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 −þëðëתורה אלו של רבינו נכלל בקיצור כל סדר עבודת האדם בעולמו ,תכלית
בריאתו ,סדר עבודתו ואופנה ,הפוך בה והפוך בה דכולא בה .הנה
בריאת האדם בעולם הזה היא על ידי מסכים רבים לאין ספור המבדילים בין
הקב"ה לאדם כביכול ,בכל אשר יפנה רואה הוא דברים הנראים כמושכים אותו
לטרדות ותאוות הבלי עוה"ז ומרחיקים אותו מעבודת השם ית' ,וצועק הוא במר
לבו לקונו איה אפנה ואנה אלך.
 î®îþ−³îשל רבינו הוא ע"ד משלו הידוע של מרן הבעש"ט הק' מהבן מלך
שהשתוקק לבא לאביו המלך ,אמנם מה עשה המלך ,שם חומות
רבות בצורות וחיות רעות המסתירות ומבדילות אותו מאביו המלך ,אבל בן המלך
אשר יודע כי אי אפשר שאביו המלך יחפוץ במות המת כי אם בשובו וקרבתו
אליו ,ובפרט כי הוא בנו אהובו על כן הוא צועק באהבתו למלך קרבני אליך ,ואז
מביאו המלך אליו ומראה לו כי אין שום מחיצות רק גינות ופרדסים ומשוררים.
ובפשטות עיקר דברי הבעש"ט הק' סובבים על דרכו בקודש הידועה )כמובא
בבעש"ט עה"ת פ' כי תבא( כי בידיעת האדם שאין לקליפות שום מציאות ובהכרתו כי
הם בבחינת דמיון וכל כוחם הוא ההכרה בהם ,אז יתפרדו כל פועלי און.
 óòôêעומק גדול יש בדברי מרן הבעש"ט הק' ,כי באמת בסופו של דבר כאשר
בן המלך מגיע לראיית פני המלך אזי מתברר לו כי אותם המחיצות
עצמם שראה היו גינות ופרדסים משובבים כל עין ,ומשוררים המזמרים בכלות
הנפש אל המלך  ,1ויסוד זה למדנו מדברי רבינו המאור ושמש הק' ,היוסד לנו כי
úåøòäå úåôñåä
) íééçä øöåàקאמרנא ,פ' נשא מצוה

 .1וכמובא בסה"ק
שס"ג( שהביא דבריו הקדושים במשל זה ומליצה זו,
ועיין עוד באוצר החיים פ' חקת דקמ"ג ע"ג
שהעתיק גם כן ביחד המשל עם הנמשל ,וז"ל,

שמעתי  éøåîîמשל קודם תקיעת שופר ,מלך אחד
עשה כמה מחיצות וחומות ברזל סביבו זה לפנים
מזה ,וגם חיילות רבות דובים ואריות ,בכדי שייראו
מגשת אליו ,וכל מה שעוברין חומה אחת מפזרין
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על ידי השתוקקותו של אדם לבוראו וקיום התורה ומצוות באש להבה הוא מזכך
את כל המסכים עד שהם עצמם נהפכים לסייע לו לעבודת השם יתברך .כי באמת
כל הבריאה מיועדת במציאותה לסייע לאדם לעבודת השם ית' ,כאמרם ז"ל )ברכות
ו ע"ב( ,מאי כי זה כל האדם ,כל העולם כולו לא נברא אלא לצוות לזה.
 ö−ò¼íîהוא כי כאשר האדם מסתכל בהבריאה מתוך ההכרה האמיתית
במציאות השם יתברך בכל מקום ובכל נברא כי הוא מחיה אותם ,ויודע
שבכל דבר ודבר יש רמז חכמה המביא את האדם לקרבת אלוקים כי טוב ,הוא
רואה איך שבכל דבר ודבר יש לימוד לעבודת ה' ,וכל התאוות הם רק בכדי
להשתמש בהם לעבודת השם ית' ,באופן שמעלה את ההשתוקקות להמוח לא
להסתפק במה שיש לו ,וכן בפרטיות יש להעלות כל מידה ומידה לעבודת השי"ת,
כי כאשר הוא מתבונן שכל האהבות והיראות שבעולם ,של אב ובנו ,ושני רעים,
ושני אחים ,ומשפיע ומקבל ,הכל רק משל להשם ית' ,שהוא אבינו רועינו
úåøòäå úåôñåä
הרבה הון רב ,מדרגות גדולות עצומות השגת רוח
הקודש והשגת רזי תורה ,והכסיל סובר שדי לו
בזה ,ולמה לו למסור נפשו לעבור עוד חומות
עצומות ,אשר על כל חומה מינויים הרבה יותר מן
חראשונה ,ויש חזר בשני ויש שעמד בשלישי ,אבל
בן המלך ברא דמלכא קדישא מעיו המו אל אביו,
ובן המלך כשרואה כמה חומות ומחיצות ונהרות
ודובים וחיות רעות מסבבים המלך ,אמר מה זה
מלך רחמן תסתיר עצמך בהסתרות כאלה ,וצועק
ובוכה אלי אלי למה עזבתני ,וכל ההון יקר משליך
לארץ ,כי כל הונו ורכושו הוא לראות פני המלך,
וכשבא לפני אביו אמר מה זה אבי שהסתרת בכמה
מחיצות של ברזל .מחשבות רעות ופניות ,שכל
אחד מחיצה של ברזל ,מדוע דרך רשעים צלחה,
כל עוד שמרשיע יותר מצליח יותר ,ואביוני עמך
דוים וסחופים יורדים ,ובאמת מי שיש בו דעת יודע
ורואה ה' הצדיק צדיק וישר הוא ,הכל בהשגחה
לטוב ,ומאיר בהארה נפלאה לא יכילהו הרעיון,
מתוק מדבש לדורשי יחודך בהרחבת הדעת ,וכל
היסורין שעוברין עליו טובים הם בהירים הם ,כי
לית אתר פנוי מיניהìë åãøôúé úàæ äòéãéáå ,
úåðâ ìëä àìà äöéçî íù ïéàå ,ïåà éìòåô

,êìîä éðôì íéøîæîå íéãîåò íéøøåùî ,íéñãøôå
וכשבא למדרגת אין אפר נשרפין כל מחיצות ברזל,
ומה שהיה מטמא ומרחק טהורים מטהר טמאים,
כעין תיקון עתיד ,רישא דעשו ,ראש פתנים אכזר,
כמוס עמדי והבן ,והכל מתוקן לסעודה ,והאלילים
כליל יחלוף והכל טוב וטהור ,וגר זאב עם כבש,
והבן סודות אלו שגליתי לך ממרן אלקי ריב"ש
זצ"ל ,עכ"ל.
ובספר ) íééç íéî øå÷îעסה"ק בעש"ט פרשת וילך(
הובא זאת ,ועוד הביא שם מסה"ק éç øäåæ
)קאמרנא ,זוה"ק פקודי דרמ"ב והוא בדרמ"ו ע"א( שכתב
וז"ל )בסיום המשל( ,אז אומר לו המלך ,בני חביבי
פתח עיניך וראה ,ורואה שאין שום מחיצה ולא
שום מסך מבדיל ,רק עבדי המלך עומדים
ומשוררים שירה לפני אל רם ,והמלך כל הארץ
מאירין מאורו אור אין סוף ,והכל אור וחיות ואין
שום מונע ,ואז יוצא ונכנס עייל ונפיק ,זכאה מאן
דעייל ונפיק ,ואין שום רע ולא קליפה ,אמר אויב
וגו' )בפ' בשלח( חמשה אלפין שגם שם גנוז אלופו
של עולם ,וחוץ ממנו הכל בטל ומבוטל אין בהם
כח ,והכל אחיזת עינים לנסות בהם הבריות ודי
בזה ,עכ"ל.
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המשפיע לנו חיי עולם.
 óòôêיסוד הדבר אינו על ידי התבוננות בלבד ,אלא רק בבינה המתגלית בשערי
הלב עם השתוקקות האמיתית כרשפי אש שלהבת ,ומבואר בדברי רבינו
כי ההשתוקקות האמיתית היא דווקא בצירוף היראה שהיא החכמה  -ההכרה
האמיתית כי כל עבודתו כלא היא לגבי גדלות השם יתברך ,כאשר אדם מגיע
להכרה שהיא כלשון רבינו "לידע באמת שאינו עושה כלום" ,וזהו יחוד קודשא
בריך היא ושכינתיה על ידי דחילו ורחימו – יראה ואהבה כאחד.
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äéì éåçîå òáöàá åøéáç ìò æîøîä
 .âåçîáבגמרא  1מובא שהיה דרך

המלכים להראות סימנים ,להראות דברי
חכמה על ידי תנועות כפי אשר שרצה
החכם להראות ,ורק החכמים מבינים
רמזים אלו ,וכן דרך בני מלכים להבין
ברמיזה בעלמא ,על כן דרך התורה

úåøòäå úåôñåä
 .1בגמ' )חגיגה ה ,(:רבי יהושע בן חנניה הוה קאי
בי קיסר ,אחוי ליה ההוא מינאה עמא דאהדרינהו
מריה לאפיה מניה .אחוי ליה איהו ידו נטויה עלינו.
א"ל קיסר לר' יהושע בן חנניה מאי אחוי לך ומאי
אחוית ליה .אמר ליה אחוי ליה עמא דאהדרינהו
מריה לאפיה מניה ,ואחוית ליה ידו נטויה .אמר
ליה קיסר למינאה מאי אחוית ליה ,א"ל עמא
דאהדרינהו מריה לאפיה מניה .ומאי אחוי לך ,אמר
ליה לא ידענא .אמר גברא דלא ידע מאי קא מחוי
ליה במחוג מחוי קמי מלכא אפקוהו לההוא מינאה
וקטלו .עכ"ל.
ובשו"ת הריב"ש )סי' מ"ה( פירש שהוא חכמה יוונית
דהיינו "שלא היו מוצאים דבור בלשון רק שהיו
רומזים בידיהם או באצבעותיהם או בשאר אברים
 ...ובזה היו עושין לפני המלכים" .ועומק הענין
שמרמזים בגמ' בזה הוא שגודל החכמה הוא כאשר

החכם יכול להצניעה אפילו בדיבור ובפעולה ובזה
מראה הוא שחכמתו הוא עצמית וכאמור למעלה
שזו היא עניינה של מידת הנצח שהיא התפשטות
הבינה ברגלים שהם הדרגות התחתונות.
וכן מבואר בסה"ק קדושת לוי )חידושי אגדות ד"ה
אייתי ליה( ,כי אותו הכסיל הגוי שלא הבין
התפשטות אלקותו לדרגות התחתונות חשב כי
הזמנים הנמוכים של עקבתא דמשיחא הם משום
דאהדרינהו מריה לאפיה מיניה ,שהקב"ה אינו
משרה אלקותו עלינו ,ולא הבין רמיזות שרומז
לנו הקב"ה אפילו בדרגות הנמוכות כי שם
התפשטות אלקותו ית' אפילו בתוך ההסתרות,
וכמאמר הבעש"ט הק' על הפסוק ואנכי הסתר
אסתיר פני ,שההסתרה היא מה שאין יודעים
שההסתרה היא הסתרה בלבד )מו' בבעש"ט עה"ת פ'
כי תבא(.
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íâä ,åèåùôä ìò æîøä êééù àîúñîå ,æîøá ïéáäì íãàä ìò äøåúä æîøî
:äæ ìù åèåùôä ìò ïååëî äæ æîøä êééù êéàä íéòãåé åðà ïéàù
úåìùìúùä äùò àåä êåøá êøáúé 'äù íéîòô äîë åðáúë øáë íòíî
íéëñîå íéîåöîö äîëá ,ìôùä äæä íìåòä ãò úåîìåòä
äéäéù éãë ,ïååéëá êøáúé 'ä äùòå ,äùåã÷ä éðôáå íãà éðôá íéìéãáîä
øåàéá
להראות לישראל בני מלכים רמזי חכמה
מה לעשותäøåúä æîøî ìåëéáë ïë ,
àîúñîå ,æîøá ïéáäì íãàä ìò
 ,åèåùôä ìò æîøä êééùגם בפרטי

הציווי על פי הפשט דהיינו מעשה בניית
המעקה על הגג יש בו רמז לפנימיות
המצווהêéàä íéòãåé åðà ïéàù íâä ,
ìù åèåùôä ìò ïååëî äæ æîøä êééù
.äæ
'äù íéîòô äîë åðáúë øáë äðäå
úåìùìúùä äùò àåä êåøá êøáúé
ìôùä äæä íìåòä ãò ,úåîìåòä
íéìéãáîä íéëñîå íéîåöîö äîëá
 ,äùåã÷ä éðôáå íãà éðôáלפני

בריאת העולמות ,היתה נגלית רק
המציאות האמיתית שהיא אור אלקותו
ולא היה כלל מציאות של עולמות,
כלומר לא מבעי שלא היתה מציאות של
שום שכל אחר או התבוננות אחרת
הסותרת ומתעלמת ממציאות הקב"ה,
אלא שאפילו לא היו עולמות של
השכלה אלוקית באופן של מידה
והגבלה ,אלא מציאות אלקותו ית' היתה
נגלית באופן שלא היתה במציאות שום
ישות אחרת כלל מרוב עוצם האור.

והקב"ה צמצם והעלים מצב זה הנקרא
אור אין סוף ,ויסד את עולם האצילות
שבו נגלים מידותיו ית' לברואיו ויכולים
לידבק בו רק על ידי מדות אלו ,ואח"כ
עשה מסך המסתיר על 'עולם האצילות'
שבו גלוי בבחינת ראיה איך שכל
הברואים בטלים לאלקות בתכלית
מציאותם ,שמכח מסך זה ניתן מקום
לעולם פחות ממנו בדרגה שהוא 'עולם
הבריאה' שהיא הכרת אלקות רק על ידי
כח השכל וההבנה ,ועשה מסך על עולם
הבריאה ,ובחושך זה נוצר עתה ניתן
מקום ל'עולם היצירה' שהוא השגת
אלקות מתוך הרגש ,ולאחר מכן הסתיר
גם כן עולם זה ועשה את 'עולם העשיה'
שבו משיגים אלקות על ידי אמונה
פשוטה.
נמצא שכל עולם יש עליו מסך שמחשיך
על האור שבו .והמסך הוא וילון רוחני,
ובעומדנו בעולם העשיה הגשמי הזה –
לאחר כל ההסתרות ,אין נגלה לעיננו
כבוד שמים רק לאחר התאמצות להכנס
לעומקו ופנימיותו של העולם ,על ידי
התעוררות כוחות הרוחניים שבנפש ,עד
שמגיע לגילוי הנשמה הכרה האמיתית
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ìë øåáùì áéåçî éìàøùéä ùéàå ,äæ éãé ìò ùðåòå øëùå ïåöøå äøéçá
ìëáå óåâäá øéàú äîùðäù äîùðä ìà óåâä òéðëäìå íéìéãáîä íéëñîä
.äîùðäë øéàé óåâäå øéäáä øåàá íéøéàî íìåë åéäéù ,íéëñîä

øåàéá
של עולם האצילות של "אין עוד
מלבדו".
 ïååéëá êøáúé 'ä äùòåבכוונה
ומחשבה תחילה מסכים אלוéãë ,
ìò ùðåòå øëùå ïåöøå äøéçá äéäéù
 ,äæ éãéלולי המסכים המסתירים על

כבודו ית"ש בעולם לא היה שום בחירה
בעבודת ה' ,כמו שאין לאדם בחירה אם
לאכול או לשתות כדי חייו ,ולכן יש
מסכים המבדילים וממעטים את בהירות
התענוג שיש בעבודת ה' שהוא כאויר
ומזון לנפש האלוקית ממש ,ואת אור
אלקותו ית' המראה שכל הברואים
בטלים אליו בתכלית הביטול כביטול
זיו השמש בתוך השמש ,וכל מסך
מוסיף הסתרה על חבירו ,עד שבעולם
העשיה הגשמי יש ריבוי קליפות
ומסכים המסתירים על נועם אור
אלקותו ית'.
ìë øåáùì áéåçî éìàøùéä ùéàå
óåâä òéðëäìå ,íéìéãáîä íéëñîä
óåâäá øéàú äîùðäù ,äîùðä ìà

íéøéàî íìåë åéäéù ,íéëñîä ìëáå
,äîùðäë øéàé óåâäå øéäáä øåàá

אופן בריאת הגוף הוא באופן שכל אבר
ואבר נועד באופן בריאתו להיות מרכבה
לאור הנשמה השייך לאותו אבר.
למשל :העין נועדה להיות מרכבה לכח
הראיה הרוחני ,ואם הוא זוכה לקדש את
איבריו לעשות רק רצון ה' ,אז הנשמה
מאירה בהגוף ,ושזוכה להגיע לדרגה
שעל ידי איברי הגוף עצמם היינו החיות
הקדושה שבהם זוכה להשיג אור
אלקותו ית' .2
אמנם עד שהוא מזכך את גופו אזי כל
כוחות הגוף הם מסכים המסתירים על
אור הנשמה ,דהיינו כוח הראיה הגשמי
הרואה רק את חיצוניותו של כל דבר,
וכח הטעם הגשמי וכל החושים
האחרים הם מסכים המבדילים ומושכים
את האדם לגשמיות ,עד שיכנע הגוף אל
הנשמה להשתמש בהחושים באופן
פנימי ,לראות ולהתבונן ולחוש בכח
החכמה שבכל דבר בלבד.

úåøòäå úåôñåä
 .2כמו שאמר הרבי ר'  ÷ñðò'æéìî êìîéìàזי"ע שגופו מאיר כאלף נשמות ישראל
 àðøàîà÷îזי"ע(.

)כמובא בהיכל הברכה להרה"ק
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íéùòîå úååöîå åîéçøå åìéçãá äøåúä éãé ìò ,úàæ ìëåé äî éãé ñ¼î
åøéàéù íéëñîä ìëìå úåéðôåâäìå õøàì øéàî éæà ùà áäìá íéáåè
çëî øéàîå ,ìåãâ øåàá øéàîù úáùä øåà éãé ìòå äøåúä øåà éãé ìò
øåàéá
äøåúä éãé ìò ,úàæ ìëåé äî éãé ìòå
íéùòîå úååöîå åîéçøå åìéçãá
 ,ùà áäìá íéáåèבעבודת ה' יש שני

בחינות שהם כנגד מים ואש
'חסדים' ו'גבורות'( ,והעבודה שהיא בחינת
אש דהיינו בהתלהבות גדולה ,היא
לכלות את כוחות הרע ולהאיר את
החושך ,על ידי ההשתוקקות ברשפי אש
להקב"ה ,כלות הנפש לאלוקים ,כאש
העולה ומתלהבת למעלה ,ובחינה זו
מכניעה את כל הקליפות .3ולכן ידוע
מאמר האר"י הק' שהעסק בתורת הנגלה
בכח גדול להקשות ולתרץ משבר כח
הקליפות.
 éæàע"י התורה ומצוות בהתלהבות
)בל' הקבלה -

ìëìå úåéðôåâäìå õøàì øéàî
äøåúä øåà éãé ìò åøéàéù íéëñîä

על ידי אור התורה מזדככים המסכים
עצמם ועל ידם מתגלה אור אלקותו
מדרגה לדרגה ,שכל התשוקות
וההרגשים שבאדם לא יפריעוהו
מעבודת ה' ,רק אדרבה כל רגש ומידה
מכוחות הנפש יביאו אותו יותר
להתלהבות בתורה ובמצוות ,ויתקרבו
אותו לשכל האלוקי שעל ידו יוכל
להתקרב לאור הביטול הגמורéãé ìòå ,
 ìåãâ øåàá øéàîù úáùä øåàעל
ידה מתגלה השורש של החיות של
העולם וממילא נכספים וכלים כל
הנבראים לשרשם ובטלים כל

úåøòäå úåôñåä
 .3וטעם הדבר הוא מפני שענין ההשתוקקות הוא
שהאדם אינו מסתפק באור המתגלה לו באותה
דרגה שהוא ,אלא משתוקק למעלה מהגבול
שנתגלה לו ,ומכיון שההשתוקקות שלו אינה
בגבול ,נמצא שהשתוקקות זו היא להקב"ה שהוא
למעלה מסדר ההשתלשלות דהיינו לעצמותו
ומהותו ממש ,ועל ידי השתוקקות זו הוא מתדבק

באותו בחינה של גילוי אלקותו כמו שהוא למעלה
מסדר השתלשלות ,שהרי מצד אמיתות מציאות
אלקותו אין ח"ו שום חילוק בין העולמות
העליונים להתחתונים ,ולכן כל הקליפות
המסתירים ומעלימים עליו ית"ש – מתבטלים ,כמו
שנאמר "יתפרדו כל פועלי און" ,כי כל כוחם
ושליטתם הוא רק בדרגות התחתונות.
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äáøãà àìà ,ììë íéëñî åéäé àìå ïë íâ åøéàéù íéëñîä ìë äùåã÷ä
åîöò úà ÷áãìå íù êøã øåáòì ìëåé äéäé íéëñîä êøãå åì åøéàé íéëñîä
øåà ìéöàä àåä êåøá óåñ ïéàù ,àåä êåøá óåñ ïéà ãò úåøéôñ øùòá
øåàéá
ההסתרים ìë äùåã÷ä çëî øéàîå ,4
åéäé àìå ïë íâ åøéàéù íéëñîä
.ììë íéëñî
 ,åì åøéàé íéëñîä äáøãà àìàêøã øåáòì ìëåé äéäé íéëñîä êøãå
 íùכלומר שהמסכים יהיו מקרבים
אותו להשם יתברךåîöò úà ÷áãìå ,
àåä êåøá óåñ ïéà ãò úåøéôñ øùòá

כשאדם מזכך את עצמו ,אזי 'עולם
העשיה' עצמו נהפך להיות סולם מוצב

ארצה להגיע השמימה ,ובכל נברא
מאיר לו האור האלוקי אשר בו ומסייע
לו לגלות אלקותו ית' בתורה ומצוות,
וכן מסך עולם היצירה שהם ההרגשים
השונים נעשים לו סולם שראשו מגיע
השמימה בדיבורי שירה וזמרה
להקב"ה ,דהיינו שמשתמש בכח הדיבור
וההרגש שבו להקב"ה  -ומשם גופא
מתעלה ל'עולם הבריאה' ,שהוא השכל
האלוקי שמתגלה במוח הבינה של

úåøòäå úåôñåä
 .4ראה בעל שם טוב בראשית וזלה"ק ,ויכלו
השמים והארץ וכל צבאם וגו' ,סוד השבת ,ובזוהר
)יתרו דפ"ח ע"ב( מאי שבת שמא דקודשא בריך הוא,
ואמרו רבותינו ז"ל )הובא ברש"י( בא שבת בא
מנוחה ,פי' כי הקב"ה נקרא מנוחה שאין שייך בו
תנועה ,כי תנועה לא שייך כי אם בדבר שהוא בזמן
ובמקום אבל הקב"ה הוא אין סוף ואינו נעתק
ממקום למקום וגם אינו בגדר זמן ,וענין השבת
הוא שמתגלה השורש והענפים חושקים אליו ,פי'
שיום השבת הוא יום קדוש שמאיר ומתגלה
בהירות מקדוש ,שהוא הש"י ,קדוש הקדושים,
ומאיר על הברואים ,פי' כי ענין רוחניות של הכל
הוא מה שנאצל במחשבה הקדומה ,וזה חיות של
הכל ,ואחר כך ,כשנברא הכל בפועל על ידי
השתלשלות ,אף על פי כן אותו הרוחניות נשאר
למעלה נעלם בשרשו ,והחיות שבברואים היה קטן
מאוד ,שנצמצם לשיוכל להתלבש בגופניות ,ואחר
שנגמר הכל ביום ו' ,אילו היה העולם נשאר בזה
הבריאה לא היה יכול להתקיים ,לזאת אחר גמר כל
מעשי בראשית ,הבהיק השם יתברך בהירות

מבריאה הנעלמת ,דהיינו ממה שהיו הברואים
במחשבתו הויה רוחניות מאוד ,והבהיק זיו הדרו
מסוף העולם ועד סופו בכל מעשה בראשית,
והעיקר בהאדם ,שהוא מבחר הברואים ,הבהיק
השם יתברך אליו בהירות משרשו הנעלם
שבמחשבת השם יתברך ב"ה:
וזהו ענין מה היה העולם מנוחה ,ר"ל השם יתברך
נקרא מנוחה כנ"ל ,בא שבת בא מנוחה ,היינו
בהירות הוייתם של הברואים ,הנעלמת ,שהוא
מעצמותו יתברך שמו ,ואז נתמלאו חשק ורצון
אליו ,כמו התינוק שהולך אחר מעשה נערות
ושוכח באביו ,ואחר כך כשרואה את אביו ,מחמת
חשקו אליו משליך הכל ומתדבק בו ,ורץ אליו,
מחמת שהוא נתח מנתחיו ,כן כביכול כשהשם
יתברך מבהיק זיו הדרו אל הברואים ,אז מגמת
פניהם אליו בתשוקה גדולה ,וזהו רצונו שמקווה
מהם ,וזה סיבת קיומם ,וזהו ענין השבת ,שהוא
השבה אל השורש ,ר"ל שהשורש מאיר על
הענפים ,והענפים חושקים ומתענגים בו ונכספים
אליו והוא אחדות השם יתברך:
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,ìéìò äæå äìéò äæù ÷ø ÷åìéç ïéà ìåëéáëáù ãò äéáå äéðéî ïåùàøä
ãò ,úåìùìúùäá úåùåã÷ä úåøéôñ øùò åðééäã úåøåà ãåò ìùìúùäå
íéøáãä ìë øéàî ÷éãöä íãàäå ,ééøîåçä ìôùä äæä íìåò ìùìúùäù
øåàéá
האדם ומורגש בכל חדרי לבו ,ומשם
באור אלקותו בחינת אצילות ,נמצא
שכל העולמות מסייעים לו לעלות
ולהדבק בבוראו ,ואין הם מסתירים על
גילוי אלקותו ית"ש אלא להיפך.
והנה עד עכשיו ביאר את מהות הזיכוך
הנעשה בהמסכים על ידי עבודה בלהב
אש ,ועתה מבאר ענין עמוק איך יש כח
זה בהמסכים משורש בריאתם להיות
בטלים בתכלית להמאצילóåñ ïéàù ,
äéðéî ïåùàøä øåà ìéöàä àåä êåøá
÷ø ÷åìéç ïéà ìåëéáëù ãò ,äéáå
 ,ìåìò äæå äìéò äæùכי במחשבה

ראשונה של שורש הבריאה שברצונו
ית' ,שהיא שורש כל הספירות ,כל
הספירות שהם שרשי הברואים
והנוצרים והנעשים כולם  -מאוחדות
עמו ית"ש בתכלית היחוד ממש ,כי
מחשבתו ית' לבריאת העולמות היא
אחת עמו ית"ש ,שהרי הוא ומחשבתו

ית' חד הם ,שהוא ית' אחד יחיד ומיוחד
וממילא אין שום פירוד בין ניצוץ בורא
לניצוץ נברא ,רק בכך שזה 'עילה' -
הבורא ,וזה 'עלול' הנברא ,וכשמתעורר
השפעתו של עולם המחשבה הזה ,הרי
זה משפיע גם על המשך סדר
ההשתלשלות להיות כל הספירות
בטלות בתכלית הביטול להקב"ה.
øùò åðééäã ,úåøåà ãåò ìùìúùäå
,úåìùìúùäá úåùåã÷ä úåøéôñ

ועל ידי ספירות קדושות אלו שבעולם
אצילות מאיר אור אלקותו ית' ממש ,5
ומשם מאיר דרך מסך לעשרת הספירות
שבעולמות בריאה יצירה ועשיה.
ìôùä äæä íìåò ìùìúùäù ãò
 ,ééøîåçäמעולמות הרוחניים בריאה

יצירה ועשיה נשתלשל עולם הזה
הגשמי  6שבו מורגש רק החומר
כמציאות ,ואילו הרוחניות והשכל נראה
כדבר מופשט ורחוק.

úåøòäå úåôñåä
 .5בהרבה סה"ק כתבו על עולם האצילות ג"כ
תואר זה ד"כהדין קמצא דלבושיה מיניה וביה"
ראה למשל עבודת ישראל פ' דברים .דהיינו למשל
מידת החסד הוא גילוי אלקותו ממש בתוך הכלי
של חסד ,וכן גבורה כו' ,ואע"פ שהספירות הם אור
חדש נברא הנאצל מאתו ית"ש ,שהרי בעצמותו
ומהותו ממש אין לנו שום השגה כלל אפילו בשום

ספירה רוחנית ,אך הספירות בטלות לגמרי
למאצילן ,שהם רק כלי לגלות אלקותו ית' ועל ידם
ובהם מתגלה אלקותו ית' ,ולכן הם נחשבות
"מיניה וביה" ממש כי מאיר בהם אור א"ס.
 .6דגם עולם העשיה ישנו ברוחניות – והיינו השכל
של גמר דבר והשלמתו ,ובעולם זה שייכים
האופנים – המלאכים של עולם העשיה .ולכן

ë−

³îð−½ì

ê®³ −× ³¾þõ

³¾þîõô

ãò äìòîì äèîìî øæåçä øåàá ÷áãîå ,ïéøéàîù ãò íéáòäå íééøîåçä
øåàéá
íéøáãä ìë øéàî ÷éãöä íãàäå
ïéøéàîù ãò ,íéáòäå íééøîåçä

הצדיק שעוסק בעניני עוה"ז בדביקותו
הגדולה משפיע בזה לחומרי עוה"ז
שתאיר בהם הקדושה העליונה÷áãîå ,
øåà ãò äìòîì äèîìî øæåçä øåàá
' ,àåä êåøá óåñ ïéàאור ישר' הוא

שפע היורד מהשמים העליונים באופן
שההתעוררות והתקשרות השפע היא

מצד המשפיע ב"ה ,7ו'אור חוזר' הוא
ההתקשרות מצד התחתונים להבורא
באופן שעל ידי הנבראים עצמם מתחדש
ומתגלה אור חדש של חיבור ודביקות
לבורא שהאציל את האור ,והיינו על ידי
ההשתוקקות וכלות הנפש של הצדיקים
לבוראם .ובדברי רבינו כאן מבואר כי
האור החוזר מזכך ומטהר את כל
המסכים .8

úåøòäå úåôñåä
העולם הגשמי שהוא החומר של עולם העשיה
הרוחני בבחינת גוף לנשמה ,מכונה בכתבי הקבלה
ובספרי החסידות בשם עולם החומרי ולא עולם
העשיה.
וכמו שכתב ) éåì úùåã÷áבראשית ד"ה עוד יבואר
בראשית( :ובזה יבואר הפסוק אשר ברא אלהים
לעשות ,מלת לעשות הוא מיותר .והנראה כי
הקדוש ברוך הוא בכל יום מחדש מעשה בראשית
ככתוב מחדש בטובו וכו' מעשה בראשית ,אך
ההפרש שבין מעשה בראשית ובין התחדשות בכל
יום מעשה בראשית ,שבכל יום מעשה בראשית
ברוחני ובמעשה בראשית נתחדש מעשה בראשית
הגשמי .וזהו אשר ברא אלהים לעשות ,זו שברא
ה' עולמות כדי שיוכל לברוא גם עולם העשיה
עולם הגשמי.
וכמו שנתבאר ) íäøáà ïâîáטריסק ,פ' בראשית ד"ה
בראשית( :הענין ממספרים האלו כי השי"ת הוא
בחינת אין סוף ואין תכלית בלי שום גבול וקצבה,
וברא את העולמות בבחינת יש מאין על ידי בחינות
צמצומים והשתלשלות מעילה לעלול ,שאפילו
עולם האצילות שבהירת אורו הוא בלי שיעור וערך
עם כל זה לגבי אור אין סוף ב"ה וב"ש הוא
בבחינת שיעור וקצבה ,ובכל עולם נתצמצם האור
ביותר עד עולם העשיה ששם הוא צמצום התחתון

שיורד והולך עד עולם התחתון עולם הגשמי ,והוא
בסוד הה' אחרונה שבשם מדת המלכות סוד
השכינה ששוכנת בתחתונים ,ואין לך דבר
שבקדושה פחות מעשרה ועל כל בי עשרה שכינתא
שריא )סנהדרין לט ,(.והגם שאור הקדושה נתצמצם
ונתמעט מאוד שמה עם כל זה מאיר שמה האור
מכל העשר ספירות שבעולם העשיה ,ובעולם
היצירה שם האור גדול עשר מדריגות מן האור
שבעשיה כי מבחינת מלכות דיצירה נשתלשל
לבחינת כתר דעשיה ולכן הוא לגבי עשיה בסוד
מספר העשירות ,ובבריאה נתרבה האור עוד עשר
מדריגות מן האור דיצירה והוא בבחינת מספר
המאות לגבי האור דעשיה ,ובאצילות שמה האור
עוד יותר גדול והוא בבחינת מספר האלפים נגד
האור דעשיה ,וכל השתלשלות העולמות היתה
בכדי שיברא עולם התחתון והאדם כמו שדרשו
רז"ל כו'.
 .7והוא ה'מוחין' שמקבלים בני ישראל לעבוד
בהם את ה' ובזה מתדבקים המאציל והנאצלים
מצד המשפיע ב"ה ,דהיינו שהשפע יורד על ידי
הספירות ,עד שהצדיק מרגיש הארת דבקות
ומציאות הבורא בכל ספירות הנפש שלו שהם כל
מיני שכליו והרגשותיו.
 .8וכן מבואר בעץ חיים שער הכללים פ"ו ,כי
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íåéá ä"á÷ä àøáù øåà (.áé äâéâç) ì"æçá åæîøù äæå .àåä êåøá óåñ ïéà øåà
,íìåòä óåñî ì"ðë åðééäã åôåñ ãòå íìåòä óåñî åá èéáî íãà ïåùàøä
äìòîì äìòîì åôåñ åðééäã ,åôåñ ãò øéàî úåéáòäå úåéøîåçä óåñî åðééäã
:àåä êåøá óåñ ïéà ãò
øåàéá
) ì"æ åðéîëç åæîøù äæåחגיגה יבøåà (.
íãà ïåùàøä íåéá ä"á÷ä àøáù
,åôåñ ãòå íìåòä óåñî åá èéáî
åðééäã ,íìåòä óåñî ì"ðë åðééäã
 úåéáòäå úåéøîåçä óåñîתיבת

'עולם' מורה על העלם והסתר' ,סוף'
הוא הדרגה התחתונה שבו ,וממילא
תיבות 'סוף העולם' מורה על תכלית
ההעלם והסתר דהיינו החומריות
והגסותåôåñ åðééäã ,åôåñ ãò øéàî ,
êåøá óåñ ïéà ãò äìòîì äìòîì
 .àåäתיבת 'סופו' מורה על תכלית

הגילוי של האחד יחיד ומיוחד ,והם
עולמות העליונים והנשגבים ,עד שזוכה
האדם ליכלל וליבטל לגמרי בעצמותו
ית"ש בתכלית הביטול.
הקדמה לפרק :עד כאן ביאר רבינו את
סדר העבודה באופן של השגת אלקות
והשתוקקות לעלות מעלה מעלה
ולשבור את כל המסכים ,ולהשתמש

במסכים עצמם להשגת אלקות ,וכל זה
נכלל בעבודת הבינה שהיא השגת
אלקות.
אמנם בפרק זה מבאר רבינו כי
השלימות האמיתית ועיקר דרך העבודה
היא כאשר דרך זו מיוחדת עם דרגה
אחרת שהיא החכמה ,אשר מהותה
ביארו בסה"ק היותה "כח מה" – השגה
של 'מה' ,והיא יראת הרוממות וההשגה
שכל מהותה היא בביטול והכנעה לאור
אין סוף ב"ה ,אשר על ידי ביטול ויראה
זו מושג אור החכמה.
ויסוד דבה"ק מיוסד על דברי הזוה"ק כי
החכמה והבינה מיוחדים תמיד יחדיו,9
ואי אפשר לידבק בזה בלא זה ,וכמה
הייינו יראת הרוממות הבאה על ידי
ההשגה שאינו מבין ואינו משיג ,ובינה
היינו אהבה הבאה על ידי ההשגה,
וממילא אי אפשר לידבק בבורא ית"ש
בבינה לבד אלא אם כן דבק גם באור

úåøòäå úåôñåä
אע"פ שאורות הב' חסדים והשליש המכוסה
בחג"ת דז"א אינם נגלים ,מכל מקום על ידי האור
חוזר העולה למעלה מזדככים המסכים ואז נהפכים
האורות המכוסים להיות נגלה ,ואז הם מאירים כמו
אור המגולים ממש עיי"ש.
 .9כמובא בכתבי האר"י הק' פעמים רבות,וכלשון

עמק המלך )שער יג פרק ו( :אבל אבא ואמא לא
מתפרשין לעלמין ,כמאמר רשב"י פרשת ויקרא
]שם[ על פסוק 'אכלו רעים' הם אבא ואמא
שנקראו רעים' ,שתו ושכרו דודים' ,הם זעיר
ונוקביה שנקראו דודים .הנה בפירוש כי אבא ואמא
נאמר בהם רעים ,דלעלמין לא מתפרשין כשני
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òéæå úúøá òúøð äéäéù ,úéúéîà äàøéä éãé ìò àåä ìëä ø÷éòä
,úîàá 'ä ãáåò àåäù åì äîãðù íâä ,úîàá êøáúé 'ä éðôî ãçôå
øåàéá

החכמה שהיא 'כח מה'.
ורבינו מבאר כי כדי להגיע לדרגה זו
של חכמה שהיא יראת הרוממות ,יש
לפתוח תחילה בדרגה התחתונה שהיא
שער לה' ופתח החכמה ,היא היראה
הפשוטה – שירא מה' ויודע שהוא בטל
ומבוטל ואינו עובד את ה' באמת ולא
כלל אל אמיתות עבודת ה' ,ועל ידי זה
בא ליראה עילאה שהוא השגת הבורא
ית"ש מבלי גבול הנקראת חכמה ,באופן
שתמיד מכיר ויודע שאינו משיג ויודע
כלום ועל ידי זהעד הדרגה העליונה
להתדבק באור א"ס ב"ה.
 ìëä ø÷éòä äðäåלשבור את כל
הקליפות המסתירות על מציאות
אלקותו ית'äàøéä éãé ìò àåä ,
 ,úéúéîàהקושי והעזות של הקליפות
שבנפש ,נמסות ונימוגות מכח היראה
שבנפש המחדירה בה את הביטול
האמיתי מפני ה' והדר גאונו.
מפרש מה היא גדרה של יראה זו,

éðôî ãçôå òéæå úúøá òúøð äéäéù
 ,úîàá êøáúé 'äהיראה האמיתית

היא החודרת לכל האיברים בהרגשה
אמיתית ,וכדאיתא ) íéðéò øåàîáפרשת
יתרו( "והענין נאמר בשם הבעש"ט
נשמתו בגנזי מרומים שהשם יתברך
חפץ מאוד שיהיו כל ישראל יראים
מלפניו ,אך מי שיש לו שכל ירא מלפניו
בגין דאיהו רב ושליט עיקרא ושרשא
דכל עלמין ,ואם יסלק חיותו ח"ו אף
רגע כמימרא היו מתבטלין כל
העולמות ,ומחמת זה ירא וחרד מאימת
השם יתברך ,עד שכל איבריו נרתעים
מפחד השם יתברך ומהדר גאונו ,לא
כמו השוטים שאומרים על היראה
אמיתית שהיא מרה שחורה שאינו צריך
רק נקודה ,לכן הבל יפצה פיהם ולא כן
ידברו ,אבל באמת צריך שיפול עליו
אימה ופחד גדול עד שיהיו כל איבריו
נרתעים אצלו".
'ä ãáåò àåäù åì äîãðù íâä

úåøòäå úåôñåä
שותפין ,אבל בזעיר ונוקביה נאמר בהם דודים ,לשון חבה שהוא שעת הזווג ,שהם פנים בפנים ,ואחר כך
מתפרשין.
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,àåä êåøá 'ä úåãáò úåúéîà ìà àá àì ïééãòù íåìë åðéàù åîöòá òãé
úòãå äîëçá äàøé øúåéå úå÷éúî øúåé ùéâøé äâùä øúåé âéùéù úò ìëå
íãå÷î åì äéäù äáäàä ïëå íãå÷î åì äéäù äàøéä äæù ùéâøéå ,äøéúé
äôé øáã äæéà äàåø íãàäùë ,éäìà äæçà éøùáîå .íåìëì áùçð åðéà
,åðîéä äìòîì ïéàù øáåñå äæä øáãä úà áäåàå äôé åì äàøð øàåúå äàøî
äæù ïéáî íéîòèá ïëå äàøîå øàåúá äôé øúåéä øáã äàåøùë êë øçàå
äìòîì ïéàù äæä øáãä ìò øåáñ äéä äìéçúîå ,äæ ãâð áùçð àìë åéðôìù
éë ãò ,øúåéå øúåé íòô ìëá ïéáéå ìéëùé êøáúé àøåáä úåãáòá ïë ,åðîî
øåàéá
 כי על ידי,מתרבה בו היראה יותר ויותר
ההשגה החדשה הוא משיג עוד יותר
בחוש עוד השגות בגדלות ה' ומזה מבין
,יותר עד כמה שלגדולתו ית' אין חקר
וכל עבודתו עד עכשיו שהיתה לפי
ההשגה הקודמת אינה נחשבת לכלום
.בערך גדלותו ית' שנתוודעה לו עכשיו
 שכמו במתיקות,éäì-à äæçà éøùáîå
והיופי הרוחני כל דרגה אינה כלום
 כך אנו מוצאים,לעומת זו שמעליה
,בגשמיות שהוא משל לרוחניות

,íåìë åðéàù åîöòá òãé ,úîàá
úåúéîà ìà àá àì ïééãòù דהיינו
 היראה האמיתיתàåä êåøá 'ä úåãáò

äôé øáã äæéà äàåø íãàäùë
áäåàå äôé åì äàøð ,øàåúå äàøî
äìòîì ïéàù øáåñå ,äæä øáãä úà
øáã äàåøùë êë øçàå ,åðîéä
ïëå äàøîå øàåúá äôé øúåéä
åéðôìù äæù ïéáî , בתענוגíéîòèá
äéä äìéçúîå ,äæ ãâð áùçð 'àì'ë
äìòîì ïéàù äæä øáãä ìò øåáñ
êøáúé àøåáä úåãáòá ïë ,åðîî
.øúåéå øúåé íòô ìëá ïéáéå ìéëùé
åðéà åìù úåãáòù úîàá òãé éë ãò

ùéâøé äâùä øúåé âéùéù úò ìëå
äîëçá äàøé øúåéå úå÷éúî øúåé
äàøéä äæù ùéâøé ,äøéúé úòãå
äéäù äáäàä ïëå ,íãå÷î åì äéäù
 מכיון,íåìëì áùçð åðéà íãå÷î åì

היא כשאינו מדמה בנפשו שיש לו איזה
,תפיסה והשגה בגדלות הבורא ית"ש
 אבל,ואז גם היראה היא בלתי מוגבלת
אם חושב בעצמו שיש לו איזה השגה
 הגם,ותפיסה בגדלות הבורא ית"ש
שמבין שהוא ית"ש מלך מלכי המלכים
 אזי גם ליראה שלו,ובורא כל העולמות
.יש גבול ומידה

שיראת ה' יש בה מתיקות נפלאה הבאה
על ידי הקדושה העליונה השורה על מי
שבטל להקב"ה וכנאמר "טעמו וראו כי
 על כן על ידי מתיקות זו,"'טוב ה
 האדם,'המתחדשת תמיד באהבת ה
מקבל השגה חדשה בגדלות ה' וממילא
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ä÷úîä àøåáä úãåáòì áééçù äî ãâð íåìë åðéà åìù úåãáòù úîàá òãé
âéùî åðéà ïééãò àåäå ,íìåòáù úåãåîç éðéî ìëî ãîçðäå ä÷éúîä úéìëúá
äìåãâ äàøé åì ùéå ,ãéîú êë äùåò àåäùëå ,'ä úåãáò äî òãåé åðéàå íåìë
úåãáòä ãâð ñôåàå ñôàå àìë àéäù äæë úåãáòá àöåé åðéàù 'ä úåãáòá
àöåéù åéðéòá áåè åìù úåãáòä úåéäì úåðåéîãá åðéàå ,ìë àøåáì áéåçîù
øåàéá
úãåáòì áééçù äî ãâð ,íåìë
ä÷éúîä úéìëúá ä÷åúîä àøåáä
,íìåòáù úåãåîç éðéî ìëî ãîçðäå
åðéàå íåìë âéùî åðéà ïééãò àåäå
 ,'ä úåãáò äî òãåéלאחר שהאדם

רואה פעם אחר פעם איך שהמדריגות
שהגיע אליהם בתחילה ,והיה סבור
שהם תכלית קרבת ה' והתענוג שבהם
הוא תכלית התענוג ,הם כאין וכאפס
לעומת התענוג החדש בעבודת ה' ,וכן
אח"כ כשחוזר ומשיג מדרגות גדולות
יותר בתענוג גדול יותר ,הוא מבין
לבסוף השגה חדשה :כי באמת אין
 ìåáâ íåùלתענוג בעבודת ה'

ולמדרגות קרבת אלוקים שיכול אדם
להגיע אליהם ,ואין שום סוף וגבול
לעבודת ה'.
åì ùéå ãéîú êë äùåò àåäùëå
àöåé åðéàù 'ä úåãáòá äìåãâ äàøé
ñôàå àìë àéäù ,äæë úåãáòá
àøåáì áéåçîù úåãáòä ãâð ñôåàå
 ,ìëמנה בזה שלשה דרגות של ביטול
במציאות ,'àì' ,זה מציאות הנראית
כקיימת הנשללת מצד האמת'ñôà' ,
הוא ביטול המציאות בפועל'ñôåà'å ,

היא ביטול המציאות בכח ושורש
מציאותה úåéäì úåðåéîãá åðéàå ,10
äæá àöåéù åéðéòá áåè åìù úåãáòä

úåøòäå úåôñåä
 .10לשון אפס ואופס איתא לראשונה בספר úåáåç
) úåááìäהשער הראשון שער היחוד פ"ה( :ואם נאמר,

שעשה את עצמו קודם הוייתו ,בעת ההיא היה
אפס ,והאפס לא יהיה ממנו מעשה ולא הנחה ,כי
האפס לא יעשה דבר כו' .ועל זה כתבו המפרשים
שם" :אפס ואופס כמו כי אפס כסך ופירש רש"י
אפס כתרגומו שלים עד כאן לשונו כלומר דבר
שאינו .נקט שני מיני אפס להורות על אפס מוחלט,
כי יש אפס שהוא מציאות ולא מציאות גמור,
כדאשכחן בדברי המחבר בשער הבחינה פרק ה'
שכתב המציאו אחר אפסו ,והם לא נמצא האדם
אחר אפס מוחלט ,אלא נמצא מדבר הוה רק שהיה

אפס מצורת אדם ,וכהאי גוונא מצינן בספר בחינת
עולם העדר קודם להויות ,כי יש העדר שהוא
מציאות ,ובביאורי לספר בחינת עולם פירשתיו על
נכון ,וכאן בכפל אפס ואופס כוונתו ,שהיה אפס
ממציאותו שהוא עתה בו וגם היה אפס מהויה
מלהיות הכנה להויה אחרת .אפס ואופס הם שניהם
בניקוד כזה ,אפוס שהוא מקור ,ואופס שהוא שם
התואר מהקל ,הואיל ואשכחן בהפסוק העבר מבנין
הקל אפס כסף" ,אפס"  -תם ,האפס לנצח חסדו
)תהילים עז( ונוכל לבנות כל הבנין כמבואר
בדקדוק".
ובספר  úåááìä çåðîכתב על זה" :יש מוחקין
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úàæ äðéçáá àåäù ùéàä äæ ,äáäàå äàøé åì ùéù øáåñå äãåáòä äæá
êåøá óåñ ïéà øåà ãò ìëä øéàîå ìëä ãçéîå ä"éåäá ú"åðãàä ãçéî àåä
.ì"ðë àåä

’ð šþõ
¼ëî¬ñ ó−õîþ−®í µõíô íêþ−í −ð− ñ

¼îð−î

äøéöé øôñá àúéàãë íéúá íéàø÷ð úåáéúäå úåéúåàäù

)(éòéáø ÷øô

øåàéá
äàøé åì ùéù øáåñå äãåáòä
äðéçáá àåäù ùéàä äæ ,äáäàå
,ä"éåäá ú"åðãàä ãçéî àåä úàæ
ïéà øåà ãò ìëä øéàîå ìëä ãçéîå
 ,ì"ðë àåä êåøá óåñשם האדנות

מורה על מידת המלכות שהיא הצמצום
מדרגה לדרגה ,שהיא מצמצמת את
גילוי האור והשפע שמהשם הוי"ה
המהווה הכל ,והצמצום אינו רק המצב
של הסתר אלקותו ית' לגמרי ,אלא גם
המחשבה כי גילוי האלקות שהוא נמצא
בו כעת הוא נקרא גילוי אלקות

בשלימות ואינו צריך לעלות לדרגה
גבוהה מזו ,גם זה הוא חלק מההסתר
 ,11ושם הוי"ה הוא אור ה' שאינו מוגבל
ומוסתר ,וכשהאדם שגופו אשר בעולם
החומרי נמצא תחת מחיצות ההסתר
מקשר את השגתו לאור הנשמה שהיא
חלק אלוק ממעל ואינה מוגבלת ,הוא
מקשר בזה את העולמות העליונים
שמרומזים בשני שמות אלו.
íéàø÷ð úåáéúäå úåéúåàäù òåãéå
) äøéöé øôñá àúéàãë ,íéúáפרק
רביעי( íéúá éðù úåðåá íéðáà éðù

úåøòäå úåôñåä
מילת ואופס ויש לישב הגרסא שיש שני מיני אפס,
הא' אפס מצד עצמו אבל אינו אפס מצד סיבתו
שהיא בכח סבתו לצאת לפועל ,רוצה לומר שהוא
אפס מן הפועל אבל איננו אפס מן הכח ,דרך משל
האש היוצא מאבן החלמיש טרם צאתו לפועל הוא
אפס מן הפועל ,אבל הוא בכח באבן החלמיש
שהוא סבתו הב' שהוא אפס מעצמו ומסבתו ,רוצה
לומר מן הכח ומן הפעל ,ויש כאן בא להורות על
המין הב' שההוא אפס לגמרי ,על כן אמר "אפס
ואופס" ,אפס מצד עצמו ואפס מצד אחרים ,רוצה

לומר שאין לו ששום סבה המוציאו לפועל כו'".
 .11ואיתא ממרן  '÷ä è"ùòáäזי"ע ועל פי דברי
מרן הרה"ק  àðøàîà÷îמבואר כי בחינה זו שיש
לאדם מדרגות של קדושה כדי שיעזוב את
התשוקה האמיתית לראות את פני המלך ,הם
בבחינת שבע חומות גבוהות ואיומות זו למעלה
מזו המסתירות את פני המלך ורק מי שהוא אוהב
את המלך באמת והוא בן המלך ,הוא צועק אבי
המלך פתח לי וזוכה בעזרת המלך להגיע אליו,
וכדאיתא בס' בן פורת יוסף ד"ע ע"ג כ' וז"ל,

ì−

³îð−½ì

ê®³ −× ³¾þõ
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)(.èë à"ç øäåæ

úéùàø ú"éá úéùàøá

øåàéá
 'åëåכלומר שכמו שאפשר להרכיב עם
האבנים כל מיני בתים בכל מיני אופנים,
כך האותיות אפשר לבנות בהם בתים
שונים שהם תיבות התורה שבהם
מתגלה האור האלוקי ,וכפי סדר
האותיות כך מתגלה האור שהוא
הפנימיות ,ולהפך מצורה זו לצורה כזו,
ומשני אותיות אפשר לבנות שתי תיבות,

למשל מאותיות א' ב' 'אב' ו'בא' .ומכאן
אנו לומדים כי תיבת 'בית' הוא כינוי
לצירוף אותיות שעל ידם מתגלה אור
חדש.
àúéàå
 úéùàøבנין התיבות מהאותיות ,הנקרא
)זוהר ח"א כט(.

ú"éá úéùàøá

"בית"  ,12יש להם ◌ֵ'בּית' היינו שני
'ראשית' דהיינו שני כוחות שהם ראשית

úåøòäå úåôñåä
שמעתי ממורי זלה"ה משל שאמר קודם תקיעת
שופר ,שהיה מלך אחד חכם גדול ועשה באחיזת
עינים חומות ומגדלים ושערים ,וציוה שילכו אצלו
דרך השערים והמגדלים ,וציוה לפזר בכל שער
ושער אוצרות המלך ,ויש שהלך עד שער אחד
וחזר ,ויש וכו' ,עד שבנו ידידו התאמץ מאוד
שילך אל אביו המלך ,אז ראה שאין שום מחיצה
מפסיק בינו לבין אביו ,כי הכל היה אחיזת עינים,
והנמשל מובן ודפח"ח ,עכ"ל .ובס' íééçä øöåà
פ' נשא מצוה שס"ג דבריו הקדושים במשל זה
ומליצה זו ,ועיין עוד באוצר החיים פ' חקת
דקמ"ג ע"ג שהעתיק גם כן ביחד המשל עם
הנמשל ,וז"ל ,שמעתי ממורי משל קודם תקיעת
שופר ,מלך אחד עשה כמה מחיצות וחומות ברזל
סביבו זה לפנים מזה ,וגם חיילות רבות דובים
ואריות ,בכדי שייראו מגשת אליו ,וכל מה
שעוברין חומה אחת מפזרין הרבה הון רב,
ùãå÷ä çåø úâùä úåîåöò úåìåãâ úåâøãî
,äæá åì éãù øáåñ ìéñëäå ,äøåú éæø úâùäå

ולמה לו למסור נפשו לעבור עוד חומות עצומות,
אשר על כל חומה מינויים הרבה יותר מן
הראשונה ,ויש חזר בשני ויש שעמד בשלישי ,אבל
בן המלך ברא דמלכא קדישא מעיו המו אל אביו,
ובן המלך כשרואה כמה חומות ומחיצות ונהרות
ודובים וחיות רעות מסבבים המלך ,אמר מה זה

מלך רחמן תסתיר עצמך בהסתרות כאלה ,וצועק
ובוכה אלי אלי למה עזבתני ,וכל ההון יקר משליך
לארץ ,כי כל הונו ורכושו הוא לראות פני המלך,
וכשבא לפני אביו אמר מה זה אבי שהסתרת
בכמה מחיצות של ברזל .מחשבות רעות ופניות,
שכל אחד מחיצה של ברזל ,מדוע דרך רשעים
צלחה ,כל עוד שמרשיע יותר מצליח יותר ,ואביוני
עמך דוים וסחופים יורדים.
ובאמת מי שיש בו דעת יודע ורואה ה' הצדיק
צדיק וישר הוא ,הכל בהשגחה לטוב ,ומאיר
בהארה נפלאה לא יכילהו הרעיון ,מתוק מדבש
לדורשי יחודך בהרחבת הדעת ,וכל היסורין
שעוברין עליו טובים הם בהירים הם ,כי לית אתר
פנוי מיניה ,ובידיעה זאת יתפרדו כל פועלי און,
ואין שם מחיצה אלא הכל גנות ופרדסים ,משוררים
עומדים ומזמרים לפני המלך ,וכשבא למדרגת אין
אפר נשרפין כל מחיצות ברזל ,ומה שהיה מטמא
ומרחק טהורים מטהר טמאים ,כעין תיקון עתיד,
רישא דעשו ,ראש פתנים אכזר ,כמוס עמדי והבן,
והכל מתוקן לסעודה ,והאלילים כליל יחלוף והכל
טוב וטהור ,וגר זאב עם כבש ,והבן סודות אלו
שגליתי לך ממרן אלקי ריב"ש זצ"ל ,עכ"ל.
 .12וצריך עיון הלשון "בית" אם הוא לשון
"בתים" או לשון ב' שהוא שניים ,או שלשון אחד
עולה לשני משמעויות כאחד.
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äùåò àåä ì"ðë äæë íãàå ,(â ,ãë éìùî) úéá äðáé äîëçá äîëç àåä úéùàøå
øåàéá
להם ועל ידם נעשים הצירופים.
בתיחלה בחינת היראה )ספירת המלכות(
הנקראת בבחינת ראשית כי על ידה
באים האותיות לידי צירוף והיינו מה
שיודע שאינו יוצא ידי חובה בעבודתו,
והשניה היא ספירת החכמה שאליה
מגיעים לאחר היראה התחתונה ,והיא
יראת הרוממות – יראה עילאה ,וכדברי
רבינו לעיל שעל ידי היראה שובר כל
המחיצות ומגיע עד הדרגה העליונה
להתדבק באור א"ס ב"ה.
ומבאר מה היא ראשית àåä úéùàøå
 äîëçכמו שכתוב ראשית חכמה יראת
ה' ,וקמ"ל שבחכמה נעשים הצירופים
שמהם נבראו העולם וכל הברואים,
) úéaמשלי
Ä È äðaé
Æ È Ä äîëça
וכמו שכתוב È À È À
כד ,ג(.
 äæë íãàåשמחשבתו תמיד ביראה,
דהיינו שאינו יוצא ידי חובתו øëæðë
,íéáåè íéôåøéö äùåò àåä ìéòì

האור העליון נשפע באופן של 'אורות'
ו'כלים' ,ה'אור' הוא השפע וה'כלים'
הוא האותיות ,האורות הם השפע
והכלים הוא כח הקיבול להשפע כפי
שהמקבלים ראויים אליו מצד מעשיהם,
ומכיון שכן נמצא שבכח המקבלים
להפוך את השפע גם אחר שנתקבל
בה'כלים' על ידי שמהפכין את סדר
הכלים שהם האותיות ,למשל מ'ענג'
ל'נגע' וכיו"ב.
וענין נפלא זה מבואר בהרחבה בדברי

מרן הבעש"ט הק' ,שבספר דגל מחנה
אפרים )ר"פ אמור( וז"ל ,ידוע מאדוני אבי
זקיני זללה"ה והיה מרגלא בפומיה
מל
חמת ◌ֶ ◌ֶ
תמיד על פסוק )משלי טז ,יד( ◌ֲ ◌ַ
יכפּרנּה ,ואמר
חכם ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ֶ ◌ָ
ואישׁ ◌ָ ◌ָ
מות[ ◌ְ ◌ִ
]מלאכי ◌ָ ◌ֶ
◌ַ ◌ְ ◌ֲ ◌ֵ
על מעשה שהיה בק"ק זסלב יצ"ו שהיה
שם פחד גדול ,עד שברח כבוד הרב
המנוח מו"ה דוד אב"ד מאוסטרהא,
ואא"ז ז"ל היה בק"ק קאמינקא ,אמר
שיהיה שם פחד קשה ,ואמר על זה
פירוש הפסוק הנ"ל ,ושורש הדברים כי
מפי הקדוש ברוך הוא יוצאין אותיות
להנהגת העולם ,וכשבא לעולמות
מצטרפין האותיות לפי בחינת המקבלים
הן לטב והן להיפוך ח"ו ,וכשיש צדיק
שהוא חכם בעולם ,ויודע האותיות
שיצאו מפי הקדוש ברוך הוא ,אף על
פי שהם מצטרפים חלילה שלא לטובה,
יוכל להפוך הצירופים על ידי חכמתו
ותפלתו ,כמו להפוך מן 'מת' – 'תם',
ומן 'נגע' – 'ענג' ,הכל לפי האותיות של
הגזר דין ,וסיפר שכן עשה בזסלב,
שראה שיצאו צירופים לא טובים ,ועשה
מהן צירופים אחרים ,ונשאר רשימתן
פחד ,והבן זה כי זהו כלל גדול ,עכ"ל.
ובס' אור המאיר פ' וירא כתב וז"ל,
ושמעתי בשם הבעל שם טוב זללה"ה
שפעם אחת היה רעש גדול בעיר,
ויחרדו כל העם אשר במחנה מן הרעש,
ואמר להם הבעש"ט זללה"ה אל ירע
זאת בעיניכם ,כי ה'רעש' הוא שהאדון
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åìù úåãáòá àöé àì ïééãòù úéúéîà äàøé åì ùéù úîçî ,íéáåè íéôåøéö
øéàî àåäå ,(é ,àé÷ íéìäú) 'ä úàøé äîëç úéùàø éæà ,äáäàå äàøé íåìë åì ïéàå
:åìù úåéúåàäå úåáéúä éôåøéö çëî íéúáä
äàåøù çëî ,íåìë åðéà åìù úåãáòù ïéáäì ìëåé ìéëùîä íãàä íòíî
úîàá 'ä ãáåò äéä íàå åúâéøãîî íéîòô äîë ìôåðù åîöòá
úãîì äëåæù ãò ,úîàá ïééãò äéä àìù çëåîå ,åðîî ìôåð äéä àì åúéîàì
úåáäìúä úàæ àø÷ðå 'ä ãáåò úåéäì ìéçúî àåä æà åúéîàì úîàá äàøéä
øåàéá
יצוה ליקח 'ערש' לחפציו ,וכן הוה,
ונמצא שיש כח ביד המשכיל וחכם
אמיתי ,להפוך צירוף רע"ש לצירוף
ער"ש עכ"ל.
והטעם שיכול להפך הצירופיםúîçî ,
àì ïééãòù úéúéîà äàøé åì ùéù
íåìë åì ïéàå åìù úåãáòá àöé
äîëç
È À È úéLàø
Ä Å éæà ,äáäàå äàøé
) 'ä úàøéתהלים קיא ,י( דהיינו שהוא
Ç ÀÄ

מחבר את צירופי התורה אשר בקרבו
– עבדותו – לשרשו שהוא היראה
האמיתית הנקראת ראשית חכמה,
éôåøéö çëî íéúáä øéàî àåäå
 ,åìù úåéúåàäå úåáéúäצירופי

האותיות זה לזה הוא מכח ספירת
המלכות  -האופן בו העולם מקבל את
גזירות ה' לפי מעשיהם ,אבל השפע
האלוקי אחד הוא – להאיר בעולם
ידיעת מציאות ה' בכל אופן ואופן,
שאם מתקלקלים מעשיהם של
הנבראים הרי שפע זה יורד באופן של
גבורה וגזירות לא טובות רח"ל על
מנת להחזירם למוטב ,והתקנה לזה

הוא להתדבק בשורש האלוקי כפי
שהוא למעלה מגבולות העולם ,והיינו
על ידי היראה הבלתי גבולית בגדר
ושיעור שהיא דבוקה בשפע החכמה
שלמעלה מהעולם ,ועל ידי כן יכול
לשנות את צירופי הבתים.
ïéáäì ìëåé ìéëùîä íãàä äðäå
çëî ,íåìë åðéà åìù úåãáòù
íéîòô äîë ìôåðù åîöòá äàåøù
úîàá 'ä ãáåò äéä íàå ,åúâéøãîî
çëåîå ,åðîî ìôåð äéä àì åúéîàì
 ,úîàá ïééãò äéä àìùאם מהותו

האמיתית השתנתה להיות בעבדות ה'
לפני קונו ,לא יתכן שיפול מזה בזמנים
שמסתלקים ממנו המוחין ,ועל כרחך
שרק על ידי המוחין שהשפיע לו הקב"ה
באותה עת האיר לו אור התענוג
בעבודת ה' ,אבל מצד עצמו לא נזדכך
חומרו כראוי ולכן תמיד בהסתלק
המוחין ממנו הוא חוזר ונופלãò ,
úîàá äàøéä úãîì äëåæù
ãáåò úåéäì ìéçúî àåä æà ,åúéîàì
,'ä êøãá úåáäìúä úàæ àø÷ðå ,'ä
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æàå ,äæî ìôåð åðéà áåù æàå åá åàåáé íé÷éãö 'äì øòùä äæå ,'ä êøãá
ä"éåäá ú"åðãà ãçéîå êøáúé 'ä úãåáòá êìéàå ïàëî êìåä úåéäì ìéçúî
:àåä êåøá óåñ ïéà øåà ãò åôåñ ãòå íìåòä óåñî ìëä øéàîå
äùòúù åðééäã ùãç úéá äðáú éë ,åðéðôìù ÷åñôä äøàá ó¾ôî
éë ùåøéô êââì ä÷òî úéùòå ,ì"ðë íéúá íéàø÷ðä íéôåøéö
,å"ë àéøèîéâ àåäù ä"éåä àéøèîéâ êââ ,äàøé àéøèîéâ ììåëä íò ä÷òî
ãçéì ,é"ðãà àåäù øòùå ìëéä àåäù äàøé ãçéúù êââì ä÷òî úéùòå äæå
íéîã íéùú àìå .ì"ðë é"ðãàá ä"éåä ìëä ãçéì ,äáäàå ä"éåä àåäù êââì
íéúáä úéùòù øáåñ äéäúù úåðåéîã êìöà íéùú àìù ùåøéô ,êúéáá
äàøúù ,åðîî ìôåðä ìåôé éë äæ ìò àåä äðéçáäå ,éåàøë äàøéå äáäàá
øåàéá
את הנבראים מלצאת חוץ למקומם
àéøèîéâ Ebâ
Æ Ç ,וליפול לתהום הרוחנית
 כמו שהגג,å"ë àéøèîéâ àåäù ä"éåä
 כך,הוא מכסה על הארץ וביניהם הבית
שם הוי"ה קודשא בריך היא משפיע
,להשכינה הק' הנקראת בזוה"ק ארץ
 שהמעקה,Ebâì
Æ Ç À ä÷òî
Æ Â Ç úéNòå
È Ä È À äæå
 היינו ליחד,עצמו יהיה מחובר לגג
 קודשא- ולחבר את היראה עם החכמה
äàøé ãçéúù ,בריך היא ושכינתיה
ãçéì é"ðãà àåäù øòùå ìëéä àåäù
ìëä ãçéì ,äáäàå ä"éåä àåäù êââì
.ì"ðë é"ðãàá ä"éåä
 דמים מלשוןEúéáa
Æ Å À íéîc
Ä È íéNú
Ä È àìå
É À
êìöà íéùú àìù ùåøéô ,דמיון
úéùòù øáåñ äéäúù úåðåéîã
,éåàøë äàøéå äáäàá íéúáä
 לבחון שכן הואäæ ìò àåä äðéçáäå
ìôpä
Å É Ç ìté
É Ä ékÄ ,שאינך בדרגת השלימות

,åá åàåáé íé÷éãö ä"éåäì øòùä äæå

היראה היא שער להוי"ה כלומר ללכת
על ידה במעלות הקדושה בהתלהבות
æàå ,והשתוקקות אמיתית ברת קיימא
 מכיון שהואäæî ìôåð åðéà áåù
מקושר להיראה האמיתית הנקראת
úåéäì ìéçúî æàå ,ראשית חכמה
êìéàå ïàëî  מדרגה לדרגהêìåä
ú"åðãà ãçéîå êøáúé 'ä úãåáòá
íìåòä óåñî ìëä øéàîå ,ä"éåäá
:àåä êåøá óåñ ïéà øåà ãò åôåñ ãòå
÷åñôä  – הביאור שלäøàá íùîå
åðééäã ,Lãç
È È úéa
Ä Ç äðáú
Æ À Ä ékÄ ,åðéðôìù
íéúá íéàø÷ðä íéôåøéö äùòúù
éë ùåøéô ,Ebâì
Æ Ç À ä÷òî
Æ Â Ç úéNòå
È Ä È À ,ì"ðë
,äàøé àéøèîéâ ììåëä íò ä÷òî
ÆÂÇ

המעקה המורה על גבול ומידה העושה
,גבול ומחיצה ממקום חיים למקום מות
מורה על היראה שהיא מגבילה ותוחמת

³¾þîõô

ê®³ −× ³¾þõ

³îð−½ì

ë×

òâééîù ãò ïééãò úîàá äéä àìù çëåî ,åúâéøãîî ìôåð íéîòô äîëù
ãçéîå ,ì"ðë úéúéîàä äàøéì àáå íåìë äùåò åðéàù úîàá òãéì åîöò
:÷"åãå ,ì"ðë åôåñ ãòå íìåòä óåñî øéàîå ä"éåäá é"ðãà
øåàéá
ãçéîå ,לגילוי אור האלקות בנפשו
 כי יראה כזאת שמכירä"éåäá é"ðãà

שהכל מכח הקב"ה הנותן לו ומשפיעה
 היא מיוחדת עם האהבה שמאירה,לו
בהכרת המקבל כי כל אשר לו הוא
,מהנותן המשפיע לו במתנת חינם
,ì"ðë åôåñ ãòå íìåòä óåñî øéàîå
:÷"åãå

ìôåð íéîòô äîëù äàøúù ,epnî
ÆÄ
úîàá äéä àìù çëåî ,åúâéøãîî
òãéì åîöò òâééîù ãò ,ïééãò
àáå íåìë äùåò åðéàù úîàá
 ועל ידי,ì"ðë úéúéîàä äàøéì

הביטול האמיתי הוא זוכה שיהפכו
המוחין הקדושים להיות חלק ממנו
וגופו נהפך להיות קדוש והוא כלי

