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Likutim 1 בראשית ברא אלהים. יש לומר, דהנה אין סוף ברוך הוא הוא ( שייך לפרשת בראשית

כל הנמצאים מתהום ארעא עד רום רקיע עליון. לכאורה יש  קדמון לכל הקדומים וממנו נתהוה הכל

לחקור אם הנמצאים הם כמוסים וכלולים בו, אם כן הם גם כן קדומים. ובאמת זה אינו, דהלא כל  

העולמות הם מחודשים, ואם נימא דהם אינם בתוך האין סוף, אם כן מאין באו למציאות וממה נתהוו.  

רצונו הפשוט והאציל מעצמו כח אחד אשר מכח הלזו יתבנה  אך שורש הדבר הוא, דמתחילה עלה ב

העולם ויתפשטו כל העולמות דהם אהבה והיראה והתפארות והאמונה והתקשרות והממלכה, ואחר כך  

כשנאצל כח הנ"ל שוב הוציא מכח הנ"ל לפועל שיבא הדבר לידי גילוי שיתגלו כל העולמות ונמצא כח  

סוף. ובספר הרמב"ן, קורא לכח הנ"ל היולי, אשר בכח הלזו  הראשון שנאצל הוא דבוק וקשור באין 

נכלל כל הצורות ולכך נקרא זה הכח אצילות שהוא מלשון אצלו ה' דכח הנ"ל הוא קרוב אצלו יתברך.  

ואחר כך מה שנברא הכח להוציא מכח הראשון אל הפועל הוא בחינת בריאה ואחר כך בא לכלל  

בחינות מלכות. וזהו שאמר הכתוב בראשית ברא אלהים,  העשיה דהוא תיקון גמור של הדבר דהוא 

 :רצה לומר ראשית הבריאה אשר נברא הוא שם אלהים דשם הוי"ה זה היה קודם שבא הכל

  
 Likutim 2   אבל שם אלהים דהוא מורה על שהוא תקיף ובעל היכולת כולם נתהוה שהאציל הכח

ז עדיין לא יצאו כל העולמות מכח אל הפועל הראשון הנ"ל זהו בחינת אלהים. וזה שהאציל ראשונה וא

אז בעת ההוא והארץ היתה תוהו ובוהו, ואחר כך כתיב ויאמר אלהים יהי אור, וכדומה דמכח הזה יצא  

 :אחר כך הכח אל הפועל

  
Likutim 3  ונראה לבאר למה נקרא הוי"ה, כי השם יתברך הוא המהוה את כל העולמות וממנו נמצא

תר מעין כל ומה שבא לתוך העולמות הוא דרך צמצום ונמצא הוויתו נסתר מעין  הכל, רק שהוויתו נס 

כל חי. וזהו הוי"ה, כלומר יו"ד הוה, כי על פי חכמת הדקדוק יו"ד מורה על נסתר כמו יפעול יפקוד.  

וזהו הוי"ה בכתיבתו, כלומר הוה נסתר, ונסתר מורה על יו"ד משם הוי"ה, והו"ה של הוי"ה הוא 

 :כלומר ההו"ה מן הנסתר אותיות הוה,

  
 Likutim 4 כשהצדיק עובר  וילך למסעיו. בחזירתו פרע הקפותיו. הכוונה, דהנה( שייך לפרשת לך לך

באיזה מקום אז עושה רשימה במקום שהכניס לתוכה הקדושה אך כשחוזר פעם שני אל אותו המקום 

אז מביא התגלות אל הרשימה שהכניס שם. וזה שאמר בחזירתו כשהלך אברהם פעם שנית אל אותן  

יק אותם  המקומות שהיה בתחילה אז פרע, רוצה לומר התגלה הקפותיו מה שהקיף בתחילה אותם והדב

בקדושה בפעם ראשון ובפעם שנית הביא אותו אל התגלות, כי פרע לשון התגלות מלשון כי פרעה 

 :אהרן

  
Likutim 5 וירא אליו ה' באלוני ממרא. ופירש רש"י על שנתן לו עצה על המילה,  ( שייך לפרשת וירא

וקשה מה ענין ממרא ליתן עצה לאברהם אבינו על המילה. ונראה, שיש שני חוטאים אחד חס ושלום 

בפועל רחמנא ליצלן, ועוד יש בעלי תשובה הלא המה קדושי עליון אשר בכל יום אור זרוע לצדיק 

כי יעבור חטא חס ושלום, כי התגלות של היום ההוא בעבדות ה' הוא  ונראה לו כאלו יום אתמול  

מתחזק יותר מיום של אתמול לכן בכל יום הוא עושה תשובה על יום אתמול. אבל אותו חטא הוא  

שוגג, כי ביום אתמול לא היה לו התגלות של היום וזה סוד זדונות נעשות כשגגות. ומזה יש להבין סוד  

ראשי חדשים להביא שעיר חטאת על טומאת מקדש וקדשיו מפני שהבהירות  מה שצוה ה' במועדים וב

אז ביותר אור זרוע לצדיק, ומתחרט על יום אתמול ומביאין חטאת על טומאת מקדש וקדשיו, פירוש  

על שלא היה לו הקדושה ביותר ולא השיג ביום אתמול לעבוד ה' כהיום ומי כהחכם ויודע פשר דבר 

אותן אשר הלכו חושך ולא אור ונתקרבו לעבדות ה' ונוגה להם כאור  לעלות במסילות התשובה כ 

בוקר. ואברהם אבינו כאשר מל את עצמו בוודאי האירו לו גבהי שמים ועולמות עליונים בהסרת  

הערלה מנפש הקדושה ואז האיר ממזרח צדק והבהירות נתגלה לו שעד עתה לא השיג בהיות נפשו לא  



 

ראשונים. וממרא, היינו שהיה רחוק מה' ונתקרב הוא נתן לו עצה על  מלה לכן חזר בתשובה על ימים ה

 :המילה, פירוש על ההתגלות מה שתתגלה על ידי המילה מה שנעלם מאתו בימים הראשונים

  
Likutim 6  וימל אברהם את יצחק בנו כאשר צוה אותו אלהים. מאי כאשר צוה אותו אלהים בוודאי

יחוד דבר ה' אליו היה אז בהירות יותר, מה שאין כן בשעת דבור   כן עשה. אך דרך כל הנביאים בשעת

דבר ה' נעלם מהם אותו הבהירות הראשון כמו שהיה להם בשעת ציווי, אבל אברהם אבינו עשה 

המצוה באותו ההתלהבות ובאותו הבהירות כמו שהיה בשעת הדיבור אליו ה' וזהו כאשר צוה אותו  

 :אלהים

  
Likutim 7 ום הגמל את יצחק. כי תענוג הצדיקים אשר המה שרידי ה' לעשות רצון ויעש משתה בי

קונם כדי שיוכל ה' להיטיב להם שזהו תענוג השם יתברך כשיוכל להשפיע רב טוב ושלום וחיים 

לישראל עמו על ידי הצדיק, כי יותר ממה שהעגל רוצה לינק כו'. זה סוד הגמל, כמאמר רבותינו ז"ל  

של יצחק. וזה היה שמחת אברהם שיתמלא רצון הבורא ברוך הוא בזה  ביום שיגמול חסדו לזרעו

 :שיגמול חסדו לזרע אברהם יצחק ויעקב

  
Likutim 8 מי לך כל המחנה הזה כו' ויאמר למצוא חן בעיני אדוני. עיין בבעל ( שייך לפרשת וישלח

יש בישראל גם כן   הטורים, כי יעקב לקח לעצמו עולם הבא ולעשו עולם הזה. והגם שאנו רואים כי

עשירים, אמנם כל העשירים כולם הם מלאים יגון ואנחה כאשר אנו רואים בחוש העין ואין להם עולם 

הזה. אמנם אותם העשירים העובדים את בוראם מתוך עושרם יש להם תענוג מתוך עושרם, כי עולם  

 :דוני סתם הוא השכינההזה שבא מן עולם הבא את זה לקח יעקב. וזהו למצוא חן בעיני אדוני, כי א

  
Likutim 9 יד ויהי כמשיב ידו ואחר יצא אחיו ויקרא שמו   ויהי בעת לדתה ויתן( שייך לפרשת וישב

זרח. נראה לפרש בעזרת השם על דרך זה כי ידוע כשהקדוש ברוך הוא נותן לאדם אתערותא דלעילא  

נותן מיד כשיולד ואחר כך כשאדם יתגדל אזי מסיר הקדוש ברוך הוא ממנו האתערותא דלעילא  

רק רשימה בעלמא והוא היד, כי באם שיהיה  ונעשה כמו מחיצה בינו ובין התעוררת מלעילא ונשאר  

לאדם התערותא דלעילא מאז ועד עתה אזי לא היה לאדם בחירה והקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה  

לאדם הבחירה ויבחר לו הטוב משום זה מסיר הקדוש ברוך הוא האתערותא בעצמה ונשאר רשימה,  

אות עולם הזה ומדבק את עצמו  ואחר כך כשאדם מתדבק עצמו בעבודת הבורא ברוך הוא ועוזב הנ

באור החיים הנצחיים אז הוא פורץ את המחיצה ומדבק במצות ובמעשים של התורה הקדושה ומתפלל  

תמיד באימה וביראה ומתמיד בלימודו הטוב ונותן צדקה, דהיינו תורה ותפלה וצדקה והקדוש ברוך  

י בעת לידתה, כלומר בעת שיולד  הוא נותן לו טובות וברכות וזריחה גדולה. וזהו פירוש הפסוק ויה

האדם אז נותן הקדוש ברוך הוא האתערותא דלעילא, ואחר כך מסיר הקדוש ברוך הוא מחמת הטעם  

שכתבנו ונשאר כמו מחיצה רק רשימה דהוא נקרא יד. וזהו פירוש ויתן יד. ואחר כך כשאדם מתגבר 

מחיצה. וזהו ויקרא שמו פרץ, כי  את עצמו לעבוד הבורא ברוך הוא ושוכח הבלי עולם הוא פורץ את ה

למען אחי   (תהלים קכב, ח) הוא פורץ את המחיצה. וידוע שהקדוש ברוך הוא נקרא אח לישראל שנאמר

ורעי, ונמצא נותן לו הקדוש ברוך הוא טובה וזריחה גדולה. וזהו ואחר יצא אחיו, דהיינו הקדוש ברוך  

 :הוא ויקרא שמו זרח כנ"ל

  
Likutim 10  הנרות הללו אנו מדליקין על הניסים כו' שעשית כו'. על ידי כהניך ( לחנוכהשייך

הקדושים הנרות הללו כו', ואין לנו רשות להשתמש בהם כו'. דהנה איתא בגמרא חזקיהו אמר אני 

אישן והשם יתברך ילחום מלחמה. דהכלל הוא, אם אדם עושה במלחמה איזה סיוע על פי הטבע הוא  

אצלו מעשיו כאין נחשב אז עשיותיו אינו גורע הנס ואם חס ושלום בדעתו  אם הוא בבחינת מה ש

שמעשיו פועלים איזה דבר חס ושלום אינו טובה כמו הבחירה ראשונה. והנה חשמונאי ובניו הגם  

שהם עשאו איזה דבר על פי הטבע היו הם בבחינת מה דחשמונאי ובניו היו סוד תורה שבעל פה, כי  



 

שמעיה ואבטליון וכמו שמשה רבינו היה תורה שבכתב ובבחינת מה כן הם  מהם התחילו שמאי והלל 

היו סוד תורה שבעל פה בבחינת מה. והפרש יש כשאדם עושה פעולתו ונחשב בעיניו פעולתו אזי 

רשאי להנות ואם אינו נחשב פעולתו רק בבחינת מה אזי כולו קודש ואינו רשאי להנות. וזהו פירוש  

על הניסים כו', על ידי כהניך הקדושים והם היו בבחינת מה לפיכך אינו   הנרות הללו אנו מדליקין

 :רשאי להשתמש בהם כי כולו קודש

  
Likutim 11 ב"ר  ) למה הרעותם לי להגיד לאיש העוד לכם אח. וכתוב במדרש( שייך לפרשת מקץ

רה דרכי  על זה מעולם לא דיבר יעקב לבטלה. וזה שכתוב למה תאמר יעקב ותדבר ישראל נסת (צא

מה' ומאלהי משפטי יעבור, הכלל הוא, כי כל מה שעשו האבות עשו רושם לבניהם. אברהם, עשה 

הרושם ד' הגליות לנצח אותם ונמצא כל מה שדברו האבות הוא רשימה לבניהם. והנה כל מה  

שישראל עושים ומדברים לטובה עושים רושם למעלה, אך אם ישראל מדברים לפעמים דיבור שאינו  

עושה הקדוש ברוך הוא לטובות ישראל שהדיבור של ישראל שאינו לטובה שלא יעשה רושם  טוב 

למעלה. לזה יעקב אמר כאן למה הרעותם כו', הלא באמת אין לאדם לומר זה למה עשית כך הלא יש 

לאדם לומר על כל מה שעשה גם זו לטובה ובדיבור זה שאמר יעקב עשה רושם לבניו כמו שדבריו לא  

כמו כן לא יעשה רושם הדיבורים של ישראל זה שמדברים איזה דבר לא טוב. וזה מעולם  עשו רושם 

לא דיבר יעקב לבטלה, כלומד שאפילו בזה הדיבור שאמר למה הרעותם כו', לא היה לבטלה ועשה  

בזה רושם לבניו כנ"ל. וזה שכתוב במדרש למה תאמר יעקב, כלומר למה אמר יעקב זה הדיבור 

 :הוא דרכי ואינו דרך ה' יהיה נסתר מה' ושלא יעשו רושם למעלהנסתרה דרכי, זה ש

  
Likutim 12 ויאמר אלהים אל משה אהיה אשר אהיה ויאמר כה תאמר לבני ( שייך לפרשת שמות

ישראל אהיה שלחני אליכם. עיין פירוש רש"י. ויש לפרש, דהנה הכלל כשאדם עושה איזה דבר גשמי 

דהיינו בשעת חרישה וקצירה יהיה כונתו שחורש וקוצר שמזה יהיה  יהיה כונתו לעבודת השם יתברך. 

לו מאכל אשר יאכל ויוכל לעסוק בתורה ובעבדות השם ובחינה זה נקרא אהיה אשר אהיה, דהיינו 

שאחר החרישה והקצירה יאכל ואחר כך יעבוד השם בזה ובשעה שעוסק בעבודות השם נקרא הוה  

ה האכילה יבוא לעבדות השם. לכן מתחילה אמר הקדוש ברוך  וכשאוכל הוא בבחינת אהיה פ"א, כי מז

הוא למשה אהיה אשר אהיה, כי כונתו היה כשיכנסו ישראל לארץ ואז יהיו עוסקים בחרישה וקצירה  

שזהו הוא בחינת אהיה אשר אהיה, ואחר כך אמר אהיה שלחני אליכם, כי תיכף כשיצאו ממצרים היו  

 :יכים לחרישה וקצירה וזה הוא בחינת אהיה כנ"לבמדבר וירד להם המן ואז לא היו צר

  
Likutim 13 ובני ישראל עשו כדבר משה כו' וינצלו את מצרים. הנה בכל מקום ( שייך לפרשת בא

ה' את משה, הכלל, הדיבור והציווי שיצא מפי הקדוש ברוך הוא  כתיב ויעשו בני ישראל כאשר צוה

אל הנביא אזי הוא בבהירות גדול, רק האדם השומע מפי הנביא אזי אינו בבהירות כאשר יצא מפי  

הגבורה. והנה משה רבינו קיבל הדיבור מפי הבורא וישראל שמעו ממנו ובעת ששמעו ממנו היה  

רא לפי ששכינה היתה מדברת מתוך גרונו כידוע ולכך בכל המצוה מאיר להם כאלו שמעו מפי הבו

המצות כתיב ויעשו בני ישראל כאשר צוה ה' את משה, בזה הבהירות שקיבל משה מפי הקדוש ברוך  

הוא. אבל כאן שנצלו את מצרים והיה זה עליית ניצוצות כמבואר בספרים. ובאמת בעליית ניצוצות  

הניצוץ כדי להעלות אותו ולכך לא כתיב כאן רק בני  צריך האדם לצמצם ולהשפיל עצמו במחשבת

 :ישראל עשו כדבר משה, כי אז לא היה להם בהירות

  
Likutim 14 בהעלותך את הנרות. והקשה הגמרא וכי לאורה הוא צריך, הלא  ( שייך לפרשת בהעלותך

בעים כל ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר לא הלכו אלא לאורו. והקשה התוספות מה מקשה מאר

שנה, הלא תמיד אנו הולכים לאורו. והנראה, שהקדוש ברוך הוא מוליך אותנו על פי הטבע תמיד, רק  

בעת מ' שנה היה מוליך אותנו חוץ לטבע בעמוד אש כו', והכלל, שלשון אורה הוא לשון נקבה דבר 

כו  המקבל מאור של השם יתברך והוא דרך הטבע. לכך מקשה הגמרא הלא כל ארבעים שנה לא הל



 

אלא לאורו של השם יתברך בעצמו, היינו חוץ לטבע. וזהו וכי לאורה הוא צריך, היינו אורה דייקא  

 :דרך הטבע

  
Likutim 15 והיתה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם תחת אשר קנא לאלהיו  ( שייך לפרשת פנחס

לפעמים הקדוש ברוך הוא מגביה את הצדיק ואינו   ויכפר על בני ישראל. נראה דהכלל הוא כך, דהנה

מודיע אותו הטעם ולפעמים מודיע אותו הטעם. נראה דלזה שאינו מודיע, כי אם היה מודיע אותו  

הטעם מחמת איזה דבר הוא מגביה אותו היה תמיד עושה דבר זה ויש עת שאין הקדוש ברוך הוא חפץ  

אינו מכוין רק לעשות רצונו ואם יהיה עת שיצטרך   בדבר זה. אבל זה שהקדוש ברוך הוא יודע שהוא

לעשות להיפוך יעשה לזה הקדוש ברוך הוא מודיע אותו הטעם. והנה פנחס היה יודע שיפסיד הכהונה 

כשיהרוג את זמרי, כי כהן שהרג את הנפש לא ישא את כפיו, ואף על פי כן היה עושה בשביל רצון  

 :ואמר והיתה לו כו' תחת אשר קנא לאלהיוהקדוש ברוך הוא על כן הודיע אותו הטעם 

  
Likutim 16   ויעש משה כאשר צוה ה' אותו ויקח את יהושע ויעמדהו לפני אלעזר הכהן ולפני כל

העדה כו'. והנראה, כי כאשר רוצה השם יתברך להרים לעשות אחד לראש מתחילה מרים אותו מאת  

פני משה כפני חמה ופני יהושע כפני לבנה, כי משה   (.ב"ב עה) כל כדי לעשות אותו לראש. וזהו גם כן

כל מה שעשה לעבודת השם היה יודע השורש והטעם הדבר כמו החמה המשפיע. ופני יהושע כפני 

לבנה, שלא היה כבחינת משה שלא היה יודע טעם כהלבנה המקבלת מהחמה. וזהו ויקח משה ויעמידהו  

אותו מקודם שיהיה לפני כל, ואחר כך עשה אותו  לפני אלעזר הכהן ולפני כל העדה, היינו שהרים 

 :לראש

  
Likutim 17 כי כשהצדיק בא במקום  ( .יהושע ב, א) וישלח יהושע שני אנשים מרגלים חרש לאמר

אז מעורר אותו הרשימה אשר כבר היה במקום ההוא וכאן שהיה בארץ ישראל הרשימה מן המרגלים  

ם. וזהו חרש, שיעשו עצמם חרשים שלא לשמוע  הראשונים רצה יהושע שלא לעורר הרשימה מה

 :הרשימה מן המרגלים ראשונים

  
Likutim 18 יבואר על  ( ישעיה נט, טז.' )וירא כי אין איש וישתומם כי אין מפגיע ותושע לו ימינו כו

עיין שם ועל פי מאמר חכמינו   (שמות יז, ז) פי מאמר בזוהר הקדוש בפסוק היש ה' בקרבנו אם אין 

מי מעכב כו', והקדוש ברוך הוא חפץ תמיד בטובת ישראל. וזהו וירא כי אין איש,  (.כות יזבר) ז"ל

כלומר הקדוש ברוך הוא שהוא נקרא אי"ן כמאמר הזוהר הקדוש מתלבש עצמו בבחינת איש, להיות  

ה' איש מלחמה, וישתומם כי אין מפגיע,   (שמות טו, ג) לוחם מלחמות ישראל להושיע לבניו כנאמר

 :כלומר אי"ן הוא הקדוש ברוך הוא מפגיע מבקש טובות ישראל, ועל ידי זה תושע לו ימינו

  
Likutim 19 הכלל, האדם מה שאוכל הוא כדי שיהיה לו כח  ( יואל ב, כו.' )ואכלתם אכול ושבוע כו

אכל ההוא ואם חס ושלום אינו מעלה לעבוד את ה' ועל ידי זה הוא מעלה הניצוץ אשר בתוך המ

הניצוץ אשר בתוך המאכל אזי צריך הניצוץ ההוא אשר במאכל ההוא להיות מגולגל עד שיאכל אותו  

אדם בכוונה להעלות אותה ואז אין הניצוץ צריך להיות מגולגל עוד. וזהו הרמז ואכלתם אכול, בשעה 

 :עודשאתם אוכלים המאכל יהיה נאכל שלא יצרך להיות מגולגל 

  
Likutim 20   או יבואר ואכלתם אכול, כי זה הפסוק מורה על העתיד לבוא. ובמדרש מבואר לעתיד

לבוא יאכלו ישראל מן כמו במדבר. והנה כל המאכלים יש להם כל אחד ואחד טעם עצמיות שלו, היינו  

לחם יש לו טעם עצמיות של לחם ובשר טעם בשר וכן שאר מאכלים כל אחד טעם עצמיות שלו בכח  

ה לו טעם עצמיות שלו בכח, רק לפי כל אחד ממחשבת ישראל כך היה הטעם שלו  אבל המן לא הי

ונמצא בשעת האכילה אז נעשה מאכל להיות לו טעם כפי מחשבת כל איש מישראל. וזהו הרמז 

  :ואכלתם אכול, בשעת אכילה כנ"ל, אז נעשה מאכל להיות לו טעם עצמיות בכח



 

Likutim 21 אכילת אדם צריך להיות לו מחשבתו שיהיה לו כח   או יבואר, ואכלתם וכו', דעיקר

לעבודת הבורא ברוך הוא בתורה ובתפלה, ואם כן זה האכילה הוא גופא עבודה כיון דלצורך עבודה  

הוא. אך באמת על כל פנים בשעת האכילה אינו עובד השם ואינו מועיל זה האכילה, רק אחר כך  

שעת אכילה יש להם מחשבות קדושות וגם  כשילמוד. אבל יש צדיקים אשר אכילתם בקדושה וב

אומרים תורה בשעת אכילתן, אם כן בשעת אכילתו עובד את הבורא ברוך הוא וזהו נקרא אכילה, מה  

שאין כן בחינה הקודמת בשעת אכילה לא נקרא עדיין אכילה כיון שלא פעל בשעת מעשה רק אחר  

כלים יהיה אכילה וזה אי אפשר כי  מעשה. וזהו ואכלתם אכול, רוצה לומר שתראו שבשעה שאתם או

 :אם לעסוק בתורה על השולחן

  
Likutim 22   או יבואר ואכלתם אכול וכו' והללתם את שם ה' אלהיכם, כמו שתרגם אונקלוס על

', ונמצא שמחויב להתענג  ויחזו את האלהים ויאכלו וישתו, והוו חדן בקורבניהון כו (שמות כד, יא) פסוק

בעבדות הבורא ברוך הוא כמו באכילה ושתיה. וזהו הרמז ואכלתם וכו', שתהא לכם תענוג בעבודת  

הבורא יתברך בשידות ותשבחות שמהללים את ה' כמו באכילה כדי שביעה שיש לנו תענוג כן יהיה  

 :התענוג בעת והללתם את שם ה' וכו

  
Likutim 23 כול, הכלל, סעודת לויתן הוא מה שישראל אכלו כבר בסעודת  או יבואר, ואכלתם א

שבת ויום טוב והכנסת אורחים ושאר סעודות מצוה זה המאכל יאכלו לעתיד. וזהו ואכלתם אכול, מה  

 :שכבר אכול

  
Likutim 24   או יבואר, ואכלתם אכול ושבוע והללתם את שם ה' אלהיכם אשר עשה עמכם להפליא

הנהנה מעולם הזה בלא ברכה כאלו גוזל את   (:ברכות לה) נראה על פי הגמרא ולא יבושו עמי לעולם.

הקדוש ברוך הוא, נמצא כשאוכל בלא ברכה חלילה אכל מלאו דיליה והוא נהמא דכסופא אבל 

כשאוכל כדת בברכה הוה דיליה וזהו ואכלתם כו'. והללתם, היינו ברכה. ולא יבושו עמי, היינו  

 :זה נהמא דכסופאשיאכלו בלא בושה, כי אין  

  
Likutim 25 כי סעודות צדיקים לעתיד לבוא יהיה על שני בחינות,  או יבואר, ואכלתם אכול וכו ,'

אחד, על פי פשוט סעודות ממש. ואחד, שישיגו ישראל סודות התורה והסעודות יהיה על רוחניות  

כמבואר בזוהר הקדוש. והנה שניהם אמת. האנשים אשר הם במדריגה קטנה שהתענוג שלהם  

גדולים אשר תענוג שלהם סודות התורה להם  מגשמיות להם יהיה הסעודה סעודה ממש. והצדיקים ה 

יהיה הסעודה כאשר ישיגו נפלאות מתורתו הקדושה. וזהו ואכלתם אכול ושבוע, לאנשים פשוטים. 

והללתם את שם ה', אלו האנשים אשר התענוג שלהם בהלל לה', להם יהיה התענוג אשר עשה עמכם  

 :להפליא שישיגו נפלאות מתורתו הקדושה

  
Likutim 26   .או יאמר, ואכלתם אכול ושבוע והללתם את שם ה' אלהיכם אשר עשה עמכם להפליא

ויבואר על דרך שמבואר בתנא דבי אליהו ובמדרש בשעה שיעשה הקדוש ברוך הוא סעודה גדולה של  

לויתן יביא הקדוש ברוך הוא את הרשעים לראות בטובתן של ישראל. ובאמת יש לדקדק למה זה יהיה 

. ונראה, כי הקדוש ברוך הוא ישלם שכר טוב לישראל בשני בחינות. שכר אחד,  דוקא בשעת סעודה

מתורה ומצות ותפלה ותפילין ושאר המצות שעשו ולמדו ישראל עם קדושו וסעודה גדולה הוא שכר  

טוב לישראל מה שאכלו משום מצות הבורא עליהם, והיינו סעודות שבת ויום טוב והכנסת אורחים 

מה שהקדוש ברוך הוא יתן לישראל לא ירע בעיני רשעים כיון שהם לא עשו  ונמצא על שאר המצות 

המצות. אבל על אכילה הלא הם אוכלים ושותים יותר מישראל זה ירע בעיניהם ויהיה להם עגמת נפש  

יותר ויותר לכך יביא הקדוש ברוך הוא את הרשעים לראות בשכר טוב של ישראל דוקא בשעת  

לשם ה'. וזהו הרמז ואכלתם אכול ושבוע והללתם את שם ה' אלהיכם  סעודה שהוא השכר על אכילתם



 

אשר עמכם להפליא, כי הפליא הוא לשון הפרשה, כלומר אף על פי שאתם אוכלים כמו ישראל יעשה  

 :הקדוש ברוך הוא הפרשה לכם וישלם שכר טוב על אכילתכם ועל זה צריכים אתם להלל את ה

  
Likutim 27  ול ושבוע והללתם את שם ה' אלהיכם אשר עשה עמכם להפליא. או יבואר, ואכלתם אכ

כי תיקון חטא אדם הראשון ראוי היה על ידי הקדוש ברוך הוא לבד וטובות הבורא היה עליו להבדיל  

האשה   (ב"ר יט) הטוב מן הדע. וזהו אשר עשה עמכם להפליא, מלשון הפרשה. וזהו פירוש המדרש

אכלתי לא נאמר כו' ואוכל אוכל ואכלתי. זהו התיקון   (ראשית ג, יבב) אשר נתת עמדי כו' מן העץ ואוכל

 :אכול חסר) על האכילה שאכלתי ואוכל בשביל עבודת הבורא ברוך הוא זה התיקון. וזהו ואכלתם

  
Likutim 28 על דרך אמרם ( .ישעיה סא, י) שוש אשיש בה' כו' כי הלבישני כו' מעיל צדקה יעטני

למה נמשלה התורה לשריון מה שריון כל קשקשת וקשקשת מצטרף לחשבון גדול. כך   (:ב"ב ט ) ז"ל

הצדקה של כל פרוטה ופרוטה מצטרף לחשבון גדול. על דרך משל, מי שנותן פרוטה לעני ומשלים לו  

שיעור חסרונו בזה הפרוטה אם כן על ידי הפרוטה זו מתעלה האדם הנותן ונחשב לו כאלו הוא נותן 

מי ילד לי את אלה, כלומר מי ילד לי מצוה גדולה   (ישעיה מט, כא) צטרכות להעני. וזהוכל הסעודות וה 

 :כזה במה שנתתי פרוטה לעני. וזהו הן על כפים חקותיך, במה שאתה נותן צדקה עם הכפים

  
Likutim 29  או יבואר, שוש אשיש בה'. הרצון בזה, שיש שמחה כשעובדים את הבורא ברוך הוא

ששומח את עצמו במה ששמח בעבודת ה'. וזהו הרמז בפסוק שוש, יש לי שמחה במה  ויש עוד שמחה 

כי כששומח   (.שבת קיח) שאני אשיש בה'. וזהו הרמז כל המענג את השבת נותנין לו נחלה בלי מצרים

עצמו בעבודת ה' יש לו שמחה גם כן במה ששומח עצמו בעבודת ה' ויש עוד שמחה מזה השמחה במה  

חת עבדות ה' ויש עוד שמחה מן השמחה. וזהו עד אין סוף, ולכן נותנין לו נחלה  ששומח עצמו בשמ

 :בלי מצרים

  
Likutim 30   למה עשה יהונתן עם דוד הסימן עם החיצים, הלא באמת לסוף ראה בעצמו יהונתן את

אהדריה  (.כתובות קד) דוד היה לו לומר תשובה בעל פה. ויבואר על פי דאמרינן בגמרא דפסחים דף ב

קרע לאחוריה משום מוציא דבה כו'. ונמצא יהונתן היה ירא שמא יצטרך לומר לדוד בשורה רעה  

 :ומוציא דבה כו', ולכך עשה הסימן כדי שלא יוציא דבר תקלה מפיו

  
Likutim 31 לו נגילה ונשמחה   ואמר ביום ההוא הנה אלהינו זה קוינו לו ויושיענו זה ה' קוינו

הכלל הוא, כשהשם יתברך משפיע על אדם טובות יש אדם שיש לו תענוג  (ישעיה כה, ט) .בישועתו

מהטובה מחמת הדבר הנוגע לעצמו והבחינה הזאת נקרא אלהינו כביכול. ויש אדם שאין לו תענוג  

לה נחת כשמגיע מהטובה כלל מחמת דבר הנוגע לעצמו, רק עיקר התענוג מחמת שהשכינה כביכול יש 

והבחינה הזאת נקרא כביכול הוי"ה ברוך הוא,  (שם סג, ט ) .טובות לעמו ישראל על דרך בצרתם לו צר

והבחינה הזאת הוא יותר גדול מהבחינה הראשונה שלא יהיה לו עיקר התענוג מהטובה מחמת הנוגע 

רוש הפסוק הנה לעצמו, רק עיקר התענוג יהיה מחמת שהשכינה כביכול יש לה נחת רוח. וזה פי

אלהינו זה קוינו לו, בתחלה יהיה התענוג מהטוב מחמת הבחינה הנקרא אלהינו כנ"ל וזהו ויושיענו.  

ואחר כך נבוא למדריגה גדולה מזו ואז יהיה עיקר התענוג השמחה מהטוב מחמת שמחת השכינה  

, הרצון שעיקר  והבחינה הזאת נקרא כביכול הוי"ה. וזהו זה ה' קוינו לו נגילה ונשמחה בישועתו

השמחה מחמת הטוב יהיה אז על זו הבחינה מחמת שהשכינה כביכול יש לה נחת רוח מהטובה ההוא. 

 :וזהו בישועתו, כביכול הישועה שהוא הנחת רוח הוא לו כביכול

 

  
Likutim 32 כלומר, אני שומע שאתה שומע תפלתי ובקשתי  ( חבקוק ג, ב. )ה' שמעתי שמעך יראתי

  :ולכן יראתי



 

Likutim 33 הכלל, כשהקדוש ברוך הוא משפיע על האדם  ( ישעיה נא, יב. )אנכי אנכי הוא מנחמכם

פסחים  ) והאדם יכול לקבל טובתו כי דרכו להשפיע תמיד חסד על ישראל כמאמר רבותינו ז"ל

טובתו, כי  יותר מה שהעגל כו', זה הוא התענוג של הבורא ברוך הוא כשהברואים יכולים לקבל   (.קיב

אם חס ושלום הברואים אינם יכולים לקבל שפע טובתו אז הבורא כביכול אינו בשלימות כמאמר  

אם אדם בצער שכינה מה אומרת קלני וכו'. וכשהברואים יכולים לקבל השפע   (:חגיגה טו) ל"חכמינו ז

י אנכי שאין בי  מהבורא אז כביכול יש בו שלימות ואין השתנות כלל. וזהו הרמז אנכי אנכי, מה שאנכ

שום השתנות זה הנחמה שלכם, כלומר שאז בודאי אתם יכולים לקבל השפע והטובה ואז בודאי אין בי 

שום השתנות. וזהו אנכי אנכי, זה שאנכי אנכי שאין בי שום השתנות זה מנחמכם, זהו בעצמו הנחמה 

 :שלכם

  
Likutim 34 דהכלל הוא, דאדם ( עיה נד, יביש. )וכל שעריך לאבני אקדח וכל גבוליך לאבני חפץ

צריך להתפלל בהתלהבות גדול אך עכשיו בעונותינו הרבים יש לנו מוחין קטנים ואינן יכולים להתחיל  

תיכף להתפלל בהתלהבות גדול, רק אחר כך באמצע הדיבורים בא אדם לידי חיות, מה שאין כן 

ומלאה הארץ   (ישעיה יא, ט) ו שכתובכשיבא משיח צדקינו במהרה בימינו אז יהיה כולם ידעו את ה' כמ

דעה את ה' כמים לים מכסים, ואז נתחיל תיכף בהתלהבות ואש גדול. וזהו וכל שעריך כו', וכל גבוליך  

 :לאבני חפץ

  
Likutim 35 יובן על פי הגמרא מסכת ראש  ( תהלים קט, ז. )בהשפטו יצא רשע ותפלתו תהיה לחטאה

השנה מלך וצבור מלך נכנס תחילה מקמי דליפוש חרון אף. ואיתא בגמרא אעשה לא מענישין אלא 

בעידן דריתחא. ותפלה הוא מצות עשה וכן הרמב"ם מונה התפלה במצות עשה. וזהו הרמז בפסוק  

לבסוף בעידן   בהשפטו, פירוש בהשפטו את העולם אז יצא רשע. פירוש המשפט של רשע יהיה

ריתחא. ותפלתו תהיה לחטאה, פירוש אף על גב דתפלה הוא מצות עשה, תהיה לחטאה לענוש עליו  

 :כיון שהוא עידן ריתחא

  
Likutim 36 ישעיה סו,  ) ובו יבואר הפסוק( תהלים קמט, א. )שירו לה' שיר חדש תהלתו בקהל חסידים

כי כאשר השמים החדשים והארץ החדשה. ובו יבואר ותורה חדשה מאתי תצא. הכלל הוא, כי   (כב

הבורא ברוך הוא ברא עלמא במדת אהבה ועל זה מרומז המצוה של פריקת משא ובמדת היראה שעל  

זה מרומז המצוה של מחיית עמלק. ומצות קן צפור מרומז על מדות התפארת שהוא מרומז על מדת  

צריך לעבוד את הבורא ברוך הוא עם התורה וחלילה לעבוד את הבורא ברוך הוא  רחמים. ונמצא 

באיזה מדה שלא על פי תורה חס ושלום. והנה ידוע שמחלוקת בית שמאי ובית הלל הוא, כי בית  

שמאי היו מדת הדין, ובית הלל היו מדת הרחמים ומחמת זה תמיד הלכה כבית הלל, כי ראו חכמינו  

דת החסד לזאת קבעו הלכה כבית הלל כדי להתנהג העולם במדת החסד. ונמצא  ז"ל שהעולם צריך למ

לפי זה בביאת הגואל במהרה בימינו יתגלה מדת בית שמאי, כי אז אין צריך העולם למדת החסד והדין  

יתהפך לרחמים ויהיה פסק הלכה כבית שמאי. וזהו תורה חדשה מאתי תצא, ולכאורה קשה האיך שייך  

לת חדשה, כי אין השתנות בתורה. ולפי דברינו יתכן, כי זה אין דבר חדש ממש, כי  לומר על התורה מ

דברי בית שמאי כתובים בתורה שבעל פה עתה אך הפסק הלכה יהיה כבית שמאי, כי העיקר כמו  

שהאדם צריך להתנהג באיזה מדה כן הפסק הלכה גם כן בזה המדה ונמצא שהעיקר תלוי בבני ישראל  

הכא כן הקדוש ברוך הוא כביכול מתנהג בזה המדה עם בריותיו. וזהו פירוש שירו כמו שאנו פסקינן 

לה' שיר חדש, והאיך יכול להיות שיר חדש, אך מחמת שתהלתו בקהל חסידים, כשאנחנו מהללים  

  :אותו במדת החסד מעוררים מדת החסד וכן במדת הדין חס ושלום
Likutim 37   ,לבאר למה פני אריה ופני נשר שהם טמאים מחוקקים במרכבה עליונה. התירוץ הוא

כי אריה מרומז על הגבורה שכן אריה, בגמטריה גבורה, ונשר, מרמז על התפארת. ושור, מרומז על  

החסד. ובאמת מדת חסד הוא טוב למעלה ולמטה, כי מטה מורה שאדם עושה חסד לברואי ה' וזה טוב 

אבל מדת גבורה למטה הוא רע אבל למעלה הוא טוב לעלות אותו לעבדות הבורא  למטה ולמעלה. 



 

לעולם ירגיז אדם יצר טוב על היצר הרע. וכן מדת התפארת   (.ברכות ה) ברוך הוא כדאמרינן בגמרא 

ישעיה ) למטה הוא אינו טוב ולמעלה הוא טוב לעלות המדה הזאת שיקוים בו ישראל אשר בך אתפאר

ישראל. נמצא למעלה הכל עבדות ה' הן במדת הגבורה והן במדת התפארת ולכך הם  עד תפארת  (מט, ג

 :למעלה במרכבה עליונה ולכך פני אריה מימין, כי הצדיקים מהפכים מדת הדין לרחמים

  
Likutim 38 הכלל,  ( תהלים סט, יד. )ואני תפלתי לך ה' עת רצון אלהים ברב חסדך ענני באמת ישעך

האדם צריך לדבק בעת התפילה בצלותא דאבות. וזה מרמז ואני תפלתי, תפלה  כמבואר בזוהר הקדוש 

מורה על מדת אהבה, כי כשהאדם עובד במדת אהבה הוא דבוק במדת אברהם. ותפלה, הוא לשון  

לך ה' עת רצון, הוא מדת יראה מדת יצחק אז צריך   (בראשית ל, ח) 'התחברות מלשון נפתולי אלהים כו

בוק במדת אהבה אז תמיד הוא שעת רצון ובמדת היראה אז הוא צריך עת  עת רצון, אבל כשאדם ד

וירא  (שמות כ, טו) רצון, כי איך יבקש כשהוא עומד ביראה, כי מדת היראה הוא מרחוק כנאמר בפסוק

העם וינועו ויעמדו מרחוק, ואחר היראה השם יתברך משפיע לו שכל לבקש מבוקשתו. וזהו הרמז  

תתן אמת ליעקב. וזה   (מיכה ז, כ) באמת ישעך זהו מדת יעקב על שם הפסוקמרחוק ה' נראה לי ענני 

וידבר ה' כו' כה תברכו את בני ישראל יברכך ה' ושמו את שמי על בני   (במדבר ו, כד) הרמז בפסוק

 :ישראל ואני אברכם

  
Likutim 39 היראה אשר להבין מאי לפניו. ונראה, כי בתחילה הוא ( תהלים צו, ב. )הוד והדר לפניו

יש לאדם יראה מהבורא ברוך הוא והיראה אינו נקרא פנים כי הוא בוש להסתכל בפניו כי מחמת 

ואחר היראה בא אהבה ואז הוא   (שמות לד, ל) .היראה הוא בוש להסתכל בפניו כמו וייראו מגשת אליו 

ניו, בפנים מסתכל בפניו. וזהו הרמז הוד והדר, כשבא לאהבת הבורא שהוא אחר היראה אז הוא לפ

 :(שם לג, כג) כביכול, כי היראה הוא באחור. וזהו הרמז וראית את אחורי

  
Likutim 40   ובאופן אחר נראה לבאר על דרך משל, כי אם מלך בשר ודם נותן מלבוש לאחד

במתנה כשמחזיר הלבוש להמלך אינו דרך כבוד אבל בהקדוש ברוך הוא אינו כן כי הוא הנותן מתנה 

ולמות וכשהעולמות חוזרים לדבק חיותם בהבורא ברוך הוא אדרבה אחר זה מגיע להם  החיות לכל הע

חיותו ושפע חדש ממולא כל הטובות. וזהו הרמז הוד, זה מדת הוד. והדר, מלשון חוזר לפניו לפני  

הבורא אם העולמות חוזרים לדבק חיותם אשר ניתן להם במתנה מהבורא ברוך הוא זהו ההוד שהם 

 :כל טוב. וזהו לפניו, לפני הבורא ברוך הואחוזרים מלאים 

  
Likutim 41   ובאופן אחר נראה לבאר, כי ידוע שהבורא ברוך הוא אין שום חיה ואופן ומלאך יכול

להשיג מהותו רק לאהבת ישראל מצמצם עצמו וישראל עושים הצמצום בהבורא ברוך הוא ונמצא בזה 

שעושים הצמצום הם כביכול לפני ה' כמאמר בזוהר הקדוש לפני ה' תטהרו, לפני ה' דייקא. וזהו  

יתברך כשישראל עושים הצמצום כדי לקבל השפע מאתו כמאמר חכמינו ז"ל יותר   השמחה להבורא

מה שהעגל רוצה כו'. וזהו הרמז הוד והדר, אימת יש שמחה להבורא ברוך הוא כשהם במדריגה לפניו  

 :לעשות הצמצום לקבל מאתו יתברך

  
Likutim 42 הקדוש ולויך ירננו מבעיא עיין בזוהר ( תהלים קלב, ט. )כהניך ילבשו צדק וחסידך ירננו

ליה ע"ש דוד בדיחא כו'. וזהו שביקש בעבור דוד עבדך אל תשב פני משיחך כו'. הכלל, כי יש  

שהקדוש ברוך הוא עושה דין ברשעים כדי להראות גבורתו ולירא מפניו והבחינה הזאת נקרא גבורה 

שראל עם קדושו.  שבגבורה ויש שהקדוש ברוך הוא עושה דין ברשעים בכדי להראות חסדו לי

והבחינה הזאת נקרא חסד שבגבורה. ובאמת לוי הוא גבורה ולכן היה מרים קולו ברינון אבל כהן  

 :שהוא חסד כל מעשיו בחשאי. וזהו הרמז וחסידיך ירננו, הרננה שהוא דין יהיה מחסד שלו

  



 

Likutim 43  תהלים  . )עתמי ימלל גבורת ה' ישמיע כל תהלתו אשרי שומרי משפט עושה צדקה בכל

מי יכול למלל גבורת ה', מי שיכול להשמיע כל תהילתו. ויש לדקדק   (.מגילה יח) ומפרש בגמרא (קו, ב

למה כפל הכתוב לומר כמו שאי אפשר למלל תהלתו כן אי אפשר למלל גבורתו. ונראה, דהנה יש אדם  

חילוק מי שמעורר  שמשפיע חסדים על עמו ישראל ויש אדם שמעורר את הגבורה על הרשעים. והנה ה

חסדים אין לו לירא כלל מעבירות שבידו כיון שמעורר חסד תמיד ומי שמעורר את הגבורה על  

הרשעים צריך לראות ולירא מעבירות שבידו שכיון שמעורר למעלה מדת גבורה כדי שלא יעורר חס  

ן לזה זה שמעורר  ושלום גם כן עליו מדת גבורה ונמצא זה צריך להיות נקי מעבירות, וגם יש עוד תיקו

מדת גבורה על הרשעים יתן צדקה באותו שעה ובזה שנותן הצדקה לעני ומרחם על העני מעורר על  

'. ובזה נכון סמיכות  כל המרחם על הבריות כו (:שבת קנא) עצמו מדת רחמנות כמאמר חכמינו ז"ל

הפסוק אשרי שומרי משפט עושה צדקה בכל עת, מחמת שהוא עושה הצדקה בכל עת יכול למלל 

גבורות ה', כי אינו מתירא ממה שמתעורר מדת הדין, כי במדת הצדקה הוא מעורר להיפוך מדת  

ישפיע הרחמים ומבטל מדת הגבורה שמעורר. אבל זה שמדבר תמיד דברים טובים על ישראל כדי ש

 :חסד לזה הוא אמר שיוכל להשפיע כל תהילתו, שתפלתו נקי מהחטא

  
 Likutim 44 יבואר, כי באמת יש שני  ( תהלים קב, א. )תפלה לעני כי יעטוף ולפני ה' ישפוך שיחו

בחינת מה שאדם מבקש מאת הבורא ברוך הוא ובפרט בימים הקדושים והנוראים בחינה אחד מה 

ו מה שנוגע לעצמותו ועל זה מבואר בתקונים דצווחין להקדוש ברוך הוא  שהאדם מבקש בשביל טובת

בשביל טובתם. ואחד וזהו בחינת האמת מה שאדם מבקש, כי אנחנו נקראים בנים להקדוש ברוך הוא  

והוא נקרא אבינו ובאמת עיקר השמחה של אב מה שראה אצל בנו כל הטובות ונמצא זה מה שאנו 

בזמן שהאדם  (:חגיגה טו) כדי שישמח ה' במעשיו וכמאמר חכמינו ז"ל מבקשים מאת הקדוש ברוך הוא

בצער שכינה מה אומרת כו', וכשישראל הם בנחת אזי הקדוש ברוך הוא יש לו נחת מזה. ונמצא מה  

שאדם מבקש טובה וברכה עיקר מבוקשתו כדי שיהיה לו להקדוש ברוך הוא כביכול נחת. וזהו הרמז  

ף מלשון התלבשות שהוא מתלבש תפלתו. ולפני ה' ישפוך שיחו, שעיקר  תפלה לעני כי יעטוף, יעטו 

תפלתו לפני ה', כלומר בעד ה' כדי שיהיה לו להקדוש ברוך הוא נחת כשיהיה לו טוב. וזהו הרמז  

ברש"י והוא מאמר חכמינו ז"ל ויעבור ה' על פניו מלמד שנתעטף הקדוש ברוך הוא כשליח צבור כו', 

ער יעשו לפני כסדר הזה, כי באמת עיקר תפלת השליח צבור כדי להוציא את  כל זמן שישראל יהיו בצ

אחרים בתפילתו ולא בשביל עצמו. וזהו הרמז יעשו לפני כסדר הזה, עיקר בקשתם יהיה כתפלת  

השליח צבור שהוא על אחרים כן יבקשו העיקר רק כדי שיהיה לי נחת בפדות אותם מצער. וזהו הרמז  

 :לי כסדר הזהיעשו לפני, כלומר בשבי

  
Likutim 45 ואהיה שעשועים יום יום. התורה נברא אלפים  ( משלי ח, ל) אמרו חכמינו ז"ל על פסוק

שנה קודם בריאת העולם. הרמז, כי התורה מתחלת בבראשית שמרומז על חכמה כתרגום יונתן  

ף בי"ת אל"ף  וירושלמי בראשית בחוכמתא, וגם מתחלת בב' שמרומז על בינה כמאמר חכמינו ז"ל אל"

בינה. ועל שני מדות אלו רומז אות אל"ף כמבואר באיוב ואאלפך חכמה ואאלפך בינה, וזהו אלפים  

בשני אלפי"ן. וזהו הרמז בפסוק נוצר חסד לאלפים, היינו נוצר חסד למי שמדבק עצמו בתורה  

 :הקדושה. וזהו לאלפים, הוא התורה הרומז על שני אלפי"ם

  
 Likutim 46 תהלים קיח,  . )פתחו לי שערי צדק אבוא בם אודה י"ה. זה השער לה' צדיקים יבואו בו

הכלל הוא, דהצדיק הוא תמיד קטן בעיני עצמו ותמיד הוא בעיני עצמו כאלו לא התחיל עדיין   (יט

בעבודתו יתברך. וזהו עיקר עבודה שיהיה תמיד שפל בעיני עצמו כידוע. נמצא הצדיק תמיד מתפלל  

שם יתברך שיפתח לו השם השער שבו יכנוס לעבוד אותו וזהו עיקר העבודה. וזהו פירוש ומבקש מה

 :פתחו לי שערי צדק כו' זה השער לה' צדיקים יבואו בו, כלומר זהו עיקר העבודה

  



 

Likutim 47  היצר הרע הוא אצל המון   דהנה( משלי ד, יח.' )ואורח צדיקים כאור נוגה הולך ואור כו

עם כמו בעל הבית רחמנא ליצלן אבל אצל הצדיק הוא כאורח, דהיינו שלפעמים מסית אותו לעבירה  

קטנה אבל הצדיק אינו שומע אליו. אך למה ברא הקדוש ברוך הוא שיסית לצדיק הוא על דרך שאמר  

צדיק מוסר לעצמו, כי היצר  דהיינו שמזה לוקח ה (דברים כא, י) 'הבעל שם טוב ז"ל ושבית שביו כו

הרע עושה זאת רק למען לקיים מצות בוראו שנברא לכך אם כן מהראוי שגם אנכי אקיים כל מצותיו 

יתברך בדחילו ורחימו ומזה יבוא להתלהבות גדול. וזהו פירוש ואורח צדיקים דהיינו היצר הרע שהוא 

 :להתלהבות ודו"ק אורח אצל צדיקים הוא כאור נוגה, דהיינו כדי שיביא את האדם

 

  
Likutim 48 זה מרדכי, ובמשול רשע כו', זה המן כו'. ( משלי כט, ב) ברבות צדיקים ישמח עם

קדש לי כל בכור כו' ויאמר משה אל העם כו' בחודש האביב כו' כי  (ד-שמות יג, ב) ויבואר הפסוק

ם, כי עיקר הנס מה  בחוזק כו'. כי לכאורה הנס בבכורות ישראל לא היה ניכר מה שנשארים חיי

למה נקרא שמם כשפים  (:סנהדרין סז) שנהרגו בכורי מצרים. והנראה, דהנה אמרו רבותינו ז"ל

שמכחישין כו', הכלל כי יש שני בחינות לשבר שונאי ישראל ולהרים קרן ישראל בחינה אחת לשבר  

ו הוא עיקר התחלה הקליפה ועל ידי זה נתרומם קרן ישראל. ויש בחינה אחרת לרומם קרן ישראל וזה

ועל ידי זה ממילא בא השפלה להשונאים. ובאמת אצל השם יתברך שדרכו להטיב העיקר הוא לרומם  

קרן ישראל וממילא בא השבר להשונאים בזה שמרומם קרן ישראל. וזה הוא ההתחלה אצל השם  

ו יכול רק  יתברך בטוב לרומם קרן ישראל ועל ידי זה ממילא בא השפלה להשונאים אבל הקליפה אינ

 :להרע

  
Likutim 49   וזה שאמר משה זכור כו' כי בחוזק יד כו' בחודש האביב, כי הכלל מבואר בעוללת

' עיין שם. וזהו שאמר משה לישראל קדש לי כל בכור,  אפרים, כי יש עיתים לטובה, דהיינו ימי ניסן כו

ורמז להם שזה היה עיקר הנס בהטיב לבכורות ישראל וממילא בא השבר לבכורות מצרים. וזה כי  

בחוזק יד, דהיינו שמחזיקין השפע לא כמו הקליפה שמכחישין כו', אדרבה הקדושה מביא התחזקות  

יה מן הטוב להשפיע טוב על בכורות ישראל וממילא  להטוב וממילא בא כו'. והראיה לזה שהעיקר ה

הגיע השבר לבכורות מצרים. היום אתם יוצאים בחודש האביב, שהעת הוא לטובה. וזהו ברבות  

צדיקים, כלומר כאשר בא השפע מן הקדושה אז התעוררת הוא רק טוב כנ"ל וכאשר יש התעורדת  

א השמחה בעולם. וזהו ברבות צדיקים  למעלה מטוב אז כל העולם בשמחה, כי התעוררת ההוא מבי

ישמח עם ולא כן הקליפה שמכחישין נמצא מביא רק התעוררת הרע וזהו יאנח עם. וזהו כי יד על כס  

כי יד מורה נתינות השפע כמו יד נותנת, ועמלק הוא הקליפה למנוע השפע. וזהו כי   (שמות יז, טז) י"ה

לכך מלחמה לה' בעמלק, שהוא המרכבה למנוע  יד על כס י"ה, המרכבה מן הכסא הוא יד להשפיע ו 

 :השפע וזהו מלחמת עמלק

 

  
Likutim 50   'הן גאלתי אתכם אחרית כראשית כו'. הן, הוא הצירוף מן אותיות יחידות ועשירית א

עם ט' יו"ד, ב' עם ח' גימטריא יו"ד, גימל עם זיי"ן גם כן יו"ד, נשאר אות ה' מן יחידית וכן מן אותיות  

צרף למאה. יו"ד עם צ' גימטריא מאה, כ' עם פ' גם כן ק', וכן שאר אותיות. נשאר אות נו"ן  עשירית ל

שאין לו צירוף וב' אותיות הללו הם כנגד השכינה, כי אות ה' הוא ה"א אחרונה משם הויה ב"ה ונו"ן 

גאלתי,   גם כן מרומז על השכינה כידוע, והיינו שעתה בגלות כביכול השכינה אין לה בן זוג. וזהו הן

 :דהיינו ב' אותיות הללו שאין להם צירוף גאלתי אתכם ודו"ק

  
Likutim 51 יבואר על פי דאיתא בתקונים מצה וחמץ אלין מסטרא  ( ישעיה מג, כא.' )עם זו יצרתי כו

בין ו' לז' ו' רומז על הקדוש ברוך הוא זיי"ן על כנסת   דקדושה ואלין מסטרא דמסאבא דמפרישין

ישראל זיין בת שבע כידוע ומבואר בזוהר הקדוש על פסוק לפני ה', לפני ה' דייקא כשישראל מבטלין  



 

הגזירה שנגזר חס ושלום מלמעלה לרעה וישראל בתפלתן מבטלין אז הם לפני ה'. ובאמת זה התענוג  

לא כמדת הקדוש ברוך הוא מדת בשר ודם   (.פסחים קיט) ותינו ז"לאצל הבורא ברוך הוא כמבואר ברב

וכו', מדת הקדוש ברוך הוא מנצחין אותו והוא שמח ובשביל שמחה זו ברא העולם בשביל ישראל  

שינצחו אותו וכאשר הוא כסדר אז וא"ו לפני זיין וכאשר גובר רצון ישראל אז זיין לפני וא"ו. וזהו עם  

 :וזהו יצרתי בשביל זה בראתי את העולם כו'. וזהו עם ז"ו קנית ז"ו זיי"ן לפני וא"ו. 

  
Likutim 52 הכלל, אתה הוא נוכח אך איך יכול האדם לומר  ( מלכים ב' יט, טו. )אתה הוא ה' לבדך

אתה הוא ה' לבדך, אבל הכלל בכל דבר שאדם רואה כאשר יש לו עינים ישרות בדרכי ה' יכול להשיג  

כי יש עילות על כל העילות אשר אין להשיגו והוא נסתר ונעלם מכל הברואים זה יכול להשיג. וזה 

עולם אשר אין להשיגו. והנה יש אי"ן ויש שכל אשר  אתה הוא הוא נסתר שיכול להשיג, כי יש בורא 

משיג ומסתכל באי"ן ויש שכל אשר משפיע שפע על העולמות, ועל מה הוא משפיע על שבע ספירות 

חג"ת כו', ופרה אדומה רומז על השכל אשר משפיע על העולמות מלשון פרה ורבה, שמשפיע על  

תהלים יח,  ) אפשר להשיג. והוא נרמז בפסוק העולמות. והנה האי"ן מורה עליו שם ע"ב, כי שם אי

ישית חושך סתרו, השם עבים ע"ב י"ם שאי אפשר להשיגו ומדה המשפיע שפע עליו מורה שם   (יב

ס"ג. וזהו פרה מצותה בסג"ן, דהיינו ס"ג נו"ן, כי השכל המסתכל על האי"ן עליו רומז ברעיא מהימנא  

כן על זה מורה נו"ן הפוכה אשר בפרשת ויהי  ו ,U פרשת פנחס אות כ' הפוכה קרנים למעלה כזה

והנה כאשר אדם מדבר דיבורים יש צדיק אשר מדבר דיבורים למטה ויש   (במדבר י, לה) .בנסוע הארון

צדיק אשר הדיבורים שלו ממשיכים אותו אל האי"ן. וזהו שכינה מדברת מתוך גרונו של משה. וכן  

ותו אל האין ונקרא דעת לחבר אותו אל אי"ן.  לכל הנביאים כאשר דברו נבואתם הדיבור ממשיך א 

וזהו רומז בספר יצירה עשר ולא י"א שלא תאמר דעת הוא גם כן מהספירות, כי דעת הוא באי"ן ואין  

 :לחשבו בספירות ודו"ק

  
Likutim 53 ואחר כך אומר להשכל ועל זה מורה נקודת ציר"י ואף  הכלל, המשכיל מסתכל באי"ן

על גב שהמשכיל לומד להשכל נמצא הוא נקודת שב"א זה למעלה מזה. זה אינו מחמת שני טעמים.  

אחד, מטעם יותר מה שהעגל רוצה לינק פרה כו'. וטעם שני, כשהרב לומד לתלמיד מצמצם שכלו  

ל נקודת ציר"י, שני נקודת שוה. ונקודת שב"א,  להיות שוה לשכל התלמיד לכך מורה על משכיל ושכ

באש ה'  (ישעיה א, טז) מורה על האומות נקודה זה למעלה מזה וזה תחת זה וזהו שב"א באש כנאמר

נשפט את כל הגוים אבל על ישראל מורה נקודת ציר"י. ובאמת עד היכן מלמד המשכיל להשכל כפי  

והשכל נקרא בינה מבין דבר כו'. והנה נשמת    שיוכלו נשמת ישראל לקבל כן המשכיל לומד להשכל

ישראל היה מכריע בין שני הנקודות הנ"ל כנ"ל נמצא שיש עוד נקודה יושבת תחת שני הנקודת הנ"ל,  

דהיינו המכריע והם כנסת ישראל כפי שיוכלו לקבל כנ"ל. והיא נקודה סגו"ל, שלשה נקודות ועוד 

קודת באלכסון זה תחת זה נקודה תחתונה מה שישראל  מורה על זה נקודת קוב"ץ, דהיינו שור"ק ג' נ

מקבלים השפע נקודה האמצעית הוא התענוג, כי השם יתברך יש לו תענוג בהשפעתו לישראל. ובאמת  

למה יש תענוג להשם יתברך בהשפעתו לישראל, כי השם יתברך הוא אבינו ואב יש לו תענוג כו' ועל  

סון, דהיינו אב ותענוג וישראל המקבלים השפע וזה שהוא זה מורה נקודה עליונה וזה ג' נקודת באלכ

באלכסון, כי צריך להסתכל באי"ן וכאשר מסתכל באי"ן מורה אלכסון ובאמת באי"ן הוא הכל בכח 

ולא בפועל נמצא אלו שלשה בחינות הנ"ל נקודת סגו"ל כנ"ל כאשר הם באי"ן הם באחדות והוא  

 :"קנקודת קמ"ץ וזהו אדם באל"ף נקודת קמץ ודו

  
Likutim 54   ,גומל לאיש חסד כמפעלו יתן לרשע רע כרשעתו. הכלל, כשאדם עושה איזה מצוה

דהיינו שנותן צדקה לעני אז השם יתברך בשעה שדן זה האדם משלם לו שכר כפי הפעולה שעשה  

לעני אז בשעה ששוקלין זכיותיו של זה האדם בכף מאזנים מכריעין לצד זכות זה העני עם בני ביתו  

אשר זה האדם החיה אותם בצדקה שנתן לזה העני וכן שאר מצות שאדם עושה אז השם יתברך נותן  

זה הפעולה עם זה המצוה בכף המאזנים להכריע לכף זכות. אבל כשאדם חס ושלום עובר עבירה אז 



 

השם יתברך ברוב רחמיו אינו משלם כי אם על עבירה עצמה ולא הפעולה חס ושלום שעשה. וזה  

 :ל לאיש חסד כמפעלו יתן לרשע רע כרשעתו הרמז גומ

  
Likutim 55 כי יש אותיות מנצפ"ך ובאותיות ( ישעיה כד, טז. )מכנף הארץ זמירות שמענו צבי לצדיק

, עיין זה בפרקי דר' אליעזר. וגאולה העתידה  אלו היה גאולה, דהיינו אות ך' אצל אברהם דהיינו לך לך

אם ירצה השם יהיה על ידי אות ץ' מן אותיות מנצפ"ך. וזהו מכנף הארץ, דהיינו מאלו הארבע אותיות  

מכנ"ף. זמירות שמענו, הגאולה שהיתה על ידי אותיות מכנף כבר שמענו. צבי, לשון תוחלת. לצדיק , 

 :להגאולה שיבא אם ירצה השם באות צדי"ק

  
Likutim 56   ,או יבואר, צבי לצדיק, רוצה ומקוה שיהיה צדיק אף על פי שלא השיג מדריגת הצדיק

 :אף על פי כן יש שירה

  
Likutim 57 כלומר בחר את אברהם שיכול  ( נחמיה ט, ז. )אתה הוא ה' האלהים אשר בחרת באברם

 :לקיים את התורה. וזהו באברם יקיים את התורה המתחלת בב' וזהו ב' אברם

  
Likutim 58 דיש עתים לטובה ויש עתים לרעה כמבואר  ( תהלים לד, ב. )אברכה את ה' בכל עת

ן בקהלת. ועד עתה סבר דוד המלך עליו השלום דאין לברך לה' רק בעתים שהם טוב, מה שאין כ

בעתים דרעה האיך אפשר להלל איזה טובה מגיע מרעה שיהא ברע שבח השם יתברך. אמנם עתה 

בשנותו את טעמו לפני אבימלך ראה שמשגעון שהוא רעה לעין כל בא טובה שעל ידי כך ניצל מאכיש,  

אם כן ראה שבעת רעה יש גם כן בו טובה. ולכן אמר אז אברכה את ה' בכל עת, ואין שום עת גם 

ם לרעה חס ושלום שלא אברכה לה' כיון שמהם גם כן בא טובה. וזה אמר תמיד תהלתו בפי,  העתי

ואמר כיון שברעה יש גם כן טובה צפונה אם כן בה' תתהלל נפשי, פירוש הגם שדוד המלך ע"ה החזיק  

עצמו לשפל אמר עתה גם אני יכול להודות כיון שראיתי שבכל דבר שפל יש גם כן טובה. זהו בה' 

ל נפשי, גם אני יכול להודות לה'. ישמעו ענוים וישמחו, על ידי זה שגם שמחזיקים עצמם  תתהל

לשפלים יראו שיש טובה בכל דבר שפל ואם כן הכל יודו לה' ועל ידי זה נמתקו הדינין באומרם שבכל  

יו  צרתם לו צר, והדבר נוגע להשם יתברך. וזהו הביטו אליו ונהרו, שמביט הצרה אליו לומר שנוגע אל

ונהרו ועל ידי כן ונהרו נמתקו הדינים, כי מי עומד חס ושלום לצער השם יתברך ברוך הוא כביכול  

בכל מדה ומדה שהוא מודד לך כו' הוי  (.ברכות נד) ועל ידי כך ופניהם אל יחפרו. וזה אמרו חכמינו ז"ל

 :מודה לו, לו דייקא כנ"ל ועל ידי כך ימתקו הדינין

 

  
Likutim 59 הצדיקים נקראים מעשי ה' שהם מעשה ידיו והם גם ( ג-תהלים קיא, ב.' )עשי הגדולים מ

כן גדולים והראיה דרושים לכל חפציהם, שהם נדרשים מה' כל שהם חפצים והשם יתברך עושה 

רצונם, אם כן מוכח שהם גדולים. ועל ידי מה הם פועלים הוד והדר פעלו, שמחזירים עצמם לשרשם, 

פעולה מעשה ידיו של השם יתברך הדר וחוזר לשרשו ופועלים על ידי זה דהיינו והדר פעלו, שה 

וצדקתו עומדת לעד, על ידי הצדקה שעושים שמעוררים חסד למטה מתעורר חסד למעלה להשפיע על  

 :הארץ

  
Likutim 60 מחמת שהם אוהבי השם יתברך מחמת זה הם שונאים ( תהלים צז, י. )אוהבי ה' שנאו רע

את הרעה ולא מחמת מחשבה אחרת, רק מחמת אהבת ה', גלל כן שומר נפשות חסידיו מיד רשעים  

יצילם, שמציל אותם מיד רשעים מכל המקטריגים שאי אפשר לקטרג עליהם מחמת שנאתם, כי הוא 

 :מחמת אהבת השם יתברך

  



 

Likutim 61  דמרומז על חסדים דיד הגדולה נקרא חסד  ( תהלים קלו, ד. )ולות לבדולעושה נפלאות גד

 :זה עושה לבדו דדרכו להיטיב

  
Likutim 62   איתא בתנא דבי אליהו, דהשם יתברך יש לו נחת כשמספרים בשבח ישראל. הטעם

להסיח דעתו מתפילין וכל אדם צריך לעסוק בתפילין, דהיינו או לספר בשבח השם יתברך   דאסור

דהוא תפילין של ישראל שנאמר בהם שבח השם יתברך שמע ישראל והיה קדש והיה כי יביאך, או 

בתפילין דמארי עלמא  (:ו) לספר בשבח ישראל דהוא תפילין של השם יתברך דאמרינן בגמרא ברכות

 :ראל מי כעמך כו' עיין שםנאמר שבח יש

  
Likutim 63   אשרי איש שלא ישכחך. איש, היינו אדם חשוב כפירש"י אישי כהן גדול לשון אדנות

שלא ישכחך, מחמת דהוא צדיק בעובדות טובות. ובן אדם, דהיינו בינוני יתאמץ בך, הוא מתחזק עצמו  

 :על ידי התורה דהוא כ"ב אותיות מתאמץ ב"ך, כ"ב אתוון מתאמץ

  
Likutim 64 הרמז כל זה מה  ( תהלים קכג, ב. )הנה כעיני עבדים אל יד אדוניהם כעיני כו' עד שיחננו

שאנו כעיני עבדים וכשפחה זה הכל עד שיחננו, אבל כשהקדוש ברוך הוא יתן לנו חן בעיניו ואז 

 :ר טובחשובים אנחנו כבנים והבן אביו ממלא שאלתו ובקשתו בכל אשר יבקש ממנו על צד היות

  
Likutim 65 הכלל, שאדם צריך לדבק מחשבתו במדת הבורא ברוך הוא  ( ישעיה לח, יט. )חי חי יודוך

ובו תדבק, הדבק במדותיו מה הוא רחום כו'. וזהו פירוש   (:שבת קלג) כמאמר חכמינו ז"ל

' כדי שיכונו לבם למקום, כי מלת כונה היא  חסידים הראשונים היו שוהים כו (:ברכות ל) הגמרא

 :השואת רצון שישוה במדותיו למדת הבורא ברוך הוא ואלו המדות נקראים חיים. וזהו חי חי יודוך

  
Likutim 66 הכלל, כי השם יתברך צמצם אורו שהוא אין  ( תהלים כד, ז.' )שאו שערים ראשיכם כו

הבורא ברוך הוא אין בו שום השגה כלל ככתוב  סוף כביכול בכדי לברוא כל העולמות. וידוע ש

ברמב"ם מהלכות יסודי התורה, שידוע מציאותו ולא מהותו. והנה אדם העובד את הבורא ברוך הוא 

הוא על שני בחינות. בחינה אחד, מחמת שיודע מציאות שיש אלוה בעולם אשר ברא כל הנמצאים אור  

וכל שכן בדיבור. והבחינה הב' הוא, מה שאדם  העליון אשר אין בו שום השגה ותפיסה כלל במחשבה

עובד את הבורא ברוך הוא וברוך שמו מצד בחינת המלכות אשר הבחינה הזאת נקרא עלמא 

דאתגלייא, כי הבחינה הא' מה שאדם עובד את הבורא ברוך הוא מחמת אלהותו שיודע מציאותו שיש  

אתכסיא. וזהו הכתוב בכתבי  אלהי בעולם אשר ברא כל הנמצאים הבחינה הזאת נקרא עלמא ד

האריז"ל שלאה עולם הנסתר ורחל עולם הגלוי, כי אותיות לאה הוא הא"ל בהיפוך וכנ"ל שהוא עולם 

נסתר ורחל הוא מלכות, כי ממנה התחלת המלכות מיוסף הצדיק והוא עולם הנגלה, כי מצד אלהותו  

השגה קצת. וזהו הרמז בפסוק  אין שום השגה כלל וכלל וכנ"ל וכביכול מצד בחינת המלכות שם יש 

שאו שערים ראשיכם וכו' פתחי עולם. וזהו הרמז על מדת מלכות שהוא פתח או הרמז על החכמה  

זבחים  ) שנקראת פת"ח. וזהו ויבוא מלך הכבוד מי הוא זה מלך הכבוד ה' כו'. וזהו הרמז במשנה

עלה בכבש, הרמז על מלכות שהוא המעלה ראשונה. ופנה לסובב, שהוא האין סוף על דרך הרמז   (.נג

 :'והוא ממלא כל עלמין כו

  
Likutim 67 הכלל הוא, כי האדם לפי גודל הבטחון שיש לו כן יש  ( תהלים סה, ב. )לך דומיה תהלה

בטחון מלשון דום לה' והתחולל לו השגה בעבודות הבורא ברוך הוא. וזהו הרמז לך דומיה, הרמז על ה

תהלה כן יש לו השגה בעבודת הבורא להודות ולהללו. וזהו הרמז בפסוק זה ה' קוינו לו,  (שם לז, ז) לו

 :כפי גודל הבטחון כן יש לו השגה בעבדות הבורא ברוך הוא

  



 

Likutim 68 ירוש האיך  והוי ליה למימר יאר פניו לנו. אלא הפ( תהלים סז, ב. )יאר פניו אתנו סלה

אנחנו יכולין לקבל הארתו מאתו הלא הוא אין סוף. לזה אמר אתנו, כלומר שמתלבש ומצמצם עצמו  

 :במחשבותינו

  
Likutim 69 הכלל,  ( תהלים קיח, כג.' )מאת ה' היתה זאת היא נפלאת בעינינו זה היום עשה ה

כשהשם יתברך עושה ניסים ונפלאות הן לכלל ישראל הן לאדם אחד אל יהיה עיקר השמחה מהנס  

עצמו ומהטובה הגשמיות, רק עיקר השמחה יהיה שבעבור הנס נראה אהבת השם יתברך על ישראל  

או על זה האדם. וזהו שאמר דוד המלך ע"ה מאת ה' היתה זאת כו'. ועיקר השמחה הוא זה היום, כי 

יום מרומז על אהבה. וזהו הרמז זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו, השמחה הוא מאהבת השם  ה

 :יתברך שנראה אהבת השם יתברך על ישראל

  
Likutim 70 ונראה ( תהלים לא, כ. )מח רב טובך אשר צפנת ליראיך פעלת לחוסים בך נגד בני אדם

כשאדם מתפלל אז אינו משיג בתפלה את השפע וברכה הנשפע מלמעלה עליו   לבאר בעזרת ה', דהנה

ברחמי ה' המרובים הבאה לאדם בני חיי ומזוני ושארי טובות וברכות וכל זה אינו מבחין באמצעות  

תפלתו ודביקותו, כי אם זאת הוא מבחין האיך ובמה לעבוד מלך גדול ונורא אשר כל צבא מעלה יראין  

כל העולמים. וזה לשון הזוהר הקדוש, עקרא ושרשא דכל עלמין, שזהו אמיתות  ממנו והוא הבורא 

העבודה לעבוד באימה ופחד את המלך הקדוש כמו שאנו אומרים בתפלה כולם אהובים כולם ברורים  

כולם גבורים כו' וכולם פותחים את פיהם בקדושה ובטהרה כו'. ואם מלאכי מעלה כך מקדשין את  

וד את הבורא ברוך הוא וכל כך פחד ורעד בא עליהם מה אנחנו על אחת  עצמם בשעה שרוצים לעב

כמה וכמה אנחנו קרוצי חומר גלומי גשם עד היכן יעטה האדם פחד ומורא וילבש חרדה מפחד ה' האיך 

יקדש את עצמו ויטהר את עצמו להוציא דבר לפני אלהים המלך הנודא ונשגב וזהו הוא עיקר  

אשר בא מאת הבורא ברוך הוא לנו זאת אין אנו מבחינים בעבודה  עבודתינו עד"ז ההשפעה והחסד

לפי שכשנהיה מבחינים את זאת אז לא יהיה עבודתינו בשלימות ואנחנו כל מגמתינו שיהיה עבודתינו  

שלא על מנת לקבל פרס ובאם היה נגלה לנו אז היה על מנת לקבל פרס. ולפי זה ניכר גודל החסד  

מזה שאינו מגלה לנו את ההשפעות והחסדים בכדי שיהיה עבודתינו  שעושה הקדוש ברוך הוא לנו 

 :בשלימות

  
Likutim 71  וזהו מה רב טובך והחסד שעשה הקדוש ברוך הוא עמנו בזה אשר צפנת ליראיך. רוצה

לומר, שהחסדים הבאים לנו המה צפונים וטמונים ואינם נגלים לנו בעבודתינו כנ"ל. וזהו אשר פעלת  

בני אדם, לפי שאתה רוצה לפעול לנו חסדים גדולים בזה שנעבוד אותך בשלימות, כי  לחוסים בך נגד

זאת הוא שלימות החסדים ולזאת היה עיקר הבריאה. ובאמת המשכיל בצדק ובמישור יבין, כי כל  

טובות הגשמיות וחסדים הבאים לזה העולם הכל הוא דבר קל וקטן נגד עיקר השלימות והוא עבודה  

את אל עליון בדחילא ורחימא בין נא וראה עד היכן מגיע אהבת אל אשר הגדיל חסדו  התמימה לעבוד 

עמנו ומקבל אותנו לעבודתו. וזה שאמרו רבותינו ז"ל שלחן בצפון ומנורה בדרום, דהנה כל ההשפעות  

והחסדים והרחמים הבאים לזה העולם נקראים שלחן וזהו הוא בצפון, רוצה לומר טמונים וסתומים  

אדם מבחינים בערך תפלתם. ומנורה בדרום, פירוש הבהירות העבודה האמיתית הוא בדרום,   ואין בני

רוצה לומד מלשון דידה שבזה האדם יכול להתענג וכמו שכתבתי. ולפי מה שבארנו למעלה נתבונן, כי  

כל מגמתינו בעולם הזה כ"א בעדך כלים בכדי לקבל עלינו עול מלכותו יתברך שמו בעבודתינו. וזה  

כדי שתמליכוני עליכם, וזאת באמת הוא תשוקתינו ונפשינו חכתה לה' לעבוד   (:ר"ה לד) תוב בגמראשכ

אותו באמת בלי שום מסך המבדיל ונהיה ראוים וזוכים שנהיה אנחנו מקום לשכינות עוזו. ולפי זה  

וזה היה נקרא שכינה, מלשון שוכן, כי הוא השוכן בקרבינו עבור שאנחנו ממליכים את ה' עלינו באמת  

תחלת הבריאה בכדי שיתגלה מלכותו בעולם ולהשפיע עלינו מטובו וחסדו כדי שיתראה חסדו לבאי  

עולם חסד יבנה. ובאמת שזאת הבחינה לא נשלם רק בזמן שבא  (תהלים פט, ג) עולם. וזה שאמר

אברהם אבינו ע"ה והתחיל לנהוג את עצמו במדת החסד לפי זה לא היה עיקר השלימות רק בזמן  



 

ואביו קרא לו   (בראשית לה, יח) שנולדו כל שבטי ישורון שאז היה הכל בשלימות. ולזה אמר הפסוק

בנימין, פירוש בן ימין, רוצה לומר מפאת החסדים שעל ידי זה נברא העולם ולזה היה בית המקדש 

 :בחלקו שמשם היה באה השפעה לכל באי עולם

  
Likutim 72 דשאל (. סנהדרין לט) ין השבטים. וכן מצינו בגמראועל פי זה נבאר ענין הגניבה לענ

בחינת הגניבה, היינו שאינו נדאה עיקר הדבר בשלימות כנ"ל, רק   האי מינא אלהיכם גנב הוא. והענין

הוא נעלם ואינו נראה כמו שביארנו למעלה שבחינת החסדים וההשפעות אינו נתגלה וכמש"ל  

והארכנו בביאור דבר זה במקום אחר. ולפי זה בבנימין שהיה נגמר השפעות החסדים כמש"ל ואף על  

נימין היה הגביע, רוצה לומר החסדים היה בהסתר כנ"ל. ואמר  פי כן היה מכוסה וכמבואר ולזאת בב

הטעם את גביע הכסף, רוצה לומר שהיה כלי בשלימות להשתוקק ולכסוף אל הבורא ברוך הוא  

 :כמבואר למעלה

  
Likutim 73 ישעיה מט,  ) או יבואר הפסוק מה רב טובך אשר צפנת ליראיך, ויבואר בזה הפסוק

אלה, כי יש מצות אשר אדם בשעת עשייתן אינו חושב אותן למצות ולעתיד  ואמרת מי ילד לי את  (כא

לבא כשיבוא הקדוש ברוך הוא לשלם שכרו הטוב לכל איש ישראל על המצות ובאמת להקדוש ברוך 

הוא הכל גלוי וידוע ומשלם לאדם על מצות שלא חשב אותם האדם כלל למצות. וזהו הרמז בפסוק  

על כמה דברים שלא חשבתי אותם כלל למצות. וזהו הרמז מה רב   ואמרת מי ילד לי את אלה, שכר

טובך אשר צפנת ליראיך, כמה יש רב טוב אשר הוא צפון לצדיקים שאינם חושבים אותם למצות. וזהו  

אשר צפנת ליראיך, שאצל היראים הוא צפון השכר שהם אינם חושבים למצות שיגיע להם שכר על  

 :אלו המצות רב טוב זה והקדוש ברוך הוא נותן להם על 

  
Likutim 74 דאיתא בכתבי האריז"ל  ( משלי יב, י. )יודע צדיק נפש בהמתו ורחמי רשעים אכזרי

ונמצא מתקן אותה, מה   שהיה יודע איזה בהמה שיש לה גלגול ושחטה מיד ותיקן אותה בברכה בכונה

שאין כן הרשע שאינו יודע אינו שוחטה מיד רק מאכילה ומשקה אותה שתהיה טוב ושמן ובאמת  

הרחמנות הזה הוא אכזריות לה כי היא צריכה תיקון. וזהו יודע צדיק נפש בהמתו, שצריכה תיקון  

 :ושוחטה מיד לתקן אותה. ורחמי רשעים, שמאכילה ומשקה אותה הוא אכזרי

  
 Likutim 75 דאיתא בכתבים דאסור  ( תהלים קיט, יא. )בלבי צפנתי אמרתיך למען לא אחטא לך

שערי בינה ואם רוצה להגיד צריך להתלבש אותו   לגלות סוד למי שאינו ראוי, כי פוגם בחמשים

שיהיה נראה שאינו סוד. וזהו בלבי צפנתי אמרתיך, שלא אמרתי אלא על ידי מלבוש. למען לא אחטא  

 :ל"ך, גימטריא חמשים שערי בינה שלא אפגום בהם כנ"ל

  
Likutim 76 היא  ומה הוא החכמה ויאמר לאדם הן יראת ה'( משלי י, א. )בן חכם ישמח אב

הנה הבורא יתברך שמו הוא כל יכול וכשהעולמות מסתכלים בשרש ורואים   (איוב כח, כח) .חכמה

שמעצמותם אין להם כלום, רק עיקר חיותם הוא מאת הבורא ברוך הוא אז אחזתם יראה ופחד וחיל  

ורעדה יאחזון מחמת גודל גדולת השם יתברך. והנה הבורא יתברך ברא בעולמו דברים הפכיים  

נגדים זה לזה, דהיינו אש ומים ורוח נגד עפר וכל זה כשמסתכלים על עצמותם אבל כשמסתכלים  המת

על שרשם אשר באמת על ידי הסתכלותם על שורשם הם ביראה ופחד גדול ובאמת הם מקבלים  

חיותם ממקום אחד ושם הם באחדות גמור, כי משם בא השפע ושם אינו נראה כלל חס ושלום שום  

כי שם הכל באחדות גמור וכשמסתכלים על שורשם ויודעים שמעצמותם אין להם   פירוד והתנגדות

כלל אז גם בכאן הם באחדות גמור. וזהו הרמז בפסוק הן, כי הן הוא לשון אחדות כפירוש רש"י שכן  

בלשון יוני קורין לאחת הן ונמצא רומז על אחדות. וזהו הרמז הן האחדות בא מיראת ה' כשהם ביראה 

 :תם על שורשם אז הם באחדות גמורמחמת הסתכלו 

  



 

Likutim 77 במאי שמש משה בימי המלואים בבגדי לבן  (: תעניתיא) וזה הרמז במאי דאמרינן בגמרא

, כי הנה לכל צדיק וצדיק יש בחינה מיוחדת שעובד בה את הבורא יתברך. אברהם, שאין בו אמרא

היה לו מדה הנוטה קצת למראה לבן. יצחק, במדה שמראה אדומה. יעקב, במדה שמראה ידוקה.  

ולמשה, מדה אחרת. ולאהרן, מדה אחרת. ולכל צדיק וצדיק מדה מיוחד לעבוד בהם הבורא ברוך הוא.  

סתכלים על האי"ן ואז הם בטלים במציאות מחמת גודל האור של האי"ן ואז הם אך כאשר הצדיקים מ 

באחדות גמור ונמצא על בחינה הזאת כל אחד יכול לעבוד את הבורא יתברך שמו בכל המדריגות  

שבכל הצדיקים. והנה האי"ן שאין שם שום גוון וציור בו הוא נקרא לבן כאשר כתבו כל המחקרים 

אינו גוון וצבע ואינו נקרא כלל גוון וצבע. כי מלבן נעשים כל הגוונים. וזהו   המה בספריהם שגוון לבן

הרמז בגמרא במאי שמש משה בימי המלואים, כי משה רבינו ע"ה לא היה בו כלל מדת כהן ומהיכן  

זכה בכאן למדת כהן גדול לשמש בימי המלואים. וזהו בחלוק לבן, שהרמז דיבק עצמו בהאי"ן אשר  

יאות וכאשר בארנו כשהצדיק מדבק עצמו בהאי"ן והוא בטל במציאות אז יעבוד את שם היה בטל במצ

הבורא בבחינת כל הצדיקים כיון ששם אינו נראה כלל חס ושלום שום חלוקות המדות. וזהו הרמז 

בחלוק לבן, כאשר בארנו שהאי"ן מחמת גודל אורו נקרא לבן. שאין בו אמרא, מרמז כי יש צדיק  

בהאי"ן ואף על פי כן חוזר לעצמותו אחר כך אבל משה רבינו ע"ה היה תמיד   אשר הוא מדבק עצמו

בטל במציאות מחמת כי משה רבינו ע"ה הסתכל תמיד בגדלות הבורא יתברך ולא חזר לעצמותו כלל  

כידוע, כי משה רבינו ע"ה היה תמיד דבוק באי"ן ובבחינה הזאת היה בטל במציאות מחמת הסתכלות  

כי כאשר מסתכל בהבורא ברוך הוא   (:ברכות ב) .ה לשון ריק לשון וטהר יומאעל השורש ונקרא טהר

אז אין בו שום עצמות מחמת שהוא בטל במציאות. וזהו הרמז הרוצה להחכים, לקבל תוספות בהירות.  

ידרים, יסתכל באי"ן ויהיה בטל במציאות ומשם יקבל תוספות בהירות, כי דרום הוא דר רום הרמז על  

 :שאין בו אמרא, אמרא לשון דבר המצומצם ומשה היה תמיד דבוק באי"ןהאי"ן. וזהו 

  
Likutim 78   ,או יבואר, בן חכם ישמח אב. אף על פי ששכל של אביו הוא יותר בגדלות משכל הבן

אף על פי כן מחמת גודל חיבוב אשר מחבב הבן הוא מצמצם עצמו ומתלבש עצמו בשכל הקטנות של  

הבן ושומח עצמו בשכל הקטנות שלו. והנה כשהבן הוא בשכל קטנות דקטנות אז האב צריך לצמצם  

בשכל גדלות מעט אף על פי שאינו דומה כלל לשכל הגדול של האב אז אינו צריך יותר וכשהבן הוא 

לצמצם עצמו כל כך כדי שישמח בשכל הקטנות של הבן ועל בחינה הזאת הוא הרמז במאי דאמרינן 

ברא מזכה אבא, מלת זכה הוא לשון הזדככות כביכול כשהבן הוא בשכל גדול   (.סנהדרין קד) בגמרא

ריך לצמצם עצמו כל כך, כי כשחס ושלום כשהבן הוא בשכל הקטנות מאד אז מעט. אז אין האב צ

כביכול האב צריך לצמצם עצמו מאד והבחינה הזאת נקרא אצל האב כביכול זכה כביכול הוא מזדכך  

כבן  (.תענית יט) את האב שלא יצמצם עצמו כל כך. ועל בחינה הזאת הוא הרמז במאי דאמרינן בגמרא

ינה אחרת נפרש כבן המתחטא כו', כי מתחטא הוא לשון טהרה, כי הנה השפע המתחטא כו', ועל בח

אשר נשפע מהבורא יתברך כל אחד מקבל כפי רצונו זה מקבל השפע לחכמה וזה לגדולה וזה לגבורה  

כל אחד כפי רצונו כך הוא מקבל השפע אשר נשפע מהבורא יתברך אף על פי שרצון הבורא כביכול  

כן כמו שהצדיקים רוצים לקבל השפע כך השפע נשפע להם אפילו להיפך  הוא להיפוך, אף על פי 

כביכול רצון הבורא ברוך הוא. וזהו הרמז כבן המתחטא כו', הוא לשון טהרה וטהר יומא, כביכול הוא 

 :מטהר

  
Likutim 79 ונבאר מאמר חכמינו ז"ל המתפלל ויוצא  ( תהלים ה, ט. )ה' נחני בצדקתך למען שוררי

לדרך הקדוש ברוך הוא עושה לו חפציו. כי, הצדיק לפעמים נופל ממדריגתו והקדוש ברוך הוא עושה 

זאת כדי שאחר כך בודאי יעלה הצדיק ויעלה עמו נצוצות. והנה שמא תאמר כאשר הצדיק נופל  

היה נופל היה עולה למדריגה יותר, על  ממדריגתו ואחר כך עולה למדריגה שלו שהיה לו מקדם אם לא 

זה יש הבטחה להצדיק מן הקדוש ברוך הוא כאשר יגיע למדריגתו הראשונה תיכף יגלה לו הקדוש  

ברוך הוא המדריגה העליונה כאשר אם לא היה נופל ממדריגתו. וזה שאמרו רבותינו ז"ל כל המתפלל  

ונמצא  (בראשית ל, ח) תולי אלהיםשמדבק בהקדוש ברוך הוא, כי תפלה הוא התחברות מלשון נפ 



 

כאשר מדבק עצמו בהקדוש ברוך הוא רצונו שיהיה תמיד דבוק בהקדוש ברוך הוא ויעלה תמיד  

שלו ולמה לדרך   ממדריגה למעלה למעלה להשיג גדולת ה'. ואמרו ויוצא, דהיינו שיוצא מהמדריגה 

לעשות דרך לרשעים להעלות אותם הקדוש ברוך הוא עושה לו חפציו, כי חפץ הצדיק לעלות תמיד 

למעלה ותיכף כשעולה אחר כך למעלה אשר היה לו קודם שנפל הקדוש ברוך הוא עושה לו חפיציו  

עלה. וזהו  ומעלה אותו למעלה ההוא להשיג גדולת ה' כאשר אם לא היה נופל והיה עולה ממעלה למ

צדקת ה' שעושה עם הצדיק, כי הצדיק מחויב להעלות נצוצות והקדוש ברוך הוא עושה עמו זה 

הצדקה. וזה שכתוב ה' נחני בצדקתך, כלומר נחני למען צדקתך להמעלה עליונה כאשר אם לא הייתי  

בי  נופל ממדריגתי, כי זה שאני נופל לפעמים ממדריגתי למען שוררי, הם הנצוצות המסתכלים 

להעלותם, כי רצון הנצוצות שיבוא צדיק להעלות אותם ואי אפשר להעלות הנצוצות אם לא על ידי 

בחינה כאשר הקדוש ברוך הוא מזמין לצדיק שיפול ממעלתו ואחר כך עולה ומעלה הנצוצות עמו. וזהו  

עלך גם כי יעקב ירד למצרים להעלות הנצוצות. וזהו ואנכי א (בראשית לב, ז) ואנכי אעלך גם עלה

 :עלה, למדריגה הזאת כאשר אם לא היה מעלה הנצוצות 

  
Likutim 80 דהנה אם האדם הוא מבקש מהשם יתברך איזה  ( תהלים לב, ז. )אתה סתר לי מצר תצרני

דבר צריך שלא לחשוב לעצמו כלל וכלל ואז בודאי השם יתברך שומע אליו וירחם עליו וימלא  

לי, דהיינו שתסיר ממני לי שלא אחשוב לעצמי כלל, אז מצר  בקשתו לטובה. וזהו הפירוש אתה סתר  

  :תצרני
Likutim 81   ובשירי דוד עבדך. אמר, כי הניגונים של העבודה וכן בעבודת הלוים לשורר הוא

ברוך הוא גבוה על גבוה גם   הנקרא אקטווע ויש מדריגה בתר מדריגה, היינו כמו שיש אהבה להבורא

בחינת יראה גבוה על גבוה כך הוא הניגונים. וזהו פירוש ובשירי דוד עבדך, היינו כמו עבדך היינו  

 :העבודה

 

  
Likutim 82  'ויהיו דברי אלה אשר התחננתי לפני ה' קרובים אל ה'. הכלל, יש אדם שמבקש מאת ה

מה' מה שאין רצון ה' על זה כמאמר רבותינו ז"ל   מה שהרצון מן ה' על זה שמבקש ממנו ויש שמבקש

גנבא אפום מחתרתא רחמנא קריא, ואין זה רצון ה'. והנה זה מה שאדם מבקש מה' ורצונו על זה נקרא  

קרוב ומה שאין רצונו על זה נקרא רחוק. וזהו הרמז ויהיו דברי אלה כו' קרובים אל ה' אלהינו יהיו  

 :'לפני הלרצון לפני ה', ואז יהיו קרובים 

  
Likutim 83  כשישראל מתפללים על בני חיי ומזוני יש בכאן שאלה על דבר רוחני. בני, הוא מורה

והאמונה הוא מורה על העקב, כי האמונה הוא סוף   (:עירובין ע) על האמונה על דרך ברא כרעא דאבוה

והחכמה תחיה בעליה.   (, כחאיוב כח) המדריגה. וחיי, הוא מורה על היראה הרמז הן יראת ה' הוא חכמה

 :ומזוני, מורה על האהבה על הרמז מכלכל חיים בחסד

  
Likutim 84 כי השמחה אשר להבורא ברוך הוא מנשמת צדיקים ( תהלים קיג, ט. )אם הבנים שמחה

תהלים קד,  ) וממעשה הצדיקים הוא הגורמת בהבורא ברוך הוא לברוא העולמות כמאמר הכתוב

ונמצא השמחה היא האם להעולמות, כי היא הגורמת להולדת העולמות. וזהו   ישמח ה' במעשיו. (לא

הרמז אם הבנים שמחה, מי היא האם כנ"ל לבנים לבריאת העולמות. ועל זה אמר שמחה, כלומר  

 :השמחה היא האדם הגורמת כנ"ל

  
Likutim 85 ום, רק  אתנחתא היא מלכות מאי"ן, כי האי"ן מורה להאדם שהוא האדם בעצמו אינו כל

הבורא ברוך הוא הוא המלך עליו ומרכא טפחא הוא המלכות לאפס המוחלט, כי כששופע על האדם 

 :האפס המוחלט הוא תמיד במסירת נפש למסור נפשו על עבדות הבורא ברוך הוא

  



 

Likutim 86   שנותיו של דוד שבעים שנה משנותיו של יוסף ויעקב ואברהם, דהיינו ל"ז שנה מיוסף

שחסר נגד שנותיו של יעקב, ומאברהם ה' שנים נגד שנותיו של יצחק, ומשנותיו של יעקב עד מה 

שנותיו של אברהם שמונה ועשרים שנים. ונמצא שנותיו מאברהם ויעקב שלשה ושלשים שנה נגד זה 

מלך שלשה ושלשים שנה על כל ישראל, כי בחברון שמלך שבע שנים לא מלך על כל ישראל ובאמת  

תלמידי חכמים כל  (.שבת קנב) קיבל דוד מאבות שנותיו האחרונים. והנה אמרו חכמינו ז"ל איזה שנים

זמן שמזקינים דעתן מתיישבת עליהם, ונמצא קיבל שנותיהם האחרונים המחוכמים ביותר. וזהו הרמז 

בזוהר דוד מלכא לא קיבל מלכותא עד דאתחבר באבהן, כי השנים שקיבל מאברהם ויעקב הם ל"ג  

 :כנגד זה מלך על כל ישראל ל"ג שניםשנים ו

 

  
Likutim 87  אותיות דוד. הכלל, המלכות של ה' נקרא דל"ת כביכול דלה ועניה כביכול שהמלוכה

צריכה לאחרים. כמאמר חכמינו ז"ל אין מלך בלא עם, ונמצא צריכה לדבר וכן התענוג של השם  

יתברך שיהיה לו תענוג מעמו ישראל נקראת גם כן דל"ת כביכול, כי התענוג מישראל כשישראל  

רוך הוא ונמצא התענוג היא נקראת גם כן דל"ת וכשישראל עושים רצונו  עושים רצונו יתברך ב

יתברך וממליכים עליהם את הבורא ברוך הוא וכן כשעובדים אותו והתענוג השם יתברך הוא ממילא  

אז השם יתברך משפיע עליהם טובות. וזהו הבחינה נקראת וא"ו, כי הוא"ו הוא קו המשכה שעל ידי  

העולמות. והנה דוד היה מרכבה לזה למלאות המלוכה והתענוג של הבורא  זה נמשך מהשם יתברך על  

יתברך לכך נקרא באלו אותיות למלאות אלו השני דלתי"ן על ידי הוא"ו שהוא המשכה שנמשך שפע  

על העולמות וזהו אותיות דוד דל"ת וא"ו דל"ת. והנה על שני דלתי"ן רומז הקשר של תפילין שני  

ו נתמלא הדל"ת כנ"ל. והנה וא"ו דל"ת הוא ה"א, כי אות ה"א הוא דל"ת  דלתי"ן. והנה על ידי וא"

כי זה היה עיקר הבריאה כדי שישראל הרמוזים באות   (:מנחות כט) וא"ו. וזהו בהבראם, בה"א בראם

וא"ו ימשיכו שפע על כל העולמות על ידי שימליכו על עצמם את הבורא ברוך הוא ויעבדו אותו כדי  

יה לו תענוג מעמו הנרמז באות ה' בה' בראם. וזהו הרמז טב למיתב טן  שהבורא ברוך הוא יה

  :כלומר זה טוב כשהוא"ו והדלי"ת יש להם התחברות (.קידושין ז) ד"ו
Likutim 88 רומז על המשפט חסד ורחמים שבהם נברא העולם. בת, הוא   אותיות שבת, תלת ראשין

כנסת ישראל הנקראים בת לעשות בהם כרצונם להשפיע שפע חסד ורחמים על ישראל ומשפט על  

 :האומות

  
Likutim 89 ורב תבואות בכח שור. לויתן,  ( משלי יד, ב) סעודות שור הבר הוא מדת היראה שנאמר

לויתן זה יצרת לשחק בו. ובר אווזא, הוא מדת   (תהלים קד, כו) ונאמרהוא אהבה לשון התחברות  

 :הרואה אווזא בחלום יצפה לחכמה (.ברכות נז) התפארת וזהו רמזו רבותינו ז"ל

  
Likutim 90   אותיות סעפ"ץ. הנה אות סמ"ך, הוא סגור מכל הצדדים ולא יש כן בכל הכ"ב אותיות

להסתכל ברע חס ושלום ותסגור פיך שלא לדבר דבר רע אז  אות סגור הרמז כאשר תסגור עיניך שלא

 :תהיה צדיק

  
Likutim 91 יתמו חטאים מן הארץ. ( תהלים קד, לה) בראש חודש אומרים ברכי נפשי ששם כתיב

אחרא הם חסרים אבל הקדושה הוא בחינת שלימות, כי אין שלימות   והענין, כי היצר הרע והסטרא

דברים ו,  ) אלא בקדושה והסטרא אחרא והיצר הרע נקראים חסרים ונקראים ארציות. והנה כתיב

ואהבת את ה' אלהיך בכל לבבך, בשני יצריך ביצר טוב וביצר הרע. כי מחויבים ליקח ראיה גדולה   (ה

ולדון קל וחומר ממנו, כי אנו רואים שהיצר הרע מסית ומפתה את  לעבוד ה' מן היצר הרע בעצמו  

האדם אחר תאות עולם הזה תאות בהמיות שהם כלים ונפסדים ואין בהם ממש וקל וחומר אלף אלפים  

איך ראוי לכסוף ולהשתוקק להתאות לעבודת השם יתברך לשמח אותו יתברך שהוא חי החיים בורא  

ה לעבודת השם מן היצר הרע ונמצא שעושה בחינת החסרונות  הכל. והנה כשאדם מביא לעצמו ראי



 

בחינת שלמיות. וזהו יתמו חטאים, יתמו לשון תמימות ושלימיות, היינו לעשות תמימות ושלימות מן 

החסרונות מן החטאים וזהו יתמו, לשון תמימות. וזהו שמסיים מן הארץ, היינו שמן הארציות היצר  

ואזי נמצא שעושה מן החסירות שלימיות ותמימות כנ"ל. וזהו  הרע מביא עצמו ראיה לעבודת ה' 

שאומרים אותו בראש חודש, כי ראש חודש מורה על תיקון פגם הלבנה, והיצר הרע הוא פגם הלבנה,  

והקדושה היא בחינת מלואת הלבנה, וכשמשלים הקדושה על ידי היצר הרע נמצא שממלא בזה פגם  

תהלים קו, ) .ודש כנ"ל. מי ימלל גבורות ה' ישמיע כל תהלתוהלבנה ועל כן אומרים זה השיר בראש ח 

דלכאורה האיך שייך שקרוץ מחומר כבני אדם שיעמוד לשבח לאדון הכל אשר שום מלאך ושום   (ב

שרף אינו יכול לשבח אותו לפי רוב קדושתו. אמנם זה גופא הוא התירוץ, דאם היה שום בריה בעולם  

יר שזה שאינו יכול לשבח אותו לא ישבח, רק זה שיכול, מה  שהיה יכול לשבח אותו היה שייך שפ

שאין כן שירות אדון כל אין שום בריה בעליונים ובתחתונים שיוכל לשבח אותו להכי יכולין הכל  

להודות אותו אפילו פחות הערך כיון שגם הגדול שבגדולים אינו יכול לשבח, אם כן אין חילוק בין  

בורות ה', כלומר מי הוא אשר יהא יכול למלל גבורות ה' הלא אין שום  גדולים לקטנים. וזהו מי ימלל ג

בריה בעליונים ובתחתונים שיוכל למלל לשבח אותו וגלל כן ישמיע כל תהלתו, פירוש יכולין הכל  

אפילו פחותי ערך להגיד ולהשמיע כל תהלתו כיון שכולם אינן יכולים. וזהו פירוש ישמיע כל, פירוש 

 :אפילו שפל שבשפלים

  
Likutim 92   משוך חסדך ליודעיך אל קנא ונוקם. דהנה לכאורה תרתי דסתרי אהדדי. אך דידוע

האומר הקדוש ברוך הוא   דהקדוש ברוך הוא זן את העולם בחסד וברחמים אף דחכמינו ז"ל אמרו דכל

וותרן יוותרו מעיו, אבל שורש הדבר היא דמי שאין מאמין ויודע זה בבירור דהקדוש ברוך הוא בעל  

יכולת ובידו הכח והגבורה להעניש לעוברי רצונו על זה אמרו חכמינו ז"ל כל האומר הקדוש ברוך  

אך מחמת שאנו מבקשים   הוא וותרן, מה שאין כן מי שיודע זה דהוא בידו לעשות עוז וגבורה

ומפייסים אותו יתברך בכל מיני ריצוי ושבים לפניו בלב שלם ואז הוא מוחל לנו על זה לא אמרו  

חכמינו ז"ל דבודאי הקדוש ברוך הוא מוחל וסולח למי שעובר על רצונו ומתירא ומפחד לפניו יתברך  

ומפייס אותו ומבקש ממנו  מחמת שמאמין שבידו ובכוחו לעשות ולנקום כחפצו אך שהוא שב לפניו 

תחנונים על זה בוודאי הקדוש ברוך הוא מושך חסד ומוחל לו. וזה שכתוב משוך חסדך ליודעיך אל 

קנא ונוקם, רוצה לומר מי שיודע אותך ומכיר בהכרה שלימה שהבורא עולמים הוא אל קנא ונוקם 

 :שיוכל לנקום ולקנאות כל מה שחפץ לאלו הוא מושך חסד ורחמים המרובים

  
Likutim 93  אז יאמרו בגוים כו' הגדיל ה' לעשות עם אלה הגדיל ה' לעשות עמנו היינו

בביאת משיח צדקינו אז ישיגו הכנסת ישראל כל הטובות והברכות  דהנה (ג-תהלים קכו, ב) .שמחים

ויהיה להם ששון ושמחה, אך אף על פי שיהיו שמחים מחמת כל טוב ורוב חדוה עיקר השמחה אשר  

ישמחו יהיה על אשר על ידם יתגדל ויתקדש שמו של הבורא ברוך הוא ברבים שכל האומות יכירו כח 

זה ישמחו בשמחת השם שנשלם התענוג העליון. וזה שכתוב אז ה' ואהבת הכנסת ישראל ועל ידי 

יאמרו בגוים הגדיל ה' לעשות עם אלה. הגדיל ה', רוצה לומר מה שיתגדל השם ועל ידי מה נתגדל  

ונתקדש השם. וזה שאמר לעשות עמנו, רוצה לומר על ידי שעשה עמנו כל הברכות וכל הטובות על  

, רוצה לומר עיקר השמחה הוא עבוד שנשלם תענוג הבורא ידי זה נתגדל שמו ועל זה אנו שמחים

 :ושמח במעשיו

  
Likutim 94 תהלים צח, . )זכר חסדו ואמונתו לבית ישראל ראו כל אפסי ארץ את ישועת אלהינו

הכונה שבזה ניתוסף אהבה לישראל, כי הלא גם האומות העולם ראו כל הניסים ולא שבו אל   (ג

 :עול מלכותו אלהינו רק ישראל לבד קיבלו

  
Likutim 95 דהנה בשבוע הראשון של ספירת העומר אוכלין  ( תהלים קד, טז. )ויין ישמח לבב אנוש

מצה ואחר כך חמץ, והטעם דהמצה רומז להשכל הרואה את המחדש, דהיינו את הבורא ברוך הוא 



 

המשפיע לנו ולכל העולמות שפע וברכה ואחר כך נקרא חמץ. והנה זה השכל הרואה את המחדש  

נקרא יו"ד, וכל יו"ד הוא כפול דיו"ד הוא בגמטריא ך', דהיינו שני יודי"ן, ואחר כך משפיע לנו"ן  

שמח  שערי בינה ומשפיע ששון ושמחה. וזה ויין, פירוש שמשפיע מיו"ד שהוא שני יודי"ן לנו"ן כנ"ל י 

 :לבב אנוש

  
Likutim 96 נראה לבאר דאיתא בגמרא  ( תהלים לד, י. )יראו את ה' קדושיו כי אין מחסור ליראיו

בכל יום בת קול יוצאת מהר חורב ומכרזת כל העולם כולו ניזון בשביל חנינא בני וחנינא   (:יז) דברכות

ק בודאי אינו מגיע לו שום בני די לו בקב חרובין מערב שבת לערב שבת. נמצא אנו למדין שהצדי 

הרוחה בעולם הזה ושום טובה כדי שיהא להם לעולם הבא טובה גדולה ונמצא כשהצדיק רואה שיש  

לו טובה בעולם הזה אז הוא ירא שלא ינכה לו מזכיותיו ומעורר עצמו ביראה גדולה ומרבה בצדקה.  

חמת שהם רואים כי אין מחסור וזה שאמר הכתוב יראו את ה', דהיינו שהצדיקים מוסיפים יראה הוא מ

 :כו', דהיינו שמגיע להם תענוג בעולם הזה בלא שום חסרון כלל ומוסיפים יראה על זה

  
Likutim 97 וקיימא   בשבת הקידוש אשר קדשנו במצותיו וביום טוב אשר בחר בנו, כי שבת קביעא

אבל יום טוב הוא על פי ישראל כאשר יקדשו ישראל המועדות. וזהו אשר בחר בנו, כאשר אנחנו  

אלה מועדי ה' אשר תקראו אותם, אל   (ויקרא כג, ב) בוחרים יום המועד כן הוא. וזהו הרמז בפסוק

  :יםהרמז כאשר תקבעו אתם המועדות כן אני בוחר באלו המועד (.ר"ה כד) תקרי אותם אלא אתם
Likutim 98   הכלל, כי תחלת הבריאה הוא הצמצום והצמצום נקרא אל שדי ואחר כך הוא

התפשטות החסד ונקרא אל הוי"ה ואחר כך בחינה שאדם עושה פעולה שיעבוד את ה' ונקרא אל  

 :אדנ"י והבחינה הב' נקרא מגן אברהם, כי אל הוי"ה נקרא בספר יצירה ג' אמות גימי"ל גימטריא מגן

  
Likutim 99   למה נקרא ספר הקדוש מר' שמעון בר יוחאי הפירוש על התורה זוהר, כי האבות 

נקראים הר, והוא"ו והז' מרומז על יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיא כידוע ליודעי חן. וזהו זוהר,  

 :שמייחד על ידי זה הפירוש על התורה האבות בקודשא בריך הוא ושכינתיה

  
Likutim 100  היו כהן השורף את הפרה להוציא מלבן של צדוקים כו' לכך עשו בה מעלות  מטמאין

כו'. דהנה יש עולם, שנה, נפש. נפש, הוא השכל. שנה, הוא התנועות, היינו יראה ואהבת השם. עולם,  

הוא המעשה עשיות המצות. והנה אנו מעלים הזמן לכך בכל מקום צריך להיות הערב שמש כמאמר  

כי צריך להעלות הזמן   (ויקרא כב, ז) בשעה שהכהנים כו' ובא השמש וטהר (.בברכות ) רבותינו ז"ל

ובאמת ישראל יש להם כח למעלה מן הזמן. וזה רומז הפרה שהוא למעלה מן הזמן לכך הפרה אינו 

צריך הערב שמש אבל הצדוקין אינם מאמינים זה שישראל יש להם כח זה למעלה מן הזמן לכך הם  

מת ישראל יש להם הכח זה ולכך עושין הפרה שרמז על למעלה מן הזמן בכהן  במעורבי שמש כו'. ובא

 :טבול יום ולא בהערב שמש 

  
Likutim 101 ר''ה פ"ב . )ראש בית דין אומר מקודש וכל העם עונין אחריו מקודש מקודש

לה דהיינו, כי יש שפע נגלה ויש שפע נסתר אשר הוא למעלה מן העולמות ומן הנסתר בא אל הנג (מ"ז

וכאשר נפתח המקור העליון הנסתר אז ניתוסף השפע אל העולמות. והנה בעולמות הם שני בחינות, 

דהיינו השפע מאת הבורא ברוך הוא והדביקות להבורא יתברך ולמעלה הנסתר הוא רק אחדות  

מן הנסתר נפתח ידך הנגלה. וזה ראש בית דין, היינו  (תהלים קמה, טז) הפשוט. וזהו פותח את ידך

השפע הנסתר מקודש פעם אחד, כי שם אחדות הפשוט. וכל העם, היינו העולמות מקודש מקודש שני  

 :בחינות, היינו השפע והדביקות

  
Likutim 102  ולהבין ההפרש שיש בין פסח לעצרת, בפסח אנו מוזהרין על חמץ בבל יראה ובבל

רת ציונו הבורא ברוך הוא וברוך שמו יתברך להקריב חמץ דווקא, ולאיזה רמז מרומזים ימצא, ובעצ



 

המצות הללו. ונראה לפרש בהתבונן הדברים אשר ידוע ומפורסם שהבורא יתברך שמו ברא כל  

כללות ופרטיות כל העולמות בשביל התורה ובשביל ישראל עם סגולתו. והנה קודם שנתן הבורא  

ורה היה העולם מתנהג ברחמיו ובחסדיו יתברך שמו וכאשר נתן לנו הבורא ברוך ברוך הוא לנו את הת

הוא וברוך שמו את התורה הקדושה כל העולמות מתנהגים על ידי תפארת ישראל. וההפרש בין הב' 

ההנהגות הוא, שקודם מתן תורה אם היה איזה גזירה חס ושלום לא היה כח בהברואים להפוך מרעה  

ורה נתחדש שכל העולמות וכל השרפים וחיות ואופני הקודש יתנהגו על ידי לטובה, אבל במתן ת

תפארת ישראל נתחדשו הדברים שאפילו אם חס ושלום נגזר איזה גזירה הנה יש כח בבית ישראל עם 

ב"מ  ) סגולתו להפוך הכל מרעה לטובה וזהו שעשועי הבורא ברוך הוא וברוך שמו כמאמר חכמינו ז"ל

הנה בבחינת עבדות הבורא ברוך הוא וברוך שמו גם כן שני בחינות. האחד, נצחוני בני. ו (:נט

כשהאדם מסתכל בעין השכל התרוממות הבורא ברוך הוא ומתבונן ומסתכל בשפלותו מיד יגיע אליו  

היראה והפחד ממנו יתברך שמו ונכנע האדם מאוד מאוד ושפל האדם בעיני עצמו אבל כשאדם מסתכל 

ים תלוים בו והאדם מוסיף כח בפמליא של מעלה אזי האדם גדול עד למאוד  שכל העולמות וכל המלאכ

שכולם מצפים ומיחלים למצות ולתורת האדם ועל ידי האדם ניתוסף שמחה וברכה בכל העולמות לכן  

צריך כל אדם ליזהר בכל תנועותיו שיהא הכל לעבודתו יתברך שמו. והנה מבואר בכתוב, כי במצרים  

ואת ערום ועריה, והיינו במדריגת השפלות. אבל במתן תורה   (יחזקאל טז, ז) אמרהיינו ערומים כמו שנ

נתגדלנו עד למאוד שכל העולמות תלוים בנו. והנה בחינות מצה רמז לשפלות שבאם נתרומם אזי הוא 

חמץ כנזכו', שהיינו בבחינות שפלות עצומה אבל במתן תורה כו', נתגלה שכל העולמות תלוים  

וזה התרוממות גדול צריך האדם להתרומם עצמו בכל תנועתו, כי אין לך גדול כמו   במעשינו הטובים.

זה שכל העולמות תלוים בו ולזה רומזים השתי לחם של עצרת והוא דוקא חמץ, כי טבע חמץ להעלות  

 :למעלה

  
Likutim 103 של עולם   מאי טעמא עיזא מסגי ברישא והדר אימרא, כברייתא(: שבת עז) בגמרא

ברישא חשוכא והדר נהורא דכתיב ויהי ערב ויהי בוקר כו', מאי טעמא הני מיכסיין והני מיגליין, הני  

לכאורה הגמרא הנ"ל אינו מובן הפירוש   .דמכסיין מינייהו מיכסיין, והני דלא מיכסיין מינייהו מיגליין

בד הבורא, כי זה הוא תכלית  כלל. ונבוא לבאר. הכלל הוא, כל ניצוץ הקדוש צריך להתלהב להיות ע

כל מה שברא הקדוש ברוך הוא כו', וצריך לדבק עצמו   (אבות פרק ו) הברואים כמו שאמרו חכמינו ז"ל

תמיד בעבודת הבורא, כי בהבורא ברוך הוא יש כל התענוגים וכל המתיקות שבעולם הזה, כי הוא 

שאמר דוד המלך ע"ה  (יט, יא) םברא הכל נמצא שבו עיקר התענוגים. ובזה נבוא לבאר פסוק בתהלי

  הנחמדים מזהב ומפז רב ומתוקים מדבש ונופת צופים גם עבדך נזהר בהם, ולכאורה יש לתמוה האיך

היה דוד משבח עצמו לפני הבורא ברוך הוא שהוא מן המקיימים התורה, והלא דוד המלך היה עניו  

אנכי תולעת ולא איש. ונבוא לבאר על פי משל, שיש כמה דברים שהם מרים  (שם כב, ז) גדול כנאמר

בין  אך הם מועילים לבריאות הגוף לזה כמה בני אדם שונאים את הדברים האלה, רק מי שהוא חכם ומ

שאף על פי שהם מרים לעת עתה עם כל זה לבסוף יהיו טובים מחמת שהם מועילים לבריאות הגוף  

אוהב אותם הדברים. ויש דברים אשר מתחילה הם טובים ומתוקים וגם מועילים לבריאות ואלו  

הדברים כל אדם אפילו מי שאינו חכם ומבין אוהב אותם. וזה היה כונת דוד המלך ע"ה שהיה עניו 

ול ולא היה מחזיק את עצמו שמבין את התורה ורמזותיה לזה אמר הנחמדים מזהב וגו', גם עבדך גד

נזהר בהם, פירוש גם, רוצה לומר שהתורה היא מתוקה כל כך שגם איש כמוני אשר אינו יודע בחכמת  

 :(חסר) התורה כלום, מכל מקום אני נזהר בהם מחמת שהם מתוקים מדבש

 

  
Likutim 104 באר הגמרא הנ"ל מאי טעמא הני מכסיין והני מיגליין כו', כי ידוע שדוד  ונבוא ל

כל כבודה בת מלך פנימה, התורה הוא פנימיות מאוד כמו שאמרו   (תהלים מה, יד) המלך ע"ה אמד

יגעתי ומצאתי תאמין, אחר כל יגיעות שאדם מייגע עצמו מאוד אחר כל זה ישיג  (:מגילה ו ) חכמינו ז"ל

תורה, לא כן מעשה חיצוניות שבקל יוכל כל אחד להשיג אותם, כי יצר הרע הוא מסית  איזה פנימיות ה 



 

תמיד לאדם לעשות עבירה כמו שאמר שלמה המלך ע"ה בכתוב פעם בחוץ ופעם ברחובות. וצריך  

להבין זה, למה מעשה חיצונית בקל יכולים להשיגם ומעשה פנימיות וקדושה אינו יכול בקל להשיג רק  

ת גדולות. יובן על פי משל, שני סוחרים יש אחד שיש לו כל סחורה שבעולם ואחד יש לו  על ידי יגיעו 

סחורות קטנות כגון מחטין וצינורות נמצא סוחר זה שיש לו כל סחורות שבעולם בודאי יושב בביתו  

וכל מי שרוצה יבא אצלו לקנותו וישיג אצל זה הסוחר, אכן סוחר אחר שהוא קטן שאין לו כל סחורות  

מחטין וצינורות זה צריך לסבב אפילו מכפר לכפר לחזור אחר הקונה דבר זה, כי אין צורך כל כך   רק

לבני אדם, ועוד שיש הרבה סוחרים שיש להם סחורות כזה למכור לכן צריך לחזור אחר הקונה 

לפתות אותו כדי לקנות אצלו. והנמשל יובן ממילא, כי בהבורא ברוך הוא יש כל התענוגים, כי הוא 

יוצר הכל נמצא שיש בו עיקר התענוג שאין למעלה ממנו. וזהו תכלית כל הבדואים לעבוד הבורא  

כל מה שברא לא ברא אלא  (.יומא לח) ולעשות כבוד להבורא ברוך הוא כמו שאמרו חכמינו ז"ל

לכבודו, לכן צריך יגיעות גדולות להשיג התורה בעבור שזה הוא תכלית כל האדם שיחפש את התורה  

עות גדולות כנ"ל אצל סוחר הגדול שיש אצלו כל מיני סחורות וצריך כל הרוצה לקנות לבא ביגי

לביתו כנ"ל. אכן מעשה חיצונות דבר זה אינו תכלית הברואים, כי תכלית הברואים הוא לעשות רצון  

הבורא ולא לעבור על רצונו חס ושלום לכן צריך מעשה חיצונית להיות בחוץ לרדוף אחר כל אדם 

ר שזה אין תכלית להברואים ואין צורך כלל להברואים כמו סוחר קטן הנ"ל וצריך לחזור אחר  בעבו

 :הקונה כנ"ל

  
Likutim 105 רוצה לומר מעשה הקדושה מכוסה מאד וזה פירוש הגמרא מאי טעמא הני מיכסיין ,

וצריך יגיעות גדולות כדי להשיגם. והני מיגליין כנ"ל, מעשה חיצונית הוא מגולה מאד ובקל יוכל  

להשיג אותה כמו שאמר הכתוב פעם בחוץ. ומשני, הני דמיכסיין מינייהו מיכסיין, רצה לומר מעשה 

ו השכינה בגן עדן וזה תכלית כל הבדואים  הקדושה עושה אדם לנפש מלבוש וכסות כדי ליהנות מזי

לכן הקדושה מאד מכוסה ואין צריך להיות מגולה כל כך כיון שזה צדיך לכל אדם, רק להיות עבד  

הבורא ברוך הוא בודאי מייגע ומטריח עצמו מאוד כדי להשיגה. והני דלא מיכסיין מינייהו מיגליין,  

ן דלא מיכסיין מינייהו, כי אדרבא פוגם הנשמה ואין  לכן כל החיצוניות מגולה ומרדף אחר כל אדם כיו

עושה מלבוש וכסות ואין יכול ליהנות מזיו השכינה. נמצא אין זה התכלית של הברואים, כי עיקר  

תכלית הוא רק להיות עבד הבורא ברוך הוא ולא לעבור חס ושלום על רצונו לכן הקליפה הוא מגולה  

דוף אחר הקונה לקנות אצלו בעבור שאין סחורה שלו צורך  כמו סוחר הקטן הנ"ל בשביל זה צריך לר

 :כל כך כנ"ל

  
Likutim 106   ,'ובאופן אחר נבוא לבאר הגמרא הלז מאי טעמא עיזי מסגי ברישא והדר אימרא וכו

והיה ה' למלך על   (.פסחים נ ) מאי טעמא הני מיכסיין והני מיגליין וכו'. ידוע מה שאמרו חכמינו ז"ל בזה

ומקשה וכי עד השתא לא הוי מלך, אלא הכי קאמר לא כמו שאני נכתב אני  (זכריה יד, ט) כל הארץ

נקרא, כי אני נכתב בהוי"ה ונקרא באדנ"י, אבל לעתיד אי"ה נקרא הוי"ה ונכתב הוי"ה. ונבוא לבאר  

הענין, הכלל הוא, יש שני מיני עבדים שעובדים הבורא ברוך הוא. יש בחינה אחת, שאדם עובד את 

א מחמת קיבול שכר שיודע שיש להבורא יכולת ליתן לכל הברואים צרכם ויש ביד הבורא הבור

לעשות בכל העולמות כרצונו להמית ולהחיות לכן הוא עובד הבורא ברוך הוא. ויש אדם שעובד 

הבורא ברוך הוא לא מחמת קיבול שכו', רק שיודע גדולת הבורא האיך שיש לו ממשלה על כל  

ת הקודש ואופני הקודש וכולם עומדים באימה וביראה ואומרים שירות  מלאכים ושרפים וחיו 

ותשבחות להבורא לעבוד בחדוה ושמחה גדולה. והחילוק בין שני העובדים הנ"ל, כי זה שעובד הבורא  

מחמת קיבול שכר הוא חסר לעולם, כי לא תשבע עינו, כי מי שיש לו מנה רוצה מאתים ותמיד הוא 

י שהוא עובד את הבורא ביראת הרוממות בגין דאיהו רב ושליט ומלאכים  הולך וחסר. אבל לא כן מ

ושרפים ואופנים אומרים לפניו שירות ותשבחות, אזי נופל עליו יראה גדולה עד מאד שאומר בלבו כל 

שכן שקרוץ מחומר כמוני מחויב להיות עובד הבורא ברוך הוא וברוך שמו ומחמת זה בא לידי שמחה 



 

מגלה אליו גדולתו ורוממותו אזי בא לידי שמחה גדולה יותר ועובד את הבורא   גדולה ויותר שהבורא

 :יותר בשמחה ולאיש כזה אין מחסור כי אין מחסור ליראיו

  
Likutim 107 תמים תהיה עם ה' אלהיך, כי מי שהולך אחר תאות ( דברים יח, יג) וזהו פירוש הפסוק

ך שתעבוד את הבורא ביראת הרוממות כנ"ל אזי  עולם הזה הוא תמיד חסר אבל כשתהיה עם ה' אלהי

תמים תהיה, ולא יהיה לך שום חסרון, כי בכל יום יוסיף שמחה בעבודת הבורא ברוך הוא וברוך שמו,  

כי מחמת היראה גדולה בא לידי שמחה. ולזה מבואר בכתבי האריז"ל צריך לומר קודם כל מצוה לשם 

מא ודוקא למימר בדחילו קודם ורחימא, כי לפי הנ"ל  יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה בדחילו ורחי

מחמת שמשיג גדולת הבורא ברוך הוא נופל עליו יראה גדולה בתחילה ועובד הבורא באימה וביראה  

ואחר כך בא אליו השמחה שזכה להיות עבד הבורא. ולכן כתיב בתורה בפרשת היראה ליראה את ה' 

 :דם אהבה כנ"לאלהיך קודם ואהבת את ה' אלהיך, כי יראה קו

  
Likutim 108 רבי עקיבא (: פסחים כב) ובזה מתורץ קושיות המפרשים על מה שאמרו חכמינו ז"ל

כשבא לאת ה' אלהיך תירא פירש עצמו, והקשו המפרשים למה לא פירש עצמו מאת שכתוב בפרשת  

וגילו   (:ברכות ל) ואהבת את ה' אלהיך. ונבוא לבאר מה שאמרו חכמינו ז"ל (דברים ו, ה) אהבה

במקום גילה שם תהא רעדה, כי מחמת שמשיג גדולתו של הבורא והבורא מגלה  (תהלים ב, יא) ברעדה

אליו גדולתו ורוממותו נופל עליו יראה גדולה על ידי התגלות שגילה גדולתו. וזה פירוש הגמרא  

ו. שם תהא רעדה שם במקום גילה, רוצה לומר במקום שהבורא ברוך הוא מגלה אליו גדולתו ורוממות 

תהא יראה גדולה כנ"ל. והנה שס"ה לא תעשה מורה על יראה, ורמ"ח מצות עשה מורים על האהבה.  

ולא תעשה יכול לקיים אפילו במקום טומאה כגון בבית המרחץ ובבית הכסא אינו רשאי לעבור על לא 

כגון להניח תפילין   תעשה לא תנאף, או שאר לא תעשה. אבל מצות עשה לא יוכל לקיים בבית המרחץ 

או שאר מצות עשה. ודבר זה ידוע. אדנ"י, מורה על יראה. והוי"ה, מורה על אהבה. לכן נכתב הוי"ה  

ונקרא באדנ"י, כי כשאדם מדבר איזה דבור קדושה צריך להתלבש עצמו בהאותיות הללו שמדבר  

וצה לארץ הוא מקום  נמצא היה צריך להתלבש עצמו בהאותיות הוי"ה אז היה נקרא כמו שנכתב. ובח 

טומאה קשה מאוד להשיג, כי דבר זה צריך התפשטות הגשמיות, אבל אם ירצה השם לעתיד לבוא  

 :ומלאה הארץ דעה את ה' ויהיה לכל ישראל הזדככות גדול ויהיה נקרא הוי"ה כמו שנכתב

  
Likutim 109 הוי ליה   ועל פי זה יובן הכתוב בכל מקום אשר אזכיר את שמי אבוא וכו', לכאורה

לומר אשר תזכיד את שמי, כי האדם צדיך להתלבש עצמו כשמדבר הדיבורים עד שיבא להתפשטות  

הגשמיות ובטל במציאות מעצמותו ואז יכול לדבק עצמו בהאותיות וכיון שיש לו התפשטות הגשמיות 

אזי השכינה מדברת מתוך גרונו. וזה פירוש בכל מקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך 

בכל מקום אשר אזכיר את שמי, רוצה לומר אני בעצמי אזכיר את שמי, דהיינו   (שמות כ, כא) ,יךוברכת

כשיהיה לך התפשטות גשמיות ויהיה בטל במציאות אז השכינה בעצמו מזכיר מתוך גרונו. נמצא אין 

אדם יכול לומר השם הוי"ה כמו שנכתב בשביל שצריך להתלבש עצמו בהאותיות ובחוץ לארץ הוא  

ם טומאה קשה להשיג מדריגה זו אבל יראה יכול להיות אפילו בחוץ לארץ כנ"ל, לא תעשה מורה מקו

על יראה ונוהג אפילו בחוצה לארץ אפילו בבית המרחץ כנ"ל, לכן נכתב הוי"ה ונקרא באדנ"י, כי 

אדנ"י מורה על יראה כנ"ל והוי"ה מודה על אהבה כנ"ל.והנה ידוע מחמת יראה שיש לאדם לפני  

א ברוך הוא יש לו חשכות במחשבה וכשעובד הבורא באהבה ובחדוה אזי נופל עליו בהירות הבור

 :גדול

  
Likutim 110 והארץ היתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום  ( ג- בראשית א, ב) וזהו פירוש הכתוב

יהי אור וחשך על פני תהום, רוצה לומר ידאה גדולה היה בעולם. ויאמר אלהים יהי  ויאמר אלקים

אור, זהו אהבה. וזהו פירוש הגמרא מאי טעמא עיזא מסגי ברישא והדר אימרא, רוצה לומר מאי טעמא 

עיזא הוא גבורות, רוצה לומר יראה מסגי ברישא, כשאדם עובד הבורא בגין דאיהו רב ושליט על כל  



 

ומלאכים ושדפים עומדים ביראה ואומרים שירות ותשבחות ומכל שכן קרוץ מחומר אזי נופל   עולמות

את ה' האמרת היום, וזהו   (דברים כו, יז) עליו יראה גדולה. ואימרא, הוא לשון אהבה כמו שאמר הכתוב

פירוש הגמרא והדר אימרא, רוצה לומר ואחר כך בא לו אהבה כנ"ל. ועל זה מתרץ כברייתא של  

לם ברישא חשוכא והדר נהורא, רוצה לומר ברישא היה יראה גדולה בעולם כשנברא עולם דכתיב  עו

ויהי ערב, הוא לשון חשכות וחשכות מורה על יראה כנ"ל. ויהי בוקר, רוצה לומר מורה על בהירות  

  הוא אהבה. מאי טעמא הני מיכסיין והני מיגליין, רוצה לומר מאי טעמא שם של הוי"ה מכוסה, רוצה

לומר שנכתב הוי"ה ונקרא אדנ"י ושם אדנ"י מגולה. על זה מתדץ הני דמיכסיין מינייהו מיכסיין, רוצה 

לומר בשביל שאין אדם יכול לדבר אותיות הוי"ה אלא אם כן עושה האותיות עצמו כמו כסות שצריך  

ש אלא  להתלבש עצמו ולהיות בטל במציאות ודבר זה אינו יכול להיות בזמן הזה שחרב בית המקד

לעתיד כנ"ל, והני דלא מיכסיין מינייהו מיגליין, רוצה לומר אבל שם אדנ"י מורה על יראה זה יכול  

 :להיות אפילו בחוצה לארץ

  
Likutim 111 אחר הדברים האלה היה דבר ה' אל אברם במחזה ( בראשית טו, א) וזהו פירוש הכתוב

להפסוק מה זה שכתוב אחר הדברים האלה.  לאמר אנכי מגן לך שכרך הרבה מאד, לכאורה אין פירוש

אך לפי הנ"ל אתי שפיר, כי יש צדיק אחד שעובד הבורא ברוך הוא מחמת קיבול שכר הנ"ל, ויש צדיק  

אחד שעובד הבורא ברוך הוא באשר שיודע גדולת הבורא ברוך הוא האיך המלאכים ושרפי קודש  

גדולה ובאהבה. והנה צדיק זה שעובד  וחיות הקודש עומדים באימה וביראה ועובד הבורא בשמחה 

הבורא באהבה אזי הוא רך בטבע מאוד ואין יכול לעשות שום נקמה בהשונאים שיש לו והצדיק 

שעובד הבורא ביראה אזי הוא קשה בטבע מאוד יש לו חשק לעשות נקמה בהשונאים. ודבר זה ידוע 

משה מלכים כי אין התגברות  לכל אברהם אבינו היה עובד הבורא באהבה נמצא האיך היה מנצח הח

כל כך בטבע. אך האמת, תחילה היה עובד אברהם הבורא מחמת קיבול שכו', רק שעל ידי זה בא  

למדריגה יותר גדולה והיה עובד הבורא לא מחמת קיבול שכר רק בגין דאיהו רב ושליט על כל  

וץ מחומר צריך  העולמות ומלאכים ושרפים וחיות הקודש עומדים באימה וביראה, ומכל שכן קר

להיות עבד הבורא בגין דאיהו רב ושליט אזי נפל עליו יראה גדולה מחמת שראה גדולת הבורא ברוך  

הוא ויותר שראה גדולת הבורא ברוך הוא היה לו יראה ואהבה שזכה להיות עבד הבורא. נמצא לפי זה  

חמשה מלכים, כי מחמת  היה עובד אברהם אבינו הבורא ביראה גם כן ולפי זה היה לו כח ללחום עם ה

 :שהיה לו יראה היה בטבע בעל גבורות

  
Likutim 112   וזה פירוש הכתוב אחר הדברים האלה היה דבר ה' אל אברהם במחזה לאמר, אחר

שהשיג אברהם מדריגה להיות עבד הבורא מכח שהבורא מחזה ומראה לו גדולתו והיה ירא אברהם,  

דות. על זה היה אמר לו הקדוש ברוך הוא אנכי מגן לך  כי היה סובר שעבדותו אינו נחשב כלל עב

שכרך הרבה מאוד, אל תירא אברם, כי עבדות שלך שהיית עבד מקודם במדריגה קטנה, דהיינו מחמת  

 :קיבול שכר גם זה נחשב לי מאוד לעבדות גדול הרבה מאוד

  
 Likutim 113   או יבואר הגמרא הנ"ל מאי טעמא עיזי מסגי ברישא והדר אימרא, כברייתא של

עולם ברישא חשוכא והדר נהורא. ולהבין זה נראה, דהנה יסוד ושורש עבודת השם יתברך ליראה  

ולאהבה את שמו יתברך ובכל מקום היראה קודמת לאהבה שמקודם צריך לירא מהשם יתברך ומהדר  

שהאדם צריך להשתדל ולהתאמץ שיהיה יראת שמים על  ,דוב בער 'מוהגאונו. ואמר מורי הקדוש 

פניו ואז האהבה בא ממילא שמחמת שזיכך את עצמו להיות יראת ה' על פניו זוכה גם כן לאהבת השם  

דרכו של איש לחזור אחר אשה,   (:קידושין ב) יתברך. ואמר הוא ז"ל שזהו כמו שאמרו חכמינו ז"ל

ת ה', ואיש מכונה לאהבה. ודרכו של איש לחזור אחר אשה, היינו מי  שאשה מכונה ליראה אשה ירא

שירא ה' באמת חוזר אחריו גם כן מדת אהבה ובא גם כן ממילא לאהבת השם יתברך עד כאן דבריו 

והיראה הוא השער והתחלה לעבודת השם יתברך ואחר כך האהבה. ומה שמצינו בברכת קריאת שמע  

מך, שנזכה מקודם האהבה ואחר כך היראה, היינו למי שכבר זכה  ויחד לבבינו לאהבה וליראה את ש



 

לאהבת השם יתברך אחר שכבר היה יראת השם יתברך על פניו וזכה אחר כך לאהבת השם יתברך  

בא אחר כך למדת יראה יותר פנימיות שמאהבה בא ליראה יותר פנימיות. וזהו דאיתא בנוסח האריז"ל  

א בדחילו כו', שמתחילה צריך להיות דחילו ואחר כך רחימא, לשם יחוד כו' בדחילו ורחימא ורחימ

 :אחר כך מהרחימא נמשך דחילו יותר פנימיות כידוע ליודעי חן

  
Likutim 114 בכל מקום היום הולך אחר  (. תמורה יד) ובזה יבואר בעזרת השם מה דאיתא בגמרא

הלילה ובקדשים הלילה הולך אחר היום, דמדת הלילה מכונה ליראה ומדת היום מכונה לאהבה זהו  

בחולין, היינו באדם שעדיין לא נתקדש כל כך היום הולך אחר הלילה, היינו שמתחילה צריך להשתדל  

הוא מדת האהבה הולך אחר   לירא מהשם יתברך שהוא מכונה ללילה וממילא בא למדת אהבה, כי היום

הלילה הוא היראה. ובקדשים, באדם שכבר נתקדש לעבודתו יתברך וזכה כבר למדת יראה ואהבה  

אצלו נמשך אחר האהבה יראה יותר פנימיות ואצלו הלילה הולך אחר היום, דהיינו היראה פנימיות  

 :ראה יותר פנימיותשהוא בבחינה אחר היום, דהיינו אחר יום שהוא בחינת אהבה שמאהבה בא לי

  
Likutim 115 מאי טעמא עיזי מסגי ברישא והדר אימרא, דעיזי, (: שבת עז) ובזה נראה לבאר הגמרא

את ה'  (דברים כו, יז) יש לכנות למדת יראה הנמשכת ממדת הגבורה. ואימרא, למדת אהבה כמו שנאמר 

'. וזהו מאי טעמא עיזי מסגי ברישא והדר אימרא, היינו מאי טעמא  האמרת היום וה' האמירך היום כו

צריך להיות מקודם היראה ואחר כך האהבה. אמר ליה כברייתא של עולם ברישא חשוכא והדר נהורא 

שנאמר ויהי ערב ויהי בוקר, שצריך להיות מקודם מדת לילה ואחר כך מדת יום, כמו כן צריך להיות 

מדת אהבה כו'. ותכלית העבדות הוא שיזדכך האדם נפשו בו יתברך עד  מקודם מדת היראה ואחר כך

שיגיע לדביקות זו שיערב לו עבודתו יתברך שמו מכל טובות עצמו וימסור עצמו ונפשו על עבודתו  

יתברך כמו שעשו אבותינו על ים סוף שהלכו בים עד חוטמם בציוי השם יתברך על ידי עבדו נאמן 

אמר להם משה רבינו אין הים עומד בפניכם, ובהאמונה זו בטחו והלכו עד  ביתו כמאמר חכמינו ז"ל ש 

כי באו מים עד נפש. ובזה שהאמינו האמונה זו   הושיענו אלהים (תהלים סט, ב) חוטמם. ועל זה אמרו

 :עד שחשבו למאמר יתברך יותר מחיותם זכו להעלות במעלה יותר ממלאכי השרת

  
Likutim 116  מאי טעמא גמלא זוטרא גנובתא דאכלי כסא, מאי טעמא תורא ארוכתא גנובתא

פרס, והעובד לתשלום  דדיירא באגמא ובעי לקרקישא בקי. דהנה עיקר העבודה שלא על מנת לקבל 

שכר עבודתו קלה ואף היצר הרע אינו מתגבר כנגדו. אכן שלימיות העבודה להעלות נשמות ישראל  

לעבודת האל יתברך זהו קשה, כי היצר הרע עומד כנגדו. לזה אמר מאי טעמא גמלא, העובד לתשלום 

כסא, פירוש קוצים,   שכר וגמול זוטר גנובתא, קטן היצר הרע שלו ואין עומד כנגדו. משום דאכלי

משלי יד,  ) דהיינו שכר העולם הזה שאין זה תכלית העבודה. ומאי טעמא תורא אריכא גנובתא, על דרך

ורב תבואת בכח שור היצר הרע מתגבר כנגדו וקשה להם העבודה לעבוד את ה'. ולזה אמר דדיירא  (ד

מכלל נפשות ונשמות ישראל  באגמא, על דרך יער של נשמות, ובעי לקרקושי בקי, לגרש זבובי מות 

לכן היצר הרע מתגבר כנגדם. עוד פירוש באגמא, כי כשאדם אינו משגיח על עצמו נקרא דייר באגמא 

 :איכא קירמא באגמא (.כב) כמאמר חכמינו ז"ל בעירובין

  
Likutim 117 דאמר ריש לקיש לרבי יוחנן מאי אהניא לי התם (. ב"מ פד) לבאר מאמר חכמינו ז"ל

רבי והכא קרא לי רבי, אמר ליה אהנית לך דאקריבך תחת כנפי שכינה. לכאורה יפלא על  קרי לי 

צדיקו של עולם, ר"ל שיאמר כזה מאי אהני לי. והנראה דריש לקיש מגודל נשמתו, גם אי לא הוה 

לגבי רבי יוחנן היה עובד את ה', אך דהיה עובד במדותיו שהיה בו מקודם כמדת הגזלנים דהוא כעס  

ושנאה ובעבודה לה' היה עובד ה' במדת אלו לכעוס על עוברי רצונו יתברך ולקרב הכל להשם  וחימה  

יתברך במדת כעס ומחמת שהיה אצל רבי יוחנן הדריכו בהדרכה זו להדריך העולם ולקרב הכל להשם  

יתברך במדת טובות ושלום. וזה שאמר ריש לקיש לרבי יוחנן מאי אהנית לי התם קרי לי רבי והכא  

לי רבי, פירוש אני הייתי עובד ה' גם אי לא הייתי אצלך, רק שהייתי עובד במדת כעס ופועל על  קרי 



 

ידי כעס ושנאה דהוא מדות גזלנים. ובזה אתי שפיר דקאמר מאי אהנית לי התם קרו לי רבי, פירוש גם  

לעבודתו  שהייתי עובד השם יתברך במדות שהם אצל גזלנים גם כן קרי לי רבי, שהייתי מדריך העולם 

על ידי כעס וחימה. ולזה השיב לו רבי יוחנן אהנית לך דאקריבך תחת כנפי השכינה, רוצה לומר  

 :להדריך העולם באמרי נועם וטוב וזאת לא היה לך מקודם

  
Likutim 118 הקשה  שלשה דברים עשה משה מדעתו פירש מן האשה וכו(. פז) בגמרא דשבת .'

התוספות מה זה מדעתו הלא דן קל וחומר ועל פרישתו מן האשה יש קל וחומר. ונראה לתרץ, שעל פי  

האמת אינו קל וחומר, רק על דעתו של משה רבינו עליו השלום שהיה עניו מכל האדם שהחזיק בדעתו 

ישראל   לעצמו שפל מכל אדם הוא קל וחומר, כי באמת מה ראיה פרישת משה מפרישת ישראל, כי

אפשר לא עשו מצות זיוג כהוגן לחשוב הכל למען מצות הבורא עליו ולא בשביל הנאתו כלל וכלל היו  

צריכין לפרוש אבל משה רבינו עליו השלום בודאי זיווגו היה עולה יפה רק לעשות רצון הבורא ולא  

כמו תפילין    בשביל הנאת עצמו חס ושלום נמצא אצלו מצות זיוג כמו שאר מצות הבורא יתברך שמו

ושאר מצות הבורא יתברך ונמצא לא היה צריך לפרוש כיון שעשה הכל למען מצות הבורא ברוך הוא  

עליו ולא בשביל הנאות עצמו, רק באמת משה רבינו עליו השלום היה עניו מכל אדם והחזיק לעצמו  

ו עשה משה  בדעתו שפל מכל אדם דן קל וחומר בעצמו מכל ישראל אבל באמת אינו קל וחומר. וזה

מדעתו, דייקא לדעתו שהחזיק עצמו שפל מכל אדם יש קל וחומר, אבל באמת אינו קל וחומר מכל  

 :ישראל למשה. ומתורץ קושיות התוספות

 

  
Likutim 119  גם גבי שיבור הלוחות הקשו התוספות קושיא הנ"ל. ונראה לתרץ, כי באמת אינו קל

והיה ראוי לקבל את   (שמות לב, י) ,אותך לגוי גדול וחומר כיון שאמר לו הקדוש ברוך הוא ואעשה

 :התורה, רק מחמת עונותנותו לא רצה בזה

  
Likutim 120 יבואר על (. ר"ה כד. )ראש בית דין אמר מקודש וכל העם עונין אחריו מקודש מקודש

פי מאמר חכמינו ז"ל אין קדוש כה', כי ישראל נקראו עם קדוש וקדושתם מה' אבל קדושת ה' הוא 

מעצמותו ואינו מקבל כלל אבל ישראל מקבלים קדושתם מן ה'. וזהו ראש בית דין, קאי על השכינה.  

ודש שני  אומר מקודש רק קדוש אחד, כי אינו מקבל. וכל העם, היינו ישראל. אומרים מקודש מק 

 :פעמים, היינו קדושת תחתונים מקדושת עליונים

  
Likutim 121   מפני מה כלי זכוכית מקבלין טומאה שעיקר ברייתן מן החול, דאיתא בכתבי האריז"ל

חכם נקרא זכוכית שגופו נזדכך כמו זכוכית. ואיתא עוד בכתבים מפני מה יש נשמה קדושה    דתלמיד

כשבא לגוף אינו טובה כל כך מפני שבא משימוש חול ונברא מן הטפה ההוא. וזה מפני מה כלי  

 :זכוכית, היינו הצדיק מקבל טומאה לפעמים. ומשני, דעיקר ברייתו מן החול ולא מביאת שבת

  
Likutim 122 שלשה מתו בנשיקה משה ואהרן ומרים וכו'. מרים  (. ב"ב יז) לבאר מאמר חכמינו ז"ל

וכתיב התם שם ותמת שם מרים, מה להלן   (דברים לד, ה) ,אתיא שם שם כתיב הכא שם וימת שם משה

בנשיקה, אף כאן בנשיקה. דברי חכמינו ז"ל נעלמו מאוד מאתנו לפי דרך הפשוט, וכי האיך מרומז  

בתיבת שם מיתות נשיקה. ונראה דשפיר מרומז בתיבת שם מיתות נשיקה. ונבוא לבאר מאמר חכמינו  

במדבר  ) אמר רבי עקיבא דור המדבר אין להם חלק לעולם הבא שנאמר (.סנהדרין קח) ז"ל במאי דאמרו

שר  במדבר הזה יתמו ושם ימותו, הנה דברים האלה ישתומם כל חכם לב על דור קדוש כזה א (יד, לה

שמעו כל דברי אלהים חיים מדבר מתוך האש וקבלו התורה ואמרו בסיני נעשה ונשמע אשר בזכות  

  :שאמרו נעשה ונשמע אנו חיים וקיימים האיך שייך לקדושים כאלו שאין להם חלק לעולם הבא
Likutim 123   .אכן נבוא לבאר כונת דבר זה אשר לא עלתה על לבם הטהור כך בפירוש הפשוט

באר מהות ענין מיתות נשיקה ונזכר גם כן באלשיך הקדוש. אכן אנן נבוא בביאור יותר. והוא  ונבוא ל



 

על דרך מאמר חכמינו ז"ל, רבי אבוה חזי שלשה עשר נהרי דאפרסמי, דהיינו שקודם מיתתו הראו לו  

שכרו לעתיד לבוא תחת עבודתו, כן לכל הצדיקים קודם מיתתו מכניסין אותו לשם ומראין לו גודל  

שכרו ואז מחמת גדול האהבה והחיבה להשכר ההוא אזי נשאר שם חי וקיים ואינו רוצה לבא עוד לזה 

חיים, רוצה לומר   צדיקים במיתתן קרויין (.ברכות יח) העולם. ושפיר צדקו דברי חכמינו ז"ל בדבריהם

צדיקים במיתתן, כשמגיע עת מיתתן קורין אותן לשם להראות להן גדול שכרן למה כדי שישארו שם 

חיים וקיימים כמו שהם בעולם הזה. ונמצא זו היא מיתת נשיקה ליודעי חן, ולפי זה לא יתכן לאמר  

 :ם גודל שכרןעליהם שהם מתים בעולם הזה, אלא עיקר מיתתן הוא עולם הבא שם בהודיע לה

  
Likutim 124   .וזהו פירוש דברי חכמינו ז"ל שלשה מתו בנשיקה, דהיינו במיתה כמו שכתבנו לעיל

מרים אתיא שם שם, כתיב התם וימת שם משה, כלומר שזה מיתת נשיקה שמת שם משה, כלומר  

תמת שם מרים,  בעולם הבא שהודיעו לו מתן שכרו, אזי ויגוע שם ויאסף אל עמיו. וכתיב הכא גם כן ו 

כלומר שמיתתן היה שם בעולם הבא. ומה להלן בנשיקה שהרי כתיב שם, גם כאן בנשיקה שהרי כתיב  

ותמת שם מרים, שם דייקא. ונמצא מרומז בתיבת שם מיתות נשיקה. והנה נזכר בזוהר ובמדרש  

ם הבא הנעלם מה הוא מתן שכרם של צדיקים בודאי אין זה מתן שכרן כמו שהעולם סוברים שלעול

יושבין אותו על כסא רם ונשא, כי מזה הדברים אין להצדיק שעשועים ותענוגים בוא וראה שלא חפץ  

בתענוגים בעולם הזה אלא בחר לו לעבוד את הבורא ברוך הוא. אכן מוזכר בזוהר ובמדרש הנעלם  

חר כך  בדרך משל, אדם שהיה לו יגיעות כמה ימים לבוא ולעמוד על תוכן הדבר ומהותו ובוריו וא

כשדורש וחוקר הדבר ההוא בא על אמיתות אותו הדבר אז אין לך תענוג גדול מזה אשר השם יתברך  

נתן לו שכל ובינה לבא עתה על דבר שהיה לו יגיעות כמה ימים וזמן רב, כן הצדיק ההוא כל ימי חייו  

ג הדבר ההוא  בעולם מגמתו לידע תוכן עבדות הבורא ויום יום ידרוש הדבר ההוא ואינו יכול להשי

שם  ) בעולם הזה על מהותו ובעולם הבא משיג הדבר על מהותו איך לעבוד הבורא כמאמר חכמינו ז"ל

העולם הבא אין בו לא אכילה ושתיה אלא צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשם ונהנין מזיו   (.יז

ו ותאות לבו של  השכינה. ואז אין לך תענוג גדול מזה וזה עיקר שכרן לעתיד לבוא, כי זה עיקר חמדת

הצדיק אשר עתה משיג הדבר זה אשר לא היה יכול לעמוד על הדבר מיום הבראו ועד עתה. והנה למי 

יתכן השכר ההוא להצדיק אשר לא היה משיג בעולם הזה ולא היה שלימות, אכן הצדיק שהשיג בעודו  

ור המדבר קיבלו את  בעולם הזה על מהות עבדות הבורא תו אין דבר חדש אצלו שכר זה כלל. והנה הד

התורה מהקדוש ברוך הוא והשיגו בעודם בעולם הזה מהות עבדות הבורא ברוך הוא וכמאמר חכמינו  

חירות ממלאך המות חירות מיצר הרע, ולא היו רק רוחניות ולזה היה מאכלם מאכל  (שמו"ר מא) ז"ל

ם הבא תענוג חדש  רוחני, דהיינו המן שהיה מאכל רוחני מאכל מלאכים נמצא אצלם לא היה עול

שיהיה להם חמדה. והנה בפסוק במדבר הזה יתמו, תיבת יתמו לכאורה מיותר. אכן זו הוא כונת  

חכמינו ז"ל דור המדבר אין להם חלק לעולם הבא, כלומר שלא היה להם חלק כלל בעולם הבא 

לשון תמים, שנאמר בדבר הזה יתמו כלומר בעודם במדבר הזה כבר היו שלימים ותמימים. ויתמו, הוא  

ואם כן השיגו מהות העבדות הבורא בעודם בעולם הזה, ואם כן לא היה להם אחד כך שום תענוג חדש 

 :מזה

  
Likutim 125 מ"ם וסמ"ך שבלוחות בנס היו עומדים.  (. שבת קד) ונבאר מאמר שאמרו חכמינו ז"ל

אורות עליונים   דידוע דכל האותיות הא"ב חס ושלום לומר שהם דמות גשמיים, רק שהם למעלה

ורוחניות, רק כשירדו למטה אז מתלבשין בציור של האותיות א"ב. והנה האותיות כל אות ואות הוא  

ציור שחור וסביביו מקיף הלבנינות בכל אות, כי כל אות היא פתוחה או למעלה או למטה או מן  

ל אחד בבחינה הצדדים והוא אש שחורה על גבי לבנה. והנה כל העולמות הם עובדים את הבורא כ

אחרת דמלאך מיכאל עובד באהבה, גבריאל ביראה, רפאל בתפארת, ומביא רחמים. ויש לו לבוש  

וציור כמו העבדות שלו וכולם מקבלים חיות מאין סוף אשר שופע לתוכם כמו שאמר אליהו וכד אנת  

עובד את  תסתלק מנייהו אשתארו כולהון שמהן כגופא בלא נשמתא. והנה זה הלבוש של העולם אשר 

הבורא זה הוא הציור של האות דעל זה מרמז השחרות של האות דהוא ציור האות דמרמז על לבוש  



 

של האות הנעשה מעבדות והוא נקרא אש שחורה כמו שאיתא בזוהר דכתר עליון אע"ג דאיהו אור צח  

קבלת    אוכם הוא לגבי עילות העילות. והלבנינות המקיף האות והנעלם בתוך האות זה הוא מורה על

השפע אשר נשפע בתוך העולם מאתו יתברך דזה הוא גוון הלבן. ולכך כל אות פתוח אשר הלבנינות  

שופע לתוכו זולת המ"ם סתומה והסמ"ך דהם סתומים מכל צד ואין מקום לקבל השפע של הלבנינות  

אותיות  לתוכו זולת מה שנעלם וגנוז ולכך חיותם מעט מאד. ויש ס' ריבוא נשמות ישראל וס' ריבוא 

לתורה וכל נשמה אחוז באותה אות מן הא"ב ואותן הנשמות אשר הם נתאצלו באלו אותיות הפתוחות  

מאיזה צד אז אלו מקבלין חיות מן הלבנינות השופע לתוך האותיות והם קרובים אל הקדושה אבל אלו 

ם סתומים  הנשמות אשר הם אחוזים במ"ם סתומה או בסמ"ך אז אינם מקבלים שפע לובן הקדוש, כי ה

מכל צד ואין בהם חיות הקדושה לכך הם קשה עורף כמו פרעה שהיה סתום ולא ידע משפע חיות של  

האותיות. ואמר מי ה' לכך מי שיש לו אחיזה באותיות מ"ם וסמ"ך וכו', אינם טובים, אבל מכל מקום  

ום כמו פרעה  על ידי שרואים נסים ונפלאות אשר עושה השם יתברך יכולין להתעורר ולהיות להם קי

אף שהיה סתום ולא ידע משפע אלהות ואמר מי ה' על כל זה כשראה הנסים והנפלאות והגבורות והיד  

החזקה אז הודה ואמר ה' הצדיק ועל ידי זה יש להם קיום והעמדה כשמתעוררים על כל פנים על ידי  

שבלוחות שהם   הנסים שרואין מהשם יתברך אז הם מתעוררים. וזהו כונת חכמינו ז"ל מ"ם וסמ"ך 

סתומים מכל צד אין חיות להנשמות אשר נאחזים בהם זולת בנס היו עומדין, רוצה לומר על ידי הנסים 

 :יש להם קיום והעמדה בעולם

  
Likutim 126 כי הקדוש (: חולין קט. )אמרה ליה ילתא לר' נחמן כל מה דאסר לן רחמנא שרא לן

ברוך הוא ברא כל העופות ובהמות וחיות טהורות כדי לעלות נצוצות אשר בהן כל איש ישראל אשר  

אוכל אותה ומאיזה צד יש עליות נצוצות לעופות ולבהמות וחיות טמאות מחמת שאיש ישראל אינו  

ש ישראל  אוכל אותם מחמת מצות ה' עליו שלא לאכול זה הוא עליות נצוצות של הטמאים, רק שכל אי

שמעולם לא אכל הבריות הטמאות הנה אינו יודע הטעם שלהם נמצא מהיכן הוכחה שאינו אוכל אותם 

מחמת מצות ה' עליהם שלא לאכול שמא אינו אוכל אותם מחמת שאינם טובים בטעם אכילתן נמצא  

יודע כל עדיין אין עליות הנצוצות בבריות הטמאות. וזהו אמרה כל מה דאסר כו' שרי לן כו'. נמצא 

איש ישראל הטעם של הטמאים שטוב טעם להם נמצא כאשר איש ישראל מונע לאכול אותם בטוב  

 :טעם שלהם מחמת מצות ה' זה הוא עליות נצוצות שלהם כנ"ל

  
Likutim 127 ישראל מונין למבול כרבי אליעזר ולתקופת כר' יהושע,  (. ר''ה יב) מאמר רבותינו ז"ל

בול כר' יהושע. הכלל, ידוע הוא מדברי האריז"ל שבניסן נברא העולם  ואומות העולם מונין אף למ 

ובתשרי עלה במחשבה להבראות והשם יתברך האציל בעצמו המדות שיהיה לו תענוג ושעשועים  

ממעשה ישראל כדי שעל ידי זה יהיה בריאות עולם וזה נקרא אצילות. ועיין ברמב"ן הקדוש על  

ח אשר עליו, ויאצל, הוא לשון אצלו כן לשון אצילות הוא לשון  ויאצל מן הרו  (במדבר יא, כה) פסוק

אצלו, כלומר שהאציל אצלו אלו המדות שיהיה לו שעשועים מישראל וזה היה בתשרי, ואחר כך היה  

בריאות עולם וזה היה בניסן. והנה השם יתברך האציל בעצמו שיהיה מעשה התחתונים עולים למעלה  

ן יהיה הרשימה למעלה הן לטוב במעשים הטובים שעושים למטה  לעשות רשימה כאשר יעשו למטה כ 

להתעורר הטוב עליהם מלמעלה הן להיפך חס ושלום לרעה במעשים הרעים שעושים להתעורר  

מלמעלה ולשלם להם כגמולם כרוע מעלליהם. ובאמת זה המדה אשר מעשה התחתונים יעשו רושם  

נראה זה בעולם התחתון לטוב נראה בשעת למעלה במעשיהם זה היה גם כן בתשרי. והנה אימתי 

יציאת מצרים שמעשה התחתונים בטוב עשה רושם למעלה וכן נראה זה המדה במבול ממעשיהם  

הרעים התעוררו עליהם מלמעלה לשלם להם כרוע מעלליהם ומן המדה הרעה הוא קל וחומר לטוב 

ל, כי זה המדה אשר מעשה  שעושה הרושם למעלה, כי מדה טובה הוא מרובה כו', וכאשר מבואר לעי 

התחתונים יעשו רושם למעלה נאצל אצל הבורא יתברך בתשרי. וזהו שאמרו רבותינו ז"ל ישראל  

מונין למבול, דהיינו עולם אצילות אשר האציל השם יתברך בעצמו שמעשה התחתונים יעשו כו', זה 

שמם אשר אינם מאמינים היה בתשרי. ולתקופת, היינו בריאות עולם עצמו מניסן והאפיקורסין ימח 



 

בזה שהאציל הבורא יתברך שמו זה המדה אצלו שמעשה התחתונים יעשו כו', כדי להפרע להם  

כמעשיהם מונין אף למבול כר' יהושע מניסן. ובאמת מהיכן בא זה אשר הקדוש ברוך הוא משתעשע  

וא עצמו במעשה התחתונים במעשה הטוב מישראל, הוא מחמת שהצדיק מסתכל באי"ן מזה ה

 :השעשועים

  
Likutim 128  והנה כאשר הצדיק מסתכל באי"ן וממשיך השפע מן האי"ן על העולמות, אז גם

', מי מושל בי צדיק.  צדיק מושל כו (:מו"ק טז) הצדיק הוא המושל ביראת אלהים וכמאמר רבותינו ז"ל

וזהו מאמר רבותינו ז"ל שני מלכים בכתר אחד. ועל זה רומז אות צדיק שיש לו שני ראשין, דהיינו 

יו"ד ההפוכה ואות נו"ן והאות יו"ד אשר באות צדיק הוא האי"ן וכיון שמסתכל באי"ן הוא כופף  

ה', לבטל הגזירה מרע  קומתו. וזה נו"ן הפוכה אשר באות צדיק, אף על פי שהצדיק מושל ביראת

לטוב, אבל הכל הוא מן ה' לבדו, כי כן היה הרצון העליון שהצדיק יהיה לו זה הכח לבטל הגזירה. וזה 

המדה היה נאצל בתשרי כמבואר לעיל. וזהו הרמז בתשרי עלה במחשבה להבראות, כלומר זה היה 

העולם כמבואר לעיל   בתשרי שיעלה המעשים מהצדיקים במחשבה עליונה כדי שעל ידי זה יברא

בתחלה   (.ברכות סא) ולמה זה להבראות שעל ידי זה יהיה בריאות העולם. וזהו שרמזו רבותינו ז"ל

שגם הצדיק    עלה במחשבה לברוא שנים ולבסוף לא נברא אלא אחד, כלומר אף על פי שנראה בתחלה

יש לו זה הממשלה למעלה כנ"ל זה עלה במחשבת הבורא שהצדיק יהיה לו זה הממשלה אבל הכל הוא  

מן ה' לבדו וזה לבסוף, היינו כנאמר סוף מעשה במחשבה תחילה, כלומר זה עלה במחשבת היוצר  

 :שהצדיק יהיה לו זה הממשלה וזה הכח אבל הכל הוא מן ה' לבדו אין בלתו

  
129Likutim    ענין מה שכתוב בכתבי האר"י ז"ל על מחלוקת דר' אליעזר ור' יהושע חד אמר בניסן

נברא העולם וחד אמר בתשרי נברא העולם. וכתב האר"י ז"ל שאלו ואלו דברי אלהים חיים, היינו 

שבניסן היה במחשבה, פירוש שבניסן היה צריך הסתכלות על המחשבה על מה נברא העולם , היינו  

ל שנקראו ראשית ומחמת זאת הוא משפיע כביכול לכנסת ישראל תמיד כל הברכות וכל  בשביל ישרא

 :הטובות, כי בשבילם נברא העולם , והיינו שבניסן היה במחשבה

  
Likutim 130   ,מחמשה עשר בשבט עד ראש חודש ניסן כאשר היו מקדשים על פי הראיה מ"ה ימים

כלל, כי ר' אליעזר ור' יהושע, חד סבר בניסן נברא וכן מחמשה עשר באב עד ראש השנה מ"ה ימים. ה

מפרש האדם נברא  (כז. ד"ה כמאן) עולם, וחד סבר בתשרי נברא עולם. והנה התוספות בראש השנה

בכ"ה באלול. ונמצא מט"ו באב עד כ"ה אלול ארבעים יום נגד יצירת הוולד. וכן למאן דאמר בניסן  

ט"ו בשבט עד כ"ה אדר ארבעים יום נגד יצירת הוולד.  נברא עולם, האדם נברא בכ"ה באדר. נמצא מ

ובאמת אנן פסקינן כשני המ"ד. וזה שאנו עושין יומא דפגרא בט"ו באב וט"ו בשבט, ונמצא ט"ו בשבט  

הוא הכנה לפסח ופסח הוא הכנה למתן תורה, נמצא ט"ו בשבט הוא הכנה למתן תורה, והא ראיה גם 

ע"ה אמר משנה תורה בשבט ככתוב בעשתי עשר חודש, הרי  כן שהתורה ניתנה בסיון, ומשה רבינו 

 :ראיה שחודש שבט הוא הכנה למתן תורה

  
Likutim 131 כי מחול הוא התנגדות (. תענית לא. )עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול לצדיקים

נגד   שזה הוא נגד זה כן כשהקדוש ברוך הוא גוזר גזירה וצדיק מבטל הגזירה רעה לטובה וזהו כביכול

 :הבורא. וזהו מחול לצדיקים, כעין מחול כנ"ל

  
Likutim 132   בגמרא משחרב בית המקדש תמו זכות אבות. הכלל, בזמן שהיה המקדש כאשר היו

למעלה זכות אבות היה איזה קטרוג, אבל אחר שנחרב הבית ושפך חמתו על העצים ואבנים  מזכירין

כשהקדוש ברוך הוא זוכר זכות אבות אין בו שום קטרוג כלל ונזכר הזכות אבות בשלימות. וזהו הרמז  

מיום שחרב בית המקדש תמו זכות אבות, כשהקדוש ברוך הוא זוכר לעמו ישראל זכות אבות הוא  



 

אין בו שום קטרוג כלל. וזהו הרמז תמו, לשון תמים הוא בשלימיות הזכות אבות שהקדוש   בתמימות

 :ברוך הוא זוכר לעמו

  
Likutim 133   ובאופן אחר יתבאר הגמרא הנ"ל, כי כל זמן שהיה בית המקדש קיים היה נזכר זכות

 :אבות התעוררת דלעילא בלי התעוררת דלתתא, אבל מעתה צריך להתעוררת התחתון

  
Likutim 134 הוא הרמז מחשבה, דיבור,  ( במדבר לה, יא. )בשם הבעל שם טוב שלשה ערי מקלט

ואל הדם, הוא הס"מ שרוצה לבטל אותם מעבדות הבורא וצריך  מעשה. שצריך האדם לברוח מפני ג 

להתחזק עצמו במחשבות קדושות ודיבורים קדושים ומעשים טובים, כי אף על פי שאינם כל כך  

 :ברורים וזכים, מכל מקום טוב יותר משב ואל תעשה כנ"ל, כי מכל מקום רעותא דמריה עביד

  
Likutim 135 ברכות  . )ייתי זוגא חוורתא בת ד' מאה זוזי ותבר קמייהוחזיה לרבנן דקא בדחי טובא א

אין בן דוד בא עד   (.יבמות סב) כי באמת שמחת נשואין הוא התקרבות הגאולה. וזהו הרמז בגמרא (.לא

על הנשמות אשר יבואו על זה העולם וזהו הזווג ובזה  שיכלו כל הנשמות שבגוף. וזהו שמחת נשואין

יהיה התקרבות הגאולה. ולכך אנו אומרין בשבע ברכות שוש תשיש על בנין בית המקדש, כי מזה 

השמחה יבנה המקדש ולכך סומכין שוש תשיש לברכת שמח תשמח, כי השמחה יקרב בנין בית 

על זה העולם יש לה צער על אשר ניתנה   המקדש ולכך החתן בוכה בשעת החופה, כי הנשמה כשבאה

מעולם החדוה וששון ושמחה על זה העולם ולכך האדם בשעה שיוצא מבטן אמו הוא בוכה, כי הנשמה  

בוכה על ביאתה על זה העולם לכך בוכה החתן בשעת חופתו מחמת שהנשמות העתידים לבא ממנו הם  

דקבדחי טובא, בשמחת נשואין על התקרבות מעוררים אותו ועל ידי זה בוכה. וזהו הרמז חזיה לרבנן 

הגאולה. וזהו אייתי זוגא חוורתא, כי הנשמה הוא חוורתא. וזהו בת ארבע מאה זוזי, כי האדם הוא 

  :כלול מד' יסודות
Likutim 136   או יבואר, בת ארבע מאה זוזי, על הנשמה על דרך שמבואר בזוהר ארבע מאה עלמין

 :ל הצער שיש לנשמה שבאה על זה העולם זה רמז להםדכסיפין. ותבר קמייהו, הרמז ע

  
Likutim 137   בנשואין יש שלשה דברים חופה, וקדושין, וביאה. הכלל, השם יתברך ברוך הוא אינו

מושג כלל לשום נברא בעולם זה ובעולמות עליונים, כי דבר אשר הוא מושג הוא נברא והשם יתברך  

מות הם מחודשים ממנו. והנה הנשפע מה' יתברך אל כל  ברוך הוא הוא קדמון לכל דבר וכל העול 

העולמות יש בה שלשה בחינות כל זמן שהוא דבוק להשם יתברך ברוך הוא אינו מושגת כלל, ואחר  

כך הוא מושגת אל העולמות אבל עדיין לא נתפשטה בתוך העולמות, ואחר כך היא מתפשטת בתוך  

מושגת אל העולמות נקראת קדושין, כי קדוש הוא   העולמות. והנה הבחינה אחד, שהשפע עדיין אינו

לשון הפרשה שעדיין העולמות מפורשים ממנה ואינם משיגים אותה. והבחינה הב', שהוא מושגה אל  

העולמות אבל עדיין לא נתפשט אל העולמות זה נקרא חופה, שהוא חופף על העולמות שהיא מושגת  

הג', שהשפע מתפשטת תוך העולמות זה נקרא   אבל עדיין לא נתפשטה אל תוך העולמות. והבחינה

ביאה, כל זמן שהיא אינו מושגה כנ"ל. ועוד נקראה קדושין, כי קדושה הוא לשון הזמנה, כי היא 

 :מוכנת ומזומנת לקבל השגה כנ"ל

 

  
Likutim 138 ובהשקפה ראשונה יש לדקדק,  תיקו, הראשי תיבות תשבי יתרץ קושיות ואבעיות .

הא זה יהיה הכל אחר ביאת הגואל במהרה בימינו אמך, ולמה יתדץ אליהו הקושיות והאבעיות הא  

יעמוד משה רבינו שנתן לנו התורה והמצוה ולמה לא יתדץ הוא הקושיות והאבעיות. ונראה, דהנה 

ז"ל היה משה רבינו בסייעתו,  כתוב בספר הדורות בהפלוגתא דרש"י ורבינו תם עם התפילין, דרש"י 

והר"ת לא השגיח על זה ואמר לו שכבר נתן לנו התורה ובידינו להורות כפי הוראות שכלינו בהתורה  

הקדושה. ונראה להבין זאת ונבאר זאת בקיצור, דהיינו גבי פלוגתא דבית שמאי ובית הלל  



 

אדם לומד הפשט בהתורה הקדושה אלו ואלו דברי אלהים חיים, דהנה יש בחינה ש (:עירובין יג) אמרינן

כפי הבחינה שלו אם הוא מעולם החסד אז הכל טהור ומותר וכשר כפי הוראות שכלו בהתורה  

הקדושה, וכן להיפך כשהוא ממדת הגבורה אז הוא להיפך והנה בית הלל מדתם היה מדת החסד ולכך  

בל באמת כל אחד לפי  בית הלל לקולא, ובית שמאי שהיה ממדת הגבורה לכך בית שמאי לחומרא. א

מדרגתו דברי אלהים חיים. זהו אלו ואלו דברי אלהים חיים. והנה חכמינו ז"ל שהיו אחר הדור בית  

שמאי ובית הלל וראו שהעולם צריך להתנהג בחסד וקבעו הלכה כבית הלל בכל מקום לקולא כבית  

הלכה כמותו מי שהוא  הלל. והנה מי יכול להבחין זאת באיזה מדה צריך זה העולם להתנהג שיופסק

בחיים והוא בזה העולם הוא יודע באיזה מדה צריך זה העולם להתנהג, אבל מי שאינו חי אינו יודע  

כלל באיזה מדה צדיכה לזה העולם להתנהג בו והנה אליהו הוא חי וקיים ולא טעם טעם מיתה והוא  

זה מדה צריך העולם להתנהג.  תמיד בזה העולם ולכך הוא יפשוט הקושיות ואבעיות, כי הוא יודע באי

 :ובזה יובן מה שאמר ר"ת למשה רבינו ע"ה שכבר נתן לנו התורה ובידינו להורות

  
Teku / déjalo reposar. Las siglas: (T) el Tisbita (E) resolverá (K) las dificultades 

(U) y los problemas. Y a primera vista uno tiene que mirar de cerca. Entonces, 

claro, todo será así después de la venida del redentor, pronto y en nuestros días, 

amén. Pero, ¿por qué Eliyahu resolverá las dificultades y los problemas? Luego, 

por supuesto, llame a Moshe Rabeinu, quien nos dio la Torá y el mandamiento y 

¿por qué no debería ser él quien resuelva las dificultades y los problemas? Y 

parece que: ¡He aquí! Está escrito en el libro de las generaciones en la controversia 

entre Rashi y Rabbeinu Tam con respecto a los Tefillin, que Rashi z'l tenía a 

Moshe Rabbeinu ayudándolo, y Rabbeinu Tam no se molestó con esto y dijo de él 

que ya Él dio nosotros la Torá y nos la entregó para instruir de acuerdo a lo que 

nuestro intelecto enseña tomando de la sagrada Torá. Y parece que: Para entender 

esto y explicarlo brevemente, es decir, con respecto al desacuerdo de Beit 

Shammai y Beit Hillel, los sabios dijeron (Eruvin 13b) "ambos puntos de vista son 

las palabras del Dios viviente", Porque de hecho, hay es un aspecto donde una 

persona aprende el significado básico en la sagrada Torá de acuerdo a su propio 

aspecto: si él es del mundo de Chesed entonces todo es puro y permitido y kosher 

de acuerdo a lo que su intelecto instruye de la sagrada Torá, y de manera similar, 

lo opuesto cuando él es del aspecto de Gevurah entonces él es de manera opuesta. 

Y he aquí: Para Beit Hillel, su atributo era el atributo de Chesed y así Beit Hillel 

estaba gobernando con indulgencia, y para Beit Shammai, porque él era del 

atributo de Gevurah, por lo tanto Beit Shammai estaba gobernando con rigor. Sin 

embargo, en verdad, cada uno está de acuerdo a su nivel por las palabras del Dios 

vivo. Este es [el punto de] "Ambas opiniones son las palabras del Dios viviente". 

Y, de hecho, nuestros sabios z'l, eran posteriores a la generación de Beit Shammai 

y Beit Hillel y vieron que el mundo necesitaba conducirse en Chesed y 

establecieron la Halajá como Beit Hillel en cada lugar, con indulgencia, como Beit 

Hillel. Y de hecho: ¿Quién puede discernir esto, es decir, en qué atributo debe 

conducirse este mundo de modo que la Halajá deba determinarse de acuerdo con 

él? Es el que está vivo, y está en este mundo; ¡Él sabe en qué atributo este mundo 

necesita ser conducido! Sin embargo quien no está vivo no sabe en absoluto en qué 

atributo este mundo necesita ser conducido. Y he aquí, Eliyahu vive y perdura y no 

prueba el sabor de la muerte y siempre está en este mundo y por lo tanto resolverá 



 

las dificultades y los problemas, porque sabe en qué atributo debe conducirse el 

mundo. Y en esto, se entenderá lo que dijo Rabbeinu Tam acerca de Moshe 

Rabbeinu a'h que ya Él nos dio la Torá y nos facultó para instruir: 

  
Likutim 139 מתחלה עלה במחשבה לברוא שנים  (. עירובין יח) להבין מה שאמרו חכמינו ז"ל

ולבסוף לא נברא אלא אחד. ונקדים לך, דאית מחשבה דלא איתפיסא כלל ואין בה השגה לשום נברא 

ובהרב טוב הצפון ונעלם מכל רעיון ואיקרי פלא העליון והוא מקור חיים וברכה וכל הטובות. ומה  

נו אשר עיני בשר לנו. ובאמת זה  שיש דבר שלפי הנראה אינו טוב בעיני בני אדם הוא למראה עיני

הדבר הוא כדי לבא להעולם רק טוב הצפון והוא שאנו מבקשים מאתו יתברך שמו שיהפך מרעה  

לטובה. והנה אחר הודיענו יתברך שמו את כל זאת יצא לנו מזה היות ג' בחינות, והיינו פלא העליון  

אשר נראה בעינינו אשר למראה  אשר הטוב בו צפון ונעלם מכל זה אינו נתפס במחשבה, רק הדבר 

עינינו הוא בלתי טוב. וזה הדבר הנתפס בשכלינו הוא הנקרא מחשבה. אך האמת הוא, שגם הנראה 

בלתי טוב המכוון הוא לפעול רק טוב ונתגלה אחר כך לבאי עולם הטוב ההוא שבא מהדבר שהיה 

וכמו כן במעשה עמו בית   נראה בלתי טוב על ידי תפילתינו שיהפוך מרעה לטובה זהו בחינת גימל.

ויק''ר  ) בראשית (בראשית א, א) ישראל שבריאת העולם היה בעבורם כמו שאמרו חכמינו ז"ל

בשביל התורה ובשביל ישראל, בכדי שיתמיד האדם בעבודתו יתברך שמו ויתעלה בתורה ובמצות   (לו

לו יתברך שמו אך  ובמעשים טובים ביראה הטהורה ובאהבת הבורא ברוך הוא בכדי להיות שעשועים 

זה הוא גם כן צפון וגנוז. ויש דברים אחרים נגדיים מעבודתו יתברך שמו, אך כאשר יטיב האדם דרכו  

לעבודת הבורא ברוך הוא וברוך שמו באהבה וביראה בתורה ובמצות יקח האדם המדה הזו שהיה  

יראה או שאר מדה מנגדת לו מעבודתו יתברך , דהיינו אותה המדה עצמה אם באיזה אהבה או איזה 

שהיתה מנגדתו מעבודתו יתברך בזה המדה עצמה עובד להבורא ברוך הוא וברוך שמו בתורה  

  :ובמצות
Likutim 140   והנה יש גם כן ג' בחינות במעשה האדם. והנה זה נרמז במאמר רבותינו ז"ל כלל

ונה בשם כלל ומה ופרט וכלל, כי המדה הראשונה אשר הוא פלא עליון אשר הוא בלתי השגה הוא מכ

שנראה דבד מהדברים בלתי טובים מכונה בשם פרט. ובחוזר הדבר לתחילתו הטוב הוא מכונה גם כן  

בשם כלל. וזהו בין בבחינה אשר מאתו יתברך ובין בהמעשים אשר בנו עמו בני ישראל הוא גם כן 

ה ובמצות. וזה הוא  ברמז כלל ופרט וכלל, כי העיקר לעבוד עבודתו יתברך שמו באהבה וביראה ובתור

הכלל והדברים הנגדיים הם במדת פרטי וכאשר עובדים במדות הללו הבורא ברוך הוא וברוך שמו  

הוא המכונה בשם כלל. והנה המחשבה נקרא אשר אנחנו משיגים הפלא העליון אינו מושג לשום נברא 

ד ודבר הוא הדבר ובהשגתינו נראה מתחילה הדברים בלתי טובים , אך בהשים עיני השכל על כל דב

שיהא ממנו רב טוב לעמו בית ישראל ולכל העולמות רק מתחילה נראה מדת הדין, וזהו בתחילה עלה  

במחשבה לבראו במדת הדין וראה שאין העולם מתקיים ושיתף עמו מדת הרחמים, והיינו שהוא נראה 

שמו ובין בדבר   בתחילה בהשגתינו אשר אנחנו משיגים בתחילה הוא הפרט בין בדבר שמאתו יתברך

שיש התנגדיות במעשינו בעבודתו יתברך שמו, כי המדה הראשונה שהוא הכלל הראשון הוא סתום  

ונעלם אבל בסוף נתגלה הכלל הב', שהוא הטוב והישר בעבודתו ובתורתו יתברך שמו ואין חס ושלום 

המחשבה אשר   שום שינוי בחוק הבורא יתברך שמו, כי כך הוא כונת הבריאה להיות מתחילה תפיסת

למראה עיניו והוא הפרט ואחר כך שיוחזר הדברים לטוב והוא הכלל השני. ובזה יובן בכל מקום  

שאמרו חכמינו ז"ל כך עלה במחשבה, והוא הפרט אשר נראה בעינינו בלתי טוב, אך בתכלית הדבר  

נתפס  בא מזה בעצמו רב טוב. וזה פירוש דברי חכמינו ז"ל בתחילה עלה במחשבה, היינו מה ש

במחשבתינו שהוא הרברים בלתי נכונים ונראה לנו שני דברים דבר טוב והבלתי טוב, אבל באמת 

 :נהפוך הוא הבלתי טוב הנראה לתכלית הטוב והוא הכלל השני

  
Likutim 141 עד החש ( עירובין נד' )חש בראשו יעסוק בתורה שנאמר בה לוית חן הם לראשך כו

לכל בשרו הוא מרפא. ונדקדק למה צריך התנא  (משלי ד, כב) שנאמר בהבכל גופו יעסוק בתורה  



 

לחשוב בפרטי לכל האברים תחלה ואחר כך אמר על כל הני לכל בשרו כו'. בקיצור הוי ליה לכתוב  

החש בכל אבר ואבר יעסוק בתורה שנאמר לכל בשרו מרפא. ונראה דהכלל הוא כך, כמו שיש סמים 

וחניים בתורה הקדושה לרפאות אבל לזה צריך צדיק וחכם גדול לידע  גשמיים לרפאות כן יש סמים ר

איזה מקום ואיזה ענין בתורה שבו מרפאות את האבר הזה וגם יש בסימנים גשמיים, דהיינו סם החיים 

שבסם זה נתרפא כל מיני החולאים, כן יש ענין בתורה כשעוסק בזה הענין אז נתרפא כל החולאים  

דעין הענין שבתורה שבזה נתרפא חולת הראש ובזה נתרפא שאר אבר ויש  שיש בעולם. והצדיקים יו

צדיקים שיודעין ענין בתורה שבזה נתרפא כל מיני חולאים. וזה החש בראשו יעסוק בתודה, דהיינו  

בענין שבו נאמר לוית חן הם לראשך, עד החש בכל גופו צריך לעסוק בתורה שנאמר לכל בשרו 

 :מרפא

  
Likutim 142  כאן בזמן   ,דוב בער דרעוון. הכלל הוא, על פי מה שאמר אדומ"ר מורינו הרברעוא

שישראל עושין רצונו של מקום, כלומר שישראל עושין הרצון בהקדוש ברוך הוא לעשות רצון  

ישראל. וזהו רעוא דרעוון, כלומר שהרצון אצל הקדוש ברוך הוא נעשה מרצון ישראל. וזהו רעוא  

שה הקדוש ברוך הוא רצון שלו כרצון ישראל. ובשם הרב הגאון הקדוש  דרעוון, הרצון מרצון שיע

אב"ד דק"ק ניקלושפורג, רעוא דרעוון, כי ידוע שעלה ברצון הבורא   שמואל שמעלקא מורינו הרב

יתברך לברוא העולם והאציל כביכול בעצמו זה הרצון לברוא העולם בכדי לשעשע עצמו בישראל 

היה עוד רצון עליון והאציל זה הרצון לברוא העולמות. וזהו רעוא  כידוע מאמר חכמינו ז"ל ובאמת ש

 :דרעוון

  
Likutim 143 כסדרן חד אריך וחד קציר וחד בינוני. הכלל, יש אדם   ואלין עשר ספירות אינון אזלין

אשר מתבודד עצמו ועובד ה' על ידי אמונה שמאמין בה' באמונה שלימה שהבורא ברוך הוא ברא הכל  

וכולם עובדים אותו כמו כן גם הוא על ידי אמונה עובד ה' ביראה ואהבה ובחינה זאת נקרא רגלים.  

כביכול עם כל המרכבה עליונה ורואה איך כל העולמות  ויש צדיקים אשר להם התגלות השכינה 

עליונים וחיות הקודש כולם עושים רצון ה' באימה וכמו כן גם הוא עובד ה' ביראה ואהבה והבחינה 

הזאת נקרא ראש. והנה הבחינה האחד, נקרא חד קציר. והבחינה הב', נקרא חד אריך. ויש עוד בחינה 

וד את ה' וזהו מחמת זכות אברהם יצחק ויעקב והבחינה זה אשר מגיע לאדם התעוררת העליון לעב 

נקרא ידים ונקרא חד בינוני. והנה במצרים עדיין לא היה לנו האמונה וגם הבחינה הנקרא חד אריך, 

רק התעוררת העליון בזכות אבותינו אברהם יצחק יעקב לכך זה הקרבן של פסח זכר ליציאת מצרים 

ראשו על כרעיו ועל קרבו, מה שאין כן בכל הקרבנות זכר לבחינת ישראל   (שמות יב, ט) נאמר בו

שהיה להם במצרים, רק מחמת זכות אבותינו אברהם יצחק יעקב התעוררת העליון שהוא בחינת וחד  

בינוני המורה על הידים של מעלה. והנה כאשר השם יתברך יעשה ניסים לישראל לשנות הטבע הוא  

הוא לעילא מן הכל ויסתר מכל חי והנסתר נקרא הוא. והנה בים עשה נשפע מן מקום הנקרא הוא ש

כלומר עם האור הנסתר   (שמות יד, ל) 'השם יתברך לישראל לשנות הטבע. וזהו ויושע ה' ביום ההוא גו

 :נקרא הוא

  
Likutim 144  מבואר בזוהר הקדוש נהמא בלא קרבא או נהמא בקרבא, כלומר יש שאוכל רק

צר כו', ויש שאוכל מאכלים טובים ואף על פי שאוכל מאכלים טובים אין כונתו  להחיות נפשו לחם 

למלאות תאותו, רק להעלות הניצוץ אשר בתוך המאכל. ונמצא לזה בחינת מלחמה באכילה ההוא, 

אבל זה שאוכל רק לחם צר כו', אין לו תאוה כלל ואין לו מלחמה באכילה ההוא. וזהו נהמא בלא 

 :'קרבא כו

  
im 145Likut  .זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו מה שאין הפה יכול לדבר ואין האוזן יכול לשמוע

הכלל, רמ"ח מצות עשה, הם החיות מרמ"ח איברים באדם. שס"ה לא תעשה, הם החיות משס"ה  

גידים באדם. וכאשר יש רמ"ח אברים באדם כן בעולם נמצא התורה והמצות הם החיות העולמות.  



 

וא ברא האדם וכל העולמות יש מאי"ן ומן האי"ן השפע בא לכל העולמות וכאשר  והנה הקדוש ברוך ה 

האדם משיג השפע הנשפע מן האי"ן אל העולמות אז משיג כל התורה. והנה כל התורה כלולה בעשרת  

הדברות. וזהו מה שאין הפה יכול לדבר ואין האוזן יכול לשמוע, כלומר להשיג השפע הנשפע מאי"ן.  

 :הוזהו השגת התור

  
Likutim 146   פירוש על מה שאנו אומרים בברכת יוצר אור אהבת עולם אהבתנו ה' אלהינו חמלה

גדולה ויתירה חמלת עלינו. נראה בסייעתא דשמיא, דיש להבין לכאורה, איך שייך לומר חמלה גדולה  

ך אצלו ויתירה, לשון שהוא מותרות החמלה שחמלת עלינו דמשמע שלא היה צריך לחמול ואין זה שיי

כל המרחם על הבריות   (:שבת קנא) יתברך הטוב והמטיב והמרחם לכל. ונראה, דהנה אמרינן בגמרא

ונתן לך רחמים ורחמך, נמצא כשאנו מרחמין על   (דברים יג, יח) מרחמין עליו מן השמים שנאמר

כך למעלה לרחם עלינו. והשם יתברך ברוב רחמיו וחסדיו אפילו בעת שאין אנו   הבריות אנו מעוררין

מעוררין רחמנותו חס ושלום שאין אנו מרחמין על הבריות על כל זה ברוב טובו ורוב חסדיו לא  

כמעשינו יגמול עלינו ואפילו בעת שאין אנו יכולים בכח מעשינו לעורר רחמנותו יתברך עם כל זה  

רחמיך והמרחם כי לא תמו חסדיך ומרחם עלינו. וזהו חמלה גדולה ויתירה חמלת  הטוב כי לא כלו 

עלינו, שאפילו בעת שהחמדה יתירה שחס ושלום אין אנו זוכים בכח מעשינו להמשיך חסדיו וחמלתו  

בכח מעשינו עלינו, עם כל זה חמלה גדולה ויתירה חמלת עלינו הוא יתברך וברוב רחמיו מעורר  

 :חסדיו עלינו

  
Likutim 147  .'מה שמברכין על התורה תחילה אשר בחר בנו ולבסוף אשר נתן לנו תורת אמת כו

כי הנה כבר בארנו כשבא לתוך מחשבת העובדים את ה' איזה פניה או מחשבה זרה אזי מתוך  

המחשבה יעבוד את הבורא למשל כשיבוא אהבה זרה לממון או אשה רחמנא ליצלן, או לשאר דברים  

לבו חושק ואוהב דברים גשמיים והמה חסירים והוא בעלמא דשקרא, מכל שכן שיש   אז מחשבה אם

יותר לאהוב ולחשוק בעלמא דקשוט ויעבוד את הבורא ברוך הוא אשר בעבודתו האהבה הנצחיות  

והוא בעלמא דקשוט כאשר יחשוב בעבודתו ובתורתו ובמצותיו משמח את הבורא ברוך הוא אזי  

בקרבו לתורתו ולמצותיו ולעבודתו. והנה זה במה שבתוך המחשבה זרה  יתלהב האדם ותבער כמו אש 

אם נופל לו חס ושלום בתוך מחשבתו יתלהב אדם לעבודתו יתברך זה הוא המתנות אשר לקח משה  

עלית  (תהלים סח, יט) רבינו ע"ה מן המלאכים, כי לכאורה אין אנו מבינים מה הן המתנות שכתוב

אדם. אמנם כי ידוע, כי המלאכים המקטריגים על נתינת התורה המה  למרום שבית שבי לקחת מתנות ב

שרי האומות כנודע ובראשם שר של עמלק הוא ס"מ ומסרו לו אותם השרים ולמדו לו באלו המדות 

שהם עושים מעשים הרעים ולמדו ומסרו למשה רבינו ע"ה איך לעבוד את ה' אלהינו באלו המדות  

 :ולקמן נבאר יותר באריכות

  
Likutim 148  והנה כשאדם מתחיל ללמוד אזי בא לו מחשבות זרות ובלימוד נזדככו מחשבותיו ואז

בא לידי אהבה ויראה בהזדככות גדול. והנה הלומד ונופל במחשבתו מחשבה זרה רחמנא ליצלן והוא  

משבר אותן המחשבות על ידי שמאהבה ויראה של הגשמיות מזדכך ומתלהב לעבודת הבורא שחושב 

אהבה ויראה לגשמיות יותר ראוי לאהוב ולירא מפני אדון כל העולמים אשר כתבנו שאם אוהב  אם יש

וירא מפני העולם ההפסד עולם השקר מכל שכן שיש לו לאהוב ולירא מהבורא ברוך הוא שזה עלמא 

דקשוט זאת התורה הוא אשר בא ממחשבות זרות והנצוצות אשר נתפזרו בין העמים ואשר מסרו שרי  

למשה רבינו ע"ה ובלימוד נזדככו מחשבותיו ואז עבודתו בעלמא דקשוט ובעולם הנצחיי, כי    האומות

התורה אשר הוא עם מ"ז הוא שמשבר עולם ההפסד ועולם השקר ומזה בא ההתלהבות לתורה והוא  

אשר מסרו למשה רבינו ע"ה. וזהו אשר בחר בנו מכל העמים, כלומר התורה אשר אנחנו מתלהבים 

בות זרות והמחשבות זרות הוא מחשבות עמים, כלומר המחשבות שבא מן העמים ואחר  ובוערים מחש

שלמד ואז מחשבותיו זכה ונקי ואז אין במחשבתו, רק מחשבת התורה אשר הוא נצחיי ועלמא דקשוט. 

ולכן מברכין אחר שקרא בתורה אשר נתן לנו תורת אמת, כלומר מחשבות טהורות שהוא תורת אמת 



 

י עולם נטע בתוכינו, כלומר מחשבה שהוא בעלמא דקשוט, כי בקריאת התורה  עלמא דקשוט. וחי

 :נפסקו ממנו כל הפניות זרות

  
Likutim 149  מה שאומרים בשמונה עשרה של ראש חודש ובשירי דוד עבדך. הכלל, כי יום טוב

של פסח ושבועות וסכות הם כנגד האבות אברהם יצחק יעקב, וראש חודש הוא בחינת דוד ולכך אנו 

אומרים בשמונה עשרה של ראש חודש ובשירי דוד עבדך. וזהו שכתוב בכתבי האר"י ז"ל וכסא דוד  

ין, על משיח בן יוסף. הכלל, כי לכל דבר צריך הכנה ולזה רמזו רבותינו  עבדך מהרה לתוכה תכ

אלמלא שמרו ישראל שתי שבתות, כי לכל דבר הצריך הכנה אזי צריכין הכנה מאתו   (:שבת קיח) ז"ל

דבר עצמו. וזהו אלמלא שמרו ישראל שתי שבתות, דהיינו השבת הראשון יהיה הכנה על שבת השני  

סף תחילה, כי על ידו יהיה הכנה למשיח בן דוד, כי מאותו דבר עצמו צריך  ולכך יבוא משיח בן יו 

הכנה לאותו דבר שמכין עצמו לזה. וזה הרמז וכסא דוד עבדך מהרה לתוכה תכין שכתוב בהאר"י ז"ל,  

שמרומז על משיח בן יוסף שלא יהרג. תכין, מרומז שהוא יהיה הכנה למשיח בן דוד, דהיינו שההכנה  

 :לא יהיה בטל

  
Likutim 150   הנה דוד הוא דור י"ד מהאבות כאשר מבואר בפסוק ופרץ כו'. והוא י"ד מאברהם וגם

כי דוד הוא שאמר ואנחנו נברך י"ה מעתה   (שמות יז, טז) דוד מספרו י"ד. וזהו הרמז כי יד על כס י"ה

 :כי דוד הוא יעשה מלחמת עמלק (תהלים קטו, יח) 'כו

  
Likutim 151  הוא, כשישראל דביקים בתורתו הקדושה אז הם מלאים כל טוב והקדוש ברוך  הכלל

הוא מכרית כל שונאיהם. וזהו הרמז ואנכי לא אהיה כאחת שפחותיך שאמרה רות. ואנכי לא אהיה, 

כשאני איני דבוק באנכי שהם עשרת הדברות אשר דיבר ה' אשר הוא כלול בו כל התורה כולה, אז 

כאחת שפחותיך. וזהו הרמז ורות דבקה בה ברוך הוא הרמז בה"א, כי רות עם  אני חסר מכל טוב. וזהו 

עת הזמיר הגיע, כי זמיר מלשון כרת   (שיה''ש ב, יב) ה"א היא תורה שדבקה בתורה. וזהו הרמז בפסוק

ולא יאמר איה אלהי עושי הנותן זמירות בלילה, כלומר הגיע עת שהקדוש   (לה, י) לשון הפסוק באיוב

כרית ומשבר כל שונאי ישראל וקול התור נשמע בארצינו, כי התור הוא אותיות תורה  ברוך הוא מ 

וישמע שאול את העם, כשאני מחבר ומדבק   (שמואל א' טו, ד) ונשמע הוא לשון התחברות לשון הפסוק

 :עצמי בתורה הקדושה, אז יכרית ה' כל שונאי ישראל

  
Likutim 152 יש נקודה לעילא ונקודה לתתא ונקודה אמצעי.   מלך עוזר ומושיע ומגן. ונראה, דהנה

והכלל הוא, כשאדם אשר עלה במחשבתו שהוא יעשה פעולתו וה' יהיה בעזרו ונמצא עושה לעצמו  

עיקר וה' יהיה בעזרו. ויש אדם אשר בטחון שלו על הבורא ברוך הוא וכל עשיותיו על בטחון הבורא 

רתן קבע. ויש אדם אשר אינו עושה שום פעולה,  ברוך הוא. ועל זה רמזו בגמרא שמלאכתן עראי ותו 

רק כל הבטחון על הבורא ברוך הוא כמו חזקיה מלך ישראל שלא רצה לעשות שום פעולה ונמצא כל 

עשיותיו הוא לחנם שאינו עושה שום פעולה כלל, רק כל בטחונו על הבורא ברוך הוא. וזהו הרמז מלך  

בחינה ב', ולבסוף מגן, כי על חנם מתרגם מגן, כלומר  עוזר, בתחילה עוזר כנ"ל, ולבסוף מושיע, על 

שכל עשיותיו הוא לחנם ואינו עושה שום פעולה כיון שכל בטחונו על הבורא ברוך הוא. ועל זה מרמז 

נקודה לתתא על בחינה א'. נקודה אמצעי, על בחינה ב'. ונקודה לעילא, על בחינה ג'. על זה מרמז 

 :והוא לעילא מכל עלמין כנ"ל עיין שם והמבין יבין  הזוהר הקדוש והוא ממלא כל עלמין

  
Likutim 153   מה שלא עשו יום טוב על כיבוש ל"א מלכים שכבש יהושע. הטעם, מחמת שהם היו

מזרע חם ולכך לא זכו שיעשו ישראל יום טוב על מפלתם ועל מצרים אף שהיו מזרע חם, ואף על פי  

כן אנו עושים יום טוב על מפלתן הטעם מחמת שעשו כבוד ליוסף הצדיק בשביל זה זכו שאנו עושים  

ן. ופורים, שאנו עושים יום טוב על מפלת המן שהיה מזרע שם. וחנוכה, שעושין על  יום טוב על מפלת 

 :מפלת יון שהיה מזרע יפת



 

  
Likutim 154 שמשיג גדולת הבורא    הכלל הוא, כי יש ג' בחינות. אחד, מה שאדם מסתכל על האי"ן

כביכול. בחינה ב', היראה שמגיע לאדם מהסתכלות זה. בחינה ג', הוא התענוג מה שיש לאדם אחר זה. 

והוא, כי הבורא יתברך משפיע עליו כל הטובות וברכות. ועל אלו ג' בחינות בא הרמז מה דאמרינן  

בה. ושלשה עשר השתחויות  בגמרא שלשה עשר שופרות היו במקדש והיה כתוב עליהן כו', וששה לנד

היו במקדש. ושלשה עשר שלחנות היו במקדש. שופרות, מרמז על הסתכלות באי"ן, ושלשה עשד נגד 

שלשה עשר מדות. ועל זה בא הרמז בדברי חכמינו ז"ל וששה לנדבה, כי באמת שם הוי"ה הוא כביכול  

ונוצר חסד, משם מתחיל    שם העצם ושאר שמות כגון אל רחום כו' עד נוצר חסד, הם שמות מתואר.

שמות הפועל נוצר חסד שהוא נוצר חסד לאחרים. וכן שאר השמות עד בסוף הם ששה שמות. ובאמת  

מה שהוא נוצר חסד לאחרים הוא מחמת חסד גדול. וזהו הרמז בדברי חכמינו ז"ל וששה לנדבה. 

שולחנות מורה ושלשה עשר השתחויות מורה על היראה, כי יראה מורה על השתחויה. ושלשה עשר 

 :על התענוג

  
Likutim 155   ,מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. כי הענין הוא, צדיק מושל ביראת אלהים

הקדוש ברוך הוא גוזר וצדיק מבטל. נמצא שיש ביד הצדיק למלוך על הקדוש ברוך הוא, כי הוא מושל 

רותיו. ולפי זה הצדיק נקרא  ביראתו, אך ממשלה שלו הוא עצמו מהבורא שהוא נותן לו כח לבטל גז

מלך המלכים, שהוא מושל בהבורא יתברך לבטל גזרותיו. וזה הכח בא מהבורא עצמו יתברך. והוא  

נותן כח לצדיקים שנקראים מלכי רבנן. ומחמת זה נקרא הבורא ברוך הוא וברוך שמו מלך מלכי  

 :יתברךהמלכים, כי הוא מלך על מלכי רבנן אשר יש להם ממשלה על המלך הבורא 

  
Likutim 156   מה שהעולמות מסתכלים ומשיגים באי"ן ובזה האי"ן השם יתברך מגלה אלהותו

איוב  ) יתברך. וזה הבחינה מה שהשם יתברך מגלה בו אלהותו נקרא עתיק יומין. עתיק, מלשון הפסוק

ם לעצמותם  ויעתק צור ממקומו, זה העין ימין של האדם רומז בו ומה שהעולמות אחר כך חוזרי (יח, ד

והמשכיל מלמד ולומד לזה השכל עצמו שישיג את מה שמשיג כשמתסכל בהאי"ן. וזה הוא עין שמאל 

של האדם רומז. ולכך העינים הם בשוה בשטח אחד, הגם כי לפי הנ"ל היה צריך להיות זה תחת זה. 

מוד את  ובאמת הם בשוה בשטח אחד, כי באמת כך האציל המאציל העליון כל מה שאחר כך יוכל לל 

השכל שישיג זה הוא משיג כשמסתכל באי"ן. ומה שלא יוכל ללמד את השכל שישיג אחר כך זה אינו  

יוכל להשיג בהאי"ן, היינו כשמסתכל באי"ן ולכך הם בשוה, כי מה שהעין שמאל משיג את זה מסתכל  

רמז הבן בחכמה העין ימין. וזהו בחינת נקודת צירי, שני הנקודת בשוה בשטח אחד לרמוז על זה. זהו ה

וחכם בבינה כפי מה שיוכל להשיג כך הוא מסתכל בהאי"ן. וזהו הבן בחכמה, רוצה לומר שהחכמה  

 :מסתכל באי"ן בבחינת בינה. וחכם בבינה, כדי שהחכמה יוכל אחר כך ללמד במדת בינה

  
 Likutim 157* הנה איתא במסכת תענית דף ל' ע"ב כל  ( אבות פרק ב משנה ו.' )ולא הביישן למד וכו

המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה וכל שאינו וכו'. ולכאורה יפלא המאמר הזה, אטו מי  

שעובד את ה' כל ימיו הכי לריק יהיה כל עמלו לעתיד ויהיה מושלל מכל טוב שיהיה לעתיד אשר זהו  

רים יש להתאבל, היינו על חורבן הבית,  תכלית השלימות. אמנם יש להבין ענין האבילות שעל ג' דב

ועל ירושלים, ועל גלות ישראל. ויש ב' אופנים בבחינות האבילות. אופן אחד, על דרך הפשוט, כי  

כאשר היה בית המקדש קיים וציון וירושלים על מכונו וישראל היו שרוים על אדמתם, היינו בתכלית  

העולם היה נמשך על ידי תפלתינו בעבודת   המעלה והגדולה והשפעת כל הטובה שהיה נשפע על כל

הקודש בבית המקדש ועל ידי מעשה הקרבנות וכו', ועתה חסרנו מכל אלה ונשארנו דלים ורקים  

ובוזים ומושפלים וכו'. ואופן הב' להמשכילים, שאנחנו מתאבלים על גלות השכינה, היינו כי בזמן 

ם על אדמתם היה התגלות אלקות והיה  שהיה בית המקדש קיים וירושלים על תילה וישראל שרוי

ביכולת לעבוד עבודת הקודש אז היה בכוחינו להמשיך גילוי אלקות ולהיות בתכלית הביטול לפני ה' 

והדר גאונו ולעבוד אותו בשמחה וטוב לב מרוב כל במצות ומעשים טובים, כי השגנו גדולת הבורא  



 

בית המקדש כמ"ש צמצם שכינתו וכו'. אבל ברוך הוא ורממות עצמותו על ידי התגלות אלקות שהיה ב

עתה בחרבן בית המקדש ירד בחינת מלכותו ונתלבש בלבוש שק שהוא בחינת גלות השכינה שהוא  

כנסת ישראל, וגם צריך להתאבל על מניעת והסתלקות היראה והביטול לפני ה' כנ"ל שהוא בחינת  

 :ירושלים יר"א של"ם

  
Likutim 158   והנה עיקר ענין האבילות והוא בכדי לעורר את עצמינו באבילות ומרירות לב להזדכך

את גופינו וגשמיותינו, כי כאשר אנחנו מזכירים ומסתכלים על גודל התגלות אלקות שהיה בזמן שהיה  

בית המקדש קיים וגודל יקר תפארתינו אזי במסתרים תבכה נפשינו ודאבה לבינר על העדר גילוי  

ו'. ובזה אנחנו מזדככים ולכן כאשר יגיע עת פקודתינו לטובה ויקבץ נדחינו בביאות משיחינו  אלקות וכ 

במהרה בימינו אזי נהיה אנחנו ראוים לקבל גודל מתיקות ידידות ועריבות התענוגים שיתגלה בעת  

כך   ההוא. ואם לא היינו מתאבלים על כל הנ"ל, אזי שכחנו על כל הטוב ולא היה ביכולתינו לקבל אחר

הארת אור התענוג הגדול כמ"ש עין בעין יראו וכו', כי מרוב חומריותינו וגשמיותינו לא היינו ראוים  

לכך. והוא על דרך משל, כבן המלך אשר היה תמיד אצל המלך וראה גדולת המלך הדר גאונו והורגל  

ל התענוגים  תמיד בתענוגי ותפנוקי המלך ופעם אחד חטא להמלך וצוה להרחיקו ממנו והיה חסר מכ

שהיו לו מקדם עד שבהמשך הזמן הורגל במאכלים פשוטים וגסים וכמעט ששכח על כל הטוב שהיה  

לו. אמנם כי בן חכם היה וידוע בנפשו כי לימים יסלח המלך עונו וישיבהו על כנו, כי המלך הוא חנון  

ך אזי יהיה הכל ומרבה לסלוח אז אמד בלבו אם לא אזכור את הטוב וכל התענוגים ורוב גדולת המל

נשכח ממנו ומצד ההרגל יתגשם ויהיה טבע אצלו בזולת והעדר התענוגים איך יהיה יוכל אחר כך  

לקבל גודל התענוגים להשיג גדולת המלך. לכן נתחכם לשית עצה בנפשו לזכור תמיד ולהתבונן  

זה הזדכך את  בגדולת המלך ולהתאבל ולצער על גודל רוב התענוגים שהיה לו ועתה נחסר מכל אלה וב

עצמו וההרגל לא פעל אצלו, כלומר שיתגשם ושיהיה נעשה כמו טבע אצלו בזולת התענוגים , כי  

תמיד תוקד בלבו מתי יבא ויראה פני המלך ולהתענג בכל התענוגים וכו'. כמו כן מובן הענין, שעל ידי 

עילאה יראה בושת שאנחנו מתבוננים בגדולת ה' ומתאבלים תמיד על גלות השכינה כנ"ל ועל יראה  

שהוא יר"א של"ם בחינת ירושלי"ם שהיה לנו, בזה אנחנו מזדככים את עצמינו מגשמיותינו  

וחומריותינו שיהיה בכחינו להיות ראוים לקבל גודל גילוי אלקות ורוב התענוג והבהירות שיהיה 

וגו'. וכמו שאמרו    וראו כל בשר כו' עין כו' ויאמרו הנה אלקינו זה (יחזקאל כא, ד) לעתיד כמו שנאמר

לעתיד יוציא הקדוש ברוך הוא חמה מנדתקה צדיקים נתרפאו ורשעים נדונו   (:נדרים ח) חכמינו ז"ל

וכו', פירוש כי הרשעים אשר לא הורגלו להתבונן בגדולת הבורא ברוך הוא כל ימי הגלות ולא הזדככו 

גודל הבהירות שיהיה  את נפשם לכן מרוב חומריותם וגשמיותם לא יוכלו לקבל רוב התענוג ו 

מהתגלות אלקות ולכן יהיה להם כליון ואבדון, אבל לא כן הצדיקים שהזדככו את נפשם אשר  

מתבוננים תמיד בגדולת הבורא ברוך הוא ומתאבלים תמיד על גלות השכינה ומצפים ומחכים 

ת ה' אשר  ומשתוקקים על ביאת משיחנו במהדה בימינו שיתגלה כבוד ה' לכן בבוא עליהם אור ובהירו 

 :לזה משתוקקים יתרפאו ויתענגו מזה

  
Likutim 159  וזה כונת חכמינו ז"ל כל המתאבל וכו', היינו שתמיד הוא על זכרונו ומתבונן ומסתכל

בגדולת הבורא ברוך הוא ומתאבל על גלות השכינה ועל בחינת יראה עילאה יראה בושת יר"א של"ם  

כה ורואה בשמחתה, כי יהיה כלי ראוי לקבל התגלות  בחינת ירושלים והזדכך את נפשו כנ"ל. זו

אלקות ורוב התענוג וגודל הבהירות. וכל מי שאינו מתאבל כו' אינו זוכה, כי מחמת שנשתכח ממנו  

גדולת הבורא ברוך הוא וגודל התענוג מזה ולא מזדכך נפשו לכן מרוב חומריותו וגשמיותו לא יהיה  

והבהירות. לכן כל איש החרד לדבד ה' ואשר יראת ה' נוגע  בכחו לקבל התגלות אלקות גודל התענוג  

בלבו יראה להתאבל על חורבן בית המקדש ועל גלות השכינה ועל ירושלי"ם, יר"א של"ם יראה 

עילאה יראה בושת ויסיר מסוה הבושה מעליו שלא יתבושש מפני המלעיגים עליו, כי זה בושה 

ה עילאה יראה בושת וכו', כן לעומת זה יש בושה  חיצונים, כי את זה לעומת זה כו' כמו שיש בוש

חיצונה אך כל איש מישראל לא יהיה לו חס ושלום בושה זה כי זה יבטל אותו ממצות ה' חס ושלום.  



 

וזה כונת חכמינו ז"ל ולא הביישן למד, דהיינו כי מי שיש לו בושת חיצונית חס ושלום לא יכול לעשות  

דר גאונו שהוא בקדושה ויזכה שיעלה ויבא למדריגת יראה  מצות ה'. אמנם יהיה לו בושה מה' וה

 :עילאה שהוא יראה בושת יר"א של"ם, לעלות לציון ולירושלים ברינה במהרה בימינו אמן. והבן

  
 Likutim 160* ירמיה ד,  ) הנה כתיב( אבות פרק ב משנה ו.' )לא כל המרבה בסחורה מחכים וכו

במקום שבעלי תשובה עומדין  (.סנהדרין צט) מאמר רבותינו ז"לאם תשוב ישראל וכו'. וידוע  (א

צדיקים גמורים וכו'. להבין זאת מהו ענין עבודת התשובה, אך הענין מובן שאין הכונה רק בתשובה  

שיהיה  (.שבת קנג) על חטא דוקא, אלא כונתם גם במי שאין בו שום חטא וכמו שאמרו רבותינו ז"ל

ו שיהיה לבו תמיד חלל ונשבר בקדבו על שהוא רחוק מה', כי על ידי האדם כל ימיו בתשובה, והיינ

שמסתכל תמיד ומעמיק דעתו בגדולת הבורא ברוך הוא אזי יבין שפלות ערך עצמו ולא יהיה תופס 

מקום כלל, כי יבין בעצמו שלפי ערך גדולת הבורא ברוך הוא עדיין לא התחיל לעבוד אותו ויהיה  

לעבוד את ה' ביראה עילאה בביטול במציאות אזי יעלה ויבוא ויגיע לעלות  נבזה ושפל בעיניו ויתעורר  

לפני ה'. וזהו במקום שבעלי תשובה עומדין, היינו כשהוא עובד את ה' בבחינת תשובה שהוא בחינת 

יראה עילאה ביטול במציאות כנ"ל, צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד, הגם שהוא צדיק גמור ועובד  

צות ומעשים טובים, אך שאין לו בחינה זה שיהיה לבו נשבר וחלל בקרבו בתכלית  את ה' בתורה ומ 

להיות מכיר שפלות עצמותו על ידי העמקת דעתו בגדולת הבורא ברוך הוא ולצעוק לה' מעומק הלב  

לא יוכל לעלות ולבוא לבחינת יראה עילאה בחינת ביטול במציאות לעולם לפני ה' כנ"ל שהוא בחינת  

 :בעל תשובה

  
Likutim 161   אמנם הנה צריך להבין כוונת חכמינו ז"ל שכיוונו גם על בעל תשובה גמור שעבר

כמה עבירות וחטא לה' ואשם לו, ולכאורה יש להפליא איך יוכל האיש הזה אשר עבר כמה עבירות  

ונתרחק ונשתכח ממנו דרכי ה' ושבילין עילאין וארחות המדרגות אשר על ידם עולין לפני ה' ולבו 

נתגשם ונתטמטם בתכלית הגשמה כמאמר חכמינו ז"ל על פסוק ונטמתם כו', שהעבירה מטמטמת לבו  

של אדם, ואיך יוכל האיש ההוא המלוכלך והמתועב לשוב לה', ועוד גם זאת לעלות במעלות המדרגות 

יותר מצדיקים גמורים העובדים את ה' תמיד. הנה הענין מובן על דרך משל, עבד המלך אשר היה  

יד בחצר המלך והיה יודע ובקי היטב בארמון המלך והיכלו וכל חדריו החמודים ואוצרותיו הגנוזות  תמ

והיה יוצא ונכנס תמיד לפני המלך וכל עבדי המלך ושומרי ביתו הכבידו תמיד את השר הזה. ולימים  

וינחם חטא העבד ההוא נגד המלך ויברח למקום רחוק ועשה כל התועבות וכאשר עמד במרד איזה זמן 

העבד על כל אשר עשה ויתעצב אל לבו ויצר לו מאד. ויאמר העבד בלבו הן ידעתי מאז את המלך כי 

רחום וחנון הוא ומרבה לסלוח וכאשר אתנפל לפניו לבקש על נפשי להעביר את חטאתי בודאי יסלח  

ולחדריו  לי. אמנם באיזה תחבולה אוכל לבוא לפניו אם אלך ואשוב לחצר המלך לבוא אל היכל המלך 

הנה כבר נשתכח ממנו הדרכים והשבילין וכל עבדיו ושומרי ביתו יעכבוני ולא ינחוני לבוא לפניו, כי 

אין לבוא בשער המלך בלבוש שק ולא יכירני אחרי שנשתנה פני וצורתי שנתגשמתי מאד והלבושים  

ין תקומה לנפשי, היקרים אבדו ממני ומלובש אנכי בלבושים קרועים ומלוכלים. הנה אין עצה נגדי וא

כי אם לבוא לפני חצר המלך ולזעוק בצעקה וזעקה רבה מעומק הלב בקול מר לאמור אדוני אבי המלך 

רחום וחנון סלח לי את עוני ופשעי בטובך הגדול ובחסדך המרובים ישוב חרון אפך מעלי להעביר את  

אל תפלת עבדו ויכמרו  חטאתי ואשמתי רחם נא עלי שאוכל לבוא לפניך. ויעש העבד כן וישמע המלך

רחמיו עליו ויאר פניו אליו ויסלח לכל עונו ופשעו וימצא חן וחסד לפניו וינשאהו למעלה מעלה להיות  

רואה פניו תמיד מחמת שהכיר בו המלך גודל אהבת ותשוקת העבד הנפלאה מאוד אשר פנה לבו מכל  

ו לבוא לפניו במסירת נפש  התאות ותענוגים גשמיים אשר היה משוקע בהם והשליך את נפשו מנגד

 :ובביטול במציאות והכל מגודל אהבת המלך אשר כאש תוקד בלבו

  
Likutim 162  והנה ככל המשל הנ"ל הענין מובן בבעל תשובה אשר סר מאחרי ה' במעשים הרעים

והמתועבים וכאשר ניחם על הרעה אשר עשה ויתמרמר בנפשו על אשר נתרחק מה' ונבדל ונכרת 



 

וכל השבילין וארחות ה' נשתכחו ממנו ונתגשם מאוד בחומריות התאות ועתה איך יבוא מחיי החיים 

לפני ה' והדר גאונו במעשים המלוכלכים אזי במסתרים תבכה נפשו ובמר יצעק ולפני ה' ישפוך שיחו  

מעומקא דלבא כמו שכתוב ממעמקים קראתיך במסירת נפש ובביטול במציאות ולכן יוכל לעלות  

ה גדולה יותר מצדיקים גמורים אשר עובדים את ה' בתורה ומצות כו', כי הצדיקים  ולהגיע למדריג

בעבודתם הם עולים במעלות המדריגת בדרגה ובשיעור כל אחד ואחד לפי עבודתו אבל הבעל תשובה  

עולה למעלה מעלה מהם, היינו לפני עצמות הבורא ברוך הוא אחרי אשר השליך את נפשו מנגדו  

לב במסירת נפש ובביטול במציאות לכן באתעדותא דלתתא אתעדותא דלעילא וצועק לה' מעומק ה

בבחינת להמשיך עליו אור וחיות מעצמות הבורא ברוך הוא שלמעלה מעלה מסדר השתלשלות אשר  

צדיקים גמורים אינם יכולים לעלות ולבוא למדריגה זו כי המשכתם אינם דק לפי עדך עבודתם. וזהו  

פידוש שבבחינת תשובה עונים לפני עצמות ה' וזהו גם כן אם תשוב  שובה ישראל עד ה' אלהיך, 

 :ישראל אלי תשוב אלי דייקא לפני עצמות הבורא ברוך הוא

  
Likutim 163 העבודה הוא על דרך משל כמו משא ומתן אשר כל עיקר שאדם  והנה ידוע שענין

נושא ונותן הוא בכדי להרויח ולהשתכר כמו כן עבודת האדם בעולם הזה בתורה ומצות הוא בכדי 

להשתכו', דהיינו העלאת ניצוצין שנפלו בשבירה שנתלבשו בדצח"מ בדבדים גשמיים ועל ידי עבודתו  

ונהפכו מחשוכא לנהורא ועולין למעלה מעלה באורות עליונים האדם בתורה ומצוות הוא מעלה אותם  

וכל אחד ואחד לפי עבודתו כן הוא משתכר ומרויח בזה וזהו עבודת הצדיקים אמנם עיקד תכלית  

עבודת האדם הוא בחינת בעל תשובה הנ"ל, דהיינו לעבוד בבחינת יראה עילאה יראת בושת במסירת  

ת חז"ל לא כל המרבה בסחורה מחכים, דהיינו שלא יהא עבודתו  נפש וביטול במציאות וכנ"ל וזהו כוונ 

רק בשביל להשתכד בלבד כו', רק יהיה עבודתו בבחינת בעל תשובה יראה עילאה מסירת נפש וביטול  

במציאות ושלא יהיה עבודתו מורגשת אצלו רק יהיה בתכלית הביטול והעדר הרגשת עצמותו. וזהו  

היינו שיהיה עבודתו במקום ובאופן שאין שם איש, היינו  במקום שאין איש השתדל להיות איש,

בהעדר הרגשת עצמותו שלא להיות יש ודבר בעצמותו דק יהיה בתכלית השפלות השתדל להיות היינו  

בבחינת זה השתדל שיהיה עבודתו דהיינו בבחינה בעל תשובה ידאה עילאה בבחינה ביטול במציאות  

 :והבן

  
Likutim 164 להבין מהו בכל עוז. הנה נקדים מה ( שמואל ב' ו, יד.' )ודוד מכרכר בכל עוז לפני ה' כו

בשמעון העמסוני שהגיע לאת ה' אלקיך תירא, פירש. וידוע קושית   (:פסחים כב) שאמרו רבותינו ז"ל

ה אך להבין ענין מהות האהבה לה'. הנה לכאוד (דברים ו, ה) .'מהרש"א למה לא פידש מאת דואהבת כו

יפלא איך שייך שבשר ודם שפל ערך כמוהו יאהוב להבורא ברוך הוא אשר לית מחשבה תפיסא ביה 

כו', ואין שיעור וקץ לגדולתו והדר גאונו, הלא ענין אהבה לא שייך אלא להשוים ודומים בערכם. אך  

כורי כו', בני ב (שמות ד, כד) ענין אהבת הבורא הוא כך, כי ידוע כי ישראל עלו במחשבה וכמו שנאמר

וכל אחד ואחד יש לו חלק אלוה ממעל, לכן ביכולתם להשיג גדולת הבורא ברוך הוא כבן המחפש  

בגנזי אביו. והנה כאשר מסתכלים ומתבוננים בגדולת הבורא ברוך הוא איך שהוא עיקרא ושרשא דכל  

קמיה כו'. הנה עלמין וסובב וממלא כל עלמין ולית אתר פנוי מיניה, וכל העולמות בטילים לפניו כי 

מרוב השגת גדולת הבורא ברוך הוא נתעורר לבו נכספה וגם כלתה נפשו ובוער כאש תשוקתו באהבת  

אמת ולהתקרב לה' תמיד שלא יהיה נבדל ממנו ולא יתרחק ולא יפרד ממנו, דק יהיה תמיד דבוק אצלו  

בורא ברוך הוא, שיראה גדולתו ורוממתו והדר גאונו. ונמצא אהבתו הוא שיהיה הוא תמיד אצל ה

דהיינו שלא יפרד ממנו רגע אחד ושפיר שייך את אצל ואהבת, דהיינו שיצונו שיהיה תמיד דבוק  

להבורא ברוך הוא. אבל ענין היראה הוא ביטול עצמותו לפני עצמות הבורא ברוך הוא ואיך שייך את, 

ומתורץ בזה    אחר שהוא העדר הרגשת עצמותו וביטול במציאות לפני עצמות הבורא ברוך הוא.

 :קושיות המהרש"א

  



 

Likutim 165   והנה ידוע בעבודת הצדיקים שעולין במעלת המדריגות מדריגה אחר מדריגה הוא על

בחינת ביטול   ידי בחינת דצוא ושוב, שענין הרצוא, הוא בחינת כלות נפשם לה' ביראה עילאה

במציאות. ובחינת השוב, הוא שחוזר אל עצמותו, היינו מה שנשבר לבו בקרבו ויודע שפלות ערכו  

ומזה נתמרמר לבו וכל מה שנשבר לבו בקרבו ביותר בבחינת שוב כן תתרבה ותתגדל אחר כך בחינת 

ענוג גדול מנועם  הרצוא, להיות כלתה וגם נכספה נפשו להעלות לה' בבחינת ביטול במציאות ומתענג ת

תהלים טז,  ) זיו אור וחיות ה' השופע עליו, כי ידוע שתענוג תמידי כו'. וזהו מה שאמר דוד המלך ע"ה

חבלים נפלו לי בנעימים, פירוש חבלים, היינו מה שנשבר לבו ונופל במרירות הוא בנעימים, רוצה   (ו

י כלתה וגם נכספה נפשו לעלות  לומר שאחר כך מתענג בנעימות עריבות מתיקות ידידות יראת ה', כ

ודוד מכרכר בכל עוז לפני ה', כי  (שמואל ב' ו, יד) בתשוקה נפלאה לעלות לפני ה'. וזהו פירוש הפסוק

דוד היה בבחינת ביטול לפני ה' ביראה עילאה בבחינת ביטול במציאות ולכן היה מכרכר בכל עוז,  

כלי שלו וכל זה היה מחמת שהוא לפני ה' היינו שהיה לו כלות הנפש וביטול במציאות אשר יצא מה

 :והבן

  
Likutim 166 להבין שינוי הלשון למה בים  ( תהלים קיד, ג.' )הים ראה וינוס הירדן יסוב לאחור כו

לאחור. ועוד יש לבאר הטעם למה בים אמרו שירה ובירדן לא אמרו שירה.  נאמר וינוס ובירדן יסוב

אמנם הנה הענין מובן, כי יש ב' בחינות בעבודת האדם. בחינה א', שעובד את ה' מרוב התבוננותו  

והסתכלותו בגדולת הבורא ברוך הוא איך שהוא סובב וממלא כל עלמין וכל העולמות ומלאכים  

נגדו ומעמיק דעתו בהשגת גדולתו, ועל ידי זה הוא ממארי דחושבנא  ונשמות כולם כאין וכאפס 

להסתכל על שפלות ערכו איך שהוא רחוק מה' בתכלית הריחוק כו', ומזה נופל עליו בחינה יראה 

עילאה ופחד לעשות רצון קונו. ובחינת הב', הוא בחינת יראה עילאה, היינו שמסתכל על רוממות  

בתכלית הפשיטות ולית מחשבה תפיסא ביה והוא תמיד דבוק ומקושר עצמות ה' שהוא אין סוף פשוט 

בעצמות הבורא ברוך הוא אזי נופל עליו יראה ופחד ואימה גדולה בחינת ביטול במציאות בתכלית  

ועושה רצונו בתורה ומצות ומעשים טובים ונמצא עבודתו אינו מחמת שמסתכל על שפלות עצמותו, כי  

הוא בתכלית הביטול דק עבודתו הוא בבחינת ביטול במציאות לפני אינו מרגיש עצמותו כלל, כי 

 :עצמות הבורא ברוך הוא

  
Likutim 167  והוא על דרך משל, ב' עבדים ושרים של מלך שאחד רחוק מהמלך ואינו רואה פני

המלך ואף על פי כן הוא עובד את המלך מפני שיודע את גדולת המלך והדר גאונו ומכיר שפלות עצמו  

שהוא פחות הערך ומזה נתעורר לעשות רצון המלך בכל אשר יגזור אומר עליו אף שהוא נגד  איך

רצונו וטבעו אף על פי כן הוא מבטל רצונו מפני רצון המלך כי יודע בעצמותו שמה הוא לפני מלך 

אדיר גדול ונורא. ועבד הב', הוא עובד את המלך, כי הוא תמיד לפניו ורואה עצמות המלך ולכן הוא  

בביטול במציאות ובהעדר הרגשת עצמותו. ולא שייך לומד על העבד הזה שהוא עובד את המלך מחמת  

שיודע שפלות עצמותו ופחיתות ערכו, כי הלא אינו מרגיש את עצמותו כלל ולכן אינו צריך להשפיל  

את עצמו ולבטל את עצמותו אלא גם שהוא בשלימיות עצמותו עושה רצון המלך כי הלא כל עצמותו  

אינו מורגש אצלו כלל, רק בכל עצמותו ומהותו מורגש עצמות המלך וממילא עושה רצון המלך, כי  

הוא בתכלית הביטול לפניו. ובזה מובן ההפרש שבין הים ובין הירדן, כי קריעת ים סוף היה על ידי  

בבחינת  היינו שהיה תמיד לפני עצמות ה'  (דברים ה, ד) 'משה אשר בו נאמר פנים בפנים דיבר ה' כו

ביטול במציאות לכן היה בכחו להמשיך על בחינת הים גם כן בחינת גילוי אלקות כל כך בבחינת ראיה  

שיהיה הים גם כן בבחינת ביטול במציאות וממילא נבקע ונגזר לגזרים ובני ישראל הלכו ביבשה כו'. 

תו לפני עצמות ה'  ולכן כתיב בו הים ראה וינוס, שנבקע ונגזר לגזרים כי היה בבחינת ביטול עצמו

 :אשר המשיך עליו משה עד שנתעלה לפני עצמות הבורא ברוך הוא

  
Likutim 168 כל כך  אבל בירדן שלא היה בכוחו של יהושע להמשיך עליו בחינת התגלות אלקות

בבחינות ראיה כנ"ל, רק בבחינת שמיעה מרחוק לבד, דהיינו שיודע ומסתכל בגדולת הבורא ברוך הוא 



 

שעל ידי זה מסתכל ומכיר בשפלות עצמותו ופחיתות ערכו ומחמת זה הוצרך לבטל רצונו מפני רצון  

היה צריך   הבורא ברוך הוא, כי היה מרגיש את עצמותו רק מחמת שהסתכל בגדולת הבורא ברוך הוא

תמו נכרתו המים, כי מחמת שהיה מרגיש את  (יהושע ג, טז) לבטל את עצמותו. ולכן כתיב בירדן

עצמותו היה צריך לבטל את עצמותו מפני הסתכלות גדולת הבורא ברוך הוא. ומזה הטעם נאמר בירדן 

דהיינו בבחינת ירידה ולא בחינת עליה, מה שאין כן הים שנתעלה לפני  (תהלים קיד, ג) תסוב לאחור

עצמות הבורא ברוך הוא לכן אמרו שירה בים כי גאה גאה, היינו שנתעלה למעלה מעלה בבחינת עליה  

 :גדולה ועצומה לפני עצמות הבורא ברוך הוא והבן

  
Likutim 169  את התורה אמרו מלאכי  איתא במדרש בשעה שעלה משה רבינו ע"ה למרום לקבל

השרת לפני הקדוש ברוך הוא תורה חמודה וגנוזה הוא לך מתתקע"ד דורות ואתה חפץ ליתנה לבשר  

ודם וכו', אמר לו משה החזיר להם תשובה. ולכאורה יש לדקדק למה אמרו המלאכים עתה כשעלה  

רה כולה אפילו  קיים אברהם אבינו כל התו  (:יומא כח) משה למרום, הלא ידוע מאמר חכמינו ז"ל

עירובי תבשילין וגם כל האבות קיימו את התורה, ועל כרחך מכבר היה התורה בעולם התחתון. ועוד  

יש להבין מה זה השבח ששיבחו המלאכים את התורה שגנוזה הוא מתתקע"ד דורות הלא מעלת  

הפליא מה זה התורה הוא עד אין שיעור וסוף, כי אורייתא וקודשא בריך הוא כו' כולא חד ועוד יש ל

שאמר הקב"ה משה החזיר להם תשובה. ומקודם צריך להבין מה דאמרינן בגמרא דהלכתא כמאן  

דאמר בשבעה בסיון ניתנה התורה, ואם כן למה אנו אומרים בששה בסיון זמן מתן תורתינו. אמנם 

ויקח ספר   הנה כתיב ויבא משה ויספר לעם את כל וגו' ויען כל העם וכו' כל אשר דיבר ה' נעשה וכו'

הברית וכו' ויאמרו כל אשר דיבר ה' נעשה ונשמע. והנה יש לדקדק מהו לשון ויספר, למה לא נאמר 

וידבר. וגם תיבת את הוא מיותר. ועוד למה מתחלה אמרו נעשה לחוד ואחר כך אמרו שניהם נעשה 

כי, אף על פי כן  עמא פזיזא דקדמיתו פומייכי לאודני (.שבת פח) ונשמע. ועוד קשה הגם שמצינו בגמרא

 :האיך שייך עשיה קודם שמיעה

  
Likutim 170   וקודם לזה יש לבאר מה שאמר בעל אגדה אלו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את

התורה דיינו, ולכאורה יש להפליא מה היה די במעמד הר סיני לחוד אם לא נתן לנו את התורה. אמנם 

הנה יש להבין האיך היו האבות יודעים לקיים את התורה קודם שנתנה אך הנה ידוע דכמו שיש רמ"ח 

שס"ה גידין גשמיים בגוף האדם, כך יש רמ"ח איברים ושס"ה גידין רוחנים בנשמה. וכמו  אברים ו

שאין חיות לאיברים הגשמיים אלא במזון באכילה ושתיה, כן אין חיות לאברים הרוחנים אלא בקיום 

התורה, כי אורייתא וקודשא בריך הוא וישראל כולא חד. נמצא שנשמות ישראל נמשכו ממקור אחד 

ה, ולכן אין חיותם של הנשמות אלא בקיום התורה ומצות. ואם כן לכאורה יש להפליא למה  עם התור

היו ישראל צריכים לנתינות התורה וגם ללמוד אותה בכדי שנדע איך לקיים המצות, הלא ממילא  

יקיימו את התורה, כי זה עיקר החיות של הנשמה ומהראוי שיהיה טבע עצמותה מושכת אותה לתורה  

ו שאין צריכין ללמד את האיברים הגשמיים לאכילה ושתיה ושאר דברים המוכרחים להם,  ומצות וכמ 

כי זה הוא עיקר חיות הגוף והטבע מושך אותו לזה, כן לא היה מהצורך ללמד להנשמה תורה ומצות כי  

זה הוא עיקר חיותה. אמנם הענין מובן. דבאמת אם לא היתה הנשמה מלובשת בגוף לא היתה צריכה  

ך מחמת שהנשמה מלובשת בגוף והגוף מחשיך ומסתיר על הנשמה לכן צריכים ללמוד התורה  לכך, א

ולנתינות התורה. ומטעם זה האבות שהיה להם התפשטות הגשמיות ולא היה הגוף מסתיר עליהם כלל  

היו בכחם לקיים את התורה מאליהם וממילא גם בלי נתינה, כי הנשמה מצד עצמה מושכת להתורה  

 :ומצות כנ"ל

  
Likutim 171 לקח  ( משלי ד, ב) ועל פי זה מובן מה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע, כי הנה נאמר

טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו, וידוע ההפרש שבין לקיחה ומתנה, כי לקיחה הוא על ידי איזה דבר  

שהיה להם  על ידי ממון או על ידי דבר אחר, ומתנה הוא בחנם. והענין הוא כך, כי בשעת מתן תורה 

התפשטות הגשמיות וביטול במציאות, אם כן ממילא היו יודעים את התורה מצד נשמתן, כי זהו עיקר  



 

חיותן וזה נקרא בחינת לקיחה, דהיינו שהשיגו התורה על ידי איזה דבר, דהיינו על ידי הגוף שמבטל  

כמו ששמעתי  את הגוף וכל כחו וגשמיותו ומחמת זה הוא משיג את התורה ממילא מצד נשמתו. ו 

,  וקוי ד' יחליפו כח (ישעיה מ, לא) המגיד זצל"ה נשמתו עדן, על פסוק דוב בער מכבוד אדומ"ו מו"ה

היינו שמחליפים את כחם כאדם שמחליף דבר על דבר כן קווי ה' מחליפים את כחם בעבודתם בביטול 

במציאות להבורא ברוך הוא ועל ידי זה נמשך להם מהבורא ברוך הוא השגת אלקות בתורה ומצות  

ה וזהו בחינת לקיחה. ובחינת מתנה הוא בחנם, היינו בחינת נתינות התורה לדורות לקיים את התור

אפילו בעת שאין להם התפשטות הגשמיות שזה אי אפשר רק על ידי ידיעות התורה שקבלנו במעמד  

דמשה למד ושכח עד שנתנה לו במתנה, כי מה שהשיג על ידי   (.נדרים לח) הר סיני. וזהו מה שאיתא

ד  בחינת לקיחה הנ"ל, היינו על ידי התפשטות הגשמיות בביטול עצמותו, היינו לעצמו כי היה תמי

בבחינת ביטול במציאות התפשטות הגשמיות. אבל מה שרצה להמשיך התורה לישראל לדורות אפילו  

 :בעת שלא יהיה להם התפשטות הגשמיות היה צריך לנתינות התורה במתנה

  
Likutim 172   ,'והנה על פי זה מובן פירוש והמשך הפסוק ויבא משה ויספר לעם את כל דברי ה' וכו

שון אור ובהירות, כלומר שהמשיך על העם אור ובהירות גדול על ידי דבר ה'  פירוש ויספר הוא ל

שאמר להם. וזהו את, כלומר עם דבר ה' המשיך עליהם אור ובהירות גדול עד שפרחו נשמתן והיה  

להם התפשטות הגשמיות. ולכן אמרו נעשה לחוד אף על פי שלא שמעו את התורה, כי לא היו צריכין 

תו זמן שהיה להם התפשטות הגשמיות, כי ממילא השיגו את התורה כיון שלא  לשמוע את התורה באו 

היה גופ' מסתירין על נשמתן ומצד נשמתן היה בכחם להשיג ולקיים את התורה, כי זהו עיקר חיותם, 

כי משרש וממקור אחד הם נובעים כמו שאמרו אורייתא וישראל כולא חד. אבל אחר כך כשאמר ויקח 

א באזני העם, היינו שיהיה התורה להם לדורות אפילו בעת שלא יהיה להם את ספר הברית ויקר

התפשטות גשמיות והיו צריכים גם לשמוע את התורה, היינו שיתנו להם בבחינת מתנה לכן אמרו  

נעשה ונשמע. פירוש נעשה השתא כיון שהיה להם התפשטות הגשמיות היה בכחם לקיים תיכף את כל  

שיהיה להם לדורות אפילו בשעה שלא היה התפשטות הגשמיות יהיה   התורה. ונשמע לדורות, כדי 

הגוף מסתיר היו יודעים את התורה בכדי לקיים אותה. זהו מה שאנו אומרים בששה בסיון זמן מתן  

תורתינו אף על פי שלא ניתנה אלא בז', כיון שבששה בסיון השגנו את התורה על ידי התפשטות  

 :הגשמיות

  
Likutim 173   וזהו פירוש המדרש בשעה שעלה משה למרום אמרו מלאכי השרת כו', פירוש

שמלאכי השרת טענו כיון שעלה משה למרום, פירוש שנתעלה למעלה מעלה עד רום המעלות והעלה 

גם כללות ישראל עמו על ידי התפשטות הגשמיות וביטול במציאות על ידי שהמשיך עליהם אור  

ריכים שיקבלו את התורה על ידי נתינה הלא ממילא ומעצמם יבינו  בהירות גדול כנ"ל, אם כן למה צ

וישיגו ויקיימו את התורה וכו', לזה היה עיקר טענות המלאכים הלא התורה חמודה וגנוזה היא לך  

תתקע"ד דורות, פירוש מכבר מאז מקדם התורה הוא שרש ומקור אחד עם נשמות ישראל, ואם כן  

התורה, כי זהו עיקר חיותן, כי אם היה התורה ענין חדש לגמרי,  ממילא מצד שרש נשמתן יקיימו את 

אם כן שפיר היו צריכין לנתינה, אבל כיון שהתורה הוא מכבר שורש ומקור אחד עם נשמות ישראל  

כי גנוזה היא וכו' ואורייתא וישראל כולא חד, ועתה יש להם התפשטות הגשמיות, אם כן למה צריכים  

דוש ברוך הוא משה החזיר להם, פירוש עתה שנתעלה כללות נשמות  לנתינות התורה. אמר לו הק

ישראל על ידי משה שהוא כלול מס' ריבוא נשמות ישראל יש להם התפשטות הגשמיות שפיר קאמרו  

שאינם צריכים לנתינות התורה, כי ממילא מעצמם בכחם שיקיימו. אבל כשיחזרו ישראל מעליה זאת, 

טות הגשמיות ויהיה הגופים מסתיר על נשמתן ולא יהיה בכחם  היינו לדורות בעת שלא יהיה התפש 

להשיג לקיים את התורה ממילא ומעצמם רק על ידי קבלת וידיעות התורה בנתינה. וזהו פירוש משה  

החזיר, רוצה לומר כללות נשמות ישראל שהוא בחינת משה כשיחזרו מעליה זאת ויתלבשו בגופים  

 :הוא להם תשובה שצריכין לקבלת התורה בנתינה והבןולא יהיה להם התפשטות הגשמיות זאת 

  



 

Likutim 174  במסכת מגילה דף ט"ז ע"ב כל השירות נכתבות אריח על גבי לבינה ולבינה על גבי

אריח הנה לכאורה יש להפליא מ"ש תורה חדשה מאתי תצא, הלא הוא אחד מי"ג עיקרים שזאת  

התורה לא תהא מחולפת ולא תהא תורה אחרת. אמנם הענין הוא כך, כי הנה ידוע שאותיות התורה  

אשר בא בהתגלות בסדר השתלשלות העולמות וגבול הלבן המקיף להאותיות   הם בחינת אורות פנימית

הם בחינת אורות מקיפים אשר אינם באים בהתגלות רק בהעלם בבחינת אורות מקיפים. ומזה מובן 

שגם הגבולים הלבינים הם גם כן בחינת אותיות, אך הם אותיות נעלמים למעלה מאותיות נגלים. ומזה 

ר תורה, כי על ידי הנגיעה הוא מבטל ומסתיר בחינת לבנונית שהוא אותיות  הטעם נגיעה אסור בספ

הנעלמים, אך בקריעת ים סוף שהיה נס גדול למעלה מהטבע, כי נתגלה אור וחיות ה' שהוא מעלה  

מעלה הסדר השתלשלות, דהיינו בחינת סובב בחינת אורות מקיפים. ולכן שירה נכתבות אריח על גבי 

י אריח, כי היה בחינת התכללות משניהם יחד, דהיינו שנמשך בחינת לבנונית לבינה ולבינה על גב

שהוא אותיות הנעלמים בהתגלי' בבחינת אותיות הנגלים. וזהו שאמרו חכמינו ז"ל ראתה שפחה על  

הים וכו', מטעם שהיה כ"כ התגלות אלקות עד שגם שפחה היה בכחה להשיג כו'. וזהו פירוש הפסוק  

א, כי לעתיד שיהיה התגלות אלקים ונגלה כבוד ה' וראו כל בשר וכו', דהיינו  תורה חדשה מאתי תצ

שיהיה התגלות מבחינת סובב ויתגלה בחינת הלבנונית, היינו אותיות הנעלמים המקיפים באותיות  

 :התורה הנגלים. וזהו תורה חדשה מאתי דייקא והבן

  
 Likutim 175 ולהבין (. ר''ה כד. )ריו מקודש מקודש ראש בית דין אומר מקודש וכל העם עונים אח

הטעם למה הראש בית דין די לו בפעם אחד מקודש, וכל העם צריכים לומר ב' פעמים מקודש. אך הנה 

מבואר בתקונים, ענין שברים תרועה שהם תלישה קטנה תלישה גדולה. והענין הוא, כי הנה ידוע שיש 

התאות הגשמיות להיות מובדל ומופרש    בעבודת האדם ב' בחינות, היינו תחלה צריך לשבר כל

מתענוגים החומריים על ידי זה יכול לבא לבחינה הב', היינו לעלות לפני ה' ולהיות מקושר מחובר 

ודבוק מיד בה'. וזהו ענין תלישה קטנה ובחינת שברים, היינו מקודם לתלוש ולעקור לשבר את עצמו  

לבחינת תלישה גדולה ובחינת תרועה, היינו   מכל התאות הגשמיים והחומריים, ואחר כך יכול לבוא 

לתלוש את עצמו מכל עיקר ענין עולם הזה ולעלות ולהגיע להיות תמיד מקושר ומחובר ודבוק בה' 

שהוא בחינת תרועה, שהוא מלשון ריעות והתחברות. וזהו כונת חכמינו ז"ל ראש בית דין אומר  

תענוגים הגשמים די לו מקודש פעם אחד, כי  מקודש, היינו הצדיק שהוא מובדל ומופרש מכל התאות ו

אינו צריך להגיע רק לבחינה הב' להתחבר לה' שהוא בחינת תלישה גדולה ותרועה, אבל כל העם 

צריכים לב' פעמים מקודש מקודש, היינו מתחילה בחינת תלישה קטנה ושברים שהוא לשבר כל  

 :התחברותהתאות, ואחר כך תלישה גדולה ותרועה שהוא בחינה התקשרות ו

  
"Likutim on Avot 1 משה קיבל תורה מסיני. יש לדקדק דהוה ליה לומר  ( פרק א משנה א) במשנה

והאיש משה עניו מאד מכל האדם כו', וכן במצרים   (במדבר יב, ג) בסיני. ונראה לבאר, דהנה כתיב

מי אנכי כי אלך וכו' וכי אוציא, וכשאמר לו הקדוש ברוך הוא שיתן התורה על ידו   (שמות ג, יא) אמד

והוא יהיה רבן של כל ישראל לא סירב כלל והיכן ענותנותו. אמנם אדרבא היא הנותנת, כי משה רבינו 

לפי שהוא נמוך   (.סוטה ה) ע""ה הסתכל שהתורה תנתן על הר סיני והטעם כמו שאמרו רבותינו ז""ל

הרים, וראה שאין התורה ניתנת, כי אם על ידי השפל והגרוע מהכל לכן מיד נתרצה שתנתן  מכל ה

התודה על ידו מחמת רוב ענותנותו שחשב שאין בישראל גרוע ממנו ואין התורה ניתנת כי אם על ידי  

השפל והגרוע מהכל. וזהו משה קיבל תורה, וקשה כנזכר והיכן ענותנותו. לזה אמר מסיני, שלמד 

י שניתן עליו התורה ולא על שאר ההרים מפני שהוא נמוך מכל ההרים לכן גם הוא נתרצה מיד  מסינ

 " :להנתן התורה על ידו

  
"Likutim on Avot 2 רבן גמליאל בנו של ר' יהודה  ( פרק ב משנה ב) במשנה בפרק שני דאבות

אורה המאמר הלז  הנשיא אומר יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משבחת עון. הנה לכ

תמוה מאוד מדוע תלוי חכמינו ז""ל דברי תורה בדרך ארץ. אך נראה לבאר, ונבאר תחילה לתרץ  



 

ישעיה לג, ) 'והיה אמונת עתך חוסן ישועות וכו (.שבת לא) קושיות התוספות על מאמר חכמינו ז""ל

ה, ובמקום אחר  ששואלין אותו לעולם הבא שאלה ראשונה נשאת ונתת באמונה, קבעת עתים לתור (ו

תחילת דינו של אדם על דברי תורה. ונראה לבאר, דשאלה אחת הוא  (.סנהדרין ז) אמרו חכמינו ז""ל

דהא בהא תליא, כיון דעסק במשא ומתן באמונה שפיר עסיק בתורה. דהנה יש תקנה לאנשים אשר הם 

רה בשעה שהם מפוזרים ועוסקים במשא ומתן, כי צרכי ישראל מרובים האיך יכולים לעסוק בתו

כי הנה בשעה שאדם   (משלי ג, ו) עוסקים במשא ומתן כמו שאמר דוד המלך ע""ה בכל דרכך דעהו

  הולך בשוק בשעה שפגע בו אשה ואינו רוצה להסתכל בה ולא בבגדי צבעונים של אשה הוא דזוכר

מאמר אסור להסתכל באשה ואסור להסתכל בבגדי צבעונים של אשה ונמצא לומד אז הלכה הנ""ל 

ובשוק ששם הוא הפקר ויכול הוא לומר שקר ואינו אומר דזוכר בפסוק לא תכחשו, ונמצא לומד אז זה  

  הפסוק וצריך אדם ליזהר בזה מאוד שלא להגיד ולהוציא שקר מפיו. כי חס ושלום אם אדם מגיד שקר

אז יש עליו למעלה מסטינים, כי אדם הכזבן אם מגיד לפעמים שמע ישראל בכוונה גדולה והבורא  

ברוך הוא מתחיל להתפאר עצמו בזה האיש שמקבל עול מלכות שמים עליו אזי בא השטן ואומר לפניו 

  מה הרעש הזה שאתה מתפאר הלא הוא כזבן, ואם כן לא כיון בלבו מה שהוציא בפיו שמע ישראל, כי

דרכו תמיד להוציא מפיו מה שלא היה בלבו שאין פיו ולבו שווין ונמצא צריך אדם להרחיק עצמו  

מאוד שחס ושלום לא יוציא דבר שקר מפיו. וכן כשבא לחנותו ובא אדם ליקח אצלו ונותן לו מדה 

ת צדק  איפ (ויקרא יט, לו) טובה ואיפה צדק והין צדק ואינו טומן משקלותיו במלח אז הוא זוכר בפסוק

והין צדק יהיה לך, ונמצא אם עוסק במשא ומתן באמונה אזי הוא לומד גם כן, כי חס ושלום שום  

רמאות ושום דבר רע אשר הוא מנגד התורה אינו עושה, כי זוכר בכל מעשיו ובכל עת ורגע בתורה  

גם  הקדושה שלא יעשה מדה רעה חס ושלום וכן בכל דבר ונמצא אם עוסק במשא ומתן באמונה אזי 

כן הוא לומד. ומתורץ קושיות התוספות דשואלין אותו נשאת ונתת באמונה, וממילא לומד כל התודה,  

 " :ואם כן מתחילה השאלה הוא גם כן על דברי תורה

  
"Likutim on Avot 3   והנה בזה צריך האדם ליזהר מאוד ליתן מדת צדק, כי כעובדא דלתתא כן

כאשר האדם מתנהג עצמו כן השם יתברך מתנהג עמו במדה שאדם מודד מודדין לו,   עובדא דלעילא

ונמצא אם אדם נותן מדה טובה ואינו מדקדק כלל ליתן דוקא בצמצום, רק שהוא מוותר אפילו יותר  

מהמדה הראוי לו כן כשהקדוש ברוך הוא מתחיל לשקול אותו מלמעלה אזי גם אם כף של עונות  

ת מכריע הזכיות על החובות, אבל אם הוא אינו נותן מדה טובה, אם כן כשהכף מרובים מכף של זכיו 

עונות מרובים בא יבוא השטן ויאמר שהוא אינו נותן מדה טובה, אם כן למה יכריע הזכיות על החובות  

ישלמו לו מדה כנגד מדה. והנה במצרים בשעה שהיו רודפים אחרי ישראל איתא במדרש על פסוק  

בלא וא""ו שבעת הזאת היו ישראל גם כן נדונים והיו שוקלין אותם   (שמות יד, כט) והמים להם חמה

עם המצרים ונמצא בודאי היה בישראל זאת המדה שנתנו מדה טובה ובשביל זה היו יוצאין זכאין בדין  

גם כשהיו ישראל בעת ההוא כמעט חס ושלום בנו""ן שעדי טומאה כדאיתא בזוהר, אף על פי כן היו  

הכריע הקדוש ברוך הוא את הזכיות המרובים על העונות המרובים, כי היה להם אז זה המדה יוצאין ו

ליתן איפת צדק. וזה כונת המשנה הנ""ל יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, כלומר תלמוד תורה עם דרך  

ארץ יפה, דהיינו בשעה שעוסק בדרך ארץ, דהיינו במשא ומתן ועוסק באמונה ונמצא לומד אז כמו  

נו זה יפה וישר. מפני שיגיעת שניהם משכחת עון, כלומר יפה תורה עם דרך ארץ בשעה שעוסק שכתב

 " :בדרך ארץ כנ""ל שאז משכחת עון, שאינו עושה שום עון בדרך ארץ כנ""ל

  
" Likutim on Avot 4 כל מי שיש בו שלשה דברים הללו  ( פרק ה משנה כג) במשנה דאבות

שה דברים אחרים מתלמידיו של בלעם הרשע וכו', מה בין תלמידיו מתלמידיו של אברהם אבינו ושל 

של אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם הרשע, תלמידיו של אברהם אבינו אוכלין בעולם הזה ונוחלין  

תהלים נה, ) לעולם הבא אבל תלמידיו של בלעם הרשע יורשין גיהנם ויורדין לבאר שחת שנאמר

תורידם לבאר שחת אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם ואני אבטח בך. ובתחלה   ואתה אלהים (כד

האומר על קן צפור   (ברכות פ''ה מ""ג) נקדים לתרץ קושיות התוספות דמסכת ברכות שהקשו על משנה



 

יגיעו רחמיך משתקין אותו, והקשו התוספות הלא בפייט כתוב צדקו אותו ואת בנו בל תשחטו ביום  

  " :ינו לרחמינו ונמצא שהוא רק מחמת רחמניות ולמה משתקים אותואחד מחשבותיך אל
"Likutim on Avot 5  ונראה, דהנה ידוע שהקדוש ברוך הוא בודאי דחמן גדול וגם מתנהג עם

בריותיו בכל עת ורגע בפרט עם עמו בית ישראל במדת הרחמים ולכן ראוי לכל אדם לאחוז במדת  

דביקים בה' אלהיכם, דהיינו הדבק במדותיו מה הוא רחום אף הרחמניות כמו שאיתא בגמרא ואתם ה

כל המרחם על הבריות מרחמין   (:שבת קנא) אתה דחום מה הוא חנון אף אתה חנון ואמדו חכמינו ז""ל

עליו מן השמים, ומחמת גודל רחמנותו יתברך ומחמת אהבתו על עמו בית ישראל צוה לנו שנעשה  

מצוה של קן צפור לא היה מחמת רחמנותו על קן צפור, אלא  מדת רחמנות כדי שיתרחם עלינו. וה

רצונו היה לזכינו במצוה הזאת כדי שיתרחם עלינו. וזהו פירוש המשנה האומר על קן צפור יגיעו  

רחמיך, דהיינו שאומר שרחמנותו היה על קן צפור. משתקין אותו, אלא מחשבותיך אלינו לרחמינו  

 " :הפייט ובזה מתורץ קושיות התוספות שעיקר המצוה היה כדי לרחמינו כמ""ש

  
"Likutim on Avot 6 ויקרא אלהים לאור  ( בראשית א, ה) על פסוק( ב""ר ג) ובזה יבואר במדרש

לאור יום, אלו מעשיהן של צדיקים. ולחושך קרא לילה, אלו   יום ולחושך קרא לילה, ויקרא אלהים

מעשיהם של רשעים. ואיני יודע איזה מהם טוב, הוי אומר וירא אלהים את האור כי טוב, כמה דאת 

אמר אמרו לצדיק כי טוב וכו'. נראה לבאר לפי שיש שני מיני צדיקים שעובדים להבורא. האחד, הוא 

ת רחמנות כמ""ש. והב', הוא שעובד את השם יתברך במדת כעס,  שעובד תמיד את השם יתברך במדו 

דהיינו שכועס על הרשעים. והצדיק אשר עובד את השם יתברך במדת כעס מוליכין אותו אחר מותו  

דרך גיהנם כדי שיעלה את הרשעים. וזהו פידוש המדרש ויקרא אלהים לאור יום זה מעשיהם של  

מדת הרחמנות, והיינו מדת צדיקים. ולחשך קרא לילה, זה צדיקים, דהיינו שעובד את השם יתברך ב

מעשיהם של רשעים, דהיינו שעובד במדת הכעס שכועס על הרשעים. ואינו יודע איזה מהן טוב הוי  

אומר וירא אלהים את האור כי טוב, כמה דאת אמר אמרו לצדיק כי טוב כי פרי מעלליהם יאכלו,  

מרחמין עליו מן השמים, וגורם להשפיע שפע רב לכל   דהיינו כמו שאמרנו כל המרחם על הבריות

 " :העולם. ועל זה אמר כי פרי מעלליהם יאכלו

  
"Likutim on Avot 7 דהיינו  ( ישעיה ג, י. )או יבואר, אמרו לצדיק כי טוב כי פרי מעלליהם יאכלו

לזה הוא להקדוש ברוך הוא מגיע תענוג כביכול מזה שמשפיע לכל העולם טובות וברכות והגורם 

הצדיק ועל זה אמר אמרו לצדיק כי טוב כי פרי מעלליהם יאכלו. ובזה יבואר המשנה דלעיל תלמידיו 

של אברהם אבינו עין טובה וכו', דהיינו הבחינה הראשונה דלעיל כשהיו עובדים את השם יתברך  

ברך במדת במדת הרחמנות. תלמידיו של בלעם הרשע עין רעה וכו', דהיינו זה שעובדים את השם ית

הכעס כמ""ש. ולזה אמר מה בין תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו וכו', תלמידיו של אברהם אבינו  

אוכלים בעולם הזה ונוחלין לעולם הבא, נוחלין, הוא מלשון נחלה שנופל לו מאביו, דהיינו שלא 

ו של בלעם הרשע  יצטרכו להוליכן דרך גיהנם אלא תיכף ומיד מוליכין אותו לגן העדן. אבל תלמידי 

יורשין גיהנם, יורשין, הוא מלשון ירושה, דהיינו שנופל לו מחמת קרוב אחר ולא מחמת אביו. יורדין  

לבאר שחת, דהיינו שמוליכין אותו דרך באר שחת ולכן ראוי לכל אדם לאחוז במדת הרחמנות כדי  

 " :לרחם עליו מן השמים

  
" Likutim on Avot 8 נראה, ( אבות פרק ב משנה טו. )אל תהי נח לכעוס ושוב יום אחד לפני מיתתך

דהנה איתא בזוהר הקדוש כשהאדם הוא כועס אז הנשמה בורחת ממנו וזהו הענין מיתה, על כן  

 " :כשירצה האדם לכעוס אזי יחשוב תיכף שצריך לשוב בתשובה לפניו יתברך כי זה הענין מיתה

  
"Likutim on Avot 9 שה תלמידים היו לרבן יוחנן בן זכאי. רבי אליעזר, בור סוד שאינו מאבד  חמ

כי הנה בכל יום בת קול יוצאת ואומרת שובו   (אבות פרק ב משנה י) .טיפה. רבי יהושע, אשרי ילדתו

אלו הכרוזים, אף על פי כן יש בזה תועלת שאדם מעורר עצמו   בנים שובבים, הגם שאין אנו שומעין



 

כמו האב שמעורר הבן הגם שאין הבן הולך בדרך הטוב, מכל מקום רחמי האב על הבן ומעורר אותו  

חוץ מאחר,   (.חגיגה טו) לטוב וכן בישראל בא התעוררת לחזור בתשובה. וזה שאמרו חכמינו ז""ל

ם אבל בודאי אלו היה חוזר בתשובה מעצמו היו מקבלין ממנו  דהיינו שלא יתעורר בתשובה מן שמי

שלא ידח ממנו נדח, כי אין לך דבר העומד בפני התשובה אבל כל ישראל מתעוררים בזה התעוררת  

לשוב וזה ההתעוררת נקרא טיפה זרעיית לאדם המקבלה והאדם המקבלה הוא בבחינת אשה שמקבל  

זה הטיפה, משלם לנו כאילו אנו בעצמנו עשינו. וזהו   להתעורר בו. והגם שהקדוש ברוך הוא זורע

בדרך צדקה שעושה עמנו. וזהו זורע צדקות, פירוש הגם שהוא זורע הטפה עושה עמנו צדקה ומשלם  

 " :לנו כאילו אנו עושים

  
"Likutim on Avot 10 כאלו היה  ( תהלים סב, יג) וזהו ולך ה' החסד כי אתה תשלם לאיש כמעשהו

הוא בא מרצון הבורא ברוך הוא להתעורר, מכל מקום האדם עושה בו פעולה להתחזק  מעשיו הגם ש

בהתעוררת הזה לא כן הרשעים אשר לא יקומו במשפט. וזהו דאיתא בזוהר הקדוש אשה כי תזריע  

מיומא דאתעברת לית לה בפומא אלא ילידו דילה אי להוי דכו', כי דכר הוא   (ויקרא יב, ב) וילדה זכר

תש כחו כנקבה. וזה שאמר לית לה   (.ברכות לב) בו ונקבה כינוי להתחלשות כמו שאמרוכח התחזקות 

 בפומא כו' מיומא דאתעברת וקיבלה הטפה, אם כן לית לה בפומא רק דכר שזה התגברות הוא כח

האדם שמחזיק עצמו לאיש בזה התעוררת ובזה יבוא שכרו האמיתי הראוי לו. והנה רבי אליעזר אמר 

דפלוגתא הוא, שר' אליעזר עבד  (:ב''מ נט) .משמים יוכיח. ורבי יהושע השיב אין משגיחין בבת קול

ד  להבורא בהתעוררת שבא משמים. ור' יהושע השיב שכבר נתן לנו התורה, ואם כן מה שאדם נול

ראוי שיעבוד מעצמו בהתעוררת דלתתא מעצמו. וזהו שאמר רבי אליעזר בור סיד שאינו מאבד טפה,  

כלומר טפה הזרעיות של התעוררת. ור' יהושע אשרי יולדתו, פירוש מה שהוליד הוא בעצמו ולא על  

 " :ידי התעוררת דלעילא

  
"Likutim on Avot 11  אבות פרק ב  . )כי לכך נוצרתאם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך

יש לדקדק למה אמר לשון לעצמך, ולשון נוצרת דוקא. והנה נקדים משל לעבד שהמלך צוה   (משנה ט

שילמוד תכסיסי מלחמה האיך לאחוז הכלי זין והאיך שיעמוד נגד הנלחמים אתו במלחמה כמטרה  

זה האיש שלמד פעם אחת בא  לחץ. והנה בעת שלומדין אותו אין נותנין בו אש שאין צורך לאש. והנה

למלחמה ונטל זה הכלי זיין ועמד כך ועשה בו כאשר עשה בו כבראשונה ולא נתן בו אש כבתחילה  

והנלחמים אותו כבשו אותו ושחקו מאתו, כן הנמשל הבורא ברוך הוא לית מחשבה תפיסא ביה כלל  

רע. ואנו אומרים אשר  ונתן לנו תורה באש שחורה על גבי אש לבנה כדי שבזה נלחם נגד היצר ה

קדושים תהיו פרושים   (ויקרא יט, ב) קדשנו במצותיו וצוה לנו וקדש לנו בפרישות כמ""ש רש""י

תהיו, שעל ידי המצות שאנו עושין בהתלהבות גדול בחשק עצום אנו נדבקים בפנימיות המצוה דהיא 

מהחומר ולפי גודל התלהבות כן הוא התרחקות מהחומר ובא יותר להשגת הבורא   אש לבנה ונרחקים

אבל העושה בלי התלהבות, רק מצות אנשים מלומדה הוא כמו העבד הנ""ל שאין נותן האש בכלי זיין 

 " :בעת המלחמה

  
"Likutim on Avot 12   וזהו כונת חכמינו ז""ל אל תחזיק טובה לעצמך, כלומר שלא תחזיק

ה ותהא מקום גם כן לעצמך, דהיינו הגוף. כי לכך נוצרת, פירוש לשון צורה שנוצרת בצורה  התור

להתגבר כח הצורה הרוחניות להתלהב בו על הגשמיות ולהדבק בצורה העליונה. ויש עוד לבאר, כי  

איתא בזוהר בכל מצות שאדם עושה הקדוש ברוך הוא מתפאר בו אומר אלה מעשי בני ומדבר 

ים של זה האדם כמו האב שמדבר וחוזר דברי בנו הקטן החביב לו. וזה נקרא אלה. וזה הדיבורים טוב

וכן כל זמן שבית המקדש היה קיים היה מיכאל השר מקריב קרבנות   (איכה א, טז) על אל""ה אני בוכיה

למעלה, דהיינו הקרבנות שהקריבו ישראל למטה הוא הקריב למעלה, דהיינו הראה דוגמתן למעלה.  

גבי אהרן שאמר לו משה למה אתה בוש לכך נבחרת, פירוש   (ויקרא ט, ז) ונת רש""י בחומשוזהו כ 

בשביל כך שיאמר הקדוש ברוך הוא כך עשה בני ויתפאר בך ובמדה זו ראוי לעבוד שהבורא יתפאר  



 

בו. וזהו פירוש כי לך נוצרת, פירוש שתעבוד שיתפאר הבורא בך ויאמר כך עשה בני ולא תחזיק  

  " :ךטובה לעצמ
" Likutim on Avot 13 כי, הנה לפעמים הצדיק יש לו  ( חגיגה פ""ג מ""א. )חומר בקודש מבתרומה

לדבר גשמי, אך   תאוה לדבר גשמי לממון וכיוצא בו ומהיכן בא זה לצדיק שהוא כולו רוחני שיתאוה

הואיל שכל צדיק הוא מעלה את כל האנשים שיעבדו את הבורא מזה בא לו מחשבותיו של זה האיש  

שמעלה אותו לעבוד הבורא וזה האיש חמד לממון ובא לו מחשבתו של זה לזה הצדיק משום הכי  

ה בא הצדיק מחמד פעמים לממון. וזהו כיון התנא במה שאמר חומר בקודש, רוצה לומר מהיכן ז

שלפעמים יש חומריות בקודש, כלומר בצדיק שהוא כולו קודש. על זה משיב מבתרומה, כלומר מחמת  

התרוממות שהוא מרים, כלומר הגבהה שהוא מגביה את כולם בא למחשבתו מחשבת של האיש שהוא  

מגביה אותו ומחמת זה מתאוה לדבר גשמי. וזה פירש""י בחומש מהיכן נתעשר משה מפסולתן של  

ות, כלומר דהקושיא היה מהיכן נתעשר משה שהיה בא למשה זה המחשבה שיתעשר הלא משה  לוח 

רבינו ע""ה היה כולו רוחני, על זה אמר מפסולתן של לוחות, כלומר שפסולתן של ישראל, דהיינו  

המחשבות זרות של ישראל שהם חמדו לממון בא למחשבתו על ידי שהגביה את כולם ולוחות עם  

 " :ידועישראל הם אחד כ

  
"Likutim on Avot 14 ברוך שבחר בהם ( אבות פרק ו משנה א) שנו חכמים בלשון המשנה

ובמשנתם. רבי מאיר אומר כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה ולא עוד אלא שנקרא ריע  

אהוב כו' משמח את המקום כו'. לכאורה תמוה תיבת בלשון המשנה וסמיכת ברוך שבחר כו' ר' מאיר 

תורה שבכתב   אומר כו', וגם תיבת זוכה לדברים הרבה. ונראה לבאר, כי ידוע שיש לנו שתי תורות

ותורה שבעל פה. תורה שבכתב הניתנה לנו מסיני. ותורה שבעל פה נקרא תורתינו וכמו שפירש""י  

שאחר שהוגה בה נקראת תורתו. והטעם שנקרא תורה שבעל פה   (תהלים א, ב) 'על ובתורתו יהגה כו

ם שאחר כך  תורתינו הוא מפני שיש כח באומה הישראלית, היינו התנאים והאמוראים שלנו והחכמי

ב""מ  ) לבאר ולפרש התורה שבכתב כרצונם ודעתם אף שבשמים אינו כן הכונה. וכמאמרם בגמרא

במעשה דר' אליעזר ור' יהושע שעמד ר' יהושע על רגליו ואמר אין משגיחין בבת קול שאמר   (:נט

 הלכה כר' אליעזר, וכמו כן הצדיקים שבזמן הזה יש להם הכח ההוא לבאר התורה כרצונם ואף

שבשמים אינו כן הם מהפכים הרצון שלמעלה כביכול לרצונם וביאורם התורה וכן בשאר דברים יש 

להם כח להפך הרצון עליון מגזירה רעה חס ושלום לטובה, כי צדיק מושל ביראת אלהים, מי מושל בי  

 " :צדיק הקדוש ברוך הוא גוזר גזירה וצדיקים מבטלים ומהפכין רצון עליון כביכול לרצונם

  
"Likutim on Avot 15   וכמו ששמעתי מאדונינו מורינו ורבינו מוה' דוב בער על מאמר

בזמן שעושין רצונו של מקום נקראו בנים ובזמן שאין עושין רצונו של מקום נקראו  (.ב""ב י) הגמרא

עבדים. ולכאורה הוא תמוה הדבר בזמן שאין עושין רצונו של מקום האיך הם יקראו עבדי ה'. וביאר 

הגמרא הנ""ל, על פי משל לאב שיש לו בן יחיד ומחמת גודל אהבתו הוא מבטל רצונו מפני רצון הבן, 

למשל אם יש לו איזה כלי נאה, היינו שולחן או מנורה נאה עומד בזוית זה והבן רוצה שיעמוד בזוית  

רצון חדש  אחר אזי עושה רצון הבן וגם יש לו נחת רוח מזה שעשה רצון הבן ונמצא הבן הוא עושה 

באביו ומהפך רצונו הקודם. וזהו כונת חכמינו ז""ל בזמן שעושין רצונו של מקום, היינו שהם 

במדריגה גדולה שהם עושין רצון חדש בהבורא ברוך הוא אזי נקראו בנים למקום. ובזמן שאין עושין  

וא ואף על פי  רצונו של מקום, היינו שאינם במדריגה גדולה כל כך שיעשו רצון חדש בהבורא ברוך ה 

כן הם צדיקים נקראו עבדים עבדי ה' ולא בנים. ונמצא מי שהוא במדריגה הא', הוא כמו משנה למלך  

שיכול לעשות ולהפך רצון העליון כרצונו הן בביאור התורה והן בכל הדברים ולכן כל התנאים ורבי  

דם היה זך ונקי והיו  שסידר המשניות נקרא לימודם בשם משנה, כי היו במדריגת בנים למקום ולימו

לומדים לשמה וגם היו עושים בלימודם מעשיות והיו מתקנים העולמות השייכים ללימוד ההוא ובודאי 

הם היו עושין רצונו של מקום כמו משנה למלך ולכן נקרא לימודם משנה. וזהו שפירש רש""י על  

מה כדי לעשות, פירש  תיבת לשמה כדי לעשות כו', כונת רש""י ז""ל הוא שעיקר הלימוד הוא לש 



 

לתקן העולמות השייכים ללימוד, היינו איזה מצוה שהוא לומד ועוסק בה יתקן העולם השייך למצוה  

ההוא וכמו שנוכל לתקן בעשיות המצות כן נוכל לתקן בלימוד המצוה ההוא לשמה. וזהו כונת חכמינו  

כל העוסק בפרשת עולה כאלו הקריב עולה כו', הוא על דרך הנ""ל. וזהו כונת  (.מנחות קי) ז""ל

כגון ר' שמעון בר יוחאי וחבריו שתורתן היתה אומנתן, פירוש שהיו   (.שבת יא) חכמינו ז""ל שאמרו

עושין אומנות בתורתן שלמדו ותקנו העולמות השייכים ללימוד ההוא ועל כן פטורין מכל המצות, כי  

 " :בלימודם זאת הפעולה שפועלין בעשיות המצוה ממש כנ""ל היו פועלים

  
"Likutim on Avot 16   .היוצא לנו מכל הנ""ל שמי שלומד על מנת הנ""ל הוא נקרא משנה למלך

וזהו פירוש שאמרנו שנו חכמים בלשון, פירוש חכמים למדו אותנו חכמה זו שבלשון יש כח להיות 

לשמה כנ""ל. וזהו ברוך שבחר בהם ובמשנתם כו' רבי מאיר  משנה, היינו משנה למלך אם לומדים

אומד כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה כו', פירוש שמהפך כונת ורצון עליון בביאור  

התורה לרצונו שביאר הוא בתורה ונמצא זוכה לדברים הרבה, דהיינו לכל הפשטים וביאורים שביאר  

 " :הוא בתורה כמשנה למלך

  
"m on Avot 17Likuti אנכי ה' אלהיך.  ( שמות כ, ב ) בפסוק(. שבת קה. )וזהו שרמזו רבותינו ז""ל

אנכי, נוטריקון אנא, נפשי, כתבית, יהבית. רבנן אמרי אמירה, נעימה, כתיבה, יהיבה. יבואר על דרך 

רצונכם. ונמצא נפש הוא רצון. וזהו כוונו חכמינו   אם יש את נפשכם, ופירש""י (בראשית כג, ח) הפסוק

ז""ל אנא נפשי, רוצה לומר הרצון שלי. כתבית יהבית, הוא תורה שבכתב. יהבית, פירוש יהבית לכם 

רצוני שתוכלו להפוך אותה לרצונכם. ושמא תאמר אין לי נחת רוח בזה שאדם מהפך רצוני, לזה אמר  

ם נעימה, כתיבה, יהיבה, פירוש נעימה גדולה יש לי מה  ר""א אמירה לשון התגלות מגלה אני לכ

הקדוש ברוך הוא מנצחין אותו   (.פסחים קיט) שכתיבה יהיבה לכם ואתם מנצחין אותי על דרך שאמדו

 " :והוא שמח

  
("Haggadah MiSavi De'vey Atuni 1 בכורות )  לבאר המאמר בסבי דבי אתוני מילחא כי סריא

ודנתא, ומי איכא סולתא לכודנתא ומילחא מי סריא עד כאן לשון המאמר.  במאי מלחי ליה בסילתא דכ 

נראה בסייעתא דשמיא לבאר על פי דביארנו פירוש הכתוב בתהלים קי""ט, מאויבי תחכמני מצותיך  

כי לעולם הוא לי. דלכאורה יש להבין למה נאמר הוא לי, לשון יחיד ולא אמר לשון רבים המה לי, 

צות דהמה רבים. וביארנו, דכשחס ושלום בא איזה מחשבה ותאוה רעה לאדם  דלפי פשוטו קאי על המ

יתגבר יצר הטוב על יצר הרע ברוב דביקות והתלהבות להשם יתברך דיאמר בלבו קל וחומר אם היצר  

הרע מסית לדבר הפסד נבזה ושפל דכל התאות הם דברים נפסדים אין בהם ממש וקיום כמו תאות  

יק שאחר כך יתמרמר לב האדם בקרבו על מה עשה ככה להפסיד עולם  ממון וניאוף שהכל הבל ור

הנצחי בשביל חיי שעה ותאוה זמניית לעשות בשביל ממון וכבוד ושאר תאות שטות דבר רע בעיני 

השם יתברך לגזול ולעבור שאר עבירות בשביל הסתת יצר הרע, הלא נוח וטוב ויפה לו לעבוד אדון  

מתו ובעובדו אדון כל ברוך הוא מה יפה ומה נעים ומה מתוק  כל שברא כל העולמות לשעשע באי

עולמך תראה בחייך, שבהיות האדם מקושר תמיד לעבודת   (.ברכות יז) לאדם כמאמר רבותינו ז""ל 

השם יתברך כל תענוגי גן עדן רואה בכל עת ובכל רגע שמקושר בעבודת ה' כמאמר רבותינו ז""ל  

וא כלול כל תענוגים שכל התענוגים כביכול השם יתברך הוא  כנ""ל. והתענוג שמתענג מעבודת ה' שה

כל   (.יומא לח) המקום דאיהו סובב כל עלמין וממלא כל עלמין כנזכר בתיקונים כמאמר חכמינו ז""ל

מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא ברא אלא לכבודו. ואם כן בעובדו אדון כל מתענג בכל  

שתענוגים הנמשך ממקור התענוג והחיים הוא חי וקיים   התענוגים והתענוגים ההם הם דבר נצחי

לעולם. זהו שאמר הכתוב מאויבי תחכמני מצותיך, פירוש מיצר הרע שהוא אויבי שאין לך אויב כיצר 

הרע שמסית לעבירה. תחכמני מצותיך, מאתו אני מחכים עצמי למצותיך בקל וחומר הנ""ל, ומה אם 

כנ""ל. מכל שכן שראוי לי לעבוד ה' שמעבודתו אני מתענג   הוא מסית אותי לעבירה שהוא דבר הפסד

בתענוג עולם כנ""ל. זהו כי לעולם היא לי, פירוש שזה התענוג שיש לי בעבודת ה' היא לעולם. ולזה 



 

אמר לעולם, הוא לשון יחיד דקאי על התענוג זהו מלחא כי סריא, פירוש מלח הוא לשון התקשרות  

במדבר יח,  ) ך הוא שהתקשרות נקרא על שם מלח כמו שכתובשל הצדיק שמקושר באדון כל ברו

ברית מלח עולם, שמלח מרומז על ברית והתקשרות. וכן מבואר במהרש""א בחידושי אגדות, כי   (יט

סריא שלפעמים שסר חס ושלום הדביקות מהצדיק, במאי מלחי ליה, דהיינו שיחזור הצדיק 

תבנו שהתקשרות נקרא על שם מלח. והשיב  להתקשרות ודביקות שלו כאשר היה בתחילה שכבר כ 

בסילתא דכודנתא, פירוש בלבוש שנקרא סילתא כפרש""י. וכודנתא, פירוש דברים חצונים כמו  

שכתב המהרש""א בחידושי אגדות כנ""ל, שמלבוש של חיצונים, דהיינו דברים שיצר הרע מסית להם  

ברי שטות שהמה הבל וריק ויצר הרע  ממנו לוקח לעבוד את ה' כנ""ל שאומר ומה לדברים חיצונים ד

מסית אותו בשביל תענוג רגע מכל שכן שראוי לעבוד אותו ברוך הוא שהוא מקור התענוג אמיתי  

תענוג נצחי. וזהו בסילתא דכודנתא, במלבוש של חיצונים במה שיצר הרע מתלבש עצמו להסיר ממנו  

ירוש האיך שייך לקרוא מלבוש לדברים אני לוקח עבודת ה'. ושאלו אותו ומי איכא סילתא לכודנתא, פ

חצונים. הלא הם כלא היו. לזה השיב להם ומילחא מי סריא, פירוש וכי התקשרות הצדיק חס ושלום  

נפסק גם שנראה שנפסק איזה רגע אף על פי כן נפשו ורצונו וחפצו לעלות למעלה, רק שלפי  

בו ממש שרודף היצר הרע אחריו  גלל כן כיון שהפסק שלו הוא רק לפי רגע דבר שאין (נפסק) רגע

ורוצה לבטל אותו מעבודת ה' גלל כן יתעורר לחזור ולהתלהב לעבודת ה' מהסתת היצר הרע גופא 

במה שמסית אותו לדברי הבל ושאומר מכל שכן שראוי לי לעבוד ה' שהוא מקור תענוג נצחיי כנ""ל  

 " :והבן

  
"Haggadah MiSavi De'vey Atuni 2  אגב שהזכרנו למעלה שאדם לוקח עבודת ה' בקל וחומר

מהסתת היצר הרע, נבאר בחינה אחת שהוא קרוב לבחינה זו שממנו יקח האדם לעצמו יראת ה', ולא  

יראת העונש לבד כמבואר בכל ספרי מוסר שיראת עונש הוא דבר קטן, אפס יש לירא מאדון כל ברוך  

העולמות. ושידע אדם בעצמו כמה ששון ושמחה גורם   הוא יראת הרוממות שהוא אדון כל שליט בכל

בכל העולמות כשהוא עובד ה' כמבואר דברים אלו בארוכה בזוהר הקדוש ובדברי דבותינו ז""ל 

לעולם יראה אדם עצמו כאלו כל העולם חציו זכאי כו' זכה מכריע את כל העולם   (:מ) בגמרא קדושין

אלו על לב אדם כמה יתלהב לב אדם בקרבו שלא יפרד  כולו לכף זכות כו'. ומחמת זה בעלות דברים 

מדביקות ה' אפילו דגע אחת שבעבודה לה' גורם שמחה בכל העולמות ויותר ויותר כמה מעלות טובות  

ישמח ה' במעשיו. ובחינה זו  (תהלים קד, לא) עלינו שהשם יתברך שמח בעבודתינו כנאמר בקרא

השיג מזה שרואה שחס ושלום כשסר מעבודת ה'  שישיג האדם שהשם יתברך שמח בעבודתו יכול ל

ועושה חס ושלום להיפך רצונו כביכול השם יתברך מתרעם כנאמר בקרא כי עונותיכם רבו למעלה 

אם כן קל וחומר בן בנו של קל וחומר בעשות האדם רצונו שהשם יתברך שמח   (עזרא ט, ו) .ראש

פורעניות, ואם מתרעם על דבר עבידה קל  שמדה טובה מדובה ממדת (.סוטה יא) כמאמר רבותינו ז""ל

וחומר במדת הטוב שהוא מרובה שהשם יתבדך שמח ועלז ומתענג בעבודת האדם לו. ובזה ביארנו  

ויאמר משה אל אהרן אמור אל כל עדת בני ישראל קרבו לפני ה'  (שמות טז, ט) הכתוב בפרשת בשלח

עצמיכם לפני ה' לעבודתו מזה גופא, כי כי שמע את תלונותיכם, פירוש קרבו לפני ה' בזה תקריבו 

שמע את תלונותיכם, שידעתם ששומע את תלונותיכם בזה יש לך מוסר לקדב האדם לעבודת ה' שהוא 

הראיה אם שומע תלונות ישראל מכל שכן ששומע התקרבות ודביקות ישראל לה' ושומע כל דבור  

ון שמאמין שהשם יתברך מתענג  שיוצא מישדאל בדביקות בתורה ותפלה ומדות ישרות ומצות. וכי 

ושש ועלז בעבודת ה' ומכריע את כל העולם לכף זכות על ידי מעשים הטובים מתלהב לב האדם  

 " :ומקרב עצמו לעבודת ה' והבן

  
"Haggadah MiSavi De'vey Atuni 3 באופן אחר בארנו השאלה ששאלו מלחא כי סריא  ,

שהתקשרות שנקרא על שם מלח כנ""ל, שהיה להקדוש ברוך הוא התקשרות עמנו בזמן הבית, כי  

סריא שסר בזמן הגלות במאי מלחי ליה, מהיכי מוכח שיחזור השם יתברך להתקשר בנו ולבנות לנו  

את בית המקדש. ומצאתי במהרש""א בחידושי אגדות שכתב גם כן כן. והשיב להם בסילתא דכודנתא,  



 

אם לעוברי רצונו כך לעושי רצונו על   (:נדרים נ ) ש מלבוש החיצונים כנ""ל כמאמר רבותינו ז""לפירו 

אחת כמה וכמה. ואם כן מהחיצונים גופא שרואים שטובת עולם הזה התלבש להם בממון או כבוד  

ושארי דברים ממנו מוכח טובת ישראל לעתיד שיחזוד הקדוש ברוך הוא בנין בית המקדש ולא זז 

ו שחיבב עד עולם דאם לעוברי רצונו כך לעושי דצונו על אחת כמה וכמה. זהו בסילתא דכודנתא  מחבב

מלבושין כנ""ל מוכח טובת ישדאל לעתיד. ואמרו לו ומי איכא סילתא לכודנתא, וכי טובת עולם הזה 

המדומה נקרא בשם לבושין דהלא כל טובתם דק לפי שעה ורגע. לזה השיב ומילחא מי סריא, והלא  

הדביקות שמרומז על שם מלח כנ""ל שהשם יתברך מקושר בישראל לא סר רק לפי המדומה לכם  

שסר לזה אני משיב לכם מטובת עולם הזה שיש להעכו""ם שהוא גם כן הכל ענין המדומה שממנו  

מוכח טובות ישראל לעתיד שאם לעוברי רצונו כך לעושי רצונו על אחת כמה וכמה והשם יתברך 

 " :דחינו ויבנה בנין בית תפארתינו אמן כן יהי רצוןברחמיו יקבץ נ

  
"Haggadah MiSavi De'vey Atuni 4   במסכת מגילה ד' י""ב ע""א בשם א""א המנוה הגאון

זצ""ל שאלו תלמידיו את ר' שמעון בר יוחאי מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל שבאותו הדור  

נו מסעודתו של אותו רשע, אמר להם אם כן שבשושן  כלייה, אמר להם אמרו אתם, אמרו לו מפני שנה

יהרוגו ובכל העולם כולו אל יהרוגו, אמרו לו אמור אתה, אמר להם מפני שהשתחוו לצלם, אמרו לו  

וכי משוא פנים יש בדבר, אמר להם הם לא עשו אלא לפנים כו'. והנה אלו התיבות שאמר ר' שמעון  

יבו לו תלמידו אמור אתה אין פירוש. ועוד קשה, כיון  בר יוחאי לתלמידיו אמרו אתם, וגם מה שהש

שהתלמידים ידעו מה שנתחייבו שונאיהם כו', מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע, אם כן מה שאלו  

לר' שמעון בר יוחאי. ונדאה דהסגנון כך, דהם שאלו אותו לשיטת ר' שמעון בר יוחאי דוקא דאיתא  

מלמד שכפה עליהם ההד כגיגית אם   (שמות יט, יז) ,ההרבמסכת שבת דף פ""ח. ויתיצבו בתחתית 

תקבלו התורה כו', אמר רב אחאי בד יעקב מכאן מודעא רבא לאורייתא. אמר רבא הדור קבלוה בימי  

אחשורוש דכתיב קיימו וקבלו קיימו מה שקבלו כבר. והקשה בתוספות כי הלא רבא סבירא ליה 

וקבלו, קיימו למעלה מה שקבלו למטה. עיין שם    במסכת מגילה דאסתר ברוח הקודש נאמרה קיימו

שתירצו דגרסינן רבה. ועיין שם עוד תירוץ, ואמר א""א מו""ר דרשב""י על כרחך לא סבירא ליה זה 

אמר שמואל אסתר אינו מטמא את הידים.   (.ז) הדרש קיימו למעלה מה שקבלו למטה, דאיתא במגילה

ומשני הגמרא נאמרה לכתוב   (ו הדרש דקיימו וקיבלווהיינ ) והאמר שמואל אסתר ברוח הקודש נאמרה

ולא נאמרה לקרות. ואיתא תו התם, מיתבי רבי מאיר אומר קהלת כו', רבי שמעון אומר קהלת מקולי  

בית שמאי וחומרי בית הלל, אבל אסתר ושיר השירים ורות דברי הבל מטמא את הידים. ומשני, הוא  

עון דסובר מטמא את הידים על כרחך אינו סובר כשמואל  דאמר כרבי יהושע ועיין שם. והנה רבי שמ

דקיימו למעלה מה שקבלו למטה, דמזה הקרא סבירא ליה לשמואל דאינו מוכח רק דנאמרה לקרות  

ולא לכתוב, ואם כן למה מטמא ידים, אלא על כרחך דסובר ר' שמעון כר' אליעזר המודעי דדריש  

ה אפילו לכתוב, ולהכי סבירא ליה לדבי שמעון  כתוב זאת כו', קאי אמגילה, ומשם מוכח דנאמר

דמטמא את הידים, וכיון דסבירא ליה לר' שמעון כר' יהושע דבספר קאי אמגילה, אם כן קרא דקיימו  

וקבלו, למה לי, דהרי כתובה בתורת משה שיהיה מגילה, אם כן בודאי כל דברים הכתובים במגילה  

הכל בדוח הקודש, אם כן קיימו וקבלו למה לי, אלא   וכל מצות הכתובים במצות מגילה לעשות בפורים

 " :על כדחך דקרא אתי לכדדבא הדור קיבלו בימי אחשורוש

  
"Haggadah MiSavi De'vey Atuni 5   והנה המהרש""א והרשב""א שבעין יעקב הקשו כיון

בית המקדש. קודם  דיש מודעא רבה לאורייתא קודם ימי מרדכי ואסתר, א""כ למה גלו ישראל ונחדב

ימי מרדכי ואסתר. וע""ש שתירץ הרשב""א שנתן להם ארץ ישראל בעבור שישמרו את תורתו. 

שארץ ישראל היא מתנה ועל תנאי נתן האל ארץ ישראל שנשמור את תורתו וכמ""ש דוד המלך ע""ה  

שלא קיימו  ויתן להם ארצות גוים בעבור ישמרו תורתו, וכן בית המקדש על תנאי זה נתנה. וכיון 

אבותינו התנאי המתנה של ארץ ישראל ובית המקדש בטלה ועיין ברשב""א. ועתה נבאר שאלו 

תלמידיו את רבי שמעון בן יוחאי מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל כלייה, כלומר שהקושיא מפני 



 

לפי  מה נתחייבו כלייה לשיטת רשב""י קשה קושיא זאת. ואמר להם רשב""י אמרו אתם למה קשה  

שיטתי למה נתחייבו כלייה הלא גם לדבריכם קשה. ואמרו לו תלמידיו, בשלמא לשיטתינו לא קשה  

דא""ל שנהנו מסעודתו של אותו רשע. אבל לדבריך קשה הלא היה מודעא רבה לאורייתא עד ימי  

מרדכי ואסתר. אם כן למה נענשו להתחייב כלייה. בשלמא מתנות ארץ ישראל ראוי לבטלה מישראל  

ן בית המקדש כיון שעל תנאי נתנה לישראל ארץ ישדאל ובית המקדש שיקיימו את התורה. אבל וכ

לכלייה אינם ראוים כיון שיש מודעא רבה עד ימי מרדכי ואסתר שקבלו מאהבה. ואם כן קשה דוקא  

לשיטת רשב""י שהוא סובר זה דקיימו וקבלו, הדדש קיימו מה שקבלו כבר וכמ""ש, אם כן ס""ל  

עא רבה לאורייתא עד ימי מרדכי ואסתר. ויתורץ דקדוק מפני מה נתחייבו שונאיהם של  דיש מוד

ישראל שבאותו הדור כלייה, כלומר לאותו דור עד שלא קבלו התורה מאהבה. ואמר להם רבי שמעון  

בן יוחאי לתלמידיו גם לפי דבריכם ושיטתכם לא יתכן שאם כן בשושן יהרוג כו'. ואמרו לו תלמידיו  

תה. כלומד, תיתי מהי תיתי עדיין הקושיא קיימת בין לשיטתינו ובין לשיטתך וא""ל מפני אמור א 

שהשתחוו לצלם. והתוספות כתבו בשבת ד""ה מודעא רבה לאורייתא , שעל עבודה זרה לא היה 

מודעא מעולם שיהושע כרת עמם בדית על עבודה זרה ואמר מפני שהשתחוו לצלם והוא עבודה זדה 

מודעא דבה כו', ואם כן לא קשה ואפילו לשיטתי ע""כ דבדי א""א מ""ו הגאון ז""ל   ועל זה לא היה

 " :ודפח""ח. ע""כ דברי הרב

  
"Haggadah MiSavi De'vey Atuni 6   מכאן ואילך דברי בנו אנכי הצעיר ודברי התלמיד לוי

 " :יצהק

  
"Haggadah MiSavi De'vey Atuni 7 התוספות במסכת מגילה דף ז' דאיתא  לתר וכו'. קושית

התם, אמר ר' יהודה אמר שמואל אסתר אינה מטמא את הידים, ופריך, למימרא דסבר שמואל אסתר  

לאו ברוח הקודש נאמרה, והא אמר שמואל אסתר ברוח הקודש נאמרה, ומשני נאמרה לקרות ולא  

ב אם כן יקרא בעל פה. וקשה נאמרה לכתוב. והקשו התוספות, כיון דאמר שנאמרה לקרות ולא לכתו

איך פליג שמואל על משנה שלימה דלקמן דף י""ח קראה על פה לא יצא ולשמואל מותר לקרות על  

פה. ויתורץ בעז""ה, דודאי כל אדם מחויב לספר לברך ולהודות להש""י על נס שעושה לו הש""י  

רי""ח, כשמגיע למקום  וכמו שמצינו במסכת ברכות פרק הרואה וכן הוא בש""ע אורח חיים סימן 

שנעשה לו או לאבותיו נס צריך לברך, ואם כן כשקורא המגילה ומפרסם ניסי הש""י בודאי עושה  

מצוה בקריאה זו שקורא במגילה לפרסם ניסי הש""י, אבל זו המגילה אינו עדיין בכלל תורה וכתובים 

דברים להציל מדליקה   שיהא חשוב כאלו עוסק בתורה ולקיים בזה והגית הן לטמא ידים הן לשאר

כגופי תורה עד שיאמר ברוח הקודש שיכנס בכלל הכתובים ולהיות כגופי תורה לכל הדברים. והשתא 

יתורץ קושית תוספות על הגמרא, שמשני אליבא דשמואל שסובר שנאמרה לקרות ולא לכתוב, והקשו 

שיהא בכתיבה ובכתב  איך יכול לקרות על פה זה אינו שבוודאי בזה שנאמרה לקרות נאמרה גם כן 

אשורית ובתפירות גידין הכל נאמרה ברוח הקודש רק שמואל סובר שלענין זה לבד נאמרה ברוח  

הקודש שיקראו אותה בצבור ומתוך הכתב ובתפירות גידין ושארי דיני מגילה הכל כדי לפרסם ניסי  

לקרות בציבור  הש""י, הגם שבשאר ניסא אינו צריך רק לברך וכאן היתה המצוה ע""פ רוח הקודש

מהכתב כתיקונו. תפירה בגידין ושירטוט. אבל לענין זה שיהא המגילה עצמה כגופי תורה ליכנס בכלל  

הכתובים שיהא מכ""ד כתבי קודש שהקורא בה כל השנה יהא כלומד תורה הן להיות המגילה מטמא  

הקריאה יהיה  הידים כקדושת תורה זה לא נאמרה ברוח הקודש, רק זה נאמרה ברוח הקודש דבשעת

כתובה לפניו כהלכתה בגידין ושרטוט ובשאר ימי השנה איננו בכלל כ""ד ספרי הקדוש לטמא את  

 " :הידים וליתר הדברים. ויתורץ קושיא והוא אמת

  
"Kedushot for Purim, Introduction 1 ועתה נבאר קדושת פורים"  

  



 

"Kedushot for Purim, Introduction 2 ים הללו נחלקים על שלשה מצות  והנה ימי הפור

חדשים מה שאין בשום יו""ט. הא', קריאת המגילה. הב', מתנות לאביונים. הג', משלוח מנות איש  

לרעהו. והנה המצוה הד', דהיינו ימי המשתה ושמחה, היא נוהגת בכל יום טוב. והנה היה בזה היום  

לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, ואף שלשה מעלות מה שלא מצינו בימים אחרים. א', הוא הנס שעשה 

שהיה בימים אחרים כגון בפסח אלו הניסים של פסח בשינוי הטבעיים והנס דפורים בתוך הטבעיים.  

והב', קבלת התורה. והג', שראו גדולי ישראל שיכולין לקרוע גזד דין שנגזר למעלה על שהשתחוו  

ה רבינו ע""ה ולאבות העולם, רק על  לצלם. אפס שנחתם בטיט כמבואר במדרש, והודיע אליהו למש

ידי תפלת מרדכי ואסתר ודברי צומות קרעו גזד דין שהיה לרעה ונהפך לטוב מיגון לשמחה ומאבל  

ליום טוב ועל ידי אלו ג' דברים קבעו ג' מצות. וכאשר ביארנו בקדושת חנוכה, שעל ידי המצות פועלין  

י שאומות העולם הרשעים מה ששנאו ישראל  שאלו ההארות יאירו בכל זמן ההארות. וההארה הרביע

למשל לבעל התל ובעל החריץ הם אשר שלח האל בתוך מחשבתו לעשות עם ישראל טובות. ועוד 

שכל רעות נתהפכו לטוב ממעשים הרעים אשר חשב המן הם היו בעצמם טובות כאשר נבאר בפנים 

מגילה, ומתנות לאביונים,  ועל אלו אדבעה דברים אנחנו עושין ארבעה מצות. דהיינו, קריאת ה

 " :ומשלוח מנות, ושתיה ובסומי בפוריא. ואפרשנו בארבעה קדושות בפנים

  
Kedushot for Purim, Kedusha Rishona 1  ונבאר בתחילה מצות קריאת המגילה, וגם נבאר

למה נקראת מגילה בשם מגילה ומברכין על מקרא מגילה ומה היא לשון מגילה. ובתוכם יבואר כמה  

ענינים נוראים. ובתחילה נבאר מאמרים בשבת, ויתורץ קושית תוספות. וזה לשון הגמרא  

מלמד שכפה הקדוש ברוך הוא  א"ר אבדימי בר' חמא (שמות יט, יז) ויתיצבו בתחתית ההר (.פח) דשבת

עליהם את ההר כגיגית ואמר להם אם אתם מקבלין התורה מוטב ואם לאו שם תהא קבורתכם עד כאן  

לשון הגמרא. וזה לשון התוספות, כפה עליהם הר כגיגית, אף על פי שכבר הקדימו נעשה לנשמע, 

יעקב מכאן מודעא רבה  שמא היו חוזרים כשראו האש הגדולה שיצאו נשמותיהם. אמר רב אחא בר 

לאורייתא. אמר רבא אף על פי כן הדר קבלוה בימי אחשורש דכתיב קימו וקיבלו היהודים, קימו מה  

שקיבלו כבר. ז"ל התוספות, תימא לר"י דבמגילה גבי אסתר ברוח הקודש נאמרה אמר רב יהודא אמר  

היהודים, קימו למעלה מה  שמואל אי הואי התם הוה אמינא להו דידי עדיפא מדידהו, קימו וקיבלו 

שקיבלו למטה. ואמר רבא כולהו אית להו פירכא לבר מדשמואל דלית ליה פירכא. והשתא דשמואל  

 :נמי אית ליה פירכא, דרבא גופיה מוקי האי קרא לדרשא אחריתי עד כאן לשונו

  
Kedushot for Purim, Kedusha Rishona 2   ונראה כי צריכין להבין מה שקדמו ישראל

יה לשמיעה האיך עושין קודם ששומעין. אפס נראה לי, כי צריכין להבין על מאמר הגדה אלו  עש

קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה דיינו, וצריכין להבין מה טובה היה בקרבנו לפני הר סיני  

רובי בלתי קבלת התורה. ונראה שאמרו חכמינו ז"ל קיים היה אברהם אבינו ע"ה כל התורה אפילו עי

תבשילין עד שלא נתנה. והנה צריכין להבין מאין ידע אברהם אבינו ע"ה התורה עד שלא ניתנה. אפס  

הנה ידוע, כי הרמ"ח מצות עשה כנגד הרמ"ח אברים הרוחנים, והשס"ה מצות לא תעשה כנגד שס"ה  

מצות עשה  גידים הרוחניים. והמסתכל ברוחניות אברים שלו וברוחניות הגידין שלו הוא משיג הרמ"ח 

ושס"ה מצות לא תעשה. וכמו שאברי הגוף צריכין למזון הגשמיות שלו ולדברים הגשמיים הצריכין  

לכל אבר ואבר, כן האברים הרוחניים צריכין לכל אבר ואבר למצות שלו. וכשם שאברים הגשמים  

מעצמם   אין צריך ללמוד אותם הגשמיות שלהם, כן כל אבר ואבר הרוחנים אין צריך ללמד אותם, כי

משיגים להמצות שלהם. וגם כי האברים הרוחנים החיות שלהם הם בעצמם המצות עשה, והשס"ה  

גידין החיות שלהם בעצמם שס"ה לא תעשה, כי הרוחניות הוא דקות השכל ודקות המחשבה והזדככות  

המחשבות הוא רק המצות. נמצא מי שיש לו התפשטיות הגשמיות כמעמד הר סיני הוא מדובק באור  

שכל שלו במצות עשה ובמצות לא תעשה, כי האור השכל אינו רק לקיים מצות עשה ולהזהר מלא  ה

תעשה. והפונה ממצות עשה ומלא תעשה הוא נקרא כסיל בפי אדון כל החכמים שלמה המלך ע"ה, כי 

אור השכל אינו רק בקיום מצות עשה ולא תעשה והשכל בעצמו אינו רק להזהר מלא תעשה ולקיים  



 

. ולכן קודם שנתנה התורה הקדושה היו יכולים להשיג כל התורה רמ"ח מצות עשה ושס"ה  מצות עשה

לא תעשה, אפס מה שאנחנו אין משיגין התורה מעצמנו ומשכלנו הוא מחמת החומריות אשר הוא מסך  

המבדיל להשיג אור הרוחניות. אמנם מי שיש לו התפשטות הגשמיות והתגברות הרוחניות הוא יכול  

ן שכלו מעצמו התורה, כי הרמ"ח אברים הרוחניים הם בעצמם מצות עשה ושס"ה גידים  להשיג בעי

בעצמם מצות לא תעשה. ולכן אברהם אבינו ע"ה אשר נזדכך החומר שלו השיג מרמ"ח איבריו  

 :ושס"ה גידיו שלו הרוחניות של כל התורה כולו עד שלא ניתנה

  
Kedushot for Purim, Kedusha Rishona 3  וזה אשד יסד בעל הגדה אלו קרבנו לפני הר

סיני כו', כי הנה נודע שבמעמד הר סיני פסקה זוהמתן, כלומר שבהכנת מתן תורה, דהיינו בהגבלות  

העם סביב ובפרישתן שלשה ימים מנשותיהן אשר היו דומין למלאכים ובקרבנות של נערי בני רשראל  

במעמד הר סיני פסקו  (.שבת קמו) ולכן אמרו נזדכך החומר שלהם והשיגו התורה עד שלא ניתנה.

זוהמתן. ולא אמרו במתן תורה פסקו זוהמתן. שבמעמד הר סיני בעצמו והכנתן למתן תורה נפסקה  

זוהמתן, וכיון שפסקו זוהמתן השיגו התורה שהתורה היא הרמ"ח אברים הרוחנים ושס"ה גידים 

וזה אלו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו   הרוחנים ונדבק האור השכל באור מצות כי הוא הכל אחד.

את התורה דיינו, כלומר כיון שקרבנו להר סיני אז פסקה זוהמתן והשיגו את התורה עד שלא ניתנה 

כמו שהשיג אברהם אבינו ע"ה ולכן אפילו לא נתן לנו את התורה דיינו. ועיין באלשיך הקדוש על שיר  

אשר נפסקה זוהמתן והשיגו תורת אלהינו ברוחניות אז השירים, אשר הוא כתב כדברים האלה. והנה כ

מיד חפצם ורצונם היה לקבל את התורה, כי אז מחשבת האדם מאירה שתורת ה' אלהינו הוא חיינו 

ואורך ימינו. אמנם כאשר מחשבת אדם נתעבה ונתגשם אזי אינו מתאוה כל כך לתורת ה' וקשה עליו  

 :לקיימם
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כגיגית אם תקבלו התורה מוטב, הגם שהקדימו נעשה לנשמע, אמנם בעת ההוא היו ישראל זכים  

וברורים וצלולים והשרה עליהם השכינה והיה להם התפשטות הגשמיות, אבל כשמחשבותם לא יהיה 

הם עול מלכות שמים. כי נודע, כי אי אפשר להיות מחשבת האדם זכים וצלולים אז לא יקבלו עלי

תמיד זכה ונקיה כאשר כתב האר"י ז"ל, שאי אפשר לעמוד בתפילה יותר מג' שעות. ומתורץ קושית  

תוספות למה כפה עליהם ההר, הלא כבר הקדימו נעשה לנשמע, שהקדימו נעשה לנשמע שיקיימו בעת  

ה עליהם ויהיו רואין בעין שכלם האיך שכל אבר ואבר חיות שמחשבתם יהיה צלולה ובהשראת שכינ

שלה במצוה הקבועה בה והאבר הרוחני היא המצות והשם יתברך כפה עליהם ההר כגיגית שיקבלו 

התורה ויעשו מצות האל אפילו כשיחזרו ישראל למחשבה עבה וגסה ולא ישיגו את מתיקות התורה  

ואז לא יתאוה לקיים התורה כפה עליהם ההר כגיגית,  ורמ"ח אברים חיות שלהם ברמ"ח מצות עשה. 

שאף על פי כן יקבלו את עול מלכותו עליהם ותורתו ומצותיו אפילו כשיהיה מחשבה גסה ולא ישיגו 

את מתיקת התורה הקדושה, כי טעמי התורה ומצותיו אינם יכולין להשיג, רק ברוחניות השכל  

עולמות טעמים ופרושים מכוסים. כל זה ביארנו וברוחניות העולמות ובעביות השכל ובגשמיות ה

 :בדרושי שבועות ובמתן תורה
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עתים שונות, עת רצון, אשר השם יתברך מנהיג עולמו בחסדו הגדול ומשנה הטבעיות ומשפיע טובו  

בע לעמו בית ישראל אשר בהם מתפאר השם יתברך והוא התגלות כבוד  בהתגלות שלא כדרך הט

מלכותו עלינו. ויש הסתרת פנים חס ושלום אשר העולם מתנהג בטבע. והנה בעת התגלות כבוד  

מלכותו על עמו בית ישראל אשר בהם מתפאר ומנהיג עולמו לרומם קרן עמו בית ישראל שלא כדרך  

יכר מלכותו לעין כל, אזי בודאי לב כל בני אדם יתלהב לעבוד את הטבע ועושה עמנו ניסים ונפלאות ונ

ה' אלהינו הבורא ברוך הוא, כי רואין כבוד הדר מלכותו וראוי לעבוד את הבורא ברוך הוא, כי הוא  

רב ושליט. אמנם כאשר מלכותו מכוסה והעולם מתנהג על פי הטבע אזי אין הלבבות מתלהבין  



 

הניסים והנפלאות והבאר והמן וענני הכבוד אזי התלהבו לעבוד את  לעבודתו. והנה במדבר ראו הדור

מלך רב ושליט וענו ואמרו כל אשר דבר ה' נעשה ונשמע, וכפה עליהם ההר כגיגית שאפילו בעת  

שהעולם יתנהג על פי הטבע ויפסקו הג' מתנות הבאר, ומן, וענני הכבוד, ויאכלו מעבור הארץ אזי  

ורעות מקטן ועד גדול הכל ממנו יתברך שמו ומלכותו בכל משלה  יאמינו שכל הטבעיות וכל המא

וצריכין לקיים את התורה אפילו כאשר מלכותו בהסתר פנים, ועל זה כאשר יתנהגו העולם על פי  

הטבע כפה עליהם ההר כגיגית ואמר אם תקבלו התורה מוטב. ולדורות שידע האל ברוך הוא שיתנהג  

הר כגיגית. ויתורץ קושית התוספות למה כפה עליהם ההר העולם על פי הטבע אז כפה עליהם ה

כגיגית, כיון שכבר הקדימו נעשה לנשמע. ולפי דברינו יתכן שהוא לדורות שיתנהגו העולם והמזון על  

פי הטבע. שידע האדם שאין שום דבר קטון או גדול זולתו יתברך שמו. ונמצא יתורץ קושיות  

הוא, שהוא לדורות אפילו כשיתעבה ויתגשם מוחין  התוספות על פי שני אופנים. אופן אחד 

והמחשבות. ואופן השני, לדורות אפילו שיתנהגו העולם בטבעיות יקבלו התורה ויעשו מצות הבורא  

יתברך שמו. והוא הכל אחד. שזה בעולם, וזה בנפש, כידוע בספר יצירה שהכל נברא בעולם שנה 

רוך הוא בשכל גבוה אזי מלכותו נתגלה בעולם  נפש. וכשעמו בית ישראל עובדין את הבורא הכל ב

 :ועושה עמנו ניסים ונפלאות עד אין מספר
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שהקשו דלמדו חכמינו ז"ל דהדר קיבלו בימי אחשורוש מקימו וקבלו, ובמגילה למדו מקימו וקבלו  

ש נאמרה. והנראה דהא בהא תליא, דהנה צריכין להבין דרש"י פירש דהדר קיבלו  דאסתר ברוח הקוד 

בימי אחשורוש מאהבת הנס, למה היה זה הנס של מרדכי ואסתר חביב עליהם מכל הניסים שנעשו  

להם לישראל, והלא ביציאת מצרים ראו קריעת ים סוף ועשר מכות וכל הניסים והנפלאות. ונראה  

ר"י פתח לה האי  (.יא) ה יצא ראשונה, שאמרו חכמינו ז"ל במסכת מגילהויתבאר כמה מאמרים וז

אימתי ראו כל אפסי ארץ את ישועת   (תהלים צח, ג) פתחא ראו כל אפסי ארץ את ישועת אלהינו

, בימי מרדכי ואסתר. וגם כאן קשה, למה בימי מרדכי ואסתר ראו כל אפסי ארץ את ישועת  אלהינו

אלהינו, והלא היה ניסים יותר מימי מרדכי ואסתר כגון קריעת ים סוף ויציאת מצרים ושמש וירח דום  

אמנם  (בראשית מח, יט) בימי יהושע שמקרא מלא נאמר על הקמת שמש וירח וזרעו יהיה מלא הגוים

אה, כי כבר ביארנו בדרושי חנוכה, כי יש שני מיני ניסים. אחד, ניסים נגלים. ואחד, ניסים נסתרים.  נר

נסים נגלים, הוא קריעת ים סוף ויציאת מצרים אשר נגלה לעין כל נסים ונפלאות שנשתנה הטבעים.  

טבעים. ויש נסים נסתרים , כמו בימי מרדכי ואסתר שלא היה שנוי הטבעים, רק הנס היה בתוך ה 

ואמר אדמו"ר הגאון בצ"ק מ"ו דוב בעריש זצ"ל, שלכן נקראת אסתר, שהיה הנס בהסתר בתוך 

הטבעים עד כאן אמר מורי ורבי זלה"ה. והנה הנס אשר הוא בשינוי הטבעים כמו י' מכות דיציאת  

ים  מצרים הטבעים נתחלפו ונשתנו, והנס דבימי מרדכי ואסתר הטבעים לא נתחלפו ונשתנו והיו הטבע

 :בתקפם ובקיומם
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נקראים בשם ארץ. והדברים שהמה למעלה מטבעים נקראים בשם שמים. כמאמר חכמינו ז"ל קורא  

וש  לשמים ממעל, זו נשמה. ולארץ מתחת, זו הגוף. כי הדברים הטבעים בשם ארץ מכונים. וזה פיר 

ראו כל אפסי ארץ את ישועת אלהינו. אפסי, הוא לשון התחזקות. וזה פירוש ראו כל אפסי ארץ, הוא  

התחזקות הטבעים והטבעים המה בתקפם ובקיומם ולא נשתנו מכמות שהיו. ואמרו חכמינו ז"ל אימתי 

כי אפסי   היה זה, כי בכל זמן וזמן היה הנסים בשינוי טבע כמו ביציאת מצרים ולא היה אפסי ארץ.

ארץ, מורה על לשון חוזק הטבעים. כי אפסי, לשון חוזק. וארץ, מורה על הטבעים. ואמרו חכמינו ז"ל  

זה היה בימי מרדכי ואסתר זה הנס דפורים שהיה בתוך הטבעים ולא היה בהם שום שינוי כנ"ל דעת  

ת התורה הקדושה חכמינו ז"ל. והנה על פי פשוטה א"ש. כי לכן היה הנס גדול אשר מאהבתם קבלו א 

כיון שהנס היה בטבעים אשר בה מלכותו מכוסה לכן הוא נס גדול, כי דרך משל הוא למלך אשר בא  

ברוב חייליו ומנצח את המלחמה אין כל כך פלא כמו שהמלך בא לפעמים ביער יחידי בלא כלי 



 

ין שלו ורואין  מלחמתו וחיילותיו אינם עמו והוא מנצח בגבורתו לבדו וגם דומה למלך כשבאין לפלטר

גדולתו והאיך משרתיו ועבדיו עושין רצונו ומפחדין ממנו ובושין מפניו ואין כל כך חידוש כמו שהמלך 

ביער יחידי ואיננו לבוש בלבושי מלכות וחייליו אינם עמו ומפחדים ומתביישין ממנו זה נפלא גדול, כן  

א עושה משמי שמים וכל צבאם הדבד הזה כשהקדוש ברוך הוא משנה הטבעים ונראה מלכותו אשר הו

אינו כל כך פלא, כי מי שבראם יכול לשנותם, אבל אם עושה נסים בטבעים ומלכותו בהסתר ואף על  

פי כן עושה פלאים כמו בימי מרדכי ואסתר הוא פלא גדול. ולכן גדלה הנס כל כך בעיני ישראל עד 

ה בימי מרדכי ואסתר. ומקודם  שקבלו את התורה ונראה מפנימית הדבר שלכן קבלו את התורה מאהב

נבא, כי לפ"ד יתכן שנקראת מגילה בשם מגילה, כי בדברים הטבעים מלכותו בהסתר ומכוסה הנהגת 

יתברך שמו. אמנם כאשר השם יתברך עושה נסים ונפלאות בתוך הטבעיים ומראה לעין כל בדברים  

זרוע רשעים מצפים לשפוך  הטבעים חבתו לעמו בית ישראל. והנה מה שהיה מכוסה הנהגותיו והיה 

דם נקי על פי טבעים, כי הנהגת הבורא בדוך הוא מכוסה בתוך הטבעים עכשיו על פי הנס של מרדכי  

ואסתר נתגלה שגם בתוך הטבעים הוא משבר ומכלה ומכרית זרוע רשעים ונגלה אם חפץ ה' גם  

המן הרשע. ונמצא  בטבעים הוא משבר ומכרית ומגדע זרוע רשעים כמו שהכרית על פי הטבעים את

כאשר ניתלה המן וי' בניו ומפלתן בתוך הטבעים שזה המפלה היה בתוך הטבעים נתגלה שגם בתוך  

טבעים שהיה מלכותו והנהגותיו מכוסה ובהסתר עכשיו יתגלה מלכותו והנהגותיו אפילו בתוך הטבע.  

ותו היו עד כאן בתוך  וזה שם מגילה, כלומר שנתגלה מעשיו מה שהיה עד כאן מכוסה שהנהגותיו ומלכ

 :הטבעית מכוסה עכשיו מגולה. וזה שם מגילה שנתגלה מה שהיה מכוסה
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מאהבת הנס, וקשה הלא יציאת מצרים היה הנס יותר גדולה.   קיבלו עליהם בימי אחשורוש ופירש"י

אפס כי מה שכתבנו למה כפה עליהם ההר כגיגית הלא כבד הקדימו נעשה לנשמע. וכתבנו שהקדימו 

נעשה לנשמע, היינו בעת ניסים ונפלאות דיציאת מצרים וקריעת ים סוף וגם הפרנסה שלהם היה בנס,  

ההר כגיגית אפילו אחר שיתנהגו העולם בטבע יקבלו את עול   דהיינו הבאר ומן וענני כבוד וכפה

מלכותו עליהם עול תורתו ומצותיו ומאמינים שכל הטבעים מקטן ועד גדול הכל בהשגחתו יתברך שמו  

כמ"ש לעיל. ולכן אמר הדר קבלוה בימי אחשורוש, שראו זה בחוש מפלת המן הרשע שאפילו בתוך  

תגלה וראו זה הדבר בנס בימי מרדכי ואסתר שהבורא ברוך הוא  הטבע מלכותו בכל משלה והנהגותיו נ

מלכותו בכל משלה לכן קיבלו עליהם מאהבה את התורה שראו שאפילו בתוך הטבעים הוא מושל בכל  

שעל זה כפה עליהם ההר כגיגית שיאמינו בה' שאפילו בתוך הטבע מלכותו בכל משלה. ואבאר לך  

שדרשו חכמינו ז"ל קימו וקבלו, קימו מה שקבלו כבר, היינו   יותר למה קבלו התורה. והנראה, כי מה

שעל ידי מצות קריאת המגילה שקראו בשנה ראשונה את המגילה זכו שקבלו תורה וקרא דייקא הכי  

קימו וקבלו היהודים כו', להיות עושים את שני הימים האלה. ואם קיימו וקבלו הוא על קבלת התורה,  

כו', אלא שעל ידי קריאת המגילה ועשיית המצות פורים קבלו התורה   אם כן האיך שייך להיות עושין

 :מאהבה
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למכתב בתחלה קבלו ואחר כך וקיימו. ולפ"ד יתכן, דבתחילה קיימו וקראו המגילה ואחר קריאת  

התורה, כי סגולת קריאתה שיזדככו הטבעים וכיון שנזדככו הטבעים  המגילה בשנה ראשונה קבלו את 

הוא הגשמיות קבלו את התורה מאהבה וכמ"ש, וכיון שראו שבזכות קריאת המגילה מקיימין את  

התורה לכן קבעו אנשי כנסת הגדולה לקרא המגילה בכל שנה ולא יעבור לכן קיימו ואחר כך קבלו,  

בלין התורה על ידי קריאתה קבלו להיות הקריאה חק ולא יעבור.  וכיון שראו כח קריאת המגילה שמק

וכן משמע ברש"י במגילה ובמסכתא מגילה שבתחלה בשנה הראשונה קראו כך המגילה ובשנה  

השנייה קבעוה לדורות. ומה שעל ידי קריאת המגילה זכו לקבל התורה ולא על ידי לימוד שאר התורה  

 :באד לך קצת באריכותשקראו בתודה לפני ימי מדדכי ואסתר א
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הוא הגורל וכי עיקר הנס היה הגורל. והנה להוי ידוע שלמעלה מן הטבע הוא הכל אחדות ואין רואין 

ירה לעשות  שם רק מלכותו יתברך שמו רק למטה בעולם הטבע שם שליטת החיצונים ויש שם בח

רצונו יתברך שמו או חס ושלום לעבור רצונו. והנה אם אין רק דבר אחד אינו שייך גורל, רק אם יש  

שני דברים דומים זה לזה מי שבורר לו דבר אחד שייך גורל. שגורל אינו רק הבורר אחד משני דברים 

לה' וכו'. ונמצא עולם   הדומים זה לזה. לכן בעולם הזה אשר מלכותו והנהגותו מכוסה שייך גודל אחד

הטבע נקרא עולם הגורל, רק אנחנו עמו ישראל ה' מנת חלקינו וגורלינו, אבל למעלה ששם אחדותו  

על רוח סערה שהוריד דוד לארץ   (:יב ) נראה ואין רואין רק מלכותו יתברך שמו כמו שאמרו בחגיגה

לכן הנס דפורים שהיה בתוך הטבעים ששם שליטת   (תהלים ה, ה) 'ולא בשמים משום לא יגורך רע כו

החיצונים והבחירה נתנה שייך שם גורל כמ"ש, ולכן עולם הטבע הוא עולם הגורל נקרא פורים על  

לכן הנס דמרדכי ואסתר נקרא שם הפור הוא הגורל שהיה בתוך הטבעיים ששם גורל הוא הבחירה, 

פורים והוא יעשה עמנו נסים ונפלאות נסים נסתרים ונסים נגלים ויקוים בנו כימי צאתך מארץ מצרים  

אראנו נפלאות. למה קבלו התורה אז, כי הנה צריכין להבין למה חיוב לקרות מגילה יותר מכל התורה  

גילת אסתר אשר נאמרה ברוח הקודש על כולה. והתורה שנתנה למשה בסיני אינו כל כך חיוב כמו מ 

ידי מרדכי ואסתר, וגם כי יציאת מצרים הוא חיוב לקרות מן התורה יכול לאומרו בכל לשון, ולא כן  

קריאת המגילה דכמה דברים מעכבין בה כגון למפרע וקראה על פה ותרגום ובכל לשון ובכל התורה  

וכתיבות כמה שמות הקדושים ברוך הוא  שנתנה בקולות וברקים וכתיבות מצות הבורא ברוך הוא 

והגית בו   (יהושע א, ח) איננו כל כך חיוב כמו מקרא מגילה, וגם כי חייב אדם ללמוד תורה כמאמר

יומם ולילה. אמנם יכול לשנותו בכל לשון שירצה ובהרהור דברי תורה אדם יוצא לא כן חיוב קריאת 

ת התורה אז, כי הנה ידוע שכל העולמות  המגילה שכמה דברים מעכבין בה. והנראה למה קבלו א

שלמעלה שהוא עולם המלאכים ועולם השרפים וחיות ואופני הקודש צורתן הרוחניות כדמות התורה  

הרוחניות וכדמות מצות הרוחניות. ועיקר חיותן הוא מתורה ומצות כמו שאיתא במדרש אז ראה 

הבורא בדוך הוא בתורה ובדא העולמות.  ועיין במדרש, שראה  (איוב כט, כז) ויספרה הכינה וגם חקרה

והנה גם בעולם התחתון הוא עולם הזה עולם הטבע עיקר החיות גם כן מהתורה ומצות ואהבה ויראה  

את הבורא ברוך הוא יתברך שמו. אפס, כי בעולם העליון הוא עולם השרפים וחיות ואופני הקודש  

ה ובעולם הזה הוא עולם הטבע החיות  החיות הוא השכליות של עבודת הבורא ברוך הוא הוא מגול

שבו שהוא התורה והמצות. ועבדות הבורא ברוך הוא מכוסה, כי הוא מדור להחיצונים. וצפון אור  

 :בתוך החושך
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חילא ורחימא אזי מאיר על נפש העוסק בתורה  עצמינו באורות הרוחנים, ולכן העוסק בתורה לשמה בד

אורות הרוחניות שבתורה אשר הוא עוסק בה ונתמלא הנפש באהבה ויראה את שמו הבורא ברוך הוא 

יתברך שמו ובשמחת האל יתברך שמו. לכן העוסק בתורה ובמצות נתמלא הנפש מאהבה ויראה את  

פי שמות המלאכים והיכלות העליונים  שמו יתברך ומלא שמחה, כי כן הרוחניות של תורה הוא צרו

אשר המה מלאים אהבה ויראה את הבורא ברוך הוא יתברך שמו ושם שורש השמחה כמאמר  

עוז וחדוה במקומו. וכן צרופי שמות של המגילה הוא החיות והשכליות של עולם   (דהי"א טז, כז) הכתוב

ם הטבע לכן בעת קריאת  התחתון שהוא עולם הטבע, כי היה הנס בתוך הטבע מוכח שנתקן עול

המגילה מתנוצץ ומאיר באיש הישראל הקורא המגילה החיות והשכליות ואהבה ויראה לשמו יתברך 

ברוך הוא מה שיש בעולם הזה הוא עולם הטבע. לכן צריך לקרות המגילה. והוא יותר חיוב מדברי 

ורה לשמוע מקרא  מכאן סמכו של בית רבי מבטלין תלמוד ת  (:ג) תורה כמו שאיתא במסכת מגילה

מגילה, וגם לא מצינו חיוב מן התורה לקרות מן הספר תורה אשר כתובה כתיקונה כמו שמחויבין  

לקרות המגילה אשר היא כתובה על הספר אשורית ובדיו, שעל ידי קריאת המגילה נזדככו כל  

השמות  הטבעיות, כי ההוגה בו תוך הספר הכתובה כתיקונה על הספר ובדיו מתנוצץ כל האורות ו

שבתוכה והצרופי השמות שבתוכה והאורות והשמות והצירופים שבתוך המגילה המה החיות  



 

והשכליות של עולם הזה עולם הטבע כהחיות והשכליות של כל העולמות כדאיתא במדרש, שכמו  

שבאדם יש רמ"ח אברים, כן יש בארץ. לב הארץ, עין הארץ, ערות הארץ, עיין שם. והרמ"ח איברים  

של אדם הוא רמ"ח מצות עשה, ושס"ה גידים הרוחנים הוא שס"ה לא תעשה כן בעולם  הרוחנים 

הרוחניות שבה הוא רמ"ח מצות עשה ושס"ה לא תעשה, שמקיימים בני אדם. ולכן כיון שהצירופי  

שמות והאורות של מגילה הוא החיות והשכליות של עולם הטבע המה בודאי השס"ה לא תעשה ורמ"ח  

ת עשה ולא תעשה המה החיות של כל העולמות והצרופים והשמות והאור של  מצות עשה, כי המצו 

מגילה המה הרמ"ח מצות עשה ושס"ה לא תעשה של הטבע, כי כן הנס דמגילה היה בתוך הטבע 

כמ"ש, לכן האורות והצידופים ושמות של מגילה הוא החיות של עולם הטבע. דהיינו הרמ"ח מצות  

היא של עולם הטבע כמו שהנס דפורים היה בתוך הטבע כמו  עשה ושס"ה לא תעשה של עולם הזה

 :שביארנו
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  הגשמיות של הקורא והצרופי שמות שבה מאירין בהקודא את המגילה ומזככין את הגשמיות ומאירין

שכל הגשמיות החיות שבה הוא קיום התורה והמצות, ומי שקראה בכוונה אחר קריאתה נתמלא הנפש  

שמחה ורצונה לקיים מצות התורה שלא לעבור על שס"ה לא תעשה, וגם כל הטבעים של עולם נתקנו  

ומלבד שנתקן הגשמיות של הקורא המגילה נתקן עוד הטבעים של כל העולם כלו כמאמר חכמינו ז"ל  

נברא כל העולמות אלא בשביל ישראל, זכה מכריע את כל העולם כלו לכף זכות. ולכן אחר קריאת   לא

המגילה שנזדככו עולם הטבע ומאיר בעולם האיך שעיקר קיומה הוא מדברי תורה, וכיון שישראל  

קורין את המגילה מאיר בהן הצרופי אותיות והשמות של המגילה שהוא החיות של עולם התחתון  

טבע האיך שתלוין בתורת האל ברוך הוא ובמצותיו. לכן אחר קריאת המגילה מקבלין ישראל  עולם ה

עליהם עול תורה ומצות מאהבה, ולא כן בקריאת שאר התורה, כי התורה שנתנה מהר סיני הוא מורה  

על עולמות העליונים לכן בעת שחזרו להגשמיות מודעא רבה לאוריתא, אבל במגילה כיון שנזדככו גם  

ם הטבע, כי הנס היה בתוך הטבע לכן הדור קבלוה בימי אחשורוש, ואחר שקראו המגילה ונזדככו  עול

 :עולם הטבע כמ"ש לעיל
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יותר מדברי תורה, כי לא מצינו חיוב בדברי תורה, רק פרשת זכור, וגם אמרו במגילה מבטלין תלמוד 

תורה לשמוע מקדא מגילה. ולפי עניות דעתי יתכן שכתבנו שקריאת המגילה גורמת שעל ידי קריאתה  

אדם בחינת נשמת מרדכי ואסתר לכן חיובה גדול  מקבלין עול תורה. וכמו שבימי אחשורוש מאיר על ה

עד מאד. ושפיר אמרו מבטלין תלמוד תורה לשמוע דברי מגילה. הגם שגם בדברי תורה בה יראה 

ומקבלין עול תורה. אמנם כבר כתבתי שהתורה בעולמות העליונים כשבא בגשמיות מודעא רבה 

המגילה שמזדכך עולם הטבע וסגולתה  לאורייתא. לכן כפה עליהם ההר כגיגית. אבל סגולת צדופי 

להקורא שיקבל עול תורה אפילו כשאדם הוא בגשמיות שכשם שהנס של המגילה בתוך הטבע כך 

צרופי שמות שלה. והקוראה הוא הזדככות הטבעיות והגשמיות לכן הקורא אפילו הגשמיות שבה  

י לבטלה עבור מקרא מגילה מקבל עליו עול תורה ולכן הוא חיוב יותר מדברי תורה וסמכו של בית רב

 :ולכן הקורא למפרע ובכל לשון לא יצא, וגם צריך לקרותה בספר ובדיו
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המצות הכתובים בספר תורה ובין אורות המצות הכתובים במגילה. כי בספר תורה באתגליא כל 

ך לעבוד את הבורא ברוך הוא ולקיים מצותיו ובמגילה אף על פי שבאורות והצרופים  הדבדים האי

והשמות של מגילה נרמזו הרמ"ח מצות עשה והשס"ה לא תעשה, אבל באתגלייא איננו מוזכר בתוכה 

שום מצוה. אפס באורות ובאותיות ובצרופים מרומז החיים של עולם הטבע כמו הנס שהיה בתוך  

התורה. וטעם הדבר שהתורה שהוא בעולמות העליונים ועל השמים כבודו ושם הטבעים המה מצות 

אלהותו באתגליא לכן גם מצות הבורא ברוך הוא ועבדות שלו שם באתגליא , אבל במגילה שהוא 



 

מרומז על עולם הזה עולם הטבע ובעולם הזה עולם הטבע אלהותו ומלכותו בהסתר לכן גם מצות  

, רק על ידי צרופים ואורות קבעו מדדכי ואסתר האורות של התורה  הבורא ברוך הוא בתוכו בהסתר

שבעולם הטבע. והקורא את המגילה בלשון שקבעו מדדכי ואסתר נפשו תאבה וחמדה לקיים מצות  

התורה הקדושה, כי נתקשרה נפשו בשכל של מרדכי ואסתר אשר קבעו במגילה. ומצינו בדברי 

מו שאיתא במסכת עדיות ומובא במסכת שבת דף ט"ו ע"א,  חכמינו ז"ל חייב אדם לומר בלשון רבו, כ

כי האומר בלשון עצמו אינו מתנוצץ בו, רק שכל עצמו. והאומר בלשון רבו אזי האדם האומרו  

מתנוצץ בו שכל של רבו, לכן בכאן צריכין שיתנוצץ השכל של מרדכי ואסתר אשר כתבו וקבעו והם 

שהחיות של עולם הטבע הוא התורה והמצות, וכיון  כתבו וקבעו בו שצרופי אותיות יש בהם האיך 

שקורא את המגילה מתנוצץ בו זה השכל של מרדכי ואסתר שקבעו במגילה שהוא קיום התורה  

והמצות, לכן אחר קריאת המגילה מקבלין עול של התורה ומצות כמאמד חכמינו ז"ל הדור קבלוה 

עוה מרדכי ואסתר לכן צריך לקרות  בימי אחשורוש, לכן צריך לקרותה בלשון הקודש בלשון שקב

המגילה בלשון הקודש ולא למפרע רק בלשון שקבעוה מרדכי ואסתר כדי שיתנוצץ בישראל הקוראים  

אותו השכל של מרדכי ואסתר שקבעוה, דהיינו קיום התורה והמצות כמו שכתבנו שמשום הכי חייב  

ה מגולים כיון שהוא בעולמות  אדם לומר בלשון רבו. לא כן בתורה הקדושה אשר מצותיה ועבודתי

העליונים כאשר ביארנו לעיל לכן הלומד בכל לשון קיים מצות והגית בו יומם ולילה. אמנם מצוה מן  

המובחר ללמוד בלשון של משה רבינו ע"ה או של התנאים כדי שישאיר בו שכל יותר גבוה, דהיינו 

 :השכל של משה רבינו ע"ה או של התנאים
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והוא יותר גבוה משכל של רבו והוא הלומד מתוך הספר. כי אותיות מחכימות, כי הרואה באיזה דבר 

הוא מתחבר את עצמו בדבר הרואה אותו והמביט באותיות הוא מחבר את עצמו באותיות התורה  

ה קא נחתי. ודע אותיות הכתובים בתורה העשויה ונכתב כתיקונה  הקדושה ואותיות התורה ממקום גבו

על הספר ואשורית ובדיו ותפירה בגידין הוא בדוגמא של מעלה והוא חלק אלהי ממעל, כי אותיות  

התורה המה כלים למדות של מטה וכמו שכתב בעץ חיים, שאותיות המה כלי ספירות ואותיות המה  

אלהי ממעל. לכן הלומד מתוך הספר תורה הכתובה כתיקונה  נשמות ישראל אשר נשמות ישראל חלק

אזי מדבק את עצמו בחלק אלהים והוא בא בסוד אלהים, כי מאיר עלינו אותיות התורה המביט בה  

ונתחבר במדת העליונים ונתחבר נפשו בסוד שבה ובצירופי השמות שבהן לכן במגילה הסוד שבה 

החיות שבה הוא יסוד התורה והמצות, כי הנס של   והצרופים שיש בתוכה הוא האיך שעולם הטבע

מרדכי ואסתר היה בתוך הטבע כמ"ש. לכן צריך לקרות במגילה הכתובה כתיקונה על ספר ובדיו  

ותפידה בגידין מאיר צרופים ההמה ומקבלין אחר קריאתה עול התורה והמצות. ולכן במגילה כיון 

קבעו בה מרדכי ואסתר קיום התורה כמ"ש  שקיום המצות הוא מכוסה, רק שבצרופים ואורותיהם  

והוא הפנימית של מגילה, לכן צריך לקרותה מתוך המגילה הכתובה כתיקונה על הספר ובדיו כדי  

לדבק את עצמו בפנימיותה וכמ"ש לכן הוא יותר חיוב לקרות מהתורה, כי הקורא בתורה מתחבר את  

ות מודעא רבה לאורייתא ובמגילה הוא עצמו באורות העליונים שבתורה ומצות ואחר שבא אל הגשמי

האודות שבעולם הזה שבתוך הטבע ועל זה אין מודעא רבה וקבלוה מאהבה וכמ"ש ועוד נבאר לקמן  

 :אם ירצה השם

  
Kedushot for Purim, Kedusha Rishona 16   ומעתה מתורץ קושית התוספות מה שהקשו

ורוש דכתיב קימו וקבלו, קיימו מה שקבלו על הא דאמר רבא מכאן מודעה רבה הדר קבלוה בימי אחש

כבר. והקשו התוספות, הלא רבא סבירא ליה כשמואל דקימו וקבלו, דאסתר ברוח הקודש נאמר. ולפי  

מה שכתבתי יתבאר דחדא מכלל חבירתה אתמר, דהא דאמר שמואל דאסתר ברוח הקודש נאמרה,  

המגילה יותר מספד תורה. וביארנו,  היינו דנאמרה לקרות. והנה כתבנו למה באמת מחויבין לקרות 

דעל ידי קריאת המגילה מאיר עלינו ההארה לקבל עול תורה ומצות לכן חיוב קדיאת המגילה גדולה  

עד מאוד שמקבלים על ידי קריאתה עול תורה ומצות, אם כן מוכח דעל ידי קריאת המגילה הסוד שבה  



 

י אחשורוש, ואם כן מוכח מקימו וקיבלו  הוא קבלת עול תודה ומצות ומוכח ממילא דהדור קבלוה בימ

 :תרתי דמטעם דהדוד קבלוה בימי אחשורוש, גלל כן מחויבים לקרות המגילה והוא נכון
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מוזכר שום שם הויה ושום שם משמות הקדושים בפירוש רק בראשי תיבות ובסופי תיבות כמוזכר  

בדברי האר"י ז"ל, וכגון יבא המלך והמן היום, ראשי תיבות הויה. וכל זה איננו שוה לי, סופי תיבות  

גתו מכוסה ולכן אין שום שם במגילה, כי בטבע הויה, וכן כולם. כי הנס היה בתוך הטבעים הנה

הנהגותיו מכוסה, רק על ידי הנס דמרדכי ואסתר רואין שיש עילת כל העילות המנהיג עולמו ומרים  

תפארת ישראל ומשפיל ומכרית קרני רשעים, אבל אין רואין מלכותו כמו למעלה כמאמר  

שעל ידי הנס ניכר שיש עילת כל העילות  ה' בשמים הכין כסאו. ולכן כיון  (תהלים קג, יט) המשורר

המנהג עולמו בחסד וברחמים ובמשפט לכן בראשי תיבות וסופי תיבות יש כמה שמות כמוזכר בדברי  

האר"י ז"ל. אפס כיון שאין רואין מלכותו לכן אין בו באתגליא. וגם כיון שרואין על ידי נסים נסתרים  

ל שם היוצא מראשי תיבות וסופי תיבות הוא מכמה  והנס צריך להיות מכמה דברים ומכמה סיבות. וכ 

תיבות, כלומר שרואין מלכותו מהסיבות שהיה בימי מרדכי ואסתר והסיבה שהיה בימי מרדכי הוא  

מאיזה ספור מעשה וספור מעשה בא מכמה תיבות לכן בא השם בראשי תיבות וסופי תיבות מכמה  

וזכו', כי בפני עצמו אין רואין אותו בטבע והוא  תיבות. אבל שם בפני עצמו הוא תיבה מיוחדת איננו מ

דק ועמוק. וגם נראה, כי השם יתברך הוא ראשון והוא אחרון והוא בגו עלמין. וזהו שאמר אני ראשון  

ואני אחרון ומבלעדי אין אלהים, אני ראשון ואני אחרון, להורות שהוא ראשון ואחרון. ומבלעדי אין  

שהוא ראשון ואחרון נתגלה על ידי נסים ונפלאות שעושה בעולמו  אלהים, להורות שהוא בגו עלמין. ו 

כרצונו וכרצון בית ישראל שמשנה אותה וכופה את עולמות לעשות רצונו אז ניכר שהוא ראשון  

ואחרון ומבלעדיו אין אלהים שהוא בגו עלמין זה הוא כשהעולם כמו שהוקבע בה לא על ידי נסים. 

 :ו ואורו מתלבש בעולמות וזהו סוד בגו עלמיןולכן אמר בגו עלמין שכב"י בהירות 
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ראשון ואחרון ומבלעדו אין אלהים ושגם כשהוא מתלבש בתוך העולמות ומתנהגין כמו שהוקבע בהן 

מלכותו. וזה שאמר בגו עלמין. אבל בעולם הטבע כשהוא עושה נסים ונפלאות   בתחלת בריאותן רואין

רואין שהוא ראשון ואחרון. אבל כשהוא מתלבש בעולם והוא בגו עלמין בתוך עולם הזה כב"י מלכותו  

נסתר וראשי תיבות וסופי תיבות של התיבות הוא סוד אני ראשון ואני אחרון ומבלעדי אין אלהים, 

ן הוא סוד התיבה עצמה. ולכן במגילה שהוא להורות שנתקן עולם הטבע כאשר כתבנו  שהוא בגו עלמי

ושם מלכותו נסתרה לכן אין בו שמות שאינם נמחקים. אבל על ידי נסים ונפלאות ניכר שהוא ראשון  

ואחדון לכן יש בו שמות בראשי תיבות וסופי תיבות, כי ראשי תיבות וסופי תיבות שהוא אני ראשון  

ון, שהוא סוד נסים ונפלאות ועל ידי נסים ונפלאות ניכר אלהותו לכן יש שמות בדאשי תיבות  ואני אחר

וסופי תיבות. אבל התיבה עצמה שהוא סוד ומבלעדי אין אלהים, שהוא בגו עלמין בעולם הטבע אין 

ניכר מלכותו ואלהותו, לכן אין במגילה שום תיבה מיוחדת לשמו יתברך שמגילה מרומז על עולם  

 :עהטב
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בקראו ובשמוע המגילה שמעתה מקבל עול תורתו ומצותיו כמאמר חכמינו ז"ל קיימו מה שקבלו כבר.  

וכפי אשר ביארנו לכן יכין את עצמו מה שחלף ועבר אין. ומעתה הוא מקבל עליו עול תורתו ומצותיו  

וא  יתברך שמו לכן אמרו בזוהר הקדוש יום כפורים שהוא כמו פורים, כלומר שהארת יום כפוד ה

ולקחתם לכם ביום  (תנחומא אמור כב) מטוהד וחושבנא מכאן ולהלאה כמו שאמרו במדרש

ראשון לחשבון עונות, כי העיקר האורות יום הכפורים לקנות לב חדש לעבוד   (ויקרא כג, מ) הראשון

אותו כמו שתיקנו למען נחדל מעושק ידינו ונשוב לעשות חקי רצונך כן בפורים מה שחלף ועבר אין.  

עתה מקבלין עלינו עול תורה ומצות יתברך שמו כמ"ש. וגם כי בפורים ביארנו שהטבעים נזדככו  ומ



 

בשמים ראש מארי דכיא. וביארנו על   (שמות ל, כג) על ידי קריאת המגילה שמאיר בעולם הזה כמ"ש

 :ידי קריאת המגילה נזדככו העולם הזה. ולכן נעשה בתוך הטבעים וקיימו מה שקבלו כבר
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ובעולם הזה הוא רובו חיצונים, רק שנזדככו על ידי מעשה בני אדם ונמצא בפורים שנזדככו העולם  

הזה הוא עולם הטבע על ידי קריאת המגילה ומקבלים עול תורה ומצות נזדככו כל החיצונים, כן הוא 

כפורים שנזדככו כל החיצונים ומטילין גורל הוא פורים השעיר לעזאזל לכן מתלהב האדם ביום ה

בקריאת המגילה ובשמעו יכין את עצמו לקבל עליו מאותו יום עול תורה ומצות ויתחדש כנשר נעוריו  

וישמח בעול קבלת תורה ויכוין בקריאת המגילה שיזדככו כל העולמות ואפילו העולם הזה הוא עולם  

תהלים  ) ע יזדככו על ידי קריאת המגילה וישמח מאוד שיזדככו כל העולמות ויקוים מקרא שכתובהטב

ישמח ה' במעשיו. ויכוין שבכל דיבור שיוצא מקריאת מגילה נברא הארה וכל דיבור שיוצא   (קד, לא

נבדא מלאך אחד. מה מאד יתלהב האדם כשיעלה במחשבתו שמכל דבור ודבור שמח הבורא בו ונבדא 

אך מה מאוד יתלהב האדם, כי כן הוא בדברי קדושה. והשם יתברך שמח בקריאת מגילה של בני  מל

ישראל ונזדככו כל העולמות וכל הנשמות ובכל דבור ודבור עושין נחת רוח לבורא ויוצר ועושה הכל  

זה הקדוש ברוך הוא. והאל יתן   (משלי י, א) ומקוים משום הכי ישמח ה' במעשיו, בן חכם ישמח אב

בלבנו לעבדו בלב שלם ולשמור מצותיו וישמח ויעלוז האל בנו כמו שאמר הכתוב ישמח ה' במעשיו, 

אסתר ח, ) שוש אשיש בה'. וישמח האל אותנו בשמחתו כמו שנאמר  (ישעיה סא, יא) ויקוים בנו

 :ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר א"ס (טז
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ישעיה נה, ) תחת הנעצוץ (:מגילה י) עוד נבאר על פי זה כמה מאמרים ונבאר מה שאמרו חכמינו ז"ל

שמות ל,  ) זה המן הרשע שעשה עצמו עבודה זרה. ובכל הנעצוצים יעלה ברוש, זה מרדכי דכתיב (יג

ואתה קח לך בשמים ראש, ומתרגמינן מארי דכיא. והיתה להם לאות עולם, זו מקרא מגילה.   (כג

וזכרם לא יסוף מזרעם. הגם שדברי חכמינו ז"ל כפשוטו נאה למי שאמרן. אמנם אנכי הפעוט והצעיר  

י נותן מעט תבלין למתיקותן. דהנה אמרו גמדא דסנהדרין דף ק"א ע"ב אמר מר זוטרא ואיתימא הרינ

מר עוקבא בתחלה נתנה תורה לישראל בכתב עברי ולשון הקודש חזרו ונתנו להם בימי עזרא בכתב 

אשורית ולשון ארמי. ותו איתא התם, תניא רמ"א ראוי היה עזרא שתנתן התורה על ידו לישראל כו', 

אף על פי שלא נתנה על ידו התורה נשתנה על ידו עיין שם. ונראה ליתן טעמו של דבר מה שנשתנה,  ו

כי נראה לפי דעתי מה שזכה עזרא שנשתנה, כי נראה שבנין בית המקדש השני זכו ישראל עבור  

שקיבלו ישראל את התורה מאהבת הנס, גלל כן בזכות קבלת התורה זכו לבנין בית שני הגם שנתנבאו 

הנביאים לבנין בית שני, אף על פי כן כבר ידוע לקיים נבואת הנביאים מועיל כשיש זכיות ותשובה 

וישמע   (שמות ב, כד) למטה נתקיים הנבואה. וכן כתב הרמב"ן שהיו צועקים ישראל במצרים וכתיב

א  אלהים את צעקתם, אף על פי שכבר הבטיח לאברהם אבינו ידוע תדע כו', אף על פי כן העיקר הו

התשובה שלמטה. לכן עבור שקבלו את התורה מאהבת הנס, לכן זכו לבית שני, כי כן בנין בית שני 

היה שנה אחת אחר שקבלו עליהם לקרות המגילה ועיין במגילה דף י"ב ועוד שנה אחת היה ובא  

דריוש והשלימה ועיין שם ברש"י. ואחר כך מצאתי במדרש שיר השירים, שבזכות קריאת המגילה  

דפורים זכו לבנין בית שני וששתי שכוונתי לדעתם. והנה עבור שהטבעים נתקנו ונזדככו לכן   והנס

היה דריוש השני הסכים לבנין בית שני עבור שהטבעים נזדככו. והיה הבנין בית שני נס בתוך הטבעים 

שלא עכב מלך אומות העולם לבנותו, ואדרבה סייע לבנותו כדרך הנס דמרדכי ואסתר שצוה 

וש לטובת ישראל וצוה שמרדכי יתלה את המן. וכן בית שני הוא ה' אחרונה עולם המעשה  אחשור 

 :עולם הטבע שנתקנה אז ובית ראשון ה' ראשונה עולם המחשבה ולכן זכה שנשתנה התורה על ידו
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ך הוא עלמא ובכ"ב אתוון נבדאו כל העולמות, והגם שיש לתמונת אותיות  דבאורייתא ברא קודשא ברי



 

טעמים כמוזכר בספר התמונה ובכתבי האריז"ל גם בוצינא קדישא הבעל שם טוב גילה תמונת אותיות.  

וכן שמעתי מפי מורי בוצינא קדישא הה' דוב בעריש ז"ל, הא דיש טעמים על תמונת אותיות שהוא 

ו"ד הוא צמצום, ואות וא"ו הוא התפשטות, ואות שין ג' קוין, ואות א' קוץ לעילא  אורות עליונים כגון י

וקוץ לתתא, אף על פי שעולמות של מעלה בעולם השכל ובעולם המלאכים אין שייך בו לא למעלה 

ולא למטה ולא גבול שיהא שייך בו התפשטות. אמנם אמר מורי, כשהעולמות והאורות העליונים 

תוך הגוף של אדם ומתלבשין בלבושי גשמיות אז נראית בתוך ציורי הגוף מתלבשין את עצמם ב

הארות השכל כדמיון האותיות, כגון הצמצום של שכל כדרך שמצמצם את עצמו בשכל התלמיד הוא  

כדמות יו"ד, והוא"ו הוא תמונת התפשטות וכן כולם כך קבלתי ממורי. ונמצא תמונת האותיות האיך  

יש הארות השכל והעולמות העליונים הוא כציור אלו האותיות והוא שבתוך הגוף והגשמיות שם 

עמוק. אמנם בעולמות העליונים ועולם המלאכים אין שם שום תמונה של גשם ותמונת האותיות של  

כתב של אומות העולם שעולם השכל מתלבש בשרי אומות שלהם ואיננו שכל היושר כמו שלנו. לכן  

נבאר. נמצא תמונת האותיות הוא האיך שהאורות העליונים   כתב שלהם איננה תמה כשלנו ולקמן

 :עושין פעולתן בתוך לבוש האדם לבוש הגשמי אבל למעלה אין בו שום תמונה
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ויש לשון המדבר מה שכתוב בספר. ותמונת האותיות הכתובה בספר, הוא דמות עולם העשיה עולם  

הטבע שכן יש להם גבול ותמונה. ולשון המדבר מה שכתוב בספר, הדבור בעצמו היא רוחניות ואין בו  

"ד על ספר יצירה, הפירוש ספר הוא דמות האורות  גבול והוא נגד עולם השכל וכן הוא ברמב"ן ובראב

סופר ספור הוא תמונת אותיות הכתובים ועיין ברמב"ן. וברמב"ן שספר הוא מלכות. ולפי דברי האר"י  

ז"ל מלכות מקננת בעשייה וספור הוא תפארת המקנן ביצירה הוא עולם המלאכים ונמצא תמונת  

האדם הוא עולם הטבע. ולכן בימי עזרא שהיה תיכף  האותיות הוא האיך האורות העליונים בתוך גוף 

אחר הנס דמרדכי ואסתר כמ"ש שנתקן עולם הטבע ונזדככו לכן ניתן להם בכתב אשורית הוא כתב  

של ספר תודה שלנו שכיון שנתקן עולם הטבע בודאי היה מאיר בעולם הטבע הוא עולם העשייה  

הטבע הוא עולם העשייה כמו שצריכין להאיר   אודות עליונים כראוי להן, וכיון שהם מאירים בעולם

בדרך הישר הם מאירים כדמות האותיות שלנו אבל קודם הנס דמרדכי ואסתד דעדיין לא נתקנו עולם  

הטבע שכן היה מודעא רבה לאורייתא כאשר ביארנו לעיל בקדושה דאשונה לכן לא היה כתב 

חר כך בשנה שנייה ששלחה אסתר אשורית. אבל בימי מרדכי ואסתר שנעשה נס בתוך הטבעים וא

לחכמים לקבוע אותם לדורות וקיימו וקיבלו היהודים לקבוע קריאת מגילה בכל שנה ושנה, וכבר  

ביארנו לעיל בקדושה ראשונה שעל ידי קריאת המגילה נזדככו הטבעים. לכן אחר כך בשנה שאחריה  

הוא האיך שעושין השכליות  זכו שניתנה התורה על ידי עזרא בכתב אשורית, כי תמונת האותיות 

והשפע מאלהי האלהים פעולתן בתוך הגשמיות והטבעים. ועיין ברש"י דמגילה דשנה השלישית דנס  

התחילו לבנות הבית השני והפקידה דכורש. כי בפורים שלפניו קבעו המגילה בכל מקום, כי בשנה 

תחלה קבעוה בשושן ואחר  ב (.ז) ראשונה רק בשושן הוקבע הקריאה כמו שאמרו חכמינו ז"ל במגילה

כך בכל העולם כולו. וכיון שנקבע המגילה על ידי קדיאה נתקנו ונזדככו הטבעיים לכן בשנה שאחריה  

זכו לבנות בית שני שהפקידה נס על פי טבעיים על ידי כורש השני ולא על ידי מלחמות וזכו לכתב 

בע. ושפיר אמרו בתחלה  אשורית שתמונת האותיות של כתב אשורית הוא אחר שנתקנו עולם הט

 :ניתנה התורה בכתב עברי ואחר כך נשתנה בימי עזרא בכתב אשורית
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בקמיעות ומזוזות ואותיות   רב חסדא כתב ליבונאה. וזה לשון רש"י, אותיות גדולות כעין שכותבין

המלאכים קוראים העולם כתב קמיעות, כלומר שבתחלה לא קבלו ולא נזדככו, רק העולם השכל שכן  

כתב קמיעה הוא השבעות למלאכים ולכן היו האותיות בכתב מלאכים וקמיעות שהוא עולם השכל  

יות שלנו שנתקנו עולם שנתקן אז ואחר כך בימי עזרא בכתב אשורית. ולפי דעת רש"י הוא דמות אות

הטבע, כי כן הנס דמרדכי ואסתר בתוך עולם הטבע ולפי קט שכלי הוא נכון מה שכתבנו. ואפשר  



 

שבתחילה על ידי עזרא היה הלשון ארמית ולא לשון הקודש עבור שחטאו בנשים נכריות. ואחד כך  

ס דמרדכי ואסתד ועל ידי שעל ידי עזרא ונחמיה גירשו הנכריות, גלל כן זכו ללשון הקודש ועל ידי הנ

קריאת המגילה זכו לכתב אשורית לכן ביררו להן לישראל כתב אשודית ולשון הקודש. וכל המימדא  

דסנהדרין עולה על פי דברינו כהוגן שיש דעה אחת, שעל ידי חטא נתהפכה לרועץ וכיון שחזרו להן  

ושלום ולא כן מי שתחלת  החזירו להן שידוע שכיון שאדם יונק מהקדושה העושה עבירה נענש חס 

יניקתו מטומאה לכן לשון הקודש נתהפכה לרועץ שכן אותיות לשון הקודש תמונתו האיך שהשפע  

שובו  (זכריה ט, יב) הקודש נמשכה לתוך הטבעים לכן נתהפכה לרועץ ולכן כיון שחזרו להן שנאמר

ם. נראה שידוע שמראה  לבצרון. ועל פי פירוש כתב ליבונאה שכתבו תוספות, שהוא כתב לבן עיין ש

לבן רמז על העולמות שלמעלה ומראה שחור דמז על עולם הגשמי. ולכן קודם קריאת המגילה שנתקן  

עולם השכל לכן הוא כתב לבן שהוא עולם השכל, ואחר כך כיון שעל ידי קריאת מגילה נתקן עולם  

זה עולם הטבע והוא  הגשמי עולם הטבע לכן אותיות שלנו שחורים שכן מראה שחור רמז על עולם ה

 :נכון
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תחת המן יעלה מרדכי. כי הנה נודע כי למעלה בעולמות אין שם אחיזה לחיצונים  (ישעיה נה, יג) ברוש

רע שתולה הכל בטבע רק בעולם הזה אשר הוא עולם הטבע שם מדור לחיצונים. וכן מעשה היצר ה

וכן הוא בכתבי האר"י ז"ל שבעולם הזה שם מדור לחצונים. והנה כל הנסים ונפלאות היה בשנוי  

טבעים. וכיון שהיה בשנוי טבעים נתגלו העולמות שלמעלה, והעולמות שלמעלה שם אין אחיזה 

נים. וזהו תחת  לחיצונים. אבל בפורים שהיה הנס בתוך הטבעים, אם כן היה הנס במקום מושב החיצו

הנעצוץ, תחת המן שעשה עצמו עבודה זרה. יעלה ברוש זה מרדכי, כלומר מושב ושכינות המן, כלומר 

בעולם הזה עולם ה וכו'.בע ששם מושב ושכינות המן שהמן מרומז לקליפת החיצונים לכן עשה את  

רדכי שם  עצמו עבודה זרה וכן כתב האר"י שהמן שורש הנחש שורש הס"מ. שם עלה ברוש זה מ

נעשה נס דמרדכי, כלומר שזה חידוש שנעשה נס בתוך הטבעים ששם מושב החצונים ושליטתן אשר  

המן מרכבה להן לממשלת החיצונים. ואף על פי כן נעשה בתוך הטבעים נס ונתגלה השכינה בנסים 

 :כאשר ביארנו
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הרשעה ששפך רפידתו של זהב. אשר ושתי מרכבה לנוקבה טמאה היא לילית, כלומר במקום החצונים  

שהוא בתוך הטבע ששם מושב החצונים. יעלה הדס, זו אסתר הנס דמרדכי ואסתר. וכיון שנעשה הנס  

יות הקדושים בתוך הטבעים שלא נשתנו הטבעים. לכן על ידי קריאת המגילה נתעוררו צרופי אות

והשמות שהם והשפעתם מאלהי האלהים. וזהו על ידי מקרא מגילה כאשר ביארנו. ולכן התורה אז 

בימי מרדכי ואסתר ועל ידי זה זכינו שנשתנה התורה לאותיות כתב אשורית. כי האותיות מרמזים על 

נו. וזהו והיה  השפעת אלהים שבתוך עולם הזה עולם הטבע. לכן זכינו לאותיות הקדושים כאשר ביאר

להם לאות עולם זהו מקרא מגילה, כלומר לאות עולם. תיבת אות הוא לשון אותיות, כלומר שעל ידי  

מגילה זכינו לאות עולם המה אותיות הקדושים הוא אותיות של כתב אשורית. וכמו כן האמונה 

ד עולמים עד  והבטחון שאות הוא לשון אותיות וזה לאות עולם, כלומר אותיות של אשורית שהוא ע

שכתב אשורית הוא המאושר שבכתב והיא המיוחדת לתורה וכמו שהתורה כן אותיותיה שהיא נצחיית.  

וזהו לאות עולם כתב אשורית שהיא נצחון. וזהו אות עולם. אות, לשון אותיות. אי נמי אות עולם,  

שנה נפש.  אותיות אשורית שאותיות הוא בעולם הטבע כי הברואים נחלקים בספר יצירה לעולם

והטבע הוא נגד עולם. ועולמות שלמעלה נגד שנה ונפש. וזהו לאות עולם, אותיות אשורית שנשתנו  

 :אחר שנתקן עולם הוא עולם הטבע אשר הוא מרומז כנגד עולם המוזכר בספר יצירה
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שם זה הכתב ושאר זה   (ישעיה יד, כב) פתח להאי פיתחא וקמתי וגו' והכרתי לבבל שם ושאר נין ונכד



 

הלשון. נין, זה המלכות. ונכד, זה ושתי. כי הנה כפי אשר ביארנו האותיות המה תמונה כפי אשד מקבל  

כל. וכפי אשר  העולם הטבעים הוא העולם הזה ועולמות העליונים הוא עולם הקדושה עולם הש

דברים יח,  ) מקבלים האומות ככה תמונת האותיות לכן נשמותינו שהוא עבודה תמה ככתוב בתורת משה

תמים תהיה עם ה' אלהיך, לכן האותיות התורה ולשון התורה הוא כתיבה תמה. אבל האומות   (יג

לם העליון  העולם אשר המה מקבלים מתחת ידי שדי מעלה ושכלם אינו בדרך היושר. והשפעתם מעו 

אינו מדרך הישר. וכפי השפעתם מעילת העילות לשר שלהם ומשר שלהם בא אל האומות כך תמונת  

אותיות שלהם של אומות העולם וכפי שכלם כן הלשון שלהם לכן כתב שלהם ולשון שלהם אינו תמה  

ו  כי השפעתם ושכלם הוא תחת השר. אמנם שכלנו ועבודתינו הוא לאלהי האלהים והשפעתינו ממנ 

יתברך שמו לא מתחת השר לכן אותיותינו כתיבה תמה ולשונינו לשון הקודש. ולכך נאמר ורוממתנו  

מכל הלשונות ועוד נבאר בזה. ולכן איזה אומה שיש לה שר יש לה כתב ולשון כפי השפעתה ולפי  

ישעיה כד,  ) שכל השר כי תמונת אותיות הוא כפי התקבלות השפע ואומה אשר נפל שר שלה כמאמר

יפקוד ה' על צבא המרום במרום ועל מלכי האדמה באדמה. אין לה כתב ולשון, כי הכתב ולשון   (אכ

ההוא האיך שמקבל השר השפע והאומה מקבלת משר וכיון שהשר יש לו מפלה ממילא אין לה כתב 

ולשון. וידוע שכל אומה שאין לה מלכות כי אם מלכות אחר שולט עליה שוב אין לה שר. ולכן  

שם ושאר זו כתב   (וכיון שאין לה מלכות שוב אין לה שר) בל והכרתי לבבל נין זו מלכותכשאמר לב

ולשון. כיון שאין לה מלכות אין לה שר וכיון שאין לה שר אין להם כתב ולשון. ושפיר עולה דברי  

חכמינו ז"ל וקמתי עליהם והכרתי לבבל שם ושאר זו כתב ולשון. ולמה זה, כי הכרתי נין ונכד זו  

מלכות וגם ושתי וכיון שאין לה מלכות אין לה שר. וכיון שאין לה שר אין לה כתב ולשון. ועוד נבאר 

 :בזה
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מרדכי, ולמה נקרא שמו פתחיה שהיה פותח בדבדים ויודע בשבעים לשון ודורשן. כי הנה לפי מה  

שביארנו כתב אשורית שהיא כתיבה תמה הוא כתב שלנו עבוד שעבודתינו תמה ואנחנו מקבלים שפע  

ת  מהשכינה, וגם הלשון שלנו הוא תמה עבור שאנחנו מקבלים השפע מהשכינה והדמות של אותיו

והצדופים של התיבות הוא כנגד שהשפע שלנו הולך מעולמות העליונים לתתא לכן נקרא לשון הקודש  

שדמות האותיות וצרופי תיבות כדמות הקדושה שמתפשטת למטה כמ"ש בשם מורי. ועיין בספר 

המורה שנתן טעם למה נקרא לשון הקודש ודברינו הוא הנכון. וכתיבה שלהם ולשון שלהם כדמות 

שרים שלהם מקבלין השפע מהשכינה וכמו שעבדות שלהם אינה תמה כך כתב שלהן ולשון  האיך ה

שלהן אינו תמה. ודע שכל האומות שנבראו לא נבראו אלא בשביל ישראל לטובות ישראל שלפעמים  

על איזה סבה מאומות טובה לישראל. בעבור זה יניקה שלהם מקדושה ואילולי שלא היה איזה טובה 

כלל ומזה יניקה שיש להאומות ולהשרים מקדושת אותו היניקה הוא התחלה ופתיחה  לא היו נבראים 

שלהם ומשם הם מתפשטים וכדמות היניקה שלהם מהקדושה והתפשטות שלהם ככה דמות האותיות  

שלהם והלשון שלהם. ודע שכל שר ושר של אומות צריך לעבוד את אלהינו הוא אלהי האלהים ואדוני  

להגיד שירה שלו כפי בחינתו, כי גם השר של עשו שנאבק עם יעקב היה  האדונים וכל אחד צריך

צריך להגיד שירה וכל אחד מגיד שירה כפי בחינתו אם באהבה אם ביראה אם בנצחון וכפי בחינתו 

שעובד את אלהינו ומגיד שירה ככה יונק וככה משפיע לאומתו וככה דמות האותיות של האומות ולשון 

 :של האומות
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לבבו לטוב על ישראל, אם הוא יודע באיזה בחינה השירה ועבדות שלו לאלהי האלהים ובאיזה מדה 

הוא משבח אם הצדיק אומר זאת השירה שמגיד השר שלו ועובד בזאת הבחינה לאלהינו שעובד השר  

השר לאהוב את זה האיש שעובד את אלהי האלהים בבחינה שלו שהוא עובד ואומר  שלו, אזי צריך 

השירה שלו המיוחד אליו לזה השר, וכיון שהשר אוהב את הצדיק שאומר את השירה שהשר אומר  

אזי כופה אותו לעשות רצון הצדיק ואין צריך להשבעות של מלאכים ולכן גדול האומר פרק שירה.  



 

ם שבעים לשון וגבריאל למד ליוסף שבעים לשון שלמד אותו האיך כל שר  ולכן יש צדיקים שיודעי

ושר יניקתו מהקדושה ואחיזתו בקדושה והשיר שלו, וכיון שידע האיך יניקתו מהקדושה והאיך  

השפעתו וזה דמות האותיות של כל האומות. ודמות הלשונות של כל האומות כדמות יניקתו וזה למד  

ה של כל השרים ומזה ידע שבעים לשון. וכבר ביארנו שהיניקה של השר  גבדיאל את יוסף האיך היניק

והשירה של השר משם מתחיל השורש של האומה והוא ראשיתן ופתיחתן של כל האומות עד  

שנשתלשל למטה. והנה בכל הנסים לא היה כמו הנס דמרדכי ואסתר, כי בכל הנסים השם יתברך  

היה הנס שגוי רשע כמו אחשורוש היה צריך לעשות  לבדו עזר את ישראל ובנס של מרדכי ואסתר 

לטובת ישראל לתלות את המן ולנקום בצרי ישראל ושלח רסן לאחשורוש אשר היה שונא לישראל 

משל לבעל התל והחריץ לעשות טובות לישראל. והנה מאין זכה  (.מגילה יד) כמאמר רבותינו ז"ל

עשות טובות לישראל, שהנה אחשורוש היה  מרדכי לזה הנס שהשם יתברך יהיה כופה את אחשורוש ל

מולך בכיפה והיה לו שפע מכל השבעים שרים ומרדכי ידע את כל היניקות של כל השבעים שרים 

וידע האיך יניקתם על ידי שירה שלהם והאיך הם עובדים להבורא ברוך הוא וברוך שמו ואמר מרדכי  

האל כפי בחינתם. ובזה כפה את   השירים שלהם שאומרים ומשבחים להקדוש ברוך הוא ועבד את

השרים לעשות כדצונו כיון שידע יניקתם. ומחמת זה כפו השבעים שרים את אחשורוש לעשות כרצון  

איש זה מרדכי, לעשות טובות לישראל ולגרום ששון ושמחה לישראל ולנקום באויביהם ולהגדיל את  

פעתם ושירים שלהם ועבדות  מרדכי ונמצא על ידי זה שידע יניקתם של הע' שרים מהקדושה והש 

שלהם. והוא אמר שידים שלהם ועבדותם כפה את אחשורוש לעשות טובות לישראל. וכבר כתבתי 

שכפי יניקתם מהקדושה והשפעתם לאומות כן הוא דמות אותיות שלהם ודמות הלשון של כל אומה  

 :ואומה. וכיון שבארנו שמרדכי ידע האיך יניקתם בודאי ידע משבעים לשון
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יודע בשבעים לשון. ומה שאמדו חכמינו ז"ל שהיה פותח בדבדים, נראה פירושו שפתיחתן וראשיתן  

ויניקתן של השרים על ידי שירה שלהם של השרים כמבואר בכמה מקומות לכן גדול כח האומר פרק  

נה מדדכי הצדיק אמר השירה של השרים ועל ידי כך פתח הוא השער של שרים וכפו  שירה. וה

השרים את האומות ואת אחשורוש לעשות כרצון מרדכי. וזהו פתחיה זה מדדכי שהיה פותח בדברים, 

כלומר שפתח השער של השרים בדבורים שלו מה שאמר מרדכי הדבורים והשירים של השרים, כי  

למעלה בדבור ועיין בסוד החשמ"ל לר"י גיקטליא והיה מרדכי פותח  כל השרים של המלאכים 

השערים שלהם בדברים שהיה מגיד הדבורים של שירים של ע' שרים. וזהו פתחיה זה מרדכי, שהיה 

 :פותח בדברים, ועל ידי זה ידע בשבעים לשון כנ"ל
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קח לך בשמים ראש, ומתרגמינן מרי דכיא. כי כבר   (שמות ל, כג) מרדכי מן התורה מנין שנאמר (:קלט

ביארנו בדרושי חנוכה על פסוק הן גאלתי אתכם אחרית כראשית. ושם הקשינו אדרבה מי נתלה במי.  

הפסוק, דהנה דע שכל  והגאולה אחרונה תהיה ביתד שאת ויתד עז מגאולה ראשונה. ונדאה כוונת

העולמות נבראו בשביל ישראל שנקראו ראשית כפירש"י שמהם התחיל מחשבתו כביכול שראה  

שיבראו ישראל שיעבדו אותו בדחילו ורחימו ושיעשו רצון קונם. ויהיה לו במעשיהם הטובים 

נתו עבור  שעשועים גדולים. מזאת המחשבה עלה ברצונו כב"י לבדוא כמ"ש הפייטן הציב וירה אבן פי

להשתעשע באיומתו. ולכן צריך כל אדם לחשוב כשעובד את קונו ברוך הוא מקבלין כל העולמות וכל  

ההיכלות וכל המלאכים שפע וששון ושמחה דב ובזה יתלהב לעבוד את בוראו ומזאת המחשבה נבראו 

ונשתלשלו כל העולמות עד סוף העולם התחתון. וכשמאיר ראשית המחשבה שממנה נבראו כל 

העולמות. בכל העולמות אנו מנצחין כל האומות והמה מסורים בידינו כאשר כתבנו במקום אחר.  

שהארץ בעצמו לוחם את מלחמתינו שהרי לא נבראו כולם אלא בשביל ישראל אף על פי שהארץ היא 

ועליהם ב"א כידוע אף על פי כן לוחמת את   (מדבר) מדריגה תחתונה שהוא דומם ועליה צומח חי

 :נומלחמותי
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המדריגות ראשית המחשבה מה שהעולמות נבראו בשביל ישראל אזי חס ושלום הישראל בגלות, אבל 

מאירים כמו ראשית המחשבה מה ראשית המחשבה לא נבראו אלא בשביל ישראל   אם סוף המדריגות

וזאת המחשבה מאיר עד מדריגה אחדונה ומדריגה תחתונה אזי ישראל במדריגה עליונה ומנצחין כל  

המלחמות ונגאלין מידם וזה הן גאלתי אתכם אחרית כבראשית. ולכן בימי מדדכי ואסתר נעשה נס  

וף המדריגות שידוע כמו שבני ישראל עובדים את הבורא כך המה ממשיכים  בתוך הטבעים אשר הוא ס 

שפע עולמות ובזו המחשבה שהם עובדים כך המה ממשיכין השפע אם באהבה ממשיכין חסד ואם  

ביראה ואם בתפארת ישראל ממשיכים רחמים. וכפי מחשבות ישראל ככה נמשכה השפע בכל  

 :העולמות
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עובד מרדכי הצדיק את הבורא ברוך הוא, היה עבדות שלו שהיה מחשב שכל מה שהיה בעולם כשהיה  

מסתכל בהן היה מסתכל בראשית שלהן, כלומר מאין היה התחלתן של העולם והתחלת הראשית של  

ר האל כאשר ממליכין אותו ועובדין אותו. וכל  כל העולם בשביל ישראל אשר בך אתפאר, שיתפא

האומות נבראו לשמש את ישראל וכל הדברים שבעולם נבראו בשביל ישראל כדי שיהיו ישראל 

ממליכין הבורא ברוך הוא. ונמצא בזה המחשבה היה מזכך העולם הזה שכולם יהיו משועבדים  

נס אפילו בתוך הטבעים שנזדככו   לישראל אשר המה ממליכין הבורא עליהן ולכן זכה שבימיו נעשה

הטבעים. וזה מרדכי מן התורה מנין, שנאמר קח לך בשמים ראש, כלומר שהראש הוא הראשית יאיר  

בכל העולמות עד עולם התחתון שהרי נעשה נס בתוך הטבעים. ונראה שהטבעים נזדככו שהרי עושין  

ם המלאכים שם מאיר השכל של  טבעים רצון בית ישראל, אפס בעולם העליון הוא עולם השכל ועול

הראשית. והאיך שלא נברא הכל רק לשמשו יתברך שמו בפועל ממש ובעולם הזה בעולם התחתון,  

הגם שמאיר זה השכל של הראשית שנבראו בשביל ישראל שקבלו את התורה אינו מאיר רק הארה  

כמו חוש   שמאיר בה זה השכל של הראשית ולא בפועל ממש והנה דבר שמאיר בפועל ממש הוא

המשוש וחוש הטעם שהוא בפועל ממש. ודבר שאינו בפועל ממש, רק שמאיר בה דרך הארה הרי זה 

דומה לחוש הריח הבא מבשמים שמריח מה שיש בה ולא ממשות. והנה בעולם הזה השכליות מכוסין,  

ה  רק רואין הגשמיות והטבעים, רק הצדיק כשהוא מסתכל בגשמיות הוא רואה השכל שיש בה והתחל

שלהן והראשית שלהן הכל לעבודתו יתברך שמו ואינו רק דרך הארה ולא בפועל ממש. ואם כן הרי  

זה דומה לחוש הריח הבא מבשמים וזהו בשמים ראש, מתרגמינן מרי דכיא. כלומר שמחשבת ונשמת 

מרדכי שהיה מסתכל בעולם הזה היה מסתכל בראשית שבה. הוא מאין התחלתם והתחלתם היה  

ברך שמו וכל האומות וכל העולם הזה לא נבראו רק בשביל ישראל שהם עובדים את מעבודתו ית

הבורא ברוך הוא ומקבלין תורתו ומצותיו. וזהו בשמים ראש, כלומר שהראש הוא הראשית הוא מאיר 

לכל העולמות עד עולם התחתון הוא העולם הזה והארה של שכל עולם הזה הוה כמו ריח בשמים  

כיון שנזדככו הטבעים בימי מרדכי ואסתר זכו שאפילו בתוך הטבעים היה נסים כאשר ביארנו. ולכן 

ונפלאות ולא ניכר בו שינוי טבע. ודע, כי ראשית כל העולמות הוא התחלת בריאתן והאיך נמשך הכל  

מאין והמסתכל בראשית הוא מסתכל באין ואין נקרא טהרה, כלומר שהוא פנוי כלשון חכמינו ז"ל מאי  

מא. וזהו מרי דכיא, כי דכיא הוא לשון טוהר, כלומר שהיה מסתכל בראשית התחלת  וטהר טהר יו 

העולמות האיך נמשכו מאי"ן. כי המסתכל בראשית הבריאה הרי הוא הסתכל באין האיך שהעולם  

נברא מאין מהויתו. ועיין בהראב"ד על ספר יצירה בהקדמה. וזהו מרי דכיא לשון טוהר. ועיין פירש"י  

"ב על וטהר טהר יומא וזה לשון רש"י לשון עבר ומתפנה העולם מן השמש. וזהו דכיא בברכות ד"ב ע

 :לשון אין. והמבין יבין
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כך הוא משפיע בכל העולמות, לכן כיון שמרדכי הצדיק היה מחשבתו דבוק שכל הדברים אשר נבראו 



 

ואפילו עולם הזה עולם הטבעי נבדאו לכבודו יתברך שמו היה פועל שהאיר הראשית המחשבה  

עולם הטבע. ולכן גם העולם הטבע שנבראו בשביל שמקבלים תורתו באחרית עד סוף המדריגות הוא 

לוחם את מלחמתינו. והעולם הטבע בעצמו הפיל והכניע את צדינו ונעשה בטבעים נסים ונפלאות  

לטובה אות ונתלו המן וי' בניו בנסים שבתוך הטבעים שהאיר הראשית באחרית כמ"ש שכפי כוונת  

עד מאד. והיו מאירים כבראשית  עבדות הצדיק שבדור כך מאירים העולמות. ולכן אז הטבעים נזדככו 

שנבראו בשביל ישראל שיהיו עושים בתוך הטבע נסים לישראל. והגם שבזמן אחר בטבעים משכן  

 :החיצונים בימי מרדכי ואסתר נזדככו
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מלמד שצריכה שרטוט כאמתה של תורה. ועיין בתוספות   (ל אסתר ט,) מגילה דף ט"ז דברי שלום ואמת

מנחות. והנה התוספות כתבו כאמתה של תורה, קאי אמזוזה דספר תורה ותפילין אין צריכין שרטוט  

רק מזוזה צריכה שרטוט. והנה הגם דלפי פשוטו נקראת מזוזה אמתה של תורה שכתוב בה שמע והיה  

קבלת עול מצות כמו שאמר ר' יהושע בן קרחה במסכת  אם שמוע שהוא קבלת עול מלכות שמים ו

ובתפילין נכתב בה גם קדש וגם והיה כי יביאך. הגם ששם נכלל עול תורה שמיציאת   (.יג) ברכות

מצרים נתפרסם ונודע אלהותו אשר אנחנו מיחדים אותו ועובדים אותו בתורה ובמצות, אמנם עיקר  

ם בפירוש בפרשת שמע והיה אם שמוע לכן קורין  קבלת עול מלכות שמים ועול קבלת מצות כתובי

אותו בכל הימים. וכיון שכתובים בפירוש עול מלכות שמים ועול מצות באלו הפרשיות אשר היא  

אמתה של תורה לחוד אבל תפילין יש בה עוד   (אלו) כללות התורה לכן נקראת מזוזה שבה פרשיות

 :של תורה. ולמה הוקש מגילה למזוזה פרשיות. אמנם נראה לבאר עוד למה נקראת מזוזה אמתה
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לדברים הגשמיים כמו מזוזה שהיא שמירה לבית שלא ישלוט בבית חיצונים    אותיות שמירה ומועילין

ותנצל משאיה יוכת שעד ותנצל הבית ממזיקין ושדים כמו שאמר אונקלוס הגר לגונדי דרומאי. וזה 

לשון הרמב"ם בפ"ה מהלכות ספר תורה ומזוזה הלכה ד' מנהג פשוט שכותבין כו' וז"ל הכסף משנה  

"ם משמע דהא דאמר אונקלוס לגונדא דרומאי, כי הקדוש ברוך הוא עושה  כתב הרמ"ק דבמסכת עכו 

מזוזה לשמור ישראל מבחוץ כו', ובפרק הקומץ )מנחות דף ל"ג ע"ב( מזוזה צריך להניח בטפח ..י  

וכו'. הסמוך לר"ה אמר דב הונא מאי טעמא כי היכי דלינטריה כו', וגם אין כוונה בעשייתה לשמור  

ן לקיים מצות הקדוש ברוך הוא וממילא נמשך שתשמר הבית עד כאן לשונו.  הבית אלא צריך שיכוו

נמצא ממילא נמשך שתשמור הבית ונמצא האותיות התורה עושין שמירה לבית. והנה נמשך השמירה  

מעולם העליון עד חבית שהוא מחובר לקרקע ונמשך שמירתה עד הקרקע שהוא דומם ונמשך מאותיות  

לעילא מן הכל, כי התורה היא לעילא מכל עד דומם שהוא הבית המחובר  שפע. והאותיות התורה הוא 

לקרקע ודומם הוא המדריגה התחתונה שבכל המדריגות. ולכן נקראת מזוזה אמתה של תורה, כי ידוע 

שחותמו של הקדוש ברוך הוא אמת עבור שהאותיות אמת המה ראש תוך סוף. אל"ף, בראש. מ"ם, 

ו של הקדוש ברוך הוא אמת כנודע להורות על אני ראשון ואני אחרון  באמצע. תי"ו, בסוף. לכן חותמ 

כנודע. ונמצא אמת שמאיר האל הבורא יתברך שמו מראש המדדיגה עד סוף המדריגות לכן נקראת 

מזוזה אמתה של תורה שמאיר במצות מזוזה שמירה המחובר לקרקע אשר הוא דומם סוף המדריגות  

 :ומאיר האל מראש עד סוף כמו אמת
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שהוא עולם   המדרגות לכן נקראת אמתה של תורה. וכן במגלה נתגלה הארת האל עד סוף המדריגות

הטבע שהוא סוף כל העולמות כמ"ש שעל ידי קריאת המגילה קבלו התורה שראו שקיום הטבע הוא  

בתורה ובמצותיו שנעשה נס בתוך הטבעים כמ"ש. ולכן כיון שנתגלה האל שהוא לעילא מכל נתגלה  

 עד למטה בעולם וראו שהוא בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד, ונתגלה מלמעלה עד למטה

שהרי נתגלה אלהותו עד עולם הטבע שהרי נס דפורים היה הנס בתוך הטבעים כמ"ש ונמצא נתגלה  



 

אלהותו עד סוף המדרגות והוא כמו מזוזה שביארנו שנתגלה אלהותו עד דומם כמ"ש לכן הוקשה 

מגילה למזוזה לשרטוט. וגם הוא נקרא דברי שלום ואמת כמ"ש על אותיות אמת. ועולה דברי חכמינו  

 :יפה שהוקשו מגילה למזוזה ונקראת אמת המגילה מטעם זה ז"ל
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סוד השרטוט כידוע שכתב האר"י ז"ל כמה פעמים ומבשרי אחזה אלוה. והנה דע סוד שרטוטין  

וטין. לכן חכמים הראשונים והאר"י ז"ל ידעו  שבמצח הוא כמו הרצון של אדם. והרצון נגלה בשרט 

בשרטוטי מצח הזכיות של אדם ועונותיו, כי בשרטוטין נגלה הרצון והוא כמר אותיות ש"כ שהמה 

בדמות אורות הרוחניות כן השרטוטין הוא כדמות הרצון וכן שרטוטי ספר תורה מזוזה ומגילה הוא  

ט רק במזוזה ובמגילה, כי רצון העליון היה לברוא  התגלות רצון הבורא ברוך הוא ולכן אין חיוב לשרט

העולמות. ואף על פי שנבראו כמה עולמות עליונים שרפים ואופני הקודש בכולם לא נגמר רצון  

העליון עד שנברא הארץ ואדם עליה שיעבוד את אלהינו בתורה ובמצות וישבח אותו אז נגמר רצון 

יון היה כדי שיהיה אדם שישבח את קונו ואם כן אחר  העליון יתברך שמו כביכול, כי העיקר רצון העל

שנברא הארץ ואדם עליה, אז נגלה רצון הקדוש ברוך הוא למה שנבראו כל העולמות, כי כולם לא  

נבראו אלא בשביל ישראל. וכ"ה בכל הספרים ובפרט בפיוטים ובסדר אתה הבדלת אנוש מראש  

ד את קונו. ובעולמות העליונים לא נתגלה  בנעילה שלא נבראו כל העולמות רק בשביל אדם שיעבו

 :רצונו רק בעולם התחתון

  
Kedushot for Purim, Kedusha Shniya 19   וכבר ביארנו שמגילה הוא סוד האיך שנתקן

עולם הטבע עולם התחתון, ובעולם התחתון נתגלה רצונו יתברך שמו שנבראו העולמות, ולכן המגילה  

כי שרטוטין הוא התגלות הרצון ובעולם התחתון נתגלה רצונו למה  צריכה שירטוט, כי כבר ביארנו, 

שנברא העולם. וכן מזוזה ביארנו שהוא שמירה לבית תיקון לעולם התחתון, כי תפילין הוא אדרבה 

להיפך מתתא לעילא שיתקשר האדם בקדושה העליונה וכן כל המצות ומזוזה הוא שמירה מהקדוש  

א לתתא. וכבר בארנו שעולם התחתון הוא התגלות רצון העליון  ברוך הוא לעולם התחתון והוא מעיל

לכן גם מזוזה צריכה שרטוט שגם היא מרמזת על עולם התחתון כמו שביארנו ועולם התחתון הוא  

 :התגלות רצון העליון ושרטוט התגלות הרצון הוא והוא נכון
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לבנה, כי האותיות המה אש שחורים, והגויל הוא אש לבנה, ואש לבנה הוא נגד העולם האין אשר הוא 

הרצון העליון, כי סוד הוא נקרא גוון לבן שגוון לבן אינו בכלל גוון כידוע ולכן שרטוטי האותיות הוא 

אין הוא הכנה לכל דבר וכן כתב  על גבי גויל. והעושה שרטוטין הוא הכנה שיכתוב אותיות ע"ג וכן ה

הדאב"ד בספר יצירה בהקדמה והוא בסוד הכין ופעל זהדי חמה כ"כ הראב"ד. ובהכנה וברצון של דבר  

ניכר סוף המעשה. וכן אמר מורי כח הפועל בנפעל, לכן כיון שניכר הרצון הכין את עצמו לעשות  

ה לכתוב אותיות והגויל הוא אש  היכר ברצון סוף המעשה והוא סוד השרטוטין שניכר בגויל שרוצ

לבנה והוא האין כאשר כתבנו והרצון בא מאפס המוחלט ואפס הוא סוד רדל"א, כי באפס המוחלט  

עדיין לא נודע מה יעשה בו ולכן נקרא לא אתיידע, רק כשבא לדצון אז נודע מה שיבדא או שיעשה 

ן כבר נודע שיברא לכן יש בו  ואפס המוחלט הוא הגויל. והוא סוד לבושיה כתלג חיווד אבל ברצו

רשימות בשרטוטי התורה אפילו כיון שעדיין הוא בכח ולא בפועל לכן אין בו גוונוני אותיות שחורה  

 :רק רשימות לבנות כמו השרטוטין של תורה. והוא עמוק מאד והמשכיל יבין
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הלא כתבתי לך שלשים   (משלי כב, כ) שלחה אסתר לחכמים קבעוני לדורות, שלחו לה כתיב (.ז) מגילה

כתוב זאת מה שכתוב כאן   (שמות יז, יד) ולא דבעים, עד שמצאו מקרא שכתוב כתוב זאת זכרון בספד

, מה שכתוב בשמואל. בספר, מה שכתוב במגילה. והנה לכאורה יש להקשות  ובמשנה תורה. זכרון



 

הלא כתבתי לך שלשים קאי על כל התורה והאיך נזכר בכאן מחיית עמלק. ולפי דבדינו שידוע שיש  

אדבע עולמות כנגד ד' אותיות הויה אשר האציל אצלו כב"י מדות ואחר כך בדא עולם הכסא ויצר 

אר"י אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, ועשייה הוא עולם הרביעי אשר הוא ועשה והוא הנקרא בדברי ה 

כנגד ה' של שם הויה ובעולם העשייה עולם הטבע רובה מחיצונים והתגלות אלהותו שם מכוסה ועל  

קריאת מגילה כתב שנתגלה תורת האל גם בעולם הטבע אשר בעולם הזה עולם הטבע נתגלה אלהותו  

נו שבעבור זה נקראת מגילה וקיבלו התורה בימי מרדכי ואסתר. וזהו הלא  על ידי קריאת מגילה וכתב

כתבתי לך שלשים ולא רבעים, כלומר כתבתי לך שלשים שיתגלה אלהותו בשלש עולמות אב"י ולא  

רבעים, כלומר שבעולם העשייה אשר הוא עולם הרביעי והוא עולם השפע היה אלהותו מכוסה ואין  

כתוב כתוב זאת זכרון בספר כו', בספר זו מגילה. כי נודע מדברי שם התגלות עד שמצאו מקרא ש

האר"י ומדאב"ד בספר יצירה ומרמב"ן בפירושו שספר הוא מלכות. ומלכות מקנן בעשיה ולכן בספר  

זו מקרא מגילה, כלומר שיתוקן עולם העשיה הוא עולם הטבע אשר הוא מרומז בתיבה בספר כי ספר  

 :מלכות כמ"ש
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המועדים בטילים חוץ מימי פורים. כי הנה נודע מדברי הרמב"ן וכן משארי ספרים הקדמונים, כי 

בימות המשיח יתקנו כל הטבעים ופרה ודוב תרענה וכל הטבעים יעשו דוקא רצון עם בני ישראל ולא  

יסים בשינוי טבעים, כי הטבעים יתקנו לימות המשיח והטבעים יהיו מוכרחים לעשות  יצטרכו כלל לנ

רצונו יתברך שמו ורצון עמו בית ישראל. וזה לשון הרמב"ן בפרשת בחקותי על הפסוק והשבתי חיה  

וז"ל ועדר"ש והוא הנכון, כי בהיות א"י בעת קיום המצות כאשר היה העולם   (ויקרא כו, ו) רעה

ם חטא אדם הראשון כו' ועיין שם בסופו ויעמדו על טבע הראשון אשר הושם בהם, עיין  מתחילתו קוד

והנה כל המועדים המה  (ויקרא כו, יא) שם שהאריך. ועיין מה שכתב הרמב"ן ונתתי משכני בתוככם

זכר ליציאת מצרים כמו שכתב הרמב"ן והובא בטור על מה שאומרים בקידוש זכר ליציאת מצרים, כי  

יציאת מצרים. וכן סוכות, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל כו'. וכן בשבועות, מתן תורה.  פסח הוא 

אנכי ה' אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, כל הימים  (שמות כ, ב) אמר השם יתברך בדבור ראשון

טובים זכר ליציאת מצרים שראו בשנוי הטבעים חידוש העולם אותות ומופתים המורה על חידוש 

 :מו שכתב הרמב"ןהעולם כ
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לא יוכל לעשות נגד רצון  הטבעים יהיו מוכרחים שיעשו כרצון עמו בית ישראל ואפילו על פי הטבעים

לשום אחד מבית ישראל ולכן המועדים בטלים, כי המה מורים על יציאת מצרים אשר היה אז ניסים 

ונפלאות בשינוי טבעים. והנה לימות המשיח לא יצטרכו לשנוי טבעים לכן כל המועדים בטלים, כי 

שהיה אז ואלו החסדים שהיה  טעם המועדים, כי על ידי קדושת יום טוב נתגלה גם עכשיו זאת הארה 

אז יתגלה גם עתה אם יצטרכו ישראל לעשות עמנו נסים ונפלאות בשינוי טבעיות יעשה עמנו גם עתה  

כמו שכתבתי באריכות בקדושת חנוכה בקדושה ראשונה, ולימות המשיח לא יצטרכו לשינוי טבעים,  

קנו שהיה נס בתוך הטבעים כי הטבעים יהיו מתוקנים. אכן הארה דפורים שהוא מורה שהטבעים נת 

 :הוא דוגמא לימות המשיח שאז הטבעים יתוקנו ולכן לעתיד לבא ימי הפורים לא נבטלים
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הדדי. וגם  טעם שאמרו חכמינו ז"ל במסכת מגילה דף ו' קריאת המגילה ומתנות לאביונים שייכו א

אמרו דף ד' ע"ב מפני שעיניהם של עניים תלויות במקרא מגילה משמע דתליא אהדדי, ואבאר ענין של 

מתנות לאביונים, כי כבר ביארנו בקדושות חנוכה, כי יש עולמות משיגים מראות השכינה והמה  

בע ומלכותו  העולמות העליונים. ובם האהבה והיראה להבורא נגלים. אמנם בעולם הזה הוא עולם הט

נסתרה והנהגתו מכוסה וכל העולמות משתוקקים וחפצם לעבוד את ה' אלהינו הוא אלהים חיים 

המחייה את כל העולמות מעולם הכסא עד עולם התחתון. והנה האותיות והרוחניות שבעולם הטבע הם 



 

ימלא תאבים שיאיר האל על הטבע הנהגתו ומלכותו שכולם יעבדו אותו כדרך שהעני תאב לעשיר ש

די חסרונו כן העולם הטבע אשר בה הנהגתו ומלכותו מכוסה המה עניים ותאבים שיתגלה הארות  

 :הבורא אלהי האלהים ומלכותו והנהגתו, כי אין עני כמו עני בדעת
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ותו בכל משלה אפילו בתוך הטבעים כאשר ביארנו לכן זהו מתנות  ואפילו בטבעיות ונתגלה שמלכ 

לאביונים, כלומר שניתן לאביונים המה טבעים אשר המה עניים ותאבים שיתגלה הנהגות האל  

ומלכותו וממשלתו בתוכם עכשיו בפורים נותן להטבעים מתנה שנתגלה מלכות וממלכת האל והנהגות  

שהיה הנס בתוך הטבעיים. אמנם כבר ביארנו, כי הזדככות  האל בתוך הטבעים על ידי הנס דפורים 

הרוחניות של הטבעים שנזדככו עד אפילו בטבע אנו רואין שאין שום חיות, רק על ידי תודה ומצות  

זאת הארה נעשה הפעולה על ידי קריאת מגילה כאשד ביאדנו בקדושה ראשונה לכן מתנות לאביונים  

ו מפני שעיניהם של עניים נשואים למקרא מגילה, פירוש וקריאת מגילה תליא אהדדי. וזה שאמר

עיניהם של עניים המה הטבעים שבם הנהגתו מכוסה ולכן נקראת עניים שאין עני אלא בדעת. נשואים 

, פירוש שהחיות שבתוך הטבעים נגבהין ויש להם עליות שרואין הטבעים שהחיות של הטבעים הוא  

מד שעל ידי מקרא מגילה נזדככו הטבעים כאשר ביארנו וזהו  על ידי תורה ומצות. למקרא מגילה, כלו

 :לשון נשואים, כלומר שהטבעים יש להם עליות על ידי מקרא מגילה כאשר ביארנו
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שהוא הבורא והיוצר והעושה   שבטבעים שם עובדים להבורא בדוך הוא דדך אמונה שאנו מאמינים

ומנהיג את הכל בחסדו ואין בטבעים התגלות מהבורא, רק האמונה בהבורא ברוך הוא והאמונה 

נקראים נו"ה רגלי הקדושה כאשר בארנו בקדושת חנוכה באריכות בעזרת השם יתברך. ולכן נו"ה 

בם הארת הבורא    נקראים אביונים, שאין בם הארה שהנהגות הבורא בהם מכוסה וחפצים שיתגלה

ברוך הוא. וכיון שבטבעים דרך להיות הנהגות הבורא מכוסה ודרך מתנה ניתן להם מהבורא ברוך הוא  

שמאיר בהם העולמות העליונים ונעשה נסים בתוך הטבעים שמאיר הנהגות הבורא ברוך הוא וזהו  

יון מאיר לעולם  מתנות, לשון מתנה. ואפשר שמאיר בה מהדריגה כנודע מע"ח שהתחתון שבעולם העל

התחתון והמדריגה התחתונה שבקדושה העליונה הוא אות תי"ו, כי הארת של הקדושה היא כ"ב אתוון  

ואחרון שבאותיות של א"ב הוא תיו לכן יש תיו יתירה בתיבת מתנות לאביונים, כי היה לומר מנות  

ומה שב' מתנות לב'   והתי"ו יתירה רמז למה שכתבנו. לכן יש להרבות בזה היום במתנות לאביונים.

אביונים, ומשלוח מנות איש לדעהו שני מנות לאיש אחד, נבאר לקמן אם ירצה השם בעזרת השם 

יתברך. לכן יש להרבות בזה היום במתנות לאביונים בחדוה ובשמחה רבה, הגם שבכל זמן ובכל עת  

מאד כשמקיימין  ובכל יום יש להרבות בנתינת צדקה בשמחה רבה, היום ביום פורים יש לשמוח עד 

מתנות לאביונים, כי כמו שנותן האיש הישראלי צדקה לעני ומתלבש את עצמו במדת החסד ומתחסד  

עם העני, כן גורם שהשם יתברך מתלבש את עצמו במדת החסד ומשפיע בחסדו לכל השרפים ולכל  

ות  אופני הקודש לכל העולמות ולכל הנשמות ולכל ההיכלות שפע רב וששון ושמחה לכל העולמ 

כל המרחם על הבריות מרחמין עליו מן השמים,   (:שבת קנא) ולעולם התחתון כמו שאמרו חכמינו ז"ל

וכמו שישראל מנהיגין את עצמם בעולם הזה כן מעורדין המדות למעלה אם עושין חסד עם חבריהם  

 :ורחמנות עם חברים. ככה מעוררים חסדים ורחמים למעלה למעלה על כל העולמות
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של מעלה, וכמו שאמר בוצינא קדישא מוהר"ר ישראל בעל שם טוב ממעזבוז. וכן הוא במדרש ה' 

צילך, מה הצל כמו שאדם עושה כך הצל עושה. כן כב"י כמו שאדם מנהיג את עצמו כן כב"י מנהיג  

ות ואת האדם העושה באלו המדות אם בחסד וברחמים ובששון ושמחה לתורה ולמצות.  את כל העולמ 

כן השם יתבדך מנהיג את כל העולמות ואת האדם העושה ששון ושמחה חסד ורחמים ואשרי העובד 



 

את הבורא ברוך הוא וגורם בצדקה שנותן ובחסד שמתחסד עם העני ובשמחה שמשמח את העני 

ששון ושמחה חסד ורחמים לכל העולמות רבוא רבבות עולמות עד אין קץ ואשתו ובניו כן הוא גורם 

ולכל שרפי הקודש ולכל חיות ואופני הקודש ומלאכי הקודש וההיכל והנשמות והעולם התחתון  

ומלאים כל העולמות ומלאכים והנשמות וההיכלות ועולם הזה בששון ושמחה וצהלה וחסדים ורחמים  

שמתו עולה למעלה כל המלאכים וכל העולמות וכל הנשמות מחבקין  ואשדי לו ולנשמתו, ולא די כשנ

ומנשקין אותו עבור שנשמתו גרם השמחה והששון וצהלה לכל העולמות ולכל המלאכים שנשמתו  

גורם הששון והשמחה והצהלה והשפע לרבוא רבבות אלפים עולמות ולרבוא רבבות אלפים מלאכים  

וכל המלאכים מכריזין לפניו הבו יקר לדיוקנא לפלניא    ושרפים וחיות ואופני הקודש וכל העולמות

דעביד רעותא דמארי' בנתינת מתנות לאביונים. נוסף לזה וחבה יתירה הוא לנשמת עם בני ישראל 

המקיימים מתנות לאביונים וכל המצות לא די שגורם שפע בכל העולמות, אלא שמשמח את הבורא  

לשם ששה   (:מו) יוצר ועושה הכל כמו שאיתא בזבחיםברוך הוא עלת כל העלות ועושה נחת לבורא ו

דברים הזבח נזבח וחדא מנייהו לשם ניחוח, ופרש"י שיש נחת רוח להבורא שאמר ונעשה רצונו.  

והאל ברוך הוא משתעשע בו כמו אב שמשתעשע בבנו.  ואשרי למי שעושה נחת רוח להבורא הכל

ועוד נבאר ) והנה הנחת רוח ליוצר הכל בשני אופנים. אחד, שמשתעשע שנעשה רצונו כמ"ש רש"י

והשני, יש להקונה הכל נחת דוח שעל ידי וכו'. מצות ישראל ובפרט על ידי מתנות וכו'.  ' (במקום אחר

ושמחה ושפע בכל העולמות והשם יתברך וכו'. שמח   לאביונים הבורא הכל משפיע ששון וכו'.

כשמשפיע שפע רב בכל העולמות וכו'. ובכל הנשמות, כי תמיד המשפיע יש לו וכו'. יותר תענוג  

כשמשפיע מהמקבל כמו שאמרו וכו'. חכמינו ז"ל יותר ממה שהעגל רוצה לינק וכו'. פרה רוצה להניק. 

בורא ובפדט על ידי וכו'. מצות צדקה ומתנות לאביונים  לכן הואיל על ידי וכו'. שמקיימין מצות ה

 :גורמים וכו'. שהאל ישפיע שפע רב בכל העולמות כפי וכו'. מה שביארנו
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ת וכו'. לאביונים ויעשה  ליוצרו שיהיה שמח מאד על כל ' המצות ובפדט על מצות הצדקה ומתנו 

בשמחה ובחדוה רבה ואל וכו'. ישים אל לבו חס ושלום איזה צער או איזה וכו'. צרת עין כי יחסר לו  

מעותיו בעת שנותן וכו'. לעניים, כי כיון שגורם חסד בכל העולמות וכו'. אזי מחסדי הבורא ברוך הוא 

בר לנו, כיון שגודמים חסד במצוה הזאת, יוסיף לו האל וכו'. ככה אלף פעמים ויברך אותנו כאשר ד

ובפרט אשר ביארנו שגורמין על ידי מתנות לאביונים שפע רב בעולם הטבע בעולם הזה אשר המה 

נקראים אביונים כמ"ש, לכן כיון שיתוסף שפע רב בעולם הזה בודאי יתוסף להנותן עשירות וכבוד  

א יצוה לבני ביתו שיתנם לעניים, רק הוא  לעבודתו ליראתו ותורתו ויהיה שמח מאוד במצוה הזאת ול

ימסור בעין יפה ובטוב לבב להשליח אשר הוא משלח מתנות לאביונים. ומה טוב שישלח מתנות 

לאביונים על ידי בניו ובנותיו הקטנים כדי לחנכן במצות. וזכור אני כשהייתי קטן היה אבי ע"ה משלח  

נך אותי במצוה והכל בשמחה ובטוב לבב ובצינעא  על ידי לאיזה עניים ולא שלח על ידי משרת כדי לח

שלא יבוש העני. והאל יתן לנו שעל ידי מעשה הצדקה ובפדט על ידי מתנות לאביונים בזה היום  

ישפיע רב חסד וששון ושמחה לכל העולמות עד עולם הזה עולם הטבע כמו שנאמר והיה מעשה  

יה לנו ולכל ישראל חיים ושלום אמן  הצדקה שלום, וגדולה צדקה שמקרבת את הגאולה, וצדקה תה

 :סלה
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ישנו עם אחד  (אסתר ג, ח) ובתחלה נבאר מה שאמרו חכמינו ז"ל במדרש רבה במגילה על פסוק

כולו שטות והאיך כתבו במגילה.  אלהיהם ישן הוא. הגם שכל דברי המן הוא להבל וריק. אמנם זה 

והנראה ובו יבואר כמה מאמרי חכמינו ז"ל וזה יצא ראשונה שאמרו חכמינו ז"ל במסכת סוטה פרק  

ראשון דף ה' ע"א, בשמתא מאן דאית ביה ובשמתא מאן דלית ביה, ואמדו חכמינו ז"ל שמינית 

ה כי עיקר בריאת העולם עבור  שבשמינית צריך להיות גאוה. ועיין בעין יעקב דכ"ז עיין שם. והנרא

לשעשע באיומתו כי כשאדם מתפלל ולומד ועובד את הבורא ברוך הוא וברוך שמו בתורה ובמצות.  



 

לשם ששה   (.מו) אזי יש להקדוש ברוך הוא שמחה גדולה מזו כמו שאמרו חכמינו ז"ל במסכת זבחים

שאמר ונעשה רצונו. ובזה   דברים הזבח נזבח ואמרו לשם ריח לשם ניחוח ופרש"י שנחת רוח לפניו

עיקר עבודתינו לתת נחת רוח להבורא ברוך הוא ליוצרינו ולבוראינו בעבודתינו תמה ובכל הדבורים  

אנחנו ממשיכין שפע רב בכל הברואים והיצורים והנעשים וכשיעלה זה במחשבת לבב איש, אזי  

ריתו רמה ותולעה יעלה  יתלהב לבבו בקרבו וככה יגיד במחשבתו איש אשר נוצר מטיפה סרוחה ואח

ככה למעלה על ידי מעשיו הנעימים ויעשה פרי במעשיו שיוכל לשמח בו הבורא ברוך הוא אשר הוא  

קדוש ומשרתיו קדושים ויבא שפע רב בכל העולמות ובכל המלאכים ובכל הנשמות והאל הקדוש  

 :ישמח בו
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בה', כלומר שאדם שמח במה שמביא להקדוש ברוך הוא שמחה במעשיו. וזה הפירוש שוש, כלומר  

שאנכי שש ושמח במה שאני אשיש בה', שאני גורם שאשיש שאני מביא שמחה בהבורא ברוך הוא 

, אמר גם כן בזה הסגנון  כביכול אני מביא שמחה. ואדמו"ר בוצינא קדישא מוהר"ר דוב בעריש זלה"ה

על זה הפסוק שוש אשיש בה', שאני שש מה שאני משמח במצות הבורא ברוך הוא. אמנם דברינו  

שאני שש מה שאני גורם שמחה בהבורא ברוך הוא. וזה חיוב על כל אדם שיהיה לו שמחה במה שהאל 

ה חיי שאגרום שמחה  הקדוש משמח בו ומשעשע בעבודתו. והנה אם אדם יהיה עניו ויאמר מה אני ומ

להבורא ברוך הוא, אזי יבין בלבבו ויאמר בלבבו באמת הוא אחת מחסדי ה' ומנפלאותיו הבורא ברוך  

הוא שאדם קרוץ מחומר יגדום שמחה ותענוג וחדוה באלהי האלהים ואדוני האדונים אשר הוא גבוה  

עשיו. ובמעשיו הוא עולם  ישמח ה' במ (תהלים קד, לא) על כל גבוהים ורם על כל רמים כמ"ש המשורר

העשיה עולם התחתון הוא עושה נחת רוח להבורא ברוך הוא. מחמת שיש להאל ברוך הוא נחת רוח  

מבני אדם. אשר המה מזרע ישראל עבדו מגודל השעשועים הוא מביא שפע לכל הנבראים והיצורים  

 :והנעשים. וכן כתב הפייטן הציב וירה אבן פינתו עבור לשעשע באיומתו
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רוח להבורא ברוך הוא. אמנם אם מתייאש את עצמו ואומר שאין להקדוש ברוך הוא נחת רוח  

במעשיו. הגם שיהיה סובר שהוא עניו ושפל ברך. אם מתייאש את עצמו ואומר שאין להקדוש ברוך  

תונים אין זה נקרא עניו ושפל ברך, אדרבה הוא נוטה קצת למינות ואין זה עניו  הוא נחת רוח בתח 

ושפל בדך העולה על לב בני האדם כי אין נחת רוח להקדוש ברוך הוא מהעושין רצונו. רק זה הדרך  

שאדם מתענג בעת אשר לומד ומקיים מצותיו ועיקר הנחת רוח של בני ישראל בעת עסקם בלבבם 

דוני האדונים יש לו נחת רוח כביכול ושמח במעשינו הטובים. וכן אמר אדומו"ר  שהאלהי האלהים וא

בוצינא קדישא מהו' דוב בעריש זלה"ה, שהקדוש ברוך הוא שמח במעשינו ובמצותינו ובתורתינו  

בן חכם ישמח אב, ואנחנו נקראים בנים למקום. ואמר אדומו"ר שזה  (משלי טו, כ) כמאמר הכתוב

עמים ישראל מפרנסין לאביהם שבשמים, כי פרנסה הוא לשון תענוג. ונמצא  פירוש המוזכר כמה פ

שכל אדם צריך להיות עניו ושפל ברך בכל דבר אפס בזה שיש לאדם תענוג במה שהקדוש ברוך הוא  

שמח במצותיו ובתורתו לדבר הזה אין להאדם להיות שפל ברך לאמר מה אני שאשמח להבורא ברוך 

ישעיה מט,  ) עליון שיהיה שמח בזה שישראל עושין מצות כמאמר הכתובהוא. כי כן רצון המאציל ה 

ישראל אשר בך אתפאר, וכביכול שמתפאר בישראל ושמח בהם וזה מרוב חסדו ורחמיו של הבורא   (ג

ברוך הוא וכמו שכתב הפייט אשר אימתך כו', ורצית שבח מגלומי גוש כו', מחסרי דעת והוא תהלתיך. 

שמחה משמחה, דהיינו שיהיה לו שמחה במה שיש להבורא ברוך הוא    נמצא צריך תענוג מתענוג

שמחה ממעשיו כביכול ובזה אין להאדם להיות עניו ושפל ברך לאמר מה אני שאשמח להבורא ברוך 

הוא, רק הוא יבטח בה' ברוב חסדו וברוב רחמנותו שהוא שמח במעשיו התחתונים. וכשאדם יהיה לו  

רא ברוך הוא יתלהב לבבו בקרבו וישמח ויעלוז ויעבוד את האל  תענוג מתענוג ושמחה משמחת הבו 

הטוב בשמחה ובטוב לבב. והנה ידוע שעולם העונג נקרא מדה שמינית כמו שכתוב בספר יצירה אין  

מעלה מעונג. כי כן בינה אם הבנים נקרא עולם העונג ובינה נקרא למנצח על השמינית מדה השמינית  



 

צריך להיות שבני ישראל צריך להיות להם שמחה משמחה ותענוג   ונקראת אם הבנים שמחה. ונמצא

מתענוג, דהיינו שיהיה לו שמחה במה שהקדוש ברוך הוא שמח במעשיהם הטובים של ישראל, וכבר  

בראשית ב,  ) .כתבתי שמדה השמינית נקראת אם הבנים שמחה, מדת העונג בסוד ונהר יוצא מעדן

מתענוג נקרא שמיני שבשמינית ובזו אין להיות עניו ושפל  ונמצא כשיש לו שמחה משמחה ותענוג  (י

ברך ולומר האיך אני שמח ולומר שאני משמח את הבורא ברוך הוא במעשי ובמצותי ואשר לו שרפים 

וחיות ואופני הקודש ישמח אותו קרוץ מחומר, כי בזה אין להיות עניו ושפל ברך, אדרבה יתענג 

 :טובים של ישראלוישמח במה שהשם יתברך שמח במעשיהם ה 
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דלית ביה. ואמרו חכמינו ז"ל כמה שמיני שבשמינית, כלומר שצריך שלא  מאן דאית ביה ובשמתא

להיות עניו ושפל ברך במדה שמיני שבשמינית בתענוג שבתענוג. שעולם העונג נקרא מדה שמינית.  

ומבשרי אחזה  (בראשית א, כו) .וידוע שכל המדות המה באדם התחתון בסוד נעשה אדם בצלמינו

סד שנקרא אהבה וגבורה שנקרא התגברות מעשינו הטובים ותפארת ומדת  בגין ח  (איוב יט, כו) אלהי

הנצחון כמבואר בתומר דבורה, שיהיה לבני ישראל תענוג ושמחה מתענוג ושמחה שיש לבורא ברוך  

הוא ממעשינו הטובים ואל יהיה בזה עניו ושפל ברך ולומר שאין אדם ראוי לכך, רק בשביל בני 

. וזה שמיני שבשמינית, כלומר תענוג ושמחה של הבורא ברוך הוא ישראל נבראו כל העולמות כולן

וברוך שמו כמו שמבואר, כי עולם הבינה אם הבנים שמחה, אשר היא מדה שמינית מתתא לעילא  

נקראת עולם העונג כמבואר. חבה יתידה נודעת לנו עמו בית ישראל לא די מגודל התפארות אשר האל  

כתוב ישראל אשר בך אתפאר, ושמח ויש לו נחת רוח כביכול  ברוך הוא מתפאר במעשינו כמאמר ה

ממעשינו הטובים כמו שנאמר בן חכם ישמח אב. ועל ידי זה יתלהב אדם בעסקו בתורה ובמצות והוא  

במצותיו מביא שפע רב לכל העולמות וההיכלות והנשמות והמלאכים, עוד חיבה יתירה נודעת לנו  

צדיק   (:מו"ק טז) ין לבטל גזירות כמו שאמרו חכמינו ז"לאשר אנחנו כנסת ישראל בתפלתינו יכול

מושל ביראת ה'. מי מושל בי צדיק, הקדוש ברוך הוא גוזר גזירה וצדיק מבטלה. וזה שעשועיו של  

הקדוש ברוך הוא ומתפאר בעמו בית ישראל. כאמור ישראל אשר בך אתפאר, שבצדקותינו ובמעשינו  

 :יום טוב וממות לחיים ומבטלין כל גזירותיוהטובים מהפכין גזרותיו יתברך מאבל ל
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ביקש נבוכדנצר לזמר שירות ותשבחות שיגנה שירות ותשבחות של דוד המלך ע"ה בא  (:צב) סנהדרין

מלאך וסטרו על פיו. ולכאורה אין לו הבנה וכי היאך עלה על דעת הרשע זה נבוכדנצר יהיה יכול  

להגיד שירות ותשבחות שיגנה זמירות ותשבחות של דוד המלך ע"ה, וכי בשביל כך יהיה השירות  

המלך ע"ה מגונה, וכי אם אחד מגיד שירות יותר מחבירו יהיה השירות של חבירו ותשבחות של דוד 

מגונה. אפס נראה לי, כי בזמן שהבורא ברוך הוא אוהב כנסת עמו בית ישראל. וכנסת ישראל המה  

ברום המעלות אז יש בישראל כח לבטל גזירות רעות. הגם אם הקדוש ברוך הוא גוזר גזירה יש בידם 

מאמר צדיק מושל ביראת אלהים. כמו שאמר שמעון בן שטח לחוני המעגל כבן  לבטל הגזירה כ

המתחטא על אביו ועושה רצונו והוא מחמת גודל שעשועים שהאב משתעשע בבנו מבטל רצונו מפני  

רצון בנו. כן אנחנו נקראים בנים למקום מחמת גודל שעשועים שמשתעשע האל וכו'. יתברך עמנו  

ישראל. וזה הוא בזמן שאנחנו חביבים עליו יתברך, לא כן חס ושלום בזמן  מבטל גזרותיו מפני רצון 

עביד בחיל שמיא ודיירי ארעא.  וכמצבייא (דניאל ד, לב ) הסתרת פנים. והנה נבוכדנצר הרשע אמר

והנה בזמן שישראל המה אהובים לפני הקדוש ברוך הוא כביכול לא כן הוא שכמצבייא עביד בחיל  

שמיא ודיירי ארעא, שהרי הצדיקים יכולין לבטל גזירותיו ובעבור שמתפאר האל ברוך הוא עם עמו  

ירותיו, אם כן כביכול הקדוש  ישראל מחמת גודל תפארתו ושעשועיו בישראל המה יכולין לבטל גז

ברוך הוא לאו כמצבייא עושה בחיל שמיא ודיירי ארעא, שהרי הצדיקים יכולין לבטל גזירותיו  

כביכול, רק נבוכדנצר הרשע לא דצה כן שהצדיקים יכולין לבטל גזירותיו יתברך כביכול מרע לטוב  

אולי צדיקים שבדור יבטלו   ומיגון לשמחה, כי הוא היה רוצה להחדיב הבית המקדש והיה מתיירא



 

גזירותיו ויבנה הבית המקדש לכן רצה נבוכדנצר הרשע להמשיך בשירות ותשבחות שהקדוש ברוך  

הוא לא ינהג את עולמו על ידי רצון עמו בית ישראל מחמת גודל השעשועים והתפארות שהשם יתברך  

ה כן יקום ולא יוכלו עמו  מתפאר בעמו בית ישראל, רק כאשר יגזור האל יתברך כן יקום אפילו לרע

  :בית ישראל לבטל גזירותיו
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ארעא. שרצה נבוכדנצר הרשע שלא יהיה מי שיבטל גזירותיו. ולא כן כונת דוד המלך ע"ה שרצה  

שועים בעמו בית ישראל יהיו יכולין לבטל  דוקא שהאל יתברך יתפאד בנו ומגודל התפארות ושע 

גזירותיו וכל תהלותיו של דוד המלך המלך ע"ה מלא בזה שהאל יתברך עושה רצונינו כגון רצון יראיו  

וכגון קולי אל ה' אקרא   (שם קמט, ד) וכגון רוצה ה' בעמו (תהלים קמה, יט) ,יעשה ואת שועתם ישמע

כל אשר חפץ ה' עשה בשמים ובארץ, היינו בשמים ובארץ אבל לא בדיירי על   (שם קטו, ג) הגם שאמר הכתוב) 'כו

וכמה פסוקים נאמרו בתהלים להורות שעמו בית ישראל   (ארעא. כי הדרים בארץ יכולין לבטל גזירותיו

 :יכולין לבטל גזירות האל ברוך הוא
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תהלים קמה, ) ותשבחות פעל שהאל יתברך נמשך באלו השירים שאמר כגון ורחמיו על כל מעשיו

טוב ה'   (שם) עשה בשירות ודבורו פעולה שהאל יתברך נמשך במדת הרחמניות. וכשאמר המשורר (ט

הטוב שצדיק עושה בדבורו רושם. לכן אל יפתח פיו לשטן. ולכן   לכל, פעל שהאל יתבדך נמשך במדת

נבוכדנצר הרשע ביקש לעשות בדבורו רושם ופעולה למעלה במה שאמר וכמצבייא עביד בחיל שמיא 

ודיירי ארעא, שלא יהיה חס ושלום כח לבני ישראל לבטל גזירותיו כדי שלא יבנה הבית המקדש. ולא 

תשבחות שלו, רק אדרבה שבשעשועים ובתפארת ישראל יבטל  כן רצה דוד המלך ע"ה בשירות ו 

כנסת ישראל הגזירות רעות. וזה ביקש נבוכדנצר הרשע להגיד שירות ותשבחות שיגנה שירות  

ותשבחות של דוד המלך ע"ה. כלומר, שרצה להפך דבורו של דוד המלך ע"ה. שדוד המלך רצה  

יתברך, והוא אמר להיפך וכמצבייא עביד  בדבורו שהאל ישמע שועת כנסת ישראל ויבטלו גזרותיו

בחיל שמיא ודיירי ארעא. ובא המלאך וסטרו על פיו, רק שהכל יתנהג על פי כנסת ישראל ותפלת 

הצדיקים. כי הנה מ"ש הוא סוד שכינה בתחתונים או בעליונים. כי אם יש צדיקים בדור שבתפלתן  

התחתונים יכולין לבטל גזירותיו יתברך   מבטלין גזידות האל יתברך אזי יש שכינה בתחתונים , כי

למה יאמרו הגוים איה אלהיהם  (תהלים קטו, ב וכו'.ג) שמו. וזה אשר אמר דוד המלך ראש המשוררים

ואלהינו בשמים כל אשר חפץ עשה, כלומר שבשמים כל אשר חפץ עשה. וכו'.לא כן כביכול בארץ כל  

יו יתבדך שמו, וזה אחת משעשועי הבורא ברוך  אשר חפץ עשה. כי באדץ צדיקים יכולין לבטל גזירות

הוא שברא בריאות נשמות צדיקים שמבטלין גזירותיו כדרך האב המשתעשע עם בנו. כשמנצח בן את 

האב וכמו שאיתא בשלהי פרק הזהב מאי עביד קודשא בריך הוא קא חייך ואמר נצחוני בני. וכשחס  

ן בתחתונים לבטל גזירותיו וזה שכינה ושלום כשאין ישראל עושין רצונו של מקום. נמצא אי

 :בעליונים
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שבתהלים איה נא אלהיהם ואלהינו בשמים כל אשר חפץ עשה, שכך ביקש דוד המלך ע"ה זכותו יגן  

כו' למה יאמרו הגוים איה נא כו'. והם לא ידעו,  עלינו. לא לנו ה' לא לנו כי לשמך תן כבוד על חסדך 

כי בזמן שאין ישראל עושין רצונו של מקום ואז אלהים בשמים , כי שכינתו בעליונים ואז כל אשר  

חפץ עשה. כי בזמן שהשכינה בעליונים ואין בנו חס ושלום כח לבטל גזירותיו אז כל אשר חפץ ה'  

בנו כח לבטל גזירותיו רעים להפך מנגע לענג. מיגון   עשה. אבל מצפים אנחנו שנעשה תשובה ויהיה

לשמחה ואז יהיה שכינה בתחתונים ולקמן נבאר עוד. והנה אחר כך מצאתי גם בספר חסידים שכתב 

גם כן כדברים הללו שלא אמר שום אדם זה השבח וכמצבייא עביד בחיל שמיא ודיירי ארעא, דק 

סידים סימן תתשנ"ו, למה ידע נבוכדנצר וכמצבייא נבוכדנצר הרשע בעת החורבן. וזה לשון ספר הח

עביד בחיל שמיא, לפי שהחליף שרי מעלה בחורבן הבית שלא יוכלו להשביען עד כאן לשון הספר  



 

חסידים. ושמחתי שכוונתי בדבר הזה לדעת הגדול שזה השבח וכמצבייא עביד, רק בעת החורבן הגם  

 :מה שכתבנו הוא באופן אחר
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ועם חיות ברא להוי מדורך ועשבא כתורין לך יטעמון.  (דניאל ד, כט) ליה מבני נשא, וגם אמר דניאל

ולפי מה שכתבתי יתבאר, שהאל שילם לו מדה כנגד מדה, כי האל יתברך שמו הוא המלך הטוב  

א וממלא משאלותם ורצונם. אמנם יש שני מיני בחינות שהוא מטיב להם  המטיב לכל בריותיו אשר בר

וממלא רצונם של התחתונים. א', הוא בחינת פנימיות שאם יש צדיק בדור ממלא רצונם ויכולין לבטל  

גזירתו יתברך שמו. ובחינה השניה, הוא בחינת חיצוניות. כי הנה דע שאנחנו מאמינים שהאל יתברך  

ש מאין. והוא המציא אותו וחידש אותו. כן האל יתברך שמו לנצח מחדש כל  שמו ברא את עולמו י 

העולמות בכל יום ובכל עת ובכל שעה, כי הנה בכל יום אנו רואין שהשם יתברך מחדש את עולמו  

שמפקידין נשמותינו אליו כמאמר בידך אפקיד רוחי. ובכל יום הוא מחדש כמו שאנו משבחין אותו  

מיד מעשה בראשית, וגדולה מזו צריכין להאמין שהאל מחדש את עולמו בכל  המחדש בטובו בכל יום ת

על כל נשימה ונשימה תהלל   (תהלים קנ, ו) כל הנשמה תהלל יה (דב"ר ב) רגע כמו שדרשו חכמינו ז"ל

יה, כלומר שבכל נשימה ונשימה הולכת הנשמה אליו יתברך שמו ורצונה לצאת מהגוף, רק שהשם  

והחיות רצוא ושוב, שהחיות של כל העולמות העליונים   (יחזקאל א, יד) א בסודיתברך מחזיר אותה והו

אליו יתברך שמו בכל עת ובכל רגע והשם יתברך מחדש אותה בכל   והעולם התחתון הולכת וכוספת

עת ובכל רגע. וביארנו במקום אחר שזה היה מדת הלל שהיה מדבק את עצמו תמיד באין וסברו בית  

הלל בורא מאורי האש, כלומר שבכל רגע בורא את כל העולמות וביארנו כמה דברים. וגם זהו שאמרו  

ר"נ אומר אדם נדון בכל רגע   (:טז) זהו שאמרו במסכת ראש השנהבמדרש אין ועתה אלא תשובה. ו

לרגעים תבחננו, רק ר''י סובר אדם נדון בכל יום עיין שם בראש השנה שבכל יום  (איוב ז, יח) שנאמר

אנו רואין בחוש שהקדוש ברוך הוא מחדש אותנו ובכל רגע אנו רואין בחוש, רק אף על פי כן האמת 

 :א מחדש בכל רגע עולמו ובה נדון העולמות בסוד והחיות רצוא ושובהוא כך שהקדוש ברוך הו
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נשימה ונשימה הקדוש ברוך הוא מחדש עולמו ובכל יום אנו רואין בחוש העין. כמו שקבעו בפייט כי  

הנה כחומד ביד היוצר כן אנחנו בידך, וכל העולם כן בידו והוא מחדש אותם בכל רגע למה לא אירע  

לחיה וכן כיוצא בזו. אפס הענין הוא כך, כמו שיתהפך מאדם לבהמה או מבהמה לאדם או מבהמה  

שבתחלת מעשה בראשית בדמותן ולדעתן ובצביונם נבראו כמו שאיתא בדאש השנה דף י"א ע"א ועיין  

שם ברש"י ד"ה לדעתן וז"ל, שאלם אם הם חפצים להבראות ואמרו הן עד כאן לשון רש"י, כן תמיד  

ראו מקודם ולא להשתנות מבריאתו. לכן הגם  בודאי כל בריאה ובריאה רצונו להשאר כך כמו שנב

שהקדוש ברוך הוא מחדש עולמו בכל עת כיון שרצון הבריאה שנברא שישאר כך הוא נשאר, כי הוא  

מחדש חסדו וכל רגע לברואיו ממלא רצונם שיהיו כמו שנבראו ועל זה משבחים אותו והמרחם כי לא  

החיות של כל העולמות אפילו עולם התחתון  תמו חסדיך, ואומדים עוד המנהג עולמו בחסדו, הגם ש 

הוא תמיד בסוד רצוא ושוב, מנהג עולמו בחסד וממלא רצונם שיהיו כמו שנבראו ולא ישתנה מבריה  

 :לבריה אחרת. וזהו סוד שאנו עושין כלי בק"ש שעה"מ כידוע מדברי האר"י ז"ל
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ממלא רצון תחתונים. א', בסוד פנימיות שבאם הם צדיקים ממלא רצונם ויכולין לבטל גזירותיו והוא  

בסוד פנימיות. והבחינה שניה, הוא בסוד חצוניות שהקדוש ברוך הוא נותן לעולם שפע די חיותם  

צם שיהיו כמו שנבראו שרצוננו לקבל שפע. וגם מה שנברא ע"י לא נשתנה מבריה לבריה שכיון שחפ

לדעתן כך הם תמיד נשארו כמו שנבראו. הגם שהקדוש ברוך הוא מחדש עולמו תמיד, כיון שרצונם  

של הנבראים שיהיו כמו שנבראו. והנה בחינה שניה בסוד חצונית שהקדוש ברוך הוא ממלא רצון 

היו יכולין לבטל  תחתונים. והנה נבוכדנצר הרשע כיון שהחריב הבית המקדש רצה שהתחתונים לא י



 

גזירותיו יתברך שמו, ורצה שהאל לא ימלא רצון התחתונים בבחינה הראשונה שביארנו בבחינת 

פנימיות, לכן שילם מדה כנגד מדה שאפילו בבחינת חצוניות לא ימלא האל חפצו ורצונו ונשתנה 

עם נבוכדנצר מאדם וטרדו אותו מבני נשא, כיון שהקדוש ברוך הוא מחדש עולמו בכל רגע נהג האל 

בדין בני חילוף וטרדו אותו מבני נשא. הגם שבודאי רצה שיהיה אדם כמו שנברא , אמנם כיון שכפר  

בבחינת פנימיות שביארנו בבחינה ראשונה שהאל לא ימלא משאלות וחפץ תחתונים שיבטלו גזירותיו  

ף בבחינה יתברך שמו שנגזר על ידי נביאים שיחרב הבית המקדש שילם לו מדה כנגד מדה שא

חיצונית לא מלא האל רצונו שרצה שיהיה כמו שנברא לכן כיון שהקדוש ברוך הוא מחדש עולמו בכל  

 :רגע נשתנה מאדם לחיות בדא
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הוי"ה אין בו טפל, רק בשם אלהים המן הרשע אלהיהם ישן הוא. הנה בכל שמות שאינם נמחקים כגון 

יש בו אותיות שטפלים לה, כגון אלהיך או אלהיכם או אלהינו. ונבאר אותם וזה לשון הרמב"ן על  

שמע ישראל, ועתה צריך להתבונן בזה, כי שנה הכתוב בכאן לומר אלהינו ולא אמר   (דברים ו, ד) פסוק

יום כי ה' אלהיכם כו', וכן בכל אלהיך, כמו שאמר בכמה מקומות שמע ישראל אתם קרבים ה

הפרשיות שדיבר עם ישראל יזכור ה' אלהיכם או ה' אלהיך, וגם בכאן אמר ואהבת את ה' אלהיך, אבל  

הזכיר ביחוד ה' אלהינו, כי עשה עם משה את הגדולות ואת הנוראות לעשות לו שם ותפארת עד כאן  

נו חלושי דעת כמונו בינה להשיגם אפס  לשון הרמב"ן. ובודאי דברי הרמב"ן עמקו מחשבותיו ואין ל

 :רשות נתונה בדברי תורה לכל אדם לדורשן כפי שכלו
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הוא שם העצם של הבורא ברוך הוא וכל השמות המה כנוים וכנוי אלהים על שופט צדק ושהוא   הוי"ה

תקיף ובעל יכולת ושהוא אל אשר כולם מחויבים לעבדו וצבאות שהוא ברא את כל צבאות וכן כל  

הכנוים ולכן גם הדיין נקרא אלהים על שם שהוא שופט. והנה הבורא יתברך שמו נקרא אלהים, על  

שופט ואם מעשה תחתונים זכאים נקרא אלהינו הפירוש שהנהגותיו כביכול שלנו שאנחנו   שם שהוא

מהפכין ממדת הדין למדת הרחמים והשם יתברך שומע תפלתינו והצדיקים בכח מעשיהם לעמוד בפרץ  

ומחמת גודל התפארות והשעשועים שמשתעשע השם יתברך בנשמות ישדאל ובנשמות הצדיקים הוא  

ג עולמו כפי רצון הצדיק ושופט עולמו כפי רצון הצדיק. ולזה נקרא אלהיכם ,  ממלא רצונם ומנה

כלומד אלהים הוא שופט ששופט את עולמו כפי רצון ישראל ובתשובותינו ובתפלתינו אנחנו יכולין  

לבטל גזרותיו ולכן בכנוי אלהים שכנויו הוא שהאל שופט צדק. לפעמים נאמר אלהיכם או אלהיך או  

משפטיו הוא תלוי במעשה התחתונים שאנחנו יכולין להפך גזירותיו. וזהו כונת רש"י  אלהינו שכב"י 

וזה לשון רש"י ה' אלהינו שהוא אלהינו עתה ולא אלהי האומות הוא עתיד להיות ה' אחד עד כאן לשון  

רש"י. ולכאורה צריכין להבין, כי היה להכתוב לומר שמע ישראל ה' יהיה אחד, כמו שאמר  

ביום ההוא יהיה ה' אחד וכו', ותיבת אלהינו מיותר. וגם צריכין להבין, דהנה כפי  (יד, ט זכריה) הכתוב

פשוטו שה' שהוא אלהינו ולא אלהי האומות העיקר חסר מן הספר. ולפי מה שכתבתי ניחא, דתיבת  

אחד קאי על אלהינו, כי הנה נודע שכל העולמות לא נבראו אלא בשביל ישראל בעבור שאנחנו קבלנו  

ל תורתו ומצותיו. נמצא ראוי ונכון שכל העולמות יתנהג על פי תפארת ישראל כמו שהם מבקשים  עו

ומתפללים ומעתירים לאל ככה יתנהג שהם קדמו במחשבה בבריאת העולם וכל המיצר לישראל ראוי  

לכלות ולשבר ולהכרית וככה יהיה לעתיד לבא והיו מלכים אומניך והלכו אליך שחוח בני 

ולא כן עתה בגלות שמקבלין אומות העולם שפע שלא על ידינו אפילו המצירים  (ה ס, ידישעי) מעניך

את ישראל מקבלים שפע לכן מקבלים עול מלכות שמים בכל יום ואומרים שמע ישראל ה' שהוא עתה 

אלהינו, כלומר שהנהגותיו ומשפטיו הוא תלוי בכנסת ישראל תפארתו וזה אלהינו, שהשם יתברך  

ת כמו שישראל רוצין וזהו אלהינו, שהוא כב"י שומע לקולינו וכמו שאנחנו אומרים כך  מנהיג העולמו 

הוא כב"י מקיים. וזהו אלהינו, שהוא יתברך שלנו כמו שצדיק גוזר כך הוא מקיים את קרני ישראל  

לרומם ואת קרני רשעים לגדע. אמנם כעת בגלות האומות העולם מקבלין שפע שלא על ידינו ולעתיד 



 

אלהינו, כלומר שבחושם יראו ויודו ויתגלה שכל השפע נמשך על ידי כנסת ישראל תפארתו   לבא ה'

וכל מה שהם מבקשים השם יתברך מקיימם ויהיו כל האומות מודים שה' הוא אלהינו, כלומר  

שהנהגותיו נמשך על ידי רצון ישראל וזה עתיד להיות ה' אחד שכל האומות יודו שה' הוא אלהינו,  

ד, קאי על אלהינו שיתייחד אלהינו שכנויו ופירושו שהנהגותיו יתברך שמו כמו שתפארת  ונמצא ה' אח

ישראל רוצים לעתיד יתייחד זה בעולם שישדאל יש להם כח בתפלתם וקאי אחד אאלהינו, ויתודץ מה  

שהקשינו. ונכון עוד לומר הפירוש של תיבת אחד, שהויה שהוא שם העצם של יתבדך הוא מתאחד  

הינו שתיבת אלהינו הוא הפירוש שהשפע נמשך על ידינו והשפע ממנו יתברך הוא שלנו  ומחובר באל

כמו שאנחנו רוצים. וזה הפידוש של אחד, שהויה הוא מתאחד ומחובד תמיד באלהינו הוא עמו. וזה  

יכול להיות שזהו כוונת רש"י שזה יהיה לעתיד לבא שאז יתרומם קרן ישראל ויהיה השפע שלנו כמו  

וצים באתגליא הגם שבגלות גם כן הכל בשביל ישראל, כי כל מה דעביד דחמנא לטב עביד, שאנחנו ר

 :אמנם לעתיד לא יתגלה זה ובמקום אחר יתבאר יותר
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אמר אלהים ונטפל לו אותיות כגון אלהינו  ואמרו ה' הוא האלהים ה' הוא האלהים, כי בכל מקום שנ

אלהיכם, הוא כשמתנהג האל על ידי מעשה תחתונים כשתחתונים זכאים וזעקתם עלתה לשמים. ומה  

שעיקר מה   (שם ז, ט) וידעת כי ה' אלהיך (דברים ו, יג) .שנאמר לשון יחיד כגון את ה' אלהיך תירא

בתו שכל העולם תלוי במעשיו כדברי חכמינו  שמביא לאדם לידי יראת שמים הוא כשיהיה תמיד מחש

חייב כל אדם לומר בשבילי נברא הע וכו'.לם, ולעולם יראה אדם כאילו חציו  (.סנהדרין לז) ז"ל באמרם

', זכה הכריע את כל העולם לכף זכות. ונמצא כשעולה זה במחשבתו שכל העולם תלוי בו  זכאי כו

במעשיו ובשבילו נברא העולם אזי יתמרמר על חטאיו ויתלהב למצות ה' ולתורתו כדי שיבא שפע לכל  

העולמות ולכל המלאכים ולכל הנשמות ולעולם התחתון ולא יאבד אפילו רגע אחת לצורך עולם הזה,  

ר מה לי להתעסק בענייני עולם הזה אשר בה ריוח מועט מוטב אתקן מעשי ואעסוק בתורה  כי יאמ

ובמצות ואז אביא שפע לכל והדי זה דומה למי שיכול להרויח ביום אלף אלפי אלפים ומאבד את זמנו  

והולך בזה היום כדי להרויח פרוטה וזה שטות גדול שמפסיד אלפי אלפים בשביל פרוטה. כך האדם 

ובמצות האל משפיע בכל העולמות וגורם שפע בכל העולמות, אם כן נקדא כסיל כשמאבד את  בתורה  

זמנו בשביל תענוגי עולם הזה ונמצא כי זה הוא מביא את האדם לידי יראת שמים כאשר יאמר  

במחשבתו שעליו תלוים כל העולמות וכל המלאכים וכל הנשמות כמאמר בשבילי נברא העולם. וזה ה' 

יחיד. כלומר שיהיה במחשבתו של אדם שעליו לבדו תלוין ועומדין כל העולמות. וזהו את  אלהיך לשון 

ה' אלהיך תירא לשון יחיד, כלומר כשיעלה על מחשבת האדם שעליו לבדו תלוים ועומדין כל 

העולמות אז תירא, יפול עליך יראה ואהבה גדולה. לכן נאמר בפרשת קריאת שמע לשון יחיד ואהבת  

כלומר שיעלה במחשבתך עלי תלוין ועומדין כל העולמות. ומה שנאמר  ,(דברים ו, ה) את ה' אלהיך

אלהים בלא טפל, רק אלהים לבדו בלא טפל, כשהשם יתברך מנהיג את עולמו ואין במעשה תחתונים 

ולכן אלהים, הוא גבורה. ואלהינו, הוא בינה. שהוא עולם התענוג שיש להקדוש ברוך הוא ) כח לבטל גזירותיו

 :(חת רוח מעולמו שהמה זכאין וצדיקים וכח במעשיהם לגדור גדר ולעמוד בפרץנ 
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יתברך עשה נסים ונפלאות על ידי אליהו ז"ל כאשר נפלה האש על העצים ויתר נסים ונפלאות על ידי  

אליהו ז"ל וידוע מדברי הרמב"ן שעל ידי שם ההוי"ה עושה האל נסים ונפלאות. ועיין ברמב"ן על 

הפירוש   הפסוק וארא אל אברהם ואל יצחק ואל יעקב באל שדי ושמי הוי"ה לא נודעתי להם. וזהו

כלומר הויה הוא עושה נסים ונפלאות אפילו   (מלכים א' יח, לט) .ויפלו על פניהם ויאמרו ה' הוא האלהים

כשהוא אלהים כשאין צדיקים בדור והקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו ואין מי שיבטל גזירותיו הוא  

ידי זה הנס דורו של  עושה נסים ונפלאות כדי להחזירם בתשובה. וכן הוא בתנא דבי אליהו, שעל 

אחאב חזרו בתשובה. וזהו ה' הוא אלהים. והגם שהיה אליהו אמנם הדור לא האמינו. כי רצתה איזבל 

המדשעת להודגו אבל בדור יציאת מצרים היו צדיקים בדור והיו מאמינים כל הדור חוץ מדתן ואבירם  



 

להים כו', לכן נאמר אני ה' כמאמר ויאמן העם, וגם צעקו אל ה' כמאמר ויזעקו ותעל שועתם אל הא

אלהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים בלשון אלהיכם , כלומר שמעשה התחתונים גרמו הנסים 

והנפלאות והיציאה לכן נאמר אלהיכם, לא כן בדורו של אחאב שלא היו זכאין רק הנס היה כדי 

ן כיון שהנס לא היה שיתקדש שמו וידעו שהבעל הוא אלילים מעשה תהו ואלהים הוא אל עליון ולכ

 :בזכות התחתונים נאמר אלקים ולא נאמר אלהיכם ולקמן נבאר עוד בזה
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עורה למה תישן אדני נאמר בלשון אדני.  (כד) הרשע המן אלהיהם ישן הוא. שהנה כתוב בתהלים מ"ד

ך, כשאחד יש בו מדות ישרות כגון שאוהב צדיקים ונוקם ברשעים והוא תמיד מלא שמחה  וכוונה כ

וכשאינו משמש באלו המדות נקראים המדות ישנים. לכן נאמר גבי שופר עורו מתרדמותיכם כדאיתא  

בטור גבי שופר, כלומר שתעוררו במדות ישרות. וכן אמרו יושב בטל כישן דמי, כמו הישן אין לו  

היושב בטל וכן מי שאינו משמש במדותיו הישרים. וזהו עורה למה תישן אדני ונכתב  מחשבה כן 

באדני, כי שם אדני מורה שהוא אדון הכל, כלומר שזה המדה שהוא אדון הכל אינו משמש כלום שהרי  

נחשבנו כצאן טבחה. וזהו אלהיהם ישן הוא, שמדה של אלהינו או אלהיכם נקרא בזמן מחמת גודל  

וש ברוך הוא מתענג בצדיקים ומשתעשע ומתפאר בתפארת ישראל אזי מנהיג כל  התענוג שהקד 

העולמות כרצון כל בית ישראל וכרצון יראיו. וזאת המדה נקרא אלהינו. ואמר על זאת המדה שישן  

הוא, כלומר שכב"י אינו משמש בזאת המדה שיתפאר בישראל שיבטל גזירותיו מחמת רוב שעשוע  

ראל הנקראת אלהינו. ואמר שישן בזאת המדה שאינה משמש בה, רק  ישראל ושמחתו בתפארת יש

 :כב"י אלהים ואינו נקדא אלהינו. וזהו אלהיהם ישן הוא 
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שהיה גזירה מן  (אסת"ר ז) הנה מרדכי הצדיק ואסתר קרעו גזד דין שהיה לרעה כמבואר במדרש

השמים בעבור שנהנו מסעודתו של אותו רשע להשמיד כו', רק שמרדכי ואסתר בטלו בתפלתם ותקנו  

ורה נא כו', שיהיה להבורא יתברך שמו  מדה של אלהינו, דהיינו שיתעורר האל כמו שיסד הפייטן ע

תענוג בכנסת ישראל ויהיה במחשבת היוצר כביכול להתפאר בישראל ובתפלתם ועל ידי זה נקרע גזר 

דין ובצדקתם תיקן אפילו בגלות שבית המקדש חרב יתפאר בהם בישראל ויהיה לו נחת רוח מתפלת 

לבת מלך לא זז מחבבה עד שקראה  ישראל, והן הן הדברים מה שנאמר במדרש בספר הבהיר, משל

אחותי לא זז עד שקראה אמי הוא מרומז על זה וכבוד אלקים הסתר דבר. ומה שאמרו בגמרא  

הלא על   ,(תהלים קכב, ח) 'שישראל נקראים אחים ורעים למקום כמו שנאמר למען אחי ורעי אדברה כו

יתברך שמו וכמו שאיתא  בחינה הזאת נקראים כשישראל יש להם כח בתפלותיהם לבטל גזירותיו

במדרש ובזוהר הקדוש על הפסוק כי בכל חכמי הגוים ובכל מלכותם מאין כמוך. אבל בישראל יש, מה  

הקדוש ברוך הוא מחיה מתים גם אליהו היה מחיה מתים, והקדוש ברוך הוא הוריד הגשם ואליהו עצד  

אל רעים, שמחמת גודל  גשם וצדיקים פוקדים עקרות, כך דרשו במדרש ובזוהר לכן נקראו ישר

החביבות עשאן לישראל רעים שיהיה כח בדבורם ובתפלתם כמוהו יתברך שמו וכמ"ש בשם המדרש  

והזוהר. והנה הצדיקים בעצמם הם בשר ודם ואין להם הכח, רק שהוא מתנה מאת המקום יתברך שמו  

 :שיהיה להם זה הכח שכל מה שגוזדים הצדיקים יקויים
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שמות טו,  ) ואיש כי ימכור בית מושב עיד חומה, דרשו במדרש ואיש, זה הקדוש ברוך הוא שנאמר (כט

איש וביתו באו, דרשו בזוהר ובבחיי, איש, זה הקדוש   (שמות א, א) ה' איש מלחמה. גם על פסוק (ג

כבר כתבנו שמרדכי ואסתר תיקנו שאפילו בעת הגלות יהיה כביכול אלהינו  ברוך הוא ועיין שם. והנה 

יתנהג על ידינו וכמ"ש, ופעלו שהצדיקים יבטלו בתפלתם כל גזירות קשות ורעות שהרי מן השמים  

נגזר להשמיד כדאיתא במדרש, רק אליהו הלך אצל מרדכי והודיע למרדכי ואסתר ובטלו הגזירה  

ן שחשב כיון שחרב בית המקדש אלהיהם ישן הוא וכמ"ש. וזאת  שנחתם בשמים ובטל דברי המ



 

הבחינה שיהיה תפלה עושה רושם ביארנו שבעבור כן נקראו ישראל רעים כמש"ל והקדוש ברוך הוא  

נקרא איש, וזאת שיהיה כח שיבטלו הצדיקים הגזירות רעות הוא מתנה נתונה מאת הבורא יתבדך  

, זה הקדוש ברוך הוא כמו שדרשו במדרש ה' איש מלחמה. שמו. וזהו משלוח מנות איש לרעהו. איש

לרעהו, לצדיקים יסודי עולם נשתלחה מתנה מאת הקדוש ברוך הוא שיהיו כמוהו כב"י שיהיה גזירתם  

קיימת והוא בחינת רעהו. וזהו הארת פורים שכן מרדכי ואסתר בטלו בזמן הזה גזירה מן השמים  

נו מדת אלהינו להפיד מחשבת המן הרשע שאמר אלהיהם  שנחתם בטיט להשמיד והפכו בתפלתם ותיק

 :ישן הוא, ונתגלה שהאל הוא אלהינו ומקבל תפלתינו
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, מי מושל בי צדיק הקדוש ברוך  צדיק מושל ביראת אלהים (:מו"ק טז) אף על פי שאמרו חכמינו ז"ל

הוא גוזר גזירה והצדיק מבטלה, להוי ידוע שהכל הוא מאת הבורא ברוך הוא, כי כשבא לתוך מחשבת  

הצדיק שיתפלל ואין לך מחשבה ומחשבה שהיא בא לאדם זולתו יתברך שמו, כי כל מחשבות קדושות  

בות בני אדם לטוב. לכן צריך  הבא לאדם מאתו יתברך שמו, כי השם יתברך הוא מעורר את כל לב

לאדם להיות בוש לחשוב מחשבה זרה, כי כיון שכל המחשבות בא מאתו יתברך שמו הוא בושה  

וחרפה וכלימה לחשוב במחשבות זרות. אפס ביארנו במקום אחר אם נגזר גזירה טובה מן השמים הוא  

ות העולמות הטובות  נגלה לכל העולמות ולכל היכלות הגזירה טובה לישראל ויורד דרך השתלשל

והברכות לישראל שדרים בעולם התחתון אמנם אם נגזר חס ושלום גזירה רעה אזי המחשבה ששולח  

השם יתברך לצדיק שיתפלל שיקרע הגזרת דין הוא בחשאי ובהסתר מן העולמות. וביארנו באריכות  

 :במקום אחר
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זצללה"ה, משל לזה כמו אב שמלמד עם בנו ורוצה שבנו יגיד בעצמו הקושיא או התירוץ וגם שיהיה  

נקרא על שם בנו הקושיא או התירוץ כדי שישמח הבן במה שיודע קושיא או תירוץ אפילו הוא דבר  

הבן להשיגו ויגיד מעצמו  עמוק שאין בכח הבן להשיגו מסביר לו פנימות של העמקות כדי שיהיה בכח 

הקושיא או התירוץ אף על פי שבאמת לא ידע הבן כלום. רק הכל מחמת הסברת פנים של אביו 

להלכה, אף על פי כן יש להבן נחת כיון שהוא אומר הקושיא או התירוץ וגם נקרא על שם בנו. כן  

ק שיתפלל הוא בא  הדבר הזה, אף על פי שזה מה שהצדיק מבטל הגזירות יתברך שמו המחשבת הצדי

מאתו יתברך שמו. אף על פי כן כיון שבא מכח דבורים של הצדיק ובכח התאמצות תפלותיו נקראת  

הביטול הגזדה על שמו של הצדיק אף על פי שמחשבה והדבורים נשתלחה מאתו יתברך שמו עד כאן  

תברך שמו  דברי מ"ו ודפח"ח ושפתים ישק. נמצא כשנגזר גזירה והצדיק מבטלה, נשתלחה מאתו י 

לתוך המחשבת הצדיק שיבקש רחמים על זה. והוא מחמת גודל שעשוע של ישראל. ורוצה להתפאר 

בם הוא שולח במחשבתם בחשאי ובהסתר להתפלל על ישראל שיבטל הגזירה כדי שיקרא על שם 

 הצדיק. וגם להוי ידוע, כי כשהקדוש ברוך הוא גוזר על ישראל טוב מחמת צדקת ישראל אזי הוא בדין

שמגיע להם שכר טוב. אבל אם חס ושלום מחמת עונותינו נגזר גזירה רעה. ונשתלחה מאתו יתברך  

שמו לתוך מחשבת הצדיק שיתפלל על ישראל ויבטל הגזירה ויהפכם לישראל לטובה. אזי זה  

המחשבה שנשתלחה מאתו יתברך שמו להצדיק שיעתיר בעדם לאל נקראת מתנה. כי הלא אינם ראוים 

ה. אמנם מרוב רחמי האל וברוב חסדיו נותן לנו מתנה מה שנשתלחה להצדיק שיבקש  לבטל הגזיר

רחמים על ישראל. והנה הארות פורים ביארנו שתקנו מרדכי ואסתר אפילו בעת החורבן יכולין 

הצדיקים לבטל הגזירות שנגזרה מן השמים ונחתם בטיט להשמיד כמ"ש. וזהו משלוח מנות איש  

קדוש ברוך הוא כמ"ש בשם המדרש שולח הקדוש ברוך הוא מנות. הוא  לרעהו, כלומר איש זה ה

מתנה. לדעהו, זהו צדיק יסוד עולם כמ"ש, שלזה המדריגה נקדאו ישדאל אחי ורעי, שולח מתנה בתוך  

מחשבתו שיתפלל על הדור שיתבטלו גזירות קשות כמ"ש, שזה הוא מתנה מה ששולח האל להצדיק  

גזירות רעות ומהפכם מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב ומשלוח   במחשבתו שיתפלל על דורו ומבטל

מנות איש לרעהו. וזאת המתנה שנשתלחה מאתו יתברך שמו כאשר כתבנו. איש, זה הקדוש ברוך הוא  



 

מה שכתוב  ) ה' איש מלחמה כמ"ש בשם המדרש. לרעהו, למחשבת יסוד עולם (שמות טו, ג) כמו שנאמר

הוא מחמת גודל השעשועים ושרוצה   (א על מדה של תפאךת כנודעבמדרש איש זה הקדוש ברוך הוא, הו

 :להתפאר בנו ולהשתעשע במעשינו
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שהצדיק בתפלתו מבטל גזירות רעות כאשר בארנו. שהכל הוא רצון  מדת התפארת, כי הלא מ"ש

הבורא שמחמת גודל השעשוע והתענוג שיש לאל בתפלת הצדיק ובמעשיו כמו שאמרו חכמינו 

הקדוש ברוך הוא מתאוה לתפלתן של צדיקים, שכב"י השם יתברך מתפאר בעמו   (.יבמות כד) ז"ל

מתפאר בעמו כב"י יש לו נחת רוח ושמחה ותענוג  כמאמר ישדאל אשד בך אתפאר, מחמת התפארת ש 

מהתפארות. ומחמת התענוג שולח בתוך מחשבות הצדיק מוחין זכין וצלולין שיוכל להתפלל ולבטל  

גזירות ואומר שאלהיהם ישן הוא, שהקדוש ברוך הוא אין מתפאר בעמו ואין לו נחת רוח כביכול  

ולעבוד אותו ולבטל את גזירותיו להתפאר בהם. מעמו ואין שולח להם מוחין זכין וצלולין להתפלל 

ועל זה נאמר בשופר עורה מתרדמתיכם, שעל ידי שופר הקדוש ברוך הוא מתפאר בנו ויש לו נחת 

 :רוח מעולמו ושולח לנו מוחין זכין וצלולין, ויקוים בנו יגל יעקב ישמח ישראל אמן סלה
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יוסף למה מתנות לאביונים ב' מתנות לב' אביונים ומשלוח מנות ב' מתנות לאיש אחד, כי הנה להוי  

ידוע, כי לדבר שכתבנו כוונו חכמינו ז"ל באמרם גדולים מעשי ידי צדיקים ממעשי ידי הקדוש ברוך  

ואלו   (ישעיה מח, יג) שמים אף ידי יסדה ארץ  הוא, דאלו מעשה הקדוש ברוך הוא ביד אחד וימיני טפחה

כי מעשה צדיקים נאמר על   (שמות טו, יז) מעשי הצדיקים בשתי ידים שנאמר מקדש אדני כוננו ידיך

בתפילתם לבטל גזירות רעות שלמעלה ולהפכם לטובה ומעשי ידי   זאת הבחינה שהצדיקים יש לכם כח

הקדוש ברוך הוא אם נגזר למעלה לטוב. והנה בארנו בקדושת חנוכה בקדושה חמישית ובארנו, כי  

לכך מעשה ידי צדיקים בשתי ידים, דהנה כשהתעורר לאהוב את העולמות על ידי מעשה הצדיקים אזי  

רים את ישראל אזי מאהבה עצמה בא השנאה להצרים אותם  ממנו נולד השנאה להמעיקים והמצי

וכשהשפע בא מהתעוררת העליון זולת מעשה התחתונים אזי אינו בא רק אהבה ומזאת האהבה לא 

יצמח שום שנאה, כי האהבה אינו כל כך עזה. וידוע שאהבה לישראל הוא יד ימין והשנאה לאומות  

ם כו', פירוש השפע הבא על ידי הצדיקים. ממעשי ידי העולם הוא יד שמאל. וזה גדולים מעשי הצדיקי

הקדוש ברוך הוא, השפע אהבה הבא מהתעוררת העליון לבדו זולת מעשי ידי הצדיקים, כי השפע על  

ידי מעשה הצדיקים בשתי ידים, כלומר אהבה יד ימין לישראל ונגוף למצרים ושנאה לאומות העולם  

, כלומר השפע הבא מהתעוררת העליון לבד הוא ביד א',  יד שמאל. ואלו מעשי ידי הקדוש ברוך הוא

כלומר אהבה ושפע רב לעולמות לבד. נמצא ממעשי ידי צדיקים שהוא על בחינה שהצדיקים מהפכים  

מגזירה רעה לטוב לששון לשמחה ממדה אחת בא שתי מדות, דהיינו ממדת אהבה לישראל בא שנאה 

ה מדה שניה דהיינו באהבה לישראל קשורה מדה  להמעיקים והמצירים אותם נמצא במדה אחת קשור

שניה שנאה להמעיקים והמצירים אותם אבל באתגליא ניכר שני מדות אהבה לישראל ושנאה  

להמעיקים והמצירים אותם אף על פי שקשורה כאחת אף על פי כן למטה באתגליא ניכר שתי מדות  

נה מה שהצדיקים שבאותו הדור הפכו  ולכן כיון שמשלוח מנות איש לרעהו, ביארנו שהוא על זה הבחי

גזירה מן השמים שנתחייבו שונאיהם של ישראל כלייה ונחתם בטיט, רק שמרדכי ואסתר וישראל  

בצומות וזעקתם הפכו לטוב ולכן התעוררו שני מדות כאחד אהבה לישראל ומזה התעוררת מדה  

ם. ולכן שתי מנות לאיש  השנייה שנאה לאומות העולם כאשר ביארנו שמעשה צדיקים הוא בשתי ידי

אחד, כלומר שמדבר אחד נתעורר שתי מדות שממדת אהבה לישראל נתעורר עוד מדה שניה שנאה 

לכן במעשי צדיקים יסודי עולם קשורים שתי מדות אהבה  ) לאומות העולם לכן כנגדו שתי מנות לאיש אחד

הוא על הנס גופא לא על בחינת  אבל מתנות לאביונים,  (לישראל ושנאה להמעיקים והוא סוד חסד וגבורה

התהפכות שהפכו ישראל בתפילתם מיגון לשמחה, רק על הנס גופא שהיה בתוך הטבעים כמו  

 :שביארנו ובתוך הנס הזה ניכר שתי מדות לב' אנשים, דהיינו שמחה ליהודים ונקמה באויביהם



 

  
Kedushot for Purim, Kedusha Shlishit 23 שיש לדקדק   ולכן כאשר ביארנו יתורץ מה

בפסוק משלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים, דהלא מתנות לאביונים יותר מצוה ממשלוח מנות  

איש לרעהו, ואם כן הוי ליה להקדים מתנות לאביונים למשלוח מנות. ולפי מה שכתבתי יתבאר.  

מו שהיה בתוך  ומשלוח מנות, הוא נגד תפלת הצדיק שגרמו להנס. ומתנות לאביונים, הוא נגד הנס בעצ

הטבעים כמו שביארנו. ולכן הקדים הכתוב משלוח מנות למתנות לאביונים שתפלת צדיקים קדמה  

להנס. ועל פי פשוטו נראה דלהכי הקדים משלוח מנות למתנות לאביונים, כי אם אין לו ב' מנות יקדים  

ה דף ז' ע"ב אביי  משלוח מנות דמשלוח מנות פסקינן דאם מחלפי סעודתיהו שפיר דמי כדאיתא במגיל

בר אבין ורב חנינא בר אבין מחלפי סעודתייהו בהדדי. וכשיקח המנה מחבירו ישלחם לאביונים, אבל 

 :כשישלח תחלה לאביונים אז לא יוכל לקיים משלוח מנות והוא נכון

  
Kedushot for Purim, Kedusha Shlishit 24  ומעתה יתלהב אדם במצות משלוח מנות

ראלי יש לו כח לבטל גזירות הבורא יתברך. ואם יחשוב האדם שמעשה ידיו עושין  בראותו שאיש היש 

כל כך פעולה למעלה אזי יתלהב לעבודתו ולעשות הכל נחת רוח ליוצרינו ולא לשם פנייה אחרת והאל  

דברים כג,  ) יעשה עמנו נסים ונפלאות לטובה אותות ויקיים בנו ויהפוך ה' אלהיך לך את הקללה לברכה

 :אמן סלה (ירמיה לא, יב) כתי אבלם לששון ונחמתים ושמחתים מיגונםוהפ (ו

  
Kedushot for Purim, Kedusha Shlishit 25   והנה נראה מה שזכו בהתחלת בית שני שעדיין

זה  (:יומא סט) היו הנביאים אחרונים קיימים להרוג את יצרא דעבודת אלילים כמו שאיתא בפרק בא לו

היה בזכות קריאת המגילה בנס דפורים והיה מדה כנגד מדה וכמ"ש גבי נבוכדנצר מה דטרדי ליה מבני  

מדה כנגד מדה לטובה, כי מרובה מדת טובה ממדת  נשא, שהיה מדה כנגד מדה היה כאן להיפך 

פודעניות. ואבאד לך, כי מה שהרגו ליצר הרע דעבודת אלילים, כי איתא בסנהדרין דף ק"ב ע"ב 

דאמר מנשה לדב אשי אי הוית התם הוית נקיטנא בשפולי גלימא ורהטית אבתראי, וזה לשון רש"י  

אלילים שהיה שולט עד כאן לשונו, משמע מדברי  היית מגביה כו' והיית רץ לשם מפני יצרא דעבודת 

רש"י שהיה בימי מנשה תענוג מעבודות ממעשי סכלות ושטות של יצר הרע והדגו אנשי כנסת הגדולה  

 :את זה התענוג שהיה לכסילים בעבודת אלילים

  
Kedushot for Purim, Kedusha Shlishit 26   והענין הוא כך, שרש''י כתב בשיר השירים על

אי אפשר להשיב לכם ארון וכפורת וכרובים שהם הרהבוני בבית  (ו, ה) 'הפסוק הסבי עיניך כוזה 

ראשון להראותכם חבה יתירה עד שמעלתם בי עד כאן לשונו. והנה צריך להבין האיך יצא זה שמעלו  

א כי כל חיות שב (תהלים יט, ט) בהשם יתברך מחבה יתירה. אפס, כי נודע פקודי ה' ישרים משמחי לב

איכה  ) לעולם בכל רגע ורגע הוא ממנו יתברך כמו שאמר אליהו ואנת הוא נביעו דכולא, ונאמר בקרא

חדשים לבקרים, וכשעוסק בתורה אזי השכל שעוסקין בתורה הוא ממנו יתברך שמו והשכל   (ג, כג

נאצל ונברא ממנו יתברך מאין ליש. ואחר שנברא השכל שעוסק בתורה מאין ליש עובר זה השכל  

כי כל הנשמות עוברים דרך שם ולכן נתמלא השכל מלא תענוג מלא   (הוא עולם הבינה) עולם התענוגב

שמחה כשעוסקים בתורת השם. והנה כל מחשבות האדם נבראת ממנו יתברך שמו, כי המחשבה הוא  

החיות של אדם והבחירה נתנה ממנו יתברך שמו או להשתמש בחיות ובמחשבה או להיפך הכל ממנו  

שמו לטוב או לרע כי זה לעומת זה ברא אלהים. והנה בזמן שבית המקדש היה קיים עם ארון  יתברך 

וכפורת וכרובים היה לחיות ולמחשבת ישראל כל כך כח אפילו כשהיה מחשב במחשבה רעה היה 

עוברת דרך עולם התענוג וממשיכין להתענוג והיה תענוג אפילו במחשבתן הרעה לכן ממשיכין תענוג  

ה. ולכן אמר מנשה שהיה רץ לשם מפני יצרא דעבודת אלילים שהיה שולט והכח הזה היה לעבודה זר

להם לישראל מחמת ארון וכפורת וכרובים והרגו את היצר הרע דעבודת אלילים שלא יהיה לישראל  

כח להמשיך תענוג ושמחה, רק כשעוסקים בתורת ה' כי ה' יתן חכמה מפיו ועוז וחדוה במקומו, אבל  

בדברי שטות וסכלות ולעבודת אלילים אזי אין ממשיכין תענוג למעשה ההוא וניכר בזה כשעוסקים 



 

שיש מנהיג העולם אחד יחיד ומיוחד שמדברי סכלות ושטות אין שום חיות רק החיות ושמחה בעבודת 

 :אלהינו

  
Kedushot for Purim, Kedusha Shlishit 27   והנה היה זה בזכות מרדכי ואסתר שהמן אמר

אלהיהם ישן הוא, כיון שחרב בית המקדש אין להם לישראל לבטל גזירות רעות ולהפכם לטוב, ועשה  

הקדוש ברוך הוא נס שיש לנו ולתפארת ישראל כח בתפלתינו ובמעשינו לבטל גזירות קשים ורעים  

ה הבית השני, אף על פי כן לזה אין להם ויש לנו כח גדול. אבל לדבר הזה אפילו אחר כך שנבנ

לישראל להביא תענוג למעשה סכלות ושטות, כי כבר ביארנו כי על ידי זכות דנס דמרדכי ואסתר 

נבנה הבית השני וכמש"ל וכן מבואר במדרש דשיר השירים ולכן באותו זמן הרגו יצר הרע דעבודת  

מנו יתברך שמו מתחיל ראשית כל החיות  אלילים, דהיינו שלא יהא תענוג כמ"ש. ודע שזה הסוד שמ

של כל העולמות והוא מקור כל החיים הוא סוד נשמת מרדכי וכמ"ש לעיל על הא דמרדכי מן התורה 

מנין שנאמר קח לך בשמים ראש, ומתרגמינן מדי דכיא כו'. ועיין בקדושה ראשונה שכתבתי, הא 

א ראשית כל וממנו התחלה של  דמקרי מרדכי בשמים ראש, שהיה מחשבתו דבוק שהשם יתברך הו

ומבלעדו אין שום חיות שלכן הוכרחו הטבעים לעשות כרצון בית ישראל   (ואסתר היא עולם התענוג) כל

והיה הנס דפורים בתוך הטבעים. ולכן היה מרדכי חי בזמן בית שני כמו שכתב התוספות יום טוב על  

מדדכי, שהוא היה מאיר שהוא יתברך פתחיה זה  (.יח) הא דאמרו במסכת שקלים בפרק אלו הממונין

שמו ראשית הכל וממנו בא כל החיות וזולתו אין חיות ושמחה ואי אפשר להמשיך שמחה ותענוג  

במעשה עבירות והוא שטות וסכלות של עבודת אלילים וכל זמן שהיה חי היה מאיר זה מרדכי במעשיו 

דיק היה מדבק הכל באין כאשר  ובצדקותיו שזולתו יתברך שמו לא היה שום שמחה, כי מרדכי הצ

ביארנו ונשמת מרדכי שזולתו יתברך שמו לא יהיה בו שום חיות וכל שכן שמחה ומבואר במ"ח  

במסכת אדר פ"ד מ"ד ז"ל, ולפיכך נעשה נס שאפילו בבא רחל פב"פ כו', ולכאורה כל הכוונות שכתב  

שכתב האר"י אין לו מלבוש  האר"י צריך להיות להם מלבוש בעולם הזה או במצות או בנס ולזה הנס

בעולם הזה. ולפי דעתי יתכן שזה היה הנס בהריגת יצר הרע דעבודת אלילים שכתבנו והוא התלבשות  

 :מה שניכר בעולם הזה

  
"Kedushot for Purim, Kedusha Revi'it 1   ועתה נבאר למה נקראים ימי פורים ימי משתה

חים דף ס""ח ע""ב, מר בריה דרבינא הוה יתיב ושמחה ואסור בתענית כמו עצרת, כמו שאמרו בפס 

בתענית כלא שתא בר מעצרת ופורים כו'. נראה הטעם של דבר, דכמו עצרת שפרש""י דבעינן נמי 

לכם, שישמח בו במאכל ובמשתה להראות שנוח ומקובל יום זה לישראל שנתנה תורה בו עד כאן  

הראות שיום זה נוח לישראל שקבלוה  לשון רש""י, כן בפורים צריך שישמח בו באכילה ושתיה ל

חייב אדם לבסומי בפוריא עד דלא  (:מגילה ז) בימי אחשורוש מאהבת הנס וכמו שביארנו מה שאמרו

ידע בין ארור המן לברוך מדדכי, ביארנו בכמה אופנים ונבאר בחלקים הבאים אם ה' יזכנו לדפוס  

 " :אותם

  
"Kedushot for Purim, Kedusha Revi'it 2 נם כעת נבאר באופן אחד היותר פשוט, כי  אמ

הנה דע כי מה שקבעו לאלו נסים לחנוכה ולפורים ולפסח יום טוב ולא לנסים אחרים, הגם דרוב יתר  

נסים דסנחריב וגדעון היתה כולם בפסח, אפס בודאי היה עוד נסים. ונראה כי הנסים והתשועות נחלק 

נסים ונפלאות בשינוי טבעיים וזה היה בפסח.  לשלשה בחינות. אחד, שהשם יתברך הושיעה לנו ב

והשני, שהשם יתברך עשה נס שהרשעים יעשו כרצון בית ישראל הגם שרצונם לאבד את ישראל  

והשם יתברך בעל כרחם שלח בתוך מחשבותם לעשות עמנו טובות וברכות. וזה הוא חידוש נפלא  

שלח בתוך מחשבת אחשורוש שרשע יעשה טובות עם ישראל וזה היה הנס דפורים שהשם יתברך  

דבעל התל ובעל החריץ, יעשה טובות לישראל וישפיל את   (.שם יד) שהיה יותר רשע מהמן כמאמר

'] יעשה דרך מלחמה למסור רבים ביד מעטים ואלו הקדושים היו כבושים תחת  שונאיהם והשני [והג

יד הרבים. וזה היה הנס דחנוכה ועל אלו נסים ותשועות סובבים כל התשועות או נסים בשינוי טבעים  



 

שיעזור לנו כמו בפסח או נסים דרך מלחמה כמו בחנוכה או שהרשעים יצטרכו לעשות טובות עם 

דפורים. ואת זה צריכין בגלות המר עד מאד להטות את לב האומות עלינו לעשות  ישראל וזה היה הנס 

עמנו טובות. וכבר ביארנו שכשמספרים נס, אז זה הנס מאיר לנו תמיד כאשר נכתב בקדושת חנוכה  

על פירוש בימים ההם בזמן הזה, ולכן כיון שאנחנו צריכין כמו הנס דפורים בגלות הזה וכן בזמן בית  

שראל תחת ממשלת האומות שיעשו עמנו האומות טובות לכן מספרים הנס בפרסומי ניסא  שני שהיו י

ועוד גדלה הנס דפורים שכל הדברים שעשה המן וכונתו היה לרעת ישראל והוא היה הכל לטובת 

ישראל אשר עשה העץ לתלות ואשר יעץ להרוג את ושתי וזהו היה הכל לטובת ישראל ולמפלתו כמו  

ליהו, לטובתי נשברה רגלי פרתי, מזה יחשוב שבאם יבוא לאדם איזה רעה יחשוב שאיתא בתנא דבי א

לו שהכל הוא לטובה שצריך האדם לחשוב שכל המאורעות בא מן הבורא ברוך הוא, ואם כן בודאי  

הוא טובה, כי הוא המלך הטוב ובודאי לא יבא שום רעה ממנו. וזה הוא הארת פורים שמכל הרעות  

מקום אחר נבאר זה באורך. והנה זה גרם שידעו שהכל מהבורא והוא המלך  של המן בא טובות וב 

הטוב, ועוד טעם שנהפך פור המן לפורינו שכל הטבעים נזדככו. נמצא אחר שאדם יעמיק במחשבתו  

שכל רעות יהפכו לטובות כמו המן שמרעתו בימי מרדכי ואסתר נתהפך לטוב מזכך בזה המחשבה 

הדברים אשר ברגע נראין לדבר רע כשישמח בה ויאמר גם זו לטובה  שלא יבוא עליו שום רעה. וכל 

משמועה דעה לא יירא, וזה הוא בזכות   (תהלים קיב, ז) יתהפך לטוב ולא יפחד משום דבר כמו שנאמר

 " :המחשבה והאמירה שהכל לטובה כמו שהיה בימי מרדכי ואסתר שהכל היה לטובה

  
"3Kedushot for Purim, Kedusha Revi'it    וזהו חייב אינש לבסומא בפוריא עד כו', מחויב

להתענג בהארת פורים שיאמר שאיננו בעולם כלל שום דעה. שבין הדברים רעים, שהוא בכלל ארור 

המן. ובין הדברים הטובים, שהוא בכלל ברוך מרדכי. הוא הכל טוב ואין שום רע כלל בעולם. וזהו עד  

ראין רע אין הכוונה רק טוב ואין שום רע, כי הכל  דלא ידע, כלומר שכל הדברים אף על פי שנ

מהבורא ברוך הוא המלך הטוב. וזה דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי, שכולם המה טובות  

לישראל ולא יש שום דבר רע כמו בימי מרדכי ואסתר שמכל המחשבות רעות נתהפך הכל לטוב. 

 " :ו הטוב והמטיב אמן סלהובחלקים אחרים נבאר כל זה באריכות והאל הטוב יתן לנ

  
"Kedushot for Purim, Kedusha Revi'it 4  ,ועתה נבאר מה שחייב אינש לבסומי בפוריא

שלכאורה אינו מובן שהוא מדה מגונה עד מאד. דהנה כונת הגמרא הוא כך, כפי אשר כתבנו דכל  

לטובת ישראל ומה שעשה העץ למרדכי לסוף נתלה עליה הוא ועשרת בניו, וכן   פעולת המן היה הכל

מה שאמר לאחשורוש להרוג את ושתי ולאיש אשר המלך חפץ ביקרו לעשות יקר וגדולה, היה הכל  

לטובת ישראל וכל הרעות שחשב ועשה לישראל היה לטובתם של ישראל. אפס, כי דעת וכונת המן  

ברך עשה והיפך לטובה שלא מדעת המן, כי דעתו היה לרעה הפעולות  לרעה לישראל, אמנם השם ית

שעשה והשם יתברך ידע כי לא כמחשבת בני אדם מחשבותיו, רק הכל לטובה. וכן ידע האדם שבאם  

אדם רוצה לעשות לו רע מזה העשייה בעצמה יתהפך לטוב שלא כפי דעת הרשע שחושב לרעה, רק  

חבירו טובה ובין האדם הרוצה לעשות לו רעה הכל לטובה.  הכל לטובה ובין האדם הרוצה לעשות ל 

 " :אפס, כי החושב לעשות רעה השם יתברך מהפכה לטוב שלא מדעת החושב

  
"Kedushot for Purim, Kedusha Revi'it 5   והנה האדם המבסם את עצמו הוא בלי דעת וכל

ן ארור המן לברוך מרדכי, כלומר דבריו הוא בלי דעת. וזה חייב אינש לבסומי בפוריא עד שלא ידע בי

בביסום שהוא בלתי דעת כמו איש מבוסם אין חילוק בין ארור המן, שהוא המכרין את עצמו לרעה  

ורוצה לעשות לחבירו. ובין ברוך מרדכי, הרוצה לעשות טובה הכל הוא טוב וכמו שכתבתי, רק  

עתו בא ממנו טובה שהוא בלי  הרוצה לעשות רעה הטובה הבא ממנו כמו איש מבוסם , דהיינו בלתי ד

דעת כן הטובה הנצמח מעושה רע הוא בלתי דעתו. וכן כל הדברים הבאים מלמעלה אפילו שנראין  

כמו רע הוא לטובה, רק בעת שנראה שהוא הרע אין אנו יודעים הטוב שיבא ממנו והטוב שבא מזה 

ו איש מבוסם אשר אינו  הרע הוא בלתי דעתינו, כי לפי ראות עיני בשר ודם הוא רע וזה הוא כמ 



 

בדעתו. והנה כבר ביארנו בקדושת חנוכה, הפירוש על בימים ההם בזמן הזה שבהדלקת נר חנוכה, 

ובקריאת מגילה. ובשמחת אלו הימים פועלין שכל אלו הנסים והחסדים יתגלה גם היום, לכן בעת 

שהאל יעשה אותות    האכילה ושתיה מה שאמרו חייב אינש, יכוין שימשך אל החסדים תמיד גם היום

בגלות המר שאנחנו בין האומות העולם שאומות העולם יעשו עמנו טובות כמו שהיה אז על ידי  

אחשורוש טובות לישראל וכל מי שירצה לעשות עמנו רעה יצמח מזה טובה גדולה. והעיקר השמחה  

התענות  היה, מה שמקבלין התורה על ידי מקרא מגילה וכמ""ש, והוא דומה כמו עצרת שאסור ל

 " :וכמ""ש

  
"Kedushot for Purim, Kedusha Revi'it 6  ומעתה יש לבאר מה שאמרו חכמינו ז""ל

אמר רבא סעודת פורים שעשאה בלילה לא יצא ידי חובתו שנאמר ימי משתה ושמחה,   (:ז) במגילה

ולקבלו התורה בלילה. ומשני הגמרא לא מראש בסתר דברתי. נמצא  דבגמרא אמרו בשבת דף פ""ז

עיקר קבלת התורה צריך להיות ביום דוקא. וכבר ביארנו שמחת פורים הוא שנוח לנו מה שאנחנו  

מקבלין עלינו התורה ואהבת הנס ועיקר קבלת התורה ביום דוקא ולכן סעודת פורים שעשאה בלילה  

ל ושותה בפורים לא ירבה בהוללת, רק יקבל עול תורה ועול מצות  לא יצא ידי חובתו. ומעתה כשאוכ 

ובכל כזית   (ישעיה סא, ו) 'כמו בימי מרדכי ואסתר ובזה יהיה עיקר שמחתו ויקיים שוש אשיש בה

וכזית שאוכל יכוין ששמח בעול תורה ומצות וישמח ויעלוז בקבלת התורה וגם ישמח ויעלוז ויכוין  

עולם יעשו עמנו טובות וכל הרעות יתהפכו לטוב ויקוים בנו ולא שמע באכילה ושתיה שכל האומות ה

 " :אלקים אל בלעם ויהפוך ה' אלהיך את הקללה לברכה, אמן סלה נ""ו

  
"Kedushot for Purim, Kedusha Revi'it 7   ועתה נבאר מה ששתיית יין מצוה בפורים בדברי

כן בשאר ימים טובים. אפס נראה, כי מה שבן נעימים מתוקים ויותר חייב לבסומי בפוריא, מה שאין 

רשע כמו אחשורוש יזכה בנו לבנות בית המקדש אף על פי שהיה דריוש טהור מאמו, אף על פי כן  

טמא מאביו היה. ונראה לי בעבור שעל פי גזירות אחשורוש נתלה המן ועשרת בניו ונקם מאויבינו  

ה. זכה בנו לבנות בית השני. והנה היה ויתר הדברים אף על פי שהאל הכריח אותו לזה הגזיר

באחשורוש בודאי ניצוצות הקדושה כנודע מדברי האר""י ז""ל, כי בכל דבר יש נצוצות קדושה וצריך  

ובזה שצוה אחשורוש לתלות את המן ועשרת   (איוב כ, טו) להעלות מקליפות בסוד חיל בלע ויקיאנו

עליות לניצוצות קדושה שבתוך אחשורוש וזכה בנו  בניו ונעשה תשועה גדולה על ידו, ועל ידי זה היה 

לבנות בית המקדש, וכן על ידי מעשה המן, הגם שכונתו היה לרעה, רק שעל ידי מעשיו היה התשועה,  

כי הוא הכין בעצמו העץ לתלות אותו ואת בניו. וכן מה שאמר להרוג את ושתי, הגם שכונתו שישא  

ראל. נמצא היה לניצוצות הקדושה שבתוך המן עליות ועל  את בתו, על ידי זה היה התשועה גדולה ביש

ידי זה בני בניו למדו תורה ברבים ואלו בני ברק, ונמצא שהיה עליות לנצוצות קדושה שבתוך המן  

ואחשורוש. והכלל גדול, מקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים אין יכולין לעמוד, כי יותר  

ת מצדיקים עצמן. למשל לבן שהוא פעם אחד בשנה אצל אביו תענוג מעליות הנצוצות שבתוך הקליפו

ובא ממקום רחוק התענוג גדול יותר מכשהוא אצל אביו בתמידות, לכן בעל תשובה שבא ממקום רחוק 

התענוג גדול יותר מצדיק שהוא אצל אביו. ולכן בפורים שהוא התשועה במה ששלח האל בתוך  

לניצוצות שבתוך אחשורוש עליות גדול שבנה בנו  מחשבות אחשורוש לעשות כרצון ישראל והיה 

הבית המקדש ומעשי המן נהפך לישועה ולכן בני בניו למדו תורה ברבים, וכיון שהיה לניצוצות 

שבתוך הקליפה עליות היה שמחה גדולה כאשר כתבנו שהוא כמו בעל תשובה לכן יש להרבות  

בשתיית יין, כי יין מרמז על שבעים  בשמחה וידוע שיין הוא סוד שמחה לכן יש להרבות ביום זה

סנהדרי גדולה שהמה בעולם העונג לכן יש להרבות ביום זה בשתיית יין. ועוד יש לאלוה מילין  

בענייני חנוכה ופורים ויבואר אם ירצה השם אם יזכנו האל בחלקים הבאים להדפיסם ושם יתבאר אם 

 " :נו ז""ל וההגדות דחנוכה ופוריםירצה השם הרבה עניינים על מגילת אסתר ועל מימרות חכמי

  



 

The Rules of Festivals 1 ראינוה שחרית  (: ר"ה כד) ונבאר כמה מאמרים וזה יצא ראשונה משנה

במזרח ערבית במערב, אמר רבי יוחנן בן נורי עדי שקר הם וכשבאו ליבנה קבלן רבן גמליאל.  

א פעמים בא בארוכה ופעמים בא ואמרינן בגמרא מאי טעמא דרבן גמליאל כך מקובלני מבית אב

עשה ירח למועדים שמש ידע   (תהלים קד, יט) בקצרה. אמר ר' יוחנן מאי טעמא דרבן גמליאל דכתיב

מבואו, הא ירח לא ידע מבואו. והנה כל המפרשים ובראשם הוא מאור עינינו   מבואו. שמש הוא דידע

הרמב"ם ז"ל, תמהו על זה הלא אמרו חז"ל לעיל כ"ד שעות מיכסי סיהרא. ועיין בתוספות יו"ט, מה  

כך מקובלני מבית   (:ר"ה כ) שמביא בשם הרמב"ם. ולענ"ד נראה, דצריכין להבין מה שאמרו בגמרא

וכה ופעמים בא בקצרה, ומביא ראיה מפסוק עשה ירח למועדים וכו', ולפי דעת  אבא פעמים בא באר

הרמב"ם הנ"ל שהוא אחד מן החכמים של חכמי התוכנים, למה לי קרא הלא הדבר שהוא בחכמת  

התכונה אין צריך קרא לזה. ונראה מדוע שפעמים היה הבית דין הגדול צריכין לעבר לחודש או לחסרו  

בית דין מאיימין על עדות החודש שיאמרו   (.ר''ה כ) דין כמו שאמרו חז"ל לעיל כפי שהיו רוצין הבית

ראינוהו אף על פי שלא ראו אותו ובלבד שלא יהיה מחזי כשיקרא, שזה הדבר תלוי בבית דין כשהיה 

רצון לחסרו או לעברו. ולכן אמרו רבי חייא הוה קא חזי לסיהרא דקאי בצפרא בכ"ט אמר לאורתא 

ואת קאי הכא זיל איכסייא אמר ר' לר' חייא זיל לעיין טב וקדשיה לירחא וכו', ויש    בעינא לקדושי

נוסח ואזלא ואיכסייא, ועיין רש"י זיל לעיין טב וקדשיה, דואג היה שלא ירננו עליו בני עירו  

כשיקדשנו למחר לפי שראו הישנה כל יום כ"ט כו'. והנה עבור שר' חייא היה רוצה לקדש את החודש  

וה את הלבנה לכסות וכן עשתה הלבנה ואיכסייא שבני ישראל יש להם כח על מאור הלבנה היה מצ

ועל מאור החמה לעשות כרצונם, ולקמן נבאר באריכות. לכן אם צריכין בית דין לחסר החודש או 

לעברו אזי נראית הלבנה שלא בזמנה או נתכסה הלבנה שלא בזמנה. ועתה נראה שהמעשה של רבן  

לפניו עדות שראו אותה שחרית במזרח וערבית במערב, היינו שדבן גמליאל היה   גמליאל שהעידו

רוצה לחסר את החודש וצוה רבן גמליאל על הלבנה שתראה שלא בזמנה ועשתה הלבנה רצון בית דין  

ונראית שלא בזמנה. וכן אצל ר' חייא שצוה על הלבנה לכסות את עצמה וכסתה את עצמה ונראית  

תה רצון רבי ור' חייא והראה לבנה את עצמה שלא בזמנה. כמו שכסתה את  בלילה ע"כ הלבנה עש 

עצמה שלא בזמנה לרבי ולר' חייא, כן הראה את עצמה שלא בזמנה לרבן גמליאל שהמאורות צריכין  

 :לציית את ישראל לכסות את עצמה או להראות כפי צורך הבית דין

  
The Rules of Festivals 2   נמצא לפי זה מה דאיתא לעיל דף כ' כ"ד שעות מיכסי סיהרא למאי

נפקא מינה לאכחושי סהדא, היינו אם הבית דין יודעים שאין צורך לעברו או לחסרו והם לא גזרו על  

הלבנה לכסות את עצמה או להראות את עצמה רק שהמאורות ינהגו כמנהגן כפי אשר הוטבע בהן 

מיכסייא סיהרא למאי נ"מ לאכחושי סהדא היינו אם הב"ד יודעים  בששת ימי בראשית אז כ"ד שעות  

שאין צורך לעברו או לחסרו והם לא גזרו על הלבנה לכסות א"ע או להראות את עצמו רק שהמאורות  

ינהגו כמנהגן כפי אשר הוטבע בהן בששת ימי בראשית אז כ"ד שעות מיכסייא סיהרא והעדים מעידים 

ן שאין צורך הבית דין לחסרו או לעברו אז עולם כמנהגו נוהג. וכן  בהיפך אז הם עדי מוכחשת כיו

איתא לעיל אמר שמואל יכילנא לתקוני לכולה גולה, ועלה אמרו חז"ל כ"ד שעות מיכסי סיהרא, דכיון  

דאמר יכילנא לתקוני לכולה גולה, היינו על פי החשבון שיהיה עולם כמנהגו נוהג. ולכן אמרו שפיר  

ן שאין צורך בית דין בדבר בודאי כ"ד שעות מיכסי סיהרא. נמצא יתורץ קושית  לאכחושי סהדא, כיו

המפרשים, וגם הרמב"ם הקשה כן, וגם תוספת ד"ה ראינוהו במזרח וזה לשונו, ותימא מי פליג המסוד' 

מאבותיו דרבן גמליאל אהא דאמר לעיל כ"ד שעות מיכסי סיהדא כו'. ולפי מ"ש ניחא, דלפי מ"ש הא  

כ"ד שעות מיכסי סיהרא, היינו מנהג העולם באם אין צודך לבית דין לחסרו או לעברו  דאיתא לעיל

בודאי העדים מוכחשין כשמכחישין הכלל כ"ד שעות מיכסי סיהרא, אבל אם הבית דין שבירושלים  

צריכין לחסר או לעבד ומצוין על הלבנה לכסות או להראות אזי הלבנה עושה דצון בית דין הגדול  

עצמה שלא בזמנה כמו שעשתה רצון רבי וד' חייא. והנה קידוש החודש בראש בית דין  ומכסית את 

תליא מילתא, ורבן גמליאל היה נשיא ועיקר קידוש החודש תלוי בו וידע שצריכין לחסר החודש וידע  

שצוה על הלבנה שתראה שלא בזמנה לכן קבלן רבן גמליאל. אבל ר' יוחנן בן נורי לא ידע שצוה רבן  



 

על הלבנה שתראה שלא בזמנה ולכן אמר עדי שקר הם דכ"ד שעות מיכסי סיהרא. ועיין בר"ע   גמליאל

מברטנודה שדחק את עצמו בפלוגתא דרבן גמליאל ורבי יוחנן בן נורי. ולפ"ד יתכן היטב, ולכן היה  

צריך ר"ג להביא ראיה מקרא דפעמים בא בארוכה ופעמים בא בקצרה דמביא ראיה דהלבנה עושה 

 :ית דיןדצון הב

  
The Rules of Festivals 3 עשה ירח למועדים  ( תהלים קד, יט) ועל פי זה נראה פירוש הפסוק

  שמש ידע מבואו, דלכאורה היה לומר עשה ירח למאורות ולמועדים, וגם החבור אין מבינים. ולפ"ד

יתכן כך הוא הפירוש עשה ירח למועדים, לכן שמש ידע מבואו ולא הירח, דכיון דעשה למועדים הירח  

ולפעמים צריכין בית דין הגדול לצודך המועדים לחסרו או לעברו, גלל כן הירח לא ידע מבואו. נמצא 

דים לכן כך הוא פירוש הפסוק עשה ירח למועדים, וצריכין לחסר את החודש או לעברו לצורך המוע

 :שמש הוא דידע מבואו ולא הירח

  
The Rules of Festivals 4 אמר רשב"י אמר ר' יונתן מנין  (. עה) ועל פי זה יתורץ גמרא בשבת

שמצוה לחשוב תקופות ומזלות שנאמר ושמרתם ועשיתם כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים, הוי 

רוש, כי למה הוא תקופות ומזלות חכמה לעיני אומר זה המחשב תקופות ומזלות. ולכאורה אין לו פי

העמים. והנה כפי פשוטו בעבור שחשבון תקופות ומזלות הוא בחכמת התכונה ועבור שחכמת התכונה 

גם המה האומות העולם יכולים זה לכן לחכמה נחשב נגד האומות העולם. אבל לכאורה קשה על זה. 

ם יחשב בה לחכם שמשיג בהשגה מה שחבירו  והנה היודע המדות על בוריים עיקר מדת החכמה שאד

אין יכול להשיג, אבל אם משיג מה שחבירו גם כן יכול להשיגו אינו נקרא נגד חבירו חכם. והנה אם 

תקופות ומזלות האומות העולם יכולין זה עבור שחכמת התכונה גלוי לאומות העולם גם כן אזל אין 

גים אותו. ולפי דברינו יתכן שעל ידי חשבון  אנחנו חשובים לחכמים עבור זה שהרי גם המה משי 

תקופות ומזלות נודע חכמתינו ובינתינו לעיני העמים בזמן שבהמ"ק קיים שהרי על ידי חשבון תקופות  

ומזלות היה מולד הלבנה באיזה יום ראוי לראות על פי חשבון. והנה על ידי בית דין הגדול שמקדשין  

אחד אשר ראוי לראות על פי חשבון, אם כן בזה רואין כוחן  החודש נשתנה סדרה ונראית הלבנה ביום 

של ישראל אשד משנין סדרי בראשית, ולכן מי שיודע לחשוב תקופות ומזלות יודע כחו של ישראל. 

ולכן מצוה לחשוב תקופות ומזלות לידע כוחן של ישראל. וכח הבית דין הגדול אשר בזכותן של 

מאורות. ולכן שפיר חכמתכם ובינתכם לעיני העמים, ישראל משתנה סדרי בראשית ומשנין כח ה 

 :שהעמים רואין כוחן של ישראל שיש לישראל ממשלה על המאורות

  
The Rules of Festivals 5 ושמרתם ועשיתם כי היא חכמתכם  ( דברים ד, ו) וזה פירוש הפסוק

', כי מי גוי גדול אשר לו אלהים קרובים אליו כה' אלהינו בכל קראינו אליו.  ובינתכם לעיני העמים כו

ולכאורה כפי הדדש הגמרא קאי על חשבון תקופות ומזלות, האיך רואין בזה שהשם יתברך ברוך הוא  

קרוב אלינו בכל עת קראינו אליו ומה נתינת טעם כי מי גוי גדול אשר לו אלהים קרובים אליו כו'.  

, שעל ידי חישוב תקופות ומזלות רואין שהאל אשר לו הכח והממשלה הוא עושה רצון  ולפ"ד יתכן

עמו בית ישראל ומצוה על הלבנה שתראה שלא בזמנה ותכסה את עצמה שלא בזמנה נמצא רואין שה' 

אלהינו קרוב אלינו בכל קראינו אליו, וישראל פועלים ברצונם כל מה שרוצין שהרי ברצונם השם  

 :ור המזלות ומאור הלבנה ומקום הניחו לי מן השמים להתגדר בזהיתברך משנה מא

  
 The Rules of Festivals 6   ועתה נבאר הטעם למה אמדו חז"ל במסכת ראש השנה שרצו

הבייתוסין לקלקל חודש העדות בפ"א משנה ט' ואם צודה להם. ובפ"ב משנה א' וב'. ועיין בתוספות  

כונת הבייתוסין בזה שיקלקלו עדות החודש. ולפי דברינו יתכן, יו"ט באלו מקומות. ולכאורה מה היה 

שהצדוקים מכחישין שיש לחכמים כח לעשות בפמליא של מעלה שהרי הם אומרים שישראל אין להם  

על פי התורה אשר יורוך   (דברים יז, יא) כח לעשות פירוש על התורה ומכחישין את הפסוק

כו', ומכחישין את זה, כל שכן שמכחישין שהבית דין אין כי מציון תצא תורה  (ישעיה ב, ג) והפסוק



 

להם כח על המאורות ולכן שנראת הלבנה או שנכסה הלבנה שלא על פי חשבון הם מתקנאים בזה  

ומכחישין את זה שבזה נראה קלונם שהרי יש כח לבית דין הגדול בפמליא של מעלה לעשות במאור  

צא תורה, כל שכן שיש להם כח לעשות פירוש על הלבנה כרצונם הרי כח בית דין יפה ומציון ת

התורה שהרי רואין בעבור החודש שתורתן של הבית דין אמת, וע"כ כיון שנתגלה קלונם בקידוש  

החודש, על כן רצו הבייתוסין לסתור דברי הבית דין וקלקלו הבייתוסין כמה פעמים כדאיתא בר"ה. 

לקל כדי לקיים סברתן עצרת אחר שבת.  והנה הרמב"ם בפירוש משניות כתב הטעם שרצונם לק 

 :ולכאורה קשה למה על ששה חדשים השלוחין יוצאין היה לצאת רק על ניסן לבד ולפי דברינו יתכן

  
The Rules of Festivals 7  ועתה נבאר המעשה שני של רבן גמליאל שוב באו שנים ואמרו

ראינוהו בזמנו ובליל עבורו לא ראינוהו וקבלן רבן גמליאל, אמר ר' דוסא בן הרכינס עידי שקר הם  

האיך מעידין על אשה שילדה ולמחר כריסה בין שיניה, ועיין שם כל המעשה שאמר ר"ע אתם אפילו  

ר"ג למה קבלן. והנה הרב ר"ע מברטנורא פירש, אולי נתכסה   שוגגים ואפילו מזידים, וקשה על

בעבים. והנה אם היה באפשרי שנתכסה בעבים מאי טעמייהו דרבי דוסא בן הרכינס ור' יהושע, אלא 

על כרחך שלא היה ספק אם נתכסה בעבים, והדרא קושיא לדוכתא, מאי טעמיה דרבן גמליאל.  

ידיה תליא מילתא וידע שצריכין החודש לחסרו וצוה על  ולפמ"ש ניחא, דרבן גמליאל היה נשיא ובד

הלבנה שתראה לעדות בזמנו כמ"ש, ואפילו על פי חשבון לא היתה ראויה לראות ורבן גמליאל צוה  

עליה שתראה בזמנו ועשה הלבנה רצון רבן גמליאל ונדאת לעדים, ושוב כיון שראו העדות הלבנה 

אשר הוטבע בה, דהיינו שלא נראת עד זמן שראויה  וראויה לקדש את החודש עשתה הלבנה מנהגה 

לראות על פי החשבון ולכן לא ראה בליל העבורה, כי המעשה היה שעל פי החשבון לא תראה בליל  

עבורה, רק מה שנראית בזמנה שעשתה רצון רבן גמליאל. ומה שאמר ר' יהושע רואה אני את דבריך, 

ל החודש שהרי היה מיצר, אם כן לא ידע אתם שר' יהושע לא ידע מזה שהבית דין יש להם כח ע 

אפילו שוגגין אתם אפי' מזידים. וזה בזה תליא, אם עדות החודש וקביעות מועדים מסורת לנו אפילו  

בשוגג אפילו במזיד יש לנו כח על הלבנה שהיא תעשה כרצון בית דין שקביעות מועדים בבית דין 

ר דלא פליג רבי דוסא בן הורכינס ארבן גמליאל, רק  תליא מלתא ור' דוסא בן הורכינס שידע מזה אפש 

שאמר דרך חידוש ונפלא האיך מעידין על אשה שילדה ולמחר כריסה בין שיניה, כלומר שדבן גמליאל  

עשה דבר נפלא שבכחו נראית הלבנה שלא בזמנה, רק ר' יהושע הוא דפליג שאמר רואה אני את 

יהושע ולא לר' דוסא בן הרכינס. ואפילו אם תאמר  דבריך, משמע דפליג, לכן שלח רבן גמליאל לר'

דפליג ר' דוסא בן הרכינס אף על פי שהוא ידע מדרש אתם אפילו שוגגין, אפשר שלא ידע שר"ג גזר  

על הלבנה שתראה את עצמה דלאו בדידיה תליא מילתא, רק ברבן גמליאל שהוא נשיא תליא מילתא.  

יתברך יעזור לי שיצא לאור החבור גפ"ת אשר בחידוד כל זה כתבנו מלמוד גפ"ת והוא נכון, והשם 

גפ"ת עושין נחת רוח ליוצרינו ומצפה אנכי לחסד הבורא ברוך הוא שיזכה אותי שיצא לאור חבורי  

 :גפ"ת

  
 The Rules of Festivals 8  דברי בני מוהר"ר ישראל נר"ו הרב מפיקוב 

The Rules of Festivals 9ויתן לך האלהים מטל השמים. הנה מדקדק   (בראשית כז, כח) בפסוק

המגיד משרים אמאי כתיב שם אלהים, ולא שם הויה ברוך הוא. והנה יש שני בחינות שאדם מבקש  

מהבורא ברוך הוא להשפיע טובות על עמו ישראל. א', מה שאדם מבקש בשביל מה שנוגע לעצמות  

ל הוא מחמת שאנחנו מאמינים העולם. והבחינה הב', מה שאדם מבקש מהבורא ברוך הוא על הנ"

באמונה שלימה שהוא אבינו ואנו עמו ישראל הם בנים לו. וזה עיקר התענוג מה שמציל את בניו מכל 

עקא ומשפיע להם טובות. ונמצא עיקר מבוקשתו, רק בשביל הקדוש ברוך הוא כביכול. וההפרש שבין  

השפע בזה העולם וזה העולם הוא  שני הבחינות אלו, כשמבקש מחמת הנוגע לעצמות העולם אז מדבק 

ההפסד ואזי יש ח"ו הפסק בהטובה. אבל כשמבקש מחמת בחינה הב' הנ"ל, ובאמת מדבק העיקר  

הטובה בהקב"ה ובאמת הקב"ה חי וקיים לעד אז הטובה והישועה הבא על ידי זה אין לה שום הפסק. 

שהוא בטל במציאות ואינו   ובאמת זה שעובד ה' במדת היראה זה עומד תמיד לפני ה' ביראה וכמעט



 

משגיח כלל על עסקי עולם הזה זה אינו יכול לבקש מחמת הנוגע אל עצמות העולם, רק מה שמבקש  

תהלים קד,  ) מאת ה' על טובות העולם הזה הוא רק מחמת מה שנוגע להשם יתברך כמאמר הפסוק

את השם יתברך  ישמח ה' במעשיו, אלו ישראל שהם מעשה ידיו של הקב"ה. אבל זה שעובד  (לא

 :במדת החסד זה יכול לבקש אפילו מחמת הנוגע לזה העולם

 

  
The Rules of Festivals 10 מגדול עוז שם ה' בו ירוץ צדיק  ( משלי יח, י) ובזה יבואר הפסוק

ונשגב, הרמז מגדול עוז שם ה', שם ה' הוא מה שנוגע לשם ה'. וזהו שאין לו הפסק כנ"ל בו ירוץ צדיק  

לומר מה שמגיע אליו לעצמו מהטובה ירוץ, לשון שבירה הצדיק משבר זה התענוג מה  ונשגב בו, כ 

ונשגב ה' לבדו. וזה   (ישעיה ב, יא) שמגיע לעצמו ונשגב, רק שמעלה להקדוש ברוך הוא על שם הפסוק

כלומר ישראל נושע כשהישועה   (שם מה, יז) הרמז בפסוק ישראל נושע בה' תשועת עולמים לא תבושו

בא לישראל בה', כלומר מחמת מה שנוגע לה' אזי התשועה הוא תשועת עולמים שאין לה הפסק כנ"ל.  

וזהו לא תבושו, כי כשאדם מבקש מחמת מה שנוגע לעצמו אז יש לו בושה לבקש, כי המקבל הוא  

ושו. וזהו הרמז מה שכתב  תמיד בוש. אבל כשאדם מבקש מחמת ה' אז אין לו בושה כלל וזהו לא תב

בראשית כו, ) ברמב"ן הקדוש, שיצחק רמז בהבארות אשר חפרם שלשה בתי מקדש. וזהו שאמר 

ויקרא שמה רחובות כי עתה הרחיב ה' לנו ופרינו בארץ, שזו נגד בנין העתיד להיות אם ירצה   (כב

כי עתה כו'. ובזה   השם עיין שם. ובאמת למה רמז יצחק נגד השלשה בתי מקדש, וגם מה הלשון עתה

יבואר, כי באמת יצחק היה עובד ה' ביראה וזה היה מדתו ובאמת הטובה הבא על ידי מדת הידאה היא 

שאין לה הפסק. ובאמת בנין העתיד הוא נגד יצחק ועיין בזוהר הקדוש פרשת נח דף סמ"ך ע"ב על  

י מלת עתה מורה על יראה על ונוזלים מתוך בארך, בארך דא יצחק. וזהו כי עתה, כ (משלי ה, טו) פסוק

 :שם הפסוק כי עתה ידעתי כי ירא אלהים אתה, ולכן אם ידצה השם בנין העתיד יעמוד לעד

  
The Rules of Festivals 11 כי אתה אבינו כו', אברהם יאמר כו', (: פט) וזהו הרמז בגמרא דשבת

ל פי שלכאורה בדרך המדות  יעקב יאמר כו', יצחק ילמד סנגוריא ויהיה מליץ יושר בעדינו. אף ע

מהאבות צריך להיות להיפך שאבדהם ויעקב ילמדו סנגוריא וימליצו טוב בעדינו. ולפי הנ"ל יבואר, כי  

באמת יצחק היה עובד תמיד במדת היראה ועיקר בקשתו על הטובה הוא מחמת ה' לבדו ואז אפילו  

קש על הטובה כיון שעיקר בקשתו  כשחס וחלילה שישראל אינם ראוים לכך, אף על פי כן היה יכול לב

אינו מחמת עצמו, רק מחמת ה' ואז יכול לבקש אף על פי שישראל אינם ראויים לכך. אבל אברהם  

ויעקב אינם יכולים לבקש כי אם כשישראל ראוים לכך. ועוד יש בין שני בחינות הנ"ל, כי כשאדם 

רחמים. אבל כשאדם יבקש מחמת   מבקש בשביל עצמו אז אינו יכול לבקש בכל עת, רק בעת רצון ועת

 :השם יתברך ברוך הוא כביכול אז תמיד הוא עת רצון

  
 The Rules of Festivals 12 ואני תפלתי לך ה' עת  ( תהלים סט, יד) ובזה יבואר הדקדוק בפסוק

ליה לכתוב, מאי עת רצון. ובזה יבואר ואני כו' לך ה' כו', כלומר כשעיקר בקשתי   רצון, בעת רצון הוה

ותפלתי לך ה' בשבילך כו' כנ"ל, אז הוא תמיד עת רצון. זהו שבירך יצחק את יעקב בשם אלהים, כי 

באמת ברכתו שבירך יצחק את יעקב בירך גם כן את כל הדורות הבאים מיעקב עד סוף כל הדורות כל  

ד מישראל יש לו קיום מחמת ברכתו של יצחק ובאמת שהברכה והטובה לא יפסוק מישראל  אחד ואח

עד סוף כל הדורות ולכך בירך בשם אלהים שמורה על מדת היראה ובאמת הברכה וטובה הנשפע  

 :ממדת היראה אין לה הפסק כנ"ל

  
The Rules of Festivals 13 וידד יעקב ( כב-בראשית כח, כ) ונראה שזו הרמז בפסוק בפרשת ויצא

נדר אם יהיה אלהים עמדי כו' והיה ה' לי לאלהים כו' יהיה בית אלהים. ויש להבין למה נדר יעקב  

בשם אלהים, ולא בשם הויה שמורה על רחמים. ועוד יש להבין שאמר והיה ה' לי לאלהים, כי והיה  

אה, ומה זה שהרחמים יהיה לכל.  לשון שמחה, ושם הויה מורה על רחמים, ושם אלהים מורה על יר



 

והנראה, כי יעקב רצה להשפיע השפע עליו ממדת היראה כדי שלא יהא הפסק להטובה כנ"ל לכך נדר  

בשם אלהים שמורה על יראה. וזהו שאמר והיה לשון שמחה כו', דהיינו כשהשפע והטובה והרחמים  

 :היה ה' לי לאלהיםיהיו כלולים ממדת הידאה אז לא יהיה הפסק להטובה כנ"ל. וזהו ו

  
The Rules of Festivals 14  עיין בארוך שחיבר הרב הש"ך על הטי"ד ובהג"ה אשר חיבר נכד

המחבר הנ"ל סימן צ"ט בהג"ה ז"ל, ועוד מקשים העולם על הא דאיתא בתוספות במסכת עבודה זרה  

יה לרבא אי רב דף ס"ו י"א דהיכא דאסור במשהו נותן טעם לפגם נמי אסור, אם כן מאי מספקא ל 

סבר נותן טעם לפגם אסור או דקסבר מותר ועכברא בשכרא אשבוחי משבח, דהא מוכח ע"כ דרב 

סבר נותן טעם לפגם מותר, דאין לומר נותן טעם לפגם אסור קשה מנ"ל הא דנט"ל אסור, ואי מגעולי  

אל מין במינו  מדין שציותה התורה להגעיל דלמא משום כך צוה התורה להגעיל דדילמא יבשל בו הישר

 :עם מה שבישל בו הנכרי ורב סבר מין במינו במשהו והיכא דמשהו אסור נט"ל נמי אסור עכ"ל

  
 The Rules of Festivals 15 במדבר לא,  ) והנראה לתרץ, דהנה כתיב בתורה אצל געולי מדין

אי לא צוותה  אך את הזהב ואת הכסף כו', כלומר דהתורה ציותה להגעיל כלי כסף וכלי זהב ובוד (כב

להגעיל הכלי זהב וכסף, כי אם מחמת שמא ישתה בו נזיר שאר משקים והם בלועים מיין, כי בודאי 

בכלי כסף וזהב לא בשלו בהם שאר אסורים. ועיין בתוספות פסחים דף מ"ד ע"ב ד"ה אלא יליף 

כל איסורים מגעולי עכו"ם הקשה הר' יוסף, היכי יליף ר"ע טעם כעיקר בנזיר מג"ע, הא נזיר קל מ

שאין איסורו איסור עולם כו'. ותירץ דבמדין נמי היו כליהם בלועות מיין ואסורות לנזיר עכ"ל. ועיין  

בפני יהושע דר"ל כלי כסף וכלי זהב דודאי שם לא שימשו רק יין. נמצא מוכח דהגעלה דצוותה 

הישראל ממין   התורה להגעיל כלי זהב וכסף אפילו במקום דידעינן בודאי דודאי לא ישתמש בו

ששימש בו הגוי דהא דצוה התורה להגעיל הכלי של יין של הגוי בודאי הישראל הנזיר רוצה להשתמש  

בו מין אחר לא יין ונמצא אינו רוצה לשמש בו המין ששימש בו הגוי ואפילו הכי צוותה להגעיל, ואם 

גוי אפילו הכי צוותה  כן מוכח אף על גב דידעינן דבודאי לא ישתמש בו הישראל ממין ששימש בו ה

התורה להגעיל. ואין לומר שמא הא דצוה התורה להגעיל כלי זהב וכסף משום יין נסך הא לא אסר  

 :אלא משום סתם יינם ואין אסור מן התורה

  
The Rules of Festivals 16   עוד יש לתרץ קושית התוספות הנ"ל וז"ל, הקשה הר' יוסף היכי

ורין ע"ש. ונראה לתרץ וקודם יבואר מה שקשה על הגמרא ויתורץ  יליף ר"ע, הא נזיר קל מכל האס

חדא באידך. דהא קשה על מאי דמקשה בגמרא ור"ע טעם כעיקר מנ"ל, הא ר"ע דרש פרק כל 

התערובו' ועיין בתוספות ד"ה מאן שמעה דף מ"ד ע"ב, ותרוצם לא שייך כאן דהא אליבא דאמת סבר  

תב לעיל בדף הקודם ד"ה אין היתר מצטרף לאיסור כו', וכל  ר' עקיבא טעם כעיקר דאורייתא. ודש"י כ 

לא גרסינן ואית דגרסי ליה ומפרשים דאפילו רבנן דלא דדשי כל וכל דרשי ולא היא כו', כלומר דמאן  

דלא דריש כל וכל גם כן לא דריש, ואם כן ליכא למשמע מוכל. וכן כתב רש"י לסוף אלא ממשמעותו  

דדריש וכל ואם כן שפיר מצינו למילף מוכל ולא הכרח למילף   דמשרת, אבל מאן דדדיש כל כ"ש

ממשרת, ואם כן ר"ע דדריש כל כנ"ל מאי מקשי הגמרא ור' עקיבא טכ"ע מנ"ל, הא שפיר יכול ללמוד  

תרווייהו מוכל ומשרת מוכל יכול ללמוד המ"ל, וממשרת יכול למילף טכ"ע ולמה באמת להתרצן  

מוכל מוכל דהמ"ל, אם כן אפילו אם אנו נאמר דממשרת מוכח  לתרץ יליף מגעכו"ם. אלא דלפי זה ד

טכ"ע, מכל מקום שאר איסורים אין אנו יכולים ללמוד ממנו טכ"ע, דאפשר לומר דמה לנזיד דבו 

היתר מצטרף לאיסור וכיון שיש לו האי חומרא יש לו האי חומרא, מה שאין כן בשאר איסורים 

סורים יהיה טכ"ע. ואין לומר דנילוף הא גופא המ"ל לכל  ובאמת אנו רוצים להוכיח דאפילו בשאר אי 

איסורים מנזיר, זה אינו דהא לר"ע הוי שני כתובין הבאין כאחד כדאמר לקמן ואין מלמדין, וע"כ דאם 

המ"ל אינו בכל איסורים גם כן לענין טעם כעיקר אין אנו יכולין ללמוד דמה לנזיר דבו המ"ל. ע"כ  

עכו"ם דאפילו בשאר איסורים טעם כעיקד, דמנזיר אין אנו יכולין  הוכרח הגמרא להביא מגעולי 

 :ללמוד שאר איסורים ומגעולי עכו"ם יליף שפיר לשאר איסורים



 

  
The Rules of Festivals 17 ועל פי זה מתורץ קושית התוספות במאי דמקשו הא נזיר קל כו  ,'

ולפי זה אליבא דר' עקיבא אין אנו למדין כלל נזיר מגעולי עכו"ם, אלא בעצמו מפורש טכ"ע, אלא  

שאין אנו יכולין ללמוד שאר איסורים הימנו. אלא דלכאורה היה קשה למה לי משרת בנזיר לטכ"ע, 

בא   ילמוד מגיעולי עכו"ם. אלא דמגעולי עכו"ם אין אנו יכולין ללמוד כקושית התוספת, על זה

דאפילו בנזיר טכ"ע. ובזה מתורץ נמי הרש"י בחולין דף צ"ח ע"ב דהוי להו נזיר וגעולי עכו"ם   ,משרת

שני כתובין הבאין כאחד. ועיין בדשב"א דחולין ובפר"ח על א"ח סימן תמ"ב, דמקשי' על רש"י דהוא  

ם היו בלועים לא כמאן. ולפמ"ש שפיר הוא שני כתובין הבאין כאחד, ובפרט לתירוץ התוספת דכליה

מיין ולא מצריך צריכי. ואין להקשות דאם ר' עקיבא יליף מוכל, המ"ל בנזיר וממשרת ליתן טכ"ע  

בנזיר, היכי מצי יליף טכ"ע מג"ע לכל האיסורים, הא הוו לענין שאר איסורים שני כתובין כו' נזיר  

צריכי, דאי כתיב געולי  וג"ע ואין מלמדין. יש לומר, דזה לא הוי שני כתובין כו', דכל חד מצריך 

עכו"ם לבד אין אנו יכולין למדין נזיר הימנו דהא נזיר קל כקושית התוספות, ואי כתב בנזיר לבד אין 

אנו יכולין ללמוד שאר איסורין ממנו דהא יש לו חומרא המ"ל, מה שאין כן בכל איסורים. והא דקאמר  

נן אליבא דרבנן דלא דרשי כל וכל נמי  הגמרא לעיל ומכאן את דן לכל התורה לענין טכ"ע זהו אמרי

לא דרשי ולא משמע להו משרת לענין המ"ל רק לענין טעם כעיקר ומגעולי עכו"ם נמי אין למדין 

 :משום דחידוש הוא וק"ל

  
The Rules of Festivals 18   ועיין ברמב"ם הלכות קרבן פסח הלכה ו' מי שאבד פסחו כו' והרי

שירצה. ועיין בכסף משנה ובלחם משנה וז"ל, והר"י קורקס הקשה שניהן עומדין יקריב איזה מהן 

בכאן קושיא חזקה דבשעיר המשתלח פסק רבינו ז"ל כרב דמצוה בראשון. והנראה להרמב"ם ז"ל,  

דהא הפשט פשוט בדברי הרב דסבר מצוה בראשון משום דראשון המצוה גמורה מרצון הבעלים 

מצא היכי דנמצא הראשון ושניהן עומדין להקריב והשני לא נפרש, רק מחמת שנאבד הראשון. ונ

הסברא הוא דראשון הנפרש מרצון הבעלים גמור לא ידחה מקדושתו, רק דהשני הנפרש מחמת דנאבד  

הראשון ידחה מקדושתו. ולפי זה מתורץ, דבשלמא בפסח אם יקריב אחד מהן השני לא ידחה מקדושה  

דפוסק בפסח בין שנמצא קודם שחיטה ובין  דהא קרב שלמים. ובזה הרמב"ם ז"ל לשיטתו אזיל, 

שנמצא אחר שחיטה לעולם קרב שלמים ואינו סובר כלל בפסח שירעה. נמצא לפי זה פסק הרמב"ם 

ז"ל דפסח איזה מהן שירצה יקריב, דאפילו אם יקריב השני הראשון שנפרש מרצון הבעלים לא יודחה 

אחד השני נדחה מהקדושה לכך פסק  מקדושתו דהא קרב שלמים. אבל בשעירים לעולם אם יקריב 

הרמב"ם דיקריב הראשון דהוא הנפרש מרצון, והשני דנפרש מחמת שנאבד הראשון יודחה מקדושתו, 

כי אם יקריב השני הראשון שנפרש מרצון הבעלים יודחה מקדושה זה אינו שייך לכך פסק הרמב"ם 

"כ דברי בני מה' ישראל נרו הרב  ז"ל בפסח איזה מהן שירצה יקריב ובשעירים מצוה בראשון וק"ל. ע

 :מפיקוב

  
The Rules of Festivals 19 בעזרת אדון כל דברי בנו הרב מהו' מאיר זלה"ה: 

  
The Rules of Festivals 20   אמר הצעיר זעירא דמן חבריא היות שדברי פי קדשו של כבוד אדוני

פוס שנקרא שמו קדושת לוי וגלוי  אבי מורי הגאון החסיד מ"ו לוי יצחק שי' יצאו לאור שנקבעו בד

וידוע לכל ישראל אחינו אשר דברי אאמ"ו שי' הם ברום המעלות אשר רוח ה' דיבר בו ואלפים 

מישראל אשר שמעו דבדי דוח קדשו נתלהבו לבם ונפשם לעבדות ה' ומעודו עד היום הזה אהלו אוהל  

גלל כן אמרתי אהיה סניף  של תורה ללמוד עם תלמידים חדושי הלכות ולחדש חידושי אורייתא.

לדברי קדשו. וזכרוני יעלה בזכרון קדוש להעלות שנים ושלשה גרגרים בחידושי אגדות ושנים  

 :ושלשה גרגרים בחידושי הלכות ויהיה נא אמרי לרצון לפני אדון כל

  



 

"Chidushei Agadot 1  בגמרא סנהדרין דף ו' ע""א ר' מאיר אומר לא נאמר בוצע אלא כנגד

כל המברך את יהודה אינו אלא מנאץ כו'. עיין במהרש""א בחידושי אגדות שעמד בזה האיך יהודה 

שייך שחז""ל יאמרו דבר גנאי בזה על יהודה. וע""ש מה שתירץ דרז""ל לשבח יהודה כיוונו. ונראה 

בס""ד לפרש גם כן דלשבח יהודה ארז""ל, והוא דדבר הנראה בעין השכל דלא שייך לשבח איש  

נו עובר על עבירה חמורה כגזל ועבודה זרה ושפיכות דמים וגילוי עריות דאין זה שבח כל צדיק שאי

כך לצדיק שאינו עובר על עבירה חמורה, אפס שבחו הוא שמשבחין אותו שעוסק לקיים מצות  

ובעבודת ה' ובתורתו יהגה יומם ולילה כל זה בצדיק גמור. אמנם באדם קל שבחו הוא שאינו עובר על 

ורה כגזל ורציחה. זהו כוונת רז""ל כל המברך את יהודה מנאץ לה', כיון שמברך אותו עבירה חמ

כפירוש רש""י ז""ל שמשבחו שלא הרג את יוסף מחזיק יהודה לאדם קל שאף על פי כן לא עבר  

עבירה זו של רציחה שאלו היה מחזיקו לצדיק לא שייך לשבחו כלל בזה שלא עבר על רציחה עבירה  

ר מנאץ לה'. ומה שאמרו מנאץ לה', עיין במהרש""א ז""ל שכתב מפני ששמו של  חמורה, לזה אמ

 " :הש""י בשם יהודה ומי שאינו מחזיק יהודה לצדיק כאלו מנאץ לה' מפני ששמו בקרבו ודו""ק

  
"Chidushei Agadot 2   מסכת ברכות דף ד' ע""א בגמרא ודוד מי קרא לנפשו חסיד כו', ולא עוד

ח ומערב ישנים עד ד' שעות היום ואני ידי מלוכלכות בדם ובשפיר כו'. וכתב הפני אלא שכל מלכי מזר 

יהושע טעם לשבח בדברי חז""ל, דמשום הכי קרא לנפשו חסיד, על פי דאמרו חז""ל בסנהדרין דף 

פ""ב זקנים שבאותו הדור שאלו כהוגן, וזקנים ע""ה שאלו שלא כהוגן. דזקנים שבאותו הדור דשאלו 

ו ושפטנו מלכינו להיות להם מורה הוראה להורות לעם ה' דרכי ה' דזהו כהוגן שישראל  כהוגן, אמר

יהיה להם מורה הוראה וזקנים ע""ה דשאלו שלא כהוגן, שבקשו ללחום מלחמתם זה אינו כהוגן,  

דהשם יתברך נלחם לישראל. ולזה דוד המלך משום הכי הורה הוראות לישראל להצדיק לישראל  

ישראל היה למנות מלך להורות להם דרכי ה' איסור והיתר טומאה וטהרה ע""כ  שבזה הראה שכונת 

דבריו. ונ""ל בס""ד על פי דבריו ליתן יותר טעם לשבח, דבזה שהיה מורה הוראה לישראל הראה  

חסידות גדול דמהאי טעמא קרא לנפשו חסיד, דרש""י ז""ל כתב בראש השנה דף ב' ע""ב, שמלכות  

, והמ""א פוסק בא""ח סימן נ""ג, דברב מורה הוראה אינו בירושה כיון  הוא בירושה שבנו קודם

שצריכין שיורה להם הוראה, אם כן מי שמופלג בחכמה יותר קודם לבנו ע""ש. ולפי זה אין לך  

חסידות יותר מזה, כיון דדוד המלך עשה דברי זקנים דמלך העיקר שיורה הוראות, אם כן בנו אינו 

הוראה, אם כן מי שמופלג בחכמה הוא הקודם, מה שאין כן לדברי זקנים   קודם למלוכה דהעיקר היא

ע""ה דמלך הוא עיקר ללחום מלחמות בנו קודם למלוכה. ואפשר שהכי דייק לישנא דקרא בפרשת  

, פירוש כמו האומות ללחום מסיים הכתוב  ואמרת אשימה עלי מלך ככל הגוים (דברים יז, יד) שופטים

אז למען יאריך ימים כו' הוא ובניו, שבנו קודם כדכתיב ובניו. אמנם דוד המלך שהראה שהעיקר  

להורות להם הוראות, אם כן אין בנו קודם כנ""ל. והשם יתברך ברוך הוא שילם לו גמולו הטוב  

תהלים  ) בנו קודם הבטיח לו השם יתברך שמעשיו הטובים שהורה הוראות לישראל היו מוכיחין שאין

 " :עד עולם אכין זרעך ובניתי לדור ודוד כסאך סלה (פט, ה

  
"Chidushei Agadot 3   ועפ וכו'.ז בס""ד נראה לפרש הפסוק בשמואל ב' קפיטל ז' פסוק י""ט

ותדבר גם אל בית עבדך למרחוק וזאת תורת האדם ה' אלהים, ע""ש  ותקטן עוד זאת בעיניך ה' אלהי

ברש""י בפירוש זאת תורת האדם. ועל פי הנ""ל ניחא. דאמר דוד המלך ותקטן עוד זאת בעיניך ה'  

אלהים ותדבר אל בית עבדך למרחוק כפירוש דש""י ז""ל, לא בלבד שנתת לי המלוכה, אלא ותדבר  

ש. ושלא יקשה מאי שבח נתן על זה הלא מדין הגיע לבניו המלוכה  למרחוק שגם בני יהיה מלך ע""

דהמלוכה הוא ירושה כנ""ל, לזה אמר וזאת תורת האדם, פירוש וזאת זהו שלפני, דהיינו שאני מלך  

היא תורת האדם. שאני מורה לאדם התורה כמאמר חז""ל ואני ידי מלוכלכים בדם כו', שאני מחזיק  

הזקנים ששאלו כהוגן ומורה הוראה אינו בירושה לבנים דאם יש   לעצמי למורה הוראה כפי דעת

מופלג בחכמה יותר האחר קודם, ואם כן אתה אף על פי כן הבטחתני שבני יהיה מלך אני משבח אותך  

 " :על זה ודו""ק



 

 

  
"Chidushei Agadot 4 ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו.  ( שמות יא, ז) בפרשת בא בפסוק

עיין במפרשים שנתנו טעם למה הבטיח להם דוקא שלא יחרץ כלב. ונראה בס""ד טעם, דכתיב  

ומוראכם וחתכם יהיה על כל חית הארץ, וכתבו כל הספרי מוסר בזמן   (בראשית ט, ב) בפרשת בראשית

ויק""ר  ) ישראל כמאחז""לשישראל עושין רצונו של מקום כל הברואים מקבלין מזונותיהם מ

בראשית בשביל ישראל כו', שבשביל ישראל נבראו הכל והם המשפיעים לכל העולמות אם כן   (לו

כמ""ש התוספות יום טוב בשם הירושלמי דמקבל בוש ממשפיע ע""ש. ולפי זה   (מהם) הכל מתיראים

בפסוק יודע   (:קנה) כל מי שצריך לקבל יותר הוא מתירא יותר מישראל. ורז""ל אמרו במסכת שבת

צדיק נפש בהמתו, יודע הקב""ה בכלב שמזונותיו מועטין לפיכך שהה אכילתו בתוך מעיו ג' ימים  

ע""ש. אם כן הכלב הוא הפחות שבמקבלין מכל הנבראים שמזונותיו מועטין מהכל. וזהו שהבטיח  

לו הכלב שהוא  השם יתברך לכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו, אין לך הבטחה גדולה מזו שאפי 

פחות שבמקבלין לא יחרץ לשונו, מכל שכן שאר הנבראים שהם המקבלים יותר והכל על ידי ישראל  

 " :כנ""ל מכל שכן שיתיראו מישראל ומעתה אין לישראל לירא משום דבר ודו""ק

  
Chidushei Halachot 1 יום הכפורים   באורח חיים בט"ז סימן תר"ח סק"א הטור כתב דתוספת

מקרא נפקא שצריך להוסיף ולא כתב מאיזה קרא. וכתב הלבוש שכונתו הוא מקרא דבחריש ובקציר  

תשבות ומקשה הט"ז על הלבוש דמאן דיליף מקרא זה סבירא ליה בכל שבת ויום טוב בעי תוספות  

י תוספות  כדאיתא בגמרא פרק יום הכפורים ואם כן מאי טעמא לא כתב הטור גבי שבת ויום טוב דבע

רק ביום כיפור מביא הטור דין זה של תוספות ע"כ ע"ש. ונראה בס"ד לתרץ קושית הט"ז על הלבוש.  

דהאמת כדעת הלבוש דכונת הטור מקרא דבחריש ובקציר תשבות ובכל שבת ויום טוב בעי תוספות  

זכיר  ומה שלא הזכיר בשבת וי"ט תוספות דכיון שכתב ביום הכפורים דבעי תוספות לא הוצרך לה

בשבת ויום טוב דאתיא במכל שכן דבכל שבת ויום טוב בהתוספות שמוסיף מחול אל הקודש ליכא  

ביטול מצוה בתוספות זה מה שאין כן ביום כיפור דאיכא ביטול מצוה בתוספות זה דהא רז"ל אמרו  

"ש  בראש השנה וכן פסקינן בש"ע סימן תר"ד ס"א דמצוה לאכול ולהרבות בסעודה בערב יום כיפור ע

ורש"י ז"ל בר"ה דף ט' ע"ב כתב גם כן וז"ל דכל דמפיש באכילה ושתיה בערב יום כיפור טפי עדיף  

דאיכא מצוה בכל מה שמרבה באכילה ע"ש אם כן במה שמוסיף דאסור באכילה ושתיה כמ"ש הטור  

איכא ביטול מצוה של אכילת ערב יום כיפור דמצוה בו לאכול ועתה מוסיף בעי"כ קודם חשיכה  

ור עצמו באכילה ושתי' והוה אמינא בעי"כ דלא לוסיף מחול אל הקודש הוצרך הטור לכתוב דאף  לאס

על פי כן מוסיף אע"ג דאיכא ביטול מצוה לפי זה ממילא מתורץ קושיות הט"ז דגבי שבת ויו"ט לא 

הוצרך הטור לכתוב דיוסיף מחול אל הקודש דאתיא בקל וחומר מעי"כ דשם איכא ביטול מצוה 

דצריך להוסיף. ובאמת הטור למד מקרא דבחריש וקציר תשבות כדעת הלבוש ובכל שבת  בהוספה 

ועיין מ"ש המ"א בסי' תר"ד סק"א בשם של"ה דאפילו ת"ח אין להתענות בערב יו"כ כלל ) ויום טוב בעי הוספה

 :ודו"ק (משום כל היום מצוה לאכול ע"ש

  
Chidushei Halachot 2 מה שחנני הש"י תירוץ לקושיות   ומידי דברי בזה אמרתי להעלות

התוספות בשבועות דף כ"ה ע"א תוספות ד"ה אינו והאמר ר' יוחנן.וז"ל למאי דס"ד השתא דלעולם  

קאמד תימא דתקשה ליה בריש פירקא גבי שבועה שלא אוכל עכ"ל ומתרצין תוספות דגבי אכילה  

תוספות אינו מובן למה גבי ליכא למיטעי דלעולם קאמר ולא הוצדך לפדש דלאלתר קאמד ע"כ וכונת  

אכילה משמע לאלתר ונראה בס"ד לתרץ קושיות התו' דהט"ז פוסק בא"ח סימן תרע"ח סק"ב ומובא  

גם כן בעטרת זקנים סק"א דבשבת חייב לאכול פת דאורייתא וכן באכילות יו"ט ועי"כ אמרו רז"ל  

ק לאלתר כמ"ש התוספות  דחייב לאכול אם כן אמרינן דעת הנשבע שנשבע שלא לאכול דודאי כוון ר 

דאחזוקי אינש ברשיע' אמרו רז"ל דלא מחזקינן ואם כונתו הי' לעולם אם כן אין לך עבירה מזו  

דנשבע לבטל מצוה דהא שבת ויו"ט ועי"כ מצוה לאכול והאיך נשבע שלא לאכול לעולם לבטל מצות  



 

כמ"ש תוספות דיש  אכילת שבת וי"ט ועיה"כ גלל זה באכילה לא הוצרך התנא לפרש דלאו לעולם 

ימים שמצוה באכילה כנ"ל מה שאין כן בשינה דאין בשינה מצוה בשום זמן שיהיה מצוה לישן כמ"ש  

הפוסקים דמהאי טעמא לא מברכין אשינה בסוכה דאין חיוב לישן דוקא רק אם רוצה לישן ישן בסוכה 

ועיין ) 'א אישן כוע"ש שפיר ס"ד שלא אישן כונתו לעולם להכי מקשה והאמר ר' יוחנן שבועה של

בהר"ן דף רצ"ו ע"א דדעתו דנשבע שלא יאכל ז' ימים רצופים אינו אוכל מיד ואין מלקין אותו מיד ולפי טעמו  

בדעת הרמב"ם דגבי אכילה גם כן מלקין אותו מיד ואוכל מיד דנשבע לבטל את המצוה ונשמרתם מאוד לנפשותיכם  

חנן כו' דהאיך משמע ממתניתין שלא אישן הוה לעולם הא אמר ר' ולפי סברתו זהו קושית המקשן איני והאמר ר' יו

יוחנן מלקין אותו דגבי שינה גם כן אי לעולם הוה נשבע לבטל מצוה ונשמרתם מאוד לנפשותיכם כיון דאי אפשר 

לחיות בלא שינה לכן מלקינן אותו משום שבועת שוא כפירוש רש"י וישן מיד דהוה נשבע לבטל מצוה דלא חל  

ומתורץ בס"ד קושית התוספות ואפשר דלזה כיוונו התוספות במה שתירצו דגבי אכילה לא   (השבועה

 :הוצרך התנא לפרושי דלאו לעולם ודו"ק

  
Chidushei Halachot 3   מסכת שבועות דף כ' ע"ב תוספות ד"ה דכי לא נדר כתבו בשם ר"י

הוא אסור כי נדר חייל עליו איסור בל יחל ותירצו קושית רש"י ז"ל דהא  לקיים הגירסא כיון דמדרבנן

א"נ מדאורייתא הוא חייל נדרא דנדרים חלים על דבר מצוה כדבר הרשות ע"ש והר"ן דף רצ"ה ע"א 

מסכים גם כן דעתו עם דעת הרז"ה כדעת תוספות לקיים הגירסא כיון דמדרבנן הוא וסברת הר"ן  

קשה דע"כ לא גרסינן כיון דמדרבנן הוא דא"נ יום שנהרג בו גדליה בן  לתרץ קושית רש"י ז"ל דה 

אחיקם דאורייתא אסור באכילה חייל נדרא דנדר חל על דבר מצוה כדבר הרשות תירץ הר"ן ז"ל דכי  

אמרינן נדר חל על דבד מצוה בנדר לבטל מצות עשה אבל בנדר לקיים מצות לא תעשה כגון הכא 

בן אחיקם אי היה מדאורייתא לא הוה חייל נדרא וטעמא דמלתא כתב  שנדר שלא לאכול בצום גדליה

דכי נדר לבטל מצוה מחמת הנדר בא איסור חדש שמתחלה היתה אותה מצוה מוטלת עליו ועכשיו  

אסודה עליו גלל כן חל דנדרים יש להם כח לחול על דבר מצוה אבל בנדר לקיים מצות לא תעשה אין  

על דבר תורה דהרי גם מתחלה היה מחויב לקיים מצות לא תעשה   איסור חדש בא מחמת נדרו שיחול

 :זה סברת הר"ן ז"ל

  
Chidushei Halachot 4   והנה לכאורה יש להבין לגירסת תוספות ובעל המאור והר"ן ז"ל דגרסינן

כיון דמדרבנן הוא כנ"ל אם כן מוכח מברייתא זו אף על פי דבדאורייתא לא מהני נדר לקיים מצות לא  

כמ"ש הר"ן כנ"ל אפילו הכי כיון דמדרבנן הוא האיסור מהני לפי זה מאי מקשה הגמרא ביומא   תעשה

דף ע"ג ע"ב לריש לקיש האיך מועיל לריש לקיש שבועה בחצי שיעור כיון דריש לקיש מודה דאסיר 

מדרבנן אין שבועה חל עליו דהוי כמו דאורייתא ע"ש ה"ל לגמרא לתרץ דריש לקיש אשכח ברייתא 

דמדרבנן מועיל וכמו דכאן מועיל בנדר בדרבנן אף על פי דאינו מועיל בדאורייתא כמו כן   דכאן

בשבועה דהא ברייתא כאן מתרצינן דקמ"ל ברייתא יום שנהרג בו גדליה בן אחיקם דמועיל הנדר כיון  

דאסור רק מדדבנן דכן בכמה מקומות בש"ס דמקשה הגמרא לאמוראי ומתרצינן ברייתא אשכח 

ה וכמו כן ביומא הוה מצי לתרוצי ר"ל ברייתא דכאן אשכח דמסייע ליה דבדרבנן חל. ונ"ל דמסייע לי

בס"ד לתרץ דמכאן אין ראיה כלל דכונת הגמרא בכאן דאמרו כיון דמדרבנן הוא זה דהא לכאורה  

יקשה לדעת הר"ן למה לגמרא לומר כיון דמדדבנן הוא הא גם אי היה יום שנהרג גדליה מדאורייתא  

רא כקושית רש"י דהא עיקר סברת הר"ן דמשום הכי לא חייל בדאוייתא לקיים מצות לא  חייל נד

תעשה דאין דבר חדש בא ע"י הנדר וכאן בא דבר חדש על ידי הנדד דהב"י פוסק בא"ח סימן תקס"ה  

ס"א דבכל תענית אינו אסור רק באכילה אבל בטעימה מותר והוא מגמרא דברכות פרק ב' דף י"ד עיין 

שם הט"ז סק"א אבל הנודר ממאכל אסוד אפילו בטעימה ע"ש לפ"ז בא דבר חדש על ידי שם ופסק  

הנדר דקודם נדר מחמת איסור תענית לבד טעימה מותר כנ"ל והשתא על ידי הנדר אסור גם כן  

בטעימה כדפסק הט"ז כנ"ל אמנם אחר העיון ניחא בס"ד דפסק שם הב"י דביום כפור אסוד אפילו  

בפ"ק דתענית דף ל"ג ע"א משם רבינו יהודה הברצלוני ע"ש והטעם מבואר   בטעימה והוא מהרא"ש

ובתשעה באב הטעם דכדאי בית ה' אלהינו ) בפוסקים משום דיום כיפור דאורייתא אסור אפילו טעימה

ע"ש אם כן לפי זה זהו כונת חז"ל כיון דמדרבנן הוא דאי היה דאורייתא לא חל   (לאבד יום א' בשנה



 

בר חדש דבלא נדר גם כן בתענית דאורייתא אסוד בטעימה כנ"ל והשתא בס"ד  הנדר דאין כאן ד

מתורץ דמשום הכי לא מביא ביומא הגמרא ראיה מכאן דבדרבנן חל דבאמת מצינו לומר דגם בדרבנן 

אינו חל כדעת המקשן דשם וכאן כונת חז"ל מטעמא אחרינא כיון דמדדבנן הוא חל הנדר דיש כאן דבר 

ר בטעימה דתענית דרבנן פוסק הב"י דמותר בטעימה ועל ידי הנדר אסור  חדש דקודם היה מות

בטעימה כנ"ל והיכא דעל ידי הנדר בא דבד חדש כתב הר"ן ז"ל גופא דחל הנדר ומשום הכי הוצרכו  

לומר בכאן כיון דמדרבנן הוא דאי הוה התענית דאורייתא היה אסור בטעימה קודם הנדר גם כן כנ"ל 

דר דבר חדש דאז אינו חל כל זה בכאן אבל בגמרא יומא שפיר מקשה לריש  אם כן לא בא מחמת הנ

לקיש האיך מוקי למתני' דשלא אוכל נבילות בחצי שיעור הא אסור מדרבנן ולא חל דא"ל דעל ידי  

השבועה בא דבר חדש דאסוד אפילו בטעימה דבלאו הכי בנבילות וטריפות לריש לקיש אסור בטעימה  

"ל דרבנן אסרו חצי שיעור נבילות השוו חכמים שיהא מדבריהם חצי שיעור  גם קודם השבועה כיון דס

כמו שיעור שלם מדאורייתא וכמו דשיעור שלם והוא מדאורייתא אסור בטעימה כנ"ל כן חצי שיעור  

ושיעור שלם ) אסור בטעימה דהא שוינהו רבנן לחצי שיעור מדבריהם לשיעור שלם מדאורייתא

 :(דאורייתא אסור בטעימה כנ"ל דכל דאסור באכילה מדאורייתא אסור בטעימה ומתורץ בס"ד ודו"ק

 

  
Chidushei Halachot 5   מסכת ב"ק פ"ט הרי"ף כ' דל"ו ע"ב התוק וכו'. בעבדו של חבירו ועשה

י"ף ד' הנ"ל בו מלאכה דוקא כשלא ביטלו ממלאכתו ע"ש ומקשי עליה השלטי גבורים למאי דפסק הר

דעבדי כמטלטלי דמי אם כן העבד הוא גזול וכל הגזלנים משלמים כשעת הגזילה א"כ אפילו ביטלו  

ממלאכתו נמי פטוד דהא הרי"ף גופא פוסק כן בדף זה ע"א וז"ל ההוא גברא דגזל תורא מחבריה אזל  

טא דבכל ענין מיירי  כרב בהו כרבא כו' בסוף אהדרינהו למרייהו כו' גזילה הוא והדרה בעינא ע"כ ופש 

אפילו שביטלן להשוורים ממלאכתן ואעפ"כ פסק דהשוורים הדרא בעינא ואינו משלם השבח ואם כן  

דברי הרי"ף סותרים זה את זה ומובא קושיא זו ג"כ בח"מ סימן שס"ג בסמ"ע סעיף ד' ס"ק י"א 

מטלטלי הדר ובש"ך ס"ק י"ט ומחמת זה רוצה הש"ך ז"ל לומר דלמאי דפסק הרי"ף עבדא וכו'.כ

 :מההיא דכתב והוא שלא ביטלו ממלאכתו ע"ש

  
Chidushei Halachot 6   ונראה בס"ד לתדץ דעת הרי"ף דאינו סותר דבריו הנה הסמ"ע כתב שם

ס"ק י"ג דמשום הכי בגזל תורא דחבריה וכרב בהו כרב' וכן בתוקף ספינתו של חבירו דאינו משלם  

ממלאכת' הוא משום תקנת השבים ע"ש דסבירא ליה  רק השוורים גם דעשה בהם מלאכה וביטלן 

לסמ"ע כדעת הפוסקים ומובא בש"ג ר"פ הגוזל קמא דף ל"ה ע"ב דטעם דכל הגזלנים משלמים כשעת  

הגזילה ולא שבח שנשבח אצלו הוא משום תקנת השבים ע"ש והנימוקי יוסף כתב דף הנ"ל דתקנת 

אינו מחזיר מעצמו ליכא משום תקנת השבים  השבים לא שייך רק היכא שמחזיר הגזילה מעצמו אבל ב

ע"ש וכן הדעת נותנת כיון שאינו מעצמו מאי תקנת השבים שייך בו לפ"ז בס"ד מתירוצים דברי  

הרי"ף דכאן כתב הרי"ף וז"ל התוקף בעבדו של חבירו ועשה בו מלאכה פטור דלא הזכיר הרי"ף 

גמר העבד המלאכה אצל הגזלן הלך שהחזיר העבד מעצמו הפשט הפשוט דעבד הוא דבר דנייד אחר ש

מעצמו אל בית רבו אבל מעצמו לא החזיר להכי שפיר פסק דוקא שלא ביטלו ממלאכתו דבביטלו  

ממלאכתו צריך לשלם השבח דהא דמשלם כשעת הגזילה משום תקנת השבים כנ"ל דהא בלא החזיר 

א ליה למרי' גופא שלא  מעצמו ליכא תקנת השבים כנ"ל רק כשלא ביטלו פטור כדאמרינן בגמרא דניח

ילך העבד בטל מה שאין כן בהאי גברא דגזל תורא כתב הרי"ף ז"ל לסוף אהדרינהו למרייהו ע"ש  

דהיינו שהחזיר מעצמו שפיר פוסק דאינו צריך להחזיר רק השוורים אפילו ביטלן ממלאכתן ואינו  

הגזילה ומתודץ    משלם השבח דבהחזיר מעצמו איכא תקנת השבים ואז כל הגזלנין משלמין כשעת

קושיא השניה על הרי"ף דדברי הרי"ף ז"ל אינם סותרים מההיא דהתוקף אמה שכתב בגזל תורא  

ומתורץ ממילא קושיתו גם כן דהא עבדא כמטלטלין אם כן הוא דבר הנגזל וכל הגזלנין משלמין כשעת  

הסמ"ע   הגזילה דהא הטעם דכל הגזלנין משלמין כשעת הגזילה משום תקנת השבים כנ"ל לדעת

 :ובההיא דהתוקף דלא החזיר מעצמו ליכא תקנת השבים כנ"ל לדעת הנ"י ודו"ק



 

  
Chidushei Halachot 7   מסכת סנהדרין דף ד' ע"ב תוספות ד"ה דנין חטאת וארבע קרנות וז"ל

תימה הא אפילו פנים מפנים לא גמרינן דבעי קרא בזבחים בפ' ב"ש לפר כהן משיח ולפר העלם דבר  

לשעירי עכו"ם אע"ג דכולה חטאת נינהו ע"ש וכ"ש דלא אתי חיצונית מפנימיות עכ"ל  של ציבור ו 

וכאן כתבו ושמא יש לחלק ע"ש ובזבחים דף ל"ח ע"א הקשו קושיא זה והניחו בצריך עיון. והנלפע"ד  

בעזר אדון כל לפי פירש"י שם בזבחים מתורץ קושית התוספות דז"ל הגמדא דזבחים שהביא התו' דף 

ת"ש ועשה כאשד עשה מה ללמוד בהזאתו כו' שאם חיסר אחת מכל המתנות לא עשה ולא  ל"ט ע"א 

כלום אין לי אלא מתן שבע מתן ארבע מנין תלמוד לומר כן יעשה לפר זה פר יוה"כ כאשר עשה לפר  

זה פד כהן משיח החטאת אלו שעירי עכו"ם ע"כ ופידש"י ד"ה מתן ארבע להכי צריך קרא למתן אדבע 

יכא למילף ממתן שבע דמעכב בכל חטאת פנימי דאין צריך בכל אחד מחטאת פנימיות  דפנימיות דל

קרא משום דמצינו בחטאת חיצונית דאינו מעכב מתן ארבע אם כן בכל חטאת פנימי איכא למימר  

דילמא הוא דמי לחטאת חיצוניות דמתן ארבע אינו מעכב בו להכי צריך קרא בכל חטאת פנימיות דמתן  

"כ ע"ש אם כן לפי זה בס"ד מתורץ קושית תוספות דהא דבעי קרא בכל חטאת אדבע מעכב בו ע

פנימית בכל א' דלא ילפינן פנים מפנים לענין מתן ארבע היינו לפי המסקנא דכאן דמסקינן דבחטאת  

חיצוניות אינו מעכב מתן ארבע אם כן דילמא בכל חטאת מחטאות פנימיות אינו מעכב מתן ארבע כמו  

י להכי בעי קרא בכל אחד דאין לילף ממתן שבע דהא מצינו במתן ארבע בחטאת  בחיצוניות כפרש"

חיצוניות דאינו מעכב ולהכי בעי קרא לפר יום הכפורים דבו מתן ארבע מעכב לא כחטאת חיצוניות  

וכן לפר כהן משיח דג"כ לא דמי במתן ארבע לחטאת חיצוניות וכן לשעירי עכו"ם דכולם חטאת  

בכל אחד אע"ג דמצינו בחיצוניות דמתן ארבע אינו מעכב אף על פי כן   פנימיות דמתן ד' מעכב

בפנימיות בכל אחד איכא קרא דמתן ארבע מעכב בו משא"כ השתא לפי הס"ד דכאן דקאמר דנין 

חטאת וד' קרנות כו' דבעי למימד אדרבה איפכא דגם בחטאת חיצוניות מתן ארבע מעכב בכל אחד  

באמת לפי הס"ד השתא לא בעי קרא כלל לחטאת פנימי דמתן  דאם חיסר לא עשה ולא כלום אם כן

ארבע מעכב בהן ובלא זה לפי הס"ד מעכב דהוקש למתן שבע כפידש"י שם כמו דמתן שבע מעכב כן  

מתן ארבע מעכב בכל אחד מפנימיות דאין לומר כפירש"י מחמת דמצינו בחיצוניות דמתן ארבע אינו 

ת בעי למימד דמתן ארבע מעכב בהן וכיון לפום ס"ד דלא מעכב דהא לפום ס"ד דהשתא גם בחיצוניו 

בעי למימר דבחיצונות מתן ארבע אינו מעכב דק אדרבה איפכא בעי למימר א"כ ממילא לא צריך  

לחטאת פנימיות לכל א' לפי הס"ד דכל חטאת שוין כמו דמתן שבע מעכב גם מתן ארבע מעכב שפיר  

ל חטאת שוה במה שציותה התורה וכמו דמתן ארבע  ס"ד לומר גם חטאת חיצוניות לילף מפנימי דכ 

בפנימיות מעכב כמו כן בחיצוניות מתן ד' דשוה לפנימיות לענין מתן ד' גם כן לעכב בו ומתורץ  

 :קושיות תוספות בס"ד ודו"ק

  
Chidushei Halachot 8 דף ט"ו ע"א אמר ר"י אמר שמואל המחליף פרה בחמור   בגמרא דכתובות

ומשך בעל החמור את הפרה כו' ומקשה בעל המאור הא בעלי חיים פרי הוא ופרי לא עבדי חליפין  

ע"ש לכאורה יפלא פליאה גדולה למה מקשה הבעל המאור בכאן הקושיא אמימרא דאמוראי ולא 

המחליף פרה בחמור וילדה הא פרי לא עבדי מקשי הך קושיא על מתני' דב"מ דף ק' דקתני מתני' 

ובאמת באסיפות זקנים בב"מ מקשי שם במתני' הנ"ל קו' הנ"ל אפס להבין אמרי קדוש בעל המאור ז"ל  ) חליפין

ואחר העיון נראה בס"ד דדברי בעל המאור מתוקים   (שמיאן להקשות אמתני' ומקשה על מימרא דאמוראי

"מ דשם לא קשה קושיתו רק כאן שפיר מקשה דפסקינן בטעמן שמהאי טעמא לא מקשי אמתני' דב

בש"ע ח"מ סימן ר"ך דמוכר חמור סתם מוכר כל כלי הרכיבה דהיינו מרדעת ואוכף ופירש שם  

הסמ"ע דסתם חמור לרכיבה עומד ומסתמא לא לקח רק אדעתא שיתן לו גם כן כל כלי הרכיבה והוא  

ו כל כלי הרכיבה דחד טעמא הוא דסתם חמור  הדין בחליפין כשמחליף עבור חמור סתם צריך ליתן ל

לרכיבה עומד אבל מוכר פרה סתם לא מכר רק פרה לבד ולא הכלים שעליה משום דפרה עומד גם כן  

לאכילה והוא הדין לחליפין כשמחליף עבור פרה סתם אינו נותן רק הפרה לבד דחד טעמא דסתם פרה  

מה מקומות בש"ע גבי פרי דלא עבדי חליפין  עומד לאכילה גם כן ע"ש ואנן פסקינן עוד ומבואר בכ 



 

ה"מ במשך הפרי לבד אבל כשמחליף עבור פרי וכלי ומשך הפרי והכלי גם דפדי לא עבדי חליפין אף 

 :על פי כן נקנה הלה עבור הכלי שמשך ע"ש

  
Chidushei Halachot 9  הפרה משך החמור   ועל פי זה מתורץ דמתני' דהמחליף פרה בחמור דבעל

כפירוש רש"י שם וסתם חמור הוא עם הכלים כנ"ל אם כן משך פרי עם כלי דהיינו הכלים השייכים  

לחמור כדפסקי' כנ"ל אם כן לא קשה שם הא פרי לא עבדי חליפין דהפרי נקנים עבור הכלים כנ"ל 

אקנויי מיקנא  ופרי גופא מקניא בחליפין כדאמרו רז"ל בב"מ דף מ"ה להדיא אמר ר"ש פירי כו'

בחליפין ע"ש וכן פסקינן בש"ע מה שאין כן כאן דמיידי להיפך דמשך בעל החמור את הפרה כדאמר  

ר''י ע''ש שפיר מקשי הבעל המאור הא פרי לא עבדי חליפין והאיך מיקני החמור במשיכת הפרה  

וכר ומחליף  שהפרה היא פרי דלא עבדי חליפין דא"ל דניקני עבור כלי הפרה דהא בפרה פסקינן המ

סתם פרה אין לו אלא פרה לבד ולא כלי הפרה א"כ ל"ל עבור הכלים דהא אין לו כלים בפרה ומתורץ  

 :דעת בעל המאור ז"ל ודו"ק 

  
Chidushei Halachot 10  מסכת כתובות דף נ"ט ע"ב הבעל התרומות שער מ"ג מביא דעת רב

א הקדש חמץ ושחרור מפקיע מידי שעבוד  האי גאון ומובא בטור בשמו גם כן סימן קי"ז דהא דאמר רב

מיירי בין בקדושת הגוף בין בקדושת ממון ואין חילוק כלל בין קדושת דמים לקדושת הגוף דאפילו  

בקדושת הגוף לא חל ההקדש רק באם יש נכסים אחרים ללוה שיגבה המלוה חובו אבל כשאין למלוה  

ידי שעבוד ומקשה הגדולי תרומה שם על  לגבות ממקום אחר לא מהני אפילו קדושות הגוף להפקיע מ

דעה זו מהך דכתובות דף נ"ט בקונם שאני עושה לפיך דאמר ר' יוחנן בן נורי יפר שמה יגרשנו ותהא  

אסורה לחזור ומקשה הגמרא אדשמואל ומסיק הגמרא קונמות קאמרת שאני קונמות דקדושת הגוף 

ניקדשו מהשתא כו'. ולפי שיטת רב האי  נינהו כדרבה הקדש כו' מפקיע מידי שעבוד ומקשה הגמרא ו

גאון מאי מקשה המגרא ונקדשו מהשתא דהא השתא לא חל הקדושה גם בקדושת הגוף דהא מעשה  

 :ידיה שאסדה לבעלה בקונם אין לבעל לגבות ממקום אחר דהא אין לה נכסים ע"כ קושית הגי"ת

  
Chidushei Halachot 11 קדשו מהשתא כפירש''י שם  ונראה בס"ד לתרץ דשפיר מקשה בכאן וני

דהקושיא קאי לר' יוחנן בן נורי מאי איריא דקאמר שמא יגרשנו דמשמע דאינו חל רק כשיגרש יחול 

מיד השתא ע"ש בפירש"י דיש בכאן לבעל לגבות ממקום אחר דאיתא בבבא קמא דף פ"ט גבי האשה  

הנאה ומתרצה כל לגבי  שחבלה באחרים ובבעלה כו' דפריך הגמרא ותיזבין כתובתה לאחרים בטובת 

בעלה ודאי מחלה ואטריחי בי דינא בכדי לא מטריחינן ומקשה שם האיך אפשר שתמחול לבעלה הא  

אסור לאדם לדור עם אשתו שעה אחת בלא כתובה ומתרצין התוספות שיעשה כך שיגרשנה ותמחול  

לר' יוחנן בן  כתובתה לבעלה ואח"כ יחזירנה ע"ש ולפי זה בעזר אדון כל מתורץ דכאן שפיר מקשה

נורי כיון דאתה אומר שמא יגרשנה ותהא אסורה לחזור לו אם כן ס"ל דכשמגרשה אסור לו בכאן  

לחזור ולישא אותה אם כן מה אתה אומר שהקונם אינו חל רק בגירושין וניקדשו מהשתא כנ"ל בשם  

כתובתה  רש"י דהקושיא לר' יוחנן בן נורי דהא כאן חל דיש לבעל לגבות ממקום אחר שתזבין 

לאחרים ויגבה הבעל מעשה ידיה כקושית הגמרא שם דכאן ל"ל תירוץ דשם דלגבי בעלה ודאי מחלה  

משום קושיות תוספות דלא מצי למחול דאסור לאדם לדור עם אשתו בלא כתובה וכאן ל"ל תירוץ  

 תוספות דיעשה ערמה דיגרשנה כדי שתוכל למחול ואחר כך יחזור וישא אותה דהא כאן אם יגרשנה

אסור לו לחזור ולישא אותה מחמת הקונם כדאמר ר' יוחנן בן נורי וכיון שאינו יכול לחזור ולישא  

אותה ודאי לא יגרשנה כמו שכתבו התוספות אבל באמת היכא שאין למלוה לגבות חובו מלוה ממקום 

ו  אחר דעת רב האי גאון שריר וקיים דאינו מפקיע אפילו קדושת הגוף ושפיר מקשה הגמרא ונקדש

מהשתא כפי ערך ששוה דמי כתובה בטובת הנאה יחול מיד שלערך הדמים הללו יאסור עליו מיד  

מעשה ידיה וכפי ערך הזה יחול הקונם מהשתא דערך הזה יש לו לגבות מהכתובה כנ"ל ולמה אמר ר'  

יוחנן דאין הקונם חל כלל מהשתא אפילו על ערך פרוטה רק התחלת הקונם אחר גידושין והא דמי  



 

ה ידיה עד שיעור דמי כתובה ששוה למכור בטובת הנאה ראוי לחול מהשתא שיאסור עליו מעשה  מעש

 :ידיה ערך ששוה כתובה במכירה של טובת הנאה כנ"ל ומתורץ בעזר אדון כל דעת רב האי גאון ודו"ק

  
Chidushei Halachot 12 הואיל דחיבור הקדוש הזה של כבוד אאמ"ו ש' בנוים ומיוסדים על אדני 

 :פז על ענין חנוכה ופורים אמרתי להעלות בכתב שני גרגרים בחידושי הלכות בחנוכה ופורים

  
Chidushei Halachot 13 ס"ב בב"י וז"ל הדלקה    לחנוכה כתב בש"ע הלכות חנוכה סימן תדע"ג

עושה מצוה לפיכך אם כבתה קודם שעבר זמנה אינו זקוק להדליקה כו' ע"ש ומקשה הט"ז סק"ח מאי  

לפיכך הלא גם אי הנחה עושה מצוה כבתה אין זקוק לה ע"ש שכמעט שהניח בצריך עיון. ונראה בס"ד  

א ז"ל ס"ק י"ל בשם ש"ג  לתרץ דדברי הבית יוסף מתוקים מדבש דהט"ז מביא בשם הגהות סק"י והמ"

דבנותן פחות מכשיעור שמן מקודם כבתה זקוק לה והוא אליבא דמאן דאמר הנחה עושה מצוה אבל  

להב"י דפוסק הדלקה עושה מצוה גם בנותן פחות משיעור מקודם כבתה אין זקוק לה כדפסק הב"י  

קודם הדלקה ואי נתן    בהדיא סימן תרע"ה ס"ב וז"ל כיון דהדלקה עושה מצוה צדיך שיתן שמן כשיעור

פחות מכשיעור קודם הדלקה ואחר כך נותן שמן שידליק כשיעוד לא יצא ידי חובתו והוא דעת הרא"ש  

משום דהדלקה העיקר ע"ש. היוצא מזה דאי הנחה עושה מצוה אי נתן שמן פחות מכשיעור כבתה זקוק  

י הדלקה עושה מצוה גם  ליתן אחר כך שמן כשיעור ויצא ידי חובתו כדברי הש"ג והגהות הנ"ל וא

כשלא נתן שמן כשיעור מקודם כבתה אינו זקוק שיתן כשיעור שמן אח"כ ולהדליק לא מהני כיון  

 :כדעת הב"י כנ"ל (פחות מכשיעור ) דהדלקה עושה מצוה והדלקה הי' מקודם

  
Chidushei Halachot 14  ומעתה דברי הבית יוסף עולים כהוגן דפסק לשיטתו מחמת דהדלקה

עושה מצוה לא מהני מה שנותן שמן אחר הדלקה כיון דהדליק מקודם פחות מכשיעור שפיד כתב הב"י  

דהדלקה עושה מצוה לפיכך כבתה אין זקוק לה דאי הנחה עושה מצוה לאו מילתא דפסיקא הוא  

תן שמן קודם הדלקה פחות מכשיעור דאז בכבתה יתן להשלים בכבתה דאינו זקוק דלפעמים זקוק בנו

השיעור וזקוק להדליק ויצא בזה גם דהדליק מקודם פחות משיעור מ"מ הא הנחה עושה מצוה כדעת  

הש"ג והגהות כנ"ל מה שאין כן אחר שהדלקה עושה מצוה שפיר כבתה אין זקוק במילתא דפסיקא  

פשך וכו'. אי נתן קודם הדלקה כשיעור הא כבתה אין  דלעולם לא משכחת דבכבתה יהיה זקוק ממה נ

זקוק לכ"ע. ואי נתן מקודם פחות מכשיעור גם כן כבתה אינו זקוק לה ליתן אח"כ כשיעור וכו'.כמו  

שפסק הב"י כיון דהדלקה עושה מצוה לא מהני מה שנותן אח"כ שמן אחר הדלקה ראשונה דעיקר  

דאחר הדלקה ראשונה לא מהני נתינת שמן דגם הדלקה ראשונה עושה מצוה כדפסק הב"י בהדיא 

 :בכבתה אח"כ דהדלקה ראשונה עשה מצוה ומתורץ קושית הט"ז על הב"י ודו"ק

  
Chidushei Halachot 15   לפורים מגילה דף ד' ע"ב בהר"ן דף הנ"ל ורפ"ח מביא דיעות מחולקים

ן נון קורין בט"ו דוקא בארץ  איכא דסברי הא דאמרינן במתניתא כרכים המוקפין חומה מימות יהושע ב

ישראל אבל לא בחוץ לארץ ודעת התוספות והרמב"ן דאפילו בחוץ לארץ כל שמוקף חומה מימות 

יהושע בן נון קורין בט"ו ע"ש ונראה בס"ד להביא ראיה לדעת תוספות והרמב"ן דאפילו בח"ל מוקפין  

ה קורין בו ביום בערב שבת  חומה קורין בט"ו דבמשנה ב' קתני חל י"ד להיות בע"ש מוקפין חומ

דמסיק רבה הטעם שמא יעבירנו ד' אמות בר"ה ע"ש וכתב הרי"ף ז"ל ד' רנ"ח ע"ב דמשום הכי גזרינן  

שמא יעבירנו משום דספיקא הוא ואנן לא ידעינן בקביעא דירחא כדאמדינן במסכתא סוכה ומשום הכי  

למימר משום דבמגילה דרבנן אפס    בספיקא גזרו שמא יעבירנו וכתב שם הר"ן דהגם במגילה הוה מצי

חז"ל וגם הרי"ף כתבו חד טעמא דבשופר ולולב הוא משום דלא ידעינן בקביעא דירחא ומש"ה גזרו 

שמא יעבירנו כן במגילה משום ספיקא דלא ידעינן כו' וגזירה שמא יעבירנו ע"ש. והלא יקשה לך הא  

חומה קורין בע"ש כשחל ט"ו בשבת  במתניתן קתני דבמגילה אינו דוחה שבת דמהאי טעמא מוקפין  

ובימי המשנה הא היו מקדשין החודש על פי הראיה וליכא ספיקי דלא ידעינן בקביעא דירחא כבר 

הקשו חז"ל במסכת סוכה ג"כ קושיא זו רפ"ד אמתניתן דשם אינהו דידעי בקביעא דירחא לידחי דפי'  



 

גמרא כיון דאנן לא דחינן פרש"י בני רש"י דבני ארץ ישראל מקדשין ע"פ הראיה בזמן מתני' ומשני ה

בבל דאינן בקיאי' אינהו נמי לא דחו פי' רש"י וגם בני ארץ ישראל דבקיאים לא דחו מחמת בני בבל 

ותידוץ זה הוא אמתני' דכאן ג"כ לפי שיטת הרי"ף מחמת בני בבל לא דחי המגילה גם בארץ ישראל  

שחל ט"ו בשבת מטעם א' דלולב ושופר שמא   מעתה מוכח כדעת הרמב"ן ותוספות דמוקפין בי"ד היכא

יעבירנו דלא ידעינן בקביעא דירחא וגם דבני ארץ ישראל בקיאין אין קודין בשבת כיון דמצוה  

דמוקפין שוה לבני בבל כמו בני ארץ ישראל שייך לומר שפיר בכאן כמו בלולב כיון דאנן לא דחינן 

לא דחו משא"כ אי אמרינן דמוקפין לא שייך אלא   דמצוה זו נוהגת בחוץ לארץ גם כן אינהו וכו'. נמי

בא"י אבל לא בח"ל א"כ ל"ל כיון דאנן לא דחינן אינהו נמי לא דחי דהא אין שייך כלל מוקפין לבני 

בבל רק לבני א"י וכיון דמצוה דמוקפין דקורין בט"ו שייך לבני א"י לבד אין לתלות בבני בבל ובני  

ראיה לדעת תוספות ורמב"ן דמצוה דמוקפין דקורין בט"ו הוא    א"י הא בקיאין בקביעא דירחא ומכאן

 :גם לבני בבל לא לבני ארץ ישראל לבד ודו"ק

 

  
Chidushei Halachot 16  ואתחנן מול בורא עולם ב"ה יהיו נא אמרי לרצון לפניו ב"ה ולא ימוש

קבץ נדחינו מכל  התורה מפינו ומפי זרעינו עד עולם ולעבדו באמת ובתמים לילות וימים. והש"י י

העמים ונזכה לראות בעמוד הכהן לשרת באורים ותומים דברי הצעיר ושפל אפר כירה ליראי ה' 

 :ולחושבי שמו העובדים את ה' באמת ולומדים תורתו הקדושה לשמה אמן כן יהי רצון

  
Chidushei Halachot 17  הקטן מאיר באאמו"ר הגאון החסיד מוה' לוי יצחק נר"ו שי' לאי"ט

 :הגאון מוה' מאיר ז"ל אב"ד דק"ק היסקאב בהגאון מוה' משה זלה"ה מזאמישטץ יע"אב

  
Kedushot for Chanukah, Kedusha Rishona 1   ואבאר על קריאת שם חנוכה והנה כפי

פשוטו היה לקרוא גם פורים חנו י"ד. ואתן טעם לשבח לדברי חז"ל שקראו אותו חנוכה. גם צריכין  

ליתן טעם למה קבעו לקרות מגילת אסתר לפרסם הנס שבימי מרדכי ואסתר, ולא קבעו לקרות מגילה  

ר עשה להם השם יתברך במלכות יון  לקרות הנס של מתתיהו בן יוחנן כהן גדול ושל יהודית אש

הרשעה, כי הלא ידוע כי מנינן מתשרי השנה ובתחלה חנוכה ואחר כך פורים ואחר כך פסח ואח"כ  

שבועות. והנה הלא ידוע שכל הנסים וכל ההארות שנתגלה בימים קדמונים מתגלה בכל שנה ושנה.  

הן גדול כאשר אנו מדליקין הנרות  כגון בחנוכה, הנס של חנוכה והחסדים שהיה למתתיהו בן יוחנן כ

של חנוכה. ובפורים, מתגלה הנסים והחסדים שנתגלה בימי מרדכי ואסתר וכן נתגלה בכל שנה ושנה. 

וכן ההארה דבשבועות, נתגלה בכל שנה ושנה קדושת מתן תורה. וכן בראש השנה, נתגלה ההארות  

יסים לאבותינו בימים ההם בזמן בריאת העולם כמבואר בכתבי האר"י ולכן התקינו הברכה שעשה נ

הזה. ועיין בט"ז בסימן תרפ"ב ס"ג סק"ה שהוקשה לו על הנוסח בזמן הזה ועיין שם שמביא בשם 

 :לבוש הנוסח ובזמן הזה

  
... Y discutiré el llamado del nombre "Januca". ¡He aquí, de acuerdo con el 

significado claro, Purim también debe llamarse "Chanu Yad" [kah כה tiene un 

valor numérico de 25, yad  ידtiene un valor numérico de 14]! Y daré una razón 

para alabar las palabras de Jaza'l quien también la llamó Janucá. También es 

necesario dar una razón por la cual establecieron la lectura de Meguilat Ester para 

dar a conocer el milagro que sucedió en los días de Mardoqueo y Ester, y no 

estableció la lectura de una meguilá para leer el milagro de Matityahu ben 

Yochanan, el Sumo Sacerdote, y de Yehudit, que Hashem Yitbarach hizo por ellos 

dentro del malvado reino de Grecia. Porque no se sabe que contamos el año de 

Tishrei, entonces Januca precede a Purim, y luego a Pesaj y luego a Shavuot? Y he 



 

aquí, ¿no se sabe que todos los milagros y revelaciones, que fueron revelados en 

los días antiguos, se revelan de nuevo cada año. Al igual que en Hanukkah, el 

milagro de Hanukkah, y los favores que recibió Matiṯyāhu ben Yōḥānān, el Sumo 

Sacerdote, se revelan a todos nosotros cuando encendemos las velas de Hanukkah, 

y en Purim, los milagros y las bondades que se revelaron en los días de Mardoqueo 

y Ester, para que también lo son se revelaron en todos y cada uno de los años. Y 

así también la revelación de Shavuot; la santidad de la entrega de la Torá se revela 

en todos y cada uno de los años. Y así también con Rosh haShanah, se revela la 

revelación de la creación del mundo, como está explicado en los escritos del Ar"i, 

y así establecieron la bendición "que hizo milagros para nuestros antepasados en 

aquellos días en este tiempo". . Y vea el Ta"z en el siman 682, subsección 3 105, 

quien lo conecta con la frase "en este momento", y vea allí que trae la frase "en 

este momento" en el nombre del Levush. 
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יום טוב וקבעו בהלל ובהודאה על הנס דשמונת ימי חנוכה ודפורים,  דהנה צריכין להבין למה עשאו

ולא עשאו יום טוב ביום מלחמות סיסרא וביום מלחמות סנחרב אשר היה נס גדול שרצה האל יתברך  

לעשות חזקיהו משיח וכו', וביתר נסים שבכל יום. אלא הנס שראו אבותינו ונביאים הקדמונים ואנשי 

ן פעולה במעשינו הטובים שאלו החסדים נתגלה בכל שנה ושנה ובכל דור  כנסת הגדולה שעשה גם כ

דור ומאירים אלו הנסים לפי גודל מעשיהם אשר עשו הקדמונים שיתגלה תמיד עשאום יום טוב כגון  

חנוכה, ופורים, ושלש רגלים, אבל במלחמות סיסרא וסנחרב וכדומה להם ראו הקדמונים שלא היה 

לזה הנס והחסדים ההמה בכל דוד ודור ובכל שנה ושנה לכן לא עשאום   כח בידם שיתגלה זה ההארה

י"ט. וזה היה כונת אנשי כנסת הגדולה שעשה נסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, כלומר שאלו  

החסדים והניסים וההארות שהיו אז בימי מתתיהו בן יוחנן כהן גדול נתגלה עד עכשיו בזמן הזה. וגם  

ר גם כן ולעמך ישדאל עשית תשועה גדולה ופורקן כהיום הזה, ולכאורה תיבת  בנוסח דעל הנסים נאמ

ופורקן כהיום הזה אין לו הבנה. ולפי עניות דעתי יתכן לומר, כלומר שכהיום הזה הפורקן והתשועה  

שהיה אז בימים ההם בימי מתתיהו כו'. וזהו לשנה אחרת עשאום י"ט וקבעום בהלל ובהודאה, כלומר  

האדות והנסים והחסדים יהיו תמיד ובזה אנו ממשיכין ההארה תמיד בכל זמן וזה  שקבעו שאלו ה

 :קבעום כלומר שקבעו אותם בכל דור ודור ועוד נבאר אי"ה

  
Pero a mí, inexperto e insignificante, me parece según su significado simple: que 

he aquí, es necesario entender por qué se hizo un Yom Tov y por qué se estableció 

Hallel y alabanza sobre el milagro de los ocho días de Janucá - y Purim no se hizo 

un Yom Tov, y las guerras de Sísara, y el día de las guerras de Sancheriv, que fue 

un gran milagro, que Bendito Dios quiso hacer a Jizkiyahu el Mashíaj, etc, y con el 

exceso de milagros que son cada día. Más bien, el milagro que vieron nuestros 

antepasados y los profetas originales y los hombres de la Gran Asamblea, que ellos 

también ejercieron fuerza en nuestras buenas obras, que estas bondades que se 

revelan cada año y en cada generación e iluminan estos milagros, según la 

grandeza de sus obras que hicieron los primeros... 
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חדש את עולמו ושכל העולמות מחודשים חוץ ממנו   שהעולם הוא מחודש ושיש עילת כל העילות אשר

יתברך שמו כמבואר בטור על קידוש זכר ליציאת מצרים וברמב"ן בחומש בהרבה מקומות ובפרט  



 

בסוף פרשת בא וביתר מקומות, מבואר שעל ידי הנסים ניכר לעין כל שהעולם מחודש. וידוע שכל מה  

כך רשימה וגם בעולמות העליונים השמחה של   שניכר בעולם של מטה גם בעולמות העליונים עושין

וכיון שע"י נתגלה   (תהלים ל, א) .התחדשות וחנוכה הוא לשון החדשות כמו מזמור שיר חנוכת הבית

לעין כל שהעולם מחודש ובחינות התחדשות העולמות העליונים לכן נקרא חנוכה, לשון התחדשות.  

כתבו ונחתמו בראש השנה ויום הכיפורים  וגם נקרא חנוכה, כידוע שכל הטובות של כל השנה נ

ובשמיני עצרת ומתגלה בכל יום ויום כאשר אבאר בסודות ראש השנה בס"ד, ובחנוכה מה שנחתם  

בראש השנה ויום הכיפורים החסדים של חנוכה שהמה קבועים תמיד כמו בזמן מתתיהו וכו', ובפורים,  

ם של פורים וכן של פסח, ושל שבועות,  נתגלה החסדים מה שנחתם בר"ה ויה"כ ושמיני עצרת החסדי

וההארה ראשונה של כל השנה אחר ר"ה וי"כ ושמיני עצרת הוא חנוכה, שעדיין לא היה שום י"ט  

מש"ע, לכן נקרא חנוכה לשון התחלה, וראשון של דבר נקרא חנוכה, כאשר כתבנו למעלה לשון  

 :חנוכת הבית, והוא ההארה ראשונה שבשנה לכן נקרא חנוכה והבן

  
... Tenemos que entender por qué ellos (los rabinos) hicieron un día de fiesta, y 

establecieron que debemos decir Hallal y alabanza, en los milagros de los octavos 

días de Hanukkah y de Purim, pero no hicieron un día de fiesta en los días de las 

guerras de Sísara (Jueces 4), y las guerras de Senaquerib (Reyes 19), ¿que también 

fueron grandes milagros? ... Pero (la explicación es que) solo estos milagros que 

son los antepasados y los antiguos profetas vieron que con nuestras buenas obras y 

acciones estas gracias (buenas revelaciones) se están revelando una y otra vez, en 

cada año y en cada generación - -- aquellos donde los días se convirtieron en 

vacaciones. Y es por eso que el Talmud dice (Shabat 36) que "al año siguiente lo 

hicieron un día de fiesta y lo establecieron con Hallal y alabanza". Quieren decir 

que establecieron que estas revelaciones, y los milagros, y las gracias, serán para 

siempre. Y con eso presentamos la luz (revelación) para siempre, en todo tiempo. 

Y eso es lo que quieren decir que lo han "establecido", es decir, que lo han 

establecido en cada generación. [nota del traductor: este es un borrador y una 

traducción incompleta] 
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חשמונאי ובניו כמו מגילת אסתר. כי דע, על ידי מעשינו הטובים מתעורר התעוררת העליונים ועל ידי  

הדיבור של עמו בני ישראל מתעוררין אותן האותיות שנתעוררו אז בזמן הנס, כי כל מה שאדם מוציא  

יות וזה הנאמר בכתבי הקדוש האר""י וכל המרבה  מפיו הוא ממשיך לעולמות התחתונים אותן האות

לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח. וכתב האר""י ז""ל הרי זה משובח , בחסדים כיון שיוצא מפיהם 

של עמו בני ישראל ספור הגדה והאותיות של חסדי המקום לבית ישראל אזי אלו האותיות מעוררין  

סים ונפלאות לטובה, וכן בקריאת המגילה מעוררין  חסדים לכל העולמות שתמיד יעשה עמנו האל ני

האותיות החסדים ונקשר באלו הדבורים כמו שביארנו במקום אחר דדבור לשון מנהיג. והנה יש 

אותיות שבהם נבראו בששת ימי המעשה העולמות והם קבועים תמיד בהם ואלו האותיות נקראו 

נבראו בשביל עמו בני ישראל, לכן אם אנחנו  תורה, כי באורייתא ברא הקב""ה עולמו. והנה העולמות 

עושים רצונו של מקום ברוך הוא אזי כל העולמות מלאין כל טוב שפע וששון ושמחה וכל העולמות  

אפילו עולם התחתון שהוא עולם הטבע עושין שליחות של עמו בני ישראל, כי המצות והמעשים  

ות של כל העולמות לכן כל העולמות  טובים והדבורים מדברי תורה של עמו בני ישראל המה החי

אפילו עולם התחתון שהוא עולם הטבע מוכרחין לעשות שליחותן של עמו בני ישראל לכן נעשה נסים  

נסתרים שהטבעים בעצמם מוכרחים לעשות שליחות עמו בני ישראל כאשר כתבנו במקום אחר שהאל  

רוך כף רגלכם לכם יהיה כו'. ואין  כל מקום אשר תד (דברים יא, כד) בעצמו לוחם מלחמותינו כמאמר



 

צריכין לישראל לעשות שום פעולה גשמיות, כיון שבאורייתא ברא הקדוש ברוך הוא עלמא אזי 

המקיים תורה היא קיומה של עולם לכן אינם יכולים לעשות שום רעה אפילו בטבע למקיימי התורה  

ל מרדכי ואסתר שלא עשו שום  ואין צריכין התחתונים לעשות שום פעולה גשמיות. וזה היה הנס ש

פעולה גשמיות, כי גם מה שזימנה אסתר להמן לא עשתה פעולה להצלה, רק כמאמר חכמינו ז""ל מה 

ראתה אסתר כו'. כי הנס היה מוקדם בלילה ההוא נדדה שנת המלך. וכן נברא העולמות שכל העולמות  

ניו שהטבעיים יעשו שליחות  והטבעיים יעשו שליחות רצון עמו בני ישראל וכך עלתה במחשבה לפ

עמו בני ישראל ולא יעשו התחתונים שום פעולה גשמיות לכן זה הנס קורין והמגילה הוא תורה,  

פירוש מכ""ד ספרי הקודש, כי תורה היא חיות העולמות והנהגות העולמות שהטבע יעשה שליחות  

ילה ותורה מנס חשמונאי, לעמו בני ישראל ולא יעשו התחתונים שום פעולה גשמיות לכן לא נעשה מג

כי היה איזה סיוע ופעולה ממעשה התחתונים כי היה דרך מלחמה. והתורה היא כמו שהיה העולם  

בתחילת הבריאה קודם חטא אדם הראשון ותחלת הבריאה שכל הטבעיים יעשו שליחות עמו בני 

מעוררין החסדים  ישראל ולא יצטרכו לפעולת התחתונים כלל. וגם לכן קורין מגילת אסתר, כי אנו  

בקריאת המגילה שיהיה גם עכשיו אלו החסדים שיעשה עמנו כמו בימי מרדכי ואסתר כמ""ש, ולכן  

אין חיוב לקרות מגילת אנטיוכס, כי רצוננו וחפצינו בחסדים יותר שלא יעשו התחתונים שום סיוע  

וב וקבעום בהלל  פעולות הגשמיות, רק תפלה ותחנונים כמו בימי מרדכי ואסתר. וזה עשאום יום ט 

ובהודאה, כי לכאורה עשאום יום טוב אין לו הבנה. ואפשר דקאי על נרות חנוכה, כי בשעה שדולקין  

 " :נר חנוכה אסורין הנשים בעשיית מלאכה
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אנו ממשיכין החסדים והאורות למטה על כנסת ישראל. והנה  מה שנתבאר דעל ידי דבורינו ועשיותינו 

כך הוא הסדר, שביום טוב מעצמו על ידי קדושת היום טוב נפתחו שערי האורות והחסדים למעלה, רק  

שכל אחד על ידי עשיותינו המצות הנאמרים ביום טוב הוא ממשיך החסדים והאורות למטה. כגון  

ת. ותליא בכוונתינו, אם מכוין הרבה בה וישמח במצות  בפסח, נפתח שערי החסד. ובשבועות ת""

הנאמרים ביום טוב זה מאוד הוא ממשיך שפע רב לכל העולמות ולכל היכלות ולכל הנשמות ולכל  

המלאכים ויש לו לשמוח הרבה כיון שבא נשמתו למעלה מכבדין את הנשמה הזאת אשר במעשיה  

ולמות ולכל הנשמות ולכל ההיכלות ולכל  ובכוונתיה הביאה שפע רב מהבורא ברוך הוא לכל הע

המלאכים. ומכבדין אותה ואומרין לפניה אשרי העם שככה לו אשרי העם שה' אלהיו, הנשמה  

המכוונת זאת ושמחה במצות השם יתברך הרבה מביאה שפע ששון ושמחה לכל העולמות ולכל  

תמעט מעט מעט, רק  היכלות ולכל הנשמות ולכל המלאכים. ואם חס ושלום ר""ל בהיפך, השפע נ

שהאורות והחסדים למעלה נפתחין על ידי האורות יום טוב מעצמו ומיום מתן תורה בעצמו ואנחנו  

ממשיכים אותו השפע של פסח, דהיינו חסד או השפע ממתן תורה ת""ת למטה על ידי עשיותינו  

וצה ליקח  המצות. והרי זה דומה למלך שפתח שערי אוצרות ביום אחד בשנה ובאותו היום כל הר 

מאוצרות המלך את שנפשו חפץ יקח ואוי לכסיל אשר בזה היום ששערי אוצרות המלך נפתחים ולא  

פנה אליהם, רק ישן כל היום לכן בשבת ויום טוב ראוי כל האדם רק לשמוח בעבודתו ולא בהבלי  

 " :עולם, רק בעבודת השם יתברך ברוך הוא ישמח כל היום
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כלומר שבצדקת מתתיהו בן יוחנן כהן גדול ובניו גרמו שלמעלה נפתחו שערי החסדים ושערי נסים  

ונפלאות ואהבה לעמו בני ישראל בח' ימי חנוכה מה שלא היה עד ימי מתתיהו כהן גדול. וזהו עשאום  

והאהבה והנסים והחסדים לישראל בח' ימי חנוכה וקבעום בהלל  יום טוב, שנפתחו למעלה ההארות  

ובהודאה, כלומר שעל ידי ההלל והודאה ימשיכו אותן ההארות והחסדים והנסים למטה ואפשר  

שהאורות נפתחין בשבת ויום טוב הוא על ידי נרות של שבת ויום טוב, כי הנר של שבת הוא המצוה  

ית וקידוש אחרי כן ועל ידי הנרות נפתחין האורות  ראשונה בכניסת שבת קודם התפלה של ערב

למעלה ועבור כי פתיחת האורות למעלה הוא מעצמו לכן די בנשים. וכבר ידוע שכל הפתיחת שערים  



 

ויקרא טז,  ) פתחו לי שערי צדק, ובזאת יבוא אהרן אל הקודש (תהלים קיח, יט) הוא בזאת כמו שנאמר

בנשים, כי זאת יקרא אשה. ואפשר גם על נר חנוכה נפתחו האורות למעלה ואור גורם   לכן מצותה(ג

לפתיחת אור ועבור שישראל בעצמם עשו בזה פעולה שיפתחו אורות למעלה בימי חשמונאי ובניו  

נתקנה זאת המצוה והיא דרבנן ואנחנו הוא הגורם שיפתח האורות, כי היא תורה שבעל פה ואנחנו 

ון שאנחנו נשמת ישראל תיקנוה צריך כל אחד ואחד להדליק נר חנוכה, לא כן נר  כנסת ישראל וכי 

שבת ויום טוב שהיה מפי הקדוש ברוך הוא תורה שבכתב ומעצמו נפתחין שהיא תורה שבכתב לכן די 

בנשים ואין צריך כל אחד ואחד להדליק נרות של שבת, כי די באור אחד שבבית שיפתחו האורות  

וכה שאנחנו כנסת ישראל תקנוה לכן המהדרין נר לכל אחד ואחד, כדי שכל אחד  למעלה. אבל בנר חנ

ואחד בשורש נשמתו יפתחו האורות למעלה כן מהדה ישפיע האל הטוב אודות וחסדים לכל עמו בני 

ישראל אמן סלה. וכבר כתבנו לעיל שמה שאמרו חכמינו ז""ל עשאום יום טוב, קאי על הנדות חנוכה.  

ת אסור במלאכה שפתיחת האורות הוא בזאת ואשה נקרא זאת, כמו שכתבתי לעיל  ובשעת הדלקת נרו

 " :והבן
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חנוכה. הלא הנס דמנורה לא היה רק שבעה ימים. נראה, כי יום ראשון קבעו הלל על הנס בעצמו  

ומסר גבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים וטמאים ביד טהורים כו', ושבעה  שהצילנו מידי היונים 

ימים אחרים ההלל על הנס דמצוה דיום ראשון הוא לזכרון הצלת נפשות והתגבדות דבית מלכות בית  

חשמונאי ולא מצאו אלא פך של שמן להדליק יום אחד ונעשה בו נס וקבעו בהלל והודאה, כלומר  

הנס דהצלה ועבור הנס דמנורה כנ"ל. דהלל יום ראשון עבור הצלה, והלל  עבור שני דבדים עבוד 

דשבעה ימים אחרים עבור הנס דמנורה. ומה שמדליקין ביום ראשון כיון שמצות יום ראשון מחמת  

הצלת נפשות דלא מחמת נס דמנורה, אם כן למה קבעו ביום ראשון להדליק נר. נראה הטעם, כיון  

ו שזכות המנורה גרם הצלה ומצות המנורה הגין עליהם לכן עשאום לזכר  שהנס היה בנרות דמנורה רא

והדליקו ביום הראשון נר אחד שהראיה שעל ידי זכות המנורה נעשה הנס דהצלת נפשות. וגם שהנס  

על ידי מלכות בית חשמונאי הכהנים ונשיאי הלוי אהרן וקרבנו של חנוכת המזבח נרות כמבואר  

ן הדליקו ביום הא', לא על הנס דמנורה כי אם על הצלת נפשות שהיה  במדרש פרשת בהעלותך, גלל כ

על ידי בני אהרן. ונראה הטעם שהיו נרות דבית המקדש יותר רצוים לפני השם יתברך שבהם נעשה  

הנס ובזכות המנורה נעשה ההצלה שבנרות יש תמיד קדושה אפילו בחוץ כגון נר של שבת ונר של  

קרבנות לכן כיון שבנרות אנו עובדין אותו תמיד אפילו בזמן שבית  בית הכנסת, מה שאין כן בשאר 

המקדש חרב היא רצויה לפני הקדוש ברוך הוא מכל עבודות שכשבטלו מלכות יון הרשעה עבודת בית 

אלהינו בזו הזמן עשו ישראל בודאי מצוה בנרות, כגון בנר שבת ובנר התפלה ועלו אלו הנרות של  

פני הבורא ברוך הוא ובהתעורר זה המצוה נעשה לישראל תשועה.  שבת ושל בית הכנסת למעלה ל

והרי זה דומה על דרך משל, כל זמן שהבן אינו רואה את אביו אין לו כל כך געגועים עליו וכיון שהוא  

בא לחצר ורואה את אביו דרך החלונות ואין מניחין אותו לחדר לכנוס לפנים אצל אביו יש לו געגועים  

עגועים על הבן כיון שרואין זה את זה ואין מניחין אותו לחדר לכנוס לפנים אצל  על האב ויש להאב ג

אביו. כך כיון שנכנסו היוונים להיכל היו כל הקרבנות ועבודות בטלין אך נרות המנורה כיון שהיה  

נרות של שבת ושל בית הכנסת שהם עבודת חוץ ועלה לפני הקדוש ברוך הוא ולפני כסא כבודו ולא  

עים להדליק הנרות שהיא עבודת הקודש פנימה, גלל כן נכמרו רחמים למעלה על זאת  הניחו הרש

העבודה של הנרות לכן נעשה הנס בנרות ולא בשאר עבודות ואף על פי שגזרו על שבת ומסתמא גזרו  

על נר שבת אף על פי כן בודאי עשו בצנעא, כי שמרו שבת בצנעא לכן כיון שבהתעוררת נרות נעשה 

 :ל לכן נעשה בה נסתשועה לישרא
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מובא ברמב"ן פרשת בהעלותך, לך אמור לאהרן לגדולה הזאת אתה מוכן הקרבנות כל זמן שבית  

אבל הנרות לעולם עד כאן לשון המדרש. והקשה הרמב"ן הלא הנרות בטילין   המקדש קיים הם נוהגין



 

מזמן שחרב בית המקדש בעוונותינו הרבים. ולפי דעתי יתכן שיש מצוה בנרות של שבת ונר של בית  

הכנסת שיש קדושה בהדלקתן דאסור להדליק מהן כמו שמבואר. והנה הרמב"ן כתב שרומז לנר  

ו ע"ה עדיין לא היה רק כפי דעתו של הרמב"ן דעתו הקדוש שכל התורה  חנוכה. והנה בימי משה רבינ

מרומז לדורות וכן פירש בששת ימי בראשית וכן פירש במעשה אבות עיין שם דעתו הקדושה. ולפי  

דברינו יתכן שזה שאמר המדרש נרות לעולם, קאי על נרות בית הכנסת ונר שבת שהיה בימי משה  

ה שכתבתי אלו המצות דנר שבת ובית הכנסת גורמין להנס דמנורה.  רבינו ע"ה שהם לעולם. ולפי מ

ודעת הרמב"ן הקדושה ודעתי הקלושה נוטין לדבר אחד, שלכך היה רצויה מצות המנורה מכל  

 :העבודות שנוהגת אפילו בזמן שבית המקדש חרב לכך בזכות המנורה נעשה ההצלה ובה נעשה הנס
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המהדרין בית שמאי אומרים, יום ראשון מדליק ח' מכאן ואילך פוחת והולך. ובית הלל אומרים, יום  

ראשון מדליק אחד מכאן ואילך מוסיף והולך. ואמרו חכמינו ז"ל טעמא דבית שמאי, כנגד פרי החג.  

חסר לאדם איזה וטעמא דבית הלל, משום דמעלין בקודש ולא מורידין. נראה דפליגי, דידוע אם 

דברים שצריך כגון שהוא רעב וצמא או חסר לבושים, אזי יש לו השתוקקות שיתמלא רצונו וחסרונו  

ויש לו מזה צער שחסר לו הדבר מה שנפשו משתוקק עליו וגם יש לו צער ורעבון וצמאון בעצמו, ואם  

ודע שיש דבר בא לחם ומים ממקום רחוק אף על פי שלא אכל ושתה עדיין כבר יש לו שמחה שי 

שימלא חסרונו. אמנם עדיין הוא רעב וצמא ואחר שאכל ושתה יש לו שמחה מה שהוא שבע והשם  

יתברך הרוה את צמאונו. וכל זה באדם החסר ואינו יודע האיך למלאות חסרונו, כגון ההולך במדבר  

לא חסרונו  ונפשו יבשה ואין לחם ומים ובגד ללבוש יש לו ב' מיני צער. אחד, שנפשו משתוקק שימ

לרעבון וצמאון וללבוש ואחר שהשם יתברך הזמין שבא אדם מרחוק והביא מה שחסר לחם ומים  

ומלבושים, אזי כיון שרואה שישנו לפניו הדברים שימלא חסרונו וכיון שישנו פת בסלו תיכף יש לו  

ומיד  שמחה כיון שרואה שבידו למלאות רעבונו וצמאונו, ואף על פי שלא אכל ושתה ולבש תיכף 

מחויב ליתן שבח והודיה לאל בורא שמים וארץ אשר המציא לו טרף לנפשו ויש לו פת בסלו אמנם  

עדיין מרעבון וצמאון בעצמו יש לו קצת צער. אמנם אחר שאכל ושתה ולבש אזי יש לו גם התענוג  

דברים ח,  ) שהוא שבע ורוה וטוב לב וצריך לברך להבורא ברוך הוא על השביעה כמאמר הכתוב

ואכלת ושבעת וברכת את ה' אלהיך וגו'. אמנם מי שהוא בישוב בביתו הכל מוכן לפניו אזי קודם   (י

שאכל ושתה אין לבו תאב רק לאכילה ושתיה ואחר שאכל ושתה הוא שבע ומברך את ה' ועל אלו  

הולכי דרכים וחסרים מכל יש להם שני השתוקקות כאשר ביארנו לעיל ושני מיני שמחות על אחד  

 :א האיך למלאות חסרונו ואחד המילוי החסרון בעצמושהמצי
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ולכאורה הוא כפל לשון.  (תהלים קז, ט) יודו לה' חסדו וגו' כי השביע נפש שוקקה ונפש רעבה מלא טוב

ות נפשם בהם תתעטף על שני דברים. על שאינם יודעים ולפי מה שכתבתי יתבאר, שההולכי מדברי 

איך למלאות רצונם וחסרונם הרעבון והצמאון. והשני, על רעבון וצמאון בעצמו. ואחר שהדריכם האל  

יתברך שמו בדרך ישרה ללכת אל עיר מושב הרעבים והצמאים אף על פי שלא אכלו ושתו עדיין יודו  

ה כיון שבא לעיר מושב ופת בסלו לפניו השתוקקת האכילה  לה' חסדו גו', על כי השביע נפש שוקק

הלך לו. כי הדבר לפניו למלאות חסרונו אף על פי שלא מלא עדיין השתוקקות הלכו ממנו, כי האדם 

אינו דומה מי שיש לו פת   (:יומא יח) משתוקק כשאין הדבר לפניו למלאות חסרונו כמאמר חכמינו ז"ל

צמאון ובעצמו ואחר שאכל ושתה וצריך לברך להבורא ברוך הוא על  בסלו כו', ועדין חסר הרעבון וה

השביעה בעצמו וזה הוא ונפש רעבה מלא טוב. והנה כשאדם אין לו למלאות חסרונו כתועה במדבר  

על זה השתוקק שאין לו פת בסלו ואינו יודע האיך למלאות חסרונו, ואחר שהשם יתברך הזמין לפניו  

אזי ברגע ראשונה שבא לפניו דבר למלאות חסרונו השמחה גדולה עד  והוליכו לדבר שימלא חסרונו 

מאוד. ובשעה השניה כיון שכבר ראה ודש בהשמחה נתמעט השמחה. ובשעה השלישית נתמעט  

השמחה יותר וכן בכל פעם השמחה נתמעט לכן יש לברך על בשורה טובה תיכף.כששמעה, שאז יברך  



 

ון בעצמו ברגע הראשונה שאכל מעט ועדיין רעב את ה' בשמחה ובטוב לבב. ועל הרעבון וצמא

השמחה קטנה. וכיון שאכל מעט יותר השמחה יותר גדולה ואחר שאכל כדי שביעה אזי שמחתו שלימה  

וצריך לברך לקונו כמאמר ואכלת ושבעת וברכת את ה' אלהיך. אבל השמחה על השתוקקת  

תר ואחר כך נתמעט השמחה. שהשתוקק שלא היה לפניו ברגע הראשונה כשבא לפניו השמחה יו 

ונראה דזה הטעם דפרי החג מתמעטין והולכין, דעיקר שמחת החג דנקרא זמן שמחתינו דביום 

הכיפורים נמחל לנו עונותינו. ובחג הסכות, אז נהפכו לזכיות כאשר ביארנו במקומו בס"ד, לכן ביום  

במחילת עונות. וביום  הראשון של חג שנהפך המשחית הוא היצר הרע לזכיות אז מרגישין השמחה

 :'השני כבר אנחנו דשין ומרגולין בזאת השמחה נתמעטה וביום השלישי יותר נתמעטה כו
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של שמן זית ולא היה להדליק רק יום אחד ונעשה בו נס והדליקו בו שמנה ימים, ונמצא בתחילה  

כשמצאו ולא היה בו אלא להדליק יום אחד והם צריכין ח' ימים כמ"ש מהרש"א בעין יעקב ועיין שם,  

י מיני צער כמ"ש גבי הולכי מדבריות. אחד,  והם לא ידעו שיעשה השם יתברך בהם נס. והיה להם שנ

השתוקקת שהיה נפשם משתוקקת לקיים מצות הבורא ברוך הוא להדליק נרות דמנורה ולא ידעו האיך 

למלאות רצונם בזה המצוה להעלות נרות דמנורה כי לא ידעו בנס. ודבר שנפשו של אדם מתאוה  

אזי יש לו צער מזה. ועוד היה להם צער, על גוף  שצריך לו ואינו יודע האיך ימלא רצונו וצרכו ותאותו  

קיום מצות העלאת דמנורה. והנה כשראו שהשם יתברך ברוך הוא עשה להם נס בלילה ראשונה 

שנשאר מהפך של שמן מעט כמו שכתב הט"ז כדי שלא תשאר ריק שתשרה עליו ברכה וראו שהשם  

ו על הנס והיה שמחה להם שראו  יתברך ברוך הוא חפץ בעמו בית ישראל. ועשה להם נס ואז סמכ

שנפתח להם שערי ברכה וראו שיש דבר שימלא תאוותם שיכלו לקיים מצות הבורא ברוך הוא וברוך  

שמו בהעלאות נרות והיה להם מזה שמחה שראו שנפתחו שערי ברכה שיש הדבר שימלא בקשתם  

ל כל ח' ימים והיו  כמו תועי מדבריות שבאו לעיר מושב. אמנם עדיין לא ראו בעין גשמי שמן ע

כמסופקים בדבר והיו חסרים בגוף כמו הרעב אף על פי שלחם לפניו עדיין הוא רעב. אמנם אחר 

שהשם יתברך עשה להם נס והדליקו בו ח' ימים ואחר שהדליקו בו ח' ימים אז היה להם שמחה מקיום  

ה של שמחה שראו המצות בעצמו הרי זה דומה לרעב וצמא כו', לאחר שאכל ושתה נמצא לזה הבחינ

שאפשר בידם לקיים מצות הבורא ברוך הוא וברוך שמו דהיינו מצות מנורה. ואחר שראו ביום  

הראשון שנפתחו להם שערי ברכה היה ביום ראשון יותר שמחה שראו פעם הראשון שנפתחו להם 

חינה  שערי ברכה וביום השני היתה שמחה מעט פחות וכן בכל יום היתה השמחה נתמעט והוא כפי הב

כי השביע נפש שוקקה אשר כתבנו למעלה. והרי זה דומה לפרי החג אשר כתבנו שביום הראשון יותר  

 :מבשאר ימים שמרגישין נשמת ישראל התענוג של מחילת עונות
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אן ואילך פוחת והולך, דביום הא' היה יותר שמחה וזה טעמא  ראשון מדליקין שמונה נרות חנוכה מכ

כנגד פרי החג. וטעמא דבית הלל כפי הבחינה שהיה להם לישראל שבאותו הדור תענוג ושמחה מקיום  

מצות המנורה בעצמו כפי הבחינה ונפש רעבה מלא טוב, היה בכל יום ויום יותר תענוג ושמחה מקיום  

יותר תענוג ושמחה מקיום עוד מצוה שבכל מצוה ניתוסף קדושה  עוד מצוה. וביום השלישי היתה 

באדם שבכל יום ויום מקיום מצות העלאת הנרות נתוסף קדושה יותר ובכל יום נעשה קדושה יותר  

וקדושה מעוררת שמחה וכיון שבכל יום נתוסף קדושה ושמחה סבירא להו בית הלל יום ראשון מדליק  

מעלין בקודש כו'. וזה דאיתא בגמרא טעמא דבית שמאי כנגד פרי   אחד מכאן ואילך מוסיף והולך. וזה

 :'החג, וטעמא דבית הלל משום מעלין בקודש כו
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שראו שאפשר בידם לקיים מצות הבורא ברוך הוא כאשר נפתח להם שערי ברכה. ולבית הלל העיקר  

שמחה הקיום מצות. הוא הטעם, כי הדבר הזה דומה למדינה שרחוקים ממלכם והיא צריכה לחסדי  



 

המדינה את המלך לדברים רבים והמלך רחוק מהם ובפתאום בא המלך לזאת המדינה ובקשו בני 

צרכם ומלא המלך את בקשתם, כי הוא מלך של חסד ורחמים. והנה כת אחת מתיאשים שיבא המלך  

ממקום רחוק והיתה עיקר שמחה מביאת המלך למדינה הזאת. וכת השני היו יודעים שמלכם צריך  

פין  לשוטט בכל מדינה שלו, כי מלכותו בכל משלה וצריך לראות בכל מדינה מה שהיא צריכה והיו מצ 

תמיד לביאת המלך, הגם שהוא רחוק, רק עיקר השמחה שלהם מה שהמלך מלא את בקשתם. כן הדבר  

הזה יש אנשים אשר הנס פתיחת שערי ברכה רחוק מהם. והאנשים הבוטחים בה' מאמינים שקרוב ה' 

לכל קוראיו ותפארתו בישראל ובודאי יפתח להם שערי ברכה שיקיימו מצותיו ויעשה להם נסים 

אות כי מלכותו בכל משלה, כאשר כתבנו במקום אחר ואין בעל הנס מכיר בניסו. ועיקר השמחה  ונפל

מעשה בהלל   (.ס) בקיום גוף המצוה של מנורה. וזה היה מדה של הלל הזקן כדאיתא בגמרא דברכות 

הזקן שעבר ושמע קול צווחה ואמר מובטחני שאין זה בביתי, ומסיים הגמרא ועליו הכתוב 

משמועה רעה לא יירא נכון לבו בטוח בה'. ועל זה אמרו חכמינו ז"ל כל כי האי   (קיב, ז תהלים) אומר

קרא ונמצא מדתו של הלל שהיה מובטח בחסדי ה' שיעשה תמיד טובות וברכות וקרוב ה' לכל קוראיו,  

והיה מובטח בו כדאיתא התם כל כי האי קרא מרישא לסיפא מדריש ומסיפא לרישא מדריש, מ"ט  

א נכון לבו בטוח בה', בעבור שהלל היה איש חסד והיה מעורר חסדים עליונים משמועה רעה לא ייר

היה מובטח בחסדים עליונים. נמצא כפי מדתו של הלל היה מובטח תמיד בה' שהקדוש ברוך הוא לא  

יעזוב אותנו ויפתח לנו שערי רחמים וברכה כדי לקיים מצותיו והיה עיקר השמחה בגוף המצות שקיים  

רות ובכל יום נתוסף השמחה לכן סבירא להו מוסיף והולך. וגם נראה שמדתו של מצות העלאת הנ

הלל נכון לבו בטוח בה', בעבור שהיה ענוותן ומי שהוא ענוותן הוא מדבק את עצמו באי"ן וכל העולם  

מדבק באין ומסתכל תמיד האיך שכל העולם נברא יש מאין ואז בטחונו שלימה, כי מדת בטחון תלוי  

ה והארכנו בו במקום אחר. לכן על הלל נאמר נכון לבו בטוח בה', כלומר שנכון לבו  בזאת המחשב

תמיד שכל העולם נברא יש מאין ולכן בטוח בה' והארכנו במקום אחר. ואפשר עוד, בעבור שהלל  

תמיד דבוק באי"ן, לכן מה שפותח שערי ברכה אין חידוש, כי כל הדבוק באי"ן פותחין לו שערי ברכה  

אין הברכה אלא בדבר הסמוי מן העין. והסמוי מן העין, הוא שדבק   (:תענית ח) ינו ז"לכמאמר חכמ

למדת אין שהוא למעלה מן העין גם בזה הארכנו במקום אחר. לכן כיון מה שנפתח לו שערי ברכה אין  

 ובכל יום ויום נתוסף התענוג לכן סבירא להו לבית הלל (המצות) חידוש ועיקר התענוג היה מה שקיימו

 :מוסיף והולך. והאל הרחמן יפתח לנו שערי ברכה ורחמים תמיד אמן סלה
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שמאי אומרים יום ראשון מדליק ח' כו'. למה בכאן קבעו דוקא מהדרין מן המהדרין. ולפמש"ל נכון, כי  

ענוג והצדיקים עושין מצוה בתענוג והתענוג של כל דבר נקרא דקה מן הדקה  יש שעושה מצוה בלא ת

לכן היתה הקטורת של יום הכפורים דקה מן הדקה שיום הכפורים כנגד עולם התענוג שהוא עולם  

הבינה לכן היתה דקה מן הדקה. וביארנו במקומו שהרוחניות של כל דבר הוא דקה והתענוג של  

ולכן כיון דפלוגתייהו דבית שמאי ובית הלל אי מוסיף והולך או פוחת   הרוחניות הוא דקה מן הדקה

והולך. דפליגי איזה תענוג יותר אי תענוג של גוף המצוה, או תענוג כיון שנתגלה להם שיוכלו לקיים  

המצוה כמו שביארנו. ונמצא מוסיף והולך או פוחת והולך הוא כנגד התענוג. ולכן הוא מהדרין מן  

ה מן הדקה שהוא כנגד עולם התענוג והאל הרחמן ישפיע לנו עונג ושמחה וששון המהדרין כמו דק

 :וברכה וחיים אמן
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מסרת גבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים וטמאים ביד טהורים ורשעים ביד צדיקים וזדים ביד 

ך. הנה לכאורה גבורים ביד חלשים היה נס ורבים ביד מעטים היה גם כן נס מהאל יתברך,  עוסקי תורת

אבל רשעים ביד צדיקים וטמאים ביד טהורים מאי נס איכא ומאי רבותא. ונראה, דהנה אהבת הבורא 

ברוך הוא לבני ישראל עם קרובו חיבה יתירה נודעת לנו שכשאחד אוהב את בנו מחמת גודל חביבותו  

תו העזה הוא שונא ומכלה ומשבר ומכרית את כל המעיקים את בנו מחמת אהבה שאוהב לבנו. ואהב



 

וזה שאמר אדמו""ר בוצינא קדישא מהו' דוב בער שנקרא גבורה שבחסד. כך מחמת גודל אהבה 

שאוהב המקום לבני ישראל והם נקראו בנים הוא משבר ומכרית ומגדע ונפרע את המעיקים והמצירים  

לפעמים השם יתברך נוקם ברשעים עבור שהמה רשעים וחטאו לפני הקדוש ברוך הוא  אותנו. והנה

והוא גבורה שבגבורה, ולפעמים השם יתברך נוקם באומות העולם מחמת שאוהב אותנו עמו בני  

ישראל לכן הוא שונא לאומות העולם שהם מצירים ומעיקים אותנו. ואלו הגבורות והנקמה שעושה  

ולם מחמת גודל אהבה שאוהב אותנו נוקם בצרינו. לכן אמרו . בנוסח דעל  השם יתברך לאומות הע

הנרות אנו מדליקין כו' שעשית לאבותינו על ידי כהניך הקדושים והנרות הללו קודש הן, ולכאורה  

התיבות על ידי כהניך, המה למותר, כי השבח הוא להבורא ברוך הוא בין אם בא על ידי כהנים או על 

לפי דברינו יתכן, שידוע שמדת כהן הוא בחסד. ואינם ראוים לעורר נקמות   ידי אדם אחר. אך

וגבורות. אפס הנקמה שהיה בימי חשמונאי כהן גדול מתוך האהבה שאוהב את עמו בני ישראל הוא 

נוקם נקמות בצרינו והוא גבורה שבחסד כמו שכתבתי לעיל בשם אדומ""ר בוצינא קדישא ז""ל, וכיון  

חשמונאי כהן גדול מתוך אהבה שאוהב אותנו לכן על ידי כהנים היה ששרשם  שנצמח הנקמה בימי 

מחסד. לכן אמרו בנוסח דהנרות הללו על ידי כהניך הקדושים, להגיד על גודל האהבה והחיבה שאוהב  

האל הרחמן אותנו. וזה הנוסח ורשעים ביד צדיקים וזדים ביד עוסקי תורתך, לכאורה אין לזה הבנה  

ביד צדיקים כו'. ולפי דברינו יתכן, שנותנין שבח להבורא ברוך הוא שהנקמה   מה השבח ורשעים

ברשעים ביד צדיקים , כלומר כיון שיש צדיקים בעולם והשם יתברך אוהב את הצדיקים ומתוך  

האהבה שאוהב את הצדיקים נוקם נקמה במלכות רשעה אנטיוכס שהם מצירים אותנו. ולכן אמרו  

שהרשעים נמסרו ביד הצדיקים, כלומר בהמדה שמעוררין הצדיקים   רשעים ביד צדיקים , כלומר

שהצדיקים מעוררין אהבת הבורא ברוך הוא לעולם וביד זאת המדה באהבת המקום נדונו הרשעים  

שמתוך אהבה שאוהב הצדיק שונא את הרשעים ודן את דיננו ונקם את נקמותינו וראיה ברורה שהיה  

ישראל שהרי הנקמה היה בימי מתתיהו בן יוחנן כהן גדול  הנקמה באנטיוכס הרשע מתוך האהבה ל

 " :וכהנים מעוררין את האהבה
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את ריבם דנת את דינם נקמת את נקמתם, שהיה לומר ואתה ברחמיך הרבים דבת דנת נקמת, למה  

נם את נקמתם. אלא להורות, שהדין והנקמה שעשה הבורא ברוך הוא במלכות  אמרו את ריבם את די

הרשעה היה מתוך אהבה וחיבה שהאל אוהב אותנו ומזאת האהבה יצאה השנאה להמעיק והמציר  

אותנו ולא הדין והנקמה מצד שמאל שהוא מדת הפחד, רק מתוך אהבה שאוהב אותנו היה לו דיב עם 

כנסת הגדולה את ריבם את דינם את נקמתם, כלומר בעבור שאוהב   אומות העולם. לכן תיקנו אנשי

אותנו היה לו ריב עם אומות העולם ודן ונוקם אותם. ולכן ימי חנוכה המה ימי חסד שנתעורר חסד  

בעולם דלכאורה נתעורר אז משפט בעולם. ולפמ""ש לעיל יתבאר, שכל המשפט במלכות הרשעה  

ני ישראל ולכן המה ימי חסד והיה על ידי כהנים. וזה שתקנו  מחמת שנתעורר אז אהבה גדולה לעמו ב

אנשי כנסת הגדולה והמרחם כי לא תמו חסדיך מעולם קוינו לך ועל הנסים כו', כלומר שגם הנסים  

והגבורות שהגבורה הוא מצד השמאל, אבל אותן שהיה בימי חנוכה היה מצד החסדים שנתעורר אהבה 

גדול שהכהנים במדת החסד אחודים. ואפשר שלכן היה הנס   לישראל לכן היה בימי מתתיהו כהן

במנורה שזה קרבן אהרן כהן גדול כמבואר ברש""י פרשת בהעלותך, שהוא במדת החסד. וגם לכן  

היה הנס במנורה, דמנורה בדרום, שידוע שדרום הוא במדת החסד, וצפון במדת הגבורה. והנקמה  

המצידים אותנו, לכן היה במנורה שמנורה בדרום, ברשעים היה במדת החסד שאוהב אותנו ושונא ל

ודרום הוא מדת החסד. ולכן בימי חנוכה ימי חסד שמתעוררין אז חסדים בעולם והאל הרחמן ישפיע  

 " :עלינו תמיד חסד ויאיר עינינו בתורתו אמן
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מימין הפתח, חד אמר משמאל, והלכתא משמאל, כדי שיהיה מזוזה מימין ונר חנוכה משמאל. והנה  

התיבות כדי שיהיה מזוזה מימין ונר חנוכה משמאל. לכאורה אין לו הבנה, דהרי אפילו בפתח שאין  



 

, דנס של חנוכה היה מצד  ראוי למזוזה נר חנוכה משמאל. ולפי דברינו יתכן, דמר סבר נד חנוכה מימין

שאוהב את ישראל ונוקם באומות העולם כאשר ביארנו למעלה ומדת החסד מימין כנודע. ומר סבר  

משמאל, דאף על פי כן הרי מאהבה שאוהב את ישראל נוקם באומות העולם נמצא מדת גבורה באומות 

מזוזה מימין, פירוש  העולם והוא גבורה שבחסד וגבורה הוא בשמאל. והלכתא משמאל, כדי שיהיה 

שעיקר הנס לעשות נקמה בגוים, ונקמה הוא מדת שמאל אף על פי ששרשו הוא במדת אהבה שאוהב  

את ישראל, מכל מקום עיקר הנס ניכר בנקמה במלכות הרשעה ונקמה הוא ממדת הגבורה, רק בעבור  

יה מזוזה  שרשם בא ממדת האהבה שאוהב את ישראל ואהבה וחסד הוא מימין, לכן אמר כדי שיה

מימין, כלומר מזוזה הוא מדת שמירה ששומר אותנו והוא מדת האהבה וחסד שהוא מימין מזה בא נר 

 " :חנוכה שהוא הנס ונקמה בגוים ונקמה הוא בשמאל
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בשמאל, ובס""ד יתורץ קושית התוספות בפסחים דף ק""ד ע""ב ד""ה כל הברכות פותח בברוך כו', 

וברכות המגילה נראה דחתמינן בא""י האל הנפרע לעמו ישראל האל המושיע עיין שם. דקושיות  

חותמת. נראה דהחתימה הוא שבח  התוספות למה חותמת בברוך, הלא הוא ברכה קצרה והודאה ואינה 

אחר מה שלא הוזכר בברכה דהברכה הרב את ריבנו והנוקם את נקמותינו שנוקם בצרינו, והחתימה 

הוא שבח אחר מה שלא הוזכר בברכה, דהברכה הרב את ריבינו לכן חותמת בברוך האל הנפרע לעמו 

לנקום ורצונו שיעשה   ישראל מכל צריהם האל המושיע. ומפרש מה שנקם בצרינו לא היה שרצה

נקמה, רק כי חפץ חסד הוא, רק מה שנקם בצרינו הוא בעבוד שחפץ חסד הוא ורצה להושיע את עמו  

בני ישראל כיון שרצה להושיע את עמו בני ישראל ממילא בהכרחו לנקום בצרינו, כי מי שרוצה  

רק חפצו ורצונו   להושיע את אדם מיד גוזלו צריך הוא להרוג את הגזלן ואינו חפץ כלל בנקמה,

להושיע ומחמת זה נפרע לעמו ישראל מכל צריהם. ונמצא החתימה הוא שבח אחר, כי הברכה הוא  

כפשוטה שנוקם את נקמותינו. והחתימה הוא, שבח אחר מה שנפרע לעמו ישראל מכל צריהם לא מצד  

ברוך הוא הנקמה, רק מצד שהוא רוצה להושיע את ישראל מצד החסד. וזה מזוזה מימין, שהבורא 

רוצה לשמור את ישראל שמזוזה היא על שמירה כמפורש בכמה מקומות וכן היה הנס בנ""ח שהוא  

נקמה בגוים ונקמה בשמאל. אבל עיקר הנקמה מחמת שהוא שמירה לישראל ושמירה הוא במזוזה 

  שהוא מימין ויפה עולה דברי חכמינו ז""ל והאל הרחמן ישמור אותנו מכל צרה וצוקה ונגע ומחלה

 " :ומכל רעות המתרגשות בעולם
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וזה לשון הזוהר הקדוש ולויך ירננו מיבעי ליה, כך אמר   (תהלים קלב, ט) ילבשו צדק וחסידיך ירננו

לך ברעותי קיימא כו'. אמר דוד המלך ע""ה   דוד, כד אנת בהיכלך אתעביד רעותך השתא דאמינא

בעבור דוד עבדך אל תשב פני משיחך, סדורא דקא סדרנא לא ישיב לאחוריה כו' עיין שם. והנה 

לכאורה מאי נפקא מינה או שהלוים ירננו או שהחסידים ירננו ומה רצה דוד בזה עד שאמר בעבור דוד  

כן כתוב בכתבי האר""י ז""ל דהוא בסוד שמאל   עבדיך גר. ואפס, דהלוים מרננים דרנה הוא בשמאל

בסוד הצמצום ומה שמעלין בקול ומורידין יודעים בו שיודע כמה הם מצמצמים לכך הלוים שהמה 

מדת הגבורה המה מרננים כן כתב האר""י ז""ל. ועיין בפרדס רמונים בערך רנה וזה לשונו, הרנה  

וכן הוא בתיקונים עד כאן לשונו. וכן מבואר   בהיותו יונק מצד השמאל (כן) הוא מצד הצדק דנקרא

תיקון י""ג תשיעא' ברנה ודא הוא דננו צדיקים ב' כו' וצדיק נטיל משמאלא. ונראה, כי זה סוד באבוד 

רשעים רנה, שרנה יונק ממדת המשפט. והנה דוד המלך ע""ה רצה שממדת החסד שאוהב את ישראל  

לכן אמר וחסידיך ירננו, שיהיה כל כך אהבה עזה   יצא מדת הגבורה והנצחון ופחד לאומות העולם

לישראל שממנה יצא הנצחון והגבורה לאומות העולם ויהיה גבורה שבחסד ולא יהיה מדת השמאל, 

רק יהיה הכל בחסד, כי כן דרך צדיקים להרבות חסד בעולם ולכן דצה שחסידך ירננו. ואמר ברעותא  

כן ביקש בעבור דוד עבדך כו', שהוא יהיה גורם קיימא שמאהבתו יצא הגבורה לאומות העולם על 

ה' מסיני בא גו' מימינו אש דת למו גו', כלומר ימינו   (דברים לג, ב) האהבה כו'. וזה שאמר הכתוב



 

שאוהב את ישראל יהיה אש דת למו, אש, הוא לשון משפט. יהיה למו, לאומות העולם וינקום נקמתינו  

 " :המהם ועלינו ישפיע חסדים טובים אמן סל
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גדולים מעשי ידי צדיקים ממעשה ידי הקדוש ברוך הוא, דאלו מעשה ידי הקדוש ברוך הוא ביד  (.ה

טו,  שמות ) ואלו מעשי ידי הצדיקים בשתי ידים דכתיב (ישעיה מח, יג) אחד שנאמר אף ידי יסדה ארץ

מקדש ה' כוננו ידיך. נראה, כי מעשה ידי הצדיקים נקרא מה שהשם יתברך משפיע עלינו טובות   (יז

וברכות לישראל על ידי מעשה התחתונים שעולה ריח ניחוח מהצדיקים ומעשי ידיהם הנעימים לפניו  

די  יתברך שמו ויתעלה ועל ידי מעשי הצדיקים מתעורר אהבה למעלה ומשפיע בתחתונים ומעשה י

הקדוש ברוך הוא נקראו מה שהשם יתברך אוהב את העולמות זולת התעוררת התחתון, רק שיש עת  

רצון למעלה לפני הבורא ברוך הוא. והנה כשהתעורר לאהוב את העולמות על ידי מעשי הצדיקים אזי  

ממנו נולד השנאה להמעיקים והצרים לישראל אזי מאהבת עצמו בא השנאה להצרים אותם וכשהשפע  

א מהתעוררות העליון זולת מעשה התחתונים אזי אינו בא רק האהבה ומזאת האהבה לא יצא שום  ב

שנאה, כי האהבה אינו כל כך עזה. וידוע שאהבה לישראל הוא יד ימין והשנאה לאומות העולם הוא יד 

  שמאל. וזה גדולים מעשה הצדיקים כו', פירוש השפע הבא על ידי הצדיקים ממעשה ידי הקדוש ברוך

הוא השפע אהבה הבא מהתעוררת העליון לבדו זולת מעשי ידי הצדיקים, כי השפע על ידי מעשה 

הצדיקים בשתי ידים, כלומד אהבת יד ימין לישראל ונגוף למצרים ושנאה לאומות העולם יד שמאל.  

ואלו מעשה ידי הקדוש ברוך הוא, כלומר השפע הבא מהתעוררות העליון לבד הוא ביד אחד, כלומר  

 " :בה ושפע רב לעולמות לבד והאל הרחמן ישפיע לנו חסדים גדולים אמן סלהאה
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להדליק נר חנוכה בח' ימי חנוכה הואיל ונעשה בו נס בנרות דמנורה, ולמה לא עשאו כן   חכמינו ז""ל

בשאר נסים ונפלאות דפסח ודפורים, ולא צוה השם יתברך לעשות איזה מצוה ביום השביעי של פסח  

במים הואיל ונעשה נס במים בקריעת ים סוף, וכן בעץ בפורים, הואיל ונעשה בו נס בתליית המן על  

ומה שצוה על מצה ומרור, ולא נעשה שום נס במצה ומרור, רק מרור הוא מטעם שמררו את  העץ.

חייהם. ומצה, לחירות שלא הספיק בצקם להחמיץ. אבל לדברים שנעשה בו נסים כגון דצ""ך עד""ש  

באח""ב, לא צוה לנו השם יתברך לעשות דוגמתם שום מצוה הגם שאין לנו שכל במצותיו כי מאוד 

ותיו. אפס רשות ניתן לנו לתת טעם לשבח על כל דבר ודבר. ונראה ליתן טעם לשבח  עמקו מחשב

בשמונה ימי חנוכה שגומרין את ההלל שהראה האל חסד לעמו בני ישראל האיך שחפץ בעבודתינו ויש  

לו שמחה מעבודתינו ואהבתינו לפני המקום ברוך הוא שעשה הנס בנרות מה שלא היה בפסח ובפורים  

 " :הוא לא עביד ניסא בכדי דקודשא בריך
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באח""ב, וקריעת ים סוף שלא היה באפשר להציל ולהוציא את ישראל ממצרים זולת אלו הנסים. וכן  

בל בחנוכה, הלא כלל  בפורים, מה שהפך דעת אחשורוש לא היה באפשר להציל את ישראל זולת זה. א

מונח כל מצות עשה אם יש ביד אדם לעשותו מחויב הוא לעשות ואם אי אפשר לעשות פטור הוא  

מלעשות, כי אונס רחמנא פטריה ואם חשב לעשות ונאנס הוא כאלו עשאו כמאמר חכמינו ז""ל חשב  

היה להדליק אלא לעשות מצוה ונאנס כו'. ואם כן מה שעשה הבורא ברוך הוא נס במנורה בנרות שלא 

יום א' והדליקו ח' ימים הוא חבה יתירה מהמקום ברוך הוא לישראל, כי לא היו צריכין לזה כיון שלא  

היה באפשר, רק להדליק יום אחד ולא יותר פטורים כמ""ש דאונס רחמנא פטריה, ולא היה צריך  

כא דאי אפשר הקדוש ברוך הוא לעשות נס מפורסם בשביל קיום המצות, כי פטורים ממצות הי

למעבד, רק השם יתברך עשה נס כדי שיקיימו עמו בני ישראל מצוה שעלתה חיבתן ואהבתן של קיום  

מצות בני ישראל והמצות המה חיות לכל העולמות כולם. לכן עשה נס בשביל קיום המצות אף על פי  

ים ופסח היה  שאין צריכין דאונס רחמנא פטריה, ונס כזה לא היה בשום יום טוב כמ""ש, דגם פור



 

בשביל הצלת נפשות שצריכין לנס שאי אפשר להציל זולת הנס. ונמצא בחנוכה הראה הקדוש ברוך  

הוא חיבה יתירה לישראל במצותינו האיך שהוא אוהב קיום מצות בני ישראל מה שלא היה בשום זמן.  

ראל  ונראה ליתן טעם לשבח למה באמת כן שבחנוכה הראה הבורא ברוך הוא חיבה יתירה ליש

במצותיו האיך שקיום מצותינו חיות לכל העולמות וכל הנשמות וכל המלאכים מה שלא היה בשום זמן  

כיון שלא עמדה מלכות הרשעה, רק על קיום התורה והמצות כמו שתיקנו אנשי כנסת הגדולה  

כשעמדה עליהם להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך, וישראל שבאותו הדור מסרו נפשם על  

שמו יתברך ועל קיום מצותיו שכמה נהרגו על קדושת שמו הגדול ברוך הוא שבאותו הדור   קדושת

היה חנה ושבעת בניה ויתר מעשים המבואדים בספר יוסיפון, והם לא רצו רק להשבית התורה  

כתבו לכם על קרן שור שאין לכם חלק באלהי   (ירושלמי חגיגה ב, ב) הקדושה כמאמר חכמינו ז""ל

ני ישראל מסרו נפשם על תורתו ומצותיו. לכן הראה להם חיבה יתירה שנעשה להם נס  ישראל, ועמו ב

כדי לקיים מצותיו אף על פי שפטורין כמ""ש דאונס רחמנא פטריה, רק בעבור שמסרו נפשם על קיום 

מצותיו אל נקמות ה', הראה גם לאומות העולם שקיום מצותיו המה החיות של כל העולמות שאלולי  

ת לכל העולמות לא נעשה נס בשביל קיום המצות כמו שמבואר שמלך אחד מאומות העולם  לא היה חיו 

למד זכות על ישראל במעשה יהודית. ולכן הנס זה דחנוכה נעשה בשביל קיום המצות שלא היה בשום  

זמן. לכן מדליקין נר חנוכה ועושין מצוה בדבר זה שנעשה בו נס בנר חנוכה, מה שאין בשום זמן שאין  

מצות בדבר שנעשה בו נס שאין עושין מצוה במים בשביעי של פסח זכר לקריעת ים סוף ואין   חיוב

עושין בפורים מצוה עם עץ זכר לתליית המן, רק בכאן עושין מצות בנר חנוכה בדבר שנעשה בו הנס  

 " :שנשתנה למעליותא
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שני ספרי תורה בחול כגון בראש חודש ושבת, ובכל השנה אין מוציאין בחול שני ספרי תורה אפילו  

בחול המועד סוכות דאז הוא יום טוב שגומרין הלל הואיל וחלוקין בקרבנותיהן ואומרים בהפטורה 

כות הרשעה רצו לעקור את התורה  שבת חול המועד סוכות מקדש ישראל והזמנים, הואיל ומל 

הקדושה וישראל באותו הדור מסרו נפשם על התורה והמצוה. והראה הקדוש ברוך הוא אהבה וחיבה 

לישראל. לכן מוציאין אפילו בחול שני ספרי תורה כמו בראש חודש ושבת, ולפעמים בשבת חנוכה ג' 

צוה באור ובראיה. מה שאין כן ספרי תורה להראות שהחיבה של חנוכה היה בתורה לכן בחנוכה המ

בשום מצוה כגון הרואה נר חנוכה מברך, כיון שהחיבה שהראה הקדוש ברוך הוא והנס שעשה בו כדי  

משלי ו,  ) לקיים מצות המנורה ונעשה נס בקיום התורה כמ""ש והתורה נקראת אור כמו שנאמר

האל הרחמן עמנו אותות לטובה ותורה אור ומאירת עינים, לכן מצותינו באור ובראיה. כה יעשה  (כב

ואהבה וחיבה לקיים מצותיו ויאיר עינינו בתורתו וידבק לבנו במצותיו ויתן בלב מלכיות ושריו ויועציו  

ואף גם  (ויקרא כו, מד) לטובה ואל יגזור עלינו גזירות נגד תורתינו הקדושה ויקוים בנו מקרא שכתוב

ם לכלותם להפר בריתי אתם כי אני ה' אלהיהם  זאת בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא געלתי

 " :אמן סלה

  
"Kedushot for Chanukah, Kedusha Chamishit 10   ועוד נראה על קריאת שם חנוכה, על

דרך שבארנו על פסוק הן גאלתי אתכם אחרית כראשית להיות לכם לאלהים. והנה לכאורה מה זה 

אחרית כראשית, מי נתלה במי קטן נתלה בגדול, ואדרבה הגאולה אחרונה יהיה במהרה בימינו ביתר  

כל העולמות נבראו בשביל ישראל  שאת וביתר עז מגאולה ראשונה. ונראה כוונת הפסוק. דהנה דע ש

בשביל ישראל שנקראו ראשית, שממנה התחיל   (בראשית א, א) שנקראו ראשית כפרש""י בראשית

מחשבת כביכול שראה שיבראו ישראל שיעבדו בדחילו ורחימו ושיעשו רצון קונם ויהיה לו במעשיהם  

"ש הפייטן הציב וירה אבן  הטובים שעשועים גדולים מזאת המחשבה עלה ברצונו כביכול לברוא כמ"

פינתו עבור להשתעשע באיומתו. ולכן צריך כל האדם לחשוב כשעובד את קונו ברוך הוא מקבלין כל  

העולמות וכל ההיכלות וכל המלאכים שפע וששון ושמחה רב ובזה יתלהב לעבוד את בוראנו. ומזאת  

ראשית המחשבה שממנה  המחשבה נבראו ונשתלשלו כל העולמות עד סוף העולם התחתון וכשמאיר 



 

נבראו כל העולמות אנו מנצחין כל האומות והמה מסודים בידינו כאשר כתבנו במקום אחר, שהארץ  

בעצמה לוחם מלחמותינו שהרי לא נבראו כולם אלא בשביל ישראל אף על פי שהארץ היא מדריגה  

ידוע. אף על פי כן  תחתונה שהיא דומם. ועליה צומח, חי, מדבר. ועליהם בריאה, יצירה, אצילות, כ

לוחמת את מלחמתינו. ואמנם אם אינו מאיר חס ושלום בסוף המ וכו'.ריגות ראשית המחשבה מה  

שהעולמות נבראו בשביל ישראל, אזי חס ושלום הישראל בגלות. אבל אם סוף המדריגות מאירים כמו  

מאיר עד   ראשית המחשבה מה ראשית המחשבה לא נבראו וכו'.אלא בשביל ישראל וזאת המחשבה

 " :מדריגה אחרונה ומדריגה התחתונה אזי ישראל במדריגה עליונה ומנצחין כל המלחמות ונגאלין מיד

  
"Kedushot for Chanukah, Kedusha Chamishit 11   וזה הן גאלתי אתכם אחרית

כראשית, כלומר שיהיה אחרית כל העולמות מאירין כבראשית העולמות מה בראשית בשביל ישראל  

או ראשית אף באחרית יתגלה שבשביל ישראל נבראו הכל ואז יהיה גאולה שלימה. וזה חנוכה,  שנקר

לשון התחדשות וראשית כמו שכתבתי לשון חנוכת הבית, כלומר שאז מאיר הראשית והתחדשות של  

העולמות שבשביל ישראל נבראו שנקראו ראשית לכך נעשה לנו ניסים ונפלאות שנמסר גבורים ביד 

ים ביד מעטים. לכן נקרא חנוכה, שעל ידי התחדשות וראשית נקרא חנוכה. וזה הוא מה  חלשים ורב

שתקנו חכמינו ז""ל להדליק נר חנוכה, כלומר שצונו שיאיר הבהידות של בחינת הראשית והתחדשות  

עד סוף העולמות ואז אנחנו עמו בני ישראל במדריגה העליונה ונעשה לנו ניסים ונפלאות אמן  

 " :ןוהמשכיל יבי
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החמה עד שתכלה רגל מן השוק, וגם על קריאת שם חנוכה.   מצות נר חנוכה משתשקע (:שבת כא) ז""ל

דע, כי הנסים אשד עשה לנו הבורא ברוך הוא מתחלקים על שלשה אופנים. כי הנה יש נסים נסתרים  

ויש נסים נגלים. הנסים הנגלים, כמו שנעשו לאבותינו במצרים כמו דצ""ך עד""ש באח""ב וקריעת  

אלו הנסים. ויש נסים נסתרים, כמו בימי מרדכי ואסתר שהיה  ים סוף שהם שנוי טבעיים והכל ראו ב

כמדומה שהוא טבעיית שבתחלה גדל את המן ואחר כך אהב את אשתו והרג אוהבו בשביל אשתו, וגם  

הנס הנזכר בעל הנסים שמסר רבים ביד מעטים וטמאים ביד טהורים כו'. והנה נס נסתר, שהמה בדרך  

טבעים. אמנם באמת מעשה נסים ולא טבעיית אבל נס נסתר היה  מלחמה וגם מעשה יהודית היה קצת ב

ולא נס נגלה. וכן מבואר באור חדש שחיבר בעל גור אריה, שנס חנוכה היה קצת טבעיית. גם אדומ""ו  

בוצינא קדישא מוהר""ר דוב בער ז""ל אמר, שנס נגלה כמו במצרים נקרא יום שמאיר לכל. והנה  

ת. בחינה אחת, כמו פורים שהשם יתברך עילת כל העילות הוא סבב  הנסים נסתרים נחלקו לשני בחינו

הסיבה בעצמו ובכבודו בלי שום פעולה מהתחתונים עד שהפר עצת המן הרשע והשיב לו גמולו  

בראשו והציל אותנו מכף כל העריצים והתחתונים לא עשו כלום שום פעולה. ומה שזמנתה אסתר  

כדי שלא יאמרו ישראל אחות לנו כו', או כדי שיהרג   (:לה טומגי) להמן הוא מטעם שאמרו חכמינו ז""ל

הוא והיא כו', ומטעמים אחרים. אבל בחנוכה, עשו תחתונים איזה פעולה, כי חשמונאי ובניו נלחמו  

מלחמות ה' ועשו פעולה, רק שהשם יתברך עשה שלא כדרך הטבע ומסר גבורים ביד חלשים כו', אבל  

הם שלשה מדריגות. נס דיציאת מצרים, היה שינוי טבעיית והוא   היה באיזה סיוע תחתונים. נמצא

נקרא יום והוא נס גדול. וקטן ממצרים הוא פורים, שהיה בטבעיית קצת נס נסתר והוא נקרא לילה  

כאשר כתבתי בשם אדומ""ו ז""ל אבל לא היו בסיוע התחתונים. וקטן מפורים נרות חנוכה, שהיה נס  

ן אחר ראש השנה ויום הכפורים ושמיני עצרת כאשר ביארתי בדרוש נסתר וגם סיוע מתחתונים. לכ

דלעיל, בתחילה חנוכה, ואחר כך פורים, ואחר כך פסח, כי מעלין בקודש ולא מורידין, כי אנו 

ממשיכין ההארה של הנסים והחסדים של חנוכה שהמה אינם כל כך גדולים שהוא נס נסתר בסיוע  

ואחר כך מעלין בקודש ומקבלין ההארה מחסדים ומנסים דפורים  התחתונים במלחמות חשמונאי ובניו, 

שהוא נס נסתר אבל לא היה בו סיוע תחתונים שהמה יותר גדולים מחנוכה. ואחר כך מעלין בקודש,  

ומקבלין ההארה יותר גדולה בנסים וחסדים דפסח, שהיה בו נס נגלה שהוא דומה ליום שמאיר לכל.  



 

חלת פרשת וארא ובסוף פרשת לך לך שהביא גם כן שיש נסים  ועיין ברמב""ן סוף פרשת בא ובת

 " :נסתרים ונסים נגלים

  
ahora explicaré lo que dijeron nuestros sabios (Shabat 21b) "La mitzvá de la luz de 

Janucá es desde que se pone el sol hasta que el pie se detiene en el mercado"; y 

también del nombre Janucá. Sabed, que los milagros que el Bendito Creador hizo 

por nosotros son de tres tipos, porque hay milagros escondidos y hay milagros 

revelados. Milagros revelados, como los hechos por nuestros antepasados en 

Egipto, como las diez plagas, y la división del mar de Juncos, que son rupturas con 

la naturaleza y todos ven como milagros. Y hay milagros ocultos, como en los días 

de Ester y Mardoqueo, como está en la naturaleza que en el principio [el rey] 

resucitó a Amán y luego amó a su mujer y mató a su amigo por causa de su mujer, 

y también el milagro mencionado en la oración Al HaNisim, de entregar a los 

muchos en manos de unos pocos, etc. Y he aquí el milagro oculto, que estaban en 

el camino de la guerra, y también la obra de Yehudit tenía un pequeño aspecto de 

la naturaleza, aunque en verdad eran Eran milagros, y no sucesos naturales, sino 

milagros ocultos, no revelados. Y así se explica en el libro Ohr Hadash, que fue 

escrito por el autor de Gur Aryeh, que el milagro de Janucá tuvo un aspecto de 

naturaleza. Y también el admo"r la luz sagrada mohr"r, Dov Ber z"l dijo que un 

milagro revelado como en Egipto se llama "un día que ilumina todo". Y he aquí, 

los milagros ocultos se dividen en dos aspectos. Un aspecto , como Purim, [es 

cuando] el Santo Bendito Nombre, Dios mismo, causa cada evento y gira las 

acciones, sin ninguna actividad por parte de los inferiores hasta que el consejo del 

mal Haman fue completamente cancelado, y obtuvo su merecido. , y nos salvó de 

la mano de los tiranos, y los inferiores no hicieron nada. Y que Ester invitó a 

Amán es lo que dijeron los sabios z"l (Meguilá 15b) "para que Israel no dijera 

nuestra hermana etc, o así que tanto él como ella mueren, etc. y otras razones. Pero 

en Janucá los inferiores tomaron algunas acciones, porque Hashmonai y sus hijos 

emprendieron la guerra de Hashem y estaban activos, pero el Santo no hizo solo 

los caminos de naturaleza y "entregó el fuerte en manos del débil, etc" pero con 

alguna ayuda de los inferiores. tiene los tres niveles. El milagro del éxodo de 

Egipto fue una modificación de la naturaleza, y se llama día y gran milagro. Y más 

pequeño que Egipto es Purim, que fue en su esencia un pequeño milagro 

escondido, y se llama noche como he escrito en nombre del admor"r z"l pero no 

hubo ayuda de los inferiores. Y más pequeñas que Purim son las luces de Janucá, 

que fue un milagro oculto y también contó con la ayuda de los inferiores. Por lo 

tanto, como expliqué anteriormente, después de Rosh Hashaná, Yom Kippur y 

Shemini Atzeret, primero viene Janucá, y después Purim, y después Pesaj, porque 

nos elevamos en santidad y no bajamos, porque continuamos la revelación de los 

milagros y bondades de Januca que no son tan grandes, como un milagro oculto 

con ayuda desde abajo en las guerras de los Hashmonai y sus hijos. Y después de 

eso resucitamos en santidad y recibimos la revelación de las bondades y los 

milagros de Purim, que fue un milagro oculto sin intervención de abajo, por lo que 

es más grande que Janucá. Y después de eso resucitamos en santidad y recibimos 



 

una mayor revelación en los milagros y bondades de Pesaj, en el cual el milagro se 

reveló y parece un día para todos. Y mire en el Rambán al final de Parashat Bo y al 

principio de parashat Vaera y al final de parashat Lech Lecha, que trae milagros 

ocultos y revelados. 
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בנסים נסתרים, אזי הוא במחשבתו שכך הוא ההרגל שביום מאיר החמה ובלילה מאיר הלבנה ובלילה  

הוא ישן וביום הוא נעור והמרבה בסחורה הוא מעשיר וההולך למרחקים הוא מרויח וכשהוא חולה  

אשר מסר האל הבורא ברוך הוא   ליקח רפואה והוא סבור שכך ההרגל. אמנם כשרואה נסים נסתרים

גבורים ביד חלשים, וכמו מפלת המן, וכל שכן נסים נגלים. הוא רואה שאין העולם מתנהג בהרגל, רק  

שהשם יתברך הוא המתיר אסורים והוא הזוקף כפופים והוא הגולל אור מפני חושך והוא היוצר אור  

בפרשת בחקותי, שחשב לחטא על מלך  והחושך. והשם יתברך הוא הרופא חולים. ועיין שם ברמב""ן 

יהודה וגם בחליו לא דרש אלהים והכל בידו יתברך שמו, רק קודם שרואה הנסים הוא סובר שהכל 

 " :הוא בהרגל, כי ההרגל הוא הטבע והרגל והטבע הכל אחד והוא מעשה בעל דבר שתולה בהרגל
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והנסתרים כמו חנוכה, שמסר גבורים ביד חלשים. ומפלת רשעים כמו בימי מרדכי ואסתר. רואה שאין 

העולם מתנהג על פי ההרגל. וכבר כתבתי בשם אדומ""ו ז""ל, שהניסים נסתרים המה רומזים ללילה.  

ובים כמו בפסח אכילת מצה אזי מעשה  והנה הרא""ה כתב בספר החינוך, שבזה שאנו עושים מעשים ט 

מעורר המחשבה שהמחשבה מזדככת ומאמין בנסים ונפלאות ומאמין בהבורא ברוך הוא על ידי 

מעשים אכילת מצה ופסח שהמחשבה נתעוררת לטבעיות המעשים והוא הדין בכל מעשים טובים 

ומז על חצונים. וזה מתעוררת המחשבה לטובה כן כתב הרא""ה. והנה האר""י ז""ל כתב, שהשוק מר 

מצותה משתשקע החמה ועד שתכלה רגל מן השוק, כלומר מצותה משתשקע החמה, נסים נסתרים  

אשר המה מרומזים בשקיעת החמה שאינו מאיר כל כך. ועד שתכלה רגל מן השוק, כלומר שצריך  

אתה לחשוב במחשבתך בהדלקת נר חנוכה שתכלה רגל מן השוק, שתכלה ממחשבותיך שהעולם  

נהג על פי הרגל הטבע. וזה המחשבה היא מעשה חצונים ומחשבת יצר הרע אשר המה רמוזים מת

בתיבות שוק. ובהדלקת נר חנוכה, תכלה זה המחשבה לילך ממך זה המחשבה שהעולם מתנהג על פי  

ההרגל. ורגל, לשון רגילת מן השוק אשר זה המחשבה בא מן החיצונים אשר הוא מרומז בשוק, כי  

ך כיון שאדם עושה מצוה לרמז על איזה דבר אזי הולך ממנו המחשבה דעה כמבואר בספר  להוי ידוע ל

החינוך להרא""ה שהמצוה והמעשה מעורר המחשבה. ולכך בנר חנוכה הוא מודה על הנסים אפילו על  

נסים הנסתרים שהוא מרומז בשקיעת החמה לכן הולך ממנו ומכלה זה המחשבה רעה שהעולם מתנהג  

פי ההרגל. וזה לשון הרמב""ן סוף פרשת בא, מן הנסים הגדולים המפורסמים אדם חס ושלום על 

מודה בנסים נסתרים שהם יסוד התורה שאין לאדם חלק בתורת משה רבינו ע""ה עד שמאמין בכל  

 " :דברינו שכולם נסים אין בהם טבע ומנהגי העולם עד כאן לשונו
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הוא מלך העולם ומי שהוא מלך אזי מחדש בעולמו כרצונו ואין בהם שום טבע והרגל לומר שכך  

מתנהג עולם תמיד, רק שאפילו בטבע הבורא יתברך שמו שהוא מלך העולם הוא מחדשו וברצונו  

יהיה, רק שבכל יום ויום הקדוש  מחדש הטבע וברצונו מבטל הטבע ואינו אומר שזה שהיה אתמול הוא 

בדוך הוא מחדש כל ברואיו כמו שתקנו אנשי כנסת הגדולה המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה  

בראשית, שהוא המלך הטוב תמיד בכל עת ובכל שעה. וזה עד שתכלה רגל מן השוק, שלא לאמר  

והוא המחדש ובזה    שהוא חס ושלום ההרגל, רק אנו מודים שהוא מלך עולם ועד ולעדי עד ימלוך

מאמין שהנסים נסתרים אינם טבעים, דק שהוא מחדש את העולם תמיד בכל עת ובכל שעה, רק 

לפעמים מחדש את הטבע כמו כשקבע בהעולם בששת ימי בראשית ולפעמים מחדש דבר חדש כגון נס  



 

זה חנוכה,  נגלה, רק המודה בנס נסתד אזי הוא מודה שהוא מחדש תמיד ואפילו הטבע הקבוע בעולם. ו

לשון חנוכת הבית, לשון חדש שאנו מודים בנסים הנסתרים ושהוא מחדש תמיד אפילו הטבע הקבוע  

בעולם ואין העולם מתנהג על צד ההרגל חס ושלום. וזה להדליק נר חנוכה, כלומר שיאיר זה הבחינה 

יטהר לבנו  שהוא מחדש תמיד העולם בכל עת ובכל שעה וזה הבחינה יאיר תמיד בתוך מחשבותינו ו

לעבודתו אחר שהיינו מסורים בידו יתברך שמו. והבחינה שכתבתי לעיל הוא שהוא ברא וחדש את  

העולם. ומה שכתבתי עכשיו שאפילו אחר שברא את העולם הוא מחדש תמיד הטבע הקבוע בו. וזה 

אתה הוא עד שלא נברא העולם ואתה הוא משנברא העולם, אתה הוא המלך המחדש את הטבע תמיד  

 " :וזה ה' מלך ה' מלך והבן

  
he aquí, el Bendito Creador, cuyo Nombre es Bendito, es el Gobernante de todo, y 

quien es Gobernante renueva el mundo como es la voluntad de Dios, y no existe 

tal cosa como la naturaleza y "las cosas como son" [regel] , pero lo único que hay 

es el Creador del Bendito Nombre renovando la naturaleza, y cancelando la 

naturaleza como Dios lo crea conveniente. Y Dios no dice "lo que es es lo que 

será, lo que fue ayer será mañana", no, en todos y cada uno de los días el Santo de 

la Bendición renueva a todas las criaturas de Dios, como [decimos en la oración] 

"Dios en el bien renueva cada día las obras de la Creación”, así establecido por los 

Hombres de la Gran Asamblea. Y esto, que [el tiempo de la mitzvá es] "hasta que 

el pie/regel se detenga en el mercado" es que aceptamos que el Santo gobierna 

todo, para todos los tiempos, y que Dios es el Renovador y que creemos que el Los 

milagros ocultos no son solo parte de la naturaleza, sino que Dios renueva el 

mundo en todo tiempo y momento. Lo que pasa es que a veces Dios renueva la 

naturaleza como los seis días de la Creación, ya veces Dios renueva algo 

completamente nuevo, como un milagro revelado. La persona que acepta milagros 

ocultos tiene que aceptar que Dios renueva todo, incluso el mundo natural fijo. Y 

esto es Janucá, expresión que viene de "renovar el altar", de la palabra "nuevo" - 

que aceptamos milagros ocultos y que Dios renueva incluso la naturaleza fija en el 

mundo, y que el mundo no sigue [regel ] reglas fijas, Dios no lo quiera. Y esto es 

encender las velas de Janucá, es decir que se sacará a la luz este aspecto, que Dios 

renueva el mundo constantemente en cada momento y tiempo. Y que este aspecto 

iluminará nuestra conciencia y purificará nuestros corazones para estar al servicio 

del Santo de la Bendición, en Cuyas manos estamos. Y [también] el aspecto que 

escribí arriba, que Dios continuamente creó y renovó el mundo. Y lo que escribí 

ahora, que incluso después de la Creación del mundo, Dios renueva 

constantemente lo que parece inmutable en la naturaleza. Y esto es [lo que 

decimos en las oraciones de la mañana] "Tú eres el Uno antes de que el mundo 

fuera creado, y Tú eres el Uno desde que el mundo fue creado": Tú eres el 

Gobernante que renueva la naturaleza en todo momento. Y esto es "Hashem melej, 

Hashem malaj, etc. [Dios gobierna, Dios gobernó]" - siéntese con esto y 

comprenda. 
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ברוך הוא בעולמו לכבודו ברא. וזה לשון הרמב""ן סוף פרשת בא, וכונת כל המצוה שנאמין באלהינו 

ונודה עליו שהוא בוראנו. והוא כוונת היצירה שאין לנו טעם אחר ביצירה ראשונה ואין לעליון  



 

מות הקול בתפילתו וכונת בתי כנסיות  בתחתונים חפץ מלבד זה שידע ויודה לאלהיו שבראו, וכונת רומ

וכונת תפלת הרבים זה שיהיה לבני אדם מקום שיתקבצו ויודו לאל שבראם והוציאם ויאמרו לפניך  

בריותיך אנחנו עד כאן לשון הרמב""ן עיין שם שהאריך. והנה בשביל דברים האלו ברא הקדוש ברוך  

פינו ובלבבנו שהוא בראנו והוא אבינו  הוא עולמו שיהיה לו שעשועים במה שאנחנו מודים אליו ב

מלכנו ואזי כל העולמות וכל המלאכים מלאים ששון ושמחה ושפע רב. לכן כאשר יחשוב האדם זה 

שהאיך שמעבודתו מלאים כל העולמות שפע רב וששון ושמחה יתלהב לעבודתו יתברך שמו. והנה 

נו יתברך שמו המה מחודשים והוא  אנחנו מודים אליו שהוא ברא הכל יש מאין ושכל העולמות חוץ ממ

בראם יש מאין. וגם אנחנו מודים אליו שהוא תקיף ובעל יכולת כולם ועושה נפלאות גדולות מה שהם  

בשינוי טבעיים כגון יציאת מצרים וקריעת ים סוף גם אנחנו מודים שהוא מלך העולם אפילו הטבעיות  

רגל, רק שהוא מחדשם בכל עת ובכל רגע הוא מנהיג אותם ואפילו מה שהוא בתוך הטבע אין זה הה

לכן נעשה נסים נסתרים שהוא בתוך הטבע, כי הוא מלכנו והוא מלך העולם והוא מחדש את הטבעים 

ונותן בהם שפע בכל עת ובכל שעה, כי מלך נקרא האל אם אינו משנה ועושה נס נגלה רק נס נסתר אז 

ובזה עושים נסים נסתרים ואם הוא עושה  נקרא מלך שהוא מנהיג אותם ומחדשם בכל עת ובכל שעה 

נסים נגלים אז הוא תקיף ובעל יכולת ומשנה אותם, כי מלך נקרא המנהיג את עבדיו כרצונו ואין  

משנה אותם ותקיף ובעל יכולת נקרא כשהוא משנה את עבדיו וכשאנחנו מודים שהוא ברא יש מאין  

רא אהי""ה. דזמין הוא לאיתגליא והשם  והשם שברא יש מאין הוא אהי""ה, כי כשהעולמות באין נק

יתברך ברוך הוא שמו הוי""ה. ונמצא כשמודים שהוא ברא יש מאין אזי אנחנו מודים שהשם יתברך  

ששמו העצם הוי""ה הוא אהי""ה וכשאנחנו מודים שהוא תקיף ובעל היכולת ותקיף ובעל היכולת הוא  

יתברך ברוך הוא ששמו העצם הוי""ה הוא שם אלהים כמוזכד בשלחן ערוך, אזי אנחנו מודים שהשם 

אלהים. וכשאנחנו מודים שהוא בקרב הארץ שאפילו בעולם הטבע הוא מלכנו הוא מנהיגנו ועושה  

נסים נסתרים בטבעים ומלך העולם נקרא אדנ""י כמבואר בשלחן ערוך, אזי אנחנו מודים להשם  

 " :יתברך ששמו העצם שהוא שם הוי""ה הוא אדנ""י
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השמות הוי""ה ואהי""ה, הוי""ה ואלהים, הוי""ה ואדני, הוא כמנין נר. וזה להדליק נר חנוכה, אף על 

פי שהוא עושה נסתרות ומנהיג אותנר ואת עולמו ואינו ניכו', רק ששם העצם הוי""ה הוא אדנ""י, אף  

איר במחשבתו ומודים גם כן ששם הוי""ה הוא אלהים שהוא תקיף ובעל היכולת. ושם  על פי כן מ

העצם הויה הוא אהיה, שהוא ברא יש מאין של זמן שנעשה נס וההארה לי""ט, אזי זאת הבחינה מאיר 

בכל העולמות ובחנוכה אנחנו מודים שכל הבחינות, אף על פי שאינו ניכר רק הוי''ה ואדנ""י מאירים 

""ה אלהים הוי""ה ואהי""ה גם כן, וזה להדליק נר והמשכיל יבין. לכן יתלהב כשמדליק נר בה הוי

חנוכה שהוא הממשיך אלהות על כל העולמות ואלהי אלהים שמח בו ועושה נחת רוח ליוצרו ומביא  

שפע לכל ההיכלות והעולמות ואומרין אשרי העם שככה לו אשרי העם שה' אלהיו. וכל העולמות  

כאה פלניא דעבד דעותא דמאריה והנס שבתוך הטבעיות אזי האלהים אינו ניכו', רק באמונה  מכריזין ז

ניכר אלהותו ואמונה נקרא נה""י. וזה הכונה הנזכר בכתבי הקודש האר""י ז""ל להמשיך כל ההארות  

 " :בנה""י, כי בחנוכה הנסים בטבעיים והבן
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משתשקע החמה ועד שתכלה רגל מן השוק. כי הנה ידוע, כי כל מה שיש בגשמיות יש דוגמתו 

ברוחניות. והנה מה שכל העולמות נבראו יש מאין והשפעתן הבא לעולם מאין שכל העולמות וכל  

כל הנשמה תהלל יה הללויה, על כל נשימה   (תהלים קנ, ו) הנשמות דבוקים תמיד באין כמו שנאמר

ונשימה תהלל יה, והוא מחדש אותם בכל רגע ובכל שעה הוצאתם יש מאין ודביקתו באין נקרא ראש  

שמאין נפתחין כל העולמות. לכן נקרא ראש והתנהגות הבורא ברוך הוא בהעולמות על פי הטבע והוא  

נהגות הבורא ברוך הוא בה בהסתר נקרא העולם הזה שבה מכוסה הנהגות של הבורא ברוך הוא וה

רגלים שרגלים הוא סוף האדם וגם הנהגת הטבע הוא סוף המדריגות והשתוקקתם וכפיפתם לשדשם  



 

ומכח השתוקקתם מגביהם המאציל העליון   (יחזקאל א, ח ) הוא הידים בסוד וידי אדם מתחת כנפיהם

תם בהוצאת יש מאין הוא בשורש לשרשם האין ומכח זה נעשה נסים בשינוי הטבעיים, כי התחברו

ולכן בא  (יהושע כב, כב) 'שהוקבעו בהם, רק שמשם בא הברכה והוא עמוק ולכן נקרא אל אלהים ה

הברכה בחנוכה בשמן שהביט הראשית באחרית כמו שכתבנו, כי שמן בא""ת ב""ש בי""ט לשון  

מעיני העדה  ואם (במדבר טו, כד) הבטה ושמן הוא בחכמה. וחכמה נקרא אין כמו שנאמר

וכיון שבטבע הנהגות בהירות הבורא ברוך הוא הוא בהסתד ומכוסה נקרא   (מחכמי העדה) פרש""י

משתשקע החמה. ולכן כיון שהבורא ברוך הוא בטבע בהסתר פנים נאחזים החיצונים בזה העולם 

כידוע אשר המה נקראים שוק וכאשר השם יתברך הראה לנו נסים ונפלאות אפילו בטבעיית אז  

החיצונים הנקראים שוק הנאחזים בטבע אשר היא סוף המדריגות הנקראים רגל, אשר בה היה הנהגות  

הבורא ברוך הוא מכוסה לכן נקראת משתשקע החמה וכיון שעושה בטבעיות נסים אזי אנו רואין 

שמלכותו בכל משלה אפילו בטבעיות ובחצונים לכן כלים ונשברים ובורחין החצונים מכל העולמות 

לו מן הטבעיים. וזה משתשקע החמה, כלומר בטבעיות שהנהגת בהירות הבורא ברוך הוא מכוסה.  אפי

ועד שתכלה רגל, הוא הנהגת הטבע סוף המדריגות. מן השוק, מן החיצונים על ידי הנסים שנעשה 

בטבעיות ומלכותו בכל משלה לכן נקרא חנוכה, כי ביארנו במקום אחר באריכות כל הנביאים נתנבאו 

מוסיף עליהם משה רבינו ע""ה בזה. שכל הנביאים לא השיגו רק גדולת ומלכות הבורא ברוך   בכה

הוא מה שבתוך העולמות ונקראת אספקלריא שאינה מאירה וגדולת ומלכות הבורא ברוך הוא שבתוך  

העולמות נקראת כה ומשה רבינו ע""ה השיג גדולת הבורא ברוך הוא מה שהוא למעלה מן העולמות  

יגין אפילו בשעה שממליכין את הבורא ברוך הוא. ואפילו מה שאין העולמות משיגין השיג  שאין מש

משה רבינו ע""ה, כי משה שקול כנגד כל ישראל והוא כולל כל ישראל, כי בעבור שמשה אוהב  

ישעיה מט, ) ישראל היה ונשמות ישראל המה תפארתו של הקדוש ברוך הוא כמו שאמר הכתוב

פאר. לכן השיג משה רבינו ע""ה גדולת הבורא למעלה מן העולמות ולכן עשה  ישראל אשר בך את  (ג

משה לעיני כל ישראל ועמים אותות ומופתים בשינוי טבעיות, כי העולם הזה עולם הטבע הוא מרכבה  

לכל העולמות ובדמות העולם הזה בגשמיות כן הוטבעו כולם ברוחניות. לכן כיון שהשגתו למעלה מן  

בכח לעשות אותות ומופתים ונסים בשינוי טבעיות וזה נבואתו בזה הדבר   העולמות לכן היה

ואספקלריא המאירה כמו שביארנו במקום אחר בעזרת השם יתברך. ונבואות והשגות שאר הנביאים 

הנהגת ומלכות הבורא שבתוך העולמות מה שמשיגין העולמות בשעה שממליכין הבורא ומשבחין  

כבוד אומר משאך חביב עלי לכך נקרא כה, אבל לא כן משה רבינו   אותו כמ""ש בפרקי היכולת הכסא

ע""ה שהשיג הבורא ברוך הוא למעלה מן העולמות. לכן ניבא בזה הדבר, באספקלריא המאירה, ולכן  

עשה אותות ומופתים בשינוי טבעיות לעין כל שהיתה נבואתו למעלה מן העולמות כמו שהעיד עליו  

כמשה לכל האותות והמופתים וגו', ושאר נסים שהיה לעין כל כמו פורים  ולא קם  (דברים לד, י) הכתוב

חנוכה היה בטבעיות ששאר הנביאים ובעלי רוח הקודש לא השיגו, רק שבתוך העולמות שהנבואה  

והשגה נקראת כ""ה לכן גם הנס היה בתוך הטבעיות. ועל זה מרומז תיבת חנוכה, כלומר חנותינו  

למות שהנסים הבאים ממדרגה הזאת הוא בתוך הטבעיים כמו הנס  בהשגה של כה שהוא בתוך העו

 " :דחנוכה
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הבורא ברוך הוא על ידי שרואה שעשה לנו נסים בטבעיים והוא נקרא אדנ""י וכו', ויש   שמשיגין

השגה שמשיגין הבורא ברוך הוא שעושה נסים למעלה מן הטבעיות והוא נקרא אלהים, ויש השגה  

שמשיגין הבורא ברוך הוא האיך שברא הכל יש מאין בעין שכלו כמו במתן תורה והוא שנקרא  

ות אדני, ואלהים, ואהיה, כמנין נר. ולכן נקרא נר, שכל המשיג דבר הוא הסתכלות אהי""ה. ושלש הוי 

הרוחניות ורואה אותו בלי שום הסתפקות המחשבה וחבר את עצמו בזאת המחשבה ומביט בה בזאת  

המחשבה בעין שכל נקרא אור, כמ""ש רש""י ואם מעיני העדה, הם חכמי העדה. והוא אור החכמה 

ר והוא נר של מצוה להביט במחשבה ולחקור בה והשגה המעולה שבשלש השגות  לכן ההשגה נקרא או

הוא המסתכל בעין שכל שברא יש מאין ומחבר את עצמו בזאת המחשבה שכיון שרואה בעין השכל  



 

שברא הכל יש מאין ומחובר במחשבה זאת ודאי משיג שיכול לעשות נסים נגלים ונסים נסתרים שמי  

כרצונו וזה הוא נר של שבת. ששבת מורה על שברא יש מאין, כי כן  שברא הכל יכול לעשות בהם 

הוא הטעם של שבת, כי ששת ימים עשה ה' את השמים וגו' כי בו שבת. וזה הוא ענין יש מאין. וזה 

מודה על יחוד הוי""ה ואהי""ה כאשר ביארנו בו נכלל שני יחודים אלו שני השגות נסים נסתרים  

 " :להים והוי""ה אדני כאשר ביארנוונסים נגלים שהוא הוי""ה א

  
"Kedushot for Chanukah, Kedusha Chamishit 20   ונמצא נר של שבת, שמורה על

ההשגה יש מאין הוא השגה מעולה שבכולם. וההשגה של חנוכה, שהוא בנסים נסתדים שהוא בהוי""ה 

נר חנוכה ונר של שבת נר של שבת   (:שבת כג) ואדנ""י הוא השגה אחרונה. לכן אמרו חכמינו ז""ל

קודם, שנר של שבת הוא ההשגה מעולה מנר חנוכה והתחברות בזאת המחשבה שברא יש מאין שנר 

נקרא מי שמביט במחשבה ומסתכל בה ומחובר בה הוא המעולה. לכן בחנוכה בערב שבת מדליקין נר  

חרונה שהוא נר חנוכה שהוא  חנוכה, ואחר כך נר של שבת, כדי להסתכל ולהביט בעין השכל בהשגה א

בנסים נסתרים , ואחר כך יבא אל ההשגה המעולה ויביט בה בעין השכל שבראם האל יש מאין שזאת  

ההבטה וההשגה בעין השכל הוא נר של שבת ולכן מדליקין נר של חנוכה ואחר כך נר של שב וכו'.. 

תן תורה פא""פ ולא על ידי כי נר של שבת מורה על המביט בעין השכל שברא הכל יש מאין כמו במ 

שרואה נסים נסתרים ונגלים. וזה הוא המובחר שבכולם, כי זאת ההשגה של מתן תורה נתגלה בכל  

לכן צריכין בכל שבת לחדש חדושי דאורייתא  .בשבת ניתנה תורה (:שבת פו) שבת ושבת כמו שאיתא

ירד להשיג השגה קטנה.   ולא נר של שבת ואחר כך נר של חנוכה, כי אחר שהשיג השגה גדולה איך

לכן ידליק בתחלה נר חנוכה שהוא השגה קטנה, ואחר כך נר של שבת שהוא ההשגה גדולה ומעלין  

בקודש ולא מורידין, וכפי שביארנו שרגלים הוא מרומז על מה שהנהגות הבורא ברוך הוא הוא מכוסה  

ו ומצותיו, כי בזמן  ובהסתר. לכן רגלים הוא מרומז על אמונת הבורא ברוך הוא ואמונת תורת

שבהירות הבורא הוא מכוסה צריך להחזיק באמונה שאף על פי שהוא מכוסה צריכין להאמין בו ולכן  

כיון שבחנוכה הנסים בסוף המדריגה שהוא מכוסה והוא כנגד רגלים. לכן צריכין בחנוכה ליתן צדקה  

וזה הטעם שמסבבין העניים  הרבה ומסבבין העניים ולהחזיק לומדי תורה מתקנין רגלי קדושה כנודע.

ולומדי תורה בחנוכה וצריך להזהר אז בצדקה ולהחזיק לומדי תורה, כי המחזיק לומדי תורה מתקנין  

רגלי הקדושה כנודע ובזכות הצדקה יבא גואל צדק במהרה בימינו כמאמר הפסוק ושביה בצדקה  

 " :ויברך את עמו בשלום כמאמד והיה מעשה צדקה שלום אמן סלה

  
e Rules of Miracles 1Th   סימן א' ותתן אותות ומופתים בפרעה ובכל עבדיו ובכל עם ארצו כי

ידעת כי הזידו עליהם. אלו התיבות כי ידעת כי הזידו עליהם אין להם פידוש, ולקמן נבאר. אפס, כי 

הרמב"ן וכן הרמב"ם בספר המדע כתבו מדוע נענשו הרשעים כגון פרעה ונבוכדנצר על שהחריב בית  

המקדש, הלא השם יתברך צוה על ידי עבדיו הנביאים שיחריב נבוכדנצר את בית המקדש וגם פרעה 

הלא השם יתברך אמר לאברהם אבינו ע"ה ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם 

 :על פסוק כי גר יהיה זרעך, עיין שם שהאריך בזה ועיין ברמב"ן פרשת לך לך (בראשית טו, יג) ועבדום

  
The Rules of Miracles 2  ונראה דרך משל, למי שיש לו בן יחיד ורוצה שילך בדרך הישד

לעבוד את הבורא ברוך הוא בתודה ובדרך ארץ ומצוה את רבו שאם לא ירצה ללמוד רשות בידו 

ר בתורה ובדרך ארץ ויוכיחו בשבט מוסר  להכות אותו בשבט מוסר ולהוכיחו ולהדריכו בדרך היש

שישמע לקול מוסר הורים ומורים וישמע למוסר אביו ואמו על כל אלו הדברים רשות נתונה להוכיח  

בשבט מוסר לבנו יחידו. והנה האב כשרואה שהרב מכה את בנו ומלמדו בדרך להועיל בודאי לבו  

יסרין אותם במכות אפס בהעלותו על לבו  כואב ובשרו עליו יכאב בראותו ילדיו ובניו המה בצער ומ

שעל ידי הכאתו ויסורין ילך בנו בדרך טובים וישמע לקול אביו ואמו ולקול הורים ומורים, אזי יערב 

לו ויבשם לו ומתוק לחכו ההכאות והיסורין שמיסרין את בנו כיון שמלמדו בדרך להועילו. אכן אם 

ומייסר אותו ומזהיר אותו שיהיה זולל וסובא וילך   רבו הולך בדרך לא טוב וגונב ורוצח ומכה אותו



 

בדרך מעוקל ויגנוב משל אביו ומשל אחרים ויתן הגניבה לרבו ומלמדו שילך בדרך רבו שיהיה גונב 

ורוצח כמו רבו ואם הולך בדרך הישר אז מכה ומייסר אותו רבו, כי רבו אוהב זנות ורציחה גניבה  

אותו למען לעבוד עבודה זרה וגלוי עריות ושפיכות דמים   ועבודה זרה אזי כשרואה אביו שרבו מכה

ומזהיר אותו רבו שיעבור על אלו עבירות אזי כשאביו רואה זאת נפשו עליו יכאב על שני דברים אחד 

שבנו יצא לתרבות רעה ואחד כואב לב אביו בראותו ילדיו ובניו בצער וביסורין מהכאות רבו.  

שילך בדרך טוב לא היה מצער על ההכאות ויסורין של בנו, כי  דבשלמא אם רבו היה מכה אותו למען 

היה לו ערב ומתוק שעל ידי ההכאות ילך בנו בדרך טובים וישמע לקול אביו ואמו ואם רבו מדריכו  

בדרך לא טוב להיות גנב ונואף ורוצח ולא ישמע לאביו לאמו אזי על ההכאות האב נפשו עליו תאבל  

המכה את בנו למען יסיר מדרך הטוב לדרך הרע. והנקמה בשביל שני  ובשרו עליו יכאב ונוקם ברבו 

דברים. אחד, על יסורין מההכאות לבנו. ועוד בשביל שלמד את בנו להיות איש בליעל וילך בדרך לא  

טוב. והנה כן הדבר הזה מפני חטאינו גלינו מארצנו ועבור שלא שמענו בקול הנביאים לכן נמסרנו ביד 

הבורא ברוך הוא שעבור היסורין אזי נשוב אליו בלבב שלם כמ"ש על ידי משה  שונאינו והיה מחשבת

 :(דברים ד, ל) עבדו בצר לך ומצאוך את כל הדברים ושבת עד ה' אלהיך

  
The Rules of Miracles 3  ,והנה הגם שהשם יתברך אוהב אותנו ובצרתם לו צר ועמו אנכי בצרה

אמנם מחמת שעל ידי כך נשוב אליו בתשובה בלבב שלם ונעשה ונקיים תורת משה עבדו ועבדיו  

הנביאים והגם שבצרתם לו צר השם יתברך מקרקר קיר בכל העולמות ובכל הרקיעים ובועט בכל 

. אמנם הוא כב"י מנחם את עצמו שעל ידי זה ישובו ישראל  הרקיעים ומוריד שני דמעות לים הגדול

ויהיה לנו לב טהור ורוח נכון יחדש בקרבנו ועל זה מנחם את עצמו כביכול שישובו אליו בתשובה. 

ועל זה הזהיר על ידי עבדיו הנביאים ונתן כח ורשות לנבוכדנצר הרשע להחריב בית אלהינו, היינו  

הנביאים כאשר עשה דריוש השני ששלח את עזרא ללמד העם  באופן שיקיימו תורת משה ועבדיו

תורה ומצות ואפילו אם לא יצוה על כל פנים יניח את ישראל לקיים תורה ומצות ובודאי מכובד הגלות  

ומחורבן בית אלהינו ישראל עם קדוש היו שבים להשם יתברך. אמנם לא עשה כן נבוכדנצר הרשע,  

רה וישתחוו לצלם ושלא יעשו תשובה כמבואר במדרש איכה על  רק שגזר על ישראל שיעבדו עבודה ז

יגענו ולא הונח לנו, נבוכדנצר שחוק עצמותיו צוה לנבוזראדן אלההון דאינון מקבל   (איכה ה, ו) פסוק

בעלי תשובה הוא וידו פשוטה לקבל שבים כיון דאת כביש להון לא תשבקינן דיצלון דלא יעבדון  

וההוא גברא נחית בשחור אפילה אלא לא תהא מפלי עלון כיון דכביש תיובתא ואלההון ירחם עליהון 

יתהון כד הוה קאים חד מנהון הוה נסיב ליה ומפסג ליה אברים אברים טריף ליה קומיהון ואינון 

 :מהלכין בעל כרחיהן שלא בטובתהון עד כאן לשון המדרש, וגם גזר על בני המלך להגאל בפת בגם

  
Miracles 4The Rules of    והנה אחר שנבוכדנצר הרשע גזר ומנע את ישראל מלעשות מצות

הבורא ברוך הוא אזי השם יתברך מקרקר קיר על צרות ישראל אחר שנבוכדנצר הרשע וכן כל  

הרשעים מייסרין אותם ובצרתם לו צר. וזהו המחשבה שעל ידי יסורין יעשו תשובה לא נגמרה, כי  

שראל ממצות הבורא ברוך הוא שישובו וכביכול קורא ה' למספד אדרבה רשעים הללו מבטלין את י

על צרת ישראל ויסורין שלנו כיון שלא נגמרה מחשבת הבורא ברוך הוא שישובו ישראל ושנית  

כביכול מוריד ב' דמעות לים הגדול על שאין עושין ישראל מצות וכופין את ישראל לעשות עבירות 

ם בהם באומות העולם הצרים לישראל עבור ב' דברים. אחד,  נגד רצונו יתברך שמו והשם יתברך נוק

עבור יסורין שמיסרין ומצירין לישראל כיון שאין מניחין את ישראל לעשות תשובה. ונבוכדנצר וכל  

הרשעים כפו ישראל לעשות עבירות ונוקם בהם ופורע עבור שמצירין את ישראל ונחרב בית המקדש. 

עבור כפייתם עושין עבירות נגד רצונו יתברך שמו ועבור אלו  וטעם שני, נוקם בהם עבור שישראל 

 :שני דברים נוקם מצרי ישראל

  
The Rules of Miracles 5   ,וזה הוא האל הנפרע לנו מצרינו והמשלם גמול לכל אויבי נפשנו

כלומר האל הנפרע לנו מצרינו שעושין לגופים של ישראל יסורין וצרות וידוע אויבי נפש נקראים 



 

אותן שאין מניחין נפשות ישראל לעשות מצות הבורא ברוך הוא וברוך שמו. וזה הוא משלם גמול  

ני שמצירים לנפש שכופין את הנפש לעשות עבירות ואין מניחין  לכל אויבי נפשינו, הוא מטעם ש

לעשות מצות הבורא יתברך שמו כמ"ש. ויתורץ קושית הרמב"ם בספר המדע והרמב"ן, למה נענשו  

מצירי ישראל כגון פרעה ונבוכדנצר הרשעים ויתר רשעים כיון שהשם יתברך צוה אותם. ומצאתי כן  

ל פסוק כרמי שלי לפני האלף לך כו' עיין שם וביתר מקומות  ע (שיה"ש ח, יב) במדרש שיר השירים

בשיר השידים. ועוד טעם אחר שנענשו מצירי ישראל והוא קרוב לטעם הראשון, כי אם היה כונת  

הרשעים במה שמצירין ובמה שהחריב נבוכדנצר הרשע את בית המקדש אם היה כונתו רק לקיים  

רק כונתם היה שזדון לבם השיאם ורגליהם לרע ירוצו   מצות הבורא ברוך הוא אפשר לא היו נענשין,

וכל כונתם היה רק להרע ואלולי שהשם יתברך גוזר זה גם כן היו עושין רע ומייסרין כי דרכם כסל 

למו ורגליהם לרע ירוצו ולכן נענשו כיון שכל כונתם לא היה לעשות רצון יתברך שמו. רק כונתם היה  

לכן השם יתברך נוקם בהם. אמנם ב' טעמים הנ"ל הוא דבר אחד. לעשות רע וליסר ולהרע את ישראל  

שבאם היה כונתם לעשות רצון הבורא ברוך הוא וברוך שמו בודאי היו מניחים ישראל לעשות תשובה  

ולא היו כופין לישראל לעבור על מצותיו, כי כן רצון הבורא ברוך הוא וברוך שמו שעל ידי יסורין  

כונתם לעשות רצון הבורא ברוך הוא וברוך שמו בודאי היו עושין  יעשו תשובה. ועוד שבאם היה

 :בבושה ואימה וביראה ולא בחירופין וגדופין כדרך שעשה נבוכדנצר הרשע בחורבן בית המקדש

  
The Rules of Miracles 6 עטרה מעל ראשו. והנה לולי צוואת   למשל המלך שצוה לעבדו שיקח

המלך הלוקח עטרה מהמלך מעל ראשו חייב מיתה אפס כיון שצוה המלך כן ליקח עטרה מעל ראשו  

רשות לו ליקח. אמנם כיון שהוא עושה בזיון המלך היה לו לעשות באימה ויראה והיה לו לצער את  

ששמח בתקלת המלך ורצונו וחפצו  עצמו על בזיון המלך ולא בשמחה ובטוב לבב והעושה כן הדברים 

בתקלת המלך ונראים דברים שרצונו לעשות הכל נגד המלך והמלך נוקם בו. כן הדבר הזה, שישעיה 

הנביא ע"ה וירמיה הנביא ע"ה התנבאו שיחרב בית המקדש בעונותינו וליטול עטרת ראשינו היה  

ורבן בית המקדש שמחריבין למחריבו להחריב אותו באימה ויראה ושיצערו המחריבים את עצמם בח

בית האל כדרך הנוטל עטרה מעל ראש המלך בצווי המלך והם לא עשו כן כי אם חרפו וגדפו ושמחו  

בחורבן בית ה' אלהינו וראוי לעשות נקמה בהם ולקעקע ביצתן עבור ששמחו בתקלת המלך ובחילול  

יה כונתם לעשות רצון  השם ובקלון מלכות שמים ויותר שחרפו וגדפו בהן נראין הדברים שלא ה

הסגיר ה' ביד  (איכה ב, ז) הבורא יתברך שמו, רק נגד רצונו ברוך הוא. ובמגילת איכה נתבאר על פסוק

אויב חומות ארמנותיה קול נתנו בבית ה' כיום מועד כו'. וביותר וראוי לנקום בהם כשמצירין את  

. והנה אם העבד אוהב את המלך  ישדאל, כי כשהמלך מצוה לעבדיו ליסר את בנו שהולך לתרבות רעה

אזי עולה במחשבתו, כי המלך יש לו צער כשמייסרין את בנו וגם לעבד ראוי לצער בצער המלך והיה  

לו לעבד לצער את עצמו כשמייסד את בן המלך. אכן אם העבד שמח כשמייסר את בן המלך נראה  

ם כיון שהוא שונא המלך,  שהוא שונא להמלך ומשמח את עצמו בתקלת המלך ראוי להמלך לנקום בה

כן הדברים, כשהשם יתברך מסר את ישראל עמו ביד הרשעים לייסרם היה לצער את עצמו בצרות  

השכינה כביכול כי עמו אנכי בצרה ובכל צרתם לו צר. ולא כן הרשעים נבוכדנצר ופרעה וכל  

תפארת  הרשעים שמחים בצרת ישראל נראין הדברים שאין חפצם במלכות שמים ורוצים בצרת  

ישראל ואין כונתם לקיים מצות הבורא בדוך הוא על ידי עבדיו הנביאים וראוי לנקום בהם על 

שמייסרין את עמו בני ישראל אשר בך אתפאר, ודמות יעקב חקוק מתחת כסא כבודו. וגם לפרעה 

הרשע היה תחלת כונת הבורא ברוך הוא בגלות מצרים להסיר זוהמת חטא אדם הראשון כמו שמבואר 

כתבי האר"י ז"ל ואלשי"ך הקדוש. ואם כן היה לפרעה שלא למנוע את ישראל מלקיים מצות הבורא ב

ברוך הוא כמ"ש בטעם הראשון ולבבו לא כן ידמה כי אם למנוע מישראל מצות הבורא ברוך הוא 

ומנעם מפריה ורביה ומנעם מטבילת נדה ויתר מצות כמבואר במדרשים. אם כן לא היה כונת פרעה 

קיים גזירות הבורא ברוך הוא בברית בין הבתרים ידוע תדע גו', כי אם זדון לבו השיאו לעבוד  הרשע ל 

בעם בני ישראל לכן ראוי שאל יתברך שמו ינקום בפרעה בעשר מכות דצ"ך עד"ש באח"ב ובר"ן  

 מכות על הים. וגם כפי טעם השני שהיה שמח בעבודת פרך עם בני ישראל ראוי לעשות נקמה בפרעה 



 

:  
The Rules of Miracles 7   וזה פירוש הפסוק ותתן אותות ומופתים בפרעה כי ידעת כי הזידו

עליהם, ויש כאן כמה דברים שלכאורה אין להם הבנה. א', למה נתינת טעם כי ידעת הלא כבר אמר  

ותרא את עני אבותינו במצרים. ב', מה זה כי ידעת. כי לשון ידיעה שייך על דבר הסמוי מן העין רק  

במחשבה והיה לומר כי הזידו עליהם, כי הלא היה עבודת פרך בגלוי ואין שייך לשון ידיעה. ג', הלשון  

וירא את   (דברים כו, ז) כי הזידו עליהם אין לו פירוש, והיה לומר כי ידעת כי עינו אותם כמו שנאמר

ענינו גו', וגם הלשון עליהם איננו מובן. אכן לפי דברינו יתכן התכת פירוש הפסוק ותרא את עני 

אבותינו במצרים ותתן אותות ומופתים בפרעה ובכל עבדיו גו', ולכאורה קשה קושית הרמב"ם בספר  

ם ועינו אותם המדע והרמב"ן למה נקם בפרעה ובכל עבדיו הלא קיימו גזירת הבורא ברוך הוא ועבדו

ד' מאות שנה ועיין ברמב"ן. ואמר הכתוב כי ידעת כי הזידו עליהם, כלומר שידע האל שלא היה כונת  

פרעה לקיים גזירתו יתברך שמו רק הזידו עליהם לעשות בזדון לבם. שהוא שונא לישראל וזדון לבו 

מו וראוי לנקום  לעבוד עבודת פרך בתפארת ישראל. וגלל כן מנעם לישראל ממצות האל יתברך ש

במכות ובחלאים כמ"ש אחר שמצער ישראל כיון שמנעם ממצות הבורא ברוך הוא יתברך שמו כיון  

שעיקר כונת הגלות להסיר זוהמת הנחש מחטא אדם הראשון בקיום מצות הבורא ברוך הוא והוא  

עבודת   מנעם. והשני, כיון שישראל אין עושין מצות מתרשלים כח של פמליא של מעלה שקודם שעשו

הפרך נמסרו להם רזי תורה מאבות הקדושים ומשבטי יה כמו שמוזכר בספרים וגם כפי טעם הב' 

שכתבתי שהיה שמחים בצרות ישראל, אם כן מכל זה נראה שכונתם לעבור רצון הבורא ברוך הוא 

נתם בעבודת הפרך ולא לקיים גזירות יתברך שמו. וזה כי ידעת, כי ידע האל כי הזידו עליהם, כי כו

למען זדון לבם להרע לישראל ולא לקיים גזירות הבורא ברוך הוא ולכן כיון דבזדון לבם עשו להרע  

לבני ישראל ולעשות נגד רצון הבורא ברוך הוא ראוי לנקום ולעשות בהם מכות דצ"ך עד"ש באח"ב 

 :ור"ן מכות על הים

  
The Rules of Miracles 8  ו ואת לב עבדיו למען שיתי  וזה בא אל פרעה כי אני הכבדתי את לב

ולכאורה צריכין להבין, הלא זולת כבדות לב ראוין למכות דצ"ך  (שמות י, א) אותותי אלה בקרבו

עד"ש באח"ב כמוזכר בתנא דבי אליהו ובפייט בכל המכות היה מדה כנגד מדה שהיצר לישראל. ולפי  

נצל ולומר שקיימו גזירות מה שכתבתי יתכן, שמתוך כבדות לב אין שום פתחון פה להמצרים להת

הבורא ברוך הוא. דכיון שהשם יתברך שלח על ידי משה עבדו לפרעה שלח עמי ויעבדוני, ולא רצה  

פרעה לשלוח נראה בעליל שלא רצה פרעה גזירות הבורא ברוך הוא יתברך שמו ומצותיו, אם כן מה  

כן ראוי למכות הללו. וזה  ששעבד בעמו בני ישראל, כי אם בזדון לבו לענות את עם בני ישראל ול

שיעוד הכתוב כי אני הכבדתי את לבו למען שיתי אותותי אלה בקרבו, שלא יהיה פתחון פה למצרים  

לומר, כי עבור גזירות הבורא ברוך הוא ענו את ישראל שהרי מיד פרעה בהתחלה אמר מי ה' ולא רצה 

י קהלתינו בגמרא  לשלוח ולקיים מצותיו. ועל פי זה יבואר מה ששאל איש אחד מתושב

שלש שבועות השביע לאומות העולם שלא ישתעבדו בהן בישראל יותר מדאי. ושאל   (.קיא) בכתובות

'. ולפי מה שכתבתי אותי, כי תיבות בהן אין לו פירוש והוה ליה למימר שלא ישתעבדו בישראל כו

יתבאר, כלומר שלא ישתעבדו בהן בישראל תיבות בהן פירוש לצורך עצמן, כלומר שלא ישתעבדו  

בישראל רק לקיים מצות הבורא ברוך הוא שצוה שיהיה ישראל בגלות ואז לא יהיה בודאי יותר מדאי 

אותו יותר מדאי.   כאשר כתבנו לעיל, כי המכה בן מלך ואוהב למלך ויש לו צער מההכאה אינו מכה

וזה בהן לצורכיהן, כי בהן פירוש לצורכן, ופירוש בהן כמו להן שפידשו לצרכן גם בהם פירושו  

לצרכן לא לקיים גזירות הבורא ברוך הוא. וכן הוא בתיקוני הזוהר בראשית ירא בושת ס"מ וכל כת  

 :דילהון עיין שם בתיקון שהשם יתברך השביע אותן שינהגו כבוד בישראל

  
The Rules of Miracles 9  ואפשר זה היה דעת הרמב"ן שכתב הא שהעניש את האומות העולם

כי גר יהיה זרעך וזה לשונו, אף על פי   (בראשית טו, יג) וזה לשון הרמב"ן פרשת לך לך על פסוק

שגזרתי על זרעך להיות גרים ועבדים, אף על פי כן אשפוט את הגוי אשר יעבודו ולא יפטרו בעבור  



 

ו גזרתי כו' אשר אני חפצתי מעט והמה עזרו לרעה וכן הוסיפו במצרים להרע לישראל, כי  שעש

השליכו בניהם ליאור וימררו את חייהם עד כאן לשונו עיין שם שהאריך. והנה לכאורה קשה על דברי  

הרמב"ן, כי הגם שהוסיפו להרע לא היה נענש רק על התוספות ולא על הרעה בעצמו. אפס לפי מה 

י יתבאר, כי עבור התוספות הרעה נראה בעליל שהרעה בעצמו לא עשה לקיים גזירות הבורא שכתבת

ברוך הוא וברוך שמו, רק זדון לבם השיאם ששונאים את ה' וישראל המה וראוי לענוש על הרעה  

בעצמו. וזה ראה ראיתי את עני עמי במצרים ואת זעקתם שמעתי מפני נוגשיו כי ידעתי את  

, והיה לו  ולכאורה אין להפסוק פירוש. א', מה ואת צעקתם שמעתי מפני נוגשיו (, זשמות ג) מכאוביו

לומר ואת צעקתם שמעתי מפני עניים או מכאובם, כי הרחמניות על עניי עמו בית ישראל. ב', מה כי 

ידעתי, הוה ליה למימר כי ראיתי את מכאוביו, כי ידיעה שייך בדבר הנסתר ובדבר הנגלה שייך ראיה.  

כה אותם כיון שגזר  אכן לפי דברינו יתכן שקשה למה שמע צעקתם ואמר לו והכית את מצרים, למה י 

עליהם שעבוד וגם צעקה על דבר שלא כדין וזה היה גזירה ולא שייך צעקה. לכן אמר מפני נוגשיו 

שהם כוונו להרע את ישראל לא לקיים גזירת הבורא ברוך הוא לכן עשה נפלאות בקרב מצרים ויכה  

כאוביו, כלומר השם  בעברתו כל בכוריהם וישפוט אותם בדצ"ך עד"ש באח"ב. וסיים כי ידעתי את מ

יתברך יודע את מכאובי בני ישראל לא לקיים גזירותיו עשו מצרים כי זדון לבם השיאם לשנוא את ה'  

ועמו בני ישראל לכן שלח בו אפו כו' ופדה בששון ובשמחה מעבדות לחירות. ועכשיו בגלות המר הזה 

אנו נפלאות ויאיר עינינו  יוציאנו מהרה מעבדות לחירות ויקוים בנו כימי צאתך מארץ מצרים אר

 :במתיקות תורתינו הקדושה אמן סלה

  
The Rules of Miracles 10 ונבאר מאמר הגדת  ( שמות ג, י.' )בפסוק לכה ואשלחך אל פרעה וגו

כל בכור בארץ מצרים, אני ולא מלאך אני ה' אני הוא ולא אחר. דלכאורה קשה למה   ליל פסח והכתי

מכות בכורות היתה על ידי הקדוש ברוך הוא בעצמו וכל תשעה מכות הקודמין היתה על ידי שליח.  

אמנם באמת נבאר דבאמת מאתו לא תצא הרעה כידוע. רק הכל טובות וכאשר יפקחו עינינו לראות  

גיע לרשעים עצמם מחמת ההכאה שהכה השם יתברך אותם יראה בחוש התועלת  גודל התועלת המ

הגדולה, רק הרשעי האומות עצמם באמת אין להם לב להבין ערלי לב ומטומטמין הם להבין התועלת  

המגיע להם בהכאה, ואלמלא היה להם לב להבין היה להם להתלהב ולהשתוקק ולכסוף באהבה עזה  

רוב חיבה תשוקה וחמדה לחסות בנועם ה' על ידי ההכאה זו דידוע על  וחמדה לקבל ההכאה באהבה וב

ידי הכאות מצרים נתגדל ונתקדש שמו הגדול והקדוש בעולם אשר לא נודע עדיין ונתגלה אמיתות  

מציאותו והוא הבורא ברוך הוא המשגיח אמיתי ואז החל העם לדרוש בשמו הגדול וקרבו את ישראל  

מחמת שראו כי הוא רב ושליט ובידו לגדל ולחזק לכל. וכן בכל   לאביהם שבשמים בעזיזא רחימא

הכאות רשעים נתגדל ונתקדש שמו הגדול כמה יש לכסוף ולהשתוקק לזכות זה שעל ידי יתגדל שמו 

הגדול ושאני גודם לזה מה נחמד ונעים ומה מתוק לחיכי וערב עלי כל הכאות ויסורים שעל ידי יתגדל  

מנם האומות הם ערלי לב ועיניהם סתומות ולבם אטום להבין גודל  ויתקדש שמו הגדול בעולם. א

טובות שיוכל להגיע להם על ידי הכאות האלה. לא כן אם דבד כזה היה אירע לנו אזי ברוב שכלינו  

אשר ניתן לנו מאת אדון כל ואנחנו מבינים באמת תכלית הדבר ופעולת כל דבר היינו מקבלין ברוב  

סורין כדי שעל ידי ההכאותינו האלו יתגדל שמו של בוראנו בורא הכל  תשוקות וחמדה כל המכות וי

שאמרו תלמידיו של רבי  (:ברכות סא) ואנחנו עומדים ומצפים מתי יבא לידינו. כמו שאמרו חכמינו ז"ל

עקיבא עד כאן. אמר להם בכל יום ויום הייתי מצפה מתי יבא לידי כו', כי זה עיקר מגמת לבבנו ותאות  

נפשינו וחמדת כליותינו למסור את נפשותינו ורוחינו ונשמותינו בשביל אהבת בוראינו בורא הכל ומה  

בא באש הן לבא במים בשביל שעל ידי  ידידות וחביבות וערבים כל היסורים וכל המכות עלינו הן ל

המכות יתגדל ויתקדש שמו הגדול כאשר אנו רואים וכל מכה ומכה ועינוי אשר עושים להם הוא מזור  

להם ולתרופה ויפרחו מהמכות הללו ומתענגים בהם ויגילו וישמחו לעשות רצון קונם ומצפים מתי יבא 

חמורים בשרם ולבם אטום ואין מבינים  אליהם עוד יסורים וזה חמדתם. אמנם האומות אשר בשר

הטובות שמגיע להם מהמכות הללו אמנם באמת ההכאות הללו כל מכה הוא טובה כפולה ומוכפלת  

שעל ידי הכאות מצדים נתגדל שמו הגדול והקדוש ולהכי מכת בכורות היה על ידי הבורא ברוך הוא 



 

ומחמת יציאת מצרים נתגדל שמו  בעצמו, כי היא היתה העיקר הגורם יציאת מצרים לבני ישראל 

הגדול נמצא המכה הזאת היתה עיקר שגדמה קדושת שמו הגדול והקדוש יתברך שמו בעולם להודיע 

שאל אחד לכולנו והוא רב ושליט. ולהכי זאת המכה היתה טובה גדולה להאומות שעל ידי שהכו בזה 

ו, כי זה המכה לא היתה רעה המכה נתגדל קדושת שמו הגדול ולהכי היתה על ידי השם יתברך בעצמ 

רק טובה וגם להאומות היתה טובה שהמצרים הם נעשים כלים שעל ידם נודע מציאות הבורא ברוך  

הוא וכיון שהמצרים הם הגודמין והכלים שיתקדש ויתגדל שמו הגדול הוא טובה להם. ולכן מכות  

ומאתו לא תצא הרעות רק   בכורות היתה על ידי הקדוש ברוך הוא בעצמו, כיון שהיתה טובה למצרים

טובות, מה שאין כן מכות הקודמין היה על ידי שליח כי הם לא היו גורמים קדושת שמו הגדול כל כך  

 :והיתה מכה אשר לא הגיע מאתה טובה למצרים ומאתו יתברך לא תצא הרעה להכי היה על ידי שליח

  
The Rules of Miracles 11 בארץ מצרים, אני ולא מלאך.  וזה מאמרינו בהגדה והכתי כל בכור

וכדי שלא תקשה על מה היה מכת בכורות על ידי השם יתברך בעצמו אשר מאתו לא תצא הרעה.  

מסיים, דבאמת מכה זו היתה טובה גדולה למצרים שעל ידי המכה נתגלה, כי אני ה' אני הוא ולא אחר, 

יתברך היש טובה גדולה מזו   ונמצא על ידי מכה זו נתגדל שמו בעולם והמצרים כלים לקדושת שמו

 :ולכן היתה על ידי הבורא ברוך הוא בעצמו אדון הכל

  
The Rules of Miracles 12 כשחלה ר'  (: קיח ) ועל פי זה נראה לבאר אמרו במסכת פסחים

שלחו לו אמור ב' או ג' דברים שאמרת לנו בשם אביך. שלח להם הללו את ה' כל גוים   ישמעאל בר"י

אנסים ונפלאות דעביד בהדייהו. וכל שכן אנן   (תהלים קיז, א) מה עבידתייהו, אלא הללו את ה' כל גוים

דגבר עלינו חסדו. ולכאורה דברי רבותינו נעלמים מה"ת לומר שכונתם היה שאומות יודו אנסים  

או הנסה אלהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי,  (דברים ד, לד) לאות שעשה להם. הלא מקרא כתובונפ

ובזה עיקר הבטחתינו שהבורא ברוך הוא מראה לנו גודל אהבתו ותשוקתו לעמו בני ישראל דבכל דור  

לו  ודור עושה לנו נסים. ונראה, דעיקר תכלית כל הנבראים לעבדו ולהללו לשמו ולכבודו בראן ואפי

בהמות וחיות וצמח אדמה נבראין שיאכלם אדם שיהיה לו כח לעבוד השם יתברך. והנה כל אחד מבני 

ישראל נהרג על קידוש השם ושמח מאוד שיזכה שיתקדש שם שמים על ידו. והנה כשהקדוש ברוך  

הוא עושה נסים ונפלאות לישראל ונוקם בצריהם באומות העולם היו ראוים לאומות העולם להללו  

שבחו שהם כלים שנתגלה אלהותו בעולם ושיתקדש שם שמים על ידם אם היו מקבלין עליהם ול

באהבה וראוי להם לשמוח. אמנם טח עיניהם מראות ואטום לבם להבין הטובה וזה דרכם כסל למו  

ולא יחפוץ הכסיל בתבונה. אמנם לעתיד לבא אשר יפקח ה' עיני עורים ויפקח ה' לבבם הערל ויחפצו  

בית יעקב לכו וגו' ונלכה בארחותיו, אז יהללו את   (ישעיה ב, ה) וד ה' כמו שהבטיח לנו הנביאכולם לעב

ה' שמו הגדול על הנסים שעשה לישראל בהדייהו, כלומר עם אומות העולם, רק שהם היו כלים  

 :שיתקדש שמו הגדול

  
The Rules of Miracles 13   וזה הללו את ה' כל גוים דעביד ניסא לישראל בהדייהו, כלומר עם

אומות העולם רק שהם היו כלים שנתגלה מדת הגבורה ונוקם בצרינו כל שכן אנסים ונפלאות שנתגלה 

בעולם אלהותו עלינו כמו ביציאת מצרים שהיה חסד וטוב לישראל וסיסרא וסנחרב על התגלות  

דייקי בלשונם מלת בהדייהו, כלומר עמהם עושה הנסים לישראל   אלהותו והיה חסד לישראל. ולהכי

פירוש על ידם ולהכי לא אמר דעביד להו, כי להו היה המשמעות שעושה להם נסים ונפלאות ובאמת 

חלילה לומר כן. והנה אם האומות העולם היו כלים לקדושת שמו הגדול יתברך למדת הגבורה אשר  

דושת שמו יתברך. וכל שכן אנן שאנחנו כלים לקדושת שמו  נוקם בהם ראוי לשבחו שהם כלים לק

יתברך במדה שהראה לנו חסדו וטובו כל שכן דראוי לשבחו שאנחנו נעשים כלים שבחסדו נתגלה 

אמיתת ומציאות הבורא ברוך הוא. וזה מאמר כל שכן אנן דכי גבר עלינו חסדו על ידי נסים ונפלאות  

י על ידי החסד שאוהב אותנו ונפרע לעולם לאומות העולם  נתגלה ואמת ה' לעולם. ומפרש הכתוב כ



 

נגרום ואמת ה' לעולם, כלומר שנתגלה על ידם אמיתות אלהות שהוא רב ושליט ולית אתר פנוי מיניה 

 :ובעבור זה הללויה

  
The Rules of Miracles 14   ויותר יש לפרש על ואמת ה', שידוע מה שאמרו חכמינו ז"ל על

ך את הרשום דבר אמת, שהחסד הוא האמת שלו שחפץ בו והנקמה הגם שהקדוש  הפסוק אבל אגיד ל 

ברוך הוא עושה איננו חפץ בו. והדבר שחפץ בו נקרא אמת והדבר שאין חפץ בו אין נקרא אמת שאין 

חפץ בו. ולכן אנן שאנחנו כלים לקדושת שמו לחסדו לכן אמר ואמת ה' לעולם, כלומר לאמיתת שמו, 

במבול כר'  (.ר"ה יב) ור זה הללויה. ועתה הגיע עת דודים במה שאמרו חכמינו ז"לדהיינו לחסדו ובעב 

אליעזר ולתקופות כד' יהושע חכמי אומות העולם אף למבול כר' יהושע, כי לכאורה אין לו הבנה כיון  

אותן חכמים מי שהוא נגד דת תורתינו   שאומות העולם מונין שלא כדעת חכמי ישראל למה קוראין

הקדושה שלמה המלך קראו כסיל ואויל. אמנם לפי דברינו יבואר על נכון, דהשם יתברך נוקם באומות  

העולם ועושה בהם נפלאות זה חסדם שהמה נעשים כלים שיתקדש שמו יתברך על ידם שבחייהם לא 

ם גדולה הם מקטינים את עצמן ותולין  נתקדש בשום פנים שם שמים על ידם ואצל ישראל כשנותן לה

הגדולה בבעליו ומהללים את הבורא שמו יתברך כשהוא משפיע לנו טובה הוא החסד ואצל אומות 

העולם הוא החסד כשהשם יתברך נוקם בהם ונעשים כלים שיתקדש שמו ברבים מה שלא נעשו על 

חסד והטובות לישראל וזה  ידם בחייהם. ונודע שבתשרי נתגלה מדת המשפט. ובניסן נתגלה מדת ה

במבול שאז היה מדת המשפט כר' אליעזר בתשרי, שאז היה מדת המשפט. ולתקופות כר' יהושע בחסד  

כמאמר המנהג עולמו בחסד. וזה כר' יהושע בניסן, כי בניסן נתגלה החסד חכמי אומות העולם שרוצים  

ט שלהם הוא החסד שלהם שיתקדש שם שמים על ידם אף במבול שהיה משפטו הוא חסד שמדת המשפ 

שיתקדש שם שמים על ידם. וזה כדבי יהושע שבניסן מתגלה החסד. וזה למבול כר' אליעזר. ומדויק  

תיבות למבול. דלכאורה למבול אינו מוזכר לא בדברי ר' אליעזר ולא בדברי ר' יהושע, רק לבריאות  

ומר לשנים כר' אליעזר כמו העולם וללידות האבות ולגאולה העתידה במהרה בימינו אמן והיה לו ל 

שמפורש במשנה באחד בתשרי ראש השנה לשנים. ולפי דבדינו מדויק היטב. והשם יתברך ישפיע לנו  

 :חסד ודחמים ושמחה וטובה וברכה וחיים ושלום במהרה בימינו אמן סלה

  
The Rules of Miracles 15 הפסוק לכה ואשלחך אל פרעה. דידוע מה שכתוב בלקוטי   וזה כונת

תורה בשם האר"י ז"ל, לכה ואשלחך אל פרעה, כי השליחות ששלח השם יתברך את משה רבינו היה  

בו טובה ורעה טובה לישראל ורעה למצרים ומאת ה' לא תצא הרעה, להכי נגד הרעה שמגיע  

גיע מהשליחות אמר השם יתברך על זה  משליחות אמר לכה, כלומר לך מדעתך. ונגד הטובה שמ

ואשלחך אני משלח אותך עד כאן עיין שם. ועל פי זה יבואר תשובת משה רבינו ע"ה ואמר מי אנכי כי  

אלך אל פרעה, כלומר וכי אני אהיה גורם לרעה למה לי זה להיות גורם לרעה כאדם שמדבר ואתה  

כי להיות גורם לרעה. גם לי אינו נאה אינך רוצה לעשות רעה ואותי אתה שולח לעשות רעה מי אנ

ויאה לעשות רעה. והשיב לו השם יתברך ואמר באמת לא יהיה כן כאשר אתה מחשב, רק באמת כי  

אהיה עמך, אני בעצמי אהיה עמך על כל השליחות, כי אין בהכאות הללו שום רעה, אדרבה טובה 

אנכי שלחתיך, על השליחות ולא גדולה היא למצרים ההכאות שאכה אותם. ומפרש וזה לך האות כי 

תלך בעצמך. כי בהוציאך את בני ישראל ממצרים תעבדון את האלהים על ההר הזה. ונמצא שגורם על  

ידי מכות הללו קדושת שמו הגדול שיקבלו ישראל את עול מלכות שמים והם יגרמו לזה וזה טובתם, 

טובות אפילו למצרים שהם הם    רק שכעת הוא מכות ורעות למצרים, אבל אחר כך אלו המכות יהיו

יהיו הכלים שעל ידם יתגדל ויתקדש שמו הגדול ברבים, רק שכעת הוא רעה ואחר כך יהיה טובה.  

וכבר רמזתי הרבה פעמים שכל דבר שהוא אחר זמן נקרא אהי"ה ודבר שהוא עכשיו נקרא הוי"ה  

לים שיתגדל ויתקדש שמו  ברוך הוא. וזה כי אהי"ה עמך, שאחר כך יהיה טובה אפילו למצרים שהם כ

הגדול והקדוש ברבים שתנתן תורה על ידי הנס וזה לך לאות וגו' תעבדון את האלהים, כלומר שיהיה  

 :קידוש השם

  



 

The Rules of Miracles 16 היוסר גוים הלא יוכיח המלמד אדם  ( תהלים צד, י) וזה כוונת הכתוב

דעת, כלומר כשמייסר האומות ומכה אותם לא תקשה לך הלא מאתו יתברך לא תצא הרעות, כי באמת  

המכות הללו הם טובות גדולות להאומות, כי המכות הללו גורמים שמלמד לאדם דעת ויודעין שיש  

עת אמיתות מציאותו. והשם יתברך  בורא אחד והוא רב ושליט לכל. וזה טובה גדולה שהם גורמים ידי

ברוך הוא ברחמיו ישפיע עלינו חסד ורחמים וחיים ושלום ושמחה ויאיר עינינו במתיקות תורתינו  

 :הקדושה אמן סלה

  
The Rules of Miracles 17 וירא ישראל את היד  ( שמות יד, לא) ועל פי זה נראה לפרש הפסוק

ה' ויאמינו בה' ובמשה עבדו. ולכאורה מה אשר עשה   הגדולה אשר עשה ה' במצרים וייראו העם את

ה' במצרים, הלא עיקר היד הגדולה בקריעת ים סוף, והיה לו לומר אשר עשה ה' בים סוף. ועוד את  

היד החזקה מבעיא ליה כמו שנתבאר. ולפי דברינו יתבאר על נכון, כי זה הדבר היה חסד גדול למצרים  

ך הגדול והיו העם יראים את ה' מפחד ה' ומהדר גאונו וידוע  שהם הכלים שעל ידם נתקדש שמו יתבר

כי יד החזקה הוא משפט. ויד הגדולה הוא חסד. וזה וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה ה' 

במצרים, כלומר החסד אשר עשה ה' במצרים שהחסד הוא היד הגדולה. ומפרש איזה חסד היה 

שויראו העם את ה', שהיו כלים שיהיו העם יראים  למצרים, ואמר הכתוב שהחסד הוא שהם היו כלים

את ה' ויאמינו בה', כלומר שהיו כלים להאמין בה'. והנה מי שהוא במדריגה גדולה אין צריך להאמונה 

ושיראו עדות של נסים ונפלאות כאשר ביארנו כמה פעמים, כי מי שיש לו שכל גדול רואה בחוש  

מי שיש לו מוחין קטנים צריך לנסים ונפלאות כדי    השכל מציאות הבורא ברוך הוא יתברך שמו,

  :להאמין בבורא ברוך הוא יתברך שמו ולירא מפניו
The Rules of Miracles 18   ועל פי זה מתורץ הדקדוק וירא ישראל את היד הגדולה כו' ויראו

אמר ישראל, ואחר כך העם. אפס לפי מה שכתבתי יתבאר, כי ידוע כי  העם את ה' גו', למה בתחלה 

ישראל הם האנשים הצדיקים אשר להם שכל גדול והעם הם האנשים פשוטים אשר להם שכל קטן. 

וזה וירא ישראל, המה אנשים אשר להם שכל גבוה אשר אין צריכין להאמונה ושיראו נסים ונפלאות  

ם בקריעת ים סוף, רק שהם ראו את החסד שהיה למצרים מה שהם נמצא לגבייהו לא היה חסד למצרי

כלים לנסים ונפלאות, כי העם אשר המה קטני שכל המה צריכין להאמונה ושיראו נסים ונפלאות  

אותם העם גם כן יראו ופחדו את ה' ויאמינו בה'. נמצא היו המצרים כלים שהעם שהמה בקטנות השכל 

דם המרומז ביד הגדולה. ועל פי זה יובן הלשון וירא ישראל את היד  יראו את ה' ויאמינו בה', וזה חס

הגדולה אשר עשה ה' במצרים. ויראו, לכאורה אין לו הבנה, כי הלשון וירא מורה שהמה ראו ואחרים  

לא ראו ובאמת כל מי שהיה אצל קריעת ים סוף ראו היד הגדולה אשר עשה ה' והיה שייך למימר ויהי  

וייראו העם את ה'. אבל לפי דברינו יתכן, כי רק ישראל הבינו החסד אשר עשה   כי עשה ה' יד הגדולה

 :ה' במצרים מה שיראו העם את ה' כאשר כתבנו. ואפשר וירא הוא לשון הבנה

  
The Rules of Miracles 19   ונראה שמה שזכו המצרים לקדושת שמו הגדול יתברך שמו כל כך

עבור שבמצרים נתגדל יוסף ועלה לגדולה, הגם שהיה זה לכבוד עצמם לא לכבוד הצדיק, אף על פי כן  

כיון שבסיבתם נתגדל יוסף הצדיק זכו שעל ידי מפלתם וטביעתם בים סוף נתקדש שמו הגדול. וזה מה  

והגדתם לאבי את כל כבודי במצרים, וכי דרך הצדיק להתפאר   (מה, יגבראשית ) שנאמר בפרשת ויגש

את עצמו בכבוד. רק כך אמר יוסף, כיון שיש לו ליוסף הצדיק כבוד במצרים היה מובטח שזה יהיה 

כן ) כלי שיתקדש שם שמים ואם יענו את בני ישראל יתקדש שמו הגדול במפלתן ובטביעתן בים סוף

ואם כן לא יפחד וידאג יעקב בירידתו למצרים , כי  (אלהינו לעיני כל חי אמן סלהיתגדל ויתקדש שמך בנו ה' 

יתקדש שמו הגדול באם יענו את בני ישראל יתקדש שמו הגדול במפלתן ובטביעתם כן יתגדל ויתקדש 

 :שמך בנו ה' אלהינו לעיני כל חי אמן סלה

  
The Rules of Miracles 20 כמורדיא דלברות למימרא דבחדא  וי וכו'.ו דויזתא צריך לממתחיה

זקיפו אזדקיפו. ולכאורה מה חילוק אם בחדא זקיפו או בעשרה. ונראה דבזה יבואר כמה מאמרים ממה  



 

דאמרו בחלק דף צ"ה מבני בניו של סיסרא למדו תורה בירושלים. מבני בניו של סנחרב למדו תורה  

תורה בבני ברק. ואף מבני בניו של אותו    ברבים ומאן נינהו שמעיה ואבטליון מבני בניו של המן למדו

הרשע נבוכדנצר ביקש הקדוש ברוך הוא להכניסן תחת כנפי השכינה אמרו מלאכי השרת רבונו של  

עולם מי שהחריב את ביתך ושרף היכלך תכניס תחת כנפי השכינה, היינו דכתיב רפאנו את בבל ולא  

קטנים למה זכו לזה שמבני בניהם למדו תורה   נרפתה. והנה צריכין להבין וכי סנחרב והמן היו רשעים

ברבים ונבוכדנצר הרשע אמרו מלאכי השרת שלא להכניס מבני בניו תחת כנפי השכינה. והנראה, 

תהלים  ) הללו את ה' כל גוים שבחוהו כל האומים (:פסחים קיח) דהלא כבר ביארנו על מאמר חכמינו ז"ל

עבידתייהו, ודרשו חכמינו ז"ל אנסים ונפלאות דעביד בהדייהו. והקשינו  גוים ואומים מאי  (קיז, א

באיזה מקום מצינו שהשם יתברך ברוך הוא עשה נסים ונפלאות לאומות העולם. וכתבנו שם שזה היה 

חסד שלהם מה שהשם יתברך עשה בהם נקמות ופרע להם אשר הצירו והעיקו לישראל והיו הם כלים  

שם שביארנו דבר זה באריכות. והנה המן שרצה להשמיד ולאבד את כל    שיתקדש שמו הגדול ועיין

היהודים והשם יתברך נקם בו ותלו אותו ואת בניו על העץ והיה הוא כלי שיתקדש שמו יתברך הגדול.  

ולכן כיון שהיה כלי שיתקדש שמו ברבים ולכן זכה שיצא ממנו בני ברק שלמדו תורה ברבים. וכן  

בו נקמה ולא יצא מחשבתו הרעה לפועל. והיה כלי שיתקדש שמו הגדול  סנחרב שהשם יתברך נקם  

יתברך ובאלו האותות שספרו קדושת שמו יתברך יצא ממנו ר' מאיר. אבל נבוכדנצר הרשע שהחדיב  

את בית המקדש ולא יצא ממנו קדושת יתברך שמו ולכן לא זכה שיצא ממנו איזה צדיק ונמצא המן עם 

דול היה עליות מכח האותות שספרו העולם נסים מקדושת שמו יתברך  בניו שנתלו ונתקדש שמו הג

נתעלו ונתקלסו באחדות הבורא ברוך הוא ולמדו תורה ברבים ונתעלו באחדות הבורא ברוך הוא. וזה  

וי"ו דויזתא צריך למימתחיה למימרא דבחדא זקיפו איזדקיפו, כלומר שנתרוממו ונתעלו באחדות 

עלו בחדא, כלומר באחדות, דהיינו אחדות הבורא ברוך הוא שמזרעם  הבורא ברוך הוא שנזדקפו ונת

 :למדו תורה ברבים

  
The Rules of Miracles 21 ובני אליאב נמואל  ( יא-במדבר כו, ט) וזה פירוש הפסוק בפרשת פנחס

ודתן ואבירם הוא דתן ואבירם אשר הצו על משה בעדת קרח ותפתח הארץ את פיה ותבלע אותם ואת  

ת העדה באכול האש ויהי לנס ובני קרח לא מתו. ולכאורה קשה למה כתב אצל בני ראובן קרח במו 

ובני קרח לא מתו וכן הרגיש בזה האבן עזרא. ועוד מדוע בני קרח לא מתו ובני דתן ואבירם מתו. וגם  

בזה הרגיש האבן עזרא. וכתב האבן עזרא, שרעת דתן ואבירם יותר מרעת קרח, ולא ידעתי למה.  

דלכאורה צריך להבין, על הא דכתב הקרא ויהי לנס, למה לי למיכתב וכי לא ידעינן דהיה לנס.   ונראה

ובמשנה תורה כתב, כי עיניכם הרואות את אשר עשה לדתן ולאבירם ולא כתב כלל ויהי לנס. אפס  

נראה דכך הוא הפירוש הפסוק, דמפני מה זכה קרח שבני בניו זכו לדוכן מחמת שאיתרחש נס על ידם 

נתקדש שמו הגדול ולכן זכה שבניו יעלו לגדולה וככה תיבות המקרא ויהי לנס ונתקדש שמו הגדול  

ולכן זכה שבני קרח לא מתו ועלו לגדולה. ומה שמתו בני דתן ואבירם נראה דהנה האבן עזרא כתב 

שרעת דתן ואבירם גדולה מרעת קרח. ונראה שהם הסיתו את קרח. והנה לכאורה קשה למה הקרא  

מרא קראם עדת קרח, כיון שדתן ואבירם היו העיקר. אפס נראה לי, דאדרבה שזה היה לטובת  והג

קרח כדי שיהיה לו העלייה ובניו יעלו לגדולה כיון שנקרא המחלוקת על שמו והנס והבליעה נקראת  

על שמו נמצא האותות שהוציאו ישראל בקידוש שמו יתברך היה על שם קרח ולכן זכה שבניו יעלו  

ה ויש לו עלייה כמבואר בכתבי האר"י ז"ל, נמצא היה זה לטובת קרח הגם שעיקר המחלוקת  לגדול

היה בהסתת דתן ואבירם ובעצתם הנס והבליעה נקרא על שם קרח והיה האותות של קדושת שמו  

יתברך נקרא על שם קרח. וזה פירוש הפסוק הוא דתן ואבירם אשר הצו, שהם הסיתו בעדת קרח  

קרח שהרי הכתוב מעיד בעדת קרח ותפתח הארץ, ויהי לנס. ונקרא הנס על שם  ונקרא על שמו של  

קרח לכן ובני קרח לא מתו. אבל בני דתן ואבירם שלא הורגל שמם בפי כל ישראל בבליעה שקרח  

נכנס בעובי הקורה והם הסיתו אותו לדבר זה. וכן הוא באור החיים, שהם הסיתו אותו לדבר זה והם  

 :ם זה זמנתה אסתר להמןגרמו וגם נראה שמטע

  



 

The Rules of Miracles 22 משלי כה, כא' )אם רעב שונאך וכו(. סוכה נב) והנה חכמינו ז"ל אמרו -

כי גחלים אתה וכו' והוא ישלימנו עמך, נראה הדרוש הרבה, כי המן לא היה כדאי שיתקדש שמו   (בכ

הגדול כל כך, כי זמנתה אסתד להמן ועל ידי אכילה זו שאכל אצלה נכנס בו קצת קדושה כיון שאכל  

מאכל קדושה וכן ביארנו במקום אחר באריכות לכן כתיב ויצא המן כו' וטוב לב, שזה מורה על  

ויתאפק המן, כי האיך בא להמן אריכות אפים   (אסתר ה, ט) שה וביארנו זה באריכות. לכן כתיבקדו 

וכיון שנכנסה על ידי אכילה הנ"ל בו קדושה לכן נתקדש שם שמים על ידו במפלתו ובתלייתו ומבני  

 :בניו למדו תורה ברבים כמו שנתבאר כן יתגדל ויתקדש שמו הגדול והקדוש יתברך שמו

  
The Rules of Miracles 23   ועל פי זה יתבאר מאמר. מעשה בר' אליעזר ור' יהושע ור' טרפון

שהיו מסובין בבני ברק והיו מספרין ביציאת מצרים כל אותו הלילה עד שבאו תלמידיהם ואמרו להם 

רבותינו הגיע זמן קריאת שמע של שחרית. ולכאורה מה חידוש בזה המעשה, וגם למה תנא שהיו  

ן בבני ברק מאי נפקא מינה שהיו בבני ברק או במקום אחר. וגם הלשון עד שבאו תלמידיהם  מסובי

כו', משמע שהדבר תלוי בחכמה שהגיע זמן קריאת שמע של שחרית, והיה לומר עד שהגיע קריאת  

שמע של שחרית. והנראה, כי כבר ביארנו בכמה מקומות שיש שני מיני נסים, דהיינו נסים נסתרים 

מרדכי ואסתר וחנוכה, ונסים נגלים כמו ביציאת מצרים. ועל הנסים נסתרים צריכין להאמין    כמו בימי

בכל עת ושעה שאין לך שום דבר ודבר שאין בו השגחתו יתברך שמו. והגם שהוא בטבעיות לא סר  

השגחתו יתברך שמו ואסור לתלות שום דבר בטבעי כמ"ש הרמב"ן בסוף פרשת בא וזה לשונו, אדם 

ים נסתרים שהם יסוד התורה כולה שאין לאדם חלק בתורת משה רבינו ע"ה עד שיאמין מודה בנס

שכל דברינו ומקרינו כולם נסים אין בהם טבע ומנהגו של עולם בין ברבים בין ביחיד אלא אם יעשה 

המצות ינחילנו שכרו ואם יעבור עליהם יכריתנו ענשו הכל בגזירת עליון ברוך הוא וברוך שמו כאשר  

י כבר לעיל ויתפרסמו הנסים הנסתרים וכן כתוב בפרשת בחקתי כו'. ובזה שאנו קוראין  הזכרת

המגילה בפורים, אזי נקבע במחשבותינו שכל דבר ודבר מאתו יתברך שמו ואינו שום דבר מצד הטבע.  

והנה כשאדם מדבק בזה המחשבה תמיד שהכל מאתו יתברך ואינו תלוי כלל בטבע אז כשבא ליל פסח 

ורי יציאת מצרים נתלהב האדם בקרבו ומחשבתו זכה וברורה וצלולה להאמין ולספר בנסים ומתוך ספ 

נגלים כיציאת מצרים ומחמת התלהבות אינו מניח לו לישן כל אותו הלילה של ליל ראשון של פסח  

ומחשבתו אינו נעשה עיף ויגע כל אותו הלילה ומוחותיו אינם נופלים. אבל מי שאינו משים במחשבתו  

הדברים אפילו הטבעים המה השגחה מהבורא ברוך הוא יתברך שמו אזי כשבא ליל פסח אפילו  שכל 

בנסים נגלים אינו מתלהב כל כך ומוחות שלו עייפים ויגיעים. וזה מה שאמרו חכמינו ז"ל במסכת  

מיסמך גאולה לתפלה עדיף, כי נודע בקריאת מגילה נעשה רשימה במחשבתן של ישראל   (:ו) מגילה

שכל הדברים אינן טבעים, רק הכל השגחה מאת הבורא ברוך הוא יתברך שמו ומזה בא  שיאמינו

 :התלהבות שיתלהב את עצמו בליל פסח בהגדת ליל פסח

  
The Rules of Miracles 24   והנה נודע הנס של מרדכי ואסתר בעבור שבא קידוש השם על ידם

ני ברק, כיון שנעשה קידוש השם כאשר  נתגלגל הדבר שמבני בניו של המן הדשע למדו תורה ומנו ב

ביארנו נמצא נשמת בני ברק בא מקידוש השם שספרו העולם הנס של תליית המן אשר היה בתוך  

הטבעים ובזה מאמינים שכל הדבדים אינם בטבעיים, וכיון שאדם מאמין כך אזי בליל פסח איננו מניח  

וזה מעשה בר' אליעזר ור' יהושע ור'   לו לישן כל הלילה ומתלהב כל הלילה ומחשבתו זכה וברורה.

טרפון שהיו מסובין בבני ברק, כלומר לשון מסובין שהיה מחשבתן קבועים בנשמת בני ברק, כי נשמת  

בני ברק באו מקידוש השם שנעשה בנסים הטבעים שמזה נתפרסם שכל הטבעים הוא הכל בהשגחת  

ת בני ברק ודבר שהוא קבוע בתוך הבורא יתברך שמו וזה נתפרסם ע"י תליית המן ומשם באו נשמ

מחשבתו נקרא מסובין. ומתוך שהיה בם זה בתוך מחשבותם שאין שום רב ושליט, רק הבורא יתברך  

שמו ואפילו בתוך הטבעים מלכותו בכל משלה לכן נתלהבו כל הלילה והיה מחשבתן צלולין וברורין  

 :כל הלילה לספר בנסים נגלים

  



 

Miracles 25The Rules of    וזה והיו מספרין ביציאת מצרים כל אותו הלילה, כלומר שנתלהבו

במחשבות קדושות כל הלילה. ואמרו עד שבאו תלמידיהם ואמדו הגיע זמן קדיאת שמע של שחרית, כי  

הנה ביארנו בחידושי חנוכה בקדושה שיש שלש יחודים. א', של אדנ"י שידע שמלכותו בכל משלה  

ומזה יבא שידע שהאל יכול לשנות את הטבעיים והוא נס של יציאת מצרים   אפילו בתוך הטבעיים

בעבור שהוא תקיף ובעל יכולת כולם והוא שם אלהים. ומזה יבא להשגה שיביא את העולם מיש לאין  

שיסתכל האיך שנברא מאין ליש ויסתכל בשכליות מה שהוא עד שלא נברא העולם עד שיבא לאחדות  

ת המצוחצחין אשד המה באחדות הבורא ברוך הוא הוא אחר שמאמין בכל  הבורא ברוך הוא בהשכליו 

הנסים בנסים נסתרים ובנסים נגלים ומעמיק בהן בתוך מחשבתו אז הוא משיג בשכלו אורות  

מצוחצחין אשר המה למעלה מהעולמות אשר הוא באחדות הבורא ברוך הוא וכל זה ביארנו בחידושי  

מע קבלת עול מלכות שמים שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד, חנוכה בקדושה. וזה סוד של קריאת ש

כלומר מה' אלהינו מהשגה שנראה גבורותיו ונוראותיו וגדולתו בתוך העולמות על ידי נסים ונפלאות.  

וזה אלהינו, מה שאנחנו משיגין הוא בתוך העולמות על ידי זה אנחנו באין בה' אחד באורות של 

 :מהעולמות שהוא באחדות הבורא ברוך הואאחדותו מה שהוא בצחצחות שלמעלה  

  
The Rules of Miracles 26   ,וזה עד שבאו תלמידיהם ואמרו הגיע זמן קריאת שמע של שחרית

כלומר שכבר אנחנו באים בהשגה של אחדות הבורא ברוך הוא מה שהוא למעלה מהעולמות אשר הוא  

יאת מצרים. והמבין יראה שבכאן נרמז סוד קריאת שמע קבלת עול מלכות שמים על ידי סיפור של יצ

כל השלש יחודים הוי"ה, ואדנ"י, הוא בנסים נסתרים והוא באמרם מסובין בבני ברק. וממנו נסים 

נגלים אשר הוא הוי"ה אלהים והוא יציאת מצדים וממנו לאחדות הבורא ברוך הוא אשד הוא למעלה  

וד אחד אשר הוא יחוד הוי"ה אהי"ה מהעולמות והוא הוי"ה אהי"ה. וזה הוא קריאת שמע שהוא ס 

כנודע. והשם יתברך ברחמיו יאיר עינינו בתורתו במתיקות תורתנו הקדושה להבין ולהשכיל רזין  

 :דמטמרין אמן סלה

  
"Explanations of Aggadot 1  פירוש על מאמר רבותינו ז""ל בבכורות ד' ח' ע""ב מה שהשיב

 " :ריב""ח לסבי דבי אתונא וזה לשון הגמרא

  
"Explanations of Aggadot 2  אמרו ליה האי גברא דאזיל ובעי איתתא לה יהבי ליה מאי חזי

ליה דאזיל היכא דמדלי מיניה שקל סיכתא דצה לתתאי לא עאל לעילאי עאל אמר האי נמי מתרמי בת  

עמו בית ישראל משתוקקין   מזליה. לפרש המימרא הלז וכו'.בעזר אדון כל הוא, דהכלל הוא דנשמת

לעבודתו יתברך שמו. וזה עיקר התענוג שלהם שעובדים אותו יתברך שמו ומצפים לתענוג הגדול של  

עולם הבא ואינם חפצים במותרי תענוגים עולם הזה, כי זה לא נחשב להם כלל לתענוג. וזה הפירוש  

ועטרותיהן בראשיהן, היינו דפירוש עטרה, היינו    לעתיד לבא צדיקים יושבין (.ברכות יז) של המאמר

התענוג והתענוג שלנו הוא בעבודת הבורא יתברך שמו. ופירוש בראשיהן, היינו הבורא ברוך הוא 

והיינו דעיקר התענוג שלנו במה שאנו ממליכין הבורא ברוך הוא עלינו והוא התכת תיבת בראשיהן  

שמשים האדם על עצמו הבורא לראש וזהו גרם  שמה שממליך הבורא על עצמו נקרא ראשיהן מה  

 :מצות שלנו שאנחנו מחברים את עצמנו להבורא ולכן נקרא מצוה לשון התחברות לשון בצוותא חדא

"  
"Explanations of Aggadot 3 כל העושה מצוה (. שבת סג) ועל דרך זה הוא פירוש של המאמר

. וזה פירוש כמאמרה, היינו כפירוש תיבת  אחת כמאמרה, היינו דפירוש מצוה היא התחברות כנ""ל

דקשה למה לא אמר אין   (:קידושין לט) .מצוה ועל דרך זה הוא הפירוש שכר מצוה בהאי עלמא ליכא

נותנין, כי העיקר שלנו שאנחנו עובדים את הבורא ברוך הוא במצותיו הוא לקבל התענוג ממנו יתברך  

שום הכי שכר מצוה בהאי עלמא ליכא. כי עיקר  שמו ומעבודתו ואין תענוג נחשב אצלם לתענוג ומ 

קבלת התענוג הוא ממנו יתברך ומעבודתו. ועל זה מורה תיבת ליכא, כי אין בעולם הזה התענוג הזה 

כלל, רק בעולם הבא מקבל התענוג הגדול ההוא. ונקדים לך שאומות העולם מונין את ישראל  



 

מו בעולם הבא באמרם לנו האיך אתם ומכחישין אותם בשכר הטוב שאנו מקוים מאתו יתברך ש

מקוים לתענוג עולם הבא הלא נמנע מכם פרי שכר תענוגי עולם הזה שהוא דבר קטן. וכל שכן תענוגי 

עולם הבא שהם אין סוף ואין קץ. אבל האמת הוא שאין אנו חפצים במותר תענוגי עולם הזה שלא  

וא בעבודת הבורא יתברך שמו ומקוים נחשב לנו לכלום מותר תענוג עולם הזה, רק התענוג שלנו ה

לתענוג עולם הבא כמש""ל בתיבת ליכא שאין תענוגי עולם הזה נחשב לנו לתענוג כלל, רק בהכרחי  

  " :העולם הזה וכן הוא רצונו יתברך שמו שיהיה רב טוב הצפון ליראיו בלי שום גבול כלל
"Explanations of Aggadot 4  ועל דרך זה הפירוש של המאמר לעתיד ששאלו האי גברא דאזיל

בעי אתתא ולא יהבי ליה מאי חזי דאזיל להיכא דמידלי מיניה, פירוש תענוגי עולם הזה נמשל 

לאיתתא. והקשו על תענוגי עולם הבא האיך אתם מקוים הא נמנע מכם תענוגי עולם הזה מאי חזי 

וג עולם הבא הא דבר קטן לא אתיהב לכו, וכל שכן דבד גדול דאזיל להיכא דמידלי מניה, והיינו תענ

כזה האיך אתם מקוים שיתנו לכם תענוגי עולם הבא. ועל זה השיב להם במשל דשקל סיכתא כו' אמר  

האי אתרמי בת מזליה, פירוש דכל כונתינו בעבודתינו יתברך שמו לקבל ממנו יתברך שמו התענוגי  

ה דישראל ותענוגי עולם הזה לאו בת מזלייהו הוא, כי אין תענוגי עולם הבא דעולם הבא הוא בת מזלי

עולם הזה המותרות תענוג לנו כלל ואין אנו חפצים בו ומה שלא בת מזלינו הוא מותרות תענוג עולם  

 " :הזה שכל מגמתינו הוא בעבודתו לתענוג עולם הבא

 

  
"Explanations of Aggadot 5 גברא דאוזיף וטריף מאי חזי  לפרש בעזר אדון כל המימרא שניה .

דהדר אוזיף, א""ל גברא אזיל לאגמא קטל קמא טונא ולא מצי ביה קטל ומנח להו עילוהי עד דמיתרמי  

אינשי דמדלי ליה. לפרש המימרא הלז בעזר ארון כל על דרך זה, מה זה שיש עת שבא לצדיק מחשבת 

ת הצדיק דבוקה תמיד בעבודתו יתברך  עמל ואון, וכי מי נתן חומרים בקודש וראוי היה שיהא מחשב 

שמו ולא תמוש מאתו אפילו רגע אחת. ולהבין זה הם ב' עניינים. הא', הוא על דרך זה שקשה מאין  

הוא שיבא לרשע שיהרהר בתשובה הלא הוא דבוק נפשו בעבירות ועבירה גוררת עבירה, מהיכן הוא  

ו יתברך שמו ושיהא הרע שעשה ההרהור תשובתו. אך שהצדיק תאב תמיד להחזיר כולם בעבודת

הרשע לטוב ולוחם את הרע שפעל הרשע במעשיו ומזה בא ההרהור תשובה להרשע גם לפי שהצדיק  

יתקן מעשי הרשע בא אל הצדיק מחשבת און והצדיק המחשבת און שבא אליו מחזיר לעבודתו יתברך  

ן חלילה וחלילה, רק  שמו. ואין כונתו חס ושלום שהצדיק יכניס את עצמו לזה לחשוב מחשבת או

שמחשבת און בא מעצמו אליו כדי וכו'. שיתקן אותם במה שישברנה בצדקות במחשבותיו ובמעשיו  

הקדושים שהמה לעבודת הבורא באמת ובתמים. ועוד יש דךך אחר בזה והוא, אף שאין הצדיק חושב  

אותה ומה   ללחום הרע שעשה הרשע, אף על פי כן באו מחשבת העמל ואון מאליו להצדיק לתקן

שצריך שתבא אליו מחשבה אשר איננה טהורה כדי לתקן מעשה הרשע הלא טוב היה להצדיק לתקן  

מעשה הרשע בלאו הכי ולא יפול ממדריגתו אפילו רגע אחד. רק הענין הוא על דרך משל, כשהאדם  

נשקע ברפש וטיט ואינו יכול לצאת ממנה אי אפשר לארם אחר להוציאו, רק שיעמוד אצל האדם 

הנשקע ברפש אף שעל ידי כך יתלכלך מעט בהקריבו אל הנשקע מכל מקום הוא מוכרח לזה רזולת זה 

לא היה יכול להוציאו. והנמשל מובן מעצמו ואין כונתינו שחס ושלום הצריק יכניס מחשבת און חלילה  

בקרבו, רק שבא להצדיק מעצמה והצדיק משברה בתוקף צדקתו ומעלה גם הרשעת הרשע ומחזירה  

 " :מוטבל

  
"Explanations of Aggadot 6   ועל דרך זה הוא פירוש המאמר יש צדיקים שמגיעין אליהם

כמעשה הרשעים ויש רשעים שמגיע אליהם כמעשה הצדיקים, היינו שהורה לנו הענין הנ""ל שיש 

ויש רשעים שמגיעים להם הרהור תשובה   (ומשני) צדיקים שבא להם מחשבת און שהוא כמעשה רשע

שהוא כמעשה צדיקים. וקשה מאין יבא להרשע מעשה צדיק, דהיינו הרהור תשובה, אלא על כרחך  

שהצדיק פעל כל זה כנ""ל, משום הכי הגיע להצדיק שבא אליו הרהור און כנ""ל על פי המשל. ולא 

. העולה מדברינו, שהצדיק פועל שחס ושלום שהצדיק יכניס במחשבתו מחשבת האון חלילה וחלילה



 

שיבא להרשע הרהורי תשובה, אבל מפעולת הרשע היה נשאר באולתו כי עבירה כו'. ועל דרך זה הוא 

פירוש המאמר גברא דאוזיף וטריף, שהקדוש ברוך הוא אוזיף ליה חיים בכל רגע כדי לקיים מצות  

ע. מה חזי קודשא בריך היא דהדר  הבודא ברוך הוא, ולא כן עשה הרשע כי ילך אחר שרירות לבו הר

אוזיף , והיינו דיהיב ליה חיים. והיינו כמו שפירש הברטנורא במסכתא אבות והחנות פתוחה והחנוני 

מקיף, היינו הקדוש ברוך הוא יהיב ליה חיים בכל רגע. והנה הקדוש ברוך הוא נותן חיים לרשע אולי  

פיקורסים מה חזי דהדר אוזיף שנותן לו חיים.  יחזור בתשובה כמאמר וחפץ בהצדקו, על זה השיבו הא

ואי משום שהקדוש ברוך הוא מצפה אולי יחזוד בתשובה מאין יבא לו הרהור תשובה דעבירה כו'. ועל  

זה השיב ואמר להו אזיל גברא לאגמא כו' עד דמתדמי ליה אינשי דמדליה, והיינו הצדיק ידלנו למיהב  

אמנם נראה שכל זה  ) .כל מה שעשה בהיותו רשע לטובליה הרהור תשובה ויחזור בתשובה וישיב 

לאומות העולם אבל אנו בני ישראל יכולין להתעורר מעצמן בתשובה על ידי הכרוז שמכריז הבת קול שובו בנים  

שובבים, מועיל לעם בית ישראל שישובו בתשובה שלימה אפילו רשע גמור. ונודע דעם בני ישראל לבדם נקראו 

דוז שובו בנים שובבים בנים דייקא. אבל לאומות העולם שישובו על שבע מצות שעברו הוא  בנים למקום והנה הכ

על ידי סיוע אחרים וכנ""ל וביארנו באריכות וגם יכול להיות שרבי יהושע בן חנניא רצה להתעורר את סבי דבי  

בה כדי שבדיבוריו  אתונא שישובו מדרכם הרעה והגיד להם אלו הדיבורים שצדיק יכול להתעורר את הרשע בתשו

 " :(יתעורר את הרשעים האלה כנודע מחכמת הבעל שם טוב זצ""ל

  
"Explanations of Aggadot 7   לפרש בעזר אדון כל המימרא שלישית אמר ליה אימא לן מילי

בבי אבא מאה   דכדיבי, ואמר להו הוה ההוא כדנייתא דילדה והוה תליא ליה פסקא וכתב ביה דמסיק

אלפא זוזי. אמרו ליה וכדנייתא מי ילדה א""ל הי ניהו מילי דכדיבי מילחא כי סריא במאי מלחי ליה.  

א""ל בסילתא דכודנייתא. ומי איכא סילתא לכודנייתא ומלחא מי סריא. לבאר בעזר אדון כל וזהו על  

וא מבין יותר שצריך  דרך זה, כי ידוע תדע שכל מה שהאדם עובד את הבורא ברוך הוא ביותר ה 

לעברו ברוך הוא ביותר בקדושה ובטהרה, כי הוא מכיר גדולת הבורא ברוך הוא וכפי הראוי לעבדו  

ברוך הוא עדיין לא עשה כלום בעבודתו. אבל האדם שסובר שהוא עובד ה' כמצות הבורא בשלימות  

ה מבין שאין במעשיו  האיש כזה עדיין לא בא להתחלת עבודתו, כי אם היה עבודתו באמת ובתמים הי

וגילו   (תהלים ב, יא) כלום נגד מה שאנו צריכין לעבדו ברוך הוא. ועל דרך זה הוא פירוש הפסוק

במקום גילה שם תהא רעדה, היינו להורות שהצדיק שיש לו  (:ברכות ל) ברעדה, ודרשו חכמינו ז""ל

שמחה בזה שקרבנו המקום לעבודתו יתברך שמו ומשמח בו שרואה גדולת הבורא ברוך הוא שעובד 

למלך גדול שם תהא רעדה בפני גדולתו, היינו שדואגים תמיד במה שממעטים בעבודתו יתברך שמו, 

. ועוד שהצדיק מחשב במחשבתו תמיד שלא עשה מעצמו  כי צריך לעבדו יותר ויותר בקדושה ובטהרה

כלום כמאמר מי הקדמני ואשלם. כי הוא יתברך שמו נתן לו ממון ליתן צדקה. נתן לו בית לעשות  

מזוזה. בגד לעשות ציצית. רק דבר זה הוא מעשה הצדיק שאין לו יתברך שמו קדימה במעשה זה. 

מצות הבורא ברוך הוא לקיימם כמו שמצינו אצל    והוא מה שהצדיק חושב ומצפה תמיד שיבואו לידו

שהיה מתאוה לקיים מצות   (.סוטה יד) משה רבינו ע""ה שהיה תאב לכנס לארץ ודרשו חכמינו ז""ל

 " :התלויות בארץ, והיינו שהיה חושק תמיד שיבואו מצות הבורא ברוך הוא לידו לקיימם

  
"Explanations of Aggadot 8  וצדקה תהיה  ( דברים ו, כה) הפירוש של הפסוקועל דרך זה הוא

לנו כי נשמור לעשות את כל מצות ה' לפני ה' אלהינו, דלכאודה מה שמסיים לפני ה' הוא ללא צורך,  

כי כל המעשים לפניו יתברך שמו הם. ולפי דברינו אתי שפיד, דידוע הוא שיש לפרש לשון שמר  

שפירושו המתין. וכן המשך הפסוק כדברינו   (ז, יאבראשית ל) בלשון המתין כמו ואביו שמר את הדבר

להורות מעשה הצדיק שעושה בעצמו כנ""ל. וזה שאמר הכתוב וצדקה תהיה לנו כי נשמור לעשות את  

כל מצות ה', היינו שיהיה לנו צדקה בזה אשר נשמור ונצפה מתי יבואו לידינו מצות הבורא ברוך הוא  

ולא שאר מצות, כי דבר זה הוא מעלתינו שלא הקדים לנו  לקיימם. וביאד הפסוק במה שתפס מעשה זו

השם מעשה בזה. וזהו שאמר הכתוב לפני ה' אלהינו, שפירושו לשון קדימות כו', מה שאין כן בשאר 

מצות שהקדים לנו מעשה ה' יתברך שמו כמאמר מי הקדמני ואשלם , ממנו נקח לעבודתו יתברך שמו  

ת ה' ככל חקותיו ומשפטיו ולא תחסר כל בה מצפה לגמולו  והעובד ה' שעולה במחשבתו שעבד עבוד



 

שכר עבודתו אשר עבד כי השלים עבודתו. אבל העובד ה' באמת ובתמים לא יבא בלבו כלל מחשבת  

קבלת פרס, כי משיג הוא שנגד רוממותו יתברך שמו עדיין לא התחיל בעבודה הראוי לעבדו ובדעתו  

וא מתנת חנם שדרכו להטיב ואין הקדוש ברוך הוא מחויב שכל מה שהקדוש ברוך הוא נותן לו שכר ה

 " :בדבר ליתן לו שכר רק מצד חסדו הגדול הוא שנותן מתנת חנם

  
" Explanations of Aggadot 9  ,ועל דרך זה הוא פירוש השאלה ששאלו אימא לן מילי דכדיבי

שסובר שעושה ואינו כן. ואמר להו הוה לן כודנייתא דילדה. ותפסו   היינו האיך הוא העבודה דכדיבי

חכמינו ז""ל במשל כודנייתא, שהוא הפרד ממזר והוא המשל לדברים חצונים. ומחמת שהעיקר  

תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים משום הכי המשילו המצוה בלידה, והיינו שאף שהאמת הוא  

הוא. עם כל זה הוא סבור דקיים המצות ככל משפטן ומצפה   שעדיין לא התחיל בעבודת הבורא ברוך

לקבל פרס גדול. וזה שסיים והוה תלי ליה פתקא וכתב בה דמסיק בבי אבא אלפא מאה זוזי. והיינו  

דמסיק שמחויב הקדוש ברוך הוא ליתן שכרו. והאמת הוא שאינו מחויב רק מתנת חנם ומאין יבא 

מסיק בקודשא בריך הוא כלום, כי צריך לעבדו יותר ויותד שכרו דהאמת הוא לעובד ה' שישיג דלא 

בקדושה על הטוב ההוא אשר עמנו ולא לקבלת שכר הבא, כי עדיין לא יצא מידי העבודה המחויב  

בעבור הטוב ההוא ובחסדו הגדול הוא שהטיב יתברך עמנו שנותן לנו שכר. אמרו ליה וכודנייתא מי  

ליפה שילדה, כלומר שיעשה מצות כהוגן, היינו ששאלו וגם  ילדה לא נמצא כודנייתא מי שמושרש בק

מי שלא התחיל עבודת הבורא היתכן שיצפה לשכר ויחשוב בדעתו דמסיק ביה בקודשא בריך הוא  

שכרו וידמה לו שעשה מצוה וחושב במחשבתו שיקבל פדס ולא עבד עבודת הבורא ברוך הוא. והן הם  

שלא הגיע עדיין להתחיל עבודת ה' והשכר שנותן השם  מילי דכדיבי דהצדיק העובד באמת משיג הוא

 " :יתברך הוא רק בחסדו הגדול אשד דרכו להטיב

  
"Explanations of Aggadot 10   לפרש בעזר אדון כל המימרא הרביעית אמרו ליה בני לן ביתא

א היכא  באוירא דעלמא אמר שם ותלא בין רקיע לארעא אמר להו אסיקי לי לבני וטינא. מציעתא דעלמ

זקפיה לאצבעתיה אמר להו הכא אמרו ליה ומי יימר אייתי אשלי ומישחי. ונבאר בעזר אדון כל, הלא  

זה הדבר אשר דברנו במאמרים הקודמים כשאדם מדבר דברי אלהים חיים בתורה או עוסק בעבודת  

יוכל  הקודש זו תפלה שיהא כוונתו שידבק את עצמו בהבורא יתברך שמו, אך ראוי להתבונן האיך 

האדם הגשמי להדבק בהבורא יתברך שמו שהוא אין סוף וראוי שידבק אליו רוחניות ולא גשמי ואחר  

התבוננות יבא על נכון. כי הבורא ברוך הוא נתן באדם כח הדיבור שידבר דברי אלקים חיים ובדיבור  

ה משים כל הוא צרופי אותיות והאותיות המה רוחניות וכשאדם מדבר בתורה או בתפלה בכל כוחו הנ

כוחותיו בהאותיות היוצאים מדיבורו והמה רוחניות ויכול האדם להיות דבוק בהבורא ברוך הוא כי  

אליו הוא נושא נפשו במה שמשים כל כוחותיו בדיבורי תורה או תפלה נמצא מקושר הוא בהבורא  

"מ דק""ק  ברוך הוא יתברך שמו. וכמו ששמעתי ממורי הגאון החסיד המפורסם מוהר""ר דוב בער מ"

בא אתה וכל ביתך אל התיבה, והיינו שישים האדם כל  (בראשית ז, א) מעזריטש, פירוש הפסוק

כוחותיו בתורה ובתפלה בכל תיבה שאומר ישים כל כוחותיו באופן שיבוטל מכל פעולתיו הגשמיים  

אדם ועל פי התיבה שהוא רוחניות האותיות מדובק ומקושר האדם להבורא יתברך שמו. ואם יזכה ה

על פי התמדת עבודת האלקית יהיה האדם מנהיג הדיבורים כפי אוות נפשו הטהור. ובחינה זו נקרא  

בזוהר הקדוש בעלה דמטרנותא והבן. אבל בהתחלת עבודתו התיבה מנהיג לאדם להדבק בבורא  

ת.  יתברך שמו על ידי רוחניות האותיות, כי האותיות נמשך ברוחניות והמה מנהיגים את האדם ברוחניו 

וזה לשון דיבור, כלומר הנהגה שמנהיג האדם ברוחניות. ודיבור הוא לשון מנהיג כמו דבר אחד לדור  

וגם הגדה לשון מנהיג כמ""ש בכתבי האר""י ז""ל וגם לשון אומר הוא לשון לבוש   (.סנהדרין ח) 'כו

כלומר שמלובש על ידי דיבורו ברוחניות. ולכן אשרי האיש איש חי רב  (איכה ב, יז ) כמו בצע אמרתו

פעלים אשר מקושר ברוחניות דיבורים אשר הוגה בתורת ה' יומם ולילה בלימוד ובכח גדול כי אי 

 " :אפשר לקשר את עצמו בו יתברך שמו, כי אם בדיבור תורה ותפלה

  



 

"Explanations of Aggadot 11 בגמרא הובא בלשון עובר לפני התיבה וגם כן  וזהו שמצינו

מצינו בלשון ירד לפני התיבה. ולכאורה אינו מובן, למה שינו חכמים את לשונם. ועל פי הצעת דברינו 

אלה רמזו לנו חכמי התלמוד חכמה נפלאה בצחות לשונם, כי עובר לפני התיבה, פירוש באדם 

שכתב באודח חיים שכל כוונתו יהיה לשם שמים.  שהתמיד בעבודתו עבודת הקודש בכל כוחותיו. כמו  

אזי הוא עובר לפני התיבה, רוצה לומד שהאדם מנהיג את התיבה כפי אשר יש את נפשו וכנ""ל. אבל  

בהתחלת עבודתו נקרא האדם יורד לפני התיבה והכוונה שאדם נדבק להשם יתברך על ידי התיבות  

ד שהתיבה מושל עליו, כי ירד מלשון ממשלה וירד  והדבורים שהם רוחניות האותיות. וז""ש תיבות יר

מיעקב והבן. וזהו סוד שמצינו בגמרא דברכות בתלמיד אחד שירד לפני התיבה והאריך בתפלה ואמרו  

כמה ארכן כו', והשיב כלום ארכן הוא יותר ממשה רבינו ע""ה שהתפלל מ' יום. ותלמיד אחד קיצר 

אל נא  (במדבריב, יג) ב כלום קצרן הוא יותר ממשה שאמריותר מדאי, ואמרו כמה קצרן הוא כו', והשי

רפא נא לה. ושם תפס הגמרא לשון ירד לפני התיבה, והיינו באופן שרוחניות התיבות הדבקים להשם  

יתברך ואם כן היו התיבות מנהיגים אותם ולא היה בידם לקצר או להאריך, רק כמו שהנהיגם  

פיר כלום ארכן או קצרן יותר ממשה רבינו, כי משה במ'  הרוחניות של התיבות. ועל זה השיב להם ש

על מרים היה בצער לכך היו התיבות מנהיגין אותם  (על ישראל ותפילתו) יום האמצעים שהתפלל

להדבק בהבורא יתברך שמו משום הכי לא הוה בידו להאריך או לקצר רק כמו שמנהיגין אותו  

צריך להתעוררת העליון כמו שאמר לו הקדוש   הרוחניות של האותיות. כי המ' יום האמצעים היה

ברוך הוא לך רד, עד שלבסוף נעשה המ' יום גם כן ברצון שמשה רבינו ע""ה הפכם בתפלתו לעשותם 

 " :ימי רצון

  
"Explanations of Aggadot 12 והיינו ששאלו איך וזהו סוד השאלה בני לן ביתא באוירא כו ,'

הוא באפשרי לאדם גשמי לשום דירתו ודביקתו בהבורא יתברך שמו שהוא אין סוף, כי זה אין  

באפשרי אם לא שהוא ברוחניות. וידור ברוחניות תמיד אז השם יתברך מצמצם אלקותו בו. וזהו בני  

והשיב להו בזה דאמר שם לן ביתא כו', כלומר שידור אדם הגשמי ברוחניות ואוירא רומז אל רוחניות.  

תלא בין שמיא לארעא, היינו שאמר שם ועל פי רוחניות האותיות נדבק ברוחניות כו'. ואמר להו  

אסיקו לי לבני וטינא מהתם, והיינו שעוד נוסף בשלומי אמוני בית ישראל מלבד שמדבקים את עצמם 

להביא להחומר ולעולם  על ידי הדבורים להבורא יתברך שמו ביכולתם גם כן להמשיך שפע קדוש 

העשייה מהרוחניות. ותיבת לבני וטינא, רומז על החומר ואנחנו ביכולתינו להמשיך השפע לעולם  

העשייה הוא רק על ידי האותיות, כי האותיות בעצמותם המה גם כן גשמיים ועל ידי צרופי האותיות  

על ידי מעשה המצות   נבראו כל העולמות לכן באפשר שיומשך על אדם שפע לעולם העשייה ובפרט

שהם גם כן מעשיות. לכן אם אדם מתחזק את עצמו באותיות התורה ובמצות מעשיות אזי יוכל האדם  

להביא השפע לעולם העשייה ובעולם הזה כל הטובות ובדכות, ולא כן הוא באומות העולם שאין להם  

לעולם הזה החומרי. ואף  אותיות הקדושים וגם אין להם מצות הבורא לכן אינם יכולין להמשיך השפע  

אם יש להם איזה עשירות וכבוד הוא הכל לרעתם כאמור ומשלם לשונאיו גר, כי הגם שיש לאומות  

העולם איזה כוונה בעבודת הבורא אין להם אותיות ומצות מעשיות כדי שיוכלו להביא השפע להחומר  

עולמות בדבר ה' שמים נעשו ולעולם הזה כמאמר הכוזרי כוונתך רצויה ומעשיך אינם דצוים, כי כל ה

וכל העולמות אצילות בריאה יצירה עשיה נעשו על ידי צרופי האותיות וגם המצות בדמות העולמות  

ולכן אם עושה המצות שנתנן למשה מסיני. והמעשיות המה גשמיות והמה החיים שיש מאלהים בעולם  

כי באודייתא ברא קודשא העשייה הוא ממשיך שפע לכל העולמות עד עולם התחתון עולם העשייה  

בריך הוא עלמא. אבל המצות שבדו אומות העולם מלבם אינם החיים והאותיות שברא הקדוש ברוך  

הוא בהם אינם יכולים להמשיך לעולם התחתון שום שפע ולכן אמר אסיקו לי לבני וטיני מהתם, 

כח להמשיך שפע   כלומר לבני וטיני, כי שפע חומריות נקרא לבני וטיני, כלומר שאתם אין לכם

חומריות על ידי מעשיכם אבל אנו עם בני ישראל יש בנו כח להמשיך על ידי מצותיו שפע רב על ידי  

 " :עולם העשייה כי מצות ה' כו', והאל ישפיע לנו שפע רב עד בלי די אמן סלה

  



 

"Explanations of Aggadot 13 רא  לפרש בעזר אדון כל המימרא החמישית אמרו ליה אית לן בי

בדברא עיילי למתא. אמר להו אפשילו לי חבלי מפארי ואיעיילי. ונבאר בעזרת השם אדון כל על שני  

דרכים. האחד, אמרתי בילדותי והוא, כי לא נעלם בעין כל משכיל שעכבת הגאולה שתהיה במהרה  

תלוי רק בתשובה כאמור שובו אלי ואשובה אליכם, וזאת מהידוע תקנת השבים אדם התועה מדרך  

השכל והולך בדרך עקלקלות צריך לתקן אשר עיוות. וידוע כי הבית השני חרב בעון שנאת חנם, לכן  

צריכין כל אחד ואחד ליתן עינו ולבו כל הימים להיות אוהב כל אחד מישראל אהבה שלימה בנפשו  

ומאודו באופן שיהיו כל ישראל באחדות גמור בוודאי תבנה בית המקדש במהרה. וזה הכלל אמיתי  

שאין באפשרי שיהיו כל ישראל באחדות גמור, רק שישובו כל ישראל להבורא יתברך שמו ויהיה כל  

אחד ואחד הולך ונוסע לקרבם לה' לעשות רצונו. נמצא יהיו כולם דבקים בו יתברך שמו והוא יתברך  

שמו אוהב כל אחד מישראל אהבה שלימה ממילא תהיה השראת השכינה בתוכינו במהרה ותהיה לנו 

ל הטובות והברכות, כי השם יתברך שמו מקור כל הטובות והברכות והאומות העולם יהיו מתפרנסין כ

מהתמצית ועכשיו בעונותינו הרבים האומות העולם יש להם שפע ואנחנו מפרנסין מהתמצית. וזהו סוד  

השאלה אית לן בירא בדברא עיילי למתא, שהמה שואלים מה זה שהם מתפרנסין מעיקר השפע  

נו מהתמצית. והשיב שזה הגורם בעונותינו הרבים שאנחנו עדיין לא שמנו אל לבנו להסיר הנגע ואנח

הזה שנאת חנם מבינינו והוא הגורם מניעת השפע. וזה פירוש אייתי פארי שדא להו, כי פארי משל אל  

לי. דברים הגרועים, א""ל אפשילו ליה חבלי מפארי, היינו שיעשו התחברות מדברים גרועים ואיעיי 

א""ל ומי איכא דמפשל חבלי מפארי, היינו להיות שאין באפשרי שתהיה התחברות מדברים גדועים.  

א""ל ומי איכא דמייתי בידא מדברא למתא, פירוש כי אין באפשר לתקן העון שנאת חנם ותהיה אהבה 

שלימה  והתחברות בין כל ישראל, רק כמו שכתבנו שישובו תחלה וישימו נוכח פני ה' דרכם בתשובה 

ויהיו כולם דבוקים בו יתברך שמו, אזי ממילא תהיה אהבה שלימה ביניהם, כי מדברים גרועים אין  

 " :באפשרי שיהיה התחברות רק בתשובה שלימה

  
"Explanations of Aggadot 14   ויש לבאר על פי דרך אחר יותר נכון, כי האומות העולם

לא נחסר להם כל טוב העולם הזה ואנחנו חסרים חושבים בדעתם שהמה חשובים אצל הבורא בהיות ש

מכל טוב. ונקדים מה שקשה לכאורה מה שאמרו בגמרא שכר מצוה בהאי עלמא ליכא, והא חזינן 

הרי מבואר בפירוש   (ויקרא כו, ג) מקרא מלא דבר הכתוב אם בחקותי תלכו וגו' ונתתי גשמיכם בעתם

שכר מצוה. ויותר קשה דלא מצינו כלום בתורה שכר עולם הבא כלל, והיה להתורה להשמיענו השכר  

האמיתי ולא נתינת גשם שהוא רק בהיות בחיים ולא לעולם יחיה אדם. לתרץ זה, צריך שתדע האמת  

ל. כי לא נחשב להם  ששכר אמיתי אין אדם יכול להשיג גודל התענוג ובהאי עלמא ליכא שכר מצות כל 

לכלום כל תענוגי עולם הזה כלל, כי מה שנהנה מעולם הזה הוא ההכרח ולא יאחזו במותדי תענוגי 

עולם הזה והשכר האמיתי הוא במצות הדביקות בו יתברך שמו שהוא למעלה מכל התענוגים, כי הוא  

ענוגי פרטי, כי האמת  יתברך שמו מקור כל הברכות והתענוגים בעבור זה אין להמציא השכר בפועל ת

שהשכר הוא תענוגי כל התענוגים, והיינו בדביקות בו יתברך שמו שהוא מקור כל התענוגים. וזה  

מפורש בתורה ואתם הדבקים בה' גו' ובזה נכלל כל השכר ומה שאמד הכתוב אם בחקותי גו' ועשיתם  

ברוך הוא הבטיח לנו   אותם, דקשה מה משמיענו בהאי ועשיתם אותם. ולפ""ד, פירושו הוא שהקדוש

אם נלך בחקותיו, יהיה לנו לסעד לעשות מצותיו. הגם שצריך לאדם דברים בעולם הזה ההכרחי שהם 

מבטלין מעבודתו יתברך שמו. עם כל זה הבטיח לנו השם יתברך שיעזור לנו לקיים מצותיו. וביאר  

הכרחי מעולם הזה ולא  הכתוב שיצוה לנו את ברכתו כדי שירים לנו את ברכתו שיהיה לנו מוכן ה

נצטרך לחפש אחריהם. וזהו שמסיים ועשיתם אותם, היינו שהקדוש ברוך הוא הבטיח לנו שנעשה  

אותם. הגם שצורך האדם גם בגשמיות על זה מסיק ונתתי גשמיכם גו', היינו שיהיה לנו מזון בלי יגיע  

להורות לנו הדביקות בו   וכו'.ה ומכח זה נהיה דבקים בעבודתו תמיד ולא נאמר הכתוב לשכו', רק

 " :יתברך שמו. והיפך הוא בעזוב אותו חס ושלום יסתייע מילתא שלא לעבדו

  



 

"Explanations of Aggadot 15   וזה פירוש הפסוק בתוכחה אם בחקותי תמאסו גר אף אני אעשה

זאת לכם, להורות במלת זאת, שזה הדבר בעצמו שלא לעבוד יעשה חס ושלום זאת לסייע אותו שלא  

לעבוד והיינו שחס ושלום לא יצוה ברכותיו. ויהיו מניעת טרחות הצטרכות האדם מעבוד אותו יתברך  

ו ככתוב ונתתי גשמיכם גו', כדי לעבדו תמיד כנ""ל. ועל פי זה שמו. אבל אם נעבדנו יצוה ברכותי

יבאד הבחינה לידע כל אדם בעבודתו אם מה שנותן להם הוא יתברך הוא טובה להיות מוכן לעבדו  

תמיד כנ""ל או חס ושלום לרעתו ככתוב ומשלם לשנאיו גו'. והוא זה, אם רואה אחר שבא אליו  

רצון קונו הן בתורה והן בשאר מצות בודאי הוא לטובתו  הטובה הוא מתעורר במחשבתו לעשות 

שהשם יתברך נתן לו כדי שיעבוד אותו. ואם מבעט בו בעשרו ככתוב וישמן ישורון ויבעט, הוא חס  

ושלום לדעתו כל דבר נמשך אל שורשו, כי משורש טוב לא ימנע מהלוך בתמים ונמצא בזה מתקשר  

 " :לעבודתו והיפך הוא בהיפוך ר""ל

  
"Explanations of Aggadot 16  ועל דרך זה הוא פירוש הגמרא ששאלו אית לן בירא בדברא

עיילא למתא, היינו שהשפע היום אצל האומות. ועיילינהו למתא, כלומר שיהיה לישראל שאומות  

העולם נמשלו למדבר מקום חצונים וישראל נמשלו לישוב מקום הקדושה. והשיב להם ריב""ח  

רוצים ישראל, כי הוא מצד משלם לשונאיו אל פניו להאבידו, כי אפשילו לי  שהשפע שלהם אינם 

חבלי מפארי, היינו ששאל אותם אי נתקשרו בהבורא יתברך שמו מהטוב ההוא שיש להם והמשיל  

טובתם לפארי, כי גרוע העושר אשר לא בא סיוע עבודתו מזה. והיינו תיבת חבל, כלומר התקשרות  

ם בו יתברך שמו אזי הוא ממנו יתברך והאומות אינם מקושרים בו  אם אחר טובתם אתם מקושרי

יתברך שמו אחרי טובתם והשפעתם. וזה אפשילו לי חבלי, כלומר קשר בו יתברך שמו מדברים  

גרועים, כי עשרם ותענוגם הוא כדברים הגרועים לרעותם ואינם נקשרים בו יתברך שמו. אמנם אנחנו  

 " :ו והשפעתינו שמשפיע לנונקשרים בו יתברך שמו אחר טובתינ

  
"Explanations of Aggadot 17  לבאר השאלה השישית בעזר אדון כל אמרו ליה אית לן ריחייא

דתבירי חייטיא. אמר להו כרוכי לי גרדי מיניה ואחיטיה. וזהו הפירוש בעזר אדון כל. הקדמת הענין  

תכלית אדם השלם לידבק נפשו  מבואר לכל משכיל, שאנחנו עם ה' אלה מאמינים אמונה שלימה ש 

בהבורא יתברך שמו. וכשהוא דבוק בכל מעשיו ועניניו בהבורא יתברך שמו אינו נחסר מכל  

הצטרכותו כלום, כי הוא יתברך שמו מקור כל הברכות ומקור החיים גם ה' יתן הטוב והברכה להדבק  

מהן צדקה. ולכאורה אינו    הרואה שנכסיו מתמוטטין יעשה (.גיטין ז) בו. ועל דרך זה פירוש הגמרא

מובן לעיני השכל דמה נשתנה מצוה זה מכל שאר מצות שבתורה. והענין יובן, שהתורה מלמדת לאדם 

דרך הנכונה לעבודתו יתברך שמו כשהאדם שם בטחונו באיזה דבר מטובת עולם הזה הוא מראה 

נפסק מזה הדבר דביקות כאילו אותו דבר יש לו חס ושלום כח להפעיל זולת הבורא ברוך הוא ממילא 

ושפע של הבורא ברוך הוא. וזה ששמעתי ממורי הגאון בוצינא קדישא המפורסם מוה' דוב בער  

זלה""ה מ""מ דק""ק מעזריטש, פירוש וימלוך וימת. כיון ששם אדם הבטחון באיזה דבר הוא ממליך  

זהו וימת. אך אל ה' אותו הדבר על עצמו ונפסק הבטחון ממנו יתברך שמו לכן נגרע פרנסתו ממנו ו

לבדו ישים בטחונו ויבחון במעשיו שכל דבר אין בו כח זולת הבורא יתברך שמו אזי מדבק ומקשר כל  

ענינו בהבורא יתברך שמו והוא יתברך שמו מקור כל הברכות ומקור חיים אזי שורה בכל מעשיו 

ת האדם שנכסיו מתמוטטין ועניניו כל הברכות והשפע, כי הוא מדבק כל הדברים באין סוף. והנה בראו 

העצה הנכונה שיעשה מהן צדקה. ביאור הדבר, כשמפזר מעותיו בנדיבת לב נמצא מראה בפועל שאינו  

שם בטחונו במעותיו ואדרבה שם בטחונו בהשם יתברך וכשהוא מתדבק בו יתברך שמו אזי מתדבק  

הברכה ובכל אשר יפנה ומתקשר בו יתברך שמו כל עשייתיו ורכושו והוא באין סוף ומכח זה שורה 

 " :יצליח ויתרבה נכסיו עד מאוד ומשום הכי צדקו בדבריהם שאמרו יעשה מהן צדקה

  
"Explanations of Aggadot 18 יש מפזר ועושה צדקות בנדיבת  ( משלי יא, כד) וזה שאמר הפסוק

יתברך שמו ונוסף עוד והוא מקור כל הברכות לכן יתברך האדם   לבו הטהור עיקר בטחונו בהבורא



 

וניתוסף לו עוד ברכה ושפע. וצריך שתדע דריחייא היא משל על הפרנסה כמו ריחייא דטחנן מנא 

לצדיקיא דתבירו, היינו שלפעמים מתמוטט ונעדר ממנו פרנסתו. במה חייטיה, פירוש שתחזור  

בר התשובה דשקל פיסקא מיניה שדא להו כו', היינו דשקלינן הפרנסה אליו ויהיה שלם בממונו. וזה ד

ממה דאיתותר ועבדינן מיניה צדקות בנדבת לבו הטהור וישים עיקר בטחונו בהבודא יתבדך שמו  

ומדבק את עצמו במקור החיים אזי ניתוסף פרנסתו, כי הוא נדבק במקור שהוא מקור כל הטובות  

ו בהבורא יתברך שמו. ותיבת גרדי מלשון חבל, פירוש  והברכות ומקשר ומדבק כל עשיותיו וענינ

שבזה נקשד ונדבק כל עשייתיו בהבורא יתברך שמו לכן ברכות הטובה יחולו על ראשו ויחי עוד לנצח  

 " :וצוה ה' את הברכה חיים עד העולם

  
"Explanations of Aggadot 19  אמרו ליה משרי   לפרש בעזר אדון כל המימרא משרי דסכינא

דסכיני במאי קטלי ליה. אמר להו בקרנא דחמרא. ומי איכא קרנא לחמרא ומי איכא מישרי דסכיני.  

אמת נכון הדבר שתכלית בריאת אדם בעולם הזה לעבוד את הבורא ברוך הוא וברוך שמו. וידוע, כי  

ושליט עיקרא   יש שני מיני עבדות להבורא יתברך שמו. יש שהוא עובד להבורא בגין דאיהו רב

ושרשא דכל עלמין, וראוי ונכון לעשות רצון הבורא בהעלות זאת על לבו שזכה להיות עבד להבורא  

יתברך שמו ושעושה לו נחת רוח בעבודתו אזי ראוי למסור נפשו ומאודו לעבודתו. ויש שעובד להשם  

עבוד בבחינה מיראת עונש ומאהבת קבלת השכר. והאמת הוא, בהתחלת עבודתו אין באפשר לאדם ל

זו בגין דאיהו רב ושליט, כי מכח הגשמיות והחומריות שבו אינו משיג גדול רוממות הבורא יתברך  

שמו. אבל בשכבר התחיל לעבוד השם מחמת יראתו יתברך שמו והוסר הגשמיות ממנו מכח העבדות  

בלי מצפה  אז יבא האדם לעבור אותו בבחינה זו ויחזיק במעוזו לעבוד הבורא יתברך שמו באהבה 

לתשלום גמול כפועל אשר שכרו יקוה. ועל ידי זה יובן המדרש כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל  

תעזובו, יכול בלקיחה, תלמוד לומר נתתי. יכול בנתינה, תלמוד לומר לקח. כי שני מיני עבדות הנ""ל  

יחה יחשב שנתן  מכונים בשם לקיחה ונתינה. והוא, כי העובד ה' מיראת העונש ומאהבת שכר כמו לק

אדם איזה דבר וכו'. לחבירו ולוקח ממנו דבר אחר, כן באיש הזה העובד את ה' להשיג ממנו מבוקשו,  

דהיינו הצלה מן עונש וקבלת שכר הוי לקיחה אבל העובד ה' בגין דאיהו רב ושליט כמתנה יחשב 

בדות אלו כאשר  העבדות ההוא כיון שאינו מצפה לתשלום גמול. והאמת שהוצרך האדם לב' מיני ע 

ביארנו לעיל. וזה פירוש המדרש כי לקח טוב כו', שצריך אדם לעבדות המכונה בשם לקיחה ממילא 

 " :יבא לעבדות השלימות האמיתי המכונה בשם נתינה

  
"Explanations of Aggadot 20 ה' לעשות וגו' לטוב לנו   ויצונו( דברים ו, כד) וזה פירוש הפסוק

כל הימים לחיותנו כיום הזה וצדקה תהיה לנו כי נשמור לעשות וגו' כאשר ציונו. ומרומז בפסוק זה ב' 

מיני עבדות אלו כפי הכלל הנ""ל שצריך אדם מפאת גשמיותיו וחומריותו לעבוד בתחלת עבודתו 

שמו אזי נכיר גדולתו ורוממתו   מיראת העונש ומאהבת השכר וממילא כשיהיו עובדים להבורא יתברך

ונהיה עובדים בגין דאיהו רב ושליט. וידוע בעת קבלת התורה נזדכך חומריותם וגשמיותם של ישראל  

והיו מכירים גדולת הבורא יתברך שמו והיו עובדים בגין דאיהו רב ושליט. וזהו פירוש הפסוק ויצוונו  

זהו בחינת אהבת קבלת שכר טובת העולם הזה  ה' לעשות וגו' לטוב לנו כל הימים ולחיותינו וגו',

בתחילת עבודתו וזה סיבה לבא לעבודת ה' בתמים בגין דאיהו רב ושליט ועבודה זו האמיתית נחשב 

למתנה כיון שאינו מצפה לתשלום גמול ונמשל לצדקה. וזהו פירוש סיפא דקרא וצדקה תהיה לנו כי  

צוה לנו בגין דאיהו רב ושליט. והנה כבר ביארנו נשמור לעשות כאשר ציונו. יורה כמו במתן תודה ש

למה צדיכין אנחנו לב' עבדות אלו, כי בתחלה אדם מגושם בגשמיות וחומריות ואינו מניח לו להשיג 

גדולת הבורא , אך אחר כך כשעושה מצות נשבר חומרתו וגשמותו ויכול להשיג בגין דאיהו רב 

ך בתחלה צריך לעבוד על מנת לקבל פרס כדי  ושליט ועובד מאהבה בלי יקוה לתשלום גמול. א

שלהחומר יהיה גם כן חלק. וזהו פירוש השאלה האי מישרי דסכינא במאי קטלי ליה, כי היצר הרע 

נמשל למישרי דסכיני, כי הוא אורב לאדם ורוצה להמיתו במאי קטלי ליה שנוכל לעבוד הבורא יתברך  

שהוא קרן ותכלית אצל החומר, היינו יראת   שמו. וזהו דבר התשובה בקרנא דחמרא, פירוש בדבר



 

העונש ולקבל שכר שהוא קרן אצל החומר ותכלית לחומר זה התחלה לעבודתו כמו שביארנו ותן  

 " :לחכם ויחכם עוד

  
"Explanations of Aggadot 21 ונבאר בעזר אדון כל המימרא דתרתי ביעי: " 

  
"Explanations of Aggadot 22 יעי אמרי ליה הי דזוגתא אוכמתא והי דזוגתא אייתי ליה תרתי ב

חיוורתי, אייתי להו איהו תרי גביני אמר להו הי דעיזא אוכמתא והי דעיזא חיוורתי. ונבאר זה בעזר  

אדון כל היות שברור לכל משכיל שהבורא ברוך הוא ברא כל העולם בשביל ישראל ואין להבורא 

יה להשפיע כל טוב וברכה לעמו בית ישראל. אך  ברוך הוא אהבה כי אם לישראל ותכלית הבריאה ה

כי שתי בחינות יש בהשפעת של הבורא ברוך הוא שהוא משפיע לאחד טובה וברכה ועשירות להיות  

סבה שבעבור זה יכול לעבוד עבודת הבורא יתברך שמו. ויש עושר שמור לבעליו לרעתו חס ושלום 

בר אשר דברנו במאמרים הקודמים אפס קצהו  כאמור ומשלם לשונאיו אל פניו להאבידו, והלא זה הד

תראה במאמר אית לן בירא בדברא כו', כי אם אחר ההשפעה מדובק ומקושר בעבודת הבורא יתברך  

שמו ואם לאו חס ושלום עיין שם זהו החקירה הוא במחשבה. אך במעשה צריך גם כן לחקור שיהא 

אל, כי כמה טובות יש לאומות העולם גם  ניכר מתוך פעולותיו הנגלות שאהבתו הוא רק לעמו בית ישר

כן אך מהסתרת פנים שלו ניכר אהבתו, כי מהסתרת פנים מהאומות העולם נכרתו ונגדעו כמו במצרים  

וסנחרב והמן שירדו עד שאול תחתית עד שנכרתו אבל בהסתרת פנים מעמו בני ישראל עם כל זה 

הן הן גבורותיו הן הן נוראותיו, שבכל דור   מציץ מן החרכים להגן בעדינו כמבואר בדברי חכמינו ז""ל

 " :ודור עומדים עלינו והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם

  
"Explanations of Aggadot 23   ועל דרך זה יש לפרש בס""ד מאמר רבותינו ז""ל בפרק קמא

עמא דחגיגה דף ו' וזה לשון הגמרא, ר' יהושע בן חנניא הוה קאי בי קיסר אחוי ליה ההוא מינאה 

דהדרינהו מריה לאפיה מיניה, אחוי ליה איהו ועוד ידו נטויה אלינו להגן. א""ל קיסר לר' יהושע בן  

חנינא מאי אחוי לך עמא דהדרינהו מריה לאפיה מיניה. ומאי אחוית ליה כו' והכי א""ל לההוא מינאה 

נא. אמר גברא דלא מאי אחוית ליה. א""ל עמא דהדרינהו מריה לאפיה והוא מאי אחוי לך אמד לא ידע 

ידע מאי אחוי ליה מחוי במחוג יחוי קמא מלכא אפקיה לההוא מינאה וקטלוה. דלכאורה דהמין החזיר  

פניו במחוג ורמז עמא דהדרינהו מריה לאפיה מיניה. ור' יהושע הראה במחוג את ידיו כמו שידו של  

במחוג הזה שהדאה יד ה' נטויה הקדוש ברוך הוא נטויה עלינו. ולכאורה אינו מובן, למה לא ידע המין 

ולמה זה הבין האיך שהסתיר את פניו וידו נטויה לא הבין. ונראה שר' יהושע גם כן הסתיר את פניו.  

ובמחוג ידיו הראה האיך שידו נטויה עלינו להורות שמהסתר פניו שלו נודע פועל כפיו שאנחנו עם 

ו ולהצילנו מכל הרעות וזה לא הבין המין  סגולתו שגם בהסתרת פניו הוא ברחמים גדולים לשמור אותנ 

ההוא. ותדע דלשון ביעי, היא אהבה שהוא מלשון ביעותא והוא הרצון של הבורא ברוך הוא להטיב  

והשאלה היא איזה טובה מחמת אהבת האמת ואיזהו מחמת שמשלם לשונאיו אל פניו להאבידו וכונתו  

ב לו דאייתי תרתי גביני, ולשון גביני להראות לו מופת וחקירה במעשה איזה אהבת האמת. והשי

מרומז על כסוי מלשון או גבן, או מלשון גב דגב הוא מורה על הסתרת פנים. ומהסתרת פנים תוכל  

להבין איזה אהבה טובה היא אמיתי ואהבת עולם, כי אף על פי שהסתיר פניו, עם כל זאת ידו נטויה  

ים אומות העולם כשקצף עליהם אבדם מעל פניו עלינו ושומר אותנו בכל דוד ודור. מה שאין כן רשע

ולא כן עמנו בית ישראל אשר לא עזב חסדו ואמיתו. ואשר עד הנה לא עזבנו ועוד ידו נטויה לפסוח  

 " :ולהגן עלינו. וליתן חן וחסד לפני כל שובינו מעתה ועד עולם אמן נצח סלה ועד

  
"Explanations of Aggadot 24  לבאר בעזר אדון כל המימרא דדצייצי אמרו ליה דצייצי דמיית

מהיכא נפיק רוחיה. אמר להו מהיכא דעייל נפיק. ונבאר בעזר אדון כל מקודם הפסוק אדם כי ימות  

אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליה. כי הן   (:ברכות סג) באוהל. ודרשו חכמינו ז""ל 

ם למעלה שידבק אדם בכל כחותיו בתורה או בעבודת הקודש זו תפלה  הן הדברים הנאמרים ונשני



 

באופן שהדיבור מנהיג אותו בשכליות כמש""ל והוא נתבטל במציאות ממילא מכל פעולתיו הגשמיים. 

וזהו נקרא ממית עצמו, היינו העצמיות שבו הוא ממית שפירושו ביטול עצמותו ואז נדבק בהבורא 

בה של אדם נקרא עצמותו. ומחמת מחשבותיו אין יכול לדבק בהבורא  ברוך הוא יתברך שמו, כי מחש

ברוך הוא והמתפלל בכל כוחו אזי הולך מחשבותיו בתוך האותיות ונתבטל מחשבותיו והרגשותיו  

ויהיה מדובק בהבורא ברוך הוא. וזהו נקרא ממית עצמו, כלומר שנתבטלה מחשבותיו ואין לו שום 

ם שמתו ונתבטלו מחשבותיו לצורך חיים שנדבק מחשבתו  מחשבה וזו נקרא מיתה לצורך חיי

והרגשותו באותיות שמדבר בכחו, כי אחר דיבודו באותיות הקדושים בכל כחו אזי האותיות מנהיגין  

את האדם ברוחניות. נמצא מדובק בהבורא. ואחר הטוב ההוא שאנחנו דבקים בו יתברך שמו שהוא  

ועל דרך זה פירוש השאלה, כי מבואר בתיקוני זוהר  אין סוף מזה בא לנו כל הטובות והשפעות. 

הקדוש דהעוסקים בסודות התורה נמשלו לאפרוחים. וזה פירוש דצייצי דמיית, היינו אדם שממית 

עצמותו בעבודתו יתברך שמו בהי נפיק רוחא, פירוש להיכן מתדבק רוחם הטהור. והשיב להם בהי 

חניות האותיות. או פירוש שמדבק בהקדוש ברוך הוא  דעייל נפיק, היינו בהאותיות עצמן שמתדבק ברו

שהוא הנותן חיים בתורה או בתפלה משים כל כוחותיו בהדבורים אזי מדבק רוחניות שלו בהבורא  

יתברך שמו והבן. מי יתן והיה לבבם זה של עם בית אמוני שלומי בני ישראל שיתנו עיניהם ולבם כל  

ו בהבורא יתברך שמו ויהא טוב להם בזה וברכות הטוב  הימים בתורה ובעבודה זו תפלה להדבק עצמ 

 " :יחולו על ראשם אסנ""ו

  
" Explanations of Aggadot 25  ועתה נבאר בעזר אדון כל המימרא אהוי לן מנא דלא שויא

 " :להבליה

  
"Explanations of Aggadot 26   אמרו ליה אחוי לן מנא דלא שוויי לחבליה, אייתי בודיא פשטוה

הוה עייל בתרעא. א""ל אייתי מרא סתרוה, היינו מנא דלא שויי' לחבליה. ונבאר בעזר אדון כל  לא 

והוא, כי ידוע שמדה המגונה בכל המדות היא הגאות והגסות רוח שבאדם שמחבב במעלותיו וחושב  

שכוחו ועוצם ידו עשה לו את החיל הזה. ואלו היה מאמין באמונה שלימה שכל הטובות והמעלות הם 

ושפעים מהבורא יתברך שמו בודאי לא היה עולה על לבו שום התנשאות ורוממות. וגינו חכמינו  מ

'. ומבואר הדבר מעצמו מאחר  אין אני והוא יכולין לדור כו (.סוטה ה) ז""ל המדה הזאת עד שאמרו

ששם גאותו במעלותיו כאלו הטוב ההוא עשה בעצמו ומסתלק השגחת הבורא מעליו. ולפי זה יבואר  

דברי השאלה הנ""ל ששאלו איזהו דבר ומדה מגונה מאד כדי לידע להתרחק ממנו יותר. וזו שאמרו  

ו שהוא גרוע ביותר. אייתי בודיא  אחוי לן מנא דלא שוי' לחבליה, רומז על דבר שאינו שוה היזק דהיינ

פשטוהו, פירוש כינוי הגאוה בבודיא שהוא מלשון בודי שמחשב בדעתו שבו די ואין צריך להשפעת  

הבורא יתברך שמו ובודאי הוא גם כן דבר גרוע מאוד. וזה הפירוש ולא הוה עייל בתרעא, להורות  

תשובה לשוב לקונו כמאמר  שבאם מדבק את עצמו במדת הגאוה אזי לא יוכל ליכנס בפתחי ה 

שהקדמנו אין אני כו'. והדברים יובנו מאליהם כיון שמחשב שבו די ואין צריך לשפע הבורא  

וכדפרש""י כל ההולך בקומה זקופה כאלו דוחק רגלי השכינה, והיינו דלא עייל בתרעא, כלומר בזה 

אמר בו די, כלומר שאין  השער לה' והוא כינוי להשכינה, דהיינו מלכות הבורא יתברך שמו. כיון ש

צריך למלכות הבורא ברוך הוא. וזאת מהידוע שאין תיקונם לבעלי גאוה עד שיסתרו כולם ויעשה בנין 

חדש כמאמר וימלוך וימת.וזה איתי מרא סתרא והבן. אבל בענוים כתיב וענוים ירשו ארץ, אמן סלה 

 " :נ""ו

  
"Explanations of Aggadot 27 נת שתלמדני כל התורה כשאני עומד על  ונבאר מאמר שבת על מ

רגל אחד. בא לו אצל הלל, אמר ליה מה דשנאוי לך לחברך לא תעביד ואידך פירושיה זיל גמור.  

נראה, כי ידוע כי אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענו, וכל התורה נכלל בה דכל התורה טעמיה  

יכר שאנחנו משועבדים ועובדים להבורא לרמז באחדות הבורא. וכל טעמיה מרומזים כדי שבהם יהיה נ

ברוך הוא. ומלבד שעל פי הסוד מרומזים כל המצות על אחדות הבורא ברוך הוא עיין בספר החינוך  



 

להרא""ה, שכתב טעמי המצות הכל על אחדות הבורא ברוך הוא ושאנחנו אליו משועבדים ועובדים 

יהיה לך המה טעמי כל התורה. וזהו מה  ולכן שמענו אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה, כי אנכי ולא 

וידבר אלהים את כל הדברים האלה לאמר, שאמר כל   (שמות כ, א) שאמרו חכמינו ז""ל על הפסוק

עשרת הדברות בכלל אחר כך אמר להם בפרט, כלומר שהודיע להם בפנימיות האחדות הבורא ברוך  

ואחר כך פרטן כל אחד ואחד   הוא וממילא השיגו המצות כאשר ביארנו במקומן בסוד של שבועות

בפני עצמו. אך הלא ידוע, כי כל המצות של תורה נתחלקו על שני דברים. אחד, על המצות שבין  

ישראל לאבינו שבשמים כגון ציצית ותפילין וקרבנות וכל המצות ויש מצות שבין אדם לחבירו והם 

א זה כלל גדול בתורה. אמנם  כלולים בכלל ואהבת לרעך כמוך כמו דאיתא ואהבת לרעך אמר ר' עקיב

שצריכין ליתן טעם שגם בין אדם לחבירו הוא נכלל בכלל אחדות הבורא ברוך הוא שהרי אנכי ולא  

יהיה לך מפי הגבורה שמענו, וכל התורה נכלל בהן. ואבאר לך שגם הם נכללים באחדות הבורא ברוך 

נקרא כנסת ישראל וזאת   הוא שהלא כל עדת ישראל מאמינים שאל אחד בראנו וכל ישראל כאחד

נקראת שכינה, ונמצא כשאנחנו באנו ממחצב אחד כשיש לאחד צער מרגיש גם חבירו כמו אדם אחד 

כשכואב לו אבר אחד מרגיש כל הגוף צער. וכיון שאל אחד בראנו ונשמת ישראל באין ממחצב אחד  

 " :בשמחהכשיש לאחד צער גם חבירו מרגיש וכשיש לאחד מישראל שמחה גם חבירו מרגיש 

  
"Explanations of Aggadot 28   וזהו מה דשנאוי לך לחברך לא תעביד, כלומר כיון שיש לך

צער מזה הדבר לא תעשה לחבירך, כי ראוי לצער עצמך בצרת חברך ולשמוח בשמחת חברך כיון  

שאל אחד בראנו וממחצב אחד אנחנו זה הוא הכולל כל המצות שבין אדם לחבירו. ונמצא גם מצות  

שבין אדם לחבירו היא בכלל אחדות הבורא ברוך הוא, שכיון שאנחנו מאמינים שאל אחד בראנו 

וממחצב אחד אנחנו ראוי להתעסק בטובת חבירו ולמנוע מלצער את חבירו. וזה שאמר על מנת  

שתלמדני כל התורה כשאני עומד על רגל אחד, כלומר שכל המצות יהיה טעמן ופרושן אחדות הבורא  

ואפילו המצות שבין אדם לחבירו יהיה טעמן אחדות הבורא ברוך הוא. ואמר הגר אני רוצה  ברוך הוא  

להתגייר שאבין שאפילו המצות שבין אדם לחבירו יהיה נכלל בכלל אחדות הבורא ברוך הוא. ואז  

אתגייר ואעבוד את אחד יחיד ומיוחד שכשאבין זה אז אדע שהמשפטים שלהם בל ידעום ואין להם  

במשפטי הארץ צריך האדם לידע שאל אחד בראנו. ואמר לו הלל מה דשנאוי לך לחברך   טעם ואפילו

לא תעביד, כלומר שכל המצות שבין אדם לחבירו הוא האמת מה דשנוי לך לחבדך לא תעביד. והטעם  

של זה הדבר הוא מחמת שאל אחד בראנו וממחצב אחד כולנו. נמצא כל אחד מישראל מרגיש בצרת 

חת חבידו ונמצא גם מצות שבין אדם לחבירו הטעם מחמת אחדות הבורא ברוך  חבידו ומשמח בשמ

הוא נמצא כל המשפטים וכו'. שלהם בל ידעום וגם בחוקי המדינות ובמשפט הארץ צריך אדם לעבוד 

לאל אחד ולהבין שהוא אחד יחיד ומיוחד. ולכן צריכין העמים להתהפך אל עם ה' ויקוים בנו אז יהפוך 

והלכו עמים רבים ואמרו אל בית יעקב לכו ונלכה באור ה' ונלכה באורחותיו אמן  עמים אל עם ה' 

 " :סלה

  
"Explanations of Aggadot 29   זה הפירוש, ואהבת לרעך כמוך אני ה', כלומר מה שאני מצוה

שתאהב לרעך כמוך מחמת שאני ה' ואל אחד בראנו לכן מחויב לשמוח בשמחת חבירו כן להיפך חס  

ושלום. וזה פירוש הפסוק באחרי את משפטי תעשו ואת חקתי תשמרו ללכת בהם אני ה' אלהיכם, כי 

תורה במשפט שאלו לא נאמרו היה כדאי לאמרם עד כאן  משפטי פירש''י אלו הדברים האמורים ב

 " :לשון רש""י, כלומר במשפטים שבין אדם לחבירו כונת המצוה מחמת שאני ה' ואל אחד בדאנו

  
"Explanations of Aggadot 30 בראשית מג,  . )ותרב משאת בנימין ממשאת כולם חמש ידות

כידוע שכל השפעת שפע טוב אשר נשפע לעמו  הנה ידוע שישראל עם קדושו מכונים בשם ימין   (לד

ישראל הוא על ידי בחינת ימין והשפעת שאר האומות הוא על ידי בחינת שמאל. והנה בנס דחנוכה 

שגברה יד ישראל על האומות הוא על ידי שגברה יד ימין על יד שמאל. וזהו ותרב משאת בנימי""ן,  

ו נקראים בנים למקום בבחינת ימי""ן. ממשאת  שהוא מרומז על נס דחנוכה, כלומר ב""ן ימי""ן שאנ 



 

כלם, היינו משאר האומות. חמש ידות, פירוש בחמש נסים שגברה בחינת יד ימי""ן, היינו מסרת  

גבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים וטמאים ביד טהורים ורשעים ביד צדיקים וזדים ביד עוסקי  

 " :תורתך, באלו חמש גברה יד ימין

  
"ns of Aggadot 31Explanatio   ברוך אתה ה' כו' להדליק נר חנוכה. הנה ידוע, שעיקר עבודת

האדם בתפלה ובתורה ובמצות להתלהב נפשו ולבו לה' באהבה ותשוקה נפלאה על ידי התבוננות  

בגדלות ה' בהעמקת הדעת אז תתלהב נפשו לה' בעריבות מתיקות ידידות כו'. וכמו שידוע בענין 

לעשות כל מצוה ומצוה באהבה ותשוקה גדולה ובהתלהבות עצומה. וזהו   שמחה של מצוה שהעיקר

פירוש הברכה ברוך אתה ה' וכו' להדליק וכו', שאנו מברכים ומשבחים לה' אשר בחר בנו לעם 

סגולתו לעשות מצותיו בהדלקה ובהתלהבות עצומה כשלהבת העולה מאליה. אמנם לפעמים כאשר 

פשר לו לעשות המצוה בהתלהבות ותשוקה בשביל זה לא נתטמטם לבו ושכלו של אדם אשר אי א

ימנע חס ושלום מלעשות המצוה אלא יעשה המצוה בהנחה גם בלי התלהבות. וזה פירוש ספרי אשר  

מובא ברש""י בפרשת ואתחנן על פסוק ושמתם את דברי וזה לשונו, אף לאחר שתגלו היו מצויינים  

ה לכם חדשים כשתחזרו וכו', פירוש שתעשו את המצות  במצות הניחו תפילין עשו מזוזות כדי שלא יהי

אף בשעת הנחה כשלא יהיה לכם מוחין דגדלות לעשות בהתלהבות ובהדלקה כו', אף על פי כן תעשו  

את המצות. וזהו הניח""ו תפילין, פירוש אף בשעת הנחה תקיימו המצות תפילין ומזוזות כו' כדי שלא  

 " :מורגלים במדות ולכן לא יהיה לכם חדשים אחר כך יהיה לכם חדשים וכו', פירוש כי תהיו

  
"Explanations of Aggadot 32 חד אמר  (: שבת כב) ובזה מובן הפלוגתא שבין שני מאן דאמרי

הדלקה עושה מצוה וחד אמר הנחה עושה מצוה. ובאמת אלו ואלו דברי אלהים חיים מר אמר חדא כו' 

ולא פליגא. כי מאן דאמר הדלקה עושה מצוה, פירוש שלכתחלה צריך האדם לעשות המצוה בהדלקה 

אין  ובהתלהבות בתשוקה נפלאה. ומר אמר הנחה עושה מצוה, פירוש לפעמים כאשר נופל ממדרגתו ו

לו מוחין דגדלות לא ימנע מלעשות המצוה חס ושלום אלא יעשה בהנחה פירוש גם בלי התלהבות. וזה 

כונת חכמינו ז""ל מאן דאמר הדלקה עושה מצוה סבר כבתה זקוק לה, פירוש כי לכתחלה כאשר 

  האדם שאין לו התלהבות צריך לייגע מוחו ושכלו להתבונן בגדולות הבורא ברוך הוא ועל ידי זה

תתלהב נפשו לה' ויעשה המצוה בהדלקה ובהתלהבות. ומאן דאמר הנחה עושה מצוה סבר כבתה אינו  

זקוק, פירוש כאשר נופל ממדרגתו ואי אפשר לו בשום אופן לעשות בהתלהבות ובהדלקה אינו זקוק  

לה, פירוש בשביל זה לא ימנע את עצמו מלעשות המצוה חס ושלום אלא יעשה בהנחה גם בלי 

 " :התלהבות

  
"Explanations of Aggadot 33 תהלים צח,  . )הודיע ה' ישועתו לעיני הגוים גלה צדקתו

לכאורה יפלא למה לישראל שהם עם קרובו לא גילה צדקתו בהתגלות, רק בבחינת ידיעה לבד  (ב

ולעיני הגוים גילה צדקתו בהתגלות וכמ""ש יש לדקדק במה שנאמר זכר חסדו וכו' ראו כל וכו' לבית  

ישראל, בזכירה בעלמא. ולאפסי ארץ, בראיה גמורה. אמנם נראה שכונת פסוקים אלו נרמזים על נס  

דפורים אשר היה כמה ניסים נסתרים אשר לא היה נראים ונגלים כמו שמשי מוחק וגבריאל כותב וכן  

שהיה נדמה שלשה מלאכים לשלשה בני המן והלכו לגינת ביתן   (:מגילה טז ) מה שאמרו רבותינו ז""ל

המלך וכו'. וכן מה שדרשו רבותינו ז""ל המן נופל וכו' שבא מלאך ודחפו וכדומה. והנה כל אלה  

הנסים היו נסתרים מעיני ישראל, רק לעיני הגוים היו נגלים שהיה צריכים לעשות על ידם הנסים. 

י ישראל אף על פי כן נתוודע להם בבחינת ידיעה כמו שאמרו  אמנם אף על פי שהיה נסתרים מעינ

אף על גב דאיהו לא חזי מזליה חזי. וזהו פירוש הפסוקים הודיע ה' ישועתו וכו'  (.מגילה ג) חכמינו ז""ל

זכר חסדו ואמונתו לבית ישראל, היינו שהניסים נסתרים אשר ה' עושה עם עמו בית ישראל על ידי 

בית ישראל רק בבחינת ידיעה וזכירה לבד. אבל לעיני הגוים גילה צדקתו אומות העולם הם לעמו 

וראו כל אפסי ארץ את ישועת אלהינו, היינו שלהם צריך להיות התגלות בבחינת ראיה גמור בכדי 



 

שידעו שהוא לצורך ישראל וכמ""ש יעשה ה' נסים ונפלאות עמנו ויושיענו מכל צרה וצוקה אמן 

 " :סלה

  
" of Aggadot 34 Explanations תם ונשלם"  

 


