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תצוה תרל"ב

גילוי אלקות בעולם על ידי ביטול הישות והתלהבות

רק ואתה  צריך  לאורה  לא  כי  במדרש  פירש  כו'  תצוה 
אשר  ישראל  מבני  הרצון  בודאי  כי  כו',  לי  שתאירו 
ימשכו כל הנבראים אחר שורשם בשמים ועל ידי זה יאירו 
נר  להעלות  נברא.  בכל  מאירה  חיות  נקודה  יש  כי  בעולם 
תמיד, פירוש תמיד הוא בכל דבר ובכל עשיה יהיה רק כדי 
כו',  צפנת  אשר  טובך  רב  מה  יתברך,  להשם  עליה  להיות 
הוא תוך מעשה בראשית שנגנז  אור הצפון  פירוש הפשוט 
ונסתר בעולם הזה כנ"ל. ושמעתי מאא"ז מו"ר ז"ל כי בשבת 
לכל  עליה  יש  קודש  בשבת  כי  כנ"ל,  הנגנז  מאור  מתגלה 
ככרמל הרש  כו'  ראשך  תנחומא  ובמדרש  בראשית,  מעשה 
בזכות  ברהטים  אסור  מלך  כו'  כאליה  שבישראל  והדל  כו' 
רץ אברהם כו' משה ויהי בישורון מלך גזר עליהם ויעשו כו' 

ודלות  רישות  ידי  על  הפירוש  זה  אך  ראשך  כ'  והלא  ע"ש, 
שיודעין שהכל רק מהשם יתברך, על ידי זה נדבקין בראשית 
שהוא שורש החיות מהשם יתברך, וזה עיקר הרצון בשמים 
כנ"ל, וזהו כתית למאור על ידי בחינת הביטול להשם יתברך 
כנ"ל וגם על ידי התלהבות שלא בהדרגה וזהו אסור ברהטים 
רץ אברהם וניתן הכח למשה רבינו עליו השלום שהוא כלל 
הדעת שבישראל, שכשבטלין בני ישראל אל שורשם יוכלו 
לקיים אשר וגזר עליה וזה ואתה תצוה כו', ומפרש המדרש 
איך יכולין בני ישראל ליתן אור להשם יתברך מכל הנבראים 
ואמר שהוא על ידי ב' בחינות הנ"ל הביטול והנדיבות למסור 

נפשם להשם יתברך. 

ִמיד )שמות כז, כ(, פירש  אוֹר ְלַהֲעלֹת ֵנר תָּ ִתית ַלמָּ ֶמן ַזִית ָזְך כָּ ָרֵאל ְוִיְקחּו ֵאֶליָך שֶׁ ֵני ִישְׂ ַצוֶּה כו' ֶאת בְּ ה תְּ ְוַאתָּ

במדרש )שמו"ר לו, ב( כי לא לאורה צריך רק שתאירו לי וז"ל לא שאני צריך להם, אלא שתאירו לי כשם 

שהארתי לכם כדי להעלות אתכם בעיני כל האומות, שיהיו אומרים ישראל מאירים בפני מי שהוא מאיר לכל 

משל לפיקח וסומא, כו', דהיינו שישראל מאירים כביכול להשם יתברך כמו שהוא האיר לנו בעמוד האש שהלך 

לפניהם במדבר וזו היא חשיבות גדולה לישראל.

ומבאר השפת אמת מה חידוש הוא שהקב"ה אינו צריך לאורה, ומת' דבאמת התורה מלמדת אותנו כי בודאי 

הרצון של השי"ת מבני ישראל אשר יָמְשכּו כל הנבראים אחר שורשם בשמים, ועל ידי זה יאירו 

בעולם, שכך עלה ברצונו ית' לברוא את העולם באופן כזה שיש בו הסתר והעלם וכל מיני העלמות על אור ה' 

שבעולם, וברא את בני ישראל ונתן להם את התוה"ק, ועל ידי שהם בעלי בחירה יש להם כוח להאיר את העולם 

באור התורה, ובזה נעשה הנחת רוח לבורא ב"ה שאור זה נעשה דווקא על ידי התחתונים בעצמם, ולא על ידי 

העליונים, ואין רצונו ית"ש שיאיר הוא בעצמו כמו שהיה לפני בריאת העולם שהיה אור א"ס ממלא את כל 

מקום החלל עליו נברא העולם, אלא שאפילו בתוך ההעלם והצמצום יאירו בני ישראל את זיו כבודו ושכינתו 

ית"ש, כי יש נקודה חיות מאירה בכל נברא. שהיא למעשה מציאות חיותו של הנברא, ולולי זאת לא היה 

לו שום חיות, ועל ידי שבני ישראל יגלו אור זה מהכח אל הפועל, עי"ז הם יאירו באמת את העולם.

ִמיד", פירוש 'תמיד' הוא בכל דבר ובכל עשיה יהיה רק כדי להיות לאותו דבר עליה  "ְלַהֲעלֹת ֵנר תָּ

להשם יתברך, מה שיהודי עושה, בכל פעולה ופעולה, צריך תמיד לכוין להעלות את העולם להשי"ת, שהרי 

נתנו לו כח זה שעל כן נברא והוא כח התורה והמצוות, שבהם יש את האור כמו שכתוב )תהילים לא, כ( ָמה ַרב 

הקב"ה רוצה 
שאור האלקות 

בעולם יהיה ע"י 
בני ישראל

גילוי האור על 
ידי לעשות הכל 

להשי"ת
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 פר' תצוה שפת אמת המבואר

יֵרֶאיָך כו', פירוש הפשוט אור הצפון הוא תוך מעשה בראשית שנגנז מצד האור  ר ָצַפְנתָּ לִּ טּוְבָך ֲאשֶׁ

– שאין רואים אותו, ונסתר מעינינו – שאיננו רואים אותו, בעולם הזה כנ"ל, כי כל מציאות עולם הזה הוא 

הסתרה. ושמעתי מאא"ז מו"ר ז"ל כי בשבת מתגלה מאור הנגנז כנ"ל, כי בשבת קודש יש עליה 

לכל מעשה בראשית, דהיינו עליה מההסתרה, שעל ידי ש"ק מוסרת ההסתרה ומתגלה האור הגנוז הדרך 

ממילא.

ָעַלִיְך  כו'  ְך  רֹאשֵׁ ו(  ז,  ל ואתה תצוה את בני ישראל כו' זה שאמר הכתוב )שיר השירים  ובמדרש תנחומא 

ְך  רֹאשֵׁ ת  ְוַדלַּ ואליהו עלה אל ראש הכרמל,  שנאמר  כו',  שקול כאליה  והדל שבישראל  ְרֶמל, הרש  כַּ כַּ

אמר  ְרָהִטים  בָּ ָאסּור  ֶמֶלְך  ארגונא,  לדניאל  והלבישו  ביה  דכתיב  כדניאל,  שקול  שבישראל  הדל  ָמן,  ַאְרגָּ כָּ

להן הקב"ה לישראל כביכול אני אסור בשבועה עמכם, בזכות מה בזכות שתי ריצות שרץ אברהם כו' לפני 

שנאמר ואל הבקר רץ אברהם, וירא וירץ לקראתם וגו' הוי מלך אסור ברהטים, משה ויהי בישורון מלך גזר 

עליהם ויעשו" כו' ע"ש.

והלא כ' "ראשך", עם אל"ף, לא רישיך, ואיך דרש ה'רש' שבישראל שקול כאליהו, אך זה הפירוש על 

ידי רישות ודלות שיודעין שהכל רק מהשם יתברך, על ידי זה נדבקין ב'ראש'ית, שהוא שורש 

החיות מהשם יתברך, על ידי זה שאנו יודעים שאין בנו כרמל, כלומר אין בנו כח עצמי, על ידי זה נתגלה 

בנו כח שורש החיות של הבריאה, כמו שכתוב בזוהר מאן דאיהו רב איהו זעיר ומאן דאיהו זעיר איהו רב, וזה 

עיקר הרצון בשמים כנ"ל, שאדם יבטל עצמו לשורש, ואין הכונה לביטול הבא מחסרון דעת ומחשבה, אלא 

הכוונה היא דווקא לביטול הבא מתוך דעת והתקשרות להקב"ה, המביאה להכרה המוחלטת שכל מה שאנו 

עושים הכל הוא רק מהשם יתברך. וזהו "כתית למאור", על ידי בחינת הביטול להשם יתברך כנ"ל, 

על ידי זה באים "למאור" שממנו אורה כדאי' בספה"ק.

וגם על ידי התלהבות שלא בהדרגה ענין זה מובא כמה פעמים בדברי רבינו השפת אמת, וזו היא הדרך 

בעבודת ה', שבדורות שעברו לא היתה הדרך השייכת לכל אחד, אבל בדורות שלנו אמרו צדיקים שדווקא 

על ידי זה אפשר להתקרב להשם יתברך, וענינו א טאנץ אריין אין עבודת ה' שלא בהדרגה ועבודה זו כּונתה 

"לכתחילה אריבער", שעל ידי זה יוצאים בפעם אחת מכל הרע, מען געבט א רייס מיט איין מאל צו דער טוב, 

ואע"פ שבדורות עברו דרשו שיעקרו את הרע באופן הדרגתי, הרי שבדורינו דורשים בשמים מאיתנו שנעשה 

קפיצה בפעם אחת, וכמו שהיה ביציאת מצרים, שהיו ישראל במ"ט שערי טומאה ובבת אחת הביאם הקב"ה 

ְרָהִטים" רהטים מלשון ריצה על ידי הריצה שאנו רצים לקראתו, "רץ  אל המדרגה הכי גדולה, וזהו "ָאסּור בָּ

אברהם".

על ידי הביטול 
להשי"ת נדבקין 
בנקודת הראשית 
שהוא שורש 
החיות

הדבקות שעל 
ידי הריצה 
ההתלהבות שלא 
בהדרגה
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וניתן הכח למשה רבינו עליו השלום שהוא כלל הדעת שבישראל, שכשבטלין בני ישראל אל 

יגזר  אשר  לקיים  יוכלו  אלקים,  מאיש  שעושה  האלקים  איש  שנקרא  רבינו,  משה  כח  ידי  על  שורשם 

עליהם, וזה "ואתה תצוה" כו', ומפרש המדרש איך יכולין בני ישראל ליתן אור להשם יתברך 

מכל הנבראים, ואמר שהוא על ידי ב' בחינות הנ"ל הביטול והנדיבות. הביטול היא הדעת שהכל 

מהשם יתברך והנדיבות היא ההתלהבות שלא בהדרגה למסור נפשם להשם יתברך שעל ידי זה מוסרים 

את הרצון והחשק להשם יתברך.

כח הביטול שעל 
ידי משה שהוא 

סוד הדעת
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תצוה תרל"ב

העבודה לשמור על חלק הנשמה שלא יתערב בו זוהמא

מתערב במדרש  אינו  שמן  מה  לזית  ישראל  בני  שנמשלו 
כו' צף למעלה כו', ועל זה נאמר "ויקחו אליך שמן 
הפנימי,  חיות  לשמור  ישראל  מבני  המבוקש  שזה  כו'  זית" 

בגשמיות  יתערב  שלא  ישראל,  איש  בכל  שיש  אלקי  חלק 
ויהיה צף למעלה. 

במדרש שנמשלו בני ישראל לזית מה שמן אינו מתערב כו' צף למעלה כו', ואתה תצוה הדא הוא 

דכתיב זית רענן פה פרי תואר כו' מה ראה ירמיה למשול ישראל כזית, אלא כל המשקין מתערבים זה בזה 

והשמן אינו מתערב אלא עומד, כך ישראל אינם מתערבים עם האומות שנאמר ולא תתחתן בם, דבר אחר כל 

המשקין אדם מערב בהם ואינו יודע איזה תחתון ואיזה עליון, אבל השמן אפילו אתה מערבו בכל המשקין 

נתון למעלה מהן, כך ישראל בשעה שהיו עושין רצונו של מקום נצבים למעלה מן האומות,  שבעולם הוא 

שנאמר ונתנך ה' אלקיך עליון הוי זית רענן יפה פרי תואר. 

ֶמן ַזִית" כו' שזה המבוקש מבני ישראל לשמור חיות הפנימי, היא  ועל זה נאמר "ְוִיְקחּו ֵאֶליָך שֶׁ

חלק אלקי שיש בכל איש  החלק אלוק שקיימת בכל נפש של יהודי הנרמזת בלשון שמן מלשון חכמה, 

ונזכה  אליו  יעזור השי"ת שנזכה באמת להתדבק  צף למעלה.  ויהיה  בגשמיות  יתערב  ישראל, שלא 

לברכת ונתנך ה' אלקיך עליון כו' עד שנגלה כבוד ה' וראו כל בר יחדיו כי פי ה' דבר בב"א.
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תצוה )זכור( תרל"ד

במעלת מידת הזריזות

"תצוה  השפ"א:  לשון  זכור".  ב"פרשת  הוא  שפ"א  )בספר 
ופרשת זכור, נכתב מעורבב"(

זריזות תצוה  מדת  שיכניס  תצוה",  "ואתה  וזהו  זירוז  לשון 
בלב בני ישראל, כי זריזות מביא לידי חסידות, ועמלק 
ימח שמו וזכרו רצה ליקח מדת הזריזות מבני ישראל, דכתיב 
כמו  בדרך  עמלק  וקדם  מזרזין",  ישראל  בני  עלו  "וחמשים 
הוא  אם  זכירה  בחינת  והוא  ז"ל,  ברש"י  כו'  קרך  שכתוב 
נשרש בכוח הפנימיות שבאדם בעיקר החיות במקום שאין 
שם שכחה, ועיקר הזריזות בא על ידי השמחה שאדם זוכר 

כמה מעשיו מגיעים עד לשמים. 

ז"ל והאמת  מו"ז  הגיד  ]כאשר  לזה  עצה  הוא  ההכנעה  כי 
בשם הרבי מלובלין כי שמחה והכנעה מדה אחת 
היא[ ועל ידי זה שאדם מבין שמרוחק הוא מן האמת ואף על 
פי כן זוכה להתקרב להשי"ת בכל עת זה נותן לו כח ועוז, 
ָזר בחילוף הנקודות, וכשההכנעה אינה מביאה  ֵזר הוא  לכן 
לעצבות רק לשמחה הוא טוב, והוא העצה לשמור ההשגה, 

זה נאמר אשר צפנת ליריאך  ועל  ר"ז בגימטריא אור,  והוא 
שלא יהיה מוטל על המצח, וכל זה נכלל במדת זריזות. 

ה' ואחר  דכתיב  התורה,  ישראל  בני  קיבלו  מצרים  יציאת 
עוז לעמו יתן כו' הוא התורה, כי אחר יציאת מצרים 
צריכין שמירה יותר והוא על ידי התורה כי יש ב' הכנות א' 
מן  וכשיוצאין  כו'  המיצר  מן  ו]ב'[  בגדלות,  שפלות  ידי  על 
המיצר צריך להיות הכנעה על ידי כח התורה שרואה האדם 
עומק חכמתו ית' וחל עליו בושה והכנעה, ולכן קידם עצמו 

עמלק אחר יציאת מצרים קודם קבלת התורה. 

מכלל וחז"ל  זכור,  פרשת  קודש  בשבת  לקרות  קבעו 
שבשבת קודש הזמן למוחקו, וכן כתיב והיה בהניח 
הזכירה,  מקום  החיות,  למקור  באים  קודש  בשבת  כי  כו', 
יום השבת, והוא לקבל עיקר חיות התורה  דכתיב זכור את 
שיש בכל איש ישראל תוך עומק הלב, כדאיתא בשבת ניתנה 
תורה, וכתיב דאתאחדת ברזא דאחד, והוא גם כן פירוש זכור, 
להיות מוטמן חיותו יתברך, כ"ו גי' שם הוי"ה ב"ה, בפנימיות 

האדם, והוא רזא דאחד.

תצוה לשון זירוז מדברי השפת אמת במקומות אחרים, משמע שכונתו שכל דבר שעושים מיד ובזריזות הוא 

דבר של קיימא. וצריך להבין שורש הענין, ונראה כי הנה בכל אדם יש כוחות נסתרים ונעלמים בקרבו, וכידוע 

שגם בגשמיות ישנם באדם כוחות גדולים היוצאים לידי פועל רק במצב של סכנה, וענין ההתגברות והזריזות 

הזאת הוא הארה מכוחות הנפש הנעלמים אלו, ועל כן אם אדם ינצל זמן זה שמתעוררת בו מידת הזריזות 

והתלהבות – למעשה, אז הוא מוציא מהכח אל הפועל ומגלה את הכוחות הנעלמים של הנפש, וכוחות גדולים 

אלו מסייעים לשלימות ובנין אותו דבר הנבנה, )געוואלדיגע כוחות וואס בויען דער זאך(, וגורמים שיהיה דבר של 

קיימא.

ולכן אמרו חז"ל "מצוה הבאה לידך אל תחמיצנה", משום שבאותו זמן שמתעוררת באדם התשוקה והגישמאק 

לעשות המצוה, יש בו כוחות גדולים כ"כ, ואם ימתין מעט עוד קצת זמן לא יהיה בו שוב כוחות אלו.

המעלה המיוחדת 
של השעה שבה 
מתעורר החשק 

למצוה 



ח  | 

 פר' תצוה שפת אמת המבואר

וזהו "ואתה תצוה", שיכניס מדת זריזות בלב בני ישראל, כי זריזות מביא לידי חסידות, כמבואר 

לעיל השייכות בין זריזות לחסידות, כי ענין החסידות היא לפנים משורת הדין, ואיך יש לאדם כוח זה? והרי 

בשלמא מידת הדין עצמה מחויב בה, ולמה עושה לפנים מן שורת הדין, אלא שהם כוחות הנעלמים שבנפש 

שאין להם גבול, ואם משגיח לנצל זמן שיוצאים בו כוחות הנעלמים שיוצאים בהתגברות גדול יכול לבוא לידי 

חסידות.

ים ָעלּו ְבֵני  ועמלק ימח שמו וזכרו רצה ליקח מדת הזריזות מבני ישראל, דכתיב )שמות יג, יח( ַוֲחֻמשִׁ

ָרֵאל ותרגום אונקלוס "מזרזין", וִקדם עמלק בדרך כמו שכתוב קרך כו' ברש"י ז"ל, היא בחינת  ִישְׂ

זריזות שבקליפה, וכענין שמשלו בזה משל רבותינו זכרונם לברכה ]תנחומא כאן[ ליורה רותחת שאין כל בריה 

יכולה לירד לתוכה, ובא אחד וקפץ וירד לתוכה, אף על פי שנכוה הקר אותה לאחרים, רואים מכאן כוחו של 

עמלק בקליפה, שכל האומות יראו מישראל ואע"פ שבפנימיות נפשם רצו להתגבר ולהלחם בכלל ישראל, לא 

עשו כן, מפני שהבינו בשיקול הדעת שאין כדאי לעשות כך, שהרי ראו כל הניסים והנפלאות אשר עשה הקב"ה 

לישראל עמו, אבל עמלק מיד כשעלה בלבו יצר רע להלחם, ניצל התעוררות זו שמצד הקליפה, ומיד נלחם 

בישראל מבלי שום חשבון כלל, אע"פ שבאמת כסילות עשה שהרי נכוה, וצריכים ללמוד מה'זה לעומת זה' 

מידת הזריזות בעבודת ה' ]לעבוד את השם יתברך מתוך התעוררות הלב ולא לקרר ולצנן את ההתלהבות תוך 

כדי מחשבות וחשבונות כיצד ואיך יבא לידי פועל[, ועל ידי השנאה שאדם מחמם עצמו להלחם בעמלק, הוא 

מעורר בעצמו מידת החמימות דקדושה להלחם ולנצח את עמלק.

שיהיו  תמיד  שמדקדק  תוי"י  הקדוש  בספר  ראיתי  "והנה  זכור,  פרשת  זאת  זכרון  מסה"ק  מביא  בינה  ובבני 

שייכות כל המצות בכל זמן ובכל אדם כי הוא עולם קטן, והאיך שייך מצות מחיית זרעו של עמלק בכל אדם. 

ויש לומר כי היצר הרע הגורם עצלות ומקרר נקרא "עמלק", מלשון גחלים עוממות כו' כי יורד ומסתיר עולה 

ומשטין כו' קרך בדרך, פירוש בדרך הידוע הישר הקר אותך וצינן אותך, להתעצל ברפיון ידים מהתורה ואתה 

עיף ויגע כי השליך עליו עצלות" עכ"ל.

והוא בחינת זכירה זו היא מצוות זכור אשר עשה לך עמלק, אם הוא נשרש בכוח הפנימיות שבאדם 

בעיקר החיות במקום שאין שם שכחה, העצה להלחם בקרירות היא בזה לעומת זה, כשמעורר עצמו 

בנקודה הפנימית שלמעלה מהזמן, אשר שם אין שכחה ואין קרירות. ואיך אדם מגיע לנקודה זו? כאשר הוא 

יודע שמקור ומציאות כל חיותו בעולם הם התורה ומצוות, ואז לא יתקרר מעבודת השי"ת, כמו שאין אדם יכול 

להתקרר מהחיות והרצון והתענוג שבחיים, וגם שום אדם אחר לא יכול לקרר זאת, ואם תהא עבודת ה' אריין 

געבאקן ביי איהם אזוי ווי דער לעבן )=תהיה חקוקה בתוכו כחייו ממש( אז לא יוכל שום דבר לקררו מעבודת ה'.

מלחמת עמלק 
הוא זריזות 
דסט"א לבטל 
זריזות דקדושה
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 ועיקר הזריזות בא על ידי השמחה שאז מוציא את כוחותיו מהכח אל הפועל, שאדם זוכר כמה מעשיו 

מגיעים עד לשמים, ראה בקדושת לוי קדושה שלישית לפורים וזה חיוב על כל אדם שיהיה לו שמחה במה 

שהא-ל הקדוש משמח בו ומשעשע בעבודתו, עכ"ל, ומבואר שם שיתבונן עד כמה שהוא טיפה סרוחה ואחריתו 

רמה ותולעה משום שעל ידי זה לא יבוא לידי גאוה, אלא אדרבה ידע גודל שפלותו ועכ"ז חפץ הבורא ב"ה 

במעשיו וזה יביא לו שמחה גדולה. ועוד מבואר שם וז"ל, אמנם אם מתייאש את עצמו ואומר שאין להקב"ה 

נחת רוח במעשיו, הגם שיהיה סובר שהוא עניו ושפל ברך אם מתיאש את עצמו ואומר שאין להקב"ה נחת רוח 

בתחתונים אין זה נקרא עניו ושפל ברך אדרבה הוא נוטה קצת למינות כו', וכן אמר אדמו"ר בוצינא קדישא 

מהו' דוב בעריש זלה"ה שהקב"ה שמח במעשינו ובתורתינו, כמאמר הכתוב בן חכם ישמח אב ואנחנו נקראים 

בנים למקום, ואמר אדמו"ר שזה פירוש המוזכר כמה פעמים "ישראל מפרנסין לאביהם שבשמים", כי פרנסה 

הוא לשון תענוג, ונמצא שכל אדם צריך להיות עניו ושפל ברך, בכל דבר אפס בזה שיש לאדם תענוג במה 

שהקב"ה שמח במצוותיו ובתורתו" עכ"ל.

והאמת כי ההכנעה הוא עצה לזה ]כאשר הגיד מו"ז ז"ל בשם הרבי מלובלין כי שמחה והכנעה 

מדה אחת היא[ משום שאדרבה על ידי שמתבונן שמצד עצמו אין לו שום חשיבות רק שהקב"ה כך עלה 

ברצונו לבחור בו, ממילא יש בו שמחה גדולה על שיכול לעשות נחת רוח להבורא כל עולמים, וכן כתב בליקוטי 

תורה פרשת במדבר ובספרי בנו אדמו"ר האמצעי מליובאוויטש זי"ע, ועל ידי זה שאדם מבין שמרוחק 

הוא מן האמת, ואף על פי כן זוכה להתקרב להשי"ת בכל עת, זה נותן לו כח ועוז, לכן ֵזר הוא 

ָזר  [ בחילוף הנקודות ]דהיינו שעל ידי שמבין שהוא ָזר מצד עצמו, אז מזה עצמו נעשה לו ֵזר ליתן לו כח[, 

וכשההכנעה אינה מביאה לעצבות רק לשמחה הוא טוב, והוא העצה לשמור ההשגה, והוא ָר"ז 

יֵרֶאיך, שלא יהיה מוטל על  ר ָצַפְנתָּ לִּ בגימטריא אור, ועל זה נאמר )תהילים לא, כ( ָמה ַרב טּוְבָך ֲאשֶׁ

המצח  [, וכל זה נכלל במדת זריזות ]שהרי כמוסבר הזריזות בא על ידי שמחה ושמחה באה על ידי הכנעה 

שמבין גודל הזכיה שנפלה בחלקו[. 

כו' הוא  ן  ִיתֵּ ְלַעּמוֹ  עֹז  ה'  יא(  )תהילים כט,  יציאת מצרים קיבלו בני ישראל התורה, דכתיב  ואחר 

התורה, כי אחר יציאת מצרים צריכין שמירה יותר והוא על ידי התורה, כי יש ב' הכנות א' על ידי 

שפלות בגדלות, ו]ב'[ מן המיצר כו', וכשיוצאין מן המיצר וכבר אין קיים הכוח המיצר המעורר הכנעה 

טבעית, צריך להיות הכנעה על ידי כח התורה, שרואה האדם עומק חכמתו ית' וחל עליו בושה 

והכנעה, ולכן קידם עצמו עמלק אחר יציאת מצרים קודם קבלת התורה. העצבות באה מגאוה ולא 

נקודות אלו הן מהספר שפת אמת עצמו ולא נערכו על ידי המערכת.  ]  

אולי כוונתו, דהיינו שאז נשמר לו ההשגה שמשיג על ידי עבודתו, שהיא בבחינת אור הגנוז לצדיקים לעתיד לבוא רז גנוז, שאור הגנוז   ]  

הזה גנזו הקב"ה לעתיד לבוא שלא יהיה מגולה ויוכלו הרשעים ליהנות ממנו, כדאיתא בזוה"ק פקודי )רב:( וז"ל כתיב הכא מה רב 

טובך וכתיב התם וירא אלקים את האור כי טוב, אשר צפנת, בגין דאסתכל קב"ה בההוא נהורא ואסתכל באינון חייביא דזמנין למחטי 

לעלמא וגניז ליה לההוא נהורא לזכי ביה צדיקיא לעלמא דאתי כמה דאתמר, וצ"ע.

הזריזות על ידי 
השמחה

השמחה על ידי 
ההכנעה

אחר יציאת 
מצרים צריך 
חיזוק יותר 

במידת הכנעה
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מביטול, ושורשה במה שהאדם אוחז עצמו ליש, אבל אם היה בטל להשם יתברך ויודע שאינו מציאות כלל, 

ויש בכל עולמות עליונים ותחתונים רק מציאות ה' אחד, ויעשה רצונו ית' באיזה אופן שיהיה, אז לא בא לידי 

עצבות, מה שאין כן כשהאדם אוחז עצמו בעיניו כמציאות, ועולה על מחשבתו שהוא עובד את ה' בכוחותיו 

העצמיים, אזי כשמגיע לזמן שבו נחלש מעבודתו מתעוררת בו עצבות, אבל האמת הוא שאין לו לאדם שום 

חשיבות וכוח מצד עצמו, רק מצד בחירת ה'! ואין נ"מ בזה לפי מצבו ותמיד צריך לעבוד את ה' לפי מצבו.

וחז"ל קבעו לקרות בשבת קודש פרשת זכור, מכלל שבשבת קודש הזמן למוחקו, וכן כתיב והיה 

בהניח כו', ]מלשון מנוחה, דהיינו בשבת שזמנה מנוחה לכל הברואים – יום קדושה ומנוחה לעמך נתת[, כי 

בשבת קודש באים למקור החיות, ]כי בשבת האדם והבריאה נדבקים בשורשם שהוא הקב"ה   [, מקום 

ׁשוֹ, כי ענין המחייה היא בכל רמ"ח איברים ושס"ה  ת ְלַקדְּ בָּ הזכירה, דכתיב )שמות כ, ח( ָזכוֹר ֶאת יוֹם ַהשַּׁ

גידים והיא במקור החיות, וזה פירוש מה שאנו אומרים בפיוט לשבת זכור "ימח שמו וזכרו בזכרון קדוש", 

כלומר, איך היא מחית עמלק? על ידי זכרון קדוש, שזוכרים מהקדוש ברוך הוא, והוא לקבל עיקר חיות 

התורה שיש בכל איש ישראל תוך עומק הלב, כדאיתא "בשבת ניתנה תורה", ]שזה בא לרמז כי 

נתינת התורה שהיא תמידית שייכת לשבת, שבה זמן נתינת והתגלות אור וחיות התורה לכל איש ישראל[, 

וכתיב על שבת קודש "רזא דשבת איהי שבת דאתאחדת ברזא דאחד".

כמ"ש הבעש"ט הק' בכתר שם טוב ח"ב דף כ' ע"ב,ויכולו השמים והארץ וכל צבאם, סוד השבת, ובזוהר יתרו )דף פ"ח ע"ב( מאי   ]  

שבת שמא דקוב"ה ואמרו רז"ל בא שבת בא מנוחה, פירוש כי הקב"ה נקרא מנוחה שאין שייך בו תנועה, כי תנועה לא שייך כי אם 

בדבר שהוא בזמן ובמקום, אבל הקב"ה אין סוף ואינו נעתק ממקום למקום וגם אינו בגדר זמן, וענין השבת הוא שמתגלה השורש 

והענפים חושקים אליו, פירוש שיום השבת הוא יום קדוש שמאיר ומתגלה בהירות מקדוש, שהוא השי"ת, קדוש הקדושים ומאיר על 

הברואים, פירוש כי ענין הרוחניות של הכל הוא מה שנאצל במחשבה הקדומה, וזהו חיות של הכל ואחר כך כשנברא הכל בפועל על 

ידי השתלשלות אע"פ כן אותו הרוחניות נשאר למעלה נעלם בשרשו, והחיות היה קטן מאוד שנצמצם לשיוכל להתלבש בגופניות, 

ואחר שנגמר הכל ביום ו' אילו היה העולם נשאר בזה הבריאה לא היה יכול להתקיים, לזאת אחר גמר כל מעשי בראשית, הבהיק 

השם יתברך בהירות מבריאה הנעלמת, דהיינו ממה שהיו הברואים במחשבתו הויה רוחניות מאוד, והבהיק זיו הדרו מסוף העולם 

ועד סופו בכל מעשי בראשית, והעיקר שבאדם שהוא מבחר הברואים הבהיק השם יתברך אליו בהירות משרשו הנעלם שבמחשבת 

השי"ת ב"ה. וזה ענין מה היה העולם חסר מנוחה, ר"ל השם יתברך נקרא מנוחה כנ"ל, בא שבת בא מנוחה היינו בהירות הוייתם של 

הברואים, הנעלמת, שהוא מעצמותו יתברך שמו, ואז נתמלאו חשק ורצון אליו, כמו התינוק שהולך אחר מעשה נערות ושוכח מאביו, 

ואח"כ כשרואה את אביו מחמת חשקו אליו משליך הכל ומתדבק בו ורץ אליו מחמת שהוא נתח מנתחיו, כן כביכול כשהשם יתברך 

מבהיק זיו הדרו אל הברואים, אז מגמת פניהם אליו בתשוקה גדולה, וזהו רצונו שמקווה בהם וזה סיבת קיומם, וזהו ענין השבת שהוא 

השבה אל השורש, ר"ל שהשורש מאיר על הענפים והענפים חושקים ומתענגים בו ונכספים אליו והוא אחדות השי"ת. – המשך דברי 

הבעש"ט הק' ראה בהערה הבאה.

ש"ק הוא זמן 
מחיית עמלק
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והוא גם כן פירוש זכור, להיות מוטמן חיותו יתברך - כ"ו גי' שם הוי"ה ב"ה - בפנימיות האדם, 

ונשאר ָזר המתהפך לֵזר ומשם ָרז לגלות סודות התורה, והוא רזא דאחד  [. ]דהיינו על ידי האל"ף של האחד 

אלופו של עולם שבתיבת "אחד' יגרום ל"ָזר" להתהפך ל"רז", רזא דאחד.

המשך הקטע הקודם מדברי הבעש"ט הק', וכנראה שזה כוונת רבינו: וזה שאמרו בזוה"ק רזא דשבת איהו שבת דאתאחדת ברזא דאחד   ]  

וכו' דהא אתאחדת כורסיא יקירא ברזא דאחד, פירוש כי הברואים נקראים בכללות כסא להשי"ת כמו שכתוב השמים כסאי והברואים 

הם רבים מצד חיצוניותם אבל מצד פנימיותם הם אחד, ואימתי הם אחד כשהם דבוקים וחשקם למחשבה אחת לדביקות השם יתברך 

נמצא כל מגמת חפצם רצון אחד וחשק אחד להתדבק כאחד, והדביקות בזה הוא המאחדת ומקשרת השי"ת עם הנבראים לשיתקיימו 

על ידי השם יתברך שהוא אחד.
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טהרת הגוף על ידי כח המחשבה

זית רענן כו'. שיש ג' שמנים וכל אלה המדריגות במדרש 
נמצא בכל איש ישראל. שיש בו חלק אלקות שאין 
הנשמה.  בחינת  שהוא  למאור"  זך  "שמן  והוא  פסולת  בו 
פסולת  בהם  מתערב  לגוף,  כשמתפשטין  הנשמה  וכוחות 
גם  לתקן  יכולין  זך  השמן  בכח  מקום  ומכל  בירור.  וצריכין 
הכחות שמתערבין בגוף, ובמקום אחר כתבנו כי בדורו של 
משה רבינו עליו השלום היה מגרגרו בראש הזית ויקחו אליך 

שמן כו'. והיה הכנה לכל הדורות. ומעין זה יש בכל פרט. 

בחינת מחשבה דיבור ומעשה הן המה הג' שמנים. ובאמת 
כי במחשבה לא שייך תערובות. וזה השמן שכתב 

במדרש הוא שאינו מתערב עם שאר משקין. כי אין המחשבה 
מקבל תערובות. והמחשבות זרות שבאין לאדם מכל מקום 
אינם יכולין להתערב, רק שנדחה המחשבה מפני המחשבה 
פגם  אין  לכן  במחשבה,  מחשבה  מתערב  אין  אבל  זרה, 

במחשבה. 

גם ועל  ולתקן  לשוב  לעולם  יכולין  המחשבה  בחינת  ידי 
כנ"ל.  נפגמת  אינה  המחשבה  כי  והמעשה  הדיבור 
נר  להעלות  כמ"ש  איברים  הרמ"ח  כל  לתקן  יכולין  ובכחה 

תמיד, רמז לרמ"ח איברים שהם התפשטות הנשמה.

יפה  זית רענן  )ירמיה א(  ָזְך הד"א  ַזִית  ֶמן  ֵאֶליָך שֶׁ ְוִיְקחּו  ָרֵאל  ִישְׂ ֵני  בְּ ֶאת  ַצוֶּה  תְּ ה  ְוַאתָּ לו, א(  )שמו"ר  במדרש 

פרי תואר שמן תורק קרא ה' שמך, וכי לא נקראו ישראל אלא כזית הזה בלבד, והלא בכל מיני אילנות נאים 

ומשובחים נקראו ישראל בגפן ואתנה כו' אלא מה הזית הזה עד שהוא באילנו מגרגרין אותו ואחר כך מורידין 

ואחר  אותן  טוחנין  כך  ואחר  אותו במטחן  ונותנין  לגת  אותו  אותו מעלין  ומשחובטין  ונחבט.  הזית  מן  אותו 

כך מקיפין אותן בחבלים ומביאים אבנים ואחר כך נותנין את שמנן. כך ישראל באין אומות העולם וחובטין 

אותם ממקום למקום, וחובשין אותם, וכופתין אותם בקולרין, ומקיפין אותן טרטיוטין, ואחר כך עושין תשובה 

והקב"ה עונה להם כו'. 

שיש ג' שמנים כדאיתא במסכת מנחות )פ"ד מ"ד( וז"ל שלשה זיתים )פר"ע מברטנורא, שלש פעמים בשנה מלקטים 

את הזיתים( ובהן שלשה שלשה שמנים )בכל פעם יש שלשה מינים שמן(, הזית הראשון )פעם ראשון שמלקטו( מגרגרו 

בראש הזית וכותש ונותן לתוך הסל, רבי יהודה אומר, סביבות הסל. זה ראשון. טען בקורה כו' זה שני. חזר 

וטחן וטען, זה שלישי. הראשון למנורה והשאר למנחות, )ופירש הר"ע מברטנורא ד"ה "סביבות דופני הסל" נותן את 

הזיתים, והשמן זב דרך הדפנות ונופל לשולי הסל ומשם מסתנן ויוצא ונמצא מזוקק. שהפסולת נשאר מדובק בדופני הסל, אבל 

לא יתנם בשולי הסל מפני שמתערב בו שמן ושמרים היוצאים, ונמצא שמן עכור. והשמן הזב מאליו בלא שום טעינה נקרא 

שמן ראשון של הזית הראשון עכ"ל(.

ֶמן  וכל אלה המדריגות נמצא בכל איש ישראל. שיש בו חלק אלקות שאין בו פסולת והוא "שֶׁ

ַזִית ָזְך" שהוא בחינת הנקודה הראשונית של הנשמה יסוד זה מוזכר פעמים רבות בספרי השפ"א ובשאר 

ספה"ק, שבכל איש ישראל יש נקודה פנימית שאין מתערב בה שום פסולת כמו שכתוב "כל טינופת לא יטנפוך" 

שני בחינות 
בנשמה, 
עצם הנשמה 
והתפשטותה 
לגוף
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ונקודה זו היא בגוף בבחינת "מקיף" היינו שאינה מתלבשת בגוף, כיון שאין לו כלי הראוי לקבלה, וממילא 

גם אין הגוף יכול לפגום אותה, וזהו השמן זית זך, שממקומה ומדרגתה למעלה היא מאירה לתוך הגוף, אבל 

והוא חלק הנשמה  שזה הוא הדרגה השניה  לגוף,  כוחות הנשמה כשמתפשטין   - והיא  יש דרגה שניה 

שמתלבש בתוך הגוף, מתערב בהם פסולת וצריכין בירור. 

ומכל מקום בכח השמן זך שהיא חלק הנשמה הראשון שאינו מתערב בגוף, שעליה נאמר "נשמה שנתת בי 

טהורה היא" כמו שפירש הרש"ב מליובאוויטש זי"ע לתרץ הקושיא איך יכול אדם לומר כל יום "טהורה היא" 

וכי לעולם טהורה היא אע"פ שפגם בה, ותי' שזו היא חלק הנשמה הבלתי מלובשת בגוף והיא בחינת מקיף 

מעל כוחות הגוף והיא תמיד טהורה, וממנה נמשכים ומאירים גם הרהורי תשובה שבתוך האדם בבחינת אע"פ 

דאיהו לא חזי מזליה חזי, המזל הוא השורש של הנשמה המלובשת בגוף, ו"מזליה" הוא מלשון )שיר השירים ד, 

טו( "נוזלים מן לבנון", שהוא נוזל ומאיר גם בתוך הגוף, ועל ידה יכולין לתקן גם הכחות שמתערבין בגוף, 

ומשני הדרגות האחרים של שמן אין מוזכר בדברי רבינו השפ"א, ומשמע שזה לפי הדורות, הדור הראשון 

זה משה רבינו, והדורות האמצעיים הם בחינת הדרגה השניה של השמן, והדור שלנו דור עקבתא דמשיחא 

הוא בבחינת הדרגה הנמוכה ביותר, אמנם מכוחו של הדור הראשון, דהיינו דורו של משה רבינו, מקבלים כל 

הדורות כוחות הצריכים להם. 

ובמקום אחר כתבנו כי בדורו של משה רבינו עליו השלום היה מגרגרו בראש הזית, ויקחו אליך 

שמן כו'. והיה הכנה לכל הדורות. וכבר הסברנו במקו"א כוונתו הק', ששלשה גדרי הבריאה שהם עולם 

ושנה ונפש מכוונים זה כנגד זה, וכל מה שיש באחד מהם יש בשניים האחרים, ודורו של משה רבינו הוא בחינת 

נשמה וראש לכל הדורות, ויסוד זה כותב השפ"א כמה פעמים, שהמדריגות הנשגבות של הדורות הראשונים 

כדורו של משה כו' אינן שייכות רק לאותו דור עצמו, אלא כל הדורות הם כגוף אחד ומדריגותיהם הנפלאות 

מאירות לכל הדורות.

ומעין זה יש בכל פרט שכך יש גם בנפש האדם בחינת משה רבינו, וכידוע מה שמקשה בספר התניא על 

מה שדרשו חז"ל בפסוק )דברים י, יב( "ועתה מה ה' אלקיך שואל מעמך כי אם ליראה את ה' אלקיך", ומקשינן 

)מגילה כה, א( "אטו יראה מילתא זוטרתא היא", כלומר וכי יראה היא דבר קטן שעליה נאמר "כי אם"? ומתרצת 

הגמרא "אין לגבי משה מילתא זוטרתא היא", מקשה הבעל התניא )פמ"ב( והרי "מעמך" כתיב ולא "ממשה", 

ומתרץ שהכוונה היא אל נקודת משה רבינו הקיים בכל איש ישראל   . 

וז"ל: והנה במה שכתבנו לעיל בענין יראה תתאה, יובן היטב מה שכתבו בגמרא על פסוק "ועתה ישראל מה ה' אלהיך שואל מעמך כי   ]  

אם ליראה את ה' אלהיך", אטו יראה מילתא זוטרתי היא? אין, לגבי משה מילתא זוטרתי היא וכו'. דלכאורה אינו מובן התירוץ, דהא 

"שואל מעמך" כתיב. אלא הענין הוא, כי כל נפש ונפש מבית ישראל יש בה מבחינת משה רבינו עליו השלום, כי הוא משבעה רועים 

הממשיכים חיות ואלהות לכללות נשמות ישראל, שלכן נקראים בשם "רועים". ומשה רבינו עליו השלום הוא כללות כולם, ונקרא 

"רעיא מהימנא". דהיינו שממשיך בחינת הדעת לכללות ישראל, לידע את ה', כל אחד כפי השגת נשמתו ושרשה למעלה ויניקתה 

בכח התורה 
מתקן גם כוחות 

הנשמה שבגוף

דורו של משה 
היה כבחי' 

מחשבה לגבי 
שאר הדורות
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ובאמת בחינת מחשבה דיבור ומעשה הן המה הג' שמנים. כי במחשבה שבה התלבשות הנשמה, כמו 

שאנו אומרים "הנשמה שבמוחי" לא שייך תערובות. וזה השמן שכתב במדרש הוא שאינו מתערב עם 

שאר משקין וז"ל המדרש )שם( דבר אחר מה ראה ירמיה למשול ישראל כזית, אלא כל המשקין מתערבים זה 

בזה, והשמן אינו מתערב אלא עומד, כך ישראל אינן מתערבין עם האומות העולם שנאמר )דברים ז( ולא תתחתן 

בם עכ"ל, ועל זה אומר רבינו שכוונת המדרש היא לשמן הראשון דלעיל, כי ישראל הם בבחינת שמן שהוא 

תמיד למעלה מכל המשקים ואינו מתערב בהם. כי אין המחשבה מקבל תערובות. 

והמחשבות זרות שבאין לאדם כמו שאנו רואין במציאות בעו"ה, מכל מקום אינם יכולין להתערב, 

רק שנדחה המחשבה מפני המחשבה זרה ולכן הוא נקרא בשם "זר" כי הוא מתערב בו בחיצוניות אבל 

כדאיתא במהר"ל שאין שני מחשבות יכולין לאדם  לא בפנימיות, אבל אין מתערב מחשבה במחשבה, 

להיות באדם יחדיו ברגע אחד, וא"כ אם אדם מתאמץ תמיד לחשוב מחשבות קדושות וטהורות לא יהיה מקום 

למחשבות הזרות בכלל להכנס בו ולכן צריך אדם לעסוק בתורה תמיד בכל עת שלא יהיה בו מקום למחשבה 

אחרת. 

כי במקום  קומה שלימה,  היא  זי"ע שהמחשבה  הק'  הבעש"ט  רבינו  וידוע מאמר  פגם במחשבה  אין  לכן 

טהורות  מחשבות  לחשוב  מאוד  להתאמץ  אדם  צריך  ולכן  ממש,  כולו  הוא  שם  הוא  אדם  של  שמחשבתו 

וקדושות, ובמקו"א איתא בתולדות יעקב יוסף שלפי המחשבה של אדם כך מתנהגים איתו בכל הסובב אותו, 

ורבינו צדוק הכהן מלובלין כותב בשם הזוה"ק שכשאדם חושב באחדות הבורא ית"ש אז הוא נעשה כביכול 

דבוק בו ית"ש ואז הוא בבחינת "אורייתא וקוב"ה וישראל כולא חד", ולכן אמרו צדיקים שאי אפשר לשער את 

גודל חשיבות המחשבות הקדושות, ושמעתי מאחד מצדיקי דורינו שאמר שהעולם כבר התחיל להבין ולדעת 

עד כמה רעים המחשבות הזרות אבל אינם משיגים עד כמה גודל חשיבות מעלת מחשבות טובות, ואי אפשר 

לדחות את המחשבות הזרות אלא על ידי המחשבות הטובות עכ"ד, והיינו כנתבאר לעיל, כי כל מחשבה טובה 

דוחה מחשבה רעה וזוכה לידבק על ידה בבורא ית"ש. 

אינה  כי המחשבה  והמעשה  הדיבור  גם  ולתקן  לשוב  לעולם  יכולין  בחינת המחשבה  ידי  ועל 

נפגמת כנ"ל. ובכחה יכולין לתקן כל הרמ"ח איברים כמ"ש להעלות נר תמיד, רמז לרמ"ח איברים 

שהם התפשטות הנשמה. היינו נ"ר ה' נשמת אדם, שהם הרמ"ח איברים עם ב' הכוחות של אהבה ויראה, כי 

קיום הרמ"ח מצות עשה באהבה ויראה הם הנשמה של הרמ"ח איברים, וזהו שכתב "שהם התפשטות הנשמה". 

משורש נשמת משה רבינו עליו השלום, המושרשת בדעת העליון שבעשר ספירות דאצילות המיוחדות במאצילן ברוך הוא, שהוא 

ודעתו אחד והוא המדע כו'. 

מעלת כח 
המחשבה שנשאר 
תמיד בטהרתו 
וזכותו

המחשבות זרות 
אינן מתערבין 
במחשבות 
הטובות

על ידי המחשבה 
מתקן את כל 
הגוף
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ולכן צריך אדם בכל מצב שהוא, אפילו אם הוא בדרגה שפלה, לחשוב תמיד מחשבות טובות וטהורות, לחשוב 

מהשם יתברך, ומחשבה זו תאיר לתוך הגוף ויקיים אותה למעשה והמחשבה תשנה את מהותו.



טז  | 

תצוה תרנ"ז

המשכת החיות לבני ישראל ע"י השבטים

כי בפסוק  כו'.  לבו  על  ישראל  בני  כו' משפט  אהרן  ונשא 
עיקר הנהגת בני ישראל בכח השבטים. כמו שכתוב 
שבטי י-ה עדות לישראל. ולכן האבנים תהיין על שמות בני 
ישראל. כי אבן נקרא יסוד. כמו שאבן יסוד הבנין שכל הבית 
וכפי  יסודות כל הבריאה.  עומד עליו. כמו כן השבטים הם 
זכות בני ישראל כך מאירין אותיות השבטים. ולכן משפט בני 
ישראל תולה בהארת השבטים שבחושן. ובזמן המקדש הכהן 

ראה והבין עמידת בני ישראל כפי הארת האבנים שבחשן. 
שהם  שוהם  אבני  ב'  היו  ובאפוד  משפט.  חשן  נקרא  ולכן 
בחינת יוסף שמעלה השבטים למדריגה עליונה כמו שכתוב 
קמה אלומתי כו' תסובינה אלומותיכם כו'. וכתיב נתתי לך 
שכם אחד על אחיך. כמו משכמו ומעלה גבוה. ולכן בזכות 
שאיתא  וכמו  האפוד.  כתפות  על  השבטים  כל  העלה  אבנו 

בזוה"ק שיש ב' בחינות שבטים דלמטה ושבטי י-ה כו'.

א  בֹאוֹ ִלְפֵני ה', ְוָנשָׂ ים ְוָהיּו ַעל ֵלב ַאֲהרֹן בְּ מִּ ט ֶאת ָהאּוִרים ְוֶאת ַהתֻּ פָּ שְׁ ן ַהמִּ בפסוק )שמות כח, ל( ְוָנַתתָּ ֶאל חשֶׁ

ָרֵאל ַעל ִלבּׁו ִלְפֵני ה' כו'". כי עיקר הנהגת בני ישראל בכח השבטים  ֵני ִישְׂ ט בְּ פַּ ַאֲהרֹן כו' ֶאת ִמשְׁ

האבות הקדושים הם מרכבה לשכינה ממש, ]ולכן אין אנו יכולים לקבל את הארתם אלא באמצעות[ השבטים 

כמו  מלשון "שבט" הממשיך ממקום אחד למקום שני, כי הם ממשיכים אלינו את הארת האבות הקדושים, 

ָרֵאל". כי עדות היא "ראיה" ברורה, והשבטי קה הם מעבירים  ְבֵטי ָיּה ֵעדּות ְלִישְׂ שכתוב )תהילים קכב, ד( "שִׁ

בחינה זו לישראל.

ָרֵאל". כי אבן נקרא יסוד כדאיתא בזוה"ק )ח"ג קנ"ג:  ֵני ִישְׂ מֹת בְּ ְהֶייָן ַעל שְׁ  ולכן )שמות כח, כא( ְוָהֲאָבִנים תִּ

תיקוני זוהר ס"ג וצ"ה(, כמו שאבן יסוד הבנין שכל הבית עומד עליו, כמו כן השבטים הם יסודות כל 

הבריאה. וכפי זכות ְזכּות וַזּכּות בני ישראל כך מאירין אותיות השבטים כי כמו שהם מאירים בנו כך 

אנו חוזרים ומאירים בהם, כמשל הראש והגוף שלשניהם יש השפעה זה על זה, נמצא שבאותיות השבטים כלול 

זכות בני ישראל. ולכן משפט בני ישראל תולה בהארת השבטים שבחושן, ובזמן המקדש הכהן 

ראה והבין עמידת בני ישראל כפי הארת האבנים שבחשן, ולכן נקרא "חשן משפט".

ובאפוד היו ב' אבני שוהם, שהם בחינת יוסף שמעלה השבטים למדריגה עליונה, כמו שכתוב 

ִתי כו', שהשתחויה  ֲחֶויָן ַלֲאֻלמָּ תַּ שְׁ יָנה ֲאֻלּמֵֹתיֶכם ַותִּ ָבה ְוִהנֵּה ְתֻסבֶּ ִתי כו' ְוַגם ִנצָּ )בראשית לז, ז( ָקָמה ֲאֻלמָּ

]והתבטלות[ זו היתה נצרכת כדי שיוכל גם הוא להעלות אותם, כידוע שיוסף הוא בחינת "צדיק יסוד עולם", 

וכמו שהצדיק מעלה את עם ישראל לבחינת יסוד ]-התקשרות להקב"ה[, שעל שם כן נקרא צדיק "יסוד" עולם, 

כך יוסף הצדיק מעלה את כל השבטים הקדושים.

על ידי השבטים 
נמשך אלינו 
הארת האבות

 אופן ההסתכלות 
באורים ותומים

מעלת יוסף 
המעלה את כל 
השבטים לדרגתו 
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ֶכם ַאַחד ַעל ַאֶחיָך". כמו שנאמר בשאול המלך ]שהיה  י ְלָך שְׁ וכתיב ביוסף הצדיק )בראשית מח, כב( "ָנַתתִּ

ל ָהָעם", שלכאורה הוא פלא וכי הכתוב משבחו בעוד  בֹהַּ ִמכָּ ְכמוֹ ָוַמְעָלה גָּ משיח בן יוסף[ )שמואל-א ט, ב( "ִמשִּׁ

בשר ח"ו, ומה מעלה בזה שהיה גבוה מכל העולם, והרי יש גם גויים שהם גבוהים מאוד בגשמיות, אלא – כתוב 

בספה"ק – הכוונה משכמו ומעלה, כי שכם הוא הצד האחורי של הלב, של המדות, וכמוזכר בספרי קבלה 

שבמדות יש בחינת פנים ואחור, וביארו בספה"ק בביאור הענין שהבחינה שבמידות שבבחינת פנים הכוונה 

הוא שהם מאירים ומתגלים באופן ובמטרה שלכך נוצרו, ובאופן זה הם מאירים ה"מוחין" שבהם ביושר, כלומר 

שמאירה בהם הכוונה האמיתית שבהם, משא"כ בחינת אחוריים היא כאשר אינו משתמש במידות באופן הנ"ל 

אלא כשכם שאינו ביושר, ואע"פ כן בחינת 'שכם' – אחוריים של המלך שאול היה יותר מבחינת המוחין של 

שאר עם ישראל, וזהו מה שאמר יעקב אבינו ע"ה ליוסף "ואני נתתי לך 'שכם' אחד על אחיך, היינו שאתה 

מרומם ומנושא מכל העם. ולכן בזכות אבנו העלה כל השבטים על כתפות האפוד. 

וכמו שאיתא בזוה"ק שיש ב' בחינות, שבטים דלמטה ושבטי י-ה שהוא בחינה דלמעלה כו'. השי"ת 

יעזור על דבר כבוד שמו שנזכה להתעלות בכח השבטים הקדושים בכוחם ובזכותם הגדולה, ונזכה לראות 

שבטי קה עדות לישראל בהגיעם לבית המקדש השלישי שיבנה ע"י משיח צדקנו שיבוא בב"א.



יסוד החסידות
ביאורים על ספרי חסידות

מכון


