם נמצא בארץ
מסוימת ונותנים לו מפה של אותה הארץ ,שעל
ידה ידע למצוא את הדרכים והרחובות ובעזרתה
יוכל להגיע לכל מקום שיבקש .אבל אם המפה
היא של ארץ אחרת  -ודאי לא תועיל לו
במאומה להגיע למחוז חפצו ,הוא יסתובב
ויסתובב ולמחוז חפצו לא יגיע .כן עד״ז גם דברי
האר״י הק׳ מכוונים בעיקרם לאותם שהשיגו
השגות אלקיות ,למען ידעו הדרך ילכו בה לפני
ה׳.
הוסיף ואמר אאמו״ר זצ״ל :עיקר התיקון
שנתגלה בזמן הרשב״י הוא ענין תיקון קוים,
הנקרא צמצום ב׳ ,כפי שאנו לומדים .וענין זה
לא היה מתגלה לכלל עד שבא האר״י הקדוש
וגילהו .אמנם לכולם היה גילוי אלקות ,אבל ענין
זה לא היה מגולה עד שבא האר״י הקדוש
וגילהו.
ובפירוש הסולם בתחילת ספרא דצניעותא
הוא מביא סוד הדברים שנרמזו במאמר חז״ל:
בתחילה עלה במחשבה לברוא את העולם במידת
הדין ,ראה שאין העולם מתקיים ,והקדים מדת
הרחמים וכו' ,עי״ש מה שהאריך לבאר .מידת
הדין כולם ידעו עניינה  -אלא שההשגה׳ נגלתה
להאר״י ז״ל.
ואאמו״ר זצ״ל אמר שהוא הראשון שגילה
מה שאמר האר״י ז״ל ,שנוכל לראות אילו
שינויים נעשו על ידי צמצום ב׳ .בכל אופן,
כשאנו (שאין אנו בעלי השגה) לומדים את
חכמת הקבלה ,איך נבין את כוונת הדברים? על
כן עמד אאמו״ר זצ״ל וחיבר את פירוש
״הסולם״ על הזוהר הק׳.
ענין ״סולם״ פירושו ,כמו שבגשמיות סולם
משמש לעלות באמצעותו למעלה ,אך מי שאינו
עולה עליו  -נשאר עומד על מקומו .וכן מי
שעומד על הסולם ואינו פועל לעלות בעזרתו,
ישאר בחוץ .כך בזמן שאדם לומד את הלימוד
הזה ,הוא צריך ל״תורה ותפילה״ ,פירוש :יחד
עם התורה הוא צריך גם להתפלל לה׳ שיגלה לו
פנימיות הדברים.
והוא סידר לנו את סדר העבודה והראה לנו
את הדרך ,שכל העבודה שלנו היא עבודת
הדביקות והשתווה הצורה .ענין זה שורשו במה
שגילה לנו הבעש״ט ,שלאו דווקא על ידי לימוד
יכולים להגיע לדביקות ,אלא כאשר אנשים
מתאספים בכוונה להגיע לאהבת הזולת וכל אחד
מבטל את עצמו בפני השני עד שנמצא שאין לו
שום מציאות בפני עצמו ־ הדביקות הזו שהאדם
משיג על ידי הסביבה שלו מביאתו להגיע
להשתוות הצורה ,הנקרא אהבת ה׳ .זה התיקון
שהבעש״ט גילה לנו ,אשר כל אחד ואחד
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שמתאסף באסיפת חברים וכאשר כל אחד שוכח
מעצמו  -נעשה מכולם יחד כוח אחד הנקרא
אהבת הזולת .כוח זה הוא הנקרא מסך ,והוא
הכלי להשגת אלוקות ,הנקרא בשמות :חכמת
האמת ,חכמת הקבלה וכו'.
הוא אמר ,שכל הנשמות נמשכות ממלכות,
כמובא בזוהר הק׳ (הקדסה״ז אות א׳) שמלכות
נקראת כנסת ישראל ,היות וכל הנשמות כלולות
בנשמת אדם הראשון שהיה הפנימיות של בי״ע,
הנק׳ נר״ן הנמשכים ממלכות .לכן כל התיקונים
שניתנו לנו לתקן ע״י תורה ותפילה  -תכליתם
היא רק להגיע לתיקון המלכות ,כמ״ש :״לתקן
עולם במלכות שדי״.
ומה יש לתקן במלכות ,וכי רוחניות צריך
לתקן? אלא ,כל נשמה מתוך כלל ישראל היא
חלק מהמלכות .והנה מלכות דאור ישר הוא
מקבל על מנת לקבל .היות ורצונו להטיב
לנבראיו ,על כן הוטבע בנבראים הטבע של רצון
לקבל .ובריאה הזו שעשה הבורא ית׳ שהנברא
ירצה להנות ־ נקראת מלכות .אלא שמלכות
דאין סוף זו ,שלא עשתה שום סוף  -עלה
ברצונה לקשט עצמה בנקודת הרצון ,לכן
צמצמה את עצמה .והיה זה בכוונה שתוכל לקבל
בבחינת רצון להשפיע הנקרא השתוות הצורה,
ושוב לא יהיה נהמא דכיסופא.
הנקודה היא  -השתוות הצורה .והוא אמר:
כמו שהקב״ה הוא המשפיע  -גם אדם צריך
להגיע לדרגה זו ,שכל מה שהוא מקבל  -יהיה
על מנת להשפיע .אבל צריך לדעת :מה שהבורא
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ברא  -הוא דבר חזק .הוא ברא רצון והשתוקקות
לתענוג  -ולכן על תענוגי עולם הזה אין אדם
צריך להתייגע כדי להשיג רצון אליהם .וככל
שהתענוג גדול יותר  -כן ההשתוקקות גדולה
יותר.
בריאה זו ,שהיא הרצון לקבל  -אנו מיחסים
לבורא ,אבל מה שאחרי זה (-התיקונים) אנו
מיחסים לנבראים .פירוש :מלכות ,שהיא מקבל
על מנת לקבל  -רצתה בהשתוות הצורה ,ולכן
אומרים שעבודה זאת של השפעה שייכת
לנבראים והיא מיוחסת לעבודת האדם .ועבודה
זו היא נגד הטבע של הבריאה ,כיון שברא את
האדם בטבע של רצון לקבל ,ואילו עבודתו היא
שיהיה בעל מנת להשפיע .לכן לומדים בכל
המקומות :הכלי של המלכות נקרא מקבל על
מנת לקבל ,והאור בא על מסך.
עוד בענין השתוות הצורה ,צריכים לעבוד
את ה׳ מתוך שמחה ,כמ״ש ״עבדו את ה׳
בשמחה״ ,ואמרו ז״ל :״לא היתה שמחה לפני
הקב״ה כיום שנבראו בו שמים וארץ״ ,כי מטרת
הבריאה היא להיטיב לנבראיו ,וכמו שהבורא
נהנה כאשר הוא משפיע  -גם האדם צריך להיות
בשמחה בעת עבודתו ,ואם אינו בשמחה אין לו
השתוות הצורה.
ואם האדם אינו שמח ,הסיבה היא היות והוא
לא רואה מה יהיה לו מהעבודה .ומה העצה
לכך?  -קודם צריך להתפלל שיהיה לו חשק
להשפיע ,וצריך להתפלל גם שנזכה להשיג מה
שגילו לנו.

חג השבועות
קסו
תאר כלה מאד נתעלה
שיחת ערב חג השבועות
הנה מצינו שהתורה נקראת כלה ,ומבחינה
זאת משה רבינו ע״ה נבחן שהוא השדכן.
ובמסכת קידושין שנינו (כא ,א) שחייב אדם
להשיא לבנו אשה .וצריך לבאר הדברים.
ענין שחייב להשיאו אשה ,על דרך העבודה
רומז ליראת שמים ,שמלכות שמים נקראת
אשה ,כמ״ש :״אשת חיל מי ימצא״ וגו' .והנה
הכתוב שם מסיים :״שקר החן והבל היופי ,אשה
יראת ה׳ היא תתהלל״ ,היינו שמחלק בין ענין חן
ויופי  -לענין יראת ה׳ .כי יסוד היהדות אינו
בחינת היופי ,אלא יראת שמים.

ותחלה נבאר מדוע יראת שמים מכונה
״אשה״ .והענין הוא ,שיש שני מצבים בעבודת
ה׳ :אמונה ותורה.
אמונה נוהגת במצב שבו האדם נמצא תחת
שליטת כלי הקבלה ,שאז שורה על האדם
הסתרה .ומכיון שהוא אינו רואה אז כלום,
נוהגת אצלו יראה שמא יפגום בכבוד שמים.
וזהו שאמונה וכן יראת שמים נקראות ״אשה״,
שנקבה היא בחי׳ מקבל .משא״כ כאשר אדם
מגיע לדרגה שמעשיו הם להשפיע ,הוא זוכה
להתגלות התענוגים העליונים הרוחניים ,ויותר
אין לו לחשוש שמא יפגום בכבודו של המלך
שהרי הוא רואה במו עיניו את גדלותו ית׳.
ומדרגה זו היא בחינת תורה .ותורה נקראת
״איש״ ,שאיש הוא בחי׳ משפיע.
וב׳ מדרגות אלו נרמזו בתפילין של יד
ותפילין של ראש .דהנה גבי תפילין של יד אמרו
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בגמ׳ (מנחות לז ,א) :הנחה דבשמאל מנא ליה
וכו׳  -מידכה ,כתיב בה״י כהה .וברש״י :מדכתיב
בה״י משמע לשון נקבה ,שמע מינה בשמאל
קאמר דאין בה כוח כנקבה .לשון אחר :ידכה -
יד כהה ,עמיא בלא כוח (ע״כ) .כי התפילין של
יד רומזות לעבודת האמונה שנקראת אשה כנ״ל,
מפני שבעבודה זו תש כוחו של האדם כנקבה.
וזהו גם הטעם שהם צריכים להיות מכוסים,
וכמ״ש :״לך לאות ,ולא לאחרים לאות״ .כי
במצב זה שאין העובד מרגיש טעם בעבודה ,אזי
הגוף ,שהוא בחינת ׳אחרים׳ מתנגד ואינו רוצה
לקבל עליו עול מלכות שמים.
ותפילין של ראש מרמזות לבחי׳ תורה,
שהוא המצב שהאדם כבר זכה לגילוי ,לכן הם
צריכות להיות מגולות ,וזה שנאמר בהם :״וראו
כל עמי הארץ כי שם ה׳ נקרא עליך ויראו
ממך״ ,כי כאשר אדם זוכה לאור התורה גם
היצר הרע מודה ונכנע.
*
עבודת האמונה נוהגת בזמן שהאדם במצב
שנזקק ליראת שמים ,ואז הוא חלש ,כי אם אדם
פועל פעולה ומבין את ערכה ,חשיבותה,
והתועלת שתצמח לו ממנה  -הוא פועל בחשק
רב .אבל כאשר הוא מוכרח לעשות דבר־מה
ואינו מבין מהי החשיבות ומה התועלת ־ מיד
שולט עליו הרפיון ואבריו נעשים כבדים .לכן
נבחנת עבודה זו שהיא בחינת יד כהה ,שידיו
כהות להרים את המעמסה.
ומטעם זה ,האמונה ,לחידוש תמידי היא
צריכה ,כמו שנאמר :״חדשים לבקרים רבה
אמונתך״ ,שהאמונה מתחזקת ונהיית ״רבה״ רק
כאשר מחדשים אותה ״חדשים לבקרים״.
ואדם חייב לקבוע לעצמו שהיסוד של
עבודתו היא האמונה ולא הידיעה .וזה שאמרו:
״להשיאו אשה״.
*
והנה מצבים אלו נרמזו בדברי חז״ל (פסחים
נ .ב) :״לעולם יעסוק אדם בתורה אפילו שלא
לשמה ,שמתוך שלא לשמה בא לשמה״.
שההתחלה בעבודת ה׳ היא בבחינת ״שלא
לשמה״ ,והמטרה היא להגיע לבחינת ״לשמה״.
וכאשר לומד תורה בכוונה להגיע להשפיע
נחת רוח ליוצרו ,בלי כל חשבונות של תועלת
עצמו ,ואינו מחפש את החן ואת היופי ,כי אצלו
היסוד הוא בחינת אשה יראת ה׳  -אז נאמר :היא
תתהלל.
ודבר זה נרמז במסכת נדרים (סו ,ב) :קונם
שאי את נהנית לי עד שתראי מום יפה שביך וכו׳
(רש״י :דמשום שהיה בה כל כך מומין ,קאמר
לה ,אם יש בה שום דבר יפה) .אמר להם ,שמא
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ראשה נאה? אמרו לו ,סגלגל .שמא שערה נאה?
 דומה לאניצי פשתן וכו׳ .ובסיום הדברים:שמא שמה נאה?  -לכלוכית שמה .אמר להן:
יפה קורין אותה לכלוכית ,שהיא מלוכלכת
במומין ,ושריה (-התירה)( .רש״י :זה השם יפה
לה ,והיינו ודאי מאום יפה שבה ,ועל דעת כן
הדירה ,שתודיעני אותו דבר יפה ,דשמה יפה לה,
ששמה לכלוכית ואיהי נמי מלוכלכת).
אם כן ,הוא מצא בה רק מומין .אלא שיש לה
שם נאה .אאמו״ר זצ״ל ביאר בדרך העבודה:
כאשר יהודי מקבל על עצמו עול מלכות שמים
שלא על מנת לקבל פרס ,רק לשם שמים ,ואע״פ
שהוא רואה רק חסרונות בעבודה זו ,ואינו רואה
בה שום תמורה לעצמו ,עם כל זה הוא מתגבר
ומקבל על עצמו דרך זו  -זה נקרא ״שמה נאה
לה״ .כלומר ,שאינו מטשטש את האמת  -ועל
מנת כן הוא מקדשה .היינו שהוא מקבל על עצמו
את העבודה כשור לעול וכחמור למשא .וזהו
״שם נאה״ ,פירוש ,שאומר :כך שם הדבר .זו
העבודה ,וכך היא נאה ויפה בשבילי.
*
במצב זה ,כל זמן שהאדם לא הגיע ליראת
השם ואין הוא נקי משלא לשמה ,מראים לו
משמים צורה כזו  -שלא יראה כלל .אם כן,
מתעוררת השאלה :כיצד יכול אדם לעמול
ולקבל על עצמו עול מלכות שמים בשעה שהכל
מוסתר ממנו ואין הוא רואה כלום ,שאין הוא
רואה מה יצא לו מכל זה?
לשאלה זו כוונו בגמ׳ (כתובות טז ,ב) :כיצד
מרקדין לפני הכלה? בית שמאי אומרים :כלה
כמות שהיא .ובית הלל אומרים :כלה נאה
וחסודה .אמרו להם בית שמאי לבית הלל ,הרי
שהיתה חגרת או סומא ,אומרים לה כלה נאה
וחסודה  -והתורה אמרה ״מדבר שקר תרחק״?
אמרו להם בית הלל לבית שמאי ,לדבריכם ,מי
שלקח מקח רע מן השוק ,ישבחנו בעיניו או
יגננו בעיניו? הוי אומר ,ישבחנו בעיניו וכו׳
(ע״כ) .הדברים מרמזים על ב׳ דרכים בעבודת
ה׳ ,כפי שמובא בספרים הק׳ אשר שיטת בית
הלל טובה לכלל ושיטת בית שמאי נועדה ליחידי
סגולה.
בית שמאי אומרים ,שצריך לומר :כלה כמות
שהיא .אני מקבל על עצמי את העבודה בזה
האופן ,למרות שאיני רואה כלום .כי מתי האדם
נזקק לראות את המעלות של העבודה? רק
כאשר יש לו חשבון של הנאה עצמית ,אבל
כאשר הוא מחפש להשפיע נחת רוח ליוצרו,
כמ״ש :״ברוך הוא אלהינו שבראנו לכבודו״ ,אזי
כל החשבון הוא חשבון אחר .וזה ענין ״לשם
שמים״.
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אם אדם ירגיש כל כך ידידות להשי״ת עד
שכדאי לו להקדיש את כל חייו לעבודתו ,כמ״ש
״ידיד נפש״ ,שהוא מרגיש אהבת נפש ־ זו כבר
מדרגה .יש אנשים שאצלם מפותח רגש
הידידות ,ומבינים את התענוגים הגדולים
בידידות של אמת ,שלא על בסיס קבלת מתנות.
והנה הכתוב אומר :״מה ידידות משכנותיך״ -
וזה צריך לומר לנו משהו.
כשאדם יכול לרקוד לפני הכלה כמות שהיא,
והוא אינו רוצה שיצא לו מזה משהו לתועלת
עצמו  -זה נקרא ריקוד.
ובית הלל אומרים :כלה נאה וחסודה ,כאשר
נמצא במצב כזה שאינו רואה בה שום מעלות,
יאמר :אע״פ שאיני רואה  -בכל זאת אני מאמין
שיש בה מעלות ,אלא שעדיין לא זכיתי לראות.
וזה מקולות בית הלל ,היינו ,דרך קלה יותר.
אבל בית שמאי אומרים :למרות שאינו רואה
כלל מעלות ,שאינו רואה שיצא לו מכך אפי׳
משהו בשבילו  -בכל זאת הוא מקבל על עצמו
את העבודה בבחינת כלה כמות שהיא.
כל אדם מחשיב דבר שהוא חשוב ברחוב.
אם תורה היתה נחשבת ברחוב כמו כסף ,היו
כולם רצים לקנותה .אבל סומא אינו רואה
כלום .לכן אנשים אומרים :מילא ,כאשר הכל
יהיה מוכן ומסודר ,כמו הפרנסה ושאר צרכים -
אז אפשר יהיה גם לשבת וללמוד .אבל לומר:
״כי הם חיינו״  -זה לא זורח ולא מאיר כל כך.
״שקר החן והבל היופי״  -זו המדרגה שאדם
עוסק בעבודת ה׳ לא בגלל החן ולא בגלל היופי
שמוצא בה ,אלא מטעם אשה יראת ה׳ .והוא על
דרך שלמדנו שיש תענוג מיוחד בשימוש ושרות
לאדם גדול ,וזה בטבע הבריאה .לכן בדבר זה
צריך האדם לעבוד :לחקוק בלבו ,ולהגדיל את
המלך בעיניו .ואז עצם זה שמשמש את הרב הוא
התענוג שלו.
ובזה נבין טעם שאסרו עלינו לעבוד על מנת
לקבל פרס .כי כשעובר על מנת לקבל פרס -
שוב אין הוא זקוק למלך עצמו אלא לפרס ,והוא
מוכן לעבוד אצל כל מי שרק יהיה מוכן לשלם
לו תמורה.
לכן הכלה צריכה להיקרא לכלוכית אצל
האדם .כי כשמקבל על עצמו עול תורה ומצוות
בבחינה זו ,רק אז הוא מתחיל להרגיש את
התענוג האמיתי  -שהוא לשרת את המלך .וזה
שאמרו בגמ' ,שכשאמר ששמה לכלוכית ,כבר
יכול היה להנות .כי השם שלה יפה.
*
ובדרך זו נבין מאמר הגמ׳ (ב״מ לח ,ב) :רבי
אליעזר אומר ,ממשמע שנאמר ״וחרה אפי
והרגתי אתכם״ ,יודע אני שנשותיהם אלמנות
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ובניהם יתומים .אלא מה תלמוד לומר והיו
נשיכם וגו׳ .מלמד ,שנשותיהם מבקשות לינשא
ואין מניחין אותן ,ובניהן רוצים לירד לנכסי
אביהן ואין מניחין אותן .וברש״י :ושתי קללות
הן ,אחת של חרב ואחת של שבי.
על דרך העבודה נפרש כך :כשאדם הולך
בדרך הישר ,ואח״כ נכשל ,אז נאמר :והרגתי,
שנאבד לו רוח וחיות הקדושה והוא בבחינת מת.
כי כל זמן שלא תיקן את כליו ולא עשה תשובה,
אין לו שום תנועה והרגש רוחני .אמנם יש עוד
קללה :שהולך בשבי .המשל בגשמיות הוא,
שכאשר נמצא בשבי אצל הגוים ,הם כופים עליו
מה יעשה ,ומאחר והוא שבוי אין הוא יכול
להתנגד .הנמשל :יש מצב ,שאחר שנכשל  -הוא
הולך בשבי ,כלומר הדעת שלו גולה ,דהיינו
שרצונות ומחשבות הגוים שולטים על
מחשבותיו רצונותיו ושאיפותיו .אם כן אין הוא
יכול להתיר עצמו ,והטעם הוא מפני שדעתו
נמצאת בשבי הגוים והם מחליטים עבורו מהו
טוב ומהו רע ,ואז נראה לו שמצבו טוב ,והוא
כבול בדעה זו ,ומשום כך אין הוא יכול להימלט
ממצבו .ואז :״נשותיהם מבקשות לינשא״  -וכמו
שביארנו שאשה היא בחינת ״אשת חיל עטרת
בעלה״ ,המרמז על אמונה ,כמ״ש ״אשה יראת
ה׳״ .כי כאשר יש לו אמונה הוא בבחינת בעל
לקדושה ,כמ״ש :״ישראל מפרנסין לאביהם
שבשמים״ .אבל כאשר דעתו בשבי אצל הגוים,
אז הנשים מבקשות לינשא ואין מניחין אותן .ומי
אינו מניח?  -הוא עצמו .כי חלק הקדושה מבקש
לינשא ,כלומר הוא מבקש לשוב ולהדבק כאשר
מקבל התעוררות והרהור תשובה .אבל ״אין
מניחין אותן״! ובמה אין מניחין?  -כמו שאמרנו,
שיש בחינת מת ויש בחינת שבוי.
כל זמן שהוא מרגיש בבחינת מת ,היינו
בבחי׳ ״רשעים בחייהם קרויין מתים״  -אזי
בשיעור שיש לו יראת שמים הוא כואב את
מצבו ורוצה לתקן ולכן יש לו עדיין תקוה
שיקבל את ההתעוררות וישוב בתשובה .אבל
כאשר הוא נמצא בשבי  -אין מניחין אותו
לינשא ,מפני שדעתו בשבי ואין הוא יודע
שצריך לעשות תשובה.
ובניהן וכו' .אב ובן מרמזים על סיבה
ומסובב .ובמשנה אבות :רבי מאיר אומר כל
העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה וכו'
ומגלין לו רזי תורה ונעשה כמעיין המתגבר
וכנהר שאינו פוסק .ולפי זה יש לפרש :״הלומד
תורה לשמה״ הוא האב והסיבה ל״זוכה לדברים
הרבה״ וכו' .אבל כאשר דעתו בשבי הגוים ,אז
רוצים לירד לנכסי אביהן ואין מניחין אותן".
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בזה מתבארים דברי רש״י ז״ל ,שהקללה
כפולה .כלומר :כשאדם במצב ירידה ונפילה,
עלול הוא לרדת עד כדי שאינו יודע כלל את
מצבו ,ואיך יוכל אז לתקן? יוצא אפוא שעל
האדם להחשיב את ענין המחשבה ולהתיירא
שלא יפול לשליטת הרחוב .וצריך ממש
להתיירא מזה.
שאלנו שאלה ,חז״ל אמרו (מס׳ כלה פ״ח):
כל הקורא שלא לשמה נוח לו שנהפכה שלייתו
על פניו .וצריך להבין :הרי אנו יודעים שמעטים
הם הזוכים להגיע לבחינת לשמה ,והאם נאמרו
הדברים על רוב העולם?
ויש להשיב על כך בדרך משל :כאשר
מגישים לפני האורחים פירות שאינם קלופים
אין בכך משום פגם .אבל כאשר מונחת ערמה
של קליפות על השולחן  -מיד שואלים :מדוע
האשפה מונחת על השולחן? נשאלת השאלה:
הלא הן אותן הקליפות ,והנה כאשר היו על
הפרי טרם הקילוף ,לא הפריע הדבר לאיש .אבל
כאשר רק קילפום  -מיד הדבר מפריע .מדוע?
התשובה היא :כאשר האוכל אינו מבורר מתוך
הפסולת  -אין זה מפריע.
אבל לאחר שברר אדם ,והפסולת נמצאת
בנפרד  -שוב אין היא ראויה להיות על גבי
השולחן.
וכן הוא ברוחניות ,כאשר מעורבות אצל
האדם מחשבות של לשמה יחד עם שלא לשמה,
עדיין אין זה נחשב רע ממש .אבל אם אדם ברר
וחשב דרכו ,וביודעין בחר ללכת בדרך של
״שלא לשמה״  -אז מוטב שנהפכה וכו' ,מאחר
והוא רוצה את הפסולת.
וענין לשמה צריכים יגיעה גדולה כדי
להחשיבו .כל אחד מבין ש״לשמה״ הוא דבר
טוב ,אבל מעטים מבינים מה זה בכלל.
והטעם הוא ,שאם יראו את האמת ,שלשמה
עניינה הוא שלא על מנת לקבל פרס  -כל זמן
שאין האדם מוכן לעבודה זו ,הדבר יזיק לו
ברוחניות .על כן נעשה הסתר על ענין לשמה.
וכדי שיבין אדם את ענין האמת ־ לזה צריך כבר
סיוע משמים ,וכדי לקבל סיוע צריך לתת יגיעה
גדולה ,ובלעדי זאת אי אפשר לראות האמת.
ברחוב אין מחשיבים את המחשבה .אבל
הכתוב אומר :״ועתה ישראל מה ה׳ אלהיך שואל
מעמך כי אם ליראה״ .לכן האמת היא ,שאין
צריכים יותר מזה .והעיקר ,לשים לב וליתן את
הדעת על כך שהתורה גבוהה היא יותר ממה
שלימדו אותנו בחידר .והבעל־דבר מרשה לאדם
לעשות הכל ,אבל יראת שמים אין הוא מניח .כי
על דברים אחרים אין לו סיבה להתנגד.
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כשהייתי בגייטסהד (אנגליה) אמרתי משל
בדבר ההבדל בין הליכה בדרך אמת להליכה
בדרך השקר :יש בנק המבטיח למי שמשקיע
אצלו מאה אחוזי רווח לשנה ויש בנק אחר
שמבטיח רק אחוז אחד של רווח .אחרי עשרים
שנה כאשר באים לקבל את הרווחים ,מתברר כי
אותו אדם שהשקיע בבנק שהבטיח אחוז אחד,
מקבל את הקרן ואת הרווח .ואילו אחר שהשקיע
בבנק השני ,כשבא לקבל שכרו רואה שאינו
מקבל את הרווח וגם את הקרן הפסיד.

קסז
ההכנה לקבלת התורה
צריך לבאר ,ההכנה לקבלת התורה כיצד
היא? איך ומה צריך להכין?
יש כלל :כדי שאדם יהנה מדבר שהוא מקבל,
צריך להיות הקדם של חסרון והשתוקקות .כי
כאשר מרגיש אדם חסרון וצורך  -אזי הוא
מרגיש את ההנאה שבקבלה .כמ״ש :״מים קרים
על נפש עיפה״ ,שהצמא למים ,שהוא בעל
חסרון גדול  -הוא יכול להשיג את ההנאה
שבמים.
ומטעם זה ,אם יתנו לאדם דבר יקר ערך
ביותר ,אבל אין לו צורך בו  -הוא לא יוכל
להנות ממנו .דוגמא :ישנם אנשים שאינם חשים
בטעמם של מאכלים .לגבי אנשים כאלה ,לתת
להם סעודת מעדנים שעולה בממון ויגיעה רבה -
בו בזמן שהנאתם מהסעודה אינה אלא באותו
שיעור כמו מסעודה פשוטה יש בכך משום חשש
״בל תשחית״ ,והוא מפני שאין להם חסרון ולכן
אין הם יכולים להנות ,ואדרבה ,פעמים יאמרו
שהאוכל הפשוט עדיף הרבה על מעדני המלכים.
משא״כ אדם שמרגיש צורך בטעמים מעודנים -
הוא יכול להשיג את מלוא ההנאה ממאכלי
המעדנים.
ובאמור נבין דבר ההכנה לקבלת התורה,
שעניינה הוא  -לעורר צורך לתורה .ומהו באמת
הצורך לתורה? באים חז״ל ואומרים לנו:
״בראתי יצר הרע ,בראתי לו תורה תבלין״ ,שאי
אפשר להכניע את היצר הרע בלי תורה .לכן
כאשר יש לאדם יצר הרע ־ יש לו צורך לתורה
כדי להכניעו .אם כן ההכנה לקבלת התורה היא
להכין יצר הרע.
אמנם יש להבין מה הפירוש ״להכין יצר הרע״ -
והרי דוד המלך אמר :״וחטאתי נגדי תמיד״,
והזוהר הק׳ אומר אשר מיד כאשר האדם נולד -
נולד עמו יצר הרע .אם כן לכולם יש יצר הרע
ומדוע דרושה הכנה לזה.
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אלא ,שהמשמעות של יצר הרע היא בפשטות
גמורה :שאדם ידע וירגיש אשר כל זמן שהוא
שומע ליצר הרע  -הוא גורם לעצמו רק רעות!
והוא כפי שלומדים ,שהרצון לקבל שנברא עם
האדם  -הוא כל הבריאה ,והוא בחינת הפירוד,
בחינת שינוי הצורה מהבורא ית׳ ,וכאשר אדם
שומע בקולו  -הוא נעשה נפרד ,וזה נקרא רע.
אם כן ,העבודה היא להשיג אשר יצר הרע נקרא
רע! שנרגיש את הרע אשר בנו .שאם לא נחוש
בכך  -לא נבין מה אנו מפסידים כאשר אנו
שומעים בקולו .כי רק כאשר מרגישים אז גם
מבינים.
לכן על האדם מוטל לבקש מה׳ שיתן לו את
ההרגשה ואת הדעת אשר כל זמן שעבודתו היא
שלא לשם שמים  -זה נקרא רע! וכשיש לו את
ההרגשה הזו  -אז הוא נצרך לתורה.
*
אמנם הרגשה זו שיצר הרע הוא רע ,אין זה
בכוחו של האדם להשיג ,אלא הוא גילוי משמים.
לכן צריך ללמוד תורה כדי שיקבל הרגשה זו.
אם כן ב׳ בחינות הן בתורה :תחלה ע״י לימוד
התורה הוא מרגיש שהוא רע ונעשה נצרך
לעזרת ה׳ .ואחר שיש לו צורך לתורה יכול אור
התורה לשכון בו.
על דרך זו ביאר אאמו״ר זצ״ל את מאמר חז״ל:
״למה נקרא שמה תושיה ,מפני שהיא מתשת
כוחו של אדם״ .ושאל ,הרי במקום אחר אמרו:
״חש בראשו יעסוק בתורה וכו׳ שנאמר ולכל
בשרו מרפא״ ,ונראים המאמרים כסותרים זה
לזה?
והשיב ,שתחלה צריך אדם ללמוד תורה כדי
שירגיש שה״אדם״ אשר בו  -אין לו כוח ,והרגש
זה הוא על ידי התורה .אם כן התורה מתשת
כוחו .במה?  -שמגלה לו אשר כל הכוח שיש בו
הוא רק על דברים של בחינת בהמה ,אבל לתת
התאמצות על דברים השייכים לבחינת אדם -
בזה כוחו חלש .וידיעה זו אינה באה מעצמה
אלא רק ע״י הקדם של לימוד ויגיעת התורה ,וזה
ענין שהתורה מתשת כוחו של ״אדם״.
והנה כיון שמצא אדם שיצר הרע אכן הוא רע -
מיד הוא נעשה נצרך לתורה ,ואז מתקיים בו:
״בראתי יצר הרע  -בראתי לו תורה תבלין״ .אז
התורה היא בבחינת ״ולכל בשרו מרפא״,
ונבחנת לרפואה.
*
העולה מהנ״ל ,אשר ההכנה לקבלת התורה היא
שצריך ללמוד תורה כדי להגיע להכרת הרע,
היינו שיבוא לידי הרגשה .ועם הרגשת הרע
מתעורר בקרבו הצורך לישועת ה׳ ,והוא מתחזק
ומאמין בתורה ובמה שאמרו חז״ל :״בראתי יצר
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הרע בראתי לו תורה תבלין״ .וכאשר יש לו את
הצורך  -יש את הכלי .היות והכלי לתורה הוא
הרצון והצורך ,שהוא בחי׳ יצר הרע ,ובכלי זה
יכול לשכון אור התורה .אם כן יש כאן ענין של
[ראש חודש סיון תשנ״א]
אור וכלי.

קסח
אור וחושך בהכנה לקבלת התורה
אנו עומדים לפני קבלת התורה .יש להבין מהי
קבלת התורה ואיזו הכנה צריכים אליה? והנה
על התורה כתוב :״כי הם חיינו״ וגו׳ ״הנחמדים
מזהב ומפז רב״ וגו׳ ,הרי שכל הדברים הטובים
שאדם יכול לצייר לעצמו בעולמנו כולם נמצאים
בתורה .ומה מעכב בעד האדם מלהשיג זאת?
העדר הכלי ,שכלי הוא חסרון והשתוקקות.
ואאמו״ר זצ״ל נתן על כך משל לקדר שמייצר
קדרות חרס כעבודת יד .שתחילה הוא מגבל
חמר במים ויוצר צורת כדור.
לאחר מכן הוא נועץ את כדור החמר בציר
מסתובב ,ובידיו הוא מעצב את צורת הכלי .ילד
שרואה את תהליך בנית הקדרה שמח כאשר הוא
רואה כדורים נאים שאפשר להשתעשע בהם,
ואחר כך כאשר הכדורים הולכים והופכים
לקדרה הוא מצטער ,שבמקום כדורים מלאים
בחמר  -נעשים עתה כלים חלולים .אמנם אדם
בר דעת מבין שהתועלת שיש בכלי היא דווקא
החסרון אשר בו.
כלי שעשוי להכיל מילוי  -מהותו היא החסרון,
ובניית כלי הוא תהליך של יצירת חסרון .כאשר
היה החמר בצורת כדור ־ היתה בו.שלמות,
ושלמות לא ניתן למלא .אבל כשנוצר בו חסרון
והוא קיבל צורה של כלי  -אפשר למלא את
החסרון גם בחומר כזה שהוא חשוב הרבה יותר
מחומר הכלי ,כמו שממלאים את כדי החרס ביין
ושמן.
הנמשל :ההכנה לקבלת התורה ,דהיינו לקבל את
השפע ולהרגיש ״אשר בחר בנו מכל העמים״ -
כדי להרגיש את החשיבות הזאת ,צריך מתחלה
להרגיש את הצורך לכך ,היינו להכין חסרון ,וזה
שכתוב :״יוצר אור ובורא חושך״ ,שבחושך
נאמר לשון בריאה ,שהוא יש מאין .ויש להבין,
הלא החושך אינו אלא העדר האור וכיצד נבחן
הוא לבריאה? ובאמור מובן ,כי אם רוצים להגיע
לאור ,היינו לזכות בשפע  -מוכרחים מתחלה
לברוא חושך ,היינו ליצור חסרון לדבר.
אלא שבגשמיות אין צורך לטרוח בזה ,שהרי
אדם מרגיש היטב מהו חושך בעת שחסרים לו
דברים שהוא זקוק להם .אבל ברוחניות צריך
אדם לעורר בעצמו מצב של חסרון.
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כי בענין השפע למדנו כלל :״יותר משהעגל
רוצה לינק ,פרה רוצה להניק״ .שרצונו ית׳ הוא
לתת ,להטיב .עוד הוא אומר :״האור העליון הוא
במצב המנוחה המוחלטת״ .כדי להבין מה זו
מנוחה המוחלטת ,צריכים להבין מהי תנועה
ברוחניות? ומבואר בתע״ס (ח״א הסת״פ אות לג)
שתנועה עניינה התחדשות של שינוי צורה.
ולפי״ז מנוחה פירושה הישארות באותה הצורה.
לכן אנו לומדים :רצונו להטיב לנבראיו  -זה
מצד המנוחה המוחלטת
יכולים לקבל את ההטבה היות ונעשה צמצום,
לכן צריכים להכשיר כלים ראויים.
*
והנה ,כל זמן שאנו מרגישים בחינת חושך
מסיבות גשמיות ,כגון שאדם אומר לעצמו :חסר
לי כסף ,חברי לקח לי את הכסף ,את הכבוד
וכו׳ ,או שהוא לא נתן לי את הכבוד שמגיע לי
לפי דעתי  -בזמן הזה הן החסרון והן המילוי,
הכל הוא על דברים גשמיים .אם כן בשביל מה
צריכים לזה תורה?! אבל כתוב :״יוצר אור
ובורא חושך״ ,אנו צריכים לברוא לעצמנו אור
וחושך חדשים .אם אין אנו מרגישים טעם
בתורה ומצוות אנו צריכים להתאמץ בשביל זה,
היות ואין דבר זה בא מעצמו אלא שצריכים
לפעול פעולות ביגיעת המחשבה וריבוי מעשים.
אאמו״ר זצ״ל מפרש ,מהי מחשבה ומהם
מעשים? בזמן שאדם חושב שצריכים לעבוד
לשם שמים  -הוא צריך גם לעשות מעשים על
כוונה זו ,ואז יש מחשבה ,מעשה ,וגם דיבור.
המחשבה היא שמתאמץ לכוון לשם שמים,
המעשה הוא פעולות שבסגולתם יוכל לכוון
לשם שמים .ודיבור הוא תפילה ,שצריך
להתפלל שיזכה ומעשיו יהיו בכוונה לשם שמים.
ובמצב זה ,כל זמן שאינו יכול לכוון לשם שמים
הוא מרגיש בחינת חושך .אלא שהחושך הזה -
הוא הכלי לקבלת התורה ,והוא הכלי ל״כי הם
חיינו ואורך ימינו״ .אחרת ,היינו אם אין לו כלי
זה  -הרי יש תורה בבחינת הכלל ,שהיא בחינת
אור מקיף .אבל כדי שאדם ירגיש מהו אור
התורה בפנימיות  -לזה צריך הכנה.
לכן כשמתאספים [בעת ישיבת החברים] ,צריך
כל אחד ואחד לשכוח מהגשמיות ,הן מהתענוגים
והן מהיסורים .רק לחשוב איך להשיג שיכאב
לנו ושנצטער על זה שאנו נמצאים בחושך ,ובזה
תתרקם בנו הרגשת חסרון .לכל הפחות כמו
שחסר דבר־מה כשמתאספים ,צריכים לחשוב
איך לגרש את החושך ,וכאשר תהיה הכנה כזאת
 -נזכה ליוצר אור!
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קסט
תרי״ג עיטין כהכנה לתרי״ג פקודין
חודש סיון הוא זמן ההכנה לקבלת התורה .ומה
צריכה להיות ההכנה? ראשית כל צריכים להבין
מה זו תורה ,ורק אז יתכן לידע מה יש להכין
כדי לקבל את התורה.
בזוהר הק׳ (תרומה אות תשלז) מפרש שתורה
ומצוות ב׳ עניינים הם ,כמ״ש :״נר מצוה ותורה
אור״ .פירוש :כמו הנר שהוא מכשיר ומשמש
להדלקת האור  -כך בחי׳ מצוה אינה אלא
משמשת לזכות על ידה ולהגיע לאור ,שהוא
בחינת אור התורה.
וגם במצוות הוא אומר שיש ב׳ הבחנות :תרי״ג
עיטין ותרי״ג פקודין .ואאמו״ר זצ״ל ביאר
(הקדסה״ז עמ' רמב) שפקודין מלשון פיקדון ,שבכל
מצוה מופקד אור מיוחד .לכן ,בתחילת העבודה
נוהג ענין תרי״ג עיטין ,שהן עצות כיצד להגיע
לאור המופקד במצוה .ולאחר שזוכים לטהרת
הכלים אז נוהג סדר של תרי״ג פקודין ,שבכל
מצוה ממשיכים את האור המיוחד הפקוד בה.
ויכולים לומר ,שאם האדם נמצא במצב שנקרא
תרי״ג עיטין ,גם התורה שלומד נקראת בשם
מצוה .וכן להיפך ,בזמן שהמצוות הן בבחי׳
פקודין ,שבכל מצוה מופקד שפע עליון  -הנה
השפע הזה נקרא בשם תורה .אם כן גם במצוה
וגם בתורה יש להבחין תורה ומצוה.
זה ידוע ,שענין התיקונים שניתנו לנו הוא רק
כדי שנהיה מוכנים לקבל את השפע ,שהוא
האור .כי אין עבודתנו מכוונת להשגת השפע
שהוא האור ,אלא עבודתנו היא בהכשרת הכלים
לבד ,כי כדי לקבל את השפע צריך הכנה .ומהי
ההכנה?  -שתהיה כוונתנו לשם שמים.
ויש כלל ,שהשמות שאנו קוראים לאורות
העליונים הם רק בערך הכלים ,אבל באור עצמו
אי אפשר להבחין ולהשיג ,ולכן אי אפשר לתת
שם לאור בלי הכלי .וכמו שמלאך אין לו שם,
אלא לפי הפעולה שפועל כך שמו  -כמו כן
השפע נקרא לפי הפעולה של הנברא.
והנה תורה נק׳ השפע העליון (שהוא מתגלה על
קו אמצעי שנקרא תורה) .יוצא לפי זה ,איזו
הכנה צריכים לקבלת התורה?  -הכנת הכלים.
כמו שאם רוצים להנות מסעודה צריכים תחלה
להיות רעבים ,כמו כן ההכנה לקבלת התורה
היא החסרון ,שיתבונן אדם לשם מה הוא צריך
את התורה וירגיש שהתורה חסרה לו.
ולמה נקראת הכנה? ־ היות ואין חסרון זה מוכן
מראש אצל האדם ,ומבלי שיפעל פעולה לא

26
אור הסולם :מרכז מורשת בעל הסולם www.orhasulam.org

אור הסולם :מרכז מורשת בעל הסולם www.orhasulam.org
ירגיש בו .לכן אדם צריך לברר לעצמו את
החסרון ,כי מצד הטבע אין חסרה לו לאדם תורה
ודי לו בחיים הגשמיים ,ואם הוא רק יכול להנות
מהם די צרכו אין הוא מרגיש שהוא זקוק
לרוחניות ,וגם אם קורה שהוא מהרהר על
רוחניות ,מיד הוא שב ואומר לעצמו :וכי מה
חסר לי עתה שאלך לחפש דברים חדשים?!
אלא שמלמדים את האדם בדרך החינוך ואומרים
לו :הן אמת שעכשיו יש לך סיפוק בחיים
הגשמיים  -אבל יש עולם הנצחי אחר פטירתך
ושם אין תענוגים גשמיים ,ואם לא תעבוד
עכשיו על רוחניות  -בעתיד יהיה לך חסרון,
שלא יהיה לך ממה להנות בעולם הבא.
לכן בשיעור שהוא מאמין בשכר ועונש הוא
מוכן לוותר על כמה מתענוגי העולם הזה ,בכדי
שיהיה לו ממה להנות בעולם הבא .אבל בלי
החשבון הזה מספיקים לו התענוגים הגשמיים
אם רק יתנו לו אותם ,וליותר מזה הוא אינו
משתוקק .והוא אומר לעצמו :רוחניות הוא ענין
גדול ,אבל אני מסתפק רק בתענוגים גשמיים,
ואילו התענוגים הרוחניים שהם ענין גדול  -הם
מיועדים לאנשים גדולים ולא לאדם פשוט
כמוני .וזאת משום שאין לו את ההכנה לדעת
בשביל מה צריכים תורה.
והנה חז״ל הסבירו לנו לשם מה צריכים תורה,
במה שאמרו :״בראתי יצר הרע ־ בראתי לו
תורה תבלין״ .לכן אם יש לו לאדם יצר הרע -
צריך הוא את התורה כדי לבטל את הרע אשר
בו:
הכנה לקבלת התורה משמעותה שצריך להכין
משהו .ולפי דברינו יוצא שיש להכין יצר הרע.
להכין רע .וכאשר יש רע  -ממילא מרגישים
שזקוקים לתורה כדי לבטלו .ולכאורה קשה :וכי
רע צריכים להכין? והרי כל אחד יודע שיש לו
רע? אלא ,זה שיודע  -עדיין אין זה נקרא רע ,כי
ידיעה אינה אלא פילוסופיה .טוב ורע מדובר
בענין של הרגשה! כי אדם ,אם טוב לו  -הוא
שמח ,ואם רע לו  -הוא מצטער .משל :מי
שסובל מכאב שיניים מרגיש שרע לו ,ולא יועיל
לכך גם אם יסבירו לו כל ההסברים שבעולם.
לפי זה ,״יצר הרע״ נוהג בזמן שאדם מרגיש
שרע לו בזה שהוא נמשך אחריו .ולפי מידת
הכרת הרע שיש בו ־ בשיעור זה יש לו הכנה
לקבלת התורה.
*
אמנם יש לדעת כי מה שאמרו חז״ל ״בראתי יצר
הרע ובראתי לו תורה תבלין״ ,בחינה זו נקראת
מצוה ,שהיא בחינת תרי״ג עיטין ,שאז התורה
אינה אלא עצה איך לבטל את הרע אשר בו .וזו
הבחינה הראשונה שבתורה.
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ולאחר שזכה אדם לטהר כוונתו שתהיה לשם
שמים ,כיון שביטל את הרע שבו ע״י המצוה,
שהוא תרי״ג עיטין  -מכאן ואילך מתגלה לו
התורה בבחינת תרי״ג פקודין ,שזוכה לטעום
בכל מצוה טעם המיוחד לה ,וזה נקרא תורה
אור ,ונבחן לקבלת התורה ,שהוא בחינת קו
אמצעי .וענין קו אמצעי הוא שמתחילה יש
מחלוקת בין ב׳ הקוין ימין ושמאל והם בבחי׳ ב׳
כתובין המכחישין זה את זה ,ואז הוא זמן ההכנה
לקבלת התורה ,הנקרא גם ״דרכה של תורה״.
ומשמתגלה קו האמצעי ומייחד ב׳ הקוין לאחד,
נבחן לקבלת התורה.

קע
הכנת הכלים לקבלת התורה
לפני שזוכה אדם לקבלת התורה ,צריך להשמר
שלא לדבר לשון הרע .פירוש ,שלא לדבר סרה
על הגוף ,ומכל שכן על התורה .אלא צריך לדבר
לשון טוב .ואע״פ שאינו רואה את מעלותיה -
צריך להתחזק בלימוד ,כמ״ש :״והגית בו יומם
ולילה״ ,יום  -פירושו שמאיר לו לאדם,
שמרגיש טעם בתורה .ולילה הוא כאשר חושך
אצלו ,שאינו מרגיש טעם בתורה .ואז יש לו
לומר אחת משתי הברירות :או שאין בה טעם,
או שהוא עדיין לא זכה להשיג את הטעם.
הנה ,כאשר אדם רעב והוא אוכל  -הוא נהנה
מהאוכל ,ואילו כאשר הוא לובש ציצית הרי אין
הוא מרגיש בזה שום טעם .ויש מקום לשאול,
מדוע ,הלא כמה אנשים יש בעולם שלא זכו כלל
ללבוש ציצית ,אם כן ודאי צריך האדם לשמוח
ולתת תודה לה׳ על שנתן לו את ההזדמנות
לקיים מצות ציצית ,והיכן היא החשיבות
וההוקרה שצריך להוקיר?! אלא ,שכאשר
מחנכים את האדם בצעירותו לעסוק בתורה
ומצוות ,אסור לתת לו סיבות בענין העבודה,
אלא צריך לחנכו כמ״ש :״למה תוקעין? רחמנא
אמר תקעו״ ,ולכן אין לו שמחה בעת קיום
התורה והמצוות .אמנם כאשר רצונו של אדם
הוא לדעת מהי חובתו בעולמו  -אזי הוא מתחיל
ללמוד על דרך הפנימיות ,להבין את שורשי
טעמי המצוות.
ובזה נבין שענין ההכנה לקבלת התורה הוא,
שאדם יכין בעצמו צורך לתורה .על דרך
שבסעודה יש שלילי וחיובי ,חסרון ומילוי;
האורח מביא איתו את השלילי ,דהיינו התאבון
והרעב  -ובעל הבית נותן את הסעודה ,שהיא
המילוי .עד כדי כך שיש הנוהגים להגיש דברים
חמוצים וחריפים כדי להגביר את השלילי ,את
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החסרון .כי כפי מדת השלילה והחסרון שיש
לאורח  -כן היא מידת הנאתו מהסעודה .לכן
כאשר לאורח אין מספיק שלילי ובעל הבית
רוצה שהוא יהנה  -הוא מוסיף בשלילה.
וזה ענין ההכנה לקבלת התורה .כי אור ,ברוך ה׳
יש .הרי הרבה סופרים וספרים יש .ומה אם כן
צריך להכין?
אנו רואים בהקדמה לספר הזוהר (אותיות ח-ט)
שמביא את דברי המקובלים שאמרו שהנשמה
היא חלק אלוה ממעל .ותחלה יש להבין מהו
ההבחן בין ״חלק״ ל״כל״ .ומפרש שם ,שהשי״ת
ברא בחינת חסרון (המכונה מלכות) ואחר כך
בא מילוי לחסרון .אם כן כשאנחנו מרגישים
חסרון ,זה בא מצד שורש הבריאה .אלא שיעור
המילוי שאנו מקבלים בתוך החסרון  -זה אנו
מכנים חלק!
אפשר להמשיל זאת לאנשים הצופים באוירון
הטס בגבהים .אשר כל אדם קובע את גודלו כפי
הכלי שלו ,היינו לפי המרחק שבין עיניו
לאוירון ,או לפי המשקפת שבידו ,ואין זה פועל
במאומה על האוירון עצמו .אלא בעיני הצופים
נראים שינויים כפי שיעור הריחוק והקרבה
ממנו .על דרך זו ,הבורא ית׳ ברא חסרון ,שהוא
הכלי לקבלת התענוג ,וכל אחד רואה לפי
היכולת שלו ,כי כל השינויים נעשים במקבלים.
ובאמור נבין אשר המשמעות של ״חלק״ היא -
מה שאדם מסוגל להשיג! וכל פעם הוא מגלה
חלק חדש ,ופרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון
גדול .אלא שאדם צריך להכין שלילה .הרי
לעינינו שאין חסר לאדם אלא הרגש חסרון.
דוגמא :בזמן שלובש טלית קטן יחשוב ויתבונן
מה נותן לי מעשה המצוה הזה.
ואם הוא מרגיש חסרון לקבל את אור המצוה -
הוא יעלה בדרגה.
ענין ״קבלת התורה״ ,הוא לקבל מה שכתוב בה.
ויום מתן תורה הוא הזמן שיכולים להתחיל בזה,
כי מבחינת ענף ושורש אומרים שיום זה הוא
סגולה לקבל את התורה .אבל העיקר הוא שיהיה
חסרון! שיהיה שלילי.
אמנם כאשר מדברים מחסרון  -מדובר מחסרון
אמיתי ,כמאמר הכתוב ״הבה לי בנים ואם אין
מתה אנכי״ .ומציאות זו קיימת גם בגשמיות:
אדם שיש לו רצון אמיתי לאיזה תענוג  -הוא
עלול להגיע עד לאיבוד עצמו לדעת באם נמנע
ממנו מלהשיגו ,וזה נקרא חסרון אמיתי .אם כן
ההכנה לקבלת התורה היא להכין את החסרון,
שהוא השלילי .והתורה עצמה היא המתנה.
והנה בנוהג שבעולם אין אדם מבקש מתנה
מחברו ,אלא כאשר אוהבים מישהו מעניקים לו
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מתנה .לכן כדי לזכות לתורה צריך להקדים
אהבה ,שהיא אהבת ה׳ .ולמי שאוהבים  -נותנים
מתנות.
העולה מכך ,אשר צריך אדם הכנה לקבלת
התורה כשתי נקודות :האחת היא החסרון ,שהוא
השלילי .והשנית  -האמונה שהשי״ת ימלא
חסרונו .ואם יש לו שתי אלה אזי הוא מוכשר
לקבלת התורה.

קעא
וענן כבד על ההר (שמות יט ,טז)
אנו אומרים בפסח :״ברח דודי עד שתחפץ
אהבת כלולינו״ ,וכן בשיר השירים :״ברח דודי
ודמה לך לצבי״ .ויש להבין ,כידוע ״דודי״ מרמז
על הקב״ה ,והייתכן שאומרים לו להקב״ה ברח?
הנה חז״ל דרשו ״ודמה לך לצבי .מה צבי בשעה
שהוא בורח מחזיר פניו לאחוריו ,כך הקב״ה״
וכו׳ .וביאר אאמו״ר זצ״ל שהגם ש״ברח דודי״
הוא ענין הסתרה ,שאין רואים את הנהגתו ית׳,
הנה זו ההסתרה לטובת האדם היא ,כדי
שיתאמץ לגלות את האמת .וזהו ש״בשעה שהוא
בורח ,מחזיר פניו לאחוריו״ ,שגם במצב שאין
משיגים אותו ית׳ בבחינת פנים ,אעפ״כ יש
הארה בבחינת אחור .היינו שמשיג שהקב״ה
בורח.
אמנם מי משיג שהקב״ה בורח? שיש חושך? -
רק מי שמבקש להשיג את המלך ואינו יכול.
אבל מי ששאיפותיו הן בגשמיות אין הוא מרגיש
כלל את ענין ההסתר.
וזהו :״וענן כבד על ההר״ .הר מלשון הרהורים,
וענן כבד הוא הסתרה .ורק משקבלו על עצמם
כובד ההסתרה זכו לקבלת התורה״.
[שבועות תשנ״א]

קעב
נעשה ונשמע
בגמ׳ שבת (פח ,א) :״א״ר אלעזר ,בשעה
שהקדימו ישראל נעשה לנשמע יצתה בת קול
ואמרה להן :מי גילה לבני רז זה שמלאכי השרת
משתמשין בו .דכתיב :ברכו ה׳ מלאכיו גיבורי
כוח עושי דברו לשמוע בקול דברו .ברישא
עושי והדר לשמוע״ .ויש להבין ,מהי החשיבות
בכך שהסכימו על הדבר בלא שידעו עניינו ,מה
מעלה היא זו שלא לשאול שאלות ,הלא רק
שוטה נוהג כך.
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עוד מצינו במדרש (ספרי ברכה ב׳) :״ויאמר ,ה׳
מסיני בא וזרח משעיר למו הופיע מהר פארן
וגו׳ .כשנגלה המקום ליתן תורה לישראל ,לא
על ישראל בלבד הוא נגלה אלא על כל האומות.
בתחילה הלך אצל בני עשיו ואמר להם ,מקבלים
אתם את התורה .אמרו לו ,מה כתוב בה וכו'.
הלך לו אצל בני עמון וכו׳ .לא היתה אומה
באומות שלא הלך ודבר ודפק על פתחיה״ .וגם
דברי המדרש הללו מוקשים מאד ,הכי יעלה על
הדעת שהקב״ה עמד עם תורתו כעני להתחנן
בפני אומות העולם הפראים שיקבלוה והם היו
מדחים אותו עד שהיה מסבב עמה אצל כל אומה
ולשון .אתמהה.
ונבאר בדרך הרמז ,שמדובר בדרך הפרט ,כיון
שהתורה נוהגת בכל דור .דהנה האדם הוא עולם
קטן ,והוא כלול מרצונות של ע׳ אומות
ובפנימיותו יש בחינת ישראל .אם כן בחינת בני
עשיו בני שעיר ובני פארן נוהגים אצל כל אדם
מישראל ,והם אומרים :אין אנו מסכימים לקבל
את התורה .מאחר שהרע אשר באדם אינו
מסכים לוותר על רצונותיו.
אמנם לקבלת התורה צריכים להסכמה של הגוף.
כי הגם שאפשר שיעשה אדם פעולה וליבו בל
עמו ,הרי באופן זה לא תחשב הפעולה לשלמה.
וענין גוף ,היינו אהבה עצמית שמוטבעת באדם,
שדואג אך ורק למלא רצונותיו :אם הוא חושב
שמפעולה מסוימת יקבל הנאה  -הרי הוא רוצה
לפעול ,אבל לפעול פעולה של השפעה מבלי
שתביא לו תועלת לאהבה העצמית שלו  -אין
הוא מסכים מפני שאין זה טבעו .ואין להאשימו
בזאת ,שהרי כך הוא נברא .וזהו שהיה הקב״ה
מסבב עם התורה אצל כל האומות.
וכאשר בא הקב״ה לבני ישראל לומר להם
שיקבלו את התורה ,אמרו :הן אמת שהרע אשר
בנו אינו מסכים לקבלה ־ אבל אנו נעשה,
שעשיה היא בכוח ,בלי דעת והבנה .והמשמעות
היא :נעשה למעלה מהדעת שלנו  -ואחר כך
נשמע ,שנבין שעשינו דבר טוב כי בני ישראל
הבינו אז אשר משה רבינו ע״ה בא אליהם
בציווי ה׳ ,והם האמינו שרצונו ית׳ להיטיב להם,
גם אם טרם ראו זאת.
דרך ישראל לעומת דרך אומות האומות
ולשם מה הבורא ית׳ רוצה שהנבראים יעבדו
בכוונה להשפיע לו? כלום חסר לו דבר־מה,
והרי הוא שלם בתכלית השלמות?
על כך חלוקים בדעותיהם בני שעיר וכו׳ עם
ישראל .ע׳ אומות שבאדם אומרים :השי״ת
שרוצה לתת לנו את התורה  -רעתנו הוא דורש!
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מאחר והיא דורשת מאתנו עבודה וויתורים ,ואין
אנו רואים מה מועיל לנו הדבר .אבל בחינת
ישראל אשר באדם אומרת :״עינים להם ולא
יראו ,אזנים להם ולא ישמעו״ וגו׳ .פירוש :מה
שאני רואה  -אין זו ראיה ,ומה שאני שומע  -אין
זו שמיעה .ודאי וודאי שזה לטובתנו ,אלא כאשר
אנו שרויים בבחינת הרע שבנו  -עדיין אין אנו
מסוגלים לשמוע את קול ה׳ .פירוש :לשמוע
שענין זה של קבלת התורה  -זה קול ה' שרצונו
ית׳ הוא להטיב לנבראיו!
אבל היות והאדם אינו ״שומע״ זאת ,פירוש,
שאינו מבין זאת  -והסיבה היא מטעם הצמצום -
אומרים בני ישראל:
״נעשה״ ,פירוש :אע״פ שאין הגוף מסכים  -נלך
למעלה משכלנו ,בכוח ולא במוח .וגם אם המוח
אינו מסכים  -אנו ״נעשה״! בכוח והתגברות.
ועי״ז נזכה ל״נשמע״ ,פירוש :נשמע שזה קול
ה׳ ,שהוא דווקא להטיב לנבראיו .ולפני זה ,לפני
שמתגבר בכוח ,הרע אשר באדם אינו מסכים
לעשות ויתורים.
כאיש אחד בלב אחד
אמרתי פעם ביאור על הכתוב בפר׳ ויצא
(בראשית כט) :והאבן גדולה על פי הבאר .ונאספו
שמה כל העדרים וגללו את האבן מעל פי הבאר
והשקו את הצאן וגו׳ .שכאשר יעקב אבינו ראה
שאין הרועים משקים את הצאן ,אמר להם :״הן
עוד היום גדול ,השקו הצאן״ וגו׳ ,והם השיבוהו
שיש אבן גדולה על פי הבאר שהניחוה שם כדי
שלא יגנבו את המים ,ואין בכוחו של איש בודד
לגוללה ,אלא רק כאשר יתאספו כל העדרים
יוכלו כל הרועים יחדיו לגלול את האבן מעל פי
הבאר .והתורה אומרת שיעקב אבינו נגש וגלל
את האבן בעצמו .ומפרש רש״י :ויגש יעקב ויגל,
כמי שמעביר את הפקק מעל פי צלוחית,
להודיעך שכוחו גדול.
ועל פי פשוטו הדברים מתמיהין ,וכי התורה
באה לספר לנו אודות גודל כוחו הגופני של
יעקב?  -אלא ,הזוהר הקדוש אומר (ויצא מאות צב
והלאה ,עי״ש) אשר באר מרמזת על מלכות שמים,
ופי הבאר הוא מקום שאיבת המים .והרמז הוא
על הבחינה אשר משם שואב אדם את הכוחות
לקבלת עול מלכות שמים.
״והאבן גדולה על פי הבאר״ ,ויש להבין מהי
אותה אבן ומכשול .ולפי דרכנו נפרש :״אבן״
מלשון הבנה [א׳ וה׳ מתחלפין] .והאבן ,מונחת
״על פי הבאר״ ,שאדם ,טרם בואו אל הבאר הוא
רוצה תחלה להבין מה שהוא עושה ,וכל אדם
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שעושה משהו ברוחניות ,שואל :מה רווח יצמח
לי מזה לתועלת ואהבה עצמית שלי?
ודבר זה הוא ״אבן גדולה״ ,שהוא מכשול גדול
המונע מהאדם מלהגיע לבאר שהיא מלכות
שמים .ובזוהר הק׳ מכנה אותה ״אבן דכשלו בה
חייביא״ .אלו הם הרשעים אשר רוצים ללכת
בדרך ה' ,ונכשלים בזה שהם רוצים תחלה
להבין את הדבר ,האם כדאי לעבוד עבודת ה׳ אם
לאו .כי התנאי לקבלת התורה הוא :״נעשה
ונשמע״ ,כנ״ל.
והנה איש אחד בלבד לא יכול היה לגלול את
האבן ולהשקות את הצאן מבאר מלכות שמים.
״עד אשר יאספו כל העדרים״ .הרמז הוא,
שמתכנסים יחד בני החבורה וכל אחד מבטל
דעותיו ורצונו לטובת החברה  -ובזה נעשית
התכללות ,שכל אחד נכלל מכולם ,ויש לכל אחד
מבני החבורה את הכוחות של כולם  -ואז הוא
יכול לגלול את האבן מעל פי הבאר ,דהיינו
להסיר את אותו המכשול הידוע.
ואאמו״ר זצ״ל אמר אשר יש ענין גיבור בכמות,
כגון שיש הרבה אנשי מלחמה וכולם משמשים
יחד בכוח מאוחד .וכן יש גיבור באיכות ,שהוא
יחיד בעל כוח רב ,איש גיבור מלחמה .וענין זה
נוהג גם ברוחניות :יש גיבור בכמות כנ״ל ,שהוא
הכוח של רבים שמתאספים יחד לחיזוק הענין
הרוחני ,וכל יחיד ויחיד נותן את כוחו .ואע״פ
שכוחו של היחיד משול רק לפרוטה  -אמנם
״פרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול״  -עד
שנעשה לגיבור בכמות .ויש גם גיבור באיכות,
והוא בחינת יעקב אבינו אשר לבדו יכל להרים
את האבן.
לכן כאשר מתאספים בחבורה וכל אחד מבטל
את דעתו ורצונו ־ באופן זה כל אחד ואחד נכלל
מכולם ויכול לגלול את האבן ולשאוב מימי באר
מלכות שמים להשקות הצאן.
[ראש חודש סיון תשמ״ד]

קעג
כפה עליהם הר כגיגית
כתוב :ויאמר ה׳ מסיני בא וזרח משעיר למו,
הופיע מהר פארן וגו' .ובמדרש (איכ״ר ג ,א):
בתחלה נגלה על בני עשו ולא קבלוה ,החזירה
על בני ישמעאל ולא קבלוה ,ולבסוף החזירה על
ישראל וקבלוה וכו' כל אשר דבר ה׳ נעשה
ונשמע.
הנה ״נעשה ונשמע״ פירושו שקיבלו על עצמם
את העשיה קודם לשמיעה .וקשה ,שהרי אמרו:
״ויתיצבו בתחתית ההר ,מלמד שכפה הקב״ה
עליהם את ההר כגיגית״ וכו' ,משמע שענין כפיה

מתוך כתבי הרב"ש זצ"ל

היה כאן .עוד יש להבין התשובה על טענת
הגוים ,כמובא בחז״ל (ע״ז ב ,ב) שלעתיד לבוא
יבואו אומות העולם ויאמרו :כלום כפית עלינו
הר כגיגית ולא קבלנוה כמו שעשית לישראל.
והקב״ה משיבם :שבע מצוות שקיבלתם היכן
קיימתם .ויש להבין ,מה תשובה יש בכך ,הלא
טענתם היא שלו היו כופין אותם היו גם הם
מקיימים את כל המצוות ,ושבע מצוות בכלל זה?
נעשה ונשמע
וכבר ביארנו על דרך הרמז שהכל מדובר באדם
עצמו .היות והאדם הוא עולם קטן ,והוא נכלל
מבחינות אומות העולם ,היינו רצונות של אומות
העולם שמגולים אצלו בחיצוניות ,ובפנימיותו
יש בו בחינת ישראל .ובאופן פרטי ,כאשר אדם
עומד לפני קבלת התורה ,כגון שמתעורר בו
רצון ללימוד התורה ,אזי בחינות אומות העולם
אשר בו מתחילים לשאול אותו קושיות :מה לך
ללמוד עכשיו והרי כעת כואב לך הראש ,אתה
עייף וכד׳ .ואפילו אם תתאמץ ותלמד  -מה כבר
יתן לך הלימוד ,אילו היית נעשה גאון בתורה
ומחדש חידושים וכו' ,ניחא .אבל במצבך זה -
מה תועלת תצמח לך מכך .וזהו שאמרו שהיה
הקב״ה מסבב עם התורה ונושא ונותן עם כל
אומה ואומה ,כי כל אומה רומזת למידה מסוימת,
וכל אלו הרצונות שבאדם נושאים ונותנים עמו
בענין קבלת התורה.
והגם ששאלות וקושיות אלו באות לו לאדם
מבחינת המחשבה שלו עצמו ,ואין הוא יכול
ללחום כנגדם ,שאין אדם שליט על המחשבה.
מכל מקום על המעשה יכול הוא להיות שליט.
לכן כאשר בחינת אומות העולם אשר בו מביאים
לו קושיות מבחינת המחשבה  -העצה היא:
״נעשה״! שיאמר :אני מאמין שלימוד התורה
שאני לומד  -עולה לרצון לפני ה׳ ויש בו
חשיבות .אם כן קודם הוא אומר ״נעשה״ ואחר
כך ״נשמע״.
וזה ההבדל בין בחינת אומות העולם לישראל.
שאומות העולם אומרים :קודם ״נשמע״,
שרוצים לדעת ולהבין ,דהיינו בבחי׳ מחשבה,
מה תועלת תצמח להם מלימוד התורה  -ורק
אחר כך ״נעשה״ .אבל עם ישראל זכו בתורה על
ידי שאמרו :״נעשה״ ,קודם נקבל על עצמנו
קבלה בבחינת אמונה ,כי האמונה נבחנת לעשיה,
שמתגבר ועושה גם כשאינו מבין את הטעם ,כי
על המעשה האדם שליט  -ואחר כך ״נשמע״.
כי כאשר אדם מקדים ״נעשה״ ,שעושה
בהתגברות ובבחינת אמונה  -הוא זוכה על ידי
זה ל״נשמע״ ,שמרמז על בחינת המחשבה.
דהיינו שזוכה לכך אשר גם המחשבה הופכת
להיות מחשבה טובה של בחינת ישראל.
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ענין הכפיה שנוהג כעת קבלת התורה

על ידי בחירה זוכים לכפיה

עתה נבוא לבאר ענין ״כפה עליהם הר כגיגית״.
כי צריך להבין ,מה טעם נעשתה קבלת התורה
מתוך כפיה .גם יש לשאול הלא ע״י הכפיה
התבטלה מהם הבחירה.
ותחלה נבאר את ענין הכפיה .הנה יש ב׳ אופנים
בענין כפיה ,יש כפיה ע״י יסורים ויש ע״י
תענוג .משל :חצות לילה ,בחוץ רוח סערה
ומטרות עוז ,אדם אומר לחברו :קח מכתב זה
והבא אותו לאדם פלוני שממתין לו .והוא משיב:
איני רוצה לבצע את השליחות .מששומע
המשלח כן ,הרי הוא מאיים עליו באקדח .רואה
אדם איום שכזה  -ודאי שישמע לו .זו כפיה
אמנם יש עוד צורה של כפיה ,שיאמר לו :לך,
ועבור טרחתך אתן לך הון ועושר רב .גם זו
כפיה! שהרי אין הוא יכול להמנע מעשות
השליחות.
ובזה נבין שענין ״כפה עליהם״ וכו׳ מדובר
מהשגה .פירוש :שעם ישראל ,אחר שקבלו על
עצמם את העשיה בהתגברות ובכוח והם זכו
ל״נשמע״ ,הנה תכף משזכו לתענוג הגדול  -הם
ראו אשר יש כאן כפיה! הם השיגו אשר ״אם
לאו ,שם תהא קבורתכם״! שהרגישו שבלעדי
התורה טוב מותם מחייהם.

וזה שיטענו אומות העולם :כלום כפית עלינו הר
כגיגית? הלא פשוט הוא שאם היית נותן גם לנו
את הטעם והתענוג כפי שנתת לישראל  -היינו
גם אנו מקבלים את התורה .והשי״ת ישיב להם:
שבע מצוות שקיבלתם ,היכן קיימתם? פירוש:
התינח ישראל שהקדימו נעשה לנשמע ,שבחרו
בדרך האמונה  -אפשר לתת להם אחר כך בחי׳
תענוג וידיעה ,הנקרא כפיה .אבל אתם שלא
רציתם ללכת בדרך האמונה  -האיך תוכלו לקבל
את טעם התורה.
הדור קבלוה בימי אחשורוש
ועל קבלה זו שהיתה בכפיה אמרו ז״ל :״אף על
פי כן ,הדור קבלוה בימי אחשורוש .דכתיב,
קיימו וקיבלו היהודים  -קיימו מה שקיבלו
כבר״ .שבימי מרדכי ואסתר שבו וקיבלו את
התורה ברצון ,היינו רק לשמו ית׳ ,שהיא
מאהבה שאינה תלויה בדבר ,הנבחנת ליראת
הרוממות.
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ברכת משה
רבי משה ברוך למברגר זצ"ל
בפסח הוא בחי׳ חיה ומאבל בהמה,
ובשבועות הוא יחידה ומאכל אדם.
בפסח שנת ת״ש
אמר שאותו האור שמקבלים בליל א׳ של פסח,
הנה זה בעצמו מקבלים בשבועות ,רק בפסח הוא
(עדיין) בחי׳ מאכל שעורים שמאיר אפילו לבחי׳
הבהמה ,ובשבועות ע״י קבלת התורה עם נותן
התורה נעשה מאכל אדם .וגם החילוק בין
ספירת העומר שהיא על בחי׳ יחידה ,לבין שבעת
ימי החג שהם על בחי׳ חיה .יום הא' הוא
התחלה ,וביום השביעי היא גמר הקבלה מלשון
שביעי ״שבי היא".
כל איש ישראל צריך להשיג את כל התורה
מוצאי שביעי של פסח שנת ת״ש
מהדברי תורה מה שאמר בזמן הישיבה .בשתית
היין .שביעי של פסח בערב .ואין מוקדם
ומאוחר:
אמר שקיבל מרבו ,שאמר בשם אביו ,אדמו״ר
מפוריסוב ,שאמר בשם אביו ר' אשר ,בשם אביו
היהודי הקדוש  -שכל איש צריך לקבל את
התורה מקודם בבחי׳ חלקי נשמתו ,ואח״כ בבחי׳
״כל התורה שמו של הקב״ה׳ .וצריך להתחיל
מבראשית ,וכן קבלת התורה מסיני ,עד ״לעיני
כל ישראל" ועיקר להתחיל מ"בראשית" ומקודם
הנה הולך ומקבל כל התורה בבחי' אחורים ,ואז
בלעם ופרעה הם קליפות ,ואח״כ בבחי׳ הפנים,
והכל הם שמותיו .והנה התפשטותו דמשה צריך
להיות בתוכו ,בתוך לבו ואבריו ,וכל מי שנולד
מלידתו ביתר עביות וביתר פסולת הנה הוא
מסוגל יותר ,כמ״ש ״ויפסול" (רש״י שמות ל״ד
א׳ על המילים ״פסל לך״) ־ מכאן נתעשר משה.
דוגמת מה שכתוב אצל יצחק :״גדול זבל
פרידותיו של יצחק מכספו וזהבו של אבימלך״.
כי אם אין מיד עביות ופסולת שהם הכלים ,הנה
כתיב ״ויעמוד השמן״ (מלכים ב׳ ד׳ ו׳) ,כי אין
עוד כלי .ואמר שזה הטעם שהצדיקים אינם
מבטלים את המניעות ,לפי שזה הכלי שלהם.
אהבת חברים ואהבת ה׳ אחת היא
מהדיבורים שהיו בשבועות שנת ת"ש בלי סדר
בענין אהבת חברים שהיא קודמת לאהבת ה' לפי
שע"י אהבת חבירים באים לאהבת ה' ואמר
שבאמת אחת היא שאין שתי רשויות ,וא״ב

צריך להיות נקבע (בלב) בקביעות שאין רשות
אחרת .ואם נדמה לו שחבירו מונע אותו
מעבדות ,ידע שזה הוא השי״ת בעצמו .וע"כ
צריך לראות או שחבירו ג"כ יעזור לו ,ואם אינו
יכול לפעול יעשה הוא בעצמו ,אבל לא יכעס על
חבירו ,שע״ז נאמר ״כל הכועס כאלו עובד ע"ז״
(רמב״ם הלכות דעות פרק ב׳ הלכה ג') ,כי אם
היה יודע שזה הוא השי"ת בעצמו לא היה כועס,
כי היה יודע שהכעס לא יועיל לו כלום.
השם ״שבועות״ מורה על ספירת העומר
גם אמר שחג השבועות ,השם שלו הוא מסדר
המועדים ,אבל לא על נתינת התורה שהוא בחי׳
יותר גבוהה ,רק החג יש לו קשר עם ספירת
העומר.
הנחמה על היסורים והגלות היא השגת עשרת
הדיברות.
ו' עש"ק עקב שנת תש״ב
התחלת השיעור א״א לכתוב על הסדר בדיוק,
רק תוכן השיעור היה  -דהנה איתא בצואת
הבעש״ט שכל אחד מישראל צריך בכל יום
לשמוע עשרת הדברות מהר סיני .והתחיל לבאר
את זאת :דהנה מה שהיה כבר פעם אחת מתן
תורה על הר סיני שוב אינו פוסק .והמשיך עוד:
הנה שבת שעברה היתה שבת נחמו ,והנה בזמן
שקורין את הפטרת נחמו ,הנה קורין בתורה את
מתן תורה ,שהתורה והנבואה יש להם קשר.
והנה מהי הנחמה על כל היסורים והגלויות? הוא
לשמוע ולהשיג את התורה ועשרת הדברות,
אשר זוהי הנחמה על היסורים שיש בגלות.
וקבלת התורה והגאולה היא אחת ,שנמשכת הא'
היינו אלופו של העולם .אבל יש קושי גדול
בקבלת התורה ,לפי שיש סתירה והפרעות על
כל פסיעה ופסיעה .גם הזכיר ״שאין פורענות
באה לעולם רק בשביל ישראל״ (יבמות ס״ג
ע׳׳א) לשון יחיד .ואמר שגם בזמן שעדיין לא
הכריע את כל העולם לכף זכות ,ועדיין מרגיש
בחי' היסורים של העולם ,צריך ג״כ לומר :״כל
העולם לא נברא אלא בשבילי"( .ברכות נ״ח
ע״א).
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יד בנימין
הרב בנימין סינקובסקי זצ"ל
שבועות תש״ח
ענין אמרם :״יגעת מצאת תאמין״ ,כי במדה
שאתה מתיגע ומשתדל בעבודת הבורא ,אתה
מוצא חן בעיני ה׳ .ובכן הכל נמדד לפי מידת
היגיעה .וכל היגיעה היא בענין קבלת התורה,
שהתורה היא בחי' סם חיים ,רפואה למחלות
(רוחניות) שכל הנשמות נתקלות בהן בהכרח
תיכף ליציאתן לאויר העולם ,והתורה היא
הרפואה ,מכריעה בין הקוים .שכן ישנם שני
קוים :ימין ושמאל ,ושניהם כשהם לעצמם לא
טובים בלי קו המכריע ,שזה נקרא קבלת
התורה .וכל היגיעה היא לזכות לקבל את קו
האמצעי .וזהו מה שאמרו :יגעת  -אם אתה
מצדך עשית את מה שביכלתך לעשות ,ויגעת כל
מיני יגיעות שבעולם ,וסבלת כל מיני יסורין,
ועשית כל מיני פעולות כדי להתרחק ולהבדל מן
הקצוות ,להפרד מן המותרות ,לא להשמע
לפיתוייו של היצר ,של תאות הגוף ,ולעשות כל
מיני תחבולות כדי להתנגד לנטיותיו של הגוף,
שמטבעו הוא מונע מאתך תמיד בכל מיני מניעות
והפרעות לעשות רצון הבורא ,ואם כן עשית
והתנגדת בכל מה שבכוחך וביכלתך להתנגד,
ולהלחם נגדו בכל מיני מלחמות ,אז הקב״ה
מרחם עליך ומכנים אותך לקו אמצעי ,וזה נבחן
לקבלת התורה לנצחיות ,וזה נקרא מציאות חן
בעיני ה' ״יגעת מצאת תאמין ,לא יגעת ־ אל
תאמין״ .והודות לזה שהיהודים סבלו כל כך
במצרים והתיגעו בכל מיני יגיעות ,זכו לקבל את
התורה אח״כ ,כעין תוצאה מרבוי סבלותיהם
ויגיעותיהם במצרים.
שיחה בענין שהרוחניות מתאפיינת בהנאה
ותענוג
שבועות תש״ט בזמן הקידוש
צריך לדעת ולהתבונן ,כי ברוחניות בדרך ה' ,כל
מה שבא ביסורין ובסבל ,לא רצון ה׳ הוא .וכל
מה שבא בתענוג ובחפץ לב ,זהו רצון ה׳ .זהו מה
שצריך לעשות ולהתנהג ברוחניות .אם ה׳ רואה
שההולך בה מתענג ונהנה ,מוסיף לו תענוג על
תענוג בדרך זו .ומה שלא מוצא חן בעיני ה׳ הוא
היסורין והסבל .וזהו הסימן המובהק כי לא רוצה
בזה ה' .נאר זיך נישט פארמילוען (־ מלשון
טעות ,בפולנית).

בכל יום יהיו בעניך כחדשים .מחלון כליון
רות וערפה .״כי קטן יעקב״
קידוש שבועות תשי״א
הוא שליט״א יצא לקידוש שבועות תשי״א ופנה
אלי :דו האסט שוין מקבל געווען די תורה? וגם
כן התחיל מיום יום ,שבכל יום תהיה אצלך
כחדשה ,ואיך זה? ע״י ששוכחין כל התורה
והמצוות שעשו עד היום ,ששוכחים תלמודו
שלמדו עד עכשיו עד היום ,ורק זוכרים כל
העברות והדברים רעים ומעשים שנזדמנו לו
לעשות כל הזמן וכל יום ,ע״י כך זוכים לתורה
חדשה .ואמר לי ..מעמוזט דאס אויסטייטשין,
ווארום? אויב נישט ,וואלסט דעמיינט אז איך
האב דיר באליידיקט.
ואח״כ דיבר מענין רות ,אלימלך ,מחלון וכליון
שהם נשמות גבוהות מאד ,מג״ר דג״ר ,שלא היה
להם מה לתקן בארץ ישראל ,מפני שהם היו
מג״ר דג״ר ,ולפיכך יצאו לחוץ לארץ .ומחלון
מלשון מחילת עוונות ,היינו שורש נשמתו
ממקור גבוה מאד עצום ,לא שייך לומר ״עון״,
והכל מחול ,הכל טוב (לא מחילת עוונות של
בחי׳ יום הכפורים ,אלא יותר גבוה) .וכליון
מלשון תכלית שמים וארץ ,כלתה נפשי ,מנוחה
נצחית ,לא מנוחה של שבת דהיום .אלא מנוחה
נצחית ,הכל השגחה פרטית .הם עסקו רק
במנוחה נצחית זאת ,ורצו להגיע למדרגה של
מנוחה נצחית זאת ,שאין בה שום עבודה,
ולפיכך יצאו מא״י לחוץ לארץ ,בחשבם כי שם
במואב יוכלו לעסוק בענינם ,כדי להגיע למנוחה
הנצחית .והנה עבודה נוהגת רק בא״י ,משא״כ
בחוץ לארץ אין שום עבודה ,ואי לזאת כשיצאו
לחוץ לארץ לא יכלו לעבוד ,לא בבחי׳ מנוחת
שבת ,ולא בבחי׳ מנוחת עולמים מדרגתם הם -
ומתו לגמרי.
ועבר לענין רות וערפה נשותיהם ,ואמר :כי יש
לה קצת ש ...לפיכך ממנה בא עובד ישי דוד.
ורק בא״י לא בחו״ל ,כי עובד הוא ענין ״עבודה״
שכר ועונש ,ואח״כ מזומן למנוחת שבת ־
השגחה הפרטית הרצויה ,הנוהגת עכשיו .ולא זו
של מנוח  ...שמנוח עם הארץ היה.
ואח״כ אחרי החג בזמן ההבדלה יצא בכונה
והדגיש לי בבהירות מה שאמר בזמן הקידוש של
יום .והרגשתי שמן השמים רמזו לו שצריך
לבאר לי ענין זה ,כי בשבילי אמר את התורה
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הזאת .והוא תיכף כשנכנס הסתכל סביבו ואמר:
א קליינע עולם ,ותיכף הוסיף :״״כי קטן יעקב״״,
והוא הבליע את המלים האלה ואף אחד מן
המסובבים לא שמע זה .והמשיך :״כי קטן
יעקב״ ,כאלו רצה בזה להדגיש לי ,כי אלי
הדברים מכוונים ,״כי קטן יעקב ואהבהו״ ,אהבת
הקב״ה .סגולתו באה תמיד באורח נפלא בלתי
מובן ,השגחה פרטית ,וכדי ליישב לעצמו את
הפלא מלמל ־ ״כי קטן יעקב״.
שיחה בענין ׳׳יהונתן גבר ענותך׳
מוצאי שבועות תשי״א
שאל אותי אם אמרתי בשעת התפילה ביום
״יציב פתגם" ויודע הוא שאצלינו אין אומרים
זה ,אלא שקשר בזה כל הענין היקר והחשוב,
ורצה להסתירו מעין זרים .התחיל לבאר הפיוט:
יציב פתגם לאת ודגם .רעותין הב ואפיהון צהב
וכו' ,וגומר השיר הנכבד הזה במלים :״יהונתן
גבר ענותן ,בכן ליה נמטי אפריון ,שהמלים
האלו נראות כמיותרות ,ואין להם שום קשר עם
תוכן התפילה .והרבה פירושים אמרו על השורה
הזאת ,ורצו אפילו לומר שהוא שם המחבר ,ולא
הוא ,כי שם המחבר רומז בצד :יעקב ברבי מאיר
לוי.
והענין ״יהו נתן׳  -המדרגות הגבוהות הנשגבות
שהקב"ה רוצה לזכות בהן את ילדי שעשועיו
נקראות יהו נתן  -בלי שאלות ותמיהות מדוע
דוקא ה׳ נותן לזה ,כי יונתן בן שאול רומז על
השגחה פרטית שבאה אחרי שכר ועונש ,מדרגה
גדולה של גמר התיקון .והקב״ה נותן אותה
ליחידי סגולה שמצאו חן בעיניו שאוהב אותם
במיוחד .והמדרגה הזאת כבר חורגת מזמן הזה
שבו נוהג השתא אלפי שני ,ומגיעים למדרגה
הזאת רק דרך בושה ושפלות ,שאחרת אי אפשר
להגיע אליה .ולפיכך שמו של בן שאול ובן
יהונתן הוא ״איש בשת״ ,״מפי בשת״ ,כי
למדרגה הזאת מגיעים רק ע״י הזדמנויות שיש
בהם השפלה ובושה ויסורים עד לאין קץ הכי
תחתוניות .כשמרגישים באמת הבושה
וההשפלה ,הקב״ה מוסר מדרגה גבוהה זו של
השגחה פרטית ,שאי אפשר כבר להגיע אליה
ע״י יגיעה ועבודה ע״י השכר ועונש ,אלא דרך
השגחה פרטית ,דרך שהקב״ה בעצמו רוצה
להעניק למישהו המדרגה הזאת ,דרך ״מי יקום
יעקב כי קטן הוא״ ,מדרגות גבוהות מאד,
נוראות מאד ,שהן כבר למעלה משתא אלפי שני,
משכר ועונש .היינו כל מי שעדיין בשכר ועונש
אין מראין לו מדרגות ממין ומסוג זה .ומרגיש
דוקא מעלת המדרגה הגבוהה הזאת שאין להגיע
אליה בדרך של שכר ועונש ,והיינו ע״י יגיעה,
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כי זו לא תועיל ,כי כאן כבר לא ענין של יגיעה,
וכל היגיעות שבעולם אינן מעניקות מעין מדרגה
כזו ,אלא יש כאן ענין אחר לגמרי שהוא ״מציאת
חן״ בעיני הקב״ה ,שהוא נותן למי שבחר בו אלו
המדרגות הנעלות ,שאין להם כל קשר עם יגיעה
ועבודה ,והם רק בהשגחה פרטית ממנו יתברך
ויתעלה ,והוא פלא ותמוה.
והנה האדם שבו בחר ה׳ והעניק לו אלו
המדרגות ,מזמין לו הקב״ה הזדמנויות למכביר,
שהן על פי רוב בדרכים ויצרים שמביאין לידי
בושה מעמיקה ,והשפלה של סמל השפלות ,עד
שמרוב ההשפלה בכל הזדמנות מתחיל מפקפק
בעצמו ומרגיש בחילה בעצמו ,ואינו יודע איך
מתקשרים העליונים עם אחד שפל כמוהו ,ואיך
יוכל בכלל להגיע לידי שטות כזו? שלפעמים
הוא בוש ונכלם ואינו מוצא הצדקה לעצמו
אפילו לגשת לאיזה ספר ,ומה לו להרהר בסודות
התורה? ורואה עצמו כגרוע מן הגרועים מורשע
מן המורשעים .ואינו יכול לתרץ לעצמו מנין
לקבל השטות הזאת ולהיות כל כך להוט אחריה.
ומרגיש עצמו אפם בהחלט ,עד שהוא בוש אפילו
להרים עיניו לעצמו ,והבושה ממעשיו
השטותיים אוכלת אותו עד יאוש ממש .ואז
דוקא מראה לו הקב׳׳ה לאי איזו מדרגות הגיע,
ודוקא ע״י הבושת והבחילות וההשפלות האלה.
ומכיון שרואה שהשפלות והבושת הביאו אותו
למדרגה גבוהה הזאת ,הוא מתחזק ואינו דואג
ובוחל ,אלא אדרבא מצטער למה לא היו לו יותר
בושת והשפלות כאלה ,הלוא התמורה כל כך
גדולה .וזה הכל ע״י השגחה פרטית ,בחי׳ יהונתן
יהו נתן.
ולפיכך יהונתן אינו רוצה במלכות ,אלא אמר
לדוד :אתה תמלוך עליהם ואני אהיה לך למשנה,
כי משנה פירושו מנוחה ,לחם משנה ,שבת,
השגחה פרטית ,שאינה נוהגת כבר בזמן
העבודה ,ואין לה שום יחס וקשר לשכו״ע.
ומדרגת יהונתן היתה מהשגחה פרטית שאחרי
שכו״ע ,אי לזאת לא יכול היה להיות מלך ,כי
מלך פירושו שליטה והענשה ,עבודה ועבדות,
ולפיכך אמר יהונתן לדוד :אתה תמלוך ואני
אהיה לך למשנה .היינו הקו שלך נוהג עכשיו,
והוא צריך לשלוט ,היינו מלך ,שליטה רודה,
אבל קו שלי הוא רק משנה ־ שבת ,לחם משנה,
מנוחה ,שבת שאין שליטה ורודנות ־ שכר
ועונש ,וזו היתה מדרגתו של יהונתן .וזו תהיה
אח״כ מדרגתו של דוד אחרי גמר התקון ,וצריך
להיות המשיח כמו שכתוב (יחזקאל ל״ד כ"ד):
״ועבדי דוד נשיא״ ,ולא מלך ,שמלך נוהג רק
בזמן שכו״ע ועבודה ,שתא אלפי שני ,אבל אחר
גמר התקון שאין כבר שם ענין של עבודה קורא
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לו נשיא ,היינו מדרגה גבוהה של השגחה
פרטית.
ובפורים תשי"ב בזמן הסעודה אמר לי הוא
יחיה :דו האלסט שוין ביי די מוחין פון ״עד דלא
ידע" ואמרתי  :שוין צייט .והוסיף הוא יחיה :די
מוחין פון עד דלא ידע קען מען נאר ממשיך זיין
איין מאל ,ומ ...אצוייט מאל איז דא סנה .והביא
כאן ענין של קם רבה ושחטיה לרבי זעירא ,בזמן
שקבל מוחין דעד דלא ידע .והנה רמז לו הענין
הזה במכוון לענין של מוחין שהקב״ה בעצמו
מעניק אחרי שעוברים כבר מענין שכו״ע
להשפלה ובושה שאין כמוה.
ועל פי זה אתי שפיר :״ויחר אף שאול ביהונתן"
ואמר לו :״בן נעות המרדות" הייינו מדרגה
שנעה והלכה מענין שכר ועונש .ומתביישת ,״כי
בוחר אתה לבן ישי לבשתך" בגלל הבושה הגעת
למדרגה זו שלאחר שתא אלפי שני ושכ"ע,
״ולבשת ערות אמך״ ,זו המנעולא .וזוהי כל
גדלות וחשיבות של הבושה הזאת וההשפלות
האיומות ,שבזה מתעלים מן השכו״ע ועוברים
וזוכים להשגחה פרטית ,לשבת ,ללחם משנה,
שאז כבר נוהג ״עד דלא ידע״ ,כי שם הכול שוין,
וכל העולם הזה נראה כמשחק ־ א
פארשטעלאכץ ,וזוהי בחי׳ הארת פורים ,מרדכי,
פארשטעלאכץ מרדכי ,מור דרור ,מרי דכיא,
ששם אין הצמצום של המנעולא ,והכול דרור.
וזהו גם כן ענין :״ומרדכי ידע את כל אשר
נעשה״ ,ובכל זאת ״ויקרע את בגדיו״ .ואמר הוא
יחיה :שגם אסתר ידעה ...אבל מפני שמרדכי
ידע שענין פורים הוא רק רמז ,ולא הגיע עדיין
הזמן של גמר התיקון ,והוא ענין של אסתר
ומרדכי פרטיים ולא של הכלל ,ולפיכך ״ויקרע
את בגדיו״ ,בגדי קדש ,״וילבש שק ואפר״ ,יצא
ממדרגתו .הצדיקים בזמן השתא אלפי שני איהו
שכלפיהם מבחי' עצמם הם יודעים שזה רק
אשליה ,אבל הם מתפשטים ויורדים לתוך הכלל,
וסובלים איתם ומתפללים ,והקב״ה מבטל גזירות
ועושה רצונם ,ומבטל הדינים שקשה
להם־לסבול ,אפילו  ...למטרה ,ונוהג אתם בדרך
של רחמים .וזהו ענין עבודת הצדיקים בכל זמן.
וזהו ענין רבה ורבי זעירא ,שראה שעדיין אנו
חיים בדרך ״כלל״ ,והפרט אסור לו להתחשב עם
פרטיותו ,רק עם הכלל כולו .וזה ענין שהתפלל
ואחיי ,ולשוב לא רצה יותר .ויקרע מרדכי את
בגדיו ,המדרגה של בחי׳ בגדי קדש ,ויצא אל שק
ואפר ,כי מרדכי הוא מר דכי ־ מוחין דאבא
ואמא עילאין ,שהוא בחי׳ ״עד דלא ידע״ ,בחי׳
פורים ,שהוא רק פעם אחת .אם הקב״ה רוצה
להעניק מדרגה כזו לאשר יבחר ,נותן לו מקודם
עילה ויכול להגיע ״לבן נעות המרדות ,לבשתך
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ולבשת אמך״ ,וכשמגיעים כבר למדרגה זו של
התבטלות והשפלה ,מכל מה שבא ועובר עליהם,
ומשתתף עם השכינה הקדושה לסבול יחד איתה
ההשפלות והסבל והבושה הזאת ,״ולבושת ערות
אמך״ ,שבלי זה אי אפשר להגיע לידי מידה
גדולה כזו של בושת ,וכשמצדיקים הכול ,אפילו
בושת הזו ,ואינם בועטים ,אז זוכים למוחין
הגדולים האלה .אבל אסור להשאר בהם ,אלא
צריך להיות עייל ונפיק ,כמו ״ויקרע מרדכי את
בגדיו" וכשעושים כן זוכים ללבוש ,דבגד הופך
ללבוש ־ לא בוש ,״ומרדכי יצא מלפני המלך
בלבוש מלכות תכלת" היינו בחי׳ גמר התקון,
שהמלכות מכיון שהגיעה לדרגה כזו ,לשפלות
ובושה שאין למטה הימנה ,שאז עומדים ממש
על סף תהום הכפירה ר״ל ,ואפשר ברגע אחד
ליפול ח״ו לשאול תחתית ,שנפל בנסיון הכי
גדול ,שכל עובדי ה׳ באמת מתנסים בו
ומוכרחים לעבור בו ,כל אלה הצדיקים שהם
כבר בבחי׳ ״סוד ה׳ ליראיו" .וזה שאמר דוד
ליהו נתן :״כפשע ביני ובין המות״ .כפסיעה
אחת ,שאז צריך התחזקות גדולה מאד באמונה
שלא לפול ,ואז הכל בסכנה .ובזה תלוי באופן
פרטי ״חי ה׳ וחי נפשי״ שאמר דוד .ואם
מתחזקים ועוברים בשלום הנסיון הזה זוכין שמן
בגד נעשה לבוש  -לא בוש ,שהוא גמר התקון,
שאז רואים שדוקא השפלות ובושה שהגיעה
לנקודת המשבר ולא נופלים ,אז באה הגאולה,
והבגד שהוא בבחי׳ בוגד ,נהפך ללבוש לא בוש,
כי אם כבוד ויקר .והוא ענין לבוש מלכות תכלת
שיצא מרדכי מלפני המלך ,ותכלת הוא ענין
תכלית שמים וארץ ,כי דוקא התכלת שמכלה
הכל ,מזה נעשה עכשיו לעטרת זהב גדולה,
ולבית קבול לכל הטוב הגנוז .וזהו ענין ״ויקרע
מרדכי את בגדיו״ ,מבחי׳ בגדים ,מבחי׳
״ותתפשהו בבגדו לאמיר שכבה עמי ויעזב בגדו
בידה וינס ויצא החוצה״ .וממה שנשאר בידה,
מזה כל הגליות עד גמר התקון .״ומרדכי ידע את
כל אשר נעשה״ ,שכל הבחינות ״ידע״ נגמרות
בזה הרגע ,וצריך להתחזק באמונה דוקא אפר
ושק ברגע המכריע ,ולותר על הבינותיים שהם
מבחי׳ הבגדים ,ובסופו של דבר מגיעים ללבוש,
שדוקא השק והאפר התכלת נהפך לתכלית גמר
התקון ועטרת זהב גדולה.
בשבועות מקריבין לחם חמץ
ואמר בענין שבועות  -כי לכך מביאין בשבועות
״לחם תנופה חמץ תאפינה״ ,חמץ ולא מצות ,כי
ימין בעצמו לא נכון ,ושמאל בעצמו לא טוב.
אבל שבועות זהו הרצוי והעיקר ,היינו התמזגות
והתכללות השמאל והימין בדרך אהבה ,לא
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שחוטפין זה מזה ,אלא שלווין זה מזה ,ואחד
משלים לשני ומשתוים .וזה ע״י עבודת הצדיקים
שמכניסים אהבה בין קוב״ה ושכינתיה.
נתינת התורה בתחילה באונס ואח"כ ברצון
שיחה שבועות תשי״ב
בשבועות תשי"ב יצא לקידוש ,ובזמן הקידוש
אמר :כי מחמת שאנו איננו יכולים לקיים כל
התורה ,יש לנו כל פעם קבלת התורה חדשה.
והתורה אי אפשר לקבל מרצון מבתחילה,
שאלמלא קבלנו התורה מרצון לכתחילה ,לא
היינו יכולים לקבל אותה כלל מחמת חסרון
כלים .ולפיכך סידר המאציל ב״ה שקודם נקבל
התורה מאונס ,היינו שכפה עליהם הר כגיגית,
שזהו מאונס ,ואח״כ אפשר כבר לקבל התורה
מרצון ,והוא ענין הדר קבלו ,בפורים.
והדברים האלה עמוקים מני ים ,וצריכים פירוש,
כי צריך להבין מהו ענין תורה בנתינתה
ובקבלתה ,כי הקב״ה ברא את עולמו להנות
לנבראיו ,וכדי לקבל שפעו צריך כלים ,וכלים
גדולים מאד שאי אפשר להגיע אליהם בדרך
יגיעה ,כי מי זה יוכל דרך יגיעה לעשות כלים
המכוונים לשפע כה רב שהקב״ה יכול ליתן? כי
כדי לרכוש כלים כאלה צריך להיות בהשתוות
להמאציל ב"ה .מה עשה הקב״ה שרצה להנות
להם לישראל? כפה עליהם הר כגיגית ,כמו גג
קטן של משחק גג  -גיגית ,שזה גרם ענין הוית
כלים ,היינו על ידי יראה וקטנות ,שהוא ענין
דינים  ...שעל ידי זה נעשין הכלים הדרושים,
שהוא בחי׳ שמאל ,שבא עם דינים קשים
דדכורא .אבל ביני ביני נעשה הכלי ,ויש כבר
אפשרות לקבל את שפעו לאט לאט בשיעורין,
כל פעם ופעם מחדש וכל שנה ושנה בשבועות.
והסכום מצטבר לחשבון גדול עד שיהיה גמר
התיקון ,שאז הכלים יהיו מוכנים בכל מכל,
ויקבלו אותה מרצון כמו בפורים ,ולא עוד אלא
שאז יבוקש עוון ישראל ואיננו ,ולפיכך יום מתן
תורה אינו קבוע במקרא.
מאמר הבעש״ט  -שבכל יום אדם יכול
לשמוע את עשרת הדיברות
סעודה ה׳ משבעת ימי המשתה של סיום
הזהר יום ה׳ פ׳ במדבר תשי״ג
התחיל דורש בענין הבעל שם טוב ז״ל ,שבכל
יום ויום היה יוצא לשמוע העשרת הדברות ,שכן
בכל רגע ורגע נשמע הקול הנצחי האלקי ,כיון
שהקול של הקב״ה הוא נצחי ודברו אינו נפסק
לעולם ,ולפיכך מי שראוי לכך יכול בכל רגע
ורגע לשמוע ״אנכי ה׳ אלקיך״ ,רק מותנה בכך
שהשומע יהיה ראוי לכך .וכיון שכן אפשר כבר
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לראות את הקולות ,כמו שכתוב :״וכל העם
רואים את הקולות״ .כיון שזוכין לשמיעה ,היינו
להעלאת המלכות לבינה ,למתקה שם ,שנעשית
כמו בינה ,ואין הפרש בין מלכות לבינה ,כי
כשהתחתון עולה לעליון נעשה כמוהו ,היינו
בבחי׳ השפעה ,ממילא אפשר כבר לראות את
הקולות ,שאז הם בבחי׳ עזר לגבור ,שמשמעותו
 שגם הראיה שהיא חכמה שבבינה ,היא אצלהממותקת ממטה למעלה .ואינו זקוק לגמרי ,ואין
לו צורך לעצמו לחכמה ,אלא הוא אצלו בבחי׳
״עזר לגבור״ .ואינה שונה אצלו מהימין בעצם,
שכן גם החכמה להשפיע היא ,לקבלה על מנת
להשפיע ,ויש לה מעלה כהשפעה .ולפיכך אצלו
הקול והראיה במצב אחד  -להשפיע ,וכיון שכן
יצאו מגדר ההגבלות הגשמיות שכובלות את
האברים של הגשם ,לשמש בהם למטה רק כפי
שנבראו ,כי מכיון שזכה להפטר מן המסך
המכריח ומגביל אותו בזמן ומקום ,אינו זקוק
כבר לאזניים ועינים הגשמיות שהם מיוחדים כל
אחד לסוגו  -למטרתו לה נברא ,ונעשה כעין
חלק אלהי שדבק בו ,ואינו מוגבל יותר ומפורט
לאברים מיוחדים ,היינו עינים בשביל ראיה
ואזנים בשביל שמיעה ,אלא די לו בכוח החדש
(הרוחני) הנצחי שמקבל במקום שאינו מוגבל
בזמן ומקום .ולפיכך נתאפשרה ראיה במקום
שצריך בגשמי שמיעה .הוא הדין שיכול היה
לומר וכל העם שומעים את המראה הגדול ,אלא
מפני שראיה יותר מוחשית לתחתונים ,נקט
בראיה ,במקום דבר בלתי מוחשי ,כמו קול
שאינו מורגש לגמרי ,אלא נשמע .ומובן שקול
הקב״ה בזמן שנעשה מורגש ופעיל כמו ראיה,
כוחו יותר פועל ,בזמן שמקובל לתחתונים בכלי
יותר קרוב להם ומוחשי ,והיינו העינים .וזש׳׳א:
אינה דומה ראיה לשמיעה.
חידוש נתינת התורה ע"י משה  -שהמשיכה
אפילו לעסק ״שלא לשמה״
שיחה שבועות תשי״ג
בענין מתן תורה ,למה דוקא בשבועות? איזה
חידוש יש כאן  -הלוא האבות והצדיקים קיימו
אותה כבר מקודם לפני שבועות ,ובכן כבר היה
מתן תורה ,כי התורה היא נצחיות ,ומכיון שהיא
נצחיות ־ תיכף במחשבת הקב״ה לתנה לישראל
נתקיימה המתנה ,כי נתינתה היא נצחית ,ומה
החידוש בשבועות? אלא שמשה רבינו ע״ה
המשיך את התורה עד שלא לשמה ,כי הנתינה
הנצחית היא בבחי' לשמה  -באצילות ,אבל
בבחי' לא לשמה אי אפשר היה להגיע אליה.
וזהו החידוש של משה רבינו ע״ה שהמשיך
אותה עד לשלא לשמה .וזהו ענין מתן תורה
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בשבועות ,שאפילו מי שעוסק בה בכונה פסולה
רק לעצמו ,לא להשפיע ,ולא לעשות נ״ר
ליוצרו ,גם כן יוכל להאחז בה .וזהו החידוש של
משה רבינו  -שהמשיך אותה לכל אחד ואחד
מישראל ,אפילו בבחינת שלא לשמה .ואם עוסק
בה יוכל במרוצת הזמן להאחז בחבל המדרגות,
והמאור שבה יחזירו למוטב ,והוא יכול להשיג
כפי יגיעתו בה .אע״פ שהיה שלא לשמה מקודם.
ובזה הוא גדולת מעשהו של משה רבינו ע״ה -
שהמשיך אותה עד ״לעיני כל ישראל״ ,היינו עד
סוף כל האפשרות של השלא לשמה ,ולא יאבד
אפילו אחד מישראל ,כיון שהרעיא מהימנא דאג
בשביל כולם עד סוף הדורות .אם כן העבודה
הכי גדולה בשביל כולם ,עשה משה בזמן מתן
תורה בשבועות ,והוא בעצמו עשה מה שכל
ישראל צריכין לעשות ביחד במשך כל הדורות,
ולפיכך שקול משה כנגד כל ישראל ,היינו
״הכנה" בשביל כל אחד ואחד ,ומכאן :המאור
שבה מחזירו למוטב ,ומכאן :אפשר ללמוד תורה
בכל האופנים ואין לזלזל בשלא לשמה ,כי גם
בשלא לשמה יש הכנה להגיע לשמה.
וזוהי עבודת הצדיקים בכל דור ודור לממש
ההכנה הזאת ,ולא לבזבז אותה ,מי פחות ומי
יותר .ולפיכך יכול כל אחד להיות כמשה ,כי כח
ההכנה שלו מצוי מתחילה עד סוף ,״לעיני כל
ישראל .,,ובעבודה ,צריך רק להכיר את ההכנה
של משה ,ואם זכה מי להכיר ,עבודתו רצויה
ונותנת פרי.
וצריך לדעת דעה ברורה ־ כי התורה במעמד הר
סיני שהמשיך לנו משה רבינו ע״ה שכלל בתוכו
כל ס' ריבוא נשמות ישראל ,היא בחי׳ ״בריאה״
היינו ״שלא לשמה״ ,כי לשמה היא באצילות
ששם דבקות גמורה רק לצדיקים גמורים
הדביקים בה' בתכלית הדבקות ,כמו האבות
הקדושים ,והם הצדיקים הגמורים אינם זקוקים
למתנות ,כי הם בכח עצמם הגיעו למה שהגיעו,
וברוב דבקותם נעשו לאחד עם התורה ,והיינו
קוב״ה וישראל ואורייתא חד הוא ,והם
באצילות ,ולפיכך יכלו לקיים התורה לפני מעמד
הר סיני .ולא רק יכלו ,אלא היו ממש התורה
עצמה .ולפיכך אין שום פלא שאברהם קיים כל
התורה כולה אפילו עירובי תבשילין ,כי אם לא
כן לא יתכן שיהיה אברהם אבינו ,שהוא
ואוריתא חד הוא ,והיה מוכרח לקיים כל התורה
כולה ,כי אחרת היה בעל מום ח"ו ,ולא שלמות
התורה שבאצילות ,לשמה הוא שלמות.
ומה שמצות מילה לא קיים מעצמו אלא ע״י צווי
מהקב״ה ,הוא מפני שמצות מילה היא כל כך
גדולה ,וואס מען קען איר נישט גיטרויען דעם
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אייגענטהימער [הגה״ה :־ צמצום בי] נאר די
עלטערן [הגה״ה :־ צמצום אי] הוא מפני
שאברהם אבינו מבחי׳ עצמו היה כולו ימין,
היינו לפני המילה ־ לית שמאלא בהאי עתיקא,
מפני שבן ג׳ שנים הכיר אברהם את בוראו,
היינו טעמים דס״ג ־ גע״ס ,ושם אין שייך מילה,
כי המילה מתחילה מצמצום ב׳ שהוא התחיל
בס״ג דס״ג הכולל .ומה שמצות מילה לא קיים
מעצמו אלא ע״י צווי מהקב"ה ,שר״ל שדבר
הקב״ה הוא עשה פעולה ,הוא אמר ויהי .וזש״א:
מצא עצמו מהול ,משמע שהצווי מל אותו.
וזהו ג״כ הטעם שמצות מילה היא בכל מקום
כלשון נפעל ־ הימול ,ונמלתם ,ובן שמונת ימים
ימול לכם כל זכר ,המול ימול ,הנה בריתי אתך
וערל זכר אשר לא ימול את בריתי הפר ־ הכל
בנפעל ע״י מעשהו .ולפיכך אאע"ה שהיה
הנימול הראשון האייגענטהומער הראשון ,ג״כ
היתה מילה שלו על שם ה״עלטערן ,מזה הטעם
אי אפשר היה לאאע״ה לקיים מצות מילה
מעצמו ,און מען געטרויט עס נישט דעם
אייגענטהמער ,ולפיכך כתוב בתורה :בעצם היום
הזה נמול אברהם ,ולא כתוב מל .ולפיכך גדולה
מילה שהתחיל בוירא ה' אל אברהם  ...אליו
ויפול אברהם על פניו ....אלקים לאמר הנה
בריתי אתך ,וכאן הוה מעשה המילה ,מן ויפול
אברהם על פניו  -שירדו ס״ג למטה מטבור
במ״ה וב״ן דא״ק נתקיימה המילה ,ועלה המלכות
לבינה מלכות שניהן יחדיו ,ונבחן שמעשה
המילה הוא ע״י שם אלקים  -מלכות דצמצום א'
והברית הוא צמצום ב'.
״אתה בחרתנו מכל העמים״
שיחה שבועות תשי״ד
"אתם ראיתם את אשר עשיתי למצרים ,ואשא
אתכם על כנפי נשרים ,ואביא אתכם אלי".
מקודם שאל  -מה זה מצרים? צריך לדעת כי
מצרים זוהי סמל הקבלה ,היינו המשכה מלמעלה
למטה .וידוע שהקבלה מביאה איתה דינים קשים
מאד עד למיתה ,כי הקב״ה נוקם ונוטר למי
שמשתמש באורותיו לעצמו ,ולא לכונת
הבריאה .וזהו ענין שאמרו ״אתם ראיתם אשר
עשיתי למצרים" ,היינו המכות והעונשים שנתכו
עליהם מסבת גודל הקבלה שלהם לעצמם ,לא
למטרת הבריאה.
וענין מצרים שקדם למתן תורה ,שמקשין העולם
בענין אמרם :חזר הקב״ה על כל האומות ורצה
(שיקבלו התורה) ולא רצו לקבלה ,ובכאן
נשאלת השאלה :למה נקרא עם ישראל אשר
בחר בנו ־ אתה בחרתנו ,הלוא הציע את התורה
לכל האומות והם לא רצו לקבלה ,ובכן לכאורה
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״אנחנו בחרנו״? מי בחר במי ,הלוא לא לנו
ישראל בלבד הציע הקב״ה לתת את התורה אלא
לכל האומות ,כמו שכתוב :״זרח משעיר למו
הופיע מהר פארן״ ,ובכן מאי הרבותא שעם
ישראל נקראים ״אתה בחרתנו״?
אלא הענין הוא ־ שהקב״ה מדייק מאד בענין
קבלה לעצמו לתועלתו הפרטית ,ולא מבחי'
השפעה ודבקות ,והקב״ה נוקם ונוטר בכגון דא,
כי יש מטרה לבריאה .והתורה ניתנה כדי שנהיה
דבקים בו ית' ,ולא שתהיה ח״ו פרידה גמורה,
בחי' ״קבלה״ ,כמו במצרים .וענין הנקימה
ונטירה באה בהבלטה יתרה דוקא "במצרים",
שפירושו של מצרים הוא הניצוצות שנפלו
מהחכמה בזמן כונת הבריאה .והוא ענין אמרם:
״אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים״ ,היינו
הנקימה והנטירה ,שהבאתי עליהם מכות נמרצות
על כל נגיעה קלה וחמורה בניצוצות החכמה
שנפלו במצרים וקבלו אותם לתועלתם הפרטית,
ולא רצו לדעת ולהתבונן ענין השפע הזה של
החכמה והניצוצות הקדושים שנפלו דוקא
במצרים .ולא עוד ,אלא שאני התריתי בהם
ואמרתי להם מה כונתם ,בענין ״הופיע מהר
פארן״ ,והם דחו אותי .״ואשא אתכם על כנפי
נשרים״ ,אבל אתם בני ישראל הקדושים,
כשהצעתי לכם התורה ,ראיתם אשר עשיתי
למצרים ,היינו (הנקימה) ונטירה על כל פרט
ופרט ,עם העונשים הגדולים והמרים הכרוכים
עם קבלתה ,ולא הרהרתם ולא פקפקתם ,אע״פ
שראיתם אשר אני עשיתי למצרים ,אתם קבלתם
באהבה עליכם הנקימה והנטירה ,רק בכדי
לזכות לתורה ודבקות בי ,ולנגד עיניכם רק
המטרה הנעלה הזאת ,אע״פ שראיתם בעיניכם
תוצאות הנקימה והנטירה ,וקבלתם על עצמכם
היסורים האלה באהבה ,רק כדי לזכות בתורה
לדבקות ,שלא תתכן ותאופשר אלא כך .וזהו
פירוש :״ואשא אתכם על כנפי נשרים״ ,נשרים
מלשון נשירת עלים ,נשירה ־ נפילה ,כי בזה
שקבלתם על עצמיכם הסבל הזה ,עם העונשים
של נקימה ונטירה הכרוכים ומותנים בקבלתה,
ואתם ידעתם את זה ,עם כל זאת לא נכנעתם
ובחרתם בזה ההכנה הזאת שלכם ,זכיתם ״ואשא
אתכם על כנפי נשרים״ ,שדוקא התכונה הזאת
גרמה לכם כנפים ,היינו להמשיך מלמטה
למעלה ,שזה גרם ל״ואביא אתכם אלי״ ־ קו
אמצעי ,לקבלה על מנת להשפיע ,״ואביא אתכם
אלי״ .כי בזה נופלת הקושיה החמורה למה
נקראים ישראל ״עם הנבחר״ ,הלא לכל האומות
פנה הקב״ה ולא רק לישראל!? אלא האמת היא
כי פנה לכולם ,אבל כל האומות לא היתה להם
התכונה הזאת של ״כנפי נשרים״ ־ הנשירה

מתוך כתבי ר' בנימין סינקובסקי זצ"ל

הנפילה הסבל התמורה והיגיעה ,על אף העובדה
שראו במו עיניהם הנקימה והנטירה הכרוכה
במגמת הדבקות בו ,ובזה בחרו דוקא בנקמה
ובנטירה בנשירה ולא בקבלה לעצמם ,שזה
הביא אותם ל״ואביא אתכם אלי״ ,שדבר כזה לא
יתכן באף אומה מהאומות.
וזה ג״כ פירוש הפיוט של ״משוך חסדך ליודעך
אל קנא ונוקם״ ,שלכאורה הוא סתירה גמורה -
מה ענין קנא ונוקם לחסד? אלא זה מובן רק בזה
שהוא מראה התכוונות ומוכנות לקבל על עצמו
התוצאות של הדרך לקבלת התורה ,שהם
הנקימה והנטירה ,היינו מוכן למסירות נפש לכל
הסבל הזה ,אך בכדי שיזכה לתורה ,היינו
לדבקות בו יתברך ,בזה תתהפך אצלו הקבלה
להשפעה שנקראת אז חסד ,״משוך חסדך
ליודעך ,אל קנא ונוקם״ ,כי דוקא הבחינה של
קנאה ונקמה וההסתכנות בה ,מוכשרים ונותנים
הזדמנות להבליט התכונה להשפעה ולדבקות
המושרשת בבני אברהם יצחק ויעקב .כי לולא
הצד הזה של ״אל קנא ונוקם״ שמעניש ונוקם
ונוטר לכל מי שנוטל ומקבל לתועלתו הפרטית
אורותיו וחכמתו ,איך היתה מתבטלת ובאה לידי
ביטוי הבחירה של תכונתו להשפעה ודבקות
המושרשת בבני ישראל .נמצא בזה מוקם היטב
הפיוט הזה המקשר נקימה ונטירה לחסד.
והנה אחרי ההקדמות האלו של ״ועתה״ ,אחרי
שנתנה הבחירה ,שראית במו עיניך שהקב״ה
אינו ותרן אלא נוקם ונוטר ,ולא עוד אלא
שצריכים להרגיש זה בכל אבר ואבר שברמ״ח
אבריו ,ולהיות מוכן לזה בכל זמן ובכל ענין
ומקרה ובכל מקום.
קבלה במוחא קבלה בליבא
שיחה שבועות תשי״ד
קבלה במוחא היינו קבלה מתענוג רוחני  -להשיג
השגות ,להיות נביא לידע עתידות ,להכיר
מדרגות ,לצורך פרסום עצמי וכדומה .קבלה
בלבא ־ תענוג גשמי ,היינו ,התענוג שמקבל ע״י
איבריו ,כמו תאוות גופניות נשים ממון וכדומה.
השפעה במוחא ־ אמונה ,על ידי אמונה טהורה.
השפעה בלבא ,השפעה ע״י עבודה ופעולה
גופנית וקיום המצות .וברוחניות ,הן בלבא והן
במוחא ,היינו הך הוא .ודוגמא לזה מענין רבי
עקיבא שאמר כל ימיו היה מצטער  -מבחי׳
השפעה במוחא ,ועכשיו שבא לידי  -השפעה
בלבא .ולעולם ההשפעה במוחא גדולה מהשפעה
בלבא ,אולם מבחינת אמות ההשתוקקות מבזמן
ההשפעה במוחא לגמירת מעשה ,בשאינה
אפשרית אלא על ידי השפעה בלבא ,נבחן אז
הגמר הזה ליעיל יותר .וענין זה לאו כל אחד
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זוכה לכך ,רק רבי עקיבא היה מיחידי סגולה
לאמות השתוקקותו מזמן השפעה במוחא
להשפעה במעשה בלבא .הבינה ־ השפעה .עשיה
 קבלה.אלף נכנסים לחדר ואחד יוצא להוראה
אלף נכנסו לחדר ואחד יוצא להוראה .למה?
מפני שהתשע מאות ותשעים ותשע מוצאים
הספקה גם במציאת חן בעיני הבריות .והאחד יש
לו רק תשוקה אחת ־ למצוא חן בעיני הקב״ה,
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ואין לו שום ענין עם מציאות חן אצל הבריות.
אבל כולם עובדים ,אלא שזה נוטל חלקו וחלק
חברו גם כן ,אבל כולם עובדים.
שמיעה היא השפעה
שמיעה היא השפעה ,באוזן אפשר רק לשמוע
ולא להוכח ,ובכן יש כאן אמונה ,ואמונה השפעה
היא .אבל בראיה יש קבלה ,כי בראיה לא צריך
אמונה ,כי אפשר להוכח ,ואין צורך באמונה.
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מתוך כתבי ר' דוד מינצברג זצ"ל

הרב דוד מינצברג זצ"ל
חג השבועות
ט' סיון תרפ"ט
הכל מודים בעצרת דבעינן נמי לכם ,אפשר
לפרש עפ"י המדרש :בשעת בריאת האדם
כשאמר השי"ת נעשה אדם בצלמנו ,נהיתה
מחלוקת בין מלאכי רום – מלאכי שלום ואמת
אמרו אל יברא .אבל שקבלו ישראל את התורה

על הר סיני כולם הודו בבריאת האדם ,כפי
שדרשו חז"ל בפסוק "אם לא בריתי יומם ולילה
חוקות שמים וארץ לא שמתי" אם תקבלו תורתי
מוטב ,ואם לא אחזיר את הארץ לתוהו ובוהו.
ולזה מרמזין חז"ל :הכל מודים בעצרת כשקבלו
ישראל את התורה דבעינן נמי לכם ,שצריכים
לבריאת האדם ,בשביל ישראל שיקבלו התורה .
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מאמר בליליא דכלה

קבה

הקדמת ספר הזהר

דתמכין אורייתא כביכול אינון עבדין .כל אינון דלעאן באורייתא לית בהו
עשיה בעוד דלעאן בה .אינון דתמכין לון אית בהו עשיה ,ובחילא דא כתיב
תהלתו עומדת לעד ,וקיימא כורסייא על קיומיה כדקא יאות.
מאמר בליליא דכלה
קכה) ג) רבי שמעון הוה יתיב ולעי באורייתא ,ת) בליליא א) דכלה אתחברת
בבעלה ,דתנינן כל אינון חבריא דבני היכלא דכלה ,אצטריכו בההיא ליליא,
מסורת הזהר
ת) אמור קסה קסט קעב .א) חיי שרה קפג שמות יד סא משפטים שעג תרומה קמ תשפח אחרי מות שעח
אמור קנב קסט רעה בלק רעא פנחס רלח רמא כי תצא טז מג האזינו רה ת"ז בהקדמה ד' יב .תכ"ד ד' סט.
בהשמטות ת"ו ד' קמד :קמה :קמו .ז"ח ד' סב .פד :פה :תק"ח ד' קי:

דרך אמת ג) שייך לקרות ליל התקדש חג השבועות.
מאמר

הסולם

מתקיים הכתוב ,תהלתו עומדת לעד .והכסא
עומד על קיומו כראוי.
ביאור הדברים ,כי ביאר לעיל ,ששער זה
דיראת ה' ,שהוא אחרון השערים ,הוא השער
הא' לחכמה עלאה ,ונמצא אינון דלעאן
באורייתא ,שהם כבר תיקנו השער האחרון,
ונעשו להם ב' הנקודות לב' תרעין ,שהם
שכל טוב בלא רע ,הרי נבחן שבאינון
דלעאן באורייתא לית בהו עשיה ,שהיא
בחינת עצה"ד טו"ר .אבל אינון שעוד לא
זכו לגמר התיקון ,שהם נק' תמכין אורייתא,
בהם אית עשיה ,שהיא טו"ר ,כי עוד לא
תיקנו החטא דעצה"ד.
וזה אמרו ,ואינון דתמכין אורייתא
כביכול אינון עבדין ,כי נתבאר לעיל באורך,
איך כל אלו הכחות דפרודא מתהפכין ונעשין
לשערים ,וכל מנעול נעשה לפתח ,וכל פתח
להיכל החכמה ,שעל ידיהם מתגלות ובאות כל
המדרגות הנשגבות הנכללות במחשבת הבריאה
להנות לנבראיו ע"ש .נמצא כי כל החכמה
וכל התורה אינה באה לכלל גילוי ,זולת ע"י
התמכין דאורייתא ,דאית בהו עשיה,
דהיינו שנוהג בהם ענין טוב ורע ,ומשום זה
נק' תמכין דאורייתא ,כי רק על ידיהם היא
נגלית ,והכתוב קורא אותם עושיהם ,כי המה
כביכול ,כמו עושיהם של התורה ,כי לולא
ההסתרות שלהם ,שע"י התגברותם עליהם
נהפכו לשערים ,לא היתה באה התורה לכלל
גילוי ,וז"ש ואינון דתמכין אורייתא כביכול,
אינון דעבדין כלומר ,שנחשבים כביכול
(דפו"י דף ח' ע"א)

ב' נקודין

לעושיה ,המגלים אותה .ומה שאומר כביכול,
הוא כי התורה קדמה לעולם (פסחים נד,).
וודאי הוא ,שהקב"ה עשה אותה ,אלא מתוך
שלולא המע"ט של התמכין דאורייתא לא
היתה באה לעולם לכלל גילוי ,ע"כ נחשבים
המה לעובדים ועושים את התורה.

וז"ש ,ובחילא דא כתיב תהלתו עומדת
לעד :כלומר ,בחילא של התמכין
דאורייתא ,נמצאת תהלתו שהיא כל החכמה
וכל התורה עומדת לעד ,לנצח ,דהיינו
לרבות גם לאחר גמר התיקון ,כי גם אז יהיו
צריכים ליראת ה' ,ולאחר תיקון עצה"ד לא
יהיה להם מאין ליקח יראת ה' זולת מהזמן
שעבר .דהיינו מבחינת התמכין דאורייתא
(עיין לעיל אות קי"ח) ונמצא שהם מעמידים
תהלת ה' לעד ולנצח נצחים .וז"ש וקיימא
כורסייא על קיומיה כדקא יאות שבזה
מתקיים כסא הן כדקא יאות לנצח.
מאמר בליליא דכלה

קכה) רבי שמעון הוה וכו' :ר"ש היה
יושב ועוסק בתורה ,בלילה שבו הכלה ,שהיא
מלכות ,מתחברת בבעלה .שלמדנו ,כל החברים
שהם בני היכל הכלה ,צריכים באותו הלילה,
שלמחרתו ביום השבועות ,הכלה נועדת להיות
תחת החופה עם בעלה ,להיות עמה כל אותו
הלילה ,ולשמוח עמה בתקוניה שהיא מתתקנת
בהם ,דהיינו ,לעסוק בתורה ,ומתורה לנביאים,
ומנביאים לכתובים ,ובדרשות המקראות,
ובסודי
החכמה
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קכו

מאמר בליליא דכלה

הקדמת ספר הזהר

דכלה אזדמנת למהוי ליומא אחרא גו ב) חופה בבעלה ,למהוי עמה כל ההוא
ליליא .ולמחדי עמה בתקונהא דאיהי אתתקנת ,למלעי באורייתא .מתורה
לנביאים ומנביאים לכתובים ,ס ובמדרשות דקראי ,וברזי דחכמתא .בגין דאלין
מסורת הזהר

חלופי גרסאות

ב) תרומה קלז תשפח נשא קצג פנחס תתעט.

פ ובדרשות.

מאמר

הסולם

החכמה .משום שאלו הם התקונים שלה
ותכשיטיה .והיא ,הכלה ,ועלמותיה ,באה ועומדת
על ראשיהם ,ומתתקנת בהם ,ושמחה בהם כל
אותו הלילה .ולמחרת ,ביום השבועות ,אינה
באה לחופה אלא עמהם .ואלו ,החברים העוסקים
כל הלילה בתורה ,נקראים בני החופה .וכיון
שבאה לחופה הקב"ה שואל עליהם ,ומברך
אותם ,ומעטר אותם בעטרותיה של הכלה.
אשרי חלקם.
ביאור הדברים ,יש בזה ב' פירושים
ושניהם עולים בקנה אהד :א) כי ימי הגלות
נק' לילה ,כי הוא הזמן של הסתרת פניו
מבני ישראל ,ואז שולטים כל כוחות דפרודא
על עובדי ה' ,ועם כל זה ,דוקא בעת ההיא
מתחברת הכלה בבעלה ,ע"י התורה והמצות
של הצדיקים הנקראים בעת ההיא בשם
תמכין דאורייתא ,וכל המדרגות הנשגבות
הנקראות רזין דאורייתא מתגלות על ידיהם,
כי ע"כ הם נק' עושיהם ,שהם כביכול
העושים של התורה( .כנ"ל אות קכ"ד) .ונמצא
שימי הגלות נקראים ליליא דכלה אתחברת

בבעלה .וכל אינון חבריא דבני היכלא
דכלה ,הם התמכין דאורייתא.
ולאחר גמר התיקון והגאולה השלימה,
שה"ס הכתוב ,והיה יום אחד הוא יודע לה'
לא יום ולא לילה והיה לעת ערב יהיה אור
(זכריה י"ד) .הוא שאומר דכלה אזדמנת
למהוי ליומא אחרא גו חופה בבעלה .כי
אז ישוב הב"ן להיות ס"ג והמ"ה יהיה ע"ב.
וע"ב נבחן ליומא אחרא ,ולחופה חדשה.
והצדיקים בעת ההיא נקראים בני חופתא,
שה"ס הלעאן דאורייתא שאין בהם עשיה,
כי אז נאמר ומלאה הארץ דעה את ה' (ישעיה
י"א) ולהיות הצדיקים הללו ע"י מעשיהם
הטובים יעלו הב"ן להיות ס"ג ,מכח המשכתם
היראה מזמן שעבר ,נבחנים שהם עושים את
החופה החדשה הזו ,וע"כ נקראים בני

חופתא.
והפירוש הב' הוא .אשר ליל שבועות נק'
ליליא דכלה אתחברת בבעלה .כי אז הוא
(דפו"י דף ח' ע"א)

בליליא דכלה

אזדמנת למהוי ביומא אחרא גו חופה
בבעלה ,דהיינו ביום השבועות ,שהוא יום
קבלת התורה .אמנם הוא ענין אחד ממש עם
הביאור הא' הנ"ל .כי ביום קבלת התורה היה
כבר בחינת גמר התיקון ,בסוד בלע המות
לנצח ומחה ה' אלקים דמעה מעל כל פנים
(ישעיה כ"ה) כמו שדרשו חז"ל על הפסוק
חרות על הלוחות (שמות ל"ב) ,אל תקרי חרות
אלא חירות ,כי באה חירות ממלאך המות
(שמו"ר פמ"א) .אלא מחמת חטא העגל חזרו
וקלקלו את התיקון .הרי שענין יום קבלת
התורה הוא ענין אחד עם גמר התיקון.
ונמצא שבלילה קודם קבלת התורה ,נגמרו
בה כל הזווגים שבימי הסתרה ,וע"כ נבחן
הלילה ההוא לליליא דכלה אתחברת בבעלה,

ואזדמנת למהוי ליומא אחרא גו חופה
בבעלה ,שהוא חג השבועות שבו נגמר התיקון
בחירות ממלאך המות ,שהוא הזמן שהצדיקים
ע"י מעשיהם הטובים עושים חופה חדשה
לכלה .והנה נוח לי יותר להמשיך הביאור
בדרך הפירוש הא' ,והמעיין מדעתו יוכל
להעתיק הדברים על יום השבועות ,כי ענין
אחד הוא.
וז"ש ,כל אינון חבריא וכו' אלו התמכין
דאורייתא הנק' בני היכלא דכלה (כנ"ל
בדיבור הסמוך) הם צריכים להיות דבוקים
בשכינה הקדושה הנק' כלה בכל ההוא ליליא
של הגלות ,כי אז בימי הגלות היא מתתקנת
ע"י התמכין דאורייתא בכל אלו המע"ט
והתורה ומצוות שהם עושים ,עד לטהר אותה
מבחינת טו"ר ,ותהיה מזומנת לאינון דמלעי
באורייתא שאין בהם מבחינת עשיה כלל,
אלא היא כולה טוב בלא רע( .כנ"ל אות
קכ"ג ד"ה שכל עש"ה) .ולפיכך צריכים
התמכין דאורייתא ,שהם בני היכלא דכלה
לשמוח עמה על התיקון הגדול הזה שנעשה
בכלה על ידיהם .וז"ש ולמחדי עמה

בתקונהא דאיהי אתתקנת למלעי
באורייתא ,דהיינו בתיקונים הבאים לפנינו
מתורה לנביאים וכו' .שצריכים לעשותם
בשמחה.
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מאמר בליליא דכלה

קכז

הקדמת ספר הזהר

אינון תיקונין דילה ג) ותכשיטהא .ואיהי ד) ועולמתהא עאלת וקיימת על רישיהון,
ואתתקנת בהו וחדת בהו כל ההוא ליליא .וליומא אחרא ,לא עאלת לחופה אלא
בהדייהו ,ואלין אקרון בני חופתא .וכיון דעאלת לחופתא ,קב"ה שאיל עלייהו
ומברך לון ,ומעטר לון בעטרהא דכלה ,זכאה חולקהון.
קבו) והוה רבי שמעון ע יכלהו חברייא מרננין ברנה דאורייתא ,ומחדשן
מלין דאורייתא כל חד וחד מנייהו ,והוה חדי רבי שמעון וכל שאר חברייא .אמר
מסורת הזהר

חלופי גרסאות

ג) אחרי מות רפג אמור קנב קסט קעב רעה ת"ז

ע וכלהו חברייא בהדיה מרננן וכו' (אה"ל).

ת"ו בהשמטות ד' קמה :ד) וישב רב תרומה קלח
אמור קעב כי תצא מג ת"ז ת"ו בהשמטות ד' קמו.
מאמר

הסולם

והנה נתבאר שכל המדרגות וגילוי רזין
דאורייתא ,שהם בנין השכינה לגמר תיקונה,
כל אלו נעשים רק ע"י התמכין דאורייתא
בימי הגלות .ולפיכך כל אלו המדרגות והקומות
היוצאות בזמן הגלות ,נקראות תקונהא דכלה
ותכשיטהא דילה ואלו הם שהולך ומפרט,
מתורה לנביאים וכו' :כי חג"ת ה"ס תורה,
ונו"ה ה"ס נביאים ,והמלכות עצמה ה"ס
כתובים ,והמוחין דו"ק שממשיכין לה ה"ס
מדרשות דקראי .והמוחין דג"ר שממשיכין
לה ה"ס רזי דחכמתא .כי כל אלו התיקונים,
צריכים להמשיכם לכלה בההיא ליליא ,שבהם
נגמרת הכלה לגמר התיקון ,שה"ס יומא
דחופה.
וז"ש ,ואיהי ועולמתהא וכו' ,המלאכים
שבהם מלובשים הכלים דאחורים דמלכות
דמצב הא' ,הן נקראות עלמות המשמשות
לשכינה ,ואומר ,שהשכינה קיימת על
רישיהון ,דאינון תמכין דאורייתא ,בסוד
ועל ראשי שכינת אל .ועמה יחד העלמות
המשמשות אותה ,והיא שמחה עמהם בהיותה
מתקנת והולכת על ידיהן .וז"ש וחדת בהו
כל ההוא ליליא ,דהיינו בכל משך זמן
התיקונים הנק' ליליא( .ועי' בז"ח שה"ש אות
קנ"ט) .וז"ש ,וליומא אחרא וכו' ,שביום גמר
התיקון שהוא יום החופה ,לא תוכל להכנס
לחופה אלא באלין התמכין דאורייתא שבנו
ותיקנו אותה בכל הצורך מתורה לנביאים
וכו' כנ"ל ,ולכן נק' בני חופתא.
וז"ש וכיון דעאלת וכו' ,כבר ידעת,
שגמר התיקון לא יביא עמו שום דבר חדש,
אלא ע"י האור העליון דעתיק יומין יתקבצו
כל המ"ן ומ"ד וכל הזווגין וכל המדרגות

בליליא דכלה

שיצאו בשתא אלפי שני בזה אחר זה לזווג
אחד ולקומה אחת רב ויקירא ,ועי"ז יתתקן
הכל( .כנ"ל אות צ"א ד"ה בן) ואז תכנס הכלה
לחופה .וז"ש קב"ה שאיל עלייהו ,דהיינו
על כל אחד ואחד ,שהעלה פעם מ"ן לזווג
עליון ,כי כביכול יושב ומחכה עד שיתקבצו
כולם ,ונמצא שואל ומחכה על כל אחד ואחד.
ואחר שמתקבצים ,נעשה אז הזווג דרב פעלים
ומקבצאל כנ"ל ,ומברך לון ומעטר לון,
שמתברכים ומתעטרים כולם בבת אחת ,ואז
נגמר התיקון הנק' עטרהא דכלה.
קכו) והוה ר' שמעון וכו' :והיה ר"ש
וכל החברים מרננים ברננת התורה ,וכל אחד
ואחד מהם היה מחדש דברי תורה ,ורבי שמעון
היה שמח .וכן כל שאר החברים .אמר להם
רבי שמעון :בני ,אשרי חלקכם ,כי למחר לא
תבא הכלה אל החופה ,אלא עמכם ,משום שכל
אלו המתקנים תקוני הכלה בלילה הזה ,ושמחים
בה ,כולם יהיו רשומים וכתובים בספר הזכרון,
והקב"ה מברך אותם בשבעים ברכות ועטרות
מהעולם העליון.
ביאיר הדברים ,ספר הזכרון (המובא
במלאכי ג' ט"ז) .דכתיב אמרתם שוא עבוד
אלהים וגו' .נבנו עושי רשעה גם בחנו אלהים
וימלטו אז נדברו יראי ה' איש אל רעהו
ויקשב ה' וישמע ויכתב ספר זכרון לפניו
ליראי ה' ולחושבי שמו .והיו לי אמר ה'
צבאות ליום אשר אני עשה סגולה וגו' .ויש
להבין הדברים ,בעת שאמרו איש אל רעהו
ונדברו ביניהם דברים בזויים כאלו ,שוא
עבוד אלהים ומה בצע כי שמרנו משמרתו
וגו' יאמר עליהם הנביא אז נדברו יראי ה'
איש

(דפו"י דף ח' ע"א)

43
אור הסולם :מרכז מורשת בעל הסולם www.orhasulam.org

אור הסולם :מרכז מורשת בעל הסולם www.orhasulam.org

קכח

מאמר בליליא דכלה

הקדמת ספר הזהר

לון רבי שמעון :בני ,זכאה חולקכון ,בגין דלמחר לא תעול כלה לחופה אלא
בהדייכו ,בגין דכלהו דמתקנין תקונהא בהאי ליליא וחדאן בה ,כלהו יהון
רשימין וכתיבין ה) בספרא דדכרניא ,וקב"ה מברך לון בשבעין ברכאן ועטרין
דעלמא עלאה.
קכז) פתח רבי שמעון ואמר ו) השמים מספרים כבוד אל וגו' קרא דא הא
אוקימנא ליה .אבל בזמנא דא ,דכלה אתערא למיעל לחופה ביומא דמחר,
פ אתתקנת ואתנהירת בקישוטהא ,בהדי חברייא דחדאן עמה כל ההיא ליליא,
ואיהי חדאת עמהון.
קכח) וביומא דמחר צ כמה אוכלוסין ק חיילין ומשריין מתכנשין בהדה,
ואיהי וכלהו ,מחכאן לכל חד וחד דתקינו לה בהאי ליליא ,כיון דמתחברן כחדא
חלופי גרסאות

מסורת הזהר
ה) (ספר זכרון) נח סה ויחי תרצג ויקהל ק תלז פקודי
תקג ואתחנן צט .ו) (תהלים יט) משפטים רט תרומה קפד.
מאמר

הסולם

איש אל רעהו ,ולא עוד אלא שנכתבים בספר
הזכרון  ,לפניו ליראי ה' ולחושבי שמו.
והענין הוא ,כי לעת קץ ,כאשר יתגלה
הזווג הגדול דעתיק יומין בסוד רב פעלים
ומקבצאל ,יתגלה אור גדול בכל העולמות,
שעי"ז ישוב כל בשר בתשובה שלמה מאהבה,
ונודע מ"ש חז"ל (יומא פו ):שהזוכה לתשובה
מאהבה זדונות נעשים לו כזכיות ,וזה שאמר
הנביא ,על אלו הרשעים שאמרו ,ונדברו ביניהם
חירוף וגידוף ,לומר ,שוא עבוד אלהים ומה
בצע כי שמרנו משמרתו :אשר ביום הגדול,
דגמר התיקון ,שיתגלה האור של תשובה
מאהבה ,הנה גם הזדונות האלו ,שאין עוד
גרוע מהם ,יתהפכו ג"כ לזכיות ,ויחשבו אלו
המדברים ,ליראי ה' .והיינו בגמר התיקון,
כמו שמסיק הנביא ,והיו לי אמר ה' צבאות
ליום אשר אני עושה סגולה וגו' ,דהיינו ביום
גמר התיקון .ולפיכך יש בהכרח ספר זכרון
בפניו על הזדונות והפשעים הנעשים בעולם,
שהרי הוא צריך להם ליום שהוא עושה
סגולה ,כי אז יהפכו להיות זכיות ויצטרפו
וישלימו קומת האור של גמר התיקון .וזה
שכתוב ,ויכתב ספר זכרון לפניו ליראי ה'
ולחושבי שמו ,והיו לי ,אמר ה' צבאות ,ליום
אשר אני עושה סגולה .כי אז אני צריך להם,
כדי להשלים הקומה .וזה שהנביא מסיים,
וחמלתי עליהם כאשר יחמול איש על בנו
העובד אותו .כי אז יהיו יקרים לי וחביבים
לי כמו שהיו מהעובדים אותי.
(דפו"י דף ח' ע"א)

פ אתתקנת ואתערת כצ"ל (אה"ל) .צ כמה אוכלוסין
כמה חיילין וכו' כצ"ל (אה"ל) .ק נ"א חיילין ל"ג.
בלילא דכלה

וזהו אמרו ,כלהו יהון רשימין וכתיבין
בספרא דדכרניא ,הוא בא לרבות שאפילו
הזדונות שעשו יהיו אז רשימין וכתיבין
בספר הזכרון .ויכתוב אותם הקב"ה כאילו
היו זכויות ,וכאילו היו עובדים אותו בהם.
דהיינו כמו שאמר הנביא.
והנה המספר שבעים מורה על מוחין
דחכמה וג"ר ,שהמה נק' עטרין .וסוד ברכה,
הוא על אור החסדים( ,כנ"ל אות ל"ז) ,שהעולם
נברא בב' שה"ס ברכה ,דהיינו עולם חסד
יבנה (תהלים פ"ט) .עש"ה .והוא בחינת ו"ק.
ואומר שבגמר התיקון גם אור החסדים יהיה
בבחינת ע' עטרין כמו החכמה ,כי המ"ה
וב"ן יעלו לע"ב ס"ג ,וז"ש וקב"ה מברך
לון בשבעין ברכאן ועטרין דעלמא עלאה,
דע"ב ס"ג .וע"כ נבחנים אז גם ברכאן במספר
שבעין.
קכז) פתח ר' שמעון וכו' :פתח ר"ש,
ואמר ,השמים מספרים כבוד אל וגו' .מקרא זה
כבר העמדתי אותו ,אבל בזמן הזה ,שהכלה
מתעוררת להכנס לחופה ,למחר ,היא מתתקנת,
ומאירה בקישוטיה עם החברים ששמחו עמה
כל אותו הלילה ,והיא שמחה עמהם.
קכח) וביומא דמחר כמה וכו' :ולמחר,
כמה המונים ,צבאות ,ומחנות ,מתאספים אליה,
והיא ,וכולם ,כל אלו הצבאות והמחנות ,מחכים
לכל אחד ואחד מאלו שתקנו אותה בעסק
התורה ,בלילה הזה .כיון שנתחברו יחד ,ז"א
ומלכות
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מאמר בליליא דכלה

קכט

הקדמת ספר הזהר

ואיהי חמאת לבעלה ,מה כתיב ,השמים מספרים ר כבוד אל .השמים ,דא ז) חתן
דעאל לחופה .מספרים ,ש מנהרין כזוהרא ש דספיר ,דנהיר וזהיר מסייפי עלמא
ועד סייפי עלמא.
קכט) כבוד אל ,ד) דא כבוד כלה דאקרי אל ,דכתיב ט) אל זועם בכל יום.
חלופי גרסאות

מסורת הזהר

ר נ"א כבוד אל השמים ל"ג .ש נ"א ומתנהרין.

ז) תרומה קצט בהעלותך ג כי תצא ע ת"ז ת"ו
בהשמטות ד' קמד .קמה .קמו .ח) תרומה קצ פנחס
תקיט .ט) (תהלים ז) לך שלז וישלח רל ויחי תתיא תרומה שפח פקודי תקצה צו צ צה במדבר מה קרח יד טז
בלק תסד בהשמטות ח"ג ד' שג( .ד"י) ת"ז ת"ע ד' קכט:
דרך אמת ד) במדבר קי"ט ב' קורא לכלה אל ובפ' קרח קעו ב' ובלך לך צ"א א'.
מאמר

הסולם

ומלכות ,והיא ,המלכות ,רואה את בעלה ,ז"א,
מה כתוב ,השמים מספרים כבוד אל .השמים,
זהו החתן הנכנס לחופה .שהוא ז"א הנקרא
שמים .מספרים ,היינו שמאירים כזוהר הספיר,
המאיר ומזהיר מסוף העולם ועד סוף העולם.
ביאור הדברים ,יום גמר התיקון נק'
יומא דמחר ,כמ"ש חז"ל היום לעשותם
ולמחר לקבל שכרם (עירובין כב .).אוכלוסין
הם עמא דארעא בלתי עובדי ה' חיילין הם
עובדי ה' ומשריין מורה על המחנות העליונים
שהם מלאכים המלוים את הנשמות ,בסו"ה
כי מלאכיו יצוה לך לשמרך בכל דרכך וכו'
(תהלים צ"א) .ואומרו ואיהי וכלהו מחכאן
לכל חד וחד ,כבר נתבאר (לעיל אות קכ"ה
ד"ה והנה ע"ש) .כי כמו דקב"ה שאיל על כל
חד וחד ,כן השכינה מחכאת על כל חד וחד.
וז"ש כיון דמתחברן כחדא ואיהי
חמאת לבעלה וכו' :כי לא תוכל לראות
בעלה מטרם שיתקבצו כולם כנ"ל .ותלויים
זה בזה.
השמים דא חתן דעאל לחופה :הוא
דורש זאת על גמר התיקון ,שעליו נאמר
והיה אור הלבנה כאור החמה וגו' (ישעיה ל')
ואומר השמים דא חתן דעאל לחופה .כי
קב"ה נק' שמים ,ולעת גמר התיקון נק' חתן,
בסוד הכתוב וכמשוש חתן על כלה ישיש
עליך אלהיך( .ישעיה ס"ב) .פי' כי בכל מקום
דכתיב וירד ה' ,הוא ענין של דין או גבורה
כי מורה על ירידה ממעלתו ומרוממותו ית'
באשר עוז וחדוה במקומו .אמנם בגמר התיקון
שכל הפגמים והזדונות יתהפכו לזכיות כי
אז יתברר שכל הירידות לא היו אלא עליות,
נקרא הקב"ה בשם חתן .והשכינה הקדושה
נק' בשם כלה ,כלה היא מלשון גמר התיקון,
(דפו"י דף ח' ע"א)

בליליא דכלה

מלשון ויהי ביום כלת משה להקים את
המשכן (במדבר ז') ,דהיינו שגמר כל מלאכת
המשכן והקמתו .והמלה חתן מורה ג"כ על
ירידה ,כי על רד מתרגמינן חות וכמ"ש חז"ל
נחית דרגא ונסיב איתתא (יבמות ס"ג ,).אמנם
ירידה זו גדולה היא מכל העליות הקודמות,
בהיותה לקראת הכלה ,שהיא השכינה בעת
גמר התיקון הנקראת אז כלה.
וחופה ,היא כינוס וקיבוץ של כל האו"ח
שיצא ע"י המ"ן שהעלו הצדיקים בכל אלו
הזווגין דקב"ה ושכינתיה ,שנתגלו בזה אחר
זה בכל הימים והזמנים דשתא אלפי שני ,כי
כולם נעשו עתה לאור גדול אחד של או"ח
העולה וחופף על קב"ה ושכינתיה ,הנקראים
עתה חתן וכלה ,שהאו"ח חופף ממעל להם
כמו חופה .ולפיכך נק' אז הצדיקים בני
חופתא ,כי כל אחד ואחד יש לו חלק בחופה
זו ,בשיעור המ"ן שהעלה למסך שבמלכות
לעלית או"ח .וז"ש השמים דא חתן דעאל
לחופה .היינו לומר ,שהכונה היא על העת של
גמר התיקון ,שאז נקרא קב"ה חתן ,והוא
נכנס אז לחופתו.
וז"ש ,מספרים מנהרין וכו' .מספרים,
ה"ס הזווג הגדול שיהיה לעתיד ,שהוא מלשון
אשה מספרת עם בעלה (ברכות ג ).וספיר הוא
שם השכינה הק' ,מלשון ותחת רגליו כמעשה
לבנת הספיר (שמות כ"ד) .זוהרא דספיר
היינו האו"ח שהיא מעלה מתתא לעילא ,ונהיר,
פירושו אור ישר ,וזהיר ,פירושו אור חוזר.
ואומר ,שע"י הזווג הגדול הזה הנעשה בגמר
התיקון ,שהוא קבוץ מכל הזווגין ,הנה האו"י
והאו"ח שבזווג הזה נהיר וזהיר מסוף העולם
עד סופו ,שז"ס השמים מספרים.
קכט) כבוד אל ,דא וכו' :כבוד אל,
זה
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קל

מאמר בליליא דכלה

הקדמת ספר הזהר

בכל יומי שתא אקרי אל ,והשתא ,דהא עאלת לחופה ,אקרי
אל ,יקר ת על יקר .נהירו על נהירו ,ושלטנו על א שלטנו.
קל) כדין בההיא שעתא ,דשמים עאל לחופה ואתי ונהיר לה ,כל אינון
י)

מסורת הזהר
י) צו קלד אמור צב שז בהעלותך צח פנחס תשיא
תשנד.
מאמר

הסולם

זה הוא כבוד הכלה ,דהיינו המלכות ,שנקראת
אל .שכתוב ,אל זועם בכל יום .בכל ימי השנה
היא נקראת אל ,ועתה ,בחג השבועות ,שכבר
נכנסה לחופה ,היא נקראת כבוד ,ונקראת אל.
שזה מורה ,יקר על יקר ,אורה על אורה,
וממשלה על ממשלה.
פירוש .כי השם אל הוא שם החסד הגדול,
והנה הכתוב אומר ,א"ל זועם בכל יום ,ונמצא
לכאורה ,שהוא להיפך מהחסד .והענין הוא,
כי ה"ס ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד (בראשית
א') כי השכינה הקדושה ה"ס המאור הקטן
לממשלת הלילה (שם) ,והיא נקראת יראת
שמים ,כי הצדיקים צריכים להעלות מ"ן ע"י
אתערותא דלתתא שלהם ,ולתקן אותה בסוד
המסך המעלה או"ח ,ואז נמשך השפע מעילא
לתתא ,ולא זולת ,כנודע .וז"ס והאלהים עשה
שיראו מלפניו (קהלת ג') .כי לא יתכן
אתערותא דלתתא ולהעלות מ"ן בלי יראה,
וז"ס שהיא שולטת בלילה ,כי ע"י חסרון
האור שהוא בחינת לילה ,הכוללת כל הדינין
והיסורים ,שהם ההיפך ממדת יום שהוא חסד,
יש יראה מלפניו ,ולולא היראה לא היתה
נגלית מדת היום והבוקר .וז"ס ויהי ערב
ויהי בוקר יום אחד ,כי גם הלילה נכנס
בבוקר ,כי לולא הלילה לא היה בוקר ,ואי
אפשר בלאו הכי .וז"ס ואל זועם בכל יום,
כי מדת החסד הנקרא אל אינה מתגלית זולת
ע"י הלילה שהוא בחינת זועם .וע"כ נבחן
הזעם ג"כ לחסד ,כי אי אפשר שיתגלה החסד
בדרך אחר ,ומבחינה זו נקראת גם השכינה
הקדושה בשם א"ל .וזה אמרו כבוד אל,
כבוד דא כלה דאקרי א"ל ,דהיינו מבחינת
מה דכתיב ואל זועם בכל יום ,שפירושו,
שאי אפשר להיות יום בלי הזעם דלילה ,בכל
יומא שתא אקרי א"ל ,כי כן הוא בששת
ימי המעשה ,שנאמר בכל אחד מהם ויהי ערב
ויהי בוקר יום אחד או יום שני וכו' .ונמצא
שהלילה נכנס תחת השם של היום .וע"כ נק'
אז בששת ימי המעשה וכן בשתא אלפי שני,
בשם א"ל שהוא שם החסד.
(דפו"י דף ח' ע"א)

כבוד ,ואקרי

חלופי גרסאות
ת נ"א על יקר ל"ג .א נ"א שלטנותא.
בליליא דכלה

וז"ש ,והשתא דהא וכו' כי בזווג הגדול
דגמר התיקון ,יהיה אור הלבנה כאור החמה,
בסו"ה והיה לעת ערב יהיה אור (זכריה י"ד).
ונמצאות המדרגות שלה נכפלות ,כי גם בשתא
אלפי שני ,בבחינת אור הלבנה היתה בסוד
ויהי ערב ויהי בוקר ,והשתא שהיא עצמה
גדלה כמו החמה ,שהיא ז"א הנקרא כבוד,
הרי יש לה כבוד על כבוד ,כי נעשית עכשיו
לעצם הכבוד כי גדלה כז"א .וכבוד מתרגמינן
יקר .וז"ש יקר על יקר .וכן נהירו על נהירו,
כי גם בשתא אלפי שני ,היתה נכללת באור
בוקר ,בסוד ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד,
אבל עתה כשהיא גדלה כחמה ,נעשית לעצם
האור ,ונמצא שיש לה נהירו עצמית על נהירו
בהתכללות שהיתה לה מקודם לכן .וכן שלטנו
על שלטנו ,כי בשתא אלפי שני היתה לה
שלטנו ,שהיא ממשלה ,רק בבחינת המאור
הקטן לממשלת הלילה ,ועתה נתוסף לה גם
שלטנו דיום ,כי גדלה כאור החמה שהיא
לממשלת היום .ומשמיענו בזה ,שלא תטעה
לומר ,שבעת שגדלה להיות כאור החמה
מתבטלות ח"ו המדרגות שלה עצמה ,שהיו לה
מעת שתא אלפי שני ,שאינו כן ,אלא רק
תוספת יש כאן על מדרגותיה עצמה ,באופן
שיש לה יקר על יקר וכו'.
קל) כדין בההיא שעתא וכו' :אז,
באותה שעה שהשמים ,שהם ז"א ,נכנס לחופה,
ובא ומאיר לה ,כל אלו החברים שהתקינו
אותה ,בעסק התורה בלילה ,כולם נודעים שם
בשמותיהם ,זהו שכתוב ,ומעשה ידיו מגיד
הרקיע .מעשה ידיו ,אלו הם בעלי אות ברית,
שנקראים מעשה ידיו .כמו שאתה אומר,
ומעשה ידינו כוננהו .שהוא אות ברית החתום
בבשרו של אדם.
פירוש ,חברייא התמכין דאורייתא ,דאית
בה עשיה שהיא טו"ר ,ואומר כי אפילו אותם
החלקים שהיו עדיין בחינת הרע שלהם בלי
תיקון ,הנה גם הם אתפרשי בשמהן דקדושה.
וז"ש
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מאמר בליליא דכלה

קלא

הקדמת ספר הזהר

חברייא דאתקינו לה ,כלהו כ) אתפרשי בשמהן תמן ,הה"ד ל) ומעשה ידיו מגיד
הרקיע .מעשה ידיו ,ב אלין אינון מארי קיימא דברית ,אקרין מעשה ידיו ,כד"א
מ) ומעשה ידינו כוננהו ,דא נ) ברית קיימא דחתים בבשרא דבר נש ה).
קלא) רב המנונא סבא אמר הכי ,ס) אל תתן את פיך לחטיא את בשרך,
ע) דלא יהיב ב"נ פומיה ,למיתי להרהורא בישא ,ויהא גרים למחטי ג לההיא
חלופי גרסאות

מסורת הזהר

ב אלין אינון מארי קיימא דברית בהדי כלה ואינון
מארי קיימא דברית (נ"א וברות) אקרון וכו' (אה"ל).
ג נ"א לההוא ברית קדש (אה"ל).

כ) שלה לך ד .ל) תהלים יט) .תרומה קפד .מ) (תהלים
צ) ב"א נו יתרו תקסג .נ) להלן ריט ב"א ריז שנט
שסג שפג ב"ב קפד שעה נח ב קנג לך רעז שמב שצח
תה תלא תנו ויצא שכה וישב ריב רטו מקץ קסב קע
ויגש קלא ויחי תשנג בהשמטות ח"א ד' רסו( .ד"י) שמות כט וארא כ עו בשלח רצא שמט יתרו תלב
משפטים תו תקמו כי תשא מו ויקהל שפה פקודי תתס ויקרא רטו רכג אחרי מות רצה ש שז קדושים
עח אמור נו פנחס ה לד לה/ד קכט ואתחנן קכ ז"ח ד' פט .ס) (קהלת ה) יתרו תכח תצוה קכא אחרי מות
שצט אמור שח שכג אדרא רבא ח שלח לך מג .ע) בחקותי כה.
דרך אמת ה) ע"כ לליל שבועות.
מאמר

הסולם

וז"ש הה"ד ומעשה ידיו מגיד הרקיע .כי
הרקיע ה"ס ספר הזכרון ,כמ"ש להלן ,שה"ס
אור הזווג הגדול המביאים לתשובה מאהבה,
שזדונות נעשו להם כזכויות (יומא פו,):
ואפילו אלו שנתנו פה לדבר סרה ,יאמר
עליהם ,אז נדברו יראי ה' איש אל רעהו וכו'
(כנ"ל אות קכ"ו ע"ש) .ונמצא שהעשיה הזו
שהיא התמכין דאורייתא ,שבה טו"ר ,אשר
לזוכה הוי טוב ,ולבלתי זוכה הוי רע ,הנה
עתה עלתה העשיה כולה להיות קודש ,ונעשתה
לבחינת מעשה ידיו של הקב"ה .שהרי גם על
אלין דלא זכו מגיד הרקיע עליהם ,אז נדברו
יראי ה' איש אל רעהו כנ"ל .ונמצא דכלהו
חברייא לא עשו רק עבודת הקדש ,כי אתקינו
לה לחופה ,וכלהו אתפרשי בשמהן.
וז"ש ,כד"א ומעשה ידינו כוננהו:
ולכאורה הראיה היא לסתור ,שהכתוב אומר
מעשה ידינו ולא מעשה ידיו .אמנם אינו
מביא ראיה מהכתוב רק שברית קיימא נקרא
מעשה ידינו ,כי כוננהו הוא בחינת היסוד
המכונן ומיסד לכל הבנין ,ותיקון היסוד הוא
ברית מילה ,ומכאן שברית קיימא נקראת
מעשה ידינו .כי אנחנו מסירים הערלה מעל
היסוד ,והוא מעשה ידינו .וזה הוא רק
מקודם גמר התיקון ,אבל בגמר התיקון ,יתגלה
הכל למעשה ידיו של הקב"ה ,והוא עצמו
יהיה מעביר הערלה .וז"ש אינון מארי קיימא
דברית אקרון מעשה ידיו ,כי אז הקב"ה
עצמו יעביר הערלה ,שז"ס מעשה ידיו מגיד
(פו"י דף ח' ע"א)

בליליא דכלה

הרקיע ,ומביא ראיה על תיקון הברית שנקראת
עתה מעשה ידינו מהכתוב מעשה ידינו
כוננהו.
קלא) רב המנונא סבא וכו' :רב
המנונא הזקן ,אמר כך .אל תתן את פיך
לחטיא את בשרך .היינו שלא יתן האדם את
פיו ,לגרום ,לבוא להרהור רע ,ויהיה גורם
להחטיא את בשר הקדש ההוא שחתום בו
ברית קדוש .שאם הוא עושה כן ,מושכים אותו
לגיהנם .ואותו הממונה שעל הגיהנם ,דומה
שמו ,וכמה רבבות מלאכי חבלה הם עמו ,ועומד
על פתח הגיהנם ,וכל אלו ששמרו ברית הקדוש
בעולם הזה ,אין לו רשות לקרב אליהם.
ומ"ש למיתי להרהורא בישא .פירושו,
אזהרה היא שכל אדם ישמור את הפה שלו,
שהוא ענין העלאת מ"ן ע"י תורה ותפלה ,שיהיה
בתכלית הטהרה .כי אם תהיה בו איזו אחיזה
לס"א ,אז יקבל הס"א המ"ן שלו ,ובכח זה
יביאהו להרהורים על הש"י ,דהיינו מחשבות
זרות ח"ו ,ואז ויהא גרים למחטי לההיא
בשר קדש דחתים ביה ברית קדישא ,כי
ע"י ההרהורים נמצא מושך ערלה על ברית
קודש ,והנשמה הקדושה נופלת בשבי לידי
הס"א ,ואז הס"א מושך הנשמה שלו לגיהנם.
והוא בדרך שאמר רבי אלעזר (לעיל אות ס"ח),
דמהא מלה אתעבידת רקיעא דשוא דאקרי
תהו ,ונופל ליד לילית ע"ש .אמנם כאן
מדבר מפגם ברית קדש ביחוד.
ואומרו
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קלב

מאמר בליליא דכלה

הקדמת ספר הזהר

בשר קדש דחתים ביה ברית קדישא .דאלו עביד כן משכין ליה פ) לגיהנם,
וההוא דממונה על גיהנם צ) דומ"ה שמיה ,וכמה רבוא דמלאכי חבלה בהדיה,
וקאים על פתחא דגיהנם ,וכל אינון דנטרו ברית קדישא ,בהאי עלמא ,לית
ליה רשו למקרב בהו.
קלב) דוד מלכא בשעתא דאירע ליה ד ההוא עובדא ,ו) דחיל ,בההיא
שעתא סליק דומ"ה קמי קב"ה .ואמר ליה ,מארי דעלמא *) כתיב בתורה ,ק) ואיש
חלופי גרסאות

מסורת הזהר

ד ההוא עובדא דבת שבע כצ"ל (אה"ל).

פ) להלן רנד ב"א נב מה ב"ב לז קנו נח סז קמ קנ
רב לך רפ שפה תד וירא פז רמב רמח רנח חיי שרה
נט קכו קלד וישלח קפז רעז וישב קכו ויחי קסט שמז תקפג תרא יתרו תלא משפטים תכט תרומה תכו תלט
תמג תנב ויקהל רמד שכט שלז פקודי תתלח ויקרא רעד תזריע מז מצורע יא אחרי מות קמז רנג אמור קטו
רצח נשא פד קכב בהעלותך קה קרח לא בלק כד פנחס כד קלז כי תצא לה קיב קיח וילך מה אדרא זוטא
כט בהשמטות ח"ג ד' שג :שח( .ד"י) ת"ז תס"ו ד' צז :ז"ח ד' מו :מח .מט :נג :עט :.פב :פט.
צ) נח סו לך תד וירא קלו חיי שרה נו צה קלד תולדות לח ויחי קע תקפד שמות שיח תרומה תמו
ויקהל רמד בהשממות ח"ב ד' רעג( .ד"י) מצורע יא נשא קיד בלק כו שו בהשמטות ח"ג ד' שג .ד"י,
ז"ח ד' עט :ק) (ויקרא כ).
דרך אמת ו) מעשה דבת שבע.
מאמר

הסולם

ואומרו למחטי לההיא בשר קדש
דחתים ביה ברית קדישא ,הכוונה על
הנשמה הקדושה ,שהיא נקשרת ונשמרת ע"י
ברית קדש כמ"ש בזוהר (לך לך אות ת"י),
ומבשרי אחזה אלוה ,מאי ומבשרי ,ומעצמי
מבעי ליה .אלא מבשרי ממש וכו' ,דתניא בכל
זמנא דאתרשים בר נש בהאי רשימא קדישא
דהאי את ,מניה חמי לקב"ה ,מניה ממש,
ונשמתא קדישא אתאחידת ביה .ואי לא זכי
דלא נטיר להאי את ,מה כתיב ,מנשמת אלוה
יאבדו ,ע"ש .וז"ש כאן ויהא גרים למחטי
לההיא בשר קדש ,דהיינו ,שמכח ההרהורים
חוזרת הערלה שהיא הס"א לנגוע בברית
הקודש ,שעי"ז מסתלקת תיכף נשמת אלוה
ממנו .וז"ס שצעק העץ רשע אל תגע בי,
(כמ"ש בזהר בראשית דף רסג :בהשמטות,
ובאבות דר"נ פ"א) .כי העץ הוא היסוד ,ועטרת
היסוד ה"ס עץ הדעת טוב ורע( ,כמ"ש בעה"ח
שער מ"ג פ"ג ,ובספרי בית שער הכוונות
דף מ"ה ד"ה ובחטא).
וז"ש ,וההוא דממונה על גיהנם דומה
שמיה :ונק' דומה מלשון דממה ,כי נוטל
ממנו נשמת החיים ומשאירו בדממה שהיא
מיתה .ועוד אפשר לפרש ,משום שהוא המלאך
המביא את ההרהורים אל החוטא ,ועושה
מחשבותיו של הקב"ה דומה למחשבות של
ילוד אשה .כי כל זמן שהאדם מבין שלא
(דפו"י דף ח' ע"א *) ע"ב)

בליליא דכלה

מחשבותיו מחשבותינו ולא דרכיו דרכינו,
דהיינו דלית מחשבה תפיסא ביה כלל לא
במחשבותיו ולא בהנהגתו ,הרי לא יצויר
כלל אצלו שיעלה על הדעת ח"ו איזה הרהור
אחריו ית' ,אלא בסבת חטא נמצא מלאך
דומה מזדקק אליו ,ומביא בו רוח שטות,
לומר שילוד אשה דומה להשי"ת בדעת ובשכל,
ואז כבר מוכשר לכל מיני הרהורים ומושכו
לגיהנם .הרי שכל כחו הוא בשם דומה ,וז"ס
מי כמוך בעל גבורות ומי דומה לך מלך
ממית ומחיה .שבהכשל בדומה לך ח"ו נמצאת
המיתה ,ובהבנה שאין דומה לו ,נמצאים החיים.
וז"ש וכמה רבוא מלאכי חבלה בהדיה,
וקאים על פתחא הגיהנם ,כי ההרהורים
שהוא מביא לאדם הם כמה רבוא לאין קץ,
וכל אלו הם על פתחא של גיהנם ,כלומר,
הוא הפתח שדרך בו מושכין את האדם לגיהנם,
אך אינו הגיהנם עצמו.
וז"ש וכל אינון דנטרי ברית קדישא
בהאי עלמא לית ליה רשו למקרב בהו:
כלומר ,אע"פ שאינם נקיים לגמרי ועוד יש
בהם בחינת עשיה טו"ר ,מ"מ אם הם שומרי
ברית הקדש .באופן שלא יבא פעם לידי
הרהור ,אין למלאך דומ"ה רשות למשכו
לגיהנם.
קלב) דוד מלכא בשעתא וכו' :דוד
המלך ,בשעה שקרה לו אותו מעשה ,פחד.
באותה

46
אור הסולם :מרכז מורשת בעל הסולם www.orhasulam.org

אור הסולם :מרכז מורשת בעל הסולם www.orhasulam.org

מאמר בליליא דכלה

קלג

הקדמת ספר הזהר

אשר ינאף את אשת איש ,ה וכתיב ואל אשת עמיתך וגו' ,דוד דקלקל ברית
בערוה מהו .אמר ליה קב"ה ,דוד זכאה הוא ,ר) וברית קדישא על תקוניה קיימא,
דהא גלי קדמי דאזדמנת ליה ש) בת שבע מיומא דאתברי עלמא.
קלג) אמר ליה אי קמך גלי קמיה לא גלי .אמר ליה ,ותו בהיתרא הוה
מה דהוה ,דהא כל אינון דעאלו לקרבא ,לא עאל חד מנייהו עד ת) דאפטר
מסורת הזהר
ר) לך תט תי .ש) נח שטו משפטים רמ (עיין ויקרא
תד-תח) שמיני נו אחרי מות רעט שצה תק"ח ד'
קכא :ת) משפטים רלט.
מאמר

הסולם

באותה שעה עלה דומה לפני הקב"ה ,ואמר
לו ,רבונו של העולם ,כתוב בתורה ,ואיש
אשר ינאף את אשת איש .וכתוב ,ואל אשת
עמיתך וגו' .דוד ,שחלל בריתו בערוה ,מהו.
אמר לו הקב"ה ,דוד צדיק הוא ,וברית הקדוש
על תקונו עומד ,כי גלוי לפני ,שבת שבע
מוכנת לו מיום שנברא העולם.
פירוש .אע"פ שלא חטא ,כמ"ש חז"ל כל
האומר דוד חטא אינו אלא טועה (שבת נו).
מ"מ נפלה עליו יראה כמו שהיה חוטא ממש.
ומפרש ,שהיה זה מטעם קטרוגו של דומה.
כמ"ש לפנינו .כתיב בתורה ואיש אשר
ינאף וגו' ,וכתיב וכו' ,מביא ב' כתובים
אחד לעונש ואחד לאזהרה.
וז"ש ,וברית קדישא וכו' ,כי השיב לו,
שלא היה לו לדוד הרהור עבירה ,כי בת שבע
בת זוגיה היא מעת בריאת העולם (סנהדרין
קז ,).וכיון שכן לא קלקל בריתו ח"ו ,וברית
קדישא על תקוניה קיימא .וכד תאב לדידיה
תאב .והטעם דנטיל לה אוריה מקודם לדוד,
מפרש בזוהר (אחרי אות שצ"ה) ,דנטל לה
אוריה ברחמי ,אע"פ דלא הוית דיליה ע"ש,
ויש להבין זה .שהרי דכר ונוקבא הם תרי
פלגי גופא ,וא"כ אם הוא בחינת פלג גופא
של דוד המלך ,איך לקחה אוריה שאין לו שום
שייכות עמה.
והענין הוא ,כי בת שבע היא באמת
נוקביה דדוד מיום בריאת העולם .כי דוד
הוא הדכר שבמלכות ,ובת שבע היא הנוקבא
שבמלכות .אלא ,כמו שבעת תיקון המלכות
לאצילות העולמות ,היה שם בחינת עלית
המלכות לבינה ,בכדי להמתיקה במדת
הרחמים ,כן היתה בת שבע צריכה למיתוק
הזה בג"ר ,שבלי מיתוק זה לא היתה ראויה
כלל להוליד נשמת שלמה המלך .ואוריה החתי
היה נשמה גבוהה מאד ,כי היה כולו מבחינת
(דפו"י דף ח' ע"ב)

חלופי גרסאות
ה נ"א וכתיב ל"ג.

בליליא דכלה

ג"ר ,ושמו מוכיח עליו ,אור-יה ,כי לא היה
בו מבחינת ו"ק שהוא ו"ה כלום .ולפיכך בכדי
להמתיק את בת שבע במדת הרחמים ,לקחה
אוריה שהוא בחינת ג"ר ,ונמתקה על ידו,
ואח"כ היתה ראויה למלכות ישראל .וז"ש
דנטל לה אוריה ברחמי ,דהיינו בכדי
להמתיקה ברחמים ,שהוא בשם י"ה שבאוריה.
וע"כ נטל לה אע"ג דלא הוית דיליה .ועוד
יתבאר להלן.
קלג) אמר ליה אי וכו' :אמר לו דומה,
אם לפניך גלוי ,לפניו לא גלוי .אמר לו
הקב"ה ,ועוד ,כל מה שהיה בהתר היה .לפי
שכל היוצאים למלחמה ,אף אחד מהם אינו
יוצא עד שיתן גט לאשתו .אמר לו ,אם כן,
היה לו לחכות שלשה חדשים ,ולא המתין,
אמר לו ,במה הדבר אמור ,רק במקום שאנו
יראים אולי היא מעוברת ,וגלוי לפני ,שאוריה.
מעולם לא קרב אליה ,כי שמי חתום בו
לעדות ,שכתוב אוריה ,שהוא אותיות אור י"ה.
וכתוב אוריהו ,שהוא אותיות אור יה"ו .שחתום
בו שמי ,לעדות ,שלא שמש בה מעולם.
ביאור הדברים ,יש להבין מה ענין השם
י"ה שבאוריה להעיד עליו שלא נגע בבת
שבע לעלמין .והנה זה מבואר בכתוב (שמואל
ב' י"ב) במשל של נתן הנביא ,כי מדמה את
דוד לעשיר ואוריה לרש ,ובת שבע לכבשת
הרש ,ואת הס"א להלך .ואומר ,שלרש אין
כל כי אם כבשה אחת קטנה וכו' .וסודם
של הדברים ,כי אוריה היה מבחינת ג"ר
בחסרון ו"ק ,כדיוק של הזוהר כתיב אוריה
וכתיב אוריהו ,כי (בירמיה כ"ו) כתיב השם
הזה אוריהו ביה"ו שי"ה הם ג"ר והו' הוא
ו"ק אבל כאן כתוב רק אוריה בלי ו' ,והוא
להורות שלא היה בו מבחינת ו"ק כלום ,אלא
חכמה בחוסר חסדים .ולפיכך נבחן לרש בלי
כל ,כי האור דחסדים מרומז בכל ,וז"ש כי
אם
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קלד

מאמר בליליא דכלה

הקדמת ספר הזהר

בגט לאנתתיה .אמר ליה אי הכי ,הוה ליה לאורכא תלת ירחי ולא אוריך ,אמר
ליה ,במאי אוקים מלה ,באתר דחיישינן דהיא מעוברת ,וגלי קדמי דאוריה
לא ז) קריב בה לעלמין ,דהא שמי חתים ו בגויה לסהדותא ,כתיב א) אוריה,
וכתיב ב) אוריהו ,ז שמי חתום בהדיה ,דלא שמש בה לעלמין.
קלד) אמר ליה מארי דעלמא ,הא מה דאמרית .אי קמך גלי דלא שכיב
בהדה אוריה ,קמיה מי גלי ,הוה ליה לאורכא לה תלת ירחי ,ח ותו אי ידע דלא
שכיב בהדה לעלמין ,אמאי שדר לה דוד ופקיד עליה לשמשא באנתתיה,
דכתיב ג) רד לביתך ורחץ רגליך.
קלה) אמר ליה ,ודאי לא ידע .אבל ד) יתיר מתלת ירחי ט אוריך ,דהא ארבע
ירחי הוו ,דהכי תנינן בחמשה ועשרים דניסן ,אעבר י דוד כ כרוזא ל בכל ישראל,
והוו עם יואב בשבעה יומין דסיון ,ואזלו וחבלו ארעא דבני עמון :סיון ,ותמוז
ואב ואלול ,אשתהו שם .ובארבעה ועשרים באלול ,הוה מה דהוה מבת שבע
וביומא דכפורי מחל ליה קב"ה ההוא חובא .ואית דאמרי בז' באדר אעבר כרוזא,
ואתכנשו בחמיסר מ דאייר ,ובחמיסר באלול הוה מה דהוה מבת שבע ,וביומא
חלופי גרסאות

מסורת הזהר

ו נ"א ביה (אה"ל) .ז שמי חתים בהדיה יה"ו דלא
א) (שמואל ב) .ב) (ירמיה כו) .ג) (ש"ב יא).
שמש בה לעלמין (אה"ל) .ח נ"א ותו אי לא שכיב
ד) משפטים רלט (דעבר זמן).
בהדה לעלמין אמאי שדר ליה דוד וכו' (אה"ל).
ט נ"א הוו (אה"ל) .י נ"א דוד ל"ג .כ נ"א כרוזא דדוד .ל נ"א על כל ישראל (אה"ל) .מ באייר כצ"ל
(אה"ל).
דרך אמת ז) יש לזה סמך מן הכתוב ותהי לו כבת מה בתו לא נגע בה אף דו לא נגע בה.
מאמר

הסולם

אם כבשה אחת קטנה אשר קנה ויחיה,
שהיא בת שבע שקנה אותה ,ומורה בזה
שאינו מבחינת חלק נשמתו אלא רק קנה
אותה ,בכדי להחיות אותה ולתקנה ברחמים,
שזהו אשר קנה ויחיה ,ואומר עוד ותגדל
עמו ועם בניו יחדיו .זה מורה שהשפיע לה
הגדלות שלו כמו לבניו .דהיינו בדרך שמפתו
תאכל ומכוסו תשתה ובחיקו תשכב ,אמנם
בל נטעה ונחשוב כי גם קרב אליה ,ע"כ
מסיים ותהי לו כבת ,ולא לאשה ,הרי
שהכתוב מעיד שאוריה לא קרב אליה .אלא
שהזוהר מפרש הטעם למה לא קרב אליה,
וע"כ אומר כתיב אוריה וכתיב אוריהו,
שמי חתום בהדיה דלא שמש בה לעלמין,
דהיינו השם י"ה בלי ו' ,שזה מורה שהוא
חסר בחינת חסדים ,שהיא ו' ,וע"כ לא יכול
לקרב אליה ,כי אין זווג בלי אור דחסדים.
ונמצא שם י"ה דחתים בשמיה מעיד עליו
שלא היה ראוי כלל להזדווג עמה.
קלד) אמר ליה מארי וכו' :אמר לו,
רבונו של עולם ,הנה זה מה שאמרתי ,אם
(דפו"י דף ח' ע"ב)

בליליא דכלה

לפניך גלוי שאוריה לא שכב עמה ,לפניו מי
גלוי ,היה לו לחכות שלשה חדשים .ועוד ,אם
תאמר ,שדוד ידע שלא שכב עמה מעולם,
למה שלח אותו דוד וצוה אותו לשמש באשתו,
שכתוב ,רד לביתך ורחץ רגליך.
קלה) אמר ליה ודאי וכו' :אמר לו,
ודאי לא ידע ,אבל חיכה יותר משלשה חדשים,
כי ארבעה חדשים היו .שלמדנו ,בחמשה
ועשרים בניסן העביר דוד כרוז בכל ישראל
ללכת למלחמה .והיו עם יואב בז' בסיון ,והלכו
והשחיתו ארץ בני עמון .וסיון תמוז אב ואלול
נתעכבו שם .ובכ"ד באלול היה מה שהיה בבת
שבע .וביום הכפורים מחל לו הקב"ה אותו
העון .ויש אומרים ,בז' באדר העביר הכרוז,
ונתאספו בט"ו באייר ,ובחמשה עשר באלול
היה מה שהיה מבת שבע ,וביום הכפורים
נתבשר ,גם ה' העביר חטאתך לא תמות .מהו
לא תמות .היינו לא תמות ביד דומה.
ביאור הדברים ,כי דומה הוא הממונה
על גילוי עריות ,וחטא זה נתכפר לו ביה"כ
ונמצא שלא ימות בידא דדומה .אמנם מיתתו
היתה
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מאמר בליליא דכלה

קלה

הקדמת ספר הזהר

נ דכפורא אתבשר
בידא דדומה.
קלו) אמר דומה :מארי דעלמא ,הא מלה חדא אית לי גביה ,דאיהו אפתח
פומיה ואמר ו) ס חי ה' כי בן מות ז) האיש העושה זאת ,ואיחו דן לנפשיה.
ח) טרונייא אית לי עליה .אמר ליה ,לית לך רשו ,דהא ח) אודי לגבאי ואמר
ה)

גם יי' העביר חטאתך לא תמות .מאי לא תמות ,לא תמות

מסורת הזהר

חלופי גרסאות

ה) (ש"ב יב) נח שיד לך תז בהשמטות ח"א ד'
רסז( .ד"י) קדושים סז נשא נח בהשמטות ח"ג ד'
שז( .ד"י) .ו) (ש"ב יב) .ז) ואתחנן קנב .ח) נה שיח
פקודי תתל בהשמטות ח"ג ד' שז .ד"י.

נ נ"א דכפורי .ס נ"א חי ה' כי בן מות הוא ואיהו
דן לנפשיה וכו'.

דרך אמת ח) עלילה וי"מ לשון שררה או ממשלה שכן תרגם יונתן סרני פלשתים טורני פלשתאי וכאן
וכאן פי' ממשלה יש לי עליו ע"י טענה זו ליסרו ולענשו.
מאמר

הסולם

היתה מחמת החטא של אוריה ,שהרגו בחרב
בני עמון .כמו שהעיד עליו הכתוב (מלכים
א' ט"ו) אשר עשה דוד את הישר בעיני ה'
ולא סר מכל אשר צוהו כל ימי חייו רק בדבר
אוריה החתי .וז"ש לא תמות בידא דדומה,
שהוא הממונה על גילוי עריות .רק בדבר
אוריה החתי.
קלו) אמר דומה מארי וכו' :אמר
דומה :רבונו של עולם ,דבר אחד יש לי
אצלו .כי הוא פתח פיו ואמר ,חי ה' כי בן
מות האיש העושה זאת .והוא דן את עצמו
למות ,ע"כ כח יש לי עליו להמיתו .אמר לו
אין לך רשות להמיתו ,כי הודה לפני ואמר,
חטאתי לה' ,ואע"פ שלא חטא .אבל במה
שחטא בהריגת אוריה ,כתבתי עליו עונש,
וקבלו .מיד שב דומה למקומו במפח נפש.
טרוניא הוא מלשון ,אין הקב"ה בא בטרוניא
עם בריותיו (פסיקתא רבתי ,כי תשא) שפירושו
בזרוע ,בכח.
ביאור הדברים ,כי הנה נתבאר לעיל ,בסוד
מצות המילה שקשורה באות ברית השם אלוה
(כנ"ל אות קל"א עש"ה) והנה בה' זו דשם
אלוה ,שהיא המלכות כלולות ב' נקודות דין
ורחמים( ,כנ"ל במאמר ב' נקודין) וכל תיקון
הברית הוא שכח הדין יהיה גניזא וטמירא
והרחמים באתגליא ,ואז שורה עליו השם
אלוה .כי אע"פ שישנה שם גם המלכות,
שעליה היה הצמצום הא' ,שהוא בחינת הדין,
שממנה יונקים כל החיצונים ,עכ"ז כיון שהיא
טמירא ונעלמה ,ורק מדת הרחמים שמבינה
היא באתגליא ,אין כח לחיצונים להאחז בה.
(דפו"י דף ח' ע"ב)

בליליא דכלה

כמ"ש לעיל וכל אינון דנטרו ברית קדישא
בהאי עלמא לית ליה רשו למקרב בהו.
אבל המקלקל הברית ,נמצא מגלה בחינת הדין
שבמלכות ,דהיינו בה' דאלוה ,ותיכף מתקרבין
לה כל החיצונים לינק ממנה ,כי היא חלקם
וכל חיותם ,וע"כ תיכף מסתלקת הנשמה הק'
שהיא השם אלוה ,בסו"ה מנשמת אלוה יאבדו
(איוב ד').
והנה דוד עצמו היה מבחינת מלכות זו
הממותקת במדת הרחמים ,וע"כ היה צריך
לשמירה יתירה ,שלא יתגלה בו מבחינת הדין
שבמלכות .וע"כ בזה שאמר ,חי ה' כי בן
מות האיש העושה זאת .שדן דינא
שהמקלקל ברית ליתן כבשת הרש לפני ההלך.
שהוא הס"א ,דינו במיתה ,נתגלה בו עצמו
בחי' הדין לפני הס"א ,שהוא המלאך דומה,
ורצה ע"כ להאחז בנשמת דוד ,כי ע"י דיבורים
אלו נתגלה כח הדין הגנוז וטמיר בו .וז"ש
המלאך דומה הא מלה חדא אית לי גביה,

דאיהו אפתח פומיה ואמר ,חי ה' כי בן
מות האיש העושה זאת .ואיהו דן לנפשיה,
דהיינו ע"י הדיבורים ,שדן המקלקל ברית
למיתה ,נמצא דן לנפשיה ,כי נגלה בזה הדין
הטמיר והגניז שבנפשיה ,וע"כ טרונייא אית
לי עליה ,יש לי שליטה עליו לינק מנשמתו.
וז"ש ,אמר ליה לית לך רשו ,דהא

אודי לגבאי ואמר חטאתי לה' ואע"ג
דלא חב :כבר נתבאר שע"י הדיבורים
שאמר ודן דינא אנפשיה ,גילה בחינת הדין
לפני הס"א ,כמו הפוגם בריתו ,ורצה המלאך
דומה להאחז בנשמתו ולמשכה לגיהנם .כנ"ל
בסמוך
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קלו

מאמר בליליא דכלה

הקדמת ספר הזהר

ט) חטאתי לה' ,ואע"ג דלא חב .אבל במה דחטא באוריה ,עונשא כתבית עליה,
וקבל .מיד אהדר דומ"ה לאתריה בפחי נפש.
קלז) ועל דא אמר דוד ,י) לולי יי' עזרתה לי כמעט שכנה דומה נפשי.
לולי ה' עזרתה לי ,דהוה אפוטרופא דילי .כמעט שכנה וגו' ,מהו כמעט ,כחוטא
דקיק .כ) כשיעורא דאית ביני ובין סטרא אחרא ,כההוא שיעורא הות דלא
שכנה דומה נפשי.
קלח) ובג"כ בעי לאסתמרא בר נש דלא יימא ל) מלה כדוד ,בגין דלא
מסורת הזהר
ט) (ש"ב יב)" י) (תהלים צד) לך תד חיי שרה נט .כ) פקודי תתלז .ו) יתרו שלו תצוה קכא פקודי תקב
בחקותי כה נשא ז לעיל סח.
מאמר

הסולם

בסמוך .ואמר קב"ה דכבר התוודה ועשה תשובה
על גילוי עריות אע"ג דלא חב כלל בזה
כנ"ל ,וע"כ מועילה לו תשובה זו על מה שדן
לנפשיה ,וע"כ לית לך רשו למקרב לגביה.

וז"ש ,אבל מה דחטא באוריה עונשא
כתבית עליה וקבל :כלומר ,אבל בחטא
שהרג את אוריה בחרב בני עמון ,הנה כבר
קבל עונשיה ממני ,ואין לך עסק בזה ,כי אתה
ממונה רק על גילוי עריות בלבד .מיד אהדר
דומה לאתריה בפחי נפש .דהיינו ,לפתחא
דגיהנם ,שהוא אתריה כנ"ל.
קלז) ועל דא אמר וכו' :ועל זה אמר
דוד .לולי ה' עזרתה לי כמעט שכנה דומה
נפשי .לולי ה' עזרתה לי ,היינו ,לולי שנעשה
שומר ומשגיח עלי ,כלפי המלאך דומה .כמעט
שכנה וגו' ,מהו כמעט .היינו כשיעור חוט
דק שיש ביני ובין הצד האחר ,כשיעור ההוא
היה ,שלא שכנה דומה נפשי .היינו עם המלאך
דומה בגיהנם .אפוטרופוס ,היינו שומר
ומשגיח ,כי תרגום ויפקד פקידים ,הוא ,וימני
אפוטרופוס (בראשית מ"א ל"ד).
ביאור הדברים ,דוד ה"ס מלכות ,שעליה
כתוב רגליה יורדות מות (משלי ה') .כי היא
בחינת הסיום דקדושה ,שממנה מתקיימים
הס"א והקליפות ,בסו"ה ומלכותו בכל משלה
(תהלים ק"ג) .אמנם כשהמלכות בתיקונה במדת
הרחמים ,על דרך שאמר רבי חייא לעיל (אות
קכ"ב) כי אז נבחנת לב' נקודין ,שהם נקודת
הדין מעצמה ,ונקודת הרחמים שקבלה מבינה,
והדין שבה גניזא וטמירא ,ורק הרחמים שבה
קיימא באתגליא ע"ש .וע"י התיקון הזה אין
לו לס"א מהארת המלכות אלא נהירו דקיק
(דפו"י דף ח' ע"ב)

בליליא דכלה

בלבד ,שהוא רק בחינת שורש מספיק לקיום
הקליפות ,אבל אין להם שום כח של התפשטות.
ושורש זה נק' ג"כ בשם חוטא דקיק ,שפירושו
שורש דק לחטאים .ע"ד שאמרו חז"ל בתחילה
דומה לחוט של עכביש ,ואח"כ נעשה כעבותות
העגלה (סוכה נ"ב ).ומכונה בשם דקיק ,על
היות הדין טמיר וגניז בנקודת הרחמים כנ"ל.
אבל הפוגם בריתו גורם שתתגלה נקודת
הדין שבמלכות ,ואז מתקרבות הקליפות אליה
ויונקות ממנה שפע מרובה ,ומקבלות כח
להתפשטות גדולה .והאיש העושה זאת מאבד
בידים את נשמתו ,בסו"ה מנשמת אלוה יאבדו
(איוב ד') ,וכשזוכה ועושה תשובה ,חוזר ומתקן
את המלכות בתיקון דמדת הרחמים ,שע"כ
נק' בשם תשובה שהיא אותיות תשוב ה'
דהיינו שמשיבה למקומה למדת הרחמים ,וכח
הדין חוזר ונגנז בה בפנימיותה ,בסוד נהירו
דקיק בלבד.
וזה אמרו לולי ה' עזרתה לי דהוה
אפוטרופא דילי .דהיינו ,שקבל תשובתי,
ודחה למלאך דומה לאתריה ,כנ"ל ,כי חזר
והשיב המלכות למקומה למדת הרחמים ולא
השאיר ממדת הדין רק נהירו דקיק ,כמעט,

כחוטא דקיק ,כשיעורא דאית ביני ובין
הס"א .דהיינו ,רק כאותו השיעור המועט
המוכרח להשאר בין המלכות לס"א ,כדי ליתן
לה בחינת קיום בהארה מועטת ,הנק' חוטא

דקיק ,כההוא שיעורא הות דלא שכנה
דומה נפשי ,הנה זה השיעור הציל אותי שלא
נפלתי ביד המלאך דומה ,כלומר ,כי לולא
חזר כח הדין שבמלכות להיות כשיעור חוטא
דקיק ,כבר שכנתי בידו של דומה.
קלח) ובג"כ בעי לאסתמרא וכו':
ומשום זה צריך האדם להשמר שלא יאמר
דבר

12
אור הסולם :מרכז מורשת בעל הסולם www.orhasulam.org

אור הסולם :מרכז מורשת בעל הסולם www.orhasulam.org

מאמר בליליא דכלה

הקדמת ספר הזהר

קלז

יכיל למימר לדומה ,מ) כי שגגה היא ,כמה דהוה לדוד ,ונצח ליה קב"ה בדינא.
נ) למה יקצוף האלהים על קולך ,על ההוא קול דאיהו אמר .ס) וחבל את מעשה
מסורת הזהר
מ) (קהלת ה) שלח לך שכא .נ) (שם) יתרו תכט .ס) (שם).
מאמר

הסולם

דבר כדוד ,משום שאינו יכול לומר למלאך
דומה ,כי שגגה הוא (קהלת ה') כמו שהיה
לדוד ,שנצחו הקב"ה בדין .למה יקצוף אלקים
על קולך (שם) היינו על אותו הקול שאמר.
וחבל את מעשה ידיך ,היינו בשר קדש ,שהוא
ברית קדש שפגם ,ונמשך לגיהנם על ידי
דומה.
ביאור הדברים ,יש ב' בחינות של תשובה:
א) תשובה מיראה ,שזדונות נעשים לו כשגגות.
ב) תשובה מאהבה ,שזדונות נעשים לו כזכויות
(יומא פו .):והביאור הוא ,כי מטרם גמר
התיקון ,כל עוד שצריכים כח הדין בעולם,
בסו"ה והאלהים עשה שיראו מלפניו (קהלת
ג') ,נמצאת המלכות מחוייבת לקיים את הס"א
עכ"פ בשיעור דנהירו דקיק ,כדי שלא יתבטלו
הקליפות והס"א .וע"כ כל תיקונה של המלכות
הוא בסוד ב' נקודין ,רחמים ודין ,אלא שהדין
הוא גניז וטמיר והרחמים באתגליא ,כי ע"כ
אית בה יראה בסוד אילנא דטוב ורע ,זכי
בר נש הא טוב ,לא זכי הא רע( .כנ"ל במאמר
ב' נקודין) ונמצאת התשובה שאנו עושין במשך
שתא אלפי שני ,אינה אלא תשובה מיראה,
שזדונות נעשים לו כשגגות ,כי ע"י התשובה
אנו מחזירים המלכות למדת הרחמים ,והדין
שבה נגנז לשיעור נהירו דקיק ,וחוטא דקיק,
כי המלכות עדיין מוכרחה להשאר במדת
היראה ,וע"כ נקראת תשובה מיראה .והאי
חוטא דקיק המוכרח להשאר ,נק' בשם
שגגות ,כי השוגג לפי עצמו אינו חטא ,אלא
השגגות מביאות את האדם לעבירות במזיד,
כי אין אדם חוטא במזיד מטרם שנכשל מקודם
באיזו שגגה .והנה כן הוא האי חוטא דקיק
הנשאר במלכות ,כי אע"פ שנשאר כן אינו
חטא ,אמנם בסבת הדין הנעלם הזה אנו באים
לידי זדונות ,וז"ס שאמרו חז"ל מתחילה
הוא כחוט השערה ,דהיינו כהאי חוטא דקיק,
ואח"כ אם אין משמרים הברית כראוי נעשה
כעבותות העגלה ,כי מתגלה מדת הדין
שבמלכות .וז"ס דדומה יתיב אפתחא דגיהנם.
שהוא כח חוטא דקיק ,שהוא רק פתח ,בסוד
שמתחילה הוא כחוט השערה .ולפיכך נק'
תשובתנו זו רק כמו שנתכפרו עונותינו ונעשו
לשגגות ,כי נשאר החוטא דקיק ,שיש בידו
(דפו"י דף ח' ע"ב)

בליליא דכלה

להביאנו לידי מזיד .וענין בחינה ב' של
תשובה שהיא מאהבה ,שזדונות נעשים לזכויות
(עיין לעיל אות קכ"ו).
וזה אמרו ובגין כך בעי לאסתמרא
בר נש דלא יימא מלה ,כדוד .דהיינו ,שלא
יאמר מלה ,הגורמת לגלות מדת הדין שבמלכות
כמו שעשה דוד ,בגין דלא יכיל למימר
לדומה ,כי שגגה היא ,כי אינו בטוח שיוכל
תיכף לחזור בתשובה שיתכפר לו העון לשגגה
כמה דהוה לדוד ,ונצח ליה קב"ה בדינא.
כי דוד שעשה הישר בעיני ה' כל ימי חייו,
ולא היה לו שום חטא מימיו זולת בדבר
אוריה ,ע"כ נעשה לו הקב"ה אפטרופא
דיליה ,ועזרו תיכף לחזור בתשובה ,ונעשה לו
העון כשגגה ,כמ"ש לולי ה' עזרתה לי כמעט
שכנה דומה נפשי ,אבל שאר בני אדם
צריכים לפחד ,שלא יוכלו לומר לפני המלאך
כי שגגה היא ,ויפלו בידי דומה לגיהנם.

וחבל את מעשה ידיך דא בשר קדש,
ברית קדישא דפגים ,ואתמשך בגיהנם
על ידא דדומה :כי תיקון הברית קדש
נק' מעשה ידינו ,כמ"ש ומעשה ידינו
כוננהו ,וסוד הנשמה הקדושה נקראת בשר
קדש ,בסו"ה ומבשרי אחזה אלוה (איוב י"ט,
כנ"ל אות קל"א) .שע"י גילוי הדין שבמלכות
מתקלקל תיקון הברית ,והנשמה נמשכת לגיהנם
ביד דומה כנ"ל.
ובגין כך ומעשה ידיו מגיד הרקיע:
המלים בגין כך ,סובבות על כל המאמר דרב
המנונא סבא שהביא לפנינו ,שאחר שמתבאר
בו היטב ענין תיקון הברית ,הן בשכרו והן
בענשו ,ואשר משום זה נקרא תיקון הברית
מעשה ידינו ,הוא חוזר כאן לענינו ,בביאור
ענין גמר התיקון להאי יומא ,שהשמים הוא
החתן שנכנס לחופתו עם הכלה( ,כנ"ל בביאור
הכתוב השמים מספרים כבוד אל) ,ואומר,
ובגין כך ,אומר הכתוב בגמר התיקון ומעשה
ידיו מגיד הרקיע ,כי אז יתגלה שכל אלו
התקונים אינם מעשה ידינו ,אלא מעשה
ידיו ,וזה מגיד הרקיע ,שעליו נעשה הזווג
הגדול בסוד רב פעלים ומקבצאל( ,כנ"ל אות
צב
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קלח

מאמר בליליא דכלה

הקדמת ספר הזהר

ידיך ,דא בשר קדש ברית קדישא דפגים ואתמשך ע) בגיהנם על ידא פ) דדומה.
קלט) ובג"כ צ) ומעשה ידיו מגיד הרקיע ,אלין אינון חברייא דאתחברו
מסורת הזהר
ע) לעיל קלא .פ) לעיל קלא .צ) לעיל קל.
מאמר

הסולם

צ"ב) ,ומגיד ,הוא ענין גילוי המשכת השפע.
ודע ,שזה כל ההפרש שיש בין עוה"ז
שמלפני התיקון אל גמר התיקון .כי מטרם גמר
התיקון נקראת המלכות בשם אילנא טוב ורע
כנ"ל ,שפירושו ,כי המלכות היא סוד הנהגתו
ית' שבעוה"ז ,וכל עוד שהמקבלים לא באו
לידי השלמה ,שיוכלו לקבל שלמות הטבתו,
שחשב עלינו במחשבת הבריאה ,מוכרתה
ההנהגה להיות בדרך טוב ורע ,ושכר ועונש.
כי כלי קבלה שלנו מלוכלכים עוד בקבלה
עצמית המצומצמת מאוד במדתה ,וגם מפרידה
אותנו מהבורא ית' .והטבה שלימה ,בשיעור
הגדול שחשב עלינו ,איננה ,אלא בבחינת
השפעה ,שהיא תענוג בלי שום גבול וצמצום,
משא"כ הקבלה לעצמו ,הוא מוגבל ומצומצם
מאד ,כי השביעה מכבה תיכף התענוג .וז"ס
הכתוב כל פעל ה' למענהו (משלי ט"ז) ,דהיינו
שכל הפעולות הנוהגות בעולם לא נבראו
מתחילתן אלא להשפיע נ"ר אליו .ולפיכך
נמצאים בני אדם משמשים בעסקי העולם
בהיפך גמור ממה שנבראו מתחילתם ,שהרי
הקב"ה אומר כל העולם בשבילי נברא ,דהיינו
כל פעל ה' למענהו (משלי ט"ז) ,וכן כל הנקרא
בשמי לכבודי בראתיו (ישעיה מ"ג) .ואנו
אומרים ההיפך ממש מקצה אל הקצה ,כי
אנו אומרים כל העולם אך בשבילנו נברא,
ואנו רוצים לבלוע כל טוב העולם לבטננו
להנאותינו ,ולכבודינו .ולפיכך אין פלא מה
שאין אנו ראויים עוד לקבל הטבתו השלמה.
וע"כ מוטעמת לנו השגחתו ית' בבחינת טוב
ורע ,דהיינו בבחינת הנהגת שכר ועונש ,כי
זה תלוי בזה ,ששכר ועונש מסובב מטוב ורע.
כי כיון שאנו משתמשים בכלי הקבלה בהיפך
ממה שנבראו ,הרי אנו מרגישים בהכרח
בפעולות שבהנהגה ,שהם בחינת רע בעדנו.
כי חוק הוא זה ,שלא יוכל הנברא לקבל
רע מאתו ית' בגלוי ,כי הוא פגם ח"ו בכבודו
ית' שהנברא ישיגו כפועל רעות ,כי אין זה
מתאים לפועל השלם .וע"כ בעת שהאדם
מרגיש רע ,הנה באותו שיעור שורה עליו
כפירה על השגחתו ח"ו ,ונעלם ממנו הפועל
(דפו"י דף ח' ע"ב)

בליליא דכלה

ית' ,שהוא העונש היותר גדול שבעולם .הרי
שהרגשת טוב ורע בהשגחתו מסבבת עמה
הרגשת שכר ועונש ,כי המתאמץ שלא להתפרד
מאמונתו ית' אע"פ שטועם רע בהשגחה ,יש
לו שכר ,ואם ח"ו לא יעלה לו להתאמץ ,יש
לו עונש ,כי נפרד מאמונתו ית' .ונמצא,
שאע"פ שהוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל
המעשים כולם ,מ"מ נשאר זה נסתר ממרגישי
טו"ר ,כי בשעת הרע ניתן כח לס"א להעלים
השגחתו ואמונתו ,ובאים לידי העונש הגדול
דפרודא ,ונעשים מלאים הרהורים של כפירה.
וכשחוזרים בתשובה ,נמצאים כנגד זה שהם
מקבלים שכר ,ויכולים שוב להדבק בו ית'.
אמנם מכח הנהגת שכר ועונש עצמה,
הכין ה' שסוף כל סוף אנו זוכים על ידה
לגמר התיקון ,דהיינו שכל בני אדם ישיגו
הכלים של הקבלה המתוקנים על מנת להשפיע
נ"ר ליוצרם ,בשיעור הכתוב כל פעל ה'
למענהו (משלי ט"ו) ,כמו שנבראו מתחילתם
כנ"ל .ואז יתגלה הזווג הגדול דעתיק יומין,
ואנו באים לידי תשובה מאהבה ,וכל הזדונות
יהפכו לזכויות ,וכל הרעות לטובות גדולות,
ואז תתגלה השגחתו הפרטית בעולם כולו,
דהיינו שכולם יראו ,כי הוא לבדו עשה ועושה
ויעשה כל אלו המעשים והפעולות שמקודם
לכן ,כי עתה אחר שכבר נהפכו הרע והעונש
לטובות ולזכויות ,תנתן האפשרות להשיג
פועלם ,כי כבר מתאימים הם למעשה ידיו
ית' ,כי עתה ישבחו ויברכו אותו על אלו
הרעות והעונשים המדומים בשעתם.
וזהו עיקר הקוטב של המאמר ,כי עד
עתה היו גם התיקונים נחשבים למעשה
ידינו ,כי ע"כ קבלנו עליהם שכר ועונש,
אמנם בזווג הגדול של גמר התיקון יתגלה
שהן התיקונים והן העונשים כולם הם רק
מעשה ידיו כנ"ל .וזה אמרו ומעשה ידיו
מגיד הרקיע כי הזווג הגדול שעל הרקיע
יגיד ,שהכל הוא מעשה ידיו ,והוא לבדו
עשה ועושה ויעשה לכל המעשים כולם.
קלט) ובג"כ ומעשה ידיו וגו' :ומשום
זה ,ומעשה ידיו מגיד הרקיע .אלו הם
החברים
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מאמר בליליא דכלה

ק) בכלה דא .ומארי קיימא דילה .מגיד ר) ורשים כל חד וחד .מאן הרקיע .דא
איהו ש) הרקיע דביה חמה ולבנה וככביא ומזלי ,ודא איהו ת) ספר זכרון ,איהו
מגיד ורשים להו א) וכתיב להו ,למהוי בני היכלא ולמעבד רעותהון תדיר.
מסורת הזהר
ק) ת"ז תנ"ו ד' צא .קכה .ר) פקודי תתכד ש) ב"א שצו חיי שרה עא ויצא שלב וישב קצח
בהשמטות ח"א ד' רנב .ד"י ,שמות א וארא קל בשלח רסז יתרו קמו תרומה תשיז תתכז תתלד תתמז תתנד
כי תשא י ויקהל כד רפו פקודי רכב תקג בהשמטות ח"ב ד' רעה .ד"י ,ויקרא קלה פנחס סה שפה ואתחנן
קפ כי תצא פד קטו קיט קכד האזינו יד ת"ז תס"ו .ת) ויחי תרצג יתרו סג ויקהל ק תלז פקודי תקג.
א) שלח לך ד.
מאמר

הסולם

החברים שנתחברו בכלה זו ,שהיא המלכות,
ע"י עסק התורה בליל שבועות (כנ"ל אות
ק"ל) ובעלי אות ברית שלה הנקראים מעשה
ידיו (כמ"ש שם) .מגיד ורושם כל אחד ואחד
(כמ"ש שם) .מי הוא הרקיע .זה הוא הרקיע,
שבו החמה והלבנה והכוכבים והמזלות ,והוא
נקרא ספר הזכרון ,הוא המגיד ,והרושם אותם,
והכותב אותם ,שיהיו בני ההיכל שלו ,ושיעשה
רצונם תמיד.
ביאור הדברים ,יסוד דז"א ,שבו נעשה
הזווג לגילוי כל הקומות ודרגין עלאין ,שהן
חמה ולבנה וככביא ומזלי ,הוא נקרא רקיע.
כמ"ש (בזוהר בראשית אות ת"ב) ,ויתן אותם

ברקיע השמים ,וכד כלהון קיימין ביה,
כדין חדוותא דא עם דא ,כדין סיהרא
אזעירת נהורא מקמי שמשא ,כל מה
דנטיל בגין לאנהרא לה הה"ד להאיר על
הארץ .פירוש ,כל המאורות העלאין ניתנו
ברקיע השמים ,שהוא יסוד דז"א ,וכלהון
קימין ביה  ,והוא מזדווג בחדוותא
עם הנוקבא הנקראת ארץ ונותן לה כל אלו
המאורות .שז"ס להאיר על הארץ .ואז נבחן
שהמלכות קטנה מן השמש שהיא ז"א .אבל
בגמר התיקון .רב יצחק אמר כתיב ,והיה

אור הלבנה כאור החמה ,ואור החמה
יהיה שבעתים באור שבעת הימים וכו'.
דהיינו שאז לא תהיה המלכות קטנה מז"א,
אלא תגדל כמו הז"א בששת ימי בראשית,
והז"א עצמו יעלה שבעתים כששת ימי
בראשית .ושואל שם רבי יהודה ואימתי יהא

דא ,בזמנא דכתיב בלע המות לנצח,
וכדין כתיב ביום ההוא יהיה ה' אחד
ושמו אחד ע"ש .פי' כי הרקיע ,שהוא ז"א,
הוא הוי"ה ,הנקרא שמש ,ושמו הוא הנוקבא
המקבלת ממנו ,הנקראת לבנה ,ובשתא אלפי
שני המקבלים מששת ימי בראשית לא נגלה
להם כי הוא ושמו אחד ,כי הלבנה קטנה

בליליא דכלה

מהשמש שהוא ז"א הנקרא הוי"ה .וענין
קטנותה הוא ,שהמלכות מתוקנת בסוד עשיה
דאית בה טוב ורע שכר ועונש( ,כמ"ש לעיל
באורך בדיבור הסמוך עש"ה) ,ויש הבדל גדול
בין :הוא ,אל שמו ,כי בשמו ,שהוא המלכות
באים הזווגים בזה אחר זה זמנין בחבורא
וזמנין בפרודא ע"ש .אבל בגמר התיקון ,דהיינו,
בזמנא דכתיב בלע המות לנצח ,הנה אז
יהיה הוי"ה אחד ושמו אחד ,כי שמו
שהוא הנוקבא תשוב כאור הז"א ממש ,דהיינו
כולו טוב בלי רע כלל .ותתגלה בה השגחה
פרטית כנ"ל .שז"ס והיה אור הלבנה כאור
החמה.
וע"כ בעת ההיא תקרא הנוקבא בשם
ספר זכרון .כי המלכות נקראת ספר ,בהיות
כל מעשי בני העולם נרשמים בה .ויסוד דז"א
נקרא זכרון ,כי הוא זוכר מעשי עולם וחוקר
כל יצורי קדם ,שממנו מושפעים כולם ,כנ"ל
בסו"ה להאיר אל הארץ .ובשתא אלפי שני
מטרם גמר התיקון ,הרי ספר לבד וזכרון
לבד דהיינו לזמנין בחבורא ולזמנין בפרודא.
אבל בגמר התיקון ,אינון תרין דרגין נעשות
אחת ,בסוד הוי"ה אחד ושמו אחד ,ואז נקראת
המלכות עצמה ספר זכרון ,כי הם אחד ממש,
שהרי אור הלבנה נעשה כאור החמה( .ועי'
בזוהר ויקהל אות ק').
וזהו אמרו מאן הרקיע ,דא איהו הרקיע
דביה חמה ולבנה וככביא ומזלי .דהיינו,
יסוד הז"א שבו יוצאים כל המאורות שבעולם,
וביה קיימין ,והוא המשפיע אותם אל המלכות,
בעת שהיא קטנה ממנו ואינה עוד בבחינת
ה' אחד ושמו אחד ,ודא איהו ספר זכרון,
והוא עצמו יהיה ג"כ בחינת המלכות של גמר
התיקון ,שתהיה נקראת משום זה ,ספר זכרון.
כי אז תקבל המלכות כל בחינת הז"א ,וזה
הרקיע הנקרא זכרון ,יקרא אז ספר זכרון,
דהיינו בחינת מלכות עצמה ,הנקראת ספר,
והזכרון

(דפו"י דף ח' ע"ב)
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קמ

מאמר בליליא דכלה

הקדמת ספר הזהר

קמ) ב) יום ליום יביע אומר ,יומא קדישא מאינון יומין עלאין דמלכא
משבחין לון לחברייא ,ואמרין ,ההיא מלה דאמר כל חד לחבריה .יומא ליומא
מסורת הזהר
ב) (תהלים יט) תרומה קצ קצה.
מאמר

הסולם

והזכרון שהוא הרקיע ,יהיה עמה אחד ממש,
בסו"ה ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד.
קמ) יום ליום יביע אומר :פירושו,
יום קדוש מאלו ימים העליונים של המלך,
דהיינו הספירות של ז"א הנקראות ימים,
משבחים את החברים ,שעסקו בתורה בליל
שבועות ,ואומרים כל אחד לחבירו ,אותו הדבר
שאמר ,וז"ש ,יום ליום יביע אותו אומר,
ומשבח אותו .ולילה ללילה ,היינו כל מדרגה
השולטת בלילה ,היינו הספירות של המלכות
השולטת בלילה ,משבחים זה לזה ,אותה
הדעת שכל אחד מקבל מחבירו .וברוב שלמות
הם נעשו להם חברים ואוהבים.
ביאור הדברים ,אחר שביאר ,שמעשה
ידיו מגיד הרקיע ,הוא ספר הזכרון הכתוב
במלאכי ,הולך ומבאר הכתובים שלאחריו על
דרך שפרט הנביא שם את הכתוב בספר
הזכרון .כי אומר שם (מלאכי ג' י"ד) אמרתם
שוא עבוד אלהים ,ומה בצע כי שמרנו משמרתו
וכי הלכנו קדרנית מפני ה' צבאות וכו' אז
נדברו יראי ה' איש אל רעהו ,ויקשב ה'
וישמע ,ויכתב ספר זכרון לפניו ,ליראי ה'
ולחושבי שמו ,והיו לי אמר ה' צבאות ליום
אשר אני עושה סגולה ,וחמלתי עליהם כאשר
יחמול איש על בנו העובד אותו .והנך מוצא
דההיא מלה דאמר כל חד לחבריה ,שוא
עבוד אלהים ומה בצע כי שמרנו משמרתו
וכו' ,נכתבים בספר הזכרון ליראי ה' ולחושבי
שמו ,כי ה' יחמול עליהם כאשר יחמול איש
על בנו העובד אותו ,דהיינו רק ליום אשר
אני עושה סגולה ,שהוא יום גמר התיקון.
וביאור הדברים ,כי מטרם גמר התיקון,
דהיינו מטרם שהכשרנו את כלי הקבלה שלנו,
לקבל רק ע"מ להשפיע נ"ר ליוצרנו ולא
לטובת עצמנו ,נקראת המלכות בשם אילנא
דטוב ורע ,כי המלכות היא הנהגת העולם
לפי מעשה בני אדם ,וכיון שאין אנו מוכשרים
לקבל כל העונג והטוב שחשב השי"ת בעדנו
במחשבת הבריאה ,מטעם האמור לעיל בדיבור
הסמוך ,ע"כ מוכרחים לקבל הנהגת טוב ורע
(דפו"י דף ח' ע"ב)

בליליא דכלה

מהמלכות ,שהנהגה זו מכשירה אותנו סוף כל
סוף לתקן כלי הקבלה שלנו ע"מ להשפיע,
ולזכות לעונג ולטוב שחשב בעדנו .וכבר
הארכנו בזה בסמוך (בד"ה ובגין כך מעשה
ידיו עש"ה) .ונתבאר שם כי הרגשתנו הטו"ר
מסבבת ג"כ ענין שכר ועונש ,כי הרגשת הרע
גורמת פרודא מאמונתו ית' ע"ש .ונמצא שאם
האדם מתאמץ בעת הרגשתו הרעה שלא
לפגום אמונתו מחמת זה ,ויוכל לשמור התורה
והמצוות בשלמות ,הרי הוא מקבל שכר .ואם
חלילה אינו עומד בנסיון ומקבל פרודא ,הוא
מתמלא בהרהורים רעים כמ"ש שם .ונודע
כי על הרהורים אלו אמרו חז"ל (עיין קידושין
מ ,).שהקב"ה מעניש עליהם כמו על מעשה,
שע"ז כתוב למען תפוש את בית ישראל בלבם.
גם נודע שצדקת הצדיק לא תצילנו ביום
פשעו ,אכן זה רק בתוהה על הראשונות.
אמנם לפעמים מתגברים ההרהורים על האדם,
עד שתוהה ח"ו על ריבוי המעשים הטובים
שעשה ,ואומר מה בצע כי שמרנו משמרתו
וכי הלכנו קדורנית מפני ה' צבאות ,כי אז
נעשה רשע גמור ,שהרי הוא תוהה על
הראשונות ,והוא מאבד כל המע"ט שעשה
בהרהור רע זה .כמ"ש צדקת הצדיק לא
תצילנו ביום פשעו .ועכ"ז מועילה תשובה.
אבל אז נחשב כמתחיל לעבוד ה' מחדש,
וכקטן שנולד דמי ,שהרי כל צדקתו מימים
שעברו חלפה ואינה.
והנה הנהגת טוב ורע גורמת לנו הרבה
מעמים עליות וירידות כנ"ל ,כל אחד לפי מה
שהוא .ותדע שכל עליה נחשבת משום זה
ליום בפני עצמו ,כי מסבת הירידה הגדולה,
שהיתה לו בינתים ,בהיותו תוהה על
הראשונות ,נמצע בעת עליה ,שהוא כקטן
שנולד כנ"ל .הרי שבכל עליה הוא כמתחיל
מחדש לעבוד את ה' ,וע"כ נחשבת כל עליה
ליום מיוחד .ועד"ז כל ירידה נחשבת ללילה
מיוחד.
וזה אמרו יום ליום יביע אומר ,יומא
קדישא מאינון יומין עלאין דמלכא .דהיינו,
בכל עליה שהיתה לו לאדם שנתדבק אז
ביומין עלאין של הקב"ה משבחין לון
לחברייא
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מאמר בליליא דכלה

קמא

הקדמת ספר הזהר

יביע ההוא אומר ומשבח ליה .ג) ולילה ללילה ,כל דרגא ע דאשלים בליליא,
משבח דא לדא ,ההוא דעת פ דכל חד מחבריה ,צ ובשלימו סגי אתעבידו לון
חברין ורחימין.
קמא) ד) ק אין אומר ואין דברים ר בשאר מילין דעלמא .דלא אשתמעו קמי
חלופי גרסאות

מסורת הזהר

ע נ"א דשלים (אה"ל) ,ונ"א דשליט ,ונ"א דאשלים
נ) (תהלים יט) תרומה קצה .ד) (שם) תרומה קצו.
ושליט .פ נ"א דכל חד מחבריא וברחימו סגי אתעביד
לון חברין ורחימין (אה"ל) .צ נ"א ובשלימו ורחימו .ק נ"א אין אומר ל"ג (אה"ל) .ר נ"א כשאר (אה"ל).
מאמר

הסולם

לחברייא ואמרין ההיא מלה דאמר כל
חד לחבריה .כי ע"י הזווג הגדול שבגמר
התיקון יזכו לתשובה מאהבה ,כי יגמרו תיקון
כלי הקבלה ,שיהיו רק ע"מ להשפיע נ"ר
להשי"ת ,ויתגלה לנו בזווג הזה כל הטוב
והעונג הגדול של מחשבת הבריאה ,ואז נראה
בעליל ,כי כל אלו העונשים שהיו בימי
הירידה עד שבאנו להרהורים לתהות על
הראשונות ,הם היו המטהרים אותנו ,וגורמים
ישרים לכל האושר והטוב ,שהגיע לנו בעת
גמר התיקון ,כי לולא אותם העונשים הנוראים
לא באנו לעולם לעונג ולטוב הזה ,ואז
הזדונות האלו נמצאים נהפכים לזכויות ממש.
וז"ש יום ליום יביע אומר ,שכל עליה ועליה
שמטרם גמר התיקון ,היא יום אחד מאינון
יומין עלאין דמלכא ,משבחין לון לחברייא.
ונמצא עתה שהוא חוזר ומתגלה בכל הדרת
שלמותו השייכת לאותו יום ומשבח לחברייא
התמכין דאורייתא ,עם ההיא מלה דאמר
כל חד לחבריה ,שהוא שוא עבוד אלהים ומה
בצע כי שמרנו משמרתו ,שהביאם אז לעונשים
גדולים ,כי עתה נהפכו לזכויות ,שהרי כל
שלמותו ואשרו של אותו יום לא היו יכולים
להתגלות עתה באותו פאר והדר לולא העונשים
ההם ,וע"כ נחשבו דוברי המלות ההן ,ליראי
ה' ולחושבי שמו ,כמו המע"ט האמיתים ,וע"כ
נאמר גם עליהם ,וחמלתי עליהם כאשר יחמול
איש על בנו העובד אותו .וז"ש יומא ליומא
יביע ההוא אומר ומשבח ליה .כי כל
הלילות האלו ,שהם הירידות ,היסורים
והעונשים ,שהפסיקו את דבקות ה' ,עד שנעשו
ימים מרובים בזה אחר זה ,הנה עתה אחר
שגם הלילות והחושך שבינתים נעשו גם הם
לזכויות ולמעשים טובים ,ולילה כיום יאיר
וחשכה כאורה ,שוב אין הפסקות בינתים,
ונמצאים מתחברים כל השתא אלפי שני ליום
אחד גדול בלבד ,ונמצאות כל הזווגים שיצאו
(דפו"י דף ח' ע"ב)

בליליא דכלה

בזה אחר זה ,וגילו עליות ומדרגות נפרדות כל
אחת מחברתה כנ"ל ,נתקבצו עתה לקומת
זווג אחד רם ונשא המאיר מסוף העולם עד
סופו .וז"ס יומא ליומא יביע אומר ,כי
המלה ההיא הנ"ל שהפסיקה בין יומא ליומא
נעשית עתה לשבח גדול ,ומשבח ליה כי
נעשה לזכות .וע"כ נעשו כולם יום אחד לה'.

וז"ש ולילה ללילה כל דרגא דאשלים
בליליא ,משבח דא לדא ,ההוא דעת דכל
חד מחבריה :כי כל אלו המלים והיסורים,
הנק' לילות ,שבסבתם נעשו המדרגות פסקי
פסקי בזה אחר זה ,הנה עתה אחר שגם הם
כיום יאירו ,משום שנתקבצו כולם ונעשו לבית
קבול אחד לדעת הגדולה הממלאת כל הארץ
דעה את ה'  ,נמצא שכל לילה בפני עצמו
היה נשאר בחשכה אם לא היה בא עתה
בקיבוץ אחד עם כל הלילות .כי כל לילה
מקבל חלקו בדעת רק מתוך החיבור עם
שאר הלילות .וע"כ כל לילה נבחן כי יחוה
דעת לחברו כי לא היה מוכשר להדעת אלא
בצירוף עם חברו ,וז"ש כל דרגא דאשלים
בליליא ,דהיינו כל לילה שנשלם עתה להיות
בית קבול לדעת ה' ,משבח דא לדא ,נמצא
שכל אחד משבח לחברו משום ההוא דעת
דכל חד ,שחלק הדעת שקבל כל אחד ,הוא
מחבריה ,על ידי החיבור עם חברו הלילה,
כי לא היה מקבלו אם לא בצירוף עם חברו,
כי רק כולם יחד בקיבוץ נעשו ראויים לקבל
הדעת הגדולה הזו .וזה אמרו ובשלימו סגי,
אתעבידו לון חברין ורחימין ,שבשלמות
הגדולה שקבלו יחד ,נעשו כל הלילות לרעים
אהובים זה לזה.
קמא) אין אומר ואין דברים :היינו
אומר ודברים משאר דברי העולם ,שאינם
נשמעים לפני המלך הקדוש ,ואינו רוצה
לשמוע
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קמב

מאמר בליליא דכלה

הקדמת ספר הזהר

מלכא קדישא ולא ה) בעי למשמע לון .אבל הני מילי ,ו) בכל הארץ יצא ט) קום.
עבדי *) י) ז) משיחא אינון מלין ,ש מדורי עלאי ומדורי תתאי .מאלין כ) ח) אתעבידו
מסורת הזהר

חלופי גרסאות

ה) (אצית למלייהו) אחרי מות סה בלק רלד .ו) (תהלים
יט) תרומה קצז .ז) תצוה קלה (משחתא) .ח) (לעיל
אות סא סד.

ש נ"א מדרי עילא ומדרי תתא מאלין אתעביד (אה"ל).

דרך אמת ט) פי' דורש קום מלשון קו המדה .י) פי' מדה וקו .כ) פי' ממילי דחכמה.
מאמר

הסולם

לשמוע אותם .אבל אלו הדברים בכל הארץ
יצא קום .היינו שאלו הדברים עושים קו מדרי
מעלה ודרי מטה .מאלו הדברים נעשים רקיעים,
ומאלו הדברים מאותה התשבחה נעשה ארץ.
ואם תאמר שאותם הדברים משוטטים בעולם
במקום אחד .אומר הכתוב ,ובקצה תבל מליהם.
ביאור הדברים ,כי עד כאן דברנו
מהעונשים והיסורים הנוראים ביותר ,דהיינו
הפירודא מאמונתו יתברך ,ואומר כי גם
העונשים והיסורים משאר מילין דעלמא,
דהיינו מעבירות פרטיות ומיסורי גיהנם
והיסורין הגופניים ,וכדומה הממלאים כל העולם
הזה ,הנה גם הם מתקבצים ונכללים בזווג
הגדול הזה ,בסו"ה והיה כאשר שש ה' עליכם
להיטיב אתכם ולהרבות אתכם כן ישיש ה'
עליכם להאביד אתכם ולהשמיד אתכם וגו'
(דברים כ"ח) כי כולם מתקבצים ונעשים לאור
גדול ונהפכים לששון ולחדוה רבה .וז"ש אין
אומר ואין דברים בשאר מילין דעלמא,
שהם כל יסורי העולם הזה ,דלא אשתמעו
קמי מלכא ,בההפכם לששון ולחדוה ולא
בעי למשמע לון ,שלא יתאוה לשמוע אותם,
כי מתוך ההפכם לששון ולחדוה ,הרי מלכא
קדישא יחזור אחריהם ויתאוה לשמוע אותם.
כלומר שזכר כל צער וכאב מהימים שעברו
יגרום עתה בגמר התיקון חדוה ועונג רב.
בסו"ה בימים ההם ובעת ההיא יבוקש את
עון ישראל ואיננו (ירמיה נ') .כי בעת שיהפכו
לזכויות ,יעלו כל כך נייחא דרוחא עד שיבוקשו
העונות מימים שעברו ,בכדי להתבדח עליהם,
ולא ימצאו .כלומר ,שידמה לנו כי אינם
נמצאים עוד בצורתם האמיתית ,כמו שהיו
בימים שעברו ,וז"ש ולא בעי למשמע לון
דהיינו שאין אומר ואין דיבור שלא יחזור
עליהם ברצון וחשק גדול לשמוע אותם,
מפאת היותם עתה כולם לאורות קדושים
ונאמנים.
והנה הק ומה הגדולה הזו העולה בזווג
(דפו"י דף ח' ע"ב *) דף ט' ע"א)

בליליא דכלה

הגדול מכל הנשמות ומכל המעשים הטובים
והרעים יחדיו שבגמר התיקון ,נבחנת כמו
קו ועמוד אור ,המאיר מסוף העולם ועד סופו,
שה"ס היחוד הגדול בסו"ה יהיה ה' אחד ושמו
אחד (זכריה י"ד) .וזה אמרו הני מילי היינו
מילין דעלמא הנ"ל בדיבור הסמוך .בכל
הארץ יצא קום כי הקומה היוצאת על הני
מילי ,שהם כל מיני יסורים ועונשים ,מאירה
מסוף העולם ועד סופו .דהיינו בכל הארץ.
ואמרו ,מדורי עלאי ומדורי תתאי .הוא
ענין מאד נשגב ואתאמץ לבארו לפי האפשרות.
כי יש לדעת ,שאין סדר הזמנים בנצח כמו
בעוה"ז ,ונמצא ,שבעת שחשב הש"י לברוא
העולם ,הרי כבר נבראו אצלו ית' כל הנשמות
עם כל התנהגותן עד הגמרן בכל השלמות
הנרצה מהן ,כדי לקבל כל העונג והטוב שחשב
עליהן להנהותן ,כי אצלו ית' ,היהיה משמש
לו כמו ההוה ,ואין עתיד ועבר נוהגים בו.
ובזה תבין מ"ש חז"ל (סנהדרין ל"ח ):הראה
לו הקב"ה לאדה"ר דור דור ודורשיו וכו'
וכן למשה (כמ"ש בזוהר פ' לך אות של"א,
ויחי אות שס"ט) .שלכאורה תמוה ,כיון שעוד
לא נבראו איך הראה אותם .אלא כמ"ש ,שכל
הנשמות וכל התנהגותן עד לגמר התיקון,
כבר הן יצאו לפניו במציאות .והן נמצאות
כולן בסוד גן העדן העליון .ומשם הן יורדות
ובאות בהתלבשות הגופים בעוה"ז ,כל אחת
ואחת בשעתה ,ומשם הראה הקב"ה אותן
לאדה"ר ולמשה ולכל הכדאים לזה .והוא
ענין ארוך לאו כל מוחא סביל דא( ,וכבר
הרחבתי בזה בספרי פנים מסבירות ענף א').
וז"ס מ"ש בזוהר (תרומה אות קס"ג)

כגוונא דאינון מתיחדין לעילא ברזא
דאחד אוף הכי איהי אתיחדת לתתא
ברזא דאחד כי קומת הזווג הגדול שבגמר
התיקון ,בסו"ה יהיה ה' אחד ושמו אחד ,הנה
כבר יצאה לעילא קומה זו ,מכל הנשמות ומכל
מעשים שבעולם ,שיבראו עד גמר התיקון,
דהיינו
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מאמר בליליא דכלה

קמג

הקדמת ספר הזהר

רקיעין ,ל) ומאלין ארץ ת מההיא תושבחתא .ואי תימא ,דאינון מלין באתר חד.
משטטא בעלמא ,ט) בקצה תבל מליהם.
קמב) וכיון א דאתעבידא רקיעין מנהון ,מאן שריא בהון ,הדר ואמר
י) לשמש שם אהל בהם ,ההוא שמשא קדישא שוי מדוריה ב ומשכניה בהו,
ואתעטר בהו.
חלופי גרסאות

מסורת הזהר
ט) (תהלים יט) תרומה קצז .י) (שם) שם קצח.

ת נ"א בההיא ונ"א מההוא .א נ"א דאתעביד .ב נ"א
ומשכינה ואתעטר בהו כצ"ל (אה"ל).

דרך אמת ל) ומאילין ארץ פי' משאר מילי דאורייתא דמחדשין.
מאמר

הסולם

דהיינו מבחינת נצחיותו ית' ,שכל העתיד
משמש לו כהוה ,ונמצא עמוד האור הזה
המאיר מסוף העולם ועד סופו שיאיר בגמר
התיקון ,כבר הוא עומד כן בגן העדן העליון
ומאיר לפניו ,כמו שיתגלה לנו בגמר התיקון.
וזה שאומר שם ,חד לקבל חד קודשא בריך
הוא אחד ,כי לעת גמר התיקון יאירו ב'
הקומות חד לקבל חד ,ואז יהיה ה' אחד
ושמו אחד .וזה אמרו ,עבדי משיחא אינון
מילין ,מדורי עלאי ומדורי תתאי ,משיחא
פי' קו ,המאיר מדורי עלאי ומדורי תתאי,
דהיינו חד לקבל חד ,כי אותה הקומה מאירה
מדורי עלאי ,שהם הנשמות כולן הנמצאות
בגן העדן העליון .ומאירה מדורי תתאי ,שהם
כל הנשמות אחר עברן בפועל בהתלבשות
הגוף בעוה"ז ובאו לגמר התיקון .כלומר שאותם
ב' הקומות מאירות בגמר התיקון יחד ,ואז
מתגלה יחודו ית' בסוד ה' אחד ושמו אחד.
והנה משמיענו לבל נטעה לחשוב ,שעמוד
אור זה המאיר בג"ע העליון ,נמשך ומאיר
בגמר התיקון בעוה"ז .לזה אומר שאינו כן.
אלא מאלין אתעבידו רקיעין ,כי קומה זו
יוצאת על היסוד דז"א הנקרא רקיע( ,כנ"ל
אות קל"ח) ,ולפיכך יש עדיין ההבחן הזה
שבכל הזווגים ,אשר הקומה יוצאת תחילה
מהרקיע ולמעלה ,ואח"כ היא מאירה אל
המקבלים מרקיע ולמטה ,אשר הקומה היוצאת
מרקיע ולמעלה נקראת שמים ,והקומה
המקובלת מרקיע ולמטה נקראת ארץ .וזה
אמרו שבעת שקו האור מתיחד מדורי עלאי
ומדורי תתאי ,נשאר עוד ההבחן מג"ע
העליון אל דרי העולם הזה ,כי קומת הזווג
היוצאת מהרקיע ולמעלה מקבלים דרי ג"ע
העליון ,כי מאלין אתעבידו רקיעין ,דהיינו
(דפי"י דף ט' ע"א)

בליליא דכלא

שמים חדשים לדרי מעלה .ורק הזוהר הנמשך
מהרקיע ולמטה ,הוא המקובל למדורי תתאי.
ונקרא ארץ חדשה (כנ"ל אות ס"ד ד"ה שאר
ע"ש) .וזה שמסיים מההיא תושבחתא,
כלומר ,שדרי מטה משיגין רק בחינת
תושבחתא והזוהר הנמשך משמים לארץ.
וז"ש ,ואי תימא דאינון מלין באתר חד,
מאחר שנתבאר שהזווג נעשה כדרך כל
הזווגים ,שמהרקיע ולמעלה נמשך אל מהרקיע
ולמטה ,א"כ אפשר לטעות ולומר שהוא רק
בחינת קו דק העולה בסוד מקום אחד ,כמו
שנזכר במעשה בראשית ,יקוו המים אל מקום
אחד דהיינו רק לפנימיות העולמות ,המגיע
רק לישראל בלבד ,ולא לחיצוניות העולמות.
(עי' בזוהר בראשית א' אות רי"ח) .ואומר
שאינו כן ,אלא משטטא בעלמא ,שהאור
משוטט וממלא את העולם ,מסוף העולם עד
סופו ,דהיינו בקצה תבל מליהם ,כלומר,
אפילו לחיצוניות העולמות ,שמגיע גם לאומות
העולם ,בסו"ה ומלאה הארץ דעה את ה'
(ישעיה י"א).
קמב) וכיון דאתעבידא וכו' :וכיון
שנעשו מהם רקיעים מי שורה בהם .חזר
ואמר ,לשמש שם אהל בהם .אותו השמש
הקדוש ,שהוא ז"א ,שם מדורו ומשכנו בהם,
ונתעטר בהם.
פירוש .שואל מאחר שאומר שהעמודא
דנהורא יוצא מהרקיע ולמעלה ,ומהרקיע ולמטה
לא נמשך רק תושבחתא מנהון ,א"כ יש לשאול,
מאן משמש בהאי עמודא דנהורא .וז"ש מאן
שריא בהון .ומשיב כי הז"א הנקרא שמשא
הוא המתעטר ושם משכניה בעמודא דנהורא
הזה .כי הוא מתעטר בהאי עמודא כמו תחת
חופה
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קמד

מאמר בליליא דכלה

הקדמת ספר הזהר

קמג) כיון דשרי באינון רקיעין ואתעטר בהו ,כדין ,כ) והוא כחתן יוצא
מחופתו ,חדי ורהיט באינון רקיעין ,נפק מנייהו ,ועאל ורהיט גו ל) מגדלא חדא
אחרא ,באתר אחרא .מ) מקצה השמים מוצאו ,ודאי מעלמא עלאה ,ג נפיק ואתיא,
דאיהו נ) קצה השמים לעילא .ותקופתו ,מאן תקופתו ,דא קצה השמים לתתא
דאיהי תקופת השנה דאסחרא לכל ד סייפין .ואתקשרת מן השמים עד רקיעא דא.
קמד) ס) ואין נסתר מחמתו דההיא תקופה דא ,ותקופה דשמשא דאסחר
בכל סטרא .ואין נסתר ,לית דאתכסי מניה מכל דרגין עלאין ,דהוו כלהו מסחרן
חלופי גרסאות

מסורת הזהר

ג נ"א נפק .צ"ל נפק ואתא (אה"ל) .ד נ"א שייפין.

כ) (תהלים יט) תרומה קצט בהעלותך ד כי תצא ע
ת"ז בהשמטות ת"ו ד' קמד :ל) שלח לך קנא לעיל
פח .מ) (תהלים יט) תרומה רא בהעלותך ג .נ) תרומה רנח לעיל ז .ס) (תהלים יט) תרומה רב.
מאמר

הסולם

חופה ,כי אהל פירשו חופה ממעל לו ,וזהו
לשמש שם אהל בהם.
קמג) כיון דשרי באינון וכו' :כיון,
שז"א ,שורה באותם הרקיעים ,ומתעטר בהם,
אז ,והוא כחתן יוצא מחופתו ,הוא שמח ורץ
ברקיעים אלו ,ויוצא מהם ,ונכנס ורץ לתוך
מגדל אחר אחד ,במקום אחר .מקצה השמים
מוצאו .ודאי מעולם העליון יוצא ובא ,שהוא
קצה השמים למעלה ,דהיינו בינה .ותקופתו,
מי הוא תקופתו .הוא קצה השמים למטה,
דהיינו מלכות .שהיא תקופת השנה הסובבת
לכל הסיומים ,ונקשרה מן השמים עד הרקיע
הזה.
פירוש .רומז כאן לסוד גדול ונורא ,והוא
יציאת החמה מנרתיקה ,דהיינו מחופתה ,כי
אחר שנעשה הזווג הגדול באינון רקיעין,
בסוד החופה ,הוא יוצא מאינון הרקיעין
למגדלא חדא אחרא באתר אחרא דהיינו,
במקום המלכות ,הנקראת מגדול עוז שם ה'.
כי אז עולה המלכות למעלה ומתיחדת עמו
ברזא דאחד.
והנה סיום המלכות נק' תקופת השנה,
שמטרם התיקון היו נאחזות שם הקליפות
הנקראות קץ הימים( .כמ"ש בזוהר בא אות
ל"א) .ועתה אחר גמר התיקון צריכים עוד
לתקן הבחינה הזאת במיוחד ,וזה נעשה ע"י
יציאת החמה מנרתיקה ,בסו"ה והוא כחתן
יוצא מחופתו ,ומאיר ובא במגדלא חדא שהוא
המלכות כנ"ל ,ואז ישיש כגבור לרוץ אורח,
כי הוא רץ בהאי מגדלא ותקופתו על קצותם,
כי הוא מאיר מקצה השמים לעילא עד כל
הסיומין שבמלכות ,כדי לתקן האי תקופת
(דפ"י דף ט' ע"א)

בליליא דכלה

השנה דקצה השמים דלתתא .וז"ש
דאסחרא לכל סייפין ,סייפין פירושו סופין,
דהיינו סיומין ,כי תיקון זה גומר לתקן כל
בחינות הסיומין שיש במלכות .ובזה אתקשרת
מן השמים עד רקיעא דא ,כלומר ,שהמלכות
מקבלת הארת קצה השמים מלעילא עד
רקיעא דא של הז"א.
קמד) ואין נסתר מחמתו :היינו ,שאין
נסתר מחמתו מאותה תקופה ,שהיא תקופת
השנה הנ"ל ,ומתקופת השמש הסובב בכל צד.
ואין נסתר ,פירושו ,שאין מי מכל המדרגות
העליונות שתסתר ממנו ,שהיו כולן סובבות
ובאות אליו ,וכל אחת ואחת אין מי שתסתר
ממנו .מחמתו ,פירושו ,שמתחמם ושב אליהם
אל החברים בשעה שהם בתשובה שלמה .כל
השבח הזה ,וכל הערך הזה ,הוא בשביל התורה
שעסקו .שכתוב ,תורת ה' תמימה .עלויא
פירושו ערך ,מלשון ,דפליג בעלויא (קדושין
מ"ב).
פירוש ,כי לאחר הזווג הגדול הזה נעשה
כיסוי והעלם לכלהו נהורין עלאין (כנ"ל אות
צ"ד עש"ה) .וע"כ צריכין לזווג החדש הזה
בהאי מגדלא חדא בסוד ותקופתו על
קצותם ,שהוא חוזר ומגלה כל נהורין עלאין
דאתכסי בסבת ביטול הב"ן מטרם עליתו
לס"ג כנ"ל ע"ש .וז"ש ואין נסתר מחמתו

דההיא תקופה דא ותקופה דשמשא
דאסחר בכל סטרא ,כי הזווג הזה דתקופת
השמש עם תקופת השנה הנ"ל ,מתקן את
הסייפין דמלכות מכל סטרא ,דהיינו מכל
הבחינות ,עד שהוא מספיק לתיקון השלם,
שיעלה הב"ן וישוב להיות ס"ג .שהוא תיקון
שלם
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מאמר בליליא דכלה

ואתיין לגביה ,וכל חד וחד לית מאן דיתכסי מיניה .מחמתו ,בשעתא דאתחמם,
ותב לגבייהו בתיובתא שלים .כל שבחא דא וכל עלויא דא ,בגין אורייתא הוא,
דכתיב ע) תורת ה' תמימה.
קמה) שית זמנין כתיב הכא ה' ,ושית קראי מן פ) השמים מספרים עד
תורת יי' תמימה ,ועל רזא דא כתיב בראשית ,הא שית אתוון .ברא אלהים
מסורת הזהר
ע) (שם) לך שנו וישב קכ יתרו שעח משפטים תנו תרומה רג בהשמטות ת"ב ד' רעז( :ד"י) צו לא
קדושים מא בהעלותך טז ת"ז בהקדמה ד' ד :תנ"ה ד' סט .ת"ע ד' קה :פ) (שם) לעיל אות קכז.
מאמר

הסולם

שלם מכל הבחינות ,אשר אחר זה ואין
נסתר ,לית דאתכסי מניה מכל דרגין
עלאין כי כלהו דרגין ונהורין עלאין חוזרים
להתגלות בתכלית הגילוי דהוו כלהו מסחרין
ואתיין לגביה וכל חד וחד לית מאן
דיתכסי מניה כי כלהו דרגין ונהורין חוזרים
ובאים לו לאט לאט עד שאין דבר נעלם
ממנו.

וז"ש ,מחמתו ,בשעתא דאתחמם ותב
לגבייהו בתיובתא שלים :כלומר ,שאין
גילוי האמור נעשה ברגע אחד ,כי תקופת
השמש הולכת ומאירה עד שיתחמם בשיעור
מספיק לתיובתא שלים ,ע"ד שאמרו חז"ל
שהרשעים נידונים בו וצדיקים מתרפאים
הימנו .ואז זוכים לגילוי הגדול האמור.
קמה) שית זמנין כתיב וכו' :שש
פעמים כתוב כאן הויה ,וששה פסוקים הם מן
השמים מספרים עד תורת ה' תמימה (תהלים
י"ט) ועל סוד זה כתוב ,בראשית ,שבו שש
אותיות .ברא אלקים את השמים ואת
הארץ ,הן שש מלים .המקראות האחרים,
שמן תורת ה' תמימה עד הנחמדים מזהב הם
רק כנגד שש פעמים הויה שכתוב בהם ,אבל
ששה הכתובים עצמם אינם נדרשים .ששת
המקראות שמן השמים מספרים עד תורת ה'
תמימה ,הם בשביל שש אותיות שבכאן,
שבמלה בראשית .וששת השמות ,הם בשביל
שש המלים שבכאן ,שהם ברא אלקים את
השמים ואת הארץ.
ביאור הדברים ,נודע שכל דרגא הנגלית
בעולמות ,הנה תחילה באה בבחינת אותיות,
שאז עדיין לא נודעה .ואח"כ באה בצירופי
תיבות ,ואז נודעת המדרגה מה שיש בה.
ע"ד שנתבאר לעיל בסוד רי"ו אותיות ,וע"ב
תיבין( .אות קט"ז) וז"ס שית אתוון שבמלת
(דפי"י דף ט' ע"א)

בליליא דכלה

בראשית שהן כבר כוללות כל מציאות שמים
וארץ בסוד שית אתוון שבהם ,אלא עוד לא
נודעו ,כי ע"כ מרומזין רק באתוון בלי שום
צירופי מילים .ואח"כ יש שית תבין שהם:
ברא ,אלהים ,את ,השמים ,ואת ,הארץ.
וכאן באה לכלל גילוי מה שכלול במלת
בראשית ,כי הם השמים והארץ ומלואם.
ועד"ז יש להבין את השית קראי שיש מן
השמים מספרים עד תורת ה' תמימה,
שהוא עדיין תחילת הגילוי של גמר התיקון
דהיינו עוד בבחינת אותיות ,ע"ד השית
אתוון שבמלה בראשית .והגילוי הגמור של
גמר התיקון מתחיל מתורת ה' תמימה
ולהלן ,שיש שם שית שמהן ,שכל שם מורה
על השגה ,להורות שרק אחר התיובתא שלימתא,
בסו"ה ואין נסתר מחמתו ,אז מתגלים כל
צירופי התבין שהיו בזווג הגדול בגמר התיקון,
דהיינו השית שמהן.
וזה אמרו ועל רזא דא כתיב בראשית,

הא שית אתוון .ברא אלהים את השמים
ואת הארץ ,הא שית תבין .על סוד השית
קראי ושית שמהן הנ"ל ,כתוב בתורה שית
אתוון בבראשית ,ששם שמים וארץ נעלמים.
ובשית תבין באו לידי גילוי ,דהיינו ברא,
אלהים ,את ,השמים ,ואת ,הארץ .כן השית
קראי שמהשמים מספרים עד תורת ה'
תמימה עוד לא נגלה הזווג הגדול דגמר
התיקון על בוריו ,אלא אח"כ ,אחר הכתוב
אין נסתר מחמתו ,נגלו שית שמהן ,אשר
בשית שמהן אלו בא כל הגילוי הגדול של
גמר התיקון על בוריו ושלימותו .וז"ש קראי
אחרנין לקבל שית זמנין ה' .דהיינו שית
שמהן הוי"ה ,כי הפסוקים הכתובים אחרי ואין
נסתר מחמתו עד סוף המזמור רומזים כנגד
השית שמהן שכתוב בהם .ונמצא אשר שית

קראי בגין שית אתוון דהכא ,שית שמהן
בגין שית תבין דהכא ,דהיינו כמבואר,
ששית
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קמו

מאמר בליליא דכלה

הקדמת ספר הזהר

את השמים ואת הארץ ,ה הא שית תיבין .קראי אחרנין לקבל שית זמנין ה',
שית קראי בגין שית אתוון דהכא ,שית שמהן בגין שית תבין דהכא.
קמ ו) עד דהוו יתבי ,עאלו רבי אלעזר בריה ור' אבא ,ו אמר לון :ודאי
צ) אנפי שכינתא אתיין ,ועל דא ק) פני"אל קרינא לכו ,דהא חמיתון אנפי שכינתא
אפין באפין ,והשתא דקא ידעתון וגלי לכו קרא דובניהו בן יהוידע ,ודאי דמלה
דעתיקא קדישא איהו ,וקרא דאבתריה ,וההוא דסתים מכלא אמרו.
קמז) והאי קרא איהו באתר אחרא כגוונא דא .פתח ואמר והוא הכה
מסורת הזהר

חלופי גרסאות

צ) תרומה תרפ .ק) פנחס תפב.

ה הא שית תבין אחרנין לקביל שית זמנין ה' שית
קראי בגין אינון אתוון דהכא וכו' כצ"ל (אה"ל) .ו אמרו
ודאי אנפי שכינתא קא אתיין כצ"ל (אה"ל).

מאמר

הסולם

ששית קראי מן השמים מספרים עד תורת
ה' תמימה ,הם קמו שית אתוון דבראשית
שאינן מגולות בשלמות .ושית שמהן
שבכתובים מתורת ה' תמימה עד הסוף הם
כמו שית תבין ,ברא אלהים את השמים
ואת הארץ ,שכאן באו על שלמותם .ובא
להשמיענו ,שבשית קראי עוד לא נודעה
מדרגתם ,ואם כמו שית אתוון דבראשית,
אלא אחר השית קראי ,בקראי אחרנין
שבהם שית שמהן ,אז באו לגילוי הנרצה.
קמו) עד דהוו יתבי וכו' :בעוד שהיו
יושבים ,נכנסו רבי אלעזר בנו ור' אבא .אמר
להם ,ודאי פני השכינה באו ,ועל כן קראתי
אתכם פניא"ל (כנ"ל .אות קי"ט) שהוא
אותיות פני אל .כי ראיתם פני השכינה פנים
בפנים ,ועתה ,שאתם יודעים ,וגילה לכם
המקרא של בניהו בן יהוידע ,ודאי שהוא דבר
של עתיקא קדישא ,שה"ס הכתר ,וכן המקרא
שלאחריו ,והוא הכה את האיש המצרי .ואותו
הסתום מכל ,אמרו שהוא עתיקא קדישא.
פירוש .סובב על הענין ההוא דטעין חמרי
שגילה להם לרבי אלעזר ור"א את נשמת
בניהו בן יהוידע ,שקרא ר"ש להם משום
זה בשם פניאל( ,לעיל אות קי"ט) ,שנשמת
בניהו בן יהוידע ,היא ממש קומה זו העתידה
להגלות בגמר התיקון ,כמ"ש שם ,וע"כ קרה
גם להם ענין הכיסוי והעלם לכלהו נהורין
עלאין (כנ"ל אות קי"ג) כמ"ש כאן בזווג
דתקופת השמש בתקופת השנה ,עד דמטי לר"ש
בן לקוניא וחמי לר"ש תמן ,שאז זכו שוב
לכלהו נהורין כמ"ש שם .וז"ש להם ר"ש כאן

והשתא דקא ידעתון וגלי לכו קרא דובניהו
(דפו"י דף ט' ע"א)

בליליא דכלה

בן יהוידע ,כי רמז להם שהם כבר זכו לשית
קראי דהשמים מספרים ,והם כבר בשית
שמהן דבקראי אחרנין ,כי כבר נודע להם
בגלוי נשמת בניהו בן יהוידע .כי בזמן
שהשיגו נשמת בניהו בן יהוידע ע"י ההוא
טייעא ,עוד לא היתה השגתם נודעת ,כי
היו אז בסוד שית קראי ,כי ע"כ עבר עליהם
האי אורחא דנסין ואתוון .אבל עתה נודעת

להם נשמת בניהו בגלוי .וזה אמרו והשתא
דקא ידעתון וגלי לכו קרא דובניהו בן
יהוידע .וזה אמרו ודאי דמלה דעתיקא
קדישא איהו וקרא דאבתריה ,כי נשמת
בניהו בן יהוידע ה"ס מלה דעתיקא ,דהיינו
הזווג הגדול דעתיק יומין ,שזה ידעתון גם
אז ,אבל עתה נודע לכם כי גם קרא
דאבתריה ,שהוא הכה את שני אריאל
מואב וגו' והוא הכה את האיש המצרי
וגו' ,שכל אלו קראי הם ג"כ מלה דעתיקא.
וההוא דסתים מכלא אמרו ,דהיינו עתיק
יומין שהוא סתים מכלא.
קמז) והאי קרא איהו וכו' :והמקרא
הזה ,והוא הכה את האיש המצרי ,הוא מתבאר
במקום אחר ,דהיינו במדרגה אחרת ,כאפן הזה.
פתח ואמר .והוא הכה את האיש המצרי איש
מדה חמש באמה .והכל הוא סוד אחד .המצרי
הזה ,הוא אותו הנודע ,שעליו כתוב ,גדול מאד
בארץ מצרים בעיני עבדי וגו' .כי הוא גדול
ויקר ,כמו שגילה הזקן ההוא (לעיל אות צ"ט).
פירוש .האי קרא שביארו רב המנונא
סבא ,דהיינו והוא הכה את איש מצרי
איש מראה וכו' ,הוא מתבאר במדרגה אחרת
באופן
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מאמר בליליא דכלה

קמז

הקדמת ספר הזהר

את האיש המצרי איש מדה חמש באמה ,וכלא רזא חדא איחו ,מ) ז האי מצרי
ההוא דאשתמודע ,גדול מאד בארץ מצרים בעיני עבדי וגו' ,רב ויקירא ,כמה
דגלי ההוא סבא.
קמח) והאי קרא ר) במתיבתא עלאה אתמר ,איש מדה כלא חד ,איש
ש) מראה ואיש מדה כלא חד ,בגין דאיהו ת) שבת ותחומא .דכתיב א) ומדותם
מחוץ לעיר ,וכתיב ב) לא תעשו עול במשפט במדה ,ועל דא איש מדה איהו.
ואיהו ממש איש מדה ,איהו ארכיה ג) מסייפי עלמא ועד סייפי עלמא .אדם
הראשון הכי הוה .ואי תימא ,הא כתיב חמש באמה .אינון נ) חמש באמה מסייפי
עלמא עד סייפי עלמא הוה.
חלופי גרסאות

מסורת הזהר

ר) בהשמטות ח"ב ד' רעד( .ד"י) בהר עד שלח לך
קיא קמב רד בלק יט כה שמג פנחס תשעג כי תצא
טו ת"ז בהקדמה יא .ז"ח ב ראשית אות תשסט יתרו לו תק"ח ד' צו :לעיל נה נז .ש) לעיל אות ק.
ת) לעיל אות פא .א) (במדבר לה) ויקהל רמב .ב) (ויקרא יט) ספרא דצניעותא ע קדושים צז ת"ז ת"ע
ד' קכח :ג) במדבר .א.
ז נ"א מאי (אה"ל) ,ונ"א מהאי.

דרך אמת מ) אותו הידוע ולכן נאמר המצרי בה' הידיעה והוא משה רבינו ע"ה .נ) נליון ה' באמה
מסייפי עלמא וגו' אפשר שדורש אמה בהפוך מאה וכן כתבו ז"ל והפוכא דמאה אמה וכו'
וכן בפר' קרח קעט א' אמה באותיות מאה אינון וכו'.
מאמר

הסולם

באופן אחר ,דהיינו ע"פ הלשון שבדברי הימים,
כמ"ש והולך.
והוא הכה את האיש המצרי וכו'
וכלא רזא חדא איהו :ב' הכתובים הם סוד
אחד ,כי (בשמואל ב' כ"ג) כתוב והוא הכה
את איש מצרי איש מראה ,וכאן בדברי
הימים כתיב ,והוא הכה את האיש המצרי
איש מדה חמש באמה ,הנה שניהם סוד
אחד ,וקאי על משה ,וענין שינוי הלשון,
מבאר לפנינו.
קמח) והאי קרא במתיבתא וכו:
והמקרא הזה ,נשנה בישיבה העליונה .איש
מדה ,הכל אחד .איש מראה ואיש מדה ,הכל
אחד .משום שהוא שבת ותחום שבת .שכתוב,
ומדותם מחוץ לעיר .וכתוב לא תעשו עול
במשפט במדה .ועל כן איש מדה הוא .והוא
ממש איש מדה ,ארכו הוא מסוף העולם ועד
סוף העולם .כן היה אדם הראשון .ואם תאמר,
הרי כתוב ,חמש באמה .חמש באמה אלו ,מסוף
העולם עד סוף העולם היו.
פירוש .הוא מתיבתא דקב"ה ,שעל בני
מתיבתא זו אמר ר"ש ראיתי בני עליה והם
מועטים (סוכה מ"ה ,):ויש מתיבתא תתאה,
והוא מתיבתא דמט"ט .ואומר ,שהאי קרא
(דפו"י דף ט' ע"א)

בליליא דכלה

שביארו הסבא ,נתבאר במתיבתא עלאה.
לפי שמבאר לפנינו.
והנה איש מראה הוא המדרגה דמשה,
שעליו נאמר ,ולא קם עוד נביא בישראל כמשה
(דברים ל"ד) ,שה"ס ומראה ולא בחידות
(במדבר י"ב) .ואיש מדה ,קאי ג"כ על סוד
המראה ,אלא בסוד המדה דהאי מראה .כי
סוד המדה דהאי מראה הוא מסוף העולם עד
סופו .ומראה ומדה דומים לשבת ותחום שבת,
שתחום שבת הוא קצה המדה דשבת .אלא
בשתא אלפי שני ,מדת התחום שבת מצומצמת
רק על אלפים אמה .ואחר גמר התיקון יהיה
תחום שבת מסוף העולם עד סופו .שהוא
סוד והיה ה' למלך על כל הארץ (זכריה י"ד).
וז"ש ,איש מראה ואיש מדה כלא חד

בגין דאיהו שבת ותחומא .דכתיב ומדותם
מחוץ לעיר ,וכתיב לא תעשו עול במשפט
במדה .הרי שענין מדה הוא קצה הגבול של
הדבר ,כן איש מדה מורה על קצה הגבול
של שבת לאחר גמר התיקון ,שהוא מסוף
העולם ועד סופו.
וז"ש ,ואיהו ממש איש מדה :איש
מדה פירושו בעלה דהאי מדה ממש .כלומר,
שאין המדה שולטת עליו ,אלא הוא השולט
על המדה ועושה אותה ע"פ חשקו וחפצו.
וז"ש
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קמח

מאמר בליליא דכלה

הקדמת ספר הזהר

קמט) ד) וביד המצרי חנית ,כד"א כמנור אורגים ,דא ה) מטה האלהים
דהוה בידיה ,חקיק בשמא גליפא מפרש ,בנהירו דצרופי אתוון ,דהוה גליף
ו) בצלאל ומתיבתא דיליה ,דאקרי אורג ,דכתיב ז) מלא אותם וגו' ,חרש וחשב
ורוקם וגו' ,וההוא מטה הוה נהיר ח) שמא גליפא בכל סטרין בנהירו דחכימין
דהוו מגלפין שמא מפרש ט) בארבעין ותרין גווני .ח וקרא מכאן ולהלאה ,כמה
דאמר ,זכאה חולקיה.
קנ) תיבו יקרין תיבו ,ונחדש תקון ז) דכלה בהאי ליליא .דכל מאן
דאשתתף בהדה בהאי ליליא .יהא נטיר עילא ותתא כל ההיא שתא ,ויפיק שתא
מסורת הזהר

חלופי גרסאות

ד) (דה"א יא) לעיל קא .ה) לעיל אות פו .ו) פקודי סט
פג לעיל כ .ז) (שמות לה) .ח) פקודי תשעט .מ) צו
קס אחרי מות שפז בהר יז פנחס תתמ ואתחנן סג

ח נ"א דקרא.

מאמר

הסולם

וז"ש אדם הראשון הכי הוה :היינו
מקודם שחטא בעצה"ד ,שהיה ארכו מסוף
העולם עד סופו (חגיגה י"ב ).ומאיר מסוף
העולם עד סופו ,כמדת תחום השבת שלאחר
גמר התיקון.

אינון חמש באמה מסייפי עלמא עד
סייפי עלמא הוה :כי אלו חמש באמה
ה"ס ע"ס ,אשר עיקרן הן רק כח"ב תו"מ
(כנ"ל במראות הסולם אות א' ד"ה אמנם)
שלאחר גמר התיקון הן יתפשטו מסוף העולם
עד סופו.
קמט) וביד המצרי חנית :הוא כמו
שאתה אומר כמנור אורגים ,שזהו מטה
האלקים שהיה בידו ,המפותח בשם החקוק
והמפורש בהארת צירופי האותיות ,שחקק
בצלאל והישיבה שלו ,שנקראת אורג,
שכתוב ,מלא אותם וגו' .חרש וחושב וגו'
ובשש וארג .והמטה ההוא היה מאיר בו
השם החקוק בכל הצדדים ,בהארת החכמים
שהיו חוקקים את השם המפורש בארבעים
ושתים בחינות .והמקרא שמכאן והלאה הוא
כמו שביאר הזקן לעיל .אשרי חלקו.
פירוש .סוד הצירופים של האותיות לשמות
הקדושים נקראים מעשי אורג ,בדומה לאורג
האורג החוטים לבגד ,כן מצטרפות ומתחברות
האותיות לתבות של שמות הקדושים ,שפירושן
השגות קדושות .ואומר שבמטה האלהים
שהיה ביד משה ,חקיק ,אותם צירופי האותיות
של השם המפורש ,דחקיק בצלאל המתיבתא
דיליה במלאכת המשכן ,ולזה נקרא מטה
(דפו"י דף ט' ע"א)

ת"ז תל"ו ד' עח .ז"ח

ד' מח .סח :י) לעיל קכה.

בליליא דכלה

האלהים בשם מנור אורגים ,על שם בצלאל
הנקרא אורג ,ומנור כמו מאור ,ואורג הוא
בצלאל .לרמז שהמאור של צרופי אתוון דשם
המפורש היה בבחינת המאור של השם המפורש
דחקיק בצלאל .וז"ש ,בנהירו דצרופי אתוון
דהוה גליף בצלאל ,וכו'.
והנה מטרם גמר התיקון לא היה המטה
מאיר מכל סטרין ,שהרי היה בו הפרש בין
מטה אלהים למטה משה ,ובמטה משה כתוב,
שלח ידך ואחוז בזנבו ,ויהי למטה בכפו .הרי
שלא היה מאיר מכל סטרין .אמנם לאחר גמר
התיקון ,הוא מאיר מכל סטרין .וז"ש וההוא

מטה הוה נהיר שמא גליפא בכל סטרין,
בנהירו דחכימין דהוו מגלפין שמא מפרש
במ"ב גווני .כי השם המפורש ,שהיה חקוק
במטה היה מאיר בכל סטרין ,דהיינו בבחינת
בלע המות לנצח (ישעיה כ"ה) כנ"ל .וע"כ
היה מאיר מכל הצדדים בשוה ,והאור של השם
שהיה חקוק במטה ,היה בסוד נהירו דחוכמתא
דשם מ"ב.
קנ) תיבו יקרין תיבו וכו' :שבו יקרים,
שבו ונחדש תקון הכלה בלילה זה ,שכל מי
שמתחבר עמה בלילה הזה ,יהיה נשמר ,כל
אותה השנה ,למעלה ולמטה ,ויוציא שנתו
בשלום .עליהם כתוב ,חונה מלאך ה' סביב
ליראיו ויחלצם טעמו וראו כי טוב ה'.
יש בזה ב' פירושים ששניהם יחד
אמיתיים( .עיין לעיל אות קכ"ה) וכן הוא
בפירוש של ויפיק שתא בשלם .ולפי הפירוש
הא' המובא שם הוא כפשוטו ,שמתוך שיום
מתן
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מאמר בליליא דכלה

קמט

הקדמת ספר הזהר

בשלם .עלייהו כתיב כ) חונה מלאך ה' סביב ליראיו ויחלצם ל) טעמו וראו כי טוב יי'.
מאמר

הסולם

בליליא דכלה

מתן תורה הוא בחינת הארה של גמר התיקון ,דבלע
המות לנצח וחירות ממלאך המות .ע"כ ראוי
להתאמץ להמשיך האור הזה בשעתו ביום
השבועות ,כי בטבע המאורות שחוזרים
ומתחדשים במועדם ,ויהיה מובטח גם עתה דיפיק
שתא בשלם ,ותהיה לו חירות ממלאך המות .ולפי
הפירוש הב' אשר שם ,דקאי על הזמן של גמר
התיקון ממש ,יהיה כאן הפי' של ויפיק שתא
בשלם ,כי המלכות נקראת שנה ,ומתוך התחדשות
המאורות של התמכין דאורייתא ,לאחר גמר
התיקון ,הנה יהיה מובטח לתקן השנה שהיא
המלכות בכל השלימות .כי בחינת התחדשות
המאורות של התמכין דאורייתא נקראת תיקון
ליליא דכלה ,שהיא המלכות הנקראת שנה ,כמ"ש
שם .ועי"ז יפיק שתא בשלם ,יוציא השנה
בשלום ,בכל השלמות ,כמבואר.
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מאמר הארת פנים והסתר פנים
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מאמר הארת פנים והסתר פנים
ב' בריאו ת נמצאים ,הרוחניים והגשמיים .הא' בהארת פנים ,והב' בהסתרת פנים .אשר ע"כ
הרוחניים כל עסקם בדברי קדושה ,והגשמיים עסקם בדברים שפלים ונבזים ,שכ"ז חושך ולא
אור ,ושתיים אלה הם עיקרי ויסודי כל ההנהגה ,סוד חו"ג ,כי להנבראים הגסים ועכורים לא האיר
להם פני קדשו ,והרוחניים הנכבדים ,ברואים בהארת פנים.
וז"ס חיבור גוף ונשמה באדם שכולל כל העולמות ,ובכוחו להגביר בעצמו או הגופניות ודרכיו או
הרוחניות ודרכיו ,ובמידה שהוא מודד מודדין לו ,או בהארת פנים או להיפך ,וכפי הכנת שכלו כך
כל מחשבותיו ותאותיו ,כי תראה את נער קטן ,לא יתאוה כלל לחכמה ,וכל מחשבותיו ,בהבלים
שמתעסק בהם .ובהתרחב גבול שכלו ,בשיעור הזה יתאוה לדברים מתוקנים יותר ,ויסור מעצמו
ההבלים.
וגם בהנהגה מובחנים שתי בחינות הנ"ל ,כי עד מתן תורה הי' ההנהגה בהסתרת פנים ,ונשארו
טבועים רק בדברי חומריות ,אבל במתן תורה פסקה זוהמתן .ואח"כ פרקו עדיים .וכן דורו של דוד
ושלמה ודורות של אחר החורבן ,שכל הנ"ל מב' בחינות הנ"ל.
עתה תראה שמלבד שהגוף נברא ע"י הסתר פנים ,עוד הוא עצמו בתכונתו וחלקיו ציור מכל
ההנהגה של הסתרת פנים .והנשמה היא ציור כולל של ההנהגה של הארת פנים .וז"ס שנאמר בו
בצלמינו ודמותינו ,והבן.
ומראה בתבניתו סדרי המדות שלו ,דהיינו שאין מציאות הגוף אלא חושך וגסות ,ואפילו בהגיעו
לזכות האפשרי ,אינו מאיר זולת ממה שהנשמה מאירה עליו ,כי רק לנשמה יש אור במציאותה
שבאה לנברא מהארת פנים כנ"ל ,אבל הגוף [תמיד] מצד עצמו הוא גוף חשוך ונפסד לפי טבעו.
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מצות עשה ,אנכי ה' אלקיך וכו'
ידוע שבני ישראל תבעו( ,מכילתא יתרו יט ט) "רצוננו לראות מלכנו" .ולא אמרו בוראינו ,אלא מלכנו ,פירוש,
כדי לעבוד ולשרת לפניו ית' וית' ,ולכן בא ההבטחה להם במתן תורה( ,שמות יט ו) "ואתם תהיו לי ממלכת
כהנים וגוי קדוש" .פירוש ,רואי פני המלך ,וגם לא יופסדו הקדושה הנפלאה ,שזה מפלאות תמים דעים,
וזה סוד( ,מכות כד" ).אנכי ולא יהיה לך ,מפי הגבורה שמענו" .כי הקדוש ברוך הוא ,צמצם שכינתו
בתחתונים עד מדרגת הר סיני ,וכל בני ישראל ראו כבודו יתברך פנים בפנים ,וגם ראו( ,שמות כד יז) ומראה
הוי' כאש אוכלה בראש ההר ,אשר מהפחד הזה( ,עי' שבת פח ):יצאה נשמתן ,וחזרו לאחוריהם ג' פרסאות,
ואף על פי כן היו מלאכי השרת מחיין אותם ,ושמעו ב' הדברות ,אנכי ולא יהיה לך ביחד ,וכל האורות
איש לא נעדר אחזו בהם ביחוד הוי' אלקים ,כשלהבת הקשורה בגחלת.
וזה עניין( ,שמות יט טז) "ביום השלישי" .פירוש ,כי מתחילה( ,תהלים קלט יב) "לילה כיום יאיר" .כמ"ש( ,שמות יב
נא) "בעצם היום הזה" .ואחר כך היה צמצום ,כמ"ש (יחזקאל א ד ,כז) "ונגה לו סביב" .ואחר כך מחמת חטא
נסתלק ג"כ הנוגה ,והי' חשכה גדולה ,דהיינו ,לילה .אבל (מכילתא יתרו פ"ה) בשעת מתן תורה נגלה עליהם
הקב"ה כזקן מלא רחמים ,בלי תערובת דינים כלל ,אז חזר החשכה לנוגה ,והנוגה כאור .וזה סוד( ,ע"פ זכריה
יד ז) "יום יודע להוי' לא יום ולא לילה ,ובעת ערב יהיה אור" .דהיינו ,ששב הכל ליום ואור ,וזה סוד,
השלישי שכולל שני הקצוות ,והבן.
פה בטוח סיום המאמר ,ההמשך לא קשור בשופו"א
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