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״Before prayer - think about
the greatness of the Al-mighty…״
- Shulchan Aruch O״C 98:1
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נוסד במיוחד כדי לסייע לאנשים עובדים שאין עיתותם בידיהם
.ללמוד חסידות יום יום בקלות

This project was created to make Daily Chassidus
study convenient to the working person.

בחרנו במאמרים מתוך ‘תורה אור’ ו’לקוטי תורה’ לרבנו הזקן
 לפי הוראת כ״ק אדמו״ר מליובאוויטש ללמוד,בעל התניא
 ודבריו הק’ שהשלמתם מקרבת את,אותם מידי שבוע בשבוע
!הגאולה

Torah Or and Lekutei Torah were chosen because the
Lubavitcher Rebbe wanted them to be learned like
daily Rambam, stating that completing them, brings
the Geulah!

מי שביכלתו להשלים את לימוד כל המאמרים האלו מידי
 שיעור, ואולם בחרנו ב’טור’ אחד ליום,שנה תבוא עליו ברכה
שלימודו יארך כעשרים דקות בלבד לכל בוגר ישיבה הקורא
 ולהשלים,לה״ק ויאפשר ללמוד חסידות קודם התפילה בנקל
!את לימוד כל ה’תורה אור’ והליקוטי תורה בפחות מחמש שנים
 אנו מגישים את המאמרים בתוספת,כדי להקל על הלומד
 וכן את לשון המאמרים ללא,ביאור קצר עבור הלומד לגירסא
. לאלו שיש בידם רק זמן קצר ביותר ללימוד זה,ביאור
המאמרים מופיעים בחוברות המכילות רק דפים אחדים וקל
.לקפל אותם ולשמרם בתיק הטלית והתפילין
תקוותנו שבעתיד יעלה בידינו לערוך ולהגיש גם תרגום של
 ולעת עתה באה לכל ‘טור’ הקדמה,המאמרים והביאור באנגלית
. ואי אלו דברים נוספים להקל על הלימוד,קצרה באנגלית
תודתנו לכל המסייעים להביא את הפרויקט הזה לפועל ואנו
תקוה כי הלימוד היומי בתורה אור ולקוטי תורה עד השלמת
 יסייע לרבים ויקרב את הגאולה האמיתית,לימוד כל הספרים
.והשלימה

We salute those who complete them every year,
however, a column a day was chosen because it can
be read in about 20 min by the Yeshivah graduate or
Hebrew speaker, making it a practical study before
Shacharis.
At this pace Torah Or and Lekutei Torah can be
completed in less than 5 years!
To make the column easy to read our team has prepared
a Girsa-Biur, we have also reprinted the original text in
a column on its own for those who want to be part of
the project and only have a few minutes.
This booklet is only a few pages, so its easy to fold in
half and keep in your Tallis & or Tefillin bag.
It is our intention in the future to provide an english
translation, at this time we are providing an English
introduction to every column and some study tools.
We would like to thank all those who helped to make
this project a reality.

* The Ma’amarim of LIKKUTEI TORAH and TORAH OR are copyright of the Kehot Publication Society, a division of
Merkos L’inyonei Chinuch Inc. and are reprinted here with permission. To purchase the original - visit Kehot.com
This magazine is copyrighted by Dach Yomi - Project of Torah Educational Services.
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To sponsor a week of Dach Yomi, e-mail: DachYomi@gmail.com
For comments & corrections, e-mail: DachYomi@gmail.com
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[הקב״ה אומר לבני ישראל :אין אני צריך את ׳בית׳
המקדש ואת הקרבנות שלכם ,ללא תיקון מעשיכם
הבלתי רצויים ,כי באמת]

 תורה אור ,דף א עמוד א

ַה ָּשׁ ַמיִ ם
ּכִ ְס ִאי וְ ָה ָא ֶרץ ֲהדֹום ַרגְ לָ יֵ ,אי זֶ ה בַ יִ ת וגו׳ .להבין :איך שייך עליו ית׳ לומר ִ׳ּכ ְס ִאי׳ ו׳הֲדֹום
״הּנֵה ָמקֹום ִא ִּתי״ֶׁ ,ש׳הּוא
ַר ְגלָי׳? שהרי אין לו דמות הגוף ,ואינו בגדר מקום ,וכמו שכתובִ :
ְמקֹומֹו ֶׁשל עֹולָם ,וְאֵין ָהעֹולָם ְמקֹומֹו׳!
ַר ִּתי וגו׳״,
״ּכי ִמן ַה ָּׁש ַמיִם ִּדּב ְ
אך ,להבין הענין :כי הנה ,התורה היא מן השמים ,כמו שכתובִ :
״מ ִימינֹו אֵׁש ּדָת
דהיינו ,שהיא בחינת ׳שמים׳ .כי ׳שמים׳ – אש ומים .וכך גבי התורה כתיב ִ
לָמֹו״.
יתם א ָֹתם״ַ ,׳א ֶּתם׳ כתיב ,שהאדם הוא העושה את
ֲׂש ֶ
״ּוׁש ַמ ְר ֶּתם ֶאת חֻּק ַֹתי ַוע ִ
והנה ,כתיב ְ
ֲה ְב ָּתנּו׳ כו׳ – ִ׳ל ְׁשמֹור ְו ַלעֲׂשֹות ְּול ַקּיֵם׳.
התורה .וכך אנו מבקשים בברכת ַ׳א ֲהבַת עֹולָם א ַ
ְתן ְּב ִלּבֵנּו
ֲמן ַרחֵם ָעלֵינּו ,ו ֵ
ֲׂשֹותּה׳ ,ואחר כך ְ׳ל ַקּי ְָמּה׳ .והיינו ,על ידי ָ׳אב ָה ַרח ָ
תחלה ׳ ַלע ָ
ִּבינָה׳ – שמבחינת רחמים עליונים נמשך בינה והתבוננות בלב  ,להיות בה ועל ידה עשיית
והתהוות התורה.
וכיצד תהיה התבוננות זו – מבואר בקריאת שמע :׳שמע׳ – לשון הבנה .והבנה זו היא
״לָך ה׳ ַה ְּגֻדּלָה
בתיבת ְ׳ׁש ַמע׳ עצמה ,כי ְ׳ׁש ַמע׳ – שם ע׳ .פירוש :כי עי״ן רבתי היא בחינת ְ
ְהּגְבּורָה וכו׳״ ,ז׳ מדות עליונות ,שהם בחינת ׳לך׳ ,דהיינו ,שהם בטלים אליו ונכללים
וַ
במקורן ,שעדיין אינן בבחינת המשכה והתפשטות למטה ,להיות עולים בשם ׳ ְּגֻדּלָה׳
ו׳גְבּורָה׳ וכו׳ ,ואזי נקרא בשם ע׳ רבתי .והמשכה שנמשך ומתפשט למטה ,הוא רק בחינת
׳שם׳ לבד ,שהוא הארה בעלמא ,וכמאמר ׳ּבָרּוְך ֵׁשם ְּכבֹוד ַמ ְלכּותֹו ְלעֹולָם וָעֶד׳ ,שאין זו
ָמים״ כתיב.
כּותָך ַמ ְלכּות ּכָל עֹול ִ
״מ ְל ְ
אלא מבחינת שם ומדת מלכותו ית׳ ,כי ַ
וזהו ענין ׳בינה׳ – ְ׳ל ָה ִבין ָּדבָר ִמּתֹוְך ָּדבָר׳ ,פירוש ,׳תוך דבר׳ נקרא בחינת ְ׳מ ַמּלֵא ּכָל
ָל ִמין׳ ,שהיא בחינת ׳שם׳ ,דהיינו ,בחינת זיו והארה הנמשך תוך עלמין .וצריך להבין מזה
עְ
ֲׁשבָה כו׳ ו׳לַאו ִמּכָל ִמּדֹות
ָל ִמין׳ ו׳לֵית ַמח ָ
שאינו אלא זיו כנ״ל – שהוא ית׳ הוא ה׳ּסֹובֵב ּכָל ע ְ
ָבקָה ּבֹו יתברך באין
ֱֹלהיָך׳ ממש ְלד ְ
ְא ַה ְב ָּת אֵת הוי״ה א ֶ
ִאּלֵין ְּכלָל׳ .ועל ידי זה נמשך להיות ׳ו ָ
ַצ ִּתי וגו׳״ ,שיהיה רק חפצו
ַּׁש ָמיִם ו ְִע ְּמָך ֹלא ָחפ ְ
״מי ִלי ב ָ
סוף ברוך הוא ממש ,כמו שכתוב ִ
ֱֹלהיָך׳ – שורה בקרבך ,דהיינו ,שיהא
ורצונו ש׳הוי״ה׳ – אור אין סוף ב״ה עצמו ,יהיה ׳׳א ֶ
גילוי אור אין סוף ב״ה עצמו על נפשו.
ִׁש ָמתֹו ֵאלָיו
ָׂשים ֵאלָיו ִלּבֹו ,רּוחֹו ְונ ְ
״אם י ִ
ָבָך״ ,שהוא כמו שכתוב ִ
״ּבכָל ְלב ְ
והיינו ,על ידי ְ
רּוח׳ ,שעל ידי רוח האדם העולה למעלה שישים אליו,
ְא ְמ ִׁשיְך ַ
רּוח ו ַ
ְיתי ַ
׳רּוח ַאי ִ
יֶאֱס ֹף״ ,כי ַ
דהיינו,שלבבו יכסוף לדבקה בו יתברך ולהמשיך בחינת גילוי אלהותו יתברך על נפשו,
ִׁש ָמתֹו״ – מבחינת ׳סובב כל עלמין׳ – ״ ֵאלָיו יֶאֱס ֹף״ ,להיות
ותוך נפשו – אזי ,״רּוחֹו ְונ ְ
מתאסף השראתו אצלו בקרב איש ולב עמוק.
ֲׁשר ָאנ ִֹכי מי שאנכי – ְמ ַצּוְָך כו׳״ – שעל ידי זה
ָרים ָה ֵאּלֶה א ֶ
ְהיּו ַה ְּדב ִ
ומזה נמשך להיות ״ו ָ
׳ׁש ַמיִם׳ – אש ומים .כי הנה ,התורה קדמה
נמשך גילוי אלהותו והתהוות התורה בבחינת ָ
אלפים שנה לעולם ,פירוש :׳עולם׳ נקרא בחינת אש ומים ,והתורה גבהה מעלתה מאד
בבחינת ׳אלפים שנה׳ ,שהם למעלה מבחינת ׳עולם׳ וכדי שתמשך לבחינת ׳עולם׳ ,דהיינו,
להיות ׳מימינו אש׳ כו׳ ,שהוא רמ״ח מצות עשה שמימין ,ושס״ה מצות לא תעשה משמאל
ָבָך׳ ,׳רוח אייתי
ְא ַה ְב ָּת ְּבכָל ְלב ְ
ֲרּותא ִד ְל ַת ָּתא׳ ב׳ו ָ
כו׳ – הנה ,המשכה זו היא על ידי ִ׳א ְתע ָ
ַר ָּת״ לשון הנהגה והמשכה ,דהיינו ,להיות
ַר ָּת ּבָם״ ,״ו ְִדּב ְ
רוח ואמשיך רוח׳ ועל ידי זה ״ו ְִדּב ְ
המשכת אור אין סוף ב״ה בתורה.
 English synopsis on page 22 

*Torah Or is published by Kehot

ביאור למיגרס

ְה ָא ֶרץ ֲהדֹום ַרגְ ָליֵ ,אי זֶה
ּׁש ַמ ִים ִּכ ְס ִאי ו ָ
״ה ָ
ַ
ַביִת [אשר תבנו לי ואי זה מקום מנוחתי] וגו׳״
(ישעיהו ס״ו).

להבין :איך שייך עליו ית׳ לומר ִ׳ּכ ְס ִאי׳
ו׳הדֹום ַרגְ ָלי׳? שהרי אין לו דמות הגוף – אין
ֲ
לבורא יתברך גוף ,ואפילו לא דמות ותבנית
(רוחנית) של גוף .ואם כן ,איך יתכן לומר עליו
את ענין הישיבה בכסא ורגליים וכו׳ ,ואינו
בגדר מקום – והרי הקב״ה אינו בגדר מקום
גשמי ,כי הוא אין סוף ובלי גבול ,וכמו שכתוב:
״הּנֵה ָמקֹום ִא ִּתי״[ ,ודרשו רז״ל על פסוק זה]:
ִ

עֹולם ְמקֹומֹו׳!
ְאין ָה ָ
עֹולם ,ו ֵ
ֶׁש׳הּוא ְמקֹומֹו ֶׁשל ָ
– המקום הוא ׳איתי׳ – איתו ית׳ ,כי הכל תלוי
וקיים בו ,ולא להיפך .ולפי זה צריך להבין מהי
משמעות הפסוק ״השמים כסאי וגו׳״?
אלא וודאי ״השמים כסאי והארץ הדום רגלי״
הוא משל כדי להבין בעומק יותר את היחס
בין הקב״ה התורה והמצוות ועם ישראל ,כפי
שיבאר בהמשך:
אך ,להבין הענין – כדי ליישב קושיות אלו,
צריך להקדים ביאור ענין ׳שמים׳ הנזכר כאן
ברוחניות:

כי הנה ,התורה היא מן השמים ,כמו
״ּכי ִמן ַה ָּׁש ַמיִם ִּד ַּב ְר ִתי וגו׳״ ,דהיינו,
שכתובִ :
שהיא בחינת ׳שמים׳.

m

[ומבאר מהי בחינת ׳שמים׳]:

כי ׳שמים׳ – אש ומים – השמים הגשמיים
עשויים מצירוף של אש ומים (כפירוש רש״י
בפ׳ בראשית) ,וכך בחינת שמים הרוחניים הם
צירוף של ׳אש׳ ו׳מים׳ רוחניים.

ימינֹו ֵאׁש ָּדת ָלמֹו״
״מ ִ
וכך גבי התורה כתיב ִ
– גם התורה נקראת ׳שמים׳ ,שהרי היא שייכת
הן לצד הימין – בחי׳ חסד ומים ,והן לצד
השמאל – בחי׳ גבורה ואש.

יתם
ַע ִׂש ֶ
״ּוׁש ַמ ְר ֶּתם ֶאת ֻחּק ַֹתי ו ֲ
והנה ,כתיב ְ
ּתם׳ כתיב ולא ״אותם״ בוא״ו
׳א ֶ
א ָֹתם״ַ ,
והמשמעות היא ,שהאדם הוא העושה את
התורה.
וכך אנו מבקשים קודם קריאת שמע של
עֹולם ֲא ַה ְב ָּתנּו׳
ָ
׳א ֲה ַבת
שחרית בברכת ַ
ּול ַקּיֵם׳ .תחלה
כו׳ – ִ׳ל ְׁשמֹור ְו ַל ֲע ׂש ֹו ת ְ
ְמּה׳ – כי תחילה
ׂשֹותּה׳ ,ואחר כך ְ׳ל ַקּי ָ
ַ׳ל ֲע ָ
צריכים ׳לעשות׳ את התורה ,״ועשיתם אתם״,
ורק אחר כך יכולים לקיימה.

m

[ויבאר כיצד ׳עושים׳ את התורה]:

ְתן
׳אב ָה ַר ֲח ָמן ַר ֵחם ָעלֵינּו ,ו ֵ
והיינו ,על ידי ָ
ְּב ִל ֵּבנּו ִּבינָה׳ – שמבחינת רחמים עליונים

[׳אב הרחמן׳]
וכמו שכתוב בשולחן ערוך (אדה''ז או"ח נט:ד):
׳וצריך כל אחד (בתפילה) לבקש רחמים על
עצמו׳ ומסביר בתורה אור (נא ,א) שאין הכוונה
על עצמו כפשוטו ,אלא על גלות השכינה

  Friday, Dec. 27, 2013דא"ח יומי

תורה אור דף א עמוד א
שהיא ניצוץ אלקותו יתברך המלובש בו.
ואז נמשך בינה והתבוננות בלב [׳ותן בלבנו
בינה׳] ,להיות בה ועל ידה [ע״י ההתבוננות]

עשיית והתהוות התורה.
ונמצא שלאדם יש השפעה על התורה והוא
העושה את התורה ,כביכול .כי כאשר האדם
מתבונן בגדולת ה׳ ומתוך כך מגיע לאהבת
ה׳ ,הרי הוא מקבל תוספת קדושה מהקב״ה,
וכאשר הוא לומד תורה ,התורה עצמה
מקבלת את תוספת הקדושה הזו.

m

ומבאר את התהליך האמור בפרטיות יותר:

וכיצד תהיה התבוננות זו
׳לעשות׳ את התורה] מבואר בקריאת שמע:
׳שמע׳ – לשון הבנה – ׳שמע ישראל׳ ,היינו
שכל אחד מישראל צריך להתבונן.

m

[שבכוחה

[ומבאר במה צריכה להיות ההתבוננות]:

׳ׁש ַמע׳ עצמה ,כי
והבנה זו היא בתיבת ְ
׳ׁש ַמע׳ – [אותיות] שם ע׳ .האות ע׳ שבפסוק
ְ

שמע ישראל היא עי״ן רבתי בספר תורה.

פירוש :כי עי״ן רבתי [שבתיבת ׳שמע׳] היא
ּגְבּורה וכו׳״ ז׳ מדות
ְה ָ
ֻּלה ו ַ
״לָך ה׳ ַהּגְ ד ָ
בחינת ְ
עליונות – כי הגימטריא של ע׳ היא שבעים,
ענין השבע מדות עליונות כפי שכל אחת
כלולה מעשר הספירות ,שהם בחינת ׳לך׳,
דהיינו ,שהם בטלים אליו [ית׳] ונכללים

במקורן ,שעדיין אינן בבחינת המשכה
והתפשטות למטה ,להיות עולים בשם
בּורה׳ וכו׳ ,ואזי – כאשר המידות
ֻּלה׳ ו׳גְ ָ
׳ּגְ ד ָ
העליונות עדיין כלולות במקורן – נקרא
בשם ע׳ ר ב ת י – כי הן בבחי׳ גדלות במקורן,
כי מאיר בהן האור הגדול של האין סוף.
והמשכה שנמשך ומתפשט למטה ,הוא
רק בחינת ׳שם׳ לבד [היינו רק ה׳שם׳ של
בחינת ׳ע׳ :׳שמ–ע׳] ,שהוא הארה בעלמא
– ה׳שם׳ של בחי׳ ע׳ הוא הארה וזיו בלבד
מבחי׳ המידות כפי שכלולות במקורן (׳ע׳),
והוא כפי שהמידות יורדות ונמשכות למטה,
להיות כל מדה נפרדת בפני עצמה ,וכמאמר

ָעד׳ ,שאין
עֹולם ו ֶ
ָ׳ּברּוְך ֵׁשם ְּכבֹוד ַמ ְלכּותֹו ְל ָ
זו אלא מבחינת שם ומדת מלכותו ית׳ ,כי
עֹול ִמים״ כתיב .כלומר,
כּותָך ַמ ְלכּות ָּכל ָ
״מ ְל ְ
ַ
האור שיורד למטה לברוא את העולם הוא
מעט מזעיר ביחס לאור הנמצא בעולמות
עליונים.

וזהו ענין ׳בינה׳ – ְ׳ל ָה ִבין ָּד ָבר ִמּתֹוְך ָּד ָבר׳,
פירוש – לבאר הפירוש הפנימי בזה ,׳תוך
דבר׳ נקרא בחינת ְ׳מ ַמּלֵא ָּכל ָע ְל ִמין׳ ,שהיא
בחינת ׳שם׳ ,דהיינו ,בחינת זיו והארה
הנמשך ת ו ך עלמין –
׳תוך דבר׳ הוא האור ה׳ממלא כל עלמין׳
המתלבש בתוך העולמות ובנבראים באופן
פנימי ,בכל עולם ובכל נברא לפי ערכו ,כמו
כח הראיה בעין וכח השמיעה באזן.

– ונוסף על זה צריך ׳להבין דבר תוך דבר׳,
היינו להבין את ה׳דבר׳ הטמון בתוך ה׳תוך
דבר׳.

m

[וכפי שממשיך]:

וצריך להבין מזה שאינו אלא זיו כנ״ל –
מה׳תוך דבר׳ שהוא אור ה׳ממלא כל עלמין׳
צריך להתבונן ב׳דבר׳ עצמו – שהוא ית׳ הוא
ה׳ּסֹובב ָּכל ָע ְל ִמין׳ – פירוש :ה׳דבר׳ עצמו
ֵ
– הוא אור אין סוף שלמעלה מהתלבשות
העולמות ,אור כל כך נעלה שלא נתפס בגדרי
העולם ,ומאור זה יש זיו והארה שהוא האור
הממלא כל עלמין הנקרא ׳תוך דבר׳ .ו׳לֵית
ו׳לאו ִמ ָּכל
ַמ ֲח ָׁש ָבה [תפיסא ביה כלל] כו׳ ַ
ִמּדֹות ִאּלֵין ְּכ ָלל׳ – את אור ה׳סובב׳ עצמו
אין שום מחשבה יכולה להשיג ואינו מתגלה
כלל במידות המאירות למטה .ועל ידי זה –
על ידי שמתבונן בענין ׳שמע׳ המבואר לעיל,
שכל העולמות הם הארה וזיו בלבד המתפשט
ְא ַה ְב ָּת ֵאת
ממנו יתברך – נמשך להיות ׳ו ָ
ֹלהיָך׳ ממש [דהיינו] ְל ָד ְב ָקה ּבֹו
הוי״ה ֱא ֶ
יתברך באין סוף ברוך הוא ממש ,שיקויים
בו מה שנאמר בהמשך פרשת ק״ש – ׳ואהבת
את הוי׳ אלקיך׳ – שיתעורר באהבה וברצון
גדול להתדבק ולהתקשר באור אין סוף ב״ה
עצמו ,בחי׳ סובב כל עלמין ,עצמות האלקות,
ולא רק בזיו והארה ממנו בלבד .כמו שכתוב

״מי ִלי ַב ָּׁש ָמיִם ו ְִע ְּמָך ֹלא ָח ַפ ְצ ִּתי וגו׳״,
ִ
שיהיה רק חפצו ורצונו ש׳הוי״ה׳ – אור
ֹלהיָך׳ – שורה
׳׳א ֶ
אין סוף ב״ה עצמו ,יהיה ֱ
בקרבך ,דהיינו ,שיהא גילוי אור אין סוף
ב״ה ע צ מ ו על נפשו – שזהו ׳ואהבת את הוי׳
אלקיך׳ ,שהרי היה יכול לומר :״ואהבת את
הוי׳״ או ״ואהבת את אלקיך״ ,ומדוע אמר ב׳
השמות ״הוי׳ אלקיך״?
אלא הענין הוא ,כי האהבה המתעוררת
מהתבוננות זו היא שבחינת ׳הוי״ תהיה
׳אלקיך׳.
שהרי ידוע ששם ׳הוי״ – הוא בחינת סובב כל
עלמין,
ו׳אלקיך׳ – פירושו אלקה שלך ,כוחך וחיותך
– בחינת ממלא כל עלמין .וכשהתורה מצווה
״ואהבת את הוי׳ אלוקיך״ ,הכוונה היא
שהאדם צריך להביא את עצמו לדרגה כזו
שאור הסובב יאיר בו בפנימיותו עד שיהיה
כל כוחו וחיותו.

m

[וכיצד ניתן להמשיך בחי׳ עליונה זו ד׳אור הסובב
כל עלמין׳]:

״ּב ָכל ְל ָב ְבָך״ ,שהוא כמו
והיינו ,על ידי ְ
ִׁש ָמתֹו
ָׂשים ֵא ָליו ִלּבֹו ,רּוחֹו ְונ ְ
״אם י ִ
שכתוב ִ
רּוח
ְיתי ַ
׳רּוח ַאי ִ
ַ
ֶאסֹף״ ,פירוש :כי
ֵא ָליו י ֱ
רּוח׳ ,שעל ידי רוח האדם העולה
ְא ְמ ִׁשיְך ַ
וַ
למעלה שישים אליו ,דהיינו ,כאשר יגיע
האדם לדרגה כזו שלבבו יכסוף וישתוקק
לדבקה בו יתברך ולהמשיך בחינת גילוי
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אלהותו יתברך על נפשו ,ותוך נפשו
(בחינת ׳הוי׳ אלוקיך׳ הנ״ל) – אזי ,״רּוחֹו
ִׁש ָמתֹו ״ [של הקב״ה] – מבחינת ׳סובב
ְונ ְ
ֶאסֹף״,
״א ָליו י ֱ
כל עלמין׳ – עצמות אלקות – ֵ
להיות מתאסף השראתו [ית׳] אצלו בקרב
איש ולב עמוק – שהרי ׳באתערותא דלתתא
אתערותא דלעילא׳ ,וכדי להמשיך גילוי
אור הסובב על נפשו ,צריך האדם להתעורר
ברצון וחשק גדול לאור זה ,וכאשר ירצה

בזה ,אזי יומשך ויאיר בו.
ְהיּו ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵאּלֶה
ומזה נמשך להיות ״ו ָ
ֲא ֶׁשר ָא נ ִֹכ י – פירוש :מ י ש א נ כ י – ְמ ַצּוְָך
כו׳״ – שעל ידי זה נמשך גילוי אלהותו
׳ׁש ַמיִם׳ – אש
והתהוות התורה בבחינת ָ
ומים – ע״י שהאדם מתעורר ברצון ותשוקה
לגילוי עצמות אור אין סוף ב״ה על נפשו,
יוכל להמשיך דרגה זו (׳אנכי׳) בעסקו בתורה

(–ועשיתם ַ׳א ֶּתם׳) ,וכפי שיבאר בסמוך.

m

[ועל פי הנ״ל מובן כיצד יהודי משפיע ומוסיף
קדושה בתורה]:

כי הנה ,׳התורה קדמה אלפים שנה
לעולם׳ ,פירוש :׳עולם׳ נקרא בחינת אש
ומים ,והתורה גבהה מעלתה מאד בבחינת
׳אלפים שנה׳ ,שהם למעלה מבחינת
׳עולם׳ – שורש התורה הוא למעלה מהעולם
העשוי מאש ומים ,חסד וגבורה ,ימין ושמאל

כו׳ וכדי שתמשך לבחינת ׳עולם׳ ,דהיינו,
להיות ׳מימינו אש [דת למו]› כו׳ ,שהוא
רמ״ח מצות עשה שמימין ,ושס״ה מצות
לא תעשה משמאל כו׳ – הנה ,המשכה זו
ְא ַה ְב ָּת
רּותא ִד ְל ַת ָּתא׳ ב׳ו ָ
היא על ידי ִ׳א ְת ֲע ָ
ְּב ָכל ְל ָב ְבָך׳ ,׳רוח אייתי רוח ואמשיך רוח׳
– כדי להמשיך משורש ומקור התורה בבחי׳
׳אלפיים שנה׳ ,צריך האדם להתבונן בגדולת
ה׳ ולהתעורר ברצון ותשוקה גדולה לדבקה
בו .ועל ידי התעוררות רצון זה ניתן להמשיך
משורש התורה שלמעלה מהעולם לתוך
התורה כפי שירדה למטה בבחי׳ ׳עולם׳ ,וזה
נקרא ׳לעשות׳ ,כביכול ,את התורה.

ועל ידי זה ״ו ְִד ַּב ְר ָּת ָּבם״ ,״ו ְִד ַּב ְר ָּת״ לשון
הנהגה והמשכה ,דהיינו ,להיות המשכת
אור אין סוף ב״ה בתורה – ההמשכה של
שורש התורה בפועל ,נעשית ע״י לימוד
התורה ,וזו המשמעות הפנימית של ׳ודברת
בם׳ ,דיבור מלשון הנהגה והמשכה (כמ״ש
ַד ֵּבר ַע ִּמים ַּת ְח ֵּתינּו״ ,ופירושו להנהיג את
״י ְ
העמים תחת השליטה של בני ישראל) ,שעל
ידי שהאדם מדבר ׳בם׳ – בדברי תורה – מתוך
רצון וחשק לדבקה באור אין סוף ב״ה עצמו
(שורש התורה) ,הרי הוא ממשיך מאור אין
סוף לבחינת התורה כפי שירדה ל׳עולם׳,
ו׳עושה׳ את התורה.

•
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 תורה אור ,דף א עמוד ב

וזהו ענין "ַוְי ַדּבֵר הוי' אֶל מ ֶֹׁשה" ,שהמשכת הוי"ה להיות התורה ,צריך להיות המשכה
"ּכי ִמן ַה ַּמיִם ְמ ִׁש ִיתיהּו".
תחלה לבחינת משה ,שהוא מבחינת ִ
"ה ָּׁש ַמיִם ִּכ ְס ִאי" ,שהשמים ,היא התורה ,הרי היא 'כסא' על דרך משל שנעשה לשבת,
וזהו ַ
וישיבה זו היא השפלה לגבי עמידה .שכשהאדם עומד הנה הוא בעל קומה וראשו ומוחו
גבוהים מעל הארץ ,ועל ידי ישיבה נשפל קומתו ,כך התורה נעשה 'כסא' לאור אין סוף
ד'אנ ְְּת ַח ִּכים – ְולָא ְב ָח ְכ ָמה
ברוך הוא ,לבחינת ראשו ,שהיא בחינת רצונו וחכמתו ובינתוַ ,
ֵבין ְולָא ְּב ִבינָה י ְִדיעָא' ,ובתורה יורדים ומשתלשלים חכמתו ובינתו בדברים
י ְִדיעָאּ ,ומ ִ
גשמיים ,כתפילין וציצית וצדקה ותרומות ומעשרות וקרבנות כו'.
"וְ ָה ָא ֶרץ ֲהדֹום ַרגְ לָ י"' .הדום' בלשון הפסוק הוא כמו 'שרפרף' בלשון הגמרא ,שהוא גם
כן כסא קטן ,והוא מה שמעמידין תחת רגלי היושב ,להגביה הרגל מעל הארץ.
ַפרַף' ,כסא' – הוא
ֶחד ִל ְׁשר ְ
ֶחד ְל ִכּסֵא וְא ָ
ָר ָסוָן ְר ִמיו" – א ָ
ועל זה אמרו בגמרא על פסוק "כ ְ
הגדול שיושבין עליו ,ו'שרפרף' – הוא הקטן שמעמידין תחת הרגלים.
ַרעָא
ו'ברָא ּכ ְ
והענין :כי הנה ,כנסת ישראל נקרא 'רגל' ,כמ"ש " ָּבנִים ַא ֶּתם לַה' אֱֹלהֵיכֶם"ְ ,
ֲבּוה' .והנה ,כמו על דרך משל שנמצא מעלה יתירה ברגל מה שאין בראש ,שהרגלים
ַדא ָ
הם המהלכים ,והם נושאים את הראש ומוליכין אותו למחוז חפצו ,ונמצא ,הראש צריך
להרגל .וגם :גידי הראש וחיותו – שהדם הוא הנפש הם ברגלים ,וכשמקיזין דם מהרגל
מתרפא הראש ומתקיים ,וכן כמה רפואות יש שעושין ברגלים ומתרפא הראש .ובבחינה זו
נקרא הרגל ראש ,והראש רגל ,שהוא למטה מהרגל במדריגה זו.
ָתן ְּבסֹופָן וְסֹופָן
וכך הוא למעלה :על ידי התכללות המשכות המדרגות' ,נָעּוץ ְּת ִחיּל ָ
ָתן'' ,אור ישר' ו'אור חוזר'' ,אור ישר' נקרא מלמעלה למטה ,כל מה שלמעלה הוא
ִּב ְת ִחיּל ָ
ָתן
העליון ,ו'אור חוזר' הוא ממטה למעלה ,כל מה שלמטה הוא העליון .וזהו 'נָעּוץ ְּת ִחיּל ָ
ְּבסֹופָן' ,ש'סופן' הוא 'תחילתן' ,שבחינת הרגל נקרא ראש .וישראל נקראו 'ראשית' ,וכתיב
ֵאׁשית לֹו" .ועל ידי אתערותא דלתתא נעשה למעלה תיקון אורות עליונים.
"ַוּי ְַרא ר ִ
וזהו שמצינו במשה ,שבחטא העגל נטלו ממנו אלף אורות (ובשבת חוזרין ונותנין אליו
ֶלקֹו') .ועל זה רמזו רז"ל במה שאמרו על פסוק "לְֶך
במתנה ,וזהו 'י ְִׂש ַמח מ ֶֹׁשה ְּב ַמ ְּתנַת ח ְ
ָת ִּתי ְלָך ּגְדּוּלָה ֶאּלָא ִּב ְׁש ִביל י ְִׂשרָאֵל' .והיינו ,לפי שהיו ישראל
ָתָךְּ ,כלּום נ ַ
רֵד" – 'רֵד ִמּגְדּוּל ְ
ֲׁשר ָאנ ִֹכי ְּב ִק ְרּבֹו" ,והם היו
"ׁשׁש מֵאֹות ֶאלֶף ַרג ְִלי ָהעָם א ֶ
בבחינת הרגל שלו ,וכמו שכתוב ֵ
לו בחינת 'מקיף' ובחינת 'ראש' ,אף שהם היו לו בבחינת רגל ודאי .וכך הוא בכל ישראל:
על ידי שמתקן מעשיו ,שהם בכח המעשה בעשיה גשמיות בבחינת רגלים ,נעשה מוחו
ולבו זכים אלף פעמים ככה.
והנה ,להיות 'הדום' לבחינת רגל ,שהוא בחינת כנסת ישראל ,דהיינו ,להגביהה ולהעלותה
ממטה למעלה ,הוא על ידי בחינת 'הארץ' שהם מצות מעשיות ,וכללותן היא הצדקה.
"צ ָדקָה ְּתרֹומֵם ּגֹוי"' ,תרומם' ממטה למעלה .והגבהה והעלאה זו היא
ועל זה נאמר ְ
בבחינת 'גוי' ,שהם אותיות ג' ו' י' .דהיינו :העלאת המדות שנחלקין דרך כלל לג' בחינות
– חסד ,דין ,רחמים (כי נצח הוד יסוד אינו אלא התפשטות חסד גבורה תפארת וענפיהן).
והתעלותן היא לבחינת יו"ד ,שהיא בחינת החכמה על ידי הוא"ו ,שהוא הממשיך ומחבר
המחשבה כו'.
ככה ממש נעשה למטה בנפש האדם העלאת המדות בשכלו ובינתו כי כשהמדות נפרדות
מהשכל הם נחשבות לדבר בפני עצמו ,ולכן יש לך אדם שמתעורר לבו בשעת התפלה
וכיוצא בה ,שאז היא שעת 'גדלות המוחין' ,ואחר כך חולפת ועוברת האהבה ,ופונה לדרכו
מהיפך להיפך באין מבין כי הם שני הפכים .והיינו ,מפני שהמדות נפרדים מהשכל .מה
שאין כן בהתכללותן כו' ,והרי אז הוא עילוי המדות ביתר שאת ,שנעשו בחינת מוחין.
״ּבכָל נ ְַפ ְׁשָך״ ,דהיינו ,בכל כחות הנפש ,אפילו בבחינת רגל ,שגם בחינת הרגל תרום
וזהו ְ
ותגביה.
 English synopsis on page 23 
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ביאור למיגרס
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בשיעור הקודם הוסבר שייתכן מצב בו האדם לומד
תורה ,אך התורה שלו נשארת 'יבשה' וחסרת חיות,
ללא ה'אור' שבתורה ,משום שתפילתו אינה כראוי,
כיון שאינו מתבונן בגדולת ה' ואינו מבקש מהקב"ה
לב להבין בגדולתו יתברך .ואילו כאשר האדם כן
מתבונן בגדולת ה' בתפילה ,הרי הוא ממשיך את אור
התורה ממקורו העליון אל תוך התורה שלומד בעולם
הזה ,ועל ידי זה הוא 'עושה' את התורה.

וזהו ענין " ַוי ְַד ֵּבר הוי' ֶאל מ ֶֹׁשה" ,שהמשכת
הוי"ה להיות [התהוות] התורה ,צריך להיות
המשכה תחלה לבחינת משה ,שהוא מבחינת
יתיהּו" – לכן התורה באה על
"ּכי ִמן ַה ַּמיִם ְמ ִׁש ִ
ִ
ידי משה" ,וידבר הוי' אל משה" ,וכאן הוי' היינו
התורה ,כי התורה היא שמים ,אש ומים כנ"ל,
ומדריגת משה היא בחי' מים ,שנאמר בו 'מן
המים משיתיהו' ,היינו שנשמתו נמשכה מבחי'
מים .ואחרי שהתורה נמשכת בבחי' משה,
'וידבר הוי' אל משה' ,היא יכולה לבוא למטה
אל בני ישראל.

m

[וכעת מבאר את הפסוק שהוא 'דיבור–המתחיל'
של המאמר – 'השמים כסאי והארץ הדום רגלי']:

"ה ָּׁש ַמיִם ִּכ ְס ִאי" ,שהשמים היא התורה
וזהו ַ
[כמבואר לעיל] ,הרי היא 'כסא' על דרך משל,
שנעשה לשבת ,וישיבה זו היא השפלה לגבי
עמידה ,שכשהאדם עומד הנה הוא בעל
קומה וראשו ומוחו גבוהים מעל הארץ ,ועל
ידי ישיבה נשפל קומתו .והנמשל :כך התורה
נעשה 'כסא' לאור אין סוף ברוך הוא ,לבחינת
ראשו – לדרגות הנעלות ביותר באלקות ,שהיא
בחינת רצונו וחכמתו ובינתו – ,כי התורה היא
רצונו וחכמתו ית' שבעצם הם למעלה מהשכל
יעא
נְּת ַח ִּכים – אתה חכם ו ְָלא ְב ָח ְכ ָמה י ְִד ָ
ד'א ְ
ַ
ולא בחכמה ידועה ,כיון שחכמת ה' אינה דומה
יעא',
ּומ ִבין ו ְָלא ְּב ִבינָה י ְִד ָ
כלל לחכמת האדםֵ ,
וההבנה שלו היא לא בהבנה ידועה ובתורה

יורדים ומשתלשלים חכמתו ובינתו בדברים
גשמיים ,כתפילין וציצית וצדקה ותרומות
ומעשרות וקרבנות כו' – ירידת והשפלת
קומתו של הקב"ה ,כביכול ,ב'כסא' התורה.
וזהו 'השמים כסאי' – שהתורה (שמים) היא בבחינת
הכסא של הקב"ה ,אור אין סוף ב"ה עצמו ,היינו
הכסא של רצונו וחכמתו ובינתו ,כיון שעל ידי התורה
רצונו וחכמתו יורדים ומתלבשים בדברים הגשמיים
שבהם התורה מדברת.

ְה ָא ֶרץ
"ו ָ

ֲהדֹום ַרגְ ָלי"' .הדום' בלשון
הפסוק הוא כמו 'שרפרף'
בלשון הגמרא ,שהוא גם כן כסא קטן ,והוא
מה שמעמידין תחת רגלי היושב ,להגביה
הרגל מעל הארץ .ועל זה אמרו בגמרא
"כ ְר ָסוָן
(חגיגה יד ,א) על פסוק (דניאל ז ,ט) ָ
ְר ִמיו" כסאות הוכנו לישב עליהם – ֶא ָחד ְל ִכ ֵּסא
ְא ָחד ִל ְׁש ַר ְפ ַרף' ,כסא' – הוא הגדול שיושבין
וֶ
עליו ,ו'שרפרף' – הוא הקטן שמעמידין תחת
הרגלים.
נמצא ,שעל ידי 'כסא' נעשית השפלה וירידה
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(של כללות הקומה) ,ואילו על ידי 'הדום'
נעשית הגבהה והעלאה (הגבהת הרגליים).

ידי אתערותא דלתתא נעשה למעלה
תיקון אורות עליונים – מאחר שבני ישראל

(כי נצח הוד יסוד אינו אלא התפשטות
חסד גבורה תפארת וענפיהן – ולכן הגם

והענין – ענינו של 'הדום' ע"פ חסידות:

קשורים למדריגות עליונות ,הראש ,לכן על
ידי עבודתם בהתעוררות מלמטה ,הרי הם
פועלים תיקון בעולמות ובאורות עליונים.

שבפרטיות יש ו' מדות ,בכללות המידות

m

[ובהקדים ביאור ענין הרגלים (שמגביהים על ידי
ההדום)]:

כי הנה ,כנסת ישראל נקרא 'רגל' ,כמ"ש
ו'ב ָרא ַּכ ְר ָע א
ֹלהיכֶם"ְ ,
"ּבנִים ַא ֶּתם ַלה' ֱא ֵ
ָ
בּוה' [= הבן הוא רגל אביו] – נמצא שבני
ַד ֲא ָ
ישראל הם ה'רגליים' של ה'.
והנה ,כמו על דרך משל שנמצא מעלה
יתירה ברגל מה שאין בראש ,שהרגלים
הם המהלכים ,והם נושאים את הראש
ומוליכין אותו למחוז חפצו ,ונמצא ,הראש
צריך להרגל .וגם – עוד מעלה יתירה ברגל
על הראש :גידי הראש וחיותו – שהדם
הוא הנפש – ועוברים דרך הגידים – הם
ברגלים ,וכשמקיזין דם מהרגל מתרפא
הראש ומתקיים ,וכן כמה רפואות יש
שעושין ברגלים ומתרפא הראש .ובבחינה
זו נקרא הרגל ראש ,והראש רגל[ ,כלומר]
שהוא למטה מהרגל במדריגה זו – אף על
פי שהראש נעלה מהרגליים ,הן מצד מקומו
הגבוה בקומת האדם והן מצד ענינו ,שהרי
בראש נמצאים הכחות הכי נעלים – השכל,
הראיה ,השמיעה ,הדיבור וכו' ,משא"כ
ברגליים שאין בהן כוחות נעלים ,עם כל זה,
יש מעלה ברגליים לגבי הראש שהן מוליכות
את הראש ,וכן גורמות לקיום הראש (מצד
גידי הדם שבהן).
וכך הוא למעלה – באלקות ,שיש מעלה
במדריגות התחתונות לגבי העליונות :על
ידי התכללות המשכות המדרגות כמו
סֹופן
יּל ָתן ְּב ָ
התכללות הדם בגוף' ,נָעּוץ ְּת ִח ָ
תן'' ,אור ישר' שהוא כמו דם
יּל ָ
ְסֹופן ִּב ְת ִח ָ
ו ָ
החיים ההולך לרגל ו'אור חוזר' שהוא כמו
דם החיים החוזר מהרגל' ,אור ישר' נקרא
אור המאיר ונמשך מלמעלה למטה ,כל
מה שלמעלה הוא העליון ,ו'אור חוזר'
הוא אור העולה ונמשך ממטה למעלה,
כל מה שלמטה הוא העליון כשם שכאשר
חוזר דם החיים מהרגל ,הרגל נקראת 'ראש'.
סֹופן' ,ש'סופן' הוא
יּל ָתן ְּב ָ
וזהו 'נָעּוץ ְּת ִח ָ
'תחילתן' ,שבחינת הרגל נקרא ראש.
וכן למעלה – יש מעלה (בענין אחד) במדריגות
התחתונות לגבי העליונות ,כדאיתא 'נעוץ
סופן בתחילתן' ,שבחי' הסוף קשורה עם בחי'
התחילה ,כדוגמת הקשר בין הרגל והראש,
שהרגל היא (בענין אחד) למעלה מן הראש.

m

[ויבאר כיצד ענין זה בא לידי ביטוי בבני ישראל,
בחי' רגל ,ואיך בענין אחד הם בבחי' ראש]:

ַרא
וישראל נקראו 'ראשית' ,וכתיב " ַוּי ְ
אׁשית לֹו" – ביחד עם זה שישראל נק' רגלי
ֵר ִ
ה' ,הם נקראים גם 'ראשית' ,בחי' ראש,
כמבואר לעיל שהרגל קשורה לראש .ועל

וזהו שמצינו במשה ,שבחטא העגל נטלו
ממנו אלף אורות (ובשבת חוזרין ונותנין
אליו במתנה ,וזהו מה שאומרים בתפילת
ִׂש ַמח מ ֶֹׁשה ְּב ַמ ְּתנַת ֶח ְלקֹו') .ועל זה
השבת 'י ְ
רמזו רז"ל (ברכות לב ,א) במה שאמרו על
ָת ִּתי
ּגְדּוּל ְתָךְּ ,כלּום נ ַ
'רד ִמ ָ
פסוק "לְֶך ֵרד" – ֵ
ִׂש ָר ֵאל' .והיינו ,לפי
ּגְדּוּלה ֶא ָּלא ִּב ְׁש ִביל י ְ
ְלָך ָ
שהיו ישראל בבחינת הרגל שלו ,וכמו
"ׁשׁש ֵמאֹות ֶאלֶף
שכתוב (במדבר יא ,כב) ֵ
ַר ְג ִל י ָה ָעם ֲא ֶׁשר ָאנ ִֹכי [משה] ְּב ִק ְרּבֹו",
והם – ישראל היו לו למשה בחינת 'מקיף'
ובחינת 'ראש' ,אף שהם היו לו בבחינת רגל
ודאי – אף שבני ישראל לגבי משה הם בודאי
כרגל לגבי הראש ,מכל מקום מצד התכללות
המדריגות (כמו בדם החיים ,כנ"ל) ,נעוץ סופן
בתחילתן ובני ישראל שייכים לבחי' הראש,
והם למעלה ממשה .ולכן כאשר חטאו ישראל
ניטלו ממשה האורות ,כי הם למעלה ממנו.
וכך הוא בכל ישראל – שיש קשר בין בחי'
הרגל לבחי' הראש שבהם :על ידי שמתקן
מעשיו ,שהם בכח המעשה בעשיה גשמיות
בבחינת רגלים ,נעשה מוחו ולבו (החלקים
העליונים שלהם ,הראש) זכים אלף פעמים
ככה .ומעתה מובן יותר איך על ידי תיקון
מעשינו עושים משכן לה' יתברך.

m

[ועתה יבאר בחי' הדום ,שהוא מגביה את הרגל,
וע"פ זה יבואר הפסוק 'הארץ הדום רגלי']:

והנה ,להיות 'הדום' לבחינת רגל ,שהוא
בחינת כנסת ישראל ,דהיינו ,להגביהה
ולהעלותה ממטה למעלה ,הוא על ידי
בחינת 'הארץ' – הארץ היא ההדום המגביה
את בחי' הרגל ,כנסת ישראל ,שהם מצות
מעשיות ,וכללותן היא הצדקה – כי בגמרא
הצדקה נקראת בשם 'מצוה' סתם (וכמבואר
הטעם הפנימי לזה בתניא פרק לז).
וזהו 'הארץ הדום רגלי' – המצוות המעשיות
הנקראות 'ארץ' ,הן בחי' הדום לרגלי ה' ,הם
בני ישראל ,כי המצוות מגביהות ומעלות את
ישראל.

m

[ויבאר ענין הגבהה ע"י ההדום ,המצוות]:

רֹומם ּגֹוי"' ,תרומם'
"צ ָד ָקה ְּת ֵ
ועל זה נאמר ְ
ממטה למעלה – המצוות פועלות הגבהה
והרמה.
והגבהה והעלאה זו בבני ישראל היא
בבחינת 'גוי' ,שהם אותיות ג' ו' י' .דהיינו –
יבאר משמעות כל אות במילת 'גוי' ,ותחילה
יבאר ענין האות ג' :העלאת המדות שנחלקין

דרך כלל לג' בחינות – חסד ,דין ,רחמים

נחלקות לג' דרגות) .וענין האות י' :והתעלותן
היא לבחינת יו"ד ,שהיא בחינת החכמה
– כי ענין החכמה הוא נקודת ההשכלה קודם
התפתחותה והתרחבותה ,ועל זה רומזת צורת
אות י' ,שהיא נקודה קטנה .וענין האות ו :על
ידי הוא"ו – שצורתה קו הנמשך מלמעלה
למטה ,שהוא הממשיך ומחבר המחשבה
כו' והשכל עם המדות.

ככה ממש [ע"י קיום המצוות] נעשה למטה
בנפש האדם העלאת המדות בשכלו
ובינתו – 'תרומם גוי' ,שבחי' הג' מדות (אות ג')
מתעלות ע"י ההמשכה אלקית הנמשכת ע"י
המצוות (אות ו') לבחי' השכל (אות י') .והמעלה
שבהתכללות המדות בשכל :כי כשהמדות

נפרדות מהשכל הם נחשבות לדבר בפני
עצמו – בבחי' ישות ומציאות ,ולכן יש לך
אדם שמתעורר לבו בשעת התפלה וכיוצא
בה ,שאז היא שעת 'גדלות ה מ ו ח י ן ' ,ואחר
כך חולפת ועוברת האהבה ,ופונה לדרכו –
לתאוות גשמיות ,מהיפך להיפך באין מבין
כי הם שני הפכים .והיינו – הטעם לשינוי
גדול זה בין התפילה ולאחרי התפילה הוא,
מפני שהמדות נפרדים מהשכל – וכאשר הן
נפרדות מן השכל ,יכולות להתבטל .מה שאין
כן בהתכללותן כו' בשכל ,והרי אז הוא
עילוי המדות ביתר שאת ,שנעשו בחינת
מוחין – ואז אין האהבה עוברת אחרי התפילה
אלא משפיעה על הנהגת האדם במשך היום.
ונמצא אשר לא רק שעל ידי מעשים טובים
גשמיים – "הארץ" – משפיעים על מצב הראש,
אלא גם המידות מתחזקות ונעשות יציבות,
כתוצאה מזה שהן קשורות בשכל.

ַפ ְׁשָך" ,דהיינו ,בכל כחות הנפש,
"ּב ָכל נ ְ
וזהו ְ
אפילו בבחינת רגל ,שגם בחינת הרגל
תרום ותגביה – היינו לאהוב את ה' בכל
כוחות הנפש ,גם הכחות הנמוכים ביותר ,בחי'
הרגל ,ולרומם ולהגבי' גם אותם ,וזה נעשה
ע"י ההמשכה האלקית המאירה באדם על ידי
קיום המצוות.

m

לסיכום' :השמים כסאי' – התורה שנק' שמים היא
הכסא של הקב"ה ,כי בה נשפלים רצונו וחכמתו
ית' גם בדברים גשמיים' .והארץ הדום רגלי' – ע"י
מצוות מעשיות (הארץ) מגביהים ומעלים (הדום)
את בחי' הרגל ,כנסת ישראל .ובפרטיות ,מגביהים
את המידות שהתעוררו בתפילה שיתכללו בשכל ולא
יתבטלו במשך היום.
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והנה ,זהו דרך כלל שנקראים 'שמים' ו'ארץ' תורה ומצות .ודרך פרט ,בתורה עצמה,
ֵח ְכ ָמה נ ְַפקָת' .ו'ארץ' נקרא
ְיתא מ ָ
'שמים' – זו תורה שבכתב' ,שמים' – שם מים ,ד'אֹו ַרי ָ
ָצ ָתה כו''.
ָּמה נ ְִקרָא ְׁש ָמּה ֶארֶץ? ֶׁשר ְ
תורה שבעל פה ,כי 'ארץ' מלשון רצון ,כמאמר רז"ל' :ל ָ
ו'ארץ' – אותיות א' רץ כו'.
והענין :כי תורה שבעל פה היא השגת תכלית הרצון ,לידע איך ומה ,כגון 'סּוּכָה ֶׁש ִהיא
ָבֹוּה כו'' ,שאין זה מבואר בתורה שבכתב ,ותורה שבכתב היא רק בחינת אותיות ,להיות
ג ַ
כדמותן בצלמן ,שהן שמותיו של הקב"ה .ולכן ,נקרא 'קורא בתורה' ,כמו שקורא בשם.
והיינו ,מלמעלה למטה .אבל תורה שבעל פה עיקרה ממטה למעלה ,על ידי השגת הרצון
בנפש ,תכלל הנפש במקורה למעלה.
ושלשה נקראו 'ארץ' – כנסת ישראל ,ותורה שבעל פה ,ומצות ,וכולן נרמזין במקרא אחד
"ארֶץ ֶארֶץ ָארֶץ ִׁש ְמ ִעי ְּדבַר ה'".
ֶ
אך" ,אֵי זֶה ַביִת כו'" .כי הכסא והשרפרף אין דרכן להעמידן בחוץ ,אלא בתוך הבית.
"ּבכָל ְמאֹדֶָך" ,שהוא בבחינת 'מקיף' כמו על דרך משל בית ,שהוא
ובחינת 'בית' ,היינוְ ,
מקיף את האדם בגגו ובקירותיו.
ובית זה הוא 'בית תפלה' ,שעל ידי התפלה – ח"י פעמים 'ּבָרּוְך ַא ָּתה כו'' – היא המשכת
ִׁש ָמתֹו ֵאלָיו יֶאֱס ֹף' כנ"ל) ,שהם
מקיפין מבחינת 'סובב כל עלמין' (והיא בחינת 'רּוחֹו ְונ ְ
נמשכין על ידי כריעות והשתחויות באבות (ובהודאה תחלה וסוף ,שהם בחינת ביטול
יסא בֵיּה ְּכלָל'
ֲׁשבָה ְּת ִפ ָ
והענין :כי אי אפשר להיות גילוי אור אין סוף ברוך הוא – ד'לֵית ַמח ָ
ו'לַאו ִמּכָל ִמּדֹות וכו' ' – בבחינת פנימיות הלב ,רק מעט מזעיר הארה בעלמא ,ואפילו
ֲׁשבָה כו' ' רק בבחינת 'מקיף' ו'סובב' לבד
גילוי במוח והשגה 'לֵית ַמח ָ
ְאת ּכָל ֵאּלֶה י ִָדי
ועל זה נאמר "וְאֶל זֶה ַא ִּביט" ,שרומז על בחינת תפלה .ופירוש הפסוק "ו ֶ
ָׂש ָתה" ,בחינת עשיה ,היינו ,מעשה המצות.
עָ
"ַוּי ְִהיּו כָל ֵאּלֶה ְנאֻם ה'" – היא בחינת תורה שבעל פה ,שהיא 'נאום' ו'דבר ה'' ,בחינת
דיבור .מה-שאין-כן 'אֶל זֶה ַא ִּביט' הוא בחינת תפלה'ַ ,א ִּביט' הוא בחינת הבטה ,היא
הסתכלות ,בבחינת 'עֵיַניְִך יֹונִים' ,שהיא בחינת המחשבה לבד ,והיא היא בחינת 'מקיף'
ו'סובב' ,כמו על-דרך-משל מחשבה ,שמקפת מחשבתו את הדבר שחושב עליו ,וכן הראיה
והסתכלות כו' .מה-שאין-כן דיבור ומעשה הם פנימיים כו'.
רּוח' – בחינת ביטול ,ד'לֵית לֵיּה ִמּג ְַרמֵיּה ְּכלּום' ,אפילו תורה
ו'הבטה' זו היא 'אֶל ָענִי ּו ְנכֵה ַ
ומצות ,לפי שהמשכה זו אי-אפשר להשיג על ידי התורה ומצות ,שהם פנימיים ,רק על
ידי ביטול בתפלה וכריעות והשתחואות ,כמשל המלך שכורעים ומשתחוים לו מפני שאי-
אפשר להתקרב אליו מגודל מעלתו ,אזי ממילא נמשך אליו בחינה זו .וזהו 'ּבָרּוְך ַא ָּתה',
כלומר ,ברוך מעצמך ומאליך.
והנה ,בבחינה זו של המשכת המקיף כתיב "ֹלא ִה ִּביט ָאוֶן ְּביַעֲק ֹב" .שבבחינת הפנימיות
כתיב "ּבֹוחֵן ִלּבֹות ְּוכלָיֹות" ,דהיינו ,להבחין התשוקה המורגשת אם הוא מקרב איש ולב
ֱֹלהיו ִעּמֹו",
עמוק באמת לאמיתו ,מה-שאין-כן בבחינת 'מקיף' "ֹלא ִה ִּביט ָאוֶן וגו'" ,רק "ה' א ָ
שנמשך מאליו תמיד.
____ ____ 
ֱֹלקים
ֵאׁשית ָּברָא א ִ
"ּבר ִ
"כִ ּי כַ ֲא ֶשׁר ַה ָשּ ַׁמיִ ם ַה ֲח ָד ִשׁים וְ ָה ָא ֶרץ ַה ֲח ָד ָשׁה וגו'" .הנה ,כתיב ְ
ֵאׁשית' – בשביל ישראל שנקראו 'ראשית'.
אֵת ַה ָּׁש ַמיִם וְאֵת ָה ָארֶץ" ,ואמרו רז"לּ'ְ :בר ִ
וגם אמרו :בשביל התורה שנקראת 'ראשית' .ואם כן ,כיון ששמים וארץ נבראו בשביל
בתורה ובעבודת ישראל ,שבהן ועל
בחינות שמים
תורה וישראל ,מוכרח לומר שיש
וארץDaily
Chassidus
Study
ידן יתקיימו שמים וארץ הגשמיים.
והענין הוא :כי הנה ,אמרו רז"ל :למה נקראת שמה 'ארץ'? שרצתה לעשות רצון קונה.
"בכָה ָארּוץ ּגְדּוד" ,שהוא
פירוש 'שרצתה' ,היינו ,לשון 'רץ' ,וגם לשון 'רצון' .וכמו שכתוב ְ
גם כן לשון 'רץ' ,וגם יש בו גם כן ענין 'רצון' ,וכמו שיתבאר.
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ביאור למיגרס

The Week of

Parshas shemos

"ה ָּׁש ַמ ִים ִּכ ְס ִאי ְו ָה ָא ֶרץ ֲהדֹום ַר ְג ָליֵ ,אי זֶה ַב ִית
כתיבַ :
ָדי
נּוח ִתיְ .ו ֶאת ָּכל ֵא ֶּלה י ִ
א ֶׁשר ִּת ְבנּו ִלי ְו ֵאי זֶה ָמקֹום ְמ ָ
ֲ
ָע ָׂש ָתה ,ו ִַּי ְהיּו ָכל ֵא ֶּלהְ ,נ ֻאם ה'ְ ,ו ֶאל זֶה ַא ִּביטֶ ,אל ָע ִני
רּוח ְו ָח ֵרד ַעל ְּד ָב ִרי" (ישעיה סו ,א–ב) .ונתבאר
ּונ ֵכה ַ
ְ
לעיל' :השמים כסאי' – התורה שנקראת 'שמים' היא
הכסא של הקב"ה ,כי על ידי התורה ,רצונו וחכמתו
של הקב"ה מתגלים גם בדברים הגשמיים שבהם
התורה מדברת' .והארץ הדום רגלי' – ע"י מצוות
מעשיות ('ארץ') מגביהים את בחי' הרגל ,היינו כנסת
ישראל .ובפרטיות ,מגביהים את המידות שהתעוררו
בתפילה אל השכל ,שלא יתבטלו במשך היום.

והנה ,זהו דרך כלל שנקראים 'שמים' ו'ארץ'
תורה ומצות .עד כאן הוסבר באופן כללי
ש'שמים' קאי על התורה ,ו'ארץ' על המצוות.
וכעת יבאר את בחינות 'שמים' ו'ארץ' בתורה
עצמה.

ודרך פרט ,בתורה עצמה' ,שמים' – זו תורה
שבכתב[ ,כי' ]:שמים' – (המורכבים משתי
ַפ ָקת'
ְיתא ֵמ ָח ְכ ָמה נ ְ
ד'אֹורי ָ
ַ
המילים) שם מים,
– 'מים' קאי על בחי' חכמה ,ו'שם' ,למעלה ,יש
מים עליונים ,היינו התורה שבכתב שנמשכת
מחכמה .ו'ארץ' נקרא תורה שבעל פה ,כי
'ארץ' מלשון רצון ,כמאמר רז"ל (ב"ר ה ,ז):
[ל ֲעׂשֹות
תה כו' ַ
ָ'ל ָּמה נ ְִק ָרא ְׁש ָמּה ֶא ֶרץ? ֶׁש ָר ְצ ָ
ְרצֹון קֹונָּה]' .ו'ארץ' – אותיות א' רץ כו'.
בתורה שבכתב כתובות המצוות שהן רצון
ה' ,ובתורה שבעל פה מוסבר כיצד לקיים את
המצוות.
והענין – לבאר את הקשר של תורה שבעל פה
לרצון וריצה :כי תורה שבעל פה היא השגת
תכלית הרצון ,לידע איך ומה – איך לעשות
ָבֹוּה
'סּוּכה ֶׁש ִהיא ג ַ
את הרצון ומהו הרצון ,כגון ָ
סּולה]' ,שאין זה
[ל ַמ ְע ָלה ֵמ ֶע ְׂש ִרים ַא ָּמה ְּפ ָ
כו' ְ
מבואר בתורה שבכתב – אלא כתוב "בסוכות
תשבו שבעת ימים" בלי פרטי ההלכות ,ותורה
שבכתב היא רק בחינת אותיות ,להיות
כדמותן בצלמן ,שהן שמותיו של הקב"ה
(רמב"ן עה"ת בהקדמה) .ולכן ,הלומד תורה
נקרא [בגמרא] 'ק ו ר א בתורה' ,כמו שקורא
[אדם] בשם .והיינו ,מלמעלה למטה – הלומד
תורה שבכתב הוא על דרך אדם הקורא
לחבירו בשמו שיבוא אליו ,כי אותיות התורה
הן שמותיו של הקב"ה ,ועל ידי הלימוד הוא
כקורא לה' שיהא נמשך מלמעלה (–השמים)
למטה .אבל תורה שבעל פה עיקרה ממטה
למעלה[ ,כלומר ]:על ידי השגת הרצון [של
ה'] בנפש ,תכלל הנפש במקורה למעלה –
היינו ,שהאדם צריך להשתדל להשיג את דברי
התורה ואת רצון ה' בעצמו ,ועל ידי זה מתעלה
ומתקרב אל ה' מלמטה (–הארץ) למעלה.

ושלשה נקראו 'ארץ' – כנסת ישראל ,ותורה
שבעל פה ,ומצות ,וכולן נרמזין במקרא
א ֶרץ ִׁש ְמ ִעי ְּד ַבר ה'" (ירמי'
"א ֶרץ ֶא ֶרץ ָ
אחד ֶ
כב ,כט) – שנאמר בו ג' פעמים 'ארץ' ,כמבואר
לעיל שגם מצוות וכנסת ישראל הם בחי' 'ארץ',
'הארץ הדום רגלי'.
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וכעת יבאר את המשך הפסוק:

"אי זֶה ַביִת כו'
אךֵ ,
נּוח ִתי]" .כי הכסא והשרפרף אין
ָמקֹום ְמ ָ
דרכן להעמידן בחוץ ,אלא בתוך הבית.
"ּב ָכל ְמאֹדֶָך"
ובחינת 'בית' ברוחניות ,היינוְ ,
– ו'מאד' פירושו בלי גבול ,שהוא בבחינת
'מקיף' – הבית ,המקיף על האדם מבחוץ ,רומז
לדרגות שלמעלה מהגבלות הגוף כמו על
דרך משל בית ,שהוא מקיף את האדם בגגו
ובקירותיו.
ׁשר ִּת ְבנּו ִלי ְו ֵאי זֶה
[א ֶ
ֲ

[ומבאר כיצד ממשיכים את בחינת 'בית']:
ובית זה הוא 'בית תפלה' ,המשכת אלקות
שלמעלה מההגבלות נעשית על ידי תפילה

ְאת ָּכל ֵאּלֶה י ִָדי ָע ָׂש ָתה",
ופירוש הפסוק "ו ֶ
בחינת עשיה ,היינו ,מעשה המצות – השייך
לבחי' כח העשיה דלמעלה.

נְאם ה'" – היא בחינת תורה
" ַוּי ְִהיּו ָכל ֵאּלֶה ֻ
שבעל פה ,שהיא 'נאום' ו'דבר ה'' ,בחינת
דיבור – כי תורה שבעל פה שייכת לכח הדיבור
'אל זֶה ַא ִּביט' הוא
שלמעלה .מה–שאין–כן ֶ
'א ִּביט' הוא בחינת
בחינת תפלה[ ,כי] ַ
'עי ַניְִך יֹונִים'
הבטה ,היא הסתכלות ,בבחינת ֵ
– התבוננות עמוקה עד שכביכול רואה גדולת
ה' בעיני שכלו ,שהיא בחינת המחשבה לבד,

שעל ידי התפלה – ח"י פעמים ָ'ּברּוְך ַא ָּתה
כו'' [בתפילת שמונה עשרה] – היא המשכת
[אורות] מקיפין מבחינת 'סובב כל עלמין'

והיא היא בחינת 'מקיף' ו'סובב' ,כמו על–
דרך–משל מחשבה ,שמקפת מחשבתו את
הדבר שחושב עליו ,וכן הראיה והסתכלות
כו' – שהראיה מקיפה את הדבר שרואה .מה–
שאין–כן דיבור ומעשה הם פנימיים כו' – כי

– ברכה פירושה המשכה (כלשון המשנה
'המבריך' את הגפן ,היינו ממשיך ומושך את
האילן מלמעלה למטה) ,ו'ברוך אתה' הוא
המשכת בחי' 'אתה' ,אור אין סוף ב"ה עצמו

הדיבור נכנס לאוזני השומע בפנימיות והוא
מבין וקולט את הדברים .וכן במעשה ,כח
המעשה של האדם נכנס במלאכה שעושה
באופן פנימי.

ֶאסֹף' כנ"ל
ִׁש ָמתֹו ֵאליָו י ֱ
(והיא בחינת 'רּוחֹו ְונ ְ

נמצא ,שתורה ומצוות שייכים לאור הפנימי
של ה' ,אור מוגבל ,בחי' דיבור ומעשה ,ואילו
עבודת התפילה ,שעניינה ביטול ,קשורה
לאור המקיף ,אור בלי גבול ,בחינת מחשבה.

– נתבאר לעיל שתחילת הכתוב "אם ישים
אליו לבו" קאי על התעוררות האדם באהבת
ה' ,וכאשר האדם יתעורר באהבת ה' ,יקויים בו
המשך הכתוב "רוחו ונשמתו [של הקב"ה] אליו
יאסוף" ,שיומשך עליו אור המקיף ,הנמשך רק
על ידי הקדמת התעוררות אהבת ה') ,שהם

נמשכין על ידי כריעות והשתחויות באבות
(ברכה ראשונה של תפילת שמונה עשרה)
ובהודאה (ברכת 'מודים' ,ובשתי ברכות אלו)
תחלה וסוף צריכים לכרוע ,שהם בחינת
ביטול – המשכת אורות מקיפין אלו היא על
ידי ביטול ,כי הכלי לאור אין סוף ב"ה הוא
הביטול ,על דרך 'כלי ריקן מחזיק' ,והכריעה
וההשתחוואה (שמכופף את קומתו) היא ענין
הביטול.
והענין – הטעם שאורות אלו נמשכים בבחי'
מקיף לבד :כי אי אפשר להיות גילוי אור
יסא
אין סוף ברוך הוא – ד'לֵית ַמ ֲח ָׁש ָבה ְּת ִפ ָ
[איהּו ְּכ ָלל]'
ו'לאו ִמ ָּכל ִמּדֹות וכו' ִ
ֵביּה ְּכ ָלל' ַ
– בבחינת פנימיות הלב[ ,אלא] רק מעט
מזעיר הארה בעלמא – רק אור מצומצם
יכול להתגלות בנבראים באופן פנימי ,ואפילו
גילוי במוח והשגה [הרי] 'לֵית ַמ ֲח ָׁש ָבה כו'
יסא ֵביּה]' – גם המחשבה והשכל אינם
[ּת ִפ ָ
ְ
יכולים לתפוס גילוי זה ,רק בבחינת 'מקיף'
ו'סובב' לבד – הגילוי מאור אין סוף ב"ה עצמו
הוא רק בבחי' מקיף ,כי הוא למעלה מהכלים
המוגבלים של הנבראים.
וזהו בחי' 'בית' בפסוק 'איזה בית אשר תבנו לי',
היינו המשכת אור מקיף ע"י הביטול בתפילת
שמונה עשרה.

ְאל זֶה ַא ִּביט" ,שרומז על
ועל זה נאמר "ו ֶ
בחינת תפלה – כפי שיבאר בסמוך.

'אל
ו'הבטה' זו [– המשכת אור המקיף] היא ֶ
רּוח' – בחינת ביטול ,ד'לֵית לֵיּה
ָענִי ּונְכֵה ַ
ַר ֵמיּה ְּכלּום' ,אפילו תורה ומצות ,לפי
ִמּג ְ
שהמשכה זו [של אור אין סוף ב"ה עצמו]
אי–אפשר להשיג על ידי התורה ומצות,
שהם פנימיים ,רק על ידי ביטול בתפלה
וכריעות והשתחואות ,כמשל המלך
שכורעים ומשתחוים לו מפני שאי–אפשר
להתקרב אליו מגודל מעלתו – ו'אל זה אביט
אל עני ונכה רוח' ,היינו שהמשכת אור המקיף
היא דווקא אל מי שהוא בבחי' עני ונכה רוח,
בביטול מוחלט שע"י התפילה ,ולא ע"י תורה
ומצוות ששייכים לאור הפנימי ,כנ"ל.
אזי ממילא נמשך אליו בחינה זו – כאשר
הוא בביטול ,ממילא נמשך עליו האור מקיף,
אך עבודתו לא יכולה לפעול המשכה זו ,כי
היא למעלה ממנה ,ורק כאשר נעשה כלי ריקן
ויש מקום לאורו ית' להתגלות ,נמשך עליו
בחינה זו ממילא .וזהו ָ'ּברּוְך ַא ָּתה' ,כלומר,
ברוך מעצמך ומאליך – אתה ה' ברוך ונמשך
(במקום שיש ביטול) מעצמך ,ואין אנו פועלים
המשכה זו בכוחות שלנו.

והנה ,בבחינה זו של המשכת המקיף כתיב
ַעקֹב".
(במדבר כג ,כא) "ֹלא ִה ִּביט ָאוֶן ְּבי ֲ
"ּבֹוחן
שבבחינת הפנימיות כתיב (תהלים ז ,י) ֵ
ּוכ ָליֹות" ,דהיינו ,להבחין התשוקה
ִלּבֹות ְ
המורגשת אם הוא מקרב איש ולב עמוק
באמת לאמיתו ,מה–שאין–כן בבחינת
ֹלהיו
'מקיף' "ֹלא ִה ִּביט ָאוֶן וגו'" ,רק "ה' ֱא ָ
ִעּמֹו" ,שנמשך מאליו תמיד – כאשר עובדים
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את ה' בכוחות הפנימיים ,שכל ומידות ,אזי
'בוחן לבות וכליות' ,הקב"ה בוחן ובודק האם
האדם ראוי להמשכת והשראת אלקות ,וגם
אם יומשך אור ,יהיה אור מוגבל לפי ערך
עבודתו .מה שאין כן בעבודת ה' בבחי' המקיף,
בביטול – 'לא הביט און ביעקב' אין הקב"ה
בוחן את טיב עבודתו ,אלא (כהמשך הכתוב)
'ה' אלקיו עמו' ,אור אין סוף ב"ה הוא עמו,
ונמשך אל האדם ממילא תמיד ,כי אור מקיף
הוא לא לפי ערך העבודה.

m

לסיכום :כדי שהמלך עצמו ישב על כסאו ,לא
מספיק לעשות את הכסא של הקב"ה על ידי לימוד
תורה או רק את ההדום על ידי מעשה המצות ,אלא
צריך גם לעשות 'בית' על ידי התפילה ,ואז ה'עצם'
של המלך 'מתיישב' גם בשמים ובארץ החיצונים
הגשמיים.


ְה ָא ֶרץ
"כי ַכ ֲא ֶׁשר ַה ָּׁש ַמיִם ַה ֲח ָד ִׁשים ו ָ
ִּ
ׂה ע ְֹמ ִדים
ֹש
א ִני ע ֶ
שר ֲ
ׁ
[א ֶ
שה וגו' ֲ
ַה ֲח ָד ָׁ
ש ְמ ֶכם]" (ישעי'
ׁ
ַר ֲע ֶכם ְו ִ
ַעמֹד ז ְ
ְל ָפנַי ְנ ֻאם ה׳ ֵּכן י ֲ
סו ,כב) – פירוש הכתוב לפי פשוטו הוא
שלעתיד לבוא הקב"ה יברא שמים חדשים
וארץ חדשה ,והם יעמדו לעולם ולא יכלו
עוד כהראשונים ,וכן יתקיים לעולם זרעכם
ושמכם ,כי לא ימחה שם ישראל עד עולם
(מצו"ד).

m

וכדי להבין את הפירוש הפנימי של הכתוב יש
להקדים.

ֹלקים ֵאת
אׁשית ָּב ָרא ֱא ִ
"ּב ֵר ִ
הנה ,כתיב ְ
אׁשית'
ְאת ָה ָא ֶרץ" ,ואמרו רז"לּ'ְ :ב ֵר ִ
ַה ָּׁש ַמיִם ו ֵ
– בשביל ישראל שנקראו 'ראשית' – כמ"ש
"קדש ישראל לה' ראשית תבואתה" .וגם
אמרו :בשביל התורה שנקראת 'ראשית'
– כמ"ש "ה' קנני ראשית דרכו" .ואם כן,
כיון ששמים וארץ נבראו בשביל תורה
וישראל ,מוכרח לומר שיש בחינות שמים
וארץ בתורה ובעבודת ישראל ,שבהן ועל
ידן יתקיימו שמים וארץ הגשמיים.
והענין הוא – לבאר מהות בחינות שמים וארץ
כפי שהן בתורה ובעבודת ישראל ,יתחיל

בביאור עניינה של 'ארץ' :כי הנה ,אמרו
רז"ל :למה נקראת שמה 'ארץ'? שרצתה
לעשות רצון קונה .פירוש 'שרצתה' ,היינו,
לשון 'רץ' ,וגם לשון 'רצון' .וכמו שכתוב
"ב ָכה ָארּוץ ּגְדּוד" ,שהוא
(שמואל–ב כב ,ל) ְ
גם כן לשון 'רץ' ,וגם יש בו גם כן ענין
'רצון' ,וכמו שיתבאר.

•
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ְה ַחּיֹות רָצֹוא וָׁשֹוב" ,בחינת 'רָצֹוא' זה הוא ענין תשוקה בלב לדבקה
והענין :דהנה ,כתיב "ו ַ
בו יתברך ,והוא גם כן לשון 'מרוצה' ,כמו הרץ ממקומו להלאה,כך הוא ענין תשוקה זו
של החיות להיות יוצאים ועולים ממקומם וליבטל וליכלל באין סוף ברוך הוא ,וכעין מה
עֹומ ִדים ִמ ַּמעַל לֹו" ,ופירושו ,ממעל לשכינתא .והיינו ,שתשוקתם להכלל
ָפים ְ
"ׂשר ִ
שכתוב ְ
שם כו' .וכן בחינת כללות נשמות ישראל במקורן ושרשן ,יש בהן בחינת 'רָצֹוא' ברצון
ָתְך" והיינו ,מפני
יׁשְך ְּתׁשּוק ֵ
ותשוקה לדבקה בו באין סוף ברוך הוא ,וכמו שכתוב "וְאֶל ִא ֵ
השגתה בהיותה בבחינת 'ארץ' ,שהיא בחינת המדרגה התחתונה ,להיות 'עַם' ודבר נפרד
כו' .וכן הוא גם כן בנפש האדם למטה המשכלת ומתבוננת ב'ה' אחד' ,איך שהוא יתברך
ְ'מ ַחּדֵׁש ְּבטּובֹו כו'' ,ומהווה כל העולמות מאין ליש ממש ,אשר על כן הוא גם כן בחינת
ו"ל ַא ֲהבָה ֶאת ה' ִּכי הּוא ַחּיֶיָך".
'ארץ' ,בבחינת 'רָצֹוא' ורצון לדבקה בו יתברך ְ
והנה ,בחינת ה'רָצֹוא' הזה הוא בקריאת שמע ובחינת ה'ׁשֹוב' הוא בתפלת שמונה עשרה
ובתלמוד תורה ,שהוא בחינת גילוי אלקות מלמעלה למטה ,כנודע .ופסוקי דזמרה שקודם
"רֹוממֹות אֵל ִּבגְרֹונָם" ,ועל ידי
קריאת שמע ,היינוְ ,ל ַסּפֵר בשבחו של מקום ,כמו שכתוב ְ
ָמה כו'" ,דהיינו ,לקרוע ַה ָּמ ָס ִכים המבדילים גילוי
"חרֶב ִּפ ִיפּיֹות"ַ " ,לעֲׂשֹות ְנק ָ
זה נעשה כמו ֶ
אלקות .וכל זה הכנה בלבד לשמונה עשרה ,כי בשמונה עשרה הוא המשכת גילוי אלקות
באמרו 'ּבָרּוְך ַא ָּתה הוי"ה אֱֹלקֵינּו' ,שהוא בחינת גילוי 'סובב כל עלמין' ב'ממלא כל עלמין'.
אך ,כדי שיבא לזה צריך הוא לסדר שבחו של מקום תחלה בפסוקי דזמרה ,כמו ב'ּבָרּוְך
ְהיָה ָהעֹולָם' (כי עם היות שהנפש האלקית היא בחינת 'ארץ' ,שהוא בחינת 'רָצֹוא'
ֶׁש ָא ַמר ו ָ
אך ,היינו מצד שורשה יש בה בחינת השתוקקות תמיד לדבקה בו יתברך ,אבל בירידתה
למטה להתלבש בגוף ונפש הבהמית ,אשר הן מסתירים על אורה כו' וממשיכים אותה
ַדרּות אופל עניני עולם הזה ,ואז נסתר ונעלם בה התשוקה וה'רָצֹוא'
אחריהםְ ,ל ִה ָמ ֵשך בק ְ
ו"ּכ ֶׁשּזֶה קָם כו'" .ואי לזאת ,כדי שתוכל לבוא
ֱמץ"ְ ,
ש"לאֹום ִמ ְלאֹום יֶא ָ
לאלקות .כנודעְ ,
לבחינת ה'רָצֹוא' בשעת קריאת שמע צריכה הכנה רבה לזה ,והוא ענין פסוקי דזמרה
בסידור שבחו של מקום כו'.
והכל הכנה לבחינת ה'ׁשֹוב' דשמונה עשרה ,כי גם ה'רָצֹוא' הוא בשביל להיות 'ׁשֹוב',
כנודע .כמו שהלוים היו טפלים לכהנים כו' .וגם דרך פרט פסוקי דזמרה הוא הכנה לשמונה
עשרה גם כן ,שהוא המשכה וגילוי למטה ,שמתחלה צריך לקרוע המסכים המבדילים על
ידי פסוקי דזמרה בכדי שיוכל להיות הגילוי למטה) .איך שבדיבור אחד בלבד נתהוו שמים
ָמים' ,וב'ברוך
'מלְֶך י ִָחיד חֵי ָהעֹול ִ
וארץ וכל צבאם כו' .וכמו שמסיים בברכה זו ב'ישתבח'ֶ :
ָמים ֶמלְֶך' ,פירוש שהוא יתברך הוא 'יחיד' ומיוחד
שאמר' אומרים גם כן' :י ִָחיד חֵי ָהעֹול ִ
כמו קודם בריאת העולם ,ו'חי העולמים' הוא רק מבחינת 'מלך' ,שבחינת מלוכה היא
רק הארה בלבד ממנו יתברך ,שהארה זו נמשכת ממנו יתברך להיות חיות כל העולמות
עליונים ותחתונים .ונודע ,שיש ריבוי עולמות למעלה עד אין קץ ולמטה עד אין תכלית.
וזהו פירוש 'ּבָרּוְך ֵׁשם ְּכבֹוד ַמ ְלכּותֹו ְלעֹולָם וָעֶד' ,כי 'ועד' אין לו הפסק .והיינו ,שבחינת
'כבוד מלכותו' נמשך להחיות עולמות ונבראים אין קץ ,וכמו שכתוב " ֲהיֵׁש ִמ ְסּפָר ִלגְדּודָיו
ָמֹוהי יְקּומּון" ,וזהו מספר גדוד אחד כו'.
ְׁש ְּמׁשּונֵיּה ,ו ְִרּבֹו ִר ְבבָן ָקד ִ
"אלֶף ַא ְל ִפין י ַ
כו'" ,וכתיב ֶ
ועם כל הריבוי הזה ,מכל מקום ,כולם נמשכים רק מבחינת 'מלך' ,שהוא בחינת שם לבד,
כמאמר ְ'ל ַמעַן ְׁשמֹו ְּב ַא ֲהבָה – ֶמלְֶך' כו' .והוא בחינת 'ממלא כל עלמין'.
ְא ַה ְב ָּת אֵת ה' אֱֹלקֶיָך" ,פירוש 'אֵת
ומזה נולדה בחינת התפעלות האהבה בלבבו באמרו "ו ָ
"ׁש ַמע י ְִׂשרָאֵל ה' אֱֹלהֵינּו כו' " ,והוא מה שמעלה
ה' אֱֹלקֶיָך' ,היינו ,כמו שנתבאר לעיל ְ
ֵרבָנּו לשמו הגדול ,שהוא בחינת 'סובב כל עלמין'
יתירה נודעת לנו מכל גדודי מעלה ,שק ְ
ועצמיות אלקותו יתברך ,הוא בחינת 'יחיד' שלמעלה מעלה מבחינת 'חי העולמים' ,שהוא
ָתי
"א ַחת ִהיא יֹונ ִ
רק מבחינת 'מלך' כו' .וזהו שנקראת כנסת ישראל 'אחת' ,כמו שכתוב ַ
"א ַחת ִהיא
כו'" ,שהיא מקבלת מבחינת 'ה' אחד' ממש .והיינו ,על ידי שתהיה בבחינת ַ
ְל ִא ָּמּה" ,להיות שעל ידי ההתבוננות תבוא לבחינת 'אחת' ,להיות לה רק רצון אחד לדבקה
בו יתברך ,והוא בחינת 'רָצֹוא' הנ"ל לבחינת 'סובב כל עלמין' ,לדבקה בעצמות אלקות,
ַּׁש ָמיִם כו'" .וזהו ענין 'ואהבת' שבקריאת שמע.
"מי ִלי ב ָ
וכמאמר ִ
 English synopsis on page 24 
*Torah Or is published by Kehot
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בשיעור הקודם התחלנו את מאמר דיבור המתחיל
'כי כאשר השמים החדשים' וגו' ,ונתבאר שיש בחי'
"שמים" ובחי' "ארץ" בתורה ובעבודת בני ישראל,
והתחיל לבאר את בחי' "ארץ" בעבודת ה' – ארץ
מלשון רצון ומרוצה.

והענין – ביאור הקשר בין רצון וריצה :דהנה,
ְה ַחּיֹות ָרצֹוא וָׁשֹוב" –
כתיב (יחזקאל א ,יד) "ו ַ
על המלאכים העליונים (הנקראים בשם 'חיות
הקודש') נאמר 'והחיות רצוא ושוב' .כלומר,
המלאכים נמצאים תמיד בשתי תנועות אלו
של 'רצוא' ו'שוב' ,כפי שהולך ומבאר ,בחינת
ָ'רצֹוא' זה הוא ענין תשוקה [רצון] בלב

לדבקה בו יתברך ,והוא גם כן לשון 'מרוצה',
כמו הרץ ממקומו להלאה ,והנמצא בתנועה
של רצוא ותשוקה ,דומה למי שרץ ממקומו
(ומצבו) להתקדם הלאה ולהתעלות ,כך הוא

ענין תשוקה זו של החיות להיות יוצאים
ועולים ממקומם וליבטל וליכלל באין
סוף ברוך הוא ,ה'רצוא' שלהם הוא הרצון
לרוץ ממקומם ולהתכלל באין סוף ,וכעין
עֹומ ִדים
"ׂש ָר ִפים ְ
מה שכתוב (ישעי' ו ,ב) ְ
ִמ ַּמ ַעל לֹו" ,ופירושו ,ממעל לשכינתא .והיינו,
שתשוקתם להכלל שם כו' – מאחר שרצונם
להגיע לשם ,הרי זה כאילו הם שם ,כידוע
ד"במקום של רצונו של אדם ,שם הוא נמצא".

וכן בחינת כללות נשמות ישראל במקורן
ושרשן ,יש בהן בחינת ָ'רצֹוא' ברצון
ותשוקה לדבקה בו באין סוף ברוך הוא,
יׁשְך
ְאל ִא ֵ
וכמו שכתוב (בראשית ג ,טז) "ו ֶ
תְך" – תשוקת האשה ,כנסת ישראל ,היא
ׁשּוק ֵ
ְּת ָ
אל האיש ,הקב"ה [והטעם לתשוקה זו ]:והיינו,
מפני השגתה בהיותה בבחינת 'ארץ' ,שהיא
'עם' ודבר
בחינת המדרגה התחתונה ,להיות ַ
נפרד כו' – מאחר שמשגת שהיא נמצאת למטה
בבחי' מלכות (ארץ) ,המדריגה הכי תחתונה
ונפרדת משרשה האמיתי באור אין סוף ב"ה,
הרי היא מתעוררת ברצון ותשוקה לעלות
ולהכלל באור אין סוף ב"ה עצמו.
וכן הוא גם כן בנפש האדם למטה (ולא רק
בשרשה ,כפי שמבואר עד כאן) המשכלת
ומתבוננת ב'ה' אחד' ,איך שהוא יתברך
ׂשה
[ּב ָכל יֹום ָּת ִמיד ַמ ֲע ֵ
'מ ַחּדֵׁש ְּבטּובֹו כו' ְ
ְ
אׁשית]' ,ומהווה כל העולמות מאין ליש
ְב ֵר ִ
ממש ,אשר על כן הוא גם כן בחינת 'ארץ'
– מלשון רצון ומרוצה כנ"ל ,בבחינת ָ'רצֹוא'
ו"ל ַא ֲה ָבה ֶאת ה' ִּכי
ורצון לדבקה בו יתברך ְ
הּוא ַחּיֶיָך" (דברים ל ,כ) – כאשר נפש האדם
משגת שחיות כל העולמות והנבראים ,כולל
החיות שלה עצמה ,באה מאת ה' ("כי הוא
חייך") ,היא מתעוררת באהבה ורצון להכלל
בו יתברך.

ה'רצֹוא' הזה הוא בקריאת
והנה ,בחינת ָ
שמע – כאשר מתבונן בתוכן ענין 'ה' אחד'
הנ"ל.

ובחינת ה'ׁשֹוב' הוא בתפלת שמונה עשרה

  Monday, Dec. 30, 2013דא"ח יומי

תורה אור דף א עמוד ד
ובתלמוד תורה ,שהוא בחינת גילוי אלקות
מלמעלה למטה ,כנודע – ענין ה'שוב' הוא
להמשיך אלקות מלמעלה למטה ,וזה נפעל
על ידי הח"י ברכות דשמונה עשרה ,שעניינן
המשכת אלקות למטה (ברכה לשון המשכה),
וכן על ידי לימוד התורה שעניינו המשכת
אלקות למטה.
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[ויבאר את התנועות של 'רצוא' ו'שוב' בתפילת

שחרית ובמהלך היום ,החל מפסוקי דזמרה]:

ופסוקי דזמרה שקודם קריאת שמע ,היינו,
ְל ַסּפֵר בשבחו של מקום ,כמו שכתוב
"רֹוממֹות ֵאל ִּבגְ רֹונָם",
ְ
(תהלים קמט ,ו)
היינו שמרוממים ומשבחים את הקב"ה ע"י
הדיבור מגרונם ,ועל ידי זה נעשה כמו
ּגֹוים,
[ּב ִ
נְק ָמה כו' ַ
"ל ֲעׂשֹות ָ
יפּיֹות"ַ ,
"ח ֶרב ִּפ ִ
ֶ
ּתֹוכחֹות ַּב ְל ֻא ִּמים]" ,דהיינו ,לקרוע ַה ָּמ ָס ִכים
ֵ
המבדילים גילוי אלקות – ענין פסוקי דזמרה
הוא סיפור שבחו של מקום ,להתבונן בגדולתו
יתברך ובהעדר תפיסת מקום של הנבראים
לגביו – 'רוממות א–ל בגרונם' ,ועל ידי זה
נעשה המשך הכתוב – "חרב פיפיות בידם",
שקורע ומבטל את המסכים המבדילים גילוי
אלקות מהאדם ,וזה נעשה בשמונה עשרה
(ולימוד התורה) .וזהו ענין 'פסוקי דזמרה' –
פסוקים המתארים את גדולתו ית' ועל ידי
ההתבוננות בהם יכול האדם 'לזמר' ו'לקרוע'
את הדברים המונעים ומעכבים.
וכל זה הכנה בלבד לשמונה עשרה ,פסוקי
דזמרה הם ה'רצוא' וההכנה לתפילת שמונה
עשרה שהיא ה'שוב' ,המשכת אלוקות ,כי

בשמונה עשרה הוא המשכת גילוי אלקות
ֹלקינּו' ,שהוא
באמרו ָ'ּברּוְך ַא ָּתה הוי"ה ֱא ֵ
בחינת גילוי 'סובב כל עלמין' ב'ממלא
כל עלמין' – שנמשך למטה מבחי' 'אתה',
אור אין סוף ב"ה עצמו הסובב כל עלמין,
על ידי הצמצום והירידה דשם הוי' ,עד בחי'
'אלקינו' ,אלקה שלנו ,היינו אורו ית' המצומצם
שבערך להתלבש בנבראים מוגבלים.
כלומר שבתפילת שמונה עשרה ממשיכים את
כח האין סוף של הקב''ה (שם הוי"ה) ,בחינת
'סובב כל עלמין' אל תוך הכח האלקי שנמצא
בתוך כל דבר ודבר (אלקינו) ,בחינת 'ממלא
כל עלמין'.

אך ,כדי שיבא לזה
בשמונה עשרה] צריך הוא לסדר שבחו של
ב'ּברּוְך
מקום תחלה בפסוקי דזמרה ,כמו ָ
עֹולם' – כפי שיתבאר לקמן
ְהיָה ָה ָ
ֶׁש ָא ַמר ו ָ

[– המשכת אלקות למטה

(לאחר המאמר המוסגר בו מיישב שאלה
שיכולה לעלות).

(כי עם היות שהנפש האלקית היא בחינת
'רצֹוא' – כיון שבנפש
'ארץ' ,שהוא בחינת ָ
האלוקית מצד עצמה ,כבר יש 'רצוא' ,מדוע
צריכים לעורר את הרצוא בפסוקי דזמרה?

אך ,היינו מצד שורשה יש בה בחינת
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השתוקקות תמיד לדבקה בו יתברך ,אבל
בירידתה למטה להתלבש בגוף ונפש
הבהמית ,אשר הן מסתירים על אורה
כו' [של הנפש האלקית] וממשיכים אותה
בק ְדרּות אופל עניני
אחריהםְ ,ל ִה ָמ ֵשך ַ
עולם הזה – לתאוות ותענוגי העולם שהם
בחינת חושך וקדרות ,ואז נסתר ונעלם בה
וה'רצֹוא' לאלקות [שיש בה מצד
התשוקה ָ
ֶא ָמץ"
ש"לאֹום ִמ ְלאֹום י ֱ
ְ
שרשה] .כנודע,
נֹופל]"
ׁשּזֶה ָקם כו' [זֶה ֵ
ו"ּכ ֶ
(בראשית כה ,כג)ְ ,

הארה בלבד ממנו יתברך – כי הכח למלוך
אינו עצם האדם ,אלא התפשטות ממנו
להתייחס אל הזולת .וכן אין המלך עצמו
מתייחס אל העם ,אלא רק שמו מתפשט
על מדינתו' ,מלך שמו נקרא' ,שהארה זו

(מגילה ו ,א) – היינו ,שיש מלחמה תמידית בין
הנפש הבהמית והגוף ובין הנפש האלקית,
ופעמים שהנפש האלקית מתגברת ,ופעמים
להיפך .ואי לזאת – כיון שישנו העלם והסתר
של הגוף והנפש הבהמית ,כדי שתוכל לבוא

נמשכת ממנו יתברך להיות חיות כל
העולמות עליונים ותחתונים – כדיבור אחד
בלבד לגבי כל הדיבורים שלו ,כנ"ל.
ונודע ,שיש ריבוי עולמות למעלה עד אין
קץ ולמטה עד אין תכלית – וכמו שדרשו

ה'רצֹוא' בשעת קריאת שמע
ָ
לבחינת
צריכה הכנה רבה לזה – לעורר את הרצוא
שבה ,והוא ענין פסוקי דזמרה בסידור
שבחו של מקום כו'.
והכל [– פסוקי דזמרה וקריאת שמע] הכנה
לבחינת ה'ׁשֹוב' דשמונה עשרה ,כי גם
ה'רצֹוא' הוא בשביל להיות 'ׁשֹוב' ,כנודע –
ָ
ענין הרצוא הוא להוסיף חיות בשוב ,שעבודת

השוב תהיה יותר נעלית .כמו שהלוים היו
טפלים לכהנים כו' – ענין הלויים הוא השיר
בבחי' גבורה ורצוא ,ואילו הכהנים עניינם
חסד והמשכה למטה ,וכתיב על הלויים "וילוו
עליך וישרתוך" ,שישרתו את הכהנים ,היינו,
שהם טפלים להם ,וברוחניות היינו שהרצוא
הוא בשביל השוב וטפל לו .וגם דרך פרט

פסוקי דזמרה הוא הכנה לשמונה עשרה גם
כן ,שהוא המשכה וגילוי למטה ,שמתחלה
צריך לקרוע המסכים המבדילים על ידי
פסוקי דזמרה בכדי שיוכל להיות הגילוי
למטה – לא רק שפסוקי דזמרה הוא הרצוא
שבשביל השוב ולכן פסוקי דזמרה הם הכנה
לשמונה עשרה בדרך כלל ,אלא גם בדרך
פרט ,עניינו הפרטי של פסוקי דזמרה – לקרוע
את המסכים על גילוי אלקות ,הוא הכנה
לעניינו של שמונה עשרה – להמשיך גילוי
אלקות למטה).
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[וחוזר להאמור לעיל שפסוקי דזמרה הם לסדר
שבחו של מקום ,כמו 'ברוך שאמר והיה העולם',

פירוש ]:איך שבדיבור אחד בלבד נתהוו
שמים וארץ וכל צבאם כו' – והכל בטל
אצלו ית' וכלא ממש נחשב ,כדיבור אחד של
האדם לגבי כל הדיבורים שלו כל ימי
וכמו שמסיים בברכה זו ב'ישתבח' (חתימת
ָחיד ֵחי
'מלְֶך י ִ
הברכה דברוך שאמר)ֶ :

חייו.

עֹול ִמים' ,וב'ברוך שאמר' אומרים גם כן:
ָה ָ
מלְֶך' ,פירוש – הפירוש
עֹול ִמים ֶ
ָחיד ֵחי ָה ָ
'י ִ
הפנימי בשתי אמרות אלו שבכל אחת יש
אותן מילים אבל בסדר שונה ,הוא שבברכת
'ברוך שאמר' משמע שהוא יתברך [עצמו]

הוא 'יחיד' ומיוחד כמו קודם בריאת

העולם – הקב"ה מצד עצמו לא נשתנה בגלל
בריאת העולם ,כמ"ש 'אני הוי' לא שניתי',
ונשאר יחיד ומיוחד לבדו כמו קודם הבריאה,
ו'חי העולמים' חיות כל העולמות הוא רק

מבחינת 'מלך' ,שבחינת מלוכה היא רק

רז"ל על הפסוק "עלמות אין מספר" – אל תקרי
'עלמות' אלא 'עולמות' ,שאין מספר לעולמות.

עֹולם
וזהו פירוש ָ'ּברּוְך ֵׁשם ְּכבֹוד ַמ ְלכּותֹו ְל ָ
ָעד' ,כי 'ועד' [פירושו] אין לו הפסק – כמאמר
וֶ
רז"ל (עירובין נד ,א) "כל מקום שנאמר 'נצח'

'סלה' 'ועד' אין לו הפסק" .והיינו ,שבחינת
'כבוד מלכותו' נמשך להחיות עולמות
ונבראים אין קץ – רק 'שם כבוד מלכותו',
הארה לבד ,נמשך 'לעולם ועד' ,להחיות את
העולמות הבלתי מוגבלים (בכמות) ,וכמו
דּודיו כו'"
"היֵׁש ִמ ְס ָּפר ִלגְ ָ
שכתוב (איוב כה ,ג) ֲ
– בתמיה :האם יש מספר לגדודים ולצבאות
של מלאכים ועולמות עליונים ותחתונים?,
ְׁש ְּמׁשּונֵיּה,
"אלֶף ַא ְל ִפין י ַ
וכתיב (דניאל ז ,י) ֶ

מֹוהי יְקּומּון" ,וזהו מספר
ו ְִרּבֹו ִר ְב ָבן ָק ָד ִ
גדוד אחד כו' [אבל לגדודיו (לכל גדודיו) אין
מספר (חגיגה יג ,ב)] .ועם כל הריבוי הזה,
מכל מקום ,כולם נמשכים רק מבחינת
'מלך' ,שהוא בחינת שם לבד ,כמאמר
(בברכה הראשונה דתפלת שמונה עשרה)
ה ָבה – ֶמ ֶל ְך ' כו' – הרי שיש
ְ'ל ַמ ַען ְׁש מ ֹו ְּב ַא ֲ
שייכות בין בחי' שם ובחי' מלך ,וענין השם
הוא הארה בלבד ,כי אי אפשר להכיר מהות
האדם ופנימיותו משמו ,אלא השם הוא כדי
שאחרים יקראו לו בשמו ,היינו הארה בלבד
מהאדם ולא מהותו ,כך בחי' מלכותו ית' היא
הארה וזיו בלבד ממנו להחיות את העולמות
והנבראים .והוא בחינת 'ממלא כל עלמין'
– הארה זו דבחי' מלכות היא בחי' 'ממלא
כל עלמין' ,אורו ית' המצומצם והמוגבל,
המתלבש בתוך העולמות להחיותם בחיות
פנימית.

ומזה נולדה בחינת התפעלות האהבה
ְא ַה ְב ָּת ֵאת ה'
בלבבו באמרו (דברים ו ,ה) "ו ָ
ֹלקיָך' – 'הוי' אלקיך'
'את ה' ֱא ֶ
ֹלקיָך" ,פירוש ֵ
ֱא ֶ
דייקא (ולא רק הוי' או אלקים) .כלומר ,שבחי'
הוי' היא אלקיך ,אלקה שלך ,שמלובש בתוך
כל נשמה מישראל ,היינו ,כמו שנתבאר
ֹלהינּו כו' [ה'
ִׂש ָר ֵאל ה' ֱא ֵ
"ׁש ַמע י ְ
לעיל ְ
ֶא ָחד]" – 'הוי' אלקינו' דייקא ,אלקה שלנו,
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"ּבכָה ָארּוץ ְגּדּוד"' ,בכה' דוקא ,בעצמותך.
ופירוש וענין ה'רָצֹוא' ,היינו ,כמו שכתוב ְ
ָמֹוהי יְקּומּון" (ועיין מ"ש
ְׁש ְּמׁשּוּנֵיּה ו ְִרּבֹו ִר ְבבָן ָקד ִ
"אלֶף ַא ְל ִפין י ַ
ו'ארוץ גדוד' ,היינו ,בחינת ֶ
במקום אחר על פסוק " ְורַב ּכ ַֹחִ ,ל ְתבּונָתֹו אֵין ִמ ְסּפָר" ,איך ששורש כל גדוד הוא בו' קצוות
דאצילות ,יעויין שם) ,שבכולם לא יחפוץ ,רק בה' לבדו .ו' ֲא ַדּלֶג ׁשּור' ,היינו ,גם בחינת כל
המקיפים עליונים כי 'שור' הוא חומה ,כמו שכתוב "ּבָנֹות ָצ ֲעדָה ֲעלֵי ׁשּור" ,ועל דרך משל
החומה הוא מקיף לעיר – גם הם 'אדלג' ,כי התשוקה היא רק למהותו ועצמותו יתברך
ממש (שגם כל המקיפים כלא חשיב אצלו ית' ,וכמ"ש במקום אחר בפירוש 'אֲדֹון ַהּנ ְִפלָאֹות
כו'' .ולכן נקרא 'שור' ,כמו שהחומה נעשית מאבנים שהם רק בחינת דומם ,כך כתיב
"ע ֵֹׂשה ֶפלֶא" ,שבחינת פלא ומקיפים עליונים ,הוא רק כמו בחינת עשייה אצלו יתברך).
ָארֶץ כו'"' ,שמים' – הם בחינות מקיפים,
ַצ ִּתי ב ָ
ַּׁש ָמיִם ו ְִע ְּמָך ֹלא ָחפ ְ
"מי ִלי ב ָ
וזהו שכתוב ִ
ו'ארץ' – הם בחינות פנימיים ,שזהו בחינת 'שור' ובחינת 'גדוד' הנ"ל ,ו'ארוץ' ו'אדלג'
אותם בכח התשוקה שלי 'בכה' ממש ,בעצמותך
והנה ,מבחינת 'רצוא' הנ"ל בקריאת שמע נעשה 'שוב' אחר כך בתפלה .ולכן ,גם בסוף
הקריאת שמע הוא מסיים " ֲאנִי ה' אֱֹלהֵיכֶם" ,פירוש 'אלקיכם' ממש ,להיות בחינת גילוי
ֶחד כו'' ,ואחר כך בשמונה עשרה,
ֶחד ְּבא ָ
אלקות בכל אחד ואחד מלמעלה למטה'ְ ,ל ֶמ ֱהוֵי א ָ
בח"י ברכאן ,נמשך זה הגילוי אור בבחינת 'שוב' ממש בח"י ברכות ,באמרוּ' :בָרּוְך ַא ָּתה
הוי'' ,מ'ברוך' ל'אתה' בגילוי לנוכח ,כידוע .ואחר שמונה עשרה בלימוד התורה נמשך גילוי
זה בתורה ,כמו שכתוב "וְתֹורָה אֹור כו'".
רּוח כו'' ,ועל ידי בחינת ה'רצוא' הנזכר לעיל ,נמשך בחינת 'רוח' המשכה
ְיתי ַ
'רּוח ַאי ִ
כי ַ
ִׁש ָמתֹו אֵליָו יֶאֱס ֹף כו'" ..ואחר
ָׂשים ֵאלָיו ִלּבֹו ,רּוחֹו ְונ ְ
"אם י ִ
מלמעלה למטה ,וכמו שכתוב ִ
כך במעשה המצות נמשך בחינת 'שוב' זה יותר ,וכידוע בשורש ענין המצות ,שהוא
"ּכי נֵר ִמ ְצוָה כו'" .ועל קיום המצות אמרו רז"ל:
להמשיך האור בכלי דוקא ,וכמו שכתוב ִ
ָר ָחְך ַא ָּתה ַחי' ,פירוש ,לפי שאחר האהבה והתשוקה במסירת נפש בבחינת 'רצוא'
ְ'ּבעַל ּכ ְ
הנ"ל ,אחר כך נעשה בחינת 'שוב' ,להיות 'בעל כרחך אתה חי' בגוף ,כדי להיות גילוי
ָבָך" במסירת נפש
"ּבכָל ְלב ְ
אור האלקי מלמעלה למטה במעשה המצות .וזהו וזהו פירוש ְ
ָׁך" – היא בחינת 'שוב' ,לקשר מחשבה
"ּובכָל נ ְַפ ְש
תחילה בבחינת ה'רצוא' ,ואחר כך ְ
דיבור ומעשה במחשבה דיבור ומעשה של התורה ומצות כו'.
והנה ,בחינת ה'שוב' נקרא 'שמים' .כי הנה ,בבחינת ה'שוב' הזה בתורה ומצות נמשך האור
למעלה בבחינת 'מקיף' ,כידוע ,שהמצות הן בחינות מקיפים ,ועל כן ,נעשו המצות לבושים
"צרּורָה ִּב ְצרֹור
לנשמה בגן עדן ,כי הלבושים והמקיפים ענין אחד הם כו' .וזהו שכתוב ְ
ַה ַחּיִים כו' "' ,צרור' זה היינו המצות ,כידוע .והתורה ,אף על פי שנקראת מזון ,מכל מקום,
ַּׂש ְל ָמה" (ועיין דבר זה במקום אחר על
היא גם כן בחינת לבוש ,כמו שכתוב "עֹוטֶה אֹור ּכ ַ
פסוק "כי ביום הזה יכפר כו'" ,בענין' :כך היא דרכה של תורה' כו' ,אשריך וטוב לך .ועל
פסוק "וראיתם אותו וזכרתם כו'" .ועל פסוק "את שבתותי תשמרו") .על כן ,נקרא בחינת
'שוב' זה על ידי תורה ומצות בשם 'שמים' ,כי כמו שהשמים מקיפים לארץ ,כך בחינת
ה'שוב' הזה הוא בחינת 'מקיף' לבחינת ה'רצוא' דארץ הנזכר לעיל.
ועוד זאת על דרך משל מארץ ושמים הגשמיים ,הרי אנו רואים שהארץ אינה רק כגרגיר
חרדל לגבי מרחב הכדור של השמים המקיפים עליה מכל צדדיה בהשואה אחת .כך ערך
בחינת ה'רצוא' הזה ד'ארץ' לגבי בחינת ה'שוב' דתורה ומצות ,שנקראים רצונו וחכמתו
ְה ָארֶץ
"ה ָּׁש ַמיִם ִּכ ְס ִאי ו ָ
יתברך ,הוא רק כערך גרגיר חרדל לגבי מרחב הגדול דשמים וזהו ַ
הֲדֹום ַר ְגלָי" ,פירוש' ,הדום רגלי' הוא על דרך השרפרף לכסא ,שמגביה הרגלים ,כך
ֲבּוה' מתעלים על ידי בחינת 'ארץ' ,הוא בחינת ה'רצוא'.
ַרעָא ַדא ָ
הנשמות שנקראות ְ'ּברָא ּכ ְ
ודרך פרט ,כל זמן שיש עלייה לבחינת 'ארץ העליונה' – היא כנסת ישראל – כמו בשבת
"אם ָּת ִׁשיב ִמ ַּׁשּבָת ַר ְגלֶָך" ,וכן השלשה ימים טובים נקראים 'שלש רגלים'.
ויום טוב ,דכתיב ִ
ו'השמים כסאי' ,היינו ,בחינת 'שוב' ,שהוא ירידה והמשכה ,הרי זה כמו היושב על הכסא,
שמשפיל קומתו.
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בשיעור הקודם הוסבר שלנפש האלקית יש,
מטבעה ,שתי תנועות :רצוא ושוב .אך כאשר היא
יורדת לעולם הזה ,היא צריכה להתבונן בגדולת ה'
כדי לעורר תנועות אלו .והולך ומבאר במה צריך
להתבונן:

ה'רצֹוא' – בפרטיות יותר ,היינו,
ופירוש וענין ָ
"ּב ָכה ָא ר ּו ץ ְּגדּוד" (תהלים יח ,ל),
כמו שכתוב ְ
'בכה' דוקא ,בעצמותך .ו'ארוץ ג ד ו ד ' ,היינו,
ְׁש ְּמׁשּוּנֵיּה ו ְִרּבֹו ִר ְב ָבן
"אלֶף ַא ְל ִפין י ַ
בחינת ֶ
מֹוהי יְקּומּון" (דניאל ז ,י) הכתוב מתאר את
ָק ָד ִ
הכמות העצומה של המלאכים המשרתים את
הקב"ה .הפירוש הפשוט בכתוב "בכה ארוץ
גדוד" הוא שדוד המלך אומר לקב"ה :בזכותך,
ארדוף אחרי האויבים .והפירוש הפנימי הוא
שמתוך התבוננות ב'גדוד' ,היינו ריבוי גדודי
המלאכים שיש לקב"ה ,מגיע האדם לבחינת
'ארוץ' ,רצוא ואהבה להקב"ה בעצמו' ,בכה',
ולא רק רצוא לגדולתו של הקב"ה( .ועיין מ"ש

במקום אחר על פסוק "ו ְַרב ּכ ַֹחִ ,ל ְתבּונָתֹו ֵאין
ִמ ְס ָּפר" ,איך ששורש כל גדוד הוא בו' קצוות
דאצילות ,יעויין שם) ,שבכולם לא יחפוץ,
רק בה' לבדו – כאשר מתבונן שהמלאכים
הרבים הם רק המשרתים של הקב"ה ,מתעורר
ברצוא להכלל באור אין סוף ב"ה עצמו,
ו'א ַדּלֶג ׁשּור',
שלמעלה מכל הגדודים שלוֲ .
המשך הפסוק "בכה ארוץ גדוד" הוא "ובאלוקי
אדלג שור" .הפירוש הפשוט הוא בזכות אלוקי,
'אדלג שור' – אקפוץ מעל חומות הערים של
האויבים ,והפירוש הפנימי היינו ,גם בחינת
כל המקיפים עליונים – והאדם אינו נמשך
אפילו לאורות הבלתי מוגבלים שלמעלה
מבחי' 'גדוד' ,אלא רק להקב"ה בעצמו [ומבאר
מדוע 'שור' קאי על המקיפים ]:כי 'שור' הוא
"ּבנֹות
חומה ,כמו שכתוב (בראשית מט ,כב) ָ
ָצ ֲע ָדה ֲעלֵי ׁשּור" – ופירושו הולכות על החומה,

ועל דרך משל החומה הוא מ ק י ף לעיר –
גם הם 'אדלג' ,כי התשוקה היא רק למהותו
ועצמותו יתברך ממש (שגם כל המקיפים
כלא חשיב אצלו ית' ,וכמ"ש במקום אחר
'אדֹון ַהּנ ְִפ ָלאֹות כו'' .ולכן נקרא
בפירוש ֲ
'שור' ,כמו שהחומה נעשית מאבנים שהם רק
בחינת דומם – האורות המקיפים הם כ'חומה'
ביחס לקב"ה ,שהרי החומה עשויה מאבנים –
דומם – הדרגה הכי תחתונה שבבריאה ,כי לגבי
הקב"ה עצמו גם האורות המקיפים כלא חשיבי,
עד שנחשבים כדומם ממש ,כך כתיב "ע ֵֹׂשה

ֶפלֶא" ,שבחינת פלא ומקיפים עליונים ,הוא
רק כמו בחינת עשייה אצלו יתברך).
וזהו שכתוב זהו גם התוכן הפנימי של הפסוק
"מי ִלי ַב ָּׁש ָמיִם ו ְִע ְּמָך ֹלא
(תהלים עג ,כה) ִ
ָח ַפ ְצ ִּתי ָב ָא ֶרץ כו'"' ,שמים' – הם בחינות
מקיפים ,ו'ארץ' – הם בחינות פנימיים ,שזהו
בחינת 'שור' [מקיף] ובחינת 'גדוד' [פנימי]
הנ"ל ,ו'ארוץ' ו'אדלג' אותם בכח התשוקה
שלי 'בכה' ממש[ ,היינו] בעצמותך – כי

  Tuesday, Dec. 31, 2013דא"ח יומי

תורה אור דף ב עמוד א
גם האורות והגילויים הנעלים ביותר אינם
נחשבים לכלום לגבי הקב"ה עצמו ,ולכן
ה'רצוא' של האדם הוא אל הקב"ה בעצמו,
ולא לכל האורות הנעלים ביותר.

והנה ,מבחינת 'רצוא' הנ"ל בקריאת שמע
נעשה 'שוב' אחר כך בתפלה .השיא של
בחינת ה'רצוא' הוא בקריאת שמע באמירת
"ואהבת את ה' אלקיך" ,אך תכלית ה'רצוא'
היא להגיע ל'שוב' ,ולכן בקריאת שמע יש
גם בחינת 'שוב' .ולכן ,גם בסוף הקריאת

ֹלהיכֶם" ,פירוש
"אנִי ה' ֱא ֵ
שמע הוא מסיים ֲ
'אלקיכם' ממש – אלקה שלכם ,שנמשך
ומתגלה בכם ,שזוהי בחי' 'שוב' ,להיות בחינת
גילוי אלקות בכל אחד ואחד מלמעלה
א ָחד כו'' – שיהיה אחד
למטה'ְ ,ל ֶמ ֱהוֵי ֶא ָחד ְּב ֶ
באחד ,כלומר ,להביא לגילוי אחדותו ית'
האמיתית שאין עוד מלבדו ,בכל אחד ואחד,
שאחדות ה' תתגלה גם במקום של ישות
ומציאות .ומאחר שהתכלית של קריאת שמע
והרצוא הוא כדי להגיע אל השוב ,הרי גם
ברצוא כבר ניכר השוב ,ולכן גם בקריאת שמע
נזכר ענין השוב שהוא בעיקר בתפילת שמונה
עשרה ,וכן בלימוד תורה ובקיום מצוות ,ואחר

כך בשמונה עשרה ,בח"י ברכאן ,נמשך זה
הגילוי אור בבחינת 'שוב' ממש בח"י ברכות
– ענין 'אני ה' אלקיכם' שהתחיל בקריאת שמע,
נמשך בגילוי ממש בברכות דשמונה עשרה,
באמרוּ'ָ :ברּוְך ַא ָּתה הוי''[ ,היינו] מ'ברוך'
ל'אתה' בגילוי לנוכח ,כידוע – שעל ידי
הברכה נמשך אלקות מן ההעלם אל הגילוי
(אתה) .ואחר שמונה עשרה בלימוד התורה
נמשך גילוי זה בתורה ,כמו שכתוב (משלי
ְתֹורה אֹור כו'" – שענין התורה הוא
ו ,כג) "ו ָ
לפעול גילוי אור אלקי למטה ,שוב.

m

[ומבאר הטעם שהרצוא מביא את השוב]:

רּוח]' –
ַ
[ו ַא ְמ ִׁשיְך
רּוח כו' ְ
ְיתי ַ
'רּוח ַאי ִ
ַ
כי
התעוררות האדם מלמטה מביאה התעוררות
מלמעלה ,ועל ידי בחינת ה'רצוא' הנזכר
לעיל – דקריאת שמע ,נמשך בחינת 'רוח'

המשכה מלמעלה למטה ,וכמו שכתוב
ִׁש ָמתֹו ֵאליָו
ָׂשים ֵא ָליו ִלּבֹו ,רּוחֹו ְונ ְ
"אם י ִ
ִ
ֶאסֹף כו'" .פירוש ,אם האדם ישים את לבו
יֱ
אל ה' בהתעוררות תשוקה אליו ,אזי נעשית
התעוררות מלמעלה ,והרוח של ה' תרד
ותתגלה למטה .ואחר כך במעשה המצות

נמשך בחינת 'שוב' זה יותר ,וכידוע בשורש
ענין המצות ,שהוא להמשיך האור בכלי
"ּכי נֵר ִמ ְצוָה כו'" – ו'נר'
דוקא ,וכמו שכתוב ִ
הוא הכלי שבו שמים את השמן והפתילה
(הפמוט) .היינו ,שעל ידי קיום המצוות נמשך
האור האלקי למטה ,עד הכלים הגשמיים של
המצוות.

ועל קיום המצות אמרו רז"ל (אבות ד ,כב):
ְ'ּב ַעל ָּכ ְר ָחְך ַא ָּתה ַחי' ,פירוש ,לפי שאחר

האהבה והתשוקה במסירת נפש בבחינת
'רצוא' הנ"ל – שבזה האדם רוצה להתנתק
מן העולם ולהכלל באורו ית' ,אף שעל ידי זה
לא יחי' חיים גשמיים ,אחר כך נעשה בחינת

'שוב' ,להיות 'בעל כרחך אתה חי' בגוף ,כדי
להיות גילוי אור האלקי מלמעלה למטה
במעשה המצות .וזהו שאמרו חז"ל 'על
כרחך אתה חי' ,כי לכאורה הרי האדם רוצה
לחיות ואין צורך להכריח אותו לזה ,אך לפי
הנ"ל מובן ,כי על ידי ההתבוננות בגדולת ה'
האדם מתעורר ברצון לצאת מהגוף ולהתחבר
לקב"ה בעצמו ומוכן לוותר על חייו הגשמיים
בשביל זה ,ונמצא שצריך להכריח אותו
"ּב ָכל ְל ָב ְבָך"
להמשיך לחיות בגוף .וזהו פירוש ְ
במסירת נפש תחילה בבחינת ה'רצוא' –
תחילה יש לעורר את האהבה עד שתמלא
"ּוב ָכל
את כל לבו באהבת ה' ,ואחר כך ְ

ַפ ְׁשָך" – היא בחינת 'שוב' ,לקשר מחשבה
נְ
דיבור ומעשה במחשבה דיבור ומעשה של
התורה ומצות כו' – שהאדם ישאר בגופו
כדי להמשיך אלקות למטה ע"י קיום התורה
והמצוות ,וזהו 'בכל נפשך' ,שיתקשר עם ה'
בכל כוחות ולבושי נפשו – מחשבתו במחשבת
התורה ,דיבורו בדיבורי התורה והתפילה,
ומעשיו במעשה המצוות.

m

[עד כאן ביאר את בחי' הרצוא הנקראת 'ארץ',
וכעת יבאר את בחי' השוב הנקראת 'שמים' ,ועל
פי זה יובן פירוש הכתוב בו התחיל המאמר – 'כי
כאשר השמים החדשים והארץ החדשה' וגו']:

והנה ,בחינת ה'שוב' נקרא 'שמים'[ .והטעם
לזה ]:כי הנה ,בבחינת ה'שוב' הזה בתורה
ומצות נמשך האור למעלה בבחינת 'מקיף',
השוב נקרא 'שמים' ,כי השמים מסמלים
את בחינת המקיף ,והשוב הוא המשכה של
בחינת המקיף ,ובא לידי ביטוי בקיום המצוות,

כידוע ,שהמצות הן בחינות מקיפים ,ועל
כן ,נעשו המצות לבושים לנשמה בגן
עדן ,כי הלבושים והמקיפים ענין אחד
הם כו' – האור האלקי הנמשך למטה על
ידי קיום המצוות הוא בבחי' מקיף על האדם,
ואינו חודר לפנימיותו באופן מורגש ,כי רובן
ככולן של המצוות הן מעשים שמחוץ לאדם
עצמו ,כמו נתינת צדקה ,הנחת תפילין וכד',
וכך גם ההמשכה האלקית היא בבחי' מקיף
על האדם .ולכן המצוות יוצרות לבושים
המקיפים לנפש בגן עדן .וזהו שכתוב
רּורה ִּב ְצרֹור ַה ַחּיִים
"צ ָ
(שמואל–א כה ,כט) ְ
כו' [את ה']" ,הנפש 'צרורה' ,היינו קשורה
באלקות 'צרור' זה היינו המצות ,כידוע –
והכוונה לקשר של הנשמה באלקות שעל
ידי המשכת אור מקיף .והתורה ,אף על פי
שנקראת מזון – כי האדם מבין את סברות
התורה בשכלו וחכמת התורה נעשית חד
עמו ממש ,כטבע השכל שתופס וקולט באופן
פנימי ,מכל מקום ,היא גם כן בחינת לבוש,
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"עֹוטה אֹור
ֶ

כמו שכתוב (תהלים קד ,ב)
ּׂש ְל ָמה" – כי התורה נקראת 'אור' כמ"ש
ַּכ ַ
'ותורה אור' ,והיא נקראת 'שלמה (לבוש)'
בכתוב ,היינו ,לבוש ,כי הוא גם כן בבחינת
לבוש ומקיף( .ועיין דבר זה במקום אחר על

פסוק "כי ביום הזה יכפר כו'" ,בענין' :כך
היא דרכה של תורה' כו' ,אשריך וטוב לך.
ועל פסוק "וראיתם אותו וזכרתם כו'" .ועל
פסוק "את שבתותי תשמרו") .על כן ,נקרא
בחינת 'שוב' זה על ידי תורה ומצות בשם
'שמים' ,כי כמו שהשמים מקיפים לארץ,
כך בחינת ה'שוב' הזה הוא בחינת 'מקיף'
לבחינת ה'רצוא' דארץ הנזכר לעיל – לפי
שעל ידי השוב ,אורו ית' נמשך בבחי' מקיף.
[ mעוד דמיון בין ה'שוב' לשמים הגשמיים ]:ועוד
זאת על דרך משל מארץ ושמים הגשמיים,
הרי אנו רואים שהארץ אינה רק כגרגיר
חרדל לגבי מרחב הכדור של השמים
המקיפים עליה מכל צדדיה בהשואה אחת
– הארץ קטנה מאד ביחס לכדור השמים.
כך ערך בחינת ה'רצוא' הזה ד'ארץ' לגבי
בחינת ה'שוב' דתורה ומצות ,שנקראים
רצונו וחכמתו יתברך ,הוא רק כערך גרגיר
חרדל לגבי מרחב הגדול דשמים – ערך
ה'שוב' הוא גדול ויקר מאד לגבי ה'רצוא',
כי הרצוא הוא התעוררות תשוקה של
האדם מלמטה ,משא"כ השוב הוא המשכת
חכמתו ורצונו של הקב"ה המאוחדים עם
הקב"ה עצמו ,ולכן ה'שוב' נעלה הרבה יותר
מה'רצוא'.

ְה ָא ֶרץ
"ה ָּׁש ַמיִם ִּכ ְס ִאי ו ָ
וזהו (ישעי' סו ,א) ַ
ֲהדֹום ַרגְ ָלי" ,פירוש' ,הדום רגלי' הוא על
דרך השרפרף לכסא ,שמגביה הרגלים – ענין
הדום הוא שרפרף (כסא נמוך) להגביה את

הרגלים מעל הארץ ,כך הנשמות שנקראות
בּוה' – הבן הוא הרגל של
ְ'ּב ָרא ַּכ ְר ָע א ַד ֲא ָ
אביו ,וכך נשמות ישראל הם רגלו של הקב"ה,

כביכול ,מתעלים על ידי בחינת 'ארץ' ,הוא
בחינת ה'רצוא' – וזהו 'הארץ הדום רגלי',
שבחי' הרצוא שנקרא 'ארץ' הוא כדוגמת
ההדום המגביה את הרגלים ,וכשם שההדום
מגביה את האדם ,כך בחינת הרצוא מעלה את
בני ישראל (הנקראים רגל) בתשוקה להכלל
באור אין סוף ב"ה עצמו.
וענין עליית בני ישראל בא לידי ביטוי בלשון
'רגליים' בכמה מקומות :ודרך פרט ,כל זמן

שיש עלייה לבחינת 'ארץ העליונה' – היא
כנסת ישראל – ארץ עליונה היא מלכות
דאצילות ,שורש נשמות ישראל – כמו בשבת
ויום טוב ,דכתיב – בשבת ויום טוב (ישעי' נח,
ׁש ָּבת ַר ְג ֶל ָך " – וה'שביתה'
"אם ָּת ִׁשיב ִמ ַּ
יג) ִ
היא עליה לרגליים ,וכן השלשה ימים טובים
נקראים 'שלש ר ג ל י ם ' – כלומר ,בפרטיות
יותר ,כל זמן של עלי' לבחי' הרגלים ,דקאי גם
המשך בעמוד 17
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יֹוׁשב ְּת ִהּלֹות י ְִׂשרָאֵל" ,פירוש ,שהוא יתברך 'קדוש' ומובדל מכל
ְא ָּתה קָדֹוׁש ֵ
וזהו "ו ַ
העולמות ,רק על ידי 'תהלות ישראל' נמשך להיות 'יושב' ונשפל למטה ,וכמאמר שהקב"ה
ִיע ַה ָּׁש ָמי ְָמה",
יושב ועוסק בתורה כו' .וזהו שנקראת התפלה "סּוּלָם מּוּצָב ַא ְרצָה וְר ֹאׁשֹו ַמּג ַ
פירוש ,הסולם הוא העלייה בבחינת 'רצוא' ,אך 'ראשו מגיע השמימה' ,שבשמונה עשרה
מתחיל ה'שוב' כנזכר לעיל ,ועיקרו אחר כך על ידי תורה ומצות .וזהו שאמרו רז"ל לחד
מאן דאמר דארץ קדמה לשמים בבריאה ,כי הרי מבואר למעלה בענין קריאת שמע
ושמונה עשרה ותורה ,דבחינת ה'רצוא' צריך להיות קודם לבחינת ה'שוב' ,וכך היא המדה,
ָׂשים ֵאלָיו ִלּבֹו",
"אם י ִ
כי מאתערותא דלתתא דוקא נעשה אתערותא דלעילא ,וכמו שכתוב ִ
ִׁש ָמתֹו ֵאלָיו יֶאֱס ֹף" ועל כן ,ארץ – שהוא לשון 'רצוא' – קדמה
ואז ,אחר כך "רּוחֹו ְונ ְ
ֵאׁשית' – בשביל ישראל
לשמים ,שהוא בחינת 'שוב' .ובכל זה יובן מה שאמרו רז"ל ְ'ּבר ִ
ֱֹלקים אֵת ַה ָּׁש ַמיִם וְאֵת
שנקרא 'ראשית' ,וגם בשביל התורה שנקראת 'ראשית' " ָּברָא א ִ
ָה ָארֶץ" הגשמיים .דהנה ,בתורה ובישראל יש בחינות שמים וארץ רוחניים :בתורה הוא
בחינת 'שוב' ,שהוא בחינת 'שמים' כנזכר לעיל .ובישראל בעבודתם במסירת נפש הוא
בחינת 'רצוא' ,בחינת 'ארץ' .ועל כן ,על ידי תורה וישראל דוקא יתקיימו שמים וארץ
הגשמיים ,דהיינו ,על ידי בחינות שמים וארץ הרוחניים ,שהוא בחינות 'רצוא' ו'שוב' שעל
ידי תורה וישראל.
ְטֹוע ָׁש ַמיִם ו ְִליסֹוד ָארֶץ" .וגם יש לומר שבתורה ומצות
ָא ִׂשים ְּד ָברַי ְּב ִפיָך כו' ִלנ ַ
(וזהו "ו ָ
עצמן יש בחינות שמים וארץ ,כי המצות מעשיות הן בחינת 'ארץ' ,כי הארץ הדום רגלי –
"צ ָדקָה ְּתרֹומֵם ּגֹוי" .ותורה היא בחינת שמים והמשכה .ועיין על מאמר 'מזוזה
שרפרף ,וכך ְ
"ּובצֵל י ִָדי ִּכ ִּס ִיתיָך" – הוא בחינת
ָא ִׂשים ְּד ָברַי ְּב ִפיָך" ,הוא בחינת תורהְ ,
מימין כו'' .וזהו "ו ָ
ְטֹוע ָׁש ַמיִם ו ְִליסֹוד ָארֶץ" .ואתי שפיר ד'בראשית' ,היינו ,בשביל
"לנ ַ
מצות ,שעל ידי זה ִ
התורה שנקראת 'ראשית' ,שיש בה עצמה בחינות שמים וארץ – תורה ומצות ,לכן ,על ידי
זה מתקיימים שמים וארץ .וכן בשביל ישראל כו' ,שיש בהן בחינות 'רצוא' ו'שוב' .ועיין מה
שמבואר על פי הזוהר פרשה שופטים – "שמים וארץ אינון סהדין כו'").
והנה כל זה הוא ענין שמים וארץ דעכשיו ,שצריך להיות תחלה בחינת 'ארץ' – 'רצוא',
ואחר כך מקבלת מבחינת 'שמים' – ה'שוב' כו'.
ָארֶץ" .ופירוש וענין התחדשות זו בבחינת
ָׁשה ּב ָ
עֹוׂשה ֲחד ָ
"ה ְננִי ֶ
אבל לעתיד לבוא כתיב ִ
'ארץ' ,היינו ,משום דלעתיד לבוא לא יהיה שייך בחינת 'רצוא' דארץ על דרך שהוא
חֹוׁשְך ְיכַּסֶה ֶארֶץ כו'" ,כנזכר
"ה ֶ
עכשיו ,שהוא ענין ה'רצוא' והתשוקה לצאת מההיפך אשר ַ
"חרֶב
"רֹוממֹות אֵל ִּבגְרֹונָם" כדי שעל ידי זה נעשה ֶ
לעיל בענין פסוקי דזמרה ,שהוא בחינת ְ
ָמה בַּגֹויִם ,הוא נפש הבהמית והגוף כו'.דהיינו ,שעל ידי ה'רצוא' נעשה
ִּפ ִיפּיֹות" ַלעֲׂשֹות ְנק ָ
ביטול רצון ,בחינת 'אתהפכא חשוכא לנהורא' ,שזה אינו שייך רק עכשיו שיש קליפות
המסתירים ,עד ש'החושך יכסה ארץ' ,ההסתר הוא עד כדי כך והוא בחינות לבושים
ַדרּות כו'".
"א ְל ִּביׁש ָׁש ַמיִם ק ְ
המלבישים ומסתירים ,וכמו שכתוב ַ
ִיתם",
ְס ְר ֶּתם כו' ו ְִה ְׁש ַּת ֲחו ֶ
ַבכֶם ו ַ
"ה ָּׁש ְמרּו ָלכֶם ּפֶן י ְִפ ֶּתה ְלב ְ
ולכן ,הוזהרנו בקריאת שמע ִ
ׁשּכָל קליפה המסתרת נקראת 'אלהים אחרים' ועבודת כוכבים .וההשתחואה,
פירושֶ ,
היינו ,בחינת המשכה ,כמו על ידי השתחואה בקדושה בכריעה ב'ברוך' ,שממשיך גילוי
עֹובדֵי עֲבֹודָה
ָארֶץ ְ
עּוּמת זֶה כו'" .וזהו מאמר רז"ל' :י ְִׂשרָאֵל ֶׁש ְּבחּוץ ל ָ
"את זֶה ְל ַ
אלקות ,כך ֶ
זָרָה ְּב ָט ֳהרָה הֵם' ,דהיינו ,כשהוא ח"ו לגמרי חוץ לארץ העליונה – שהוא בחינת הרצון
לה' יתברך ,בחינת 'ארץ' ,שרצתה כו' רק שנמשך לגמרי אחרי הבלי עולם הזה ,הגם שהם
דברים המותרים מבחינת טוב שבנוגה ,על ידי זה גורם יניקה והמשכה לבחינת 'נוגה' ,וזה
נקרא השתחואה והמשכה לבחינת 'אלהים אחרים' כו' ,דהיינו ,תוספת יניקה לחיצונים.
ועל ידי זה " ְו ָעצַר ֶאת ַה ָּׁש ַמיִם וְֹלא י ְִהיֶה ָמ ָטר" – שלא יהיה ההמשכה בקדושה מבחינת
'שוב' דשמים עליונים כו'.
ָׂשים ֵאלָיו ִלּבֹו" ְל ַא ֲה ָפכָא חשוכא
"אם י ִ
ובהיות כן ,צריך כל אחד לעורר בחינת 'רצוא'ִ ,
ַבכֶם כו'" ,שזהו בחינת 'ארץ' ,ועל ידי זה
ָבדֹו ְּבכָל ְלב ְ
"ּולע ְ
לנהורא ומרירו למתיקו כו'ְ ,
ָת ִּתי ְמ ַטר ַא ְר ְצכֶם כו'" ,הוא בחינת ה'שוב'.
" ְונ ַ
 English synopsis on page 25 
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ביאור למיגרס

m

לנפש האלקית יש ,מטבעה ,שתי תנועות" :רצוא"
ו"שוב" .אך כאשר היא יורדת לעולם הזה ,היא צריכה
להתבונן בגדולת ה' כדי לעורר תנועות אלו .והולך
ומבאר עוד בענין 'שוב' ו'רצוא':

m

המבואר לעיל ש'כסא' מסמל את הירידה של

הקב"ה למטה ,לעולם ,מרומז בפסוק :וזהו
ִׂש ָר ֵאל",
יֹוׁשב ְּת ִהּלֹות י ְ
ְא ָּתה ָקדֹוׁש ֵ
כב ,ד) "ו ַ
פירוש ,שהוא יתברך 'קדוש' ומובדל מכל
העולמות ,רק על ידי 'תהלות ישראל' נמשך
להיות 'יושב' ונשפל למטה ,וכמאמר (ע"ז ג,
ב) שהקב"ה י ו ש ב ועוסק בתורה כו' .וזהו
מּוּצב
ָ
"סּוּלם
ָ
[הטעם] שנקראת התפלה
ִיע ַה ָּׁש ָמי ָ
ַא ְר ָצה ְורֹאׁשֹו ַמּג ַ
ְמה" (תיקוני זהר
תיקון מה) ,פירוש ,הסולם הוא העלייה
בבחינת 'רצוא' ,אך 'ראשו מגיע השמימה'
(תהלים

– בחי' 'שמים' ,הוא השוב כנ"ל (כפי שיתבאר
לקמן ,ההמשכה שעל ידי השוב היא בבחי'
מקיף כשם שהשמים מקיפים על הארץ),

שבשמונה עשרה מתחיל ה'שוב' כנזכר
לעיל ,ועיקרו [של השוב] אחר כך על ידי
תורה ומצות.

m

ולפי זה יובן עומק המחלוקת בגמרא האם שמים

קדמו לארץ או להיפך :וזהו שאמרו רז"ל
יב ,א) לחד מאן דאמר דארץ קדמה לשמים
בבריאה – לדעת האומר שהארץ נבראה
(חגיגה

קודם ,ה'רצוא' ,בחינת ארץ ,צריך לבוא לפני
ה'שוב' ,בחינת שמים ,כי הרי מבואר למעלה

בענין קריאת שמע ושמונה עשרה ותורה,
דבחינת ה'רצוא' צריך להיות קודם לבחינת
ה'שוב' ,וכך היא המדה ,כי מאתערותא
דלתתא דוקא בחי' רצוא נעשה אתערותא
דלעילא – המשכת אלקות בבחי' שוב ,וכמו
"אם י ִ
שכתוב ִ
ָׂשים ֵא ָליו ִלּבֹו" – בבחי' רצוא,
ִׁש ָמתֹו ֵא ָליו
ואז ,אחר כך יכול להיות "רּוחֹו ְונ ְ
ֶאסֹף" – המשכת אלקות למטה בבחי' שוב.
יֱ
ועל כן ,ארץ – שהוא לשון 'רצוא' – קדמה
לשמים ,שהוא בחינת 'שוב'.
ובכל זה יובן מה שאמרו רז"ל (הובא לעיל
אׁשית' – בשביל
בתחילת המאמר) ְ'ּב ֵר ִ
ישראל שנקרא 'ראשית' ,וגם בשביל התורה
שנקראת 'ראשית' כשם ש'ברחל בתך הקטנה'
ֹלקים
"ּב ָרא ֱא ִ
משמעו בשביל רחל בתך הקטנהָ .
ְאת ָה ָא ֶרץ" הגשמיים .דהנה,
ֵאת ַה ָּׁש ַמיִם ו ֵ
בתורה ובישראל יש בחינות שמים וארץ
רוחניים :בתורה הוא בחינת 'שוב' ,שהוא
בחינת 'שמים' כנזכר לעיל .התורה היא
בעיקר בחינת 'שוב' ,וישראל הם בעיקר בחינת
'רצוא' ,ובישראל בעבודתם במסירת נפש

הוא בחינת 'רצוא' ,בחינת 'ארץ' .ועל כן,
על ידי תורה וישראל דוקא יתקיימו שמים
וארץ הגשמיים ,דהיינו ,על ידי בחינות
שמים וארץ הרוחניים ,שהוא בחינות 'רצוא'
ו'שוב' שעל ידי תורה וישראל.
נְטֹוע ָׁש ַמיִם
ָא ִׂשים ְּד ָב ַרי ְּב ִפיָך כו' ִל ַ
(וזהו "ו ָ
א ֶרץ" (ישעי' נא ,טז) – הרי שיש שייכות
ו ְִליסֹוד ָ
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תורה אור דף ב עמוד ב
בין בחי' השמים הרוחניים והשמים הגשמיים,
שעל ידי בחי' שוב בתורה' ,אשים דברי בפיך',
יתקיימו השמים הגשמיים' ,לנטוע שמים'.

וגם יש לומר שבתורה ומצות עצמן יש
בחינות שמים וארץ – ולא רק שתורה היא
בחי' 'שוב' וישראל הם בחי' רצוא ,כי המצות
מעשיות הן בחינת 'ארץ' ,כי הארץ [הוא
בחי'] הדום רגלי – שרפרף ,שענינו להגביה
רֹומם ּגֹוי" (משלי
"צ ָד ָקה ְּת ֵ
את הרגלים ,וכך ְ
יד ,לד) – וכך גם המצוות מגביהות ומעלות
את האדם ,שנאמר 'צדקה תרומם גוי' .ותורה

היא בחינת שמים והמשכה .ועיין על מאמר
ָא ִׂשים ְּד ָב ַרי ְּב ִפיָך",
'מזוזה מימין כו'' .וזהו "ו ָ
הוא בחינת תורה – כי היא דבר ה' (דברי),
יתיָך" – הוא בחינת מצות – כי
"ּוב ֵצל י ִָדי ִּכ ִּס ִ
ְ
הן שייכות לכח המעשה דלמעלה (צל ידי),
א ֶרץ" –
נְטֹוע ָׁש ַמיִם ו ְִליסֹוד ָ
"ל ַ
שעל ידי זה ִ
יתקיימו שמים וארץ .ואתי שפיר [= מובן
היטב] ד'בראשית' ,היינו ,בשביל התורה
שנקראת 'ראשית' ,שיש בה עצמה בחינות
שמים וארץ – תורה ומצות ,לכן ,על ידי
זה מתקיימים שמים וארץ [גשמיים] .וכן
בשביל ישראל כו' [שנקרא 'ראשית'] ,שיש
בהן בחינות 'רצוא' [ארץ] ו'שוב' [שמים].
ועיין מה שמבואר על פי הזוהר פרשה
שופטים – 'שמים וארץ אינון סהדין כו'' הם
עדים).
והנה כל זה הוא ענין שמים וארץ דעכשיו,
שצריך להיות תחלה בחינת 'ארץ' – 'רצוא',
ואחר כך מקבלת מבחינת 'שמים' – ה'שוב'
כו'.
עֹוׂשה
ֶ
"הנְ נִי
אבל לעתיד לבוא כתיב ִ
א ֶרץ" – וכמו שכתוב 'שמים חדשים
ֲח ָד ָׁשה ָּב ָ
וארץ חדשה אשר אני עושה' .ופירוש וענין
התחדשות זו בבחינת 'ארץ' ,היינו ,משום
דלעתיד לבוא לא יהיה שייך בחינת
'רצוא' דארץ על דרך שהוא עכשיו ,שהוא
ענין ה'רצוא' והתשוקה לצאת מההיפך –
חֹוׁשְך י ְַכ ֶּסה
"ה ֶ
מהקליפה ,אשר (ישעי' ס ,ב) ַ

ֶא ֶרץ כו'" – וישנו העלם והסתר על אלקות,
כנזכר לעיל בענין פסוקי דזמרה ,שהוא
"רֹוממֹות ֵאל ִּבגְ רֹונָם" כדי שעל
ְ
בחינת
נְק ָמה
יפּיֹות" ַל ֲעׂשֹות ָ
"ח ֶרב ִּפ ִ
ידי זה נעשה ֶ
ַבּגֹויִם ,הוא נפש הבהמית והגוף כו' .תנועת
ה'רצוא' והתשוקה להתקרב לאלקות היא גם
בריחה מה'רע' ,ותנועה זו שייכת בזמן הגלות,
כאשר יש 'רע' שצריך לברוח ממנו ,אך
לעתיד לבוא כשלא יהיה 'רע' לא יהי' צורך
בתנועת ה'רצוא' .דהיינו ,שעל ידי ה'רצוא'
[המתעורר בפסוקי דזמרה] נעשה ביטול
רצון [של הנפש הבהמית] ,בחינת 'אתהפכא
חשוכא לנהורא' ,הפיכת החושך לאור

שזה אינו שייך רק עכשיו שיש קליפות
המסתירים ,עד ש'החושך יכסה ארץ',
ההסתר הוא עד כדי כך שיש בעולם חושך
רוחני והוא בחינות לבושים המלבישים
"א ְל ִּביׁש
ומסתירים ,וכמו שכתוב (ישעי' נ ,ג) ַ
ׁש ַמיִם ַק ְדרּות [חושך] כו'" הרי שהחושך הוא
ָ
על ידי לבושים.
ולכן – מאחר שעכשיו ישנה קליפה המסתרת,
הוזהרנו בקריאת שמע (דברים יא ,טז)
ְס ְר ֶּתם כו'
"ה ָּׁש ְמרּו ָלכֶם ּפֶן י ְִפ ֶּתה ְל ַב ְבכֶם ו ַ
ִ
ִיתם",
ֹלהים ֲא ֵח ִרים] ו ְִה ְׁש ַּת ֲחו ֶ
א ִ
ַע ַב ְד ֶּתם ֱ
[ו ֲ
פירושֶׁ ,ש ָּכל קליפה המסתרת נקראת
'אלהים אחרים' ועבודת כוכבים – 'אלהים
אחרים' האמור בכתוב הוא הקליפה בכלל.
וההשתחואה [האמורה בכתוב] ,היינו ,בחינת
המשכה ,כמו על ידי השתחואה בקדושה
בכריעה ב'ברוך' ,שממשיך גילוי אלקות ,כך
עּוּמת זֶה כו'" – כלומר ,כשם שבצד
"את זֶה ְל ַ
ֶ
הקדושה ה'השתחואה' בתפילת שמונה עשרה
ממשיכה גילוי אלקות ,כך גם בקליפה (בחי'
לעומת זה דקדושה) ענין ההשתחואה הוא
בחי' המשכה .וזהו מאמר רז"ל בגמרא (ע"ז
בֹודה
עֹובדֵי ֲע ָ
ִׂש ָר ֵאל ֶׁש ְּבחּוץ ָל ָא ֶרץ ְ
ח ,א)' :י ְ
הם' ,דהיינו – הפירוש הפשוט
ָרה ְּב ָט ֳה ָרה ֵ
זָ
הוא שבגלל המצב הרוחני הנחות בחוץ לארץ
ישנו לימוד זכות על יהודי שעובד שם עבודה

זרה .והפירוש הפנימי הוא ,כשהוא ח"ו לגמרי
חוץ לארץ העליונה – שהוא בחינת הרצון
לה' יתברך ,בחינת 'ארץ' ,שרצתה כו'
[לעשות רצון קונה] רק אלא שנמשך לגמרי
אחרי הבלי עולם הזה ,הגם שהם דברים
המותרים מבחינת טוב שבנוגה – מכל מקום
שרשם מן הקליפה ואם כן הרי אדם זה שקוע
בקליפות ,על ידי זה גורם יניקה והמשכה
[השתחואה] לבחינת 'נוגה' – לקליפה ,וזה

נקרא השתחואה והמשכה לבחינת 'אלהים
אחרים' כו' ,דהיינו ,תוספת יניקה לחיצונים
– כלומר ,האדם שאינו מקיים את הרצון
העליון ונמשך לקליפות ,ממשיך תוספת
חיות (יותר מהמידה המועטת הנתונה להם)
אל ה'חיצונים' (הקליפה שנקראת 'חיצונים'
כי היא מחוץ לתחום הקדושה ,ומקבלת
מחיצוניות החיות דקדושה).

ְע ַצר
ועל ידי זה (נעשה המשך הכתוב) "ו ָ
ֶאת ַה ָּׁש ַמיִם וְֹלא י ְִהיֶה ָמ ָטר" – שלא יהיה
ההמשכה בקדושה מבחינת 'שוב' דשמים
עליונים כו' – היינו שלא תהיה המשכת
אלקות על ידי בחי' שמים' ,שוב' ,כי האור
האלקי יומשך אל הקליפה.

ובהיות כן ,צריך כל אחד לעורר בחינת
א ָליו ִלּבֹו רּוחֹו ְו ִנ ְׁש ָמתֹו
ָׂשים ֵ
"אם י ִ
'רצוא'ִ ,
ֶאסֹף" [כדי] ְל ַא ֲה ָפ ָכא חשוכא לנהורא
ֵא ָליו י ֱ
ומרירו למתיקו כו' – לבטל את הקליפה
והסטרא אחרא ולהפוך חושך לאור ומר
"ּול ָע ְבדֹו ְּב ָכל ְל ַב ְבכֶם כו'" ,שזהו
למתוקְ ,
בחינת 'ארץ' – הרצוא ותשוקת הלב להכלל
ָת ִּתי ְמ ַטר ַא ְר ְצכֶם כו'",
באלקות ,ועל ידי זה " ְונ ַ
הוא בחינת ה'שוב' – על ידי ביטול הקליפות
על ידי הרצוא ,יכולה להיות המשכת הקדושה
האלקית על ידי קיום התורה והמצוות ,בחי'
שמים ,כי אז הקליפות לא מסתירות ולא
יונקות מן האור האלקי.

•
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המשך שיעור יום שני כ"ז טבת  -דף א עמוד ד
שהוי' אור אין סוף ב"ה הסובב כל עלמין הוא
בעל הכוחות כולם (שו"ע או"ח סי' ה) מלובש
בתוכינו והכח של כל כוחינו ממש ,כנ"ל ,והוא

מה שמעלה יתירה נודעת לנו מכל גדודי
שק ְר ָבנּו לשמו הגדול ,שהוא בחינת
מעלהֵ ,
'סובב כל עלמין' ועצמיות אלקותו יתברך,
הוא בחינת 'יחיד' שלמעלה מעלה מבחינת
'חי העולמים' ,שהוא רק מבחינת 'מלך' כו'.
מעלת ישראל על המלאכים היא שהמלאכים
מגיעים רק לבחינת 'ממלא כל עלמין' ,אך עם
ישראל קשור עם בחינת ה'סובב כל עלמין'.

וזהו שנקראת כנסת ישראל 'אחת' ,כמו

ָתי כו'",
"א ַחת ִהיא יֹונ ִ
שכתוב (שה"ש ו ,ט) ַ
שהיא מקבלת מבחינת 'ה' אחד' ממש –
מעצמיות האלקות ,אור הסובב כל עלמין,
כנ"ל.

m

[יבאר שאף שמהותם של בני ישראל היא הוי' ,יש
צורך לגלות זאת ,ויבאר כיצד פועלים את הגילוי]:

"א ַחת ִהיא
והיינו ,על ידי שתהיה בבחינת ַ
ְל ִא ָּמּה" (המשך הפסוק "אחת היא יונתי"),
להיות שעל ידי ההתבוננות [בביטול
העולמות לגבי הקב"ה עצמו ,כנ"ל] תבוא
לבחינת 'אחת'[ ,כלומר ]:להיות לה רק
רצון אחד לדבקה בו יתברך – תמורת ריבוי
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רצונות ,היינו רצון לה' ורצון לתאוות עולם

הזה וכו' ,והוא בחינת ָ'רצֹוא' הנ"ל לבחינת
'סובב כל עלמין' ,לדבקה בעצמות אלקות,
"מי ִלי ַב ָּׁש ָמיִם כו'
וכמאמר (תהלים עג ,כה) ִ
[ו ִע ְּמָך ֹלא ָח ַפ ְצ ִּתי ָב ָא ֶרץ]" – פירוש ,שעולמות
ְ
עליונים ('שמים') ועולמות תחתונים ('ארץ')
כולם כלא חשיב לגבי הקב"ה עצמו ,ולכן
"עמך לא חפצתי" ,חוץ ממך ה' אינני חפץ ,כי
הכל נמשך מהארה בלבד ,ואילו אתה הוא
מקור הכל ואני רוצה את האמת והמקור .וזהו
ענין 'ואהבת' שבקריאת שמע – התעוררות
האהבה לדבקה בו ית' עצמו.

•
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ֲביר כו'" ,ולא יהיה כלל בחינת
ּטּומ ָאה ַאע ִ
רּוח ַה ְ
ְאת ַ
מה שאין כן לעתיד לבוא ,דכתיב "ו ֶ
ְהיּו עֵינֶיָך רֹואֹות כו'" ,אם
קליפה המסתרת גילוי אלקות ,וכן נאמר "וְֹלא ִי ָּכנֵף עֹוד מֹורֶיָך ו ָ
כן ,אין צריך כלל ענין בחינת הביטול של ה'יש' ,שזהו בחינת ה'רצוא' דעכשיו ,לצאת
ָארֶץ" ,פירוש ,שלא יהיה כמו עכשיו
ָׁשה ּב ָ
עֹוׂשה ֲחד ָ
"ה ְננִי ֶ
מבחינת ההיפך המנגד כו' .וזהו ִ
בחינת 'רצוא' ואתערותא דלתתא ,שעל ידי זה יהיה ההמשכה ,שאז כיון שיהיה הגילוי
ֶה ִרים
"ּכי ה ָ
למטה כמו למעלה ,אם כן ,אין שייך 'רצוא' כו' (ובזה יש לבאר מה שכתוב ִ
ָהם ֶׁש ְּקרָאֹו ַהר' כו' ,ואז
יָמּוׁשּו כו'" ,כי 'הר' היינו בחינת 'רצוא' ,כנודע מענין 'ֹלא ְכ ַא ְבר ָ
"עיִן ְּב ַעיִן י ְִראּו כו'").
יתבטל בחינה זו ,כיון שגם למטה יהיה הגילוי ממש ַ
עֹוׂשה"' ,אני'
ֲׁשר ֲאנִי ֶ
ָׁשה א ֶ
ְה ָארֶץ ַה ֲחד ָ
ָׁשים ו ָ
"ה ָּׁש ַמיִם ַה ֲחד ִ
ועל כן אמר שיהיה אז בחינת ַ
דוקא ,דהיינו ,מצד אתערותא דלעילא בלבד ,ולא מצד אתערותא דלתתא כלל ,כי אינו
צריך אתערותא דלתתא רק לברר ולהפך מחשוכא לנהורא כנ"ל ,אבל לעתיד לבוא שאין
עֹוׂשה" .והיינו,
ֲׁשר ֲאנִי ֶ
צריך לזה ,יהיה בחינת אתערותא דלעילא לבד .על כן אמר "א ֶ
שקורא אותן בשם 'שמים חדשים' ו'ארץ חדשה' ,פירוש ,שבאים בבחינת גילוי מלמעלה
למטה מצד עצמות המאציל ,אשר לא היה עדיין בחינה כזו בבחינת גילוי בראשית
ְׁש ָמיִם" ענין 'אלקים' זה היינו
ֱֹלקים ֶארֶץ ו ָ
"ּביֹום עֲׂשֹות הוי' א ִ
ההשתלשלות .כמו דכתיב ְ
בחינת הצמצום וההסתר ,ש'שמים' ו'ארץ' דעכשיו נמשכו על ידי שם 'אלקים' ,כמו שכתוב
ֱֹלקים כו' " ועל ידי 'ארץ' ,שהוא בחינת 'רצוא' ,נמתק הדין והצמצום דשם
ֵאׁשית ָּברָא א ִ
"ּבר ִ
ְ
ֱֹלקים" ,שנכלל 'אלקים' זה ב'הוי"ה',
"ּביֹום עֲׂשֹות הוי' א ִ
'אלקים' המעלים והמסתיר .וזהו ְ
ֱֹלקים" ,היינו ,יחוד והתכללות שמות אלו יחד .וכל זה הוא על ידי
וזהו פירוש "עֲׂשֹות הוי' א ִ
'ארץ' ו'שמים' – בחינות 'רצוא' ו'שוב' .אך ,צריך להיות 'ארץ קדמה' דוקא ,בחינת 'רצוא'
תחלה .אבל לעתיד שיהיו שמים חדשים וארץ חדשה ,הוא בחינת "אשר אני עושה" ,ולא
על ידי צמצומים דשם 'אלקים' .ואז יהיו שמים קודם ,כי אינו צריך לבחינת קדימת ה'רצוא'
כו' וזהו " ְויָצָא ַכ ָּברָק ִחּצֹו" ,שהוא בחינת גילוי מלמעלה למטה.
אך ,הנה ,צריך להבין בענין השמים החדשים וארץ החדשה ,דאם הם באים רק בבחינת
אתערותא דלעילא לבד ,שזהו פירוש "אשר אני עושה כו'" ,אם כן ,איך יתכן בזה בחינת
'ארץ' ,בחינת 'רצוא' מלשון 'רץ' כנ"ל? (והרי לעתיד לא שייך בחינת 'רצוא' כלל אפילו
מלמטה כמו שנתבאר לעיל וכל שכן לכאורה דלא שייך בחינה זו בהגילוי שמלמעלה,
שהוא בחינת "אשר אני עושה") ,ולמה אמר "והארץ החדשה אשר אני עושה" ,לא היה לו
להזכיר רק בחינת 'שמים' לבד?
אך הענין הוא ,דגם בבחינת אתערותא דלעילא בלבד יש ב' מדריגות הללו ד'רצוא' ו'שוב',
רק שה'שמים' קדמו ל'ארץ' .ולהבין איך יתכן בחינת 'רצוא' בעצמות המאציל ,מאחר שאין
דבר מסתיר לפניו כלל הנה ,יובן על דרך משל שאנו רואים בחינות 'רצוא' ו'שוב' בגוף
האדם הגשמי ברוח החיים אשר בקרבו ,שדופק בלבו ,ונקרא בזוהר ְ'ּד ִפיקּו ְד ִלּבָא' ,שהחיות
שבלב הוא בא בנשימה דוקא' ,רצוא' ו'שוב' ,בהתפשטות והסתלקות ,וכן חוזר חלילה,
שמתפשט וחוזר ומסתלק וחוזר ומתפשט ,כדפק שביד ,שהחיות נמשך ומתפשט ,וחוזר
ומסתלק ,וחוזר ומתפשט .וכן הוא ממש ב'דפיקו דלבא' ,שהוא ענין התפשטות והסתלקות
והתפשטות של רוח החיים שבלב ,והיינו ,ממש כמו בחינות 'רצוא' ו'שוב' .ונמצא' ,רצוא'
ו'שוב' כזה הוא הכל בגוף האדם עצמו עדיין ,ולא מזולתו אליו (ורצה לומר ,ש'רצוא'
ו'שוב' זה הוא כענין המשכת חיות הנפש בהגוף ,שסדר המשכה זו הוא על ידי התפשטות
והסתלקות כו' ,שזהו בחינות 'רצוא' ו'שוב') .וגם ,הנה ,יובן עוד במשל זה שבדפיקו
דלבא ,שאין ה'רצוא' קודם ל'שוב' ,אלא אדרבה – ה'שוב' קודם ל'רצוא' ,כנראה בחוש,
שבראשונה הוא ההתפשטות והמשכת החיות בלב ,שזהו כמו בחינת 'שוב' – המשכת
האור בהכלי ,ואמנם ,תיכף ומיד חוזר ומסתלק ,והוא בחינת 'רצוא' – והסתלקות האור
מהכלי ,וחוזר ומתיישב ,וכן חוזר חלילה .וכדמיון הנשימה מהבל הפה ,שבתחלה יתפשט
ההבל והרוח ,ומיד יחזור בחזרה ,וחוזר ומתפשט.
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ביאור למיגרס
לעיל הוסבר ענין בחינת "רצוא" ו"שוב" בתורה ובבני
ישראל ,וכעת יסביר מדוע בחינת ה'רצוא' לא תהיה
שייכת לעתיד לבוא.

מה שאין כן לעתיד לבוא ,דכתיב (זכרי' יג,
ע ִביר כו' ִ
ּטּומ ָאה ַא ֲ
רּוח ַה ְ
ְאת ַ
ב) "ו ֶ
[מן ָה ָא ֶרץ]"
– ואז הטומאה והקליפות יתבטלו ,ולא יהיה

כלל בחינת קליפה המסתרת גילוי אלקות,
מֹוריָך
וכן נאמר (ישעי' ל ,כ) "וְֹלא י ִָּכנֵף עֹוד ֶ
מֹוריָך]" – לא יהיה
[את ֶ
ְהיּו ֵעינֶיָך רֹואֹות כו' ֶ
וָ
עוד העלם על אלקות אלא הוא ית' יהי' בגלוי
לעין כל ,אם כן ,אין צריך כלל ענין בחינת

הביטול של ה'יש' ,שזהו בחינת ה'רצוא'
דעכשיו ,לצאת מבחינת ההיפך המנגד
כו' .תוכן ה'רצוא' הוא יציאה מהקליפות אל
הקדושה ,אך לעתיד לבוא ,כאשר לא יהיו

עֹוׂשה
"הנְ נִי ֶ
קליפות ,לא יהי' צורך בזה .וזהו ִ
ֲח ָד ָׁשה ָּב ָא ֶרץ" ,פירוש ,שלא יהיה כמו עכשיו
בחינת 'רצוא' ואתערותא דלתתא ,שעל
ידי זה יהיה ההמשכה ,שאז – לעתיד לבוא,
כיון שיהיה הגילוי של האלקות למטה כמו
למעלה ,אם כן ,אין שייך 'רצוא' כו' – כי מאחר
שהאלקות היא בגילוי למטה כמו למעלה ,אין
צורך ב'רצוא' ותשוקה להתקרב לאלקות.

"ּכי
(ובזה יש לבאר מה שכתוב (ישעי' נד ,י) ִ
ֶה ָה ִרים יָמּוׁשּו כו'" – ההרים יזוזו ממקומם,
כי 'הר' היינו בחינת 'רצוא' ,הר מסמל את
בחינת ה'רצוא' כנודע מענין (פסחים פח ,א)
ׁש ְּק ָראֹו ַהר' כו' – אברהם עניינו
'ֹלא ְכ ַא ְב ָר ָהם ֶ
חסד ואהבת ה' ,היינו תשוקה לעלות ולהתקרב

לאלקות ,וענין זה נרמז ב'הר' שהוא גבוה,
ואז יתבטל בחינה זו ,כיון שגם למטה יהיה
"עיִן ְּב ַעיִן י ְִראּו כו'"
הגילוי ממש [כמו שכתוב] ַ
– וזהו 'ההרים ימושו' ,שלעתיד לבוא בחי' ההר,
הרצוא ,תזוז ממקומה ותתבטל).

"ה ָּׁש ַמיִם
ועל כן אמר שיהיה אז בחינת ַ
ַה ֲח ָד ִׁשים ו ָ
עֹוׂשה",
ְה ָא ֶרץ ַה ֲח ָד ָׁשה ֲא ֶׁשר ֲא ִנ י ֶ
'אני' דוקא ,דהיינו ,מצד אתערותא דלעילא
בלבד ,הכתוב מדייק ומדגיש 'אני' ,דקאי על
הקב"ה ,כי לדרגה זו אי אפשר להגיע על ידי
עבודת האדם ולא מצד אתערותא דלתתא

כלל ,כי אינו צריך אתערותא דלתתא רק
לברר ולהפך מחשוכא לנהורא כנ"ל – כי
עבודת האדם היא שעל ידי הרצוא מבררים את
הרע ומבטלים את הקליפות ,כדי שיוכל להיות
גילוי אלקות על ידי השוב ,אבל לעתיד לבוא
שאין צריך לזה – כי כל הקליפות יתבטלו,

יהיה בחינת אתערותא דלעילא לבד .על
עֹוׂשה" – מלמעלה למטה,
"א ֶׁשר ֲא ִנ י ֶ
כן אמר ֲ
ולא יהיה צורך בעבודה מלמטה למעלה ,כנ"ל.

והיינו ,שקורא אותן בשם 'שמים ח ד ש י ם '
ו'ארץ ח ד ש ה ' ,פירוש ,שבאים בבחינת
גילוי מלמעלה למטה מצד עצמות המאציל,
אשר לא היה עדיין בחינה כזו בבחינת גילוי
בראשית ההשתלשלות – בחינות שמים וארץ
שיהיו לעתיד לבוא הם חדשות לגמרי שאף
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תורה אור דף ב עמוד ג
פעם לא היו במציאות ,כי הם גילויים מעצמות
המאציל שעדיין לא היו מאז הבריאה .כמו
"ּביֹום ֲעׂשֹות הוי'
דכתיב (בראשית ב ,ד) ְ
ְׁש ָמיִם" – עשיית בחינות אלו
ֱא ֹל ִק י ם ֶא ֶרץ ו ָ
דארץ ושמים היתה בדרך שם אלקים דווקא,
אשר ענין 'אלקים' זה היינו בחינת הצמצום
וההסתר[ ,כלומר] ש'שמים' ו'ארץ' דעכשיו

נמשכו על ידי שם 'אלקים' ,כמו שכתוב
ֹלקים כו' [את השמים ואת
אׁשית ָּב ָרא ֱא ִ
"ּב ֵר ִ
ְ
הארץ]" – שבחי' שמים וארץ נמשכו ונבראו
על ידי שם אלקים המצמצם .ועל ידי 'ארץ',
שהוא בחינת 'רצוא' ,נמתק הדין והצמצום
דשם 'אלקים' המעלים והמסתיר – וזהו ענין
עבודת הרצוא עכשיו ,לבטל את ההעלם של
ֹלקים",
"ּביֹום ֲעׂשֹות הוי' ֱא ִ
שם אלוקים .וזהו ְ

שנכלל 'אלקים' זה ב'הוי"ה' ,וזהו פירוש
ֹלקים" ,היינו ,יחוד והתכללות
"עׂשֹות הוי' ֱא ִ
ֲ
שמות אלו יחד – עבודת האדם בזמן הזה
היא לבטל את הצמצום הנובע משם אלקים
ולפעול שיהא נכלל בשם הוי' ויהי' גילוי
אלקות .וכל זה הוא על ידי 'ארץ' ו'שמים'
– בחינות 'רצוא' ו'שוב' – הרצוא פועל את
ביטול הצמצום הנובע משם אלקים ,והשוב
פועל התכללות שם אלקים בשם הוי' ,כי
עבודת השוב היא להמשיך גילוי אלקות
למטה ,וזהו ענין בחי' שם הוי' .ועל ידי המשכת
אלקות למטה ,שם אלקים המצמצם נכלל
בשם הוי' .אך ,צריך להיות 'ארץ קדמה'
דוקא ,בחינת 'רצוא' תחלה – כי ההתכללות
דשם אלקים בשם הוי' יכולה להיות רק על ידי
ביטול והכנעת הצמצום תחילה באמצעות
עבודת הרצוא ,כנ"ל .אבל לעתיד שיהיו

שמים חדשים וארץ חדשה ,הוא בחינת
"אשר א נ י עושה" ,ולא על ידי צמצומים
דשם 'אלקים' – המשכת בחינות אלו ,דלעתיד
לבוא ,היא לא על ידי צמצום אלא מ'אני' –
הקב"ה בעצמו .ואז יהיו שמים קודם – ה'שוב'
יהיה קודם ,כי אינו צריך לבחינת קדימת
ה'רצוא' כו' – כי אין צורך לפעול את ביטול
הקליפה .וזהו הפירוש הפנימי בפסוק (זכרי'
ָצא ַכ ָּב ָרק ִחּצֹו" ,שהוא בחינת גילוי
ט ,י) " ְוי ָ
מלמעלה למטה – לעתיד לבוא יומשך ו'יצא'
גילוי אלקות מלמעלה למטה כדרך שהברק
יוצא כחץ.

אך ,הנה ,צריך להבין בענין השמים
החדשים וארץ החדשה ,דאם הם באים
רק בבחינת אתערותא דלעילא לבד ,שזהו
פירוש "אשר א נ י עושה כו'" ,אם כן ,איך
יתכן בזה בחינת 'ארץ' ,בחינת 'רצוא'
מלשון 'רץ' כנ"ל? אם לעתיד לבוא הכל
יהיה בהתעוררות מלמעלה ,מה שייך אז

בחינת 'רצוא'? (והרי לעתיד לא שייך בחינת
'רצוא' כלל אפילו מלמטה כמו שנתבאר
לעיל וכל שכן לכאורה דלא שייך בחינה
זו בהגילוי שמלמעלה ,שהוא בחינת "אשר
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אני עושה" – שנמשך גילוי אלקות מלמעלה
למטה ,ולכאורה אין שום צורך בעבודת
הרצוא) ,ולמה אמר "והארץ החדשה אשר

וכן חוזר חלילה .וכדמיון הנשימה מהבל
הפה ,שבתחלה יתפשט ההבל והרוח ,ומיד
יחזור בחזרה ,וחוזר ומתפשט .וכך הוא גם

אני עושה" ,לא היה לו להזכיר רק בחינת
'שמים' לבד?
אך הענין הוא ,דגם בבחינת אתערותא
דלעילא בלבד יש ב' מדריגות הללו ד'רצוא'
ו'שוב' ,רק שה'שמים' קדמו ל'ארץ' – משא"כ

בנשימת האויר שתחילה האוויר נכנס ,בחי'
שוב ,ואחר כך האויר יוצא ,בחי' רצוא ,וגם
בזה ה'שוב' קודם ל'רצוא׳.

•

עכשיו בחי' הארץ ,הרצוא ,קודמת לבחי'
השמים ,השוב .ולהבין איך יתכן בחינת

'רצוא' בעצמות המאציל ,מאחר שאין דבר
מסתיר לפניו כלל – והרי כל ענין הרצוא
שייך רק כאשר יש העלם על אלקות ,ולכן
מתעורר בתשוקה לעלות למעלה ולהכלל
בעצמות אלקות ,ואם כן מה ענינו כאשר אין
העלם כלל?
הנה ,יובן [זה ,ענין הרצוא כאשר אין העלם]
על דרך משל שאנו רואים בחינות 'רצוא'
ו'שוב' בגוף האדם הגשמי ברוח החיים
אשר בקרבו ,שדופק בלבו ,גם בגוף האדם
הגשמי יש רצוא ושוב בתנועת הדם בגוף,
'ּד ִפיקּו ְד ִל ָּבא' ,דופק הלב,
ונקרא בזוהר ְ

שהחיות שבלב הוא בא בנשימה דוקא,
'רצוא' ו'שוב' ,בהתפשטות לגוף [שוב]
והסתלקות חזרה ללב [רצוא] ,וכן חוזר
חלילה ,שמתפשט וחוזר ומסתלק וחוזר
ומתפשט ,כדפק דופק שביד ,שהחיות נמשך
ומתפשט לתוך ידו ,וחוזר ומסתלק מידו,
וחוזר ומתפשט בידו .וכן הוא ממש ב'דפיקו
דלבא' הדופק שבלב ,שהוא ענין התפשטות
והסתלקות והתפשטות של רוח החיים
שבלב ,והיינו ,ממש כמו בחינות 'רצוא'
ו'שוב' – דופק הלב מבטא את הרצוא ושוב
של חיות האדם המלובשת בדמו (כי הדם הוא
הנפש) ,שהדם יוצא מן הלב להחיות את הגוף
וחוזר ומסתלק מהגוף אל הלב וחוזר חלילה
תמיד.

ונמצא' ,רצוא' ו'שוב' כזה הוא הכל בגוף
האדם עצמו עדיין ,ולא מזולתו אליו (ורצה
לומר ,ש'רצוא' ו'שוב' זה הוא כענין המשכת
חיות הנפש בהגוף ,שסדר המשכה זו הוא
על ידי התפשטות והסתלקות כו' ,שזהו
בחינות 'רצוא' ו'שוב') .המשל מלמד נקודה
נוספת ,שה'רצוא' וה'שוב' הוא בתוך האדם
עצמו ,וכך גם בנמשל ה'רצוא' וה'שוב' הם
לא ביחס לזולת אלא בחיות עצמה ,וגם ,הנה,

יובן עוד במשל זה שבדפיקו דלבא ,שאין
ה'רצוא' קודם ל'שוב' ,אלא אדרבה – ה'שוב'
קודם ל'רצוא' ,כנראה בחוש ,שבראשונה
הוא ההתפשטות והמשכת החיות בלב,
שזהו כמו בחינת 'שוב' – המשכת האור
בהכלי ,כי הדם שבו נמשכת החיות הוא משל
לאור והלב הוא משל לכלי ואמנם ,תיכף
ומיד חוזר ומסתלק ,והוא בחינת 'רצוא' –
והסתלקות האור מהכלי ,וחוזר ומתיישב,

המשך מעמוד 13

המשך שיעור יום שני כ"ז טבת
 דף א עמוד דעל מלכות דאצילות ,שייך לבחי' 'הדום רגלי'.
ו'השמים כסאי' ,היינו ,בחינת 'שוב' ,שהוא
ירידה והמשכה ,הרי זה כמו היושב על
הכסא ,שמשפיל קומתו .את ה'שוב' מתאר
הפסוק במילים "השמים כסאי" ,היינו שבחינת
המקיפים ("שמים") נמשכים למטה ("כסאי"),
כפי שהוסבר לעיל שכסא עניינו המשכה
למטה ,כשם שכאשר האדם יושב על כסא הוא
יורד כלפי מטה.

•
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וכדוגמא הזאת יובן למשכיל למעלה בבחינות 'רצוא' ו'שוב' שמלמעלה למטה( .ולא
ְה ַחּיֹות רָצֹוא וָׁשֹוב" של הנבראים כו' ,כי אם אדרבה ,גם כן
בבחינות 'רצוא' ו'שוב' ש"ו ַ
בהשפעה עליונה של אין סוף ברוך הוא בכלים ועולמות .וגם אפילו ממש בראשית,
מראשית ההמשכה מאין סוף ברוך הוא להתלבש בשורש בחינת הכלים ,שהן שורש כל
העולמות עליונים ותחתונים ,שייך גם כן 'רצוא' ו'שוב' ,שהוא הסתלקות והתפשטות.
כי מיד שנמשך ומתפשט צריכה להיות הסתלקות ,שאם לא כן יתבטלו הכלים מהיות
בחינות כלים כו' .רק שההתפשטות הוא קודם והוא כמו בחינת ה'שוב' .ואחר כך הוא
בחינת הסתלקות ו'רצוא' .וכן חוזר חלילה .ועין מה שמבואר במקום אחר על פסוק "ויקחו
לי תרומה כו'") .דשייך גם כן בחינת 'רצוא' .רק שהתפשטות האור קודם לבוא ,ואחר
ּדֹודי דֹופֵק" ,שהקול וההמשכה
כך מיד חוזר ומסתלק ,וחוזר ומתפשט .וזהו ענין "קֹול ִ
'מטֵי
מלמעלה למטה הוא גם כן כמו בחינת הדפק הנזכר לעיל .ונקרא זה ב'עץ חיים' בשם ָ
וְֹלא ָמטֵי' שהאור 'מטי' ומתפשט ,וחוזר ומסתלק 'ולא מטי' .שבחינת 'מטי' הוא בחינת
"ּכי ה' אֱֹלקֶיָך
ההתפשטות ,קודם לבחינת 'לא מטי' .והכל בבחינת אלקות עצמו .וזהו ִ
אֹוכלָה הּוא" ,ענין דמיון שפע האלקות לאש – הוא מפני שהאש טבעו בבחינת
אֵׁש ְ
ְה ָארֶץ
ָׁשים ו ָ
"ה ָּׁש ַמיִם ַה ֲחד ִ
הסתלקות אחר ההתפשטות ,כדמיון דפיקו דלבא .וזהו ענין ַ
ָׁשה" ,שהוא בחינת ההמשכה העליונה אשר נמשך באתערותא דלעילא לבד ,בזה
ַה ֲחד ָ
יש גם כן בחינות 'שמים' ו'ארץ' ,ההמשכה – בחינת 'מטי' – נקראת 'שמים' ,ובחינת
ההסתלקות האור מהכלי הנקראת 'לא מטי' ,זהו בחינת 'ארץ' מלשון 'רצוא' .ולכן ,כאן
ָקדַם 'שמים' ל'ארץ' ,בהיות בחינת 'מטי' קדם לבחינת 'לא מטי' .מה שאין כן ב'רצוא'
ו'שוב' דנבראים צריכה להיות תחלה 'ארץ' ,בחינת 'רצוא' ,ואחר כך 'שמים' ,בחינת 'שוב',
ְׁש ָמיִם" ,כנזכר לעיל .וזהו
"ּביֹום עֲׂשֹות כו' ֶארֶץ ו ָ
ְה ַחּיֹות רָצֹוא וָׁשֹוב" ,וכתיב ְ
וכמו שכתוב "ו ַ
עֹומ ִדים ְל ָפנַי"' ,לפני' דייקא ,דהיינו,
ָׁשה כו' ְ
ְה ָארֶץ ַה ֲחד ָ
ָׁשים ו ָ
ֲׁשר ַה ָּׁש ַמיִם ַה ֲחד ִ
ענין " ַּכא ֶ
בבחינת הפנימיות ועצמיות ,מה שאין אתערותא דלתתא מגעת לשם כללּ" .כֵן יַעֲמֹוד
ְׁש ְמכֶם" ,פירוש 'זרעכם ושמכם' הוא בחינת אתערותא דלתתא ,וההמשכה הנמשך
ז ְַר ֲעכֶם ו ִ
ֵע
על ידי אתערותא דלתתא .כי הנה ,המצות נקראות בשם 'זריעה' ,כמו שאומרים 'זֹור ַ
יח יְׁשּועֹות' בגילוי אלקות מבחינת ש"ע נהורין כו'.ו'שמכם' הוא
'מ ְצ ִמ ַ
ְצדָקֹות' .ועל ידי זה ַ
בחינת קבלת עול מלכות שמיםַ" ,ויַּעַׂש ָּדוִד ֵׁשם" .והנה ,כבר מבואר שבחינות 'שמים'
ו'ארץ' החדשים הוא גילוי מבחינה שאין אתערותא דלתתא מגעת לשם כלל ,שגילוי זה
יהיה לעתיד לבוא ,ואם כן ,סלקא דעתך אמינא שההמשכה שעל ידי אתערותא דלתתא
בתורה ומצות בבחינות 'ארץ' ו'שמים' שלנו – 'רצוא' ו'שוב' – תהיה בטילה לגמרי מחמת
ְׁש ְמכֶם" ,שגם
גילוי העצום ההוא שמבחינת 'אשר אני עושה' לזה אמרּ" :כֵן יַעֲמֹוד ז ְַר ֲעכֶם ו ִ
"עֹומ ִדים ְל ָפנַי" ,בבחינת הפנימית ממש ,כמו
בחינה זו דאתערותא דלתתא יתעלה להיות ְ
ׂא ְוָגבַּה
ִש
ַב ִּדי יָרּום ְונ ָּ
ַׂש ִּכיל ע ְ
"הּנֵה י ְ
בחינות שמים החדשים וארץ החדשה כו' .וכמו שכתוב ִ
ָבדָּה ְּול ָׁש ְמרָּה כו'" ,הנה,
"לע ְ
ְמא ֹד" ,דהיינו' ,עבדי' הוא בחינת אתערותא דלתתא ,בחינת ְ
בחינה זו ממש תתעלה בעילוי אחר עילוי עד כי 'גבה מאד'.
____ ____ 

דא"ח יומי
ביאור על הנ״ל

"ּכִ י ּכַ ֲא ֶשׁר ַה ָּש ַׁמיִ ם ַה ֲח ָד ִשׁים וְ ָה ָא ֶרץ ַה ֲח ָד ָשׁה וגו' ֲא ֶשׁר ֲאנִ י ע ֶֹשׂה ע ְֹמ ִדים לְ ָפנַ י ּכֵ ן יַ ֲעמֹד
זַ ְר ֲעכֶ ם וְ ִש ְׁמכֶ ם" .הנה ,נודע תכלית ירידת הנשמה לגוף בעולם הזה ,שטרם ירידתה

היתה כלולה במאצילה ברוך הוא באהבה ויראה כו' ,כי הנפש יש לה שכל ומדות כו',
Chassidus
Dailyכו' ומלבישים אותה בלבושים
ומסתירים
 Studyהמעלימים
וירדה ונתלבשה בגוף ונפש הבהמית
צואים – הן המדות שמצד הקליפה כו' – שירידה זו צורך עלייה היא .כדי לברר בירורין
על ידי המשכת התורה והמצות ,שבהן מלובש אור אין סוף ברוך הוא ,ובהן ועל ידן יהיה
גילוי אור אין סוף ברוך הוא ממש על נפשו כו' ,כמו שכתוב במקום אחר .ולהבין זה,
בירידות והשתלשלות המדריגות מאור פניו
שהרי התורה והמצות אשר לפנינו הן גם כן
שבוע של
הֹודָך
"ּתנָה ְ
שלכן בקשו המלאכים אשר ְ
וחומריים,
יתברך ,עד שנתלבשו בענינים גשמיים
פרשת שמות
תשע''ד
טבת,
יא
–
ה
עַל ַה ָּׁש ָמיִם כו'" .ובמה יהיה יתרון מעלתן ממעלת אהבה ויראה של הנשמה וגם הרי אמרו
ַד ִפין' המעלות
ָר ָחת ְלעֵילָא' ,שאהבה ויראה הן ה'ג ְ
ְיתא ְּבלָא ְד ִחילּו ְּור ִחימּו לָא פ ְ
כי 'אֹו ַרי ָ
The Week of
ומנשאות את התורה ,והרי אדרבה ,נראה שמעלת אהבה ויראה גדלה מאד ביתר שאת
Parshas
shemos
ממעלת התורה!
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ביאור למיגרס
נתבאר לעיל שענין 'רצוא' ו'שוב' בעבודת האדם שייך
רק בזמן הגלות ,אבל לעתיד לבוא ,כאשר יהי' גילוי
אלקות למטה כמו למעלה ,לא יהיה עוד בחי' 'רצוא'
ו'שוב' כמו שהוא עכשיו .וזהו פירוש הפסוק 'השמים
החדשים והארץ החדשה אשר אני עושה' ,שיהיו בחי'
שמים – 'שוב' וארץ – 'רצוא' חדשים ,ויומשכו מאתו
ית'" ,אשר אני עושה" .ועל כך נשאלה השאלה :כיצד
יתכן ענין הרצוא לעתיד ,והרי רצוא שייך רק כאשר
יש העלם על אלקות והאדם רוצה לצאת מההעלם
ולהכלל בו ית׳?
והתחיל לבאר את ענין הרצוא שיהי' לעתיד לבוא
בעצמות המאציל ,על דרך משל מרצוא ושוב שבגוף
האדם עצמו ,בלי קשר לזולתו ,ומזה מוכח ששייך
רצוא גם בעצם אחד.

וכדוגמא הזאת מדם האדם המתפשט מהלב
לכל הגוף – 'שוב' ,וחוזר ללב – 'רצוא' ,יובן

למשכיל למעלה בבחינות 'רצוא' ו'שוב'
שמלמעלה למטה.
ְה ַחּיֹות ָרצֹוא
(ולא בבחינות 'רצוא' ו'שוב' ש"ו ַ
וָׁשֹוב" של הנבראים כו' ,כי אם אדרבה,
גם כן בהשפעה עליונה של אין סוף ברוך
הוא בכלים ועולמות .בחינות הרצוא ושוב
שיבאר להלן אינם רצוא ושוב של הנבראים,
אלא רצוא ושוב של הקב"ה ,המחיה את
העולם באופן הדומה להתפשטות הדם מהלב
אל הגוף וחזרה .וגם אפילו ממש בראשית,

מראשית ההמשכה מאין סוף ברוך הוא
להתלבש בשורש בחינת הכלים ,שהן
שורש כל העולמות עליונים ותחתונים,
שייך גם כן 'רצוא' ו'שוב' ,שהוא הסתלקות
והתפשטות .כי מיד שנמשך ומתפשט [שוב]
צריכה להיות הסתלקות [רצוא] ,שאם לא
כן יתבטלו הכלים מהיות בחינות כלים כו' –
כי אם האור המהווה את הכלים יסתלק לגמרי,
לא תהיה עוד מציאות הכלים ,אלא החיות
צריכה לחזור מיד ולהתפשט למטה ,להוות
ולהחיות את הכלים .וענין הסתלקות החיות
הוא כדי שלא תתנתק ממקורה כי אז לא יהיה
בה כח להוות ולהחיות את הכלים ,ולכן ,תהליך
זה של התפשטות (שוב) והסתלקות (רצוא)
צריך להיות תמיד .רק שההתפשטות הוא
קודם ,והוא כמו בחינת ה'שוב' – שתחילה
האור מתפשט ממקורו להוות כלים ועולמות
וכו' .ואחר כך הוא בחינת הסתלקות ו'רצוא'
– ורק אחר כך מסתלק וחוזר להתקשר למקורו.

וכן חוזר חלילה .ועין מה שמבואר במקום
אחר על פסוק "ויקחו לי תרומה כו'").
[וחוזר לענין הרצוא ושוב מלמעלה למטה ]:דשייך
גם כן בחינת 'רצוא' .רק שהתפשטות האור
[השוב] קודם לבוא ,ואחר כך מיד חוזר
ומסתלק [הרצוא] ,וחוזר ומתפשט [שוב].
דֹופק" ,שהקול וההמשכה
ּדֹודי ֵ
וזהו ענין "קֹול ִ
מלמעלה למטה הוא גם כן כמו בחינת הדפק
הנזכר לעיל – 'קול דודי' קאי על ההמשכה
מלמעלה ,כי 'דודי' זה הקב"ה והכוונה היא
שגם מלמעלה למטה יש בחי' דופק ,היינו רצוא

  Friday, Jan. 3, 2014דא"ח יומי

תורה אור דף ב עמוד ד
'מ ֵטי וְֹלא
ושוב .ונקרא זה ב'עץ חיים' בשם ָ
ָמ ֵטי' – ענין הרצוא ושוב שמלמעלה למטה,
באור האלקי ,נקרא 'מטי ולא מטי' ,היינו
מגיע – כי האור מגיע למטה בהתפשטות ,ולא
מגיע – כי לאחר שמגיע ,חוזר ומסתלק למעלה
בבחי' רצוא ,שהאור 'מטי' ומתפשט ,וחוזר
ומסתלק 'ולא מטי' .שבחינת 'מטי' הוא
בחינת ההתפשטות ,קודם לבחינת 'לא מטי'
כנ"ל שה'שוב' קודם ל'רצוא' .והכל – הרצוא
והשוב – בבחינת אלקות עצמו .וזהו (דברים
אֹוכ ָלה הּוא" ,ענין
ֹלקיָך ֵאׁש ְ
"ּכי ה' ֱא ֶ
ד ,כד) ִ
דמיון שפע האלקות לאש – הטעם לכך
שהתפשטות החיות האלקית בעולמות נמשלה
לאש הוא מפני שהאש טבעו בבחינת

הסתלקות אחר ההתפשטות ,כדמיון דפיקו
דלבא – טבע האש הוא שתחילה מתפשט
ואחר כך מסתלק ועולה ,בדוגמת דופק הלב
ובדומה לרצוא ושוב באלקות.

ְה ָא ֶרץ
"ה ָּׁש ַמיִם ַה ֲח ָד ִׁשים ו ָ
וזהו ענין ַ
ַה ֲח ָד ָׁשה" ,שהוא בחינת ההמשכה העליונה
אשר נמשך באתערותא דלעילא לבד ,בזה
יש גם כן בחינות 'שמים' ו'ארץ' ,שוב ורצוא
[כפי שהולך ומפרט ]:ההמשכה – בחינת
'מטי' – נקראת 'שמים' ,ובחינת ההסתלקות
האור מהכלי הנקראת 'לא מטי' ,זהו בחינת
'ארץ' מלשון 'רצוא' .ולכן ,כאן ָק ַדם 'שמים'
ל'ארץ' ,בהיות בחינת 'מטי' קדם לבחינת
'לא מטי' .בהתפשטות החיות האלוקית ,השוב
קודם לרצוא ,מה שאין כן ב'רצוא' ו'שוב'
דנבראים צריכה להיות תחלה 'ארץ',
בחינת 'רצוא' ,ואחר כך 'שמים' ,בחינת
ְה ַחּיֹות ָרצֹוא וָׁשֹוב" –
'שוב' ,וכמו שכתוב "ו ַ
"ּביֹום ֲעׂשֹות כו'
הרצוא קודם לשוב ,וכתיב ְ
ְׁש ָמיִם" – תחילה ארץ ורצוא ואחר כך
ֶא ֶרץ ו ָ
שמים ושוב ,כנזכר לעיל.
ְה ָא ֶרץ
"ּכ ֲא ֶׁשר ַה ָּׁש ַמיִם ַה ֲח ָד ִׁשים ו ָ
וזהו ענין ַ
עֹומ ִדים ְל ָפנַי"' ,לפני' דייקא,
ַה ֲח ָד ָׁשה כו' ְ
דהיינו ,בבחינת הפנימיות ועצמיות –
'פני' מלשון פנימיות ,מה שאין אתערותא
דלתתא מגעת לשם כלל – בחי' שמים וארץ
אלו 'אשר אני עושה' באים מפנימיותו יתברך,
והיא דרגה כל כך נעלית שהתעוררות האדם
בבחי' רצוא ושוב אינה יכולה להגיע לשם.

ְׁש ְמכֶם" ,פירוש 'זרעכם
ַר ֲעכֶם ו ִ
ַעמֹוד ז ְ
"ּכֵן י ֲ
ושמכם' הוא בחינת אתערותא דלתתא,
וההמשכה הנמשך על ידי אתערותא
דלתתא.
[והולך ומבאר כיצד "זרעכם ושמכם" מורים על

האתערותא דלתתא וההמשכה שבאה על ידה ]:כי
הנה ,המצות נקראות בשם 'זריעה' ,כמו
'זֹור ַע ְצ ָדקֹות' – דכללות המצוות
שאומרים ֵ
נקראות בשם צדקה ,ונאמר בה לשון זריעה.
יח יְׁשּועֹות' בגילוי אלקות
'מ ְצ ִמ ַ
ועל ידי זה ַ
מבחינת ש"ע נהורין כו' – כשם שאדם זורע

גרעין קטן ומצמיח אילן שהוא באין ערוך
לגבי הגרעין ,כך על ידי קיום מצוה גשמית
'צומח' ונמשך אור אלקי נעלה מאד שהוא
באין ערוך לגבי המעשה הגשמי של המצוה.
ואור זה נרמז בלשון 'מצמיח ישועות' ,כי
'ישועה' רומזת להמשכה והתגלות אורות
עליונים מבחינת "ש"ע נהורין" –  370אורות.

ו'שמכם' הוא בחינת קבלת עול מלכות
ׁשם" –
ּעׂש ָּדוִד ֵ
שמים[ ,כמו שכתוב] " ַו ַי ַ
והפירוש הפנימי של פסוק זה הוא שדוד
המלך ע"ה עשה ותיקן את בחי' ה'שם' ,ספירת
המלכות ,ונמצא ש'שמכם' הוא בחינת קבלת
עול מלכות שמים.

והנה ,כבר מבואר שבחינות 'שמים'
ו'ארץ' החדשים הוא גילוי מבחינה שאין
אתערותא דלתתא מגעת לשם כלל,
שגילוי זה יהיה לעתיד לבוא ,ואם כן,
סלקא דעתך אמינא [= היה אפשר לחשוב]
שההמשכה שעל ידי אתערותא דלתתא
בתורה ומצות בבחינות 'ארץ' ו'שמים'
שלנו – 'רצוא' ו'שוב' – תהיה בטילה לגמרי
מחמת גילוי העצום ההוא שמבחינת 'אשר
אני עושה' – היינו שהעבודה של בני ישראל
בזמן הגלות תהיה בטלה לגמרי ולא נחשבת
לעומת העבודה של לעתיד לבוא ,לזה אמר:

ְׁש ְמכֶם" ,שגם בחינה זו
ַר ֲעכֶם ו ִ
ַעמֹוד ז ְ
"ּכֵן י ֲ
דאתערותא דלתתא יתעלה [לעתיד לבוא]
"עֹומ ִדים ְל ָפנַי" ,בבחינת הפנימית
ְ
להיות
ממש ,כמו בחינות שמים החדשים וארץ
החדשה כו' – שנמשכים מבחי' פנימיותו
יתברך .כלומר ,לעתיד לבוא עבודתינו כל
משך זמן הגלות מלמטה למעלה תתעלה
לפנימיותו יתברך ,ותהיה נחשבת בעיני ה',
ולא תתבטל בפני הגילויים דלעתיד לבוא.
ַׂש ִּכיל ַע ְב ִּדי
"ה ֵנּה י ְ
וכמו שכתוב (ישעי' נב ,יג) ִ

ָבּה ְמאֹד" ,דהיינו' ,עבדי' הוא
ׂא ְוג ַ
ִש
יָרּום ְונ ָּ
"ל ָע ְב ָדּה
בחינת אתערותא דלתתא ,בחינת ְ
ׁש ְמ ָרּה כו'" – 'עבדי' קאי על עבודתנו בזמן
ּול ָ
ְ
הגלות על ידי 'אתערותא דלתתא׳ מלמטה
למעלה ,ועל כללות עבודה זו נאמר 'לעבדה
ולשמרה' ,הנה ,בחינה זו ממש שנקראת
'עבדי' תתעלה בעילוי אחר עילוי עד כי
'גבה מאד' – שתתעלה לבחינת פנימיותו
יתברך ,ותהי' יקרה מאד אצל הקב"ה.


ביאור
ְה ָא ֶרץ
"כי ַכ ֲא ֶׁשר ַה ָּׁש ַמיִם ַה ֲח ָד ִׁשים ו ָ
ִּ
על הנ"ל – על המאמר הקודם –

ׂה ע ְֹמ ִדים
ַה ֲח ָד ָׁשה וגו' ֲא ֶׁשר ֲאנִי ע ֶֹש
ְש ְמכֶם" (ישעי' סו ,כב)
ַר ֲעכֶם ו ִׁ
ַעמֹד ז ְ
ְל ָפנַי ֵּכן י ֲ

– פירוש הכתוב לפי פשוטו הוא שלעתיד לבוא
הקב"ה יברא שמים חדשים וארץ חדשה ,והם
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יעמדו לעולם ולא יכלו עוד כראשונים ,וכן
יתקיים לעולם זרעכם ושמכם ,כי לא ימחה
שם ישראל עד עולם (מצו"ד).

הנה ,נודע תכלית ירידת הנשמה לגוף
בעולם הזה – שהיא ירידה גדולה מאד,
שטרם ירידתה היתה כלולה במאצילה
ברוך הוא באהבה ויראה כו' ,כי [גם] הנפש
יש לה שכל ומדות כו' ,וירדה ונתלבשה
בגוף ונפש הבהמית המעלימים ומסתירים
כו' ומלבישים אותה בלבושים צואים –
הן המדות שמצד הקליפה כו' – כאהבה
לתאוות עולם הזה ,ומידה זו מלבישה את
הנפש האלקית ומעלימה עליה

– שירידה זו

צורך עלייה היא.
זו היא ]:כדי לברר בירורין על ידי המשכת
התורה והמצות ,שבהן מלובש אור אין
סוף ברוך הוא ,ובהן ועל ידן יהיה גילוי
אור אין סוף ברוך הוא ממש על נפשו
כו' ,כמו שכתוב במקום אחר – על ידי קיום
[והעלייה שבאה על ידי ירידה

התורה והמצוות נמשך גילוי אור אין סוף
ב"ה למטה ,בנפש האדם ובדברים הגשמיים
שבהם מקיימים את המצוות ,ועל ידי שאור
עליון זה נמשך למטה ונרגש באדם ובדברים
הגשמיים ,מתבררים הניצוצות הקדושים
הטמונים בהם ומתעלים לאלקות.
ולהבין זה – כיצד יכולה להיות עבודת
הבירורים באמצעות תורה ומצוות ,שהרי

התורה והמצות אשר לפנינו הן גם כן
בירידות והשתלשלות המדריגות מאור
פניו יתברך ,עד שנתלבשו בענינים
גשמיים וחומריים ,שלכן בקשו המלאכים
ׁש ָמיִם כו'" (תהלים ח,
הֹודָך ַעל ַה ָּ
"ּתנָה ְ
אשר ְ
ב) – המלאכים בקשו שהקב"ה יתן את התורה
('הודך') להם ('על השמים') ,כדי שתשאר
בעולם רוחני עליון ולא תרד ממעלתה
העצמית[ .ועוד יש להבין ]:ובמה יהיה יתרון
מעלתן [של התורה והמצוות] ממעלת
אהבה ויראה של הנשמה [כפי שהיתה
למעלה טרם ירידתה] ,והרי הקב"ה הוריד
את הנשמה ממדריגתה העליונה באהבה
ויראה כדי לקיים תורה ומצוות ,ומזה מוכח
שיש מעלה בתורה ומצוות למטה על האהבה
והיראה של הנשמה למעלה ,ויש להבין מהי
מעלה זו? וגם הרי אמרו (תיקוני זהר תיקון
ּור ִחימּו ָלא
ְיתא ְּב ָלא ְד ִחילּו ְ
'אֹורי ָ
ַ
י) כי
ָפ ְר ָחת ְל ֵע ָ
ילא' [= לימוד התורה בלא יראה
ואהבה אינו פורח ועולה למעלה] ,שאהבה
ַד ִפין' [= הכנפיים] המעלות
ויראה הן ה'ג ְ
ומנשאות את התורה כי בכחן של אהבה
ויראה להעלות את התורה ,והרי אדרבה,

נראה שמעלת אהבה ויראה גדלה מאד
ביתר שאת ממעלת התורה – ,ולכאורה הרי
זו סתירה לאמור לעיל שירידת הנשמה היתה
בשביל לקיים תורה ומצוות!

•
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ָאתיו כו'"' .הנקרא בשמי' הוא עולם
בֹודי ְּבר ִ
ׁמי ו ְִל ְכ ִ
אך הענין הוא :דכתיב "ּכ ֹל ַה ִנ ְּקרָא ִב ְש ִ
האצילות ,שהוא 'נקרא בשמי' ממש ,ששם שורה אור אין סוף ברוך הוא ממש ,ומתייחדים
מֹוהי ַחד' ,שהכל בטל ונכלל באור אין
ּיֹוהי ַחד ,ו ְִאיהּו ְוג ְַר ִ
ד'איהּו ו ְִח ִ
עמו בתכלית היחודִ ,
סוף ברוך הוא ממש ,ועל כולם נקרא שמו ,שכולם הם בבחינת אין סוף .הגם שאין ערוך
אליו יתברך (וכנודע ,שאדם דאצילות נקרא אדם דעשיה ,בחינת עשיה גשמית ואפילו
עולם האצילות אינו אלא זיו והארה כו' .רק שההארה היורדת ונמשכת שם היא מתאחדת
בלי שום פירוד והתחלקות ,עד שכולם מלאים מן ההארה ההיא ,ואין שם תפיסת שום
רּוח כו'" דגבי משה,
ָׁשה ,כמו "ַוּיָאצֶל ִמן ָה ַ
דבר זולת ההארה ההיא .כי 'אצילות' מלשון ַה ְפר ָ
ְא ְפרֵיׁש' ,שבודאי לא נתן כל רוחו על הזקנים עד שהגיעו למעלתו ומדריגתו
דתרגומו' :ו ַ
ממש ,אלא שהפריש מרוחו והוריד למטה שיתלבש במדת הזקנים ,כדי שיתעלו קצת ויוכלו
שאת ִעמֹו כאחד ,והיו לאחדים עם היות שאינם אחדות אחד במהותם ממש ,מכל מקום,
יכולים הם להתאחד עמו והיינו ,שהם מיוחדים בזיו ואור הנמשך ממנו .כך עולם האצילות
הוא שהאציל אור אין סוף ברוך הוא והפריש זיו ואור בעולם ההוא ,שיהיה יכולת בהם
לקבל זיו ואור אור אין סוף ברוך הוא הזה בבחינת יחוד ,שיתייחד הכל בבחינת אור אין
סוף ,דהיינו ,בבחינת אור וזיו הנמשך ממנו.
וענין היחוד הוא בב' בחינות – 'איהו וחיוהי'' ,איהו וגרמוהי'' :חיוהי' – הם האורות,
דהיינו ,המקורות שמהן נתהוו חכמה וחסד כו' ,והמקורות הם אורות וחיות .שבאורות לא
שייך עדיין בחינת התחלקות פרטים להיות נקרא בשם 'חכמה' או 'חסד' כו' .וכמו שמבואר
דּוכ ַּתיְיהּו' ,אור החסד בכלי הגבורה כו' .ו'גרמוהי' –
ד'א ְח ִליפּו ְ
במקום אחר בענין האורות ַ
הם הכלים המגבילים את האורות ,שעל ידי הכלים הם עולים בשם 'חכמה' או 'חסד' כו',
ואף על פי כן ,שורה בהם אור אין סוף בבחינת יחוד ,ונקרא 'חכמה דאין סוף' ,ו'חסד דאין
סוף' כו' ,שעם היות שנקרא בשם חכמה ,מכל מקום ,אינה נגבלת בשם גבול ומדה ,אלא
ָדּוע כו''.
'אנ ְְּת הּוא ַח ִּכים ְולָא ְב ָח ְכ ָמה י ְִדיעָא כו'' .ו'הּוא ַה ַּמּדָע וְהּוא ַהּי ַ
כמאמר ַ
ולכן ,נקרא עולם האצילות 'הנקרא בשמי' ממש .אבל עולם הבריאה – וממנו ולמטה –
בּוׁשין ְּת ִקינַת לֹון כו'',
נקרא 'לכבודי בראתיו כו' ' 'כבוד' הוא התלבשות ,וכמאמר אליהו'ְ :ל ִ
כמו לבוש שאינו מתאחד עם עצמיות כו' ,אלא אדרבה ,שהעצמיות מתכסה ומתעלם בהן
לבלתי ִהָגּלֹות ִנגְלֹות העצמיות כמו שהוא ,ואין אור העצמות נראה אלא דרך לבוש זה,
ומכל מקום' ,לבושין תקינת לון כו'' ,שהוא 'תיקון' כדי שיתגלה אור העצמיות דרך לבוש
דוקא ,שבלתי לבוש לא היה עולם הבריאה יכול לקבל כו' .ולפי שבלבוש זה מתגלה אור
"ּוצבָא ַה ָּׁש ַמיִם ְלָך ִמ ְׁש ַּת ֲחוִים" ,שבטלים כו' .ומחמת שאינו מתגלה
העצמות ,לכך כתיב ְ
"ּומ ָּׁשם ִי ָּפרֵד"' ,טּורֵי ִד ְפרֹודָא' כו' – שאינם
אלא בבחינת 'לבוש' ,לכך הם בבחינת פירוד – ִ
מתאחדים כבאצילות.
והנה ,נודע ,עבודת המלאכים שעומדים מששת ימי בראשית ברום עולם ומשמיעים ביראה
'א ְריֵה ָׁש ָאג' ,הוא מיכאלּ'ְ ,פנֵי ַא ְריֵה אֶל ַהּי ִָמין'ְ ,וכַד ִאיהּו ָׁש ִאיגַׁ ,ש ֲאגִין ְל ַגּבֵיּה ש"ע
כו'ַ ,
ַא ְל ִפין ֲארָיֹות כו' ,שהן מחנה מיכאל כו' .וצריך להבין מהו עבודתם? ואיך נחשבת עבודה
להם מה שבטלים בהשגתם חיותם וקיומם מאין ליש ,מאחר שכך היא השגתם? ולמה
שואגים ומרעישים ,איזה חידוש נתחדש להם בהשגתם זו ,ומה הם משתוקקים ונכספים?
 English synopsis on page 26 
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ביאור למיגרס
בתחילת ה'ביאור' על דיבור המתחיל 'כי כאשר
השמים החדשים' נשאלו כמה שאלות אודות התכלית
והתועלת בירידת הנשמה לקיים תורה ומצוות למטה
דווקא והמעלה בזה לגבי מצב הנשמה בעולמות
עליונים.

אך הענין הוא – לבאר וליישב קושיות אלו ,יש
להקדים :דכתיב (ישעי' מג ,ז) "ּכֹל ַה ִנ ְּק ָרא ִב ְׁש ִמי
יתיו]".
[י ַצ ְר ִּתיו ַאף ֲע ִׂש ִ
אתיו כו' ְ
בֹודי ְּב ָר ִ
ו ְִל ְכ ִ

'הנקרא בשמי' הוא עולם האצילות ,שהוא
'נקרא בשמי' ממש[ ,כלומר] ששם שורה
אור אין סוף ברוך הוא ממש ,ומתייחדים
ּיֹוהי ַחד,
ד'איהּו ו ְִח ִ
עמו בתכלית היחודִ ,
מֹוהי ַחד' [= הוא (אור אין סוף ב"ה
ַר ִ
ו ְִאיהּו ְוג ְ
עצמו) והאורות שלו מאוחדים ,והוא והכלים
שבהם מאירים האורות שלו מאוחדים ,כפי
שיבאר לקמן] ,שהכל בטל ונכלל באור אין

סוף ברוך הוא ממש ,ועל כולם נקרא שמו
[של ה'][ ,לפי] שכולם הם בבחינת אין סוף.
הגם שאין ערוך אליו יתברך – ואם כן ,איך
אפשר לומר שעולם האצילות שגם הוא באין

ערוך ממנו יתברך נקרא ׳בשמי׳ ממש( .וכנודע,
שאדם דאצילות נקרא אדם דעשיה,
בחינת עשיה גשמית – כיון שגם אצילות
וגם עשיה הם בגדר עולמות (הגם שאצילות
הוא במדריגה נעלית הרבה יותר) יש להם
ערך זה לזה ,ואם כן ,בודאי שגם אצילות אין
לו ערך לגבי הקב"ה עצמו) ,ואפילו עולם
האצילות אינו אלא זיו והארה כו' [ממנו
יתברך] .רק שההארה היורדת [מהקב"ה]
ונמשכת שם [באצילות] היא מתאחדת [עם
עולם האצילות] בלי שום פירוד והתחלקות,

עד שכולם מלאים מן ההארה ההיא ,ואין
שם תפיסת שום דבר זולת ההארה ההיא
– בעולם האצילות ,העיקר היא ההארה אלקית
המאירה בו ולא מציאות העולם ,והעולם בטל
לגמרי ואין לו שום תפיסת מקום לגבי ההארה.
ׁשה ,כמו (במדבר
כי 'אצילות' מלשון ַה ְפ ָר ָ
רּוח כו' [הקב"ה האציל
ָאצל ִמן ָה ַ
יא ,כה) " ַוּי ֶ
מרוחו של משה על הע' זקנים]" דגבי משה,

ְא ְפ ֵריׁש' ,שבודאי לא נתן כל רוחו
דתרגומו' :ו ַ
על הזקנים עד שהגיעו למעלתו ומדריגתו
של משה ממש ,אלא שהפריש מרוחו והוריד
[את רוחו של משה] למטה שיתלבש במדת
הזקנים ,כדי שיתעלו קצת ויוכלו שאת
ִעמֹו כאחד ,והיו לאחדים – שיהיו מאוחדים
עם משה ,אבל לא במדריגת משה ממש אלא

רק הארה ממנו .עם היות שאינם אחדות
אחד במהותם ממש – אין הע' זקנים ומשה
מאוחדים במהותם ממש ,מכל מקום ,יכולים
הם להתאחד עמו – מאחר שיש בהם הארה
מבחי' משה ,יכולים להתאחד עמו .והיינו,
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תורה אור דף ג עמוד א
שהם מיוחדים בזיו ואור הנמשך ממנו.
כך עולם האצילות הוא שהאציל אור אין
סוף ברוך הוא והפריש [מעצמו] זיו ואור
(הארה) בעולם ההוא ,שיהיה יכולת בהם [–
בספירות שבעולם האצילות] לקבל זיו ואור
אור אין סוף ברוך הוא הזה בבחינת יחוד,
שיתייחד הכל בבחינת אור אין סוף ,דהיינו,
בבחינת אור וזיו הנמשך ממנו – מאחר
שעולם האצילות ואור אין סוף ב"ה ,הם באין
ערוך זה מזה אינם יכולים להתאחד באופן
שיהיו מהות אחת ,אבל האור והזיו הנמשך
ממנו הוא בערך להתאחד עם עולם האצילות,
ועל ידי היחוד עם הזיו הנמשך ממנו ,עולם
האצילות מתאחד עם מקור ההארה – אור אין
סוף ב"ה עצמו.

וענין היחוד הוא בב' בחינות – 'איהו וחיוהי',
'איהו וגרמוהי':
'חיוהי' – הם האורות ,דהיינו ,המקורות
שמהן נתהוו חכמה וחסד כו' ,והמקורות הם
אורות וחיות [אלקית] .שבאורות כפי שהם
במקורם לא שייך עדיין בחינת התחלקות
לגדרים פרטים להיות נקרא בשם 'חכמה'
או 'חסד' כו' .וכמו שמבואר במקום אחר
דּוכ ַּתיְיהּו' ,אור
ד'א ְח ִליפּו ְ
בענין האורות ַ
החסד בכלי הגבורה כו' [ואור הגבורה בכלי
החסד] .כלומר :האורות של הספירות יכולים
להתחלף במקומם שאור החסד יתלבש בכלי
הגבורה ,כי מאחר שבאורות מצד עצמם אין
התחלקות והם פשוטים ,בלי ציור והגדרה,
ביכולתם להחליף את מקומם כך שאור החסד
יאיר בכלי הגבורה (למשל ,השפעה רבה
מאור החסד שבאה בצמצום בכלי הגבורה
ועל ידי זה נקלטת יותר).

ו'גרמוהי' – הם הכלים המגבילים את
האורות – ונותנים בהם ציור והגדרה ,שעל
ידי הכלים הם האורות עולים בשם 'חכמה'
או 'חסד' כו' ,ואף על פי כן ,למרות הציור
וההגדרה המסוימת שורה בהם אור אין
סוף הבלי גבול בבחינת יחוד ,ונקרא 'חכמה
ד א י ן ס ו ף ' ,ו'חסד ד א י ן ס ו ף ' כו' ,שעם
היות שנקרא בשם חכמה – שהוא שם וגדר
פרטי מסויים ,מכל מקום ,אינה נגבלת
בשם גבול ומדה ,אלא כמאמר (תיקוני
נְּת הּוא ַח ִּכים ו ְָלא ְב ָח ְכ ָמה
'א ְ
זהר בהקדמה) ַ
[והּוא
ָדּוע כו' ְ
יעא כו'' .ו'הּוא ַה ַּמ ָּדע וְהּוא ַהּי ַ
י ְִד ָ
ַה ֵּד ָעה ַע ְצ ָמּה]' (רמב"ם הל' יסודי התורה ב,
י) .כלומר ,חכמתו ית' אינה דומה לחכמה
הידועה של הנבראים ,שהיא כח חכמה נפרד
מן הנפש ,כביכול ,משא"כ למעלה חכמתו ית'
מאוחדת לגמרי עם אור אין סוף ב"ה עצמו,
כמבואר לעיל שזהו מצד הזיו וההארה מאין

סוף שמאיר בהם ומתאחד עמהם.
ולכן ,נקרא עולם האצילות 'הנקרא בשמי'
ממש – כי שם שורה אור אין סוף ברוך הוא
ממש ,והאורות המאירים באצילות מתייחדים
עמו בתכלית היחוד ,כי הכל בטל ונכלל באור
אין סוף ברוך הוא ממש ,ועל כולם נקרא שמו
לפי שכולם הם בבחינת אין סוף.

אבל עולם הבריאה – וממנו ולמטה –
נקרא 'לכבודי בראתיו (בריאה) כו' [יצרתיו
(יצירה) אף עשיתיו (עשיה)]' – והמילה
'לכבודי' מתיחסת לכל העולמות ,והטעם
לזה הוא כי 'כבוד' הוא התלבשות – לעומת
התאחדות הנ"ל (הקשר בין כבוד ולבוש מובן
מדברי הגמרא שר' יוחנן היה קורא ללבושיו
'מכבדותא' ,אלו שמביאים לי כבוד .וכן ענין
הכבוד הוא דבר חיצוני שמחוץ לאדם ,היינו,
מה שאחרים מכבדים אותו ,וכך הלבושים
הם מחוץ לאדם) ,וכמאמר אליהו (תיקוני
בּוׁשין ְּת ִקינַת לֹון כו'' [=
זהר בהקדמה)'ְ :ל ִ
תיקנת ועשית להם לבושים] ,כמו לבוש
שאינו מתאחד עם עצמיות כו' [של הדבר
המלובש בו] ,אלא אדרבה ,שהעצמיות

מתכסה ומתעלם בהן לבלתי ִה ָּגלֹות נִגְ לֹות
העצמיות כמו שהוא ,ואין אור העצמות
נראה אלא דרך לבוש זה ,ומכל מקום,
'לבושין ת ק י נ ת לון כו'' ,שהוא 'תיקון' כדי
שיתגלה אור העצמיות דרך לבוש דוקא,
שבלתי לבוש לא היה עולם הבריאה יכול
לקבל כו' [את האור המאיר בו מאור אין
סוף ב"ה] .ולפי שבלבוש זה מתגלה אור
"ּוצ ָבא
העצמות ,לכך כתיב (נחמי' ט ,ו) ְ
חוִים" ,שבטלים כו' צבא
ַה ָּׁש ַמיִם ְלָך ִמ ְׁש ַּת ֲ
השמים בטלים אל האור המתגלה בהם כי
הם מרגישים את האור המתגלה באמצעות
הלבוש ,וכאשר מרגישים גילוי עצום זה
מתבטלים לפניו .ומחמת שאינו מתגלה
אלא בבחינת 'לבוש' – באמצעות לבוש
"ּומ ָּׁשם
וכיסוי ,לכך הם בבחינת פירוד – ִ
ִּפ ֵרד" – החל מעולם הבריאה נעשה אצל
יָ
העולמות והנבראים תחושה של פירוד מאור
רֹודא' כו' מאחר שמרגישים
'טּורי ִד ְפ ָ
אין סוףֵ ,
נפרדים ממקורם ומרגישים את מציאותם ,הרי
הם נעשים כהרים נפרדים שמציאותם בולטת
– שאינם מתאחדים כבאצילות – מאחר
שבעולם הבריאה ולמטה הימנו אין האור
אין סוף מאוחד עם העולם ,אלא מתגלה דרך
לבוש והעלם.

והנה ,נודע ,עבודת המלאכים
שעומדים מששת ימי בראשית ברום עולם
[מי ֹלא
אג ִ
'א ְריֵה ָׁש ָ
ומשמיעים ביראה כו'ַ ,
ירא]' (ע"פ עמוס ג ,ח) ,הוא מיכאלּ'ְ ,פנֵי
ִי ָ
[היא]
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ָמין' ,ו ְַכד ִאיהּו ָׁש ִאיגַׁ ,ש ֲאגִ ין
ַא ְריֵה ֶאל ַהּי ִ
א ָריֹות כו' () [= כאשר הוא
ַּביּה ש"ע ַא ְל ִפין ֲ
ְלג ֵ
(מיכאל) שואג ,שואגים כנגדו ש"ע אלפין

( )37֝0,000אריות] ,שהן [כל] מחנה מיכאל
כו' .וצריך להבין מהו עבודתם – מהי עבודה
זו הבאה לידי ביטוי בשאגה? ואיך נחשבת
עבודה להם מה שבטלים בהשגתם חיותם
וקיומם מאין ליש ,מאחר שכך היא השגתם
– איך ביטולם כתוצאה מהשגה שחיותם
וקיומם היא יש מאין נחשב עבודה ,והרי זהו
טבע השגתם? ולמה שואגים ומרעישים,

איזה חידוש נתחדש להם בהשגתם זו ,ומה
הם משתוקקים ונכספים – השאגה והרעש
מורים על התפעלות מחידוש ,וצריך להבין
מהו החידוש ,והרי זו השגתם הטבעית? וכן
הרעש מורה על שרחוקים מדבר מסויים
ומשתוקקים לזה ,והרעש והשאגה הם ביטוי
לתשוקה ולכיסופים ,ויש להבין אל מה הם
משתוקקים?

•
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English Synopsis
Compiled By Rabbi Avraham Katz

 Dach yomi day 1 
Friday, 24 Teves • December 27
Torah Or, pg. 1a
General Introduction
The first columns of Torah Or, give a deep
understanding to the meaning of the Pasuk ״In the
Beginning G-d created the heavens and the earth״
(Genesis 1:1). Does 'heavens and earth' refer only to
the physical heavens and earth or do they hint to
something deeper?
To understand this, Torah Or starts with the
following Pasuk;

 ֵאי זֶ ה ַביִ ת ֲא ֶׁשר ִּתבְ נּו לִ י וְ ֵאי זֶ ה,״ה ָּשׁ ַמיִ ם ּכִ ְס ִאי וְ ָה ָא ֶרץ ֲהדֹום ַרגְ לָ י
ַ
 וְ ֶאל זֶ ה,’ נְ ֻאם ה, וַ ּיִ ְהיּו כָ ל ֵאּלֶ ה, וְ ֶאת ּכָ ל ֵאּלֶ ה יָ ִדי ָע ָׂש ָתה.נּוח ִתי
ָ ָמקֹום ְמ
)ב- א,רּוח וְ ָח ֵרד ַעל ְּד ָב ִרי״ (ישעיה סו
ַ  ֶאל ָענִ י ּונְ כֵ ה,ַא ִּביט
״The heaven is My chair, and the earth is My
footstool, (so) what house could you build (worthy)
for Me, and what place (is worthy for) my (Presence
to) rest? My hand has made all these things (heaven
and earth), and (therefore) all these things came into
being, ״says G-d.
(Isaiah 66:1-2)

Feeling Torah
The heavens are my chair and the earth is my
footstool, what does it mean ״The heavens are my
chair?״
The Torah Or explains that ״heaven ״refers to Torah
and explains how and when is Torah a chair?
There are three aspects to the Torah:
• Source of knowledge
• Hashem’s Will and Wisdom
• The third aspect depends on each person.
We connect to Hashem when we experience true
feelings toward Him--before we learn Torah.

How do we arouse this true desire within ourselves?
Contemplate the following:
Everything in the physical world, which you perceive
with your senses, as well as everything in the
spiritual worlds, which cannot be understood, are all
created with Hashem’s ‘one thought’ and ‘one word’.
We can know something about Hashem from
the way He creates. Similar to how we can know
something about another person by looking at their
writing, music, or art--but we can’t know their true
selves. When we think the meaning of the words of
Tefillah, we can know something about Hashem’s
creative power, but not Hashem Himself.
Only through studying Hashem’s Torah and
fulfilling His Mitzvos can we connect to Hashem’s
essence.
When we think about this deeply, we realize two
things:
1. Since everything in the world stems from only one
thought or word of Hashem’s, imagine how powerful
it would be to connect to the true source of creation:
Hashem himself, the reality behind everything I see.
2. The only way to truly connect to Hashem is
through Torah, since nothing else in this world can
connect us in the same way.
Results:
After coming to these conclusions, we begin to
experience a deep connection to Hashem Himself
when learning Torah.
This desire to connect to Hashem also affects the
quality of Torah study itself--not only our level of
connection while learning it.
When the Torah is learned with such yearning,
Hashem Himself directs his essence into it, in an
even higher manner than usual.
The Torah is Hashem’s will and wisdom, regardless
of whether or not it is learned. However, something
changes when a Jew learns Torah. Hashem’s essence,
which is higher than His will or wisdom, becomes
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revealed through the act.
A Jewish soul has this ability because it comes
from Hashem’s essence. When somebody brings
Hashem’s essence into the Torah they are learning,
this essence is also drawn down into that person.
Points to Ponder
1. Do our motivations for learning Torah matter?

Since the head is dependent on the feet, anything
that happens to the feet also affects the head.
Therefore, when the feet--the most physical aspect of
the body--are elevated, the head--the most spiritual
part--becomes elevated as well.
Through Mitzvos, especially the Mitzvah of tzedaka,
the body becomes refined and elevated. As a result,
the heart and mind are purified as well.

2. Why does thinking about how Hashem creates the
world cause a yearning for connection?

Points to Ponder

3. What is the only way to connect to Hashem
Himself?

2. How is a Mitzvah like a footstool?

•

 Dach yomi day 2 
Shabbos, 25 Teves • December 28
Torah Or, pg. 1b
 Of Chairs and Footstools

״The heaven is My throne, and the earth is My
footstool, (so) what house could you build (worthy)
for Me, and what place (is worthy for) my (Presence
to) rest?
(Isaiah 66:1)
Heaven and earth are analogous to Torah and
Mitzvos. Torah, which is spiritual, is compared to
the heaven, while Mitzvos, which are performed with
physical objects, are compared to the earth.
Torah can be compared to a chair. A chair makes
it possible for a standing person to sit down and
speak with those sitting on the floor. Similarly,
Hashem lowers Himself into the Torah so that when
a we deeply learn Torah, we can relate to Hashem
Himself.
This happens when we desire to connect to Hashem.
This yearning causes Hashem to ״sit on His throne,״
funneling His essence into Torah so that Hashem
can speak to us directly, engaging on our level.
Mitzvos, on the other hand, are like footstools, on
which feet are raised to a higher level. Physical
Mitzvos not only elevate a Jew’s physical body, but
they also raise our minds and hearts to a higher
plane. This is because the head, the highest part of
the body, and the feet, the lowest part, are dependent
on each other. The feet need the head to guide them,
and the head needs the feet to access its desired
destinations.


1. In what way is Torah like a chair?
3. How does doing Mitzvos affect you?

•

 Dach yomi day 3 
Sunday, 26 Teves • December 29
Torah Or, pg. 1c
״The heaven is My throne, and the earth is My
footstool, (so) what house could you build (worthy)
for Me, and what place (is worthy for) my (Presence
to) rest?
(Isaiah 66:1)

Tefillah-Built Houses
Heaven and earth symbolize two levels in the Torah:
the Written Torah and the Oral Torah.
The Written Torah is called ״heaven ״because it
comes from Hashem’s essential wisdom, which
is higher than human understanding. Therefore,
however much of it we can understand will be
shallow compared to the infinite depth of its true
meaning.
The Oral Torah is called ״earth ״because it represents
Hashem’s wisdom as it reaches our limited
understanding. It is distilled into comprehensible
laws that are physically practiced. Additionally, the
more we delve into learning the Oral Torah, the
more we raise ourselves up to connect with Hashem.
This is like someone standing on earth and climbing
upward.
So far the first three columns of Torah Or have given
two explanations to what heaven and earth hint to;
1. Torah and Mitzvos
2. The Written Torah and the Oral Torah
Both of these explanations are describing ways that
we connect to Hashem.
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However, before a chair, footstool, or any other
furniture can be bought, there must be a house in
which to place them. Similarly, before Hashem’s
״chair״--the Torah and ״footstool״--the Mitzvos can
be accessed, there must first exist Hashem’s ״house.״
This ״house ״is Tefillah. During Tefillah, the focus is
completely on Hashem--He is the only reality in the
world and the only One in control. This causes us to
lose the feeling of entitlement and realize that ״there
is nothing besides Him.״
When a Jew realizes that everything is about
Hashem, something amazing happens. When we
lose our external ego, we discover our inner selves.
Our inner selves, our souls, are actually part of
Hashem, they are direct expressions of Hashem’s
essence which came down into this world. And since
our true inner self is a part of Hashem, our essential
desires are that whatever Hashem wants should
happen.
When we realize this deeply, it will completely
change our attitude toward Torah and Mitzvos.
We will begin to feel that we aren’t practicing
Yiddishkeit because it’s a nice thing to do, because
we want to become holy, or even to get rewards in
the World to Come--we are keeping Mitzvos and
learning Torah because that is what Hashem wants,
and because deep down this is the thing He cares
about most.
Only in the context of such a realization can we
come to true depth and meaning in Torah and
Mitzvos. Like furniture, where it only makes sense
in the context of a house. So too, Torah and Mitzvos
only make sense in the context of a Jew who has a
soul that is a part of Hashem. To experience what it
means to be a Yid is through Tefillah--the ״house ״for
the ״chair ״and ״footstool״--Torah and Mitzvos.
Points to Ponder
1. What is another explanation for what ״Heaven״
and ״Earth ״symbolize?
2. Why is prayer called the ״house ״of Hashem?
3. Why must prayer come before Torah and
Mitzvos?

•

 Dach yomi day 4 
Monday, 27 Teves • December 30
Torah Or, pg. 1d
ש ַׁמיִ ם ַה ֲח ָד ִשׁים וְ ָה ָא ֶרץ ַה ֲח ָד ָשׁה ֲא ֶשׁר ֲאנִ י ע ֶֹשׂה ע ְֹמ ִדים לְ ָפנַ י
ּ ָ ״כִ ּי כַ ֲא ֶשׁר ַה
) כב,נְ ֻאם ה׳ כֵ ּן יַ ֲעמֹד זַ ְר ֲעכֶ ם וְ ִש ְׁמכֶ ם" (ישעי’ סו
״For, as the new heavens and the new earth that I am
making, stand before Me, ״says the Lord, ״so shall your
seed and your name stand.״

Isaiah 66:22

We have learn’t before, what are some of the deeper
meanings behind ״heavens and earth ?״now the
Torah Or will start to explain; what does the ״new
heavens ״and ״new earth ״hint to?
To answer this, the Torah Or first explains that
״heaven and earth ״also refer to a spiritual pulse of
the universe.

Awakening Subconscious Love
Just like our bodies have heartbeats, our souls also
have spiritual heart-beats, with two rhythms:
1.

Yearning, represented by earth

2.	Returning, represented by heaven
Earth is where we stands on the ground--the lowest
level--and yearn to ascend higher. This desire to
connect above exists naturally in the Neshama. This
same yearning is covered up, however, when the
Neshama enters the body and comes into contact
with the animal soul. The desires of the animal soul
conceal the yearning of the G-dly soul.
To remove this barrier, we awaken yearning for
Hashem in the animal soul; by convincing it that its
deep desires are the same as the Neshama’s. This is
done by teaching the subconscious about Hashem’s
greatness:
•

He recreates the entire world every second with
only one word.

•

He sustains an infinite number of creations-including ourselves--at every moment.

This kindness comes from an external aspect of
Hashem, i.e. His speech, but the inner truth of
Hashem’s power is infinitely higher. When one
contemplates and really senses this, then the animal
soul will yearn to connect to Hashem.
Every morning was say Pesukei D’zimra, which helps
us think about these ideas.
During Pesukei D’zimra we tell ourselves about


25 | Dach Yomi: English synopsis
how Hashem spoke and the entire world came
into being (Baruch Sheamar). We go on to say how
Hashem creates and guides all the details of creation
and gives us life every second. This is expressed
especially when we say ״You open your hand and
satisfy the desire of every living thing( ״Ashrei). This
means that Hashem takes personal interest in the
needs of every creation and in all the details of our
personal lives. He gives us what we need and takes
care of us every day. Through recognizing Hashem’s
presence in the world and in our personal lives, the
animal soul realizes how much Hashem loves us and
will respond with a love for Hashem.
Once we have reached this lower yearning, we can
experience the superior yearning of the G-dly soul.
The yearning of the G-dly soul is directed toward the
essence of G-d, not to anything else in the heavens
or on earth. This happens with Krias Shema, where
we declare that ״Hashem is One, ״meaning that He is
the only existence and our one desire.
Points to Ponder
1. What is the difference between the yearning of the
animal soul and the yearning of the G-dly soul?
2. How can you reach a level of yearning for
G-dliness with your animal soul?
3. What is the significance of Pesukei D’zimra and
Krias Shema?

•

 Dach yomi day 5 
Tuesday, 28 Teves • December 31
Torah Or, pg. 2a
Heaven on Earth
While earth symbolizes a yearning to connect to
Hashem, heaven represents filling our life with
something that is completely higher than us.
This is done by learning Torah and fulfilling
Mitzvos. Hashem dresses Himself in the Torah and
Mitzvos so that He can be revealed through them.
When we learn Torah and fulfill Mitzvos, we bring
down the infinite truth of Hashem into our limited
reality.
This process happens in three general stages:
1. Every time we say ״Baruch ״in the Shemoneh Esrei
prayer, we are saying that Hashem is brought down
and revealed in our world. Throughout this prayer,
we recognize the reality of Hashem in our minds and
hearts over 18 times!


2. After prayer, the Torah we learn brings Hashem’s
will and wisdom into our minds and mouths.
3. After learning Torah, we go into the world and do
Mitzvos. Mitzvos reveal the reality of Hashem in our
physical lives.
Points to Ponder
1. How do we reveal in ourselves something which is
completely higher?
2. Why are so many stages needed to accomplish
this?

•

 Dach yomi day 6 
Wednesday, 29 Teves • Jan 1
Torah Or, pg. 2b
״For, as the new heavens and the new earth that I am
making, stand before Me, ״says the Lord, ״so shall your
seed and your name stand.״

Isaiah 66:22

Which comes first?
The earth is separate from the heaven, and yearns
for a connection to something higher. The Jewish
people are like the earth because of their great
yearning for Hashem.
The Torah is like heaven, since it is used to reveal
the infinite greatness of Hashem in the world.
The very existence of the actual heaven & earth
depends on their spiritual source, which is built by
our Tefillos, prayed with yearning, and our Torah and
Mitzvos.
In Hashem’s plan for creating the world, He had in
mind to create the Earth before the Heaven. This
is because the idea of Earth comes before the idea
of Heaven. To stand on the ground and yearn for
something higher comes first.
Only if you first have the yearning to connect to
Hashem, can you truly reveal Hashem in yourself
and in the world. Only then will you feel how Torah
and Mitzvos reveal Hashem in your reality.
This chronology is only now, during exile, when
the world is full of darkness, and this yearning for
something higher helps us overcome that. When
Moshiach comes, the darkness will be transformed
into light. We won’t need this intense yearning
anymore. We will automatically experience our
connection to Hashem through Torah and Mitzvos.
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Points to Ponder
1. How do the ideas of earth and heaven exist in our
life?
2. Why do we need earth before heaven?
3. How will the currently established order change
when Moshiach comes?

•

 Dach yomi day 7 
Thursday, 1 Shevat • Jan. 2
Torah Or, pg. 2c
Future Tense
When Moshiach comes, we will see the reality of
Hashem in our physical world.
Then we won’t have a yearning to leave the darkness
of the world, since all of the darkness will be
transformed into light.
At that time, the world’s existence won’t depend on
our yearning and working to reveal Hashem through
the Torah and Mitzvos. Then, Hashem’s revelation
will come into the world very much like the way the
soul gives life to the body:
1. The blood that gathers in the heart receives life
from the soul
2. The heart pumps out the blood, giving life to the
body
3. The blood must return to the heart to receive
new life
The life, the soul, comes from above, then downward
into the body, and returns to the soul.
So too, Hashem’s revelation will start off from above.
This is referred to as ״heaven, ״since it’s above
us. From there it will come down to give life and
permeate the world and then return to its source in
Hashem. The return is called ״earth, ״since when the
revelation returns, it goes from the earth to Hashem.
This new process of energy, of first descending and
then returning is referred to as ״Hashem’s heaven
and earth.״
Points to Ponder
1. What will be used to create the world when
Moshiach comes?
2. How is the process of Hashem’s revelation in the
times of Moshiach similar to how the soul gives life
to the body?

•

 Dach yomi day 8 
Friday, 2 Shevat • Jan. 3
Torah Or, pg. 2d
״For, as the new heavens and the new earth that I am
making, stand before Me, ״says the Lord, ״so shall your
seed and your name stand.״

Isaiah 66:22

Planting Seeds
The universe has its own heart-beat, which depends
on us for its existence.
When Moshiach comes, Hashem will create the
world in a new way: its existence will no longer be
solely dependent only on our service of Him, instead
it will be very much like the soul giving life to the
body. Hashem will reveal Himself in our physical
world.
The soul gives life to the heart, from which blood
flows to all parts of the body before returning to the
heart and receiving new life from the soul.
Similarly, Hashem’s revelation will descend to our
world, permeating its existence and giving life to
all of creation at the same time. Then the revelation
will return to its source above, bringing forth a
newer and higher discovery. We will begin to see
clearly how Hashem is the reality behind everything.
(In contrast, what we see now is only a marginal
expression of His essence.)
Now, we might think that compared to this
awesome revelation of G-dliness, our personal
accomplishments in Torah and Mitzvos are
insignificant. But Torah tells us that just the opposite
is true. The entire revelation of Hashem in the times
of Moshiach will occur only because of the Torah
and Mitzvos we fulfill now. Like when we plant a
seed in the ground--we don’t see immediate results;
only much later do they become apparent.
In the same vein, the Torah and Mitzvos that we
perform now are seeds for future revelation. Through
our prayer, Torah, and Mitzvos, we bring down the
truth of Hashem in this world. We may not see it
now, because our actions are like seeds covered by
dirt, but when Moshiach comes, these ״seeds ״will
sprout forth. We will see what was accomplished
through our service and will fully realize the
significance of our Torah and Mitzvos.
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Points to Ponder
1. How will Hashem create the world when Moshiach
comes?
2. What will be the effect of the Torah and Mitzvos
we perform now?

•

 Dach yomi day 9 
Shabbos, 3 Shevat • Jan. 4
Torah Or, pg. 3a

communicate. If somebody else would read it at that
stage, they would have no idea what is supposed to
be expressed.
Alternatively, there can be a letter that is wellwritten, it captures the meaning, it’s organized
and orderly, but its reader does not understand its
profundity.
Our universe is made up of layers of many worlds.
The worlds beyond Atzilus are like that first draft
of the letter--we can tell its deep, but don’t exactly
understand it..

Presenting Perfection
Our souls started out in the spiritual worlds. There,
they fostered a deep understanding of Hashem’s
truth. Then, Hashem sent our souls down into bodies
to fulfill Torah and Mitzvos. But if our souls already
maintained a lofty spiritual awareness of Hashem in
Heaven, what deeper connection could have been
reached through Torah and Mitzvos here on earth?
The world is made of words: ״And the A-lmighty said
‘let there be light’ and there was light. ״Every word
has two parts.
1. The look and sound of the word

The world of Atzilus itself is like that well-written
letter that is just too high-vocabulary for our
elementary English.
The worlds underneath Atzilus are where Hashem
sends us messages and we have to put effort to
understand them. It’s where we really try hard to
make our life match up with Atzilus, by keeping
Shulchan Aruch.
Through this effort, we reveal deep aspects of
ourselves that we didn’t recognize--even when our
souls were in the higher worlds before birth.
Points to Ponder

2. The meaning it communicates

1. How do we relate to the world of Atzilus?

When writing an important letter, the first draft
may not convey the deep message it is supposed to

2. How can we match up our lives with the world of
Atzilus?

•
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