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קבלת עול    – שם כבוד מלכותו    ברוך 
 ו מלכות 

כל אחד ואחד   ין: למה אהיתה  מקודם  שאלהה

' לבחינת  הוא    אם'?  ואהבתמגיע  ברוך  הקדוש 

 להיות   צריך  היה',  ואהבת  -  ישראל  שמע'  כותב

  ישראל   שמע  אומר  שאדם  שאחרייקרה,    שכך

' לבחינת  יגיע   מכירים  אנחנו  והרי'.  ואהבתהוא 

 ויותר , ישראל שמע שאומרים אנשים וכמה כמה

;  להם  קורה  לא  דבר  ושום,  ביום  אחת  פעם  מאשר

 מדוע?   

עכשיו    כי :  ומר א  הזקן"ר  האדמו  אז כדי להגיע 

  עול   קבלת  ידי   על  להיות  צריך',  ואהבתלבחינת '

כבוד  ענין  שזהו .שמים  מלכות שם  "ברוך   :

קודם   לומר  שהצריכו  ועד"  לעולם  מלכותו 

  ועד״   לעולם  מלכותו  כבוד  שם  ״ברוך  '.ואהבת'

 השלטון  על,  האלוקית  המלכות  על  מדבר

באופן שמיים  מלכות  עול  קבלת  על,  האלוקי  ,

. שלה  הפשוט  אופןאחר מאשר באהבה בלבד ב

של    העניין.  אחרא  סטרא  לאכפיא  ענין  והיינו

שמי מלכות  עול  את   יםקבלת  לכפות  משמעו 

אחרא, את הצד האחר; לכפות אותו עד    הסטרא

לאיז  יגיע  שהוא  כך  דהיינו:   שינוי.  שהוא  הכדי 

 בטל(,  ד,  ב)אבות    רצונו״  מפנירצונך    ״בטל

ביטול הרצון גשמי, הוא בחינת   -  כלומר רצונך,  

 עבודה וקבלת עול מלכותו יתברך. 

 

 

 

 ביטול של תודעה

, שהוא  צד  יש?  שמיים  מלכות  עול  קבלת  זה  מה

קבלת עול מלכות שמיים שיש    שלמדבר עליו,  

הללו  שהדברים  לפני  אבל  מעשי.  ביטוי  לה 

מעשי   לביטוי   עומד  אני  כרגע  שהרי  -מגיעים 

עשייה או   שהיא  איזו  מבטא  ואינני  התפילה  בתוך

דבר   לאותו  מעבר  בפועל    צריך   אני  -תוצאה 

פנימית;    להגיע החלטה  של  עניין  לאיזה 

בהתבוננות   לא  היא  הזו  הפנימית  וההחלטה 

עליונים,    טהורה בעולמות  בהסתכלות   אלאאו 

.  שמיים  מלכות  עול  קבלת  את  בתוכה  כוללת  היא

: קבלת  בפשטות  היא  שמיים  מלכות  עול  קבלת

  לי   שאין  בבחינה  לאביטול הרצון שלי.    היאעול,  

ושונה, אלא  בכלל  רצון   של , שזו מדרגה אחרת 

  הזה   האחרמפני שיש מישהו אחר.    רצוני  ביטול

 שאני   זה  או,  ממנו  מפחד  שאני   זה  להיות  יכול

רצוני  אותו  מכבד מבטל  כשאני  מוכן   -.  אני 

  מאיים  כשאדםלי לעשות.  יאמרולעשות כל מה 

לא    זה.  רצונו   מפני  רצוני  מבטל  אני,  באקדח   עלי

מפני שאני מסכים איתו, או שאני מעריך אותו, 

הפשוט    פה  יש אבל     את   מבטל  שאניהמושג 

  רוצה   רק   אני.  עליי  עולו  את  מקבל  שאני,  רצוני

זה מין    רצונו׳  ש׳ביטול  נראה   זה  לפעמים,  לומר

גדול   בתור   רצונו׳  ׳ביטול  -דבר  עומד  שאני  זה 

לקופת חולים ואיזו אחות אומרת לי: תלך ימינה,  

תלך שמאלה, תתלבש, תתפשט; זה גם כן ביטול  

 רצוני. 

'ואהבת', צריך להיות על ידי   קבלת עול מלכות  כי כדי להגיע עכשיו לבחינת 
שזהו ענין: "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד" שהצריכו לומר קודם    שמים. 

'ואהבת'. והיינו ענין לאכפיא סטרא אחרא. דהיינו: ״בטל רצונך ביטול הרצון  
 גשמי, הוא בחינת עבודה וקבלת עול מלכותו יתברך.  
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לגבי כניסה למקום כזה   להסביר  רוצה  שאני  מה

שאני  - עצמי.    לפני  את  מבטל  כבר  אני  נכנס 

נעשה   בפועל,  עושה  שאני  מה  בפועל,  הביטול 

בזמן מסוים. אבל הביטול במהות, הוא בזה שאני 

הוראות  לי  יתנו  שבו  למקום  נכנס  שאני  יודע 

את   למלא  מראש  עצמי  על  מקבל  ואני  שונות, 

נוחה כלל   ההוראות הללו. לפעמים דעתי אינה 

 נכנסתי  אני  אבל,  לעשות  לימכל מה שאומרים  

 הרבה  לגבי  נכון   זה.  רצוני  ביטול  של  כוונה  מתוך

, שיש  חייהם  בתוך  עושים  שאנשים  דברים  מאוד

  במשמעות  רצון  ביטול  של  הזה  הענייןאת    שם

. האחר  של  מרותו  קבלת  של ,  פשוטה  הכי

 שמיים׳  מלכות  עול  ׳קבלת,  הזאת  ומהבחינה

את    פנימית  הסכמה  אותההיא   מבטל  שאני 

 רצוני, שאני עושה מה שיאמרו לי לעשות. 

עומקה,    ההסכמה  הזו,    היקפה הפנימית 

אחרי  ההתבוננות  של  המסקנה  הםורצינותה,    ;

הז ההתבוננות  בהתבוננות   וכל  לי  די  לא 

להתבוננות  להגיע  צריך  אני  בלבד,  במופשט 

יותר   הרבה  בצורה  התבוננות  שהיא  אחרת 

ההתבוננותכלומרממשית.   המופשטת,   , 

שבשמיים    בגדולת  ההתבוננות דבר  היא  ה', 

גבוהות אמר  שהוא  וכמו מעל.   לנשמות   ,

 כל  את  ליצור  כדי  מספיקה  הזאת  ההתבוננות

בשביל אדם   אך,  להיווצר  שצריך  הרגשי  העולם

פחות  הרבה  החלטה  לעשות  צריך  אני  אחר, 

עם   אבל   קרובה  יותר  הרבה  משמעותעליונה 

מלכות    -  אליי עול  עצמי  על  מקבל  שאני  והיא 

שמיים, את כבוד מלכותו. אני מקבל על עצמי,  

ולכן אני נכנס לתוך קבלת העול, לתוך ההבנה  

ותחת  מרות  ותחת  עול  תחת  נמצא  שאני 

לנהוג עכשיו    מבטיח פנים    משמעת, ואני על כל

הזאת.    הייתה   הזאת  ההבטחה  אילובצורה 

  דבר   הייתה  היא,  החיים  לכל  אחת  פעם  מועילה

על  גדול ההבטחה,  על  פה  מדבר  הוא  אבל   .

פנים    -התחושה   כל  על  על    מסכיםאני  לקבל 

 עצמי עול מלכות שמיים. 

 זאת   -  גשמי׳  הרצון  ׳ביטול,  העבודה  היא  זו

רוצה   אניש   אומרת אני  דברים,  מיני  כל  רוצה 

הכול, וקבלת עול מלכות שמיים היא שאני יודע 

   .שלי הרצונות על מוותרשאני 

 
 עם בלא מלך אין

על    מדוע.  עם׳  בלא  מלך  ד׳אין מדבר    כך הוא 

 שהמלכות  משוםדווקא?    מלכותשזה קבלת עול  

שלמלך יש עם. מלך בלי עם הוא לא   בכך תלויה

מלך. המושג של המלכות איננו יכול להיות קיים 

  בכך   קשור  המלך  של  המושג.  מבודדת  כהפשטה

למלך,   ומציית  שנשמע  מישהו    אין   כאשרשיש 

  המלכות   מושג.  המלכות  של  מושג  אין,  כזה  דבר

שמתייחס  שאת  ביתר,  במיוחד  הוא מושג    אל , 

אדם יחסים  מערכת בן  למשל,  כן,  שאין  מה   ,

  בפני   גם  עקשן  להיות  יכול  אדם  בן.  עקשן  שהוא

, הוא איננו זקוק לאחרים כדי להיות עקשן, עצמו

במקום ובאופן    אלאמשמעות    אין  למלכותאבל  

 שיש עם. 

עוממות.    הוא  ׳עם׳ .  עוממות  גחלים  כמו לשון: 

; במקום אחר הוא מסביר  לעם  שייך  דווקא  המלך

זה   שייכת  גדולה  בהרחבהאת  איננה  . המלכות 

בניו.   לגבי  "מלך"  אין  קרובים,  אנשים    סוג לגבי 

 של  סוג  אותולא    היא,  המלכות  של  המרות

החלק של   הזו  שבמרות, משום  האבהית  המרות

מלך בלא עם׳. לשון: עוממות. שהוא יש ודבר, ואף על פי כן מבטל רצונו    ד׳אין 
וביטול רצון  מכל וכל. וכל דבר שאינו בביטול הרצון, אינו נקרא עבודה כלל.  
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כ בכלל.  מקום  תופס  איננו    אני   אשרהאהבה 

, זו לא קבלת עול  רצונו  את  ועושה  מישהו  אוהב

מלכות. קבלת  של  מובן    כות מל  קבלת באותו 

,  כלומר,  מלכות  אלא  לי  אין  כאשר  דווקא  היא

 שלטון. 

יש ודבר, ואף על   שהוא, כלומר,  עוממות״  ״לשון

וכל.   מכל  רצונו  מבטל  כן   אומרת   זאתפי 

שהוא עומם. הוא איננו זוהר    כךעומד על    שה׳עם׳

  או   גבוהה   נשמה  לו   איןכזוהר הרקיע, הוא עמום, ו

  על   ואף  -  גדול   במרחק   נמצא  הוא   אלא,  עליונה

  זה ; מזה נוצרת מלכות.  מרות  מקבל  הוא  כן  פי

'   בדרגה   הביטול'.  ודבר  יש   שהואמשמעות 

',  יש   לא' ל  להיות  הופך  כשהוא,  יותר  הגבוהה

 שייך   - כשהוא מבטל את מהות עצמו מבפנים  

 מדרגת.  המלכות  למדרגת  לאלמדרגה אחרת, ו

, ואני לעצמי  קיים  ואני: אני משהו,  היא  המלכות

.  עול  מקבל  אני  כן   פי  על  ואף   -לעצמי    חשוב  אולי

קבלת העול? קבלת העול   מהי הדרגה הזו של 

וכל'    מבטל'  שהוא  היא מכל  רצונו   שאני   -את 

 . הוראה כל לקבל עצמי את ומכין  מוכן 

  נעשה '  ה  דיבר  אשר  ״כלשל    העניין  כל,  בעצם

  עול   קבלת  של  העניין  זה(  ז,  כד  שמות )  ונשמע״

פירושו  נעשה״' ה דיבר  אשר ״כל. שמיים מלכות

 אני  כך  אחר,  עושה  שאני  מראש   חותם  שאני

 -  לעניין  שייך  לא  זה  אבל,  לי  שיגידו  מה  אשמע

כל  לקבל  מראש  הסכמתי  כבר  שאני  מפני 

 הוראה. 

למי   להביא   אם האלה,  הדוגמאות  את  שוב 

זה,   את  קרא  לא    אלושפעם  מאוד  טפסים 

  לבתי   שנכנסים  שאנשים  הטפסים  -ם  סימפטי

 בערך   כתוב  הזה  בטופס.  עליהם  חותמים  חולים

', משום שאחרת מסכים  אני  לי  שיעשו  מה  כלש'

 החולההרופא יכול להיכנס לכל מיני האשמות.  

,  העול   את  עצמו  על  מקבל  שהוא  מראש   מודיע

  נכנס   אניהוא יקבל על עצמו.    לו  שיעשו  מה  ושכל

  עכשיו ,  מרות  מקבל  שאני  חותם  ואני  למקום

 כך   לי  לעשות,  אותי  לגזור,  אותי  לחתוך  אפשר

 ודאי, שברצוני הטוב מצד עצמי אני ו דברים  וכך

. זו הייתה קבלת אותם  לעשות  מסכים  הייתי  לא

שהייתה לפני שהתחיל איזה טיפול, אני    המרות

יודע  רק  אני  לי,  לעשות  הולכים  מה  יודע  אינני 

  העניין .  לעשות  שהולכים  מה  לכל  מסכים  שאני

'  הזה לו  קורא    מכל   רצונו  לבטלהוא מה שהוא 

 '.  וכל

 

 הרצון   וביטול   עול   קבלת 

 

 'טוב עשהו מרע סור' ב בביטולה'  עבודת

נקרא    וכל אינו  הרצון,  בביטול  שאינו  דבר 

  מתוך   נעשית  שאיננה'  ה  עבודת  כלעבודה כלל.  

עבודה.    -  הרצון  ביטול נקראת  ה'    עבודתלא 

על   אין    כךבנויה  ואם  עול מלכות,  שאני מקבל 

להיות   יכול. עבודה נקראת איננה זוביטול הרצון 

שבמקרה גמור אני עושה מה שהקדוש ברוך הוא  

לי  כשמזדמן  אותו.  עובד  אינני  אני  אבל  רוצה, 

מישהו  אחרי  הולך  אני  אם  הבדל  יש  ללכת, 

הסכמתי   ואני  אותי  מוליך  שהוא    ללכת משום 

לבין     במקרה   הולכים  אנחנו  שבו  מקרהאחריו, 

 לאותו  יחד  הולכים  אנחנו  כאשרלאותו כיוון.    יחד

  כך , ולכן אין ברותזו לא קבלת עול ולא מ  -  כיוון

  משום   דבר  איזה  עושה  אני  אםעניין של עבודה.  

, אותו  לעשות  לי  שמתחשק   או  בדעתי  עלה  שהוא

, וממילא עבודה  של  ולבחינה  לגדר  שייך  איננו  זה

אני לא עובד את    -זה כך    אם לא של עבודת ה'.  

 ה'. 



6 
 

 

: נאמר, מישהו  נעימות  די  שהן   אחדות  מצוות  יש 

יכול להיות להוט אחרי חמין, עובדה שיש אנשים  

ואפילו  חול,  ביום  אפילו  חמין  וקונים  שהולכים 

כשר.   איננו   חמין  אוכל  אני  כאשרכשהחמין 

לי    בשבת טעים  זה  שבמקרה  לא    -מפני  אני 

נעשה על ידי מקיים מצווה, אני במקרה בן אדם 

כה שלא עושה מלא  שאני  גם   ייתכןשאוהב חמין.  

: אינני כותב, לי  מזדמןבשבת, פשוט מפני שלא  

אינני קורא, אינני עושה שום דבר, רק מסתובב 

  את יצא ששמרתי    אז  -מהבטן לגב ומהגב לבטן  

זה איננו שייך לגדר    כלאו חצי ממנה...    השבת  כל

ה'.   עבודת  של  לגדר  לא  גם  וזה ייתכןעבודה,   ,

  אדם   שבן  לומר  יכול  שאני,  לגמרי  אחרשיקול  

  הוא ש   אומרת  זאת.  להתכוון  בלי  גם  מצווה  העש 

לא התכוון, ועלתה בידו מצווה. זה בהחלט יכול  

של   עניין  שזה  לומר  אפשר  אי  אבל  לקרות, 

 את ה'.   עובד, שזה עניין שהוא ׳עבודה׳

 ביטולמה זה נקרא '  היינו כפשוטו.  רצון  וביטול

דיבור    מזה  שקצת  אומר  הייתי'?  רצון גם  הוא 

מפני     ללשונות   רגילים  שאנשיםלחסידים, 

כשמדברים  גבוהים  ולנושאים ולכן    אליהם , 

לעשות  הם מתחילים  פשוטה,  בשפה  לפעמים 

הללו.   לדברים  גבוהה    הרבי ,  בזמנופרשנות 

משום   רומנים  שני  לפחותעליו    שיצאו)  מגוסטינין

' נקרא   שהיה  למרות'(,  התהלים  בעלמה, אחד 

עממי    בנוסח   מאוד  נהגבמקורו,    קוצק חסיד  

ו   לבקשות   אליו  באים  כשהיוכלל    בדרךופשוט. 

פרקים,  אומר  היה  הוא,  ולעניינים שני  תגיד   :

פרקים   עשרה  פרקים,    זו ;  תהילים  שלשלושה 

  היה  והוא. הוא היה אומר תהילים,  העצההייתה  

  אחד   אחד  יום.  תהילים  להגיד  לאחרים  אומר

הגדולי  אחד  אליו  הגיע שהיה החסידים  מי  ם, 

 עונה  הוא  אזאותו שאלה,    שואל  והואפעם חברו,  

'לו , שהיה השניתהלים'.    פרקים  שלושה  תגיד: 

'לו  עונהבאמת איש המעלה,     לעשות   לי  קשה: 

באיזזה  את יודע  לא  אני  את    ו,  להגיד  בחינה 

וא  מגוסטינין  הרבי  אז'.  ליםהתה :  ומרנאנח 

  אומר   שאני  ארצות  עמי  עשרה  מתוך,  תראה'

אחד שלא יעשה את זה.   אין,  תהילים  להגיד  להם

הלוואי   חסידים,  עשרה    אחד   שיהיהמתוך 

  שהם   מפני?  כך  זה  למה'.  זה  את  שיעשה

בכל מיני שפות עליונות   דברים לפרש    מתחילים

האדמו"ר   לכןכאן,    גם.  עליונים  עניינים  מיני  בכלו

  לא   אני  -  'כפשוטו  היינו  הרצון  וביטולהזקן אומר: '

 מעלה  של  כיוונים  מיני  כל  שתעשה  מתכוון

היינו כפשוטו,   -, אלא ביטול הרצון  עיניים  ותגלגל

הפך מה שהלב    לעשותזה קשה וגרוע מספיק.  

'עשה  וחומד, הן בבחינת 'סור מרע' הן בבחינת 

חומד דבר   הלב  -'  רצונך  בטלשל '  העניין  זהטוב'.  

. זה באופן  הלב  של  הרצון   את  מבטל  ואניאחד,  

'עשה טוב', בהימנעות  ובסור מרע'  'בהכי פשוט,  

  .בעשייהו

 

לעשות הפך מה שהלב חומד, הן בבחינת 'סור מרע' הן בבחינת    היינו כפשוטו. 
והוא בחינת נדר,  הוא: "קדש את עצמך במותר לך".    ו'עשה טוב'. ב'סור מרע' 

מביא לידי קדושה, הוא בחינת    , סייג לפרישות״   ו״איש כי ידור נדר לה'״, ״נדרים 
מביא  ״נקיות  נאמר:  ופעמים  לבבך.  בכל  רבה  והיינו,    אהבה  פרישות״.  לידי 

שקודם החורבן השיגו בחינת נדר )עיין ברעיא מהימנא סוף פרשת יתרו )דף צ"א  
חיי כו'" ועיין משנתבאר לעייל בפירוש חיים(.    "נדר איהו לעילא, ואינון   עמוד ב( 

 אבל כהיום אנו אומרים: ׳בלא נדר׳.  
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 ' מרע'סור ב הרצון ביטול

מרע'ב מדובר,  'סור  להיכן  לזכור  צריך  שוב,   ,

לעבור   לו  פשוט מתכוון  לא  חלילה  אדם  שבן 

 עצמך  את  קדשהוא: "  עבירות, אלא 'סור מרע'

, של ההכנעה  של  העניין.  .(כ)יבמות,  "  לך  במותר

לצד   מעבר  הוא  רצונך,  עושה  בטל  שאני  הזה 

' אלא  מסוימת,    במותר  עצמך  את  קדש מצווה 

  העשייה ,  האמירהעניין של קדושה שהיא    יש ';  לך

 שהם   הללו  לדברים  דווקא,  וההתחברות

 '. לך במותר' – איסור שום אין שעליהם, מותרים

; הרי כל נדר  בחינת  בעצם  זה,  נדר  בחינת  והוא

שהוא  דבר  שיש  מסוימת,  בבחינה  הוא,  נדר 

ואני עושה נדר ואומר: זה יהיה אסור עלי.    -מותר  

  נדר   של  מסוים  סוג   הוא',  לך  במותר  עצמך  קדש '

מהנאות  אומר  אדם  שבן עצמי  את  מדיר  אני   :

מסוימות, מדברים מסוימים, למרות שמבחינה  

כי ידור נדר    ו״אישפורמלית הם לגמרי מותרים.  

 ״נדרים ש   שאמרו  מה  וזה ,  (ג,  ל  במדבר)  ״לה'

לפר  ג,    ״ישותסייג   מביא  ופרישות,  (יג)אבות 

רבה בכל לבבך.   אהבה, הוא בחינת  קדושה  לידי 

  קבלת   של  הזה  העניין  את   האדם  מן  דורש   הוא

מרע'    במובן  העול 'סור  מרע'.  'סור    בצד של 

' זה    שלא   רק   לא  זה',  עצמך  את  קדש מסוים 

זה שלא    פשוט  זה,  האסור  את  תעשה לו, אבל 

להסתייג  צריך  אתה  המותר.  את  גם  תעשה 

ולהימנע מן המותר, משום שבעצם, זה אמירה 

 עול  קבלת  של  הזה  לעניין  ששייכת  -יותר כללית  

חיים    -  שמיים  מלכות לחיות  יכול    שלמים אני 

  והכולשבהם אני שטוף בתאוות ומסור לתאוות,  

  בכל   להיות  יכול  זה.  הרבנים  כל  של  בהכשר

  זולל   להיות  יכול  אדם  בן.  שבעולם  התאוות

עדיין זולל    והוא,  הכשרים  בשלושה  הכל,  וסובא

בין השאר, במתבטאת  העול   קבלתוסובא.     כך , 

שבן אדם נושא עליו את ההרגשה שהוא עושה  

 לא כפי שמתחשק לו. 

  קורה  -  לו  שמתחשק   מה   עושה  כשמישהו  הרי

מקומות שבהם  צריך ללכת ולחפש אחר    שיש 

אדם,   שבן  אומרת  זאת  כשר.  שאינו    בעל אוכל 

  יוצא   זא  -כשר למהדרין    אפילו, אוכל כשר,  כורחו

כשר למהדרין. וכן הלאה   אוכל זולל וסובא    שהוא

  להיות   יכול  אדם  בן בכל מיני עבירות שבעולם.  

מכורים  מכור שהם  כאלה  אנשים  ויש   ,

 מה   של  הגדרים  בתוך  הוא  והכוללתאוותיהם,  

  שהגדרים . משום  ההלכה  פי  על   לעשות  שמותר

, יש בלבד  הזו  ובהגדרה.  רחבים  די  עדיין  הם  הללו

לכתחילה,   –מרחב עצום של מה שמותר לעשות  

; מה שמותר לעשות הוא מרחב  דיעבדאו קצת ב

גדול מאוד, ואני יכול להשתמש במרחב הזה כדי 

דבר.   לכל   -  םשהנדרי  אומר  הוא  לכן להתמכר 

הזאת שיש דברים שאני לא    התפיסה  כל,  כלומר

הם סייג    -  מהם  עצמי  את   מרחיק   שאניעושה,  

שלם.   יותר  רחב,  יותר  מבנה  שהיא  לפרישות, 

  דבר   או  אחד  נדר   של  בגדר  לאיותר שלם    מבנה

כ  אלא,  אחד פרישות  בעצם   שזה,  וללתשל 

וזה מביא  לך".  במותר  עצמך  "קדש  של  העניין 

 לידי קדושה.  

 המביא  ״נקיותנאמר:    ופעמים ש   מוסיף  הוא

מביא    ש״נדר,  נוסח   יש  .  :(כ  ז)ע״  ״לידי פרישות

פרישות נוסח  ״לידי  ויש  לידי   המביא  ש״נקיות, 

והיינו, שקודם החורבן השיגו בחינת   .״פרישות

  ף יתרו )ד פרשת וףס מהימנא ברעיאנדר )עיין 

  [ הוא]=   איהו  נדר "  כמו שכתוב שם:  (ב  עמוד"א  צ

חיי   ואינון  ועכו  עולםלעילא,   נתבאר מש  יין'" 

:  אומרים   אנו  כהיום   אבלבפירוש חיים(.    לעייל

מנדרים.    בזמננו.  נדר׳  ׳בלא נזהרים    זה אנחנו 

, שבן אדם אומר איזה שבלוני  כמעט  נוסח   נעשה
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 ' עליו:  מוסיף  והוא  אומרת  נדר   בלידבר  זאת   .'

  שיש  אלאמלהיכנס לגדר הזה.    יםמפחד  שאנחנו

היא פרישות  לידי  מביאה  שנקיות  העניין  את  ,

התרחקות  אותה  היא  אבל  נדר  לא  אמנם 

, בצורה כזו או  לתאווה  ההתמכרות  שלמהעניין  

עניין של הרחקה וניסיון להיות   זה. אחרת בצורה

 כמה שאפשר יותר נקי. 

 ׳בטל  הואבבחינה של 'סור מרע'; 'סור מרע'    זה

רוצה לאכול    -  רצונך׳   באופן לא אוכל.    ואניאני 

  ילדים   אפילו  זה  את  מלמדים  שהיו  זמן  היה אחר,  

 אתה שהיו אומרים לילד קטן: '  בתים, היו  קטנים

 עוד  חכה,  לאכול  הולך  שאתה  לפני?  לאכול  רוצה

עוד רגע אחד, הוא לא שינוי    לחכות'.  אחד  רגע

  שבן  אמירה  אין  כאן  הרילהנות מאוכל,    שאפסיק 

  אחד   יש .  לשתות  או  לאכול  יפסיק   אדם

נראית    לאהבחנה ש   זו,  תיאר  שמישהו  הנוסחאות

, לא כך כתוב בהם, אבל הפופולריים  מהספרים

  -   שאסור  ״מה:  אומר  המתנגד:  כך  תיאר מישהו  

 ״מה: אומר והחסיד. ״מותר -אסור, ומה שמותר 

  העניין .  ״אל תמהר  -אסור, ומה שמותר    -  שאסור

, הרגע או חצי הרגע שבו השהייה,  למהר  לא   של

הכניסה את  לעצמו  נותן  איננו  אדם  ,  בן 

היא חלק    -  דבר   תוך  אל  הריצה  או,  הנפילה את

עול מלכות שמיים. אני  עניין של קבלת  מאותו 

עומד   עדיין  ואני  דבר   איזשהו   ושומרעושה 

  הללו   הדברים  את  אוסר  שאיננו  מרחק מרחק,  

 גבולות  בתוך  אותם  מגדיר  הוא  אבל ,  לחלוטין

 .  מסוימים

 

 'טוב'ועשה ב הרצון ביטול

  מה עשה טוב'  וובבחינת '  בבחינת 'סור מרע',  זה

נקרא   בבחינת    לקבלזה  שמיים  מלכות  עול 

טוב'?ו' דומה    עשה  "אינו  היינו,  הוא,  ההיפוך 

מאה  פרקו  לשונה  פעמים,  מאה  פרקו  שונה 

ואחד"   היא:   ,:(ט  חגיגה  ע״פ)פעמים  והכוונה 

חשוב    שהפעם  מרגילותו,  יותר  שהוא  האחד 

 ממאה אשר הוא רגילותו. 

 יש עשה טוב', עומד על אותו דבר.  ו'  של  העניין

בעצמו   זה אנשים שבשבילם לחזור פעם שניה  

 לחזור  רגיל   לאכבר ייסורים. אבל ניקח בן אדם ש 

 -  פעמים  מאה  אלא,  פעמים  חמש   פרקו  על

אוטומטי, אחרי זמן מסוים, הוא חוזר מאה   באופן

 פרקו  ששונה  מי  בין  ההבדל,  בשבילופעמים.  

  פעמים   מאה  פרקו  ששונה  מי  לבין  פעמים  מאה

  האחת   שהפעם  שעושה,  גדול  הבדל  זה,  ואחד

הקודמות.    הפעמיםהיא יותר חשובה ממאה    הזו

שמאה     הן ,  בפועל,  הקודמות  הפעמים משום 

זה   אלאוביטול הרצון,    עבודה  של  עניין  לא  כעת

  לדברים   מתרגלים  ואנשים.  הרגל  של  סוג  נעשה

ורבים   ים מתרגל  שהם  לב  שמים  לא  גם  בסוף, 

דבר   יש  עושה    שכשבןאליהם.   בפעם אדם 

  לא   זההראשונה, הוא יכול להרגיש שזה לא נוח, 

 מפסיק   זה,  וכך  הכך  בפעם  אבל,  כואב  זה,  נעים

 כדי.  אליו  מתייחס  שהוא  דבר  בכלל  להיות

אני   -עשה טוב'  ו'  בבחינתשתהיה התייחסות, גם  

 באותו  מוסיף  שאני  כךיכול לעשות את זה על ידי  

ובבחינת 'ועשה טוב' ההיפוך הוא, היינו, "אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים,  
שהפעם האחד שהוא יותר מרגילותו, חשוב    לשונה פרקו מאה פעמים ואחד", 

רגילותו.   הוא  אשר  שהפרוטה שהו ממאה  בצדקה,  מרגילותו  וכן  יותר  נותן  א 
ועל ידי זה יכול לבוא   וזהו קבלת עול מלכות שמיים.  חשוב ביותר מן הרגילות. 

 לבחינת "ואהבת ובכל מאדך".  
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כמו  מתברר  ואז.  דבר קשה  הזו  שההוספה   ,

להתחיל את הדברים הללו מההתחלה. עד כאן 

, בצדקה  וכן  אני רגיל, מכאן והלאה זהו מאמץ.

חשוב  מרגילותו  יותר  נותן  שהוא  שהפרוטה 

מן     מלכות   עול   קבלת  וזהו  הרגילות. ביותר 

  סכום   לתת  רגיל  אני  שאם  אומרתזאת    .שמיים

אחרי זמן מסוים זה כבר נעשה הרגל.   -  מסוים

 פחות  זה  כאשרקצת יותר מזה, אפילו    אתן  אם

ש  למה  לעשות   -קודם    נתתיביחס  צריך  פה 

 מאמץ מיוחד, עבודה מיוחדת, עשייה מיוחדת.  

 עצמך   קדש ההפוך של '  הצד  זהומסוים,    במובן

  במה   עצמי  את  מקדש   אני  כאן ',  לך  במותר

 כמו, אלא  גמור  היפוך  לא   זה   אך.  עליי  שמצווה

עשה ו'סור מרע' אני יוצר מרחק מסוים, כך ב'שב

טוב' אני עושה תוספת מסוימת, ושניהם פועלים  

באותו אופן, משום שהם פועלים לתת שוב את 

א עושה  שאני  מרות,  מקבל  שאני  ת  ההרגשה 

והעבודה  אותו   עובד  שאני "ה,  הקב  של  רצונו  .

התוספת,   בנקודת  דווקא  ניכרת  נעשית  הזאת 

 ולא בנקודת העיקר.  

או   פשוט  שהוא  דבר  שלעשות  אנשים  יש ,  בוודאי

עבודה.   של  עניין  אותו  בשבילם  הוא  מהותי, 

, ויש בזה  מאוד  קשהלפעמים זה עניין של עבודה  

 יש .  היצר  כיבוש   של  עניין  אותו  לדרגה גבוהה ש 

 הראשון  הרבי,  בזמנו  גדול   צדיק   על  סיפור

. הוא היה מגיע לבית מלעלוב  דוד   רבימלעלוב,  

היה עובר והולך ביערות והיה    הוארבו בהליכה,  

מגיע. יום אחד הוא איחר הרבה. שאלו אותו למה  

פגש   שהוא  אמר  הוא  איחר.  בתוך  בדרךהוא   ,

ביער,   שמיים   איש ההליכה  ירא  שהיה  אחד 

  לראות ,  בו  להסתכל  עמד  שהוא  ומפניופלג,  מ

לכן הוא לא הגיע בזמן.  -  שבו  השמיים  יראת  את

למצוא,   אפשר  איפה  התפלאו,  לא    אפילואז 

  איפה ,  ביערות  בקתאות  בתוךבתוך עיירות אלא  

: פגשתי, עברתי בדרך  אמר  הוא?  אותו  מוצאים

, בתוך סכסוך שלו  אבא  על  שצועק   בןושמעתי  

והוא   'גדול,  מפחד אבאאומר:  הייתי  לא  אם   ,

הוא,   ברוך   לך  מוריד  הייתהזה    בגרזןמהקדוש 

,  הזה  באיש   והסתכלתי  עמדתי  אז!',  הראש  את

 .שמיים הירא

  ירא   באמת  הזה  האיש ,  בדיחה  של  עניין  לא  זה

 זעם  מלא שהוא בשלב  עומד אדם כשבן. שמיים

  מפחד   שהוא  זה  אותו  שעוצר  ומה,  וחמה

שמיים    -   הוא  ברוך  מהקדוש  ירא  באמת  הוא 

שהוא לא עומד באותה מדרגה שעומד   נכוןגדול.  

  מאותה פלוני הרב בבית מדרשו, הוא לא מתחיל  

, אבל בבחינה של עבודת ה', של קבלת  מדרגה

  מלכות  עול קבלת בוודאי זו -עול מלכות שמיים 

 עניין  לאותו  בדיוק   שייכת, ש מאוד  גדולה  שמיים

השבירה,    הזו  הנקודההמעבר,    נקודת  לש  של 

 עול   קבלתלו '  קוראהעניין שהוא    זהשל הכניעה.  

 את ה'.  לעבוד ',שמיים מלכות

 

מצמיח    – הזרע    אפקט  הביטול 
 אהבה 

 מצמיח - הנרקב זרעה

יכול לבוא לבחינת "ואהבת    ועל זה  ' ה  אתידי 

נפשך    אלקיך בכל  לבבך,  " מאדך  ובכל בכל 

  נקרא במה ש   כל  קודם  התחיל   הוא.  (ה)דברים ו,  

בין "שמע    -'  הפסוקים  שני   שבין  הריק   החלל'  לו

ישראל ה' אלוקינו ה' אחד" לבין "ואהבת את ה' 

שלם   משפט  נמצא  לזה  זה  בין  אלוקיך", 

: "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד".  שהכניסו

האלוקי, אני צריך להביא    ה׳אחד׳ של    מהתפיסה

נפשי.   לסיכום בתוך    ואשר את הדברים לפחות 

לו    עליי  למקב  אני,  כן  על מלכותו.  את  לפחות 
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הייתי בדרגה העליונה, אז ההתבוננות הזו הייתה 

 לי   אין,  ׳יש׳מביאה אותי למצב שבו אין לי כבר  

כאמור,  כלל  אחר  רצון  צריך  לזה  להגיע  כדי. 

מי שאינו בדרגה    גם, אבל  גבוהה  במדרגה  להיות

לעבור  כזו צריך  עד   מההתבוננות,  שבמופשט, 

, המסקנה של כלומר, )ובכן׳ ׳:  לו  שקוראיםלעניין  

  מסקנה   שהיא,  מזה  שעולה  והמסקנה(.  דבר

 היא,  מופשטת  פחות  והרבה  פשוטה  יותר  הרבה

 התפיסה  את  מתרגמתראשון    שדבר  זו

 להם  שיש   לדברים',  וכו  אחד'  ה  של  המופשטת

הזה  לזה  מעבר.  הזה  בעולם  משמעות הדבר   ,

  ״ואהבת כדי להגיע לבחינת    המנוףבעצמו נעשה  

, משום שהרי בסופו של דבר, גם  אלוקיך״' ה את

 עושה  אניאת ה'סור מרע' וגם את ה'עשה טוב',  

. אני עושה את  התקשרות, מחמת אהבה מחמת

מתוך   מגיע  שאני  הזו  בבחינה  כאן,    מה   כלזה 

על    מקבללפחות    אני  -  כן  על  ראש   -  שהתבוננתי

 עכשיואם    גםעצמי לעשות דברים כאלה וכאלה.  

אותם,   עושה  לא  עדיין    שאני   קבלה  אותהאני 

התחלה בשביל להגיע   נעשית,  עצמי  על  מקבל

  אחר כך להרגשה של 'סור מרע' ו'עשה טוב'.

"אור  כתיב  הנה  כי  ,  צז)תהילים    "לצדיק  זרוע : 

זרוע.    לצדיק (,  יא  שהביטוי  מכיווןיש אור שהוא 

  אבל הוא מפסיק להיות מפתיע.    נדוש  נעשה  הזה

עליו   מסתכלים  אומרת    מה  -אם    ״אור זאת 

  או ,  פולים  לזרוע  יכול  אני?  אור  זורעים  איך?  זרוע״

? מה  אור  לזרוע  אפשר  איך  אבל,  אדמה  תפוחי

 ביטוי   לנו  שיש   או?  לצדיק״  זרוע  ״אורזאת אומרת  

 .  ,כה(ב הושע)"וזרעתיה לי בארץ"  :הגאולה על

כך:    הוא להשתנות   כלל  וזהואומר  יוכל  שלא 

'  יש 'ש   כדימיש ליש אחר, אלא בביטול מהותו.  

יהפוך   להיות    לדבראחד  יכול  איננו  הוא  אחר, 

או ההיפוך הזה יכול   המעברבמהותו הקודמת.  

  כמשל הראשון מתבטל.    ׳יש׳להתרחש כאשר ה

עד    שזורעיןכהזריעה,   צומח  אינו  אחד  גרעין 

שנרקב, וכשנרקב צומחים ממנו כמה שיבולים.  

לא    כל הוא  גרעין,  להישאר  רוצה  שהגרעין  זמן 

הגרעין  של  היכולת  דבר.  שום  להצמיח  יכול 

מפסיק   שהואכך    עללהצמיח בנויה, באיזה צד,  

 להיות גרעין. 

עד דברים  מיני   כל  לגבי  נכון  זה נכון  זה   ;

  של   שינוי  כל,  כלומרדשה.  לפילוסופיה עתיקה וח 

 הראשונה  המהות   של  ביטול  בעצם   הוא  מהות

אי    באיזשהו בטילה,  איננה  הראשונה  אם  צד. 

אי   להגיע למהות השניה; פשוט  . אפשראפשר 

לצדיק"  זרוע  "אור  כתיב:  הנה  יוכל    כי  שלא  כלל  וזהו  בארץ".  לי  "וזרעתיה 
להשתנות מיש ליש אחר, אלא בביטול מהותו. כמשל הזריעה, שזורעין גרעין  
אחד אינו צומח עד שנרקב, וכשנרקב צומחים ממנו כמה שיבולים. כך הוא ממש  

אחרא   סטרא  ואתכפיא  רצונו,  כשמבטל  לבחינת    - בנמשל:  לבוא  יוכל  אזי 
שבחינת    אהבה גדולה שאינה יכולה להתקבל בכלי.   בכל מאדך", בחינת   "ואהבת 

אבל בחינת    "בכל נפשך" הוא בחינת אהבה שנתקבל במוח, שהוא בחינת כלי. 
"ובכל מאדך", לא היה בשום כלי, אלא הכלי שלה הוא מלכות, פה, ותורה שבעל  

ונקרא  לה,  קרינן  ופסול    פה  כשר  וטהור,  טמא  ומותר,  אסור  המלך׳,  ׳מצות 
  הוא בחינת "אור זרוע   - זרעכם    . וזהו "כן יעמוד זרעכם ושמכם"   ומתניתא וכו׳. 

ושמכם, בחינת: "ויעש דוד שם", קבלת עול מלכות שמים,    .״אשריכם זורעי ״   ״ 
   שהוא בחינת הביטול, רקיבת הגרעין, שעל ידי זה יוכל להיות הצמיחה. 
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  אלא זה לא מפני שיש מישהו שאומר לי דברים,  

  נשתמש  אם.  אפשרי  בלתי   הוא  הזה  הדבר

אינני יכול גם לשחות וגם ללכת.   -  אחר  בדימוי

הזאת  לשחות  שלומד  מישהו בנקודה  עומד   ,- 

שבלי לבטל את עמידתי, אינני יכול לעבור למצב 

למצב    כדיאחר.   צריך   שללהגיע  אני  שחייה, 

 שמאוד  אנשים  יש לבטל את המצב של העמידה.  

אני    להם  קשה הקודם;  המעמד  את  לבטל 

איננ לי,  נוח  לא  חושש,  אני  מה מפחד,  בטוח  י 

דברים,  וכמה  כמה  לגבי  נכון  זה  הלאה.  יקרה 

אותו,   לראות  שאפשר  העניין,   מה  שלכולל 

של ללכת  לומד  מישהו  כאשר  שקורה בסופו   .

בין    זה את אותו דבר. ללמוד ללכת    םדבר יש ש 

השאר לאבד את שיווי המשקל. אינני יכול ללכת  

מרים רגל אחת   אני  אשרבלי להרים רגל אחת; כ

אני לא    אםמאבד את שיווי המשקל.    אני בעצם

 שלי   המשקל  בשיווי  להישאר  רוצה  אני  אםרוצה,  

אין לי ברירה, או שאני מתגלגל על האדמה, או    -

הולך.   לא  של   הזו  הנקודהשאני  האיבוד  של 

היא   החדש,  למצב  להגיע  כדי  הקודם  המצב 

יש    ולכן.  הזריעה  של  העניין, זה  מהותית  נקודה

זרוע לצדיק". לכן הגאולה היא "וזרעתיה    ה״אור

 לי בארץ".  

 

 "מאוד"בכל  אהבתאת  להצמיח

רצונו, בנמשל  ממש  הוא  כך כשמבטל   :

אזי יוכל לבוא לבחינת   -ואתכפיא סטרא אחרא  

 גדולה  אהבה  בחינת",  מאדך  בכל  …"ואהבת

גדולה   זו  .בכלי   להתקבל  יכולה  שאינה אהבה 

בדרגה אחרת, אבל היא איננה יכולה להיות כל  

הראשון.   רצוני  את  ביטלתי  שלא   שבחינתזמן 

,  במוח  שנתקבל  אהבה  בחינת  הוא"  נפשך"בכל  

להיות   נפשך״  ״בכל  .כלי   בחינת  שהוא יכול 

בתוך  אותה  להכיל  יכול  שאני  אהבה  בחינת 

עצמי; אני יכול להבין אותה, אני יכול להתייחס  

אבל בחינת "ובכל מאדך", לא היה בשום    אליה.

ותורה  פה,  מלכות,  הוא  שלה  הכלי  אלא  כלי, 

ונקרא לה,  קרינן  פה  , המלך׳  ׳מצות:  שבעל 

אסור ומותר, טמא וטהור, כשר ופסול ומתניתא  

   .והלכתא  וברייתאוכו׳ 

  היא ,  המלכותשבעל פה, שהיא בעצמה    התורה

 למשהו  להגיע  האפשרות  את  שנותן  הדבר

  שאי   דבר  זה"  מאדך. "בכל  לכלי  מעבר  צאשנמ

 -"  נפשך  ובכל  לבבך. "בכל  אותו  להגדיר  אפשר

)ברכות סא:(, אתה    נפשך״  את  נוטל  ״אפילוזה  

יכול.   כל מה שאתה  :  זה  מאדך״  ״בכלנותן את 

. אחרי שמיציתי את הגבולות  קצתתן עוד    ועכשיו

מעבר   מאדך״  ״בכלשלי,   אל  לעבור  הוא 

, אי אפשר לזהלגבולות, מה שנמצא מעבר לזה.  

כלי כזה? הכלי הזה   להיות  יכול  כיצד.  כלי  שיהיה

  שייך  לא אניבא מתוך שבירת הרצון העצמי, ואז  

הפנימית רוצה  שאני  למה  כבר להסכמתי  לא   ,

  שאני  לכך  אלא,  שלי  הפנימית  העול  לקבלת  ולא

   עול מלכות שמיים. מקבל

. (כב,  סו  ישעיה)  "ושמכם   זרעכם  יעמוד"כן    וזהו

זהו  ״לצדיק   זרוע "אור    בחינת  הוא  -  זרעכם   .

היכולת שלכם להיות זרועים. וכיוצא    -  ״זרעכם״

אומר:  הוא    ״ מים  כל  עלזורעי    ״אשריכם   בזה 

, בחינת: שכתוב  מה  היינו. ושמכם,  (כ,  לב  ישעיה)

דוד שם"   קבלת  (יג,  ח ,  ב  שמואל)"ויעש   עול , 

הביטול,  שמים   מלכות בחינת  שהוא    רקיבת , 

  לפי הגרעין, שעל ידי זה יוכל להיות הצמיחה.  

עול מלכות שמיים היא   קבלת: ך, הוא אומר כזה

חיובית,   פעולה  ,  עשייה  של  פעולה  לא  היאלא 

 עושה  שאני  מה.  ביטול  של  פעולה  בעצםאלא  

. עצמי  את   לבטל  זה  שמיים  מלכות  עול  בקבלת

הצמיחה   כך,  עמוק   תרהוא יו ככל שהביטול הזה  

 היא יותר גדולה. 



12 
 

 

  ולא ,  זה  את  עושים  אנשיםו  -  יכול  שאני,  העניין

שמיים   לעשות  -  אחד  רק  מלכות  עול  קבלת 

.  מוגבל  בערבוןקבלת עול מלכות שמיים    -  בע״מ

  מלכות  עול  עצמי  על  מקבל  אני, ש אומרת  זאת

זמשמיים כל  דבר    שזה  ן,  באיזה  לי  יפריע  לא 

  הוא  ברוך  לקדוש   לתת  יכול   אנישבאמת נוגע בי.  

אני אינני מעוניין    אם,  שלי   הסמרטוטים  כל  את

לי?   אכפת  מה  לדבר    שזה  ברגעבהם,  מגיע 

 עול קבלת יש  אז: זה לא. אומר אני אז, לי נוגעש 

  שלא   הדברים  כל  את: 'שאומרת  שמיים  מלכות

; לתת  מוכן  יאנ,  האלה  הדברים  כל,  לי  חשובים

  כשאתה ,  אל תיגע בדבר שבאמת נוגע לי  -  אלא

  זה אני מתחיל לזעוק'.    שם ,  לי  שנוגע  לדבר  מגיע

,  קטנים  דברים  ועליכול להיות על דברים גדולים,  

,  לעשות  יכול  אני  כאן  עד.  כאן׳  ׳עד  מגיע  זה  אבל

חשובים  אינם  הללו  הדברים  שבעצם  משום 

 יכול  לא  אני  -מעבר לזה    אבלבעיני עד כדי כך,  

 של  העניין  על  פה  אומר  שהוא  מה  זה.  לעשות

   .העול קבלת

בחינת    ישראל  כנסת  נקראת  זה  ידי  על)והנה,  

הגילוי ׳תמתי׳ יהיה  למטה  שגם  שממשיכים   ,

למעלה. על    הוא  כמו   סדרשיש    כך מדבר 

: כתובשיר השירים,    בפירוש מדרגות, ויש על זה  

יונתי   רעייתי  אחותי  לי  )שיר  תמתי"פתחי   "

  היא "תמתי"  ש   שם  אומר  והוא(,  ב,  ההשירים  

שיביותר  הגבוהה  המדרגה היא  ש"תמתי"    היה . 

אומרת  זאת  למעלה.  כמו  למטה  שלמות 

 בבחינת ,  תמימות,  תום  בבחינתש"תמתי"  

, היא נמצאת בעולם תחתון כמו בעולם  השלמות

  .הביטול של הזה העניין זהועליון; 

 יצא'  ה  מבית: "ומעין  לבוא  לעתיד  שכתוב  וזהו

ד,    "השטים   נחל  את  והשקה שהוא (יח )יואל   .

בבחינת  עוד  יהיו  שלא  תחתונים,  מים  בחינת 

שהמים י,  ב)בראשית  "  יפרד"ומשם   אלא   )

"מעין   של  התיאורהתחתונים הם יהיו מושקים.  

הוא  השיטים",  נחל  את  והשקה  יצא  ה'  מבית 

שהמעיין   אחרות,  לנבואות    מבית   שיצאמקביל 

, שהוא  כזה  ים  יש .  המלח   ים  את  ימתיק ה' הוא  

מבית ה' ויעשה שהוא לא    יןכולו מוות, ויצא מעי

מוות.   יותר    זה ,  היציאה  של  הזה  הענייןיהיה 

 . בה מדבר שהוא הנקודה בעצם

"ובכל מאדך",   מלכות  ול בחינת ע   ידי   על  והיינו

המים   שנעשים  חיים,  מים  באר  בחינת  שהוא 

 כיצד בחינת מים חיים על ידי עברם דרך הארץ.

 שהיו,  האלו  כשהמים?  חיים׳   ׳מים  המים  נעשים

  )והנה, על ידי זה נקראת כנסת ישראל בחינת ׳תמתי׳, שממשיכים שגם למטה 
וזהו שכתוב לעתיד לבוא: "ומעין מבית ה' יצא והשקה    יהיה הגילוי כמו למעלה. 

שהוא בחינת מים תחתונים, שלא יהיו עוד בבחינת "ומשם    . את נחל השטים" 
יפרד" והיינו על ידי בחינת עול מלכות "ובכל מאדך", שהוא בחינת באר מים  

וזהו: "ראה    (   רץ. חיים, שנעשים המים בחינת מים חיים על ידי עברם דרך הא 
נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב, ואת המוות ואת הרע". ומבואר לעיל  

מהפרסא.  שלמעלה  מה  זהו  ׳חיים׳,  שנתברר    ו׳  דבחינת  הפסולת  נקרא  מות׳ 
  מתחת הפרסא. אך הנה, ה׳רע׳ הוא מר ממות. דהיינו ענין פעור, שהיו עושין 
מהפסולת יש גמור, הרי זה רע יותר מעצם הפסולת מצד עצמו. והנה על דרך זה,  

וכמאמר רבותינו ז"ל: ״יפה שעה    בחינת ה׳טוב׳ הוא למעלה מבחינת ה׳חיים׳. 
 אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא״.  
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חיים,    גשמים  מי מים  היו  לא   שוקעיםועדיין 

  את   בוקעים  כשהם,  הארץ  דרך  מחלחליםו

להיות    -  האדמה  של  המחיצות הופכים  הם  אז 

על הבקיעה,    פה  אומר  שהוא  מה  זהמים חיים.  

דרך המכשולים, הוא זה    המעבר,  הזו  שהבקיעה

   (שמרים את הדברים למעלה.

 

 בטוב   ובחרת 

"ראה  זהוו  ואת   החיים   את  היום   לפניך   נתתי : 

המוהטוב ואת  . (טו,  ל  דברים)"  הרע   ואת  ות, 

  שלמעלה   מה   זהו,  ׳חיים׳ ומבואר לעיל דבחינת  

 העליונים  החיים  אותם  הם,  החיים  .מהפרסא

 המים  בין  שמבדיל  למסך  מעבר  שנמצאים

העניין  התחתונים  למים  העליונים זה   של, 

 הפסולת שנתברר  נקרא  ׳מות׳ו  ".בחיים"ובחרת  

. המוות  ואת  החיים  את  יש   אזמתחת הפרסא.  

  של מוות הוא המוות, מעלה של חיים הם החיים

כל    שזה,  למסך  מתחת  שנמצא  מה בעצם 

נידחים   גמורים, שהם  חיים  הדברים שאין בהם 

של   התהליך  בתוך  אומר,  שהוא  כמו  למטה, 

 העיכול.  

ה  :מוסיף  הוא  עכשיו הנה,  מר    ׳רע׳אך  הוא 

, והרע יכול להיות גם מר  רע  ויש ,  מוות  ישממות.  

דהיינו ענין   -מר ממוות   מהו  הגדרה  ויש ממוות.  

מהפסולת יש גמור, הרי זה    פעור, שהיו עושין

עצמו.   מצד  הפסולת  מעצם  יותר  , כלומררע 

, והחיים הם חיים. הרע, מוות  בעצמו  הוא  המוות

, עד לדרגה גבוהה  הרע  של  אמיתית  הגדרה  וזו

הרע    -  פיוט   של  גבוהה  לדרגה   ועדשל הפשטה,  

אומר    הואהוא הבחירה של הרע באשר הוא רע.  

זה הפסולת  של  הפולחן  הוא  שהפעור לא   . 

פסולת    הנקודה יש  הרי  בעולם,  פסולת  שיש 

  פסולת  של  פולחן  עושה  אני  אשרבעולם, אבל כ

הרע.    - של  העניין   וענייניו  הזה  עולם  יש זהו 

 זה ,  החיים  חיי  שלבחינת  להיות   יכול  -   וגשמיותו

זה    -; אבל הפולחן של העולם הזה  המוות  הוא

והרע   הרע.  שהוא  ממוות  מר  הואהוא  מפני   ,

למושא,  המוות  את  שעושה  דרגה  בעצם 

 ממוות.   רעהזה הוא  והדברלאידיאל, 

הוא    ה׳טוב׳  בחינתמוסיף,    הואעל דרך זה,    והנה

: "ראה נתתי  שם  כתוב  .׳חיים׳ למעלה מבחינת ה

 ואת  המוות  ואת  הטוב  ואת  החיים  את  היוםלפניך  

טובחיים  ובחרת... הרע ל,  )דברים    כמויט(.  -" 

יש המוות, ולמטה מזה יש הרע; אז   -  תיארשהוא  

יש    -  הטוב״  ואת  החיים  ״אתלפי זה צריך להיות  

שהוא   כיוון  הטוב.  את  יש  מהם  ולמעלה  חיים, 

יכול    אמר מה  העליונים,  החיים  הם  שהחיים 

הוא   אז  העליונים?  מהחיים  גבוה  יותר  להיות 

ז"ל:    וכמאמרומר:  א   אחת   שעה  ״יפהרבותינו 

  חיי  מכל  הזה  בעולם   טובים   ומעשים   בתשובה

:  כך  אומר  הוא  זה  לפי.  (יז ,  ד  אבות)  הבא״  העולם 

היא  הגשמי  הדבר  בתוך  המצווה  עשיית  הטוב, 

גבוה של    היותר  החיים  שהיא    מה מהחיים, 

גבוהה מאשר המבדיל  הקו  מעל  שנמצא יותר   .

  לא   היא  המצווה  זה  לפי,  אומרת  זאתהשמיים.  

, היא הרבה מעל השמיים, היא נמצאת בשמיים

מעבר לשמיים. משום שהיא בעצמה, השעה הזו  

חיי  מכל  יפה  היא  טובים,  ומעשים  בתשובה 

הם   הללו  שהחיים  פי  על  אף  הבא,  העולם 

בכל זאת יש    -  בחיים״  ״ובחרת  הםנקראים חיים,  

  דרגת הטוב שהיא למעלה מדרגת החיים.

 

.  (ד,  סג)תהילים  "  מחיים   חסדך  טוב: "כי  וכתיב

דבר שהוא   יש  - מחיים״  חסדך ״טובהעניין ש  זהו

בעצמם.   החיים  מאשר  טוב  כל    כי יותר  חיות 
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משתי    ,ותחתונים  עליוניםהעולמות,   רק  הוא 

  עולמים״   צור'  ה  ה-״בי :  שכתוב  כמואותיות.  

וכו׳    הבא  העולם   נברא"ד  ביו,  (ד,  כו)ישעיה  

כט:(  פ)ע״  הזה  העולם  נברא"א  בה  . מנחות 

 של  העולם  לו  קורא  שהוא  העולם,  הבא  העולם

 באות  רק   נברא  הזה  העולם,  האמיתיים  החיים

אחת.  אחת אות  הוא  לגבי    והם ,  חשובים  כלא 

יתברך.   עושה מצווה,    כשאדםמהותו ועצמותו 

הוא,   ברוך  הקדוש  של  במהותו  מתדבק  הוא 

  גן   ושל,  הבא  העולם  של  מהדרגה  למעלה  יאשה

, האחר מהצד, ושל החיים שנמצאים העליון עדן 

  .הרקיע של הגבוה מהצד

 ״ בעליה  תחיה  ו״החכמה:  שכתוב  כמו  וגם 

  מעלה   למעלה  יתברך  והוא  (,יב,  ז  קהלת)

וכו׳  מחכמה . בחכמה  ולא  חכם, חי ולא בחיים 

חיים" מקור  עמך  "כי  ,  ( י,  לו)תהילים    וכתיב: 

החיים,   מקור  בחינת    החיים   לאשאפילו 

רק    , בעצמם .  לך  ובטל  טפל,  עמך  בחינתהוא 

 פעמים   שני   שנאמר  הרקיע   הבדלת  ענין  וזהו

  ולכן .  וכו׳  מאודך   בכל  ידי  על  היא  זו  והמשכה

  בדבר   להדבק ":  מחיים  חסדך "טוב  ש ,  אומר  הוא

המצווה,    שבעשייתשהוא חסד ה', שהוא העניין  

היא שייכת ונעשית בעולם הזה    בכללהגם כאשר  

מאשר    - גבוה  יותר  העולם   חיישל    החייםזה 

 הבא. 

" היום  לפניך  נתתי"ראה    של  הזו  במערכתזה    לפי

 החיים.  והרע  הטוב  יש ,  המוות  ויש   החיים  יש   -

:  האמיתיים   החיים  לש   החלקים   שני  הם  והמוות

  של   עיקרם  שהם,  למסך  מעבר  נמצאים  החיים

, שהוא הדבר הזה שאין בו חיים  והמוות,  החיים

  הרע '.  העולם  של  הפסולת'  הואוהוא עכשיו מת,  

אני    כאשר  -  הוא  והטוב.  הפסולת  עבודת  -הוא  

שלמטה  עולם  באותו  בעצמו,  דבר  באותו 

 אני  מצווה   עושה  אני  עולם  כשבאותומהרקיע,  

ידי זה אני נעשה    על.  הוא  ברוך  לקדוש   מתקרב

הטוב    זהו,  החיים  שלגבוה יותר מאשר המדרגה  

 .מהחיים למעלה הואש 

זה   מהבמאמר    הסביר  הוא  -  המאמר  לסיכום

)דברים    ״כי הוא חייך  …אלוקיך את ה'    ״לאהבה

להגיע  כל,   אפשר  איך  וגם  ,  לחיים  מעבר  אל(, 

ומה הוא העניין של אהבת החיים ועשיית החיים.  

יחודא עילאה,   של  התפיסהוקריאת שמע, שהיא  

ובשביל   ביותר.  העליונה  לדרגה   לו  שאין  מיעד 

 מגיע  שהוא,  תתאה  יחודאיש    והז  הדרגה  את

מישה  -  אחר  באופן  נקודה  לאותה שמגיע  יש  ו 

ידי    לנקודת על    בגדולת   התבוננותההתבטלות 

; ויש מי שמגיע לנקודת העליונות, על ידי  סוף  אין

,  עצמו  את  שמבטל  מיזה שהוא מבטל את עצמו.  

; לאין  מיש  רגע  באותו  הופך ולו רק לרגע אחד,  

הוא הופך למהות חדשה, והמהות החדשה הזו 

 מהדרגה   למעלה  שהיא  בדרגה  להידבק  יכולה

 המדרגות  ובכל  האופנים  בכל,  החיים  של

 . בהם לתאר שאפשר

*** 

  תיות. וכתיב: "כי טוב חסדך מחיים". כי חיות כל העולמות, הוא רק משתי או 
והם כלא חשובים לגבי    ה ה' צור עולמים״, ביו"ד נברא העולם הבא וכו׳. - ״בי 

והוא יתברך למעלה    ״   מהותו ועצמותו יתברך. וגם כמו שכתוב: ו״החכמה תחיה 
שאפילו בחינת    , וכתיב: "כי עמך מקור חיים"   מעלה מחכמה, חי ולא בחיים וכו׳.

ענין הבדלת הרקיע שנאמר שני  מקור החיים, הוא רק עמך, טפל ובטל לך. וזהו  
 פעמים והמשכה זו היא על ידי בכל מאודך וכו׳.  
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