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ראשון לחשבון עוונות. חוץ מזה שמתחילים למעלה לחשב, גם באיש נרמז, כי המשנה אומרת 'והוי מחשב הפסד מצוה וכו' ושכר עברה כנגד 
הפשוט הידוע הזה, מפני שאינו אדון לעצמו ואין מחשבותיו בידו. הוא רוצה לחשב את החשבון הזה הפסדה'. ולמה אין האדם חושב את החשבון 

 -ראשון 'אז  ,ונעשה ראשון לעצמו ובאה לו מחשבה אחרת של שטות וכדו', אבל בראש השנה ויוה"כ שהאיש ישראל שב ותיקן את עצמו
 )דרך המלך סוכות תר"צ(                                          א ראשון מחדש ואדון לעצמו. מפני שהו ,הוא מתחיל לחשב שכר עבירה, למה 'לחשבון עוונות

 

 

 פרק נ"ג

 אבל לא בימים מועטים

בצעד אחר צעד פסענו עד כה במשעול הכרמים בשלב של תיקון המידות 

והמושגים, ניקינו את היכל המלך. עתה אנו צועדים לעבר שלב שני, שלב ריהוט 

והעליה. ובשלב זה של המעבר משלב לשלב צריכים אנו הארמון, שלב ההתעלות 

 לעמוד על נקודה חשובה ומרכזית בכל הצעידה במעלה הכרם.

כל הקרב לעבוד עבודת עבודה ועבודת משא להתקרב ולהידבק בשכינת עוזנו חווה 

על בשרו כי אין השינוי המיוחל והנרצה בא בימים מועטים, כל שינוי מהרגל קודם 

חדש, דורש תרגול ושינון רב בזמן מרובה. ולכן כאשר אדם מביט על  וקניין של הרגל

מצבו בחלק הניקיון, ורואה את האמת לאמיתה כיצד הוא עוד רחוק הרבה הרבה מן 

 הניקיון המיוחל צריך להביט על כך בעיניים מפוכחות לשני צדדים.

 מצד אחד לא ליפול ברוחו על מה שלא הספיק לנקות, ומאידך לשמוח על מה

שהעליה דורשת זמן ומאמץ מרובים, ואמנם מאמצים רבים  שכבר הספיק בידיעה

 תן לו את השמחה וההנאה המושלמת.יישקיע אך לבסוף ההצלחה ת

פלא. )מקורו בספר 'לקט אמרים' והמשל הבא ימחיש ויאיר את הענין בדרך נ

 לעומק כלי פעם נפלו שרציםה"צ יעקב מאיר שכטר שליט"א, ח"ב עמוד לז( 'מהג

וכי מה להם  .שהתייאשו מיד והיו כמה מן השרצים .של חלב והחלו לטבוע ולמות

כי מי יוכל לעמוד למול גובה החלב , בעיניהם את המוות והרי רואים הם ,לעשות

מראשם ואילו קבוצה אחרת לא התייאשו לגמרי אלא  אשר הוא הרבה למעלה

 להתעופף כלפי מעלהוהחלו  ,זאת יש עדיין איזו תקוה של חיי שעה חשבו שבכל

מובן נפלו כ ומיד ,ועל כל קפיצה וקפיצה נשמו אחת ושתים .בשארית כוחותיהם

לעשות ברגעים קשים  אך בכל זאת עשו מה שניתן .לבחחזרה אין אונים לתוך ה

 .ויחו עוד רגעי חייםווהר ,ויחמול ורקדו פעמים רבות עד ישקיף ה' ויראה ,אלו

ובגלל  ,קא עקב אי התייאשותםוכי דו ובסופו של דבר נתגלה בדרך מופלאה

חיים גם בשעות הקשות ביותר שהיה נראה  פעולותיהם הנמרצות להשיג רגעי

בע החלב הוא שכל כמה שמנענעים אותו טכי  .בחיים לגמרי נשארו ,שהכל אבוד

זה נפעל  דברו ,בו מתקבץ ונתרבץ בו שכבה של שומן ונעשה חמאה עבה ומבטשים

יר גוש גדול של סבצד ה עתה על ידי ריקודיהם כלפי מעלה שבעזר השי"ת נצטבר

 .יר ויצאו בשלוםסאל דופני ה ועלו על אותו תל והמשיכו בדרכם ,חמאה

משל מחזק זה ינסוך בנו את הכח להמשיך ולעמול ליצור את השינויים הנדרשים 

ות, ומאידך לשמוח בכל הצלחה במידותינו בלא להתייאש מכישלונות חוזרות ונשנ

קטנה שהצלחנו לעשות, כי זהו טבען של שינויים, וכפי שקובע ה'חובת התלמידים' 

ועיינת בדברינו  ,אם ידעת בך איזה מדה שהיא נפגמת ,אדרבא')ריש פרק ח'(: 

 ך,דע לך שמרמה אתה עצמ ה,ודומה לך שבפעם אחת כבר תקנתי ,לתקנה והתחלת

 '. שתוכל לה זמנים צריך אתה לעבוד בה ולתקנה מעט מעט עדהרבה פעמים והרבה 

בלשונו הק' של הרבי ר' את המאמר היסודי והחיוני הזה נעים לסיים טוב ומה ומה 

פירוש שזמן  ,וכבר אמר אנא ה' ונשמע קולו': אלימלך ב'נועם אלימלך' )וישלח(

בל לא בימים וכו' אלצעוק אנא השם עזרני שאזכה לעבדך באמת  ארוך צריך האדם

 'אבל לא בימים מועטים'. כי בנפשנו הדברנחזור ונשנן את הדברים . מועטים'

 

 

 וירוחו נשאה את רגל

יקר האדם הוא הנשמה שבו. זהו יסוד פשוט ע

אך מודגש פעם אחר פעם בדברי תורתו של 

באדם,  עיקריתרבינו זיע"א. הנשמה היא לא ה

האדם, היא העובדת את ה', היא  אלא היא היא

אשר פועלת את פעולותיה הרוחניות בשמים, כי 

שם מקומנו הטבעי והפשוט, ההימצאות שלנו 

כאן בעולם העכור הזה מעוררת תהייה בלתי 

פוסקת של 'מה לכהן בבית הקברות', מה לנו 

נשמות גבוהות כל כך במקום כזה שאינו תואם 

כך לנו, אולם את כבודנו ומצבנו הנכון והמתאים 

את התפקיד  ועלנו למצותחכמתו יתברך  גזרה

  אשר הוטל עלנו בשלמות. 

התפקיד בכללותו הוא לתת לנשמה את 

האפשרות לעשות את עבודתה ע"י פעולות 

גשמיות שאנו נתחייבנו מפי הגבורה לעשות או 

'כאן ניקח צמר לעשות מהם שלא לעשות, 

 ציציות, וכאן ניקח פרי ששמו אתרוג וכו'.

ומעתה מה לשטן ואוה"ע למנות את ישראל על 

עבודתנו את ה' לאמר מה המצוה הזאת לכם, 

לכם ולא לו יתברך, בטענה שאין עבודתכם 

ומעשיכם בדברים חומריים פועלת מאומה 

"ע לכו אל הגוף למעלה, הלא אתם השטן ואוה

הרוקד ושאלו אותו מה מעשיך שאתה קופץ 

ה, קופץ עלה ונופל למטה, ושוב אתה שונלמ

למעלה ונופל למטה עד מאה פעמים, והוא הגוף 

 יענה שגם ממנו נשגב זאת, רק רוחו אשר קשור

בו שהוא שמח עתה, הוא היודע והוא המצווה 

אותו עשה כך וכך כדי שלא תפריע את שמחת 

)כלו' שהגוף הנח לא יפריע ליבי רק תעזור לי בה 

אותו לשמחה  היא מצרפתלכן  ,לרוח השמחה

ואף שאין שום טעם  . דמ"ה( –דה ע"י הרקי

ושכל למצות רוחי, מוכרח אני לקיים ואני 

מרגיש מנוחה שלימה מנוחת הרוח והנפש 

 –באותו מעשה של ריקוד. הוא אשר דיברנו 

ה העליונה עיקר העובדת את ה' היא המדרג

הנקראת 'כנסת ישראל' ואנחנו רק מסייעים 

אותה ע"י מעשים אלו שהם מעין עבודתה אשר 

  וונו ה' לסייע אותה בהם'.צי

 )מתוך 'מאמר חינוכי' בסוף ספה"ק 'דרך המלך'(

 

וזה ענין עצבות ושמחה. יכול האיש 
עוה"ז בעלי  ילטעות ולאמר שאנש

תאוות והוללים הם בעלי שמחה, ואיש 
 -בעצבות.  העובד ה' הוא ברוח נכאה וח"ו

האיך באו הם  -וטעות גדולה היא כי 
למדרגה גבוהה של שמחה אשר איש 
ישראל צריך לעבוד עליה כל כך עד 

ך הם יואם תתמה אם כן א -שיבא אליה. 

אבל כל  - ידע תדע ש ,כל כך חיםשמ
הוללותם ותאוותם מן פנימיות שלהם 
היא, בנפשם פנימה יש מין דאגה של 

השתכר ולהפיג עמל ותלאה ורוצים ל
זאת בהוללותם, בבחי' תנו שכר לאובד 

לעומת העצבות הפנימית  -ויין למרי נפש. 

ולהאיש העובד  - של אנשי העולם
בפנימיותו שלוה והשקט, ואף דאגותיו 

שלו, הן של שאר  - הדאגות -שסובל, הן 
 - הרי הוא מתייחס אליהם כאילו -ישראל, 

ש כולם באו מן מוץ התבואה אצלו, ... י
תורה ותפילה, ישנן מצוות ומעשים 
טובים, שבת, פסח ושאר ימים טובים, 
זהו העולם, והכל טוב, הנאה ועונג, ורק 
                                       יש גם מוץ וקשין שצריך לטפל גם בהם. 

 חיי שרה תרצ"א()

 )שמות ד יד( וראך ושמח בליבו
השי"ת אמר למשה רבנו ע"ה על אהרן הכהן 'וראך ושמח 
בליבו'. ויש לפרש עפ"י מה דאי' בתיקונים 'בינה ליבא ובה 

מח בליבו' היא שמחת הלב, הלב מבין'. ואם כן 'וראך וש
שמחה של הבנה, אולם הבנה שמגיעה מן הלב ולא הבנה של 
מח בלבד. ומהי הבנה של לב, היא האמונה הפנימית שהיא 

לא כי הוא מאמין היא המביאה לידי שמחה אמתית בהשי"ת, 
אלא אמונה פנימית של  ,הוא יודע להסביר מדוע הוא מאמין

 למעלה מדעת אנושי. 
מידת ההוד שהיא היא מידת האמונה, אהרן הכהן מכוון כנגד 

ומה המקשר בין ה'הוד' ל'בינה' שהיא מקור האמונה, הוי 
אומר היא מידת ה'דעת' המקשרת בין ה'מוחין' ל'מידות', 
ומשה רבנו ע"ה הוא המכוון כנגד הדעת של כלל ישראל. ואם 

כשאהרן ומשה  -בות הפסוק 'וראך' יכן בוקע האור מתוך ת
'ושמח  -להגיע לשלמות ה'בינה' וה'הוד'  יפגשו יחדיו אז ניתן

 )עפ"י דרך המלך לאושפיזא דאהרן(                              בליבו'.

 

עבדו את 'איתא במדרש רבי תנחומא פרשת נח, שלעתיד ישראל יעבדו אותו ית' בשמחה שנאמר 
משרת בשמחה,  ,. אבל העכו"ם יהיו עובדים ברעדה. והוא כגון אדם שבנו משרת לפניו'ה' בשמחה
אם אקלקל מעט לפני אבי לא יכעס עלי שהוא אוהב אותי, לכן עובדו בשמחה,  -גם  -כי אומר, 

 שרת ביראה, כי אומר אם אקלקל לפניו כועס עלי לכך עובדו ביראה. ע"כ. ...אבל הנכרי מ
משל גופני, אם מביאים לאיש לאכול איזה דבר. אז אם אין רצונו עתה לאכול ורק מכריחים אותו    

אם מתאווה הוא עתה  שיאכל, אז אם נמצא באוכל איזה שמץ מיד מואס בו ואינו אוכלו, משא"כ
לאכול אז אף אם יש בו איזה שמץ מוציא את השמץ ואוכל את היפה. העכו"ם כיון שאין אהבת ה' 

לכן אם יקלקלו יכעס  ,אליהם עד שיתאווה לתפילתם ועבודתם, ותפילתם ועבודתם רק לצרכיהם
לתנו, גם ולא יקבלם, משא"כ ישראל שאהבת ה' אליהם חזקה עד שרוצה הוא ית' בעבודתנו ותפי
 )ויגש(     אם יש איזה פגם ח"ו, את הטוב שבעבודתנו יקבל. ולכן הם בשמחה כמו שאומר המדרש.

 

כי באדם מעוררת החיות את השמחה והשמחה מעוררת את החיות. ולא את החיות 
בשמחה מפני אשר לצורך האדם בלבד, אלא החיות אשר היא יותר מצרכו. הילד הוא 

שיש בו חיות יותר מכדי צורך קיומו, והזקן שחיותו מצומצמת רק כפי צרכיו חסרה לו 
שמחת הילד. ורש"י ז"ל פירש על הפסוק וישא יעקב רגליו, שכיון שנתבשר בשורה 
טובה נעשה קל ברגליו. וכן כל השמח רוקד למעלה, כי הגוף אינו מושל ומכביד עתה 

ו. לכן כדי לשמח את עצמו בשמחה אמתית צריכים רק שהנפש מושלת ומעלה אות
 להגביר ולהוסיף חיותו.

וזהו החילוק בין שמחה אמתית של קדושה לשמחה של הוללות, ההוללות והתאוות 
בכלל רק דמיון הן כנודע, ולכן גם השמחה הבאה מהן ג"כ רק מין דמיון הוא שנדמה לו 

ות באמת, גם השמחה ששמח הוא. משא"כ השמחה האמתית שהיא התגברות החי
לא די  ,במצב של שמחה בפועל כמו שהיה אז אף שאינו ,אמתית היא, ואף אחריה

 שאינו בעצבות אלא גם טעם השמחה נשארת לו.
ולכן גם איש ששמח בשמחה של מצוה מעורר שמחה גם בחבריו שסובבים אותו, כי 

בינו לבין חבריו  כיון שנתעוררה בו עתה חיות יתירה על גופו, אין גופו יכול להפריד
 ונפשו היתירה על גופו מתחברת עם נפשות חבריו ומשמחת גם אותן.

 פורים תר"צ( –תצוה )

 

ובכלל השמחה בעצמה אשר בעבודה מועלת להעלותה, כי עוז וחדוה במקומו, ובואו לפניו ברננה, 
ואין לבא לשער המלך בלבוש שק ועצבות. פשוט הוא, השמחה היא חיים ועצבות היא מסיטרא 

הילד שמח, והזקן מתחיל להתעצב אם אינו שמח  -וזה נראה בעליל בחיי היום יום  -ותא רח"ל. דמ
בעבודה. החיות המרובה אשר ממלאה את הילד על כל גדותיו ליבו ומוחו וכל גידיו מלאים חיים 

זאת היא השמחה שמרגיש בקרבו, וכשמתמעטת חיותו מליבו ומוחו וגידיו לעת זקנותו  ,הרבה
חילים מהם להתמעט מתנועות חיותם, מתחיל להתעצב. והדאגה מעצבת רק מפני וחלקים מת

שרוח נכאה תיבש גרם והחיות נתמעט. ולהיפך שמועה טובה תדשן עצם ומוספת חיותו לכן 
מרגיש שמחה. ואם חסיד הוא, יכול גם בשעת דאגתו להגביר את חיות נשמתו של הקדושה 

פני שיכול להשליך מעל עצמו את גופו ואת ענייניו ולהיות בשמחה של עבודה וקדושה. והכל מ
                      ואינו נכנע לפניהם. 

 )ויגש תר"ץ(
 

 )דרך המלך ויגש תר"צ(
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 לפני ה' אלוקכם ושמחתם

 שמחת תורהשמיני עצרת ושמתחיל ב'כורעים' של יום הכיפורים ומסתיים בריקודים של  המופלא מסלול העליה

צון שעברו עלנו לטובה יחד עם הימים הקדושים ימי הרחמים והר
מופלא השזור ימי השמחה הבאים לקראתנו שלום הינם בנין 

ומאוחד במסלול ארוך וייחודי שעובר על כל נפש ישראלית בכל 
 שנה ושנה ולמעשה אף מידי יום בעת תפילתו.

 ונקדים כמה נקודות בפתיחת הדברים.

ודת ה'כורעים' שבימי הרצון מהותיים בין עב א. מצינו כמה חילוקים
ת התפילה אנחנו עלבין השנה כולה. בעוד שבמשך השנה כולה ב

כורעים ומשתחווים, אולם היא נעשית באופן שאנחנו נשארים 
ורק הראש וחלקו העליון של  ,עומדים נטועים על הארץ ברגל ישרה

עד שיתפקקו 'או  ',עד שיראה איסר כנגד ליבו'הגוף משתחווה 
. ומאידך ביום יטות חז"ל בברכות )כח:(כש ',חוליות שבשדרה

אנחנו כורעים ומשתחווים ונופלים על פננו עם כל הגוף. הכיפורים 
 הלא דבר הוא.

כפי  .ימי שמחהנו לשלום מוגדרים כקראתהימים הבאים לב. 
ת בשמיני עצר שאומרים בתפילה ובקידוש היום הן בחג הסוכות והן

הזמן הוא 'חג האסיף' שמעורר שמחה , ואמנם כן הוא, 'זמן שמחתנו'
א על שמבקש בלבבות, ושמיני עצרת הסמוך לו שמחה גדולה הי

)סוכה  עודה קטנה שאהנה ממך'ית"ש 'עשה לי סמאתנו הבורא 
התורה  , אולם כאן מתעוררות שתי נקודות הטעונות ביאור.נה:(

בחג הסוכות 'ושמחתם לפני ה' אלקכם שבעת  עלנו  ציותההקדושה 
נה של שמיני עצרת ציוותה התורה 'ביום יימים' )ויקרא כג מ(, ובעני

יה לכם' )במדבר כט לה(, כשאין התייחסות השמיני עצרת תה
אם אין צריך לצוות על  כי . וזה דבר מפליא,השמחמצוות הל

ל שבעת הימים של כמדוע צריך לצוות על כך ב ,השמחה בעת כזאת
. והב', אף אם אמנם ישנן ביטויי שמחה בפועל בימי חג הסוכות

, אולם בפועל רואים כי דוקא אבה'והסוכות ב'שמחת בית הש
מכל מקום  ,שהתורה לא ציוותה בפרוש על השמחה וש"ת בשמ"ע

שחקים כששעות רבות ביום הקדוש  השמחה באותו יום מרקיעה
 השי"ת ותורתו הקדושה.לכבוד  ה עסוקים בריקודין של שמחההז
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 נתחיל בבניית המהלך המופלא.

אורים יובתשונות  בעולמו בדרכים והנהגות תגלההבורא ית"ש מ
בכדי לשבר את האוזן במהלכים המתרחשים כאן גשמיים כביכול 

בעולמנו ובעולם העליון. והנה אמר הכתוב 'השמים כסאי והארץ 
ל גילוי שלם הדום רגלי' )ישעיה סו א(. והכוונה היא, 'כסא' מורה ע

ללא כיסויים והגבלות, ובשמים השי"ת מתגלה כביכול ללא 
הדום רגלי', כאן בעולם הזה הגילוי הוא  -הסתרות, אולם 'והארץ 

מועט מאוד, בחי' עקביים, 'ואין הכסא שלם' עתה בעולם הזה. 
העבודה המוטלת עלנו כאן להשלים את העולם הזה התחתון עד 

למצב גם בעולם הזה התחתון.  שיהא ראוי גם הוא להיות 'כסא'
 'השמים והארץ כסאי'.ש

בכדי להגיע למצב  המוטלת עלנו תיבכדי להבין מהי העבודה המעש
, נתבונן מה המשמעות של ה'כסא' שהוא מורה על שלמות הגילוי זה

 בעולם. 

שהקשה לכאורה סתירה בין )רבה בראשית פ"ב( מצינו במדרש 
לריב ה'' )ישעיה ג יג( וכתוב אחד  ניצבאומר 'כתוב אחד  הפסוקים:

לשפוט את כל הגויים' )יואל ד יב(, כלו', פעם  אשבאומר 'כי שם 
אחת הנהגה של עמידה ופעם אחת הנהגה של ישיבה, ומתרץ 
המדרש, שכשהשי"ת דן את העמים הרי הוא יושב ומדקדק עמהם, 

ישראל הרי הוא כעומד ומעביר את הדין ברפרוף יותר וכשדן את 
 שאינו מדקדק עמהם כל כך.

ואנו ננקוט את ההנהגה של 'עמידה' ו'ישיבה' אצל הבורא כביכול 
הנהגת כשאנו דולים בינתיים מן המדרש את היסוד ש לענייננו.

', מה שמעורר את ההערה ממדרש אחר ישיבה'גדולה מן ה 'עמידהה'
משמע שה'ישיבה' חשובה יותר. במדרש )שמות רבה כג(  שממנו

ולא  יישבה כסאךנתש'מעולם אתה', לא ון כסאך מאז', אע"פ 'נכ
שה'ישיבה' נתפסת  . הריע"כ ,עד שאמרו בניך שירהנודעת בעולמך 

 כאן כמעלה עליונה.

' 'עמידההני פוהביאור בזה הוא כי נפקותא יש בין 'ישיבה' שהיא ל
ובין 'ישיבה' שלאחר ה'עמידה'. דברי חידות לכאורה, אך הדברים 

 לורין לעיניים בהמשך המהלך.קי
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גשמיות,  פרשמס  אדם מהלך לו בעולם הזה בגופו הגשמי, בעולם 
תנהג בין בני אדם שכל עיסוקם גשמיות, הדבר משפיע שגם הוא מ

גשמיות היא גשמיות היא צמצום,  עם העולם שסביבו במהלך גשמי.
את העולם כולו בכל רגע ורגע, ובצמצום כיסוי אורו יתברך המחיה 

יש הנהגה של דין. דין וצמצום מקורם במידת הגבורה. כיון 
רגלי' איננה יכולה  הדוםוהארץ שהצמצום שולט הרי שהדרגה של '

כללי בענין של גאולה השלמה ואף לא באופן  תקן, לא באופן היל
מצב פרטי בעולמו של היהודי שאף הוא עולם קטן שצריך להגיע ל

חיים שלו יהיו עולם גשמי אולם החיים שהוא אמנם מתהלך ב
 י.-, לתקן עולם ]עולמו הפנימי[ במלכות שדרוחניים

רך להגיע למצב זה הינו רק בדרך אחת, ביטול מוחלט של הד
, ביטול כל החושים המקובעים כאן בעולם הזה, וכביכול הגשמיות

הדין אינו תופס אינו שולט, עליה למקום בו  עליה למקום בו הצמצום
 מושלמים.יות חיי רוחניות חמקום, ובכך להידבק באלקים חיים, ל

צריכים כלל להגיע עד הנה, לחיות חיים שכאלו לא היינו  יאולם בכד
שאר שם בעולם העליון ולא להגיע כלל לצורך כל יהיינו יכולים לה
שוב  בקנונדו לכן לאחר שהרים אותנו השי"ת אליוהתהליך הלזה, 

בצור מחצבתנו ע"י הביטול המוחלט, רצונו יתברך הוא שנמשיך את 
, באופן שבו היינו כשהיינו כביכול אצלו , אבלחיים חיותנו בעולם הזה

 חיים רוחניים בעולם הזה.

. ביחס לבורא וכאן אנו באים להבנת המושג של ה'ישיבה' והעמידה'
. שייכות למקום בו הוא התיישב. קביעותענין של ה'ישיבה' היא 

ם השמי'במצב העכשווי, ה'ישיבה' של הבורא היא באופן של רק 
צב הוא רק 'הדום רגלי', צמצום, דין, מ, כאן בעולם הזה הכסאי'

ישיבה זו היא ישיבה של  והסתר כמעט מוחלט של אור הוי"ה בעולם.
עכו"ם, של אלו המנותקים מהבורא, חיים חיי גשמיות ובהמיות, ללא 

 להאיר את אור ה' בעולם. ונה שום כו

'עמידה' היא הדרגה בו האדם מצליח להיות בטל אליו מאידך, 
)דברים  מדי'ע עמודיתברך בתכלית, ואז הבורא אומר לו 'ואתה פה 

ה כח(, המצב בו הבורא מעלה את האדם אליו כביכול, למעלה 
איר את נשמתו מ הואלמעלה מן הצמצום והגבול,  ,מההגבלה

וההשפעה הרחבה  שמחה המורה על הגילויבכוחות עליונים, ב
עוד  ךמתגלה ביותר, גם היא ללא גבול ומידה. אבל הקב"ה אינו צרי

מלאכי מעלה, הוא בחר בנו להיות לו לממלכת כהנים וגוי קדוש 
בדרך של חיים גשמיים וכביכול מוסתרים מאור הוי"ה ואנו צריכים 
לגלות את האמת כי הכל דמיון ותעתועים, אז לאחר שקיבלנו את 

מן הצמצום ובלתי גבול, ושמחה עליונה מאתו יתברך דרגת למעלה 
ההשגחה העליונה כאן  לנו האז צריכים אנו לחזור לחיים אשר בחר

לתפקיד העצום והעליון כאן בעולם העושה את כל האפשרויות 
 שרק שייך להסתיר את אור ה' בעולם.

א ה'ישיבה' שלאחר ה'עליה', לאחר העליה שוב אנו וומצב זה ה
צב שגם 'הארץ כסאי' ם הזה ל'ישיבה' של קביעות במיורדים לעול

 נתיישבה מלכותך' לאחר שאמרו לפניך שירה' השמים'.'ולא רק 
  .עליה''שלאחר ה 'ישיבה'לויה בעולם. המלכות הג
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זהו התהליך המופלא שעובר עלנו עם ישראל עם קרובו האהובים 
בימים קדושים ונוראים אלו. בכל השנה כולה אנו עושים פעולות 

ות, אנו למען כבוד שמו יתברך, אנו לומדים תורה ומקיימים מצו
מתגברים אל תאוות ליבנו בכל מיני הזדמנויות, כל אלו הינם פעולות 

ד שמו יתברך, פעולות של ביטול העצמיות למען כבונשגבות, 
צמצום, ו כביכול אליו יתברך למעלה מן הפעולות שמעלות אותנ

, כי הביטול לא מושלם, אין העת אולם רגלנו עדיין נטועות בארץ
מסוגלת לכך להתבטל לגמרי לבורא ית"ש, לכן העליה גם אינה 

שלנו הינן יות ומושלמת והשמחה איננה בתוקפה, ולכן גם ההשתחו
באופן של רגלים נטועות בארץ ורק חלק הגוף העליון בטל ומבטל 

 הום אשר הטהראת עצמו למען כבוד ית"ש, אבל ביום הכיפורים, בי
שולטת והאומה הישראלית כולה בטלה לבורא ית"ש אז הביטול הוא 
מוחלט, כשהביטול מוחלט גם העליה אליו ית"ש למעלה מן 
הצמצום גם הוא מושלם, כל כולנו עולים אל הבורא ית"ש, כל כולנו 
מיטהרים אצלו ית"ש לגמרי 'ומי מטהר אתכם אביכם שבשמים', כל 

כל , "ה'וה ישראל הויקמ'בללא חציצה וללא שיור טובלים כולנו 
וממילא כל הדינים גם הם בטלים הצמצומים וההסתרים מתבטלים, 

אם  רחמים ואהבה יתירה שמתעוררת עלנו.ומבוטלים רק חסדים ו
רים הינה בדרך של וביום הכיפהכריעה וההשתחוויה כן מובן מאליו ש

 .נופלים על פניהם'ם וים ומשתחוויביטול מוחלט 'כורע

 ממשיך ועולה שהתחיל כאן ב'כורעים' ממשיך ומטפסהמסלול 
  בימים שאחר יום הכיפורים.

וספגנו אל נשמתנו את הכוחות  מכיון שהביטול היה מוחלט
, מחזיר הבורא המחודשים של עבודה למעלה מן הצמצום והגבולות

 ר ה' עבורנו, כאן בעולם הזה השפל.ית"ש אותנו אל המקום אשר בח
גבולות יציאה מן האולם הוא ירא כביכול שמא לאחר עליה ו

שמא ניפול לעולם השפל  ר שבטלו כל הדיניםוהצמצומים, לאח
 'בינייםמצב הכנס ל'את שקיבלנו, לכן ציווה אותנו ל קלקלנונשוב ו

אולם בדרך של קדושה ומצווה, עדיין לא  ,כביכול, לחיות בעולם הזה

חיי גשמיות 'חוליים' מושלמים, 'בסוכות תשבו שבעת ימים כל 
ימים תחיו כאן בעולם האזרח בישראל ישבו בסוכות'. במשך שבעת 

הזה אולם בדרך של ספיגת הקדושה אל תוכיותכם, תתרגלו לחיי 
שמיות בעולם חיי ג -קדושה בכדי להגיע לתכלית גשמיות בדרך של 

 הזה ללא התפעלות מן ההסתרות הטבעיות הרגילות כל כך.

 - שבו לכם לאהליכם''לכך מגיעים אנו אל התכלית.  ונהורגללאחר ש
חיזרו לבית הרגיל, שובו לכל חיי  'ואתה פה עמוד עמדי'. -ובד בבד 

ישיבה  ר הסכנתם מעודכם אולם עתה בדרך שלהגשמיות אש
אלו  , חיי נשמות אויר ארצך., בבחי' 'הארץ כסאי'שלאחר העמידה

 ימי שמיני עצרת ושמחת תורה. 

מעצימה את ההרגש שבדבר נוסיף, כי יום שמיני עצרת הוא  ובהארה
בואר במדרש תנחומא )פנחס טו(, יום שבעצמותו יום חול הוא, כמ

 אחר שעצרת כשם, יום חמשים החג אחר להיות ראויה והיתה'
 ואינן הוא רףוח, הוא ברוך הקדוש אמר אלא. יום חמשים הפסח
. עצרת יעשו, אצלי שהן עד אלא, לכאן לבא בתיהן להניח יכולין

אם כן מוכח מן  .''עצרת השמיני ביום' בענין שקראו ממה ,מנין
ותר מכל את תכלית אותו המדרש שיום עצרת הוא יום שמבטא י

גשמיות  ייום. יום של חול סתמי שלא מיועד כלל ליום טוב, חי
הפוך ליום טוב, לים של יום יום, ימי הסתר רגילים, ויום כזה לירג

 שמחים למעלה מן הצמצום.יי רוחניות לקדשו ולהגביהו לח
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 , באנו אל הביאור הנפלא בענין השני שהערנו. משכך

השמחה שולטת בימים אלו, שמחה שמגיעה מן ה'עמידה' אצלו 
 'חגך, שמחה של ביטול הצמצומים וההסתרות, ואכן גם ביתבר

הסוכות' זוכים אנו לכך, השמחה גדולה עד למאוד, אולם על שמחה 
המצב הוא כזו צריכים לצוות, כי עדיין לא הגענו אל התכלית הנרצה, 

 דרגת ביניים של לחיי קדושה ומצוהעדיין לא המצב המושלם אלא 
בעולם הזה, רק לאחר שיעברו שבעת ימי הקדושה הנעלים שבאים 

י יונחיה כך בח העצום שבתוך ההסתר יעלנו לטובה, נשמור על הגילו
יום חול, , ליום טוב שמגיע בשלמות הנרצהההיום יום, אז נגיע אל 

ונצא לדרך לשנה חדשה  וע שלנונקיים את חיינו בין כתלי הבית הקב
ומלאה חסדים ושמחה ב'ישיבה של מעלה' כאן 'בישיבה של מטה' 

לאחר ביטול על שמחה שכזו, שמחה של שלמות  שלאחר העליה.
יורד מן המזל העליון שפע של חסדים כש תרים,סכל הדינים והה

, השמחה פורצת כל גבול, שמחה תלא גבול, אין צריך לצוול
 .מצומיםצמעלה מן השל

לב מי לא ימס בהרגש העצום והמרומם ואם הגענו עד הלום 
הידועים על היום הקדוש )פרשת צו( "ק שמבצבץ ועולה מדברי הזוה

מאן דיתיב ביה מלכא ונטל ליה בלחודוהי כל מאי ' .שמיני עצרת
בה יעל התבאור יקרות דבעי שאיל ויהיב ליה'. כשהאור מאיר 

אותה דרגה נכספת של מי כמונו בני ישראל שזוכים ל .'יתיב'ד
אבל לא של עכו"ם בעולם הזה, לא של 'הארץ הדום רגלי'  ,ישיבה''

 יתיבשלאחר העליה ' אלא ישיבה של 'ואתה פה עמוד עמדי', ישיבה
, במצב שכזה שרחמים מתעוררים והשמחה מתעוררת 'מלכאבי  -

דבעי כל מאי 'ודאי בעולם הזה, הרי ש שמחה של שמים ,הממעצ
 ימלא ברחמים. ובקשתנו לותנואשמ - 'ליה יהיב -שאיל  

 


