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תורה ולקוטי  אור  תורה  ספר  לסיים  יומי   לימוד 
- והשו"ע  התניא  בעל  הזקן  לאדמו"ר   -

כ"ה גליון  א'  שנה   - שבועי  :גליון  ע ו ב ש ה י  א ש ו נ
� יום ראשון: 

את  ‘מנשקים’  שהמלאכים  בכך  הפירוש  מהו 
התפילות שלנו?

� יום שני:  

מהי המעלה באמירת ‘אמן יהא שמיה רבא’ דווקא 
במנין?

� יום שלישי:  

בארץ  דווקא  הנעלה  קיים  הצומח’  ‘כוח  מדוע 
הגשמית הנמוכה?

� יום רביעי: 

מדוע בית המקדש נבנה רובו ככולו מאבנים, ומדוע 
אסור לבנות בו עץ?

� יום חמישי:  

או  השם  ויראת  אהבת  התעוררות  יותר  נעלה  מה 
ביטול וקבלת עול פשוטה?

� יום שישי: 

מהי האהבה המסותרת, ואיך מעוררים אותה?
� שבת קודש: 

מהי ההשפעה המיוחדת הנמשכת לנשמות ישראל 
מיוסף הצדיק?



פרויקט דא״ח יומי 
נוסד במיוחד כדי לסייע לאנשים עובדים שאין עיתותם בידיהם 

ללמוד חסידות יום יום בקלות.

הזקן  לרבנו  תורה׳  ו׳לקוטי  אור׳  ‘תורה  מתוך  במאמרים  בחרנו 
ללמוד  מליובאוויטש  אדמו״ר  כ״ק  הוראת  לפי  התניא,  בעל 
אותם מידי שבוע בשבוע, ודבריו הק׳ שהשלמתם מקרבת את 

הגאולה!

מי שביכלתו להשלים את לימוד כל המאמרים האלו מידי שנה 
־תבוא עליו ברכה, ואולם בחרנו ב׳טור׳ אחד ליום, שיעור שלי

מודו יארך כעשרים דקות בלבד לכל בוגר ישיבה הקורא לה״ק 
־ויאפשר ללמוד חסידות קודם התפילה בנקל, ולהשלים את לי

מוד כל ה׳תורה אור׳ והליקוטי תורה בפחות מחמש שנים!

בתוספת  המאמרים  את  מגישים  אנו  הלומד,  על  להקל  כדי 
ביאור קצר עבור הלומד לגירסא, וכן את לשון המאמרים ללא 

ביאור, לאלו שיש בידם רק זמן קצר ביותר ללימוד זה. 

וקל  אחדים  דפים  רק  המכילות  בחוברות  מופיעים  המאמרים 
לקפל אותם ולשמרם בתיק הטלית והתפילין. 

של  תרגום  גם  ולהגיש  לערוך  בידינו  יעלה  שבעתיד  תקוותנו 
־המאמרים והביאור באנגלית, ולעת עתה באה לכל ‘טור׳ הקד
מה קצרה באנגלית, ואי אלו דברים נוספים להקל על הלימוד.

ואנו  לפועל  הזה  הפרויקט  את  להביא  המסייעים  לכל  תודתנו 
עד השלמת  תורה  ולקוטי  אור  בתורה  היומי  הלימוד  כי  תקוה 
לימוד כל הספרים, יסייע לרבים ויקרב את הגאולה האמיתית 

והשלימה.

Dach Yomi
This project was created to make Daily chassidus 
study convenient to the working person. 

Torah Or and Lekutei Torah were chosen because the 
Lubavitcher Rebbe requested them to be learned like 
daily Rambam, stating that completing them, brings 
the Geulah!

We salute those who complete them every year, how-
ever, a column a day was chosen because it can be read 
in about 20 min by the Yeshivah graduate or Hebrew 
speaker, making it a practical study before Shacharis. 

At this pace Torah Or and Lekutei Torah can be com-
pleted in less than 5 years! 

To make the column easy to read our team has pre-
pared a Girsa-Biur, we have also reprinted the original 
text in a column on its own for those who want to be 
part of the project and only have a few minutes. 

This booklet is only a few pages, so its easy to fold in 
half and keep in your Tallis & or Tefillin bag. 

It is our intention in the future to provide an english 
translation, at this time we are providing an English 
introduction to every column and some study tools. 

We would like to thank all those who helped to make 
this project a reality. 

* The Ma׳amarim of LIKKUTEI TORAH and TORAH OR are copyright of the Kehot Publication Society, a division of 
Merkos L׳inyonei Chinuch Inc. and are reprinted here with permission. To purchase the original - visit Kehot.com 

This magazine is copyrighted by Dach Yomi - Project of Torah Educational Services.
Torah Educational Services is a IRS-approved 501(c) 3 organization. All donations are tax deductible.

To read online, on iphone or android device visit DachYomi.com

To sponsor a week of Dach Yomi, e-mail: DachYomi@gmail.com 
For comments & corrections, e-mail: DachYomi@gmail.com

“ויחשוב קודם התפלה מרוממות הא-ל יתעלה..”
שולחן ערוך אורח חיים סימן צ"ח סעיף א

 Before prayer - think about״ 
the greatness of the al-mighty…״

- Shulchan Aruch O״C 98:1 
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Torah Or is published by Kehot*

אותיות  כי  והענין:  ישראל׳.  לקונו מתפלותיהם של  ולכן, אמרו על מט״ט ש׳קושר כתרים 
התפילה עולות למעלה על ידי המלאכים, כנודע, שכמה מלאכים ממונים בכל היכל לקבל 
התפילות. ואיתא בזוהר שהמלאך ָנִׁשיק ָלּה. וביאור ענין זה: הוא כמו הנושק, על דרך משל, 
מכניס רוחו והבלו בדבר שנושק, כך המלאך מכניס רוחו והבלו באותיות התפילה, להעלותם 
מבחינת דיבור האדם לבחינת דיבור המלאכים, שהיא בחינת מחשבה שלמטה. וכך עולה 
התפילה למעלה מעולם ועד עולם, עד עולם העליון, שם הוא מט״ט, שעושה בחינת ׳כתר׳ 
זה. פירוש, שמעלה האותיות עד מקורן ושרשן, שהוא בכתר. והיינו, כדי להמשיך אותיות. כי 
התפילה היא ׳יהי רצון׳, שיהיה המשכת רצון אחר מבתחילה, שנמשך בחכמה, וחכמה היא 
בחינת דין. וכן התורה, דמחכמה נפקת, ״מימינו אש דת למו״, שהיא בחינת אש וגבורות, ועל 
פי התורה ׳אין יסורים בלא עון׳. אבל בכתר, שם הם רחמים פשוטים ׳ונושא עון כו׳׳, ומשם 

נמשך אותיות חדשות כו׳.

ככל הענין הזה באותיות, כך הוא בבחינת המצות, כי ׳נר מצוה׳. והענין: שאין והנה, 
אור הנר מאיר אלא כשיש ַאִויר סביב האור, מה שאין כן כשאין שם אויר, יכבה 
ולא יאיר כלל. והנה האויר הוא בבחינת אותיות, כי הרי רואין שיסוד האויר הוא תחת יסוד 
האש . ואף על פי כן, הרי יש בו דקות הרבה מיסוד האש. והטעם: כי האויר, אף על פי שהוא 

למטה מיסוד האש, מכל מקום, שרשו הוא למעלה.

וביאור הדבר: כי הנה, יעקב אמר: ״מה נורא״, ולכן, מה שאומרים: ׳הגדול הגבור והנורא׳, 
׳נורא׳ הוא מידתו של יעקב. ולכאורה לא שייך בחינת ׳נורא׳ ליעקב, כי אם ל׳פחד יצחק׳!

אלא, לפי שיעקב היה הממוצע בין האבות , ונודע, שאי אפשר שיחוברו ב׳ הפכים עד שיערה 
רוח מלמעלה משניהם. כענין ׳עושה שלום במרומיו כו׳׳. ולכן, מאחר שיעקב היה המחבר, 

לכך היה בו גילוי בחינת ׳נורא׳, שהוא למעלה משניהם.

וכך הוא בבחינת אויר, שהדקות הוא לפי שהוא בחינת ׳ממוצע׳, שהוא בקו האמצעי: חכמה 
חסד נצח – מימין, ובינה גבורה הוד – משמאל, וכתר דעת תפארת יסוד – באמצע, הוא 
בחינת אויר, שהוא בחינת ׳זעיר אנפין׳, שהוא בקו הממוצע, בחינת ]תפארת[. ולכן, נקרא 
׳אויר׳ – אור יו״ד, שהיו״ד הוא בחינת העלם של האור שמוריד וממשיך להיות האור מאיר, 
כמו האותיות, שהן בבחינת ההעלם, ובהן ועל ידן נתפס השכל ובא לידי גילוי, כי אי אפשר 
לכל שכל בלי אותיות, כנזכר לעיל. כך האויר, שהוא בבחינת העלם, בו ועל ידו נתפס האור 

להאיר לבוא לידי גילוי.

וזהו ״כי נר מצוה ותורה אור״, שעל ידי ׳נר מצוה׳ נעשה ה׳תורה אור׳. כי המצות עולות עד 
הכתר, ששם שרש המצות – ׳תר״ך עמודי אור׳, ׳עמוד׳ שמחבר מעלה למטה. וכענין ״יעקב 
חבל נחלתו״, כשמתנועע החבל למטה כו׳. וכך על ידי המצות, שהן במלכות, עולות בכתר, 

ונמשך משם בחינת ׳אותיות חדשים׳, דהיינו, תוספת אור, להיות ׳אור התורה׳ מאיר.

כי הנה, התורה נקראת ״ְמַׁשל ַהַקְדמֹוִני״. וענין המשל הוא: כמו שכתוב ״וידבר שלשת אלפים 
והיינו,  משל״. כי הנה, חכמת שלמה היא ׳חכמה תתאה׳, שהיא בחינת מלכות דאצילות, 
בחינת מלכות המאירה בבריאה יצירה עשיה. כי מלכות דאצילות עצמה היא רוח הקודש, 
ונצח והוד דאצילות היא בחינת נבואה, ובאצילות ׳איהו וחיוהי חד׳. ולכן, יש ששים רבוא 
פירושים על כל פסוק מדברי תורה ונבואה. וגם ׳ִמְׁשֵלי׳ ו׳שיר השירים׳, שאמר שלמה ברוח 
הקודש, הן במלכות דאצילות עצמה, למעלה מחכמת שלמה. אבל מה שנתן חכמה לשלמה, 
היא בחינת ׳חכמה תתאה׳ דבריאה, ובחכמה זו דיבר על כל דבר מדברי תורה שלשת אלפים 
משל, דהיינו, רוחניות שבדברי תורה מכל הג׳ עולמות בריאה יצירה עשיה )שכל מה שיש 

למטה יש למעלה, כנודע, מאתרוג שלמטה שמעורר למעלה, שדוקא אתרוג ולא תפוח.

ולקרב אל השכל: הוא כמו דבר גשמי המצוייר בדמיון האדם. אך, דמיון מחשבת האדם אינה 
פועלת כלום, אבל למעלה ״כי לא מחשבותי כו׳״(, שהשיג ממדריגה התחתונה דעשיה, עד 
מדריגה הראשונה שבבריאה. וכל עולם יש בו י׳ ספירות, וי׳ כלול מי׳, עד אלף. וזהו ׳שלשת 

אלפים׳. אבל באצילות, ד׳איהו וחיוהי חד׳, לא השיג. •

נתבאר לעיל ששורש האותיות הוא למעלה מהשכל, 
לבוש  ונעשות  למטה  יורדות  האותיות  אבל  בכתר, 

וכלי ביטוי של השכל.

מהו הפירוש בכך שהמלאכים 
‘מנשקים’ את התפילות שלנו?

דמיון האויר לאותיות. דמיון המצוה לאויר. 
משמעות ‘שלשת אלפים משל’ של שלמה.

האותיות,  שורש  במעלת  האמור  לפי   - ולכן 
כתרים  ש’קושר  מט”ט  ]מלאך[  על  אמרו 
לקונו מתפלותיהם של ישראל’ )זח”א לז, ב(. 

והענין - לבאר שייכות ענין הכתרים לאותיות, 
ישראל:  של  לתפילותיהם  המלאכים  ושייכות 
כי אותיות התפילה עולות למעלה - להקב”ה 
כנודע, שכמה מלאכים  ידי המלאכים,  על   -
יש   - התפילות  לקבל  היכל  בכל  ממונים 
למעלה  התפילות  את  המעלים  רבים  מלאכים 
ב(  כג,  )ח”א  בזוהר  ואיתא  שיתקבלו.  כדי 

יק ָלּה - מנשק את התפילה.  שהמלאך ָנׁשִ

וביאור ענין זה: הוא כמו הנושק, על דרך משל, 
מכניס רוחו והבלו בדבר שנושק, כך המלאך 
מכניס רוחו והבלו - דרגתו הרוחנית הנעלית - 
דיבור  באותיות התפילה, להעלותם מבחינת 
המלאכים  דיבור  לבחינת  ]הגשמי[  האדם 
]הרוחני[ - לזכך את הדיבור כדי שיוכל לעלות 
 - המלאכים  דיבור   - שהיא  מעלה,  למעלה 
לעיל,  כמבואר   - שלמטה  מחשבה  בחינת 
שחיצוניות הדרגה העליונה נחשבת לפנימיות 
הדרגה התחתונה. וכך עולה התפילה למעלה 
שם  העליון,  עולם  עד  עולם,  ועד  מעולם 
‘כתר’  בחינת  שעושה  מט”ט,  ]מלאך[  הוא 
עד  האותיות  שמעלה  פירוש,  ]להקב”ה[.  זה 
והיינו  )כנ”ל(.  בכתר  שהוא  ושרשן,  מקורן 
להמשיך  כדי  זו,  להעלאה  הטעם  ביאור   -
אותיות ]חדשות[. כי התפילה היא ‘יהי רצון’, 
שיהיה המשכת רצון אחר מבתחילה - שונה 
שנמשך  למטה,  נמשך  שכבר  יתברך  מרצונו 
 - דין  בחינת  היא  וחכמה  בחכמה,  ]הרצון[ 
כמבואר לעיל, שחכמה )במובן של שכל( היא 
ופירוד.  התחלקות  העלם,  ופועלת  וגבורה  דין 
קכא,  )זח”ב  נפקת  דמחכמה  התורה,  וכן 
למו”  דת  אש  “מימינו  בחכמה,  שרשה   - א( 
וגבורות  אש  בחינת  שהיא  ב(,  לג,  )דברים 
פי  ועל  כאש’,  דברי  כה  ‘הלא  שכתוב  וכמו   -
חטא,  ואם   - עון’  בלא  יסורים  ‘אין  התורה 
אבל  רח”ל.  יסורים  לקבל  חייב  התורה  פי  על 
מהתלבשות  שלמעלה  יתברך  רצונו   - בכתר 
בחכמה, שם הם רחמים פשוטים - ללא ציור 
בחכמה(  שנמשכים  אחרי  שהוא  )כפי  מסוים 
הוא  שם   - פשע[’  על  ]ועובר  כו’  עון  ‘ונושא 
את  לפעול  שבכוחם  הרחמים  מידות  י”ג  מקור 
כפרת העוונות, ומשם נמשך אותיות חדשות 

 � תורה אור, דף מג עמוד ד    לשון הרב

ר ו א י ב ם  ע ב  ל ו ש מ ב  ר ה ן  ו ש ל ד | דא"ח יומי  יום ראשון, י"ז סיון תשע״ד 



נר חנוכה  Sunday דא"ח יומי | ה ביאור לד"ה  מאמר: 

חדש  רצון  ולהמשיך  הרצון  את  לשנות   - כו’ 
דרך אותיות חדשות המושרשות בכתר, רצונו 
גם  הפשוטים,  יתברך  רחמיו  ומצד  יתברך, 

החוטא לא יקבל יסורים.

הוא  כך  באותיות,  הזה  הענין  ככל  והנה, 
המצוה   - מצוה’  ‘נר  כי  המצות,  בבחינת 

נמשלה לנר. 

והנר  לנר,  המצוות  דמיון  לבאר   - והענין 
כשיש  אלא  מאיר  הנר  אור  לאותיות: שאין 
שם  כשאין  כן  שאין  מה  האור,  סביב  ַאִויר 
והנה האויר הוא  יאיר כלל.  ולא  יכבה  אויר, 
בבחינת אותיות, כי הרי רואין שיסוד האויר 
 - יג(  כג,  )שמות רבה  האש  יסוד  תחת  הוא 
סדר ארבעת היסודות )מלמעלה למטה( הוא 
היסוד  הוא  הרוח  יסוד  כי  עפר,  מים  רוח  אש 
פי  על  ואף  האש.  יסוד  לאחר  רוחני,  היותר 
מיסוד  למטה  הוא  הרוח  שיסוד  למרות   - כן 
האש  מיסוד  הרבה  דקות  בו  יש  הרי  האש, 
- שהרי הרוח והאויר לא נראים, ואילו האש 
יסוד  לדקות   - והטעם  בשר.  לעיני  נראית 
למטה  שהוא  פי  על  אף  האויר,  כי  האויר: 
מיסוד האש, מכל מקום, שרשו הוא למעלה 
שאף  האותיות,  ענין  כמו  ממש  וזהו   - ]ממנו[ 
לשכל,  לבוש  ומשמשות  מהשכל  למטה  שהן 
כנראה  מהשכל,  למעלה  שרשן  מקום  מכל 
מכך שהאותיות יוצאות מהאדם ממילא, ללא 

כוונה, כנ”ל. 

)בראשית  וביאור הדבר: כי הנה, יעקב אמר 
שאומרים  מה  ולכן,  נורא”,  “מה  יז(:  כח, 
הגבור  ‘הגדול  עשרה:  שמונה  בתפילת   -
יעקב.  של  מידתו  הוא  ‘נורא’  והנורא’, 
כי  ליעקב,  ‘נורא’  בחינת  שייך  לא  ולכאורה 
הגבורה  מידת  שמידתו   - יצחק’  ל’פחד  אם 

והיראה!

בין האבות  אלא, לפי שיעקב היה הממוצע 
והרחמים  התפארת  בחינת   - ב(  ס,  )זח”א 
דאברהם  חסד  בחינות  בין  חיבור  שהיא 
ונודע, שאי אפשר שיחוברו  וגבורה דיצחק, 
ב’ הפכים עד שיערה - יומשך ויתגלה עליהם 
- רוח מלמעלה משניהם - והמשכה זו תפעל 
בהם ביטול, ואז שניהם אינם מנגדים זה לזה, 
וממילא יכולה להיות התחברות ביניהן. כענין 
‘עושה שלום במרומיו כו’’ )איוב כה, ב. וראה 
“הקב”ה עושה שלום  במדבר רבא פי”ב, ח( - 
של  שר  מיכאל  במרום[  אשר  ]המלאכים  בין 
מים, וגבריאל שר של אש”. כלומר, בהתגלות 
הקב”ה עצמו )שלמעלה משני המלאכים באין 
המלאכים  של  מציאותם  מתבטלת  ערוך(, 
שלום  להיות  ויכול  ומים(,  )אש  ההפכיים 
היה  שיעקב  מאחר  ולכן,  ביניהם.  וחיבור 
חסד  של  ההפכיות  המידות  בין   - המחבר 
‘נורא’,  בחינת  גילוי  בו  היה  לכך  וגבורה, 
האלקי  הגילוי   - משניהם  למעלה  שהוא 

העליון ו’הנורא’ שלמעלה מחסד וגבורה ולכן 
יכול לחבר אותם. 

]שלו[ הוא  וכך הוא בבחינת אויר, שהדקות 
לפי שהוא בחינת ‘ממוצע’ - הפועלת חיבור 
הפכים )אש ומים, שהרוח הוא ביניהם, והרוח 
חמים  אדים  כמו  ומים,  אש  מעירוב  עשוי 
שיהיה  צורך  יש  ולכן  חמים(,  ממים  העולים 
בדרגה נעלית ביותר, ומכך באה הדקות שלו, 
הספירות  עשר  של   - האמצעי  בקו  שהוא 
וקבוצות  ‘קוים’  לג’  המחולקות  העליונות 
ובינה  מימין,   - נצח  חסד  חכמה  כלליות: 
תפארת  דעת  וכתר  משמאל,   - הוד  גבורה 
קו   - אויר  בחינת  הוא  באמצע,   - יסוד 
אנפין’, שהוא  ‘זעיר  בחינת  האמצעי, שהוא 
האחרים  הקוים  ב’  המחבר   - הממוצע  בקו 
מידת   - ]תפארת[  בחינת  ושמאל,  ימין   -
כי  שאף  וגבורה,  חסד  בין  המחברת  הרחמים 
מצד הדין והגבורה אין האדם ראוי להשפעה, 
בכל זאת משפיעים לו מחמת החסד והרחמים. 
ולכן, נקרא ‘אויר’ - אור יו”ד, שהיו”ד - שלא 
מבטאים אותו - הוא בחינת העלם של האור 
ש]האויר[ מוריד וממשיך להיות האור מאיר 
בבחינת  שהן  האותיות,  כמו  יכבה,  ושלא   -
והנעלם,  הנעלה  בכתר  מושרשות   - ההעלם 
ובא  השכל  נתפס  ידן  ועל  בהן  זאת[  ו]בכל 
לבוש  להיות  יורדות  האותיות   - גילוי  לידי 
וכלי ביטוי של השכל, כי אי אפשר לכל שכל 
שהוא  האויר,  כך  לעיל.  כנזכר  אותיות,  בלי 
מאחר  לראותו,  ניתן  לא   - העלם  בבחינת 
ועל  בו  ששורשו בדרגה נעלית ביותר, כנ”ל, 
לידי  לבוא  להאיר  ]האש[  האור  נתפס  ידו 

גילוי. 

]לפי זה יובן הדמיון בין המצוה והנר, אותיות:[ 

ידי  שעל  אור”,  ותורה  מצוה  נר  “כי  וזהו 
אור  גילוי   - אור’  ה’תורה  נעשה  מצוה’  ‘נר 
התורה, כמו שהארת אור הנר נעשית על ידי 
האויר. כי המצות עולות עד הכתר )על דרך 
שרש  ששם  הנ”ל(,  והאויר  האותיות  שורש 
עמודי  ‘תר”ך   - - שהן רצונו יתברך  המצות 
אור’ - תרי”ג מצוות עם ז’ מצוות דרבנן עולה 
בגימטריא תר”ך, אותיות כתר, ‘עמוד’ שמחבר 
מהכתר  מלמעלה  ממשיכות   - למטה  מעלה 
 - נחלתו”  חבל  “יעקב  וכענין  מטה.  למטה 
בגוף  המלובשת  הקדושה  הנשמה  על  דקאי 
]כך  כו’  למטה  החבל  כשמתנועע  היהודי, 
בנשמתו  כשפוגם  כן  כמו   - למעלה[  מתנועע 
ידי  על  וכך  למעלה.  פגם  נפעל  כך  למטה, 
כנ”ל,  ומטה,  המחברות  מעלה   - המצות 
שהן במלכות - מצוות וגזירות המלך, עולות 
יתברך,  ברצונו  הראשון,  לשרשן   - בכתר 
חדשים’,  ‘אותיות  בחינת  משם  ונמשך 
התורה’  ‘אור  להיות  אור,  תוספת  דהיינו, 
מעלתו  גודל  מחמת  שהאויר,  כשם   - מאיר 

מחמת  המצוות,  כך  הנר,  אור  גילוי  את  פועל 
שורשן בכתר, פועלות את גילוי אור התורה. 

 - ַהַקְדמֹוִני”  ל  “ְמׁשַ נקראת  התורה  הנה,  כי 
המשל ל’קדמונו של עולם’, אור אין סוף ב”ה 

עצמו, כפי שממשיך לבאר. 

- לגבי גודל  כמו שכתוב  הוא:  וענין המשל 
יב(  ה,  )מלכים-א   - המלך  שלמה  חכמת 

“וידבר שלשת אלפים משל”. 

תתאה’,  ‘חכמה  היא  שלמה  חכמת  הנה,  כי 
)ומכונה  דאצילות  מלכות  בחינת  שהיא 
‘חכמה’, כי יש קשר מיוחד בין מלכות וחכמה, 
כמאמר הזוהר ‘אבא )חכמה( יסד ברתא )הבת, 
המאירה  מלכות  בחינת  והיינו,  מלכות(’, 
דאצילות  מלכות  כי  עשיה.  יצירה  בבריאה 
רוח  שורש  ממנה   - הקודש  רוח  היא  עצמה 
היא  דאצילות  והוד  ונצח  הקודש בבני אדם, 
ובאצילות  הנבואה,  שורש   - נבואה  בחינת 
עצמו  ב”ה  סוף  אין  אור   - חד’  וחיוהי  ‘איהו 
הספירות  של  והכלים  האורות  עם  מאוחד 
‘לאו איהו  דאצילות )משא”כ בעולמות בי”ע, 
וחיוהי חד’(. ולכן, יש ששים רבוא פירושים 
על כל פסוק מדברי תורה ונבואה - כי שורש 
התורה והנבואה הוא באצילות, ואור אין סוף 
ב”ה מאוחד עם הספירות של עולם האצילות 
פירושים  יש  ולכן  גבול,  ובלי  סוף  אין  שהוא 
ו’שיר  ֵלי’  ‘ִמׁשְ וגם  בתורה.  פסוק  לכל  רבים 
 - הקודש  ברוח  שלמה  שאמר  השירים’, 
בכל  ו’נבואה’,  ‘תורה’  בגדר  שאינם  אף  הנה 
שורש   - עצמה  דאצילות  במלכות  הן  זאת, 
שלמה  מחכמת  למעלה  כנ”ל,  הקודש,  רוח 
- חכמה תתאה, מלכות כפי שמאירה בבי”ע. 
אבל מה שנתן ]הקב”ה[ חכמה לשלמה, היא 
דבריאה,  )מלכות(  תתאה’  ‘חכמה  בחינת 
זו  חכמה  דרגת  באמצעות   - זו  ובחכמה 
שלשת  תורה  מדברי  דבר  כל  על  דיבר   -
אלפים משל, דהיינו, רוחניות שבדברי תורה 
- פירושם הרוחני - מכל הג’ עולמות בריאה 
כנגד  אלפים’  ‘שלשת  וזהו   - עשיה  יצירה 
את  לראות  יכול  והיה  אלה,  עולמות  שלשה 
שהם  כפי  התורה  דברי  של  הרוחני  פירושם 
בכל ג’ עולמות אלו )שכל מה שיש למטה - 
בגשמיות - יש למעלה - בשרשו הרוחני, ולכן 
לכל דבר בגשמיות התורה יש ענין ומשמעות 
שמעורר  שלמטה  מאתרוג  כנודע,  רוחנית, 
למלעלה[  ]מעורר  אתרוג  שדוקא  למעלה, 
ולא תפוח - מצד עניינו המיוחד של האתרוג 

הגשמי שכנגד שורשו הרוחני העליון. 

שיש  מה  שכל  זה,  ענין   - השכל  אל  ולקרב 
גשמי  דבר  כמו  הוא  למעלה:  יש  למטה 
המצוייר בדמיון האדם - במחשבתו הרוחנית. 
פועלת  אינה  האדם  מחשבת  דמיון  אך, 
מציאות  שבמחשבתו  זה  לדבר  ואין   - כלום 
למעלה  אבל  בעלמא,  דמיון  אלא  אמיתית, 

המשך בעמוד ט 
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אבל באמת, גם התורה דאצילות היא בחינת משל לגבי המאציל העליון ברוך הוא. ד׳אורייתא 
לגבי  ד׳ישראל מתקשראן באורייתא׳, שאין להם ערך  הוא׳, כמו  בריך  מתקשרא בקודשא 

התורה, אלא ד׳מתקשראן׳ בה. וכך התורה מתקשראת בקודשא בריך הוא כו׳.

וכדי שיומשך ויתפשט אור אין סוף ברוך הוא המאציל בהתורה, הוא על ידי ׳נר מצוה׳, שהיא 
בחינת ׳אוי״ר׳ – אור י׳. שהמצות הן בחינת העלאה, כמו קרבנות שנעשו מן הבהמות להיות 
׳אשה ריח ניחוח׳. וכן תפילין של קלף מעור הבהמות, וציצית של צמר, והרי זו בחינת העלאה 

מדבר גשמי, להיות התכללות ברוחניות, ׳אשר קדשנו במצותיו׳.

)וגם הם המשכות. אך, מפני שנעשות על ידי מעשה האדם בפועל ממש, הרי הן העלאות, 
שהאדם מעלה ומקשר אותן לאור אין סוף הנמשך בתוכן. מה שאין כן התורה היא המשכה 
לבדה, ׳קורא בתורה׳, ש׳קורא׳ וממשיך מה שכבר היה, כאדם הקורא לחבירו כו׳(. ועל ידי 

העלאה זו, נעשה המשכת התורה.

וזהו ׳יהא שמו הגדול מבורך׳. כי יש שם ׳הוי״ה׳, בחינת מלכות )באוה״ת יתרו ליתא תיבות אלו – ׳כי׳ 
עד ׳מלכות׳(, כי ׳הוי״ה׳ הוא ׳זעיר אנפין׳, ושמו של הוי״ה, דהיינו, הגילוי הוא במלכות, ו׳שם 

הגדול׳ הוא ב׳כתר׳ )ופעם אמרו בזוהר, דהיינו, בבינה, והכל אחד כי ׳התגלות עתיק בבינה׳(, 
דהיינו, מלכות ד׳אדם קדמון׳. ולכן, אומרים ׳מברך לעלם׳ בלשון יחיד, שהוא עולם האצילות, 
שהוא רשות היחיד, ד׳איהו וחיוהי חד׳, לפי ש׳שם הגדול׳ הוא למעלה מהאצילות, ונמשך 

באצילות.

וזהו ׳הקדוש ברוך הוא מנענע בראשו׳, פירוש, בבחינת כתר, ש׳מנענע׳ וממשיך למטה.

סודות  שרוב  חכמה,  בחינת  היא  ׳אגדה׳  כי  דאגדתא,  רבא׳  שמיה  יהא  ב׳אמן  דוקא  אך, 
התורה גנוזין בה, כמו שכתב האריז״ל.

ו׳אמן יהא שמיה רבא׳ אומרים בציבור, שאז דוקא ׳מנענע׳ בכל בחינות ׳ראשו׳. מה שאין 
כן אחד העוסק בתורה, אף על פי שהקדוש ברוך הוא קורא ושונה כנגדו, מכל מקום, אין 

המשכה זו רק בחלק נפשו. אבל בציבור ממשיכים בחינת כללות כו׳.

ובזה יובן ענין ׳נר חנוכה משמאל, ומזוזה מימין׳.

מזוזה הוא בחינת המצות, שהמזוזה היא בחינת העלאה, שבית האדם וכל מה שבתוכו בטל 
ל׳ה׳ אחד׳, שכותבין במזוזה ׳אחד׳ ׳ואהבת׳. כי ׳בכל לבבך׳ הוא בחינת התפילה בלב. ׳ובכל 
ו״דברי אשר שמתי  ודיבור בדיבור,  נפשך׳, היא בחינת התורה, לקשר מחשבה במחשבה, 

בפיך״. ו׳בכל מאדך׳ – היא המזוזה, שהיא בסוף ביתו עם כל הרכוש שבתוכו.

ועל ידי זה ׳נר חנוכה משמאל׳, היא ׳תורה אור׳. שהיונים רצו ׳להשכיחם תורתך׳ ך.

הבית׳,  ׳פתח  נקראת  המלכות  כי  הבים,  לרשות  מבחוץ  הבית  פתח  על  להניחה  ותיקנו 
לבריאה  וביציאתה  כו׳״.  הקדש  אל  אהרן  יבא  ״בזאת  כתיב  וכך  ויציאה,  כניסה  שמשמש 
יצירה עשיה, הנה, ״מלכות בכל משלה״. וצריך להמשיך גם שם, ב׳טורי דפרודא׳, על ׳ָהֵרי 

ֵּבַתר׳, בחינת ׳אור התורה׳. והיא משמאל, בחינת גבורות, וזה היה בזמן בית שני כו׳. •

ר ו א י ב ם  ע ב  ל ו ש מ ב  ר ה ן  ו ש ל ו | דא"ח יומי  יום שני, י"ח סיון תשע״ד 
היה  חכמתו  ששורש  המלך,  ששלמה  לעיל  נתבאר 
את  להשיג  יכול  היה  דבריאה,  תתאה’  ב’חכמה 
התורה  מדברי  דבר  כל  של  הרוחנית  המשמעות 
העליונה  הדרגה  עד  עשיה,  של  התחתונה  מהדרגה 

ביותר של בריאה,  אך לא היתה לו השגה באצילות.

מהי המעלה באמירת ‘אמן יהא 
שמיה רבא’ דווקא במנין?

גורם  בגשמיות,  מצוות  קיום   - מצוה’  ‘נר 
ל’תורה אור’. המשכת אלקות על ידי אמירת 
שנר  הטעם  מברך’.  רבא  שמיה  יהא  ‘אמן 

חנוכה מימין ומזוזה משמאל.

- אף שאצילות היא דרגה נעלית  אבל באמת 
להשיגה,  יכול  היה  לא  המלך  ושלמה  מאד 
בחינת  היא  דאצילות  התורה  גם  זאת,  בכל 
ברוך  העליון  המאציל  לגבי  ]בלבד[  משל 
הוא - ביחס לאור אין סוף ב”ה עצמו המאציל 
ד’אורייתא  ]והטעם:[  האצילות.  עולם  את 
א(  עג,  )זח”ג  הוא’  בריך  בקודשא  מתקשרא 
כמו  הקב”ה,  עם  מתקשרת  התורה  שהרי   -
ד’ישראל מתקשראן באורייתא’ - התקשרות 
התורה עם הקב”ה היא בדומה להתקשרות של 
ישראל עם השם, שאין להם ערך לגבי התורה 
- בני ישראל הם שלא בערך למטה מהתורה, 
אלא ד’מתקשראן’ בה - שמתקשרים בתורה, 
אע”פ שהם למטה ממנה במדריגה. וכך התורה 
אע”פ   - כו’  הוא  בריך  בקודשא  מתקשראת 
הקב”ה  אל  והשוואה  יחס  שום  לתורה  שאין 
דאצילות  התורה  שגם  מובן  זה  ולפי  עצמו. 
נחשבת כמשל ולבוש בלבד לגבי אור אין סוף 

ב”ה עצמו. 

וכדי שיומשך ויתפשט אור אין סוף ברוך הוא 
למטה  ערוך  באין  שהיא   - בהתורה  המאציל 
- קיום המצוות,  ‘נר מצוה’  ממנו, הוא על ידי 
שהיא בחינת ‘אוי”ר’ - אור י’ - מקור המצוות 
ולכן  הכתר,  בחינת  ממש,  יתברך  ברצונו  הוא 
שלא  כמו  משם,  המשכה  לגרום  ביכולתן 
יכולה להיות הארת אור )תורה אור( הנר ללא 
בחינת העלאה  הן  אויר )נר מצוה(. שהמצות 
למעלה,  מלמטה  בדרך  להשם  התקרבות   -
שלמטה   - הבהמות  מן  שנעשו  קרבנות  כמו 
אל  להתעלות   - ניחוח’  ריח  ‘אשה  להיות   -
הקב”ה ולגרום לו נחת רוח ותענוג, ענין העלאה 
מעור  קלף  של  תפילין  וכן  למעלה.  מלמטה 
בחינת  זו  והרי  צמר,  של  וציצית  הבהמות, 
גשמית,  בהמה  עור   - גשמי  מדבר  העלאה 
צמר גשמי, להיות התכללות ברוחניות, ‘אשר 
דרגת  משמע  ‘קדשנו’   - במצותיו’  קדשנו 
‘קודש העליון’, קדושתו יתברך העצמית, לשם 

מגיעות המצוות על ידי קיומן למטה. 

לעיל  שמבואר  אף   - המשכות  הם  )וגם 
מלמטה  בדרך  התקרבות  הוא  המצוות  שענין 
המשכה  בחינת  גם  הן  הרי  העלאה,  למעלה, 

 � תורה אור, דף מד עמוד א    לשון הרב



 Monday דא"ח יומי | ז נר חנוכה ביאור לד"ה  מאמר: 

אור  נמשך  קיומן  ידי  שעל  למטה,  מלמעלה 
שנעשות  מפני  אך,  למעלה.  מלמטה  אלקי 
הן  הרי  בפועל ממש,  האדם  ידי מעשה  על 
העלאות, שהאדם מעלה ומקשר אותן לאור 
המצוה  כל  היינו,   - בתוכן  הנמשך  סוף  אין 
וגם  מלמטה,  האדם  מעשה  ידי  על  נעשית 
באמצעות  באה  ידה  על  הנפעלת  ההמשכה 
מה  העלאה.  הוא  עיקרן  ולכן  האדם,  מעשה 
שאין כן התורה היא המשכה לבדה - שהרי 
בלימוד התורה לא לוקחים דבר גשמי ומעלים 
השם  תורת  את  לומדים  אלא  לקדושה,  אותו 
שהיא בדרגה נעלית ביותר, ‘קורא בתורה’ - 
‘קורא  רז”ל  בדברי  נקרא  התורה  לימוד  ולכן 
היה,  שכבר  מה  וממשיך  ש’קורא’  בתורה’, 
כאדם הקורא לחבירו כו’ - כי בלימוד התורה 
אותו  להמשיך  כביכול,  להשם,  קורא  האדם 
מלמעלה למטה, ואין צורך לעשות את התורה 
לדבר קדוש, כיון שהיא כבר קדושה ועומדת, 
והלומד תורה קורא וממשיך דרגה זו מלמעלה 
אליו(.  לבוא  לחבירו  הקורא  כאדם  למטה, 
המצוות,  קיום  ידי  על   - זו  העלאה  ידי  ועל 
‘ותורה   - התורה  המשכת  נעשה  מצוה’,  ‘נר 
אור’, כי כדי להגיע למקור עליון זה ולהמשיך 
ממנו, יש צורך להקדים את ההעלאה לדרגה 

זו הבאה על ידי המצוות. 

ל’תורה  גורם  מצוה’  ש’נר  הנ”ל  לפי   - וזהו 
הקדיש  נוסח  של  הפנימי  הפירוש  יובן  אור’ 
מהי  ]מבאר  מבורך’.  הגדול  שמו  ‘יהא   -
‘הוי”ה’,  שם  יש  כי  הגדול’:[  ‘שמו  בחינת 
עד  ‘כי’   - אלו  תיבות  ליתא  יתרו  )באוה”ת  מלכות  בחינת 
שם   - אנפין’  ‘זעיר  הוא  ‘הוי”ה’  כי  ‘מלכות’(, 

המידות  אנפין’,  ‘זעיר  בחינת  על  מורה  הוי’ 
הגילוי  דהיינו,  הוי”ה,  של  ושמו  דאצילות, 
- בחינת ה’שם’,  במלכות  הוא  ]של שם הוי’[ 
המורה על ספירת המלכות, ו’שם הגדול’ הוא 
ב’כתר’ - ‘גדול’ מורה על דרגה גדולה וגבוהה 
מאד, היינו, בחינת הכתר )ופעם אמרו בזוהר 
והכל  ‘שמו הגדול’, דהיינו, בבינה,  - בפירוש 
אחד - שני הפירושים עולים בקנה אחד - כי 
קעח,  )זח”ג  בבינה’  )כתר(  עתיק  ‘התגלות 
מהו  הגדול’,  ‘שמו  ענין  לפרש   - דהיינו  ב((, 
- כי  ד’אדם קדמון’  בזה, מלכות  ענין ה’שם’ 
שם מורה על מלכות כנ”ל, ושמו הגדול, היינו 
‘אדם  מלכות - הדרגה היותר נמוכה דבחינת 
כלולה  הבריאה  כל  בה  נעלית  )דרגה  קדמון’ 
הגדול  שמו  ‘יהא  זה  ולפי  אחת(.  במחשבה 
ד’שמו  זו  נעלית  שבחינה  בקשה  היא  מבורך’ 
אומרים  ולכן,  למטה.  ותאיר  תומשך  הגדול’ 
יחיד  בלשון   - אחד  עולם   - לעלם’  ‘מברך 
עלמיא’,  ‘ולעלמי  ממשיכים  כך  אחר  ורק   -
לעולמי עולמים, לשון רבים, שהוא - ‘לעלם’ 
רשות  שהוא  האצילות,  עולם   - יחיד  לשון 
של  רגש  בו  שאין  האחדות,  עולם   - היחיד 
בו,  המאירות  והספירות  האלקות  בין  פירוד 
- באצילות, אור אין סוף  חד’  וחיוהי  ד’איהו 

ב”ה מאוחד עם הספירות, ענין האחדות, לפי 
 - מהאצילות  למעלה  הוא  הגדול’  ש’שם 
‘מלכות דאדם קדמון’ כנ”ל, ונמשך באצילות 
הגדול’  ‘שמו  המשכת  יחיד,  לשון  ‘לעלם’   -
עולם  באצילות,  למטה  מאצילות  שלמעלה 

האחדות. 

וזהו ‘הקדוש ברוך הוא מנענע בראשו’ - לפי 
מאמר  של  הפנימית  המשמעות  מובנת  הנ”ל 
שמיה  ‘יהא  אומרים  ישראל  שכאשר  חז”ל 
פירוש,  בראשו,  מנענע  הקב”ה  מברך’  רבא 
בבחינת כתר - ‘ראשו’ של הקדוש ברוך הוא 
וממשיך  ש’מנענע’  הכתר,  בחינת  על  מורה 
בעולם  להתגלות   - למטה  הכתר[  ]בחינת 

האצילות, כנ”ל. 

יהא  ב’אמן  דוקא  נעשית[  זו  ]המשכה  אך, 
בדברי  כמפורש   - דאגדתא  רבא’  שמיה 
שמיה  יהא  ‘אמן  אמירת  ידי  שעל  הנ”ל,  רז”ל 
היא  ‘אגדה’  כי  האגדתא,  לימוד  אחרי  רבא’ 
)חכמה(  התורה  סודות  חכמה, שרוב  בחינת 
הל’  )ראה  האריז”ל  שכתב  כמו  בה,  גנוזין 
ת”ת לאדה”ז פ”ב ה”ב. ובזהר ח”א רלד, ב ע”פ 
קשור  וזה   - דחוכמתא(  רזא  איהו   - ‘ואגידה’ 

לבחינת ‘ראשו’ של הקב”ה. 

 - בציבור  אומרים  רבא’  שמיה  יהא  ו’אמן 
וממשיך   - ‘מנענע’  דוקא  שאז  בעשרה, 
הכתר  לבחינת  עד   - ‘ראשו’  בחינות  בכל   -
ממש. מה שאין כן אחד העוסק בתורה, אף 
על פי שהקדוש ברוך הוא קורא ושונה כנגדו 
- שגם זה מורה על המשכת אלקות מלמעלה 
למטה, מכל מקום, אין המשכה זו רק בחלק 
לבחינה  נמשך  באלקות  אחד  ענין   - נפשו 
בציבור ממשיכים  נמוכה בנפש האדם. אבל 
כל  מבחינת  המשכה   - כו’  כללות  בחינת 
שהיא  הכתר  בחינת  כנ”ל,  הקב”ה,  של  ראשו 
וההמשכה  מפרטים,  שלמעלה  כללית  בחינה 
היא בכללות נפש האדם, ולא רק בחלק ממנה.

]חוזר לבאר את המובא בתחילת המאמר לגבי 
נר חנוכה ומזוזה:[ 

ומזוזה  משמאל,  חנוכה  ‘נר  ענין  יובן  ובזה 
מימין’. 

שהמזוזה  ]לפי[  המצות,  בחינת  הוא  מזוזה 
המצוות,  בדוגמת   - העלאה  בחינת  היא 
בטל  שבתוכו  מה  וכל  האדם  שבית  כנ”ל, 
מזוזה,  מצות  ידי  על   - אחד’  ל’ה’  ]ועולה[ 
כתוב  בה  שמע  פרשת   - במזוזה  שכותבין 
על  המזוזה  את  ושמים   - ‘ואהבת’  -   ‘אחד’ 
הבית  כל  את  מעלים  זה  ידי  ועל  הבית  פתח 
הגשמי מלמטה למעלה, להתכלל ב’ה’ אחד’ - 
אחדותו יתברך. כי ‘בכל לבבך’ - ‘ואהבת את 
- הוא בחינת התפילה  אלקיך בכל לבבך’  ה’ 
בלב - ‘בכל לבבך’ והרי עבודת התפילה היא 
בכל  ‘ולעבדו  הכתוב  על  רז”ל  )כמאמר  בלב 
תפילה(,  זו  שבלב?  עבודה  היא  איזו  לבבכם’, 
‘ובכל  לאלקות.  האדם  לב  העלאת  היינו, 

התקשרות   - התורה  בחינת  היא  נפשך’, 
לקשר  התורה,  באמצעות  באלקות  האדם 
- על ידי  בדיבור  ודיבור  מחשבה במחשבה, 
מתקשרים  בם,  ומדבר  תורה  בדברי  שחושב 
נפשך’,  ‘כל  להשם,  נפשו  ולבושי  כוחות  כל 
נט, כא( -  )ישעי’  ו”דברי אשר שמתי בפיך” 
דברי הקב”ה ממש מתגלים בפה האדם הלומד 
הנפש  של  הדיבור  שלבוש  ונמצא  תורה, 
זה  שעל   - מאדך’  ו’בכל  השם.  עם  מתקשר 
‘בכל ממונך’, התקשרות והעלאת  דרשו רז”ל 
הגשמי  רכושו  כל  אלא(  ונפשו,  לבו  רק  )לא 
להשם - היא המזוזה, שהיא בסוף ביתו עם 
- המזוזה נמצאת בפתח  כל הרכוש שבתוכו 
הנמצאים  הדברים  כל  את  וכוללת  הבית, 

בבית, ומעלה את כולם להשם. 

ידי  על  הנפעלת  ההעלאה   - זה  ידי  ועל 
חנוכה  ‘נר   - המצוות  דוגמת  המזוזה, 
אור  המשכת   - אור’  ‘תורה  היא  משמאל’, 
אין סוף ב”ה בתורה. שהיונים רצו ‘להשכיחם 
תורתך’ - לגרום שישראל ישכחו על האלקות 
שבה  ב”ה  סוף  אין  אור  המשכת  שבתורה, 
)‘תורתך’ דייקא, שהתורה היא תורת ה’(. ולכן 
מלחמת  כי  התורה,  אור  על  מורה  חנוכה’  ‘נר 

היונים היתה כנגד תורת ה’. 

ותיקנו להניחה על פתח הבית מבחוץ לרשות 
המלכות  כי  לכך,  הפנימי  והטעם   - הבים 
של  כביכול,  השער,   - הבית’  ‘פתח  נקראת 
כניסה  שמשמש  )הבית(,  האצילות  עולם 
ויציאה - באמצעות ספירת המלכות דאצילות 
ו’לצאת’  לרדת  אצילות  של  האורות  יכולים 
עולמות  ודרכה  התחתונים,  בי”ע  לעולמות 
בי”ע יכולים להכנס ולעלות לעולם האצילות, 
וכך כתיב )ויקרא טז, יג( “בזאת יבא אהרן אל 
קאי על ספירת המלכות  ‘זאת’   - כו’”  הקדש 
את  מקבלת  שהמלכות  שם  על  נקבה,  )לשון 
הקודש,  אל  אהרן  יבוא  וב’זאת’  ההשפעה(, 
הקדשים,  קודש  של  הנעלית  לדרגה  לעלות 
הבית’.  ‘פתח  היא  שמלכות  הרי  אצילות, 
מאצילות  המלכות  בהמשכת   - וביציאתה 
בכל  “מלכות  הנה,  עשיה,  יצירה  לבריאה   -
משלה” - ההארה מעולם האצילות שבאה על 
ידי המלכות מושלת ושולטת על כל העולמות 
והנבראים התחתונים. וצריך להמשיך גם שם 
לשון יחיד,  ‘לעלם’  )ולא רק  - ברשות הרבים 
עולם האצילות, עולם האחדות, כנ”ל(, ב’טורי 
עולמות  היינו,  פירוד,  של  הרים   - דפרודא’ 
וישות  פירוד  של  תחושה  יש  בהם  התחתונים 
‘אור  בחינת  כנ”ל,   - ַתר’  ּבֵ ‘ָהֵרי  על  עצמית, 
התורה’ - גילוי אור אין סוף ב”ה עצמו למטה 
 - חנוכה’  ‘נר   - והיא  התחתונים.  בעולמות 
משמאל, בחינת גבורות - צמצום והעלם על 
אלקות, להאיר את החושך באור אלקי זה, וזה 
היה בזמן בית שני כו’ - בו היתה גלות קשה 
תיקנו  ולכן  אלקות,  על  גדול  והסתר  והעלם 

להדליק בשמאל, להאיר גם חושך זה.
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מדוע ‘כוח הצומח’ הנעלה  קיים 
דווקא בארץ הגשמית הנמוכה?

שונה  באופן  עשוי  שהמשכן  הטעם 
שמים  אם  המחלוקת  ביאור  מהמקדש. 
קדמו בבריאה או ארץ קדמה. מעלת הדומם 

על הצומח, החי והמדבר.

פרשת ויגש

וגו’  ֲאֹדִני  ִבּי  ַוֹיּאֶמר  ְיהּוָדה  ֵאָליו  “ַוִיַּגּׁש 
ָך  ָאְזֵני ֲאדִֹני ְוַאל ִיַחר ַאפְּ ָך ָדָבר בְּ ר ָנא ַעְבדְּ ]ְיַדבֶּ

יח(  מד,  )בראשית  ַפְרעֹה[”  כְּ ָכמֹוָך  י  כִּ ָך  ַעְבדֶּ בְּ
שביקש  על  איתו  לדבר  ליוסף,  ניגש  יהודה   -
להביא את בנימין, ואמר יכנסו נא דברי באזניך, 
ואל תכעס עלי למרות שאני מדבר בדרך קשה, 

כי חשוב אתה בעיני כמלך )ע”פ רש”י(.

יש  בפסוק,  הפנימי  הפירוש  את  להבין  ]כדי 
להקדים:[ 

ינּו ֲאָרִזים  ֵתּ הנה, כתיב )שה”ש א, יז( “ֹקרֹות ָבּ
הוא  המשכן  שבח   - רֹוִתים[”  בְּ ]ַרִהיֵטנּו  וגו’ 
)רש”י(, הכתלים של בתינו - המשכן - עשויים 

מארזים. 

לבית  המשכן  בין  ההפרש  להבין  יש  והנה, 
עולמים )בית המקדש(, שהמשכן היה מארזים, 
שטים  “עצי  טו(  כו,  )שמות  שכתוב  כמו 
עומדים”, והמכסה היה מיריעות עזים ועורות 
המקדש  והבית  כו’;  תחשים  ועורות  אילים 
היה מאבנים ועפר דוקא )שאסור לעשות בו 
עץ בולט - מן הכותל - ואכסדראות של עץ, 
בית  מהלכות  א’  פרק  הרמב”ם  שכתב  כמו 
הבחירה - וזה לשונו שם: “אין בונין בו עץ בולט 
ואין  וסיד  בלבנים  או  באבנים  או  אלא  כלל 
עושין אכסדרות של עץ בכל העזרה אלא של 
מצוה  החינוך  בספר  ועיין  לבנים”.  או  אבנים 
תצ”ב - המצוה לא ליטע עץ במקדש )אשרה(, 
עושים  היו  שכך  הוא  האיסור  שטעם  ומבאר 
של  כלונסאות  שהיו  רק  זרה,  עבודה  עובדי 
ארז בתקרת האולם כו’ - אבל לא היו בולטות. 
וצריך להבין זה: מפני מה במשכן היו הארזים 
המשכן  בקרקע  רק  היה  והעפר  בבנין,  עיקר 
האבנים  שהיו  הוא,  נהפוך  ובמקדש  למטה. 
ולא  מהן,  היה  הגג  שאפילו  העיקר,  והעפר 
- בתקרת  ארז  של  כלונסאות  רק  עצים,  היו 
לעיקר  טפלים  לעיל שהיו  האולם -הנזכרים 

הבנין? 

כי  בהקדים:  זו,  קושיא  ליישב   - והענין 
בעולמות  גם   - עולם  בכל  שיש  ידוע  הנה, 
)רוחניות(:  בחינות  ד’   - העליונים  הרוחניים 
הוא למטה  והדומם  חי, מדבר.  צומח,  דומם, 
בו  שאין  במוחש  כנראה   - מצומח  במדריגה 

פרשת ויגש
ינּו ֲאָרִזים וגו׳״.״ַוִיַּּגׁש  תֵּ ֵאָליו ְיהּוָדה ַויֹּאֶמר ִּבי ֲאֹדִני וגו׳״. הנה, כתיב ״קֹרֹות בָּ

והנה, יש להבין ההפרש בין המשכן לבית עולמים, שהמשכן היה מארזים, כמו 
שכתוב ״עצי שטים עומדים״, והמכסה היה מיריעות עזים ועורות אילים ועורות תחשים כו׳; 
והבית המקדש היה מאבנים ועפר דוקא )שאסור לעשות בו עץ בולט ואכסדראות של עץ, 
כמו שכתב הרמב״ם פרק א׳ מהלכות בית הבחירה. ועיין בספר החינוך מצוה תצ״ב, רק שהיו 
כלונסאות של ארז בתקרת האולם כו׳. וצריך להבין זה: מפני מה במשכן היו הארזים עיקר 
והעפר  הוא, שהיו האבנים  נהפוך  ובמקדש  למטה.  בקרקע המשכן  רק  היה  והעפר  בבנין, 
העיקר, שאפילו הגג היה מהן, ולא היו עצים, רק כלונסאות של ארז הנזכרים לעיל שהיו 

טפלים לעיקר הבנין?

והענין: כי הנה, ידוע שיש בכל עולם ד׳ בחינות: דומם, צומח, חי, מדבר. והדומם הוא למטה 
במדריגה מצומח, והצומח למטה מן החי כו׳, והעילוי שבכולם הוא בחינת המדבר. ולכאורה 
תמוה, דאם כן, מפני מה הארץ דוקא תוציא צמחה, שהצומח יהיה גדל ונולד ונמשך מעפר 

הארץ, הלא הצומח הוא למעלה מהדומם, שהוא העפר ?

אך הענין: ְדֹלא ְרִאי ֶזה ְּכְרִאי ֶזה, שאף על פי שהדומם למטה במדריגה מן הצומח, עם כל זה, 
יש בו מעלה יתירה מצד שרשו שלמעלה מבחינת צומח וחי כו׳.

כמו  לארץ,  ָקְדמּו  אמר: שמים  ׳חד  א(:  יב,  )חגיגה  בגמרא  התנאים  מחלוקת  ידוע  דהנה, 
וחד אמר: ארץ קדמה, כמו שכתוב  ואת הארץ״,  כו׳ את השמים  ברא  ״בראשית  שכתוב 
״ביום עשות כו׳ ארץ ושמים״׳. ו׳אלו ואלו דברי אלקים חיים׳, שבמחשבה ארץ קדמה לשמים, 

וכשברא, ברא השמים תחילה.

והענין: כי ׳סוף מעשה במחשבה תחילה׳, פירוש: כי הארץ, לפי שהיא ׳סוף מעשה׳, על כן, 
שרשה במחשבה היא בבחינת תחילת המחשבה. אבל השמים, שהם תחילת המעשה, הם 

אחרונים במחשבה, כי זהו הכלל, שה׳סוף מעשה׳ עולה תחילה במחשבה.

ולכך, הצומח למעלה מהדומם, וכן החי למעלה מהצומח כו׳, שזהו כפי סדר ההשתלשלות 
׳סוף מעשה׳,  בחינת  הוא  ועפר הארץ  בעולמות, שבחינת הדומם  חי מדבר  צומח  דדומם 
וצומח וחי למעלה ממנו במדריגה, והוא ענין ׳שמים קדמו לארץ׳. ומכל מקום, מצד שרשן 

ב׳מחשבה הקדומה׳, הרי ארץ דוקא קדמה לכולם במחשבה.

והחי  הצומח  ולכן,  הנעלה.  מצד שרשה  צמחה,  להוציא  והיכולת  הכח  יש  בה  דוקא  לכן, 

והמדבר כולם מקבלים ממנה כו׳. •

 � תורה אור, דף מד עמוד ב    לשון הרב
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חיות ניכרת וגלויה, משא”כ הצומח גדל שזהו 
סימן על החיות שבו, והצומח למטה מן החי 
ויש  מהצומח,  חיות  יותר  יש  לחי  שהרי   - כו’ 
שבכולם  והעילוי  וכו’,  התנועה  כוח  גם  לו 
הוא בחינת המדבר - שיש בו גם כוח הדיבור 
והשכל. ולכאורה תמוה, דאם כן - שהדומם 
הנעלה  הוא  והמדבר  ביותר,  הנמוך  הוא 
ביותר, מפני מה הארץ דוקא תוציא צמחה, 
מעפר  ונמשך  ונולד  גדל  יהיה  שהצומח 
מהדומם,  למעלה  הוא  הצומח  הלא  הארץ, 
הדומם,  העפר  בכוח  יש  איך   - העפר  שהוא 
לגידול  לגרום  תחתונה,  הכי  בדרגה  שהוא 
גם  )והרי  ממנו  נעלית  בדרגה  שהוא  הצומח 
מהצומח  ומזונם  חיותם  מקבלים  חיים  הבעלי 

הגדל מהארץ(? 

- אין כוחו  ֶזה  ְרִאי  ּכְ ֶזה  ְרִאי  ְדלֹא  הענין:  אך 
של  ובחינתו  ככוחו  )הדומם(  זה  של  ובחינתו 
למטה  שהדומם  פי  על  שאף  )הצומח(,  זה 
במדריגה מן הצומח, עם כל זה, יש בו מעלה 
יתירה מצד שרשו שלמעלה מבחינת צומח 
ביותר,  הנמוך  הוא  הדומם  בגלוי,   - כו’  וחי 
ביותר,  נעלה  הדומם  באלקות,  בשורשו  אבל 

כפי שיבאר. 

דהנה, ידוע מחלוקת התנאים בגמרא )חגיגה 
יב, א(: ‘חד אמר: שמים ָקְדמּו לארץ - השמים 
א(  א,  )בראשית  שכתוב  כמו  תחילה,  נבראו 
“בראשית ברא כו’ את השמים ואת הארץ” 
אמר:  וחד  תחילה,  בכתוב  נזכרים  השמים   -
שכתוב  כמו  תחילה,  נבראה   - קדמה  ארץ 

]ה’ אלקים[  )בראשית ב, ד( “ביום עשות כו’ 
ו’אלו  תחילה.  נזכרת  ארץ   - ושמים”’  ארץ 
ואלו דברי אלקים חיים’ )ערובין יג, ב( - שתי 
בדבר(,  מחלוקת  שיש  )אף  אמת  הן  השיטות 
שבמחשבה ארץ קדמה לשמים - במחשבה 
שורש  לה  שיש  הרי  קדמה,  הארץ  העליונה 
ברא השמים  ]בפועל[,  וכשברא  נעלה יותר, 

תחילה - כי בפועל השמים נעלים  מהארץ. 

והענין - לבאר כיצד למרות שלמעשה הארץ 
נעלה  שורש  לה  יש  זאת  בכל  יותר,  נמוכה 
יותר: כי ‘סוף מעשה במחשבה תחילה’ )פיוט 
לכה דודי(, פירוש: כי הארץ, לפי שהיא ‘סוף 
מעשה’ - נבראה בסוף, והיא בדרגה תחתונה 
יותר, על כן - מצד זה עצמו, שרשה במחשבה 
היא בבחינת תחילת המחשבה - הדרגה הכי 
במובן של  )‘תחילה’  נעלית במחשבתו יתברך 
מעלה ומדרגה(. אבל השמים, שהם תחילת 
כפי  יותר  ועליונים  תחילה  נבראו   - המעשה 

 - שנבראו למטה, הם אחרונים במחשבה 
שורשם יותר נמוך, כי זהו הכלל, שה’סוף 
- כמשל  במחשבה  תחילה  עולה  מעשה’ 
אדם הבונה בית, שתחילה מצייר במחשבתו 
תחילה’,  ‘מחשבה  הבית,  כל  תמונת  את 
אבל כאשר בונה את הבית בפועל, מתחיל 
מתגלית  תחילה’  וה’מחשבה  הבית,  בפרטי 

רק בסוף, ‘סוף מעשה’. 

למעלה  הצומח  זה,  כלל  פי  על   - ולכך 
כו’,  מהצומח  למעלה  החי  וכן  מהדומם, 
דדומם  ההשתלשלות  סדר  כפי  שזהו 

הדומם  שבחינת  בעולמות,  מדבר  חי  צומח 
ועפר הארץ הוא בחינת ‘סוף מעשה’ - בדרגה 
נמוכה יותר, ולכן החיות שבו אינה גלויה כלל, 
ולכן   - במדריגה  ממנו  למעלה  וחי  וצומח 
חיותם ניכרת, והוא ענין ‘שמים קדמו לארץ’ 
נעלים  ונראים  תחילה  נבראו  בפועל  היינו,   -
שרשן  מצד  מקום,  ומכל  במדריגה.  יותר 
יתברך  מחשבתו   - הקדומה’  ב’מחשבה 
הראשונה לברוא את כל העולמות, הרי ארץ 
דוקא קדמה לכולם במחשבה - כי בה נמצא 

עיקר כוונתו יתברך. 

להוציא  והיכולת  הכח  יש  בה  דוקא  לכן, 
דווקא,  בארץ  נמצא  הצומח’  ‘כוח   - צמחה 
מצד שרשה הנעלה - למעלה מהצומח, החי 
כולם  והמדבר  והחי  הצומח  ולכן,  והמדבר. 

מקבלים ממנה כו’.

יהודה ו  ויגש אלי מאמר: 

K

 ענייני עבודה 

k

ביותר  נמוכים  הנראים  גשמיים  בדברים   -
יש שורש אלקי נעלה מאוד, ועבודת האדם 
את  שיברר  ידי  על  זה  שורש  לגלות  היא 
לאכול  )כגון  לקדושה  אותו  ויעלה  הדבר 

לשם שמים, לעבוד לשם שמים וכדומה(.

 - ]מחשבותיכם”  כו’  מחשבותי  לא  “כי  פועלת[  כן  יתברך  ]מחשבתו 
ולכן הדברים כפי שהם למעלה כן יש להם מציאות(, שהשיג ממדריגה 
התחתונה דעשיה, עד מדריגה הראשונה שבבריאה. ]והטעם לשלשת 
אלפים משל דווקא:[ וכל עולם יש בו י’ ספירות, וי’ כלול מי’ - סך הכל 
וחיוהי  ד’איהו  באצילות,  אבל  אלפים’.  ‘שלשת  וזהו  אלף.  עד  מאה, 
חד’ - שמאוחד לגמרי עם אור אין סוף ב”ה, לא השיג - כי הוא למעלה 
אלקות,  עם  ממש  מאוחד  האצילות  שעולם  ועוד  שבבריאה,  מחכמתו 

וזהו דבר שבאין ערוך לכל נברא, גם לשלמה המלך.

המשך שיעור יום ראשון  |  המשך מעמוד ה 
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הנה, במשכן לא היה נמצא עדיין תכלית השלימות, שהיה רק דירת עראי של הקדוש ברוך 
ן כו׳״, לכך, נעשה כפי אופן סדר השתלשלות  אֶֹהל ּוְבִמשְׁכָּ ְך בְּ הוא, כמו שכתוב ״ָוֶאְהֶיה ִמְתַהלֵּ
העולמות, איך שנבראו כסדרן, שבזה שמים קדמו לארץ. ולכן, כותלי המשכן היו מקרשים, 
שהן בחינת צומח, ורק קרקע המשכן היה מעפר, שזהו כמו שהוא בהשתלשלות, שהצומח 
בחינה  שזהו  מאד,  בגובה  גדל  שהארז  מארזים,  הקרשים  נעשו  ולכן,  הדומם.  מן  למעלה 
העליונה שבצומח כו׳, למעלה מעלה מבחינת הדומם, שאין בו תוספת וגידול כלל. והמכסה 
על המשכן היה מיריעות ומעורות אילים ותחשים כו׳, שהוא בחינת החי, שלמעלה במדריגה 
גם מבחינת הצומח. לפיכך, היריעות, שהם בחינת המקיפים, שהיו פרושים על כותלי המשכן, 
היו מבחינת חי, שהוא למעלה מבחינת צומח, שממנו נעשו כותלי המשכן. נמצא, שכל זה 
למטה,  מלמעלה  ובריאותן  בהשתלשלותן  ההשתלשלות  ומדריגת  מעלת  סדר  כפי  נעשה 

שהוא בחינת ׳שמים קדמו כו׳׳.

אבל במקדש היה נמצא בו תכלית השלימות, כי היה דירת קבע של הקדוש ברוך הוא, כמו 
שכתוב ״זאת מנוחתי עדי עד״. שהיה מעין עולם הבא, מה שיהיה באלף השביעי, כשיהיה 
מנוחה לחיי העולמים, שאז תתעלה ה׳ארץ עליונה׳, שהיא בחינת מלכות דאצילות, להיות 
ְעָלּה״, שתהיה ׳עטרת׳ לעתיד לבוא ל׳זעיר  למעלה מכולם, וכמו שכתוב ״ֵאשֶׁת ַחִיל ֲעֶטֶרת בַּ

אנפין׳ דאצילות.

אף  לכן,  ׳.  לשמים  קדמה  ׳ארץ  תחילה,  הקדומה  במחשבה  שעלתה  שרשה,  מצד  והיינו, 
בבית המקדש, שהיה מעין עולם הבא, נעשה עיקר הבית מאבנים ועפר, שהם בחינת דומם, 
שאף הגג והמעזיבה, שהיא בחינת המקיף, נעשה מאבנים ועפר, ולא מארזים, שהוא כפי מה 
שיהיה לעתיד לבוא, שבחינת ׳ארץ׳ קדמה, ״אשת חיל עטרת בעלה״, מצד שרשה כו׳. רק 
שכלונסאות של ארז שהיה בהתקרה, הם היו בחינת ׳תמכין׳ לבד לעיקר התקרה הנעשה 

מבחינת דומם, וכענין ׳תמכין דאורייתא׳.

)ועיין מה שמבואר במקום אחר על פסוק ׳מחר חדש׳, במה שאמר יהונתן לדוד: ׳ואנכי אהיה 
לך למשנה כו׳׳(.

 נראה בעליל גם כן בחינה זו שיש בהארץ מעלה יתירה, והוא בחינת הביטול שיש בה, 
והנה,

כו׳.  והתנשאות  בגובה  כן הצומח, שגדלים  רגלי הכל, מה שאין  כפות  שהיא מדרס תחת 
וביטול זה נמשך מצד שרשה הנעלה במחשבה, שהמחשבה היא בחינת ׳חשב מ״ה׳ שהוא 

תכלית הביטול, כמו שאמר משה רבינו עליו השלום: ״ונחנו מ״ה״. •

ר ו א י ב ם  ע ב  ל ו ש מ ב  ר ה ן  ו ש ל י | דא"ח יומי  יום רביעי, כ' סיון  תשע״ד 
תחילה’  במחשבה  מעשה  ‘סוף  בענין  לעיל  נתבאר 
יש  יותר  נמוכה  בדרגה  למטה  שבא  מה  כל  אשר 
בחינת  לגבי  הוא  וכך  למעלה,  יותר  גבוה  שורש  לו 
חי  צומח,  לגבי  תחתונה  הכי  שהיא  שאף  הדומם, 
ומדבר, דווקא בה יש את כוח הצומח וכל שאר סוגי 

הבריאה זקוקים לה.

מדוע בית המקדש נבנה רובו ככולו 
מאבנים, ומדוע אסור לבנות בו 

עץ?

הטעם שבמשכן היו דומם צומח חי מלמטה 
למעלה )קרקע, כותל, גג(, והמקדש היה רק 
גם  ניכרת  הדומם  מעלת  ואבנים.  מדומם 

עכשיו.

תכלית  עדיין  נמצא  היה  לא  במשכן  הנה, 
של  עראי  דירת  רק  שהיה  ]לפי[  השלימות, 
טז  פ”א,  שהש”ר  )ראה  הוא  ברוך  הקדוש 
“ָוֶאְהֶיה  ו(  ז,  )שמואל-ב  שכתוב  כמו  )ג((, 
‘מתהלך’   - כו’”  ן  ָכּ ּוְבִמְשׁ ֹאֶהל  ְבּ ְך  ִמְתַהֵלּ
שורה  אינו  אבל  הולך  בו,  שהקב”ה  משמע 
שבמשכן  משום   - לכך  בקביעות,  בו  ודר 
אופן  כפי  נעשה  הכוונה,  תכלית  היתה  לא 
שנבראו  איך  העולמות,  השתלשלות  סדר 
עליונים  מעולמות  למטה,  מלמעלה   - כסדרן 
קדמו  שמים  שבזה  התחתונים,  לעולמות 
הם  יותר,  נעלים  הנראים  הדברים   - לארץ 
הם  נמוכים,  הנראים  הדברים  וכן  נעלים,  אכן 
היו  המשכן  כותלי  ולכן,  יותר.  נמוכים  אכן 
מקרשים - עצי שטים, שהן בחינת צומח, ורק 
שהוא  כמו  שזהו  מעפר,  היה  המשכן  קרקע 
הדומם.  מן  למעלה  בהשתלשלות, שהצומח 
גדל  שהארז  מארזים,  הקרשים  נעשו  ולכן, 
בגובה מאד - להורות על גודל מעלת הצומח 
שבצומח  העליונה  בחינה  שזהו  הדומם,  על 
כו’, למעלה מעלה מבחינת הדומם, שאין בו 
תוספת וגידול כלל. והמכסה על המשכן היה 
מיריעות ומעורות אילים ותחשים כו’, שהוא 
מבחינת  גם  במדריגה  החי, שלמעלה  בחינת 
בחינת  שהם  היריעות,  לפיכך,  הצומח. 
המקיפים, שהיו פרושים על כותלי המשכן - 
להורות על השייכות לאור העליון הבלי גבול 
חי,  מבחינת  היו  פנימית,  מהתגלות  שלמעלה 
נעשו  שממנו  צומח,  מבחינת  למעלה  שהוא 
נמצא,  מהמקיף.  שלמטה   - המשכן  כותלי 
ומדריגת  מעלת  סדר  כפי  נעשה  זה  שכל 
ובריאותן  בהשתלשלותן  ההשתלשלות 
מלמעלה למטה, שהוא בחינת ‘שמים קדמו 

כו’ ]לארץ[’. 

אבל במקדש היה נמצא בו תכלית השלימות, 
 - הוא  ברוך  הקדוש  של  קבע  דירת  היה  כי 
השראת והתגלות אלקות בקביעות, כאדם הדר 
בדירת הקבע שלו שדר בה בגלוי, כמו שכתוב 
)תהלים קלב, יד( “זאת מנוחתי עדי עד”. שהיה 
]המקדש[ מעין עולם הבא - שאז יהיה תכלית 
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-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

 r
e

m
o

v
e

 t
h

is
 e

n
t

ir
e

 p
a

g
e

 s
p

r
e

a
d

 f
r

o
m

 b
o

o
k

l
e

t
, 

a
n

d
 m

a
il

 i
n

 t
o

 u
s

 -
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-



GET DACH YOMI DELIvERED TO YOUR HOME OR OFFICE BY FILLInG 
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DACH YOMI
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Brooklyn, n.Y. 11213 
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DACH YOMI
845 Eastern Pkwy. 

Brooklyn, N.Y. 11213 
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 � $36
 � $54
 � $72
 � $100
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 � $180
 � Other________________

If you make any  monthly recurring donation over $18, we will deliver Dach Yomi to you 
in the U.S. Please provide delivery address (if different from your Billing address):
______________________________________________________________
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 Wednesday דא"ח יומי | טו

]היינו[  העולם,  נברא  שבשבילה  השלימות 
מנוחה  כשיהיה  השביעי,  באלף  שיהיה  מה 
מהצמצום  ושביתה  מנוחה   - העולמים  לחיי 
)ויתכן  שרומז  אלקות  על  והסתר  וההעלם 
למנוחת הקב”ה והשראתו בקביעות, כדלעיל 
ה’ארץ  תתעלה  שאז  ‘זאת מנוחתי עדי עד’(, 
דאצילות  מלכות  בחינת  שהיא  עליונה’, 
)כשם שהארץ מקבלת את הזרעים ומצמיחה 
ההשפעות  את  מקבלת  המלכות  כך  אותם, 
מהספירות שלמעלה ומשפיעה אותן לעולמות 
התחתונים(, להיות למעלה מכולם - למעלה 
שאר הספירות דאצילות, וכמו שכתוב )משלי 
)מלכות, שנמשלה לאשה  ַחִיל  ת  “ֵאֶשׁ ד(  יב, 
שתהיה  ְעָלּה”,  ַבּ ֲעֶטֶרת  המקבל(  בחינת 
שנמצא  הכתר  )כמו  יותר  נעלית   - ‘עטרת’ 
אנפין’  ל’זעיר  לבוא  לעתיד   - הראש(  מעל 
דאצילות - שתהיה נעלית יותר גם מהמידות 

דאצילות שבזמן הזה הן למעלה מהמלכות. 

והיינו - הטעם לכך שהמלכות תתעלה כל כך, 
הקדומה  במחשבה  שעלתה  שרשה,  מצד 
)מלכות(  ‘ארץ  תחילה’,  ‘מחשבה   - תחילה 
קדמה לשמים )זעיר אנפין(’ - כמבואר לעיל 
שכל דבר שלמטה הוא ‘סוף מעשה’, שרשו הוא 
המקדש,  בבית  אף  לכן,  תחילה’.  ב’מחשבה 
הבית  עיקר  נעשה  הבא,  עולם  מעין  שהיה 
- הדרגה  מאבנים ועפר, שהם בחינת דומם 
הגג  שאף  המלכות,  בחינת  יותר,  התחתונה 

והמעזיבה, שהיא בחינת המקיף - המורה על 
אור עליון בלי גבול שלמעלה מהשגת ותפיסת 
הנבראים, נעשה מאבנים ועפר, ולא מארזים, 
שהוא כפי מה שיהיה לעתיד לבוא, שבחינת 
המלכות  שורש  יתגלה  אז  כי   - קדמה  ‘ארץ’ 
הבריאה,  סוגי  מכל  יותר  הנעלה  והדומם, 
“אשת חיל עטרת בעלה”, מצד שרשה כו’. 
רק שכלונסאות של ארז שהיה בהתקרה, הם 
תקרת  נשענת  )שעליהם  ‘תמכין’  בחינת  היו 
הבית( לבד לעיקר התקרה הנעשה מבחינת 
דומם, וכענין ‘תמכין דאורייתא’ -  התומכים 
הם  תורה  שלומדי  תורה,  בלומדי  בכספם 

העיקר, והתומכים טפלים להם. 

פסוק  על  אחר  במקום  שמבואר  מה  )ועיין 
‘מחר חדש’, במה שאמר יהונתן לדוד: ‘ואנכי 

בחינת  הוא  דוד   - כו’’  למשנה  לך  אהיה 
אנפין,  -  זעיר  ויהונתן  המלך,  דוד  מלכות, 
‘אנכי אהיה לך למשנה’,  ויהונתן אמר לדוד 
שהוא יהיה טפל )‘משנה’( לדוד המלך, מצד 
מעלת שורש המלכות שהוא למעלה מזעיר 

אנפין(.

והנה, נראה בעליל )במוחש( גם כן בחינה 
- גם עכשיו,  זו שיש בהארץ מעלה יתירה 
בפועל,  והארץ  המלכות  שורש  גילוי  לפני 
והארץ  המלכות  מעלת  את  לראות  ניתן 
הביטול  בחינת  והוא  הדברים,  שאר  על 
רגלי  כפות  תחת  מדרס  שהיא  בה,  שיש 

בה  דשין  שהכל   - ט(  פמ”א  ב”ר  )ראה  הכל 
ודורסים עליה, מה שאין כן הצומח, שגדלים 
לישות  ביטוי  והוא   - כו’  והתנשאות  בגובה 
זה  וביטול  הביטול.  היפך  שלהם,  והמציאות 
נמשך ]בארץ[ מצד שרשה הנעלה במחשבה 
- כי באה ממקור עליון במחשבה, כנ”ל ש’סוף 
היא  שהמחשבה  תחילה’,  במחשבה  מעשה 
 - ‘מחשבה’  אותיות   - מ”ה’  ‘חשב  בחינת 
משה  שאמר  כמו  הביטול,  תכלית  שהוא 
רבינו עליו השלום )שמות טז, ז(: “ונחנו מ”ה” 
- אנחנו )משה ואהרן( לא נחשבים כלום ביחס 
להקב”ה עצמו, וכשם ש’מה’ מורה על ביטול, 
מ”ה’,  ‘חשב  אותיות  המחשבה,  בחינת  כך 
הארת  נרגשת  שבה  ביותר  נעלית  דרגה  היא 

אלקות בגילוי, והיא בטלה לאלקות. 

יהודה ו  ויגש אלי מאמר: 

K

 ענייני עבודה 

k

השראת  שתהיה  היא  השלימות  תכלית   -
בדרך  רק  ולא  ובקביעות,  בגילוי  אלקות 
מעבר וארעי בלבד, ואף שכוונה זו תושלם 
העולם  את  להכין  צריך  לבוא,  לעתיד  רק 
והעלאתו  העולם  בירור  ידי  על  אליה 
ידי  על  בעולם  אלקות  והמשכת  לקדושה, 

תורה ומצוות.
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ומשם נמשך ומתלבש בחינת הביטול בארץ. ומצד זה תתעלה לעתיד לבוא להיות ׳עטרת 
בעלה׳. לכן, היה בית המקדש מאבנים דוקא. )וכמו שמבואר גם כן במקום אחר על פסוק 
׳מזמור שיר חנוכת הבית׳: דלכך אמרו בגמרא על כורש, שהחמיץ במה שחזר וצוה ְלַעֵרב 
י ָאע ֲחַדת כו׳״. כי צריך  ְך דִּ ָלָתא ְוִנְדבָּ ָלל תְּ י ֶאֶבן גְּ ִכין דִּ בחינת צומח בבית המקדש – ״ִנְדבָּ
להיות כולו באבנים דוקא, מטעם הנזכר לעיל. ובתפילה הוא בחינת השתחואות שבשמונה 

עשרה, ׳קול דממה דקה׳, בחינת דומם, ואותיות התפילה הם בחינת דומם(.

למעלה  צומח  שבחינת  דעכשיו,  ההשתלשלות  סדר  כפי  שנעשה  בהמשכן  כן  שאין  מה 
מהדומם, ׳שמים קדמו כו׳׳, לכן, היו הכותלים מ׳עצי שטים׳, והעפר היה בקרקע המשכן, 

וכנזכר לעיל.

זהו גם כן ענין יוסף ויהודה, שהוא גם כן בחינת ומדריגת ׳שמים׳ ו׳ארץ׳, ובחינות והנה, 
צומח ודומם כו׳. כי יוסף לשון תוספת וריבוי, שמתוסף והולך בהגדלה והגבהה 
ברום  מעלה  למעלה  והולך  שגדל  הארז  בחינת  ובפרט  צומח,  בחינת  ענין  והוא  למעלה, 

ה״. ָבנֹון ִיְשׂגֶּ לְּ ֶאֶרז בַּ ָמר ִיְפָרח, כְּ תָּ יק כַּ המעלות, וכמו שכתוב ״ַצדִּ

כמו  ׳דומם׳,  שנקראת  המלכות  לגבי  ׳צומח׳  שנקרא  דאצילות  אנפין׳  ׳זעיר  בחינת  )והיינו, 
שמבואר במקום אחר באריכות, שהמדות יש בהם צמיחה וגידול, אבל האותיות הן בחינת 
דומם כו׳, ובמדות יש בחינת קטנות וגדלות. וזהו בחינת ׳עץ ארז ואזוב׳, שהאזוב הוא בחינת 
הקטנות, והארז בחינת הגדלות כו׳. וזהו שכתוב ״כארז בלבנון ישגה כו׳״. ויוסף בפרט הוא 
בחינת יסוד, שעולה עד הדעת, ודעת עולה עד הכתר כו׳ . וכשמבריח מעלה מעלה נקרא 

׳ארז בלבנון כו׳׳(.

׳יהודה׳  ויהודה הוא בחינת ׳ארץ׳, מלכות דאצילות, שהיא בחינת הדומם דאצילות. ולכן, 
לשון הודאה וביטול, שהדומם יש בו בחינת הביטול ביותר, כנזכר לעיל.

יוסף הוא למעלה מיהודה, שהרי המלכות מקבלת והנה,  בסדר ההשתלשלות, עתה, 
יוסף היה המלך במצרים, שהוא בחינת  ולכן,  וחיותה מן ה׳זעיר אנפין׳.  שפעה 
צומח, בחינת גידול והתנשאות, והוא היה המשביר והמשפיע לכולם; ויהודה הוא המקבל. 
וזהו שכתוב ״ויגש אליו יהודה, ויאמר: ׳בי אדני׳״, פירוש, שבו יומשך השפע מיוסף הצדיק, 
בחינת  תתאה׳,  ׳עלמא  דהיינו,  בעלמא׳,  עלמא  ׳תקרובתא  היינו,  ד׳ויגש׳,  בזוהר  וכמבואר 
מלכות, מתייחדת ו׳נגשת׳ לגבי ׳עלמא עילאה׳, בחינת ׳זעיר אנפין׳, לקבל השפע כו׳. וזהו על 

דרך שהיה במשכן הצומח למעלה מהדומם, כנזכר לעיל.

אבל לעתיד לבוא יתעלה יהודה להיות למעלה מבחינת יוסף, כמו שכתוב ״אשת חיל עטרת 
בעלה״, מצד שרשו, שעלה במחשבה תחילה, כנזכר לעיל.

כי הנה, ׳מחשבה׳ הוא חשב מ״ה, דהיינו, תכלית הביטול, שהוא בחינת חכמה דאצילות, כח 
מ״ה. והנה, ׳ַאָּבא ָיַסד ַּבְרָּתא׳ , כי ׳חכמה עילאה׳ נקראת ׳יראה עילאה׳ , ו׳חכמה תתאה׳, 
שהיא המלכות, היא ׳יראה תתאה׳. וזהו ׳אבא יסד ברתא׳, שמבחינת ׳יראה עילאה׳ דחכמה 
נמשכה המלכות, ׳יראה תתאה׳. ולעתיד לבוא תתעלה בחינת ׳יראה תתאה׳ ב׳יראה עילאה׳ 
ויראה  הוא למעלה במדריגה מאהבה  כי הביטול  בעלה׳,  ׳עטרת  אז  כן תהיה  על  מקורּה, 
דמדות הנמשכים מבחינות חסד וגבורה ד׳זעיר אנפין׳. ולכך, גם עכשיו יש בהארץ בחינת 
הביטול יותר, וכנזכר לעיל. ובחינת ביטול ד׳יראה עילאה׳ היא בחינת ומדריגת משה רבינו 

עליו השלום, ״ונחנו מה כו׳״.

)ועיין לקמן על פסוק ׳יהודה אתה׳. ומה שכתוב על פי מאמר הזהר פרשת ׳אמור׳, על פסוק 
״וגם אמנה אחותי בת אבי כו׳״, מענין: ׳בחכמה יסד ארץ, כונן שמים בתבונה׳. ועיין מה 

שנתבאר לעיל פרשת בראשית ד״ה ׳להבין הטעם שנשתנה יצירת׳(.

כו׳, וזהו  ִליהּוָדה  ָעָליו  ּוְכתֹב  ֶאָחד  ֵעץ  ְלָך  ״ַקח  ׳ויגש׳:  מה שכתוב בהפטרה דדפרשת 
ה,  ּוְלַקח ֵעץ ֶאָחד ּוְכתֹוב ָעָליו ְליֹוֵסף ֵעץ ֶאְפַרִים כו׳, ְוָקַרב אָֹתם ֶאָחד ֶאל ֶאָחד כו׳, ִהנֵּ
ֶמֶלְך  ָדִוד  י  ״ְוַעְבדִּ ְיהּוָדה  כו׳״, עד –  ֵעץ  ָעָליו ֶאת  י אֹוָתם  ְוָנַתתִּ יֹוֵסף כו׳,  ֵעץ  ֲאִני ֹלֵקַח ֶאת 

ֲעֵליֶהם״. •
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במידה  גלוי’,  המלכות  שורש  שמעלת  לעיל  נתבאר 
מלכות,  הגשמית,  שבארץ  בזה  עכשיו,  גם  מסוימת, 
סוגי  שאר  משא”כ  עליה,  דורסים  שהכל  ביטול,  יש 
הבריאה, וביטול זה נמשך בה מחמת שורשה הנעלה 

במחשבה.

מה נעלה יותר התעוררות אהבת 
ויראת השם או ביטול וקבלת עול 

פשוטה?

בי  ויאמר  יהודה  אליו  ‘ויגש  הכתוב  ביאור 
אדוני’ - השפעת יוסף, ז”א, ליהודה, מלכות. 
מעלת שורש יהודה שתתגלה לעתיד לבוא.

בבחינת  מלכות  של  הנעלה  משרשה   - ומשם 
המחשבה, חשב מ”ה - נמשך ומתלבש בחינת 
הביטול בארץ. ומצד זה - מפני מעלת שורשה 
- תתעלה לעתיד לבוא להיות ‘עטרת בעלה’ 
ה’בעל’  הוא  שכעת  אנפין,  מזעיר  למעלה   -
של המלכות, המשפיע בה כל ההשפעות. לכן, 
יש  בו  כי   - דוקא  מאבנים  המקדש  בית  היה 
שזוהי  ובהתגלות  בקביעות  השכינה  השראת 
תכלית הכוונה, וזהו מעין המצב דלעתיד לבוא, 
המלכות,  של  העליון  השורש  יתגלה  ולעתיד 

בחינת הדומם והאבנים. 

)וכמו שמבואר גם כן במקום אחר על פסוק 
ע’  תקס”ה  )סה”מ  הבית’  חנוכת  שיר  ‘מזמור 
קלב ואילך(: דלכך אמרו בגמרא )ר”ה ד, א( על 
כורש, שהחמיץ - לא היה צדיק - במה שחזר 
וצוה ְלַעֵרב בחינת צומח בבית המקדש - ]כמו 
י  ְך ִדּ ָלָתא ְוִנְדָבּ ָלל ְתּ י ֶאֶבן ְגּ ִכין ִדּ שכתוב[ “ִנְדָבּ
ְתְיִהב[”  א תִּ ית ַמְלכָּ ָאע ֲחַדת כו’ ]ְוִנְפְקָתא ִמן בֵּ
)עזרא ו, ד( - יבנה שלוש שורות של אבני שיש 
כלות  עד  הזה  בסדר  וכן  עץ  של  אחת  ושורה 
הבנין  והוצאת  ביותר,  חזק  כזה  בנין  כי  הגובה 

תינתן מן בית המלך )מצו”ד(.

]והטעם ע”פ פנימיות הדברים:[ 

מטעם  דוקא,  באבנים  כולו  להיות  צריך  כי 
לעתיד  מעין  הוא  המקדש  כי   - לעיל  הנזכר 
 - דומם   - המלכות  מעלת  תתגלה  ואז  לבוא, 
מוכח  זאת,  לשנות  רצה  שכורש  ומזה  דווקא. 
המלכות  בחינת   - הוא  ובתפילה  שהחמיץ. 
והדומם הוא - בחינת השתחואות שבשמונה 
ביטול  על  מורה  ההשתחוואה  כי   - עשרה 
המלכות  של  הביטול  כמו  להשם,  מוחלט 
ענין  רעש,  ללא   - דקה’  דממה  ‘קול  והארץ, 
הוא  דקה’  ‘דממה   - דומם  בחינת  הביטול, 
בחינת דומם, מלשון דממה, ואותיות התפילה 
- כי האותיות אין להן תוכן  הם בחינת דומם 
מגרמה  לה  לית  שהמלכות  כמו  עצמן,  מצד 

כלום אלא רק מה שמשפיעים לה מלמעלה(. 

סדר  כפי  שנעשה  בהמשכן  כן  שאין  מה 
צומח  שבחינת  דעכשיו,  ההשתלשלות 
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]לארץ[’  למעלה מהדומם, ‘שמים קדמו כו’ 
- שבאופן גלוי רוחניות, והעולמות העליונים, 
התחתונים,  ועולמות  מגשמיות  למעלה  הם 
צומח,   - שטים’  מ’עצי  הכותלים  היו  לכן, 
 - וכנזכר לעיל  והעפר היה בקרקע המשכן, 
מדומם,  היו  המשכן  של  התחתונים  החלקים 
הבחינה התחתונה, וככל הנעלה יותר במשכן, 
הכתלים  יותר,  נעלים  מדברים  היא  עשייתו 

מצומח, הכיסוי מלמעלה מחי.

הפסוק  של  הפנימי  התוכן  את  לבאר  ]ישוב 
המובא בתחילת המאמר:[

והנה, זהו גם כן ענין יוסף ויהודה, שהוא גם 
ובחינות  ו’ארץ’,  ‘שמים’  ומדריגת  כן בחינת 
תוספת  לשון  יוסף  כי  כו’.  ודומם  צומח 
וריבוי - כמו שאמרה רחל אמו בטעם קריאת 
שמו ‘יוסף’ - ‘יוסף ה’ לי בן אחר’, לשון תוספת, 
למעלה,  והגבהה  בהגדלה  והולך  שמתוסף 
מקטנות  שצומח   - צומח  בחינת  ענין  והוא 
לגדלות )משא”כ הדומם(, ובפרט בחינת הארז 
שגדל והולך למעלה מעלה ברום המעלות - 
)תהלים  שכתוב  וכמו  ביותר,  הגבוה  האילן 
ָבנֹון  ְלּ ַבּ ֶאֶרז  ְכּ ִיְפָרח,  ָמר  ָתּ ַכּ יק  “ַצִדּ יג(  צב, 
ארז  לעץ  הצדיק  את  מדמה  הפסוק   - ה”  ֶגּ ִיְשׂ
דווקא, כי כשם שהארז הוא אילן הגדל לגובה 

רב, כך הצדיק הוא בדרגה גבוהה ביותר. 

בספירות  יוסף  בחינת  ענין  ביאור   - )והיינו 
)המידות(  אנפין’  ‘זעיר  בחינת  העליונות, 
המלכות  לגבי  ‘צומח’  שנקרא  דאצילות 
שנקראת ‘דומם’, כמו שמבואר במקום אחר 
באריכות  ואילך(  ד  נז,  חוקת  פ’  לקו”ת  )ראה 
]הטעם לכך[, שהמדות )ז”א( יש בהם צמיחה 
גדלות  שבאדם  שהמידות  כמו   - וגידול 
שיחשוב  שככל  באהבה,  לדוגמא  וצומחות, 
תגדל  כך  אצלו,  האהוב  הדבר  בטיב  ויתבונן 
)מלכות(  האותיות  אבל  שלו,  האהבה  מידת 
לא צומחות  האותיות   - כו’  דומם  בחינת  הן 
שהן,  כמות  נשארות  אלא  לגלדות,  מקטנות 
כמו בחינת הדומם, ובמדות יש בחינת קטנות 
)כנ”ל( - ולכן יוסף הוא לשון תוספת  וגדלות 
וריבוי, כי הוא בחינת המידות דאצילות, שיש 
וזהו  לגדלות.  מקטנות  וגידול  תוספת  בהן 
בחינת ‘עץ ארז ואזוב’ - שניהם בסוג הצומח, 
שבצומח,   - הקטנות  בחינת  הוא  שהאזוב 
הרי  שבצומח.   - כו’  הגדלות  בחינת  והארז 
שכתוב  וזהו  והגידול.  הציחה  ענין  בו  שיש 
“כארז בלבנון ישגה כו’” - שעץ הארז ‘ישגה’ 
)בגובה(.  לגדלות  מקטנות  ויצמח  יגדל  היינו, 
והגידול  הצמיחה  ענין  ביוסף   - בפרט  ויוסף 
מודגש במיוחד, כי - הוא בחינת יסוד - שהרי 
נקרא יוסף הצדיק, וידוע ש’צדיק יסוד עולם’, 
- כי  קשור למידת היסוד, שעולה עד הדעת 
יסוד הוא בקו האמצעי מבין שלשה הקוים של 
הספירות, והספירות שבקו זה עולות ומגיעות 

היא  הדעת  שגם  הספירות,  משאר  למעלה 
מיוחד  קשר  לו  יש  יסוד  ולכן  האמצעי,  בקו 
)ולכן  כו’  הכתר  עד  עולה  ודעת  הדעת,  עם 
יש בדעת התחברות הפכים של חסד וגבורה, 
מב’  שלמעלה  הכתר  מבחינת  בה  מאירה  כי 
הרי   - אותן(  לחבר  ויכולה  אלו  ספירות 
בחינת  מעלה,  למעלה  עולה  היסוד  שבחינת 
הגידול והצמיחה במיוחד. וכשמבריח מעלה 
מעלה נקרא ‘ארז בלבנון כו’’ - כאשר המידות 
לבחינת  עד  מעלה,  למעלה  ומגיעות  עולות 
הוא  ש’לבנון’  בלבנון’,  ‘ארז  נקראות  הכתר, 
פשיטות  על  מורה  הלבן  וצבע  לבן,  מלשון 
וגדר  ציור  לו  אין  שעדיין  עליון  אור  האור, 

מיוחד, בחינת הכתר(. 

ויהודה הוא בחינת ‘ארץ’, מלכות דאצילות, 
]מבאר  דאצילות.  הדומם  בחינת  שהיא 
ולכן,  דווקא:[  למלכות  יהודה  של  הקשר 
‘יהודה’ לשון הודאה וביטול - שמודה לדבר 
‘מודים  כמו  ותפיסתו,  מהבנתו  שלמעלה 
חכמים לר’ מאיר’, שביטלו את דעתם לדעת ר’ 
מאיר, למרות שלא הבינו את טעמו, שהדומם 
)מלכות( יש בו בחינת הביטול ביותר, כנזכר 
לו  ואין  עליו,  דורסים  הכל  שהרי   - לעיל 

הגבהה והתנשאות כלל.

יוסף  עתה,  ההשתלשלות,  בסדר  והנה, 
הוא למעלה מיהודה, שהרי המלכות )נקבה( 
אנפין’  ה’זעיר  מן  וחיותה  שפעה  מקבלת 
)זכר(. ולכן, יוסף היה המלך במצרים, שהוא 
בחינת צומח, בחינת גידול והתנשאות, והוא 
היה המשביר והמשפיע לכולם; ויהודה הוא 

המקבל - שקיבל שפע מיוסף. 

יהודה,   - ליוסף   - אליו  “ויגש  שכתוב  וזהו 
שבו  פירוש,  אדני’”,  ‘בי  ]ליוסף[:  ויאמר 
יומשך השפע מיוסף הצדיק - כי יהודה הוא 
מלכות המקבלת מיוסף, ז”א, וכמבואר בזוהר 
ד’ויגש’ )זח”א רו, א( - בביאור פסוק זה, היינו, 
התקרבות   - בעלמא’  עלמא  ‘תקרובתא 
עולם בעולם, דהיינו, ‘עלמא תתאה’ )העולם 
התחתון(, בחינת מלכות - הספירה התחתונה, 
‘עלמא  לגבי  ו’נגשת’  מתייחדת  המקבלת, 
עילאה’ )העולם העליון(, בחינת ‘זעיר אנפין’ 
ושפע  אור  המשפיעות  העליונות,  המידות   -
אלקי למלכות, לקבל השפע כו’ - התקרבות 
עולם בעולם, היינו, התקרבות מלכות )יהודה( 
על  וזהו  השפע.  את  ממנו  לקבל  )יוסף(  לז”א 
דרך שהיה במשכן הצומח למעלה מהדומם, 

כנזכר לעיל.

)מלכות(  יהודה  יתעלה  לבוא  לעתיד  אבל 
כמו  )ז”א(,  יוסף  מבחינת  למעלה  להיות 
שכתוב “אשת חיל )מלכות( עטרת )כתר של( 
)כשם  מז”א  למעלה  מלכות   - )ז”א(”  בעלה 
]של  שרשו  מצד  שהכתר הוא מעל הראש(, 
תחילה,  במחשבה  שעלה  מלכות[,  יהודה, 

‘במחשבה  עלה  - ש’סוף מעשה’  לעיל  כנזכר 
מדבר  אפילו  יותר  נעלה  שרשה  תחילה’, 
הנראה, על כל פנים בגלוי, נעלה ורוחני יותר. 

]והולך ומבאר מעלת שורש המלכות מבחינת 
תחילת המחשבה:[ 

חשב מ”ה,  ]אותיות[  הוא  ‘מחשבה’  הנה,  כי 
על  מורה  מ”ה  כי   - הביטול  תכלית  דהיינו, 
שלגבי  כלומר  מה’,  ‘ונחנו  כנאמר  ביטול, 
 - שהוא  כלל,  נחשבים  אנו  אין  הקב”ה 
המחשבה - בחינת חכמה דאצילות, כח מ”ה 
- חכמה אותיות כח מ”ה - כח של ביטול, כי 
החכמה היא הספירה הנעלית ביותר והקרובה 
ביותר לאור אין סוף ב”ה עצמו, ולכן בחכמה 

תחושת הביטול היא במידה יתירה. 

א’ )זח”ג רמח, א( - האב,  ְרּתָ א ָיַסד ּבַ והנה, ‘ַאּבָ
היינו  מלכות,  הבת,  את  ועשה  ‘יסד’  חכמה, 
‘חכמה  כי  מהחכמה,  הוא  המלכות  ששורש 
‘יראה  נקראת   - דאצילות  חכמה   - עילאה’ 
כי   - יותר(  וגבוהה  עליונה  )יראה  עילאה’ 
בה נרגשת עצמות אלקות מצד גודל הקירוב 
תתאה’,  ו’חכמה  ב”ה,  סוף  אין  לאור  שלה 
- יראה  ‘יראה תתאה’  היא  שהיא המלכות, 
כמו  אלקות  גילוי  אין  בה  כי  יותר,  תחתונה 
ברתא’,  יסד  ‘אבא  וזהו  עצמה.  בחכמה 
נמשכה  דחכמה  עילאה’  ‘יראה  שמבחינת 
לעיל  כמבואר   - תתאה’  ‘יראה  המלכות, 
יתברך,  במחשבתו  הוא  המלכות  ששורש 
זה,  שורש  ומחמת  החכמה,  בחינת  מ”ה,  חשב 
נמשך  להשם,  מוחלט  וביטול  יראה  יש  שבו 
מכך  )כנראה  שלה  הביטול  גודל  במלכות  גם 
שהארץ הגשמית, שבאה ממלכות דאצילות, 
בחינת  לבוא תתעלה  ולעתיד  היא בביטול(. 
על  מקורּה,  עילאה’  ב’יראה  תתאה’  ‘יראה 
- המלכות תהיה  כן תהיה אז ‘עטרת בעלה’ 
למעלה מז”א )המידות דאצילות(, כי הביטול 
הוא למעלה במדריגה מאהבה ויראה דמדות 
ד’זעיר  וגבורה  חסד  מבחינות  הנמשכים 
בחינת  בהארץ  יש  עכשיו  גם  ולכך,  אנפין’. 
וכנזכר  - שהכל דורסים עליה,  יותר  הביטול 
משורשה  נמשך  ביטולה  שגודל   - לעיל 
היא  עילאה’  ד’יראה  ביטול  ובחינת  הנעלה. 
השלום,  עליו  רבינו  משה  ומדריגת  בחינת 
החכמה,  בחינת  הוא  מ”ה   - כו’”  מה  “ונחנו 
מה”,  “ונחנו  עצמו  על  את  אמר  רבינו  ומשה 

בחינת החכמה. 

)פ’  אתה’  ‘יהודה  פסוק  על  לקמן  )ועיין 
יהודה,  בחינת  מעלת  מבאר   - ב(  מה,  ויחי 
ז”א  אחיו,  שאר  על  וביטול,  הודאה   - מלכות 
הזהר  מאמר  פי  על  שכתוב  ומה  מידות.   -
פרשת ‘אמור’, על פסוק “וגם אמנה אחותי 
בת אבי כו’”, מענין: ‘בחכמה יסד ארץ, כונן 
לאדמו”ר  הזוהר  )ביאורי  בתבונה’  שמים 
והמלכות  הארץ  ששורש   - ב(  ע,  האמצעי 

יהודה ו  ויגש אלי מאמר: 

המשך בעמוד בב 
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יוסף הוא למעלה מיהודה, שהוא נמשל ל׳ארז׳ אשר גדל בגובה ומתוסף  פירוש, כי עתה 
ישראל חביריו״,  ״ושבטי  יוסף, אליו שייכים עשרת השבטים, כמו שכתוב שם  והולך, כך 
נמצא, הוא מרובה בשבטים יותר מיהודה, שעל שם זה נקרא ׳יוסף׳, כי הוא ה׳דעת עליון׳ כו׳.

אך, לעתיד לבוא כשיתחברו שניהם – יוסף ויהודה – ביחד בתכלית היחוד האמיתי , דהיינו, 
ׁשּו״, וזה יהיה לעתיד  ֶאָחד ִיגַּ מה שכתוב ״ויגש אליו יהודה״, וכמו שכתוב )איוב מ״א ]ח[( ״ֶאָחד בְּ
לבוא, אז יתעלה יהודה למעלה מיוסף, כנזכר לעיל על פסוק ״אשת חיל עטרת בעלה״. ולכן, 
ע יֹוֵסף  ִהְתַודַּ ק כו׳ בְּ אז ״ועבדי דוד מלך על כל ישראל״. וזהו שכתוב ״ְוֹלא ָיכֹל יֹוֵסף ְלִהְתַאפֵּ
ֶאל ֶאָחיו״, דהיינו, שנתחברו יוסף ויהודה בתכלית החיבור והיחוד, ׳למיהוי אחד באחד׳ כו׳.

)ועיין על פסוק ׳והיה מספר בני ישראל כו׳׳, בענין: ׳ונקבצו בני יהודה ובני ישראל יחדו, ְוָׂשמּו 
להם ראש אחד כו׳׳. ועיין בדרוש ׳ברכת הזמון׳, בענין: שדוד המלך עליו השלום יברך על כוס 

יין המשומר שלעתיד לבוא כו׳. ועיין על פסוק ׳מחר חדש׳, בענין: יהונתן ודוד.

הנזכר לעיל יובן ויבואר מה שכתוב בלקוטי הש״ס מהאר״י ז״ל בביאור מאמר רז״ל ובכל 
ב׳חלק׳ )]סנהדרין[ דף ק״ב סוף עמוד א(: ׳שתפשו הקדוש ברוך הוא לירבעם בן נבט, ואמר 
לו: ׳חזור בך כו׳, אמר ליה: ׳מי בראש׳? אמר ליה: ׳בן ישי בראש׳. אמר ליה: ׳אי הכי, לא 
בעינא׳. שהוא ממש הענין הנזכר לעיל, שהקדוש ברוך הוא רצה שירבעם יחזור בתשובה, ואז 
יאיר בו מבחינת ומדריגת יוסף, בחינת ׳עץ אפרים׳ כו׳. וזהו ׳אני ואתה ובן ישי נטייל בגן עדן׳, 
שיהיה מאיר בהם אין סוף ברוך הוא בהארה רבה, וזהו ׳אנ״י׳ כו׳. אמר ליה: ׳מי בראש׳? כי 
הוא רצה כמו שהיה עכשיו, שבחינת ומדריגת יוסף הוא למעלה מבחינת יהודה, לכך רצה 
הוא להיות בראש לגבי דוד. אבל הקדוש ברוך הוא אמר לו שלעתיד לבוא יתעלה יהודה, 
לכן, בן ישי בראש כו׳. אמר ליה: ׳אי הכי לא בעינא׳, שלא היה בו בחינת ביטול ושפלות זה. 

וזהו שאמרו רז״ל: ׳גסות הרוח שבירבעם טרדתו כו׳׳.

ומעין זה נתבאר גם כן במקום אחר בענין המרגלים, שלא היה בהם גם כן שפלות זו לגבי 
בחינת ׳ארץ העליונה׳, שדימו בעצמם שאינם צריכים לזה, להיותן מ׳עלמא דדכורא׳ , ״כולם 
אנשים כו׳״. אבל יוסף הצדיק ויהודה יתחברו לעתיד לבוא בתכלית היחוד, ׳למיהוי אחד 

באחד׳, כנזכר לעיל(.

V

ַהֶּכֶסף ״ַוְיַלֵקט  ֶאת  יֹוֵסף  ַוָיֵבא  ִמְצַרִים,  ְּבֶאֶרץ  ַהִנְמָצא  ַהֶּכֶסף  ָּכל  ֶאת  יֹוֵסף 
ֵּביָתה ַפְרֹעה״. הנה, אמרו רז״ל: ׳שלש מטמוניות הטמין יוסף: אחת נתגלה 
לקרח, ואחת נגלה לאנטונינוס, ואחת גנוזה לצדיקים לעתיד לבוא׳. ולהבין זה? הנה, כתיב 
וידוע, דהיינו, בחינת ׳אור קדמאה דהוה נהיר מסייפי עלמא עד סייפי  ״אור זרוע לצדיק״, 
עלמא דגניז קודשא בריך הוא לצדיקייא׳. וענין הגניזה הזאת יובן, דהנה, בעבודת ה׳ ימצא 
ב׳ בחינות ומדריגות באהבת ה׳: הא׳ – הוא בחינת האהבה הנולדת ונמשכת מן ההתבוננות 
מזה  יולד  יתברך,  גדולתו  ברוממות  בשכלו  כשיעמיק  הוא,  ברוך  סוף  אין  אור  בגדולת 
התפעלות בתשוקה והתלהבות אליו יתברך, כי ״ְלִפי ִשְׂכלֹו ְיהּוָלל ִאיׁש״, שהמדות נמשכים 
אחר השכל וההתבוננות. אהבה זו היא בחינת הולדה חדשה, שנמצאת מחדש על ידי השכל 
וההתבוננות. ויש בחינה ב׳ באהבה – והוא הנקרא ׳אהבה מסותרת׳, שהיא האהבה שיש 
בטבע תולדת הנפש האלקית, שהיא חפצה בטבעה להתכלל באין סוף ברוך הוא, שהוא 
מקורה ושרשה. אלא שהיא אצלו בחינת העלם והסתר גדול, ויציאתה אל הגילוי הוא על ידי 

התבוננות, כמו שמבואר בתניא.

ונמצא, כשיוצאת אל הגילוי על ידי ההתבוננות, אין זו הולדה חדשה מן השכל ממש, שממנו 
ידי  ועל  רק שהיתה בהעלם,  בנפשו,  זו כבר היתה מתחילה  נולדה האהבה, שהרי אהבה 
ההתבוננות יצתה מן ההעלם אל הגילוי. וזהו ענין מאמר רז״ל: ׳נכנס יין יצא סוד׳, פירוש, 
׳סוד׳ הוא בחינת ׳אהבה מוסתרת׳ הנזכרת לעיל, ויציאתה אל הגילוי הוא על ידי ההתבוננות 

הנקראת בשם ׳יין׳ – ׳יינה של תורה׳ כו׳.
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יתגלה השורש הנעלה  נתבאר לעיל שלעתיד לבוא 
בחינת  לגבי  גם  עילאה,  יראה  בחכמה,  יהודה  של 
יוסף, מידות. והתחיל לבאר שזהו גם התוכן הפנימי 

של ההפטרה דפרשת ויגש.

חיבור יוסף ויהודה לעתיד לבוא. גילוי שורש 
בסיפור  ביאור  מיוסף.  שלמעלה  יהודה 

הגמרא על  ירבעם בן נבט על-פי חסידות.

)בה  ויגש  דפרשת  ההפטרה  ביאור   - פירוש 
תתעלה  יהודה  מלכות  לבוא  שלעתיד  מסופר 
הוא  יוסף  עתה  כי  חסידות,  על-פי  הכל(  על 
למעלה מיהודה, שהוא נמשל ל’ארז’ אשר גדל 
בגובה ומתוסף והולך, כך יוסף, אליו שייכים 
עשרת השבטים, כמו שכתוב שם - בהפטרת 
 - חביריו”  ישראל  “ושבטי   - ויגש  פרשת 
יותר  בשבטים  מרובה  הוא  נמצא,  יוסף,  של 
מיהודה - להורות על גודל מעלתו, שעל שם 
זה נקרא ‘יוסף’ - לשון תוספת וריבוי, כי הוא 
הוא  כי  בשבטים,  מרובה  יותר,  נעלית  בדרגה 
ה’דעת עליון’ כו’ - כמבואר לעיל שיוסף הוא 
בחינת היסוד שעולה עד הדעת, והדעת עולה 

עד הכתר, הרי שהוא בדרגה נעלית ביותר. 

יוסף   - לבוא כשיתחברו שניהם  אך, לעתיד 
 - האמיתי  היחוד  בתכלית  ביחד   - ויהודה 
ֶאָחד  ֶאל  ֶאָחד  אָֹתם  ‘ְוָקַרב  בההפטרה  ככתוב 
דהיינו,  ָיֶדָך’,  בְּ ַלֲאָחִדים  ְוָהיּו  ֶאָחד  ְלֵעץ  ְלָך 
התקרבות   - יהודה”  אליו  “ויגש  שכתוב  מה 
והתאחדותה  מלכות,  יהודה,  בחינת  והתעלות 
עם בחינת יוסף, ז”א, וכמו שכתוב )איוב מ”א ]ח[( 
וזה  ניגש ליוסף,  - יהודה  ׁשּו”  ִיַגּ ֶאָחד  ְבּ “ֶאָחד 
יהיה לעתיד לבוא, אז - בהתעלות והתאחדות 
יתגלה   - מיוסף  למעלה  יהודה  יתעלה   - זו 
כנזכר  מז”א,  למעלה  שהוא  המלכות  שורש 
בעלה”  עטרת  חיל  “אשת  פסוק  על  לעיל 
למעלה  תתעלה  מלכות,  המקבלת,  האשה   -
מעל  הוא  )עטרה(  שהכתר  כשם  ז”א,  מבעלה, 
הראש. ולכן, אז “ועבדי דוד )יהודה( מלך על 
כל ישראל” - בחינת יהודה תהיה למעלה מכל 
ישראל, כולל יוסף, כי שורש המלכות למעלה 

מז”א )כנ”ל בענין ‘אבא יסד ברתא’(. 

וזהו שכתוב )בראשית מה, א( “ְולֹא ָיֹכל יֹוֵסף 
ע יֹוֵסף ֶאל ֶאָחיו”, דהיינו,  ִהְתַוַדּ ק כו’ ְבּ ְלִהְתַאֵפּ
החיבור  בתכלית  ויהודה  יוסף  שנתחברו 
 - כו’  באחד’  אחד  )להיות(  ‘למיהוי  והיחוד, 
דעת  )כי  ‘התאחד’  גם  מתפרש  ‘התודע’  שכן 
‘והאדם ידע את חוה’(,  הוא מלשון התקשרות, 
עם  גם  התאחד  לאחיו,  יוסף  התודע  וכאשר 

יהודה, להיותם בהתאחדות מוחלטת. 

סוף  עד  הנמשך  המוסגר  מאמר  מתחיל  ]כאן 
המאמר:[

)ועיין על פסוק ‘והיה מספר בני ישראל כו’’ 
)לקו”ת במדבר ו, ג(, בענין: ‘ונקבצו בני יהודה 
מּו להם ראש אחד כו’’.  ובני ישראל יחדו, ְוׂשָ

 � תורה אור, דף מה עמוד א    לשון הרב
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)סידור עם דא”ח  ועיין בדרוש ‘ברכת הזמון’ 
שער ברהמ”ז קב, ב(, בענין: שדוד המלך עליו 
השלום יברך על כוס יין המשומר שלעתיד 
לבוא כו’. ועיין על פסוק ‘מחר חדש’ )לקו”ת 

ברכה צז, א(, בענין: יהונתן ודוד.

שכתוב  מה  ויבואר  יובן  לעיל  הנזכר  ובכל 
מאמר  בביאור  ז”ל  מהאר”י  הש”ס  בלקוטי 
א(:  עמוד  סוף  ק”ב  דף  )]סנהדרין[  ב’חלק’  רז”ל 
‘שתפשו הקדוש ברוך הוא לירבעם בן נבט 
]בבגדו[, ואמר לו: ‘חזור בך ]תעשה תשובה[ 
כו’ ]ואני ואתה ובן ישי )דוד( נטייל )ביחד( בגן 
עדן[, אמר ליה - ירעבם להקב”ה: ‘מי בראש’ 
- מי יהיה בראש בטיול זה בגן עדן? אמר ליה 
- הקב”ה לירבעם: ‘בן ישי בראש’. אמר ליה 
]ירעבם[: ‘אי הכי, לא בעינא’ - אם כן, אינני 

רוצה בכך )ולא אשוב בתשובה(. 

זה  סיפור  של  הפנימית  המשמעות   - שהוא 
דוד  - לגבי  לעיל  הנזכר  הענין  ממש  היא - 
שירבעם  רצה  הוא  ברוך  שהקדוש  ויוסף, 
מבחינת  בו  יאיר  ואז  בתשובה,  יחזור 
 - כו’  אפרים’  ‘עץ  בחינת  יוסף,  ומדריגת 
וזהו  ויגש.  פרשת  של  בהפטרה  לעיל  כמובא 
שיהיה  עדן’,  בגן  נטייל  ישי  ובן  ואתה  ‘אני 
רבה,  הוא בהארה  ברוך  אין סוף  מאיר בהם 
וזהו ‘אנ”י’ כו’ - הארת והתגלות אור אין סוף 
להקב”ה:  ירעבם   - ליה  אמר  בעצמו.  ב”ה 
‘מי בראש’? כי הוא רצה כמו שהיה עכשיו, 
שבחינת ומדריגת יוסף הוא למעלה מבחינת 
יהודה, לכך רצה הוא להיות בראש לגבי דוד 
- כי אם היה עושה תשובה, היתה מאירה בו 
הוא  ברוך  הקדוש  אבל  כנ”ל.  יוסף,  בחינת 
לכן,  יהודה,  יתעלה  לבוא  לו שלעתיד  אמר 
הכי  ‘אי  ליה:  כו’. אמר  בראש  )דוד(  ישי  בן 
לא בעינא’, ]לפי[ שלא היה בו בחינת ביטול 
יהודה  בחינת  של  הביטול   - זה  ושפלות 
עצמו  את  להשפיל  יכול  היה  לא  ולכן  ודוד, 
לעתיד  שיהיה  כמו  דוד  לבחינת  ולהתבטל 
קא,  )סנהדרין  רז”ל  שאמרו  וזהו  לבוא. 
]מן  כו’  טרדתו  שבירבעם  הרוח  ‘גסות  ב(: 
- גסות הרוח שלו גרמה לו שנטרד  העולם[’ 
את  לבטל  רצה  שלא  משום  היינו  העולם,  מן 
עצמו למצב הדברים לעתיד לבוא, שאז יהיה 

דוד בדרגה עליונה יותר. 

בענין  אחר  במקום  כן  גם  נתבאר  זה  ומעין 
ואילך(,  תנ  ע’  שלח  אוה”ת  )ראה  המרגלים 
שלא היה בהם גם כן שפלות זו לגבי בחינת 
דוד,  דאצילות,  מלכות   - העליונה’  ‘ארץ 
שדימו בעצמם )חשבו( שאינם צריכים לזה - 
ביטול לגבי מלכות, להיותן מ’עלמא דדכורא’ 
ז”א המשפיע למלכות  - בחינת  )עולם הזכר( 
המרגלים:[  על  שנאמר  ]כמו  ממנה,  ולמעלה 
ולכן  ז”א.  הזכר,  עולם   - כו’”  אנשים  “כולם 
לא רצו להכנס לארץ ישראל, בחינת מלכות 
דאצילות. אבל יוסף הצדיק ויהודה יתחברו 

אחד  ‘למיהוי  היחוד,  בתכלית  לבוא  לעתיד 
מעלת  תתגלה  ואז   - לעיל  כנזכר  באחד’, 

שורש יהודה על יוסף(.

V

מהי האהבה המסותרת, ואיך 
מעוררים אותה?

פנימי  ביאור  יוסף.  הטמין  מטמוניות  ג’ 
ב’אור זרוע לצדיק’. ב’ בחינות באהבת ה - 

הולדה חדשה וגילוי ההעלם.

ַהִנְמָצא  ַהֶּכֶסף  ָּכל  ֶאת  יֹוֵסף  “ַוְיַלֵקט 
ֶבר ַאֶשר ֵהם  ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ]ּוְּבֶאֶרץ ְּכַנֲען ְּבשֶׁ
ֵּביָתה  ַהֶּכֶסף  ֶאת  יֹוֵסף  ַוָיֵבא  ׁשֹוְבִרים[, 

מדבר  הכתוב   - יד(  מז,  )בראשית  ַפְרֹעה” 
בארץ  שהי’  הרעב  של  הראשונה  השנה  על 
מצרים ובארץ כנען )לפני ירידת יעקב לארץ 
מצרים(. ומתאר איך יוסף ליקט את כל הכסף 
של הארצות הללו ע”י מכירת התבואה שצבר 
אשר  עד  תבואה  קנו  והאנשים  השבע,  בעת 

‘ויתֹם הכסף מארץ מצרים ומארץ כנען’.

‘שלש  א(:  קיט,  )פסחים  רז”ל  אמרו  הנה, 
- מהכסף  יוסף  הטמין  ]של כסף[  מטמוניות 
אחת  הארצות:  ומכל  ממצרים  שליקט 
ואחת  גדול,  עשיר  שהיה   - לקרח  נתגלה 
ואחת  עשיר,  היה  גם   - לאנטונינוס  נגלה 
זה  ולהבין  לבוא’.  לעתיד  לצדיקים  גנוזה 
ג’  יש  ומדוע  בזה,  הפנימית  המשמעות   -
יוסף  הטמין  בכלל  ומדוע  דווקא,  מטמוניות 
שתים  רק  ולמה  ממצרים,  שהוציא  מהכסף 
התגלו, והשלישית תתגלה רק לעתיד לבוא? 

הנה, כתיב )תהלים צז, יא( “אור זרוע לצדיק” 
הצדיק  ש”לצורך  אומר  הכתוב  פשוטו  לפי   -
יש אור זרוע, רצונו לומר, כמו הזורע דבר מה, 
הנה, יותר תוציא השדה ממה שזרע, כן הרבה 
שכרו  קבל  מאילו  יותר  לצדיק,  מוכן  שכר 
בכך,  הפנימי  הפירוש   - וידוע  )מצו”ד(,  מיד” 
דהיינו - ה’אור’ הנזכר בפסוק זה הוא, בחינת 
עלמא  מסייפי  נהיר  דהוה  קדמאה  ‘אור 
הוא  בריך  קודשא  דגניז  עלמא  סייפי  עד 
)זח”ב קסו, ב( - אור קדמון ]קדום  לצדיקייא’ 
העולם  מסוף  מאיר  שהיה  במעלה[  וגבוה 
הקב”ה  שגנז  גבול[  בלי  ]אור  העולם  סוף  עד 
לצדיקים’. והוא אור אלקי נעלה מאד )ולפי זה 
הכתוב מובן היטב, כי לפי פשוטו צריך להבין 
למה נקט לשון ‘אור’, ולא ‘שכר’, והרי הכוונה 
לשכר הזרוע לצדיק שיצמח לו לעתיד לבוא(. 
וענין הגניזה הזאת יובן ]בהקדים ענין נוסף:[ 

דהנה, בעבודת ה’ ימצא ב’ בחינות ומדריגות 
באהבת ה’ )ראה לקו”ש חט”ו ע’ 403(: 

הא’ - הוא בחינת האהבה הנולדת ונמשכת 
ברוך  סוף  אין  אור  בגדולת  ההתבוננות  מן 
גדולתו  ברוממות  בשכלו  כשיעמיק  הוא, 
יתברך - שהקב”ה מובדל ומרומם לאין שיעור 
מכל הבריאה, יולד מזה התפעלות בתשוקה 
והתלהבות אליו יתברך - על ידי שיכיר עוצם 
מהעולם  להתעלות  ברצון  יתעורר  רוממותו, 
ְכלֹו ְיהּוָלל ִאיׁש”  הזה ולהתכלל בו, כי “ְלִפי ִשׂ
)משלי יב, ח(, שהמדות )איש - אש י’, חמימות 
לשון  )יהולל,  נמשכים  י’(   - להשם  המידות 
וההתבוננות  השכל  אחר  והארה(  המשכה 
)לפי שכלו( - על ידי התבוננות השכל, נוצרו 
הולדה  בחינת  היא  זו  אהבה  בלב.  מידות 
שנמצאת  מקודם,  בו  היתה  שלא   - חדשה 
- האדם  וההתבוננות  השכל  ידי  על  מחדש 
התבוננות  ידי  על  עכשיו,  זו  אהבה  מוליד 
אל  מההעלם  אותה  מביא  רק  )ולא  בשכלו 

הגילוי, כדלקמן(. 

ויש בחינה ב’ באהבה - והוא הנקרא ‘אהבה 
מסותרת’, שהיא האהבה שיש בטבע תולדת 
בטבעה  חפצה  שהיא  האלקית,  הנפש 
להתכלל באין סוף ברוך הוא, שהוא מקורה 
- וכל דבר נמשך למקורו, כך הנפש  ושרשה 
האלקית, כיון שהיא חלק אלקה ממעל ממש, 
נמשכת למקורה באלקות מעצם טבעה. אלא 
 - גדול  והסתר  העלם  בחינת  אצלו  שהיא 
הבהמית,  והנפש  הגוף  והסתר  העלם  בגלל 
התבוננות,  ידי  על  הוא  הגילוי  אל  ויציאתה 
לשונו  וזה   - מד(  )פרק  בתניא  שמבואר  כמו 
שם: “שיציאתן מההעלם והסתר הלב אל בחי’ 
גילוי היא ע”י הדעת ותקיעת המחשבה בחוזק 
והתבוננות עצומה מעומקא דלבא יתיר ותדיר 
ואבינו  ממש,  חיינו  הוא  איך   - ב”ה  סוף  באין 

האמיתי ב”ה”. 

ידי  על  הגילוי  אל  כשיוצאת  ונמצא, 
מן השכל  הולדה חדשה  זו  אין  ההתבוננות, 
אהבה  שהרי  האהבה,  נולדה  שממנו  ממש, 
שהיתה  רק  בנפשו,  מתחילה  היתה  כבר  זו 
בהעלם, ועל ידי ההתבוננות יצתה מן ההעלם 
)עירובין  רז”ל  מאמר  ענין  וזהו  הגילוי.  אל 
‘סוד’  פירוש,  סוד’,  יצא  יין  ‘נכנס  א(:  סה, 
‘אהבה מוסתרת’ הנזכרת לעיל,  הוא בחינת 
ויציאתה אל הגילוי הוא על ידי ההתבוננות 
 - ‘יינה של תורה’ כו’  ‘יין’ -  הנקראת בשם 
ונמצא שיין קשור לשכל והתבוננות, כי נקרא 

‘יינה של תורה’, ותורה היא חכמה.

יוסף את כל הכסף וילקט  מאמר: 

K

 ענייני עבודה 

k

סוג  מכל  השם,  אהבת  לעורר  הדרך   -
והעמקת  התבוננות  ידי  על  היא  שהיא, 
ההתבוננות  ענין  גודל  מובן  ומזה  הדעת. 

בגדולת השם.
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הנולדה  האהבה  מבחינת  ורבה  גדולה  היא  המסותרת  זו  אהבה  ומדריגת  מעלת  ובאמת, 
מהתבוננות הנזכרת לעיל, אף שזו היא הולדה חדשה, וזו אינה התחדשות גמורה, אף על 
פי כן, שרשה נעלה יותר כו׳, ואהבה הנולדה מהתבוננות היא למטה ממנה במדריגה, רק 
שלא נשפלה כל כך כמו אהבה הנזכרת לעיל המסותרת כו׳. )וכמו שמבואר בתניא שבחינת 
עולם׳  מ׳אהבת  שלמעלה  רבה׳,  ׳אהבה  נקראת  הגילוי  אל  כשיוצאה  מסותרת׳,  ׳אהבה 
שמבחינת ההתבוננות כו׳. ועיין מה שמבואר לקמן על פסוק ׳חכלילי׳, מענין: ׳אהבה רבה׳ 

ו׳אהבת עולם׳(.

והנה, בחינת ומדריגת יוסף הצדיק עליון הוא בחינת ׳אהבה רבה׳ המסותרת שיש בכל נפש 
מישראל, ששרשה גבוה מאד נעלה, שזהו בחינת יוסף, שהוא בחינת יסוד, דהיינו, בחינת 
י׳ סוד כו׳. וזהו פירוש ״אור זרוע לצדיק״, שהוא בחינת ׳אור קדמאה׳ שגנזו לצדיקים. ו׳אור 
קדמאה׳ הוא בחינת ׳אהבה רבה׳ הנזכרת לעיל, שהיא למעלה מעלה מבחינת ׳אהבת עולם׳ 
האהבה  בחינת  והוא  עולם׳,  ׳חסד  ויש  חסד,  בחינת  הוא  ׳אור׳  )כי  ׳אור׳  כן  גם  הנקראת 
הנמשכת מן השכל, אבל ׳אור קדמאה׳, הוא בחינת ׳אהבה רבה׳ שלמעלה מהשכל, ונלקחה 
מבחינת ׳ורב חסד׳, ״וחסדי מאתך לא ימוש כו׳״(, אלא שגנזו לצדיקים, בבחינת יוסף ׳צדיק 
׳נזרע׳ בכל אחד מישראל בחינת אהבה הנזכרת לעיל, אלא שהיא מסותרת  עליון׳, וממנו 

בבחינת ׳גניזה׳ ו׳סוד׳ והעלם, ו׳נכנס יין יצא סוד׳, כנזכר לעיל.

יובן גם כן מה שכתוב בזהר תרומה )דף קס״ו עמוד ב׳, ודף קס״ז עמוד א׳(: ׳ַהֲאי אֹור ועל פי זה 
ְדִגיְנָתא,  ְגָנָנא  ְדִאיהּו  ַצִדיק,  ְדַהֲאי  ידי  ְדִעְדנּוי על  ְּבִגיְנָתא  ֵליה קוב״ה  ָזַרע 
ְוָנַטל ְלַהֲאי אֹור ְוָזַרע ֵליה ְזִריָעה ְדְקׁשֹוט כו׳. ּוְּבָגלּוָתא, ִגְנָתא ָלא ָעַאל ֵּביה ְגָנָנא. ְוַההּוא אֹור, 

ְדִאיהּו ָזרּוַע ָּתִדיר, ָעִביד ֵאיִבין ּוִמיִנין, ּוִמַגְרֵמיה ִאְזָדַרע ְּכַקְדִמיָתא׳.

ופירוש ׳גנתא׳, הוא בחינת המשכת ה׳קו׳ ו׳חוט׳ ממלכות דאין סוף, שהוא ראשית ה׳קו׳ עד 
סיומו, נקרא הכל בחינת ׳גנתא׳, שהוא בחינת מלכות )עיין ב׳מקדש מלך׳ בזהר פרשת בא דף ל״ה עמוד 
א׳ בשם הרב חיים ויטאל בפירוש ׳בחד צדיק כו׳, דזרע בגנתא כו׳׳, עיין שם(, וכמאמר רז״ל: ׳מה הגן צריך לעדור 

ולהשקות ולזמור׳, שהוא בחינת ׳עבודת הבירורים׳, שזה נעשה על ידי יוסף הצדיק.

והנה, כמו בארץ הגשמית יש ב׳ מיני צמיחה: הא׳ – התבואות הנזרעים מדי שנה, ועולים 
וצומחים; והב׳ – הם הנקראים ׳ספיחין׳, דהיינו, מה שצומח מאיליה, שלא נזרע עכשיו כלל, 
אלא מן הזריעה שנפל בה מכבר כו׳. והם הנקראים ׳ספיחא דארעא דמקיימי ארעא׳, שעיקר 

קיום הארץ הוא על ידי הספיחין.

וכך נמצא למעלה ב׳ארץ העליונה׳ הנקרא ׳גנתא׳ ב׳ בחינות ומדריגות אלו: דהיינו, בחינות 
המשכות הנמשכות בה בבחינת זריעה, כמו שכתוב ״אור זרוע כו׳״; ויש בחינות שגדילים בה 
מבחינת ׳ספיחין׳, דהיינו, ממה שנזרע כבר כו׳. והספיחים, אף שאין זה ענין התהוות והמשכה 
חדשה ממש, רק שהוא בחינת גידול ממה שהיה בהעלם בהארץ, עם כל זה, יש בו מעלה 
יתירה, ששרשו גבוה ביותר, והוא כנזכר לעיל בענין האהבה המסותרת כשיוצאת אל הגילוי, 
הגם שאינו התהוות חדשה כמו האהבה הנולדה מההתבוננות, עם כל זה, שרשה גבוה יותר 
מעצמה,  צמחה  מוציאה  שהארץ  הספיחים,  ענין  זהו  המסותרת,  אהבה  גילוי  ובחינת  כו׳. 
ו׳מגרמיה אזדרע׳, דהיינו, מאותה האהבה שנזרע בה כבר, שהיתה מסותרת כו׳. וזהו בחינת 
מההתבוננות  ונמשכת  הנולדת  אבל האהבה  האלקית.  בנפש  כבר  )שנזרע  כו׳׳  זרוע  ׳אור 

הנקראת ׳אהבת עולם׳, הוא כמשל הזריעה שזורעים עכשיו מחדש(.

וכל זריעות אהבות אלו הכל הוא מבחינת יוסף הצדיק, שנקרא ׳גננא דגנתא׳, שממנו נמשך 
האור בבחינת מלכות הנקראת ׳גנתא׳ )שהוא מקור נשמות ישראל(.

ענין ״וילקט יוסף את כל הכסף כו׳״, שהוא בחינת חסדים, שכולם נמשכים בבחינת וזהו 
יוסף הצדיק, וכנזכר לעיל בענין ׳אור קדמאה דגנזיה לצדיקים׳, שהוא נמשך בבחינת 
יוסף הנקרא ׳צדיק עליון׳, והוא ׳גננא דגנתא׳, שממנו נמשך בחינת אהבה מסותרת הנזכרת 

לעיל בכל אחד מישראל.

ר ו א י ב ם  ע ב  ל ו ש מ ב  ר ה ן  ו ש ל כ | דא"ח יומי  שבת קודש, כ"ג סיון תשע״ד 
שהיא  אחת  השם,  אהבת  מיני  ב’  שיש  לעיל  נתבאר 
הולדה  שאינה  ואחת  מהשכל,  חדשה  הולדה 
אלא  האלקית,  נפשו  מטבע  באה  שהיא  כיון  חדשה, 
הפירוש  וזהו  התבוננות.  ידי  על  אותה  שמעוררים 
)האהבה  סוד  יצא  )התבוננות(  יין  ‘נכנס  של  הפימי 

המסותרת באה לידי גילוי(’.

מהי ההשפעה המיוחדת הנמשכת 
לנשמות ישראל מיוסף הצדיק?

האהבה  על  המסותרת  האהבה  מעלת 
אודות  הזוהר  דברי  ביאור  מהשכל.  הנולדת 
ענין  ישראל.  לנשמות  והשפעתו  יוסף 
‘וילקט  הכתוב  ביאור  ברוחניות.  הספיחין 

יוסף’.

ובאמת, מעלת ומדריגת אהבה זו המסותרת 
הנולדה  האהבה  מבחינת  ורבה  גדולה  היא 
מהתבוננות הנזכרת לעיל, אף שזו - האהבה 
חדשה,  הולדה  היא   - מההתבוננות  שנולדה 
וזו - אהבה מסותרת - אינה התחדשות גמורה 
 - כן  פי  על  אף  בלבד,  ההעלם  גילוי  אלא   -
נעלה  שרשה  זו חידוש,  למרות שאין באהבה 
יותר כו’ - כי אהבה זו מושרשת בנפש האלקית 
שהיא חלק אלקה ממעל ממש, ואהבה הנולדה 
- כי  מהתבוננות היא למטה ממנה במדריגה 
שלא  רק  בלבד,  האדם  משכל  הוא  שרשה 
הנזכרת  אהבה  כמו  ]למטה[  כך  כל  נשפלה 
לעיל המסותרת כו’ - הנמצאת בהעלם והסתר 
לשחררה  צורך  ויש  הבהמית,  והנפש  הגוף 

ממאסר זה ולהביאה מההעלם אל הגילוי. 

שבחינת  מד(  )פרק  בתניא  שמבואר  )וכמו 
‘אהבה מסותרת’, כשיוצאה אל הגילוי נקראת 
עולם’  מ’אהבת  שלמעלה  רבה’,  ‘אהבה 
שורש  וכאמור,   - כו’  ההתבוננות  שמבחינת 
אהבה זו נעלה יותר. ועיין מה שמבואר לקמן 
על פסוק ‘חכלילי’ )תו”א פ’ ויחי מז, א(, מענין: 
מובאר  שם   - עולם’  ו’אהבת  רבה’  ‘אהבה 
המתעוררת  האהבה  היא  עולם’  ש’אהבת 
האלקי  בהאור  מההתבוננות  כתוצאה 
המתלבש בעולמות לפי ערכם ותכונתם, ואילו 
‘אהבה רבה’ היא האהבה הנמצאת בעצם טבע 
הנפש האלקית מכוח שרשה בעצמותו יתברך 

ממש(.

יוסף  אודות  המדבר  בפסוק  התחיל  ]המאמר 
עניינו  את  ומבאר  הולך  וכעת  שליקט,  והכסף 

של יוסף:[ 

והנה, בחינת ומדריגת יוסף הצדיק עליון הוא 
בכל  שיש  המסותרת  רבה’  ‘אהבה  בחינת 
נפש מישראל - כיון שהיא ‘חלק אלקה ממעל 
ממש’, ששרשה גבוה מאד נעלה - מעצמותו 
יתברך, שזהו בחינת יוסף, שהוא בחינת יסוד 
קשור  ו’צדיק’  ‘יוסף הצדיק’,  יוסף נקרא  - שכן 
עולם’,  יסוד  ‘וצדיק  כנאמר  היסוד,  למידת 

 � תורה אור, דף מה עמוד ב    לשון הרב
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דהיינו - ביאור הקשר של ‘יסוד’ לאהבה רבה 
סוד  י’  אותיות  יסוד   - כו’  סוד  י’  בחינת  זו, 
על  מורה  הי’  כי  מסותרת,  אהבה  על  דקאי 
הקב”ה, ואהבה זו באה מכך שהנפש האלקית 
קשורה בו, והיא נמצאת בסוד, העלם והסתר 

הגוף.

]יתרץ אחת הקושיות מתחילת המאמר - מהו 
ענין הגניזה של ה’אור קדמאה’ בצדיקים:[ 

וזהו פירוש “אור זרוע לצדיק”, שהוא בחינת 
‘אור קדמאה’ שגנזו לצדיקים. ו’אור קדמאה’ 
 - לעיל  הנזכרת  רבה’  ‘אהבה  בחינת  הוא 
האהבה הבאה מכך שהנשמה היא חלק אלקה 
ממעל, וקשורה בהקב”ה עצמו הנקרא ‘קדמון’, 
שהיא למעלה מעלה מבחינת ‘אהבת עולם’ 
- בדומה לכך שאהבה  ‘אור’  הנקראת גם כן 
רבה זו נקראת אור, ‘אור זרוע לצדיק’ )כי ‘אור’ 
בחינת  הוא   - אלקות  והתגלות  התפשטות   -
הזולת,  אל  והגילוי  ההשפעה  ענין   - חסד 
יותר,  נמוך  אור  גילוי   - עולם’  ‘חסד  ויש 
השכל,  מן  הנמשכת  האהבה  בחינת  והוא 
אבל ‘אור קדמאה’, הוא בחינת ‘אהבה רבה’ 
- כי היא מושרשת בעצם  שלמעלה מהשכל 
‘ורב  מבחינת  ונלקחה  האלקית,  הנפש  טבע 
לא  מאתך  “וחסדי  יותר,  גבוה  אור   - חסד’ 
הולך  שאינו  חסד   - י(  נד,  )ישעי’  כו’”  ימוש 
ועובר מן האדם )‘לא ימוש’(, אלא הוא החסד 
בטבע  טבוע  והוא  )חסדי(,  עצמו  הקב”ה  של 
עליון  לאור   - שגנזו  אלא  האלקית(,  הנפש 
‘צדיק  יוסף  בבחינת  ]היינו[  לצדיקים,   - זה 
מישראל  אחד  בכל  ‘נזרע’  וממנו  עליון’, 
רבה  אהבה   - לעיל  הנזכרת  אהבה  בחינת 
מסותרת  שהיא  אלא  מהשכל,  שלמעלה 
בבחינת ‘גניזה’ ו’סוד’ והעלם - בלבוש הגוף 
יצא  )התבוננות(  יין  ו’נכנס  הבהמית,  והנפש 
סוד )גילוי אהבה זו(’, כנזכר לעיל - וזהו ‘אור 
שורש  זה,  עליון  שאור  היינו  לצדיק’,  זרוע 
יוסף צדיק  ‘צדיק’,  גנוז בבחינת  האהבה רבה, 
זה לכל  )זרוע( אור  ונמשך  נזרע  עליון, וממנו 

נשמות ישראל.

מבחינת  באה  רבה  שהאהבה   - זה  פי  ועל 
בזהר  שכתוב  מה  כן  גם  יובן   - דווקא  יוסף 
תרומה )דף קס”ו עמוד ב’, ודף קס”ז עמוד 
ִגיְנָתא ְדִעְדנּוי  א’(: ‘ַהֲאי אֹור ָזַרע ֵליה קוב”ה ּבְ
ְדִגיְנָתא,  ְגָנָנא  ְדִאיהּו  ַצִדיק,  ְדַהֲאי  ידי  על 
ְוָנַטל ְלַהֲאי אֹור ְוָזַרע ֵליה ְזִריָעה ְדְקׁשֹוט כו’. 
ְוַההּוא  ְגָנָנא.  יה  ּבֵ ָעַאל  ָלא  ִגְנָתא  ָגלּוָתא,  ּוּבְ
ּוִמיִנין,  ֵאיִבין  ָעִביד  ִדיר,  ּתָ ָזרּוַע  ְדִאיהּו  אֹור, 
ַקְדִמיָתא’ - על הפסוק ‘אור  ּוִמַגְרֵמיה ִאְזָדַרע ּכְ
זרוע לצדיק’ איתא בזוהר: הקב”ה זרע אור זה 
רבה[  האהבה  שרש  הנ”ל,  קדמאה’  ‘אור   -[
נשמות  שורש  מלכות,  בחי’   -[ שלו  עדן  בגן 
בחי’  הצדיק,  יוסף   -[ זה  צדיק  ע”י  ישראל[, 
שהגנן  כשם   -[ הגן  של  הגנן  שהוא  היסוד[, 

משקה את הגן, כך בחי’ היסוד )יוסף( משפיעה 
ויוסף  )הגן([.  מלכות  לבחי’  זה  קדמאה  אור 
מקבל אור זה וזורע אותו ]בבחי’ מלכות[ זריעה 
של אמת כו’. ובגלות, הגנן לא נכנס לתוך הגן 
]- היסוד אינו משפיע אור זה במלכות[. ואור 
זה ]הקדמאה )שרש האהבה רבה([ שהוא זרוע 
נשמות  מוליד   -[ ומינין  פירות  עושה  תמיד, 
ומעצמו  בנפשם[,  טבועה  זו  שאהבה  ישראל 
נזרע כמקודם ]- היינו, שאור זה נזרע בנשמות 
בזמן  כבר  שנזרעה  מהזריעה  מעצמו,  ישראל 

הבית[.

]מבאר הזוהר על פי חסידות:[ 

ופירוש ‘גנתא’, הוא בחינת המשכת ה’קו’ 
המצומצם  האלקי  האור  המשכת   - ו’חוט’ 
)כקו דק( לצורך ההתהוות - ממלכות דאין 
סוף  באין  ביותר  התחתונה  הדרגה   - סוף 
ב”ה, איך שהוא מתייחס ויורד אל העולמות, 
- ‘גנתא’ - ראשית ה’קו’ עד סיומו  שהוא 
- מהדרגה העליונה שבו, בה יש יותר גילוי 
אור, עד הדרגה התחתונה שבו, בה יש פחות 
שהוא  ‘גנתא’,  בחינת  הכל  נקרא  גילוי, 
- ענין ספירת המלכות הוא  בחינת מלכות 
זו  ובחינה  זולת,  של  למציאות  התייחסות 
השתלשלות,  סדר  של  הדרגות  בכל  קיימת 
נקרא  זה  וכל  סיומו,  עד  הקו  מראשית 
למציאות  סוף  אין  אור  התייחסות  מלכות, 
העולמות )עיין ב’מקדש מלך’ בזהר פרשת 
בא דף ל”ה עמוד א’ בשם הרב חיים ויטאל 
בפירוש ‘בחד צדיק כו’, דזרע בגנתא כו’’, 
בגנתא  דזרע  כו’,  צדיק  ‘בחד   - שם  עיין 
הרח”ו:  בשם  שם  מלך  ובמקדש   – בטמירו’ 
‘חד צדיק’, היינו, יסוד דא”ק. ‘דזרע בגנתא’ 
רז”ל  וכמאמר  כו’(,  בו  הנעלמת  במלכות   –
אחותי  נעול  ‘גן  הפסוק  על   - א(  ד,  )זח”ב 
ולהשקות  לעדור  צריך  הגן  ‘מה  כלה’: 
לעדור  צריכה  ישראל  כנסת  ]כך  ולזמור 
זה  מזוהר   - ולזמור[’  ולהשקות  ולשמור 
נראה שיש גנן וגן. והגן הוא כנסת ישראל, 
מלכות, והגנן הוא בחינת יוסף, ותפקידו הוא 
רוחניות,  השפעות  בו  ולהשפיע  בגן  לעבוד 
לברר   - הבירורים’  ‘עבודת  בחינת  שהוא 
ידי  על  נעשה  שזה  בו,  ולהשפיע  הגן  את 
- הגנן של הגן, מלכות, והוא  הצדיק  יוסף 
‘אור  העליון,  האור  את  במלכות  משפיע 
קדמאה’, בחינת האהבה רבה, ומשם אהבה 

זו נמשכת בכל נשמות ישראל. 

מיני  ב’  יש  הגשמית  בארץ  כמו  והנה, 
מדי  הנזרעים  התבואות   - הא’  צמיחה: 
הם   - והב’  וצומחים;  ועולים  שנה, 
שצומח  מה  דהיינו,  ‘ספיחין’,  הנקראים 
נזרע עכשיו כלל, אלא מן  מאיליה, שלא 
הזריעה שנפל בה מכבר כו’. והם הנקראים 
‘ספיחא דארעא דמקיימי ארעא’ - ספיחי 

קיום  שעיקר  הארץ,  את  שמקיימים  הארץ 
כוח  יש  כי   - הספיחין  ידי  על  הוא  הארץ 

מיוחד בספיחין שמחמתו הארץ מתקיימת. 

הנקרא  העליונה’  ב’ארץ  למעלה  נמצא  וכך 
ומדריגות  בחינות  ב’   - מלכות   - ‘גנתא’ 
אלו: דהיינו, בחינות המשכות הנמשכות בה 
בבחינת זריעה, כמו שכתוב “אור זרוע כו’”; 
ויש בחינות שגדילים בה מבחינת ‘ספיחין’, 

דהיינו, ממה שנזרע כבר כו’. 

]מבאר מעלת הספיחין ברוחניות:[ והספיחים, 
חדשה  והמשכה  התהוות  ענין  זה  שאין  אף 
- בדוגמת האהבה הנ”ל שהיא הולדה  ממש 
חדשה מהשכל, רק שהוא בחינת גידול ממה 
שהיה בהעלם בהארץ - גילוי ההעלם בלבד, 
עם כל זה, יש בו - בספיחין - מעלה יתירה, 
ששרשו גבוה ביותר, והוא כנזכר לעיל בענין 
הגילוי,  אל  כשיוצאת  המסותרת  האהבה 
האהבה  כמו  חדשה  התהוות  שאינו  הגם 
שרשה  זה,  כל  עם  מההתבוננות,  הנולדה 
גבוה יותר כו’ - שבאה מנפש האלקית שהיא 
חלק אלקה ממעל ממש. ובחינת גילוי אהבה 
ענין  זהו  ]מההעלם בתוך האדם[,  המסותרת 
הספיחים, שהארץ מוציאה צמחה מעצמה - 
לא שנזרע בה דבר חדש, ו’מגרמיה אזדרע’ - 
מעצמו נזרע, דהיינו, מאותה האהבה שנזרע 
בה כבר - מבחינת יוסף צדיק עליון, שמשפיע 
האהבה  שורש  קדמאה,  אור  העליונה  בארץ 
רבה, שהיתה מסותרת כו’ - בהעלם בהארץ 
ישראל  לנשמות  גילוי  לידי  ובאה  העליונה, 
)שנזרע  כו’’  זרוע  ‘אור  בחינת  וזהו  למטה. 
הנולדת  האהבה  אבל  האלקית.  בנפש  כבר 
‘אהבת  הנקראת  מההתבוננות  ונמשכת 
עולם’, הוא כמשל הזריעה שזורעים עכשיו 

מחדש(. 

וכל זריעות אהבות אלו - הן האהבה הנולדת 
מהשכל, והן האהבה רבה - הכל הוא מבחינת 
הגנן   - דגנתא’  ‘גננא  שנקרא  הצדיק,  יוסף 
של הגן, שממנו נמשך האור בבחינת מלכות 
נשמות  מקור  )שהוא  ‘גנתא’  הנקראת 
ישראל  בנשמות  נמשכות  ומשם   - ישראל( 
אהבות אלו. וזהו פירוש הזוהר המובא לעיל, 
נכנס בגן להשפיע בו  שאף שבגלות אין הגנן 
אור  שפע  בגן  יש  כבר  מקום,  מכל  השפעות, 
יוסף  בחינת  ידי  על  מקודם  בו  שנזרע  אלקי 

הצדיק, וזהו ענין הספיחין הצומחים מעצמם.

יוסף את כל הכסף וילקט  מאמר: 

K

 ענייני עבודה 

k

האהבה  את  ולגלות  לעורר  להשתדל  יש   -
חדשה,  הולדה  שאינה  אף  המסותרת, 

משום שורשה הנעלה.

המשך בעמוד בב 



ככ | דא"ח יומי

המשך שיעור יום חמישי  |  המשך מעמוד זי 

חסד  ומים,  מאש  שעשוים  השמים  שורש  ואילו  דווקא,  מחכמה  הוא 
מה שנתבאר  ועיין  יותר, בינה.  ז”א - הוא מדרגה תחתונה   - וגבורה 
]האדם  יצירת  שנשתנה  הטעם  ‘להבין  ד”ה  בראשית  פרשת  לעיל 
הפסוק  ‘בחכמה  את  מבאר  שם  גם   - ואילך(  ד  )ג,  הנבראים[’  משאר 
בסופן  )חכמה(  תחילתן  ‘נעוץ  מצד  המלכות  שורש  ומעלת  ארץ’  יסד 
הדומם,  בגוף  התלבשה  מחכמה,  שבאה  האדם  נשמת  ולכן  )מלכות(’, 

מלכות, משא”כ שאר הנבראים שגופם צומח(.

טז-כה(:  לז,  )יחזקאל  ‘ויגש’  דפרשת  בהפטרה  שכתוב  מה  וזהו 
“ַקח ְלָך ֵעץ ֶאָחד ּוְכֹתב ָעָליו ִליהּוָדה כו’, ּוְלַקח ֵעץ ֶאָחד ּוְכתֹוב ָעָליו 
ְליֹוֵסף ֵעץ ֶאְפַרִים כו’, ְוָקַרב ֹאָתם ֶאָחד ֶאל ֶאָחד כו’ ]ְלָך ְלֵעץ ֶאָחד ְוָהיּו 
ָעָליו  אֹוָתם  י  ְוָנַתִתּ כו’,  יֹוֵסף  ֵעץ  ֶאת  לֵֹקַח  ֲאִני  ה,  ִהֵנּ ָיֶדָך[,  בְּ ַלֲאָחִדים 
י ָדִוד ֶמֶלְך ֲעֵליֶהם” - תוכן הדברים  ֶאת ֵעץ ְיהּוָדה  כו’”, עד - “ְוַעְבִדּ
הוא שהקב”ה אומר ליחזקאל הנביא לומר לבני ישראל שלעתיד לבוא 
לא יהיו שתי ממלכות, יהודה וישראל )יוסף(, אלא כל ישראל יתאחדו 

למלכות אחת, מלכות בית דוד שבא מיהודה. 

המשך שיעור שבת קודש  |  המשך מעמוד בכ 

]חוזר לבאר את הפסוק מתחילת המאמר:[

 - הכסף’  ‘כל   - שהוא  כו’”,  הכסף  כל  את  יוסף  “וילקט  ענין  וזהו 
בחינת חסדים - כי כסף הוא אהבה וחסד, ככתוב ‘נכסוף נכספת לבית 
הצדיק  יוסף  בבחינת  נמשכים  שכולם  וחימוד,  אהבה  לשון  אביך’, 
העליון,  הצדיק  יוסף  בבחינת  נמשכות  והחסד  האהבה  בחינות  כל   -
קדמאה  ‘אור  בענין  לעיל  וכנזכר  האהבה,   - הכסף  כל  את  שליקט 
דגנזיה לצדיקים’ - אור קדמון שגנזו לצדיקים, היינו אור עליון ביותר 
שהוא שורש האהבה רבה, שהוא נמשך בבחינת יוסף הנקרא ‘צדיק 
בחינת  נמשך  דגנתא’, שממנו  ‘גננא  והוא  ‘גנזיה לצדיקים’,   - עליון’ 
שיוסף  ידי  על   - מישראל  אחד  בכל  לעיל  הנזכרת  מסותרת  אהבה 

‘זורע’ אהבה זו בגן, מלכות דאצילות, שורש נשמות ישראל.



�  שכמו שלומדים את כל ספר הרמב''ם להיותו כולל את כל התורה כולה, על דרך זה יש ללמוד את הספרים 
'תורה אור' ו'לקוטי תורה' ….שבדוגמת תקנת לימוד הרמב''ם...כדאי ונכון ללמוד במשך השנה.

משיחות שבת פרשת חיי שרה, כ''ה מר-חשון מבה''ח כסלו, התשנ''ב - בלתי מוגה

�  "אמצאך בחוץ אשקך וגו' אשר באנשים בעלי עסקים הכתוב מדבר, ועל פי המובן שם, צריכים בעלי עסקים 
להתעסק בדא''ח - תורת החסידות - בקביעות ביותר…. הכוונה גם על מי שתורתם אומנתם ... כל אחד יקח 
על עצמו, בלי נדר, לגמור שני ספרים אלה … מובן שלאו דוקא לאלה הנמצאים פה הדברים מכוונים, כי אם 
לכל אחד מישראל בכל קצוי תבל שילמד 'תורה אור' ו'לקוטי תורה' מדי שבוע בשבוע ... וישנה ההבטחה ... 

ונתתי גשמיכם בעתם גו'".
משיחות שבת )לפני חנוכה( מברכים טבת ה'תשט''ו -מוגה - לקו''ש ח''כ 598 ח''ל ע' 291

�  "ברצוני אכן לחדש ענין חדש ו'גזירה חדשה' שיתחילו ללמוד בקביעות את הספרים דנגלה של אדמו''ר הזקן. 
בנוגע ללימוד ספריו בחסידות, תניא, 'לקוטי תורה' ו'תורה אור', הרי אין צורך לעורר על זה…

משיחות שבת פרשת תשא, פ' פרה תשל''ה

�  "היה המנהג ללמוד אותה )עכ''פ בשטחיות( עם בני משפחתם, גם עם ילדים בגיל בר-מצוה )או גם פחות 
מזה(..."

משיחות ש''פ לך לך, י''א מרחשון ה'תשמ''ט -מוגה- סה''ש ח''א ע' 41 הע' 21

"די עבודת השליחות איצטער און פון יעדער אידן 
באשטייט אין דעם - אז מ'זאל מקבל זיין פני משיח 

צדקנו...ער טוט כל התלוי בו צו ברענגען 'לימות 
המשיח'... ובפרט דורך דעם וואס מ׳נעמט אן אויך 
די החלטה טובה צו לערנען גאנץ ספר תורה אור 

ולקוטי תורה כל חלקיהם עד סיומם. וואס דורך 
לימוד התורה בענינים אלו, איז דאס נאכמער ממהר די 

המשכה בפועל..." 
 משיחות שבת פרשת חיי שרה, 
כ''ה מר-חשון מבה''ח כסלו, התשנ''ב

“The Avodah of Shlichus and of every Jew, is 
now “To receive Moshiach Tzidkeynu” ... to do 
everything in your power to bring on “the times 
of Moshiach” ... and specifically through 
undertaking to learn the entire Torah 
ohr and Lekutei Torah, learning all their 
sections until completion. Learning Torah 
about these concepts speeds the actualization of 
Moshiach…”  

Sicha — Shabbos Parsha Chayei Sarah 
Cheshvan 25, 5752   
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׳לרוח ממללא׳, שבחינת האותיות  ״ויהי האדם לנפש חיה״, ותרגם אונקלוס:  וזהו שכתוב 
אותיות  בחינת  הוא   – ׳נפש׳  ׳חיה׳.  ׳נשמה׳  ׳רוח׳  ׳נפש׳  באדם  יש  כי  ׳חיה׳.  בבחינת  הן 
מחשבה ודיבור; ו׳רוח׳ – הוא הבל הלב, שהוא קול כלול מאש רוח ומים, כנודע; ו׳נשמה׳ 
ִביֵנם״; ו׳חיה׳ – היא בחינת חכמה, דהיינו, מקור  י תְּ – היא בחינת השגת השכל, ״ְוִנשְַׁמת שַׁדַּ
החכמה שלמעלה מן ההשגה, ושם הוא שרש האותיות, אלא ש׳קבען בפה׳, ולא שבראן שם 
בפה, כי בריאותם והתהוותם בשרשם הוא למעלה בבחינת ׳חיה׳, ומשם נמשכו ונתחלקו 

לכ״ב אותיות לדבר בם איש ואיש כלשונו. 

ובזה יובן ענין מאמר רז״ל: ׳ֶׁשַמַט״ט קושר קשרים לקונו מתפלותיהן של ישראל׳. 

כי הנה, המלאכים מעלים התפילות, לפי שדיבור האדם הוא גשמי, והמלאכים הם רוחניים, 
שהדיבור שלהם הוא כמו מחשבה שלנו, ועל ידי המלאך המקבל התפילה, מזדככת התפילה 
מגשמיות לרוחניות על ידי המלאך ההוא. והנה, ׳גבוה מעל גבוה׳, עד עולם העליון, שבו 
ידי זה ממשיך אותיות  ׳קושר כתרים׳ שלמעלה מן הראש ומוחין, ועל  משכן מט״ט, והוא 

חדשות. 

כי הנה, התפילה היא בקשת ׳יהי רצון׳, שיתהווה בחינת רצון, שכמו שכבר נמשך רצון העליון 
בחכמה, הנה, החכמה מחייבת על פי התורה ׳אין יסורים בלא עון׳, שהעון גורם יסורים חס-

ושלום. אבל על ידי התפילה, ׳יהי רצון׳, נמשך רצון העליון שלמעלה מבחינת חכמה, ושם 
הוא רחמים פשוטים ״ְוַרּבּו ְפשֶָׁעיָך כו׳״. 

וזהו שאמרו רז״ל: ׳כשישראל אומרים ׳יהא שמו הגדול מבורך כו׳׳, הקדוש ברוך הוא מנענע 
אותו  כי  הוא  ברוך  העליון  רצון  הוא   – ׳בראשו׳  וממשיך;   – ש׳מנענע׳  פירוש,  בראשו׳. 
מבחינת  שלמעלה  הגדול׳  ׳שמו  ונמשך  ׳ברוך׳  שיהא  מבורך׳,  הגדול  שמו  ׳יהא  מבקשים 

השתלשלות, שהוא ׳גדול׳ ומהולל מאד. 

והמשכת רצון העליון הזה הוא על ידי העלאת אותיות התפילה לשרשן ומקורן, כתר העליון, 
על ידי מט״ט. והיינו, לפי ששרש האותיות היא בכתר העליון, למעלה מבחינת חכמה ומוחין, 
אלא שראשית הגילוי היא בחכמה, שאי אפשר להשכיל ולהשיג כל דבר מושכל כי אם על ידי 
אותיות. אבל האותיות עצמן אינן בחינת שכל, שאי אפשר לשכל המושג להשיג ענין מהות 
האותיות בעצמותם, אלא שהן לבוש השכל, והלבוש הזה הוא מבחינת חיצוניות עליון שירד 

ונתפשט למטה להלביש את השכל, ומשם יורד עוד להיות אותיות מחשבה ודיבור.

זה, שאותיות התורה שרשן למעלה והנה,  דרך  על  כן  גם  באותיות  נתלבשה  התורה 
למעלה  שרשן  והאותיות  נפקת׳,  מחכמה  ד׳אורייתא  התורה,  מבחינת  מעלה 
בבחינת כתר. ואותיות מלשון ״אתא״ שהוא לשון המשכה, שהאותיות הן המשכות שבהן 

ועל ידן נמשך להיות התורה. 

נקראת בשם  והוא התורה, שהתורה  ְדמִֹני״,  ַהקַּ ְמשַׁל  יֹאַמר  ֲאשֶׁר  ״כַּ כי הנה, כתיב  והענין: 
׳משל הקדמוני׳. 

וביאור הדבר ההוא: כי הנה, ענין המשל הוא להמשיל את הנמשל באופן שיובן מתוך המשל. 
והרי המשל הוא ענין אחר שאינו מהות הנמשל, אלא שהנמשל מובן מתוכו על ידי שדומה לו 
ה״, וחז״ל המשילו מראה הנבואה ל׳אספקלריא׳,  ִביִאים ֲאַדמֶּ בצד מה. וזהו שכתוב ״ּוְבַיד ַהנְּ
שכמו שרואין באספקלריא, הגם שנראית דמות הצורה בתמונתה ובצלמה ממש, מכל מקום, 
אין זאת גוף הצורה עצמה ממש, אלא דמותה ותמונתה. כך כל השגת הנביאים באלקותו 
יתברך אין זה אלא בחינת דמות ודמיון, והיינו, כמו בחינת משל שממנו מובן הנמשל. אבל 

באלקותו יתברך ממש כתיב ״ִּכי ֹלא ִיְרַאִני כו׳״, וכמו שאמרו רז״ל. 

ר שְֹׁלשֶׁת ֲאָלִפים ָמשָׁל״ על כל דבר מדברי תורה כו׳, דהיינו, שאמר  וזה שכתוב בשלמה: ״ַוְיַדבֵּ
על כל דבר מדברי תורה רוחניות הענין, כמו מצות קרבנות מן הבהמה, ומקריבים חלב ודם 
על גבי המזבח בכהן ובגדי כהונה, והיה אומר ענין הקרבנות ברוחניות, ומהו נקרא חלב ודם 

ברוחניות, ומהו כהן, ומהו בגדי כהונה. •

ר ו א י ב ם  ע ב  ל ו ש מ ב  ר ה ן  ו ש ל יב | דא"ח יומי  יום רביעי, י"ג סיון  תשע״ד 
הנפש  בעצם  מושרשות  שהאותיות  לעיל  נתבאר 
והן המניעות את ה' מוצאות הפה, והאדם אינו צריך 
הדבר  אלא  מוצא  באיזה  לבטא  אות  איזה  לכוון 

נעשה מאליו וממילא.

מהו הפירוש הפנימי ב’יהא שמיה 
רבא מברך’?

המלאכים  ‘חיה’.  בבחינת  האותיות  שורש 
ישראל.  של  התפילה  אותיות  את  מעלים 

הטעם שהתורה נקראת ‘משל הקדמוני’.

מושרשות  שהאותיות  לעיל  האמור   - וזהו 
ב,  )בראשית  שכתוב   - מה  הוא  עצמה  בנפש 
ז( “ויהי האדם לנפש חיה”, ותרגם אונקלוס: 
שבחינת  מדברת,  רוח   - ממללא’  ‘לרוח 
האותיות הן בבחינת ‘חיה’ - ולכן מתרגם ‘חיה’ 
- ממללא, אותיות הדיבור. כי יש באדם ‘נפש’ 
בנשמה,  שונות  דרגות   - ‘חיה’  ‘נשמה’  ‘רוח’ 
כמאמר המדרש )ב”ר פי”ד ט( ‘ה’ שמות נקראו 
יחידה  חי’  נשמה  רוח  נפש  ]להנשמה[  לה 
)וכאן מתייחס לד’ שמות הראשונים(. ‘נפש’ - 
בחינת  הוא   - יותר בנשמה  הדרגה התחתונה 
שורש  היא  ‘נפש’   - ודיבור  מחשבה  אותיות 
- היינו,  ו’רוח’ - הוא הבל הלב  אותיות אלו; 
הבל הקול לפני שמצטייר באותיות, שהוא קול 
כלול מאש רוח ומים, כנודע; ו’נשמה’ - היא 
ַמת  “ְוִנְשׁ ]כמו שכתוב[  בחינת השגת השכל, 
קשר  שיש  הרי   - ח(  לב,  )איוב  ִביֵנם”  ְתּ י  ַדּ ַשׁ
לשון   - )‘תבינם’  והשגה  להבנה  ‘נשמה’  בין 
דהיינו,  חכמה,  בחינת  היא   - ו’חיה’  בינה(; 
מקור החכמה שלמעלה מן ההשגה ]והשכל[, 
ושם הוא שרש האותיות - ולכן האדם נקרא 
האותיות  שורש  כי  ממללא,  רוח  חיה’,  ‘נפש 
)ס”י  בפה’  ש’קבען  אלא  רוח,  מבחינת  הוא 
- הקב”ה קבע את האותיות בפה האדם,  פ”ב( 
ולא שבראן שם בפה, כי בריאותם והתהוותם 
ומשם  ‘חיה’,  בבחינת  למעלה  הוא  בשרשם 
נמשכו ונתחלקו לכ”ב אותיות לדבר בם איש 

ואיש כלשונו. 

האותיות  שורש  בענין  המבואר  פי  על   - ובזה 
ב(:  לז,  זח”א  )ראה  רז”ל  מאמר  ענין  יובן   -
ַמַט”ט  - שם מלאך - קושר קשרים לקונו  ‘ׁשֶ

)הקב”ה( מתפלותיהן של ישראל’. 

]של  התפילות  מעלים  המלאכים  הנה,  כי 
ישראל להשם[, לפי שדיבור האדם הוא גשמי, 
והמלאכים הם רוחניים, שהדיבור שלהם הוא 
רוחנית,  יותר  שהיא   - שלנו  מחשבה  כמו 
מזדככת  התפילה,  המקבל  המלאך  ידי  ועל 
התפילה מגשמיות לרוחניות על ידי המלאך 
- יש מלאכים  גבוה’  ‘גבוה מעל  והנה,  ההוא. 
לדרגות  התפילות  את  המעלים  יותר,  עליונים 
משכן  שבו  העליון,  עולם  עד  יותר,  נעלות 
]מלאך[ מט”ט, והוא ‘קושר כתרים’ שלמעלה 
מעל  הוא  שהכתר  כשם   - ומוחין  הראש  מן 

 � תורה אור, דף מא עמוד ג    לשון הרב
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  � hoW to ignite yourself
They say that one never gets bored of watching 
a fire. Every flame somehow captures our 
attention. 

What is it about the flames that is constantly 
novel, and how can we bring that same 
vitality into our lives?

triple play
The Torah compares both our soul and mitzvos to a 
candles; as it says, ”The candle of Hashem is the soul 
of man,“ and, ”A mitzvah is a candle, and the Torah is 
light.“ The meaning of this analogy highlights a few key 
points:

A candle needs both a wick and oil to burn effectively. 

The wick alone lights easily, yet creates a dirty flame that 
quickly goes out. 

Oil alone will not ignite, yet when drawn up through a 
wick it creates a pure and steady light.

A candle‘s flame can ignite other flames endlessly.

our spark
Each of these ideas is reflected in us: the G-dly soul is 
the wick, the intellect of the animal soul is the oil, and 
the infinite G-dly light revealed is the flame.

Hashem‘s infinite light is only revealed when the G-dly 
soul descends into the body and animal soul to refine 
them.

The G-dly soul easily feels love for and fear of Hashem, 

yet its love does not elevate the animal soul and body 
and is limited by understanding—thus transient.

The animal soul‘s intellect alone will not recognize 
Hashem, so it cannot ignite on its own, yet when the 
human mind is drawn after the G-dly soul, it completely 
transforms the animal soul, evil inclination, and body; 
they all become completely G-dly. This creates a lasting 
love that transcends understanding (love with all your 
might).

When we dedicate ourselves to Hashem beyond reason 
(love with all your might), our Torah study becomes 
infinite, and we can reveal Hashem‘s infinite light.

light it up
Similarly, each of these ideas is reflected in mitzvos: 
the mitzvah is the wick, the world and the intellect of 
the animal soul is the oil, and the infinite G-dly light 
revealed is the flame.

Hashem‘s infinite light is only revealed when a person 
performs mitzvos physically.

It is easy to perceive G-dliness when simply learning 
about the mitzvos, yet merely learning about them does 
not elevate the animal soul or world. This appreciation 
for G-dliness in study is limited by one‘s understanding 
and will not last.

Human intellect alone will not recognize Hashem, and so 
it cannot ignite on its own, yet when a person performs 
a mitzvah, they experience G-dliness physically, which 
allows the human mind to rise up and appreciate it. The 
mitzvah elevates the animal soul, as well as the object 
used for the mitzvah, uniting them with Hashem‘s 
infinite light and creating an everlasting bond.

Because mitzvos come from Above, they lift us beyond 
our limitations and reveal Hashem‘s infinite light that 
transcends the world, pervading our Torah study and 
filling even our mundane lives with divine awareness.
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