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 פרק א'

 ה' אלקי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה

קרב ובא היום הגדול, אשר אליו ישתוקק כל איש ישראל, ראש השנה. ביום זה בריות יפקדו לחיים 

פר חיים. ולמוות, וביום זה אנו מבקשים בכל עת שוב ושוב זכרנו לחיים מלך חפץ בחיים, כתבנו בס

 עלינו להבין מה הם חיים אלו שעליהם אנו מבקשים שוב ושוב.

עולם. כל מי שעושה דבר מדעתו ומרצונו יש לו ביסוד הדברים עלינו להקדים דבר שאנו רואים ב

 חיות בעשייתו, וכל מי שעושה דבר בכפיה הוא עושהו בלי חיות.

. יש שיש שני מיני נשמות מובא' פרשת שמות( )עי' לקוטי תורה להאר"י הקבספרים הקדושים והנה 

מאחרים )כאשה שאינה  נם הוא קיבוליאנשים מישראל הנקראים בחינת "נקבה", דהיינו שכל עני

, דהיינו שמה שהקב"ה משפיע להם הם מקבלים בהכנעה, והם מקבלים מקבלת צרכיה אלא מבעלה(

, באמונה שלימהויאמינו בו , צונו ית"ששלא לעבור על ר בשלימות, היינו על עצמם עול מלכות שמים

מלכות שמים באופן של "זכר" שענינו הוא להשפיע מרצונו  יש דרגה גבוהה יותר שהיא גילויאבל 

להביא את כוחות הנפש שלהם בעבודת ה', ולגלות דהיינו שאנשים אלו עוסקים ומדעתו שפע חדש, 

וכל מי בודת ה' לפי שחננה ה', אור חדש לפי הנפש המיוחדת שלהם כפי שהיא מוצאת טעם בע

שעוסק בעבודה הראשונה שבבחינת נקבה אין לו חיים, כלומר שאין לו חיות בעבודת ה', ובתורה 

ומצוות, ורק מי שעוסק בעבודה האחרת שבבחינת "זכר", יש לו חיים דהיינו חיות ושמחה בעבודת 

 ה'.

א בסה"ק כי החילוק בין מלוכה ובכללות יותר זהו גם החילוק בין ישראל לאומות העולם. מוב

לממשלה היא שמלוכה היא רק ברצון, כי ענינו של מלך הוא שמלכותו באה לו על ידי העם הממליכים 

אותו מדעתם כמ"ש אין מלך בלא עם, ואילו ממשלה היא מציאות מוכרחת, שיש מי שמושל ומנהיג 

המלוכה ואילו הגוים שייכים  את הכפופים תחתיו אם ירצו ואם לא ירצו, וישראל שייכים לבחינת

לממשלה כמו שכתוב כי לה' המלוכה ומושל בגוים, שהגוים יש להם רק ממשלה בכפיה אבל כמובן 

שאינם ממליכים את השם יתברך מרצונם, ולכן אנו אומרים בראש השנה "ה' אלקי ישראל מלך 

 ומלכותו בכל משלה".

מי שייך לעבודה של כלל ל ידי עבודתינו עמתברר  ,שבה אנו ממליכים את השם יתברך בראש השנה

ישראל שענינה בכללות העולם הוא "זכר" שהם מקבלים על עצמם עול מלכות שמים בשמחה 

ונמצא שהם חלק מהמלוכה, בבחינת "זכר" שהוא מדעתם ומרצונם והם ממליכים את השם יתברך, 

לכות שמים, ואפילו חסידי במלאומות העולם שכל ענינם הוא שאינם משתתפים מולך ומשפיע ונותן, 

אומות העולם אינם עובדים את ה' יותר ממה שמוכרחים, ולכן גם המצוות שניתנו להם הם רק מצוות 

הכרחיות שלא יקלקלו את העולם, ונאסר להם גניבה ורציחה כו', אבל אין להם מצות שענינם להכתיר 

 את הקב"ה ולהמליכו בעולם.

להמליך את הקב"ה בעל כרחו, וממילא אינו ממליך את הקב"ה  נמצא כי הדין בראש השנה הוא מי בא

אלא רק בבחינת "מלכותו בכל משלה", דהיינו בבחינת הממשלה שהיא בכפיה, ומי בא להמליך את 

כי הוא זוכה להתקשר בהתקשרות פנימית  הקב"ה מרצונו. מי שממליך את הקב"ה מרצונו יש לו חיים,

ם, דהיינו שכל החיים שבעולם נמשכים מרצונו ית"ש, כי מכיון ואמיתית להקב"ה שהוא מלך חפץ בחיי

שהקב"ה הוא חי החיים, וחכמתו רצונו ית"ש הוא החיים, אזי נשמתו המחוברת להקב"ה על ידי הרצון 
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להמליך את הקב"ה בעולם מרצונו, מקבלת חיות פנימית ואמיתית מהקב"ה, כי רצונו של הקב"ה הוא 

 ה' ונשמתו מתכללת באור ה'. רצונו, ולכן הוא מיוחד באור

זהו החילוק בין ישראל לאומות העולם, ישראל הם חלק ממלכות שמים, ובהם מתגלית מלכותו של 

הקב"ה, וממילא הם מקבלים שפע וחיות בלי גבול, כמשל הברור, שידוע בכל המדינות והממלכות 

שבעולם, כי כל קצבה וגבול אינו אלא לבני המדינה שאינם חלק מהמלכות, אבל כל מי שהוא חלק 

ת ותפקידו להיות חלק מכח המלכות, דהיינו כל שרי המלוכה ופקידי המלך המתגוררים מהמלכו

בארמון המלך והם ונשיהם ובניהם עובדים בארמונו, אזי כמובן שכל צרכיהם וצרכי בתיהם הכל הוא 

על חשבון המלוכה, ואין גבול לשפע שניתן להם, כיון שכל חייהם הוא מלכות המלך וממשלתו ולכן 

 הוא על חשבון המלך.כל שפעם 

כמו כן כל איש ישראל שממליך את הקב"ה מרצונו ומדעתו, אשר ענין זה מתגלה בשלימות בשופר, 

שאז מתגלה הפנימיות של האיש ישראל שמתגלה בהבל פיו אשר בקול השופר, כי הבל הפה בו נמצא 

ותיות הלב(, ואז כל הרגש והחיות הפנימית של האדם, כי ההבל יוצא מהלב )כדאי' בזוה"ק הבל א

מתגלה נקודה עמוקה יותר, שהאיש ישראל הוא בן של הקב"ה, ולכן הוא חלק מהמלוכה עצמה, ואז 

אע"פ שלפעמים שגה ולא המליך את הקב"ה כראוי, מכל מקום עתה מתגלה בו שהוא בן המלך, וכל 

מלך, וכידוע כבודו וצרכיו של בן המלך הם צרכי המלוכה כמובן, כי בן המלך הוא אחד ממש עם ה

ואוי לו למי שמקטרג על אחד מחברי המלוכה, ועוד  שנשמות ישראל הם חלק אלוק ממעל ממש.

זי"ע על הפסוק ומלאכים יחפזון שהם רועדים  הקדושת לוי מברדיטשוביותר מזה פירש הרה"ק בעל 

 שמא לא למדו זכות כראוי על ישראל.

ב מיתה, דיש לחקור מה יז"ל גוי ששבת חישליט"א על מאמרם  מהרד"ב רעכניצערושמעתי מהגה"צ 

דינו של גוי ששבת ממלאכה ביו"ט. והמשיל את הענין על פי משל מלך שעשה סעודה גדולה לכל 

שרי המלוכה מדי שנה בשנה ביום שהמליכוהו למלך, והנה בא זר שאינו משריו ועבדיו ונתיישב 

ם את עצמו שווה לשרי המלך, וזה להשתתף בסעודה, הלא בן מות הוא, כי מורד במלכות הוא בהשי

טעם מיתתו של גוי ששבת, כי שבת הוא יום השמחה של הקב"ה ששמח במלכותו שהושלמה ביום 

השביעי כי בו שבת מכל מלאכתו, ואף ישראל בניו שמחים עמו בהיותם חלק ממלכות שמים. אמנם 

ה הוא דומה, למלך גוי ששבת ביו"ט שבו אנו שמחים עם הקב"ה בניסים וטובות שעשה לנו, למ

שעשה סעודת יום הולדת לבני משפחתו ביום שנולד, והנה בא זר ונתיישב ביניהם. הלא אינו חייב 

 מיתה אלא חסר דעת יקרא, מה לך פה ומי לך פה, מה שמח עתה בשמחה שאינה שלך.

ל עכ"פ נמצא כי ראש השנה הוא היום בו אנו נהפכים לחלק ממלכות שמים ממש, ולכן מי שמקבל ע

עצמו עומ"ש בשמחה גורם שכל הדין ומשפט יהיה לטובתו, ונעשה דין ומשפט בין הבריאה לישראל 

גמרא )ברכות יב:( כל השנה אומר מלך אוהב צדקה אם ישראל מקבלים כל צרכיהם, וכדאיתא ב

יעקב יצחק בעל ה"דברי ומקשה הרה"ק רבי ומשפט, ובעשרת ימי תשובה אומר המלך המשפט". 

הלא אדרבא בימים האלו שהם ימי דין ומשפט, היה מהראוי להזכיר חסדיו וצדקותיו  ,אבינה" מביאל

כי ומתרץ וזלה"ק, "יתברך מה שעושה עמנו תמיד, וכן יעשה גם עכשיו עמנו צדקה וחסד במשפט. 

בימים האלו המקודשים, אזי השם יתברך ברוב רחמיו ... כי בחינת 'משפט' הוא לשון בירור דברים

ר דברים לעין כל, אשר עיקר רצונו יתברך הוא רק בשביל ישראל. ועל ידי ישראל עם מברר בבירו

קדוש, הוא מהוה ומקיים כל הבריאה, ומחדש אותם תמיד ברצונו יתברך. וזה הוא ענין המשפט, 

שבימים האלו שהקדוש ברוך הוא שופט את ישראל, היינו שהוא מברר רצונו, איך שכל הבריאה היא 

 ."ל, והם ראשית הרצון לחדש את הבריאה עבורםרק בשביל ישרא



 

 קדושה           ראש השנה במשנת החסידות     המלך       
 

4 

 

נמצא כי כל המבחן עבורינו אם אנו זוכים להמליך את הקב"ה כראוי, הוא באיזה אופן אנו ניגשים 

א"ר סימון ז, ב(: "ירושלמי ראש השנה לראש השנה. אם יום זה הוא יום שמחה עבורינו, כמאמר הגמ' )

חד אמר אי  ,ר' חמא בי ר' חנינה ור' הושעיה ,צדיקים וגו' כתיב ומי גוי גדול אשר לו חקים ומשפטים

זו אומה כאומה הזאת בנוהג שבעולם אדם יודע שיש לו דין לובש שחורים ומתעטף שחורים ומגדל 

ן לבנים ומגלחין יאבל ישראל אינן כן אלא לובשים לבנים ומתעטפ ,זקנו שאינו יודע היאך דינו יוצא

ס". ורואים אנו מכך שבני ישראל ושמחים יודעין שהקב"ה עושה להן נ זקנם ואוכלין ושותין

הממליכים את הקב"ה בטוחים שיעשה להם נס, כי ההנהגה כלפי בניו של מקום הממליכים אותו 

באהבה היא הנהגה של ניסים ובראש השנה אנו זוכים לגלות ענין זה, דווקא בכך שאין אנו עסוקים 

 ת"ש ואנו שמחים בזה בשמחה אמיתית.אלא בדבר אחד להמליך אותו י

דווקא באופן כזה ראוי היום הנכבד הזה להקראות "ראש השנה", כי ראש הוא כח ההבנה העצמית, 

וכל שאר האיברים נגררים אחר הראש והשכל. אם ביום זה ההמלכה באה מתוך הכרה אמיתית 

זה של קיימא בנפש האדם ופנימית אזי היא נעשית ראש לעבודת השם בכל ימות השנה ויש לה אחי

ועל ידה נשפע לאדם בני חיי ומזוני וכל צרכיו, משא"כ אם מקבל על עצמו עומ"ש מתוך יראת העונש 

דברים לבדה שהיא המלכה חיצונית והמציאות מוכיחה שאין לה אחיזה לאורך ימים )וכדאי' ברש"י 

ה העושה אצל רבו מיראה עשה דבריו מאהבה אינו דומה עושה מאהבה לעושה מירא -ו, ה: ואהבת 

 .כשהוא מטריח עליו מניחו והולך לו

ומובא בסה"ק כי ביום ראשון של ראש השנה אין לבקש על צרכי הגוף כלל משום שיום זה הוא הדין 

על פנימיות העולמות דהיינו על עבודת ה' ועל רוחניות, ורק אחרי כן, ביום השני מותר לבקש על 

ים" כדי שנוכל לעבוד אותו ביראה של אהבה ושמחה, אחרי צרכי גשמיות "למענך אלוקים חי

שהתכלית האמיתית שלנו הוא שאנו רואים להמליך אותו ית"ש על כל הנבראים וידע כל פעול כי 

אתה פעלתו ויבין כל יצור כי אתה יצרתו ולצורך זה הקב"ה ישפיע לנו כל צרכינו ברוחניות וגשמיות, 

גשמיות הם הכנה ומטרה לצורך פנימיות העולם שהוא כבוד כי חיצוניות העולמות שבהם צרכי ה

 שמים.

 

 'בפרק 

 עבודת התקיעות

בבואנו לבאר ענין התקיעות, יש להקדים ענין אחד ונחוץ, כי עיקרה של עבודת השופר היא לגלות 

את ההבל הפנימי שלמעלה מדיבור, את הפנימיות של איש ישראל, המיוחדת עמו ית"ש, כמשל 

בן מלך שגלה ביער וחיפש את אביו ודיבר לאביו ולא הבין אביו את דיבורו, עד שזעק הבעש"ט הק' ל

אליו בקול פשוט ועל ידי קול זה שלא נפגם ולא נשתנה לעולם, על ידי זכה שאביו יכיר אותו, ופנימיות 

הענינים פשוט, כי עצם מציאותו של איש ישראל אינה נפגמת ולא נשתנית לעולם, וענין זה אנו 

 ררים בקול פשוט שבשופר.מעו

וידוע מעשה מאחד מתלמידי הבעל שם טוב הק' שלמד את כוונת התקיעות לפני התקיעות, אבל 

בעת התקיעות העלים ממנו הבעל שם טוב הק' את דפי הכוונות, ועל ידי זה נשבר לבו ובכה מאוד, 

המפתח הפותח את כל  ואחרי זה הסביר לו מרן הבעל שם טוב הק' כי זו היתה כוונתו, מפני שעיקר

השערים הוא הבכי שהוא התגלות הפנימיות, ע"כ. ומובן שעיקר ענין זה הוא בכוונת מצוות שופר 



 

 קדושה           ראש השנה במשנת החסידות     המלך       
 

5 

 

רחמנא אמר תקעו, כי מצוה זו עיקרה גילוי  –שעיקרה גילוי הפנימיות, וכמאמר הגמרא למה תוקעין 

 הפנימיות והוא למעלה מכל כוונה והשגה והבנה.

מידת הגבורה דקליפה נקראת יובב )הוא מלך השני משבעת מלכי אדום ועל דרך הדרש יש לומר 

 תמיד מייבבהאדם , וענינו הוא ש1ספירות שנשברו ונפלו לקלי'( שהם כנגד הכלים של הז' ,שמתו

ואינו מכיר טובה,  שמשפיעים לו משמים אע"פ שמקבל שפע מלמעלה ואין לו די בשום דבר ונרגן

הקליפה הידועה הנקראת מלשון יללה(, וענין זה נמשך ממידת ותמיד הוא בעצבות ויבבה )ע"ד 

הגבורה דקליפה דהיינו שהוא רוצה לקבל מבלי שיעור וגבול, ולא כדי לעבוד את הקב"ה, ומכיון שכן 

אין קץ וגבול למה שמרגיש שצריך לקבל, וכמאמר עשיו הרשע יש לי רב, כידוע שעשיו הרשע היה 

יצחק אבינו שהוא מידת הגבורה דקדושה לירא את ה' ולעבדו מידת הגבורה דקליפה שנשתלשלה מ

שהרי כל מאן דעבד רחמנא הוא בתכלית  –בלבב שלם, ולאפוקי מיעקב אבינו שאמר יש לי כל 

 ."שעשה לי כל צרכי"כמו שאנו מברכים כל יום בשם ומלכות  ,השלימות ונותן לנו כל צרכינו תמיד

, אמו של אותו רשע שלחץ את 2בה שיבבה אם סיסראותכלית התגברות הקליפה הזאת מצינו ביב

ישראל ונלחם בהם, ובכתה ויבבה אותה רשעה על כך שסיסרא איחר לבוא, וניחמוה שרותיה שהוא 

מחלק שלל שהרג מבני ישראל. ואין לך יבבה בקליפה גדולה מזו, שהקליפה בוכה ומיבבת על כך שלא 

ו של מקום. וכמו שבקדושה שורש הגבורות הוא מורדת בהקב"ה דיה, ולא נהרגו מבני ישראל בני

בבינה, כך בקליפה שורש הגבורות של סיסרא הוא באם סיסרא שהיא בינה דקליפה, ובוודאי ממנה 

 ינק סיסרא את כל רשעותו. וזו היא שורש הקליפה שהיא רשעות ויבבה לשמה.

וק ותיבב אם סיסרא, וכנגד קליפה זו אנו תוקעים בראש השנה תרועה הנקרא יבבה והנלמדת מפס

כל אחד כפי דרגתו בעבודת ה', כל אחד בוכה ומיבב למה לא זוכה עוד יותר  –והיא יבבה שבני ישראל 

לאור פני מלך חיים כי אין קץ וגבול לקרבת אלוקים שיכול אדם להשיג, ונמצא כי ככל שאדם קרוב 

הקב"ה אין סוף וגם עבודת הקב"ה  להקב"ה עדיין יש בו ריחוק גדול כפי ערך האור שעדיין יש, כי אור

 אין לה סוף. והיבבה היא שברון הלב האמיתי, עד שגם הבכיה יוצאת למקוטעין.

וענין זה הוא בכל יום ויום ג"כ כשאדם תמיד מודד את עצמו שלא עשה דיו, ותמיד מוכיח את עצמו 

, והלא מה אשיב לו והכל שלו, כמו לאמר היתכן שכך אעשה להקב"ה על כל חסדיו אשר עשה עימי

שאנו מונים במשנת אשמות שבאיזהו מקומן, וזהו ממש היפך הגבורה דקליפה, הגם שבשניהם יש 

 בחינת יבבה וכמבואר, כי זה לעומת זה עשה אלקים.

 

 

 

                                                           
יובב בן זרח מבצרה, יובב היינו יבבה בחי'  קלא(:כן איתא בכמה מקומות בכתבי האר"י, וכ"א בסה"ק קול ברמה )אות 1 

גבורה תרועה, בן זרח הוא חסד. והנה זר"ח ע"ה גי' גבורה. וחסד אחד מפני שלא נתקן ונשבר. מבצרה, היא בינה מלשון 

ומר ה' בצר פקדוך ]ישעיה כ"ו ט"ז[ שהיא ה' עליאה. וימת יובב שנשבר הכלי שלו, וכן בכל מקום אשר נזכר וימת רצונו ל

 שנשבר הכלים עכלה"ק.

ֵמי שופטים ה' כ"ח: ּבְַעד ַהַחּלֹון ִנׁשְְקָפה ַוּתְַיּבֵב ֵאם ִסיְסָרא ּבְַעד ָהֶאׁשְָנב ַמּדּוַע ּבֹׁשֵׁש ִרְכּבֹו ָלבֹוא ַמּדוּ 2  רּו ּפַעמ ַע ֶאחר

ָמֶריָה ָלּה  :ַמְרּכְבֹוָתיו ֶניּנָה ַאף ִהיא ּתָׁשִיב אמ ָמַתִים ְלֹראׁש ּגֶֶבר  :ַחְכמֹות ׂשָרֹוֶתיָה ּתַעמ ֹלא ִיְמְצאּו ְיַחּלְקּו ׁשָָלל ַרַחם ַרחמ המ

 :ׁשְַלל ְצָבִעים ְלִסיְסָרא ׁשְַלל ְצָבִעים ִרְקָמה ֶצַבע ִרְקָמַתִים ְלַצּוְאֵרי ׁשָָלל



 

 קדושה           ראש השנה במשנת החסידות     המלך       
 

6 

 

 פרק ג'

 התגלות ש"ע נהורין בעת התקיעות

הוא מושג שמוזכר בקבלה פעמים רבות, ומורה על הגילוי הכי גדול של אור פני  התגלות ש"ע נהורין

מלך חיים שהוא אהבתו ית' לכל איש ישראל כבן שאביו 'משתעשע' בו וההשגחה הפרטית בבחינת 

אב המשגיח על בנו, אשר נקרא בלשון הקבלה התגלות תרין תפוחין דאריך אנפין, שהוא בחינת 

, וכידוע שבחינת אריך אנפין היא הרצון 3ים תפוחין( מחמת התגלות התענוגהתאדמות הלחיים )הנקרא

 .העליון

ענין זה מתגלה בראש השנה בשעת התקיעות. משל למה הדבר דומה, לאב המאיר פניו לבנו, אבל 

בנו מתוך שעסוק בשעשועי ההבל שלו, מוריד פניו למטה לארץ לעסוק בעניני קטנות, כתינוק 

הבל של בנין גדול שבונה מחתיכות קטנות של אבנים קטנות. ובאותה שעה המשתעשע בדמיון של 

גם אם אביו מאיר פניו אליו אין אור זה מגיע לפניו, ואינו רואה זאת ונדמה לו כאילו אביו מסתיר ממנו 

 .פניו, ואינו יודע הדרך אשר יעשה

ר בו שעשועי אביו המלך והיה כאשר התינוק ירים ויגביה פניו להביט באור פני אביו המלך אז יאי

שמשתעשע בו ושמח במעשיו ובעצם מציאותו ונשמתו, וכל מחשבות אביו רק עליו כל היום, וזה 

ל כל היום, חסד בלי גבול ושיעור -ל" שהוא בחינת חסד א-ענין ש"ע נהורין אלו שיוצאים משם "א

 .ל חי-לך אשלא לפי מעשי התחתונים, לא לפי זכותי המקבלים אלא לפי אמיתותם כבני מ

שהוא כתינוק העושה  המגיד ממעזריטשוענין השעשועים העליונים של הרצון העליון מבואר בכתבי 

דבר חידוש, שאפילו שהדבר חידוש עצמו אינו חידוש כלל מצד עצמו, כי הוא חכמה לפי ערך התינוק 

אדרבה מכיון  ולא לפי ערך האב, עם כל זה מובן ופשוט וידוע שיש לאב שעשועים גדולים מזה, כי

שלפי שכל התינוק הוא חידוש גדול, ממילא שמח האב שנתגלה בשכל התינוק חכמה חדשה, ובעומק 

הענין השמחה היא שחכמת התינוק מתקרבת ומתדבקת לשרשה שהיא חכמת האב והדבר מוליד 

קרבה חדשה ומחודשת בין האב לבן, והיא החכמה של הכרת הבן והתקרבות רצונו בפנימיות רצון 

 ביו.א

והוא הדין במעשינו בזה העולם, שיש להקב"ה שעשועים גדולים ותענוגים גדולים בכל פעם שאנו 

מגלים את כבודו ית' בעולם, דהיינו שבכל מקום שיש מצד המצב איזה העלם והסתר ואנו מחכימים 

 להתחזק באור פני מלך חיים ועינינו נשואות אליו בתקוה ובטחון ואמונה אזי יש למלך הקב"ה

שעשועים גדולים מחכמה גדולה זו שמאירה בנו, שהיא חכמת קרבת אלוקים לי טוב, וגילוי האור פני 

מלך חיים אלינו מבהיק ביותר מרוב שעשועי המלך שנעשה מעצם הסתכלות זו שאנו כביכול מביטים 

 .בפניו ית' כי הנהגת העולמות מנהיג הקב"ה לפי מעשי בני ישראל

שאין ש"ע נהורין אלו מתגלים אלינו אז מצב זה הוא בבחינה שהקליפה ומבואר בכ' האר"י הק' שכ

. והדבר יובן ע"ד משל 4נוטלת את הש"ע נהורין ומהפכת אותו רח"ל לבחינת עש שמרקיב את הבגדים

                                                           
 הצמח צדק מליובאוויטש, דרך מצותיך, מצות הדלקת נר חנוכה.3 

וא בגימטריא חשמ"ל, וכבר הודעתיך בביאור מאמר ספר הזוהר, בפרשת ודע, כי גם האי רוחא, ה שער ההקדמות נו, ב:4 

ויקהל ענין חשמ"ל, כי הנה הקליפה רוצה ליקח אלו השע"ח נהורין, אבל אין יכולת בה ליקח את כולם, רק הש"ע נהורין 

ח בקליפה לקחתם, בלבד. כי הח' העליונים, הנמשכים מאותם תרין הויו"ת דרישא חוורא, אשר מהם יצאו כל הש"ע, אין כ
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בן שאינו יודע שהוא רצוי לפני אביו, ואין אביו מאיר פניו אליו אלא בפנים זועפות, אזי כביכול כוחותיו 

 יוצאות לידי פועל, והוא בעצבות ודכדוך ורקבון ועיפות הנפש. של הבן אינו

והנה למעלה אין באמת כלל ענין של פנים זועפות כי תמיד הקב"ה מאיר פניו אלינו ואין בו שום 

שינוי, אלא שכמשל הנ"ל הרי כשאין אנו נושאים פנינו אל ה' יתברך אזי מצב זה הוא בבחינת התינוק 

רואה הארת פני מלך חיים הרואה אותו ומשגיח במעשיו וחביבים עליו  המשפיל פניו למטה ואינו

 מעשיו במאוד מאוד וחפץ תמיד להשפיע לו כל צרכיו ברוחניות וגשמיות.

ל, כמבואר בכתבי האר"י שבשעה שמתאדמים פני -והנה בתקיעת שופר אנו מעוררים אור פני א

רי , שהלבדההכוונה להתאדמות גשמית  התוקע בשעת התקיעות אז ממשיך בזה אור פני מלך, )ואין

הכוונה היא לפנימיות המעשה של תקיעה שהיא אלא יא רק המשכה של התאדמות הרוחנית, ה

 התקשרות בני ישראל מעומק לבם להקב"ה בתשובה ותחתונים(.

והנה תחילת הארה זו היא בברכה ראשונה של שמונה עשרה בראש השנה, שאז מתגלים הארות אלו 

, 5ל גי' מגן(-ת דהיינו כנסת ישראל ומאירים בה אור פני מלך חיים בתיבת מגן )כי ג"פ אבפני המלכו

בבחינת אנכי מגן לך שכרך הרבה מאוד, ומבואר ברש"י שם )בראשית טו א( דהארה זו מהותה דאין 

 לו לאדם לדאוג מקיבול שכרו עיי"ש, משום דהארה זו היא אור פני מלך חיים בלי גבול ושיעור.

 לשון מתנת חינם –מגן 

רופא בחינם(, דהארה  –ואפשר לומר דענין זה נרמז בתיבת מגן שהוא בלשון הגמרא חינם )אסיא במגן 

זו אינה באה לפי המעשים אלא מכח השעשועים העליונים, וכמו הנהגת מלך בשעה שיש לו 

 שעשועים מבנו שמפזר כל הונו לבנו מבלי חשבון ודין. 

כלומר שהנהגת מלכות שמים  ,רת המלכות שבמשך זמן הגלות היא בחושךוענין זה מאיר בבחינת ספי

בעולמות התחתונים היא מצד עצמה בהעלם והסתר, וכשמתגלה הארה זו הנקראת ש"ע נהורין הרי 

כביכול הנהגת המלכות מאירה באור גדול, אור גן עדן העליון ומתגלה לתחתונים הנהגת ה' הן מצד 

ת אלוקים כי טוב והן מצד גילוי הנהגת ה' בעולמות באופן שמתרבה ההארה הפנימית שמרגישים קרב

כבוד שמים וגילוי השגחתו יתברך בעולמות ומתגלה איך שהוא ית' מלך עוזר ומושיע ומגן, בבחינת 

 מה שנאמר על זמן לעתיד לבא וראו כל בשר יחדיו כי פי ה' דבר.

 התנחומים והשעשועים שבהארת פנים

מתגלה בבני ישראל באופן שמשתעשעים בגילוי כבודו ית' המתגלה על  "עיםשעשו"וענין זה הנקרא 

ידי ש"ע נהורין, וכשאדם משים בטחונו בה' ובמידת "ואמת" מי"ג מידות הרחמים )שממנה מתגלה 

                                                           
ואז נקראת אותה הקליפה ע"ש, הפוך אתון ש"ע, שהוא התולעת, האוכל ומרקיב הבגדים, כש"ה וכבגד יאכל ע"ש, וגם 

 :ז"ס פסוק, עושה ע"ש כסיל וכימה. ונמצא, שכמו שיש ש"ע נהורין באנפין דאריך, כן יש כנגדם בקליפה, ונקרא ע"ש

ביאור ענין הכריעות(: והנה כאשר חוזרת לעמוד עמו פב"פ אז לוקחת גם  שער הכוונות )דרושי ראש השנה דרוש ו5 

היא ג"כ הארת הט' יודין אשר נתפשטו בז"א כנודע ומאירין בג' האלפין אשר בה באופן זה כי הנה כל אלף מאלו הג' 

ירים בהם תשעה יודין נתחלקו לג' חלקים כנ"ל שהם ו' וב' יודין יו"י, נמצא כי גם הג' אלפין שבה הם תשעה אותיות ומא

הנז' ט' בט' ועי"כ ניתוסף בה הארה יתירה מאד ואז נעשית היא בבחי' ג"פ א"ל א"ל א"ל שהם בגימטריא ג' אלפין וט' 

יודין וג"פ א"ל א"ל א"ל הם בגי' מג"ן, והוא סוד מ"ש בתפילת שחרית דחול בענין מלך עוזר ומושיע ומגן אשר הוא בעת 

ש ואחר כל זה מתעלים ג' שמות א"ל א"ל א"ל הנז' אשר בה וכולם מאירים בסוד הפנים חזרתה פב"פ כנזכר שם, וע"

שלה א"ל א' בפן הימני וא"ל א' בפן השמאלי וא"ל א' בחוטם שלה, והנה שם א"ל במילוי הוא קפ"ה ונמצא כי ב"פ אל 

ן אשר באנפין דא"א הנז' באדרת אשר בב' תפוחין דילה הם בגימ' ש"ע, כי הנה עתה יש בפניה אור כל הש"ע ריבוא נהורי

 נשא, אבל ז"א שאין בו רק הארת הט' יודין בלבד אין לו רק ק"ן ריבוא נהורין באנפוי כנז' באדרת נשא.
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אלו( אזי מאיר עליו אור פני מלך חיים ומרגיש תנחומים גדולים וחיזוק בה' כצור חזק  ש"ע נהורין

חסדך ה' יסעדני, ברוב שרעפי בקרבי תנחומיך ישעשעו  –בבחינת מה שנאמר "אם אמרתי מטה רגלי 

נפשי", שתנחומים אלו הם בבחינת אב המאיר פניו לבנו ובהארת פנים אלו מרפא האב את כל מכאובי 

 ל בנו ומרגיש חיזוק גדול ושעשועים גדולים כבן המרגיש איך שהוא רצוי ואהוב אצל אביו.הלב ש

והארת פנים זו נותנת לאדם חיזוק גדול לטעון למען כבוד שמים ולמען התגלות כבודו ית', ומתפלל 

ך ובכן תן ה' כבוד לעמך תהלה ליריאך כו' וידע כל פעול כי אתה פעלתו, בבחינת קנאה דקדושה הנמש

, משא"כ כשאין התגלות 7, כמו אב שמאיר פניו לבן שאז כביכול פיו נפתח לדבר לפני אביו6מאור זה

מות כבן הרואה את פני אביו תאור זה )מצד התחתונים שאין פונים לבם למקום( אז טענותיהם מסת

אבל  ,ועפותזועפות, וכל זה מדמיון לבו מפני שאין הוא מסתכל לפני אביו ונדמה לו כאילו פני אביו ז

 לו היה מסתכל בפני אביו היה רואה איך שעיניו פקוחות אליו תמיד לראות בעיניו ולהושיעו ולהצילו.

 גילוי כבוד המלכות שבש"ע נהורין

והנה האר"י הק' מדגיש כי הארת ש"ע נהורין אלו המאירים בכל ימות השנה ובפרט בראש השנה 

רת בעלה. ובלשון הקבלה מבאר האר"י ז"ל כי יש ג' , ואז היא בבחינת אשת חיל עט8מאירים במלכות

                                                           
 שער ההקדמות נג, א.6 
שער ההקדמות דף נ, ב: והנה אם תוסיף מספר ה' אותיות אל"ף למ"ד על חשבונו, שהוא ש"ע כנזכר, יעלה הכל 7

הורין, והם סוד חשמ"ל של הקדושה, וחשמ"ל בגימט' מלבוש, והוא אותיות בשלום. )ב( והענין הוא, בגימטריא שע"ה נ

 כי אלו השע"ה נהורין, הם נעשים מלבוש ואור מקיף א' אל הקדושה, כדי שלא יתאחזו בה הקליפות.

שליטה אל החיצונים אז ופי' חשמ"ל הוא, כי בזמן שמאירים אלו השע"ה נהורין, אז הוא ח"ש. וכשחס ושלום יש בהם 

הוא מ"ל. ודע, כי בכל עולם מן ד' עולמות, אצילות, בריאה, יצירה, עשיה. יש מלבוש ואור מקיף א' הנקרא חשמל של 

העולם ההוא. אמנם אינם שוים, רק כל א' הוא כפי מדרגתו, כי חשמ"ל דאצילות, זך מכלם, ושל עשיה עב וגס יותר 

הקליפה כנודע. ולכן אחר סיום תפלת י"ח, אנו חותמין בא"י המברך את עמו ישראל מכולם, לפי ששם הוא עיקר אחיזת 

בשלום, אותיות מלבוש. והסוד הוא, כי אחר שבתפלת י"ח המשכנו כל ההארות אל הקדושה, ואנו מתפחדים שמא 

שלא יתאחזו  יתאחזו בהם הקליפות, ולכן אנו אז ממשיכים אותו החשמל הנקרא מלבוש, הנרמז באותיות בשלום, כדי

בהם הקליפות, באורות אשר המשכו אל הקדושה, ע"י תפלת י"ח. גם זהו סוד ופרוס עלינו סוכת שלום, שאנו מזכירים 

בתפלת ערבית, בין בשבת בין בחול, והוא רמז אל פריסת המלבוש והחשמל דאו"מ, שהוא כעין סוכה, ונקרא סוכת 

 :י החולשלום. ועם כ"ז אין החשמל דשבת דומה לחשמל דבימ

א"ש הואיל ואתא לידן ענין החשמל, אכתוב ג"כ דרוש אחר קטן בענין החשמל, וז"ל, ענין החשמל כבר הודעתיך, כי צלם 

של ז"א, נחלק לג' חלוקות, כי אות צ', היא הבחי' שנכנסת בפנימיות תוך ז"א. ושתי אותיות ל"ם, הם ב' בחי' אורות 

' מקיפים, כי כן ל"ם הם ז', ואלו עצמם הם ב' אותיות מ"ל מן חשמ"ל. והענין, מקיפים אליו על ראשו. והנה הם נחלקים לז

כי מל הוא לשון דבור, כתרגומו ממלל, וכמ"ש ז"ל פעמים חשות, פעמים ממללות. והביאור הוא, כי כשמקבל ז"א אלו 

סוד ז' הבלים, הנזכרים הז' מקיפים, שהם ל"ם דצלם, אז נעשה מל, וממלל ומדבר, ומוציא הבל או"מ מתוך פיו. וזהו 

בקהלת, שהם ז' מקיפים הנזכרים, שיוצאים בסוד הבל. וזהו סוד מש"ה הבל הבלים הכל הבל, ירצה כי כל חיות ז"א, 

תלוי באותו ההבל של פה דז"א, הנמשך מז' מקיפים הנז'. וזהו סוד פסוק על כל מוצא פי ה' יחיה האדם, כי הנה כל 

טריא הוי"ה דמ"ה, הוא נמשך מחמת שבעת המקיפים הנז', אשר נותנים לז"א, ומכחם חיות ז"א הנקרא אדם, שהוא בגימ

 יש לו הבל דיבור מוצא פיו כנזכר, וזהו כי על כל מוצא פי ה' וגו'.

 

שער הכוונות )דרושי ראש השנה דרוש ו ד"ה ביאור ענין הכריעות(: ואמנם הם ג' ווין אשר בג' המקיפים מג' מילוי ס"ג 8 

ו ג"פ א"ל א"ל א"ל כנז', ומאלו נעשה בחי' הפה דז"א בחי' הב' השפתים והלשון שבו אשר הם בחי' נה"י שמהם נתפשט

שבפה. ואמנם ג' האלפין אשר בג' המקיפים הב' האלו אשר לקחום ממקיף הד' הא' הנק' עטרא דגבו' אלו הם 

ג' אלפין אלו כדי לתקנה ולעשותה מתפשטים בנוק' דז"א אשר היא עתה אב"א והיא בסוד נקודה בלבד, ונמשכים בה 

פר' שלם מי"ס כנודע כי אין המלכות נבנית אלא מעטרא דגבו'. והנה זה סדר התפשטו' בה הנה א' הראשון נחלקת לג' 

חלקים והם ב' יודין וו' שהיא יו"י צורת א' כנודע, ומן ב' היודין נעשין בחי' הפנים ונקראין ב' תפוחין קדישין ימין ושמאל, 

ת ו' נעשה החוטם שבה. ואלף הב' גם היא נחלקת ע"ד הנז' ומב' היודין נעשים ב' הידים שלה ומן אות ו' נעשה ומן או

גופא דאמצעיתא דילה שהם חג"ת שבה. ואח"כ מן האלף הג' נחלקת ע"ד הנז' ומב' היודין נעשו ב' שוקין דילה ומן אות 

ת הנוק' בסוד פר' בהיותה אב"א ע"י ג' אלפין אלו. והנה כאשר ו' נעשה היסוד שבה והרי הם נה"י שבה. והנה נתקנה ונבני
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פעמים שמות א"ל במלכות, בג' חלקיה הנקראים חב"ד חג"ת נה"י, ובעת הזאת נתעלים כל השמות 

לפני המלכות ומאירים בה ש"ע נהורין. ונבאר הענין ע"ד עבודה, דהנה כידוע הענין של מלכות מורה 

חסידות דלשון מלכות מורה על ההנהגה של אין מלך תמיד על הסתר והעלם, וכמו שמובא בספרי ה

בלא עם, ולשון עם הוא מלשון גחלים עוממות )כבויות( כלומר שהוא מצב של הסתר והעלם שהעם 

 אין מכירים במעלת והארת פני המלך.

והנה בתחילה נקראת המלכות בסוד נקודה, ומשל הוא לאדם ההולך מרחוק ורואה את המלך ומרוב 

רואה כי אם נקודה אחת ואינו רואה אפילו את צורת גוף המלך וכ"ש את פניו המאירות. הריחוק אינו 

וזה מורה על מצב של העלם והסתר גדול, כשמצד ההעלם והקליפות קשה לראות את הנהגת ה' 

בעולם איך שהכל בהשגחה פרטית ולטובה ורק הכל כנקודה נעלמת בשכל שידוע באמונה שלימה 

 איך שהכל מונהג בהשגחה פרטית, הגם שאין הדבר מושג ומובן. –שלא מצד השכל הפרטי 

ואח"כ כשנבנית המלכות בסוד פרצוף שלם אזי מקבלת הארת הג' פעמים א"ל, וזה משל לאדם 

המתקרב יותר למי שמתקרב יותר למלך, וכבר רואה את צורת תואר גופו ופעולותיו, עד שרואה איך 

"י(, וע"ד הנ"ל היינו במי שמתחיל להתבונן בהשגחת ה' ורואה ראשו )חב"ד( וגופו )חג"ת( ורגליו )נה

והב' מצב של חג"ת שהוא קטנות קצת  ,אותו בכל ג' המצבים, האחד מצב החב"ד של גדלות המוחין

והג' הוא מצב של נה"י שהוא קטנות המוחין ממש, וכן יש בהנהגת העולם מצד עצמו ג' מצבים, הא' 

, והב' הוא מצב חב"ד שהם חכמה בינה ודעת נהגת ה' בחינתשקשה להכחיש ה שיש חסד גדול עד

ואז מתעורר רק בחינת חסד גבורה  רגיל של חסדים שמי שמתבונן קצת רואה על אתר הנהגת ה'

בחינת נצח הוד  והג' מצב של הסתר פנים כביכול כמאמר ואנכי הסתר אסתיר פני בעת ההיא תפארת,

תו בכל ג' המצבים, ולהבין איך שחסדי ה' ממלאים את כל . ומי שמתבונן בהשגחת ה' יכול לראויסוד

היקום וכל הפעולות הם לטובה ובהשגחה פרטית, ומכל מקום עדיין יש חילוק בין שלשת המצבים 

 והם בבחינת שלשה שמות נפרדים, כי אין דומה מצב של גילוי והארת פנים למצב של הסתר פנים.

 השעשועים שמאירים למפרע את ההסתר פנים

וההארה והעליה הכי גדולה הוא כמבואר באר"י שכל הג' שמות א"ל מתעלים ומאירים בפני המלכות, 

והוא מצב שכשש"ע נהורין מאירים מאריך אנפין שהוא הרצון העליון כשהקב"ה מאיר פניו לבני 

ישראל, אזי רואין למפרע את כל ג' ההנהגות בבת אחת בבחינת הארת פנים, וכן הוא תמיד במציאות 

                                                           
חוזרת לעמוד עמו פב"פ אז לוקחת גם היא ג"כ הארת הט' יודין אשר נתפשטו בז"א כנודע ומאירין בג' האלפין אשר 

ין שבה הם בה באופן זה כי הנה כל אלף מאלו הג' נתחלקו לג' חלקים כנ"ל שהם ו' וב' יודין יו"י, נמצא כי גם הג' אלפ

תשעה אותיות ומאירים בהם תשעה יודין הנז' ט' בט', ועי"כ ניתוסף בה הארה יתירה מאד ואז נעשית היא בבחי' ג"פ 

א"ל א"ל א"ל שהם בגימטריא ג' אלפין וט' יודין וג"פ א"ל א"ל א"ל הם בגי' מג"ן, והוא סוד מ"ש בתפילת שחרית דחול 

ת חזרתה פב"פ כנזכר שם וע"ש. ואחר כל זה מתעלים ג' שמות א"ל א"ל בענין מלך עוזר ומושיע ומגן אשר הוא בע

א"ל הנז' אשר בה וכולם מאירים בסוד הפנים שלה א"ל א' בפן הימני וא"ל א' בפן השמאלי וא"ל א' בחוטם שלה והנה 

ה אור כל הש"ע שם א"ל במילוי הוא קפ"ה, ונמצא כי ב"פ אל אשר בב' תפוחין דילה הם בגימ' ש"ע כי הנה עתה יש בפני

ריבוא נהורין אשר באנפין דא"א הנז' באדרת נשא, אבל ז"א שאין בו רק הארת הט' יודין בלבד אין לו רק ק"ן ריבוא נהורין 

באנפוי כנז' באדרת נשא. וז"ס מ"ש רז"ל שאדה"ר לא היה יכול להסתכל בפני חוה אשתו, והטעם הוא כי עתה בחזרת 

ן באנפאה, והז"א אין לו אלא ק"ן ריבוא בלבד, והטעם הוא מפני שהיא לקחה הארת פב"פ עמו יש לה ש"ע ריבוא נהורי

הט' יודין שבו וג' האלפין שבה. והנה א"ל הג' אשר בחוטם שבה הנה הוא סוד ב' אותיות א"ל דואלהי יעקב שהוא בחי' 

שבהם העולים ש"ע, ולכן גם הדעת המכריע בין ב' אנפין וכיון שמכריע ביניהם לוקח ב' כוחותיהם והם ב' שמות א"ל 

בחוטמא יש בו שע"ה ריבוא ארכא דחוטמא כנז' באדרת נשא, ואמנם ב' נוקבא דפרדשקא הם בחוטמא וכ"א מהם 

ארכו שע"ה ריבוא שהוא בחי' ב' שמות א"ל הנכללין בהאי חוטמא להיותו מכריע בין ב' אנפין. ואמנם היות מספרם 

"ל הענין הוא כמ"ש בס"ד ובאדרת נשא כי בכל נוק' מאלו ב' נוקבין דחוטמא שע"ה כנז' עם שאינם רק ש"ע מב' שמות א

 :יש בה אות ה' א' וכמבואר אצלינו בשער רוח הקדש בענין היחודים וע"ש
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שכשיש לאדם מצב של הארת פנים וחסדי שמים אז הוא רואה לפתע איך שהכל הוא לטובה, וכמאמר 

החתם סופר )מובא בפתח טוב לשו"ת קול אריה( על הפסוק וראית את אחורי ופני לא יראו, שתמיד 

כשאדם מתבונן לאחוריו על המעשים שעברו עליו אזי רואה בחוש איך שהכל לטובה היה, גם 

יו נראים כהסתר פנים וכהעלם, אבל "פני לא יראו" בשעת מעשה כשיש הסתר פנים אי המעשים שה

 אפשר לראות זאת. 

והכל הוא כנ"ל, דבשעת ההארת פנים אזי ג' השמות א"ל מחולקים, שהרי הם ג' מצבים ופרצופים 

סדים נפרדים שבכל אחד מהם מתגלה כבוד שמים באופן אחד, אם על ידי חסדים נגלים ואם על ידי ח

נסתרים. אבל אחרי שיש מצב של הארת פנים אזי האדם רואה הכל כמצב אחד וכהשתלשלות אחת 

גדולה של הנהגת ה', דוגמת מגילת אסתר שיש בה פסוקים רבים של הסתר והעלם וכמה מהם 

אבל לאחר הנס אזי הכל בכלל מגילת אסתר ופרסומי ניסא והכל חלק  ,קוראים בניגון מגילת איכה

 גדולה של פורים.מהשמחה ה

וזה ענין השעשועים שנעשה דווקא על ידי העלם והסתר, כמשל אב הבא לביתו ולבניו ובנותיו בלבוש 

של איזה חיה רעה מבוהלת מאוד, וכולם חורדים ופוחדים מאותה חיה רעה וחלק מהם בוכים וצועקים 

לכן, כן נעשה שעשועים  על זה, ולפתע מסיר האב את המסכה מפניו, וכגודל הפחד והבכי שהיה קודם

גדולים לבניו ולבנותיו, עד שכל הצער נתהפך לשמחה ממש, שהצער עצמו נעשה שמחה וזה הענין 

 של שעשועים שנעשה על ידי העלם והסתר דוקא וכגודל העלם כך גודל השעשועים.

קא שהיא מורה על העלם והסתר, וכאשר ווזה ענין השעשועים שנעשה על ידי ספירת המלכות בדו

האדם מתבונן בחסדיו ית' שעושה לו בזמן שמאיר פניו אליו הן בכללות חייו והם כל יום ויום בפרטות, 

שזה שם א"ל בחי' חב"ד וחג"ת, אזי מבין הוא כי בהכרח גם השם א"ל של החסדים הנסתרים גם הוא 

ם שם בבחינת חסד א"ל כל היום, וככל שמתבונן בזה יותר כן מאירים לו שלשה השמות עד שנעשי

אחד ונעשה מזה שעשועים גדולים, ואין שמחה גדולה יותר מהכרת הקב"ה בכל פרט ופרט בעולם 

הזה ובמצבי החושך, כי הוא כבן המגלה את אביו המסתתר מאחורי מסכה, ומשתעשע עמו ומספר 

 עמו בשחוק גדול איך היה נראה קודם לכן כמצב של העלם והסתר.

ורין מתגלה במלכות בדוקא כמו שמבואר בשער הכוונות וזה הטעם שגודל ההארה של הש"ע נה

יחוד קוב"ה משל ל והואלראש השנה, בבחינת אדם הראשון שלא היה יכול להסתכל בפני חוה אשתו 

השכינה הקדושה, והוא גודל השעשועים והתענוג שנעשה לאדם שמתבונן בחסדי ה' הנגלים ו

 לאת בעינינו.והנסתרים עד שברור לו כי מאת ה' היתה זאת היא נפ

, משום שהנהגת 9והאר"י ז"ל מכנה ענין זה של שלשה שמות א"ל בבחינת שלשת אלפים משל

המלכות היא בבחינת משל, כי כל פעולה וכל נברא בעולם אז חיותו האלוקית שהיא חיותו האמיתית 

שם היא ענין האלוקי המוסתר בו, בבחינת דבר חכמה המסתתר במשל עמוק, וכמו שהמשל נקרא ב –

זה רק כשהנמשל מובן בו ונתגלה בו, כך שלימות הנהגת השכינה הקדושה באופן שנקרא משל הוא 

כשמתגלים ש"ע נהורין אלו, ואזי נעשה כל העולם בבחינת משלים הרבה להבין הנהגת ה' וגודלו 

 ותפארתו.

                                                           
וזלה"ק )שער הכונות לראש השנה שם(: גם ענין הג' אלפין אלו הם סוד מש"ה וידבר שלשת אלפים משל כי מאלו הג' 9 

לש"ע ריבוא נהורין כמנין מש"ל כנז'. גם ז"ס כי לשלג יאמר הוי ארץ. כי ג' אלפין דמילויים הם  אלפין שבה מתפשט פניה

בגי' שלג, ומג' אלפין האלו העולים של"ג נתהוית ונעשית הנקבה הנק' ארץ וכשחוזרת פב"פ אז נהפכין בסוד נצבה שג"ל 

ל יש פגם למע' בעונות התחתו' והיא אובדת לימינך בכתם אופיר שהוא בעת חזרת' פנים בפנים וכאשר בעונות ישרא

 האורות של האלפין, האלו אז כתיב בה ותרד פלאים הפך אלפים.
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 פרק ד'

 סדר עבודת עשרת ימי תשובה מראש השנה עד יום הכיפורים

שענינה התגלות התענוג  ,בינהספירת ההוא כידוע ב שמים בכל העולמות מלכותהתגלות הנה שורש 

האלוקי מהכח אל הפועל, שהרי ידוע שכל הספירות רמוזות בשם הוי"ה הגדול והנורא, והבחינה הזאת 

של גילוי מלכות שמים בעולמות היא ה' שניה של שם הוי"ה והיא גילוי האור האלוקי שבמידות 

דיבור ובמעשה ובכל הנהגות העולם הזה, והיא נשתלשלה מה' ראשונה שהיא לפועל בזה העולם ב

הגילוי של כח האלוקי לידי פועל ברוחניות, דהיינו שהבינה היא המגלה את הכח השכלי שבחכמה 

וענין זה הוא שורש הענין של גילוי המידות המורגשות בנפש ישראל לידי פועל שהוא  ,לידי פועל

 ת, והיא כאם ובתה. בחינתה של ספירת המלכו

ועכשיו אין ספירת המלכות בשלימות דהיינו שגם כשמוציאים את השכל והרגש לידי פועל אין 

ותיקונה לעתיד לבא יהיה בעת שתעלה המעשה נעשה בדביקות בשלימות אלא אחרי יגיעה גדולה, 

ענין זה , וינודהיינו שיורגש אור ה' בעולם בשלימות בכל רמ"ח איברינו ושס"ב גיד לבינה המלכות

 . 10כי המלכות עולה לבינההאר"י הק'  בדברי הקדוש, כמבואר יום הכיפוריםב נתקיים גם בכל שנה ושנה

 ענין העשיה הוא גמירות הדעת

ב' גילויים הא' על ידי הדיבור  ה. הנה הבינה ידוע שהוא המחשבה וההבנה, והמלכות יש לוביתר ביאור

, ששניהם גילוי החכמה בתוך הנהגת העולם השפל הזה, ותחילת הגילוי הזה והשני על ידי המעשה

הוא בדיבור וסיומו במעשה שהוא שלימות הגילוי האלוקי שמתגלה בעולם העשיה שהוא למטה מכל 

 העולמות.

ומתבונן איך לעשותו, אז גם  ולעשות רעיון חדש באיזה נושאאיזה  ידוע שכשנופל בשכל אדםוהנה 

לעשותו במחשבה עדיין אינו נגמר אצלו לעשותו עד שיעשנו בפועל, וכגון אדם  אם נגמר הדבר

                                                           
כי כל ימות השנה ע"י אכילתינו ושתייתינו  כר,א: דע כי כבר נת"ל בענין ר"ה כנזדרושי יום הכיפורים דרוש  שער הכוונות10 

עליהם כמה ברכות המוציא וברכת המזון וברכת הנהנין, כלם הנה ע"י הברכות ההם אנו ממשיכין  הגופני שאנו מברכין

לז"א ולנוק' רחל בחי' אכילה ושתיה... מן אימא עילאה... אבל ביוה"כ יש לנוק' דז"א שהיא רחל עילוי יתיר' בב' בחי' 

מקום מוצאם... ולכן היא צריכה עתה לעלות עד שנבאר, אם בענין מציאות עילוי האכילה והשתי' כו' בעצמה ואם בבחי' 

מן אימא אכילה ושתיה גופנית מחיצונית'  תאימא עילאה ממש ומתעלית למעלה מז"א וכיון שעלתה שם איננה מתפרנס

כבתחלה, אבל היא ניזונת מן המקום שאימא עילאה מקבלת וניזונת ורוחצת וסכה ושותה ואוכלת וכל אותם הה' דברים 

ולכן אינם מושגים אלינו במששות, רק  ,כו' הראשונים נתבטלו עתה, לפי שהם באים לה ממקום גבוהאכילה ושתיה 

בסוד הבל היוצא מן הפה ומאותו הבל ניזונת עתה רחל ביוה"כ, ולכן נצטוינו בה' מיני עינוים אלו שהם אכילה ושתיה כי 

ולכן כנגדם תיקנו ה' תפילות ביוה"כ כנגד ה'  ,נתבטלו ממנה עתה ביוה"כ, ואינה ניזונת אלא מהבל היוצא מפה עליון

כי  ,דברים אכילה ושתיה כו', כי התפלות הם בסוד הבלים היוצאים מן הפה וגם לטעם זו או' בשכמל"ו ביוה"כ בקול רם

כי לפי  ,בשכמל"ו היא תיקון המל' וכיון שעתה ניזונת מן הקולות הפנימיים לכן נאמר בקול רם. גם יש טעם אחר והוא

חל לוקחת עתה ביוה"כ הה' גבורות שלה ממותקות לצורך פרצופה מיד אימא עילאה עצמה שלא ע"י ז"א כמשי"ת שר

 ולכן כנגדם תיקנו ה' ענויים אלו שהם אכילה ושתיה כו' ודבר זה נרמז בס"ה פ' פנחס בד' רל"א ע"ב: ,לקמן בע"ה

יכין אליה ה' בחי' אכילה ושתיה פנימיים מפנימיות ונחזור לענין א' כי ע"י ה' תפלות שאנו מתפללים ביוה"כ אנו ממש

אימא בסוד ה' קולות היוצאות מהפה בסוד הבל כדמיון ה' קולות תפילתינו כי גם אלו ה' בחי' הנז' הם סוד ה' קולות 

ם עצמם הם כנגד ויגם בחי' ה' ענו ,ומשם מקבלת המלכות עתה ה' בחי' אכילה ושתיה כו' ,פנימיי' היוצאים מפי אימא

ה' קולות אלו לפי שהתענית נקרא צו"ם וצום בגי' קול כי הוא ממשיך ה' קולות הפנימיים העליונים ע"י ה' צומות אלו 

 מאכילה ושתיה, וכו' הגופניים.
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שישוב בתשובה שלימה ביום מן הימים, אזי כל זמן שלא יקיים המצוה או שלא יהיה במקום העבירה 

 באותו מקום כו', כידוע לא נעקרה ממנו העבירה. 

 אין הנפש נקשרת אלא במעשה

ולא די בהבנה שלימה שצריך לעשותם, מפני  ,ם במעשה ממשוזה הטעם שכל המצוות צריך לקיימ

שכל זמן שאין האדם עושה את המצוה בפועל אזי אין נפשו נקשרת במצוה לגמרי, ולכן גם כשמבין 

אדם בתכלית שיש לעשות איזה מצווה, עדיין יש לו יצר הרע שלא לקיים המצוה בפועל, ופגם זה 

מלכות, שהוא כח העשייה והעמדת הדבר על מכונו וגמרו, נקרא פירוד מלכות מבינה, דהיינו שכח ה

 נפרד מבינה. 

ומכך נשתלשל אפילו בעניני עוה"ז שקבעו הרבה מהפוסקים, שהטעם שאי אפשר לשום קנין לחול 

 .11בלי מעשה בדווקא, כי אין גמירות דעת בלא מעשה

 הבינה,אור מ ו רחוקיםאנתחתונים, בכך שנו האינו בבינה, אלא גם פגם זה הוא בכמובן ופגם זה 

הבינה אצלינו היא כמו אור מקיף, כמו איזה רעיון וכח החופף עלינו ונותן לנו כח השכל לידבק  וממילא

בה' יתברך, ומכל מקום מכיון שאחר חטא אדם הראשון נתגשמה הבריאה ונפלו בני אדם לדרגת עולם 

ון מעולם הבינה ויש לנו עבודה העשיה כפי שהיא מרוחקת מעולם הבינה, לכן אנו כעת בעולם תחת

 להמשיך מבינה למלכות. 

 עבודתינו היא ליחד הבינה בהמלכות

ועבודתינו היא ליחד את הבינה במלכות על ידי קיום מעשי המצוות בדביקות ומחשבה, וכן על ידי 

דיבור תיבות התורה והתפילה בכוונה )שהרי גם שורש הדיבור הוא מהמלכות( וכדאיתא בשם מרן 

זלה"ה הן בסדר הלימוד הן בתפלה, אם הוא מבין פירוש המלות  ממורי: שמעתי 12זי"ע "ט הק'הבעש

 בתפלה ומבין פשט ההלכה בלימודו, אז מקשר מלכות שהוא דיבור אל הבינה שהוא מחשבה, ודפח"ח.

ובפרט מתוך הכתב שהוא בחינת עשייה ממש )שהרי אותיות הכתב נכתבו על ידי מעשה ממש(: וכמו 

על התורה )פרשת נח סימן מו(: אם רואה שהוא בסוד הקטנות ואינו יכול  בעל שם טובסה"ק שכתב ב

על  מורילכוון, שמתגברין עליו מחשבות זרות, אזי יתפלל כתינוק בן יומו מתוך הכתב, כאשר העיד 

עצמו שהיה בארץ אחרת זמן מה בבחינה זו, שנסתלק ממנו הנ"ל והיה מדבק עצמו אל האותיות וכו', 

אמר כאשר מתפלל מתוך הכתב ומדבק עצמו אל האותיות אזי מעלה בחינת עשייה, כי תבת כתב ו

הוא ר"ת כ'תר של מלכות שהוא ת' על ידי ב'ינה, וכך ציוה לאיש פרטי שיעשה כך עד שחזר למדרגתו 

 13העליונה וכו' ודפח"ח.

 הבינה היא שורש העשיה

, מקומותבכמה  'מלכות'העשייה בשלימות, ולכן היא נקרא ג"כ בשם  ובאמת בבינה עצמה יש את כח

וכמו שכתב האר"י לכוין בפסוק "זכרנו לחיים" כנגד כל הספירות לפי סדרם, ותיבת "מלך" הוא כנגד 

                                                           
ראה בזה בספר הנפלא תורת הקניינים פ"א ענף א' שהוכיח כן מדברי הרא"ש בפ"ק דקדושין סי' כ, ומדברי הנתיבות 11 

 ד ועוד.המשפט סי' קצ"ו סק"

 תוי"י ר"פ ואתחנן דקע"ו ע"ג.12 

 כתונת פסים בלק דמ"ג ע"ג.13 
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ספירת הבינה )אחר כתר וחכמה(, וכן כתבו המקובלים שבכל מקום שנאמר תיבות "המלך הגדול" 

 הכונה היא לבינה. 

שורש ענין זה, יש להקדים דהנה שורש המלכות הוא מהבינה, כי בשם הוי"ה יש שני פעמים ולהבין 

ה' הראשונה כנגד הבינה והשניה כנגד המלכות, וזה מורה שהם מהות אחת. והנה לפני החטא שהיה 

וכן לעתיד לבא שיהיה השם במילואו אזי הה' השניה שהיא המלכות תהיה כמו  ,ה' אחד ושמו אחד

 ונה, דהיינו שבכח המלכות יהיה את כח הבינה בשלימות.הה' הראש

 לפני החטא היתה הגמירות דעת כלולה בהבנה

ולהבין פשר זה יש להבין דלפני חטא אדם הראשון כשהעולם היה כולו רוחני ודבוק לאור ה', אזי 

ה בהבנה לבד נגמר הענין, דהיינו שהאדם היה רוחני כל כך עד שכל מציאותו היתה השכל וההבנ

וההרגש שבו, שהרי תכלית בריאת האדם הוא מלשון "אדמה לעליון" להיות דומה למלאכים 

ולעליונים, אלא שיעבוד את ה' מתוך בחירה, והבחירה היא בכך שיחכים גדלות ה' ויבין בהבנה עמוקה 

את גדלות ה', וימשיך את ההבנה לתוך ההרגש, וממילא תתקיים המצוה על ידי כלי המעשה 

ולא היה  ,שהרי כח המעשה לפני החטא היה בטל ומבוטל בתכלית לכח השכלי שבאדםלכשעצמם, 

 כלל מציאות שאדם יבין איזה דבר ועדיין לא יעשהו מפני כח הגשמי המכביד עליו. 

ואחר החטא הפריד האדם בין אותיות ו' לה' שבשם הוי"ה וזה גרם שכח המעשי שבאדם נפרד מכח 

שר שאדם יבין גדלות ה' ועדיין תהיה בו מלחמה קשה אם לקיים השכלי וההרגש שבו, ומכח זה אפ

את המצוה בפועל או לא, כי כח הבהמי שבאדם שנתגבר בו אחר חטא אדם הראשון הוא כשמו 

, וכמו שהבהמה אינה מבינה את כח השכלי כך נפש זו נפש הבהמית –שקראו לו הראשונים כן הוא 

יזכך אותה במעשים טובים, שהם משפיעים על אינה מסכימה להתבטל לכלי השכל עד שהאדם 

 הנפש הזאת שקשורה לכח המעשה.

והגם שגם קודם החטא היה באדם את כח ההרגש שבו הנקרא רוח, מכל מקום ידוע שההרגש נשפע 

מכח הבינה עד שההרגש והבינה כמעט נקראים בשם אחד, כי הבינה הגם ששורשה במוח השמאלי, 

לב שהוא כידוע שורש ומקור ההרגשים, ולולי חטא אדם הראשון מכל מקום עיקר התגלותה הוא ב

 היו ההרגשים בטלים בתכלית לכח הבינה וממילא עבודת ה' היה בהתבוננות לבד.

 עבודת עשרת ימי תשובה

ועתה נבין את עניינה של עליית המלכות לבינה, דהנה הקב"ה נתן לנו עשרת ימי תשובה כדי שנשוב 

אדם מבלי שיש בו את שורש התשובה שהוא הכתר והחכמה דהיינו התענוג לפניו, ואמנם איך ישוב ה

האלוקי וידיעת ה', על כן נתן לנו בראשונה את שני ימי ראש השנה שהם כנגד הכתר והחכמה, כדי 

להחדיר בנו את ידיעת ה' כדי שנוכל להמשיכה לתוך כל עשרת הספירות שבנפש ועל ידי זה נוכל 

 לשוב לפניו בשלימות.

יום מעשרת ימי התשובה ממשיכים את כח הדביקות בה' לתוך כלי המעשה יותר ויותר, עד  ובכל

שביום העשירי שהוא יום הכיפורים יש סייעתא דשמיא שהדביקות בה' מגיע עד כח המעשה שהוא 

נו שכח הדיבור והעשיה שהוא הכח החיצוני של יהדיבור והמעשה. וזה נקרא יחוד בינה ומלכות, דהי

בשרשו שהוא כח הבינה, ובאופן שכאשר האדם שב בתשובה ביום הכיפורים שאז מאירה  הנפש דבוק

הבינה העליונה אזי חודר כח הבינה הזאת עד המלכות שבנפש, ואז נמצא שיש ביד האדם בקל לשוב 

בתשובה שלימה, כי קבלות טובות שהוא מקבל על עצמו ביום זה חודרים לעומק הנפש ומשפיעים 

 לטובה לקיים בפועל את כל המצות.בו שתתהפך נפשו 
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ומכיון שבכל תיקון צריך שיהיה איזה חלק אתערותא דלתתא כדי שעל ידי זה תוכל נפשנו לקבל את 

המלכות בבינה, דהיינו  המתנות היקרות שנותן לנו הקב"ה, על כן אנו מייחדים ביום זה בפועל את כח

על ידי האכילה,  –שבעוד שבכל יום נעשה תיקון העולם שהוא העלאת הניצוצות הקדושות שבקליפה 

שהוא מעשה הכי גשמי של בירור הניצוצות, על ידי שהם נכנסים לגוף האדם והגוף מברר אוכל מתוך 

פסולת על ידי הברכה וכן פסולת, ובצירוף כח הבינה שבאדם שבשעת האכילה הוא מברר אוכל מתוך 

על ידי האכילה שאוכל לשם שמים, הרי שביום הכיפורים אין נעשה התיקון על ידי מעשה, אלא 

העלאת הניצוצות נעשה על ידי הבינה בלבד, דהיינו על ידי כח התענוג שבדביקות האלוקית שהוא 

מפני התענוג האלוקי הבינה, ומי שהוא דבוק באמת בקדושת יום הכיפורים אינו צריך כלל לאכול 

שביום זה המתגלה בכל כוחות הנפש, וכמו שאמרו צדיקים "בתשעה באב ווער קען עסין, ביום 

ווער דארף עסין?" כלומר מי הוא זה שצריך לאכול ביום הכיפורים? ובוודאי באמרה נפלאה  –הכיפורים 

 זו מונחת שורש העבודה של יום הכיפורים.

באמרו זי"ע שנאנח אחר יום הכיפורים רדיטשוב איצחק מב לוי וכידוע המעשה מהרה"ק רבי

ודחה אותם מיד, כי לא על זה  כפי הבנתם, למשמשיו שחלש לבו, והביאו לו לאכול מאכלים גשמיים

כוונתו אלא שיביאו לפניו גמרא, והביאו לפניו מסכת סוכה ולמד את התוה"ק בדביקות כפי שאחזו 

גדול למדנו צדיק קדוש נורא שאין לנו כלל השגה בדביקותו,  . לימוד14בולמוס רוחני עד עלות השחר

והוא כי אחר יום הכיפורים באמת אין כלל מקום לרעבון גשמי, למי שדבוק בקדושת היום הקדוש 

 והנורא הזה, ואדרבה היום זה מגביר את הרעבון הרוחני לתורה כדרכה של תורה שמצוה גוררת מצוה.

 העליה הגדולה של יום הכיפורים

, וביאר שזהו דרגה 15ועל פי כל זה יתבארו דברי האר"י הק' שכתב דבינה היא עשיה ומלכות שמיעה

, והכוונה היא דכשעולים ישראל למקום הבינה 16גבוהה למעלה למעלה שבה עשיה קודמת לשמיעה

                                                           
זי"ע בשיחת התעוררות אלול תשמ"ג כפי ששמע איש מפי איש עד בעל מצאנז קלויזנבורג כן סיפר הרה"ק אדמו"ר 14 

 הישועות יעקב זי"ע שראה את המעשה בעיניו.

פרשת בראשית: הנה עשיה ירמוז לבינה כד"א עשית בבינה כנז' בפ' תזריע דמ"ג ע"א ושמיעה  שער מאמרי רשב"י15 

למלכות כנודע וכנז' בפ' בהר דק"ח ע"ב ע"ש, והנה המלאכים שרשם בבינה כי משם חיותם, ומזווג חכמה ובינה נעשים, 

פיכך כשהם מקדשים את השם אין ולפיכך הם חיים וקיימים כי זווג חכמה ובינה תמידי דלא מתפרשאן לעלמין, ול

אומרים רק ברוך כבוד ה' ממקומו הרומז לזווג חכמה ובינה, ולפיכך מקדימין עשיה לשמיעה כי מעשיה עליונה יצאו, 

וכאשר יצאו ישראל ממצרים ומנו חמשים יום בסוד היובל ונדבקו בבינה מקום החיים העליונים הקדימו עשיה לשמיעה, 

ואמרה מי גילה רז זה לבני מ"י ודאי, וכל דור המדבר מסטרא דיובלא הוו, והנה יום ששי הוא ולפיכך יצתה אז בת קול 

ברית קדש כי אחר שנתבשל זרע קדש בתרין ביעין כמש"ה וקול התור יוצא הזרע דרך ברית קדש לנקודת ציון, ועם 

רא הוא בשמה להורות כי היא היות כי שמיעה היא במלכות, קרא ליום ששי ישמע להיות כי נכלל הוא במלכות, ונק

המושלת כנז' בפ' חקת בדקפ"ג ע"ב, והיא עולה למעלה למעלה עד אין סוף, וזה מצד עשיה אימא דמסטרא דילה 

שלטא נוקבא על דכורא בסוד עטרת בעלה ובסוד ה"י מן אלהי' ובסוד ה' ד' על ו' בסוד עולם הבא, ורמז לאדם שנברא 

ולעלות בסוד עולם הבא עד אין סוף, הנה אם כן באומרו נשמע ביסוד ירמוז  בו שהוא עתיד להקדים עשיה לשמיע'

התגברות המלכות ועלותה למעלה למקום שחוצבה עד שתקדם בינה למלכות ממטה למעלה, והנה המלאכים בעלות 

שר ממנה המלכות למקום שחוצבה עד אין סוף אין יודעים מקומה, כי גבהה מהם מאד, ואז מזכירין זווג חכמה ובינה א

יצאו, ומקדימין עשיה לשמיעה כי שמיעה נעלמת מהם ולפיכך אומרים ברוך כבוד ה' לשכינתא עלאה שהיא בינה, ואח"ך 

ממקומו שהיא שכינתא תתאה מלכות, והנה לא נתבאר עדין ענין הקדמת עשיה לשמיעה ככל הצורך, עד יערה עלי 

 חכמה. רוח ממרום כי עדין לא נחה דעתי בדברים אלו וה' יתן 

בארצנו דא יום שבת דאיהו דוגמת ארץ החיים שהוא עולם הבא עולם הנשמות עולם הנחמות הנה להיות  שם וזלה"ק:16 

כי ביום ששי עלתה המלכות למעל' למעל' למשוך אור עליון מכל האצילות ולהוריד לאדם באופן שתהי' נשמתו כלולה 

פיכך נזכרה ה' בששי שאמר הכתוב יום הששי, להורות כי יום )ד"ש ע"ב( מכל האצילות מראש המדרגות ועד סופם, ול

שתיתאי סליק בדרגוי ובעאת מכולהו ואמרה נעשה אדם כדאיתא לקמן, וזהו דוגמת הקדמת עשיה לשמיעה כי בעלותה 

למעלה למעלה נמצאת עשיה קודמת לשמיעה, ודוגמת זה עשו ישראל שנתעלית על ידם עד אין סוף, ונמצאת עשיה 
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בחינת יום הכיפורים אזי עשיה קודמת לשמיעה, וכמו שכתב שם בפירוש כלומר שאז נגמר הכל 

 ד, והבינה עצמה היא עשיה וכמו שנתבאר. בבינה לב

דהכוונה היא  17הק' בכל כתביו שהבינה היא בחינת שמיעה אר"יועל פי זה יתבאר שמה שכתב ה

דהיינו לגבי כנסת ישראל שמקבלת את ההארה  לגבי המלכותבהארת הבינה כפי שנרגשת למטה 

דוע הסדר של נפש רוח נשמה האלוקית בנפשותיהם בבחינת הנשמה שגבוהה בדרגה מדרגת הנפש )כי

חיה יחידה( ולכן ההארת של הבינה נרגשת בבחינת שמיעה בלבד שעדיין יש להביאה עוד יותר לידי 

כל התבוננות נכנסת וחודרת לאדם על ידי שמאזין לעומק הענין ומתבונן בו בבחינת כי , גמר מעשה

וכלפי מי שנמצא בעולם זה   "שמע ישראל", שהכוונה היא דע והבן, אבל הבינה עצמה כלפי עצמה

 .בגמר גמור ושלם כפי שהיא עולם שלם בוודאי היא עשייה ממש )כגון ביום הכיפורים(,

 

 

                                                           
שמיעה ולפיכך הקדימוה ישראל, ואח"כ ביום שבת נהיה הזווג העליון נזדווג עם מלכות, ואלמלא לא חטא אדם קודמת ל

היה העולם בהשקט ובשלוה אין שטן ואין פגע רע, והיה זווג העליון אנפין באנפין על ידו אלא שגרם החטא בע"ה. הנצנים 

 יזו תמן ומתמן נפקו בגניזו ואטמירו גו נביאי קשוט. אילין אינון אבהן דעאלו במחשבה ועאלו בעלמא דאתי ואתגנ

ובאודנא קרי ביה שמיעה, ובשמיעה אתכליל בינה, שמע, כלומר הבן, אשתכח )ס"א  ח"ג קלח, ב(:(והוא על פי הזוה"ק 17 

 ואסתכל( דכלא בחד מתקלא אתקל, ומלין אלין למאריהון דמארין אתייהבן, למשמע ולאסתכלא ולמנדע.


