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"הבינני ואחיה"
עליה לציון הרשבי במירון

שיחותהנאמרים

מפימוה''ררביאברהם צבי קלוגערשליט''א

ביתהמדרש''נזרישראל''ביתשמש

יו''ל בס''ד ע''י מכון ''פאר ישראל''

בס''ד



ברכת ידידות והוקרה, לידידנו היקר

הרה"ח ר' רפאל אהרן קנפלער  שיח'י

על אשר נשאו לבו בתשואות חן לנדבת הגליון

לרגל שמחת הילולא דרשב''י

 תעמוד זכות הרבים לו ולכל משפחתו
 ויתברכו בכל מילי דמיטב

ברכת ידידות והוקרה, לידידנו היקר

הרה"ח ר' אהרן יוסף קליינברגר  שיח'י

בארא פארק  

על אשר נשאו לבו בתשואות חן לנדבת הגליון

לרגל החלאקה לבנו משה זאב  ני''ו

 תעמוד זכות הרבים לו ולכל משפחתו
 ויתברכו בכל מילי דמיטב

ברכת ידידות והוקרה, לידידנו היקר

הרה"ח ר' אברהם חיים צבי קליינברגר  שיח'י

על אשר נשאו לבו בתשואות חן לנדבת הגליון

לרגל שמחת הילולא דרשב''י

 תעמוד זכות הרבים לו ולכל משפחתו
 ויתברכו בכל מילי דמיטב

ברכת ידידות והוקרה, לידידנו היקר

הרה"ח ר' משה הכהן קאהן   שיח'י

וילאמסבורג

על אשר נשאו לבו בתשואות חן לנדבת הגליון

לרגל חתונה של בנו שלמה מרדכי בשעטו''מ

 תעמוד זכות הרבים לו ולכל משפחתו
 ויתברכו בכל מילי דמיטב

ברכת ידידות והוקרה, לידידנו היקר

הרה"ח ר' דוד רובין  שיח'י

קרית יואל  

על אשר נשאו לבו בתשואות חן לנדבת הגליון

לרגל החלאקה לבנו שמואל ני''ו

 תעמוד זכות הרבים לו ולכל משפחתו
 ויתברכו בכל מילי דמיטב

ברכת ידידות והוקרה, לידידנו היקר

הרה"ח ר' איתמר טוביה ווידער שיח'י

קרית יואל

על אשר נשאו לבו בתשואות חן לנדבת הגליון

לרגל שמחת הילולא דרשב''י

 תעמוד זכות הרבים לו ולכל משפחתו
 ויתברכו בכל מילי דמיטב

יעמוד על הברכה ידידנו היקר אשר השתתף בהוצאות הגליון
 הרה"ח ר'  אהרן עקיבא קופמן   שיחי'

לשמחת הילולא דרשב''י 
ולע''נ הרה''ק ר' מנחם מנדל בן ר' יוסף מרימנוב זי''ע



-ג-    /מאמרצודמבריהסדימים

מאמר סוד קברי הצדיקים

הכנה לעליה לציון הרשב"י זי"ע

חי ומת

סמוך ונראה לל"ג בעומר, יום התנוצצות נשמת צדיק יסוד עולם בנשמות ישראל, יש לבאר 
מספר נקודות שורשיות. להבין קצת ביסוד הצדיק בכלל, ובפרט לבאר סוד קברי הצדיקים - 

"קדושים אשר בארץ המה".

דהנה כפי שהוארך במקום אחר, מוצאים אנו אצל היסוד פלא שאין כדוגמתו בשאר הספירות, 
והוא היות נמצאים בו שני מצבים - חי ומת. וענין זה אשר שורשו בספירות העליונות, ומתגלה 

אף באדם וכו', רומז בכלליות הנפשות לשתי בחינות ביסוד הצדיק - צדיק חי המתהלך בזה 

הסתלק  וצדיק שכבר  וכו'.  אליו  המקושרים  את  ֵמניק  וביניקה מהצדיקים שהסתלקו  העולם, 

לעולמו, והוא כפי שיתבאר סוד קברי הצדיקים.

עומקו של מעשה

למאסר  שהוליכוהו  דבשעה  זי"ע.  מוהרנ"ת  עם  הידוע  המעשה  נקדים  בעזהי"ת  ולהבין 
בשלשלאות, וביזתה אותו החצופה באופן מחפיר, עד כי אמרו לו אנשיו שיעשה משהו, נענה 

חלפו  כבר  שנה  'ארבעים  אני שאומרים  כלל. שומע  אותם  "איני שומע  ואמר:  זי"ע  נתן  רבי 

מפטירתו של רבי נתן'".

עבר  כבר  כאילו  שנה,  ארבעים  קדימה  להסתכל  שיש  הוא  בדבריו  המכוון  בפשטות  והנה 
שאומרים  חיים,  חכמת  קצת  להם  שיש  אנשים  של  מפיהם  שנשמע  מה  בסגנון  והוא  הדבר, 

לאדם הסבוך בקשייו "בדיל ויעבור". למה לך להתייחס לבעיה - "לעשות ענין", הרי כנראה 

יותר, וארבעים שנה אחרי  ואף  יסורים וקשיים, כמוך  בחוש בספר תולדות אדם, רבים עברו 

ותסתבך במעשהו שבלאו  היה. אל תשקע  זוכרים הם מה  - בקושי  לנפשם  נוחם  שלא מצאו 

הכי עוד ארבעים שנה לא יכאב לך - "תחליק" ו"תעביר" את הדבר - תמשיך הלאה וכו'. כך 

לכאורה אפשר ללמוד את המעשה הנ"ל, אך באמת קשה לומר כן, וכמו שיתבאר.

דהנה אם זהו כל המכוון בהנ"ל, הרי שהגם שנצרך הוא מאד ונובע הוא מדעת והסתכלות של 
מי שיש לו כנ"ל חכמת חיים )וכח מחשבה(, אך סוף סוף אין כאן אלא חכמת חיים, ואפילו גוי לו 

יצוייר שהיה יכול לשעבד מחשבתו להתבונן כנ"ל, היה מסיק כעין זה. ואם כן מהו שיצא זה 
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מפיו הקדוש של רבי נתן זי"ע, אשר כל דיבור ודיבור מדבריו גונז את אור הצדיק, ומספרים זה 

המעשה בהתפעלות וכו'. אלא ודאי דעת לנבון נקל שזה המעשה צופן בתוכו נקודה פנימית 

שלא תושג אלא מכח צדיקים, ובהקדים דברים אחדים נשיב אל המכוון.

קטנות וגדלות

וו"ק, מידות ומוחין.  ביסודות פשוטים כדי לגשת דרכם אל שורש גדול. הנה יש ג"ר  נפתח 
ואמנם הגם שגם בו"ק עצמו יש ג"ר וו"ק, וממילא אף בו יש מיניה וביה בחינה של גדלות. 

אך אין לה שום ערך כלפי הו"ק דג"ר, הקטנות שבבחינה שמעליה. והיינו דבכל דרגא ודרגא, 

לעולם לא תגיע הגדלות של הקטן לקטנות של הגדול, והוא בבחינת קטן מחונן ביחס ליהודי 

בר חיובא הכסיל ביותר, דלא קרב זה אל זה, ופשוט.

וממילא יובן לגבי הא דפתחנו בו, וננסה להעמיד הדברים בפשטות ממש. דהנה אכתי בגלות 
ועבודה והשכלות  יהודי לתורה  ולהכי הגם שיזכה  יהודי חי אותה,  זוהי המציאות שכל  אנן, 

וכו', ויוכל אף לומר על עצמו שזכה לג"ר וכו', לא יהיה זה אלא ג"ר דגלות.

ואמנם ישנו "אורו של משיח", מבט של גאולה, והוא המשכת ניצוץ הדעת של "ומלאה הארץ 
דעה את ה'" לתוך זה העולם. והקטנות דקטנות של זו האמת - של זו ההארה בנפש, הינו ענין 

אחר לגמרי מכל סוג גדלות של גלות, נפלאה ככל שתהיה. דהרי אם אמרנו שעיקרון זה תקף 

בכל דרגא ודרגא, היות הקטנות של הגדול, גדולה מגדלות הקטן, הרי שכאן שהמדובר הוא 

באור הגאולה - המבט על ההויה כפי שהוא ית' רואה אותה, ממילא כל גדלות והשגה שאינה 

בזו הבחינה - כמעט ואינה עולה בשם )והוא בסוד מצוות בטלות לעתיד לבא, ואכמ"ל(.

הכנה לגאולה

הסתכלות זו הינה חובקת עולם ומלואו, להתבונן בשכל של כל דבר אפילו בקטנות  ובאמת 
- אבל בקטנות של גאולה. וכדוגמא יש להזכיר כאן הא דאמר אחד מהצדיקים לגבי המנהג 

להטביל בר מינן לפני קבורתו, דמלבד הטעמים שנאמרו בזה, חשף אותו גדול דבר נפלא.

ותורף הדברים הוא שלא רק כמו שנראה בפשטות, שכל העיסוק עם הבר מינן הוא בבחינת 
היא  וכו', אלא שזו הטבילה  הגדול  לדין  הולך  חייו, שעכשיו  והחדלון של  והסיום  החתימה 

כמו קטנות  וכו', בתוך מה שנראה  הזה במת  כל העיסוק  והיינו דבתוך  לגאולה.  בסוד הכנה 

הנצחי  העולם  של  הטהרה  בצורת  עכשיו  כבר  להיות   - אותו  ומטהרים  אותו  מכשירים  וכו', 

שאליו יקום )ונמצא אם כן שמה שנראה כקטנות, כו"ק ואף פחות מזה, התברר כקטנות אמנם - אבל כקטנות של גאולה(.
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או  בהם,  השימוש  אחרי  לאוצר  הסוכה  קרשי  הכנסת  לגבי  אחר,  במקום  הוארך  זה  וכעין 
החזרת כלי הפסח. דמצוי הוא שתוך כדי עיסוק זה פולט האדם אנחה, ומתוך רגשי קדש של 

של  'פירוק  מבטא  אצלו  הסוכה  דפירוק  הדבר.  שחלף  כך  על  לבו  נחמץ  וכו',  לחג  געגועים 

"פרצוף הסוכות", דכן הרי נראה בפשטות, שלפחות השנה תם הדבר וכו'. ובאמת לא איירי 

כאן בשברון רוח וכו' והפקעתו, אלא דאפילו אם מפרק את סוכתו תוך כדי שירה וריקודים, 

סוף סוף בדקי דקות שבנפש מרגיש שיש כאן חדלון של משהו שהסתיים וכו'.

ובהנ"ל יובן בערכין דאף אם יהיה עושה כן בגדלות דגדלות - מתוך שירה והודאה על קדושת 
זו הסוכה שזכה לשבת בה, הרי שאיירי בגדלות דגלות, ותו לא מידי.

יש הסתכלות אחרת שהאירו צדיקים, והוא מבט של גאולה, אשר יתכן והינו חרישי  ואמנם 
ומתון, ויתכן שהינו נקודה זעירה - קטנות ממש, אך קטנות דגדלות - קטנות דגאולה. דהצפנת 

הסוכה והכלים אינה סיומא דמלתא, העבודה המשנית והדלה המסיימת את העבודה הגדולה 

כדי שיעמדו הכן  ואת הכלים,  בזה את הקשרים  קיום המצוה שהיה. אלא דמכינים  של עצם 

לקראת הסוכה והפסח של שנה הבאה, שהינם דרגא אחרת - גבוהים לאין ערוך מהפסח דהאי 

שתא )ולכך הוי כנ"ל קטנות דגדלות(.

ערכתי נר למשיחי

כבר  לחיות   - למשיחי"  נר  "ערכתי  של  חיים  העולם  בזה  כאן  להעמיד  הצדיקים,  כח  וזהו 
עכשיו את פרצוף הגאולה, בתמימות ופשיטות. דזה הדבר אינו נמדד בכלי הדעת וההגדרה של 

עבודות כאלו או אחרות, במה שאפשר לומר שאור הגאולה מונח בעבודה או השגה פלונית 

וכו'. דבאמת כנ"ל, דיקא מחמת שאין סוף לגדולתו וכו', ובהארת הגאולה תמיד מתברר שטרם 

התחיל האדם וכו'. לכך מצוי הוא שהחי כן, לעמוד הכן באמונתו, דיבורו, מחשבתו ומעשיו, 

פרצוף  )כלפי  וכו'  בקטנות  נמצא  הינו  גאולה,  בהסתכלות של  הצדיקים  דעת  על  הדברים  שיהיו 

הגאולה(.

יתיישב פלא הנ"ל של חי ומת, המצוי רק בספירת היסוד. דיובן עתה דבחינת ה'מת' -  ובזה 
באופן  הגדלות שהיתה,  הקטנות של  ביטוי של  הכוונה שהוא  אין  לעולמו,  הצדיק שהסתלק 

שנזכרים אנו במפעל חייו הקדוש - בשגב קדושתו ועבודתו, ומתנחמים שנשאר לנו לפליטה 

מקום קבורתו וזכויותיו וכו'.

ועומק ענינם  'מת', הצדיקים שהסתלקו, הם שורש הארת הגאולה, מאחר  הקטנות של  אלא 
דיקא לאחר ההסתלקות הוא 'ילכו מחיל אל חיל', בדעת ברורה של משיח, ונבאר. דהנה אלו 
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הצדיקים כבר עברו את זה העולם, ואם כן מלבד הא דכבר בזה העולם חיו במבט הנ"ל, נתונים 

הם לאחר ההסתלקות ב"פשוטה של גאולה", בעבודה והשגה נצחית - בנשמות ישראל וביחוד 

קודשא בריך הוא ושכינתיה.

אמת  שהוא  למה  כלל  יחוס  בר  אינו  אשר  העולם,  שבזה  הגלות  מבט  וכלפי  מאחר  ואמנם 
ואינסופי וכו', לכך דיקא מחמת שרוצים הם להמשיך דעת אלוקות זו לתוך העולם, חייב הדבר 

ואולם  יחיה".  - "צדיק באמונתו  להיות מתגלה כנקודה הקטנה של אמונה, כקטנות דקטנות 

לפחות  לנסות  באמונה,  יהודי  לשם  מגיע  שכאשר  הוא  הקדושים,  קבריהם  על  ההליכה  סוד 

להאמין שיש כאן משהו אחר לגמרי, דבר שאינו לפי הכלים דגלות שהינו נסרך איתם שנים. 

קטנות  היא  הנ"ל  שהקטנות  לו  מגלה  ית'  וה'  הבירה",  בעל  עליו  "הציץ  בו  מתקיים  ממילא 

דגאולה, 'מלכות דאינסוף'.

כאן אם זוכה יהודי מגלה הוא שהצדיק שהסתלק הינו בית שער לענין אחר לגמרי, לאורו של 
משיח ממש, ותואר ה'מת' המתגלה לכאורה ביסוד, אינו אלא הדרגא הקטנה )שיכולה להשתלשל 

בעולם הזה( כלפי עומק אינסופי.

ודבר זה אם יזכה האדם להאמין בו בפשטות הינו בשורת הגאולה ממש, מאחר ומאפשר הוא 
לאיש הישראלי להכלל בעבודתם של "קדושים אשר בארץ המה", המגלים בזה העולם פיסת 

דעת  והיא  דאתי ממש,  עלמא   - חיים  תוצאות  אמות, אשר ממנה  ארבע  על  ארבע  קרקע של 

כללית השייכת כנ"ל בכל תהלוכות החיים.

משיח יספר לכל אחד ואחד

'חכמת החיים' הנ"ל, שמתוך  זי"ע. דהנה לפי  נתן  יובן לגבי המעשה הנ"ל של רבי  ומעתה 
בעצמו  שהוא  בדברים  להתעסק  ושחבל  שלו",  את  יעשה  ש"הזמן  לאדם  אומרים  וכו'  נסיון 

לאדם  בעצם  אומרים  התפיסה  זו  לפי  וכו'.  הלאה  שימשיך  ומוטב  אחריהם,  מעט  עוד  יהיה 

שמה שהיה נגמר או עומד להגמר. דיתכן שאתה נמצא כעת במצב קשה, אבל הוא בתהליך של 

סיום - עוד קצת, עוד קצת, ויסתיים הדבר.

רבינו ז"ל אמר שמשיח יספר לכל אחד מה שנעשה עמו, כאשר יאיר בו למפרע את  ואמנם 
אור הגאולה שהיה שזור בכל חייו. והבן בהנ"ל, דאור צדיקים זה בא להפקיע את העצה של 

'חכמת החיים' הנ"ל. שהרי דיבור הנ"ל, ככל שתהיה בו חכמה ונסיון, נאמר הוא מתוך מבט 

של גלות, ולכך אינו מסתייג מלקחת פיסת חיים של יהודי, ומחמת הקשיים וכו', לומר לו שזה 

הסוף, או עומד להסתיים )מתי שהוא(.



-ז-    /מאמרצודמבריהסדימים

פרצוף  את  להמשיך  הוא  כ'מת'(,  )ונראים  שנסתלקו  הצדיקים  הצדיקים,  קברי  סוד  כנ"ל  ואולם 
וביטול את כלי האמונה, מתחיל  נפש  הגאולה המגלה שעכשיו ממש, ברגע שתתן במסירות 

כן  אם  ונמצא  ממש.  הגאולה  אור  אלא  אחרת,  דרגא  רק  שאינו  פרצוף  לגמרי.  חדש  ענין 

'מלמעלה   - הזה שהיתה  עבודת העולם  כסיום  ה'מלכות'  אינה  על האדם  שהקטנות העוברת 

למטה' בערכין של האי עלמא. אלא היא תחילת הדבר והכניסה ל"ערכתי נר למשיחי", לדעת 

מה  כל  הישראלי  לאיש  "לספר   - ולהגדילם  להאירם  המאורעות  כל  לתוך  הנמשכים  ואמונה 

שעובר עליו".

סוד ההסתלקות

ונמצא מוהרנ"ת זי"ע אמר שהוא כבר ארבעים שנה קדימה, אין הכוונה מצד סדר הזמן, כעצה 
הנ"ל המנסה לקבור את העבר, להניח את הכל ולמהר אל העתיד הרחוק שבו יהיה יותר טוב, 

באמירה הנ"ל שחבל לעשות עסק מדבר זמני שיעבור.

דיקא  הסתלקותו  בזמן  הוא  המדובר  ועיקר  ערכין,  בשפת  איירי  שנה  ארבעים  דאחרי  אלא 
הזמן  כל  חי  שהוא  להם  לומר  שרצה  הוא  בהנ"ל,  המכוון  דעיקר  בעולם.  יהיה  לא  שכבר   -

בהתקשרות לצדיק שנסתלק, דלכך כל ההסתכלות שלו היא בבחינת "הסתלקות" - בהמשכה 

תמידית של אור הגאולה. וממילא כנ"ל המאורעות הקשים שבעיניים של גלות נראים כשברון 

בארבעים  שגנוז  וזהו  דאתי.  דעלמא  קטנות  אלא  אינם  להכילם,  יכול  שמי  ויסורים  מוחלט 

שנה וכו'. דכביכול אמר כך: יתכן שאני בקטנות ואפילו קטנות דקטנות. אבל אני בקטנות של 

גאולה - כפשוטו. ואם כן מה לך לדבר עמי שפת גלות של פלוני אמר כך ועשה כך וכו', אני 

כבר אחרי כל ההסתכלות הזאת וכו'.

סודו של רבי נתן

ובכל זה יובן ממילא הא דבכל אמרותיו, תורותיו ותפילותיו, לא חדל מוהרנ"ת זי"ע לקשר את 
הכל ליסוד הצדיק בכלל, ולרבינו ז"ל - יסוד הצדיק שנסתלק בפרט. והיינו דהעולם מקשים, 

וכי בשעה  לאור הצדיק,  הנך מקשר את הכל  אך מדוע  וכו',  דרך  ומורי  צדיקים  נכון שצריך 

שלומדים תורה ומתפללים - דכבר אוחזים בעבודת ה', צריך אתה שוב ושוב לומר שהוא על 

דעת הצדיק וכו' )וכו' וכו'(.

אלא דבהנ"ל המענה הוא שודאי שהעיקר הוא תורה ומצוות כפשוטו, לעשות רצונו ית' וכו', 
זה אלא  יהיה  לא  ותפארת המידות,  וכו', להשגות בתורה  לג"ר  תגיע מצד עצמך  אך אף אם 

בערך של גלות וכו'.
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ע"י כח קברי צדיקים, ההכרה שהמשכת שפע אלוקי עוברת דרך מצב של 'מת', של  ואולם 
הסתלקות וכו', מוהרנ"ת זי"ע חי את חייו כבר "אחרי ארבעים שנה", אחרי ההסתלקות, והוא 

עומק עצת חז"ל שאמרו "רצונך לחיות עד שלא תמות, מות עד שלא תחיה". דאין מדובר כאן 

הגם  הגאולה,  לאור  הזה, אלא של התחברות  העולם  והבלי  ביטול התאוות  הרגיל של  בגוון 

שמכח זה צריך להיות מרכבה למלכות דגאולה, עם כל המעברים הכרוכים בזה וכו'.

וממילא אכן אין לך דבר שהוא גדול מדי מכדי "לצמצם" אותו, ולהצריך אותו את אור הצדיק, 
מאחר ואפילו תורה והשגות יפלו תחת לבושי הגלות, בלי כח "סילוק" גמור של זה העולם, 

דהוא סוד ה'מת' שביסוד, להעמיד את כל הויית היהודי כהכנה לגאולה, כמלכות ל"אמת ה' 

לעולם" הנמשכת כבר כאן - בהמצא כלי נאמן.

עצמות יוסף

והנה סוד קברי הצדיקים הנ"ל, להבין במה דברים אמורים וכו', מושרש בתורה בקברי אבות 
וביוסף הצדיק וכפי שיתבאר. ובאין מוקדם ומאוחר בתורה נתחיל במה שמוצאים להדיא לגבי 

יוסף הצדיק, דאף משה רבינו, איש האלקים - הצדיק בעצמו, הוצרך להתכלל בצדיק שנסתלק, 

וכדאיתא בספרים הוא בסוד "ויקח משה את עצמות יוסף עמו".

מחמת  חלילה  היה  לא  הצדיק,  ביוסף  להכלל  רבינו  משה  דהוצרך  דהא  מאד,  יובן  ובהנ"ל 
מיעוט כלשהו בעבודה, באופן שתאמר שהוזקק לעזר בהשלמת פרצוף חייו. אלא דכלפי עלמא 

דאתכסיא, כלפי אור הגאולה שהוא ענין אחר לגמרי, בהכרח צריך להיות היסוד אף מת וכו', 

והוא סוד הצדיק שהסתלק, להמשיך לתוך הבריאה את פרצוף הגאולה וכו'.

יאירו מקראי הקדש באור חדש. דהנה כשעמדו ישראל על שפת הים, והיו בקטנות  ובהנ"ל 
כה גדולה עד כי אמרו "טוב לנו עֹבד את מצרים ממתנו במדבר" נאמר למשה "דבר אל בני 

ישראל ויסעו", וכדאיתא בחז"ל שהוא בבחינת 'בעתיקא תליא מלתא'.

ותראה שפשטות ההוראה ליסוע הלאה, באופן שאומרים להפסיק לצעוק, הינה בבחינת דברי 
דנתבאר  והיינו  זה.  כל  אחרי  כבר  אמר שהוא  והבזיונות  היסורים  כלפי  זי"ע, אשר  מוהרנ"ת 

כנ"ל שאין הכוונה חלילה להיסח הדעת בעלמא או חכמת חיים, אלא המכוון הוא להתחבר 

להסתלקות דיקא. דדיקא משם זורח אור הגאולה - פנים חדשות כבר בהווה.

וזהו שכתוב באלו הפסוקים, כפי שהאירו חז"ל. דהנה הגם שיפה כח הצדיק חי וכן אמרינן 
בתפילה "בוקע ים לפני משה", גילו חז"ל על הפסוק "הים ראה וינוס" - שנס מפני ארונו של 

- שהוא נעתק  יובן דדיקא משום שאיירי בכניסה לעלמא דאתכסיא, ל'עתיקא'  יוסף. ובהנ"ל 
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ונבדל מכל שפת הגלות של האי עלמא, לכך ארונו של יוסף היה זה שהסיר את המסך מעל סוד 

הגאולה, להפך את הקטנות, את מה שהיה נראה להם כ"רגליה יורדות מות" - ולהציגו נאמנה 

כמלכות על שם הגאולה שבפתח - "ה' ימלוך לעולם ועד".

מסירות נפש

מקום תראה שה"דבר אל בני ישראל ויסעו", אינו יכול להתפרש כאן כקפיצה קדימה  ומכל 
אלא  לומר(.  נוהגים  הנ"ל  החיים  חכמת  שבעלי  )וכפי  בהמשך  שם  אי  שיהיו  בחיים  להאחז  כנסיון  בזמן, 

ודאי,  כמיתה  נראית  קדימה  הנסיעה  עצם  דיקא במקום שאדרבא,  בתורה מתגלה  זה  דשורש 

וכפי שהדגישו חז"ל המסירות נפש שנדרשה שם. אלא דזהו בעצמו העומק ב"ארבעים שנה 

קדימה", ב"דבר אל בני ישראל ויסעו", דאין הכוונה להעברת הזמן וכו', אלא להמשכת סוד 

ההסתלקות, דזהו כנ"ל בעצמו סוד עצמות יוסף.

דברי  בהנ"ל  יומתקו  הקדושה,  ניצוצות  הוא  מצרים  של  גדול"  שה"רכוש  שנתבאר  ]ואחרי 
חז"ל שאמרו שביזת הים היתה גדולה יותר, ויש הפלגות נוראות בחז"ל לגבי השלל שזכו לו 

על הים. דמלבד הפשוט, מובן בהנ"ל שאף שרעיא מיהמנא היה במצרים, וזכו כבר אז ודאי 

לשמוע דעת קדש וכו'. אך כח קברי צדיקים, סוד הצדיק שנסתלק, לא נתגלה אלא על הים, 

ורק שם אם כן נפתח עלמא דאתי, והוא ערך אחר - נעתק ונבדל לגמרי[.

לקבל דרך הצדיק

ודאתינן עלה יש לקשר הנ"ל להא דאמרו חז"ל ד"לא קאי איניש אדעתיה דרביה עד ארבעין 
שנין". דעיין שם שאחרי שאמרה הגמרא שהיו ישראל צריכים להכיר טובה ולומר "תן אתה" 

)אחרי ששמעו מה' ית' "מי יתן והיה לבבם זה להם וכו'"( אמרה הגמרא שאף משה לא רמזה להם אלא אחרי 

ארבעים שנה, דמיניה כנ"ל ילפינן דאין אדם עומד על דעת רבו וכו'.

ובקיצור נמרץ תראה בהנ"ל נפלאות. דהנה אמירת ישראל שעליה אמר ה' ית' "מי יתן וכו'" 
הוא "ואת תדבר אלינו וכו'". דמאחר ומתוקף הגילוי שם אמרו "ועתה למה נמות וכו'", רצו 

לקבל דרך משה. וכבר דקדקו המפרשים, דמיניה וביה סתרו דבריהם זה את זה, דאמרו "היום 

ועוד  נמות".  למה  "ועתה  דיבור אמרו  כדי  ותוך  וחי",  את האדם  אלקים  ידבר  כי  ראינו  הזה 

ישראל  רבינו הצטער מאד על רצונם של  ז"ל משה  יש לדקדק פלא עצום, דכדאיתא ברש"י 

לשמוע דרכו וכו', ואמר "התשתם כחי כנקבה", ועל זה בעצמו ה' ית' שיבח אותם בתכלית 

רו מי יתן והיה לבבם וכו'" )וכיצד יתכן שישראל השיגו מה שמשה לא הבין(. ואמר "הטיבו כל אשר ִדּבֵ
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ובהנ"ל יש לרמוז בכל זה, ויהיו הדברים כבית שער למה שאפשר להאריך בו. דיובן דדיקא 
מאחר וישראל הגיעו לתחושה ברורה של 'הסתלקות', של "ועתה למה נמות וכו'", לכך נמשך 

עליהם סוד "קברי הצדיקים" הנ"ל, דהוא ההמשכה של "ארבעים שנה אחרי" - לא כמרוח זמן 

אלא כהסתכלות של מי שכבר נסתלק כביכול וכו'.

משה ויוסף

יום  לו  ה"יזכיר  מחמת  דדיקא  וחי".  האדם  את  אלקים  "ידבר  כי  שראו  אמרו  אכן  וממילא 
המיתה" ה"ארבעים שנה אחרי", התנוצץ בהם מה שהתנוצץ, כאשר מתוך הצמצומים והקטנות 

- בחינת "אלקים", זורח בהם שורש של פרצוף חיים אחרים לגמרי - "וחי".

ובאמת זה הדבר אי אפשר לחיות אותו בפשטות בלי משה ויוסף. דהגם שעצם ה"הסתלקות" 
צדיקים,  בקברי  לקבל  אפשר  מה  כשמבינים  דיקא  אך  אחרי,  נמצא  וכבר  מאחר  ביוסף,  היא 

מבינים אף את הנחיצות במשה - בצדיק חי שיקח עמו את עצמות יוסף. דמאחר והאדם סבוך 

בתוך עצמו - בתפיסה של גלות. לכך מצד עצמו יפרש את ה"כי ידבר אלקים", את הצמצומים 

והיסורים העוברים עליו, כנסיגה וחדלון, כהפסד הג"ר שהיה לו לפני זה.

וזהו שאמרו שחפצים לשמוע דיקא דרך משה ולא בעצמם משום "ועתה למה נמות". דידעו 
כנ"ל שבלי הצדיק החי לא יוכלו להמשיך את סוד עצמות יוסף באופן של 'יראת ה' לחיים', 

אלא יטעו ליפול בחכמות של גלות, ולראות הדברים כמיתה וכו'.

ז"ל הנ"ל שאמר להם משה "התשתם  ויומתקו דברי רש"י  יפוצץ סלע,  תורה כפטיש  ודברי 
כנ"ל  דרצו  אלינו",  תדבר  "ואת  למשה  שאמרו  הדבר  שבעצם  נמצא  דבהנ"ל  כנקבה".  כחי 

להמשיך על עצמם את סוד הארבעים שנה וכו', את סוד ההסתלקות. בזה עצמו העמידו את 

היסוד באופן שנראה כביכול 'מת', כאילו אין לו חיות והשפעה של זכר, והיינו "התשתם כחי 

כנקבה" דיקא, ודו"ק.

אהבה ויראה

הגם שאור הגאולה שייך לאהבת כלה ודודה, מכל מקום מאחר והמשכתו בזה העולם  והנה 
נעשית ע"י העמידה אחרי ארבעים שנה וכו', ע"י סוד ההסתלקות של קברי צדיקים וכו', לכך 

הכלי לאחוז בו הוא בגוון של יראה וכו', ואכמ"ל.

והומשכה  מאחר  ית',  ה'  כנ"ל  שיבח  אשר  את  אמרו  ישראל  דדיקא  שפיר  אתי  מקום  ומכל 
רבינו  שמשה  ז"ל  רש"י  שכתב  וזהו  נמות".  למה  "ועתה  הנ"ל,  ההסתלקות  בחינת  עליהם 
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באומרו "התשתם כחי כנקבה", נצטער מחמת ש"אינכם חרדים להתקרב אליו מאהבה וכו'". 

ואילו בדברי ה' נאמר "מי יתן והיה לבבם זה להם ליראה". דעל דעת הצדיקים בלבד אפשר 

לומר שמשה הסתכל מצד גילוי האלוקות בזה העולם, וכלפי זה הפרצוף נראה שנפלו מאהבה 

ליראה. אך ה' ית' גילה שלא איירי ביראה של חדלון וכו', של סיום של מה שהיה, אלא איירי 

אמנם ב"מוראה של מלכות", אך מלכות דעלמא דאתי, של פרצוף הגאולה שנחשף ע"י כח 

ה"הסתלקות".

והנה אמרינן שהביטוי של כח קברי הצדיקים, סוד ההסתלקות - בחינת ה"אחרי ארבעים שנה" 
אדרבא,  אלא  אחרי,  יהיו  שכבר  לומר  המאורעות,  על  מדלגים  שאין  הוא  זי"ע,  נתן  רבי  של 

מאירים למפרע את העבר וההווה, להמשיך לתוך ההויה מבט של גאולה וכו'.

יתן  ית' "הטיבו כל אשר דברו, מי  כן הפסוק הנ"ל מתיישב כמין חומר, דלכך אמר ה'  ואם 
בהם,  שהאיר  הניצוץ  אמיתיות  על  העיד  תעלומות  דיודע  וכו'".  ליראה  להם  זה  לבבם  והיה 

- שגילו למפרע את כל הטוב שהיה ב'דיבורים',  והוא ע"י שגילה ש"הטיבו כל אשר דברו" 

בצירופי האותיות של מעשיהם ומאורעותם. וממילא מוכח אם כן שלא נפלו מאהבה ליראה, 

אלא החלו ביראה דעלמא דאתי, סוד ההסתלקות וכו', וממילא ראויים לשבח - "מי יתן והיה 

לבבם זה להם ליראה וכו'".

הכרת הטוב

להכיר  להכיר טובה,  צריכים  היו  לנצח  היסוד בחייהם  זה  זה הטוב, להשריש  ַע  ְלַקּבֵ ואמנם 
היטב את מהות הטוב הגנוז, לידע ההפרש בין טוב במערכת המושגים דהאי עלמא, לבין טוב 

צריכים  היו  וזהו שאמרו חז"ל שמצד הכרת הטוב  ית'.  כנ"ל, מצידו  שהוא בבחינת הגאולה 

לומר "תן אתה", והיא ההכרה שכלפי "אמת ה' לעולם", כלפי הארת גאולה שחפצים להכלל 

את  אף  ית'  לבקש ממנו  בסוד ה"הסתלקות",  ואמונה,  ביטול  אלא  תבונה  ואין  עצה  אין  בה, 

הכלי בעצמו - "תן אתה".

ומאחר ונתארכו הדברים מאד נקצר, אך יובן ממילא שזהו שאמרו על כך חז"ל, שמשה רבינו 
לא רמזה להם אלא אחרי ארבעים שנה, ולמדו מכאן שאין אדם עומד על דעת רבו עד ארבעים 

בצדיק  בהתכללות  לחיות  כנ"ל  והוא  אז,  אתה"  "תן  אומרים  היו  שאם  בהנ"ל  דהבן  שנין. 

הזמן,  ארבעים שנה מצד  לחכות  נצרכים  היו  לא  החיים,  אלו  אחרי  כביכול  להיות  שנסתלק, 

דזהו כנ"ל התפיסה החיצונית של העולם, של חכמת חיים גרידא, אשר אין לה אלא להמתין 

עד יעבור הזמן וכו'.
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וממילא זהו עצמו סוד אין אדם עומד על דברי רבו עד ארבעים שנין. דיכול אדם לקבל מרבו 
תורה ודרכי עבודה, בנגלה ובנסתר, בחכמה ובעמקות, אך הכל הוא בערך של זה העולם, בלתי 

עומק הדעת דעלמא דאתי הגנוזה באור הצדיקים, אשר לא תושג אלא לאחר ה"הסתלקות", 

סוד ארונו של יוסף, דהוא גופא כנ"ל עומק הכרזת מוהרנ"ת שהוא כבר אחרי ארבעים שנה.

אם כן שצריך ארבעים שנה לעמוד על דעת רבו. דבעומק לא איירי במשך הזמן, אלא  וזהו 
ב"ארבעים שנה" של "הסתלקות", דהם הם סילוק דעת עצמו - להיחשף ממילא לאור הגאולה 

)כאשר הים דהאי עלמא נס מפני ארונו של יוסף(.

נסיון עצת מרגלים

שורש סוד מקום קבורת הצדיק, הוא במה שכתוב בתורה לגבי מערת המכפלה, במה  והנה 
שמאיר בעליל יסודות הנ"ל. ולהבין קצת יש להקדים שבירור הנ"ל הוא מעומק הקושי שהיה 

בענין המרגלים, וכפי שיתבאר.

זמן שהיו ישראל במדבר, בצל ענני הכבוד, ובהאצלת הדעת של משה רבינו, היו  כל  דהנה 
לארץ  ואמנם בהגיעם  בחייך'.  'עולמך תראה  כביכול בבחינת  ואלוקות,  תורה  ונושמים  חיים 

לבירא  רמא  מ'אגרא  הינו  קודם  מידה  קנה  כל  פי  שעל  למה  להכנס  צריכים  היו  ישראל, 

עמיקתא', והוא מקום המלכות, מקום האמונה.

ויש להרגיש בדברי חז"ל, שקינו את טעות המרגלים בכלליות כ"עצת מרגלים", ולא נתבאר 
מיניה וביה באיזה עצה מדובר )והיינו דהגם שודאי היתה שם עצה וכו', שאמרו בתחילה אמת וכו', ולא רצו להכנס. אך 

עוד קודם לכן איתא בחז"ל שכלב התענה כדי להנצל מעצת מרגלים, דמשמע שהוא צופן בו את שורש הדבר(.

בירור המלכות

ישראל, מה  דיובן דדיקא מקום המלכות שבארץ  כך.  יש לבארו בעזהי"ת  לפי הנ"ל  ואמנם 
שנראה כחדלון של הטוב האלוקי שהכירו במדבר, אם אך היו נכנסים בו באמונה גמורה, והוא 

בסוד ה"לחיות את ההסתלקות" הנ"ל, בבחינת אחר ארבעים שנה וכו'. אזי היה מתגלה כמקום 

אלא  אינו  מות",  יורדות  כ"רגליה  וכו',  וסיום  חדלון  של  המלכות  כצמצומי  שנראה  מה  בו 

מלכות כלפי אור הגאולה שהוכן להם, שתחילתו כנ"ל בבחינת 'מת' וכו'.

וממילא יובן שכדי להכנס נכון, באופן שחפצים להכלל בערך אחר לגמרי של דעת - בהפשטה 
וסילוק גמורים של כל שכל והשגה קודמת )מאחר והינם בבחינת גלות כלפי פרצוף הגאולה(, אי אפשר אלא 

אם כן נכנסים באמונה גרידא, בבחינה שכל עצה או שכל, מאחר ושייכים הם למה שבערכין 
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הוא פרצוף הגלות וכו', יחמיצו את ההמשכה החדשה )וממילא במקום שהמלכות תתגלה כפתיחה חדשה - 

כהכנה לגאולה וכו', תתפס כחדלון ומיתה וכו'(.

ומכל מקום נמצא מיושב שכלליות טעות המרגלים היא במה שבאו עם ההקדמות שלהם, עם 
ה'עצה' שלהם - הגם שיתכן שקיבלו אותה בצל ענני הכבד וכו'. דמאחר ובכניסה לארץ היו 

וכו'.  מנקודה של מלכות  הצריך להתחיל  גאולה  אור של  לגמרי,  ענין אחר  צריכים להמשיך 

לכך אם יש להם 'עצת' מרגלים, אם יש להם דעת כלשהי מהתפיסה הקודמת, בהכרח שיפלו 

בקושי הבירור של המלכות, ושפיר יש לכנות עומק טעותם כ'עצת מרגלים'.

והנה יהושע נכנס לארץ בכוחו של משה, דהוא יסוד הצדיק החי וכנ"ל. ואולם לפי כל הנ"ל, 
מובן שעיקר הדבר שהיה נצרך כאן הוא ה"ויקח משה את עצמות יוסף עמו", דהיינו בחינת 

קברי צדיקים, בחינת ה'מת' שביסוד הצופנת בתוכה את כח ה"הסתלקות" וכנ"ל )מאחר וחפצים 

לסלק "עצת המרגלים", לאחוז ב"ואנכי בער ולא אדע", כהכנה להארה אחרת לגמרי(.

וממילא תראה נפלאות, שזהו שכלב הלך לקברי אבות דיקא, למערת המכפלה. דבהבין הנ"ל, 
מובן גודל הנסיון, כמה קשה לסלק דעת קודמת כדי להכיל ענין חדש )בכלים חדשים(. ואם על רבי 

זירא איתא שהתענה כדי לשכוח תורת חוצה לארץ, כל שכן כאשר המכוון הוא שורש בירור 

המלכות וכו', בהצבת כלי כלפי אור הגאולה העתידה.

דמאחר וכאן לא איירי בדרגא גבוהה יותר, אלא בענין אחר לגמרי וכו', לכך באמת אי אפשר 
החיים  כנ"ל  והוא  כ'מת',  פעמים  נראה  היסוד  בהיות  הגנוז  הסוד  ללא  וכלל,  כלל  בו  לאחוז 

האמתיים הצפונים דיקא בקבר הצדיק. דשם אפשר לאחוז "ארבעים שנה אחרי וכו'", לאחר 

ההסתלקות וכו', וממילא יש "קומה ראשונה" של מלכות נאמנה, להכיל את אור הגאולה.

אם כן שהלך כלב לקברי אבות, וכדאיתא בחז"ל )סוטה( ביקש שם "אבות העולם בקשו  וזהו 
עלי רחמים". דבזה המקום ביקש כנ"ל לסלק כל ערך השגה קודמת, כל עצת אנוש של חייו 

הקודמים )גבוהה ככל שתהיה(, והיינו ממילא "בקשו עלי רחמים", ראשי תיבות בער - "ואנכי בער 

ולא אדע וכו'".

תיקון הכללי

ציון  על  פעולתו  כח  מצינו  ובמסוים  הכללי,  התיקון  סוד  את  והמשיך  יסד  ז"ל  רבינו  והנה 
להאיר  יש  עולם,  של  בכבשונו  להשיג  ושלום  חס  להתיימר  ומבלי  נמרץ,  ובקיצור  הצדיק, 

בהנ"ל ענין אחד.
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דהנה עומק תיקון הכללי אין ענינו שהאדם הפרטי מקבל תיקון יותר חזק, דרגא יותר נפלאה 
זזה  שאיננה  הפשטות  דמלבד  אלא  באיכות(.  או  בכמות  יותר,  למד  ועכשיו  אחד,  דף  שלמד  )כמי  נקיון  של 

שחפצים  כך  על  מורה  כללי,  בתיקון  כאן  איירי  היות  וכו'(  תיקון  מקבלים  הגידין  )שכלליות  ממקומה 

עצומים  יהיו  אפילו  אשר  והשגותיו,  חייו  מתפיסת  המצומצם,  ממקומו  האדם  את  להעתיק 

ונוראים, לא יהיו אלא בערך של פרט, מאחר ושייכים לגלות )שהיא בערך של מספרים ונפרדות(.

נמצא שזהו ממש המכוון בהתכללות בצדיקים שוכני עפר, והוא לחיות כבר אחרי  וממילא 
ההסתלקות וכו', "אחרי ארבעים שנה", דבכך ממשיכים את אור הגאולה לתוך כל המעברים 

הרי  וכו'.  גאולה  של  בעיניים  אחרת,  "מתפרשת"  ההויה  כל  דכנ"ל  הא  דמלבד  וכנ"ל.  וכו' 

עצמו,  שלו  המציאות  וכל  בעיניו,  שרואה  המציאות  וכל  לכלל,  מפרט  יוצא  עצמו  שהאדם 

מתהפכת מבחינת מספרים ופרטים, לבחינת חיבור וצירופי אותיות - אחדות וכלליות.

וזהו שהמקום אליו הלך כלב, להמשיך כנ"ל את התיקון הכללי של ההויה וכו', נקרא "קרית 
ארבע היא חברון". דבעצם השם נרמזה כאן מהות הצדיקים שוכני עפר, שכוחם הוא להפך את 

המספר, את עבודת הגלות וכו' - "קרית ארבע". להיות חיבור וצירוף אותיות, פרצוף כללי של 

גאולה - "היא חברון" )לשון חיבור(.

מקום שאין להציב בו כלי

ובעזהי"ת יש לרמז הנ"ל, במה שנפתח התיקון הכללי במלים אלו: "מכתם לדוד וכו' שמרני 
ק-ל כי חסיתי בך, אמרת לה' אדנ' אתה טובתי בל עליך לקדושים אשר בארץ המה ואדירי כל 

חפצי בם".

אך  מהול(,  )נולד  תמה  שמכתו   - "מכתם"  חז"ל  פירשו  אחר  שבמקום  שכתב  ז"ל,  רש"י  דעיין 
כאן אין לו לכאורה ענין, ולכן ביארו בענין אחר, עיין שם. ועל דעת הצדיקים אפשר בעזהי"ת 

לבאר בהנ"ל באופן שתואר שייכות דברי חז"ל הנ"ל אף לכאן.

דהנה כלל האתערותא דלתתא שהאדם עושה בעולם, הינה מושרשת במה שאחרי לידתו צריך 
למול את עצמו, וכפי שהוכיח רבי עקיבא לגוי מכאן ש"מעשי בני אדם יפים וכו'". ואמנם הבן 

בהנ"ל דהני מילי באשר המדובר הוא בעולם ועבודה שהוא בערך תפיסת האדם, דלכך ביודעו 

כלפי מה הינו הולך, אומרים לו להציב כלי בהתאם. ואולם כלפי ענין אחר לגמרי, כלפי אור 

לפסוע את הצעד הראשון  אין באפשרות האדם  וכו',  דאינסוף  כמלכות  להיות  וכו',  הגאולה 

מצידו. דממה נפשך, אם אכן יודע הוא לעורר אתערותא דלתתא, אם אכן יודע הוא איזה כלי 

להכין, משמע שיש לו בזה השגה וכו', ואם כן בהכרח שהינו עדיין בפרצוף הגלות.
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מכתם לדוד

דבעינן  מהול.  כשהוא  שנולד  לדוד",  "מכתם  הכללי  התיקון  בתחילת  שנאמר  כן  אם  וזהו 

בזה התיקון, בעינן אצל זה הצדיק שהסתלק, להכנס לענין שאין לנו בו שום מבא כלל, וכל 

ַהַדַעת של הגאולה הכללית  ֵמי  השגותינו הקודמות וכל הכלים הקודמים, "לא יכילו המים", 

שרוצים להמשיך.

הבן שמכתו תמה, בהפקעת שורש האתערותא דלתתא שמצד האדם, מורה על כך  וממילא 

- דאיננו  שכלפי ההמשכה החדשה, כלפי התיקון הכללי, באמת אין לנו אפשרות להכין כלי 

יודעים אפילו לקראת מה בדיוק הולכים )בערך המושגים שלנו(.

ולכך כנ"ל הדרך היחידה ל"קרבה אל נפשי גאלה", ולתיקון הכללי הכולל וכו', היא בהליכה 

דאם  איתנו,  שהבאנו  בדברים  ולפעול  ישועות  לבקש  העיקר  אין  דשם  עפר.  שוכני  לצדיקם 

כן הרי באנו לכאן עם כל ה"גלות" שבחיינו, מבלי לחיות כבר אחרי ההסתלקות, בענין אחר 

לגמרי.

איך לבקש רחמים

אלא העיקר הוא לבא בבחינת מכתם לדוד, בבחינת 'מכתו תמה'. והיינו דכאן כביכול יהודי 

אומר לה' ית' כך. אבא, ציויתני על תורה ועבודה, והוריתנו על התעוררות מצדנו, ושנים כבר 

הלכתי בדרך זו. ואולם מאמין אני לרשב"י זי"ע, מאמין אני לצדיקי הדורות, שגילו שאפשר 

וצריך לחיות כאן חיים אחרים לגמרי, חיים של אחרי ההסתלקות - אור של גאולה. וממילא 

עצמי  על  לבקש  יכול  אפילו  ואינני  בכלים,  ולא  באורות  לא  לעשות,  מה  יודע  אינני  באמת 

רחמים, שכן יהיה זה כאילו מלתי את עצמי - בערך חיי הגלות שלי. לכן אבא - תחקוק בי אתה 

את קדושת הברית. תן לי את הסוד של "מכתם לדוד", תמשיך עלי אתה את הרחמים הגדולים, 

ה'פרטי'  האסורים  בית  לתוך  גאולה  של  בהמשכה  וכו',  בעולם  שישנו  יודע  אתה  שרק  במה 

שאני נתון בו.

וזהו כנ"ל שאמרו חז"ל שכלב ביקש "אבות העולם בקשו עלי רחמים". דלא ניגש שם לבקש 

דבר פלוני מסוים, שיצילו אותו מכך וכך ויתנו לו כך וכך, דבכך נמצא ממשיך את הרחמים 

לפי ראות עיניו. אלא דאת עצם הרחמים הפקיע מהמושגים שלו, והוא ע"י שביקש מהצדיקים 

הנכללים באור הגאולה, שהם יבקשו עליו רחמים - "בקשו עלי רחמים" וכנ"ל.
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לקדושים אשר בארץ המה

"אמרת לה' אדנ' אתה וכו'" - פירש רש"י ז"ל: "לכנסת ישראל אמר דוד יש עליך לומר לה' 
יתפרש, דבשונה ממהלך העבודה  ובהנ"ל  וכו'".  וידך על העליונה לכל הבא עלי  אדון אתה 

שלפני נקודת ה"הסתלקות", ששם יש אתערותא דלתתא של הצבת כלי מצד האדם, של 'מל 

את עצמו'. כאן בראשית התיקון הכללי, בהתכללות בצדיקים שוכני עפר, אוחזים במקום בו 

אי אפשר כביכול לומר שהאדם יקדים להמשיך ענין זה או אחר )דהא אינו יודע כלום(, וזהו אם כן 

"וידך על העליונה על כל הבא עלי" וכו'.

ז"ל: "טובות שאתה עושה לי לא עליך הם לגמלני כי לא  - פירש רש"י  בל עליך"  "טובתי 
אור  בהמשכת  ואיירי  מאחר  הפשוט,  שמלבד  לומר  יש  ובהנ"ל  לי".  מטיב  אתה  בצדקתי 

הגאולה, בדבר שהוא מסולק לחלוטין מכל הכלים וההשגות של האדם, לכך בערכין אפילו 

השלם במעשיו ֵיָאֵמר בו "לא בצדקתי אתה מטיב לי", שהרי אין זה ביחס לכלים הקודמים.

)וככל הנ"ל(, הוא מה שאומר עכשיו דוד: "לקדושים אשר בארץ  המכוון בזה המאמר  והעיקר 
המה ואדירי כל חפצי בם" )וכתב רש"י ז"ל "הם האדירים אשר כל חפצי בם וכל צרכי נעשים בשבילם(. דכל הנ"ל, 

אפשר  בלבד  דשם  צדיקים,  קברי  לסוד  הוא  שייך  ובכלל,  בפרט  אמיתית  גאולה  להמשיך 

להמשיך לתוך ההויה משהו שהוא "אור חדש" לגמרי, א' דגאולה )דהרי כנ"ל אפילו משה רבינו, הצדיק 

החי, היה זקוק ל"עצמות יוסף עמו", להתכללות בבחינת ה'מת' של עצמו - סוד החיים אחרי ההסתלקות(.

שיבוש אחיזה ביסוד החי בלבד

וזהו שכאשר חזרו המרגלים, עמד כלב כנגד דבריהם ודיבר בשבח ומשה ואמר: "עלה נעלה 
וכו'", ופירש רש"י ז"ל אפילו בשמים והוא אומר עשו סולמות ועלו שם נצליח בכל דבריו".

ולכאורה הקושי של העם היה בעיקר כלפי ארץ ישראל, ומדוע החל כלב לספר להם על כוחו 
של משה שבקע את הים וכו' )רש"י(, מה גם שכבר נתנבאו אלדד ומידד שמשה אינו נכנס, ובמה 

יתנחמו העם בכוחו שהיה.

ועוד יש לדקדק, במה שדיבר ואמר שאפילו אם היו צריכים לעלות לשמים וכו', דבר שהוא 
לכאורה בלתי נתפס, היו מצליחים "בכל דבריו", דמאי בעי בהפלגה זו.

אך בהנ"ל יובן דודאי ידעו כולם שצריך צדיק, כפי שנוכחו בכל פרט ופרט מתחילת יציאתם 
ולהעמידה באופן שתהיה  וכו',  ואולם כעת כשהיה צריך לברר את שורש המלכות  ממצרים. 
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הכנה לאור הגאולה, היו צריכים להיאחז בסוד ה"לקדושים אשר בארץ המה", בקברי הצדיקים 

וכנ"ל.

ואולם מאחר ולא השיגו סוד הנ"ל של היות היסוד לעתים נראה כ'מת', דהיינו כנ"ל סוד קברי 
הצדיקים שהסתלקו, לכך לא ידעו מכח הצדיק אלא במה שמתקבל על הדעת - שהוא בערך אל 

תפיסת הכלים וההבנה שלהם - והוא צורת האחיזה ביסוד החי בלבד.

שפלות אמיתית

ואמנם כלב שהיה אצל קברי אבות, וידע את סוד הכניסה לעלמא דאתי - לפרצוף חדש לגמרי 
הסילוק  כח  בו  )שיש  עמו"  יוסף  "עצמות  את  לקח  ואף משה  ידע שמאחר  וכו'(,  )החיים אחרי ההסתלקות 

יסוד עולם, להמשיך אף מה שהוא נראה כנמצא  כנ"ל(, ודאי שיש בו את שלימות כח הצדיק 

ה"חשבונות  אחרי  כבר  לחיות  מרגלים,  'עצת'  את  ומסלקים  )דמאחר  להשיגה  שאין  הגאולה  כפרצוף   - ב'רקיע' 

רבים", ממילא נס הים מפני ארונו של יוסף ומתגלה עלמא דאתכסיא, דבר שקודם לכן היה מופקע לחלוטין(.

כל עצת  וכלב לעם "טובה הארץ מאד מאד", דמשמע שבזה סתרו את  יהושע  שאמרו  וזהו 
המרגלים. ד"מאד מאד" הוא בבחינת "מאד מאד הוי שפל רוח", והוא סוד השפלות האמיתית, 

אשר איננה בערך של מידה טובה, וכמו שיתבאר.

דהנה כתב רבינו ז"ל בתורה יד קמא, שישנם ארבע מיני שפלויות שבהם האדם צריך להקטין 
בבחינת  עצמו,  למדרגת  מתחת  לרדת  עצמו  את  שיקטין  היא  הרביעית  והשפלות  עצמו,  את 

"שבו איש תחתיו", עיין שם.

יודע  אכן  ואם  עסקינן,  שקר  של  בענוה  לא  והרי  עצמו',  למדרגת  'מתחת  מהו  ולכאורה 
מדרגתו, כיצד ירד מתחתיה להיות שפל יותר וכו'. אלא דיובן בהנ"ל ש'מדרגת עצמו' בערכין 

אינו מתייחס לפרטי המעשים והמדרגות שלו, אלא לענין מהותי יותר. והיינו דאפילו אם יהיה 

עניו גמור, דכבר אוחז הוא בכל ההקטנות שקדמו, הרי שסוף סוף הכל הוא לפי פרצוף הגלות 

שנמצא בו - לפי המדרגה הכללית שלו.

חפץ ה'

ואם כן יובן בהנ"ל, דאם על שפלות רגילה בתוך סדר העולם ניתן לומר "מאד הוי שפל רוח". 
הרי שכאשר רוצים לחיות אחרי ההסתלקות וכו', במדרגא כללית אחרת לגמרי - שפלות של 

חיים נצחיים, אי אפשר לרמזו אלא ב"מאד מאד הוי שפל רוח" והוא עומק דברי רבותינו ז"ל.
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וזהו שכתב רבינו "שבו איש תחתיו" - מתחת למדרגת עצמו. דהמכוון כאן הוא "מאד מאד 
)שנעדרו  והוא בעצמו כנ"ל היפוך דברי המרגלים,   - הוי שפל רוח", "טובה הארץ מאד מאד" 

את כח השפלות של הצדיקים שוכני עפר, את מה שהוא בערך של "מחמת למדרגת עצמו", לחיות כבר אחרי ההסתלקות, ולגלות 

שהירידה )מתחת למדרגת עצמו( היא היא תכלית העליה - "עלה נעלה וירשנו אותה"(.

ותראה נפלאות, שבסמוך לאמירה הנ"ל אמרו יהושע וכלב "אם חפץ בנו ה' והביא אתנו אל 
כביכול מעיד  ית'  ה'  כנ"ל, כאשר  נפתח  דיקא. דהתיקון הכללי  בנו"  "אם חפץ  וכו'",  הארץ 

)לחיות כבר אחרי ההסתלקות(  וכו'  נכון אל המלכות  מי שנכנס  ואומר, שהחיים האמתיים האלו של 

בזה הוא חפץ, והיינו "לקדושים אשר בארץ המה ואדירי כל חפצי בם" )עיין רש"י ז"ל(.

אם כן שגנוז באמירת יהושע וכלב "אם חפץ בנו ה' וכו'". ד"אם חפץ בנו", היינו אם  וזהו 
כבר אחרי ארבעים  לחיות   - רוח  הוי שפל  'מתחת למדרגת עצמו', מאד מאד  נקיים בעצמנו 

שנה וכו', )דהיא היא הצורה של "קדושים אשר בארץ המה"(. ממילא יבקע הים וכו', ויתקיים בנו "והביא 

אתנו אל הארץ", כאשר בהיותנו בבחינת "מכתם לדוד", הוא ית' מצידו יאיר עלינו טוב אמיתי 

ונצחי, עלמא דאתכסיא - "טובה הארץ מאד מאד".

מצרה לרצה

והנה מאחר ואמרנו שה'מת' מבטא שהקטנות היא קטנות דעלמא דאתי, והיינו דבערך הצדיק 
וכו',  דמלכות  מלכות  ע"י  אלא  וכו'  החדש  הפרצוף  ולהמשיך  להיאחז  אפשר  אי  שהסתלק 

אפשר בהנ"ל להבין רמז נחמד.

דהנה הצדיקים עסקו ועוסקים בצירופי אותיות, להחזיר הדברים לשורשן ולהמתיקם בהמשכה 
חדשה וכו'. וכבר נתבאר לעיל שקברי הצדיקים הם בבחינת "קרית ארבע היא חברון", והוא 

המעבר מעולם ערכים של מספר והשגת גלות, לצירוף חדש בקדושה - "אות היא לעולם".

רצה.  או  צרה  הוא  המה",  בארץ  אשר  "ולקדושים  של  תיבות  שהסופי  שזה  כן  אם  ותראה 
דכדאיתא בבעל שם טוב הקדוש, הצדיק מהפך את הצרה לרצה. ועיין בדברי רבינו ז"ל שכנגד 

ד,  ועיין עוד בתורה  דוד.  סוד  והוא  יש את מצח הרצון,  וכו',  ומצח הנחש  וכו'  חכמי הטבע 

דנקבר משה רבינו בגיא, בהתכללות עם בחינת דוד, ואיתא התם שנקבר שם כדי לעשות צירופי 

אותיות וכו'.

מה  אור  כלפי  אלא  העולם.  אומות  כסילי  של  'טבע'  רק  אינו  'טבע'  שבערכין  יובן  ובהנ"ל 
החדש וכו', כלפי הארת הגאולה השייכת למצח הרצון, כל עבודת האדם בפרצוף הגלות היא 

בבחינת טבע.
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את   - ארבע"  "קרית  את  מהפכים  שבו  במקום  הצדיקים,  קברי  שורש  שבמקום  זהו  כן  ואם 

הצירוף בערך של מספר, ל"חברון" - לצירוף אמת נצחי, לחיבור קיים של אותיות. בזה המקום 

נרמז בסופי תיבות דיקא ההמתקה מצרה לרצה. דהמכוון כנ"ל אינו לעבור ולדלג על הצרות 

בקפיצה של זמן, כדעת בעלי חכמת החיים וכו', אלא דהעיקר הוא להמשיך את אור הגאולה 

לתוך האי עלמא, ובזה לבטל את הטבע, ולהאיר שהצרה היא רצה - מצח הרצון, והיינו כנ"ל 

"אם חפץ בנו ה' וכו'".

את פני האדון ה'

הנה בזהר הקדוש מצינו דבר נורא, והוא מה שדרשו על הפסוק "שלוש פעמים בשנה יראה כל 

זכורך את פני האדון ה'" - "דא רשב"י". ומבלי לנסות אפילו לפרש בדברי הזהר הקדוש ביאור 

רחב, דהוא מקום שעליו אמר רבי פנחס קועצאר זי"ע שהפירוש בו מתחלף ומתחדש בכל רגע 

ורגע, נאמר בהנ"ל גוון אחד.

דהנה ענין הג' רגלים הוא בהמשכת אור הפנים, ועיין בתורה כב קמא, דכתב רבינו ז"ל שמהות 

זה האור הוא מה שאין לו הקדמות וכו', עיין שם. וכלפי כל הנ"ל יתבאר, שסוד רשב"י זי"ע, 

הצדיק שלכאורה כבר הסתלק - אך אין חי ממנו, הוא בהמשכת אור הגאולה - 'בהאי חבורא 

יפקון מן גלותא'.

שאיירי  להורות  דיקא,  'עליה'  מכונה  אשר  לרגל,  העליה  בבחינת  הוא  זי"ע  דרשב"י  והיינו 

- פרצוף חדש לגמרי. דכשם שזכו ישראל להתעטר בדרגות חדשות,  בערך של "עלה נעלה" 

בחינת אור הפנים, כל אימת שעלו לרגל, כן נמצא זה הסוד במקום גניזת הצדיק.

ואמנם כאן הדבר תלוי ועומד, והוא נרמז במה שאמרו חז"ל )חגיגה ב.( על העליה לרגל עצמה: 

)עיין שם רש"י ותוספות בגרסאות ובביאור, ואנו  - "כדרך שבא לראות כך בא להיראות"  "ֵיָרֵאה"  "ִיְרֵאה" 

ברמיזת הדברים עסקינן(.

והיינו  להיראות.  כך בא  לראות,  ויסודי, כשם שהאדם בא  דק  בירור  כאן  בהנ"ל שיש  דיובן 

בכוחו  האמונה  שמתוך  באופן  שלו,  המטענים  כל  עם  הצדיק  אל  האדם  מגיע  שאם  בהנ"ל 

לפעול ישועות, מביא אליו את כל הבקשות וכו'. נמצא שהוא מגיע בערך של תפיסת הגלות 

שלו. יש לו אולי השגות וכו' ואמנם מאמין הוא בצדיק, אך משתמש הוא בכח הצדיק לפי ערך 

פרצוף הגלות שלי, וככל הנ"ל.
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כבר אחרי  להיות  הרצון  עמו", בבחינת  יוסף  "ויקח משה את עצמות  בסוד  יגיע  אם  ואולם 
הצדיק  את  לראות  בא  שהוא  נמצא  כנ"ל  ממילא  וכו'.  שלו  ההבנות  כל  אחרי  ההסתלקות, 

בעיניים של גאולה, באמונה בלבד.

הצדיק יספר לך

בא  כך  לראות  שבא  שכדרך  הקדש,  אל  העליה  בטרם  להפנים,  ואחד  אחד  כל  שיכול  וזהו 
יפה  וכמה  לו,  אשרי  שמגיע  ואחד  אחד  שכל  הגם  וממילא  עצמו.  על  ולהמשיך   - להיראות 

היא אמונת הצדיקים שבו, אך מוטב יהיה אם יטה את אוזנו לאשר מבשרים כנ"ל הצדיקים. 

דנכון שיש לך כל כך הרבה קשיים וכו', וכל כך הרבה אכפת לך על כבוד שמים, עד שחפץ 

אתה לבקש על הרוחניות שלך שכפי שהנך רואה צריכה כך וכך וכו'. אך אם אך תשמע לדברי 

והוא  בלבד,  באמונה  לגשת  הכח  את  תמצא  ההסתלקות.  אחרי  כבר  לחיות  הנאמן,  התלמיד 

בסילוק כל ערך והשגה שעליה בנית את רצונותיך.

עוד קצת אמונה, עוד קצת התקשרות, עוד קצת היאחזות בחיים שאחרי ההסתלקות - וכדרך 
שבאת לראות כך אכן תיראה - והצדיק יספר לך כל מה שעובר עליך.
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 מאמר מערת האדרא ושורש תורה שבע"פ
 בסוד רשב"י זי"ע 

מאמר א'

סוד המערה

הנה בעמדנו סמוך ונראה לימי הפורים, וזכינו ל'הדר קבלוה באהבה' )אשר נאמר בעיקר כלפי תורה 
שבע"פ(, יש לפתוח פתח בסוד רשב"י זי"ע - עומק סוד תורה שבע"פ. דכפי שיתבאר בעזהי"ת 

הסוד  חלק  שייך  פה,  באמירת  לתלמיד  מרב  נמסרים  תורה  סתרי  היות  משום  רק  לא  להלן, 

ליסוד תורה שבע"פ, אלא דחלק זה שבתורה שחשף רשב"י זי"ע - הנקודה הגנוזה והמוצנעת 

שנאמר בה "הולך רכיל מגלה סוד", יש בו את תמצית יסוד תורה שבע"פ, ויובן בהקדים מספר 

הקדמות.

לגשת אל המכוון יש לדקדק תחילה בענינא דרשב"י, דחזינן שהמקום בו הוציא לאור  וכדי 
ביחודא שלים,  ומעשה מרכבה  בראשית  גילוי קשרי מעשה  מעל  הלוט  את  להסיר  תעלומה, 

אור  דשורש  הוא,  בכדי  לא  דודאי  הא  ומלבד  האידרא.  נוסדה  כדאיתא  דשם   - במערה  הוא 

דאף  דחזינן  דקדוק,  על  דקדוק  להוסיף  יש  בית המדרש(,  כתלי  מבין  )ולא  מערה  מתוך  יצא  הגאולה 

בתוך המערה עצמה היה טמון בקרקע, וכדאיתא בחז"ל שבשעת הלימוד היה מופשט בגדים 

בתוך הקרקע, ורק לצורך התפילה לבשם ויצא.

ובאמת על דעת הצדיקים יש לבאר דזה סוד נפלא. דכאשר תתבונן תראה שהמלה מערה נגזרת 
מהאמור בפסוק "כמער איש ולויות וכו'" )מלכים א, ז(, דהוא סוד היחוד, וכפי שהביאוהו חז"ל 

אחיזה  "לשון  'מער':  בפירוש  ז"ל  רש"י  כתב שם  וכן  בזה,  זה  מעורים  הכרובים שהיו  לגבי 

ה,  מער  בסוד  הוא  דמערה  והיינו  וכו'".  ולויתו  איש  ופירושו  בנקבה,  המעורה  כזכר  ודיבוק 

דהיינו הדיבוק הגמור לה' אחרונה, דזהו שסוד המערה הוא סוד היחוד כנ"ל, דלהכי דיקא שם 

בקע האור הגנוז של הרשב"י זי"ע.

ומאחר ובאותיות השורש הוא פשוט כנ"ל, יתיישב דאף בהתלבשות הסוד בזה העולם צפון 
דהגם  גלוי,  כשהוא  הדכר  יסוד  בבחינת  הוא  הגלוי  הזה  דהעולם  דהבן  הנ"ל.  המערה  ענין 

אלא  זה  אין  אך  וכו',  דיבורים  וריבוי של  ראיה,  בהירות של  נראה שיש שם  חיצונית  שבעין 

בבחינת איבר מת, בלתי סוד היסוד. 



-כב-

אלא  יתגלה  לא  עלמין,  חי  מצדיק  היחוד  טיפת  המשכת  בבחינת  דהוא  היסוד,  סוד  ואולם 
בהיותו חי, דהיינו יושב בסתר עליון, וזהו בעצמו סוד המערה. והיינו דצורת המערה, בהיותה 

מסוגרת בהיקף ואפילה, היא בבחינת כלי הנוק' והמלכות, דשם "בהצנע לכת" צריך לבקוע 

חיים אמיתיים, והוא בעת כניסת יסוד חי וכו' – כ"ש הכתוב כמער איש וגו'.

וממילא בין והתבונן, דהכניסה של רשב"י זי"ע למערה, צדיק יסוד עולם, הרי היא בבחינת 
הכניסה לסוד המלכות ביחוד השלם, דזהו שבהיותו מרכבה להנ"ל, עצם המעשה - מלבד כל 

שאר קדושתו והשגתו וכו', יפה כוחו להמשיך טיפת סוד היסוד, גילויים השייכים לחי עלמין 

דיקא.

ובאמת, אם היה מדובר רק בסוד בערכין, בבחינת דבר שהצנעה יפה לו וכו', היה סגי בכניסה 
למערה לחוד, במה שהוא כיסוי אחד כנגד כלי הנוק' וכנ"ל. ואולם שם הרי החל להתנוצץ אורו 

של משיח - 'בהאי חבורא יפקון מן גלותא', ומאחר ואיירי בסודות של עתיק יומין, בשורש מה 

שהוא עצם הסוד, היה צורך להכנס עוד חדר לפנים מחדר, בעצם נקודת ההתכללות בקרקע 

עולם של הנוק', דזהו מה שהוסיף רשב"י זי"ע לפשוט את בגדיו בתוך המערה עצמה, ולהטמן 

כל גופו בקרקע עולם. והיינו דהכניסה לתוך המערה היתה פשיטה ראשונה של מלבושי העולם 

הנגלה, ופשיטת הבגדים בתוך המערה היו עומק הקיום של מער ה', באופן שמקום הסתר של 

הנוק' - קרקע עולם, מאפשר ליסוד "לחיות" ולהמשיך את סודו, ודו"ק.

מערת המכפלה

ובהנ"ל יתיישב שצורה הנ"ל שבה רשב"י היה טמון באדמה הינה בבחינת קבורה דקדושה, 
כאשר לאחר אריכות ימים ושנים הגוף משוקע בתוך קרקע עולם. והיינו דאם נאמר בכל מקום 

ש"הזכרת יום המיתה" יפה כוחה להשיל את כל חיזו דהאי עלמא, כל שכן שיום המיתה עצמו 

יש בו זה הענין. וממילא יובן דעצם המיתה מהוה הפשטה ראשונה, בבחינת הכניסה למערה 

זי"ע(, ושם באופן הראוי  )דהוא בבחינה הנ"ל דרשב"י  כניסת הגוף לקרקע עולם  יש את  ושוב  וכנ"ל. 

נדבקת נשמת ישראל בהשגות דעלמא דאתי - תורת היחוד דעתיק יומין.

וזהו סוד מערת המכפלה, שהיא יסוד ושורש הקבורה דקדושה - בפנים האמיתיות שלה. דיובן 
בקרקע  בתכלית  שמעורים  באופן  מכניסה,  לפנים  כניסה  הנ"ל,  הכפל  סוד  היינו  דה'מכפלה' 

עולם, ה' אחרונה וכנ"ל. וזהו שנחלקו רב ושמואל )עירובין נג( לגבי מערת המכפלה, דחד אמר 

שהיתה עשויה שני בתים זה לפנים מזה, וחד אמר שהיתה עשויה כבית ועליה על גבא, ומסקינן 

דלמאן דאמר שהיתה עשויה כבית ועליה היינו שנקראת 'מכפלה', ולאידך מאן דאמר נקראת 
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כן משום שכפולה בזוגות, ועיין שם. דבהנ"ל יובן דהכל מכוון לענין אחד, הן היותה כפולה 

כבית ועליה, והן היותה כפולה בזוגות, ואלו ואלו דברי אלקים חיים.

דהנה חיים אמיתיים אין להם פסיקה, והוא בסוד דוד מלך ישראל חי וקיים, וביסוד הנצחיות 
של מה שהוא "אמת ה' לעולם", וכבר הוארך בכך רבות. וממילא יובן דכאשר זכו דכר ונוק' 

לחיות בבחינת מרכבה ליחוד העליון, באופן שהיתה התקשרותם באופן של מערה הנ"ל - חדר 

להדבק  לחדר  מחדר  שעוברים  בעת  קבורתם,  בעת  אף  ממילא  לכת",  ב"הצנע  מחדר  לפנים 

בעלמא דאתי, בהכרח שצורת קבורתם היא בבחינת "כפולה בזוגות", באופן שכביכול אף אז 

בקרקע עולם ממשיך היחוד ביתר שאת.

וזהו בעצמו העומק של אידך מאן דאמר, דהיותה נקראת "מכפלה" מתייחס לתבנית צורתה 
שהיתה עשויה כבית ועליה. והיינו בהנ"ל דבית ועליה מבטא שני עומקים - שתי כניסות לתוך 

מקום הנוק', דהוא בבחינה הנ"ל שבה רשב"י נכנס למערה תחילה, ושוב העמיק למקום סתר 

עמוק עוד יותר - להמשיך ביחוד רזא דעתיק יומין.

קדש הקדשים

ודאתינן עלה נרחיב קצת בהנ"ל, ובמה שיש למצא בערכין כעין זה. דהנה מקום התורה בבית 
המקדש הוא בלשכת הגזית, דמשם יוצאת הוראה בישראל, והוא כעין מובלעת של תורה בתוך 

המקום המקודש, נבדל מהעולם שבחוץ השרוי בגילוי חיצוני וספקות וכו'. ויובן בהנ"ל דהוא 

בבחינת הכניסה הראשונה למערה, להיבדל מתוך העולם הגלוי שבחוץ, ששם כנ"ל אין אפילו 

רשימו של תורת היחוד, מאחר ובמקום הגלוי היסוד מת )וליכא אלא פשטי אורייתא וכו'(.

ההצנע  את  אלא  תסבול  שלא  הסוד,  נקודת  אל  לחתור  הנ"ל,  השניה  הכניסה  בחינת  ואולם 
לכת הגמור, הינה במקום קדש הקדשים ששם הלוחות גנוזים בארון. והיינו דזה המקום אליו 

לתוך  להכנס  הנ"ל,  בתוך הטמנה  בבחינת ההטמנה  הוא  הרי  בשנה,  הגדול אחת  הכהן  נכנס 

קרקע עולם בתוך המערה עצמה - במקום שבו היסוד חי באמת - להמשיך הטיפה מעתיק יומין 

בבחינת "וצדיק באמונתו יחיה".

הקדוש,  באר"י  כדאיתא  המלכות  בסוד  הוא  דהארון  בארון,  שם  המונחת  התורה  סוד  וזהו 
והלוחות שהם אורכן ששה טפחים ורחבן ששה טפחים, הם בבחינת היסוד שהוא מגלה טפח 

הנוק' מעורה  להיות   - עומק המערה  עומק  ונתון שם במה שיכונה  סג(,  תורה  )עיין  ומכסה טפח 

בו ביחוד. וממילא מתיישב היטב בהנ"ל, שדיקא מעל גבי הארון, שבו כנ"ל גנוז עומק סוד 
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המערה )וכמתגלה באותיותיה(, נמצאו הכרובים שהיו מעורים זה בזה, בבחינת "כמער איש וליות" 

וכנ"ל.

אורך ורוחב

ובהבין דהלוחות בארון הם בבחינת היחוד השלם וכנ"ל, יובן קצת בסודם של דברים, להבין 
היות הלוחות אורכן ששה ורוחבן ששה. דהנה המצב שמדובר בו בד"כ כלפי היסוד ביחוד, 

והוא  ומטה,  מעלה  של  באופן  הם  והנוק'  הדכר  כאשר  דהיינו  ברית",  "להקים  בבחינת  הוא 

בבחינת אבא ואבא כלפי ישו"ת הנמצאים תחתם.

קומה, הרי שמתגלה  כל השיעור  כולל את  ביחוד השלם, במה שהוא  כאשר אוחזים  ואולם 
אופן נוסף ביחוד, והוא כאשר הדכר והנוק' הם זה לנוכח זה בשוה, והוא בבחינת אבא ואמא 

המדובקים יחדיו - זה לצד זה.

"להקים  של  היחוד  בבחינת  היו  גיסא  דמחד  ששה  אורכן  היו  שהלוחות  דזהו  יובן  כן  ואם 
ברית", אך בו בזמן היה אף רוחבן ששה, במה שהוא כולל את מצב היסוד ביחוד דזה בצד זה 

וכנ"ל.

חומת יריחו

במקומה  באדמה  ושקעה  ליפול,  יכלה  לא  כי  עד  כרחבה,  גובהה  יריחו  חומת  שהיתה  וזהו 
כדאיתא בחז"ל. דהנה הכניסה לארץ ישראל היא בבחינת היחוד שבו היסוד בחי' כלל ישראל 

לכניסה לארץ  ולכך ההקדמה  נכנס למערה,  רבי שמעון  הנ"ל שבה  והוא בבחינה  וכו',  נכנס 

באופן   - הקדש  טהרת  על  הכניסה  כל  את  להעמיד  והוא  ליריחו,  המרגלים  שליחת  היתה 

שיתקיימו הבחינות הנ"ל של כניסה לפנים מכניסה, ואורכן כרוחבן. 

וברמז יאמר דמרגלים הם בבחינת רגלין, והיינו בנקודה שבה נה"י של העליון מולבשים ע"י 
התחתון, דהוא כנ"ל מקום הבירור של כניסת אור הדכר לכלי הנוק', דלכך ישנה שם עבודה 

דקה. ובפרט אמורים הדברים כאשר המכוון הוא לא רק בבחינת איבר מת וכו', אלא באופן 

וככל  וכו',  עלמין  חי  צדיק  למערה,  כניסה  של  בצורה  לנוק'  הכניסה  להעמיד  היסוד  שמונח 

הנ"ל.

וזהו שבזה כנגד זה, היתה יריחו מוקפת בחומה שאורכה ורוחבה שוים, דהוא כנ"ל בבחינת 
ואולם  לכת.  בהצנע  ביחוד  חי  כשהוא  היסוד  בבחינת  דהוא  ששה,  ורוחבן  שאורכן  הלוחות 

הלוחות  של  זו  צורה  שבקדושה  דבעוד  לארץ.  הכניסה  את  שמנעה  הקלי'  ממהות  גופא  זהו 
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הוא בהצנע לכת, בבחינת "הולך רכיל מגלה סוד", ובבחינה הנ"ל של רשב"י שלא סגי אפילו 

להראות  הדבר,  הגשמת  של  קלי'  היתה  שביריחו  הרי  נוספת.  הצנעה  וצריך  למערה  בכניסה 

כביכול צורה של יסוד גלוי, אורכו כרוחבו, דהוא עומק פגם הברית, והיפך יחוד המערה כנ"ל.

ההצפנה בבית רחב

כדאיתא  כל הארבעים שנה  מזנה  רחב, שהיתה  לבית  ע"י שבאו  נעשה  הנ"ל  שהבירור  וזהו 
ברש"י שם, ובאר"י הקדוש גילה שהיתה שם הקלי' הידועה של פגם הברית. והיינו דזהו כנ"ל 

להצניע   - גבר"  תסובב  "נקבה  בבחינת  דקדושה,  חומה  שתהיה  דבמקום  הברית.  פגם  עומק 

את היסוד כדי שיהיה באמת וכו', היה שם כביכול אור בלי כלי, עד כי אפילו החומה נראתה 

כצורת הלוחות כנ"ל, דהוא הפגם של "הולך רכיל מגלה סוד".

ַרז",  "ּבְ יונתן  המרגלים הגיעו לשם באופן של "שנים אנשים מרגלים חרש", דתרגם  ואמנם 
זה עומק  זה רק הכרח המציאות להסתיר את עצמם, אלא היה  והיינו דלא היה  ב"רז" דיקא. 

הטיפה  ולהמשיך  מחדר(,  לפנים  )חדר  למערה  שנכנס  זי"ע  רשב"י  בבחינת  להיות  פניהם,  מגמת 

מצדיק חי עלמין.

וזהו שכתוב "ותקח האשה את שני האנשים ותצפנו", דכתב שם רש"י ז"ל בזה הלשון: "יש 
יחידי.  היה  כאילו  צר  ובמקום  בהטמנתם  שמיהרה  לפי  כיחיד,  הרבים  על  מדברים  מקראות 

ומדרש אגדת תנחומא יש פנחס וכלב היו, ופנחס עמד לפניהם ולא ראוהו לפי שהיה מלאך. 

דבר אחר, ותצפנו כל אחד ואחד בפני עצמו, ודוגמתו מצינו שמן וקטרת ישמח לב ולא אמר 

ישמחו לב".

היו  לענין אחד. דאחרי שבאו לביתה שעל החומה  יובן דהכל מכוון  וברמז,  גדול  דבקיצור 
צריכים "להכנס למערה", דהיינו לגלות היחוד שבו בשלימות השם ה' אחרונה מעורה בבעלה, 

הכניסה  בבחינת  דהוא  "ותצפנו",  שכתוב  זהו  וממילא  כנ"ל.  הכל  וגנוז,  מוצפן  עצמו  והוא 

וכעין שנתבאר לעיל  נטמן באדמה,  גופא להיות  כי תכלית הדבר הוא שם  הנ"ל למערה, עד 

ברזא דרשב"י זי"ע.

ניחא, דאכן יש בחינה שבה פנחס אינו צריך להטמן, והוא מבטא שההצפנה אינו ענין  ובזה 
היא באופן של  זו  והבן, דבחינה  יש פתרון אחר אפשר להמנע מההסתרה.  בעצם, דלכך אם 

השכלה ודעת, דלפי המושג בשכל אנוש, כך נתפס היות הדכר כנוס בתוך הכלי וכו'. ובאמת 

בבחינה זו תכלית המעלה שאפשר לדבר בה היא על שויון למלאכים, דזהו שמרומז הדבר בכך 

שפנחס היה כאן כמלאך וכו'.
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רזא  היא  עוד,  להטמן  מעמיקים  גופא  שבה  הבחינה  ובפרט  המערה,  סוד  אמיתת  ואולם 
למלאך  אין  וכו'",  יראה  לא  אדם  "וכל  בו  נאמר  שבהיות  הקדשים  קדש  ובבחינת  דיחודא, 

אחיזה שם. וזהו שהביא רש"י ז"ל הפסוק ד"שמן וקטרת ישמח לב", דהוא בבחינת "חכם לב" 

דפנימיות הלב הגנוז, ובבחינת בחד קטרא אתקרטנא.

לא יודע מעצמו

ואחד  אחד  כל  וה"תצפנו  יחידי",  הוא  כאילו  צר  במקום  "ההטמנה  יותר  להבין  כדי  ואמנם 
בפני עצמו", יש להבין גוון אחד של סוד המערה הנ"ל בנפש, והוא בהקדים דברי רבי אלימלך 

זי"ע בליקוטי שושנה, ואלו דבריו על הפסוק "והצנע לכת וכו'": "יש לומר הפירוש, דלכאורה 

היה לו לומר 'תלך' בלשון נוכח, כמו שמסיים בפסוק 'אלקיך', הוא לשון נוכח. אך הענין הוא 

דצריך האדם להשכיל מאד מאד על היצר הרע, העומד עליו לפתותו, גם אם בהצנע, בחדרי 

חדרים, יהיה מאין אדם. אעפ"כ אם ידע בעצמו שהוא עובד השם, דהיינו שידע שהוא עוסק 

בחדרי  הוא  אם  גם  פניה  לידי  לבא  יכול  זה  ידי  על   - וכדומה  וגמ"ח  צדקה  ובמצות  בלימוד 

חדרים וכו'. רק צריך האדם שלא יעלה על לבו כלל לחשוב מחשבת מעשיו הטובים, רק כאילו 

הם נסתרים ממנו, ואינו יודע כלל ממעשיו הטובים כלל וכו', וזהו 'הצנע לכת', ד'לכת' הוא גם 

כן לשון נסתר".

כי תשא על הפסוק "ומשה לא ידע כי קרן אור פניו בדברו אתו" כתב: "שהכתוב  ובפרשת 
מפרש גודל הכנעתו, שלא ידע כי קרן וכו', דהצדיק המדבר עם אדם דברי קדושות ויראת ה', 

אזי בא לו התלהבות גדול בלבו וכו', וכל זאת לא ידע משה בעצמו, אם יש לו התלהבות כלל 

וכו', עיין שם ]ועוד בבחינה זו נקטו חז"ל להדיא, שמשה בעצמו לא ידע את מקום קבורתו, 

ויורחב להלן[.

ויובן בהנ"ל, דמה שהוא בנפש האדם מידת הענוה, באופן שאכן עושה האדם מעשיו בשפלות 
ומבלי שיראה לעין אחר, הרי הוא בבחינת הכניסה הראשונה למערה. דקירות המערה די בהם 

כדי למנוע אחרים מלראותו, ואף זה שכל מעשיו נסתרים מאחרים, בבחינת מידה טובה - יש 

לו שייכות לענוה.

הגם  הנוק',  לתוך  נוספת  בכניסה  כרוך  יומין,  דעתיק  רזא  זי"ע,  דרשב"י  היחוד  סוד  ואולם 
שכבר נתכסה בחדר החיצון של הנוק'. והיינו דזהו גופא המבטא את עצם הסוד כנ"ל, בהיותו 

כלי  בחיצוניות  מבא  בו  לכת" שאין  ב"הצנע  בנגיעה  ה'(,  מער  )מערה,  בבעלה  אחרונה  ה'  מיחד 

הדעת וההבנה, דמדוע יכנוס חדר לפנים מחדר להטמן באדמה.
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הכניסה  בבחינת  דהוא  מעצמו,  אף  נסתר  שהאדם  בכך  המתגלה  זהו  דבנפש  יובן  וממילא 
השניה של רשב"י זי"ע להטמן באדמה, דדיקא אז זוכה מיניה וביה ליחוד קודשא בריך הוא 

ושכינתיה, ולהמשיך אל עומק השפלות שבתוך קרקע עולם את הטיפה הכוללת מעתיק יומין. 

ידע  זי"ע בלשונו שאם  רבי אלימלך  נדגיש את הדבר, דהבן דהגם שנקט  והגם שהוא פשוט 

מעצמו יוכלו להיות לו פניות וכו', דמשמע שהוא אמצעי לתוספת טהרת המידות, "מבין ריסי 

עיניו" ניכר סוד הדבר, דהוא נוגע לרזא דיחודא וכנ"ל, ואכמ"ל.

המתקת החומה

ומעתה נשוב להנ"ל, דיובן דהא דכתיב "ותצפנו", להורות כנ"ל ש"מיהרה בהטמנתם ובמקום 
צר כאילו היה יחידי", וש"כל אחד בפני עצמו" מכוון לדבר אחד. דיובן דהיות כל אחד בפני 

עצמו אינו מורה על פירוד. אלא דדיקא כאשר נשמות ישראל זוכים להכלל, ולהיות בכנסיה 

אחת בחיק דודם - בסוד המערה, דיקא אז מתנוצץ בהם סוד היחוד, וכל אחד בבחינת יחידה 

שבנפש, נכנס חדר לפנים מחדר בהצנע לכת עם קונו.

מקום יובן המשך הענין שם, דחזינן שהשלמת שליחות המרגלים היתה אחרי ששמעו  ומכל 
מרחב "ידעתי כי נתן ה' לכם את הארץ וכו' ונשמע וימס לבבנו, ולא קמה עוד רוח באיש", 

דכתב שם רש"י ז"ל שמכוון לכח גברא, דאמרה להם בזה שלא היתה אצלם בחינה של "הקמת 

ברית".

דמלבד הפשוט שהוא אמת ודאי, יש לפרש בזה בהנ"ל כך. דלאפוקי מהקלי' הנ"ל של הגשמת 
היחוד, "מגלה סוד", של מה שנראה לכאורה כיסוד גלוי באורכו ורוחבו וכו', הרי שכעת באו 

אצל תוקף הקלי', דהיא מכונה רחב דיקא, דהוא בבחינת הרוחב הנ"ל בששה טפחים. ואולם 

כאן הומתק הדבר ע"י בחינת המערה הנ"ל, והוא מה שהעידה היא בעצמה, דאמרה להם שאין 

היפך הקדושה מראה יותר צורה של חיים כביכול, של יסוד חי באתגליא, של מה שהוא היפך 

ענין המערה הנ"ל. 

לנקודת  רק  שייכים  נצחיים  חיים  היות  דנתברר  באיש",  רוח  עוד  קמה  "לא  דבאמת  אלא 
נתקנה  שבה  בבחינה  ברית,  הקמת   - באיש"  "קמה  למצא  יש  שם  דרק  המוצנעת,  השפלות 

החומה דארץ ישראל להיות כ"נקבה תסובב גבר" )וממילא למדו ששוב אפשר לשקע חומת יריחו בקרקע(.

ההמתקה  את  וסיימו  פעולתם  את  המרגלים  שסיימו  אחרי  דתיכף  נפלא.  רמז  תראה  ובזה 
הנ"ל של סוד המערה, כתוב "ותורידם בחבל בעד החלון כי ביתה בקיר החומה ובחומה היא 
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י-ה-ו-ה,  להתחלה(  )מהסוף  תיבות  ראשי  הוא  יושבת",  היא  ובחומה  ש"החומה  דתראה  יושבת". 

להורות כנ"ל שהתנוצץ כאן היחוד השלם, והשם שלם וכו'.

אמונת צדיקים

במרגלים  בהנ"ל  רמזים  קצת  להבין  יש  יהושע,  כנ"ל במרגלים ששלח  ראותנו  לאחר  והנה, 

ששלח משה. דהנה המרגלים שהרפו ידיהם של העם טענו שהארץ הינה "ארץ אוכלת יושביה". 

וההתכללות  האמונה  סוד  הוא  יושביה"  אוכלת  ש"ארץ  רביה"ק  דכתב  קכט  בתורה  ועיין 

כביכול חלק ממנו,  ונהיה  נאכל לצדיק  זאת האמונה, הרי הוא  לו  הגמורה בצדיק. דמי שיש 

יושביה"  זה הוא בבחינת "ארץ אוכלת  והוא בדומה לאוכל הנבלע בקרבו של האוכלו, דכל 

וכנ"ל.

ולכאורה צריך עיון, דנהי שהמרגלים אמרו כן לריעותא ורבינו מפרשו להיפוך, זה אין קשה 

בבחינת  היא  "ארץ"  דהרי  להבין,  צריך  ואמנם  ואכמ"ל.  הדברים,  לבאר  יש  דבערכין  כלל, 

הוא  יושביה"  אוכלת  "ארץ  של  התרגום  כן  ואם  דכר,  בבחינת  הם  עליה  והיושבים  נוק', 

לכאורה שהדכר נעלם ונבלע בתוך הנוק'. וכיצד אם כן הלביש על זה רבינו ז"ל את ההשגה 

שהמקושרים של הצדיק - בחינות הנוק', נאכלים ונבלעים בצדיק - דהוא הדכר.

ודברי תורה כפטיש יפוצץ סלע, על דעת הצדיקים נימא בה מלתא. דהנה רבינו ז"ל  ומאחר 

מדבר שם להדיא אפילו על אלו שהינם כעת בחוץ, אלא שיש להם רצון להטיב וכו' ויש להם 

אמונה בצדיק, עיין שם. ואם כן יובן בעזהי"ת, בהרחיב קצת לגבי האמור לעיל. דהנה אמרינן 

חדר  כמוס  שבע"פ,  תורה  של  הסוד  ושורש  השלם  היחוד  סוד  יומין,  דעתיק  שרזא  בהנ"ל, 

לפנים מחדר, בבחינת המערה וככל הנ"ל. ואם כן היה אפשר לכאורה לסבור שעל זה יאמר 

לאו כל מוחא סביל דא, ושהוא דבר רחוק וזר לכל מי שעדיין לא עייל לבר, כל שכן למי שלא 

נכנס "לתוך האדמה" ש"בתוך המערה".

ואולם האמת היא שהגם שאכן במה שהוא בהצנע לכת עסקינן, ובסוד היסוד החי וכו', מכל 

מקום דיקא מאחר והוא נוגע ביחוד השלם - בקישור המרכבה - בחד קטרא, דיקא משום זה 

הרי שכולל את הכל, להאיר לארץ ולדרים עליה ש"מלכותו בכל משלה", ו"מלכותך מלכות 

וכנ"ל,  המדרגה  בסתר  נתון  עולם(  יסוד  צדיק  כל  )וכן  זי"ע  שרשב"י  הגם  וממילא  העולמים".  כל 

בו, אף הנתון מחוץ לחומה החיצונה, "מחוץ  ומאמין  אור תורתו בוקע משם אל כל הקשור 

למערה", דסגי באמונת חכמים זו לקלוט בנפשו זרע אמת, רשימו של קישור אל המרכבה.
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ביתר  חכמים  אמונת  דרושה  זה  באופן  עולם  יסוד  צדיק  אל  בהתקשרות  דדיקא  יובן  ועתה 
שאת. דהבן דבבחינה שבה רואים להדיא את האור כי טוב, באופן שאדם מאמין ברבו הגלוי 

לפניו במלא תפארת הארתו, הרי שכל מה שנדרש הוא להסכים לגשת אל זה האור הטוב ככלי, 

ולהאמין שיש לו לבטל עצמו להאיר את זה האור שלפניו.

ואולם צדיק יסוד עולם בבחינת רשב"י זי"ע, הגם שאין הארה נפלאה מזו, מכל מקום דיקא 
גנוז וחתום כנ"ל, וממילא קשה להאמין ולהאחז בו. והיינו דאם  משום היותו חי כנ"ל, הינו 

אכן היה זה בבחינה הידועה של דכר, דהוא בערך של אור גרידא, אזי האמונה בו אינה דורשת 

אלא להיות מוכן להיות נוק' וכו'. אך כאן הצדיק שמתקיים בו "וצדיק באמונתו יחיה", בלוע 

בעצמו  שנראה  מה  על  עצמו  את  להשליך  צריך  האדם  ולכן  הנ"ל(,  )ככל  עולם  בקרקע  כביכול 

כמלכות שהיא חסרת ניקוד - כמחיצת חומה - כקרקע עולם.

נכנסים  אזי  וכנ"ל,  המעורה  אחרונה  ה'  המערה,  בחינת  את  לגלות  רוצים  שכאשר  ונמצא 
לבירור שבו קשה אפילו לראות אם אכן יש כאן אור הצדיק - לרוב ההסתרה לפנים מהסתרה 

שחופפת על מקום היחוד. וזהו שטרם נכנסו לארץ ישראל שלח משה מרגלים, להכין כנ"ל את 

החיבור ד"מערה", ובשעת השליחות אמר להם לראות "היש בה עץ אם אין והתחזקתם וכו'", 

וכתב רש"י ז"ל: "אם יש בהם אדם כשר שיגן עליהם בזכותו".

מלבד דבריו הקדושים של רש"י ז"ל, יש להשתמש ביסוד הדברים - ש'עץ' הוא אדם  דהנה 
להכלל  עצמם  להרגיל  צריכים  היו  דאכן  בהנ"ל  דיובן  בהנ"ל.  השליחות  לבאר  כדי  צדיק, 

במלכות על דעת משה רבינו, באופן שבנקודת ההתקשרות קשה לראות את האור הנעלם חדר 

לפנים מחדר, וצריך כביכול להתאמץ לראות "אם יש בה עץ" - אם יש כאן יסוד חי וכו' )מאחר 

ולמראית עין רואים רק קרקע עולם(.

פירות הארץ

דהמאמינים  הארץ".  מפרי  ולקחתם  "והתחזקתם  ואמר  בדבריו  רבינו  משה  שהסמיך  וזהו 
בצדיק )בבחינת רשב"י זי"ע ורבינו ז"ל שהוא איש פלא( פעמים שבאמת אין רואים אלא כיסויים והעלמות, 

כל ההעלמה  ע"י ההכרה שעם  להתחזק  צריך  ואמנם שם  על המערה מבחוץ.  כמי שמתבונן 

ונקיות  שפלות  של  הארץ"  "פירות  ע"י  וזאת   - המתרחש  את  לשער  יכול  שהלב  הרי  הנ"ל, 

שמוצא בו. והיינו דהגם שאינו יכול לעמוד תמיד על הדבר, באופן של ראיה ברורה ש"יש בה 

עץ", הרי שיש לו להתחזק בפירות היחוד וכו', והוא שייעץ הצדיק במצב הנ"ל - "והתחזקתם 

ולקחתם מפרי הארץ".
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ִצן  ממדבר  הארץ  את  "ויֻתרו  במה שכתוב  הנ"ל  השליחות  תוכן  לראות  יש  בעלמא  ]וברמז 
עד רחב לבא חמת". "ִצן" בגמטריא קם, דהוא בבחינת אורך )גובה( הלוחות )יסוד( שהיה ששה, 

בבחינת "להקים ברית" וכנ"ל. "עד רחב וכו'", רחב דיקא, דהוא בבחינת רוחב הלוחות ששה 

במלכות  והתכללות  כניסה  לאפשר  שליחותם,  מהות  היתה  דזו  כנ"ל  והיינו  וכנ"ל.  טפחים 

באופן של מערה וכו', דהוא בבחינת חדר לפנים מחדר ושלימות היחוד בכל הבחינות - אורך 

ורוחב יחדיו[.

ארץ אוכלת יושביה

את  ז"ל  רבינו  הלביש  יושביה"  אוכלת  "ארץ  של  הפסוק  דעל  הא  קצת  להבין  יש  ומעתה 
האמונה בצדיק, הגם שכנ"ל לכאורה להבלע בארץ הוא להבלע במלכות )ולא ביסוד(. אלא דיובן 

כעת דמלבד הא דבבחינה זו הצדיק בעצמו בלוע כביכול בקרקע עולם וכו', הרי שאף התלמיד 

המאמין בו ורוצה להכלל בו, צריך לעבור את שלב הספק של "היש בה עץ", ולדעת ולהאמין 

שדיקא משום שאיירי בזרע אמת הנמשך בהצנע וכו', לכך הינו רואה לפניו לבושים ובחינות 

מלכות - אך דיקא שם נמצא הטוב הגנוז וכנ"ל. 

וממילא המאמין בצדיק )הנמצא במערה ובלוע בקרקע וכו'(, הרי שכפי ראות עיניו - ובזה כנ"ל קושי 
האמונה, צריך הוא להשליך עצמו אל הקרקע, להיות נאכל שם )באמונה ששם הצדיק(, דהיינו כנ"ל 

"ארץ אוכלת יושביה".

על  ז"ל  רבינו  שביאר  מה  דהוא  ית',  כלפיו  נוק'  דהוא  בצדיק  זה  כעין  לראות  יש  ובערכין 
הפסוק "ומשה נגש אל הערפל כי שם האלקים". ותורף הדברים הוא שהמון העם שאין להם 

דעת אינם ניגשים, שנראה שיש שם רק העלמה ודינים וכו'. אך משה נגש לשם בידיעה כי שם 

האלקים, דלכך מתעלם מכך שיש שם ערפל והעלמה )מלכות(, ובכך זוכה להתקשר עם צדיקו 

של עולם.

והאמונה  הדעת  היפך  דהוא  וכו',  חכמות  ריבוי  מחמת  היא  המניעה  עיקר  שבאמת  ותראה 
האמיתית, דבכך במקום להבין ש"נקבה תסובב גבר" - ושם בהסתרה גנוז האור, נוטה האדם 

לסיבובים והשכלות סרק, המרחיקים אותו מהנקודה. וזהו שכתב הרה"ק מקאליסק זי"ע )מכתב 

לז בפרי הארץ(: "פן יפתה לבבכם וסרתם מכוונת האמונה והאמת וכו' התורה והשכליים לבדם, 

יראה  בלי  לבדו  השכל  בנין  וכו'  הבעלים  את  ומכלים  כלים  נבדלים,  הם  קודמת  יראה  מבלי 

קודמת הסובבה עמוק עמוק מי ימצא - אע"פ שכולו טוב - דינין מתערין, כי התפשטות השכל 

וכו' כי קודם  וכו' ושכליים הם סיבה לנר טרם יכבה ח"ו  לאין קץ, שם לחושך נחשך כידוע 

החטא של אדם הראשון היה בבחינת תם וכו'", עיין שם.
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דכל הדינין שישנם, באופן שתקח את כל השך דינין )אשר בשורשן מגיעים מהבינה וכו'(, היה  והיינו 
אפשר להמתיקם בתמימות, אם היה אדם הולך כאדם קודם החטא וכו', דבכך היה מבקיע את 

חיצוניות החומה וכו', ונוכח שאין זה אלא מערה, מער ה' וכנ"ל )"ומשה נגש אל הערפל", להווכח ש"כי 

שם האלקים"(.

דהוא  ערום",  היה  "והנחש  משורש  הוא  דמער  ה'.  מער   - הנ"ל  במערה  שיש  החידוש  וזהו 
שורש החכמות והערמימות המרחיקה, ובפרט במקום שבו צריך לגלות התכללות ה' אחרונה 

זהו  וממילא  וכנ"ל.  ההסתרה  זו  לגבי  לטעות  מקום  שם  יש  היסוד  של  לכת  ההצנע  דלרוב   -

החידוש של צירוף 'מערה', סוד הרשב"י זי"ע וכנ"ל. דמרומז בזה שהיחוד עלה יפה, ולא ניתן 

מקום לשכל נבדל של ערמת הנחש לפרש את ההסתרה כדינים גרידא וריחוק. אלא דצורפה 

בית  בסוד  אלא  זה  שאין  התגלה  נכונים  ואמונה  ובדעת  דקדושה,  החכמה  לשורש  העורמה 

ועליה כנ"ל, "הצנע לכת וכו'", דממילא הוכללה ה' אחרונה בבעלה להתגלות כמערה.

תראה יסוד זה אף בבחינה המקבילה לגבי "ומשה נגש אל הערפל כי שם האלקים".  וברמז 
דהסיבה שמשה אכן נגש אל הערפל )ולא התפעל ממה שערמה ושכלים יכולים לפרש כריחוק וכו'( היא "כי שם 

האלקים", ראשי תיבות צירוף שכה, והיינו דשך הוא בבחינת הדינים, דהוא בבחינת הערמה 

והשכלים גרידא. ואמנם כאן מצרף לזה ה' אחרונה, דהוא בבחינת מער ה' המתגלה כמערה, 

דהיינו שכה, ופשוט.

יהושע וכלב

ניצל  יהושע  דהנה  הנ"ל.  בפרשה  ענינים  בו שאר  לבאר  במה שיש  בקיצור,  נגע  הנ"ל  ובכל 
מעצת  יושיעך  "י-ה  לאמור  בשמו,  י'  לו  והוסיף  ברכו  רבינו  שמשה  ע"י  מרגלים  מעצת 

והוא בבחינת היחוד דמעלה  ויובן דיהושע מצד עצמו הוא התלמיד הנאמן לרבו,  מרגלים". 

וכנ"ל. וממילא כדי להכנס  זה הוא בסוד הקמת ברית  וכו', דכל  ומטה, בבחינת גובהן ששה 

נכון אל הארץ, באופן שיהיה זה בבחינת הלוחות בארון, רוחבן וגובהן ששה וכנ"ל, היה צריך 

להוסיף בו את בחינת הרוחב, וזהו שפעל בו משה ש"י-ה יושיעך", דנקט שם זה דיקא, דבאבא 

ואמא היחוד הוא בבחינת רוחב, זה לצד זה )ונמצא יהושע שלם בבחינה הנ"ל, ואפשר לו להכנס אל הארץ, בסוד 

הכניסה אל המערה וכנ"ל(.

ואולם כלב שלא היה אז התלמיד הנסמך, בבחינת שלימות יחוד הקמת ברית של רב ותלמיד 
גובהן  הן את בחינת  גדולה של עצת מרגלים, דהיה צריך לקבל הוא  כנ"ל, לכך היה בסכנה 

ששה והן את בחינת רוחבן ששה )וכן מצינו להדיא בחז"ל גודל החשש שהיה לו(. ובזה יתיישב מאד שזהו 
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כל  תוקף  בבחינת  גופא  דזהו  הנ"ל,  ועליה  בית  בבחינת  דיקא,  המכפלה  למערת  כלב  שהלך 

היחוד המבוקש, דהוא בבחינת רשב"י שהיה בתוך מערה ובתוך האדמה וכנ"ל.

ובזה יומתק מאד דיוק חז"ל, וכמו שהביא רש"י ז"ל על הפסוק: "ויעלו בנגב ויבא עד חברון" 
וזה לשונו: "כלב לבדו הלך שם ונשתטח על קברי אבות שלא יהא ניסת לחבריו להיות בעצתם, 

וכן הוא אומר 'ולו אתן את הארץ אשר דרך בה, וכתיב 'ויתנו לכלב את חברון'". 

דיובן דכשם שבמרגלים דיהושע כתוב "ותצפנו" בלשון יחיד, דמורה כנ"ל על בחינת המערה, 
כן הוא אף כאן דמלבד הא דבאמת נרמז כאן פשוטו של ענין, שרק כלב הלך לשם. אך נכתב 

בבחינת  במה שהוא  וכו',  למערה  הכניסה  את  כנ"ל  דמבטא  זה,  באופן  דיקא  ומתגלה  הדבר 

היחוד דלוחות בארון הכולל גובה ורוחב.

טובה הארץ מאד מאד

ובזה יובן הא דיהושע וכלב אמרו אל העם כנגד עצת המרגלים: "הארץ אשר עברנו בה לתור 
אתה טובה הארץ מאד מאד וכו'", דלכאורה כיצד במשפט אחד סתרו את כל ערמומיות עצת 

בסתר  היחוד  גילוי  את  שמחמיצים  במה  והעורמות,  השכלים  בנין  כל  דכנ"ל  אלא  מרגלים. 

ואין מאפשרים  לפנים מהסתרה,  כהסתרה  המחיצות  ריבוי  את  במה שמציגים  הוא  המדרגה, 

לדעת ולהאמין "כי שם האלקים". והיינו דבמקום שיש הסתר על הסתר דקדושה, דהוא כנ"ל 

נאחזת  הקדושה  היפך  המערה.  של  מחיצה  יש  שכבר  אחרי  לקרקע,  היסוד  כניסת  בבחינת 

להראות הדבר כריחוק והסתרה על הסתרה - להרחיק האדם מרזא דיחודא הנמצא דיקא שם.

וממילא ניחא, דכנגד כל הערמה שבעצת מרגלים, דהוא בבחינת קושיות וחכמות של העדר 
דכלל  מאד".  מאד  הארץ  "טובה  של  זו  באמירה  למבין  די  אכן  האמתיים,  והאמונה  הדעת 

ולכך  וכו',  הסתרה  ועוד  הסתרה  כאן  שיש  שהראה  הרעוע  השכל  בבנין  היו  הרעים  דבריהם 

מאד  הארץ  ד"טובה  דברים.  של  בסודם  הדבר  להמתיק  גופא,  לזה  התיחסה  כנ"ל  האמירה 

מאד", הוא בבחינת "מאד מאד הוי שפל רוח" )כמו שהוארך במקום אחר(. וממילא יובן דההדגשה 

של 'מאד מאד' מכוונת להצנע לכת הנ"ל, בבחינה שלא די להכנס למערה, אלא צריך להעמיק 

ולהיטמן עוד באדמה, דרק משם יבקע סוד היחוד בכלל, וסוד תורה שבעל פה בפרט, דהוא 

בבחינת ארץ ישראל כדאיתא.

זה אלא  וכו', אך אין  ועוד הסתרה  וכלב, דנכון שרואים הסתרה  יהושע  אם כן שאמרו  וזהו 
הפנים החיצוניות של מקום היחוד החי וכו', דזהו שאמר ה' ית' בעצמו לבסוף - "ואולם חי 

אני וכו'", אלא שאין הדבר מתגלה אלא באופן של "מאד מאד הוי שפל רוח" - "טובה הארץ 

מאד מאד", וכנ"ל.


