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מאמר לעשות רצונך אלקי חפצתי

בעלה.  רצון  העושה  כשרה  אשה  היא  ישראל  כנסת  איך  אופנים,  בכמה  יבואר  זה  במאמר 

כפירוש הנעלה שבזה, שמעוררת בו רצון. ויובן בס"ד הבנה חדשה בענין יחודא עילאה, ואיך 

כל אחד יכול לבוא לזה. ויבוארו דברי האר"י בענין התעוררות רצון למעלה רק ע"י איתערותא 

ויתבאר השייכות  נברא העולם.  לעורר הרצון הפשוט שבו  אופנים שאפשר  יש  ואיך  דלתתא, 

של עניינים אלו במיוחד לראש השנה. ויבואר גם איך משלבים את עבודת היום של ראש השנה 

ביחד עם יום הדין.

פרק א

א.  העושה רצון בעלה

)רבה פרק ט( "אין לך אשה כשרה בנשים אלא אשה שהיא עושה רצון  בתנא דבי אליהו  איתא 

וזה  ז(.  סעיף  סט  סימן  העזר  )אבן  וברמ"א  אישות(  מהלכות  טו  )פרק  מיימוניות  בהגהות  והובא  בעלה". 

המאמר ידוע לכל, וכך הוא מנהגם של בתי ישראל מאז, שרוצים מאד להיכלל בהגדרה זו של 

"אשה כשרה", ומתאמצים לעשות רצון בעלה. דהיינו כפשוטו, לשמוע ולקיים תמיד את מה 

שהבעל רוצה. ובוודאי שזה דבר גדול ויקר מאד, וראוי להיקרא עבור זה אשה כשרה.

ב. המעוררת רצון בבעלה

והנה בספרי חסידות הביאו מאמר זה אף על כלליות יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה, הקשר 

שבין ישראל לדודה, שאף על קשר זה נאמר "איזה אשה כשרה, העושה רצון בעלה". והוסיפו 

לומר שיש דרגא יותר גבוהה בעושה רצון בעלה, והוא שלא רק שעושה ומקיימת את רצונו, 

ופועלת לפי מה שהוא רוצה. אלא שעושה לו את הרצון, דהיינו שמעוררת בו רצון, ומעוררת 

אותו לרצות. )ובספר ישיש עליך מאמר העושה רצון בעלה הארכנו מאד לבאר איך מתבטא דבר זה בבתי בני ישראל(. 

רצון,  לו  ועושים שיהיה  רצונו  ולבאר הענין. מה הכוונה שמעוררים את  להרחיב  וברצונינו 

ומהי האופן שבו מעוררים אותו לרצות. ואף שענין זה הוא ענין כללי השייך לכל השנה, מכל 

מקום שייך ענין זה ביותר לראש השנה כפי שיתבאר.
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ג. מסתרת צערה כדי לעורר שמחת בעלה

כנסת  איך  שמבאר  לגנו(,  דודי  יבא  ד"ה  פסח  )מאמרי  ישראל  העבודת  בדברי  הוא  זה  ענין  ותחילת 
ישראל עושים ומעוררים רצון בקודשא בריך הוא. וז"ל: והנה לפעמים משכחת שהאשה אין 

לה שום תאוה להתקשט ולהתיחד עם דודה, רק מחמת הבנתה את בעלה והשתוקקתה לשמח 

תובעת  היא  כאילו  לבעלה  הדבר  שנראה  עד  שוחקות  פנים  לו  ומראית  מתקשטת  בעלה  את 

אותו. אבל באמת אין כוונתה לשום עצמה כלום רק עבור לשמח לב בעלה. 

לפעמים היא מרת נפש מחמת איזה סיבות ומקרי הזמן ואז אילו היה מבין בעלה את כל  כי 
לבבה וגודל אהבה המסותרת אשר בקרבה המסתרת כל עצבה ויגונה ומעוררת שמחת בעלה, 

הלא בודאי יוסיף אהבה אליה אלף מנות ככה, ואילו היה באפשרי שיתקן גם כן ויסיר הצער 

ודאבון נפש ממנה בודאי היה עושה כפי יכולתו. 

ד. מתחזקת לשמוח עמו ית' בעשיית המצות

וכנדון זה כנסת ישראל עם דודה כשבא לה איזה צער על ידי איזה סבה או איזה גזירה והיא 
מתחזקת ומתקשטת לעשות רצון דודה ולשמוח עמו בשבתות וימים טובים או בשעת התפלה 

ועשיית המצות. והבורא ב"ה שהוא יודע המחשבות ומכיר בכל זה בוער בו אהבתה כביכול 

יכולת  והוא בעל  יודע מרירות הנפש  הוא  כי  יגוני הלב  כל  יסיר מאתה  ברשפי אש עד אשר 

להתגבר ולהכניע כל שונאיה. וזה נקרא איזה אשה כשירה כל שהיא עושה רצון בעלה, דהיינו 

שהיא מולדת רצון בבעלה כנ"ל. עכ"ל.

הנה כתב דברים נפלאים, דבשעה שיש לאדם צער מאיזה סיבה שהוא, ולבו טרוד ודואג על 
את  ומתגבר לשמח  כן מתאמץ  פי  על  ואף  ותפילה.  לתורה  לבו  לפנות  עתה  לו  וקשה  צערו, 

הטירדה  לו  אין  כאילו  בשמחה  העבודה  לעשות  ומתאמץ  המצוות,  ועשיית  בתפילה  הקב"ה 

והצער ההוא, ושלא יורגש בעבודתו הצער והדאגה מהענין המטרידו. כדי לשמח את הקב"ה 

בעבודתו. וכביכול אינו רוצה לצער הקב"ה במניעת העבודה עתה. 

ה. בוער בו אהבתה להסיר צערה 

ואומר העבודת ישראל שבמחשבה והרגש נפלא זה, מעורר בקב"ה אהבה גדולה אליו כרשפי 
אש, ועולה רצון חדש בקב"ה להיטיב לו ולהסיר מאתו את הצער והסיבה, שכל כך מפריעים 

לאדם עתה, ואף על פי כן התגבר להתעלם מזה, כדי שיוכל לשמח את הקב"ה בתורה ותפילה. 

דבזה שהתעלה מעל הצער והתגבר לשמח את הקב"ה, עושה לקב"ה רצון חדש לסלק ממנו 
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את הצער. וזה הפירוש איזה הוא אשה כשרה העושה רצון בעלה שבאופן זה מעוררים רצון 

חדש בקב"ה להיטיב לו ולהסיר הצער מעליו.

ו. עבודת היום ויום הדין

יום  הוא  השנה  ראש  דהנה  השנה.  ראש  של  היום  בעבודת  חדשה  הבנה  בדבריו  לנו  ויש 
בהמלכת  להיות  צריכה  היום  ועבודת  ההתעסקות  שעיקר  חסידות  הספרי  מכל  וידוע  הדין 

זה יש לבטוח  ולגבי הדין הנעשה ביום  ה' שתמליכוני עליכם, ומלכותו ברצון קבלו עליהם. 

בקב"ה שנזכה בדין, ואנו בטוחים שיעשה לנו נס כלשון הירושלמי שהובא בטור. 

ז. יום הדין מעורר פחד ואימה

ומדברי העבודת ישראל יעלה לנו הסתכלות והבנה נכונה בזה. דהנה בוודאי ביום זה "ונתנה 
רועה  כבקרת  יאחזון,  ורעדה  וחיל  יחפזון  ומלאכים  ואיום"  נורא  הוא  כי  היום  קדושת  תוקף 

בדין".  בעיניך  יזכו  לא  "כי  אחד  בכל  גדולה  ואימה  פחד  ומתעורר  וכו'.  יחיה  מי  וכו'  עדרו 

וזה דומה מאד למצב שמתאר העבודת ישראל "כי לפעמים היא מרת נפש מחמת איזה סיבות 

הלב  את  תופס  גזירה". שזה  איזה  או  סבה  איזה  ידי  על  צער  איזה  לה  "כשבא  הזמן"  ומקרי 

ומשתקו עד שיכול להיות קושי להתפלל ולהמליכו בשמחה כי הלב תפוס באימת הדין ובפחד 

המשפט.

ח. מזונותיו קצובים מראש השנה

הרי אמרו חכמים, כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה. ובהעלות האדם על  וגם, 
לבו שכל השנה הבאה תלויה ביום זה, מצוי מאד שמתעורר אצלו ביותר הכאב והצער מכל מה 

שחסר לו בבני חיי ומזוני, אף שבכל השנה יכול להתעלם מהצער ולברוח לעיסוקיו המשכיחים 

הצער ממנו. ביום זה שבו נקבע כל השנה הבאה, מתעורר ביותר להרגיש הכאב והצער מכל 

ההרפתקאות העוברים עליו. באופן שמוצא עצמו דווקא ביום זה כאותם "פעמים שהיא מרת 

נפש מחמת איזה סיבות ומקרי הזמן". 

ט. פחד הדין מטריד האדם מעבודת היום

וצער זה תופס ביותר את לב האדם ומטרידו, עד שקשה מאד להתעלם מזה ולעסוק בעבודת 
היום בתפילה ובהמלכת ה'. כדברי האור החיים )דברים פרק ו פסוק ה( שמדבר על מי שחסר לו בבני 

חיי ומזוני, שמאד קשה לו להתעלם מהצער הזה. וז"ל:  והנה שלשה דברים אלו הם כללות 

חשק האדם וחפצו בעולם, החיים, והמזונות, והבנים, והחסר אחד מהנה בר מינן יקרא מת, ... 
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ומה גם בהתקבץ להאוהב שנים מהם חוסר הבנים והעוני יתחמץ לבבו בקרבו, והגם שיתחזק 

עם לבבו, לבבו לא ישמע לו, כי המורגש אליו ירחיקנו משמוע לאהוב. ע"ש.

י. מתאמץ להתעלם מהצער

ואף על פי כן מתחזק איש ישראל להתאמץ לעסוק ביום זה בהמלכת ה' ובתפילות הארוכות 
של יום זה כפי שנקרא יום זה בזוהר הק' יומא דצלותא. וכלשון העבודת ישראל "המסתרת כל 

עצבה ויגונה ומעוררת שמחת בעלה", "והיא מתחזקת ומתקשטת לעשות רצון דודה ולשמוח 

עמו בשבתות וימים טובים או בשעת התפלה ועשיית המצות". דאף שיש פחד ואימה מהדין, 

מתחזקים ומתאמצים לשמח את הקב"ה בתפילה ובהמלכתו, כאילו אין את הקשיים והמחסור.

יא. מעורר רצונו ית' להסיר הצער ממנו

והקב"ה "שהוא יודע המחשבות ומכיר בכל זה". מכיר ורואה איך שכל אחד מתאמץ להתגבר 
ומתאמץ  לו.  שחסר  מה  מכל  לו  שיש  הצער,  מעל  ומתעלה  הדין,  מאימת  והפחד  הקושי  על 

לפנות לבו לעבודת היום, להתפלל ולהמליכו בשמחה. אז כלשון העבודת ישראל, "בוער בו 

הנפש  מרירות  יודע  הוא  כי  הלב  יגוני  כל  יסיר מאתה  אשר  עד  אש,  ברשפי  כביכול  אהבתה 

והוא בעל יכולת להתגבר ולהכניע כל שונאיה". דמתעורר בו ית' אהבתו לכנסת ישראל ובוער 

בו אהבה זו עד שמסלק ומכניע כל השונאים והמקטרגים ומוציא את כל אחד מישראל זכאי 

בדין לשנה טובה ומתוקה. ויתמלא לכל אחד חסרונותיו אשר התעלה מעליהם כדי לפנות לבו 

לעבודת היום.

וזה מה שמסיים העבודת ישראל דזה נקרא אשה כשרה המולדת רצון בבעלה. דעל ידי שרואה 
הקב"ה ההתאמצות להתגבר על פחד הדין ולהתפלל בשמחה ולהמליכו ברצון, מעוררים בו 

רצון, לרצות לתת לכל אחד שנה טובה ומתוקה.

פרק ב

א.  יחודא עילאה ויחודא תתאה

עתה בעוד אופן איך כנסת ישראל עושה רצון בעלה דהיינו שמעוררת בו רצון חדש  ונראה 
ועושה שיהיה לו רצון. וקודם נעתיק מה שנתבאר בספר ישיש עליך )מהדורה חדשה מאמר העושה רצון 

בעלה( בהבנת המושג יחודא עילאה ויחודא תתאה.

מבואר בספרים שיש שני בחינות, יחודא עילאה ויחודא תתאה. והרבה ביאורים נאמרו  הנה 
בספרים בהבנת כל בחינה ובחילוק שביניהם. ונבאר כאן באופן השווה לכל נפש, ונראה איך 
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שיחודא עילאה אף שהוא נשמע כדרגא גבוהה מאד השייכת רק ליחידי סגולה, אין זה כך, וזה 

שייך ומתאים לכל אחד מאיתנו שיכול לחיות באופן של יחודא עילאה. 

ב. הסתכלות של נברא

הנה "יחודא תתאה", פירושה שהנברא מרגיש את מציאותו כנברא, ומתייחס אל הבריאה כפי 

צורתה החיצונית. אמנם מיחס את מציאות הבריאה למקורו שהוא האוא"ס, בהכרה שמבלעדי 

ה"דבר הוי'ה" אין שום מציאות העולמות. אבל עדיין רואה מסביבו עולם קיים ומסתכל על 

הכל ממבט של נברא רק שמייחס הכל לקב"ה. שהוא הבורא והוא מקיים ומנהיג העולמות. 

וזה נקרא יחודא תתאה שיש עולם ורואה את העולם במבט שלו, אלא שמייחס הכל לקב"ה 

ובטל אליו. וביטול זה נקרא בספרים ביטול היש.

ג. הסתכלות כפי שה' מסתכל

בשונה מזה הוי דרגת יחודא עילאה הנקרא גם בספרים ביטול המציאות. דהיינו שאין  והנה 

לעין. אלא כל המבט של  ואין הרגשת המציאות כפי שנראה  נברא,  המבט על הבריאה מצד 

ית'  שהבורא  כפי  דבר  בכל  ומסתכל  הבריאה,  על  הבורא  כהסתכלות  הוי  הבריאה  על  האדם 

)זוה"ק ח"ב קע:(.  מסתכל על זה. וכפי שזה מצד הקב"ה, דמצד הקב"ה כוליה קמיה כלא חשיב 

וקולט איך שמצד הקב"ה אין בכל העולם רק הרגשת האין האלוקי הממלא את כל  ומרגיש 

המציאות מכל צד ופינה. ומהבנה זו בא לפעול אצל עצמו שגם הוא יסתכל כפי שה' מסתכל, 

עד שמרגיש שכל מציאות הגשמית אינה אלא מציאות רוחנית בריאה אלוקית.

ד. עיני ה' אל צדיקים

ומצינו בספרים ענין זה שיש להסתכל על כל דבר כפי שה' מסתכל. והוא מה שפירש בתפארת 

מסתכל,  שה'  כמו  העולם  על  מסתכלים  שהצדיקים  צדיקים"  אל  ה'  "עיני  אבות(  )בפרקי  שלמה 

זי"ע שמעולם לא  ר' פישלי מסטריקעוו  זה מבחי' אדומ"ו הצדיק האלקי  וז"ל: כמו שידענו 

הי' יכול להאמין ששום אחד מישראל יחטא ויעבור איזה עבירה וכל מה שהגידו לו הכל היה 

ודביקותו  קדושתו  מגודל  וזהו  יחטא.  לא  מישראל  איש  שכל  אמר  כי  האמין,  לא  כי  מכזב, 

עמל  ראה  ולא  ביעקב  און  הביט  לא  כא(  כג,  )במדבר  נאמר  וכבר  ישראל,  עמו  האוהב  בהש"י 

בישראל. לכך הנה הצדיקים ההולכים לפני ד', הנה עיני ד' אל צדיקים ג"כ אינם רואים שום 

חטא על ישראל כל הימים כנ"ל. עכ"ל. 
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ה. הצדיקים מסתכלים כפי שה' מסתכל

הנה פירש את מה שר' פישל סטריקבער לא יכל להאמין שאחד מישראל חטא, כי הוא הסתכל 
הצדיקים  אף  אז  ביעקב,  אוון  הביט  לא  ית'  שה'  וכמו  עליו.  מסתכל  שה'  כפי  יהודי  כל  על 

ועמל  און  רואים  לא  גם הם  ולכן  כפי שה' מסתכל.  דהיינו שהם מסתכלים  ה',  עיני  להם  יש 

בישראל, ולא יכולים לראות ולהאמין שיהודי חטא.

ו. ותמונת ה' יביט

)יונת אלם בתרא מכ"י ח"א פ"ג( מפרש את הפסוק במשה רבינו "ותמונת ה' יביט"  מפאנו  והרמ"ע 
התמונה  פירוש,  יביט.  ה'  ותמונת  כדכתיב  וז"ל:  רואה.  שה'  כמו  הכל  ראה  רבינו  שמשה 

הכוללת לתורה ולנמצאות על האופן שהשם ית' מביט בה, זכה משה גם הוא לאותה ההבטה 

בכדי השגתו לפי מקומו ושעתו. עכ"ל.

ז. כי קרוב אלינו הדבר מאד

וייאמר כאן בברירות, ובשונה ממה שרגילים לחשוב כאילו יחודא עילאה זה דרגות גבוהות 
שמשיגים רק צדיקים גמורים, והאדם הפשוט יכול רק להרגיש שלא נראה לו בגלגול זה שיחיה 

כך אי פעם. אין זה כך "כי קרוב אלינו הדבר הזה מאד". והענין הוא כך, ונשתמש במשל: מאד 

מצוי אצל חסיד, לרבו או אפילו לכל גדול וחכם שהאדם מעריץ, שמתעניין תמיד מה הרבי או 

הגדול ההוא אוחז בעניין זה או בעניין אחר, כי מרגיש שהחכם מבין טוב בכל העניינים וכדאי 

לו לראות איך הוא מסתכל על זה, ובעקבות כך אף משתנה אצל החסיד ההסתכלות על הדבר 

ההוא.  

וזה יכול להתפרס לא רק על ענייני חסידות או הלכה, אלא אפילו על כל ענייני החיים והעולם. 
וזה בהמשך מביא אותו לשנות גם את מבטו הוא על  מעניין אותו איך הרבי מסתכל על זה, 

וזה דבר מצוי  העניין הזה, ומתחיל להסתכל ולחשוב כמו שהרבי או הגדול בישראל חושב. 

ומובן מאד, זה פשוט קורה לאדם מתוך הכרתו בגדלות החכם ההוא והבנתו שהסתכלות הרבי 

אצל  גם  להימצא  ויכולה  בכלל  גבוהה  דרגא  זה  ואין  עניין,  כל  על  הנכונה  ההסתכלות  היא 

אנשים רגילים שלא גרויסע עובדי ה'. 

ח. כולא קמיה כלא חשיב

כן הדבר בעניינינו, אפשר להתחיל לחשוב בכל עניין איך ה' ית' מסתכל על זה. וב"ה "אשר 
בחר בנו מכל העמים  ונתן לנו את תורתו", שנמצא שם בשפע דעתו והסתכלותו על כל החיים, 

ועל כל העניינים. ולאט לאט ימצא האדם את עצמו מתעניין יותר ויותר איך ה' ית' מסתכל על 
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)זוה"ק ח"ב  עניין זה ועל עניין זה, עד שיגיע לקלוט את הסתכלות זו, שכולא קמיה כלא חשיב 

ית'. וכל מבטו של האדם יהיה מבט של יחודא  ויראה בכל העולמות והמאורעות אותו  קע:(, 

עילאה, איך הוא ית' רואה כאן את כל המציאות. באופן שאין זה הילכתא למשיחא אלא קרוב 

אלינו מאד, וכי מה שקורה לאדם בייחס למי שהוא מעריץ לא יכול לקרוא בין אדם למקום. 

וככל דבר חדש כדאי לנסות ולראות איזה אתגר זה ואיזה עולמות חדשים נפתחים כשמנסים 

ללכת בכיוון הזה.

ט. בהסתכלות זו נהיים צדיקים

שהבאנו מהתפארת שלמה עיני ה' אל צדיקים שהצדיקים מסתכלים כמו שה' מסתכל,  וכמו 
מסתכל.  שה'  כמו  דבר  כל  על  שהסתכל  יביט  ה'  ותמונת  רבינו  שמשה  מפאנו  מהרמ"ע  וכן 

ואף שבשני הספרים נראה שמדברים דווקא על צדיקים ועל משה רבינו, התשובה היא: שזה 

הולך הפוך, לא שאחרי שנהיים צדיקים זוכים לעיני ה', אלא ע"י זה נהיים צדיקים. זה הדרך 

לההיפך לצדיקים, ע"י הסתכלות זו. וכי למה כתב זאת התפארת שלמה, כדי לומר לנו שאנו 

לא שייכים לזה אלא רק צדיקים, בוודאי כוונתו לחנך אותנו גם כן להסתכל על כל דבר בעיני 

ה', וכך ניהפך לצדיקים, כפי שזה באמת קורה לאלו שמתחילים להסתכל כך.

י. ששם רעיון לבו בקל

בן  אליסף  נקרא  שלפעמים  מה  את  פירש  ד(,  פסוק  ב  )פרק  במדבר  פרשת  התורה  על  וברמב"ן 
דעואל ולפעמים נקרא אליסף בן רעואל. ומפרש וז"ל: ונקרא דעואל, שידע את האל, רעואל, 

ששם רעיון לבו באל, כמו ולי מה יקרו רעיך אל )תהלים קלט יז(, בנת לרעי מרחוק )שם פסוק ב(, והיו 

קוראים האיש ההוא בשני שמות ולכך תזכרנו התורה בשניהם. עכ"ל: הנה כותב "ששם רעיון 

לנו  יש  הנ"ל  ולהדברים  זה.  את  עושים  איך  ית',  בה'  לבו  רעיון  כוונה לשים  ומה  לבו בקל" 

פירוש טוב מאד, שמתעניינים במה שה' מתעניין, ומסתכלים בכל דבר איך ה' מסתכל על זה, 

זה נקרא ששמים רעיון הלב בה' ית'. 

יא. ולי מה יקרו רעיך קל

רעיך.  לי,  יקרים  אומר כמה  קל", שדוד המלך  רעיך  יקרו  ל"ולי מה  זה הרמב"ן מדמה  ואת 
הרעים והידידים של ה', ששמים רעיון לבם לבדוק תמיד איך ה' מסתכל עליהם ועל העולם. 

קירבה  בכזה  וידידנו  רעינו  הוא  שה'  מהבנה  מגיעה  זו  שהסתכלות  ללמד  רעיך  אותם  וקרא 

הגדול  איך  שמתעניינים  במשל  שהבאנו  מה  ובאמת  והסתכלותו,  דעתו  לדעת  לנו  שחשוב 

בישראל מסתכל על העניינים, קורא גם מאד בין שני ידידים קרובים שחשוב לכל אחד לראות 

ולהשוות שההסתכלות של שתיהם תהיה אותו דבר, זה תוצאה מהידידות הקרובה. 
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יב. מהלכת בתאות לבו

וכן זה מצוי מאד בבית נאמן בישראל כפי שכותב הרמב"ם )בהלכות אישות פרק טו הלכה כ( בהדרכה 

להנהגה נכונה לאשה כלפי בעלה. "ותעשה כל מעשיה על פיו ויהיה בעיניה כמו שר או מלך 

מהלכת בתאות לבו ומרחקת כל שישנא" ע"כ. שזה קורה כשיש הערכה נכונה וקירבת הלב, 

שממילא האשה מסתכלת על כל דבר כפי שהבעל מסתכל. וכזה יקרה לנו כשנקלוט שה' הוא 

על  מסתכל  ה'  איך  מתעניינים  עצמינו  את  נמצא  אז  לדודינו.  חיל  האשת  ואנו  ידידנו,  רעינו 

העולם.

יג. איני חפץ אלא בך

ונמשיך ונאמר שע"י זה, הגיע להיות "דעואל" שידע את הקל, דכנ"ל ע"י ששמים רעיון לבו 

בקל זוכים לדעת את הקל ולהגיע ליחודא עילאה ולביטול המציאות בזה שרואים בכל דבר רק 

את     מבטו ית'. עד שמגיע למצב שאינו מבקש שום השפעה, לא השפעות גשמיות ואפילו 

בדרך  צדק  הצמח  כפי שמספר  ית'.  בעצמותו  ליכלל  רק  מעוניין  אלא  רוחניות,  לא השפעות 

שהיה  דביקות  בשעת  נבג"מ  הזקן  מהאדמו"ר  נשמע  שהיה  קלח.(  עמ'  התפילה  מצות  )שרש  מצוותך 

אומר בזה הלשון. )בתרגום מאידיש( "אני לא רוצה כלום, אני לא רוצה את הגן עדן שלך, אני לא 

רוצה את העולם הבא שלך, אני רוצה לא יותר מאותך לבד". 

יד. מי לי בשמים ועמך לא חפצתי בארץ

והאדמו"ר הזקן  בספר ליקוטי תורה )פרשת ראה ד"ה ושמתי כדכד שמשותיך( כותב שדבר זה שייך לכל 

ואהבת  לזה הוא בק"ש באמרו אחד  ושעת הכושר  וז"ל:  אחד מישראל אפילו לפחותי ערך. 

כו' וכמבואר בספרים שצריך למסור נפשו באחד. ואין הכוונה על ציור קדוש ה' בפועל ממש 

בלבד, אלא גם ברוחניות. והוא ביטול הנפש להתכלל באור ה' אחד, והוא בחי' ומדרגת יחידה. 

ועל זה אמר דוד המלך ע"ה )תהלים ל"ה יז( מכפירים יחידתי, אודך בקהל רב. כי יש נרנח"י, חיה 

הוא בחי' חכמה, כמ"ש )קהלת ז יב( והחכמה תחיה. ונשמה הוא בחי' בינה, שהוא בחי' השגה 

כו'. אבל יחידה הוא בחי' הרצון פשוט שלמעלה מן החכמה, ויחידה הוא לשון נקבה שמקבלת 

מיחיד. כי היא רק תשוקתה ליחידו של עולם בלבד, ליכלל בעצמותו ית' דוקא. וכמ"ש )תהלים 

עג כה( מי לי בשמים ועמך לא חפצתי בארץ כו'. שמים וארץ, גן עדן עליון ותחתון, בכלם לא 

חפצתי רק אותך ית' בלבד ... ובחי' זו ישנה אפי' בפחותי הערך. עכ"ל.



-יא-    /מאמרלישותרמונראלשיחפמתי

טו. זה שייך אפילו בפחותי הערך

וכנ"ל, אף שזה נשמע כמדריגות גבוהות ביותר, ואיך כותב שזה שייך אפילו לפחותי הערך. 
על זה ביארנו שכל זה יכול להגיע על ידי שינוי ההסתכלות על העולם, להתחיל להסתכל כפי 

שה' מסתכל, ומתוך כך לאט לאט יגיע להבנה זו שבאמת אין כלום בעולם רק ה' יתברך והוא 

כל הנושא כאן בעולם והוא המציאות האמיתית. ומזה יבא לרצות רק אותו ית' ולא יחפש שום 

השפעה. רק להיכלל בה' אחד. )עד כאן מספר ישיש עליך(. 

פרק ג

א.  מעורר רצון שלא מתעורר תמיד

ועתה נבאר שעל זה נאמר "העושה רצון בעלה" כפירוש הנעלה, שלא רק שעושה מה שהוא 
רוצה, אלא מעוררת רצון בבעלה. שבאופן זה כשמסתכל כפי שה' מסתכל, עד שמגיע למצב 

שלא מבקש שום השפעה רק רוצה להיכלל בו ית', אז מעורר בו ית' רצון שלא מתעורר תמיד. 

וזה נקרא שעושה לה' ית' רצון.

ב. עלה ברצונו הפשוט לברוא את העולם

ולהבנת דבר זה נעתיק מדברי האר"י )עץ חיים שער ל"ט ד"ב( המבאר דתחילת בריאת העולם היה 
ברצונו הפשוט ובבחירתו ית' מאתערותא דלעילא בלבד, ולא ע"י איתערותא דלתתא, דהרי לא 

היה שום נברא שיעורר איתערותא דלתתא. אבל מאז והלאה "אין עוד זווג למעלה רק על ידי 

העלאת מ"ן" דהיינו מאיתערותא דלתתא. 

וברצונו  יתברך  נס בבחירתו  ע"י  היה  העולם  בריאת  בעת  הזווג הראשון שהיה  והנה  וז"ל: 
הפשוט כמ"ש בזוהר פעמים רבות כד סליק ברעותיה למברי עלמא כו'. וצריך להבין על מה 

בכל פעם שמדבר בבריאת העולם או בתחלת אצילות מדבר בלשון זה כד סליק ברעותיה. אך 

הענין הוא בא' מב' פנים והם ענין א' והוא כי א"א לאו"א שיזדוגו אם לא ע"י מ"ן שהם הזו"ן 

שהם הבנים ראשונים שלהם. כי זהו ענין ואדם אין לעבוד את האדמה, כי אין עבודה וזריעת 

האדמה שהיא נקבה העליונה נעשית אלא ע"י האדם המעלה מ"ן. 

וא"כ בפעם ראשון שנברא העולם לא היה אפשר להבראות כי הרי עדיין לא היו זו"נ נבררין 
עלה  לכן  להזדווג.  יכול  היה  לא  העולם  את  לברא  עליון  הזווג  גם  וא"כ  מ"ן,  בבחי'  ועולין 

ברצונו הפשוט ובבחירתו ית', שאפי' בלתי העלאת מ"נ, נזדווגו והאציל את עולמו. אמנם אחר 

שכבר נולדו זו"ן, אז משם ואילך אין עוד שום זווג למעלה רק ע"י העלאת מ"ן. 
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לזווג  נתעורר  העליון  הזכר  אין  הנה  כי  והוא  נעלם  יותר  הוא  כו'  ברעותיה  סליק  כד  פי'  גם 
רק עד אחר שהנוקבא עליונה תתקשט ותכין עצמה לזווג ותמצא חן בעיניו ואז הוא מתעורר 

להזדווג עמה, שאם לא כן הנה הוא עסוק תמיד למעלה לקבל שפע ולינק מאמו ואינו רוצה 

יזדווג עמה  ואז  ותקשט עצמה  כליה  לזולתו עד אשר הכלה העליונה תעדה  לתת מהשפעתו 

ומשפיע בה, ונודע כי קשוטי כלה העליונה הם הנשמות הצדיקים העולין בה בבחי' מ"נ והם 

גורמין לזווג עליון. 

ג. מאז והלאה רק ע"י העלאת מ"ן

ואמנם  בפעם א' ובזווג א' נתעורר הזכר מעצמו בלתי התעוררות הנקבה, ועלה בו רצון ותאוה 
להזדווג אפילו שלא היה עדיין בחי' מ"נ. וע"כ הזווג הזה הוא נעלם מאד, ולא היה בבחי' זווג 

יסוד דיליה ביסוד דילה. כי לא היה עדיין אז נקבה נבראת בעולם, וא"כ עם מי יהיה הזווג בעת 

שנברא העולם. לכן הזווג ראשון ההוא היה ברצון העליון, מחשבה מוחא עילאה בסוד הרצון 

העליון שכולא דכורא, ואין שם היכר נקבה והבן זה. ואח"כ מאז ואילך תמיד היה הזווג ע"י 

זו"ן. עכ"ל.

ד. הרצון הפשוט

הפשוט".  ברצונו  "עלה  הפשוט,  רצון  נקרא  העולמות  לברוא  הראשון  דהרצון  כתב  הנה 
ומשמע מדבריו דהטעם שזה נקרא רצון הפשוט הוא, מכיון שלא היה עדיין שום נברא שיעורר 

איתערותא דלתתא. לכן התעוררות הרצון הראשון נקרא רצון הפשוט. אבל מאז והלאה שכבר 

יש נבראים, וכפי שכותב שאחרי שיש נבראים אין האיתערותא דלעילא מתעוררת מעצמה, רק 

ע"י איתערותא דלתתא. אז אין נקרא הרצון "רצון הפשוט". דהתעוררות הרצון למעלה על ידי 

האיתערותא דלתתא כבר לא נחשב רצון הפשוט.

ה. מאז והלאה אין מתעורר רצון פשוט

וזה מובן מאד משני טעמים. א. דהרי ההתעוררות מלמעלה היא רק אחרי ההתעוררות מלמטה, 
ואין זה כבר רצון הפשוט. ב. ועוד דההתעוררות מלמעלה היא בהתאם וביחס לאיתערותא של 

זה  ואין  המקבל,  כפי  היא  מלמעלה  הרצון  התעוררות  גם  אז  מוגבל,  שהנברא  וכיון  הנברא. 

נקרא רצון הפשוט. 

ו. הרצון הפשוט נעלה מכל רצון

רצון שאינו פשוט. דמזה עצמו  הוא למעלה למעלה מכל  נקל, דהרצון הפשוט  לנבון  ודעת 
שרק  כן  אם  ויוצא  הפשוט.  הרצון  בדרגת  זה  שאין  ומובן  נראה  הפשוט,  רצון  נקרא  שאינו 
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בתחילת הבריאה היה רצון הפשוט, כי היה בבחירתו ית'. ומאז ולהלאה כבר לא מתעורר דרגא 

נעלה זו של רצון הפשוט.ז. התעוררות הרצון הפשוט אף היום

ידי  על  הפשוט,  הרצון  את  לעורר  היום  אף  שיכולים  אידלקייט  א  מיט  לומר  אנו  ובאים 
איתערותא דלתתא. והוא על ידי היחודא עילאה. דכפי שנתבאר, מגיעים בהסתכלות זו למצב 

שאין האדם מבקש שום השפעה, "ואיני חפץ אלא בך". ובמצב זה מעורר בו ית' את הרצון 

הפשוט, דאף שזה מתעורר רק על ידי איתערותא דלתתא ולא כבתחילת הבריאה שהיה ממנו 

ית' באופן שאינו מבקש שום  ית' בבחירתו ברצון הפשוט. מכל מקום כיון שהנברא בא לה' 

השפעה ורק רוצה אותו ית', אז מעורר כנגדו, את הרצון הפשוט בו ית'. 

ח. כשהנברא בא בלי הגבלה

דבאופן זה אין את שני הסיבות הנ"ל, שאי אפשר לעורר רצון הפשוט. ונבאר קודם לפי הסיבה 
שהוא  נברא  של  איתערותא  הרי  והיא  דלתתא,  לאיתערותא  כתגובה  בא  שזה  דכיון  השנייה, 

מוגבל. אז גם ההתעוררות כנגדו היא לא הרצון הפשוט אלא בהתאם להתעוררות הנברא. אבל 

גם הנברא לא בא בהגבלה, אלא בא בלי  זו. דהרי  סיבה  עילאה, לא שייך  יחודא  באופן של 

רצון הפשוט  כנגדו  יכול להתעורר  כן  ולכן  ואינו חפץ בשום הגבלה בשום השפעה.  הגבלה 

שאינו מוגבל לפי שום נברא. דכפי שהנברא בא בלי הגבלה, מתעורר כנגדו רצון בלי הגבלה, 

רצון הפשוט.

ט. איני חפץ אלא בך מעורר רצון הפשוט

וגם לפי הסיבה הראשונה, שעצם זה שזה בא כתגובה ולא מיזמתו של ה' זה כבר לא הרצון 
כן  עילאה  יחודא  של  באופן  זה  לפי  גם  מעצמו,  ולא  אחר  ממישהו  התעורר  זה  כי  הפשוט. 

אפשר לעורר רצון הפשוט. דכיון שהנברא מגיע לה' באופן שאיני חפץ אלא בך, ואינו מעוניין 

בשום השפעה אלא רק בך. אזי מעורר בזה את ה"בך" האמיתי והרצון הראשון הרצון הפשוט. 

דזה מה שמבקש ורוצה, איני חפץ אלא בך ולא לשום דבר אחר. אז מעורר כנגדו את הרצון 

הפשוט ה"בך" הנעלה ביותר הרצון הפשוט.

י. רצון שבאין ערוך לכל רצון

מאיתערותא  שמתעורר  רצון  כל  סוף  שסוף  כיון  כך,  לומר  נכון  זה  שאין  לומר  נפשך  ואם  
דלתתא לא יוכל להשתוות לרצון הפשוט שעלה מעצמו בבחירתו ית'. אז נאמר שהשואל צודק 

ואין מתעורר ממש ממש הרצון הפשוט. אלא שכיוון שמגיע באופן שאיני חפץ אלא בך מעורר 

רצון כזה עליון שהוא באין ערוך לרצון המתעורר כשהוא ביחס ומוגבל לאיתערותא דלתתא. 



-יד-

וביחס לרצון המתעורר לפי הלתתא נחשב רצון עליון זה כרצון הפשוט. כיון שהוא באין ערוך 

ורוצה רק "בך", מקבל ומעורר רצון נעלה  לרצון שמוגבל ביחס למקבל. דכיון שהנברא בא 

ביותר הנקרא רצון הפשוט ביחס לכל רצון אחר המתעורר למעלה על ידי התעוררות הנברא.

יא. העושה רצון בעלה שמעוררת רצון הפשוט

יחודא  של  דבאופן  האלו.  הפרקים  בשני  הדברים  אריכות  בכל  כאן  לבאר  שרצינו  מה  וזה 

ית'  בו  שמעורר  שבזה.  הנעלה  במובן  בעלה  רצון  שעושה  נקרא  בך,  אלא  חפץ  איני  עילאה 

רצון, דבאופן זה מעורר את הרצון הפשוט, שבדרך כלל לא שייך היום לעורר, לאחר שנבראו 

הנבראים. וכאן הוא כן מעורר את הרצון הפשוט וזה נקרא העושה רצון בעלה שמעורר בו ית' 

את הרצון העליון ביותר הרצון הפשוט.

יב. בהתבודדות מעוררים רצון הפשוט

גם הבנה  בזה  כלל  רבינו הק' לעולם,  והביא  ביותר שבדרך ההתבודדות שחידש  עתה  ונבין 

שבינו  דברים  יתברך  ה'  עם  ומדבר  בשדה,  או  ביער  יושב  ישראל  שכשאיש  זו.  והסתכלות 

לבינה, מאיר בו הסתכלות זו להסתכל על כל דבר כפי שה' ית' מסתכל, ומגיע מזה לאט לאט 

ומרגיש  בך.  אלא  חפץ  איני  ית',  אותו  רק  לרצות  עילאה  ליחודא  רק  כיסופיו,  בעצם  לכסוף 

שאינו רוצה שום השפעה רק יושב ומדבר דיבוריו למעלה מטעם ודעת. ומעורר בזה את הרצון 

היא מעלה  כה( ההתבודדות  תנינא  )ליקו"מ  ואמר  רבינו  הפליג  וכמה  בעלה.  רצון  ועושה  הפשוט 

את  לעורר  העליונה  המעלה  עד  מגיעים  שבהתבודדות  בזה  דנכלל  הכל.  על  ועליונה  גדולה 

הרצון הפשוט.

פרק ד

א. בכל שנה מתחדש הבריאה בראש השנה

עתה ענין זה כפי שהוא שייך לראש השנה, הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה. דהנה  ונדבר 

מדברי  שלמדנו  שמה  הרש"ב.  ובמאמרי  נבג"מ,  הזקן  אדמו"ר  במאמרי  באריכות  מתבאר 

האר"י שבשעת בריאת העולם, עלה ברצונו הפשוט לברוא את העולם כנ"ל. אבל מאז והלאה 

הכל תלוי בהתעוררות התחתונים למטה, שרק אז מתעורר כנגדו התעוררות מלמעלה. דבר זה 

שייך ביותר ליום טוב של ראש השנה. דבראש השנה כאילו נגמר הבריאה, והבריאה צריכה 

להבראות מחדש. 



-טו-    /מאמרלישותרמונראלשיחפמתי

ב. מתחדש ע"י איתערותא דלתתא

אבל שלא כבשעת הבריאה שעלה ברצונו הפשוט לברוא את העולם. בכל שנה ושנה שצריכה 
מעוררים  ישראל  בני  שאנחנו  ידי  על  להיות  צריך  זה  מחדש,  ולהיבראות  להתחדש  הבריאה 

אצלו ית' רצון לברוא את העולם. שבאיתערותא דלתתא זו מעוררים בו ית' הרצון לברוא את 

העולם מחדש.

ג. הסתלקות החיות משנה שעברה

והנה  ד(  טור  נג  )בדף  וז"ל:  השנה.  ראש  מאמרי  תורה  בליקוטי  הזקן  האדמו"ר  מדברי  ונעתיק 
תחלת בריאת העולמות הי', כשעלה ברצונו מעצמו בחסד חנם. כמו שכתוב כי אמרתי עולם 

חסד יבנה. אבל מאז והלאה, הנה המשכת רצון זה תלוי במעשה התחתונים. והנה עיקר זמן 

זה הוא בר"ה, שבו התחדשות החיות כללי של שנה הבאה. והמשכת החיות  המשכת הרצון 

כללי של שנה שעברה, הוא בבחי' הסתלקות בתחלת ליל ראש השנה. ולכן ר"ה הוא יום הדין, 

שבו דנין את האדם על מעשיו שעברו בשנה שעברה. כי להיות עוד התחדשות החיות כללי של 

שנה זו, יש ע"ז כמה קטרוגים על האדם אם ראוי הוא לכך, להיות נמשך ע"י רצון העליון ב"ה 

בגילוי מלכותו ית'.

ד. זה היום תחילת מעשיך

חיות  המשכת  והוא  השנה,  לכל  כללי  החיות  נמשך  השנה  בראש  ב(:  טור  נח  )בדף  כתב  ועוד 
העולם.  להתהוות  וחיות מחדש  אור  ר"ה תחלת מעשיך, שנמשך  כל  נקרא  ולכן  חדש ממש. 

כי בראש השנה דאשתקד, לא נמשך החיות רק על שנה אחת מלמעלה מהזמן בזמן. וכן גם 

בתחלת בריאת העולם הי' המשכת החיות באותו ראש השנה על שנה א' מלמעלה מהזמן.... 

ומשם נמשך החיות בר"ה על שנה א'. ואח"כ בראש השנה שנק' חג שהחדש מתכסה בו, היינו 

שהחיות הראשון עולה ומתכסה ונכלל במקורו. וע"י השופר והתפלות, נמשך אור וחיות חדש 

ממש על שנה אחת. ולכן נק' תחלת מעשיך, תחלה ממש. ואעפ"כ הוא גם רק זכרון בלבד ליום 

ראשון, כי בר"ה הראשון הי' כ"ז מצד עצמו, כי חפץ חסד הוא. אבל עכשיו, באתעדל"ת תליא 

מילתא משנה שעברה. 

ה. יום דין ומשפט

וכמו שאנו רואים שלא כל השנים שוים, יש שנה טובה ומתוקה, ויש כו'. והיינו מחמת שינוי 
אופן האתעדל"ת שמשנה שעברה, איך ומה שהיא. וא"כ הרי בחי' ר"ה דעתה, הוא בחי' דין 

ומשפט. ואע"פ שהחסד גובר על הדין, שלכן קורין פרשת העקידה, ויעקוד אברהם את יצחק 
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בנו. שהוא סוד התגברות החסדים דאברהם, על הגבורות דיצחק והמתקת הדין. אעפ"כ אינו 

דומה ליום ראשון ממש שהי' חסד ממש שהרי ההמשכה היתה מצד עצמו כי חפץ חסד הוא כי 

לא היה עדיין מי שיעורר כו'. עכ"ל הנצרך לעניינינו

ו. חלוק כל ראש השנה מתחילת הבריאה

הנה כתב שכדי שיתחדש הבריאה בראש השנה נצרך התעוררות שלנו בעבודת היום בשופר 
לעיל  נתבאר  והנה  העולם.  את  מחדש  לברוא  רצונו  את  מעוררים  ובזה  וכו'.  ובמלכויות 

שכשהרצון מתעורר לפי עבודת בני ישראל אז אין זה מגיע עד הרצון הפשוט. דהרצון הפשוט 

מתעורר רק כשזה רצון המתעורר מעצמו ית', ולא כשזה מתעורר ע"י התחתונים. ואם כן יוצא 

שיש חילוק רב בין הראש השנה הראשון שבו נברא העולם בהתעוררות הרצון הפשוט לבין 

וביחס  כיון שהוא רק לפי  יום טוב של ראש השנה מאז שאין מתעורר בו הרצון הפשוט  כל 

לעבודת התחתונים.

ז. התעוררות הרצון הפשוט

אבל לפי מה שנתבאר לעיל בארוכה שיש אופנים שבהם מעוררים את הרצון הפשוט הנעלה 
מכל רצון אחר. והוא על ידי הסתכלות של יחודא עילאה שבו מסתכל הנברא על העולם כפי 

שה' ית' מסתכל. ומגיע מזה למצב של איני חפץ אלא בך, ואינו מבקש שום השפעה ורוצה 

רק להיכלל בו ית'. אז יאיר לנו בזה אור גדול בעבודת היום של ראש השנה, דכשניגש לראש 

יחודא  של  הסתכלות  העולם,  את  ורואה  מסתכל  שה'  כפי  הסתכלות  זו,  בהסתכלות  השנה 

עילאה, עד שנגיע מזה לרצות רק אותו ית' בלי לבקש שום השפעה. אז מעוררים בו ית' את 

הרצון הפשוט שהיה ביום הראשון לבריאה, שזה רצון נעלה ביותר באין ערוך לרצון המתעורר 

לפי דרגת ורצון התחתונים. ועושה רצון בעלה דהיינו שעושים לו רצון נעלה ביותר.

ח. רצון חדש לשנה טובה

וזה מתקשר מאד למה שנתבאר לעיל )בפרק א( על פי דברי העבודת ישראל. דכשמתעלה האדם 
ממנו  להסיר  בבורא  חדש  רצון  עושה  אז  היום,  בעבודת  לעסוק  ומתאמץ  וקשייו  צערו  מעל 

צערו ולכתבו ולחתמו לשנה טובה ומתוקה. דעתה יש לנו אותיות חדשות איך אפשר באמת 

להתעלות מעל צערו והרגשת מחסורו. והוא על ידי שמסתכל ביחודא עילאה, ומגיע להתעלות 

מעל צרכיו ורצונו ואינו חפץ אלא בו ית', ומעורר רצון הפשוט שהיה בשעת הבריאה, שהיה 

חסד גמור כדברי הליקוטי תורה הנ"ל. ובחסד גמור זה זוכה לשנה טובה ומתוקה.


