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ַעל  ָאה – הוראות ודברי הדרכה1 ֵמַהּבַ ַצּוָ

ם טֹוב זלה"ה ׁשֵ

 – ַרְך  ִיְתּבָ ֲעבֹוָדתֹו  ּבַ ִמים  ּתָ ִלְהיֹות  א' 
לעבוד את ה' בתמימות ובלב שלם, כלשון 

ה".  ּמָ חז"ל2 "ֲעבֹוָדה ּתַ

לימוד   – עּור  ׁשִ יֹום  ָכל  ּבְ ִלְלמֹד  וכן 

בעצם  חשיבות  יש  כי  מּוָסר,  בדברי  קבוע 

הקביעות של לימוד זה בכל יום, ֵהן ַרב – בין 

ביום שמתאפשר ללמוד בו הרבה וֵהן ְמַעט 

– ובין ביום שמתאפשר ללמוד בו רק מעט3.

1. ראה תניא, אגרת הקודש ריש סימן כה אודות 

ספר צוואת הריב"ש )מקור ה"צוואה" שלפנינו( – 

"באמת אינה צוואתו, ולא ציוה כלל לפני פטירתו, 

לקוטי  שלקטו  הטהורות  אמרותיו  לקוטי  הם  רק 

בתר לקוטי, ולא ידעו לכוון הלשון על מתכונתו", 

ומסיים: "אך המכוון הוא אמת לאמתו".

על  שם  בגמרא  נסוב  זה  ביטוי  א.  כד,  יומא   .2

עבודה בבית המקדש שיש בה תמימות ושלימות, 

"עבודה שהיא גומרת ומתממת את הדבר ולא שיש 

אחריה עבודה" )רש"י ד"ה עבודה תמה שם(. 

ליתר ביאור במשמעות דברי רבינו כאן ושייכותם 

– ראה  לענין "עבודה תמה" המוזכר בדברי חז"ל 

שם  גם  וראה  ואילך.   32 ע'  כז  חלק  מנחם  תורת 

 – המקור  שבנוסח  התוספת  בביאור  ואילך   56 ע' 

"ועיקר שלא לשכוח הדברים".

מנחם  תורת  ראה   – כאן  רבינו  דברי  לביאור   .3

דברי  יסוד  על  מבואר,  )ושם  ואילך   91 ע'  שם 

היא  הכוונה  מוסר"  שב"דברי  הזקן,  אדמו"ר 

ללימוד דברי מוסר הנמצאים בספר הזוהר, ובימינו 

מתקיים הדבר על ידי לימוד ספרי חסידות. עיין שם 

היסוד לכך(.

ק ֶאת  ִמיד ְלַדּבֵ ְוכן ִלְראֹות – להשתדל ּתָ

 – רֹות  ְיׁשָ ְוַהְנָהגֹות  טֹובֹות  ִמּדֹות  ּבְ ַעְצמֹו 

הגונות וראויות. 

 – יֹום  ׁשּום  ְלָהִניַח  ּלֹא  ׁשֶ להקפיד  ְוכן 

ִמְצָוה  ]=מעשיית[  ּיֹות  ֵמֲעׂשִ ריק  להותירו 

ּבֹו, כי יש חשיבות בעצם ההקפדה על כך 

אם  ֵהן  יום,  בכל  תיעשה  כלשהי  שמצוה 

ה וֵהן אם מזדמנת מצוה  זוהי רק מצוה ַקּלָ

ְוִסיָמָנְך – הסימן בידך לזכור זאת  ֲחמּוָרה. 

ה  ַקּלָ ִמְצָוה  ּבְ ָזִהיר  "ֱהֵוי  הוא לשון חז"ל4: 

ההסבר  נרמז  זה  שבביטוי  ַבֲחמּוָרה"5,  ּכְ

לחשיבותה הגדולה של כל מצוה, בין קלה 

ׁשֹון  רּוׁש "ָזִהיר" הוא ִמּלְ ובין חמורה6, כי ּפֵ

כן  ואם  זַֹהר"7,  ּכְ ַיְזִהירּו  יִלים  ּכִ ׂשְ "ְוַהּמַ

זהיר במצוה קלה כבחמורה"  "הוי  בלשון 

ְצָוה  ִאיר ְוַתְזִהיר ִמּמִ ָמה ּתָ ׁשָ רֹוֶצה לֹוַמר, ַהּנְ

י  ַבֲחמּוָרה, ּכִ ה ּכְ ]=על ידי קיום מצוה[ ַקּלָ

את  – הקב"ה מבקש  ֵעי"8  ּבָ א  ִלּבָ "ַרֲחָמָנא 

4. אבות פרק ב, א.

שעל  היא  חז"ל  מאמר  כוונת  פשוטה  לפי   .5

קלות  המצוות,  כל  בקיום  זהיר  להיות  האדם 

"זהיר"  הלשון  את  רבינו  מפרש  ולהלן  כחמורות; 

במשמעותה הפנימית.

ספר  ראה   – כאן  רבינו  בדברי  ביאור  ליתר   .6

המאמרים מלוקט תשרי־חשון ע' שז ואילך. לקוטי 

ובמקורות שצוינו  ואילך   1193 ע'  ד,  חלק  שיחות 

בספר השיחות תש"נ חלק א ע' 148 הערה 40.

7. דניאל יב, ג.

ב  חלק  זהר  רש"י.  ובפירוש  ב  קו,  סנהדרין   .8

 מקורות
ושינויי נוסחאות

צוואה מהבעש"ט. 
לקוטים יקרים סימן 
קצח ]הובא בצוואת 
הריב"ש סימנים א, 

יז־יט[.

עבודה תמה. 
בלקוטים יקרים 
וצוואת הריב"ש 

נוסף: ועיקר שלא 
לשכוח הדברים.

ם טֹוב זלה"ה ַעל ׁשֵ ָאה ֵמַהּבַ ַצּוָ

עּור מּוָסר ֵהן ַרב  ָכל יֹום ׁשִ ה, ִלְלֹמד ּבְ ּמָ ַרְך ֲעבֹוָדה ּתַ ֲעבֹוָדתֹו ִיְתּבָ ִמים ּבַ א' ִלְהיֹות ּתָ
ּלֹא  רֹות, ְוׁשֶ ִמּדֹות טֹובֹות ְוַהְנָהגֹות ְיׁשָ ק ֶאת ַעְצמֹו ּבְ ִמיד ְלַדּבֵ ֵהן ְמַעט. ְוִלְראֹות ּתָ

ה  ִמְצָוה ַקּלָ ה ֵהן ֲחמּוָרה, ְוִסיָמָנְך ֱהֵוי ָזִהיר ּבְ ּיֹות ִמְצָוה ּבֹו ֵהן ַקּלָ ְלָהִניַח ׁשּום יֹום ֵמֲעׂשִ

ִאיר  ָמה ּתָ ׁשָ זַֹהר, רֹוֶצה לֹוַמר ַהּנְ יִלים ַיְזִהירּו ּכְ ּכִ ׂשְ ׁשֹון ְוַהּמַ רּוׁש ָזִהיר ִמּלְ ַבֲחמּוָרה, ּפֵ ּכְ
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 מקורות
ושינויי נוסחאות

וזהו שכתוב. נוסח 
ב: וסימנך. נוסח ג: 

וזהו פרוש.

חסד אל כל היום. 
בצוואת הריב"ש 

נוסף: היינו שבכל 
יום ויום צריך 

לעשות חסד לאל 
יתברך.

לבו של האדם, כלומר את ההארה הפנימית 

של הנשמה, וענין זה ישנו הן במצוה קלה 

"ׁשֹוֵמר  תּוב9  ּכָ ׁשֶ ְוֶזהּו  חמורה.  במצוה  והן 

ׁשֹון  ָבר ָרע"10, "ׁשֹוֵמר" – ִמּלְ ִמְצָוה לֹא ֵיַדע ּדָ

ה  ְמַצּפֶ ַהְינּו  ָבר"11,  ַהּדָ ֶאת  ַמר  ׁשָ "ְוָאִביו 

אדם  כל  ָצִריְך  ן  ּכֵ הדבר12,  לקיום  וממתין 

ָעֶרב13  ַעד  ֶקר  ִמּבֹ ה  ּוְמַצּפֶ ין  ַמְמּתִ ִלְהיֹות 

הפירוש  וזהו  ִמְצָוה  ֵאיֶזה  לֹו  ן  ּמֵ ִיְזּדַ אּוַלי 

בידך  הסימן   – ְוִסיָמָנְך  מצוה"14.  "שומר 

קסב, ב. 

9. קהלת ח, ה. 

10. לפי פשוטה כוונת הפסוק היא למי ששומר 

ומקיים את המצוות; ולהלן מפרש רבינו את הלשון 

"שומר" במשמעותה הפנימית.

לאחר  אבינו,  יעקב  אודות   – יא  לז,  וישב   .11

ששמע את חלומו של יוסף אודות העתיד.

12. כפירוש רש"י על הפסוק שם.

פי  על   – ערב  עד  מבוקר  פירוש  לומר  "יש   .13

לפעלו  אדם  "יצא  כג(  קד,  )תהלים  שנאמר  מה 

ולעבודתו עדי ערב" – כל משך ימי חייו" )לקוטי 

שיחות חלק י, ע' 278 הערה 8(.

בפנים,  שם  י  חלק  שיחות  לקוטי  וראה   .14

אלו  למצות  בהנוגע  "לא  היא  הדברים  שכוונת 

"שהאדם חייב להשתדל ולרדוף עד שיעשה אותם 

ברכות  הלכות  הרמב"ם  ]לשון  וכו'"  תפילין  כגון 

פרק יא הלכה ב[... כי אם בנוגע למצות אלו שאינן 

ומעקה,  מזוזה  כגון  לרשות,  דומין  "אלא   – חובה 

כדי  מזוזה  החייב  בבית  לשכון  חייב  אדם  שאין 

כדי  בית  לבנות  חייב  אינו  וכן  מזוזה...  שיעשה 

לעשות מעקה" ]לשון הרמב"ם שם[ – ומכל מקום, 

ֵאל  "ֶחֶסד  זאת הוא לשון הכתוב15:  לזכור 

בפנימיות  הדברים  שפירוש   – ַהּיֹום"16  ל  ּכָ

יום  הוא שעל האדם להקפיד לעשות בכל 

 – ה', קיום רצונו  מעשה של "חסד" כלפי 

על ידי עשיית מצוה.

להקפיד   – ַמע  ׁשְ ְקִריַאת  ּבִ ק  ְלַדְקּדֵ ב' 
כראוי בצורת אמירת קריאת שמע, ולדייק 

כראוי,  לאומרה  ְוֵתָבה  ָבה  ּתֵ ָכל  ּבְ היטב 

ר  ִאי ֶאְפׁשָ דֹול, ֲהַגם ׁשֶ ָבר ּגָ ְודיוק זה הּוא ּדָ

ָבה  ַמֲחׁשָ ִלי  ּבְ את כל התפילה  ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ לֹו 

ָזָרה – הרהורים זרים17 המתעוררים באמצע 

יל את ַעְצמֹו על כל  התפילה, בכל זאת ַיְרּגִ

ָזָרה.  ָבה  ַמֲחׁשָ ִלי  ּבְ ַמע  ׁשְ ְקִריַאת  ּבִ פנים 

הוא  זאת  לזכור  בידך  הסימן   – ְוִסיָמָנְך 

ַמע  ׁשְ ְקִריַאת  ַהּקֹוֵרא  ל  "ּכָ חז"ל18:  לשון 

]מתרחקים  ֵדִלין  ּבְ יִקין  ַמּזִ  – מיטתו  על 

נזקים   – ַהּגּוף  ק  ֶהּזֵ ֵהן  ּנּו",  ִמּמֶ ומתבדלים[ 

רוחניים;  נזקים   – ֶפׁש  ַהּנֶ ק  ֶהּזֵ ֵהן  גשמיים 

משתדל  הוא  ה',  מצות  לקיים  תשוקתו  גודל  מצד 

בכל מיני השתדלות, לקיים עוד מצוה ועוד מצוה, 

אף שאינו מחויב בהם".

15. תהלים נב, ג.

שהקב"ה  היא  הפסוק  כוונת  פשוטה  לפי   .16

כי  רבינו  מפרש  ולהלן  העת;  כל  חסד  עושה 

בפנימיות הדברים יש כאן דרישה מן האדם לעשות 

"חסד" עם הקב"ה בכל יום )ראה שינויי נוסחאות(.

17. ראה להלן סימנים קיג, קסב.

18. ברכות ה, א.

תּוב ׁשֹוֵמר ִמְצָוה לֹא  ּכָ ֵעי. ְוֶזהּו ׁשֶ א ּבָ י ַרֲחָמָנא ִלּבָ ַבֲחמּוָרה, ּכִ ה ּכְ ְצָוה ַקּלָ ְוַתְזִהיר ִמּמִ

ִלְהיֹות  ָצִריְך  ן  ּכֵ ה,  ְמַצּפֶ ַהְינּו  ָבר,  ַהּדָ ֶאת  ַמר  ׁשָ ְוָאִביו  ׁשֹון  ִמּלְ ׁשֹוֵמר  ָרע,  ָבר  ּדָ ֵיַדע 

ל ַהּיֹום. ן לֹו ֵאיֶזה ִמְצָוה, ְוִסיָמָנְך ֶחֶסד ֵאל ּכָ ּמֵ ה ִמּבֶֹקר ַעד ָעֶרב אּוַלי ִיְזּדַ ין ּוְמַצּפֶ ַמְמּתִ

ר לֹו  ִאי ֶאְפׁשָ דֹול, ֲהַגם ׁשֶ ָבר ּגָ ָבה ְוֵתָבה, ְוהּוא ּדָ ָכל ּתֵ ַמע ּבְ ְקִריַאת ׁשְ ק ּבִ ב' ְלַדְקּדֵ
ָבה ָזָרה, ְוִסיָמָנְך  ִלי ַמֲחׁשָ ַמע ּבְ ְקִריַאת ׁשְ יל ַעְצמֹו ּבִ ָבה ָזָרה, ַיְרּגִ ִלי ַמֲחׁשָ ל ּבְ ּלֵ ְלִהְתּפַ

ֶפׁש. ק ַהּנֶ ק ַהּגּוף ֵהן ֶהּזֵ ּנּו, ֵהן ֶהּזֵ ֵדִלין ִמּמֶ יִקין ּבְ ַמע ַמּזִ ל ַהּקֹוֵרא ְקִריַאת ׁשְ ּכָ
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ובכך נרמז גם כי בעת קריאת שמע יש לאדם 

ממחשבות  לגמרי  ו"להתבדל"  להתרחק 

זרות, שהן "היזק הנפש".

 – ּיּוַכל  ׁשֶ ַמה  ל  ּכָ ְטִביָלה  ַלֲעׂשֹות  ג' 
שמתאפשר,  ככל  במקוה  לטבול  להרבות 

ֵעת ַהּצֶֹרְך19.  ּוִבְפָרט ּבְ

ְקּדּוָקיו  ָכל ּדִ ִהְלָכתֹו ּבְ ת ּכְ ּבָ מֹור ׁשַ ד' ִלׁשְ
לזכור  בידך  הסימן   – ְוִסיָמָנְך  ּוְפָרָטיו, 

ַעד  ֱאנֹוׁש  ב  ׁשֵ "ּתָ זאת הוא לשון הכתוב20: 

גאון  יונה בשם רב האי  ורבינו  19. דעת הרי"ף 

)ברכות כב, א( שבעל קרי חייב בטבילה לתפילה. 

ואף שאין הלכה כמותם )שולחן ערוך אורח חיים 

סימן פח(, מוסכם על הכל שהתפילה מקובלת יותר 

עם הטבילה – ראה לקוטי תורה תבא מג, ב.

20. תהלים צ, ג.

ְואם  ת"21,  ּבָ "ׁשַ אֹוִתּיֹות  ב"  ׁשֵ "ּתָ כי  א",  ּכָ ּדַ

רמז  יש  אנוש"  "תשב  הכתוב  בלשון  כן, 

למה שָדְרׁשּו ַרַז"ל 22 במקום אחר: "ֱאנֹוׁש" 

רּוׁש "כל המשמר שבת כהלכתו – ֲאִפילּו  ּפֵ

דֹור ֱאנֹוׁש23 מֹוֲחִלין לֹו  עֹוֵבד ֲעבֹוָדה ָזָרה ּכְ

שנאמר24 אשרי אנוש יעשה זאת וגו' ]שומר 

שבת[ מחללו, אל תקרי מחללו אלא מחול 

לו".

21. עץ חיים שער מ פרק ה ופרק ח. ועוד. וראה 

תניא, אגרת התשובה פרק י.

22. שבת קיח, ב.

23. שבימיו החלו בני האדם לעבוד עבודה זרה 

)רש"י שבת שם(.

24. ישעיה נו, ב.

ֵעת ַהּצֶֹרְך.  ּיּוַכל, ּוִבְפָרט ּבְ ל ַמה ׁשֶ ג' ַלֲעׂשֹות ְטִביָלה ּכָ

ב  ׁשֵ א, ּתָ ּכָ ב ֱאנֹוׁש ַעד ּדַ ׁשֵ ְקּדּוָקיו ּוְפָרָטיו, ְוִסיָמָנְך ּתָ ָכל ּדִ ִהְלָכתֹו ּבְ ת ּכְ ּבָ מֹור ׁשַ ד' ִלׁשְ
ֱאנֹוׁש  דֹור  ּכְ ָזָרה  ֲעבֹוָדה  עֹוֵבד  ֲאִפילּו  רּוׁש  ּפֵ ֱאנֹוׁש  ַרַז"ל  ְוָדְרׁשּו  ת,  ּבָ ׁשַ אֹוִתּיֹות 

מֹוֲחִלין לֹו.
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העתק האגרת. בן 
פורת יוסף בסופו 
– אגרת מהבעש"ט 

זלה"ה.

בעלתי. שם: 
בהעלות.

ם טֹוב  ֶתר ׁשֵ ּכֶ

א

ם טֹוב זלה"ה  ַעל ׁשֵ ָרֵאל ּבַ דֹוׁש ר' ִיׂשְ ַתב ָהַרב ַהּקָ ּכָ ֶרת ׁשֶ ק ָהִאּגֶ ֶהְעּתֵ
ה דֹוׁשָ ָלָאֶרץ ַהּקְ

ָבִרים  דּוַע ְלָך, ְוָרִאיִתי ּדְ ּיָ ָמה ּכַ ׁשָ ת ַהּנְ ַעת ֲעִלּיַ ּבָ יִתי ַהׁשְ ַנת תק״ז ָעׂשִ ָנה ׁשְ ָ רֹאׁש ַהּשׁ ּבְ
ר  ַוֲאׁשֶ י,  ְעּתִ ּדַ ַעל  ָעְמִדי  ִמּיֹום  ה  ֵהּנָ ַעד  ָרִאיִתי  ּלֹא  ֶ ּשׁ ַמה  ְרֶאה  ּמַ ּבַ ִנְפָלִאים 

ַאְך  ה,  ּפֶ ֶאל  ה  ּפֶ ֲאִפילּו  ר  ּוְלַדּבֵ ר  ְלַסּפֵ ִרי  ֶאְפׁשָ י  ְלּתִ ּבִ ם  ְלׁשָ ֲעלִֹתי  ּבַ י  ְוָלַמְדּתִ ָרִאיִתי 

ֵאיָנם  דּוִעים ִלי ְוׁשֶ ִתים, ַהּיְ ים ְוַהּמֵ מֹות ַהַחּיִ ה ִנׁשְ ּמָ ְחּתֹון ְוָרִאיִתי ּכַ ֲחִזיָרִתי ְלַגן ֵעֶדן ַהּתַ ּבַ

ָהַעּמּוד  ֶרְך  ּדֶ ְלעֹוָלם  ֵמעֹוָלם  ַלֲעלֹות  ָוׁשֹוב,  ָרצֹוא  ּבְ ר,  ּוִמְסּפָ עּור  ׁשִ ִלי  ּבְ ִלי,  ְידּוִעים 

ם טֹוב  ֶתר ׁשֵ ּכֶ

א

ַתב ָהַרב  ּכָ ֶרת ׁשֶ ק חלק מָהִאּגֶ ֶהעּתֵ
ם טֹוב זלה"ה  ַעל ׁשֵ ָרֵאל ּבַ דֹוׁש ר' ִיׂשְ ַהּקָ

ה – לגיסו רבי גרשון  דֹוׁשָ ָלָאֶרץ ַהּקְ
מקיטוב

ַעת  ּבָ יִתי ַהׁשְ ַנת תק״ז ָעׂשִ ָנה ׁשְ ָ רֹאׁש ַהּשׁ ּבְ

נשמתי  את  העליתי   – ָמה1  ׁשָ ַהּנְ ת  ֲעִלּיַ

"השבעת"  ידי  על  העליונים,  לעולמות 

ָבִרים  דּוַע ְלָך, ְוָרִאיִתי ּדְ ּיָ שמות קדושים2, ּכַ

1. ראה גם להלן סימן קסה.

ולהעיר משערי תשובה )לאדמו"ר האמצעי( חלק 

א מו, ד: "הבעש"ט כשהיה לו עליית הנשמה כו', 

כמו  גופו  חומריות  חיי  הגשמת  מכל  מופשט  היה 

המתעלף ממש... אשר לא ירגיש כל כאב והכאה... 

שבנביאים  גופם  חומר  מהפשטת  למעלה  וזהו 

בשעת הנבואה, שאין שם כליון כלל, אלא אדרבה 

– שלמים בכל חושי גופם, רק בלתי נרגשים, מפני 

נתבטל  וממילא  האלקי  האור  לקבלת  שנזדככו 

חומר הגסות".

בשבועה  עליונים  כחות  על  פקודה  כלומר,   .2

ּלֹא ָרִאיִתי  ֶ ְרֶאה – במחזה, ַמה ּשׁ ּמַ ִנְפָלִאים ּבַ

י.  ְעּתִ ה, ִמּיֹום ָעְמִדי ַעל ּדַ ַעד ֵהּנָ

 – ם  ְלׁשָ ֲעלִֹתי  ּבַ י  ְוָלַמְדּתִ ָרִאיִתי  ר  ַוֲאׁשֶ

ה ֶאל  ר, ֲאִפילּו ּפֶ ר ּוְלַדּבֵ ִרי ְלַסּפֵ י ֶאְפׁשָ ְלּתִ ּבִ

וכל שכן שלא  בשיחה פנים אל פנים,  ה  ּפֶ

לספר  ניתן  ַאְך  בכתב;  זאת  לגלות  ניתן 

הזה,  לעולם  חזרתי  בדרך   – ֲחִזיָרִתי  שּבַ

ה  ּמָ ְחּתֹון3, ְוָרִאיִתי שם ּכַ הגעתי ְלַגן ֵעֶדן ַהּתַ

ִתים, מהם היו  ים ְוַהּמֵ מֹות בני אדם ַהַחּיִ מִנׁשְ

ֵאיָנם  ְוכן היו כאלו ׁשֶ דּוִעים ִלי  בני אדם ַהּיְ

ר – מספר עצום  עּור ּוִמְסּפָ ִלי ׁשִ ְידּוִעים ִלי, ּבְ

ָרצֹוא ָוׁשֹוב – נשמות אלו היו  של נשמות, ּבְ

נתונות באותה שעה בעליות וירידות חוזרות 

ַלֲעלֹות  ותשוקה  כוונה  מתוך  ונשנות4, 

ממנו,  יותר  עליון  ְלעֹוָלם  תחתון  ֵמעֹוָלם 

]=חכמה  ֵחן  ְליֹוְדֵעי  דּוַע5  ַהּיָ ָהַעּמּוד  ֶרְך  ּדֶ

ניתן להפרה – לקיים דבר  – באופן מוחלט ובלתי 

מסוים.

להבדיל  הנשמות,  בעולם  התחתונה  הדרגא   .3

מ"גן עדן העליון". וראה תניא פרק לט.

4. על פי לשון הכתוב – יחזקאל א, יד.

5. ראה זהר חלק א פא, א.
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והפצירו. שם: 
והרצו.

וראיתי במראה... 
נפשי. מבן פורת 

יוסף שם.

נסתרה, חכמת הקבלה[, ובאותה שעה היו 

ּוְגדֹוָלה,  ה  ַרּבָ ְמָחה  ׂשִ ּבְ שרויות  הנשמות 

ר – תיאור הדבר הוא  ה ְלַסּפֵ ר ִיְלֶאה ַהּפֶ ֲאׁשֶ

ְוָכֵבד  הדיבור שבפה,  כח  למגבלות  מעבר 

מֹוַע – וקליטתו היא מעבר  ְ ִמי ִמּשׁ ׁשְ ַהּגַ ֹאֶזן 

לגבול יכולת השמיעה שבאוזן. 

היתה  שנשמתם  ים  ַרּבִ ִעים  ְרׁשָ ְוַגם 

אז  ָחְזרּו  השנה,  בראש  שעה,  באותה  שם 

ֲעֹונֹוֵתיֶהם,  על  ָלֶהם  ְוִנְמָחל  ְתׁשּוָבה,  ּבִ

דֹול,  ּגָ ָרצֹון  ֵעת  אז  ָהָיה  ׁשֶ ]=כיון[  ר  ֲאׁשֶ ּבַ

ה  ּמָ ּכַ ֵלא ְמֹאד איך יתכן ׁשֶ ֵעיַני ִיּפָ ם ּבְ ּגַ עד ׁשֶ

ְתׁשּוָבה – תשובתם  לּו ּבִ ה רשעים ִנְתַקּבְ ְוַכּמָ

ם  ּגַ התקבלה לרצון למרות גודל רשעותם, ׁשֶ

ה ָיַדְעּתָ אֹוָתם – רשעים אלו מוכרים גם  ַאּתָ

יֵניֶהם – שרתה אז בין הרשעים  לך, ְוָהָיה ּבֵ

ן הם  ם ּכֵ ה ַעד ְמֹאד, ְוָעלּו ּגַ ְמָחה ַרּבָ ן ׂשִ ם ּכֵ ּגַ

״ל.  ֲעִלּיֹות ַהּנַ ּבָ

ֶאָחד – כל הנשמות שהיו אז ב"גן  ם ּכְ ְוֻכּלָ

עדן התחתון", בדרכם לעלות מעלה יותר, 

ָאְמָרם:  י ַעד ּבֹוׁש6 ּבְ י ְוִהְפִצירּו ּבִ ּנִ ׁשּו ִמּמֶ ּקְ ּבִ

)וראה  יז  ב,  – מלכים־ב  פי לשון הכתוב  6. על 

עד  דברים  כך  כל  "הרבו  שם:  הרלב"ג  בפירוש 

בֹוד ּתֹוָרֶתָך – ֲחָנְנָך  בהתאם ְלרּום ַמֲעַלת ּכְ

ֵמִעְנָיִנים  ְוָלַדַעת  יג  ְלַהּשִׂ ְיֵתָרה  ִביָנה  ּבְ ד׳ 

המתגלים בעולם העליון יותר, ועל  ה  ָהֵאּלֶ

ָלנּו  ִלְהיֹות  נּו ַתֲעֶלה  שִעּמָ כן מבקשים אנו 

העליונים  הגילויים  בקבלת  ּוְלַסַעד  ְלֵעֶזר 

ָרִאיִתי  ׁשֶ דֹוָלה  ַהּגְ ְמָחה  ַהּשִׂ ּוֵמֲחַמת  שם. 

בדעתי[  ]=הסכמתי  י  ָאַמְרּתִ  – יֵניֶהם  ּבֵ

ֶהם.  ַלֲעלֹות ִעּמָ

שהתגלה בעולם העליון יותר  ְרֶאה  ּמַ ּבַ ְוָרִאיִתי 

ְטָרא ַאֲחָרא – הצד האחר, כח הטומאה, ָעָלה  י ַהּסִ ּכִ

באותה שעה, בראש השנה, ְלַקְטֵרג ולגרום לגזירות 

ְמָחה  ׂשִ ּבְ הוא שרוי  אף  והיה  בני האדם,  על  רעות 

מֹוהּו,  ּכָ ָהָיה  לֹא  ר  ֲאׁשֶ ונדיר  דֹוָלה באופן מיוחד  ּגְ

]=השמדה  ָמד  ׁשְ ֵזרֹות  ּגְ ונגזרו   – ֻעּלֹוָתיו  ּפְ ּוָפַעל 

ּנֹות,  ִמיתֹות ְמׁשֻ ָהְרגּו ּבְ ּיֵ ה ְנָפׁשֹות, ׁשֶ ּמָ וכליון[ ַעל ּכַ

י  צּות7 – נבהלתי ונחרדתי מכך, ּוָמַסְרּתִ ּלָ ַוֲאָחַזְתִני ּפַ

י למנוע בכל כחי את רוע הגזירה. ׁש ַנְפׁשִ ַמּמָ

אחיה  י  ּלִ ׁשֶ י  ְוַרּבִ ִמּמֹוִרי  י  ּתִ ׁשְ ּוִבּקַ

דֹוָלה ֵליֵלְך  ָנה ּגְ י ַסּכָ י, ּכִ ֵלְך ִעּמִ ּיֵ השילוני8 ׁשֶ

שהיה לו בושת מלחלוק תמיד על דבריהם"(.

7. על פי לשון הכתוב – איוב כא, ו.

8. ראה להלן סימן קמג.

ִמי  ׁשְ ר ְוָכֵבד ֹאֶזן ַהּגַ ה ְלַסּפֵ ר ִיְלֶאה ַהּפֶ ה ּוְגדֹוָלה ֲאׁשֶ ְמָחה ַרּבָ ׂשִ דּוַע ְליֹוְדֵעי ֵחן, ּבְ ַהּיָ

ָהָיה ֵעת  ר ׁשֶ ֲאׁשֶ ְתׁשּוָבה ְוִנְמָחל ָלֶהם ֲעֹונֹוֵתיֶהם, ּבַ ים ָחְזרּו ּבִ ִעים ַרּבִ מֹוַע, ְוַגם ְרׁשָ ְ ִמּשׁ

ה ָיַדְעּתָ  ם ַאּתָ ּגַ ְתׁשּוָבה, ׁשֶ לּו ּבִ ה ִנְתַקּבְ ה ְוַכּמָ ּמָ ּכַ ֵלא ְמֹאד ׁשֶ ֵעיַני ִיּפָ ם ּבְ ּגַ דֹול ׁשֶ ָרצֹון ּגָ

ם  ״ל. ְוֻכּלָ ֲעִלּיֹות ַהּנַ ן ּבָ ם ּכֵ ה ַעד ְמֹאד ְוָעלּו ּגַ ְמָחה ַרּבָ ן ׂשִ ם ּכֵ יֵניֶהם ּגַ אֹוָתם, ְוָהָיה ּבֵ

בֹוד ּתֹוָרֶתָך ֲחָנְנָך ד׳  ָאְמָרם, ְלרּום ַמֲעַלת ּכְ י ַעד ּבֹוׁש ּבְ י ְוִהְפִצירּו ּבִ ּנִ ׁשּו ִמּמֶ ּקְ ֶאָחד ּבִ ּכְ

נּו ַתֲעֶלה ִלְהיֹות ָלנּו ְלֵעֶזר ּוְלַסַעד.  ה, ִעּמָ יג ְוָלַדַעת ֵמִעְנָיִנים ָהֵאּלֶ ִביָנה ְיֵתָרה ְלַהּשִׂ ּבְ

י  ְרֶאה ּכִ ּמַ ֶהם. ְוָרִאיִתי ּבַ י ַלֲעלֹות ִעּמָ יֵניֶהם, ָאַמְרּתִ ָרִאיִתי ּבֵ דֹוָלה ׁשֶ ְמָחה ַהּגְ ּוֵמֲחַמת ַהּשִׂ

ָמד  ֵזרֹות ׁשְ ֻעּלֹוָתיו ּגְ מֹוהּו, ּוָפַעל ּפְ ר לֹא ָהָיה ּכָ דֹוָלה ֲאׁשֶ ְמָחה ּגְ ׂשִ ְטָרא ַאֲחָרא ָעָלה ְלַקְטֵרג ּבְ ַהּסִ

י  ּתִ ׁשְ ּוִבּקַ י,  ַנְפׁשִ ׁש  ַמּמָ י  ּוָמַסְרּתִ צּות  ּלָ ּפַ ַוֲאָחַזְתִני  ּנֹות,  ְמׁשֻ ִמיתֹות  ּבְ ָהְרגּו  ּיֵ ׁשֶ ְנָפׁשֹות  ה  ּמָ ּכַ ַעל 

י  דֹוָלה ֵליֵלְך ְוַלֲעלֹות ָלעֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִנים, ּכִ ָנה ּגְ י ַסּכָ י, ּכִ ֵלְך ִעּמִ ּיֵ י ׁשֶ ּלִ י ׁשֶ ִמּמֹוִרי ְוַרּבִ
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תורתם. שם: 
תורותיהם.

ִמּיֹום  י  ּכִ ָהֶעְליֹוִנים,  ָלעֹוָלמֹות  ְוַלֲעלֹות 

לֹא  בעולם  היותי  מאז   – ָעְמִדי  ַעל  ֱהיֹוִתי 

ֹמהּו – כמו עליה  דֹולֹות ּכָ ּגְ ֲעִלּיֹות  ּבַַ ָעִליִתי 

זו.

ַעד  ַמְדֵרָגה,  ַאַחר  ַמְדֵרָגה  ְוָעִליִתי 

לֹוֵמד  ם  ָ ּשׁ ׁשֶ  – יַח  ָמׁשִ ְלֵהיָכל  י  ְכַנְסּתִ ּנִ ׁשֶ

יִקים,  ּדִ ְוַהּצַ ִאים  ּנָ ַהּתַ ל  ּכָ ִעם  ּתֹוָרה  יַח  ָמׁשִ

צדיקים  שבעה   – רֹוִעים  ְבָעה  ׁשִ ִעם  ְוַגם 

ם ָרִאיִתי  גדולי עולם שנקראו "רועים"9, ְוׁשָ

ְמָחה  דֹוָלה ַעד ְמֹאד, ְוֵאיִני יֹוֵדַע ְלׂשִ ְמָחה ּגְ ׂשִ

השמחה  טעם  מהו   – ה10  עֹוׂשָ הּוא  ַמה  זֹו 

ְמָחה ַהּזֹו היא  ַהּשִׂ המיוחדת, ְוָהִייִתי סֹוֵבר ׁשֶ

ִטיָרִתי  ּפְ זמן  כעת  שהגיע  ַעל  לֹום  ְוׁשָ ַחס 

עמהם  להשאר  עתיד  ואני  ה  ַהּזֶ ֵמָהעֹוָלם 

ִנְפָטר  ֵאיִני  ׁשֶ ְך  ּכָ ַאַחר  ִלי  ְוהֹוִדיעּו  שם; 

י יש ֲהָנָאה ָלֶהם ְלַמְעָלה  ֲעַדִין מן העולם, ּכִ

בהיותי   – ה  ְלַמּטָ ִיחּוִדים  ְמַיֵחד  ֲאִני  ׁשֶ ּכְ

רוחניות  פעולות  פועל  אני  הזה  בעולם 

לימוד  ְיֵדי  ַעל  העליונים11,  בעולמות 

9. ראה מיכה ה, ד. סוכה נב, ב.

10. על פי לשון הכתוב – קהלת ב, ב.

חיבור  פירושו  זו,  במשמעות  "יחוד",   .11

והתאחדות של שתי בחינות עליונות, כך שהעליונה 

ה של תנאים וצדיקים אלו.  דֹוׁשָ ּתֹוָרָתם ַהּקְ

ְמָחה שהיתה שם אז – ֵאיִני  ֲאָבל ַמהּות ַהּשִׂ

ה. יֹוֵדַע ַעד ַהּיֹום ַהּזֶ

יַח: ֵאיַמת ָאֵתי ַמר –  י ָמׁשִ י ֶאת ּפִ ַאְלּתִ ְוׁשָ

מתי בא האדון, כלומר מתי יבוא לגאול את 

ַדע שהגיע  זֹאת ּתֵ יב ִלי: ּבְ עם ישראל. ְוֵהׁשִ

ְרֵסם  ְתּפַ ּיִ ׁשֶ ֵעת  ּבָ ישראל,  את  לגאול  זמני 

לרבים  ומורה  מלמד  שהנך  מה   – ִלּמּוְדָך 

עֹוָלם, ְו"ָיפּוצּו ַמְעְינֹוֶתיָך חּוָצה"12  ה ּבָ ּלֶ ְוִיְתּגַ

למרחקים13,  ויופצו  יתפשטו  הדברים   –

והוא  התחתונה,  אל  ומשפיעה  מאירה  מביניהן 

מהכוונות העיקריות בעבודת ה' על פי הקבלה.

12. לשון הכתוב – משלי ה, טז.

בשלח:  פרשת  אפרים,  מחנה  דגל  ראה   .13

"דאיתא באגרת הקודש של אבי אדוני זקני ]רבינו 

אתי  אימתי  למשיח  ששאל  זללה"ה...  הבעש"ט[ 

מעיינותיך  ויפוצו  תורתך  כשיתגלה  והשיב  מר, 

חוצה, עיין שם. וזה יש לומר שמרומז בפסוק "ובני 

ישראל יוצאים – מן הגלות – בריש גלי" )בשלח יד, 

ח ובתרגום(, ברי"ש ראשי תיבות רבי ישראל בעל 

שם, גלי, היינו כשיתגלה תורתו ויפוצו מעיינותיו, 

אז יפקון מן גלותא" ]=אז יצאו מהגלות[. 

ראה כתר שם טוב השלם, הוספות סימן שמה – 

מדברי אדמו"ר מוהריי"צ ]בתרגום ללשון הקודש[:

ישראל  אהבת  במדת  נודע  הבעש"ט  "מורנו 

ֹמהּו. דֹולֹות ּכָ ֲעִלּיֹות ּגְ ִמּיֹום ֱהיֹוִתי ַעל ָעְמִדי לֹא ָעִליִתי ּבַ

יַח ּתֹוָרה  ם לֹוֵמד ָמׁשִ ָ ּשׁ יַח ׁשֶ י ְלֵהיָכל ָמׁשִ ְכַנְסּתִ ּנִ ְוָעִליִתי ַמְדֵרָגה ַאַחר ַמְדֵרָגה, ַעד ׁשֶ
ְמָחה  ׂשִ ָרִאיִתי  ם  ְוׁשָ רֹוִעים,  ְבָעה  ׁשִ ִעם  ְוַגם  יִקים  ּדִ ְוַהּצַ ִאים  ּנָ ַהּתַ ל  ּכָ ִעם 

ְמָחה ַהּזֹו  ַהּשִׂ ה, ְוָהִייִתי סֹוֵבר ׁשֶ ְמָחה זֹו ַמה הּוא עֹוׂשָ דֹוָלה ַעד ְמֹאד, ְוֵאיִני יֹוֵדַע ְלׂשִ ּגְ

י  ּכִ ֲעַדִין  ִנְפָטר  ֵאיִני  ׁשֶ ְך  ּכָ ַאַחר  ִלי  ְוהֹוִדיעּו  ה,  ַהּזֶ ֵמָהעֹוָלם  ִטיָרִתי  ּפְ ַעל  לֹום  ְוׁשָ ַחס 

ֲאָבל  ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ּתֹוָרָתם  ְיֵדי  ַעל  ה  ְלַמּטָ ִיחּוִדים  ְמַיֵחד  ֲאִני  ׁשֶ ּכְ ְלַמְעָלה  ָלֶהם  ֲהָנָאה 

ה. ְמָחה ֵאיִני יֹוֵדַע ַעד ַהּיֹום ַהּזֶ ַמהּות ַהּשִׂ

ְרֵסם  ְתּפַ ּיִ ֵעת ׁשֶ ַדע, ּבָ זֹאת ּתֵ יב ִלי, ּבְ יַח, ֵאיַמת ָאֵתי ַמר, ְוֵהׁשִ י ָמׁשִ י ֶאת ּפִ ַאְלּתִ ְוׁשָ
אֹוְתָך  י  ְדּתִ ּמַ ּלִ ֶ ּשׁ ַמה  חּוָצה  ַמְעְינֹוֶתיָך  ְוָיפּוצּו  עֹוָלם  ּבָ ה  ּלֶ ְוִיְתּגַ ִלּמּוְדָך 
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 – זו  בעלייתך   – כעת  אֹוְתָך  י  ְדּתִ ּמַ ּלִ ֶ ּשׁ ַמה 

– תלמידיך  ה  ֵהּמָ ם  ּגַ ְויּוְכלּו   , ְגּתָ ְומה שִהּשַׂ

על  ִיחּוִדים14  ַלֲעׂשֹות  השפעתך  ומקבלי 

חשכת  על  מביט  הוא  המאירות  בעיניו  שלו... 

הגלות ורואה כיצד יהודים מקיימים תורה ומצוות 

כך  ומתוך  יסורים...  ומתוך  גדולה  נפש  במסירות 

משיחנו,  בא  לא  מדוע  השאלה  בלבו  מתעוררת 

נשמתו  עליית  מתרחשת  זה  ובזמן  צדק...  גואל 

להיכל המשיח, ושאלתו אימתי קאתי מר... דיבורו 

של הבעש"ט עם משיח הוא בהמשך לדברי הגמרא 

בסנהדרין ]צח, א[ אודות מענה המשיח ]לשאלת ר' 

יהושע בן לוי "לאימת אתי מר"[ "היום אם בקולו 

 – הבעש"ט  מקשה  כך  ועל  תשמעו",  הקב"ה  של 

הלא כבר נתקיים ב"ה "בקולו תשמעו".   

לכשיפוצו  לבעש"ט,  המשיח  משיב  כך  ועל 

]המשך לשון  מעיינותיך חוצה ברחבות פלגי מים 

הכתוב במשלי שם[, יפוצו מעיינותיך חוצה – סוף 

לך  ויצא  ברבים  הוראות  ותורה  תלמידים  שתקנה 

לא  כלומר  בחוץ,  פירושו  "חוצה"  )רש"י(...  שם 

במקום המוכשר לכך... ואף על פי כן יהיה ניכר כי 

אלו הם "מעיינותיך".

כי  מובן  הבעש"ט  לשאלת  המשיח  ממענה 

תורת רבינו הבעש"ט נ"ע, והתגלות השכל האלקי 

אבותינו  תלמידיו,  ותלמידי  ותלמידיו  שהבעש"ט 

לה  יש   – לנו  מסרו  זי"ע,  נ"ע  הקדושים  רבותינו 

שייכות לביאת המשיח".

וראה בפרטיות ובארוכה בביאור מענה המשיח 

– במקורות הרבים שצוינו שם בשולי הגליון. ועיין 

עוד בקונטרס ענינה של תורת החסידות – בביאור 

היא  היא  חוצה  החסידות  מעיינות  שהפצת  הטעם 

הכלי וההכנה לגילוי האלקי לעתיד לבא.

מנחם  בספר  )נדפסה  זי"ע  אדמו"ר  באגרת   .14

מכתבו...  על  "במענה   :)1064 ע'  נפשי  משיב 

מורנו  של  הידוע  הקודש  באגרת  שכתוב  במה 

לעולמות  ַוֲעִלּיֹות  ידי עבודתם בעולם הזה 

מֹוָך,  ּכָ אלקיות  מדרגות  להשיג  העליונים 

ִלּפֹות המסתירות  ל ַהּקְ ְוָאז ִיְכלּו ויתבטלו ּכָ

את אור הקדושה, ְוִיְהֶיה ֵעת ָרצֹון ִויׁשּוָעה.

הגאולה  כך  שאם  ֶזה,  ַעל  י  ְוָתַמְהּתִ

דֹול15  רחוקה מאוד מלהגיע, ְוָהָיה ִלי ַצַער ּגָ

ְך,  ּכָ ל  ּכָ ַמן  ַהּזְ אריכות[  ]=על  ֲאִריכּות  ּבַ

ר ִלְהיֹות – אימתי יוכל התנאי  ָמַתי ֶזה ֶאְפׁשָ

ה  ִמּמַ למעשה,  ַאְך  להתקיים?!  האמור 

ָבִרים  ּדְ ה  לֹשָׁ ׁשְ – יש  ם  ׁשָ ְהיֹוִתי  ּבִ י  ַמְדּתִ ּלָ ֶ ּשׁ

ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ מֹות  ׁשֵ ה  לֹשָׁ ּוׁשְ ְסגּולֹות,  שהם 

ּוְלָפֵרׁש,  ִלְלֹמד  ָנֵקל  ּבְ דברים שאפשר  ְוֵהם 

י – נרגע צערי,  ְעּתִ ְועל כן לבסוף ִנְתָקֵרר ּדַ

הבעש"ט, אשר שאל את פי משיח אימתי קאתי מר 

והשיב בזאת תדע בעת שיתפרסם לימודך ויתגלה 

אם  ושואל  וכו',  חוצה  מעיינותיך  ויפוצו  בעולם 

יוצאים בזה בלימוד גרידא, ואפשר שצריך להגיע 

וכו'.  נשמה  ועליית  העליונים  היחודים  למדרגת 

והנה ענין זה, עשיית יחודים ועליית נשמה, כתוב 

מוכח  שמזה  בפירוש,  הדברים  בהמשך  אודותם 

עיין שם  דיפוצו מעינותיך חוצה",  זה הענין  שלא 

וראה דגל מחנה אפרים שבהערה  ביאור הדברים, 

הקודמת, שכן עולה להדיא מדבריו.

ללשון  ]בתרגום   113 ע'  שלום  תורת  ראה   .15

לכשיפוצו  ז"ל...  לבעש"ט  "כשנאמר  הקודש[: 

מעיינותיך חוצה, הזיל דמעות על כך. העולם אומר 

שבכה על ה"חוצה". אמנם באגרת לא משמע כך, 

אומר  העולם  אבל  הדבר,  יהיה  מתי  שבכה  אלא 

ניתנה  הרי משמע שחסידות  ה"חוצה".  על  שבכה 

כדי שהכל – אפילו אלו שאינם מזוככים, שהרי זהו 

הפירוש "חוצה" – יוכלו להשיג ולהבין אלקות".

ִלּפֹות ְוִיְהֶיה  ל ַהּקְ מֹוָך, ְוָאז ִיְכלּו ּכָ ה ַלֲעׂשֹות ִיחּוִדים ַוֲעִלּיֹות ּכָ ם ֵהּמָ , ְויּוְכלּו ּגַ ְגּתָ ְוִהּשַׂ

ֵעת ָרצֹון ִויׁשּוָעה.

ר ִלְהיֹות.  ְך ָמַתי ֶזה ֶאְפׁשָ ל ּכָ ַמן ּכָ ֲאִריכּות ַהּזְ דֹול ּבַ י ַעל ֶזה, ְוָהָיה ִלי ַצַער ּגָ ְוָתַמְהּתִ
מֹות  ׁשֵ ה  לֹשָׁ ּוׁשְ ְסגּולֹות  ָבִרים  ּדְ ה  לֹשָׁ ׁשְ ם  ׁשָ ְהיֹוִתי  ּבִ י  ַמְדּתִ ּלָ ֶ ּשׁ ה  ִמּמַ ַאְך 

ְיֵדי ֶזה  ַעל  ׁשֶ ר  י ֶאְפׁשָ ְבּתִ ְוָחׁשַ י,  ְעּתִ ּדַ ְוִנְתָקֵרר  ּוְלָפֵרׁש,  ָנֵקל ִלְלֹמד  ּבְ ְוֵהם  ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ
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ואל יליזו. שם 
נוסף: ובפרט בארץ 

הקדושה.

ְוהטעם  אפשרי,  בדבר  שמדובר  בראותי 

ַעל ְיֵדי  ר ׁשֶ י שֶאְפׁשָ ְבּתִ לכך הוא כיון שָחׁשַ

ם  ּגַ יּוְכלּו  – על ידי סגולות ושמות אלו  ֶזה 

הרוחני  שמעמדם  אלו   – יִלי  ּגִ י  ַאְנׁשֵ שאר 

מֹוִתי,  קרוב לשלי ָלבֹוא ְלַמְדֵרָגה ּוְבִחיָנה ּכְ

לימוד  ידי  על  ְיכֹוִלים  ְהיֹוָתם  ּבִ ַהְינּו  ּדְ

מֹות  סגולות ושמות אלו ַלעשות ֲעִלּיֹות ְנׁשָ

עליונים  לעולמות  נשמותיהם  לעליית   –

יגּו  ְוַיּשִׂ שם  ִיְלְמדּו  ְואזי  אני,  שעשיתי  כמו 

מֹו ָאִני. את הדברים האמורים ּכְ

ל ְיֵמי  ָנה לי ְרׁשּות ּכָ ְואולם, בפועל לֹא ִנּתְ

י ְלַגּלֹות זֹאת – את שלשת דברי הסגולה  ַחּיַ

ואת שלשת השמות הקדושים שיש ללמוד 

שתנתן לי רשות  ֲעבּוְרָך  י  ּתִ ׁשְ ּוִבּקַ ולהשיג. 

ע  ּבָ ּוֻמׁשְ ָלל.  ּכְ יִתי  הּוְרׁשֵ ְולֹא  אֹוְתָך,  ד  ְלַלּמֵ

ְועֹוֵמד ֲאִני ַעל ֶזה שלא אגלה לאף אחד את 

אשר למדתי והשגתי שם.

ִיְהֶיה  ם  ֵ ְוַהּשׁ מֹוִדיֲעָך,  ֲאִני  זֹאת  ַאְך 

ָך16 – עיני ה' בוחנות  ְרּכֶ ֶעְזֶרָך, ְלֹנַכח ה׳ ּדַ ּבְ

הישמר   – יזּו17  ַיּלִ ְוַאל  ולכן,  מעשיך,  את 

שהדברים דלהלן לא ימושו מזכרונך: 

ּבּור ְוִדּבּור  ְתָך ְוִלּמּוְדָך ְוָכל ּדִ ִפּלָ ֵעת ּתְ ּבְ

ם  ן באמירה זו ְלַיֵחד ׁשֵ ַכּוֵ ָפֶתיָך – ּתְ ּומֹוָצא ׂשְ

לפעול "יחוד" של בחינה אלקית מסוימת, 

16. על פי לשון הכתוב – משלי ה, כא.

17. לשון הכתוב – משלי ד, כא.

"שם" משמותיו של הקב"ה, שיתאחד עם 

ָכל  י ּבְ הדיבור הגשמי ויאיר דרכו למטה, ּכִ

למעלה  זו  בחינות  שלש  ֵיׁש  ְואֹות  אֹות 

מֹות ֶוֱא־לֹהּות,  מזו, הנקראות עֹוָלמֹות ּוְנׁשָ

שהן שלש דרגות כלליות של אור אלקי18: 

הכח  עם  עצמה,  הבריאה  היא  "עולמות" 

לפי  נברא  בכל  המתלבש  המוגבל  האלקי 

ערכו ומחיה אותו; "נשמות" הן הניצוצות 

בבריאה,  המסתתרים  הנעלים  האלקיים 

שאינם לפי ערך הנבראים19, ו"אלקות" היא 

בבריאה  להופיע  מכדי  הנעלית  הבחינה 

יוצאים  כלומר,  עֹוִלים  ְושלשתן  כלל, 

ּוִמְתַיֲחִדים  ִרים  ְ ּוִמְתַקּשׁ והגבלתם  מגדרם 

השלימה,  ה"אות"  נוצרת  וכך  ֶזה  ִעם  ֶזה 

18. ראה מאמר שני המאורות קיד, א: "אנ"ך... 

הנזכר בספרים הקדושים היינו אורות ניצוצין כלים, 

נשמות  עולמות  בשם  נקרא  הבעש"ט  ובקבלת 

אלקות כידוע".

ליתר פירוט בנוגע לבחינות אלו – ראה בעש"ט 

על התורה, עמוד התפילה הערה יג. אור התורה נח 

חלק ג תריד, א. ספר המאמרים באתי לגני חלק ב 

ע' תנד ואילך.

דרך  "על  שם:  המאורות  שני  מאמר  ראה   .19

אי  מאוד,  ונפלאה  עמוקה  חכמה  ש)ה(דבר  משל 

אפשר שיבוא ממנה שום גילוי אפילו לחכם מופלא, 

שיוכל לעמוד על הדבר חכמה מתוך הכתב, כי אם 

שאינו  שמי  עד  העלמות,  בכמה  ומלובש  מעוטף 

שכלי  עין  למציאות  אותו  ירגיש  לא  מופלג  חכם 

וכן הוא ענין הניצוצות עליונים מאוד, אינם  כלל. 

נמצאים אלא במדרגות תחתונות דוקא".

ְהיֹוָתם ְיכֹוִלים ַלֲעִלּיֹות  ַהְינּו ּבִ מֹוִתי, ּדְ יִלי ָלבֹוא ְלַמְדֵרָגה ּוְבִחיָנה ּכְ י ּגִ ם ַאְנׁשֵ יּוְכלּו ּגַ

י  ּתִ ׁשְ י ְלַגּלֹות זֹאת. ּוִבּקַ ל ְיֵמי ַחּיַ ָנה ְרׁשּות ּכָ מֹו ָאִני. ְולֹא ִנּתְ יגּו ּכְ מֹות ְוִיְלְמדּו ְוַיּשִׂ ְנׁשָ

ע ְועֹוֵמד ֲאִני ַעל ֶזה. ּבָ ָלל, ּוֻמׁשְ יִתי ּכְ ד אֹוְתָך ְולֹא הּוְרׁשֵ ֲעבּוְרָך ְלַלּמֵ

ְתָך  ִפּלָ ֵעת ּתְ יזּו, ּבְ ָך ְוַאל ַיּלִ ְרּכֶ ֶעְזֶרָך ְלנַֹכח ה׳ ּדַ ם ִיְהֶיה ּבְ ֵ ַאְך זֹאת ֲאִני מֹוִדיֲעָך ְוַהּשׁ
ָכל אֹות ְואֹות ֵיׁש  י ּבְ ם, ּכִ ן ְלַיֵחד ׁשֵ ַכּוֵ ָפֶתיָך ּתְ ּבּור ְוִדּבּור ּומֹוָצא ׂשְ ְוִלּמּוְדָך ְוָכל ּדִ

ְך  ּכָ ְוַאַחר  ֶזה,  ִעם  ֶזה  ּוִמְתַיֲחִדים  ִרים  ְ ּוִמְתַקּשׁ ְועֹוִלים  ֶוֱא־לֹהּות,  מֹות  ּוְנׁשָ עֹוָלמֹות 
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ונעשה תבה. שם: 
ונעשים תבה.

ונעשה שמחה. שם: 
ונעשים שמחה.

ּוִמְתַיֲחִדים ָהאֹוִתּיֹות  ִרים  ְ ִמְתַקּשׁ ְך  ּכָ ְוַאַחר 

ָבה  ּתֵ ונוצרת   – ה  ְוַנֲעׂשָ חברתה,  עם  אחת 

ִיחּוד  האותיות  כל  ּוִמְתַיֲחִדים  שלימה, 

המאיר  האלקי  באור   – א־לֹהּות  ּבֵ י  ֲאִמּתִ

בכל  לכוון  עליך  זה  ול"יחוד"  זו;  בתיבה 

דיבור של תורה ותפילה. 

תחבר   – ֶהם  ִעּמָ ָמְתָך  ִנׁשְ ְוִתְכלֹול 

זה,  ב"יחוד"  נשמתך  את  גם  ו"תכלול" 

ִחיָנה  ּבְ ָכל  ּבְ וכלולה  מאוחדת  שתהיה 

״ל – משלש הבחינות הנ"ל.  ּוְבִחיָנה ֵמַהּנַ

ל  ּכָ האמור  היחוד  ידי  על  ּוִמְתַיֲחִדים 

עם  להתחבר  ְועֹוִלים  ֶאָחד,  ּכְ ָהעֹוָלמֹות 

ְמָחה  ׂשִ ה  ַנֲעׂשָ כך  ידי  ְועל  האלקי,  האור 

ודוגמא לדבר –  עּור.  ׁשִ ְלֵאין  דֹול  ּגָ ְוַתֲענּוג 

ַקְטנּות  ה ּבְ ְמַחת יחוד ָחָתן ְוַכּלָ ׂשִ ֲהִביְנָך ּבְ ּבַ

וגשמית,  נמוכה  במדרגה   – ִמּיּות  ְוַגׁשְ

דרגות  והתאחדות  מחיבור  היא  והשמחה 

שונות, שכן המשמעות הפנימית של יחוד 

החתן והכלה היא השפעה מבחינה עליונה 

ְוָכל  )כלה(,  )חתן( לבחינה תחתונה ממנה 

ן שיש שמחה ותענוג כאשר נעשה יחוד  ּכֵ ׁשֶ

זֹאת – במדרגה  ַמֲעָלה ָהֶעְליֹוָנה ּכָ כעין זה ּבְ

עליונה כמו זו המדוברת כאן, דהיינו היחוד 

הרוחני שבין העולמות לאלקות. 

כל  את  לקיים  ֶעְזֶרָך  ּבְ ִיְהֶיה  ה׳  אי  ּוְבַוּדַ

יל.  ּכִ ְצִליַח ְוַתׂשְ ְפֶנה ּתַ ר ּתִ האמור, ּוְבָכל ֲאׁשֶ

ם עֹוד20. ן ֶלָחָכם ְוֶיְחּכַ ּתֵ

20. לשון הכתוב – משלי ט, ט. כלומר, "אמור 

לו ]לחכם[ דברי חכמה ויתחכם מדעתו עוד יותר" 

)מצודת דוד על הפסוק(.

א־לֹהּות,  ּבֵ י  ֲאִמּתִ ִיחּוד  ּוִמְתַיֲחִדים  ָבה  ּתֵ ה  ְוַנֲעׂשָ ָהאֹוִתּיֹות  ּוִמְתַיֲחִדים  ִרים  ְ ִמְתַקּשׁ

ֶאָחד  ל ָהעֹוָלמֹות ּכְ ״ל, ּוִמְתַיֲחִדים ּכָ ִחיָנה ּוְבִחיָנה ֵמַהּנַ ָכל ּבְ ֶהם ּבְ ָמְתָך ִעּמָ ְוִתְכלֹול ִנׁשְ

ה  ְוַכּלָ ָחָתן  ְמַחת  ׂשִ ּבְ ֲהִביְנָך  ּבַ עּור,  ׁשִ ְלֵאין  דֹול  ּגָ ְוַתֲענּוג  ְמָחה  ׂשִ ה  ְוַנֲעׂשָ ְועֹוִלים, 

ֶעְזֶרָך ּוְבָכל  אי ה׳ ִיְהֶיה ּבְ זֹאת. ּוְבַוּדַ ַמֲעָלה ָהֶעְליֹוָנה ּכָ ן ּבְ ּכֵ ִמּיּות, ְוָכל ׁשֶ ַקְטנּות ְוַגׁשְ ּבְ

ם עֹוד. ן ֶלָחָכם ְוֶיְחּכַ יל, ּתֵ ּכִ ְצִליַח ְוַתׂשְ ְפֶנה ּתַ ר ּתִ ֲאׁשֶ
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כוונת המקוה. 
לקוטים יקרים, יושר 
דברי אמת סימן מב.

ב

ם טֹוב זלה"ה ַעל ׁשֵ ְקֶוה ֵמַהּבַ ַנת ַהּמִ ּוָ ּכַ

ֶזה: יה"ו ֶחֶסד,  י סֹוד ּכָ ְקָואֹות, ְוַעל ּפִ ּמִ ׁש ַמֲעלֹות ּבַ ָמָרא ׁשֵ ּגְ ר ּבַ ְזּכָ ן סֹוד ַהּנִ ִמּקֶֹדם ְיַכּוֵ

ב
ם טֹוב זלה"ה1 ַעל ׁשֵ ְקֶוה ֵמַהּבַ ַנת ַהּמִ ּוָ ּכַ

הטובל את הסֹוד  ן  ְיַכּוֵ – תחילה  ִמּקֶֹדם 

ׁש ַמֲעלֹות  ָמָרא2 "ׁשֵ ּגְ ר ּבַ ְזּכָ הטמון בביטוי ַהּנִ

ְקָואֹות" – רמז לשש המדות העליונות,  ּמִ ּבַ

ֶזה –  ּכָ י סֹוד  ּפִ  ְויש לכוון לשש המדות ַעל 

1. בלקוטים יקרים כאן מקדים "אמר הבעש"ט 

שזכה לכל המדרגות שלו הכל הוא בעבור שהתמיד 

גדול  ענין  זהו  ובאמת  תמיד,  המקוה  בטהרת 

אבל  והנפש,  הגוף  את  מטהר  המקוה  כי  מאוד 

אנשים  מצות  ח"ו  לא  בכוונה,  הכל  לעשות  צריך 

צריך  רק  לכלום;  נחשב  אינו  ח"ו  ואזי  מלומדה, 

ואעתיק  מקודם.  דעתו  ולכוון  עצמו  את  להתיישב 

שהעתקתי  מה  ז"ל,  מהבעש"ט  המקוה  כוונת  לך 

שם"  לשונו  וזה  נ"י,  משה  מוה"ר  הותיק  מסידור 

]וממשיך כבפנים[.

להעיר  יש   – זה  בסימן  ענינים  וכמה  לכמה 

מהמבואר בסוד הטבילה אשר בפרי עץ חיים שער 

השבת פרק ג, עיין שם.

ויש לציין שמצינו אופנים נוספים בכוונת המקוה 

בשם הבעש"ט – ראה ספר פרי הארץ סוף פרשת לך 

לך )הובא בסידור עם דא"ח שטו, א(. קדושת לוי, 

סוף מסכת אבות. "ספר קטן" להבעש"ט בתחילתו. 

הטבת  סדר  סוף  מרשקוב,  ר"ש  בסידור  גם  וראה 

חלום – בשם רבינו. 

לפי  חז"ל  לשון  כוונת  א.  א,  פרק  מקוואות   .2

פשוטה היא לששה סוגי מקוואות מים, שלכל אחד 

מהם יש מעלה על פני קודמו בדיני טומאה וטהרה, 

כמבואר שם בהמשך המשנה. ורבינו מפרש כאן כי 

על פי הסוד לשון זו רומזת לשש בחינות עליונות 

הקיימות במקוה.

בששת  דלהלן,  באופן  מרומזות  שהן  כפי 

)שבשם  י־ה־ו3  אותיות  של  הצירוף  אופני 

יז, א. תקוני זהר בהקדמה – טו,  ג  3. זהר חלק 

א־ב.

)המצוין  ג  פרק  הלולב  שער  חיים  עץ  ובפרי 

בנוסח המקור כאן( מבואר הדבר כך: 

ג'  הם  דעת,  בינה  חכמה  שהם  מוחין...  "הג' 

שורש  המוחין,  במדרגת  שהן  ]כפי  יה"ו  אותיות 

המדות[, י' חכמה ]נקודת הרעיון[, ה' בינה ]הרחבת 

הרעיון[, ו' דעת ]המשכת הרעיון מטה אל המדות[ 

מששת  אחד  ]כל  קצוות  הו'  מן  קצה  וכל  כנודע. 

שש  שהם  רוחות,  וארבע  ומטה  מעלה  הכיוונים, 

המדות – ראה להלן סימן נא, א[ כלול מג' מוחין 

אלו, ולכן בכל קצה וקצה יש בו שם אחד של יה"ו, 

רק שאינן דומין זה לזה, והענין הוא סוד ו' צרופים 

שיש ביה"ו... שאף על פי שכל אחד מהו' קצוות 

אותיות  ג'  שהם  מוחין,  הג'  מכל  כלול  הוא  כנ"ל 

יה"ו, עם כל זה אינן שוין.

כי החסד מקבל מוחין אלו באופן אחר, כי כיון 

אות  לכן  ימין,  קו  בריבוי[,  ]השפעה  חסד  שהוא 

בעודו  האור  הברקת  ראשית   – חכמה  ]בחינת  י' 

מופשט ובלתי מוגדר – השייכת אף היא לקו הימין, 

והוא  כולם,  בראש  גובר  מצומצמת[  בלתי  הארה 

צירוף יה"ו. 

ומניעת השפע[,  צמצום  הגבורה,  ]מדת  ובצפון 

גובר אות ה' ]בחינת בינה – ירידה וצמצום[, כי זה 

קו שמאל ]שענינו צמצום[, והיא הו"י.

ובמזרח ]מדת התפארת, מיזוג החסד והגבורה[, 

קו אמצעי ]שילוב הימין והשמאל[ שהוא ו', גובר 

אות ו' ]בחינת הדעת – סיום והשלמת אור המוחין, 

החכמה והבינה גם יחד[, והוא וי"ה. 

מניעות  על  והתגברות  ]תקיפות  בנצח  אך 

הוא  ענינה  ]כי  ימין  קו  כן  גם  והוא  ומכשולים[... 

ההפרעות  על  לגבור  כדי  רבה  עצמית  התגלות 

ולכן  בחסד,  כמו  י'  אות  כן  גם  גובר  החיצוניות[, 
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וה"י יסוד. בלקוטים 
יקרים נוסף: והם 
השמות הכתובים 
בכונת הלולב, כמו 

שכתב האריז"ל 
טעמם ונמוקם שם 

בכונת הלולב.

הוי"ה4(: הצירוף יה"ו – הוא מדת הֶחֶסד, 

הֹוד,   – הי"ו  בּוָרה,  ּגְ  – הו"י  ֶנַצח,   – יו"ה 

ְפֶאֶרת, וה"י – ְיסֹוד.  וי"ה – ּתִ

ְקֶוה ֵהם  ּמִ ּבַ ִים ׁשֶ ְוכן יש לכוון על כך שַהּמַ

ע"ב ס"ג מ"ה ב"ן, כלומר, בארבעת  ט' יּוִדין ּדְ

במילוי  הוי"ה  שם  של  הכתיבה  אופני 

)בגימטריא  ה"י  וי"ו  ה"י  יו"ד   – אותיותיו5 

כי החסד  יו"ה. אבל הוא משונה מן חסד,  צירופו 

ה' קודם לו', סדרו האמתי, גבורה קודם לתפארת, 

שהוא ה' על ו'; אך בנצח, אות ו' על ה', כי תפארת 

התפארת  מן  יונק  שנצח  לפי  הגבורה,  על  גובר 

]המדה הקודמת לו[, וגובר בו בחינת תפארת. 

וכן ההוד ]מלשון "הודאה", התבטלות והכנעה[ 

]קו  בה  ומתחיל  וגובר  עצמי[,  ]צמצום  שמאל  קו 

דין  להיותן שאין  אך  הי"ו;  ה'[, שהוא   – השמאל 

גמור ]כי ה"הוד" הוא שלב בתוך ההשפעה והגילוי 

גופא[ אינו גובר שלא כסדרן ]כלומר קו השמאל – 

ה' – אינו גובר כאן באופן הדוחה את קו הימין – י' 

– לבסוף ממש, באופן המבטל גם את קדימת החסד 

לתפארת[, לכן י' שהוא חסד הוא על ]=לפני[ ו'...

בין  ]ההתקשרות  יסוד  שהוא  מערב  כך  אחר 

גובר  אמצעי,  בקו  שהוא  כיון  למקבל[,  המשפיע 

בו אות ו', אבל להיותה יותר דין מן תפארת ]ב"קו 

האמצעי" גופא, ה"יסוד" – ההתקרבות אל המקבל 

ולכן  מה"תפארת",  יותר  מצומצמת  בחינה  היא   –

י'  על  גוברת  ה'  לכן  השמאל[,  לקו  נטיה  בה  יש 

]וה"י[".

כל הבריאה  ההוויה של  – שורש  הוי"ה  4. שם 

בכללותן  העליונות  הספירות  עשר  מדרגת  הוא   –

"מוחין"  בחינות,  בעשר  המוגדרת  אלקית  )הארה 

העולמות  את  הקב"ה  מהווה  שבהן  ו"מדות", 

והצירופים השונים הכלולים בשם  ומנהיג אותם(. 

הוי' – רומזים על פרטים ומדרגות שונות בספירות.

ראה   – ומדרגות  "שמות"  ארבעה  שהם   .5

בפרטיות בעץ חיים שער יח סוף פרק א ואילך.

ע"ב6(, יו"ד ה"י וא"ו ה"י )בגימטריא ס"ג(, 

יו"ד ה"א וא"ו ה"א )בגימטריא מ"ה(, יו"ד 

מופיעה   – ב"ן(  )בגימטריא  ה"ה  ו"ו  ה"ה 

תשע פעמים האות י', והם המים שבמקוה, 

א "ַמִים". יַמְטִרּיָ כי תשע פעמים י' )90( בּגִ

הנזכרים  ההארה  אופני  כל   – ם  ְוֻכּלָ

הּוא  ׁשֶ ע"ב,  ם  ֵ ִמּשׁ ִכין  ִנְמׁשָ הוי"ה  של שם 

הראשונה,  המדה  ֶחֶסד,  הּוא  ׁשֶ ָהִראׁשֹון, 

א ע"ב7,  יַמְטִרּיָ ראשית ההארה לעולמות – ּגִ

לרדת  )שטבעם  מים   – ַמִים  ִחיַנת  ּבְ ְוהּוא 

על  מורים  נמוך8(  למקום  גבוה  ממקום 

מלמעלה  השפעה  )שענינה  החסד9  מדת 

ְסָאה11 –  ֵהם מ'  מי המקוה  ָלֵכן  למטה10(, 

במילוי של   – ע"ב  ּדְ יּוִדין  ד'  ]=כנגד[  ֶנֶגד 

פעמים,  ארבע  י'  האות  מופיעה  ע"ב  שם 

בגימטריא 40. 

ִמְנַין  ּכְ קנ"א,  א  יַמְטִרּיָ ּגִ "ִמְקֶוה"  ם,  ּגַ

הגימטריא של אותיות שם אהי"ה12 הנכתב 

6. ראה אודות שם זה – להלן הערה 50.

7. תקוני זהר תקון כא נה, ב. שם ח, ב. י, ב. זהר 

חלק ב קעה, ב. ועוד.

8. תענית ז, א.

9. זהר חלק ג מא, א. שם רנה, א.

10. ראה תניא, אגרת הקודש סימן ח. 

11. עירובין ד, ב.

יד(.  ג,  12. שם "אהיה" המוזכר בתורה )שמות 

בראשית  פרשת  סוף  להב"י  מישרים  מגיד  וראה 

)מהדורא קמא(. שערי אורה להר"י גיקטליא שער 

פרקים  כ  רמונים שער  פרדס  י.  ושער  בתחילתו  א 

א־ב ובעסיס רמונים שם.

ְקֶוה ֵהם ט'  ּמִ ּבַ ִים ׁשֶ ְפֶאֶרת, וה"י ְיסֹוד. ְוַהּמַ בּוָרה, הי"ו הֹוד, וי"ה ּתִ יו"ה ֶנַצח, הו"י ּגְ

הּוא ָהִראׁשֹון  ם ע"ב, ׁשֶ ֵ ִכין ִמּשׁ ם ִנְמׁשָ א ַמִים, ְוֻכּלָ יַמְטִרּיָ ע"ב ס"ג מ"ה ב"ן ּגִ יּוִדין ּדְ

ע"ב.  ִחיַנת ַמִים, ָלֵכן ֵהם מ' ְסָאה ֶנֶגד ד' יּוִדין ּדְ א ע"ב, ְוהּוא ּבְ יַמְטִרּיָ הּוא ֶחֶסד ּגִ ׁשֶ

הּוא  יָנה, ׁשֶ סֹוד ַהּבִ הּוא ּבְ ִמּלּוי ֵהִהי"ן, ׁשֶ ִמְנַין אהי"ה ּבְ א קנ"א, ּכְ יַמְטִרּיָ ם ִמְקֶוה ּגִ ּגַ


