
מתוך ספר

"עבודת ישראל"
פרשת בא

להגה"ק

רבי ישראל מקאז'ניץ

זיע"א



...........................................................א הקדמה 

מלכותו  כבוד  הוא  העולמות  כל  תכלית  פרק א: 
..ג . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ית'

כל הנסיונות הם רק ברצונו הפשוט.......ו פרק ב: 



ישראל  א בא עבודת 

בא

הקדמה 
ונשנים במאמר  החוזרים מהיסודות כמה על  מיוסד  אשר ישראל , העבודת רבינו  של  זה

אור  היא  אשר הק ', הבעש "ט הימים שבעת אור זיו  את רואים אנו  רבינו , בדברי

עיננו , את מאירה אשר הקליפות עיני את המסמא  המבהיק  באורה החושך את הדוחה נפלא 

באופן  אלא  אויבים, שני של  רגילה מלחמה של  באופן אינה הרע על  הנכונה ההסתכלות כי

שפוף" "ליסטים אלא  אינו  הרע היצר כי מגלים ידו  על  אשר האמת, גילוי כח א של  לו  ואין ,

ושקרים. דמיונות הואד  כוחו  ועיקר בקליפות, אפילו  כתיב מלבדו  עוד  אין שהרי כלל ,

האמת,כלומר , אור על  ומסתירים ומאפילים המסתירים כוחות רק  כולם הקליפות כל 

מאמין  האדם אם לראות הנסיון גופא  וזהו  הסתרה, רק  הוא  ומהותם כוחם כל  אבל 

בכל  ומתגבר לאמיתו , באמת בזה מאמין ואם מלבדו , כח שאין ויודע ה' באחדות  כראוי

לגמרי. הרע היצר של  כוחו  מתבטל  אזי בזה כוחו 

אחד וכמו משל  [בעש "ט] מהר"י ש "ב בשם "שמעתי הק ': הבעש "ט מרן בשם שאיתא 

לחקור  ביקש  אחד  פעם מדינות, כמה לו  שהיו  למלך שניתקנו ] המשמרות [בענין

שהוא  ולומר למדינות שילכו  חיילות כמה עם מעבדיו  אחד  ובחר אתו  באמנה המה אם
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ו א. פסקה כב פרשה - בראשית רבה מדרש

אמר הוה דעבר  מאן כל דרכים בפרשת יושב שהיה שפוף ללסטים דומה הזה היצר  אבא א"ר 

כמה  כך מכתתו התחיל כלום לו לגזול תוחלת בו שאין וראה אחד פקח  עבר  דעלך מה הב

שאין  וראה אבינו אברהם שעמד כיון המבול ודור  הפלגה ודור  אנוש דור  הרע יצר  אבד דורות

אגוף  ומשנאיו צריו מפניו וכתותי פט ) (תהלים הה"ד מכתתו התחיל תוחלת בו



ישראל  בא עבודת  ב 

ולכד  עשה, וכך כנגדו , במלחמה שילחמו  ומי אליו  שיתקרבו  הם מי יבחנו  אז  במלך, מורד 

ילכוד  שלא  המורד , נגד  העיר פתחי לשמור משמורות עשו  מדינות ואיזה מדינות, כמה

המדינה  בפתח יהיה מהם והגבור בזה, וכיוצא  פלוני ביום פלוני משמר וינשו  המדינה,

להבין  לב שנתן אחד  חכם בהם נמצא  והנה למדינה , השונא  ניגש  אם הקריאה מקול  להבין

חיל , מזעיר מעט עם בו  למרוד  נבזה לעבד  מקום הגדול  המלך שיתן אפשר איך הדבר,

והמדינה  העיר ומלט תחנונים  עמו  ודיבר החכם זה והלך המדינה, בו  לנסות אם כי זה אין

בחכמתו :

אליווהנמשל שיתקרב מי שיראה הבורא , בכוונת באדונו  מורד  שהוא  הרע היצר כי מובן

לעשות  שמים לשם הרע היצר בכוונת יבין המשכיל  והאיש  כנגדו , ילחום ומי

כן  אם יתברך, השם רצון לעשות שכוונתו  המורד  עם רש  ידבר בתחנונים הבורא , רצון

וכו '. מעלי ע "ב )הפרד  די "ג  נח פ' עכלה"ק .(תוי "י 

שהם והדברים ישראל , בני אם לדעת מטרתם, אחת הזה , בעולם הנסיונות דכל  נוראים,

מלכי  למלך נפשם למסור שמוכנים מה שמלבד  באמת. לו  נאמנים המלך, בני 

פנימי  נסיון והוא  כלל . מלבדו  עוד  שאין ית"ש  ביחודו  ויודעים מכירים  גם הם ב"ה, המלכים

אור  על  ומעלימה המסתירה מציאות כלל  יתכן שלא  באמת מאמין האדם אם לדעת ביותר

.ב ה'
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ממרןב. הידוע המשל עומק גם הק'וזה אפרים המובאהבעש "ט מחנה תבא)בדגל  (בהפטורת

בכמה  והמדייק באמת, אותו אוהב אם בנו את לבחון ורצה רבים מחיצות לו שעשה במלך

שבלתי  מאמין אם הוא הנסיון שעיקר  הק' הבעש"ט  תלמידי בדברי דמבואר  יראה מקומות

מבנו. המלך שיסתר  אפשר 

הזוהר (תיקוני בתיקונים וזלה"ק: ע"א) דקי"א יוסף פורת בן בראשית. (ר "פ התוי"י דברי וראה

ואסתתר הוא, ברוך הקדוש אשתני חייביא  לגבי אבל ג ') (מלאכי שניתי לא ה' אני כ"ו) תיקון

האדם  ידע שאם ד) ממורי דשמעתי לקמן כתבתי אמנם וכו', כיסויין וככמה לבושין בכמה

ואנכי  שאמר  וזהו און, פועלי כל נתפרדו כי הסתרה, זה אין שם מסתתר  הוא ברוך שהקדוש

וכו', זו בהסתרה שם הוא ברוך שהקדוש ידעו שלא מהם שיסתיר  ר "ל מהם, פני אסתיר  הסתר 

ששם  אלפין, ה' הם ר "ת בשלח ) (בפ' וגו' ארדוף אויב אמר  ר "ת כי ממנו שמעתי בזה וכיוצא

ה. ודפח "ח  וכו' סאל שם בסוד מסתתר  עולם של אלופו



ישראל  ג בא עבודת 

הוא וענין  הנסיונות שורש  שכל  מקומות, בכמה ישראל  העבודת רבינו  בדברי מבואר זה

ואין  הגלות, בזמן עכשיו  שהוא  כמו  שהוא  כמו  שבעולם הרע כח על  מביטים כאשר 

בקדושה  רק  יהיו  שבעולם התענוגים שכל  השלם, התיקון לאחר שיהיה כמו  עליו  מביטים

באמת)בגלוי עכשיו  שהוא  אחר (כמו  תמיד  שנמשכים האדם שבנפש  המידות כל  גם וממילא  ,

התענוג  שכל  עצמה זו  ובידיעה השי"ת. לעבודת רק  האדם לב את מושכים אז  יהיו  התענוג ,

איזה  שיהיה  אפשר  ואי לבדו , לה' בלתי המיוחדת אלקות חיות רק  הוא  שבעולם והחיות

און  פועלי כל  יתפרדו  אזי שמו , ית' השם רצון כנגד  שהוא  באופן אמיתי .ג חיות

א' פרק

ית ' מלכותו כבוד הוא העולמות  כל  תכלית 

במדרש החדש  לכם. טו)הזה  שלמה (שמו"ר  טו)אמר ח , (משלי

הלגיונות  לו  שזרקו  לדוכס  משל  לוי א "ר ימלוכו  מלכים בי

דורות  לכ"ו  כך  עי"ש . כו ' לופס  פונה  עושה  מה  עי "ש . כו ' פורפירא 

שנאמר לופס  פנה  במצרים הקב"ה  ח )(ש מלך  יד, ישראל מות ובני

שנאמר השטר את  שרף  רמה . ביד מ )יוצאים יב, בני (שם ומושב

נקרא  והוא  הלגיונין  את  ומוציא  מצרים. בארץ  ישבו  אשר ישראל 

מלכים  בי שנאמר מה  לקיים לכם, הזה  החודש  למלכותו  ראש 

רמה  ביד יוצאים שייכות  מה  מובן  בלתי ולכאורה  עכ"ל . ימלוכו 

לופס . פונה  לענין 

מלכים אמנם  בי הכתוב לפרש  ונקדים יבואר. דרכינו  פי על 

עול  לגלות  כדי העולמות  כל  ברא  הקב"ה  כי ימלוכו ,

כדוגמא  חיים נשמת  באפיו  ויפח האדם את  ברא  ולזה  מלכותו 

ופה  להריח ואף  לשמוע  ואזנים לראות  עינים לו  ונתן  שלמעלה .
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הנסיון ג . בשעת  אינה בעיקרה זו התבוננות זמן דעיקר  ס"ל הק' הבעש"ט  מתלמידי שהרבה הגם

לבדה  בקדושה הם כולם המידות שכל בזה תמיד להעמיק הנסיון לפני בעיקר  אלא עצמו,

וקאמרנא  זידיטשוב לבית רבוה"ק דעת  אמנם בלבד, שרשם למקום מידותיו את ממילא וליחד

מחשבה  כל להעלות צריך לפניו באים שהמחשבות בשעת שאפילו הוא מקומות בכמה



ישראל  בא עבודת  ד 

כמו הוי"ה  אותיות  ארבע  כנגד הם הללו  חושים ארבע  אשר לדבר

הראות  חוש  כי הי' נגד העין  כי הדבר, וביאור ז"ל . האר"י שסידר

מה  דבר איזה  רואה  הוא  פתוח שהעין  זמן  כל  תמידי משמש  הוא 

היא  היו "ד כמו  הוא  הראות  חוש  לכן  שיהיה  מה  יהיה  לפניו  שהוא 

הגם  אוזן , שמיעת  ואח"כ תמידי, שהוא  קדשו  ואצילות  החכמה 

שבזמן  הראות  מחוש  פחות  הוא  מקום מכל  תמידי, משמש  שהוא 

משמש  אינו  קול  איזה  או  אדם בני דיבור או  לשמוע  דבר לו  שאין 

ממנה , ופחותה  בחכמה  מקושרת  בינה  ה ' אות  נגד הוא  ולכן  בו 

להריח  דבר איזה  לו  שיש  הגם כי מהם, פחות  הוא  להריח ואף 

והוא  להמוחין  האויר נשימת  ידי על  הריח להמשיך  האדם צריך 

הפה  ואח"כ ו '. אות  שלישי לאות  נחשב הוא  כן  על  מעשיי ענין 

הם  הפה  מוצאות  ה ' ע "י ממנו  היוצאים והדיבור שהקול  לדבר

אחרונה : ה ' כנגד ונחשב במעלתם ופחותים קצת  גשמים

במדרש החדש  לכם. יג )הזה פסקה  טו, לכם (שמו"ר  הזה  שלמה החדש  אמר 
טו) ח , לו(משלי שזרקו  לדוכוס משל לוי  א "ר  ימלוכו , מלכים בי 

עיי "ש  כו ' לופס פונה עושה מה פורפירא . ומוציא הלגיונות השטר את  ושורף 

למלכותו, ראש  נקראת  והיא  פונה הלגיונין במצרים הקב "ה מלך דורות לכ"ו  כך
שנאמר  יד)לופס השטר ,(שמות  את ושרף  רמה ביד יוצאים ישראל ובני 

מ )שנאמר  יב, ּבמצרים(שם י ׁשב ּו א ׁשר  י ׂשראל ּבני  וארבּ עּומֹוׁשב  ׁש נה  ׁש לׁש ים  ©§¥¦§¨¥£¤¨§§¦§¨¦§¦¨¨§©§©

ׁש נה , לכם,מא וֹ ת  הזה  החדש  למלכותו  ראש  נקראת והיא  לגיונין ומוציא  ¥¨¨

יוצאים  שייכות מה מובן בלתי  ולכאורה ימלוכו . מלכים בי  שנאמר  מה לקיים
לופס. פונה לענין רמה ביד

כי אמנם  ימלוכו , מלכים בי  הכתוב  לפרש  ונקדים יבואר . דרכינו  פי  על
את  ברא  ולזה מלכותו , עול לגלות כדי  העולמות כל ברא  הקב "ה
לראות  עינים לו  ונתן שלמעלה. כדוגמא  חיים נשמת באפיו  ויפח האדם
כנגד  הם הללו  חושים ארבע אשר  לדבר  ופה  להריח ואף  לשמוע ואזנים
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היא  והדרך להעלותה, בכדי מיוחדת בכוונה אלא לאדם מחשבה שתבא אפשר  אי כי לשרשה,

בינו  המבדילים החומות כל את מאתו שובר  האדם זה ידי שעל נפש, מסירות קבלת ידי על

שבשמים. לאביו



ישראל  ה בא עבודת 

ז "ל  האר "י  שסידר  כמו  הוי "ה אותיות שיהיה ארבע כדי האדם  בריאת  תכלית 

בתואר  אדם  נקרא  ולכן מלכותו כבוד יתגלה  שבאיבריו העליון, הוי"ה  לשם  מרכבה 

הרוחניים  העניינים  את  הקב "ה  גילה  זה  ומטעם  לעליון, אדמה  מלשון אדם , שם 

ד' כנגד שהם  חושים  ד' לו ונתן האדם , של בגופו מלכותו, כבוד מתגלה  שבהם 

הוי"ה . בשם  נרמזים  אשר אלקות  גילויי

הי 'וביאור נגד העין כי  הוי"ה ,הדבר , שבשם  הוא הראשונה  הראות חוש  כי 
שהוא  מה דבר  איזה רואה הוא  פתוח שהעין זמן כל תמידי , משמש 

יהיה  ואצילות לפניו  החכמה היא  היו "ד כמו  הוא  הראות חוש  לכן שיהיה, מה
תמידי  שהוא  במעשה קדשו  יותר תלוי הוא  כך יותר רוחני שהוא  כפי דבר דכל

מורה  שהיו"ד ומכיון מחודש , הוא  והגשמיות  נצחי הוא  שהרוחניות  מכיון ופעולה 

תמידי, הוא  היו"ד על שמורה  הראיה  כן על מחודש  ואינו נצחי שהוא  האצילות  על

פעולה  שום  בלי תמיד רואה  העין דהעין על הוא מעלים העין, את סוגר  כשהוא (וגם

לרגע) הראיה כח  ממנה נאבד לא עצמה העין אבל .בלבוש,

פחות ואח"כ  הוא  מקום מכל תמידי , משמש  שהוא  הגם אוזן, שמיעת
או אדם בני  דיבור  או  לשמוע דבר  לו  שאין שבזמן הראות מחוש 
בחכמה  מקושרת בינה ה' אות נגד הוא  ולכן בו  משמש  אינו  קול איזה

ממנה  להפעיל ופחותה בכדי קול להשמיע  פעולה  איזו להתחדשות  שצריך כיון

שהיא  הבינה  כנגד וזה  מהראיה  יותר מחודש  שהוא  נמצא  השמיעה  חוש  את 

ועיון  ופעולה  מחשבה  לשום  צריכה  אינה  החכמה  ולכן מהחכמה , יותר מחודשת 

שהאדם  ידי  שעל זי"ע  ממעזריטש  המגיד בדברי מבואר להיפך, אלא  לעוררה  בכדי

משא "כ  החכמה , אור את  להמשיך זוכה  הוא  ל'אין' ובא  העצמיים  מחשבותיו מסלק 

מהחכמה . יותר מחודשת  והיא  האדם  התבוננות  ידי על באה  הבינה 

האדם ואף  צריך להריח דבר  איזה לו  שיש  הגם כי  מהם, פחות הוא  להריח
מעשיי  ענין והוא  להמוחין האויר  נשימת ידי  על הריח דהריח להמשיך

לפניו אותו להביא  שצריכים  אותו שמריחים  הדבר מצד הן מעשה  (יותרבעי

למקרוב) רק ומריח  למרחוק שומע אדם שהרי להריח מהשמיעה, פעולה  שצריכים  וגם  ,

די) קול בהשמעת רק פעולה צריכים שאין בשמיעה לאות ,(משא"כ נחשב  הוא  כן על
ה' ע"י  ממנו  היוצאים והדיבור  שהקול לדבר  הפה ואח"כ ו '. אות שלישי 

במעלתם  ופחותים קצת גשמים הם הפה אחרונה.מוצאות ה' כנגד ונחשב 



ישראל  בא עבודת  ו

ב ' פרק

הפשוט  ברצונו רק  הם הנסיונות  כל 

מלכין ונחזור זי"ן  יצאו  הבריאה  שבשעת  מהידוע  כי לעניננו ,

שיצאו הענין  פירוש  המתקנם. הדר הח' ומלך  דמיתו 

ונשברו ונפלו  אמלוך  אני לומר רצון  להם שיהיה  ברצונו  המדות 

כאין  שהוא  דבר כל  שמסתכל  החדש  מה  בחינת  הדר שהמלך  עד

כי  ח"ו  תאמר ולא  התיקון . הוא  וזה  כל  בורא  לפני מה  ואנחנו 

גם  כי ח"ו , ברצונם ויצאו  נפרד דבר הם והקליפות  דמיתו  המלכין 

לפניו וידוע  וגלוי מושג  הבלתי הפשוט  ברצונו  יצאו  שהם זה 

כביכול  להתענג  רצה  כי והמצות  התורה  ידי על  והתיקון  השבירה 

ועונש : ושכר בחירה  בדרך  יעקב יצחק אברהם זרע  ידי על 

שגם וזהו דהיינו  ימלוכו , מלכים בי ע "ה  המלך  שלמה  שאמר

לא  כי ברצוני הם גם רצונו  עוברי וכל  דמיתו  המלכין 

להפריד  וחלילה  להבין  נפלא  דבר והוא  מחשבותיכם, מחשבותי

נפלו הטעות  בזה  כי כל . בורא  הרצון  בעל  מרצון  בעולם ענין  שום

התיקון  קודם שהיו  דורות  כ"ו  של  הדורות  אותם וכל  וחביריו  נמרוד

ובזכות  ב"ה . המקום של  בחסדו  ניזונין  היו  שהם התורה  ידי על 

עד  וכדומה  חנוך , שת , אדם, ביניהם שהיו  המועטים הצדיקים

לדוכס  משל  ב"ה  הבורא  היה  ואז והשבטים יעקב יצחק אברהם

אחד  וכל  יש  רשויות  שתי הרשעים אומרים שהיו  כ"ס . ד"ו  צירוף 

המלכות  לבוש  הוא  הפורפירא  לו  שזרקו  עד אמלוך , אני מתנשא 

דוכס  במלת  צירוף  עוד יש  כי העולם. כל  על  מלך  לבדו  הוא  כי

מלך  כשהוא  דהיינו  אדנ "י. הוא  הכולל  עם ד"ס  הוי"ה  שם הוא  כ"ו 

מיני  וכל  המס  את  מסיר שהיה  לופס  פנה  ואז  הארץ  כל  על  בכלל 

שנאמר מעליהם ומושל  ח )שולט  יד, יוצאים (שמות ישראל  ובני

כנסת  עם ב"ה  הבורא  גילוי על  מורה  הוא  רמ "ה  שם כי רמה , ביד

שגימטר  יחודים בג ' יחזיון ישראל  בל  ידך  רמה  סוד והוא  נ "ר. יא 

יא) כו, ושרף (ישעיה ד'. יחוד לשובבים ק"ש  בכוונת  בסידור עיין 

שנה . ת ' בשעבוד להיות  עליהם שטר שהיה  פירוש  השטר, את 
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היו ולא  יצחק מלידת  שנים ק"צ היינו  הק"ץ , את  חשב והקב"ה 

ובחודש  מצרים ביציאת  שנתגלה  למלכותו  ראש  ונקרא  רד"ו . אלא 

למלכים השנה  ראש  שהוא  ב.)ניסן  היד (י"ה את  ישראל  וירא  .

כמו רצונו  נגד שהוא  שנדמה  דבר גם ב"ה  הבורא  כח כי הגדולה ,

ימלוכו : מלכים בי וזה  וכדומה , המצריים

ומלך ונחזור דמיתו  מלכין זי "ן יצאו  הבריאה שבשעת מהידוע כי  לעניננו ,
להם  שיהיה ברצונו  המדות שיצאו  הענין פירוש  המתקנם. הדר  הח'

אמלוך  אני  לומר  כלל,רצון בחירה  שם  היה  לא  שהרי הקב "ה , רצה  ונפלושכן
הדר  שהמלך עד  אדום ונשברו  מלכי שבעת  לאחר הכתוב  השמיני המלך הוא 

הק ' האר"י בלשון ונקרא  וישלח, החדש בפרשת  מה אור בחינת שגילוי משום 

ועניינו מ"ה , גי' שהוא  ה "א  וא "ו ה "א  יו"ד שם  ידי על הוא  דבר זה  כל שמסתכל
התיקון  הוא  וזה כל, בורא  לפני  מה ואנחנו  כאין, שהוא שהוא  החורבן לשורש 

ב "ה . הבורא  לפני הגמור בביטול חסרון שהוא  אמלוך, "אני"

ברצונם ולא  ויצאו  נפרד, דבר  הם והקליפות דמיתו  המלכין כי  ח"ו  תאמר 
מושג  הבלתי  הפשוט ברצונו  יצאו  שהם זה גם כי  רצונו ח"ו , דמצד

לפניו, שוים  ויהיה  הוה  היה  אזי מושג  הבלי זה והפשוט רצון וידוע מצד גלוי 
והמצות  התורה ידי  על והתיקון השבירה הפשוט לפניו  הרצון מצד וממילא 

הקדושים  הניצוצות  כל שיעלו לבא  לעתיד שיהיה  כמו גמור, טוב  אלא  רע  אין הזה 

גדולה  בהתגברות  קונם  וכבוד לרצון ורק  אך משמשין המידות  כל ויהיו ,ד לשרשם 

ושכר  בחירה בדרך יעקב  יצחק אברהם זרע ידי  על כביכול להתענג רצה כי 
:ה ועונש 
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מראש ד. נעשה מתחלה ומסתמא בזנבו, אחוז ואמר  ושמעו): ד"ה (שמות ישראל עבודת ראה

ונהפך  בזנבו כשאחז נמצא באבר. אבר  באדם אדם שליט  כי זנב ומסופו נחש ראש המטה

להיות  שראוי כמו בכפו למטה ויהי אמר  והכתוב המטה. תחתונית בידו להיות ראוי היה למטה

לעילא  מתתא חוזר  ובאור  חוזר  ואור  ישר  אור  יש כי הוראה זה והיה הוא. נהפך כי בכפו מטה

הפעולה: סוף בפנימיות יודע כבר  העליות שברצון המורה בכתר  הפעולה סוף היות נמצא

ישראלובספר ה. ככה רמזי  שם יש בכתר  כי ז"ל שם בעל ואמר  וז"ל, כתב ג ' תמונה על בהגהות

ועושים  לכל, רצון נתן הוא ברוך שהקדוש שהגם הרצונות, כל רצון הכתרים כל כתר  שר "ת

עכ"ל. לרצונו, הכל לחזור  יכול עת בכל והוא הפשוט , ברצונו הכל כרצונם.

ישראלובספר  שם נר  שהוא מכילין י"ג  של כתר  והנה וז"ל, ע"א, ד"ב גאון האי רב לקוטי על 
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ע"הוזהו המלך שלמה טו)שאמר  ח , שגם (משלי דהיינו  ימלכּו, מלכים Ÿ§¦¦¨§¦ּבי 
ברצוני  הם גם רצונו  עוברי  וכל דמיתו  כלומר המלכין בי, תיבת  היא  וזו

הם , אחד ורצונו שהוא  בהקב "ה  כלולים  מחשבותיכם,שהם  מחשבותי  לא  כי 
להבין  נפלא  דבר  גדלות והוא  של בהנהגה  שדבק  למי אלא  זה  ענין מובן אינו כי
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ולפי  וכו', רבה באידרא דיקנא דתיקוני א' בתיקון כמבואר  ניצוצין כל  עליית יש בו אל

היתה  והארץ כתיב וברצונו השמש תחת חדש כל ואין הפשוט , ברצונו היה שהכל אמונתינו

שהיתה  ע"ב) ד"י (במגילה שדרשו כמו עולם, בבריאות שמח  זה כל ועם מלכיות, על תהו

הגם  כלומר  עולם, בשמחת מקדשך בית ולירושלים לנו יסדו זה ועל כו', שנבראו כיום שמחה

בזוהר ועיין ושמח , זה ראה עולמו בשמחת הוא ברוך הקדוש הלא לב, ובמרירות בגלות שאנו

אז  היתה שהשמחה וכמו הפשוט , ברצונו והכל לפניו, ותמורה שכחה ואין ע"ב, דס"ה חדש

שעובר מה שכל בני ודע כו'. בקרוב אותנו יגאל לגאלינו רצון וכשיהיה אותנו, יביא לשם בהם,

אין  וצוקה  צרה  עת  בכל שיסדו כמו שינוי, שום בלי הפשוט  ברצונו הכל המר , בגלות עלינו

יש  בראי ובבתי יתברך, השם בהם שמח  הלא כי בשמחה, לקבולי וצריכין אתה, אלא מלך לנו

הוא  ברוך הבורא לרצון גוואי לבתי לעלות שיכול  מי אבל ע"ב) ד"ה חגיגה (עיין ואבל תוגה

סוברים  שהם והגם לשמחם, לעולמות הזה הרצון לגלות אפשר  ואז לפניו, שמחה יש בודאי

שעושים  סוברים שהם היינו הדמיון] [בכ' כרצונם אמרו ז"ל רבותינו הלא כרצונם, בנו שעושין

הכל  ובאמת לטובה, הכל יהפוך וכשירצה שמו, יתברך הבורא ברצון הוא הכל ואמת רצונם,

עושים  שהם בעיניהם דומים שיהיו זה עשה יתברך והשם אחר , במקום שכתבתי וכמו טובות

הי  אם כי בעיניהם רצונם שדומים כיון אלא עונש, להם היה לא הבורא רצון שעושים יודעים ו

שבעשיה  באידרא שכו"ב מה בודאי כן ואם לענוש, להם ראוי זה על רצונם, בנו עושים שהם

שם  ובעל כן. להם נדמה העולם עובי בזה אלא הוא, כן שהאמת  ח "ו לאו רצון בהם נתוסף

בזה  הארכנו וכבר  בו תלויים הרצונות כל כי הכתרים, כל כתר  ככה  שם זה כי אמר  ז"ל טוב

עכ"ל. אחר , במקום

מזה  והנה וכו', לכל השוה האחדות הוא והכתר  וז"ל, כתב ע"א סוף דל"ז ישראל נר  בס' ושם

מו"ה הקדוש אמר  לכל השוה טובהאחדות שם בעל  שהוא ישראל  ככה שם בכתר  יכוון ז"ל

עיכובא  ככה ע"א) די"ד (קדושין בגמרא ורמזו גאולתינו, כל תליא ובו 'הכתרים, 'כל 'כתר  ר "ת

שישראל  רבינו משה כשראה לכן יבא, שלא ישראל על הבא הפורעניות לכל שמעכב הוא,

שלח , פ' הרמב"ן בלשון [עיין במדרש שאיתא כמו נסכים פרשת כך אחר  אמר  במדבר , נשארים

עכ"ל. וגו', ככה פעמים כמה בו אמר  כו'] נואשים היו כי ולהבטיחם לנחמם עתה זה היה ואולי

הרצונים  כל רצון הוא הקב"ה כי וזלה"ק, הקש בענין ד"ה שמות פרשת ישראל עבודת וראה

כרצונם  בהם ועשו בענין כמ "ש הרצון להם שיש שסבר יאורי לי פרעה ואמר  והתנשא

זיקנה  לשון הקשין והם דעשו איש ות' קשין נק' וזה שלהם, הוא שהרצון בעיניהם שמדמים
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לשרשם  לחזור המידות  כל שעתידין העתיד על האדם  ומביט רואה  זו ,ו שבהנהגה 

כל. בורא  הרצון בעל מרצון בעולם ענין שום להפריד וחלילה

שהיוכי דורות כ"ו  של הדורות אותם וכל וחביריו  נמרוד נפלו  הטעות בזה
התיקון  אח"כקודם של שנעשה  בחסדו  ניזונין היו  שהם התורה, ידי  על

ב "ה, עניןהמקום שכל איך משיגים  אין וכבודו כאשר ב "ה  הבורא  רצון בו יש 

אזי  ביראה , ואם  באהבה  אם  לשורשו הענין אותו העלאת  ידי על מתגלה  אשר

כל  שורש  גם  ומשם  ח"ו חובה  לכף  האדם  את  להכריע  בכוחם  יש  העולם  נסיונות 

הנסיונות ז הנסיונות  אזי ב "ה  הבורא  כבוד שהוא  העולם  תכלית  את  כשמשיגים  אבל ,

הניצוצות  את  ולהעלות  להתעלות  מקום  לו ונותנים  האדם  את  מחזקים  רק 
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שקר , בדברי ישעו ולא בזה יאמינו הם שגם ישראל בני את לטמא רצין והם עלאין, הסבין נגד

מורידם: ומשם בידו הם אלו כל באמת והקב"ה

ישראלראהו. בזכות עבודת יצאו כי לי יאמינו לא והן משה ואמר  לקולך. ושמעו שמות: פרשת

הקב"ה  שאם למשה קשה היה כן ואם ורצון, בחירה בו שיש במה הוא זכות כל והנה האמונה,

אחת  שהוא ש"והן" אלא וזכות ואמונה בחירה כאן אין כן אם חיוב בדרך ושמעו אומר 

מקטני  נח  שאיתא מה על כמ "ש כן אינו ובאמת יאמינו, שלא להיות  אפשר  שיהא היא המלוכה

אלא  ברכה גשמי יהיו בתשובה יחזרו שאם גשמים בתחלה ירדו באמת הלא וקשה היה, אמנה

כל  סוף עד ומביט  צופה הקב"ה  שבה פנימית הנהגה ויש וקטנות חיצונית בהנהגה הוא שזה

מחשבותיכם. מחשבותי  לא כי ח ) נה, (ישעיה נאמר  ועליו דבר  לשום מכריח  ואין ואלו הדורות

אלא  הדורות, כל  סוף עד  משיגים אמונה בגדלות שהם באמת הישראל  היה אמנה  מקטני שנח 

גשמית: בהנהגה שהוא הגשם ויהי יב) ז, (בראשית כמ "ש

לקולך ושמעו אמר  שהש"י מכריח,ובאמת באין הדורות לסוף שמביט גדלות בהנהגה היה

המנוסה  לערך  אמונה בקטנות הוא לעולם הבאים הנסיונות שכל  והן אלא הקשה וכשמשה ...

ואמר זה. הנהגה באיזה בידך, מזה הקב"ה לו ואמר  אמונה. הקטנות המשיך אז יאמינו לא

ורע, טוב הדעת בעץ להנהיג  למט "ט  הנהגה בא ומשם ושמאל לימין להטות בעולם הוא מטה

בזנבו, אחוז ואמר  ז"ל. האר "י כמ "ש הקטנות שהמשיך לנחש, ויהי ארצה השליכהו ואמר 

באבר . אבר  באדם אדם שליט  כי זנב ומסופו נחש ראש המטה מראש נעשה מתחלה ומסתמא

ויהי  אמר  והכתוב המטה. תחתונית בידו להיות ראוי היה למטה ונהפך בזנבו כשאחז נמצא

ואור ישר  אור  יש כי הוראה זה והיה הוא. נהפך כי בכפו מטה להיות שראוי כמו בכפו למטה

כבר העליות שברצון המורה בכתר  הפעולה סוף היות נמצא לעילא מתתא חוזר  ובאור  חוזר 

הפעולה. סוף בפנימיות יודע

קודמת.ז. בהערה הנ"ל ישראל בעבודת כמבואר 
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לשרשם . חנוך,שבנבראים  שת, אדם, ביניהם שהיו  המועטים הצדיקים ובזכות
לדוכס  משל ב "ה הבורא  היה ואז  והשבטים יעקב  יצחק אברהם עד וכדומה
מתנשא  אחד וכל יש  רשויות שתי  הרשעים אומרים שהיו  כ"ס. ד"ו  צירוף 

אמלוך  המיןאני  א)וכמאמר לט , דף לאמימר (סנהדרין אמגושא  ההוא  ליה אמר 
דאהורמיז , לתתאי  מפלגך דהורמיז  לעילאי  שם מפלגך המהרש "א  ופירש 

אמר  ולזה  הגשמי ברא  לא  הרוחני שברא  שמי למינות  נוטה  היה  "שהאמגושא 

ששם  לתתאי ומפלגך הוא , הקב "ה  חלק  הרוחנים  הנשימה  כלי ששם  ולעילא  מפלגך

כו' שביק  היכי כן אם  וא "ל הם  אחר כח חלק  הגשמים  .ח כלים 

כל עד  על מלך לבדו  הוא  כי  המלכות, לבוש  הוא  הפורפירא  לו  שזרקו 
יחיד העולם  הוא  אשר ב "ה  הבורא  והיא  אחת  רשות  רק  יש  כי ישראל שגילו

את  מעלים  ובזה  ית "ש , אליו מיוחדות  המידות  וכל ובתחתונים , בעליונים  ומיוחד

שמתעטרת  המלכות  לספירת  כבוד לבוש  מהם  לעשות  מלכים  מהשבעה  הניצוצות 

מיוחד  תפארת  יש  לשרשם  הקדושים  ניצוצות  שמעלין פעם  שבכל כלומר בהם ,

נסתר  שהיה  נוסף  במקום  מלכותו כבוד בריבוי החידוש  אותו ידי על שמים  למלכות 

אז, עד מלכותו כבוד הוי "ה שם  שם הוא  כ"ו  דוכס במלת צירוף  עוד יש  כי 
אדנ "י  הוא  הכולל עם ח"ו ד"ס רשויות  שני על שהראה  עצמו צירוף  באותו ואז

שעל  לעיל וכאמור אדנ"י הוי"ה  גי' והוא  מלכותו כוד להיות  נתהפך עצמו מזה 

כשמעלים  שבהם  וניצוצות  גשמיות  בתאוות  בעשיה  שנתגלו הנשברים  הכלים  ידי

לקדושה , אותו שמעלים  בכך שמים  כבוד מרבים  בכלל אותם  מלך כשהוא  דהיינו 
הארץ. כל על

מעליהם ואז ומושל שולט מיני  וכל המס את מסיר  שהיה לופס", "פנה
מסלק ב "ה  הבורא  אזי בעולם  מלכותו כבוד יחוד את  מגלים  ישראל כשבני

שהשם  ומאמין שידע  האדם  "בידיעת  הק ' הבעש "ט כמאמר ומיצר, צר כל מהם 

יתפרדו  אז יתברך, ממנו והכל ומחשבה  תנועה  בכל כבודו הארץ  כל מלא  יתברך

והערות1 2הוספות

ב ח . עיניםוכמובא באים מאור  הדינים נודע כי לשריך תהי רפאות שכתוב וזה שרה ), חיי (פרשת

שני  יהיה למען היה והכוונה ומחריבן עולמות בונה היה הוא בריך הקודשא כי השבירה מצד

יהיה  למען חפץ והבורא רע בחינת שום היה לא השבירה היתה לא אם כי ורע טוב דרכים

מבחינת  אם כי היה לא הכלים שבירת כי ונודע השבירה בחינת היתה לכך ורע טוב בחירת

אך  וחלילה חס להפריד היה דעתו כי וכו' ולעילא מפלגא המין אמר  זה ועל ולמטה טבור 

טוב. הכל לעשות ורע טוב בחינות ליחד שצריך הוא האמת



ישראל  יא בא עבודת 

אביך" א -להי את  דע  בחינת  והוא  וכו' און פעלי כ"ח )כל א' הימים שנאמר ט .(דברי
ח ) יד, גילוי (שמות על מורה הוא  רמ"ה שם כי  רמה, ּביד יצאים י ׂשראל ¨¨¨§¦§Ÿ¥¨§¦¥§ּובני 

נ "ר  שגימטריא  יחודים בג' ישראל כנסת עם ב "ה מסוףהבורא  האיר הנר והוא 

אהי"ה  הוי"ה  יחוד הספירות  בכל אלקותו יחוד את  המגלה  סופו ועד העולם 

אלהי"ם (במוחין) העליונות)הוי"ה  אדנ"י(במידות הוי"ה  התחתונות)יחוד (בדרגות

של  גדולה  התגברות  גם  יש  שורף  אש  שהוא  ובנר נ"ר, עולים  אלו יחודים  ששלשה 

על  הקליפות  כל את  ומכלה  מאליו, ועולה  השורף  כנר דקדושה  קדושות  גבורות 

כאפר  ונותרים  לקדושה  בהם  ומשתמש  שלהם  האש  התחממות  את  מהם  שנוטל ידי

יחזי ּוןמפוזר, ּבל יד רמה סוד יא)והוא  כו, ק"ש (ישעיה בכוונת בסידור  עיין ¨¨¨§©¤¡¨
ד' יחוד .י לשובבים

שנה.ושרף  ת' בשעבוד להיות עליהם שטר  שהיה פירוש  השטר , את
אלא  היו  ולא  יצחק מלידת שנים ק"צ  היינו  הק"ץ, את חשב  והקב "ה
שהוא  ניסן ובחודש  מצרים, ביציאת שנתגלה למלכותו  ראש  ונקרא  רד"ו .

למלכים השנה ב.)ראש  לא).(י"ח  יד, כי (שמות הּגדלה , הּיד את י ׂשראל  ¨Ÿ§©¨©¤¥¨§¦§©©ו ּירא 
וכדומה, המצריים כמו  רצונו  נגד שהוא  שנדמה דבר  גם ב "ה הבורא  כח

ימלוכו : מלכים בי  וזה

והערות1 2הוספות

ע"ב.ט . דפ"ו פענח  צפנת

היחודים ראהי. אחד שער  בחינות, ב' בקדושה שיש מה כנגד ת"ץ, דמלת והכוונה טז): (פרק

צ"א  קי"ב מ "ז גימט ' אדנ"י, הוי"ה אלקים, הוי"ה אהי"ה, הוי"ה שהם יחודים ג ' ובהם או"א

וכנגד  נר , כמנין שעולים הנ"ל יחודים ג ' בהם וגם  זו"ן, בחינת שהוא והב' נר , כמנין שעולים

של נרות ב' להדליק אנו צריכין שבקדושה אלו נרות ח "ג ב' זוהר  רס"ג ], או"ח  [טוש"ע שבת

'גם  ז'] [קהלת כי נרות, ב' ג "כ בקליפות יש שבקדושה אלו בחינות ב' וכנגד ב'], רע"ט  דף

הרי  ורוח , ונפש איברים רמ "ח  והם או"א כנגד [בקלי'] אחד אלקים', עשה זה לעומת זה את

לכבות  וצריך שני, נ"ר  הרי ורוח , ונפש איברי' רמ "ח  זה וגם זו"ן כנגד אחד נ"ר  וכן א', נ"ר 

דאהי' אלפין הג ' מהם לסלק וגם והרוח , הנפש מהם לסלק ותכוין אותם ולהכניע נרות הב' אלו

ג ' שהם, אלו, ה' נר  מכל כשתסיר  ואח "כ יניקתם, מאלו כי הדינים, שרשי שהם אדנ"י אלקים

בהסיר כי הנרות, ויותצו נהרסים הם ובזה ת"ץ, כמנין הנרות בשני נשאר  ורוח , ונפש, אלפין,

הולך  כשהי' קי"ב] דף ח "ב [זוהר  ע"ה המלך שלמה אומר  הי' ולכן רמ "ה, ישאר  נר  מכל ה '

רמ "ה, ישאר  הה' מהם בהסיר  כי יחזיון', בל ידך רמה 'ה' כ"ו] [ישעי' ועזא"ל עז"א מקום אל

כלל. כח  בהם ואין יחזיון בל אז
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