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חוקת תרל"א

כיצד אפשר להגיע לדביקות מתוך מלאכות העולם

וזאת בזוהר  כתיב  ולפעמים  התורה,  חקת  פירש  הקדוש 
שגוף  פה  שבעל  תורה  היא  שחקת  ופירש  התורה, 
בני  לפני  שם  אשר  וכתיב  אדם,  מהשגת  למעלה  התורה 
שמעתי  וכן  ובמעשיו,  האדם  בלב  החקיקה  וחקת  ישראל, 
כו' שדברי תורה נחקקים  ז"ל פירוש במחוקק  מאא"ז מו"ר 
הארת  להמשיך  פה,  שבעל  תורה  ענין  וזה  האדם,  בגוף 
התורה לכל מעשה בפרטות. כי בודאי בכל דבר יש הארה 
מהתורה שהרי באורייתא ברא קוב"ה עלמא, רק שנגנז ואינו 
ניכר, וצריכין למצוא הארת התורה הגנוזה במעשה בראשית 
ופירוש חקת כמו שאיתא עשה 'תורתך' קבע, הפירוש להיות 
ואיתא  תמוט,  שלא  כיתד  התורה  ידיעת  האדם  בגוף  נקבע 
ומלאכתן עראי,  בגמרא חסידים ראשונים עשו תורתן קבע 
זה וזה נתקיימו בידן, נראה הפירוש שגם בכל מלאכה שעשו 
היה העיקר הלימוד שמכל דבר יש לאדם ללמוד רצון השם 
יתברך, ומי שעושה הכל לשם שמים בדביקות יוכל למצוא 

הארת התורה כנ"ל. 

על וזהו  להיות  גשמיי  במעשה  היגיעה  כי  תורתן,  שאמר 
רש"י  שכתב  כמו  האדם,  תורת  נקראת  התורה  פי 

תהילים א' משעמל בה נקראת תורתו כו'. וזהו שאמר שהיה 
הקביעות ועיקר מעשיהם בחינת 'תורתן' וגוף המלאכה היה 
עראי וטפל כנ"ל, וממילא נמשך גם הגשמיות אחר השורש, 
וכמו שכתבו ז"ל שהצדיקים מקיימין העולם שנברא בעשרה 
מאמרות, שמביאין כח השורש לתוך ההעלם כמו שכתבתי 
במקום אחר. וכתיב החכם עיניו בראשו, גם כן הפירוש כנ"ל 
מתדבק תמיד בשורש וכח הראשית וההתחלה של כל דבר 
והוא כח חיות השם יתברך כנ"ל, וכן כתיב שאו מרום עיניכם 
ומתנגד  מרוחק  אף שנראה  דבר  אלה, שבכל  ברא  מי  וראו 
יתברך,  מהשם  רק  והחיות  כח  באמת  אעפ"כ  להקדושה 
וזהו שאי' במדרש מי יתן טהור מטמא כו' שעל ידי הביטול 
להשורש יוכל לטהר עצמו אף שנטמא, וזה על ידי תשובה 
אצלו  ומברר  באתי  מאין  ומתיישב  לשורשו  לחזור  שרוצה 
ידי  על  להשורש  עצמו  ומבטל  יתברך,  מהשם  החיות  שכל 
וזהו שכתוב מי ברא אלה, אף  זה נדחה כל הטומאה כנ"ל, 
שנראה נפרד ומתפשט לעניני עולם הזה וגשמיות, עם כל זה 
באמת מי ברא אלה, גם כן רק מהשם יתברך ויחידתו רק שכן 

רצונו שיהיה נסתר כנ"ל.

בזוהר הקדוש פירש לתרץ הקושיא והסתירה מה שבמקום אחד כתוב חקת התורה, ולפעמים כתיב ְוזֹאת 

ַהּתוָֹרה, ופירש שחקת היא תורה שבעל פה שהיא בחינת חוקת ל' חקיקה כי היא חקיקה בפה אדם, וכמו 

התורה  שגוף  ומבאר השפת אמת  אותיות התורה חקקם הקב"ה בפה האדם   .  יצירה שכ"ב  שאיתא בספר 

     וז"ל הזוה"ק )קעט ע"ב ריש פרשת חוקת(, וידבר כו' זאת חקת התורה כו' רבי יוסי פתח וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל, 

תא חזי מלין דאוריתא קדישין אינון עלאין אינון מתיקין אינון כמה דכתיב הנחמדים מזהב ומפז רב ומתוקים מדבש וגו'. מאן דאשתדל 

באורייתא כאילו קאים כל יומא על טורא דסיני וקביל אורייתא, הדא הוא דכתיב היום הזה נהיית לעם, והא אוקמוה חברייא.

כתיב הכא זאת חקת התורה, וכתיב וזאת התורה, מה בין האי להאי, אלא רזא עלאה הוא והכי אוליפנא, וזאת התורה לאחזאה 

כלא ביחודא חד, ולאכללא כנסת ישראל בקב"ה, לאשתכחא כלא חד, בגיני כך וזאת התורה אאי תוספת וא"ו, אלא הא אתמר לאחזאה 

דכלא חד, בלא פרודא, וזאת כלל ופרט כחדא, דכר ונוקבא ובגין כך וזאת התורה ודאי אבל זאת בלא תוספת וא"ו חקת התורה ודאי 

ולא התורה דינא דאורייתא גזירה דאורייתא.

]בלה"ק: הזוה"ק מקשה למה כתיב במקום אחד ו' זאת חקת התורה, שאמר ובמקום אחר אמר וזאת התורה, ותי' דמכוין להראות 

כי הכל ביחוד אחד, וליחד כנסת ישראל היא המלכות הנקראת "זאת" בקוב"ה, להראות שכולם אחד, בלי פירוד. ולכן אמר "וזאת", 

כאשר הזכר והנוק' כאחד )דהיינו הדכר הוא התורה שבכתב שהיא בחינת דכר קוב"ה שמשפיעה לתורה שבעל פה והנוק' כנסת 

ישראל שמפרשת ומקיימת את תורה שבכתב(, אזי זאת התורה, וזאת בלי הוא"ו מורה על תורה בעל פה שהיא נקראת חקת, ומפרש 

השפת אמת בהמשך דבריו על שם שהיא חוקקת את התורה בלב האדם. 

התורה שבעל 
פה נקראת חוקת 
על שם שחוקקת 

התורה בעומק 
הלב והמעשים
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]שבכתב דהיינו עצמות התורה היא  למעלה מהשגת אדם, וכתיב בתורה שבכתב )דברים ד, מד( ְוזֹאת ַהּתוָֹרה 

ָרֵאל, דל' 'לפני' משמע שאינם יכולים להשיג את התורה עצמה, דעצם התורה  ֵני ִישְׂ ה ִלְפֵני בְּ ם משֶׁ ר שָׂ ֲאשֶׁ

דהיינו התורה שבע"פ החקיקה בלב האדם ובמעשיו, שכל מה  וחקת  היא למעלה מהשגת אדם ושכלו, 

שעושה הוא מתוך חקיקה זו.

ָנה כו' שדברי תורה  ר ַמתָּ ְדבָּ ֲענָֹתם ּוִממִּ ִמשְׁ ְמחֵֹקק בְּ וכן שמעתי מאא"ז מו"ר ז"ל פירוש )במדבר כא, יט( בִּ

שני  דיש  התורה,  חוקת  זאת  עה"פ  בפרשייתנו  התניא  להבעל  תורה  בלקוטי  כדאי'  האדם,  בגוף  נחקקים 

אופנים שבתורה, האחד בכתיבה שאז הדיו הוא דבר נוסף על הקלף, והשני הוא אותיות החקיקה והיא בחינת 

התורה כפי שחקוקה בלבו של האדם בעומק הלב,  וזה ענין תורה שבעל פה, להמשיך הארת התורה לכל 

מעשה בפרטות. "מלכות – פה, תורה שבעל פה קרינן לה", דהיינו שהפה יש בו שורש המלכות מפני שעל 

ידו הנהגת העולם, ולכן עבודת האדם היא שהתורה בעל פה תנהיג את כל מעשיו הפרטיים, ולכן נקראת בל' 

תורה שבעל פה, אבל תורה שבכתב ההארה אינה יכולה להתגלות מעצמה כי היא למעלה מגילוי, ונתגלית רק 

על ידי תורה שבעל פה שמבארת אותה.

כי בודאי בכל דבר יש הארה מהתורה שהרי באורייתא ברא קוב"ה עלמא, וגם כל העולם כולו קרוי 

בשם דבר מלשון "דבר אחד לדור" – מנהיג, על שם שגנוזים בו עשרת הדברות שעל ידם הנהגת העולם, וזו 

היא עבודתינו כידוע, לגלות את העשרה מאמרות שעל ידם הנהגת הבריאה ולגלות את שורשם האמיתי שהוא 

רואין את הארת התורה  אין  ניכר,  ואינו  רק שנגנז  בגלוי,  ידם  עשרת הדברות שתהיה הנהגת העולם על 

שקיימת בכל דבר והיא החיות של כל דבר, וצריכין למצוא הארת התורה הגנוזה במעשה בראשית היא 

הנשמה של כל הבריאה, כי כבר בריאת העולם התמידית היא על ידי התורה, כמו שמפרש השפת אמת    על 

אומרנו "המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית", דטובו היא התורה הקדושה, שעל ידה מחדש את 

העולם תמיד, שהרי אין טוב אלא תורה, והארה זו צריכין אנו למצוא, כי היא גנוזה במעשה בראשית, - ראשית 

בחינת  עד  הנבראים  כל  את  הקדושה שמחיה  התורה  שהיא  יתברך  חכמתו  תחיה'  ה'חכמה  היא  חכמה  מל' 

ה'מעשה'. ]וזו היא פעולת התורה שבעל פה, לגלות את הארת התורה שכבר בכל דבר(. ופירוש חקת כמו 

שתהיה תורה דיליה, הפירוש להיות נקבע בגוף האדם ידיעת התורה,  שאיתא עשה 'תורתך' קבע, 

בחינת דעת שעליה נאמר ובדעת חדרים ימלאו כו', שידיעת התורה נחקקת באדם בעומק כיתד שלא תמוט, 

כמו יתד שחקוק בעומק הכותל, וזה הוא הציוי לחקוק בקרבנו בעומק את דעת התורה.

פרשת וירא תרמ"ג: במדרש המכסה אני כו' אפילו הלכה שהקב"ה מחדש בכל יום נגלה לו. נראה דדריש אשר אני עושה לשון הוה.      

וכתיב התם השמים החדשים הארץ החדשה אשר אני עושה. עיין בזוה"ק בהקדמה שהוא שמים חדשים הנעשים ע"י חידושי תורה. 

ובאמת ע"ז נאמר מחדש בטובו בכל יום מעשה בראשית. עושה לשון הוה.

התורה חקוקה 
בבריאה
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הוא,  הלשון  דיוק  עראי",  ומלאכתן  קבע  תורתן  עשו  ראשונים  "חסידים  לה:(  )ברכות  בגמרא  ואיתא 

היה  שזה  במלאכה   - שבה  התורה  בחלק  דבוקים  היו  לפרנסתם  לעסוק  צריכים  כשהיו  "מלאכתן"  שאפילו 

העיקר, וכמאמר הבעל התניא עה"פ יגיע כפיך כי תאכל כו' אשריך בעולם הזה וטוב לך בעולם הבא, שאם 

תעסוק במלאכה רק באופן של "יגיע כפיך", שהאדם מתייגע רק בחיצוניות ובכפות ידיו, אבל אין משקיע דעתו 

ומחשבתו לזה, אז "אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא", כי מלאכה כזאת הנעשית כשהמחשבה דבוקה 

תמיד בקב"ה חוקקת את הדביקות בגוף המלאכה ובמעשי העולם, "זה וזה נתקיימו בידן", נראה הפירוש 

שגם בכל מלאכה שעשו היה העיקר הלימוד שמכל דבר יש לאדם ללמוד רצון השם יתברך, שבאותו 

דבר.

ומי שעושה הכל לשם שמים כלומר ללמוד מאותו מעשה שעושה איזה לימוד לרצון השם יתברך ולתורתו 

הקדושה וליראת שמים בדביקות יוכל למצוא הארת התורה כנ"ל הטמונה בבריאה, וזהו שאמר "תורתן" 

להיות על פי התורה נקראת תורת האדם, כמו  מתקיימת בידם, כי היגיעה במעשה גשמיי היא כדי 

שכתב רש"י תהילים א' משעמל בה נקראת תורתו כו'. שבאופן זה שעומל בה ]ומכניס בה עצמות נפשו  

היא מתיחדת עם האדם הלומד ונעשים לאחדים ממש מכל צד ופינה. 

וזהו שאמר שהחסידים הראשונים שאפילו בשעת מלאכתן היה הקביעות ועיקר מעשיהם בחינת 'תורתן' 

וגוף המלאכה היה עראי וטפל כנ"ל, לכל יהודי יש שייכות לכל הסובב אותו, כי חלקי הנשמה מתפשטים 

ם  גַּ ְרֵעִבים  קז, ה(  )תהילים  הבעל שם טוב הק' על הפסוק  וכמאמר  ובגדיו,  בכל מה שמשמש אותו, במאכליו 

ף, שחלק מהנפש של כל אדם ואדם מתלבש במאכלים ומשקים הקשורים לשורש  ְתַעטָּ ֶהם תִּ ם בָּ ְצֵמִאים ַנְפשָׁ

נשמתו, ולכן הוא מתאוה להם   , ועוד פירש שיש במאכל חלק נפש דהיינו חלק התורה המחיה אותו, ושני 

הפירושים תואמים זה לזה, עכ"פ כשאדם מתנהג כראוי במאכליו ולבושיו וכל הסובב אותו וכל מעשיו הרי 

הוא מגלה בהם את חלק התורה שבהם   .- וממילא שהיה תורתן עיקר, נמשך גם הגשמיות שמלאכתן אחר 

השורש שהיא התורה הגנוזה במעשה בראשית.

סידורו של שבת )ח"א השורש החמישי ענף ג(: כי ידוע שכל מאכל אשר יאכל לכל נפש אדם, הנה הכל נעשה בהשגחה פרטית מאת      

הבורא עולם ב"ה שיזדמן זה המאכל דווקא לזה האדם כי הוא השייך לשורש נשמתו פי' שהחיות הרוחניות שבאוכל הלז הוא משורש 

הנשמה של אדם הזה. בדרך רעבים גם צמאים נפשם בהם תתעטף שכ' פירושו בשם האלהי הבעש"ט זלה"ה. כלומר שלאדם נדמה 

שהוא רעב ללחם זה וצמא למים וע"כ מתאוה לאכול. והאמת הוא שנפשם בהם תתעטף פי' שנפש האדם הזה מעוטף ומשוקע באוכל 

הלז ועל כן מתאוה לאוכלו בכדי להשלים נפשו ע"י אכילה ושתיה זו כמו שכתבתי לעיל בשם האר"י שהנשמה היא הנהנה מרוחניות 

המאכל כידוע. 

קדושת יום טוב פרשת נח: ידוע מה שכתב האר"י ז"ל )לקוטי תורה עקב( כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם כי על כל מוצא פי ה'      

וגו' )עקב ח ג(, דר"ל שאל יחשוב האדם כי עיקר החיות בנפש האדם היא רק במה שאוכל מכל האוכל אשר יאכל, ושותה והולך אחר 

שרירות לבו, כי אדרבה העיקר החיות היא רק במה שמוציא מן האוכל את הניצוצות הקדושות אשר יש בו, וזה לא על הלחם לבדו 

יחיה האדם, כי על כל מוצא פי ה', ר"ל מה שמוציא מן המאכל את הניצוצים הקדושים:

ובזה פירש הבעל שם טוב ז"ל רעבים גם צמאים נפשם בהם תתעטף )תהלים קז ה(, ר"ל כי באמת היה כח ביד הקב"ה לברוא את 

העולם ואת כל הנבראים הנמצאים באופן זה שלא יצטרכו לשום מזון ומחיה, אבל הכל עשה יפה בחכמתו, מחמת הנצרך להוציא 

שתהיה המלאכה 
עראי לתורה 

שבתוכה

על ידי עשיה 
בדביקות יכול 

להתדבק 
בהשורש

עיקר המלאכה 
היה להדבק 

בחיות התורה 
שבה
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כח  שמביאין  מאמרות,  בעשרה  שנברא  העולם  מקיימין  שהצדיקים  א(  ה,  )אבות  ז"ל  שכתבו  וכמו 

השורש לתוך ההעלם הם מביאים ה'דבריו חיים וקיימים' את הדבר ה' בתוך ההעלם וההסתר, ומסירין את 

והוא  ה'אמרה' של חלוק, מהעשרה 'מאמרות' ומגלים את כח התורה שבהם, כמו שכתבתי במקום אחר. 

בשפ"א תרל"א )ד"ה במדרש(, מבאר שם שעל כן נקרא העולם בשם זה, על שם העלם והסתר "כמ"ש אא"ז ז"ל 

שכבוד ה' נעלם ונתכסה בזה העולם, ועל ידי הצדיק מתקיים העולם, שעולה להפנימיות, וזהו שאמר במשנה 

שמקיימין העולם שנברא בעשרה מאמרות שמעלים העולם מכל הפנימיות שהם העשרה מאמרות, שהדעת 

והמעשה אחד הוא שלימות האדם", והמבואר שם שהזמן הוא נברא וכל זמן יש לו הסתר אחר והתכלית הוא 

שיאיר את אור הפנימיות בתוך ההסתר.

וכח הראשית  כנ"ל מתדבק תמיד בשורש  כן הפירוש  גם  רֹׁאשוׁ,  בְּ ֵעיָניו  ֶהָחָכם  יד(  ה,  )קהלת  וכתיב 

 – בראשו  תמיד  שהיא  החכמה  שמתוך  הפנימית  ההסתכלות  על  רומז  'עיניו'  כי  דבר  כל  של  וההתחלה 

הבעל התניא איזהו חכם הרואה את  וע"ד מאמרו של  ה',  יראת  ב'ראשית' של כל דבר הוא הראשית חכמה 

כתיב  וכן  כנ"ל,  יתברך  השם  חיות  כח  והוא  יתברך,  ה'  פי  מרוח  שנולד  איך  דבר  בכל  שרואה  הנולד, 

ה, שבכל דבר אף שנראה מרוחק ומתנגד להקדושה  אּו ָמרוֹם ֵעיֵניֶכם ּוְראּו ִמי ָבָרא ֵאלֶּ )ישעיה מ, כו( שְׂ

אעפ"כ באמת כח והחיות רק מהשם יתברך. ]וראיה זו מתגלית דווקא ב"שאו עיניכם", שמגביהים הראיה 

ומסתכלים על הראשית שבו והכח המחיה אותו .

ֵמא  ן ָטהוֹר ִמטָּ וזהו שכתוב במדרש )במדבר רבה יט א( זאת חוקת התורה, זה שאמר הכתוב )איוב יד, ד( ִמי ִיתֵּ

כו'לֹא ֶאָחד זה אברהם מתרח, חזקיהו כו' עולם הבא מעולם הזה, מי עשה כן מי ציוה כן מי גזר כן, לא יחידו 

יתן טהור –  יוכל לטהר עצמו אף שנטמא, מי  ידי הביטול להשורש  שעל  של עולם"? עיי"ש דבה"ק. 

מטמא, אע"פ שהאדם כבר היה טמא, הוא חוזר ומתדבק ביחידו של עולם על ידי שהוא רואה בשכלו את כח 

הראשית שבכל דבר, וממילא הוא מעלה את כל הכוחות הנפש שלו למעלה מהתלבשות בעולם והוא מביא 

אותם לבחינת יחידו של עולם, וזה על ידי תשובה שרוצה לחזור לשורשו כלומר לחלק האלקות שיש בו 

עצמו, ומתיישב מאין באתי כמאמר המשנה הסתכל בשלושה דברים כו' מאין באת, ופירשו בספה"ק שעליך 

להתבונן בזה שאתה בא מהאין – האין סוף שאינו מושג, ומברר אצלו שכל החיות מהשם יתברך, כי הוא 

יש – מאין )השי"ת שאינו מושג ונקרא אי"ן(, ומבטל עצמו להשורש על ידי זה נדחה כל הטומאה כנ"ל.

מן המאכל את הניצוץ הקדוש אשר בו, וזה באפשרי ע"י אכילת האדם איש הישראלי, האוכל זה המאכל על מנת שילך בכח האכילה 

לעבוד את השי"ת ומכוין בה לשם שמים, שאז מוציא ממאכלו וממשקהו את הניצוץ הקדוש שיש בתוכו, שע"ז היה רצונו יתברך 

בעת הבריאה. וז"ש רעבים גם צמאים, שמשום זה הוצרך הקב"ה לברוא את העולם באופן שיהיה רעבים גם צמאים, כדי שנפשם 

בהם תתעטף, ר"ל שנפשם נתעטף בהמאכל ע"י הניצוץ הקדוש שיש בתוכו, וזהו רצון הבורא יתברך ע"י אכילת אדם. א"כ לפי זה כל 

עיקר הענין מה שצריך האדם להחיות את נפשו באכילה, הוא רק כדי להוציא מן המאכל הניצוץ הקדוש, כי בלא זה מוטב היה שלא 

יצטרכו לאכילה כלל:

להתדבק בכח 
הראשית והחכמה 
שבכל דבר

הביטול להשורש 
הוא גורם הטהרה
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בבחינה  גם  וגשמיות,  הזה  עולם  לעניני  ומתפשט  נפרד  שנראה  אף  ה",  ֵאלֶּ ָבָרא  "ִמי  שכתוב  וזהו 

הנקראת אלה שהיא לשון התפרדות ככתוב "אלה אלהיך ישראל" הענין של התפרדות שהוא היפך הקדושה, 

עם כל זה באמת מי ברא אלה, שהכל הוא מיחידו של עולם, גם כן רק מהשם יתברך ויחידתו כקושיא 

שהקשו הפילוסופים כיון שהקב"ה הוא אחדות הגמור איך יכול להיות שיהיו ממנו פעולות ומעשים נפרדים, 

ומת' החכם דבכל המעשים יש גם כן האחדות יחידו של עולם, רק שכן רצונו שיהיה נסתר כנ"ל. ]ועל זה 

מרמז הלשון מי שהוא בלשון נסתר .
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חוקת תרמ"ח

מלחמה לשם שמים מביאה למנוחה

השירה, עלי באר ענו לה דחז"ל דרשו את והב בסופה בענין 
לוחם  שהאדם  ה'  מלחמות  בכל  כי  בסופה,  אהבה 
עם הסטרא אחרא לשם שמים, זוכה אחר כך למנוחה. והוא 
עבודה  בחינת  שהם  המעשה,  ימי  אחר  השבת  מנוחת  ענין 
ובשבת  אחרא,  הסטרא  מתערובת  האמת  לברר  ומלחמה, 
לקבלת  הכנה  ה'  מלחמת  במצרים  היה  וכן  בסופה.  אהבה 
התורה, כדאיתא במדרש שמות ג' מתנות טובות נתן הקב"ה 

לבני ישראל וכולם על ידי יסורים.

אהבה ויסורי  ונתקיים  ישראל,  לארץ  הכנה  היו  המדבר 
ים  בקריעת  השירה  שהיה  כמו  השירה  בזו  בסופה 
סוף אחר גלות מצרים ושירת הים היה הכנה לתורה שבכתב 
זו  ושירה  השמים.  מן  ולחם  תורה  ע"ה  רבינו  משה  בחינת 
הכנה לתורה שבעל פה שנקראת באר, והיא בחינת התורה 
שנמצא בתחתונים. שיש תורה שזוכין להמשיך מן השמים, 

ויש שזוכין למצוא תורה הגנוזה למטה, וזה חפירת הבאר על 
ידי יגיעה ומלחמה עם הסטרא אחרא, ובסופה כתיב עלי באר 

אחר שנתעורר בחינת הקדושה הגנוזה.

זו כמו שכתוב חפרוה כו' ויש  לכל בני ישראל חלק בבאר 
כדאיתא  השפלים  דורות  הוא  במשענותם  כו'.  כרוה 

בגמ' בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה.

קודש מתעורר כל הג' מתנות, מן באר ענני הכבוד, ובשבת 
הוא  קודש  שבת  בליל  כי  בשבת.  סעודות  ג'  והם 
חקל תפוחין, וכתיב והנה באר בשדה כמו שאמרו חז"ל פי 
הבאר נברא בערב שבת בין השמשות, וביומא דשבתא ישמח 
משה הוא בחינת לחם מן השמים, ובמנחה בחינת ענני כבוד 
אותם  מקיפין  עננים  שהיו  קצוות  הששה  כל  כוללים  שהם 

המן מן השמים, ובאר מן הארץ, ועננים באמצע.

יָרה ַהּזֹאת ֲעִלי ְבֵאר ֱענּו ָלּה )במדבר כא, יז(. דחז"ל דרשו )קידושין ל:(  ָרֵאל ֶאת ַהשִּׁ יר ִישְׂ בענין השירה, ָאז ָישִׁ

ואומר כחצים ביד גבור כן בני הנעורים ואומר חצי גבור שנונים, ואומר חציך שנונים עמים תחתיך יפלו, ואומר 

אשרי הגבר אשר מלא את אשפתו מהם לא יבושו כי ידברו את אויבים בשער. מאי את אויבים בשער, אמר רבי 

חייא בר אבא אפי' האב ובנו הרב ותלמידו שעוסקין בתורה בשער אחד נעשים אויבים זה את זה, ואינם זזים 

סּוָפה אל תקרי בסופה אלא בסופה  משם עד שנעשים אוהבים זה את זה שנאמר )במדבר כא, יד( ֶאת ָוֵהב בְּ

עכ"ל, אהבה בסופה, כי בכל מלחמות ה' שהאדם לוחם עם הסטרא אחרא לשם שמים, כי הסט"א אינו 

מניח לו לאדם לעשות רצון ה' הן בסור מרע והן בעשה טוב, והאדם שנלחם עמו לשם שמים, זוכה אחר כך 

למנוחה. היינו שאין זה דווקא בדוגמא הנ"ל של האב עם בנו אלא אף עם היצר, כמו שדרשו חז"ל על הפסוק 

ברצות ה' דרכי איש גם אויביו ישלים עמו, שאפילו מי שהוא באמת אויב משלים עמו. 

והוא ענין מנוחת השבת אחר ימי המעשה, שהם בחינת עבודה ומלחמה, לברר האמת מתערובת 

הסטרא אחרא, שבתוך האדם, והן בסור מרע לקחת את גם הענינים הגשמיים שהן מקליפת הנוגה ולהעלות 

על ידי שעושים אותם לשם שמים, והן שיברר את האמת דהיינו את ה"אין אמת אלא תורה" בתורה ומצוות, 

שהשטן מנסה להכניס בתוך קיום התו"מ תערובות רע, ועל ידי שהאדם מתגבר עליו אז הוא מברר את התערובת 

מהסט"א, ושני דברים אלו תלויים זה בזה, שככל שהאדם עובד את השם לשם שמים בגשמיות, הוא זוכה שעצם 

העבודת השם כפשוטה תהיה נקיה יותר כלומר בפחות פניות, פחות מחשבות זרות, ופחות מלחמות. וכן אי' 

ימי המעשה 
הם ימי מלחמת 
שמים והשבת 
היא מנוחה 
שאחריה
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בשפ"א עצמו ועוד ספה"ק, ובשבת אהבה בסופה. כמו שאומרים "מנוחת אהבה ונדבה", לא מנוחה מתוך 

מלחמה, הן בתוך המלחמה והן לאחר שניצחו, שעכ"פ אופן המנוחה עצמו הוא שנראה מתוכו שהיו במלחמה, 

אבל מנוחת שבת אינה כן אלא "אהבה ונדבה". 

ואי' בנוע"א שיש ב' בחינות עבודה אהבה ויראה, והיראה צריכה להיות יראה שמתוך אהבה, דהיינו שהאדם 

ירא מלחטוא לפניו ית"ש מחמת האהבה שאוהבו וירא איך יחטא ויפריד אהבתו למלך, ובזה מפרש הנוע"א את 

הפסוק "וכיראתך עברתך", שכמו שבבורא לא שייך כמובן שירא מאיזה דבר רק יש לו יראה מדבר אחד שהאדם 

לא יחטא, מפני האהבה שהוא אוהבו ואינו רוצה שיפרד ממנו, וכן היא אותה היראה שאוהב את השי"ת יראה 

מתוך אהבה, זו היא הכוונה יראתך עברתך, שהעונש היא גם מאותו הטעם עצמו להיטיבו באחריתו. וזו היא 

היראה מתוך אהבה שיש בימות החול, והיא היראה המתנוצצת מתוך אהבה של שבת )ס'שיינט אריין פון דער 

אהבה פון שבת(, ויש גם ה"סופה" האהבה של שבת עצמה שהיא כולה אהבה זכה, עי"ש דבריו הק' והבוערים 

כגחלי אש   .

וכן היה במצרים מלחמת ה' הכנה לקבלת התורה, כדאיתא "כי ה' נלחם להם במצרים" כל תכלית ירידת 

ישראל למצרים והמלחמה שנלחם ה' במצרים בעשרת המכות ובקריעת ים סוף, כל זה היה מלחמת ה' בסט"א 

וזה היה הכנה לקבלת התורה, כדאיתא במדרש שמות )רבה א' א'( "ואוהבו שחרו מוסר זה הקב"ה על שאהב 

את ישראל, דכתיב )מלאכי א, ב( אהבתי אתכם אמר ה' שהוא מרדה אותם ביסורים, אתה מוצא ג' מתנות טובות 

נתן הקב"ה לבני ישראל וכולם על ידי יסורים, התורה וארץ ישראל וחיי העולם הבא תורה דכתיב אשרי 

הגבר אשר תיסרנו י-ה ומתורתך תלמדנו, א"י דכתיב )דברים ה( כי ידעת עם לבבך כי כאשר מיסר איש את בנו 

ה' אלקיך מיסרך, מה כתיב אחריו, כי ה' אלקיך מביאך אל ארץ טובה, עוה"ב דכתיב )משלי ו( כי נר מצוה ותורה 

זלה"ק )פרשת ויגש ד"ה ויגש(: דהנה הבורא ברוך הוא אין שייך בו שום יראה, רק היראה הזאת יש לו להשם יתעלה שמתיירא שלא      

יחטא האדם מחמת אהבתו שאוהב את האדם להטיבו באחריתו כי דרכו יתברך להטיב לכל ברואיו ולכן מתירא שלא יחטא. ונמצא 

יראת הבורא ברוך הוא היא יראה מתוך אהבה וכן העונש שמעניש לאדם הוא גם כן מחמת שרוצה להטיבו באחריתו. הוא מצרפו 

ביסורין בעולם הזה כדי שיוכל לקבל הטוב לעולם הבא וזהו וכיראתך עברתך פירוש כמו שהיראה שלך היא מתוך אהבת האדם כן 

עברתך שאתה מעניש לאדם הוא גם כן מחמת אהבה להטיבו באחריתו. למנות ימינו כן הודע. כי האדם צריך לדבק במדותיו יתברך 

כמו שהשם יתברך יראתו מתוך אהבה, כן האדם צריך להיות ירא כזו מחמת אהבת הבורא יתעלה שיעלה מורא על ראשו לחטוא 

מחמת אהבה שאוהב להבורא ברוך הוא, והאיך יחטא ויפריד אהבתו ממנו חלילה כי השורש הדבר הוא שיראה אין שייך אלא ממה 

שעיניו רואות. אבל ממה שאינו נראה אין שייך יראה כי ממה מתירא אבל אהבה היא בלב ובלב יכול לצייר עצמו אפילו דבר שאינו 

נראה כלל ולכן הבורא ברוך הוא הוא בוודאי הרואה ואינו נראה וצריך האדם לצייר בלבו את גודל ממשלתו ונוראותיו ונפלאותיו 

יתברך ועל ידי זה יבא לו אהבה רבה בלבו להבורא יתברך. ומה גם שבמחשבה יכול האדם להשיג השגות גדולות לאין קץ כי המחשבה 

היא גם כן אין סוף. ואם כן צריך האדם לקשר עצמו בעבותות אהבה ומתוך אהבה יהיה לו היראה לחטוא חלילה פן יפריד אהבה 

חלילה. וזהו פירוש את שבתותי תשמורו, ולכאורה היה לו לומר את שבתותי תשמורו מה זה כפל התווי"ן. ונראה כי השבת הוא רק 

אהבה והאדם צריך לקשר ימי החול בשבת כי ימי החול הם יראה וכתבנו שהיראה צריכה להיות מתוך אהבה. ולכן מטעם זה אנו מונים 

ימי החול על ידי השבת היום יום ראשון בשבת וכן כל יום ויום כדי לקשר השבת בימי החול שגם בימי החול יהיה אהבה ויהיה יראה 

מתוך אהבה. וכשהיראה היא מתוך אהבה אזי גם ימי החול נקראים שבת כי הם גם כן מדרגות אהבה. אבל אינם כמו השבת עצמו כי 

השבת הוא רק אהבה לבד אבל ימי החול הם יראה מחמת אהבה וזה נקרא מקצת שבת.

עבודת ימות 
החול – היראה 
שמתוך האהבה

מצרים היה 
זמן מלחמת ה' 

בסט"א והקבלת 
התורה היא 

המנוחה שאחריה
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אור )ודרך חיים תוכחות מוסר(, וכל המייסר את בנו מוסיף עליו אהבה כו', שנאמר )משלי כ"ט( ייסר בנך ויניחך 

ויתן מעדנים לנפשך ואומר )שם י"ט( יסר בנך כי יש תקוה".

ויסורי המדבר היו הכנה לארץ ישראל, ונתקיים "אהבה בסופה" בזו השירה של הבאר, כמו שהיה 

השירה בקריעת ים סוף אחר גלות מצרים נמצא שיסורי המדבר היו הכנה לארץ ישראל בבחי' המלחמה 

שלפני האהבה, ואת והב בסופה נתקיים שירה זו שירת הבאר, שכמו ששירת הים היה הכנה לתורה שבכתב, 

בכך שירת הבאר היתה הכנה לתורה שבע"פ.

וזהו - ושירת הים היה הכנה לתורה שבכתב ששירת הים היא בחי' מלכות, וכידוע ששירת הים היתה דווקא 

באותו זמן שהיה קריעת ים סוף והיה בבחינת סוף המדריגות, שהרי מתחילה במצרים היה הדעת בגלות ואע"פ 

שכשיצאו משם יצא גם הדעת מהגלות, מכל מקום גם אחר כך היתה עדיין מחיצה בין הלב והפה, וגם אחר כך 

כשכבר פעלו שהלב יתפעל מאור האלקות, עדיין לא היו בני ישראל כלי לשירה בפה, כי היתה עדיין מחיצה 

בין הלב והפה, והיינו בין המידות למלכות, ולכן היה מחיצה בים - סוף המדריגות, והם היו צריכים לבקוע בין 

המידות שמתחי' המדריגות "אצילות" בבחינת תורה שבכתב - עד "מלכות פה", שצריכים להודות לו ית', וזה 

היה אחר שכבר גמרו את כל העבודות האלו שאז יכלו לקבל תורה שבכתב, ואח"כ את ה"באר חפרוה שרים" 

התחתונים  של  השתוקקות  של  חוזר  אור  שהם  גבורות  בחי'  שהוא  למעלה  מלמטה  אותה  שחופרים  כבאר 

לשרשם, וכידוע שזה היה החילוק בין אברהם שהיה בחינת חסד שהכניס אורחים והאכילם והשקם לבין יצחק 

שהיתה עבודתו בחפירת בארות, בחינת משה רבינו ע"ה תורה ולחם מן השמים. ושירה זו הכנה לתורה 

שבעל פה שנקראת באר )ע"ח שער הארת המוחין פ"ו ופ"ז(, ]וטעם הדבר הוא מפני שהיא המבארת את התורה 

שבכתב )עבודת ישראל פ' חוקת( , והיא בחינת התורה שנמצא בתחתונים. אמנם למצוא בחינה זו של תורה 

שבע"פ צריך מקודם כל לחפור בבחי' ממטה למעלה ואז מוצא את התורה שקבועה בנפשו.

שיש תורה שזוכין להמשיך מן השמים, היא תורה שבכתב, ויש שזוכין למצוא תורה הגנוזה למטה, 

היא תורה שבע"פ, וזה חפירת הבאר על ידי יגיעה ומלחמה עם הסטרא אחרא, דהינו ממטה למעלה, 

שצריך בראשונה להסיר את כל הלכלוך והעפר שמסתי על אור התוה"ק, ובסופה כתיב עלי באר ענו לה, 

עולים  ומלחמה  יגיעה  הבחינה שאחר  והוא  עליה,  מלשון  הוא  ש"עלי"  כנ"ל  והיינו  כו'  הנחל  מתוך  ופרש"י 

ממטה למעלה, מכיון שמסלקים את כל המניעות, אל כל הדברים שמכסים ומסתירים על הבאר מים חיים, ואז 

הבאר נובע ממטה למעלה, שאע"פ שיש שורש של באר מים חיים, צריך לחפור כדי שילך ממטה למעלה, אחר 

שנתעורר בחינת הקדושה הגנוזה בתוך העפר ובתוך ההסתרות, ואז היא עולה ממטה למעלה.

יסורי המדבר היו 
הכנה למנוחה 
שבא"י כדוגמת 
מצרים לפני מתן 
תורה

השייכות בין 
שירת הים לשירת 
הבאר

תורה שבע"פ 
באה דווקא 
באערותא 
דלתתא כבאר
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רּוָה כו' ְנִדיֵבי ָהָעם  ִרים כָּ ֵאר ֲחָפרּוָה כו' שָׂ ויש לכל בני ישראל חלק בבאר זו כמו שכתוב )במדבר כא, יח( בְּ

ֲענָֹתם, הוא דורות השפלים, וכמבואר חפרוה שרים היינו הצדיקים, נדיבי העם היינו כל העם,  ִמשְׁ ְמחֵֹקק בְּ בִּ

ואז "במשענותם" דורות השפלים הזקוקים למשענת, באמונה פשוטה, כדאיתא בגמ' )מכות כ"ד.( בא חבקוק 

והעמידן על אחת שנאמר וצדיק באמונתו יחיה.

ובשבת קודש מתעורר כל הג' מתנות, ָמן באר ענני הכבוד, והם ג' סעודות בשבת. כי בליל שבת 

קודש הוא חקל תפוחין קדישין, שהוא פנימיות המלכות – תפארת שבמלכות, וכתיב )בראשית כט, ב( ַויְַּרא 

יצחק  והוא סעודת  בין השמשות  בערב שבת  נברא  הבאר  פי  חז"ל  כמו שאמרו  ֶדה,  שָּׂ בַּ ְבֵאר  ְוִהנֵּה 

יצחק לחפור בארות  נברא הבאר מפני שזו היא עבודתו של  ואז  יצחק לשוח בשדה" ,  "ויצא  ]שכתיב עליו 

ממטה למעלה. 

וביומא דשבתא ישמח משה במתנת חלקו, ]מתנה  הוא בחינת לחם מן השמים עתיקא קדישא, ובמנחה 

בחינת ענני כבוד שהם כוללים כל הששה קצוות שהיו עננים מקיפין אותם דהיינו זעיר אנפין, הָמן 

מן השמים מלמעלה למטה, ובאר מן הארץ ממטה למעלה, ועננים באמצע הוא מידת יעקב שהוא הבריח 

התיכון המבריח מן הקצה אל הקצה. יעזור השי"ת שנזכה לכל המתנות, ללחם מן השמים ולתורה חדשה מאתי 

תצא על ידי משיח צדקנו בב"א.

המעלה המיוחדת 
של ש"ק שיש 

בה כל שלושה 
המעלות
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חוקת תרמ"ח

המלחמה הרוחנית של משה עם עוג מלך הבשן

הרואה בענין  בגמרא  דאיתא  אותו  תירא  אל  עוג.  מלחמת 
אבן שביקש עוג לזרוק צריך לברך ע"ש עקר טורא 
וכמו שיש אתוון  בר תלתא. דאיתא אבנים נקראים אותיות 
דקדושה כן זה לעומת זה, ומאחר שנשבע ה' יתברך לג' אבות 
לתת לנו ארץ ישראל, כן והאבן גדולה על פי הבאר, כדאיתא 
במדרש יצה"ר נק' אבן והתורה נק' אבן כו'. כי כח היצר הרע 
הוא גם כן מגזירת עליון, כמו שאמרו חז"ל בפסוק הוא אמר 

ויהי, כן כתוב אבן אופל וצלמות.

היו סיחון ועוג שומרים ארץ כנעני, ומשה רבינו בזכות לכן 
ָגַבר אותם, כמו שכתוב אבנים שחקו מים, אם  התורה 
אבן הוא נימוח. וזהו אל תירא 'אות'ו. האות ורשימה שיש בו 

ועי' זוה"ק בידך נתתי, בכח התורה כנ"ל.

שרמזו חז"ל בפסוק שיני רשעים שברת, שהאבן נשבר וזהו 
מזה  עוד  כתבתי  אחר  ובמקום  ושיניו.  פיו  גם  ושבר 
שהיה בזה ישועה לכל הדורות לכן נתיירא בחיר שבנביאים 

וכאן קצרתי.

יָת ְלִסיחֹן  ר ָעשִׂ ֲאשֶׁ יָת ּלוֹ כַּ ל ַעּמוֹ ְוֶאת ַאְרצוֹ ְוָעשִׂ י אֹתוֹ ְוֶאת כָּ י ְבָיְדָך ָנַתתִּ יָרא אֹתוֹ כִּ בענין מלחמת עוג. ַאל תִּ

ּבוֹן )כא, לד(. דאיתא בגמרא הרואה אבן שביקש עוג לזרוק צריך לברך ע"ש  ֶחשְׁ ב בְּ ר יוֹשֵׁ ֶמֶלְך ָהֱאמִֹרי ֲאשֶׁ

במשנה )ברכות נ"ד.( הרואה מקום שנעשו בו נסים לישראל אומר ברוך שעשה נסים  עקר טורא בר תלתא. 

לאבותינו במקום הזה, ובגמ' אבן שבקש עוג מלך הבשן לזרוק על ישראל גמרא גמירי לה, אמר מחנה ישראל כמה 

הוי? תלתא פרסי. איזיל ואיעקר טורא בר תלתא פרסי ואישדי עלייהו ואיקטלינהו, )חשב בלבו, אעקור הר בן שלוש 

פרסאות ואזרוק עליהם וכך אהרגם(, אזל עקר טורא בר תלתא פרסי ואייתי על רישיה )הביא הר בן שלוש פרסאות ואחזו 

על ראשו(, ואייתי קודשא בריך הוא עליה קמצי ונקבוה ונחית בצואריה )והביא הקב"ה עליו נמלים שניקבו את ההר, 

וכך ירד ההר מראשו לצווארו(, הוה בעי למשלפה משכי שיניה להאי גיסא ולהאי גיסא ולא מצי למשלפה )וכאשר 

רצה להוציא ראשו מתוך ההר לא היה יכול, כיון שנכנסו שיניו ונתקעו בתוך ההר(, והיינו דכתיב שני רשעים שברת וכדר' 

שמעון בן לקיש דא"ר שמעון בן לקיש מאי דכתיב שני רשעים שברת אל תקרי שברת אלא שרבבת. משה כמה 

הוה עשר אמות שקיל נרגא בר עשר אמין שוור עשר אמין ומחייה בקרסוליה וקטליה. עכ"ל. ]ומבאר רבינו למה 

ירא משה מעוג ובמה היה כוחו גדול. 

דאיתא אבנים נקראים אותיות )ספר יצירה פי"ד מי"ב( וז"ל "ומשני האבנים בונים שתי בתים, ומארבע שמונה, 

עד שאין הפה יכול לדבר והמוח לחשוב", וכמו שיש אתוון דקדושה כן זה לעומת זה בצד הסט"א יש 

אבנים דקליפה, ומאחר שנשבע ה' יתברך לג' אבות לתת לנו ארץ ישראל, כן ]היתה ההתגברות של 

ה ֶעְדֵרי  לשָׁ ם שְׁ ֶדה ְוִהנֵּה שָׁ שָּׂ ה'לעומת זה' של הסטרא אחרא שחשקו בא"י, וזה נרמז בפסוק  ַויְַּרא ְוִהנֵּה ְבֵאר בַּ

ֵאר, )בראשית כ"ט ב'(, כדאיתא  י ַהבְּ דָֹלה ַעל פִּ ְוָהֶאֶבן גְּ קּו ָהֲעָדִרים  ֵאר ַהִהוא ַישְׁ י ִמן ַהבְּ צֹאן רְֹבִצים ָעֶליָה כִּ

במדרש )ויק"ר ל"ה, ה( כדאיתא במדרש יצה"ר נקרא אבן והתורה נקרא אבן כו'. תורה קרויה אבן שנאמר 

ואת לוחות האבן והתורה והמצוה, יצר הרע קרוי אבן דכתיב והסירותי את לב האבן מבשרכם, תורה אבן ויצר 

הרע אבן, תורה תשבור את לב האבן שבאדם. 

האבן יש לו ב' 
משמעויות
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כי כח היצר הרע הוא גם כן מגזירת עליון, ולכן מדמה המדרש תורה ויצר הרע זה לזה, כי שניהם מאותו 

י הּוא ָאַמר ַויִֶּהי  כח עליון, כמו שאמרו חז"ל )שבת קנ"ב.( בפסוק אמר רב כהנא, מאי דכתיב )תהילים לג, ט( כִּ

זו אשה הּוא ִצוָּה ַויֲַּעמֹד, אלו בנים. תנא אשה חמת מלא צואה ופיה מלא דם והכל רצין אחריה, ופירש רש"י 

)ד"ה זו אשה( אם לא על פי גזרת המלך לא היתה ראויה להתאוות לה שהיא כחמת מלאה מיאוס והכל רצים 

אחריה, וכן כתוב )איוב כח, ג( ֶאֶבן אֶֹפל ְוַצְלָמֶות.

וחוזר לענין ראשון לכן היו סיחון ועוג שומרים ארץ כנעני, היינו שסיחון ועוג היו בבחינת "והאבן על פי 

הבאר", בבחי' שני האבנים שהם תורה ויצר הרע, שכל אחד שומר על השני, שהרי גם יצר הרע הוא בבחי' 

שומר, שמלבד היותו קליפה המכסה על הפרי הוא גם שומר ומגין על הפרי, ולאחר שיגמר הפרי ויפרידוהו 

מהקליפה אז יראו הכל למפרע את התועלת שנסתבבה על ידי הקליפה, וכן הוא היצר הרע שיש בו גם תועלת 

וחיות בכך שהוא שומר על הניצוץ דקדושה אשר בו עד אשר יגיע הזמן להוציא יקר מזולל ולהעלותו לקדושה, 

וגם בארץ כנען ענין זה שהיא היתה ביד הסט"א והם שמרו עליה ]ובנאוה עד שבאו ישראל וירשום , ומשה 

רבינו בזכות התורה ָגַבר אותם ]שהתגבר על כוחם שהיה מכח החלק הניצוץ דקדושה אשר בהם, להכניעם 

ֲחקּו ַמִים אבנים נשחקו על ידי מים, וכמ"ש הגמ' )קידושין ל:(  תחת ידו , כמו שכתוב )איוב יד, יט( ֲאָבִנים שָׁ

תנא דבי ר' ישמעאל בני אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש, אם אבן הוא נימוח ואם ברזל הוא מתפוצץ, 

שנאמר הלא כה דברי כאש נאם ה', וכפטיש יפוצץ סלע אם אבן הוא נימוח שנאמר )ישעיה נה, א( הוי כל צמא 

לכו למים, ואומר )איוב יד יט( אבנים שחקו מים.

וזהו אל תירא 'אות'ו. האות ורשימה שיש בו וכדאי' בזוה"ק )ח"ג קפ"ד.( שהיה בו בעוג אות ברית קודש 

על ידי אברהם ויצחק   , ועי' זוה"ק בידך נתתי, בכח התורה, כנ"ל. ]שבכח התורה יכול היה משה להעלות 

את ניצוצות הקדושה שהם אותיות התורה – הכלים הנשברים שהיו שבויים בנפש עוג, וכידוע שהכלים הם 

זלה"ק )ח"ג קפד, א(: תא חזי, כתיב ויאמר הוי"ה אל משה אל תירא אותו, תרין אותו אינון שלימין באורייתא, בתרין ווי"ן, חד דא, וחד      

)דברים כב ב( עד דרוש אחיך אותו, מאי טעמא, בגין דאינון אות ממש, עד דרוש אחיך )אחיך ממש( אותו, דבעי לפרשא ההוא אות 

דההוא אבידה:

אוף הכא דין אותו, דא עוג דאתדבק באברהם, ומאנשי ביתיה הוה, וכד אתגזר אברהם, מה כתיב וכל אנשי ביתו וגו', דא עוג דאתגזר 

עמיה, וקביל האי את קדישא, כיון דחמא עוג דישראל מקרבין גביה, אמר הא ודאי אנא אקדימנא זכותא דקאים לון, ודא שוי לקבליה:

ביה שעתא דחיל משה, היך יכיל לאעקרא רשימא דרשים אברהם, אמר ודאי הא ימינא דילי מית, דהא ימינא בעיא להאי, אי נימא 

הא אלעזר, ימינא דסיהרא הוא ולא דילי, והאי את לימינא הוא, דאברהם לימינא הוא:

מיד אמר קודשא בריך הוא, אל תירא אותו, ולא תדחל לההוא אות דיליה, ואפילו לימינא לא אצטריך, כי בידך נתתי, שמאלא 

דילך יעקר ליה מעלמא, דהא הוא פגים רשימא דיליה, ומאן דפגים להאי את, אתחזי לאתעקרא מעלמא, כל שכן שמאלא דילך דאיהו 

ידך, יעקר ליה מעלמא, בגין כך אתעקר מעלמא, ואפילו דאיהו תקיפא מבני גברייא, ובעא לשיצאה להו לישראל, נפל בידיה דמשה 

ואשתצי:

בגין כך כלא שציאו ישראל, בנוי וכל עמיה וכל דיליה, כמה דכתיב, ויכו אותו ואת בניו ואת כל עמו, וכתיב )דברים ב, לג( ונך 

אותו ואת בניו, בנו כתיב חסר יו"ד, וקרינן בניו, והא אוקמוה חברייא:

זכאין אינון ישראל דמשה נביאה הוה בינייהו, דבגיניה עביד לון קודשא בריך הוא כל הני אתוון ואוקמוה, וקודשא בריך הוא לא 

גזר קיימיה עם שאר עמין לאתקשרא ביה, אלא עם ישראל, דאינון בנוי דאברהם, דכתיב בו )בראשית יז, ז( ובין זרעך אחריך לדרתם 

לברית עולם, וכתיב )ישעיה נט, כא( ואני זאת בריתי אותם אמר יהו"ה, רוחי אשר עליך וגו', לא ימושו מפיך וגו':

הטעם שיצר הרע 
נקרא אבן מורה 

על כח החיות 
הרוחני שבו

סיחון ועוג היו 
האבן שעל פי 

באר הארץ

משה רבינו העלה 
את אותיות 

התורה שהיו 
שבויים אצל עוג
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פיו  גם  ושבר  נשבר  , שהאבן  ְרתָּ בַּ שִׁ ִעים  ְרשָׁ נֵּי  שִׁ ח(  ג,  )תהילים  בפסוק  חז"ל  וזהו שרמזו  האותיות . 

ושיניו. לאחר שתם הזמן שנגזר שיהיה עוג בבחי' אבן ושומר, נשבר כח האבן המסתיר על הקדושה ושבר גם 

את פיו של עוג ושיניו, והכוונה הפנימי בזה היא שנשבר כח הפה של ה'זה לעומת זה' כנגד צד הקדושה, דהיינו 

אותיות התורה שהם 'מלכות – פה' שהוא התוה"ק, שנסתלק ממנו הניצוץ הקדוש שהיה בו, והוא האות שהיה 

לו מאברהם אבינו שהוא כנגד האות של פה, ]וכח הקדושה שבו דהיינו האותיות הנקראים אבנים נשברו, ולא 

עוד אלא שכל כלי המלכות דטומאה שלו שהוא הפה נשבר .

ובמקום אחר כתבתי עוד מזה שהיה בזה ישועה לכל הדורות, ]עתה חוזר לענין ראשון שבעוג וברע יש 

גם כן ניצוץ קדושה, מבאר שלכן  לכן נתיירא בחיר שבנביאים וכאן קצרתי, והוא בדברים תרמ"ה )ד"ה 

בפסוק( ושם מסביר בבהירות וז"ל, שמעתי מפי מו"ז ז"ל שפירש הפסוק כפשוטו, שאחר הכות אותם הרשעים 

יכול לדבר כל אלה הדברים אל בני ישראל, מה שלא היו יכולין להתגלות בעוד קליפת הרשעים היה בעולם. 

)כמדוייק מלשון הכתוב - אלה הדברים אשר דבר משה אל כל ישראל, ושם פסוק ד' ויהי בארבעים שנה בעשתי עשר חודש 

בעשרה לחודש דבר משה אל בני ישראל כו' אחרי הכותו את סיחון מלך האמורי אשר יושב בחשבון ואת עוג מלך הבשן אשר 

יושב בעשתרות בארדעי כו' הואיל משה באר את התורה הזאת, ומפרש שדווקא אחר כל הרשעים האלה יכול היה לגלות 

התורה, משא"כ עד אז שהיה כבד פה(. ויתכן לפרש על פי דבריו מה שאמרו חז"ל אבן שביקש עוג לזרוק על בני 

ישראל כו' עקר טורא בר תלתא פרסי ע"ש בפרק הרואה. והיינו דכתיב והאבן גדולה על פי הבאר )היינו שעוג הניח 

האבן שלו דקליפה על באר דתורה(, ולכן "אחרי הכותו הואיל באר את התורה". ובאמת כל כניסת בני ישראל לארץ 

ישראל ובנין המקדש הכל הוא פתיחת פי הבאר ומעיינות התורה שהיה נגלה בארץ ישראל ובמקדש, כדכתיב 

"כמגדל דוד צוארך בנוי לתלפיות", פירש רש"י ז"ל מלשון לימוד, כדכתיב מלפניו מבהמות ארץ כו' שהוא אור 

התורה שנגלה בלשכת הגזית, כו' ולכך היו סיחון ועוג המעכבין התגלות הקדושה, זהו שאמרו "והאבן גדולה".

 וזה הרמז שכתבו מג' פרסאות. שהרי צריכין כח ג' אבות להסיר זה האבן, כדכתיב "שלשה עדרי צאן רובצים", 

ממילא משמע שקליפת זה האבן מתעקם לג' ראשין )דהיינו ג' מידות שמצד הקליפה, חסד גבורה ותפארת, כי זה לעומת 

זה עשה אלוקים( ולא לחנם ירא משה רבינו ע"ה מכוחו של אותו רשע, ולכן אחרי הכותו הואיל באר את התורה 

כנ"ל. עכ"ל השפת אמת שם.

אחרי שבירת 
כוחו של עוג יכול 
היה משה לדבר 
אותיות התורה 
ולגלות סודותיה

הכאת עוג היה 
בכח השלושה 
אבות
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חוקת תרמ"ט

השייכות בין שירת הים לשירת הבאר

רבינו בענין  נזכר בה משה  ושירת הבאר שלא  הים  שירת 
והם  נסתרים,  נסים  ויש  נגלים  ניסים  דיש  ע"ה. 
בחינת אספקלריא מאירה ושאינה מאירה. ודור המדבר היה 
התגלות, שכל הנהגה שלהם היה שלא על פי הטבע, ולכן היו 
בני ישראל מכוסים בענני כבוד, ואחר שנסתלקו ענני הכבוד 

וכתיב וייראו, שהיו מגולים לכן היו הנסים בהסתר.

דיש דאיתא  וגליא.  סתים  וישראל  וגליא  סתים  אורייתא 
פנימיות וחיצוניות, וכשהפנימיות נגלה החיצוניות 
נסתר. וזה דכתיב שיר השירים גן נעול גל נעול. וכתיב שער 
החצר הפנימית כו' יהיה סגור, דבשבת קודש שנפתח שער 

החיצוניות  שיהיה  ממלאכה,  בו  לשבות  צוה  לכן  הפנימית 
נסתר, כדאיתא פורס סוכת שלום עלינו וזהו שאמר בזוה"ק 
כלהו  אלא  אשתכח,  ברכתא  מה  מנא,  ביה  אשתכח  לא 
צריך  הפנימיות  שנתגלה  ידי  על  פירוש  תלין,  בשביעתא 
להיות החיצוניות נסתר, לכן מן הגשמיי לא אשתכח, דכתיב 
תיקון  שהוא  המעשה  ובימי  בשדה.  תמצאוהו  לא  היום 
החיצוניות לכן הפנימיות נסתר כמו שכתוב יהיה סגור. ובני 
מקבלים  זמן שהם  ויש  הבריאה  לכל  להאיר  נבראו  ישראל 
ואין משפיעים לאחרים והוא יום שבת קודש, ובימי המעשה 

נבראו להאיר גם בחיצוניות.

בענין שירת הים ושירת הבאר שלא נזכר בה משה רבינו ע"ה. דיש ניסים נגלים ויש נסים נסתרים, והם 

בחינת אספקלריא מאירה ושאינה מאירה. דהינו ניסים נגלים הם בבחינת משה רבינו שראה באספקלריא 

המאירה וניסים נסתרים הם בבחינת אספקלריה שאינה מאירה. ודור המדבר היה התגלות, שכל הנהגה 

שלהם היה שלא על פי הטבע, ולכן היו בני ישראל מכוסים בענני כבוד, וכדאי' שענני הכבוד היה 

להסתיר מפני עין הרע, מכיון שהיו שלא על פי דרך הטבע על כן היה צריך הסתר, ואחר שנסתלקו ענני 

כבודו כתיב "ַויִיְראּו", שהיה אז חשש מהסט"א, כידוע שאת כל האורות הגדולים מסתיר ה' מעין הסט"א, 

שלא יהיה להם אחיזה באור, שהיו מגולים לכן היו הנסים בהסתר.

דאיתא אורייתא סתים וגליא וישראל סתים וגליא. בזוה"ק )ח"ג ע"ג.( איתא שקשרים אלו מתקשרין זה 

פנימיות  דיש  והן הקב"ה   ,  ישראל  והן  הן התורה  וגליא,  וכולם סתים  ואורייתא,  וקוב"ה  זה, אורייתא  עם 

וחיצוניות, וכשהפנימיות נגלה החיצוניות נסתר. שני הנהגות אלו סותרות זו את זו, ובשעה שהנגלה נסתר 

אז הנסתר נגלה, ובשעה שהנסתר נגלה אז הנגלה נסתר, היינו שלפעמים הנהגת הטבע מכוסה מכח התגלות 

וז"ל הזוה"ק ג׳ דרגין אינון מתקשרין דא בדא קב״ה, אורייתא, וישראל, וכל חד דרגא על דרגא סתים וגליא, קב״ה דרגא על דרגא פתיח      

וגליא, אורייתא הכי נמי סתים וגליא, ישראל הכי נמי דרגא על דרגא וכו׳, תרין דרגין אינון, יעקב וישראל, חד גליא וחד סתים, מאי 

קא מיירי, אלא כל מאן דאתגזר ואתרשים בשמא קדישא יהבין ליה באינון מלין דאתגלין באורייתא וכו׳ ולא יתיר, עד דיסתלק בדרגא 

אחרא וכו׳ אבל חקיו ומשפטיו לישראל דאיהו בדרגא עלאה יתיר וכו׳ אלין רזי אורייתא ונמוסי אורייתא וסתרי אורייתא, דלא יצטרכון 

לגלאה אלא למאן דאיהו בדרגא עלאה יתיר כדקא חזי וכו'.

 תרגום, למדנו שיש שלש דרגות שהם מקושרים זה בזה, אורייתא היינו התורה, וישראל, וכל אחד יש בו דרגה על דרגה סתום 

וגלוי, בקב"ה דרגה על דרגה סתום וגלוי, התורה גם כן סתום וגלוי, ישראל גם כן אורם סתום וגלוי, ישראל יש בהם גם כן דרגה על 

דרגה, זה למעלה מזה - יעקב וישראל, ומי שנימול ונרשם בשם הקודש נותנים לו הזכות רק באלו הדברים שהם מגולים בתורה שיזכה 

להבין בהם ולא יותר, עד שמשתלם ועולה במדרגה יותר גבוהה, אבל חקיו ומשפטיו שהם סתרי תורה ופנימיות התורה לישראל, 
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ההנהגה שלמעלה מהטבע, ובשעה שהטבע הוא בגלוי אז הפנימיות מכוסה, וזה דכתיב שיר השירים )ד, יב( 

ַגן ָנעּול ַגל ָנעּול. ]זה או זה ואין שניהם יחד , דהיינו בשעת שהגן דהיינו בחי' מלכות שיש בו יותר שייכות 

לטבע ]ולחיצוניות העולם מל' העלם והסתר  פתוח, אז הג"ל נעול, דהיינו ה"גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך" 

נעול, אבל בשעה שה"גל" הוא פתוח אז הג"ן דהיינו הטבע נעול כי נתגלתה ההנהגה הפנימית שהיא שורש 

הטבע והמסלקת את ההנהגה החיצונית.

ֵתַח  ת ִיפָּ בָּ ה ּוְביוֹם ַהשַּׁ ֲעשֶׂ ת ְיֵמי ַהמַּ שֶׁ ִניִמית כו' ַהּפֶֹנה ָקִדים ִיְהֶיה ָסגּור שֵׁ ַער ֶהָחֵצר ַהפְּ וכתיב )יחזקאל מו( שַׁ

ֵתַח, דבשבת קודש שנפתח שער הפנימית דהיינו בחי' שלמעלה מהטבע לכן צוה לשבות  ּוְביוֹם ַהחֶֹדׁש ִיפָּ

וכבר ביארנו שיש שני עבודות, העבודה של חיצוניות שגם היא  בו ממלאכה, שיהיה החיצוניות נסתר, 

עבודת ה' וזמנה בששת ימי המעשה, שאז הוא זמן מיועד לברר את החיצוניות, אבל יש עבודה בפנימיות והיא 

ה"מעל הטבע" מתגלית שבת שהוא בחי' מעין דלעתיד לבוא, שיהיה כל מלאכתך אפילו מלאכת שמים עשויה   , 

וידועים דברי האר"י החי שעל כן מלאכת בורר אסורה בשבת, מכיון שבשבת אין לנו עבודת הבירורים שענינה 

לברר הטוב מהרע, לברר הניצוצות, ומכיון שבשבת "הפנימי פתוח והחיצוני סגור" על כן עבודת השבת כולה 

פנימיות כמ"ש אז תתענג על ה', כדאיתא )זו"ח ח"א מ"ח.( פורס סוכת שלום עלינו כמו שאומרים בתפילת 

ערבית של ש"ק.

כל  וזהו שאמר בזוה"ק )ח"א פ"ח.( על ש"ק, דלא אשתכח ביה מנא, מה ברכתא אשתכח, אלא כלהו 

מן  נסתר, לכן  ידי שנתגלה הפנימיות צריך להיות החיצוניות  ברכתא בשביעתא תלין, פירוש על 

הגשמיי לא אשתכח, ואפשר לומר שמכיון שהנהגת החיצוניות דהיינו ספירת המלכות שעניינה גם העלאת 

מ"ן הינה בבחינת אתערותא דלתתא, על כן בשב"ק אין עבודה זו, כיון שאז הכל בא למעלה מהטבע, ואפילו מן 

שהוא כידוע לחם מן השמים, הרי כיון שבא לזה העולם הוא נתגשם וצריך להגיע לבחי' מ"ן, אמנם בשבת כולו 

ֶדה. שָּׂ למעלה מדרך הטבע, דכתיב )שמות טז, כה( לֹא ִתְמָצֻאהּו בַּ

היינו למי שזוכה לתואר שם ישראל שהיא מעלה יותר גבוהה, שאין ראוי לגלות סודות וסתרי תורה אלא לאיש ישראלי שהוא במעלה 

עליונה יותר כראוי.

מאור עינים עה"ת. וכן איתא בשם משמואל פ' וישלח שנת תרע"ח בשם זקנו של רבינו: וכמו שהגיד אדמו"ר הגה"ק מהר"ים מגור      

זללה"ה שבשבת צריך שיהי' כאילו כל מלאכתך עשוי', היינו אפי' בענין מלאכת שמים ועבודת שמים, וכבזוה"ק הנ"ל ביום הניח ה' 

לך מעצבך ומרגזך דדריש לי' על שבת.

בשבת קודש 
מתגלה הפנימיות

בשבת שמתגלה 
הפנימיות לכן 
החיצוניות נסתר
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ובימי המעשה שהוא תיקון החיצוניות לכן הפנימיות נסתר כמו שכתוב "ִיְהֶיה ָסגּור", ובני ישראל 

נבראו להאיר לכל הבריאה ויש זמן שהם מקבלים ואין משפיעים לאחרים והוא יום שבת קודש, ועל 

ידי זה - ובימי המעשה נבראו להאיר גם בחיצוניות. יעזור השי"ת שנזכה באמת להשפיע לכל הבריאה 

ויהיה בחינת יום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים אמן ואמן.

בימי המעשה 
אז הוא תיקון 

החיצוניות



יסוד החסידות
ביאורים על ספרי חסידות

מכון


