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 דברי רבינו זי"ע בענין לימוד דברי תורתו 
מתוך צוואתו הק'

...הנני מאמין באמונה שלימה כי מאהבת הקב"ה ומחסדו 
הגדול אשר חושב מחשבות לעזרת כל הנשמות אשר 
לא ידח ממנו נדח חלילה, ברחמיו הרבים סבב כל 
הסיבה הזאת אשר ישמעו אנשים אשר קטנם עבה 
ממתני לקולי, ויבקשו תורה מפי נדכה ונכאה כמוני 
אשר נפלאת היא בעיני, למען אקיים מצות ושננתם 
לבניך אלו התלמידים, למען אשר לא ימחה שמי חלילה 
מישראל, ומדי זכרם בי יזכרוני לטובה למען להעלות 

משאול תחתיה.

לזאת אבקש ואתחנן בבכי ובתחנונים מעת אוהבי ורעי, 
אשר מסרתי נפשי עליהם, וכמעט רוב ימי חלדי הייתי 
משרת להם לעסוק לטובתם בכל האפשרות, זכרו נא 
לבקש רחמים על הדין נפשא עלובתא, ובכל עת אשר 
תהיו פנוים מצרכיכם ותעסקו במילי דשמיא, תזכרו נא 
גם אותי השפל והנדכה, אשר הייתי עמכם בצוותא חדא 

שנים רבות, לבקש רחמים על נשמתי...
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מבוא

המאמר שלפנינו )בחקותי ג( נכתב בכתב יד קדשו 
של רבינו זי"ע, בו הוא חוזר ומבאר את תכליתם של 
ימי הספירה, שנועדו לתקן את נפשותינו רוחותינו 
ונשמתינו, ולטהרם מכל סיג ופגם בכלל, ומפגם 
היסוד בפרט, בעיקר שתי השבתות האחרונות של 
הספירה שהם מכוונים כנגד יסוד מלכות, שבהם 
צריך ביותר להשתדל בתיקון זה, ולבוא לקבלת 
עול מלכות שמים, ביראה טהורה ובכל מדה נכונה, 
ולקבל את החג הקדוש הבא עלינו לטובה בקדושה 
ובטהרה, ועם כלי מוכן לקבל את כל השפעות החג 

בגשמיות ורוחניות כאחד.

רבינו יבאר במאמרו שכדי לעורר אותנו לעבודת 
ימי הספירה בכלל ועבודת ימי הספירה של שתי 
שבתות אלו, נועלים את השערים שהיו פתוחים 
מפסח ועד לסיום ימי ספירת הוד, לעורר אותנו 
להתבונן עד כמה פגמנו בחטא הזה, וגרמנו נעילת 
דלת שערי אורה, ומההתבוננות הזה נשים על לבינו 
מיעוט ושפלות ערכנו, ונזכה להכנעה וענות צדק, 
ועל ידי זה נזכה ליותר ויותר הכנעה, ומזה נבוא 

לתיקון מדת יסוד... ויורה את הדרך והמסילה שבה 
נעלה ונבוא למדרגה גדולה זו, וכדרכו בקודש יבאר 
בתוך עומק ורחב מאמרו הק' עוד הרבה ענינים 
]הנצרכים לתוכן המאמר[, ובתוכם יתבאר א. כי 
אתם המעט - מעלתם של ישראל שגם בשעת 
גדולתם ממעטים ומכניעים את עצמם. ב. האומר 
אחטא ואשוב אין מספיקים בידו לעשות תשובה 
- שאין נועלים בפניהם את שערי התשובה, אלא 
שאין נותנים להם עזר וסיוע לזה עד.... ג. קדושים 
תהיו - פרשה זו רק בהקהל נאמרה, כי לתאוה 
יבקש נפרד. ד. תיקון המוח והחמשה חושים שבו 
בכלל ובעיקר חוש הראיה, שבהעדר התיקון נעשה 
האדם כעיוור ואינו רואה את אמיתת שפל מצבו.  
ה. ביאור הכתוב אם בחקותי תלכו וגו. - ולמה נאמר 
ועץ השדה יתן פריו בלשון יחיד. ו. עומק הכוונה 
בבקשתו של דוד המלך 'ה' רועי לא אחסר' - מאיזה 

דבר חשש כל כך.

כדרכו בקודש של רבינו שגם כאשר מצד אחד 
הוא מראה וממחיש את גודל ועומק הפגם של 

 ררבונו של עולם אתה צויתנו לספור ספירת העומר
כדי לטהרנו מקליפותינו ומטומאותינו.
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מדת היסוד, כדי שיבינו למה אמרו בזוה"ק שאין 
מועיל לזה תשובה, אבל מצד שני אינו נותן בשום 
אופן להיכנס ליאוש ועצבות, ולאחר שהוא מבאר 
בטוב טעם את כוונת הזוה"ק, הוא מראה וממחיש 
איך שאפשר לשוב בתשובה גם על זה, ונותן את 

כל העצות והכלים לזה.
מן הראוי להביא את מה שכתב בזה רבינו 
במאמרו לעיל )אות ב( בשם הרה"ק הרבי מלובלין 
זי"ע: אף מי שפגם ח"ו באות ברית קודש שנקרא 
רשע, אעפי"כ באמונתו החזקה כשהוא עושה 
תשובה ווידוי וחרטה באומץ הלב עד דכא, ונשבר 
לבו בקרבו וישוח על דלתי הרחמים, נקרא נוטר 
הברית ולא נאבד שם צדיק ממנו, אחר אשר עשה 
בכל כחו מה שיוכל לעשות, כנודע דברי קדושת 

הרבי מלובלין זצללה"ה זי"ע .

וכל זה מביא אותנו לקבל עלינו עול מלכות 
שמים בשבוע הבא עלינו לטובה, ונזכה לברכת 
'והארץ' - שנקרא מלכות 'תתן יבולה', שתריק 
לנו ברכה, כי תתקנו צינורות השפע. ]כנודע שעל 
ידי שפוגמים ח"ו במדת יסוד פוגמים בהמשפיע, 
ועל ידי שפוגמים במלכות שמים נפגם כביכול 
מדת מלכות, וכאילו נעשה חלילה נקב וחסרון 
בהכלי המקבלת השפעה, ועל ידי זה השפע הולכת 
לאיבוד, לאויבי ה' אשר לא כרצון האין סוף ב"ה, 
ועל ידי התיקון ''ונתנה הארץ יבולה, תשפיע השפע 
ביושר, לישראל דייקא. 'ועץ השדה יתן פריו', הוא 
שתקבלו החג הקדוש הבא עלינו לטובה בקדושה 
ובטהרה, כי החג הקדוש זמן נתינת התורה נקרא 
בזוה"ק עץ החיים אילנא דחיי, וכן שנינו בעצרת 

על פירות האילן.
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]ג[ אם בחקותי תלכו ואת מצותי תשמרו ועשיתם 
אותם, ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה יתן פריו.

יש לומר בדרך רמז על דרך העבודה, כי המגיד 
הקדוש בספרו עבודת ישראל )ליקוטים ד"ה אלה אזכרה( 
מקשה למה ננעלין תרעי שתי שבתות קודם החג 
הקדוש, כמבואר בזוה"ק )ח"ג קנב:( ]וז"ל ברעיא 
מהימנא שם, בי"ד לירחא תנינא וכו' עד ז' יומין 
תרעין פתיחין, מכאן ולהלאה ינעלון תרעי. והקשה, 
דהא ידוע דהספירה הוא דוגמת טהרה קודם זמן מתן 
תורה, כמו שכתוב בזוה"ק )ח"ג צז:( כל נ' יומין דדכיו 
לאעלא לרזא דעלמא דאתי ולקבלא אורייתא וכו'[, 
ולמה כל עוד שנתקרב יותר לזמן מתן תורה, ננעלין 

השערים, ומתרץ כדרכו בקודש.
ולפי שפלות ערכנו נראה לפרש על פי דברי קדושת 
אאמו"ר זצללה"ה )עי' לעיל פרשת בא אות א( על דברי 
הזוה"ק )ח"א סב.( שלחטא פגם הברית רח"ל אינו 
מועיל תשובה, שהפירוש הוא שנלקח ממנו העזר 
העליון לעזרו לתשובה, אבל אם יתבונן בשכלו עד 
כמה גרם בחטאו המר, שגרם צער גדול כזה לחפץ 
חסד, למנוע ממנו טובו וחסדו, ומדרך הטוב להטיב, 
ועד כמה הוא הצער הזה, וכי אין לו עתה שום מנוס 
ומפלט, ונעשה מזה נכנע ושפל רוח, ולבו נגזר לגזרים, 
ועל ידי הכנעה הזאת זוכה לתשובה. ]וזהו שאמר 
דוד המלך ע"ה )תהלים מד, כו-כז( כי שחה לעפר נפשנו 
וגו' קומה עזרתה לנו, היינו אף שעל ידי החטאים 
נגזרנו מארץ החיים, שנלקח מאתנו עזר העליון, 
מכל מקום כי שחה לעפר נפשנו, היינו על ידי מדת 

הכנעה אנו מבקשים קומה עזרתה לנו ופדנו למען 
חסדך, לשוב אליך בתשובה שלימה[.

וזה היה דברי השי"ת על ידי משה רבינו ע"ה 
י, ג( עד מתי מאנת לענות מפני,  לפרעה  )שמות 
ותרגומו לאתכנעא מן קדמי, היינו שאם היה מכניע 
את עצמו, היה יכול לזכות לתשובה, ומצאתי און 
לדבריו בפירוש המשניות להרמב"ם )יומא ח, ז( על 
משנת אין מספיקין בידו לעשות תשובה, ואחר כך 
מצאתי כדבריו הקדושים בספר עשרה מאמרות 
)חיקור דין חלק א פרק כ(, ופרעה הרשע שהיה בשרשו 

רע, לא היה ביכולתו לזכות להכנעה כזאת, ]כמו"ש 
חז"ל )חולין פט.( על הפסוק )דברים ז, ז( לא מרובכם 
וגו' כי אתם המעט, אמר הקב"ה לישראל, חושקני 
בכם שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה אתם 
ממעטים עצמכם[, אבל ישראל שהוא משורש הטוב, 
יוכל לזכות על ידי התבוננותו בזה להכנעה אמיתית, 

ולזכות על ידי ההכנעה לתשובה.

ומזה הטעם כאשר נשלם מדת הוד, שבוע חמישית 
מספירה, ומתחלת שבוע ששית מדת יסוד, אז ננעלין 
תרעי, למען לעורר אותנו )אם( כמה פגמנו בחטא הזה, 
וגרמנו נעילת דלת שערי אורה, ומההתבוננות הזה 
נשים על לבינו מיעוט ושפלות ערכנו, ונזכה להכנעה 
וענות צדק, ועל ידי זה נזכה להכנעה, ולתקן מדת 
יסוד, ]ובשבוע זו היא מדת יסוד, ובפרט בימי העומר 
שהוא לתקן פגם הברית, וכמו שכתוב בזוה"ק )ח"ג 
צו:( דמנחת העומר הוא רזא דמנחת קנאות )במדבר ה, 

ישמח ישראל
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טו( דמאן דמשקר בהאי ברית, קנאה אתערת עליה, 

ועל דא קנאין פוגעין בו )סנהדרין פא:( וכו'.
ועצה נאמנה להכנעה, הוא ביטול בכלל ישראל, 
שיבטל את עצמו בהכלל ישראל בתכלית הביטול, 
ויראה מעלת חבירו, ועל ידי זה נעשה קדוש, וכמו 
שדיברנו )פר' קדושים אות ג( על הפסוק )ויקרא יט, ב( 
קדושים תהיו, ופירש רש"י ז"ל פרשה זו נאמרה 
בהקהל, רצה לומר שעל ידי דיבוק חברים הטובים, 
נעשה האדם מופרש ומובדל מכל התאוות והחטאים, 
וביותר מחטא הגאוה, שהוא מעין גילוי עריות רח"ל, 
שעל ידי חטא הנ"ל באים לידי פגם ברית קודש, 
כמאמרם ז"ל )סוטה ד:( כל המתגאה וכו', ונעשה קדוש, 
ועל ידי פירוד מחברים בא לידי תאוה, וכמאמר הכתוב 

)משלי יח, א( לתאוה יבקש נפרד.

וזהו קדושים תהיו, כמו שכתב הזוה"ק )ח"ג רצז.( 
כל קודש הוא חכמה, וחכמה הוא כח מה )שם רלה:(, 
רצה לומר שעל ידי הכנעה הוא מתקן המוח, וממילא 
מתוקן גם כן הפגם מהחמשה חושים הנאצלים 
מהמוח, ובהם הוא חוש הראיה, כמו שאמר דוד 
המלך ע"ה )תהלים מ, יג( השיגוני עונותי ולא יכולתי 
לראות, ומה גם פגם המר רח"ל, כמבואר ברמב"ם 
)הלכות דיעות פ"ד הי"ט( אשר זה החטא נוטל מאור עיניו 

של אדם, ובהכנעה מתקן הכל, כמו שאמר דוד המלך 
ע"ה )שם קלח, ו( כי רם ה' ושפל יראה.

וזה ענין שהתיבה מהשם מ"ב )אנא בכח( הוא ביום 
ל"ו לעומר 'יחיד', ומלמנצח )תהלים סז, ו( הוא תיבת 
'כולם', וביום הל"ז הוא )שם,ז( 'ארץ' 'גאה', 'כולם יחיד', 
רוצה לומר על ידי שכולם כלולים יחד, כל הלבבות 
יחד, יען שממקור אחד נחצבו, ומכניעים ומשפילים 
עצמם ל'ארץ', על ידי זה 'גאה', זוכים להתקרב ולתקן 
חוש הראיה, ולראות רוממות השי"ת, שהוא גאה[.
וזה נרמז בהפסוק 'אם בחקותי תלכו', ואיתא 
בבעל הטורים ר"ת 'אבת', כידוע כי המוחין נקראים 

אבא ואמא )זוה"ק ח"ב קכב:(, ואב הוא חכמה מוחא 
)שם ח"ג רעח:(, ואם נשים על לבינו עד כמה פגמנו 

במוחין קדישין, שנקרא אבות, 'ואת מצותי תשמרו', 
היינו שמזה החטא נעשה אדם מגושם ומרוחק, 
ועוור בעיני השכל, ולא ידע להזהר בנפשו ממצות 
לא תעשה, ולשמור ולעשות המצות עשה באמת, 
הנרמז במלת 'אתם', כמבואר בבעל הטורים. ]ואפילו 
מי שזוכה ועובד את ה', ישים אל לבו המצות ומעשים 
טובים, אם היו באמת ובתמים, בלתי לה' לבדו, בלי 

שום פניה[.
אם תשימו לב לכל זה, ו'תלכו' בזה, ותקרעו סגור 
לבבכם, ותדעו ערככם, על ידי ההכנעה תזכו לתקן 
מדת יסוד, ולקבל עליכם עול מלכות שמים בשבוע 
הבא עלינו לטובה, המרומז ברמז 'והארץ', שנקרא 
מלכות כידוע )שם רמג:(, תתן יבולה, שתריק לנו ברכה, 
כי תתקנו צינורות השפע. ]כנודע שעל ידי שפוגמים 
ח"ו במדת יסוד פוגמים בהמשפיע, ועל ידי שפוגמים 
במלכות שמים נפגם כביכול מדת מלכות, וכאילו 
נעשה חלילה נקב וחסרון בהכלי המקבלת השפעה, 
ועל ידי זה השפע הולכת לאיבוד, לאויבי ה' אשר לא 
כרצון האין סוף ב"ה, ועל ידי התיקון ''ונתנה הארץ 

יבולה, תשפיע השפע ביושר, לישראל דייקא. 
וזהו שאמר דוד המלך ע"ה )תהלים כג, א( ה' רועי לא 
אחסר, כנודע דוד היה מדתו מדת מלכות )זוה"ק ח"ג 
מה:(, והתפלל 'לא אחסר', ר"ל שלא אפגום ח"ו על 

ידי מעשי הרעים בהכלי המקבלת ההשפעה, ועל ידי 
זה תלך ההשפעה במקום שאינו ראוי להשפיע ח"ו[.

'ועץ השדה יתן פריו', הוא שתקבלו החג הקדוש 
הבא עלינו לטובה בקדושה ובטהרה, כי החג הקדוש 
זמן נתינת התורה נקרא בזוה"ק )ח"ג צו.( עץ החיים 
אילנא דחיי, וכן שנינו )ר"ה טז.( בעצרת על פירות 

האילן. )כתי"ק(

ח
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יבאר את הפסוק הראשון בפרשת בחקותי, 
את הדקדוקים שיש בפסוק זה, ויבאר את תוכן 

העבודה בשתי שבתות האחרונות של ימי הספירה, 
וסדר ההכנה דרבה שצריך לעשות בהם לקראת 

חג מתן תורה הבעל"ט.

 

]ג[ אם בחקותי תלכו ואת מצותי תשמרו 
ועשיתם אותם, ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה 
יתן פריו. איתא בבעל הטורים א'ם ב'חקותי ת'לכו 
ר"ת 'אבת', וצריך להבין כוונת הרמז בזה. ועוד יש 

לדקדק למה נאמר לשון הליכה, והיה צריך לומר 

אם בחקותי תקיימו או תעשו, וגם יש להבין על מה 

הכוונה 'אם בחקותי תלכו' אם על קיום המצוות הרי 

כבר אמר אח"כ ואת מצותי תשמורו. וגם מהו השכר 

של 'ונתנה הארץ יבולה וגו'' איזה מדה כנגד מדה יש 

בזה. ולמה אמר הכתוב 'ועץ השדה יתן פריו' בלשון 

יחיד, והיה צריך שיאמר ועצי השדה יתנו פריםא.

מקדים לבאר את ענין נעילת השערים בשתי 
שבועות קודם חג השבועות, והתמיה הגדולה 

שהקשה העבודת ישראל בזה.
 

כי  העבודה,  דרך  על  רמז  בדרך  לומר  יש 
המגיד הקדוש בספרו עבודת ישראל )ליקוטים 
ד"ה אלה אזכרה( מקשה על מה שמבואר בזוה"ק 

בענין נעילת השערים )כפי שיבואר להן בסמוך(, למה 
ננעלין תרעי - השערים שתי שבתות קודם החג 
הקדוש, כמבואר בזוה"ק )ח"ג קנב:( ]וז"ל ברעיא 
מהימנא שם, בי"ד לירחא תנינא וכו' עד ז' יומין 
תרעין פתיחין, מכאן ולהלאה ינעלון תרעיב. 
והקשה הרב המגיד זי"ע, דהא ידוע דענין ימי 
הספירה בשבע שבתות מפסח ועד שבועות הוא 
דוגמת טהרה קודם זמן מתן תורה, כמו שכתוב 
בזוה"ק )ח"ג צז:( כל נ' יומין דדכיו לאעלא לרזא 
דעלמא דאתי ולקבלא אורייתא וכו' כל החמישים 
יום של טהרה, לעלות לסוד העולם הבא ולקבל את 

א.  כל הדקדוקים הם מתוך דברי רבינו בהמשך המאמר.

ב.  זה לשון הזוה"ק בתרגום לשון: ]לאחר שהקשה שם 
על ענין פסח שני, איך יכולים למשוך בזמן ההוא את כל 
אותם הארת המלכות בזמן שאינה שולטת שהרי כבר עבר 
זמנה? ומשיב[: שכנסת ישראל מתעטרת בעטרותיה בניסן 
ואינה מסירה את כתריה ועטרותיה ממנה שלושים יום, עד 
י"ד באייר, וכל אותם הימים יושבת המלכה שהיא המלכות 

בעטרותיה וכל צבאיה הם בשמחה, ולכן כל מי שרוצה לראות 
את המלכה, ולקבל ממנה הארות, יכול לעלות בה כל ל' יום, 
ואחר כך הכרוז מכריז, כל מי שלא היה יכול עד עכשיו לראות 
את המלכה יבוא ויראה עד שלא ינעלו את השערים... כי משם 
ועד שבעה ימים עדיין השערים פתוחים ]כי הארת פסח 
שני מאירה כנגד שבעת ימי פסח הראשון[, מכאן ולהלאה 
ינעלו את השערים, ולכן אלו שלא היו יכולים לעשות את 

פסח הראשון, יכולים לעשות פסח שני.

הערות וציונים

ט
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ג.  כשיצאו ישראל ממצרים עדיין לא נטהרו מטומאת 
גילוליהם, והיו צריכים למנות שבעה שבועות להטהר בהם, 
כאשה שצריכה למנות שבעה ימים לטהרתה. וז"ל הזוה"ק 
בתרגום לשון: וספרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם 
את עומר התנופה שבע שבתות תמימות תהיינה. כשהיו 
ישראל במצרים היו ברשות אחרת, והיו אחוזים בטומאה, 
כאשה היושבת בימי טומאתה, אחרי שנמולו נכנסו בחלק 
הקדוש שנקרא 'ברית', כיון שנאחזו בו פסקה מהם הטומאה 
]ואמנם יצאו מידי טומאה אבל עדיין לא הגיעו לכלל טהרה[... 
אמר הקב"ה, מכאן והלאה מנין לטהרה, 'וספרתם לכם' לכם 
דייקא לעצמכם ]כמו שנאמר וספרה 'לה' לעצמה - לטהרתה[, 
ולמה כדי להיטהר במים עליונים קדושים, ואחר כך לבוא 

ולהתדבק בו במלך, ולקבל תורתו, ע"ש עוד.

ד.  והלא אדרבה, איפכא מסתברא, שכל עוד שעדיין איננו 
טהורים אז צריכים להיות השערים נעולות, כי אין לבוא 
אל המלכה בטומאה, וא"כ מדוע דוקא לאחר שכבר עבר 
רוב הזמן בעבודת הטהרה, וכבר יותר ראוים להיכנס בהיכל 

המלך, דוקא אז ננעלים השערים.

ה.  תמצית דבריו )על פי דברי הזוה"ק בפרשת פקודי עה"כ 
ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד( הם: כי מבואר במדרש 
)שמו"ר מא, ה( שחיבת הקב"ה במתן תורה היתה כחיבת 
חתן וכלה, מנין ממה שנאמר )שמות לא, יח( ויתן אל משה 
ככלתו. והנה מבשרי אחזה אלוקי, ]ההנהגה הגשמית של 
האדם אפשר לראות את סדר ההנהגה העליונה[, שקודם 

החתונה נותנים לכלה ב' שבועות זמן להתקשט בהם, ואז 
אין דרך ארץ להיכנס שם, אבל בפני אדם קטן אין בושה 
לעשות דבר צנוע, ולכן ננעלים השערים בפני כל אדם, אבל 
בפני הצדיקים המקטינים עצמם פתוחים השערים אף בשני 

שבועות אלו שהם זמן קישוטי הכלה.

ו.  בפרשת בא אות א מרחיב רבינו לבאר את עומק המכוון 
בזה, וזלה"ק: ולהמתיק דברי קדשו הוא, לאשר שידוע מאמר 
חז"ל, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום וכו' ואלמלא הקב"ה 
עוזרו לא הי' יכול לו, היינו שעפ"י הטבע, אי אפשר שיטה 
את נפשו הבהמית לטוב ולהתגבר על כח המתאווה, וכאשר 
אנחנו רואים בכל האומות שרובם נוטים אחרי שרירות לבם 
הרע. אכן בכח עזר העליון השופע על עדת עם קודש, בכח 
הזה יוכלו לקדש ולטהר את עצמם ולהגביר הטוב על הרע 
ולהטות לבבם לטוב, ואפשר זה פי' הכתוב 'קדושים תהיו כי 
קדוש אני ה'', היינו שאתם בנ"י תוכלו להיות קדושים בכח 
קדושתי שאני שופע בכם תמיד מקדושתי. ואם ח"ו אדם 
מתגאה ומרים לבו חלילה אז הוא מרחיק ח"ו קדושת השי"ת 
ועזר העליון השופע עליו, וכמאמרם ז"ל, אין אני והוא יכולין 
לדור וכו', ממילא אין לו עזר מהשי"ת ויצרו מתגבר עליו ואז 
לא יכול לו, כי בעצמו לא יוכל בלעדי עזר מד' וכנ"ל, ונעשה 
ממילא מרוחק ומשוקץ ומגושם ר"ל, ועי"ז בא לידי חטא 
המר פגם אות ברית קודש, כי פגם בדעתו ומחשבתו, וע"י 
חכמתו הי' חכם בעיניו ופגם במוחו... ונעשה מגושם יותר 
ח"ו עד שניטל ממנו לגמרי עזר העליון רח"ל, וכשנותן אל 

התורהג[, ואם כן קשה למה כל עוד שנתקרב 
יותר בימי הספירה לזמן מתן תורה, ונתוסף בנו 
יותר טהרה, דוקא אז ננעלין השעריםד, ומתרץ 

כדרכו בקודשה.

מביא את דברי אביו האדה"ז זי"ע על דברי 
הזוה"ק שאין מועיל תשובה לחטא פגה"ב, היינו 
שניטל ממנו עזר העליון, אבל עכ"ז אין הקב"ה 

נועל דלת בפני השבין, ואם יתאמץ בכל כוחו יוכל 
לשוב ולתקן גם חטא זה. ורבינו מוסיף חידוש 

שע"י לב נשבר ונדכה יוכל לבקש גם שיעזרוהו מן 
השמים.

 

ולפי שפלות ערכנו נראה לפרש על פי דברי 
קדושת אאמו"ר זצללה"ה )עי' לעיל פרשת בא אות 
א( על דברי הזוה"ק )ח"א סב.( שלחטא פגם הברית 

רח"ל אינו מועיל תשובה, והוא לכאורה תמוה מאד, 
שהרי אין הקב"ה נועל דלת בפני שבין, ואמר רבינו 
הזקן, שבאמת אפשר לשוב בתשובה גם על זה, אלא 
שהפירוש בדברי הזוה"ק הוא, שלגודל חומרת 
החטא שהוא מרחיק את עצמו מהבוית"ש בחטא זה, 
נלקח ממנו העזר העליון לעזרו לתשובהו, אבל 
אם יעורר האדם את עצמו ויתבונן בשכלו, עד כמה 
גרם בחטאו המר, שגרם צער גדול כזה להקב"ה 

י
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לבו רוע מצבו ורב התרחקותו מהשי"ת ובמה יתגאה האדם 
קרוץ מחומר היום כאן ומחר בקבר, ונעשה נכנע ושפל רוח... 
ונעשה לבו נשבר, אז הקב"ה ברוב רחמיו וחסדיו חותר לו 
חתירה מתחת כסא כבודו לקבלו בתשובה.  וע"ע בהערה 

להלן בסמוך.

ז.  במאמריו לראש השנה כותב העבודת ישראל )ד"ה 
וכתוב(: שבני ישראל נקראים 'בני ברית' כמו שכתב הרמב"ן 
בפרשת יתרו בפסוק 'ושמרתם את בריתי', כי ברית נקרא 
מדה המשפעת, וכמו"כ בגבהי מרומים כביכול הבוית"ש דלית 
ביה דמיון ומדה ומחשבה כלל, רק בשביל ישראל עלה ברצונו 
הפשוט לברוא את העולם ולהנהיג על פי מדות הקדושות 
כנודע, ונקרא המדה המשפעת כל טובה ורחמים וחיים ושלום 
לכל ישראל בשם 'ברית'. וע"ע מש"כ שם בפרשת בהעלותך 
ד"ה בהעלותך, ובפרשת נצבים ד"ה לעברך, דכל אדם מעושי 
רצונו ית' הוא מרכבה לשכינת עוזו ית', ואם האדם ח"ו פוגם 
באיזה אבר למטה, גורם קלקול והשחתה למעלה כעין זה, 
למשל חותם ברית קודש אשר שם בבשרנו, מי שאינו נזהר 
לשמרו כראוי גורם בעוה"ר למעלה על השפעה הקדושה 
הנשפעת מלמעלה לעושי רצונו שתרד לחיצונים ח"ו... ע"כ 

מדבריו הק'.

וביותר יש להזהר בענין זה בימי הספירה שאז הוא זמן התיקון 
לזה כמו שכתב רבינו במאמריו לפרשת אמור אות ג שזה 
נקרא 'תמימות' ולזה אמרה תורה שימי הספירה יהיו 'שבע 
שבתות תמימות תהיינה', וזלה"ק: לזאת נאמרה בתורה, 
ונקראו השבועות האלה ע"ש השבתות, שבע "שבתות 

תמימות תהיינה, והיינו עכ"פ לקדש ולטהר השבתות האלה 
שהם תכלית ימי הספירה, ולזכות בהם ליראה, ואיזהו יראה 
זה יראת הרוממות, זאת הוא רצון הקב"ה ותכלית היראה, 
אבל יראה תתאה הוא יראת האדם שלא יענש ח"ו, ויראת 
הרוממות נקרא תמים תהי' עם ה' אלקיך... שתחפוץ להיות 
תמים למען בל תגרום צער לד' אלקיך כביכול הנוגע צערך 
גם לו כביכול, וזה הוא יראה עילאה. ואם תזכה ליראה כזאת 
אשר זה הוא רצונו של מקום אז נקראו שבע שבתות תמימות, 
וע"ע בזה בתפארת שמואל )פרשת יתרו אות טו(. וזהו שכתב 
כאן רבינו שצריך להתבונן בשכלו ולהבין מהו גורם בחטאו, 
שמונע כביכול מהקב"ה להשפיע השפעתו לישראל בדרך 
כבוד ובהרחבה, והם צריכים לקחת השפעתם ככלב הנוטל 

מתמצית העצמות שנשאר לו מסעודת אדונו רח"ל. 

ח.  עיין דברים נוראים מה שכתב רבינו בזה במאמריו לחנוכה 
אות מד, מו. ועיין עוד בהערה לעיל בסמוך מה שהבאנו מדברי 
רבינו בזה, וגם שעיקר העבודה לזה הוא בימי הספירה בכלל 

ובשבתות הספירה בפרט ע"ש, וע"ע להלן בהערה אות כ.

ט.  עיין מה שהבאנו בהערה לעיל אות ז מדברי הרמב"ן. ובר 
מן דין, הרי כל תכלית הבריאה היא להטיב עם הבריות כדי 
שיקרא רחום וחנון, כמו שכתב האריז"ל בהקדמה לעץ חיים, 

ונמצא שעל ידי החטא הוא מונע את תכלית כל הבריאה.

י.  וצריך להבין איזה נתינת טעם יש כאן, בגלל ששחה 
לעפר נפשנו לכן עזרתה לנו, ואם לא שחה נפשנו עד לעפר 

לא צריך את העזר והסיוע מהשי"ת.

שהוא חפץ חסד, ורוצה להשפיע לו אך טוב וחסד, 
ובעוונו המר גרם למנוע ממנו טובו וחסדוז, והרי 
מדרך הטוב שהוא רוצה רק להטיב, וממילא יתבונן 
שכאשר הוא מונע ממנו להטיב, עד כמה גדול וקשה 
הוא הצער הזה, על דרך המשל שאמרו בזה חז"ל: 
יותר ממה שהעגל רוצה לינוק פרה רוצה להניקח. וכי 
אין לו עתה שום מנוס ומפלט על מה שגרם את 
מניעת ההשפעה, ונעשה מזה נכנע ושפל רוח, 
ולבו נגזר לגזרים מגודל הכאב והצער שיש לו על 
מה שגרם להקב"הט, ועל ידי הכנעה הזאת זוכה 
שוב לעזר העליון ומן השמים יעזרוהו לתשובה. 

]וזהו שאמר דוד המלך ע"ה )תהלים מד, כו-כז( כי 
שחה לעפר נפשנו וגו' קומה עזרתה לנוי, היינו 
אף שעל ידי החטאים הנוראים של פגה"ב נגזרנו 
מארץ החיים, וכמו שנתבאר שנלקח מאתנו עזר 
העליון, מכל מקום מתוך ההתבוננות בגודל פגם 
החטא עד כי שחה לעפר נפשנו, היינו על ידי 

מדת הכנעה בלב נשבר ונדכה כחרס הנשבר, מזה 
שהרחקנו את עצמנו מהקב"ה ואין אנו ראויים לעזר 

העליון, לכן אנו מבקשים אף שאין אנו ראויים מצד 

מעשנו, עם כל זאת קומה 'עזרתה לנו' ופדנו למען 

יי
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יא.  רבינו בא להוסיף כאן במאמר המוסגר על דברי אביו 
רבינו הזקן זי"ע  שני חידושים, הראשון שאי אפשר לשוב 
בתשובה בשום אופן בלי עזר העליון, וכמו שנתבאר הטעם 
בזה בביאור לעיל אות ג. והשני, שאף אם אמנם גרם בחטאו 
שיטלו ממנו את העזר העליון, ומצד מעשיו אינו ראוי עוד 
לעזר העליון, מכל מקום בגודל הכנעה ושבירת הלב יכול 
לבקש שיחזירו לו את העזר העזר העליון ועי"ז יוכל לשוב 
בתשובה שלמה. וענין זה יבואר יותר להלן בהערה אות יד.

יב.  דברי הרמב"ם הם על המשנה )שם( האומר אחטא ויום 
הכיפורים מכפר, אין יום הכיפורים מכפר. ]לכאורה קשה איך 
יתכן דבר זה, הרי עיצומו של יום מכפר? ומבאר הרמב"ם 
שהכוונה בזה כמו שאמרו במשנה שם לעיל, האומר אחטא 
ואשוב אין מספיקים בידו לעשות תשובה, שאין עוזרים לו 
לשוב, כמו כן לא יעזרהו השם שיעשה בצום כיפור מה שראוי 

לעשות כדי שיתכפרו לו עוונותיו באותו היום.

יג.  בעשרה מאמרות להרמ"ע מפאנו כתב שם על האומר 
אחטא ואשוב שאין מספיקים בידו לשוב, היינו שבתחילה 
כשרוצה לשוב מונעים ממנו מלמעלה את הסיוע לשוב, 
אבל אין דלתי התשובה ננעלים מפניו, ואם יתאמץ בעצמו 
בכל כוחו לשוב בלב נשבר ונדכה לגמרי... אין מעכב על ידו, 
כי הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים... ועיין בהערה להלן 

בסמוך שהרחבנו עוד בזה.

יד.  רבינו מצרף את הרמב"ם והרמ"ע מפאנו בספרו עשרה 
מאמרות, רק לענין מה שפירשו את דברי המשנה בסוף מסכת 
יומא, על האומר אחטא ואשוב אין מספיקין בידו לשוב, 
שפירושו שנוטלים ממנו את הסיוע ועזר עליון לתשובה, 
אבל אין נועלים את דלתי התשובה בפניו, ואם יתאמץ בכל 
כוחו יעזרוהו מן השמים לשוב בתשובה שלמה. אבל בענין 
חוזק הלב שהיה לפרעה נחלקו הרמב"ם והרמ"ע מפאנו, 
דלהרמב"ם )בהקדמה לפרקי אבות פרק ח, וכן בפרק ו 
מהלכות תשובה ה"ג( מה ששנינו בחוטא שאין מספיקין 
בידו לעשות תשובה הוא כמו שעשה ה' לפרעה ולסיחון 
שמנע מהם התשובה, וכן נאמר בישראל בימי ישעיה הנביא 
'ויהיו מלעיבים במלאכי האלקים ובוזים דבריו ומתעתעים 
בנביאיו עד עלות חמת ה' לאין מרפא, כלומר חטאו מרצונם 
והרבו לפשוע כל כך עד שנתחייבו למנוע מהם התשובה 
שהיא המרפא, וכן ישראל בימי אליהו הנביא וכו', ואילו 
הרמ"ע מפאנו כתב שאין לפרש את המשנה שאין מספיקים 
בידו לעשות תשובה כחוזק לב של פרעה וסיחון, כי הם וכל 
כיוצא בהם אינם בכלל תקנת השבים ואוקמינהו רחמנא 
אדינייהו, משא"כ ישראל כולם הם בכלל תקנת השבים, 
אלא שיש חטאים שבתחילת התשובה עליהם מונעים את 
הסיוע מלמעלה, אבל אם פתחו לעצמם פתחה של תשובה 
בלב נשבר ונדכה כשברי כלי חרס... ומקדשים עצמם בכל 

כוחם... עליו נאמר 'ושוב אלי נאם ה''. 

חסדך, שנזכה בגודל חסדך שתעזרנו לשוב אליך 
בתשובה שלימהיא[.

מביא הוכחה מהראשונים ז"ל לחידושו של אביו 
רבינו הזקן, שאין דלתי התשובה ננעלת בפני שבין, 

אלא שיש חטאים שבתחילה מונעים ממנו סיוע 
ועזר עליון. והחילוק שיש בזה בין ישראל לאומות 

העולם.
 

וזה היה דברי השי"ת על ידי משה רבינו ע"ה 
בשליחותו לפרעה ושאל אותו )שמות י, ג(: עד מתי 
מאנת 'לענות' מפני, ותרגומו לאתכנעא מן קדמי 
]להיות שפל ונכנע ממני[, היינו שאפילו פרעה הרשע 
אם היה מכניע את עצמו, היו עוזרים לו מן השמים 

והיה יכול לזכות לתשובה, ומצאתי און חיזוק 
וראיה לדבריו בפירוש המשניות להרמב"ם )יומא 
ח, ז( על משנת אין מספיקין בידו לעשות תשובה, 
שפירש שאין מספיקין היינו שאין עוזרים לו מן 
השמיםיב, ואחר כך מצאתי כדבריו הקדושים 
של הרמב"ם גם בספר עשרה מאמרות )חיקור דין 
חלק א פרק כ(יג, ופרעה הרשע שהיה בשרשו רע, 

ואין בו מדת הכנעה כלל לא היה ביכולתו לזכות 
להכנעה כזאתיד, ]כמו שאמרו חז"ל )חולין פט.( 
על הפסוק )דברים ז, ז( לא מרובכם חשק ה' בכם 
מכל העמים וגו' כי אתם המעט, וצריך להבין מהו 
הנתינת טעם, בגלל שהם מעט לכן בחר בהם ה', 
ואמרו חז"ל: אמר הקב"ה לישראל, חושקני בכם, 

הערות וציונים
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ורבינו נקט כאן בדרך המכריע, שבאמת גם פרעה וסיחון 
אילו היו מכניעים את עצמם ]ואצלם ההכנעה אינו שבירת 
הלב, כי זה לא שייך אצל אומות העולם כלל, אלא אם היו 
שומעים בקול ה' היה נחשב להם זאת כהכנעת הלב כפי 
שנתבאר בפרשת בא אות א והובא לעיל בביאור אות ג[ 
היו יכולים לשוב, אלא שאין להם בשרשם מדה זו. משא"כ 
לישראל שיש להם מדת הכנעה בשרשם, לכן אם יתבוננו 
בכל הנ"ל יבואו להכנעה, וממילא יזכו לעזר העליון אף על 

החטאים הקשים ביותר

טו.  ויש ללמוד מזה, כי עיקר המבחן לאדם אם הוא מכניע 
את עצמו או לא, הוא בשעה שהקב"ה משפיע לו גדולה הן 
ברוחניות והן בגשמיות, אם מחשבתו אז שכל זה הוא רק 
מכוחו של הקב"ה ואין לו בזה מאומה, הרי זה סימן להכנעת 
הלב, אבל אם הוא חושב על כוחי ועוצם ידי עשו לי את החיל 
הזה, הרי זה סימן לגאוה, כך מבואר מדברי רבינו בהרבה 

מקומות, ועין מש"כ רבינו בזה בפרשת כי תצא אות ג.

טז.  עיין מה שכתב רבינו במאמריו לחנוכה אות כח, וכן 
הוא עוד בהרבה מקומות.

יז.  כמו שכתב רבינו בפרשת בא אות א: וזה פי' הפסוק 
עד מתי מאנת לענות, היינו אתה לא חפץ להיות נכנע, ואין 
לך לב להבין מעלת ויקרת ערך הענוה האמיתית, שלח עמי 

ויעבדוני, היינו שיעבדו אותי במידה הזאת כי המה יבינו 
יקרת ערכה וסגולתה, וכאשר נאמר, לא מרובכם וגו' חשק 
וגו' כי אתם המעט, כי ע"י שממעטין עצמכם, היינו דבר זה 
מעורר חשק העליון עלינו לטובה. ועיין לעיל בהערה אות יד, 

וע"ע להלן בהערה לה ושם יבואר יותר עמוק.

יח.  כוונתו למה שכתב בהרבה מקומות )ראה פ' וירא אות ט 
מאמר א ואות י( בשם הזוה"ק )ח"א סב.( שעל ידי חטא המר 
נתרחק מאור פני מלך חיים, כי מדת יסוד היא מדת התקשרות, 
שמקשר נפש ישראל בחבל נחלת ה' וכמו שכתב האריז"ל 
)ע"ח שער לג פ"ג( על מצות מילה שהוא סוד גילוי אלקות 
וכו', וכן כוונתו בזה למה שמביא להלן בהמשך דבריו בשם 

הרמב"ם שחטא זה נוטל מאור עיניו של האדם.

יט.  על פי דברי רבינו במאמריו לפסח אות כא, והובא בהערה 
להלן בסמוך.

כ.  כדברי רבינו במאמריו לפסח אות כא, ]והוא שייך ביותר 
לימים אלו[ וז"ל: קדש ורחץ, על דרך אומרם ז"ל הפורש מן 
הערלה כפורש מן הקבר, היינו שבהיותו ערל לא היה יכול 
להשיג השגת התורה, כמאחז"ל על מגיד דבריו ליעקב וגו', 
ועתה כאשר נימול ונעשה יהודי נפתחו לו שערי אורה, ורואה 
גדלות הבורא ב"ה ורחקותו ממנו, וטומאת גופו אשר עליו 
מה שלא ראה עד עתה, ואשר דימה בנפשו עד עתה שהוא 

ולכן אני משפיע לכם גדולה, משום שאפילו בשעה 
שאני משפיע לכם גדולה אתם ממעטים עצמכם, 
אבל כל העמים כאשר משפיעים להם גדולה הם 
מתגאים יותר ויותר, נתתי גדולה לפרעה, אמר לי 
יאורי ואני עשיתני וכו'טו[, אבל ישראל שכל אחד 
הוא משורש הטובטז, ויש בו בפנימיותו את מדת 
ההכנעה, ממילא יוכל לזכות על ידי התבוננותו 
בזה להכנעה אמיתית, ולזכות על ידי ההכנעה 
לתשובה אף על חטאים שניטל ממנו עזר העליון, 
מה שאין כן גוי אפילו אם יתבונן בזה כל היום לא יוכל 

לבוא להכנעה, כי אין לו את זה בשורשויז.

עתה יבאר את הטעם שלאחר ספירת הוד נועלים 
את השערים בשתי השבתות של ספירת 'יסוד 

ומלכות', כדי לעורר אותנו לתקן מדת יסוד, שהוא 
עבודה כוללת לכל ימי הספירה בכלל, ולשבוע 

של מדת יסוד ומלכות בפרט.
 

ומזה הטעם כאשר נשלם ימי הספירה של מדת 
הוד, שהיא השבוע חמישית מספירה, ומתחלת 
שבוע ששית שהיא כנגד מדת יסוד, אז ננעלין 
תרעי, למען לעורר אותנו )אם( כמה פגמנו בחטא 
הזה של מדת יסוד, וגרמנו על ידי זה נעילת דלת 
שערי אורהיח המונע מאתנו השגת התורה ולראות 
את גדלות הבוית"ש ואמיתת שפל המצב שלנויט, 

ומההתבוננות הזה על כל מה שנגרם בחטאינו נשים 
על לבינו מיעוט ושפלות ערכנוכ, ונזכה להכנעה 

הערות וציונים
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טהור, ועתה עיניו רואות כי טמא הוא, והוצרך לטבילה ולטהרה 
להתקרב לעבודת השי"ת, כן עתה כאשר ע"י ההכנה שאנו 
מכינים את עצמו זכינו לקיים ומלתם את ערלת לבבכם, 
ובהגלות נגלות אור פני מלך חיים בליל התקדש חג, אז אנו 
רואים בעינים פקוחות כי איננו טהורים, וצריכים אנחנו לרחוץ 
מכל הזוהמות והטומאות אשר הי' נעלם מאתנו עד עתה, ואף 
אמנם כי לזכות לטהרה הנכונה צריכים אנחנו לעשות תשובה 
בפועל ממש, ובארבעה חלוקי כפרה שהי' ר' ישמעאל דורש,  
וצריכים לחכות לזה זמן רב, אמנם הקב"ה מקבל המחשבה 
טובה כמעשה, ואם מקבלים על עצמם באמת לשוב בימים 
הבעל"ט, שהם ימי טהרה כאיתתא בימי דכיותא ממסאבה, 
אז הקב"ה מקבל מחשבתינו לפועל, והזמן והרצון שעתיד 

להיות לאחר תיקון התשובה יופיע עתה ויאיר לנו. 

כא.  מה שכתב 'וענות צדק' אולי כוונתו למה שכתב בפרשת 
ויגש אות ד שאין זה דבר קל להשיג זאת ]ועכ"פ אנחנו צריכים 
לעשות את שלנו[, וז"ל: אם נפש כי תחטא ומעלה מעל בה' 
והרבה לפשוע כל כך עד שנוגע הפגם במוח, ממילא נתקלקל 
חוש הראי' שנאצל מהמוח, וטח עיניו מראות רוממות השי"ת, 
ולא יוכל לראות ולהתבונן נגד מי חטא, כש"נ השיגוני עוונותי 
ולא יכולתי לראות, וכמה רבה רעת האדם מי שהמרה את 
יוצרו, וכמה רע ומר לו למי שעבר רצון השי"ת שפוגם ע"י 
מעשיו בכבוד השכינה, ועד היכן מגיע הצער לכביכול מזה, 
כמאמר חז"ל, בזמן שאדם מצטער שכינה מה לשון אומרת 
וכו', אף כי וודאי יש אנשים שלא יוכלו לידע ולהרגיש צער 
השכינה, שאיננו עומדים בדרגה זו כי בני עלי' המה מועטים, 

ואף מי שיודע ומרגיש מה ג"כ הוא רק בדרך ציור ודמיון, 
כי לא דבר נקל הוא לידע ולהשיג זאת, ומה גם שיחשוב 
חשבון נפשו ופחיתות מצבו באמת שהוא בחזקת סומא 
בשתי עיניו. ועיין שם עוד שכתב שע"י אור מופלא מנועם 
קדושת שבת קודש שיופיע לו ביקרו, זוכה לפקיחת עינים 
ולראיה האמיתית בעין פקיחא מי הוא הנותן את קדושת 
הש"ק, ויקרת ערך רוממות הש"י, ולעומת זה מצבו השפל. 
וז"ש בתקו"ז שבת הוא נגד מדת יסוד, היינו אם חשבון 
המדות הוא מבינה... ומגודל הכנעה ושבירת הלב שנגזר לבו 

לגזרים בכח עזר וסיוע מקדושת ש"ק זוכה לתקן החטא.

כב.  על פי דברי רבינו בפ' לך לך אות ח ]ע"ע בחנוכה אות 
מ ועוד הרבה מקומות[ שכל מה שרואה אדם יותר שפלותו, 
מתבונן ומשיג יותר רוממותו ית"ש, ורואה על ידי זה עוד 

יותר שפלותו, כמוש"כ הרמב"ם ז"ל בפ"ב מיסוה"ת ה"ב.

כג.  הזוה"ק אומר שם שהקב"ה שואל את ישראל למה 
הם מקריבים מנחה של שעורים שהיא בחינת דין, ומתרץ 
ואומר שזהו סוד הדבר מה שכתוב זאת תורת 'הקנאת' חסר 
ו' הרומזת למלכות, שעדיין חסרה ממנה אות ו' שבתפארת, 
ואז היא בחינת דין וגבורה... כי מי שמשקר ופוגם בברית, 
מדת הקנאה שביסוד מתעוררת עליו, ומשפעת דין אל 

המלכות להענישו.

כד.  ומזה יש ללמוד שתכלית הבאת העומר מן השעורים 
הוא לעורר אותנו על ענין מנחת סוטה הנקראת מנחת 
קנאות' שהוא אזהרה רבה על תיקון פגה"ב שלא יהיו קנאים 

]המושרשים ביסוד[ פוגעים בו להענישו ח"ו.

וענות צדקכא, מצד מעשינו והתרחקותנו מהשי"ת, 
ועל ידי זה נזכה עוד יותר להכנעה והתבטלות 
אמיתית מגדולת הבוית"שכב, ונזכה לסיוע ולעזר 
עליון לתקן מדת יסוד, ]ובשבוע זו שהיא השבוע 
השישית של ימי הספירה היא מדת יסוד, ויש 
עזר וסיוע מיוחד לתקן מדה זו, ובפרט עכשיו בימי 
העומר שהוא כולו מיועד בשביל לתקן פגם הברית, 
וכמו שכתוב בזוה"ק )ח"ג צו:( דהטעם שהביאו 
מנחת העומר של שעורים ולא של חטים, הוא רזא 
דמנחת קנאות )במדבר ה, טו(, הסוד של מנחת סוטה 
הנקרא 'מנחת קנאות'כג, דמאן דמשקר ופוגם בהאי 

ברית, קנאה אתערת עליה, מדת הקנאה שביסוד 
מתעוררת עליו להענישו, ועל דא ועל כן אמרו חז"ל 
'קנאין' פוגעין בו )עי' סנהדרין פא:( וכו', שכל מי שפוגם 
בבריתו, הצדיקים המושרשים ביסוד הנקראים בשם 

קנאים פוגעים  בו והורגים אותו רח"לכד.

עצה נאמנה איך לבוא להכנעה, וביאור הכתוב 
'קדושים תהיו', השיגוני עוונותי ולא יכולתי לראות 

מגודל הפגם של מדת היסוד, ואיך להחזיר את 
מאור העינים, כל זה על ידי הכנעה והתבטלות 

לכלל ישראל.
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ועצה נאמנה איך יוכל אדם לבוא להכנעה, הוא 
ביטול בכלל ישראל, שיבטל את עצמו בהכלל 
ישראל בתכלית הביטול, שלא יראה בהם שום 
חסרון, ויראה תמיד רק מעלת חבירו ויתחבר עם 
כל אחד ואחד, ועל ידי זה נעשה קדוש, וכמו 
שדיברנו )פר' קדושים אות ג( על הפסוק )ויקרא יט, ב( 
קדושים תהיו, ופירש רש"י ז"ל פרשה זו נאמרה 
בהקהל, רצה לומר שבא הכתוב לומר איך אפשר 
לבוא למדרגת 'קדשו' שהוא מדרגה גבוהה מאד, לזה 
אמר הכתוב 'דבר אל 'כל עדת בני ישראל' שתקהיל 
את כולם באחדות ואהבת רעים, ועל ידי דיבוק 
חברים הטובים, נעשה האדם מופרש ומובדל 
מכל התאוות והחטאיםכה, וביותר מחטא הגאוה, 
שהוא מעין גילוי עריות רח"ל, כיון שעל ידי חטא 
הנ"ל באים לידי פגם ברית קודש, כמאמרם ז"ל 
)סוטה ד:( כל המתגאה וכו' נכשל באשת איש, ואם 

הוא באחדות עם כל ישראל נעשה קדוש ושמור 
בקדושת הברית, ועל ידי פירוד מחברים בא לידי 
תאוה, וכמאמר הכתוב )משלי יח, א( לתאוה יבקש 
נפרד, ונופל מדחי אל דחי עד שבא לפגם המר והנורא.

וזהו שאמר הכתוב 'קדושים תהיו', כמו שכתב 
הזוה"ק )ח"ג רצז.( כל קודש הוא חכמה, כי החכמה 
מאין תמצא והוא מקום שנקרא קודש קדשיםכו 
וחכמה הוא נוטריקון כ"ח מ"ה )שם רלה:( שרומז 
על הכנעה וענוה, שאין לו שום כח, ובא הכתוב לומר 
'קדושים תהיו' פירושו שתהיו בחכמה - כח מה, 
והחכמה הוא במח, רצה לומר, שעל ידי הכנעה 
הוא מתקן המוח, וממילא מתוקן גם כן הפגם 
מהחמשה חושים הנאצלים ממקורם שהוא 
המוחכז, ובהם הוא גם כן חוש הראיה, וכאשר 
חוש הראיה פגום אינו יכול לראות את מצבו האמיתי 
והתרחקותו מהשי"ת, כמו שאמר דוד המלך ע"ה 
)תהלים מ, יג( השיגוני עונותי ועי"ז נפגמו החושים 

שבמוח ובתוכם חוש הראיה, ולא יכולתי לראות, 
ומה גם אם האדם פוגם ח"ו בפגם המר רח"ל, שאז 
הוא פוגם ביותר בחוש הראיה, כמבואר ברמב"ם 
)הלכות דיעות פ"ד הי"ט, ראשית חכמה שער קדושה פ"ח אות 

כ( אשר זה החטא נוטל מאור עיניו של אדם יותר 

משאר כל העוונות, אבל גם לזה יש תקנה, ובהכנעה 
מתקן הכלכח, כי הנכנע האמיתי נפתחים לו כל 

כה.  עיין בפרשת קדושים אות ג שם האריך רבינו לבאר 
איך מועיל האחדות ואהבת רעים להפריש את האדם מכל 
התאוות רעות, ומש"כ שמועיל ביותר לחטא הגאוה, שהרי אין 
לך דבר שמכניע את האדם כמו האחדות, שצריך לסבול את 
כל אחד לפי מה שהוא, ולחיות אתו באהבת רעים, כך מפרש 
רבינו בכמה מקומות, ומוסיף עוד שקיום המצוה של 'ואהבת 

לרעך כמוך' בחלק המעשה הוא האחדות ואהבת רעים.

כו.  לשון הזוה"ק בפרשת משפטים )דף קכא:(: כתיב 
והחכמה מאין תמצא, אורייתא מחכמה נפקת, מאתר דאקרי 
קדש ]התורה יצאה וניתנה מחכמה... ממקום שנקרא קדש 
שהוא החכמה[, והחכמה נפקת מאתר דאקרי קדש קדשים 

]שהוא מ'אין' כמוש"נ 'והחכמה מאין תמצא[.

כז.  מקור החמשה חושים שבאדם הוא במח, וכאשר 

פוגם במוחו אז ממילא כל החמשה חושים גם כן נפגמים 
ומתקלקלים, וכיון שבכלל החמשה חושים הוא גם חוש 
הראיה, נמצא שכאשר מוחו פגום ובכלל זה גם הראיה, אינו 
יכול לראות את חטאיו ואת שפל מצבו, וכאשר עיניו פגומים, 
נוגע החשכות גם בלב ]שנעשה לו לב אבן, ואינו מתחרט 
ושב על חטאיו[ כמו שאמרו חז"ל בע"ז )כח:( שורייני דעינא 
באובנתא דליבא תלו. )כל זה מדברי רבינו בחנוכה אות יג, כח(.

כח.  במאמריו לפסח אות סד כותב רבינו: מה שצריך ליגע 
ולפעול האיש שיש לו רק מעט הכנעה בזמן רב, יוכל הנכנע 
האמיתי לפעול בזמן מועט, כי כל השערים נפתחין לו, כי לית 
צלותא כצלותא דמסכנא )זוה"ק ח"ג קצה.(, וז"ב מאחז"ל 
)שהש"ר א, ט( מה שעשתה חכמה עטרה לראשה עשתה 
ענוה סנדל לעקבה, פירוש התפעלות היראת שמים מהחכמה, 
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היינו על ידי מה שטרח ויגע בהחכמה, וזהו מה שעשתה 
חכמה עטרה לראשה, נחשב עקב לגבי ענוה, כי ע"י ענוה 

זוכה להשפעות יר"ש יותר ויותר.

כט.  לשון רבינו במאמריו לפסח אות סד כמובא בהערה 
לעיל בסמוך.

ל.  והוא על פי מש"כ הרמב"ם שככל שהאדם מתבונן יותר 
ברוממות וגדלות ה' נעשה נכנע ושפל יותר, ורואה שהוא 
בריה קלה ושפלה עד שנרתע לאחוריו מפחד ה' ובושתו ממנו. 

וע"ע בזה בתניא פרק ג. ובהערה להלן בסמוך.

לא.  בזוהר הק' )ח"א יא:( איתא: יראה דאיהי עיקרא ]היראה 
העיקרית היא[ למדחל בר נש למאריה בגין דאיהו רב ושליט, 
עיקרא ושרשא דכל עלמין, וכולא קמיה כלא חשיבין, ]שיירא 
האדם מבוראו מחמת היותו רב ושליט ועיקר ושורש כל 
העולמות, וכולם נחשבו לעמותו כאין וכאפס[ עיין על זה 

בתניא פרק ג. ועוד להלן שם בפרק מח, נא.
ובביאור הדבר כתב עוד שם להלן בשער היחוד והאמונה 
)פ"ג(: מה שכל נברא ונפעל נראה לנו כ'יש' ואיזה ממשות, 
זהו מחמת שאין אנו משיגים ורואים בעיני בשר את כח ה' 
ורוח פיו שבנברא, אבל אילו ניתנה רשות לעין לראות ולהשיג 
את החיות ורוחניות שבכל נברא השופע בו ממוצא פי ה' 
ורוח פיו, לא היה גשמיות הנברא וחומרו וממשו נראה כלל 
לעינינו, כי הוא בטל במציאות ממש לגבי החיות והרוחניות 
שבו, מאחר שמבלעדי הרוחניות היה אפס ואין ממש, כמו 

קודם ששת ימי בראשית ממש.
ועיין לעיל בהערה אות כא שהבאנו מדברי רבינו בפ' ויגש 
שחסרון הראיה בא מחמת שהרבה לפשוע כ"כ עד שנוגע 
הפגם במוח, ממילא נתקלקל חוש הראיה שנאצל מהמוח, 
וטח עיניו מראות רוממות הש"י, ולא יוכל לראות ולהתבונן 

נגד מי חטא, כש"נ השיגוני עוונותי ולא יכולתי לראות.

לב.  רבינו בא לבאר כאן איזה הערה ותועלת יש בכוונת 
האותיות והתיבות של השבוע של ספירת יסוד שמתחיל 
ב- י'חיד ג'אה ל'עמך פ'נה ז'וכרי ק'דושתך - יג"ל פז"ק, 
בשילוב התיבות מן המזמור למנצח בנגינות, שבשבוע של 
ספירת יסוד הם: כולם, ארץ נתנה יבולה, יברכנו אלקים. ועיין 

עוד בהערה דלהלן בסמוך. 

לג.  בשער הכולל )דף פו( כתב שהאריז"ל הזהיר מאד לומר 
אחר ספירת העומר מזמור אלקים יחננו וכו' כולו מעומד, 
ולכוין בכל יום ויום מן המ"ט ימים בתיבה אחת ממ"ט תיבות 
שיש בזה המזמור, גם יכוין באות אחת ממ"ט אותיות שיש 
בפסוק ישמחו וירננו וכו', גם יכוין כוונה אחרת בשם של בן 
מ"ב אותיות הרמוז בר"ת אנא בכח גדולת וכו', והוא אב"ג 
ית"ץ, וחלקהו בז' ימי השבוע ההיא בזה האופן, אות א בליל 
א, אות ב בליל ב, אות ג, בליל ג, אות י בליל ד, אות ת בליל 
ה, אות צ בליל ו, וכל הו' אותיות עצמם בליל ז. ועל דרך זה 

בכל שבוע בשם של חלקו.
והנה דבר זה שיש שם בן מ"ב אותיות כבר מובא בגמ' קידושין 
)עא.( וברש"י שם שם בן שתים עשרה ובן ארבעים ושתים 
לא פרשו לנו. ובגמ' שם אמר רב יהודה אמר רב, שם בן 
ארבעים ושתים אותיות אין מוסרין אותו אלא למי שצנוע 
ועניו ועומד בחצי ימיו ואינו כועס ואינו משתכר ואינו מעמיד 
על מדותיו, והרמב"ם במורה נבוכים )ח"א פרק סב( מבאר 
ששם מ"ב אינו מורכב ממילה אחת בת מ"ב אותיות, אלא 
מהרבה מילים שסך כולם הוא מ"ב אותיות, מילים אלו מורים 
על מהות הנהגת אלקותו יתברך, ולכן לא למדוהו אלא לאנשי 
מעלה שיכולים להכין את מהות הנהגת ה' היוצא משם זה.
ותפילת אנא בכח נקראת בשם תפילת רבי נחוניא בן הקנה, 
ונחלק בדבר זה, יש אומרים שהוא אכן חיבר תפילה זו, וי"א 
שלא יתכן לומר כן, דאם כן היה צריך מובא במשניות או בגמ' 

השעריםכט, ובכלל זה גם הראיה, כמו שאמר דוד 

המלך ע"ה )שם קלח, ו( כי רם ה' ושפל יראה, שרק 

השפל יכול לראות את רוממות ה' ולבוא על ידי זה 

להכנעהל והתבטלות אמיתיתלא.

רמזים בכוונת השמות בספירת העומר בתפילת 
אנא בכח ובלמנצח בנגינות מזמור שיר שיש לכוון 

בספירה בשבוע של יסוד.
 

וזה ענין שהתיבה מהשם מ"בלב בתפילת 'אנא 
בכח' הוא ביום ל"ו לעומר שהוא היום הראשון 
מהשבוע של ספירת יסוד, הוא 'יחיד', והתיבה 
מהקפיטל למנצח )תהלים סז, ו( הוא תיבת 'כולם'לג, 
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כמו שאר תפילות שתיקנו התנאים והאמוראים, אלא שהוא 
לימד את פירוט האותיות של שם זה, ובהמשך הדורות חברו 
עליהם תפילת אנא בכח, המיוסד על פי סדר אותיות אלו. 
ואכן האריז"ל לא כתב לכוון שם בכל יום מהספירה שם אנא 
בכח, אלא לכוון אות אחת משם זה: א, ב ג, י, ת, צ. וכו', וכן 
כתב שתפילת אנא בכח מחולק לשבע קבוצות ובכל קבוצה 
שש תיבות, וצריך לכוון בכל יום מז' ימות השבוע באותיות 
היוצאות מקיבוץ אותיות אלו בכל יום מימות השבוע, ביום 
ראשון לכוון באותיות אבגית"ץ. וביום שני לכוון באותיות 
קרעשט"ן וכן הלאה. וכתב בדרך פקודיך )הקדמה ז, ה( 
שכאשר אומרים אנא בכח יש לצייר בשכלנו אותיות אלו 
מבלי להבין משמעות האותיות, כי אין אנו יודעים אלו תיבות 
יוצאים מאותיות אלו, ואיך מנקדים אותם, אבל ציור האותיות 

מוסיף הארה ותועלת לנפש, ומועיל לעליית התפילה. 
ורבינו בא לבאר כאן איזה הערה ותועלת יש בכוונת האותיות 
והתיבות של השבוע של ספירת יסוד שמתחיל ב- י'חיד ג'אה 
ל'עמך פ'נה ז'וכרי ק'דושתך - יגלפז"ק, בשילוב התיבות מן 
המזמור למנצח בנגינות, שבשבוע של ספירת יסוד הם: כולם, 

ארץ נתנה יבולה, יברכנו אלקים.

לד.  בפרשת וישב אות ז כותב רבינו: הענין הוא כמו שאמר 
הרבי ר' שמעלקי מניקלשבורג זי"ע על מאמר חז"ל )תרומות 
פ"ט מ"ז( שתילי תרומה שנטמאו שתלן טהרו מלטמא. הענין 
הוא שגרעין הזרע ההוא עיקרו ומקורו מן הארץ ואם שתלו 
אחר שנטמא הנה בכח הזריעה ההיא בהדבק אותו למקורו, 
היא הארץ, בטל אגב קרקע ופרח ממנו טומאתו, כן הבע"ת 
כשמשים אל לבו מצבו המר איך שהוא מלוכלך מכף רגלו 
ועד ראשו, נעשה נכנע ושפל ומבטל עצמו בתכלית הביטול 
להכלל ישראל, ונפשו כעפר לכל עד שנעשה כח ההיולי, אז 

פרח ממנו טומאתו...
ובפרשת נצבים אות ב כותב על זה רבינו: עיקר עבודת ישראל 
שיכלול א"ע בתוך כלל ישראל, כי במה יתגאה האדם קרוץ 

מחומר שלא יאות לו לבטל עצמו בכלל ישראל, עם הגוף 
העכור אין להתגאות כי היום כאן ומחר בקבר, ועם נפש 
היקר היא חלק אלקי ממעל, הלא אב אחד לכולנו ואל אחד 
בראנו, ולכל אחד ואחד יש לו חשיבות יקרת הנפש, ובמה 
יתגאה אחד על חבירו, ואדרבה ראוי להכניע את עצמו לפני 
חבירו, כי הוא יודע היטב נגעי לבבו עד כמה שפגם ולחבירו 
אסור לחשוד בכזאת, ובהתבטלות אמיתית יראה מעלת 
חבירו ולא חסרונו, ויזכה עי"ז שיעורר עליו חסדי ד' כל היום.

לה.  אולי רמז כאן רבינו למה שכתב בפרשת וישב אות ז 
בשם הרבי ר' שמעלקי מנ"ש שהובא בהערה לעיל בסמוך 
על מאמר חז"ל )תרומות פ"ט מ"ז( שתילי תרומה שנטמאו 
שתלן טהרו מלטמא. ובפרשת וירא אות יא כותב רבינו בענין 
זה: לכל החסדים והשפעות צריך קצת אתערותא דלתתא, 
שלעולם מדרך הטוב להטיב עם בריותיו, וחפץ חסד הוא, 
להשפיע בכל עת ועונה מדת טובו לזרע עם קודש, ורק שצריך 
לזה עכ"פ איזה התעוררות מלמטה, ובמדה שאדם מודד 
בה מודדין לו, ובאתערותא דלתתא אתער דלעילא, ...וזה 
כאשר האדם פועל ישועות בקרב הארץ ומתחסד עם קונו 
ועם בריותיו, שמרחם ומקרב אף איש פשוט, ואוהב לחבירו 
אף שחבירו אינו ראוי והגון שיאהב אותו, אז מרחמין עליו מן 
השמים מדה כנגד מדה אף שאינו הגון, ומעורר עי"ז ירידת 
השפע למטה אף שאינו ראוי לקבלת השפע, והתעוררות 
הרחמנות היא יען שמקור מחצבתינו היא מתחת כסא כבודו, 
ויש בנו מקצת מן המקצת רחמנות ממקור הרחמים, חלק 
מהכלל, ואנן רחמנים בני רחמנים זרע אבותינו הק', נתעורר 
בנו רחמנות לקרב ולרומם ולהעלות גם הפחותים, ולא לרדוף 
אחריהם ולרחקם ח"ו, וכמו שאמר דוד המלך ע"ה כי אתה 
אשר הכית רדפו )תהלים סט, כז( וזה שורש כל התורה כולה.

לו.  התרגום ורשי"י )בפירוש הראשון(, וכן האור החיים הק' 
)בפירוש השני( מפרשים את הכתוב )שמות טו, א( אשירה 
לה' 'כי גאה גאה': שהכוונה על ה' מלך גאות לבש. והוא כדברי 

ולמחרתו ביום הל"ז הוא )שם,ז( 'ארץ' 'גאה'. וביאור 
הרמז בזה הוא, 'כולם יחיד', רוצה לומר על ידי 
שכולם יתאחדו באהבת רעים ויהיו כלולים יחד, כל 
הלבבות יחד כאיש אחד בלב אחד, והטעם שיכולים 
כולם להיות יחד כאחד, יען שממקור אחד נחצבו, 
ממקור נשמת ישראל מתחת כסא הכבודלד, ולכן 
הם מכניעים ומשפילים עצמם ל'ארץ' שהוא 

הכנעה בתכלית הביטול בבחינת ונפשי כעפר לכל 

תהיהלה, על ידי זה 'גאה', זוכים להתקרב אל 

הקב"ה, ולתקן את חוש הראיה, ולראות רוממות 

השי"ת, שהוא גאה ורם על כללו, ומתוך שיזכה 

לראות רוממותו ית"ש יזכה להכניע את עצמו יותר 

ויותר בתכלית הביטול[.
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הגמרא בחגיגה )יג:(: אמר ריש לקיש מאי דכתיב 'אשירה 
לה' כי גאה גאה' )למה נאמר כפל לשון(, שירה למי שמתגאה 
על גאים, דאמר מר, מלך שבחיות ארי, מלך שבבהמות שור, 
מלך שבעופות נשר, ואדם מתגאה עליהם, והקדוש ברוך 

הוא מתגאה על כולם ועל כל העולם כולו.

לז.  כל העשר ספירות מתחלקות לשתים, מוחין ומדות, 
שלושת הראשונות שהם חכמה בינה ודעת ]חב"ד[ נקראות 
מוחין, וחסד גבורה תפארת, נצח הוד יסוד מלכות, הם 
המדות. וכמו שבאדם שלושת המדות הראשונות נמצאים 
במוחו, ושאר המדות הם באברי גופו ]חג"ת הוא חלק הרגש 
השוכן בלב האדם, נה"י הוא חלק המעשה השורה בדם וכבד 
וברגלים[. כך גם נחשבים חב"ד בבחינת מוחין, ונקראים 
גם בלשון אבא ואמא, חכמה היא אבא ובינה היא אמא, כי 
כשם שאב והם מולידים צאצאים, כך חב"ד מולידים את 
המדות, כי המדות אינם פועלות שום דבר לבד אלא רק 
לאחר התעוררות המוחין של חב"ד. עיין עוד ביתר ביאור 

בהערה דלהלן בסמוך.

לח.  כבר נתבאר בהערה לעיל דענין העשר ספירות נתחלקו 
לשתים, מוחין ומדות, החכמה והבינה ]ודעת[  הם המוחין 
]ומשכנם בקומת האדם הוא במוח[, ונקראים אבא ואמא, 
על שם שהמוחין מולידים את המדות, ]ובספר יצירה נקראים 
אמות מלשון אם המולידה[, כפי המבואר בזוה"ק חכמה היא 
'אבא', ובינה היא 'אמא', ותולדותיהם הם אהבה ויראה. ונבאר 
קצת יותר את הדברים על פי הסדר בקומת האדם ]לדוגמא 
בעלמא, ומזה יש להקיש לכל הענינים, ובעיקר לענינים 
שרבינו מדבר עליהם כאן במאמרו, ודו"ק[: כאמור, המדות 

אינם פועלות לבד בלי התעוררות הרצון והמחשבה. ותחילת 
התעוררות הרצון הוא על ידי החכמה, שהוא שורש כל דבר, 
והוא נקודת הרעין לדבר שהוא רוצה בו, כגון שרוצה לקנות 
איזה דבר, ואחר כך מתפשט החכמה אל הבינה להתבונן איך 
לעשות ולפעול עם הרצון שנתעורר בו, ומהבינה מתפשט 
אל הדעת שהוא לשון חיבור, היינו לחבר את החכמה עם 
הבינה ולהוציא את הדבר מהכח אל הפועל, ורק לאחר כל 
זה מתחילים המדות להתעורר, ולחשב את פעולתם, אם 
להרחיב ביותר ]חסד[ או לצמצם בזה ]גבורה[ או ללכת 
בדרך האמצעי ]תפארת[, כל זה שייך בעיקר לחלק הרגש 
שבלב, אח"כ מתחיל הדיון בחלק המעשה איך להתגבר 
על כל המכשולות שמפריעים להוציא את הרצון לפועל 
]נצח[, או להיכנע לסיבות המפריעות ]הוד[, או ללכת בדרך 
הממוצע - וגם לקשר את כל המחשבות מחכמה ועד כאן, 
עם כל הדברים הנצרכים לזה ]יסוד[, ולהוציא את הכל לידי 

מעשה בפועל ממש ]מלכות[.

לט.  רבינו מתחיל לבאר את ההתעוררות שיש לו מהמוחין 
- מצד החכמה בחלק השלילי, דהיינו שהחכמה מוליד בו 
בחינת כח מה - הכנעה ושפלות, ועי"ז יבוא להתבונן בגודל 
רעת ושפל מצבו, ואח"כ יבאר את הכתוב בדרך החיובי, איך 

להתחזק מכאן ולהלאה על ידי התעוררות מהמוחין.

מ.  הבעל הטורים לא כתב מה בא הכתוב לרמז בזה, ורבינו 
מבאר בהמשך דבריו במאמר המוסגר את כוונת הרמז בזה, 
שצריך לקיים את מצוות התורה בדרך אמת, דהיינו לבדוק 
את כל מעשיו ומדותיו אם הם בדרך האמת והישר והרצוי 
לפני השי"ת, בלתי לה' לבדו, שזהו עיקר עבודת ימי הספירה 

עם כל האמור מבאר את פנימיות כוונת הפסוק 
בתחילת הפרשה 'אם בחקותי תלכו ואת מצוותי 
תשמרו ועשיתם אתם', וגודל יקרת השכר על זה 

הן ברוחניות והן בגשמיות.
 

זה נרמז בהפסוק 'אם בחקותי תלכו',  וכל 
ואיתא בבעל הטורים ר"ת 'אבת' שתלכו בדרכי 
אבות, והביאור בפנימיות הרמז בזה הוא, כי הנה 
ידוע כי המדות 'חכמה ובינה' ]ודעת[, הנקראים 
מוחיןלז, נקראים גם בשם אבא ואמאלח )זוה"ק ח"ב 
קכב:(, ואב הוא חכמה מוחא )שם ח"ג רעח:(לט, וחכמה 

הוא כח מה - והרמז בזה, כי אם נהיה בהכנעה ונשים 
על לבינו עד כמה פגמנו במוחין קדישין, חכמה 
בינה ודעת, שנקרא אבות, 'ואת מצותי תשמרו', 
היינו שמזה החטא של פגם הברית נעשה אדם 
מגושם ומרוחק, ופגם בכל החמשה חושים שבמוחו, 
ובכלל זה גם נעשה עוור בעיני השכל, ולא ידע 
להזהר בנפשו מכל מצות לא תעשה, ולשמור 
את כל המצות עשה באמת, הנרמז  ולעשות 
במלת ועשיתם 'אתם', שהם אותיות אמת כמבואר 
בבעל הטוריםמ. ]ואפילו מי שזוכה ועובד את 

הערות וציונים

יח



ישראל בחקותיישמח�

כמו שמובא בהערה להלן בסמוך.

מא.   כמו שמביא רבינו כמה פעמים את דברי קדשו של 
הרבי ר' מיכלי מזלאטשוב עה"כ 'והפשיט את העולה' היינו 
המעלה שיש בו שנתעלה ע"י, ונתח אותה לנתחי', היינו 
שידרוש ויבדוק בהמצוה בכל פרטי', ויראה שאינה בשלמות 
כראוי, ועוד מעורב מעט פניות וגיאות. ורבינו חוזר כמה 
פעמים ואומר שזה הוא ענין הספירה, שיטהר ויקדש כל 
מדה ומדה מזוקק שבעתים בכל פרטי'. ואולי יש לומר עוד 
כוונה בזה, כמו שכתב רבינו במאמריו ליום הכיפורים אות 
ד, עפ"י מאמר חז"ל )סוטה ד:( כל שיש בו גסות הרוח כאילו 
עובד עבודה זרה, ר"ל אף אם אדם עובד ועוסק במצות ה', 
אם הוא מתגאה במעשיו הרי הוא כאילו עובד ע"ז, ובזה 
בעוה"ר רבים נכשלים. ועיין בהערה להלן בסמוך שהבאנו 

את כל דבריו הנוראים בזה.

מב.  דברים נוראים כתב בזה רבינו במאמריו ליום הכיפורים 
אות ד, וזלה"ק: חז"ל אמרו )יומא כ. ויק"ר כא, ג( "השטן 
בגימטריא שס"ד הוי, שס"ד יומי אית לי' רשותא לאסטוני 
ביומא דכפורא לית ליה רשותא לאסטוני. ואמרו דידוע כי 
השס"ה לאוין הם נגד השס"ה ימים, ואם ח"ו היה לו רשות 
לקטרג ביוה"כ לא היה קיום לעולם חלילה, והקשו המפרשים 
למה זה חמור כל כך הלאו של זה היום, וכתבו )מהרש"א מכות 
כג:( שהלאו שהוא כנגד יוה"כ הוא הלאו )שמות כ, ג( לא 
יהי' לך אלהים אחרים על פני. ולכאורה יותר קשה, הלא אפי' 
הפחות שבפחותים הוא מוסר עצמו על קידוש השם )עי' 
תניא לקו"א פרק יח(. אך הכוונה עפ"י מאמר חז"ל )סוטה 

ד:( כל שיש בו גסות הרוח כאילו עובד עבודה זרה, ר"ל אף 
אם אדם עובד ועוסק במצות ה', אם הוא מתגאה במעשיו 
הרי הוא כאילו עובד ע"ז, ובזה בעוה"ר רבים נכשלים, ואילו 
היה יכול לקטרג ח"ו לא היה קיום לעולם, וזהו הרמז לא 
יהי' לך אלהים אחרים על פני, ר"ל כשאתה עוסק במצות 
ה', וזהו על 'פני', כי בנקל נוכל להיכשל ח"ו בעון זה, ומה 
מאוד הזהירו חז"ל על זה, ואמרו )אבות פ"ד מ"ד( מאוד 

מאוד הוי שפל רוח...

מג.  כי כמו שהארץ הגשמי אינה יכולה להצמיח מעצמה 
כלום אם לא ינתן בתוכה זרע, כך גם ספירת המלכות דלית 
מגרמה כלום, רק מגלה מאירה ומשפיעה מכל מה שהיא 

מקבלת מהספירות העליונות הקודמות.

מד.  והוא סוד מה שאמרו חז"ל )ע"ז ג.( מי שטרח בע"ש 
יאכל בשבת, כיום שישי הוא הוא ספירת יסוד, ויום זה הוא 
המשפיע לשבת קודש, כמאה"כ והיה ביום השישי והכינו 
את אשר יביאו, כי בש"ק אסור להכין כלום, שהשבת נברא 
בספירת מלכות דלית לה מגרמה כלום, ולכן צריך להכין 
את צרכי שבת בע"ש, ועוד שספירת יסוד מקבל את כל 
ההשפעה מכל המדות ומשפיע אותה למלכות, עי' היטב 

בהערה להלן אות מו.

מה.  וכמו שכתב הרמב"ן באגרת לבנו: כי המתגאה בלבו 
על הבריות מורד הוא במלכות שמים, כי מתפאר הוא בלבוש 
מלכות שמים. וכל הענין של קבלת עול מלכות שמים הוא 

להיכנע מפני השי"ת, לעשות רצונו ולעבדו בלבב שלם.

ה', גם צריך לבדוק את עצמו היטב, וישים אל לבו 
המצות ומעשים טובים, אם היו באמת ובתמים, 

בלתי לה' לבדומא, בלי שום פניהמב[.
אם תשימו לב לכל החלק הרע שבזה, ומעתה 
תלכו בדרך הטוב, ואם בחקותי 'תלכו' בזה, בדרכי 
אבות - במוחין קדישין, ועל ידי זה תקרעו סגור 
לבבכם שנסגר ונאטם מחמת העוונות ופגה"ב, 
ותדעו ערככם של נשמתכם החצובה מתחת כסא 
כבודו יתברך, על ידי ההכנעה תזכו לתקן מדת 
יסוד, ולקבל עליכם מעתה עול מלכות שמים 

בשבוע הבא עלינו לטובה, שהוא ספירת מלכות 
'והארץ', שנקרא  הכתוב כאן:  המרומז ברמז 
מלכות כידוע )שם רמג: תיקו"ז הקדמה א:(מג, תתן 
יבולה, שמדת המלכות תריק לנו ברכה, כי תתקנו 
בכח ההכנעה והתשובה על פגה"ב את צינורות 
השפע. ]כי הרי נודע שעל ידי שפוגמים ח"ו 
במדת יסוד פוגמים גם בכח המשפיעמד, ועל 
ידי שפוגמים במלכות שמים שאין מקיימים את 
התורה והמצוות כפי שצריך, וגם על ידי מדת הגאוה 
שהיא שורש כל החטאים כנ"למה, על ידי זה נפגם 

הערות וציונים
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מו.  בתיקוני זוהר )תיקון ד, יט:( איתא שספירת המלכות 
משפיעה למטה את כל הברכות שמקבל מכל הספירות. ומבאר 
בפרדס רימונים )שער ח פרק כו( שהיסוד מקבל את כל הפשע 
מכל השמונה ספירות שמעליו ]כחב"ד חג"ת נ"ה[ ומשפיע 
למלכות, וכל הספירות אינם יכולים להשפיע בתחתונים אלא 
על ידי המלכות.  אבל ספירת מלכות אינה רק המשפעת 
לתחתונים, אלא היא גם השמירה לכל השפעת המוחין של 
העשר ספירות, כמו שכותב האוהב ישראל בפרשת אמור: 
שבחינת מלכות היא בבחינת 'אשה יראת ה', כי מדת יראת 
שמים היא הכלי לקבל ולהחזיק את כל ההשפעות, כי כל 
המדות בלא יראת שמים הם כולם נחשבים כאפס ואין, 
ולכן אין לו להקב"ה בעולמו אלא אוצר של יראת שמים 
)ברכות לג:(, כי בהדר יראת שמים הולכים כל ההשפעת 
שלא למקומם הרצוי והנכון, ולכן מה ה' אלקיך שואל מעמך 

כי אם ליראה. ע"ש באורך.

מז.  כמבואר באוהב ישראל פרשת אמור )וע"ע בערבי נחל 
ריש פרשת נח( שמדת יראת שמים היא הכלי לקבלת המוחין 

של האדם, וכנתבאר לעיל בהערה בסמוך ביתר הרחבה.

מח.  כמו שכתב רבינו במאמריו לסוכות אות יא לבאר את 
דברי הגמרא )סוכה נג.( אשה היתה בוררת חטים לאור של 
בית השואבה. דנודע שע"י שפוגמים במדת יסוד פוגמים 
גם בהמשפיע במדת מלכות, בסוד הכ' 'ותתן טרף לביתה', 

וכשמתקן מדת יסוד ומקבל על עצמו מלכות שמים, יתתקנו 
צנורות השפע ותריק לנו ברכה וכל טוב, וזהו 'אשה' - המכונה 
למדת מלכות כידוע, 'בוררת חטים' היינו פרנסה טובה לישראל 

המכונה בשם חטים, עדה"כ חלב חטים ישביעך.

מט.  וזה הטעם שלא היו לדוד שנים לחיות, ומצד עצמו 
היה צריך להיות נפל ח"ו והוצרך לקבל שנותיו מאחרים, או 
מאדם הראשון או מהאבות הק' )עי' במד"ר יד, יב, זוה"ק לך 
לך צא: ועוד(, וכל זה מפני שספירת מלכות אין לה מעצמה 

כלום אלא רק מה שהיא מקבלת מהספירות הקודמות.

נ.  כמו שכתב רבינו בפרשת אמור אות ג שפירש את מאמרנו 
בבהמ"ז, ונא אל תצריכנו לא לידי מתנת בו"ד וכו' כ"א לידך 
המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה כו', שעיקר תפילתנו על 
הפרנסה לא יהי' עבורינו שהוא מתנת בו"ד, שבו"ד מבקשה 
ודורשה כפי שכלו הדל, רק בשביל הקב"ה, שידוע שמדרך 
הטוב להיטיב, ויותר ממה שהעגל רוצה לינק פרה רוצה 
להניק, כי יש לה צער מקיבוץ החלב כידוע, וגם יש לה צער 
אם בני' לא יוכלו לינק ח"ו, מחמת שהם חולים רח"ל, וזה 
צער כפול, וזאת צריך להיות עיקר כוונתנו בתפילתנו על 
פרנסה, לבל נגרום צמצום בידו הרחבה והמלאה הפתוחה 
והקדושה מלהשפיע לנו כל טוב. עיין שם עוד באורך ]חלק 

מהדברים אף הובאו לעיל בהערות[.

כביכול מדת מלכותמויז, וכיון שהמלכות היא המדה 
שמקבלת מהיסוד את כל ההשפעות מכל הספירות 
הקודמות, הרי זה כאילו נעשה חלילה נקב וחסרון 
בהכלי המקבלת השפעה, ועל ידי זה השפע 
הולכת לאיבודמז, כי כל ההשפעה הולכת לאויבי 
ה'  וישראל ניזונין מהתמצית שלהם כנתבאר לעיל, 
וזה דבר אשר לא כרצון האין סוף ב"ה, שרצונו 
ית"ש הוא ההיפך ממש, שהכל ילך לישראל ואומות 
העולם יהיו ניזונים ככלב מהתמצית של ישראל, ועל 
ידי התיקון של מדת מלכות בתיקון מדת היסוד 
ובקבלת עול מלכות שמים,על ידי זה 'ונתנה הארץ 

יבולה', תשפיע השפע ביושר, לישראל דייקא 
כרצונו ית"שמח. 

וזהו שאמר דוד המלך ע"ה )תהלים כג, א( ה' רועי 
לא אחסר, כי נודע שדוד היה מדתו מדת מלכות, 
והיה מרכבה למדת מלכות )זוה"ק ח"ג מה:(מט, ולכן 

התפלל על זה 'לא אחסר', ר"ל שלא אפגום ח"ו 
על ידי מעשי הרעים בהכלי - בספירת המלכות 
המקבלת ההשפעה מכל המדות הקודמות על ידי 
מדת יסוד, כי אם אפגום ואחסר ח"ו, על ידי זה תלך 

ההשפעה במקום שאינו ראוי להשפיע ח"ונ[.

הערות וציונים
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ומוסיף הכתוב עוד בהבטחת שכר על זה 'ועץ 
השדה יתן פריו', הרמז בזה הוא, שבתיקון שני 
ספירות אלו 'יסוד ומלכות' תקבלו החג הקדוש 
הבא עלינו לטובה בקדושה ובטהרה, כי החג 
הקדוש זמן נתינת התורה נקרא בזוה"ק )ח"ג 

צו.( 'עץ החיים' אילנא דחיינא, וכן הוא הענין במה  

ששנינו )ר"ה טז.( בעצרת על פירות האילן. כי 
בעצרת שהוא 'עץ החיים' נידונים על פירות עץ זה, 
אם - וכמה חיים יושפעו על פירות האילן הזהנב. 

)כתי"ק(

נא.  אילנא דחיי הוא הוספה של רבינו, והוא תרגום של עץ 
החיים, ולא ידעתי מה בא להוסיף בזה, והזוה"ק בא לבאר שם 
מה נשתנה חג השבועות מפסח וסוכות, ששם יש שבעת 
ימי החג, ובשבועות אין אלא יום אחד בלבד,ע"ש באריכות, 
ועל פי זה מיישב רבינו למה נאמר כאן בפסוק בלשון יחיד 
'ועץ השדה יתן פריו', שזה מורה על מעלתן של ישראל, 

כמבואר שם. ובזה סיים רבינו ליישב את כל הדקדוקים 
בפסוק שהבאנו בתחילת הביאור.

נב.  ועל פי הנ"ל יובן גם כאן למה נאמר פירות 'האילן' ולא 
האילנות, כי בא לרמז על חג השבועות שהוא רק יום אחד 

בבחינת 'עץ החיים, ולא עצי חיים, ודו"ק.

הערות וציונים
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רבינו מביא את מאמר הכתוב: 'אם בחקותי 
תלכו ואת מצותי תשמרו ועשיתם אותם, ונתנה 
הארץ יבולה ועץ השדה יתן פריו' ]הדיקדוקים 
בו רבים והבאנו אותם בביאור[. ומקדים בדברי 
המגיד הקדוש בעל העבודת ישראל שהקשה 
למה ננעלין תרעי שתי שבתות קודם החג הקדוש, 
ולמה כל עוד שנתקרב יותר לזמן מתן תורה, ננעלין 

השערים, והלא איפכא מסתברא.

פי דברי קדושת  ומבאר עפ"י העבודה, על 
האדה"ז זי"ע על דברי הזוה"ק שעל חטא פגם 
הברית רח"ל אינו מועיל תשובה, שהפירוש הוא 
שנלקח ממנו העזר העליון לעזרו לתשובה, אבל 
אם יתבונן בשכלו עד כמה גרם בחטאו המר, שגרם 
צער גדול כזה לחפץ חסד, למנוע ממנו טובו וחסדו, 
ומדרך הטוב להטיב, ועד כמה הוא הצער הזה, וכי 
אין לו עתה שום מנוס ומפלט, ונעשה מזה נכנע 
ושפל רוח, ולבו נגזר לגזרים, ועל ידי הכנעה הזאת 
זוכה לתשובה. וכל אחד מישראל שהוא משורש 
הטוב, יוכל לזכות על ידי התבוננותו בזה להכנעה 
אמיתית, ולזכות על ידי ההכנעה לתשובה. ומזה 

הטעם כאשר נשלם מדת הוד, שבוע חמישית 
מספירה, ומתחלת שבוע ששית מדת יסוד, אז 
ננעלין תרעי, לעורר אותנו עד כמה שפגמנו בחטא 
הזה, וגרמנו נעילת דלת שערי אורה, ומההתבוננות 
הזה נשים על לבינו מיעוט ושפלות ערכנו, ונזכה 
להכנעה וענות צדק, ועל ידי זה נזכה להכנעה, 
ולתקן מדת יסוד בשבוע זו שהיא מדת יסוד, ובפרט 

בימי העומר שהוא לתקן פגם הברית.

והעצה הנאמנה להכנעה, הוא ביטול בכלל 
ישראל, שיבטל את עצמו בהכלל ישראל בתכלית 
הביטול, ויראה מעלת חבירו, ועל ידי זה נעשה 
קדוש, וכמו שדיברנו על הפסוק קדושים תהיו, 
ופירש רש"י ז"ל פרשה זו נאמרה בהקהל, רצה 
לומר שעל ידי דיבוק חברים הטובים, נעשה האדם 
מופרש ומובדל מכל התאוות והחטאים, וביותר 
מחטא הגאוה, שהוא מעין גילוי עריות רח"ל, 
שעל ידי חטא הנ"ל באים לידי פגם ברית קודש, 
כמאמרם כל המתגאה וכו', ונעשה קדוש, ועל ידי 
פירוד מחברים בא לידי תאוה, ולתאוה יבקש נפרד.

תמצית המאמר
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וזהו קדושים תהיו, כל קודש הוא חכמה, וחכמה 
הוא כח מה, שעל ידי הכנעה הוא מתקן המוח, 
וממילא מתוקן גם כן הפגם מהחמשה חושים 
הנאצלים מהמוח, ובהם הוא חוש הראיה, כמו 
שאמר דהע"ה השיגוני עונותי ולא יכולתי לראות, 
ומה גם פגם המר רח"ל, כמבואר ברמב"ם אשר זה 
החטא נוטל מאור עיניו של אדם, ובהכנעה מתקן 
הכל. וזה ענין שהתיבה מהשם מ"ב )בתפילת אנא 
בכח( הוא ביום ל"ו לעומר 'יחיד', ומלמנצח הוא 

תיבת 'כולם', וביום הל"ז הוא 'ארץ' 'גאה', 'כולם 
יחיד', רוצה לומר על ידי שכולם כלולים יחד, כל 
הלבבות יחד, יען שממקור אחד נחצבו, ומכניעים 
ומשפילים עצמם ל'ארץ', על ידי זה 'גאה', זוכים 
להתקרב ולתקן חוש הראיה, ולראות רוממות 

השי"ת, שהוא גאה[.
וזה רמז הפסוק 'אם בחקותי תלכו', ואיתא בבעל 
הטורים ר"ת 'אבת', כי המוחין נקראים אבא ואמא, 
ואב הוא חכמה מוחא, ואם נשים על לבינו עד 
כמה פגמנו במוחין קדישין, שנקרא אבות, 'ואת 
מצותי תשמרו', היינו שמזה החטא נעשה אדם 
מגושם ומרוחק, ועוור בעיני השכל, ולא ידע להזהר 
בנפשו ממצות לא תעשה, ולשמור ולעשות המצות 
עשה באמת, הנרמז במלת 'אתם', כמבואר בבעל 
הטורים. ]ואפילו מי שזוכה ועובד את ה', ישים 

אל לבו המצות ומעשים טובים, אם היו באמת 
ובתמים, בלתי לה' לבדו, בלי שום פניה[. אם תשימו 
לב לכל זה, ו'תלכו' בזה, ותקרעו סגור לבבכם, 
ותדעו ערככם, על ידי ההכנעה תזכו לתקן מדת 
יסוד, ולקבל עליכם עול מלכות שמים בשבוע הבא 
עלינו לטובה, המרומז ברמז 'והארץ' - שנקרא 
מלכות תתן יבולה, שתריק לנו ברכה, כי תתקנו 
צינורות השפע. ]שעל ידי שפוגמים ח"ו במדת 
יסוד פוגמים בהמשפיע, ועל ידי שפוגמים במלכות 
שמים נפגם כביכול מדת מלכות, וכאילו נעשה 
חלילה נקב וחסרון בהכלי המקבלת השפעה, ועל 
ידי זה השפע הולכת לאיבוד, לאויבי ה' אשר לא 
כרצון האין סוף ב"ה, ועל ידי התיקון ''ונתנה הארץ 
יבולה, תשפיע השפע ביושר, לישראל דייקא. ]וזהו 
שאמר דוד המלך ע"ה ה' רועי לא אחסר, כנודע 
דוד היה מדתו מדת מלכות , והתפלל 'לא אחסר', 
ר"ל שלא אפגום ח"ו על ידי מעשי הרעים בהכלי 
המקבלת ההשפעה, ועל ידי זה תלך ההשפעה 
במקום שאינו ראוי להשפיע ח"ו[. 'ועץ השדה 
יתן פריו', הוא שתקבלו החג הקדוש הבא עלינו 
לטובה בקדושה ובטהרה, כי החג הקדוש זמן נתינת 
התורה נקרא בזוה"ק עץ החיים אילנא דחיי, וכן 

שנינו בעצרת על פירות האילן. 

כג
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הוראה למעשה בעבודת ה'

מה שאמרו בזוה"ק שעל חטא פגם הברית רח"ל אינו מועיל תשובה, אין הכוונה שנועלים בפניו א. 
את שערי התשובה, אלא שנלקח ממנו העזר העליון לעזרו לתשובה, אבל אם יתבונן בשכלו עד 
כמה גרם בחטאו המר, שגרם צער גדול כזה לחפץ חסד, למנוע ממנו טובו וחסדו, ומדרך הטוב 
להטיב, ועד כמה הוא הצער הזה, וכי אין לו עתה שום מנוס ומפלט, ונעשה מזה נכנע ושפל רוח, 

ולבו נגזר לגזרים, ועל ידי הכנעה הזאת זוכה לתשובה.
מזה החטא נעשה אדם מגושם ומרוחק, ועוור בעיני השכל, ולא ידע להזהר בנפשו ממצות לא ב. 

תעשה, ולשמור ולעשות המצות עשה באמת, ואפילו מי שזוכה ועובד את ה', ישים אל לבו המצות 
ומעשים טובים, אם היו באמת ובתמים, בלתי לה' לבדו, בלי שום פניה.

מזה הטעם כאשר נשלם מדת הוד, שבוע חמישית מספירה, ומתחלת שבוע ששית מדת יסוד, אז ג. 
ננעלין תרעי, כדי לעורר אותנו על תיקון מדת היסוד, להתבונן עד כמה פגמנו בחטא הזה, וגרמנו 
נעילת דלת שערי אורה, ומההתבוננות הזה נשים על לבינו מיעוט ושפלות ערכנו, ונזכה להכנעה 

וענות צדק, ועל ידי זה נזכה להכנעה, ולתקן מדת יסוד.
וכל ימי הספירה הם לצורך זה, אבל בשבוע זו של ספירה מדת יסוד, הוא זמן מיוחד ביותר לתיקון ד. 

פגם הברית, וממילא יש סיוע גדול לבוא לזה אלא שצריך לזה את ההתבוננות הנ"ל וריבוי תפילה 
בלב נשבר ונדכה.

על ידי הכנעה הוא מתקן המוח, וממילא מתוקן גם כן הפגם מהחמשה חושים הנאצלים מהמוח, ה. 
ובהם הוא חוש הראיה, ומה גם פגם המר רח"ל, אשר זה החטא נוטל מאור עיניו של אדם, 

ובהכנעה מתקן הכל.
עצה נאמנה להכנעה, הוא ביטול בכלל ישראל, שיבטל את עצמו בהכלל ישראל בתכלית הביטול, ו. 

ויראה מעלת חבירו, ועל ידי זה נעשה קדוש, כי על ידי דיבוק חברים הטובים, נעשה האדם מופרש 
ומובדל מכל התאוות והחטאים, וביותר מחטא הגאוה, שהוא מעין גילוי עריות רח"ל, שעל ידי חטא 
הנ"ל באים לידי פגם ברית קודש, ונעשה קדוש,  אבל על ידי פירוד מחברים באים לידי תאוה ופגם.

אם נשים לב לכל זה, נזכה על ידי ההכנעה לתקן מדת יסוד, ולקבל עלינו עול מלכות שמים ז. 
בשבוע הבא עלינו לטובה, ולתקן את צינורות השפע. ]שעל ידי שפוגמים ח"ו במדת יסוד פוגמים 
בהמשפיע, ועל ידי שפוגמים במלכות שמים נפגם כביכול מדת מלכות, וכאילו נעשה חלילה נקב 
וחסרון בהכלי המקבלת השפעה, ועל ידי זה השפע הולכת לאיבוד, לאויבי ה' אשר לא כרצון האין 
סוף ב"ה, ועל ידי התיקון תשפיע השפע ביושר, לישראל דייקא.  ונקבל את החג הקדוש הבא 

עלינו לטובה בקדושה ובטהרה.

כד
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בינת המאמר

רבינו מפרש במאמרו את הפסוק: 'אם בחקותי 
תלכו', ועם דברי בעל הטורים ר"ת 'אבת', ...אם 
נשים על לבינו עד כמה פגמנו במוחין קדישין, 
שנקרא אבות, 'ואת מצותי תשמרו', היינו שמזה 
החטא נעשה אדם מגושם ומרוחק, ועוור בעיני 
השכל, ולא ידע להזהר בנפשו ממצות לא תעשה, 
ולשמור ולעשות המצות עשה באמת, הנרמז 
במלת 'אתם', כמבואר בבעל הטורים. ]ואפילו מי 
שזוכה ועובד את ה', ישים אל לבו המצות ומעשים 
טובים, אם היו באמת ובתמים, בלתי לה' לבדו, 
בלי שום פניה[. אם תשימו לב לכל זה, ו'תלכו' 
בזה, ותקרעו סגור לבבכם, ותדעו ערככם, על ידי 
ההכנעה תזכו לתקן מדת יסוד, ולקבל עליכם עול 
מלכות שמים בשבוע הבא עלינו לטובה, המרומז 
ברמז 'והארץ', שנקרא מלכות, תתן יבולה, שתריק 

לנו ברכה, כי תתקנו צינורות השפע. ]כנודע שעל 
ידי שפוגמים ח"ו במדת יסוד פוגמים בהמשפיע, 
ועל ידי שפוגמים במלכות שמים נפגם כביכול 
מדת מלכות, וכאילו נעשה חלילה נקב וחסרון 
בהכלי המקבלת השפעה, ועל ידי זה השפע הולכת 
לאיבוד, לאויבי ה' אשר לא כרצון האין סוף ב"ה, 
ועל ידי התיקון ''ונתנה הארץ יבולה, תשפיע השפע 

ביושר, לישראל דייקא. 

אם בחקותי תלכו הנני ממטיר לכם לחם מן 
השמים.

מתוך דבריו הק' אפשר אולי להבין מעשה פלא: 
יהודי אחד הגיע אל הרה"ק המגיד מטשערנאביל 
זי"ע ותינה בפניו את צרתו כי השקיע את כל כספו 
וטרחתו בזריעת שדהו, ועכשיו השמים עצורים, 
וכל השקעתו יורדת לטמיון. הוציא המגיד את 

א

ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה יתן פריו.

מעשיהם של צדיקים

כה
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החומש והתחיל לקרוא מפרשת השבוע בפרשת 
בחקותי: אם בחקותי תלכו ואת מצוותי תשמרו 

ועשיתם אותם, ונתתי גשמיכם בעתם וגו'.

היהודי יצא מחדרו של הרבי בלב דואב, כי לו 
זו בלבד שהרבי לא הושיע אותי, אלא עוד הוסיף 
להכות בי, באומרו שהקולר תלוי בצווארי, וכי 

בשלי הרעה הזאת!.

תוך כדי שהוא מהרהר על מצבו ומסתובב בבית 
הצדיק הלוך ושוב, ראה יהודי זקן המבקש להיכנס 
אל חדר הרבי, והגבאי עצר אותו ואמר לו שהרבי 
הלך לנוח מעט, לפתע נפתחה הדלת והרבי עומד 
בפתח ושואל על מה המהומה כאן? ענה לו הגבאי 
כי הזקן ביקש להיכנס, ואמר לו שאי אפשר עכשיו 
להיכנס. אמר לו הרבי: הרי זקן הוא ואינו לפי כבוד 

לדחות בקש.

וכך פנה הרבי אל הזקן ושאלו למקום מגורו, 
אמר לו הזקן שהוא דר בסאסוב, שאל אותו הרבי 
אם הכיר את הרה"ק רבי משה לייב מסאסוב זי"ע. 
ודאי - ענה הזקן - הרי הסתופפתי בצילו ונהניתי 
לאורו. ביקש ממנו הרבי שיאמר איזה אמרה 

טהורה מרבו.

'ִהְנִני  פתח הזקן ואמר: בפרשת המן נאמר: 
ָמִים ְוָיָצא ָהָעם ְוָלְקטּו  ַמְמִטיר ָלֶכם ֶלֶחם ִמן ַהָשּׁ
תֹוָרִתי ִאם לֹא'  ּנּו ֲהֵיֵלְך ְבּ יֹומֹו ְלַמַען ֲאַנֶסּ ַבר יֹום ְבּ ְדּ
פירש מורי ורבי ז"ל, כך אמר להם הקב"ה לישראל, 
הנני נותן לכם את מזונכם דבר יום ביומו, למען 
אנסנו - כדי להגביה אתכם )מלשון 'נס להתנוסס'(, 
הילך בתורתי אם לא - בין אם ילך בתורתי ובין אם 

לא ילך, תמיד אתן לכם את פרנסתכם.

כשמוע המגיד פירוש זה בשם הרה"ק מסאסוב 
זי"ע, קרא אליו את היהודי שנכנס אליו קודם ואמר 

לו: השמעת מה שפירש הרבי מסאסוב? הקב"ה 
מפרנס גם את מי שאינו הולך בדרכי התורה, שוב 

אם כן לביתך והשם יושיעך.

צא ולמד עד היכן גדול כוחן של צדיקים, הרי 
בתחילה הראה המגיד לאותו אדם פסוק מפורש 
בתורה, אם בחקותי תלכו וגו', אך מששמע את 
דברי הרבי מסאסוב קיבל את דעתו, כי דברי 
הצדיקים קודש הם, ודבר אחד מדבריהם לא ישוב 
ריקם, והם חיים וקיימים לעד ולעולמי עולמים, 
ואם יש 'מקרא שכתוב' הרי שצריך ליישב את 
הכתוב! ואפילו שערה אחת לא יפול מהצדיק!!!

ובמאמרו הק' של רבינו מתיישבים שני הכתובים 
]אם בחקותי והנני ממטיר[ כאחד כמין חומר, 
ואלו ואלו דברי אלקים חיים, כי לאחר שהאדם 
בא להכרה שחוסר פרנסתו בא לו מחמת קלקול 
דרכיו, ומכניע את לבו מתוך כאב וצער על מה 
שגרם להקב"ה הטוב והמטיב לכל, שיצמצם לו 
את השפעתו, שהוא צער גדול לשכינה, ומקבל 
עליו לשוב בתשובה, או אז כאשר נכנע לבבו 
הערל, נעשה שוב ראוי לקבל שפע מן השמים, 
והקב"ה ימטיר לו לחם מן השמים אפילו שעדיין 
לא תיקן בפועל את דרכיו, כי הקב"ה טוב ומטיב 
לכל - בין אם ילך בתורתי, ובין אם רק קיבל עליו 

לילך ועדיין לא הלך.

וזהו שכתב רבינו: 'אם בחקותי תלכו' שתשימו 
לב לכל זה, ותקרעו סגור לבבכם, ותדעו ערככם, 
על ידי ההכנעה תזכו לתקן מדת יסוד, "ולקבל 
עליכם עול מלכות שמים" 'והארץ', שנקרא מלכות, 
תתן יבולה, שתריק לנו ברכה, כי תתקנו צינורות 
השפע. 'ונתנה הארץ יבולה', תשפיע השפע ביושר, 

לישראל דייקא.

כו
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ומשה היכן היה? היה עומד ומשמש.

לולא המעשה הנורא דלהלן לא הייתי מעיז 
בנפשי לפרש כן, אבל כך למדנו מתורתו של הרה"ק 
השר שלום מבעלזא זי"ע, ואלמלא מקרא שכתוב 

אי אפשר לאומרו.
שלום  רבי  הרה"ק  אליו  הגיע  אחת  פעם 
מקאמינקא זי"ע, וכשנכנס קם השר שלום לכבודו 
)לפי שהרה"ק מקאמינקא כבר היה אז זקן מופלג( והושיבו, 

והגיש לו משקה. לאחר כמה זמן ששוחחו ביניהם 
קם שוב השר שלום כדי להביא עוד כיבוד לכבודו, 
והרה"ק מקאמינקא הרגיש בדבר, ונענה לעומתו 
ואמר: "ומשה היכן היה, היה עומד ומשמש ]כלומר 

שהוא מתנהג בדרכו של משה רבינו[.
כששמע זאת השר שלום נעצר מללכת, ועמד 
כשהוא נשען על גב הכסא, ואמר לו: מעולם היה 
קשה לי על דברי רשיז"ל אלו, למה היה צריך משה 
רבינו לטרוח בעצמו לשמש בסעודה? וכי לא היו 
לו די אנשים שיטרחו בזה, והוא ימשיך לשבת 

ולדבר עם חותנו כפי הראוי?!.
הוסיף השר שלום ואמר: הלא לא ראינו שכך 
יתנהגו הצדיקים, שהם יטריחו את עצמם בזה, 
אלא המשמשים בקודש עושים את מלאכתם 
נאמנה, ]וכאן אמר לו השר שלום דברים נוראים[: 
ובאמת על הצדיקים אין לנו שום קושיא! מדוע לא 
יטריחו את עצמם לזה, מאחר שלא ראינו כן אצל 
רבינו הקדוש מלובלין זי"ע שיתנהג כך!!! אלא 
שקשה לי על משה רבינו, מדוע הוא כן הטריח 
את עצמו!!!... וכי כך הוא המדה שמשה רבן של 
כל ישראל יהיה שמש הסעודה?! ואיך יתכן שלא 
היה אפילו אחד שימנע את זה ממנו, הלא דבר 

הוא. )נורא נוראות! אם יש פסוק נגד מעשיהם של צדיקים, 
צריכים ליישב את הפסוק, ועל הצדיקים אין להקשות כלום!(.

המשיך השר שלום: לאחרונה נתיישב לי מקרא 
זה: שהרי מבואר שם ברשיז"ל על הכתוב 'ויהי 
ממחרת' שזה היה למחרת יום הכיפורים. נמצא 
שיום האתמול כאשר יתרו בא אל משה היה ביום 
הכיפורים, ואמנם עדיין לא נצטוו אז ישראל על 
מצות 'ועיניתם את נפשותיכם', אבל משה רבינו 
כבר ידע שיום זה מיועד לכפרה לישראל, וביום 
זה יהיה חיוב על כל ישראל לצום, ולא רצה לאכול 
ביום כזה, אך מצד שני לא היה יכול לשבת שם ולא 
לאכול, כי מבואר בהלכות דרך ארץ, שצריך לאכול 
ביחד עם האורח כדי שלא לביישו, והתלבט מאד 
מה לעשות ]ואמר בלשון קדשו: נו! וואס טוט מען 
דא?! איז העם איינגיפאלן א עצה[ ואז מצא עצה, 
שהוא יהיה המשמש בסעודה, וממילא לא ירגישו 

בכך שאינו אוכל כלום בסעודה זו...

ומענין לענין באותו ענין ובאותו צדיק וקדוש 
זי"ע.

עוד כתב רבינו במאמרו: שעל ידי שפוגמים ח"ו 
במדת יסוד פוגמים בהמשפיע, ועל ידי שפוגמים 
במלכות שמים נפגם כביכול מדת מלכות, וכאילו 
נעשה חלילה נקב וחסרון בהכלי המקבלת השפעה, 
ועל ידי זה השפע הולכת לאיבוד, לאויבי ה' אשר 
לא כרצון האין סוף ב"ה, ועל ידי התיקון זוכים 
לברכת 'ונתנה הארץ יבולה, תשפיע השפע ביושר, 

לישראל דייקא. 
בהערות הבאנו מדברי רבינו בפרשת אמור אות 
ג שפירש את מאמרנו בבהמ"ז, ונא אל תצריכנו לא 
לידי מתנת בו"ד וכו' כ"א לידך המלאה הפתוחה 

כז
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הקדושה והרחבה כו', שעיקר תפילתנו על הפרנסה 
לא יהי' עבורינו שהוא מתנת בו"ד, שבו"ד מבקשה 
ודורשה כפי שכלו הדל, רק בשביל הקב"ה, שידוע 
שמדרך הטוב להיטיב, ויותר ממה שהעגל רוצה 
לינק פרה רוצה להניק, כי יש לה צער מקיבוץ 
החלב כידוע, וגם יש לה צער אם בני' לא יוכלו 
לינק ח"ו, מחמת שהם חולים רח"ל, וזה צער כפול, 
וזאת צריך להיות עיקר כוונתנו בתפילתנו על 
פרנסה, לבל נגרום צמצום בידו הרחבה והמלאה 

הפתוחה והקדושה מלהשפיע לנו כל טוב.
בספר 'ארץ צבי' להגה״ק רבי אריה צבי פרומר 
אבד״ק קוז׳יגלוב זצ״ל, גאון וגדול בדורו מראשי 
ישיבת חכמי לובלין, מגדולי חסידי סוכטשוב 
כתב )פרשת ויחי(: ושמענו בשם הרה״ק ר׳ מוטילי 
מצ׳רנוביל זצוקללה״ה, שאמר על עצמו, שמעולם 
לא חטא בזה ]בפגם הברית[... ועוד שמענו בשם 
הרה״ק הנ״ל, שאמר על עצמו, שאם היה רוצה 
היה נכנס לגן עדן בעודו בחיים חיותו )ואז לא היה 
צריך לעבור את כל הצער של הנשמה בעת הפטירה( מפאת 

גודל קדושתו בשמירת הברית, אך שאינו רוצה 
לעשות דבר שיהיה לו יתרון על שאר צדיקי דורו.
לעומת אביו הרה"ק בעל 'מאור עינים' זי"ע 
שהיה מתנהג בצמצום גדול וכמעט שלא היה לו 
שייכות לעולם הזה, היה המגיד מטשערנאביל 
מתנהג בהרחבה גדולה, כשעל שולחנו כלי כסף 
וכלי זהב. היה לו ל״מאור עינים״ עוד בן קדוש 
בשם רבי משה, ואף הוא היה מתנהג בהרחבה, 

ובסוף נסתלק מן העולם בדמי ימיו.
אי לכך, כשבאו לספר ל״מאור עינים״ שבנו 
המגיד מתנהג גם כן בהרחבה, וכביכול נהנה מן 
העולם הגשמי, אמר שהוא רוצה לראות בעיניו 

אם כנים הדברים, שהרי חושש הוא על נפש בנו 

שנותר לו כבן יחיד. ]לגירסא אחרת היה תחילת 

הסיפור כך: ה״מאור עמים״ מחמת דחקותו לא 

החזיק בביתו סוס ועגלה, אלא היו שוכרים לו כל 

אימת שהיה צריך לנסוע ממקום למקום. לעת 

זקנותו, כשהיה צריך לדרוש ברופאים ולהטלטל 

הרבה מרופא לרופא, ביקשו להשיג בשבילו סוס 

ועגלה לתקופת ממושכת. בסוף הביאו בשבילו סוס 

ועגלה שהיו שייכים לבנו המגיד זיע׳׳א. בתחילה 

לא רצו לגלות לו של מי הסוס והעגלה, כי חששו 

שיצטער על שבנו מתנהג בעשירות ומחזיק אצלו 

סוס ועגלה, אך כשעלה על העגלה, הרגיש בה 

קדושה, ושאל לדעת של מי היא. בלית ברירה 

סיפרו לו שהיא של בנו הקדוש[.  

עלה ה״מאור עינים״ לבית בנו והתחיל להוכיח 

אותו: הן שמעתי שאתה מתנהג בעשירות עם 

כלי כסף וזהב, ומה אתה זקוק לכל אלה? וכי לא 

די לך בתורה ועבודה? 

ענה לו בנו: ראה נא אבי! הגמרא במסכת כתובות 

)קד, א( מספרת על רבינו הקדוש שהיה מתנהג 

בעשירות גדולה, ואעפי״כ זקף עשר אצבעותיו 

כלפי מעלה בשעת פטירתו, ואמר: רבונו של עולם, 

גלוי וידוע לפניך שיגעתי בעשר אצבעותי בתורה 

ולא נהניתי אפילו באצבע קטנה. והנה לכאורה 

הדבר תמוה, אם לא נהנה מכל עשירותו אפילו 

באצבע קטנה, מדוע היה זקוק לעשירותו? אין זה 

אלא שיש דרך כזו בעבודת ה׳, והיינו שתהיה לו 

לאדם עשירות גדולה, ואעפי״כ לא יהנה מהעולם 

הזה אפילו באצבע קטנה.

כח
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רבינו כותב במאמרו שעל ידי הכנעה זוכים 

לתיקון מדת יסוד, ובאים לקבלת עול מלכות שמים, 

ועצה נאמנה להכנעה, הוא ביטול בכלל ישראל, 

שיבטל את עצמו בהכלל ישראל בתכלית הביטול, 

ויראה מעלת חבירו, ועל ידי זה נעשה קדוש, וכמו 

שדיברנו על הפסוק קדושים תהיו, ופירש רש"י 

ז"ל פרשה זו נאמרה בהקהל, רצה לומר שעל 

ידי דיבוק חברים הטובים, נעשה האדם מופרש 

ומובדל מכל התאוות והחטאים, וביותר מחטא 

הגאוה, שהוא מעין גילוי עריות רח"ל, שעל ידי 

חטא הנ"ל באים לידי פגם ברית קודש, כמאמרם 

ז"ל כל המתגאה וכו', ונעשה קדוש, ועל ידי פירוד 

מחברים בא לידי תאוה, וכמאמר הכתוב לתאוה 

יבקש נפרד.

אחד מהדברים הגדולים שייכים ביותר לחלק 
המעשה שבענין האחדות, יש ללמוד מהמעשה 

דלהלן )מפי המגיד הנודע רבי שמעון שפיצר שליט"א(:

חברים כל ישראל.

מעשה נפלא המלמד בינה על חובת הנתינה 
לאחרים גם אם זה על חשבון אחרים, כיון שגם 
הם מחויבים בדבר. אך תחילה נקדים לה אמרה 
שהיה מרגלא בפומיה דהחסיד רבי אליהו ראטה 
זצ״ל בשם ה'חזון איש' זצ"ל, וכה היה אומר: וויפל 
איד איז מען, וויפל מ׳טוהט פאר א צווייטן ]יהדותו 
של האיש הישראלי נמדדת לפי מה שהוא נותן 

לאחרים[.
ואל הסיפור: 

באחת השנים בערב הפסח, דאג ראש ישיבת 
רוז׳ין רבי יהושע ברים זצ״ל לספק את כל צרכי 
הפסח לאלמנה אחת שבעלה נפטר באותה עת 

ב

יסוד צדיק בשבעה נעלם מעין הברכה צדיק יסוד עולם.

כשמוע זאת אביו ה״מאור עינים״, אמר לו: 
״שמחתני בני שמחתני, שמח אני שזכיתי לבן 

קדוש כזה״.
ואכן בספר ״שיח זקנים״ הביא בשם האדמו״ר 
זיע״א,  מראחמסטריווקא  מרדכי  ישראל  רבי 

שקיבל עדות איש מפי איש עד המשב״ק של 
המגיד מטשערנאביל, שקודם הסתלקותו הגביה 
את עשר אצבעותיו כלפי מעלה כרבינו הקדוש 
בשעתו, ואמר: ״רבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך 

שלא נהניתי אפילו באצבע קטנה.

כט
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ונשארה לבדה עם שבעה יתומים. האלמנה שטרם 
התאוששה אז מפטירת בעלה, אמרה לראש 
הישיבה שמחמת צערה לא תוכל לערוך את 
הסדר לבדה. הרגיע אותה ראש הישיבה והבטיח 
לה שידאג להביא אברך אחד לערוך את הסדר 
בביתה. ראש הישיבה קיים את דבריו, ואכן דיבר 
עם אברך אחד שהבטיח לה לבוא לערוך את הסדר 

בבית האלמנה.
כשראש הישיבה הלך בערב פסח לבית הכנסת 
להתפלל, הודיע לבני ביתו שכפי הנראה יתמהמה 
קצת לאחר התפילה, כי ירצה לקפוץ לביקור קצר 
בבית האלמנה, לראות עם האברך אכן הגיע לערוך 
אצלה את הסדר. למעשה, כשראש הישיבה הגיע 
לביתה של האלמנה לאחר התפילה, ראה שהאברך 
עדיין לא הגיע. לא חשב ראש הישיבה פעמיים, 
והתחיל מיד לערוך את הסדר, קדש ורחץ, כרפס 
יחץ. חצי שעה קודם חצות גמר את הסדר, בירך 
את האלמנה ואת ילדיה בברכת גוט יו״ט, אץ ורץ 

לביתו להתחיל את הסדר מחדש.
בהגיעו לביתו, אמר לבני הבית שאין לו זמן 
לספר עכשיו מה אירע, כעת יתחילו בעריכת הסדר 
ולאחר חצות יספר להם. כשסיפר להם לאחר מכן 
על הסדר שערך בבית האלמנה, שאלוהו בני הבית: 
מהיכי תיתי שעשית את הדבר הנכון? הלא יש לך 
בית ומשפחה וביניהם ילדים קטנים שמחכים כל 
השנה לזה הלילה וכעת הם כבר עייפים ותשושים...

כמענה לשאלתם פתח וסיפר:
בצעירותי היינו אני וחברי נכנסים ויוצאים אצל 
ה'חזון איש'. פעם דיבר אתנו ה'חזון איש' על אודות 
תלמיד אחד שטרם בנה את ביתו והטיל עלינו 
המשימה למצוא לו זיווג הגון. עשינו כמצוותו ותוך 

זמן קצר נמצא לו זיווגו בסייעתא דשמיא. באנו 
ל'חזון איש' לבשר לו את הבשורה הטובה, והודענו 
לו שלעת ערב תיערך בע״ה שמחת האירוסין שלו. 
ה'חזון איש' אמר שהוא חפץ בכל לבו להשתתף 
אף הוא בשמחה זו, ושאל אם נוכל לבוא להודיע 
לו בשעת מעשה מתי להגיע כדי שלא יצטרך 
להמתין לחינם ולהתבטל מלימודו. הבטחנו לבוא 

להודיע לו.
כשהגענו להודיע לו, ראינו יושבים אצלו בעל 
ואשתו כשעל השולחן פרום דף גדול ובו רשימה 
של כל מיני סחורות, והנה הם עוברים על כל 
הרשימה ממעלה למטה, ושואלים על כל אחד 
ממיני הסחורות הטוב הוא למכירה אם לאו, וכמה 

אפשר להרוויח מכל אחד מהם.
עמדנו על מפתן הדלת והמתננו. בטוח היינו 
שה'חזון איש' יקדיש להם דקות אחדות ותו לא, 
שהרי אין המדובר כאן בשאלה של פיקוח נפש. 
בפועל ארכה פגישתם שעה ורבע, ובכל אותה עת 
ישב ה'חזון איש' והאזין להם ויעץ להם בשלווה 
ונחת. כשנסתיימה פגישתם, נעמד ה'חזון איש', 
ליווה אותם החוצה, ואז חבש את מגבעתו והודיע 

לנו שהוא הולך לשמחת האירוסין.
ויהי בדרך אמר לנו ה'חזון איש': בטח תמהים 
אתם, הלא בתחילה אמרתי לכם שאין לי רגע 
מיותר ולכן אני מבקש שתבואו להודיעני מתי 
להגיע, והנה עתה התמהמהתי כל-כך בשביל דברים 
שאינם נוגעים בפיקוח נפש. ועוד יש לכם לתמוה, 
שהרי רבים ממתינים לי ואיך הרשיתי את עצמי 

להתמהמה על חשבונם.
ובכן, אסביר לכם: האיש והאשה שראיתם 
עברו את מאורעות המלחמה והיו שבורים מאוד 

ל
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בלבם ובנפשם, כשבאו אלי, יעצתי להם לפתוח 
בית מסחר כדי להתחיל את חייהם מחדש, והיות 
שכסף ליתן להם בשביל סיוע בהקמת העסק לא 
היה לי, גמרתי אומר ליתן להם עצות כיד המלך. 
והיות שמדובר היה במצוה גדולה כל-כך, אמרתי 
בלבי שגם אתם וגם הממתינים לי בבית האירוסין 
מחויבים בה, וכיון שכן המשכתי להקשיב ולייעץ 
להם על חשבון זמנכם, כי בזה נטלתם אף אתם 

את חלקכם בקיום המצוה.
הפטיר ראש הישיבה ואמר לבני ביתו: אף אני 
עשיתי חשבון בעצמי, היות שיושבת אלמנה 
שבורה ורצוצה בביתה וזקוקה שיערכו אצלה 
את הסדר, אף אתם מחויבים במצוה חשובה זו. 
נשארתי אני לערוך את הסדר אצלה, ואתם נטלתם 
את חלקכם במצוה זו על־ידי המתנתכם מורטת 

העצבים.

יהי כבוד ה' לעולם ישמח ה' במעשיו.

לאור דברי רבינו על גודל צער השכינה כשצריך 
לצמצם את ההשפעה, וגודל השמחה והנחת רוח 
שיש להקב"ה אם האדם מתקן את מעשיו וגורם 
בזה לפתיחת שערי השפע והמשכת הישועות, 
נביא בענין זה מעשה רב המלמד איך צריך להתפלל 

ולבקש באופן של 'ישמח ה' במעשיו'.
המעשה היה אצל הרה"ק מהרי"א מזידיטשוב 
הרה״צ רבי יהושע העשיל  זי"ע כאשר בן בנו 
מחודרוב זצ״ל חלה פעם אנושות וכמעט שהגיע 
לשערי מות רח״ל. היה אביו הרה״צ רבי אלכסנדר 
סנדר ליפא מזידיטשוב זצ״ל נכנס ויוצא אצל אביו 
זיע״א ומבקש ממנו פעם אחר פעם  מהרי״א 
שימשיך רפואה לנכדו החולה. אך כמה שניסה 

לדבר על לב אביו ולתאר לו עד כמה מצב החולה 
מסוכן, לא ענה לו אביו אלא תפס בפלך השתיקה.

ויהי בחצי הלילה, והנה הגיע שליח בהול והודיע 
העשיל  יהושע  רבי  הנכד  הרופאים  לדברי  כי 
נמצא ברגעיו האחרונים, וחייבים לקרוע בעבורו 
רקיעים, כי אם לא עכשיו אימתי. הסבא הרה״ק 
מזידיטשוב היה נעול אז בעליה כדרכו בקודש 
לעסוק אז בעבודה נשגבה כשהוא סגור ומסוגר 
ואין איש רשאי להיכנס אליו, ואף לא בניו חביביו. 
התוועדו בני המשפחה יחדיו ונמלכו בדעתם כי 
הפעם בשל השעה הקשה, יוכלו להיכנס אליו 

באמצע עבודת קדשו.
שמו כולם עיניהם על הנכד הרה״צ רבי יהודה צבי 
מדאלינא זצ״ל שהיה אז צעיר לימים ואהוב מאוד 
על זקנו. מסרו לו את המפתח של דלת העלייה 
וביקשו ממנו שיעלה את גרם המדרגות ויפתח את 
הדלת. בעמדו ליד הדלת, בטרם פתח את המנעול 
עם המפתח שבידו, התחיל להסתפק בדעתו אם 
לפתוח אם לאו. בסוף החליט להשמיע קול שיעול 
כדי שישמע זקנו ויפתח את הדלת, ואכן זקנו 
הרה״ק מזידיטשוב הגיע מיד ופתח את הדלת. 
מיד עלה ברעיונו של הנכד ואמר לזקנו: ״באתי 
לומר לסבא כי הנכד רבי יהושע העשיל ב״ה יצא 
מכלל סכנה, ועל כן באתי לבקש מהסבא שיתפלל 

בעדו שתהיה רפואתו שלימה״.
למשמע הבשורה המרנינה אורו פניו של הצדיק, 
לקח כמה עלי תה, נתן אותם לנכדו הרה״צ מדאלינא 
ואמר שיכינו מהם כוס משקה עם סוכר ויתנו לחולה 
לשתות ובע״ה תוסר מחלתו. כפי שאמר הצדיק, כן 
היה. הלכו וטפטפו ממשקה התה לפיו של החולה, 

לי
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ומיד ראו שמתחיל להזיע, ולאחר כמה שעות כבר 
היה כאחד האדם.

כעבור יום נכנס אבי החולה רבי סנדר אל אביו 
הרה״ק מזידיטשוב לבשרו שהחולה ניצל ויצא 
ממוות לחיים. אמר לו אביו: צריך אתה ללמוד 
פרק בחסידות והדרכה מנכדי רבי יהודה צבי. תדע 
לך שכל פעם שבאת אלי לתאר בפני עד כמה 
המצב מסוכן, הוספת צער על צערי ולא יכולתי 
להתפלל לרפואתו, כי הדינים והצמצומים שלטו 
ולא מצאתי לי דרך לפלס דרכם. וכשהגיע רבי 
יהודה צבי לבשר לי הבשורה הטובה כי יצא מכלל 
סכנה, החייני ושמחני, וכך עלה בידי להתפלל בעדו 

ולהמשיך לו רפואה.
יסוד גדול ונפלא למדנו מכאן: כשבאים להתפלל 
לפני השי״ת, אין צריך לומר לו כמה המצב קשה 
ומסובך. הוא יודע זאת מעצמו. ולא לזה מצפה 
הקב"ה מאתנו, הקב"ה רוצה שניגש לתפילה 
בהכנעה מתוך כובד ראש, וכשנעמדים להתפלל 
לפני השי״ת, יש לפתוח ב׳׳מזמור לתודה״ - להודות 
ממעמקי הלב לה׳ על כל ההשפעות הטובות שהוא 
משפיע עלינו תמיד, וצינורות ההשפעה אינם 
נפסקים אף לא לרגע, ואחר כך אפשר ]וצריך[ 

להוסיף: רבוש"ע עד הנה עזרונו רחמיך ולא עזבונו 

חסדיך, ואל תטשנו לנצח.

הרה"ק בעל ה'יסוד העבודה' זי"ע המשיל זאת 

לאדם הטובע רח"ל, שאם אפשר להצילו בשערו, 

הדבר עדיף מאשר להצילו בידו, כי כשיתפסו אותו 

בידו, יתכן שהנטבע ימשוך איתו את מצילו וייטבעו 

גם שניהם רח״ל. כן הדבר לענין תפילה על החולה. 

הלא אם נחלה האדם, הרי זה מפני ששורים עליו 

דינים, ולכן צריך הצדיק להצילו בדרך עקיפה, כי 

אם יבוא להצילו על-ידי שיוסיף להבין עד כמה 

קשה מצב החולה, רק יתגברו עליו הדינים, ויקשה 

עליו להצילו. כאשר המצב באמת קשה עד מאד 

מתיישבים לסעודת מרעים, ומתוך אחדות ואהבת 

רעים אמיתית מברכים ומתברכים בברכת 'לחיים 

טובים ולשלום' ובכך יוצאים מדין לרחמים.

וכך חיבר גם רבי שמעון הגדול ממגנצא את 

פיוטו לשבת ]בזמר ברוך ה' יום יום[:

ַרֲחָמיו ּוְכרֹוב  ָמָלנּו. ּכְ ר טֹוב ּגְ רּוְך הּוא ֱאלֵֹהינּו ֲאׁשֶ ּבָ

יל ָלנּו. ]ועכשיו אפשר להוסיף ולבקש[  ֲחָסָדיו ִהְגּדִ

ּבֹור  דֹול ַהּגִ מֹו ַהּגָ יל ׁשְ נּו. ְלַהְגּדִ ה יֹוֵסף ִעּמָ ה ְוָכֵאּלֶ ֵאּלֶ

ְקָרא ָעֵלינּו. אכי"ר. ּנִ ְוַהּנֹוָרא ׁשֶ

לי
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אמרות ופנינים יקרים
מספה"ק ישמח ישראל

יסוד שביסוד ·  הכנה לשבועות  ·  דרכי קניני התורה ]ג[

יסוד שביסוד

תיקון מידת יסוד בכח השבת קודש
ע"י אור מופלא מנועם קדושת שבת קודש שיופיע לו 
ביקרו, זוכה לפקיחות עינים ולראיה האמיתית, כמוש"נ 

בתורתינו הק' ראו כי ד' נתן לכם 
את השבת, שזוכה לראות בעין 
פקיחא מי הנותן את קדושת 
רוממות  ערך  ויקרת  הש"ק, 
לראות  זוכה  וממילא  הש"י, 
לעומת זה מצבו השפל. וז"ש 
מדת  נגד  הוא  שבת  בתקו"ז 
יסוד, היינו אם חשבון המדות 
הוא מבינה, כי ע"י התבוננות 
וראי' אמיתית שזוכה בקדושת 
מצבו  באמת  רואה  הש"ק, 
השפל איך שנתרחק מאור פני 
מלך חיים ע"י חטא המר, ומגודל 
הכנעה ושבירת הלב שנגזר לבו 
לגזרים בכח עזר וסיוע מקדושת 

ש"ק זוכה לתקן החטא.

ויגש ד

בקדושת ש"ק זוכה לאמת וממילא הוא מתקן 
מדת יסוד שנקרא טוב.

בקדושת הש"ק זוכה לתקן מדת יסוד, כנודע עיקר 
הפגם נצמח מגיאות, וכמו"ש הזוה"ק גוף וברית כחד 

חשבינן, שממילא הוא פוגם ג"כ באוב"ק, ובקדושת ש"ק 
ע"י אור המופלא אור קדושת אמת שהופיע לנו ביקרו 
יודע נאמנה מצבו ומדרגתו הנמוך, וע"י הכנעתו מתקן 
עיקר שורש הפגם, וז"ש הזוה"ק שבת איקרי טוב, וכן 
הוא ברש"י ז"ל עה"פ קח טוב קבל הודי' אחת מאתנו 
שנאמר טוב להודות לד', והיינו 
טוב הוא מדת יסוד כמאה"כ 
אמרו צדיק כי טוב, ובקדושת 
ש"ק שזוכה לאמת ממילא הוא 
מתקן מדת יסוד שנקרא טוב.

שמות א

יסוד מכונה 'אל חי' שע"י 
טהרה נעשה דבוק בחי 

החיים.
אם זוכה לקדש ולטהר המוח, 
קדושות,  מחשבות  וחושב 
ועובד השי"ת בטהרה, נעשה 
דבוק ומקושר בחי החיים, כמו 
שנאמר )דברים ד, ד( 'ואתם 
זוכה  הדבקים בה' אלהיכם', 
כולכם  'חיים  בבחינת  להיות 
היום'... כי מדת יסוד נקרא בספרים הקדושים )זוה"ק 
ח"ג יא.( ֵאל חי )הושע ב, א( כנודע, וזוכה בזה לתקן 
ולקדש ולטהר המוח, וללמוד בטהרת המוח, ונעשה 
על ידי זה דבוק וקשור בחי החיים, וממילא גם הוא 
בבחינת חי, כמו שנאמר )דברים ד, ד( חיים כולכם היום.

חנוכה כח

 מדת יסוד מקשר נפש ישראל
בחבל נחלת ה'.

מדת יסוד היא מדת התקשרות, שמקשר 
נפש ישראל בחבל נחלת ה', וכמו שכתב 
האר"י הקדוש על מצות מילה שהוא 
סוד גילוי אלקות, צירוף 'מילה פריעה' 
מל-יה פרע-יה, שעל ידי העברת בשר 
הערלה זוכה ל'חכמה בינה ודעת', דעת 
היא התחברות כטעם וידע אדם ), על ידי 
אור הדעת שיודע ערך יקרת נפשו והחלק 
אלקי הטמון בקרבו, מחבר ומקשר את 

עצמו בחבל נחלת ה' בקשר אמיץ.

וירא י

לג
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מדת יסוד נקרא התקשרות מדת 'אל חי'.
אם נפש כי תחטא ומעלה מעל בה' והרבה לפשוע 
כל כך עד שפגם ח"ו באות ברית קודש במדת יסוד, 
וכנודע שמהחטא המר נתרחק מאור פני מלך חיים 
)זוה"ק ח"א סב.(, כנודע בספרים הקדושים )שם ח"ג 
יד. עג:( שמדת יסוד נקרא מדת התקשרות, מדת ֵאל 
חי )שם יא.(, עם כל זה אם לא במרד ובמעל ח"ו פגם 
באות ברית קודש... ומשים אל לבו עד כמה גרם בחטאו 
המר, וכי אין לו עתה שום מנוס ומפלט, אך בוטח בה' 
ובישועתו, ומאמין כי הקב"ה סולח ומוחל לכל ואינו פוסל 
תפילת שום בריה, ובאמונתו החזקה עושה תשובה על 
החטא הזה, הקב"ה חותר לו חתירה מתחת כסא כבודו 

ופושט יד ימינו לקבלו.

וירא ט מאמר א

על ידי קדושת היסוד זוכה לקשר ולחבר עצמו 
באור פני מלך חיים.

'מילה' כמו שכתב האר"י הקדוש )ע"ח שער לג פרק 
ג( שהוא בסוד גילוי אלקות 'מל יו"ד ה"א' )תיקו"ז סח.(, 
וכמו שכתב בסוד פריעה צירוף 'פרע יו"ד ה"א'. וזה 
הוא בעת המילה, ואחר כך כשזוכה האדם שמקדש 
ומטהר עצמו והמוח, ואיננו פוגם במדת יסוד, באות 
ברית קודש חותמו של מלך מלכו של עולם, שנקרא 
בספרים הקדושים )זוה"ק ח"ג יד. עג:( מדת התקשרות, 
זוכה לקשר ולחבר עצמו באור פני מלך חיים, כי אות 

היא בינינו ובין אבינו.

חנוכה כט

על ידי שחוסם לשונו מרע ודובר אמת, מתקן מדת 
יסוד.

אסרי לגפן עירה, 'גפן' הוא הקדושה )זוה"ק ח"ג 
קפט:(, 'עירה' הוא ההיפוך מהקדושה )שם(, שהוא 
הטומאה  ויקשור  שיאסור  רז.(,  ח"ג  )שם  האתון 
להקדושה... ולשוריקה בני אתונו, 'שורקה' הוא ישראל 
על דרך הכתוב )ירמיה ב, כא( ואנכי נטעתיך שורק 
)תנחומא ויחי י(, 'שרק' היא אותיות 'קשר' )תיקו"ז 
כה.(, שהטומאה נתבטל נגד עדת עם קודש, שהם 

מקושרים בחבל נחלת ה'. וביאור הענין, דנודע נקודת 
שורו"ק בוא"ו )שקורין באשכנז מלאפו"ם( היא בניקוד 
שם הוי"ה בחינת מרכבה ליסוד )שם ז:(, וכנודע מדת 
יסוד היא מדת התקשרות )זוה"ק ח"ג יד. עג:(, וזהו 
הרמז 'שרק' בהיפוך אתוון 'קשר'. כלו זרע אמת )ירמיה 
שם(, כנודע דברי הזוה"ק )ח"ג רכג:( גוף וברית כחד 
חשבינן )עי' שם ח"ב רעו.(, וידוע דברית המעור מכוון 
נגד ברית הלשון )ספר יצירה א, ג(, ואם חוסם לשונו 

מרע ודובר אמת, מתקן ברית המעור.

ר"ח אדר ב

 ·

הכנה לשבועות

אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה 
דיינו.

כי אבינו אב  כמה מעלות טובות למקום עלינו. 
בנו,  עלינו, במדת אמת שיש  זכות  הרחמן מלמד 
בהכרה שמכירים אנחנו שפל מצבונו. אמנם כן צריך 
להיות, ומה צדקותינו בזה, אך מצד חסדי ה' חשב זאת 
למעלה טובה. וזה הענין 'אילו קרבנו לפני הר סיני ולא 
נתן לנו את התורה דיינו', ונודע קושיית המפרשים. 
אך הענין הוא, במדת אמת שלהם, שהיו יודעים את 
מצבם השפל, שאינם מוכנים לקבלת התורה הקדושה, 
היו מאמינים כי לפי מעשיהם קריבת הר סיני לבד היא 
די חסד, והקב"ה ברוב חסדיו היה מקבל את שבירת 
לבם לרצון, כי אני שוכן את דכא, אתי דכא, והיו זוכים 

מזה לקבלת התורה.

פסח צה

ישראל שעמדה רגליהם על הר סיני פסקה 
זוהמתן.

עיין אבודרהם )סדר ההגדה ד"ה אילו( על מה שאמר 
בעל הגדה )כמה מעלות( אילו קרבנו לפני הר סיני ולא 
נתן לנו את התורה דיינו. ]מפני שפסקה ממנו זוהמא, 

לד
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כמו שאמרו חז"ל )שבת קמו.( כשבא נחש על חוה הטיל 
בה זוהמא, ישראל שעמדו על הר סיני פסקה זוהמתן, 
עכו"ם שלא עמדו על הר סיני לא פסקה זוהמתן[, 
היינו אם היו נשארים במעמד הזה, פסקה זוהמתן, 
ועיין שם. והנה רב יוסף ישב בתענית כל השנה )ב"מ 
פה. ומהרש"א שם(, בכדי להפסיק זוהמת הגוף, ובוודאי 

התורה היתה חביבה עליו 
כל  וכאילו  היום  כאילו 
שעה נתנה לו בהר סיני 
)ברכות סג:(, ועם כל זה 

מחמת רוב ]עניוות[ שלו 
)סוטה מט:(, אמר )פסחים 

סח:( אי לאו ההוא יומא 

דקא גרים, דמעורר הרצון 
לגמרי מנתינת התורה, 
כמה יוסף איכא בשוקא. 

חג השבועות אות א.

ספירת העומר, 
לטהרנו מקליפותינו 

ומטומאתינו 
ומזוהמתינו שלא 

לחשוק ולהתאוות 
לתאוות הבהמיות

וספרתם לכם ממחרת 
והקרבתם  וגו'  השבת 
מנחה חדשה לה', היינו 
הספירה  ימי  שבכל 
מכל  ישראל  נתרפאו 
תחלואיהם, ונטהרו מכל 
זוהמת המצרים הנדבק 

בהם, וכן זכר עשה לנפלאותיו לעד, וציונו במצות עשה 
של ספירת העומר, לטהרנו מקליפותינו ומטומאתינו 
ומזוהמתינו, היינו להזהר ולהשמר מכל רע, וכנראה 
זכו על ידי הימים והזמן להטהר ולהתרחק מטומאת 
מצרים, וכן משמע בזוה"ק )ח"ג צז:( )על( ]שהוא כעין[ 
ספירת נדה וזבה, היינו שלא לחשוק ולהתאוות לתאוות 

הבהמיות, ועל ידי זה היו מרוחקים מכל הלא תעשה 
שבתורה, לבל יעברו חוק התורה בקום עשה חלילה, 
אף גם שלא נצטוו עוד. וזה הפירוש אילו קרבנו לפני הר 
סיני ולא נתן לנו את התורה דיינו, היינו שנפסק זוהמתן, 
ועל ידי זה אם היינו נשארים במדרגה הזאת, היה על 
כל פנים צאתנו מעולם הזה כבואנו לעולם הזה, היה 
די לפנינו, שלא הרוחנו 
בבואנו לעולם הזה ולא 

הפסדנו.

שבועות ז

מצות הספירה 
בקדושה ובטהרה, 

הוא הכנה על 
קבלת התורה, לתקן 

השמיעה
איש  אשרי  אמת 
ך  י ת ו צ מ ל ע  מ ש י ש
ישים  ודברך  ותורתך 
)עזרת אבותינו(.  לבו  על 
פי המבואר בספרי  על 
המקובלים דחודש אייר 
וסיון המה בחינת אזנים 
דגולגלתא )עי' ספר יצירה 
ה, כא(. ובחדשים הללו, 

הספירה  מצות  ידי  על 
בקדושה ובטהרה, הוא 
הכנה על קבלת התורה, 
לתקן השמיעה. ואחר כך על ידי הספירה בטהרה, זוכים 
לחג השבועות הקדוש, נתינת התורה. וזהו ותורתך 
ודברך ישים על לבו, היינו שאחר כך יוכל לקבל התורה 
על לבו. ואולי זאת כוונת המדרש )שמו"ר כז, ט( שברתם 

נעשה עשו נשמע.

שבועות ו

סגולת פרשת בחוקותי היא ההכנה לשבועות 
שתכלה שנה וקללותיה ותחל שנה וברכותיה.

בזה שאנו קורין התוכחות שבתורת כהנים, אנו באים 
לידי יראה תתאה, יראת העונש, וממנה נבוא ליראה 
עילאה, ובזה יכלה כל הקללות, היינו המניעות שהיו 
להם עד עתה בלימוד התורה, הן מסיבות גשמיות, 
חסרון פרנסה ומקרים רעים רח"ל, הן מניעות רוחניות, 
בלבולי דעות הרהורי שטות, על ידי היראה כלים 
ונאבדים כל המניעות... על ידי שמיעתינו התוכחה 
בשבת קודם החג, אנו שמים על לב שכל זה באתנו 
על אשר לא שמענו ולא שמנו לב לדברי ה' ותורתו, 
ועל ידי זה אנו באים לידי יראה, וממילא תכלה שנה 
וקללותיה, וכנ"ל. והפייטן הוסיף תחל שנה וברכותיה, 
שיתחיל לנו מעתה שנה טובה וברכותיה, היינו כל 
ההכנות הנחוצים לנו להתורה הקדושה, למען נוכל 
ללמוד וללמד לשמור ולעשות, מתוך הרחבת הדעת. 
וממילא נכלל בזה, שיהיה לנו עתה בהתחלת החג 
הקדוש ישוב הדעת, ושנוכל לקבל על עצמנו ללמוד 
תורה ביראה ובאהבה ושמחה, ונזכה מחר אי"ה לקבלת 
התורה ממש, להיות התורה נבלעת בכל אברינו ודמינו, 

ולעשות רצונו ית'.

שבועות י

לה
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אמונה היא הכנה לנעשה ונשמע וקבלת תורה.
איתא בספר צרור המור על פירוש נעשה ונשמע, 
עיין שם דבריו הקדושים, כי העיקר רצון השי"ת, שנתן 
לנו התורה, ולא למלאכי מעלה, להראות שחפצו ורצונו 
רק בעשיית המצוות בגוף ממש, ולא כמו שחושבין 
הפתאים והרשעים ימ"ש, שהעיקר הוא רק מחשבת 

הלב לבד, תיפח רוחם.
ונוכל להעמיס בכוונתו, כי העיקר הוא האמונה, לבל 
לחשוב חשבונות רבים שביקשו בני אדם, לבקש טעמים 
טרם נעשה המצוות, ואם ח"ו לא נדע ונרגיש טעמו, לא 
נעשה המצוה, שזה הוא מינות רח"ל, רק צריך לעשות 
הכל כפי מצות ה', אף שלא נדע שום טעם, רק כי כן צוה 
המלך מלכו של עולם ית"ש, ומכח האמונה והבטחון בו 
ית"ש, וממעשה המצוות כההוא תורא דיהבינן עליה 
עולא בקדמיתא, נזכה לבא לחדרי התורה, ושיתגלה 

לנו טעמי המצוות מעט, כפי אשר נוכל להבין.

שבועות ט*

הכנה לשבועות הוא בחלק 'סור מרע' ובשבועות 
זוכים לחלק של 'עשה טוב'

הכל מודים בעצרת דבעינן נמי לכם. היינו שתעשו 
גם הלכם לה', ולכךמוכרח לעבוד אז את ה' גם באכילה 
ושתיה, שהוא מעניני הגוף, ולהעלות הכל לריח ניחוח 
אשה לה', כי זה הוא רבו יתיר דמשתכח על ידי החג 
הקדוש הזה... וכפי דברינו, להיות בחינת סור מרע, 
נוכל לזכות על ידי הספירה, כאשר היה אז, אבל בחינת 
עשה טוב, לתקן ולהעלות הכל, זה אי אפשר רק על ידי 
חג הקדוש הזה, זמן מתן תורתנו, שנתעורר בו מחמת 
הזמן קודש, בבחינת שנה מעולם שנה נפש )ספר יצירה 
ו, א(, אור אלקי השופע עלינו מקדושת קבלת התורה... 

וכדברינו אלה מבוארים בזוה"ק )פר' אמור( ובתיקוני 
זוהר )לט.(, כי ביום הזה זוכים לרמ"ח מצוות עשה, 

והלא תעשה כבר זכינו בימי הספירה, כנ"ל.

שבועות ז

בשבועות נדון העולם על שלא השלימו עצמם 
בתורה ומצוות כראוי

כמו דבראש השנה הוא יום הדין על כל באי עולם, מי 
יחיה ומי ימות חלילה בגשמיות, כן בחג הקדוש העצרת 
הזה, הוא יום הדין מכל עניני פרנסת וחיות הנפש, ואת 
מי להיות לו לעזר ולסעד, שיהיה ביכולתו ללמוד בתורת 
ה' בדעת צלולה, ולאסוקי שמעתא אליבא דהלכתא, ועל 
ידי ההלכה שיזכה לברר לאמיתה של תורה, ירומם כל 
הדברים השפלים, וכמבואר בהאריז"ל ה'ריעו ל'ה' כ'ל 
ה'ארץ )תהלים ק, א( ראשי תיבות 'הלכה', כי בבירור 
הלכה ירומם לה' כל הדברים הארציים... וכמבואר בשל"ה 
הקדוש בשם התולעת יעקב, עיין שם, ]וזה לשון השל"ה 
הקדוש )מס' שבועות נר מצוה אות ט( וזה לשון התולעת 
יעקב )דף נח( ודע כי כמו שבראש השנה רצה הקב"ה 
להשגיח ולדרוש מעשה בני אדם כו', כן רצה ביום מתן 
תורה, שהוא מורה על חידוש העולם, להשגיח ולדרוש 
על מעשה העולם, ולדונו על פירות האילן כו', וכבר 
בארנו כי הפירות ההם הם הנשמות הפורחות מאילנו 
של הקב"ה )זוה"ק ח"א רכו:(, והעולם נידון ביום זה על 
התורה שנתנה בו, שבטלו עצמם ממנה, והוא אמרם 
על פירות האילן, שלא השלימו בתורה ובמצוות כראוי 

וכו' )עי' שם ט. פע"ח שער חג השבועות פרק א([.

שבועות י

 ·

דרכי קניני התורה ]ג[

היראה היא המפתח להכנס בחדרי תורה
מפתחות רומזים ליראה כמאמר חז״ל מי שיש 
בו תורה ואין בו יראת שמים דומה לגזבר שמסרו לו 
מפתחות הפנימיות ומפתחות החיצוניות לא מסרו לו 
בהי עייל׳, כי היראה היא המפתח הגדול לכנוס בחדרי 
תורה, ולסבב את עצמו באור מקיף מאור תורה הקדושה, 
ולהתבונן בסודותיה. אשר לא כן הוא הלומד בלי יראת 

לו
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שמים, אז הוא אינו נכנס בהתורה, התורה הקדושה 
אינה נכנסת בו, והמה נפרדים זה מזה.

תזריע ג

ע"י אהבת ריעים והכנעה לא ישלוט הרע בתורה 
שלמד

שלום רב לאוהבי תורתך ואין למו מכשול, היינו 
אוהבי התורה המחזיקים ומתמידים בה יומם ולילה וכל 
תהלוכותיהם הוא בה, וכאשר יראו לנפשם לבל ישלוט 

עין הרע בהם על כח קדושת 
התורה אשר בם, וכאשר הי' 
בלוחות הראשונות על שהיה 
בפרסום כמאמר חז"ל, רדפו 
אחר השלום והריעות ומבטלין 
את עצמם זה בפני זה ואף לפני 
קטנים מהם, ובזה נשמרים הם 
מעין הרע ר"ל, וזה שלום רב, 
וריעות  שלום  הרבה  פירוש 
ואהבה, לאוהבי תורתך, ועי"ז 
אין למו מכשול, רק יגברו חיל 
זעיר  ומאן דאיהו  ד',  בתורת 

איהו רב.

יתרו ג

אחדות הוא העצה לקבלת 
התורה

ויענו כל העם יחדיו ויאמרו כל 
אשר דבר ה' נעשה. עפ"י מ"ש 

במד"ר בכל המסעות כ' ויסעו ויחנו נוסעים במחלוקת 
וחונים במחלוקת כיון שבאו כולם להר סיני נעשו חני' 
אחת הה"ד ויחן שם ישראל נגד ההר ויחנו אין כתיב 
אמר הקב"ה הרי השעה שאני נותן התורה לבני, והיינו 
שכל העם ענו ואמרו "יחדיו", שהעצה והכנה לקבלת 
התורה שנהיה כולנו יחד בעצה אחת ובאגודה אחת 
ובלב אחד כאיש אחד, וע"י אמצעות האחדות ויאמרו, 

עתה נוכל לומר ולקבל עלינו כל אשר דבר ד'.

יתרו ז

העמל ויגיעה בתורה גורם לקיום התורה
אם בחקותי תלכו, ופירש״י ...שתהיו עמלים בתורה. 
אולי המכוון ברש״י ז״ל עפ״י דברי התוספתא אדם 
שלומד תורה ואינו עמל בה דומה לזורע ואינו קוצר, 
היינו כי העמל והיגיעה בתורה גורם לקיום התורה, 
ושתצמיח פרי בעתה ויקצרה, שיזכה ממנה למדות 
טובות שזה ענין הקצירה מפרי התורה. וע"י אתערותא 
דלתתא בעמל התורה שעל ידו 
הוא זוכה לקצירה בתורה, זוכה 
לגרום ברכה ושפע מלעילא.. 

ויזכו לקצירה ברב ברכה.

בחקותי א

יגיעה ועמילות בתורה
ע"ד שאמר אדמו"ר הזקן 
מווארקא זצללה"ה עה"כ וירא 
מנוחה כי טוב ואת הארץ כי 
נעמה ויט שכמו לסבול, היינו 
מנוחה, היא התוה"ק, שהיא 
טוב בעצם, ואת הארץ, היינו 
הארציות והגשמיות, כי נעמה, 
ולא  נעים  בחינת  רק  שהוא 
ויט שכמו  בבחינת טוב, ולכן 
אם  אף  התורה,  עול  לסבול, 
אינו מרגיש טעם מאור התוה"ק 
מ"מ הוא יסבול ויקיים וילמד 
התוה"ק, וכמו שאמרו חז"ל לעולם ליגרס איניש אע"ג 
דמשכח ואע"ג דלא ידע מה קאמר שנאמר גרסה נפשי 
וגו', כי הלומד בתורה ומבין ומכיר בפילפול וסברת התורה 
ומתענג בה לזה לא יקרא הלימוד עבודה ויגיעה ועמל, 
כי בזה שאדם נהנה ושמח לא ייעף ולא ייגע, משא"כ 
הלומד מתוך טירוף הדעת אף שאינו מבין בה טעמה, 

אצל זה נקרא יגיעה ועבודה ועמל.

נשא ד

ללמוד רק למען שמו ית' והלומד 
בשביל כבוד המדומה אין לו 

מאומה מהתורה הזאת.

ולחם עצלות לא תאכל, התורה הקדושה 

נקראת לחם, כד"א לכו לחמו בלחמי, 

וכשאדם לומד התורה הקדושה לכבוד 

המדומה, ולפניות וגיאות ח"ו אז נקראת 

לחם עצלות, לחם כזאת לא תאכל, הנפש 

הקדושה אין לה מאומה מהתורה כזאת, כי 

לא תגרום בזה נחת רוח להבוית"ש כאשר 

עם לבבם. ד' יחיינו ויקיימנו בעוה"ז, ונזכה 

עוד ללמוד תורה הקדושה למען שמו ית', 

וללמד את ישראל דעת לעבוד את ד'.

פסח כד

לז
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ללמוד גם כשאינו מרגיש נועם דברי התורה ויזכה 
להרגיש אח"כ.

זאת עבודת משפחות הגרשוני, היינו מי שהוא ח"ו 
נגרש מנחלת ד', ואינו מרגיש צוף נועם דברי התוה"ק, 
מ"מ יעבוד עבודתו עבודת הקודש כחמור הרובץ תחת 
משאו, ועי"ז יזכך נשמתו ויזכה להרגיש נופת צוף וכל 
טעם בדברי התוה"ק ובקיום מצות ד' ית' ...וז"ש הכתוב 
זרח בחושך אור לישרים, היינו גם בעת החשכות הגדול 
שאין מרגישים טעם בדברי התוה"ק, מ"מ זרח אור 
לישרים, ר"ל ע"י עשייתם המצות אף שהם עליהם 
לעול ולמשא וכנ"ל זוכים להרגיש טעם עריבות בדברי 

התורה הקדושה והמצות, ונזכה לאור האמיתי.

נשא ד

...שחוב קדוש מוטל ללמוד תורה אפי' בלא דעת, 
כמאחז"ל לעולם ליגרס אינש וכו' ואע"ג דלא ידע מאי 
קאמר, היינו אפי' בלא דעת, שהתוה"ק הוא סמא 
דחיי, ואפי' בלא דעת מרפא את תחלואי נפשו, כמו 
מי שנחלה חולי הגוף ושותה מי רפואות, אף שלא ידע 
החולה מהות ואיכות הרפואה, עכ"ז מעלה לו ארוכה 
ומרפא לכל תחלואיו, וז"ש יעסוק בתורה וע"י הלימוד 
הזה זוכה להיות בחי' שונה הלכות, נצחו מוטב, היינו 

שאם זוכה עכ"פ ללמוד אפי' בלא דעת מוטב, שבוודאי 
ינצח אותו עם כח התורה הק'.

ויגש י

העניו והשפל זוכה לכוון לאמיתה של תורה
ובאמת כן הוא אם האדם הוא עניו ושפל ובטל זוכה 
לכוון הלכה לאמיתה של תורה, יען כי כל כוונתו הוא רק 
לשמים, ולגבי עצמו בטל ומבוטל, יהי' עמו מה שיהי', 
וכעין אומרם ז"ל איזהו חסיד המתחסד עם קונו, אז 

הוא זוכה וד' עמו, והלכה כמותו, ולכן הלכה כב"ה.

שבועות ב

המשפיל עצמו זוכה לתורה
ותתצב אחותו, היינו התורה שנקראת אחותו עדה"כ 
אמור לחכמה אחותי את, אם היא מתייצבת, מרחוק 
לדעה, היינו הת"ח שנקרא דעה, העצה, מה יעשה 
לו, שישפיל עצמו בחי' מה וזה עצה להשיג התורה. 
ובפשוט מבואר כי מים הוא תורה, מה מים מניחין 
מקום גבוה והולכים למקום נמוך אף ד"ת כן, הן אמת כי 
בהר יש ג"כ מים אבל אין נשארין שם כי משם יורדים 
למקום נמוך, וכיון שמשפיל דעתו אז זוכה לתורה, ולכן 
הת"ח נקרא דעה, כי לומד התורה שנקראת תורה ע"ש 
שמורה הדרך איך להתנהג, עדה"כ את מי יורה דעה, 

ללימוד התורה נחוץ יראת הרוממות ואיך לזכות לזה

ועתה אם שמוע תשמעו וגו' והייתם לי סגולה וגו' ובפרש"י בשם המכילתא ועתה אם תקבלו עליכם יערב לכם 
מכאן ואילך שכל התחלות קשות. היינו לחזק לב בני ישראל טרם גשתם לקבל התורה הקדושה, ואורייתא בלא 
דחילו ורחימו לא פרחת לעילא... למען לחזק לבם לבל ירך לבבם, איך אפשר לבו"ד קרוץ מחומר מחולל בעון 
לזכות ליראה ומה גם ליראה עילאה, הגיד להם משה רבינו ע"ה הלא אתם בעיניכם ראיתם אשר עשיתי למצרים, 
היינו כל המכות והאותות והמופתים כ"ז לא הי' רק למען תבואו לאמונה שלימה ולידיעה אמיתית אשר ברא 
בר נש ונפח בו נשמתא דחי' ואית שליטא עילאה... הרי עיניכם הרואות עד כמה המלך חפץ ביקרכם, וחושב 
מחשבות לעזרת בניו לבל ידח ממנו נדח ח"ו, ומסייע בסיוע שיש בו ממש להבא לטהר, רק מבקש התחלה כל 
שהוא כחודו של מחט, ורק זה ההתחלה קטנה היא קשה, אבל אח"כ ברוב רחמיו וחסדיו הוא מסבב סיבות 

להרים קרן היראה לכ"א, ויערב עליכם הדבר כי תראו בעיניכם הכל.

יתרו ב

לח
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ולומד הדעת מתוך התורה, ודעת א"א להשיג כ"א ע"י 
הכנעה, שיודע שאין לו בעצמו כלום, רק אתה חונן לאדם 

דעת מאוצר מתנת חנם, ועי"ז נותן לו השי"ת דעת.

שמות ז

ע"י לימוד תורה בהכנעה יכול להיות מרכבה 
והיכל לשכינה

ותתצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו, פסוק 
זה כולו ע"ש שכינה נאמר, השכינה היא מדת מלכות, 
היינו שכל הפסוק הזה הוא עצות איך להמשיך על 
עצמו ע"י התורה הק' מלכות שמים, ולעשות עצמו 
מרכבה והיכל לשכינה ולהשכין השכינה בארץ ע"י עסק 
תורתינו הק', וכדברי הב"ח או"ח עיי"ש, והכל הוא ע"י 
הכנעה ושפלות שקודם הלימוד ושל אחר הלימוד, וע"י 
נפשי כעפר לכל תהי' זוכים לפתיחת הלב בתורה, ולידע 
שעדיין אינו יודע עוד, ולכסוף ולהתאוות להבין עמקי 
סודותי', וזה ותתצב אחותו לשון חיבור, ותתצב דורש 
בגמ' שם על השי"ת, אחותו היא חכמה, אמור לחכמה 
אחותי את כהנ"ל, וחכמה היא כח מה, כי ע"י כח מה 
זוכין להתורה, היינו שתדע כח מה יש בכוחך, עם כח מי 
אתה חי, וזה אמור לכח מה אחותי, שעי"ז זוכה להתורה 
ולשכינה וכנ"ל, כי אורייתא וקוב"ה וישראל חד הוא, 
וכמו"ש חז"ל אני את דכא, וכן התורה שהוא שכל אלקי 
מהקב"ה אוהבת הכנעה, וחכמה מוחא איהי מחשבה, 

כמו"ש בתקו"ז חכמה מוחא, וזה "מחשבה, "חשב 
"מה, שנחשב בעצמו למ"ה ועי"ז זוכים לחכמה וכנ"ל.

שמות ז

תפילה קודם ואחרי הלימוד
צריך להתפלל להשי"ת שיחננו בינה דעה והשכל, 
וזה ברכות התורה לידע שהדעת היא מאת השי"ת, 
ואחר שלומד וזוכה לידע צריך ג"כ להתפלל ולהודות 
להשי"ת שזיכהו לידע כי הדעת בא לו מאת השי"ת, 

וזה שאנו אומרים בברכת התורה 'יודעי שמך'.

שמות ז

לכל אחד יש חלק בתורה
נודע מה שאמרו הדורשי רשומות "ישראל נוטריקון 
יש ששים רבוא אותיות לתורה, שיש לכל אחד ואחד 
מישראל חלק בהתוה"ק, וזהו שאנו אומרים ותן חלקינו 
בתורתך, ועם כח התורה הק' נוכל להמתיק כל הדינים 

והגבורות.

ויחי ד

ברוך המקום ברוך הוא ברוך שנתן תורה לעמו ישראל. 
תורה נקראת ע"ש שמורה דרך איך לעבוד את ד' ובאיזה 
דרך ישכון אור ד', וכנגד ארבעה בנים וכו', שנתן תורה 
לעמו ישראל לכל אחד ואחד לפי מדרגתו, למען לא 

ידח ממנו נדח, ולבל יאבד ניצוץ מישראל.

פסח קיב

לט



לעילוי נשמת
א"מ הרה"ח ר' בנימין ב"ר מאיר דב ז"ל

רכניצר
נלב"ע ז' תשרי תשפ"א
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