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נעשו שמים הוי׳ בדבר
ה׳תש״ג] [כסלו

.‘צבאם״ כל פיו וברוח נעשו שמים ה׳ ״בדבר

הארץ״. מלאה ה׳ ״חסד נאמר בו 2 הקודם לפסוק המשך הוא זה פסוק

 חסד שזהו היא שהכוונה נשמתו־עדן, ממעזריטשג המגיד כך על אומר
האלקות. ענין את להשיג הכוח את לברואים נתן יתברך שה׳ ה/

 קוראים שאנשים הארציים הדברים שמכל - הארץ״ מלאה ה׳ ״חסד זהו
 האדם לכן נעשו׳/ שמים ה׳ ש״בדבר ומאחר אלקות, רואים - טבע להם

 להרבות ויש העולם. את מקיים טובים, ודיבורים ותפילה בתורה בדיבורו
התורה. אותיות באמירת

 מדוע להבין צריך נעשו״, שמים ה׳ ״בדבר ענין את יותר טוב להבין
 נקראת שבהם, הברואים כל ואת העולמות את יתברך ה׳ ברא שבה הדרגה

דיבור? בשם

 זוהי העליונות בספירות שהוא כפי הקב״ה של שהדיבור הוא, הענין אלא
שלטון״. מלך דבר ״באשר שכתובי כמו המלכות, ספירת

הזולת, לצורך גילוי הוא שדיבור כלומר הזולת, בשביל הוא הדיבור ענין
 מה את יידע שהזולת כדי רק אלא לדיבור, זקוק אינו הרי עצמו בעד כי

הדיבור. על־ידי נעשה זה לו, להודיע שברצונו

הכוחות. לשאר דיבור בין החילוק זהו

עצמו. עבור רק הם הכוחות שאר

 השכל שכוח ודאי הרי שכליים, רעיונות מבינים ועל־ידו שבו השכל כוח
 לפעמים אדרבה, דבר־שכל. להבין כדי לזולת זקוק אינו כי עצמו, עבור הוא

רואים שאנו כפי במושכלות, העיסוק את ומבלבל הפרעה מהווה שהזולת קורה
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 שקטים במקומות יותר נמצאים להשכלה המסורים שהאנשים במוחש
 יותר להתמסר שיוכל לטובה, משפיעים והשלוה הבדידות כי ומבודדים,
מתייגע. הוא שעליהם השכליים הרעיונות להשכלות

 ללא להסתדר יכול והוא לעצמו רק הוא באדם השכל שענין משום זאת
הזולת.

 מדת משל דרך על - הזולת ללא להיות יכולות שלא המידות ענין גם
חסד; עמו לעשות זולת שיהיה מוכרח הרי החסד,

 מישהו להיות ומוכרח עצמו כלפי המידות לענין מקום אין האדם אצל
 ישנו כאשר רק שייך המידות ענין כל כי המידה, את מגלה הוא שכלפיו אחר

נפשיים. כוחות הן המידות זאת עם אבל - זולת^

 לגלות זולת ישנו כאשר רק הוא קיומן שאופן כוחות הן שהמידות למרות
עצמו. לאדם שנוגע כוח היא עצמה המידה אבל המידה, את אליו

 לשנוא או אותו לאהוב שניתן זולת יש כאשר רק שייכות ושנאה אהבה
 את כלפיו לפעול לזולת זקוקים שלצורכן המידות, פעולת היא זה כל אותו;

 והוא האוהב הוא שהרי עצמו, לאדם נוגע הדבר זאת עם אבל המידות, פעולת
 בדבר שזהו אלא עצמו, לאדם נוגעות ושנאה אהבה שהמידות כך השונא,

ממנו. שחוץ

 פעולת - במידות ואילו עצמו, באדם רק הוא שהרי לשכל דומה זה אין
 אלא עצמו, לאדם נוגעת המידה עצם אבל הזולת, על להיות מוכרחת המידות

לאדם. מחוץ שהם בדברים בא שזה

 שכל אלקות. משיגים והארציים הטבעיים הענינים שמכל מבאר קיצור.
 עצמו, האדם עבור הן המידות גם להפריע. עלול והזולת עצמו לאדם רק הוא
 רק הוא הדיבור אבל לאדם, מחוץ שהם בדברים הוא המידות שגילוי אלא
הזולת. עבור

.273 ע׳ תש״ח המאמרים ספר )5
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ב.

 עבור הזולת. עבור בעיקרו הוא בנפש, כוח שזהו למרות הדיבור, ענין אך
לדיבור. זקוק האדם אין עצמו,

ודיבור: מחשבה בין החילוק זהו

 על הוא הנפש כוחות שגילוי כיון הנפש^, לבושי נקראים ודיבור מחשבה
ידם.

עצמו. לאדם הגילוי את מגלה שהמחשבה הוא, ביניהם החילוק

המחשבה. על־ידי לאדם בא השכל כוח גילוי למשל,

לעצמו, רק הוא המחשבה שענין הרי לזולת. הגילוי את מגלה הדיבור
 מה יידע לא הזולת היום, כל אדם יחשוב אם שגם במוחש, רואים שאנו כפי
חושב. הוא

 לבוש הרי היא המחשבה אבל לנפש, לבוש רק היא מחשבה שגם הגם
 תמיד בגוף היא שהנפש כשם הנפש, עם מאוחד המחשבה לבוש לכן פנימית,

תמידית. המחשבה גם כך

 ועת לדבר ״עת שכתובי כמו החיצון, לבוש הוא אלא כן, אינו דיבור
הזולת. עבור אלא אינו הדיבור ענין וכל מלדבר״, לחשות

 עולמות ולהחיות להוות כדי מגלה יתברך שה׳ והחיות שהאור יובן בזה
 הרי באדם הדיבור שענין שכשם דיבור, בשם נקראים גבול, בעלי ונבראים

 נבראים ומחיה שמהווה למעלה, הדיבור ענין גם כך הזולת, עבור רק הוא
זולת. כמו כביכול, הם, בעלי־גבול נבראים האלקות שלגבי בעלי־גבול,

 מלבד דבר שום אין ממנו, שחוץ דבר לך אין הרי גבול. בלי הוא אלקות
 זאת עם אבל הגבלה, של בלבוש שהתלבש אלקות הוא גבול כי אלקות,

 שדיבור כשם בלי־גבול, של האלקות לגבי זולת כמו הוא שבהגבלה האלקות
- כמחשבה אינו שדיבור לזולת, גילוי הוא דיבור שלכן נפרד, הוא באדם

ד. פרק תניא )6
א׳תקא. 7 שובה שבת התורה, אור )7

ז. ג, קהלת )8
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 עולמות שיהיו כדי גם כך - מהאדם יוצא והדיבור באדם נשארת המחשבה
 יתברך ברצונו שעלה העליונה, הכוונה תתבצע ידם שעל בעלי־גבול ונבראים

העליון. דיבור שזהו המלכות ספירת על־ידי עולמות יתברך ה׳ היווה --

 הנעלים הכוחות לגבי גם הנפש, כוחות כל לגבי יתרון־מעלה יש בדיבור
 הגדלה נפעלת דיבור, על־ידי הוא הכוחות כל שגילוי לכך שבנוסף ביותר,

הדיבור^, ידי על בכוח

 דיבור, על־ידי הוא השכל כוח שגילוי לכך בנוסף למשל, השכל, בכוח
 את מבטא שהדיבור זאת ומלבד בשכל, הגדלה נעשה בשכל דיבור ועל־ידי

 שדיבור זה על־ידי ההבנה להרחבת גורם הדיבור - וברור טוב בביטוי השכל
מפורטים. שונים הסברים מעורר

 שעל־ידי זאת מלבד בהשכלה, הדיבור שבשעת במוחש, רואים שאנו כפי
 עניינים אצלו נוספים יותר, בהירה לו נעשית ההשכלה בהשכלה, הדיבור

אצלו. היו לא - בזה שדיבר לפני - לכן שקודם מבוארים,

השכל. כוח את מגדיל שהדיבור כיון דוקאי״, בדיבור תורה ללמוד יש לכן

 רואים שאנו וכפי במידה. הגדלה פועל שהדיבור במידות, גם הוא כך
 האהבה גילוי אהבה דברי מדברים שכאשר ושנאה, אהבה במידות במוחש

 השנאה מתגברת הדיבור שעל־ידי והכעס, השנאה במדת גם וכך מתחזק,
והכעס.

 שלא - הכעס מדת את לנצח העצה “מוסר בספרי כתובה כך משום
 גם וכך והשנאה, האהבה מדת את מגדיל הדיבור כי שכועסים, בשעה לדבר

מידה. בכל

 הם הגילויים כל בספירות אשר הדיבור, על־ידי הם הגילויים שכל נמצא
המלכות. ספירת על־ידי

נעשר׳. שמים ה׳ ״בדבר פירוש זהו

.4 ע' תרנ״ט המאמרים המאמרים ספר ג. סב, בשלח אור, תורה )9
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ספר ע״א. נד, עירובין ע״ב. יט, יומא הפסוק.
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 והכוונה העליון, הדיבור על־ידי נבראו שלהם הברואים וכל העולמות כל
 התורה לימוד על־ידי ישראל, שבני כדי היא העולמות בריאת של העליונה

העולם. את ויעדנו יבררו טובות, במידות והנהגות המצוה וקיום

 הנפש, של פנימי לבוש שהיא מחשבה בין החילוק את מבאר קיצור.
 הוא גבול שבטבע. האלקות הוא העליון דיבור חיצוני. לבוש רק שהוא ודיבור
 העולם קיום לכן ומידות. בשכל הגדלה גורם דיבור לבלי־גבול. ביחס כזולת

התורה. אותיות אמירת על־ידי הוא

ג.

.‘2האדם היא - יצר יתברך שה׳ היצירה בכל העיקרית הבריאה

 ומידות ומצוות בתורה האדם עבודת שעל־ידי רוצה ברוך־הוא, הבורא
 בהנהגת תלוי התחתון העולם וקיום העליונים, העולמות כל יתפרנסו טובות
האדם.

 הם ושרה שאברהם כתוב שרה, חיי פרשת ,‘שבזוהר^ הנעלם במדרש
.‘4 האדם של ולנשמה לגוף כינוי

 למעלה רשום רע, והן טוב הן עושה, שאדם מה שכל אומר יהודה ר׳
וחשבון. דין לתת יצטרך הוא הכל ועל

 זה - שהגולם מה שכל עיניך״, ראו ״גלמי ‘הכתוב^ על רב שאמר כפי
 נרשם הכל למעלה, הכל את רואים עושה, - הבא עולם על חושב שאינו
וחשבון. דין למסור וצריך

 נחשבים שמדבר הטובים והדיבורים לאיבוד, הולך אינו שמדבר דיבור גם
 ״הקרן הרי הזה, בעולם הפירות את לו נותן יתברך שה׳ לכך בנוסף לזכות, לו

הבא״׳׳׳. לעולם קיימת

ע״א. לח, סנהדרין ע״ב. ו, ברכות )12
ע״א. קכא, א חלק )13
ד. בפרק להלן יבואר )14

טו. קלט, תהליס )15
א. משנה א, פרק פאה )16
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 מה׳ מתברכים נדבה, לעני נותנים שכאשר הצדקה, במצות שכתובל' כמו
 מה׳ מתברכים טובים, בדיבורים אותו מנחמים וכאשר ברכות, בשש יתברך
ברכות. באחת־עשרה יתברך

 בעולם לאדם נותן יתברך שה׳ הצדקה מצות של הפירות הן אלה כל
 ״הון ‘שכתוב® כמו הבא, לעולם נשארת הצדקה מצות של הקרן אבל הזה,

לעד״. עומדת וצדקתו בביתו ועושר

 יש ישראל ״כל ‘שכתובי־ כמו הבא, והעולם הזה העולם הכוונה ״ביתו״
 אחרי המגיע הבא בעולם חלק לה יש נשמה כל - הבא״ לעולם חלק להם

 אחרי שמגיע הבא והעולם הזה העולם - העולמות שני לכן הזה, העולם
האדם. של ביתו זהו ״ביתו״, נקראים - הזה העולם

 התורה של וה״עושר״ שהה״הון״ בביתו״, ועושר ״הון של הפירוש זהו
הבא. ובעולם הזה בעולם ב״ביתו״, הוא השכר והמצוות,

 ובעונג, בחיות המצוה את עושה האדם כאשר - ״וצדקתו״ אבל
 המצוה את עושה הוא כאשר המצוה, בקיום לצדיק שיש העונג בדוגמת

הגבלה. ללא לעד״, ״עומדת היא אזי - ״וצדקתו״ שזהו בהתמסרות,

 ההון - בביתו״ ועושר ״הון הפסוק את מפרש נשמתו־עדן רבינוס^
 בביתו, האלקי האור גילוי מאיר הזה, בעולם צוברת יהודית שנשמה ועושר

לאצילות. ועולה עשיה] יצירה, [בריאה, בי״ע העולמות שלושת אלו

 אבל בי״ע, העולמות שבשלושת מהגילויים הוא גם כך על השכר
 בהתמסרות והמצוות התורה עניני את שעושים בעבודה המידה - ״וצדקתו״

לעד״. ״עומדת היא הרי הרצון, מסירת מתוך

 נמשך ומשם האצילות, בעולם מאיר העבודה של האלקי האור גילוי
התחתון. בעולם גם גבול, בלי שהוא השכר,

ע״א. צ, סנהדרין )19 התוספות לפירוש ע״ב. ט, בתרא בבא )17
תרנ״ט, המאמרים בספר הזקן, אדמו״ר )20 והמהרש״א.

ם )18  .101 ע' תש״ג, .y 161 על דוד מצודת ראה ג. קיב, תהלי
הפסוק.
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 אך גדול, הוא גם בי״ע העולמות בשלושת שממשיכים האלקי האור גילוי
 לכן בי״ע, לגבי בלי־גבול הוא האצילות ועולם בעלי־גבול, עולמות הם בי״ע
בלי־גבול. הם לעד״, ״עומדת והשכר, האור

 כך לחובתו, נרשמים והם מענישים, טובים לא ודיבורים מחשבות על
2׳ הקלע׳ ו׳כף הקבר׳ ב׳חיבוט אותו מענישים פטירתו שלאחר זאת שמלבד

 ענינו לנפש. עונש הוא הקלע׳ ו׳כף לגוף, עונש הוא הקבר׳ ׳חיבוט -
 והכוונה לשני, אחד !רוחני] ממקום הנפש את שמשליכים הוא הקלע כף של

 דיבר. שהאדם בטלים הדברים של המילים את מהנפש להוציא כדי היא בכך
 או קרים במים הכתמים כיבוס שלפני ואבק בכתמים המלא בגד למשל, כמו,

 שלג של בגיהנום, שמענישים לפני גם הוא כן האבק. את ממנו מנערים חמים
- הקבר חיבוט עונש בא אש, של או

התורה. אותיות לומר היא זה מעונש להפטר והעצה

 על והן הנפש על הן ומשפט, דין יש האדם של מעשיו כל על גם כך
הגוף.

 קלה, שיחה ואפילו רע, או טוב עושה, שהאדם מה שכל מבאר קיצור.
 הבא. ובעולם הזה בעולם שכר מקבל הטובים הדיבורים על בשמים. נרשם

 הוא ״ביתר׳ הגבלה. ללא - ״צדקתו״ הבא, והעולם הזה העולם - ״ביתו״
 הקבר בחיבוט נענש הרעים הדיבורים ובעד האצילות. עולם - ו״לעד״ בי״ע,

הקלע. וכף

ד.

 על אברהם, של והספדו שרה פטירת פרשת מבוארת 22הנעלם במדרש
הפטירה. לאחר והנפש הגוף ועונש שכר ענין

 תגידו מה דודי את תמצאו אם ירושלים בנות אתכם ״השבעתי 23כתיב
אני״. אהבה שחולת לו

 פנחס תורה, לקוטי ז־ח. פרק תניא, )21
.30 והערה 140 ע׳ לקמן גם וראה ע״ב. עה,

א. קכב, א, חלק זוהר, )22
ח. ה, השירים שיר )23
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 מעלה, של לבית־דין האמת, לעולם הנשמה באה מהגוף, הפטירה לאחר
הזכרונות. בספר הרשומים הדברים כל על וחשבון דין ונותנת

 לירושלים להכנס מעלה של בית־דין בפני בדין שזכו לנשמות אומרת היא
 דודי, את כשתפגשו ירושלים, בנות אתן אתכן, משביעה אני - מעלה של

 ולהיות אורו את לראות מתאווה שאני מכך חולה שאני לו אמרו יתברך, ה׳
שמירתו. תחת

חולה, שהיא אומרת הנשמה - פירושו אהבה״ ש״חולת אומר הונא רב
 המותרים, בדברים העולם לעניני אהבה לה היתה הזה בעולם בהיותה כי

חולה. ונהייתה הדרך, מן סרה המותרים, הדברים ועל־ידי

 הגוף, את אוהבת הנשמה - פירושו אהבה״ ש״חולת אומר יהודה ר׳
 לגוף, הנשמה של האהבה ניכרת בעולם, הגוף חיי ימי של הסוף וכשמגיע
עני. מהעולם הולך הוא כמה עד מאוד כואבת שהנשמה

 ברא יתברך ה׳ .24כנען״ בארץ חברון היא ארבע בקרית שרה ״ותמת
.25עפר מים, רוח, אש, היסודות מארבעת והרכבה במזיגה הגוף את

 מפסיק וכשהגוף בגוף, מחוברים היסודות ארבעת כל חי שהגוף בשעה
נפרדים. היסודות לחיות

שרה״. ״ותמת זהו

 שבהיותם היסודות, ארבעת ארבע״, ש״קרית היא הגוף מיתת מת. הגוף
 ״ארץ נקרא והעולם סוחר^^, פירושו ש״כנען״ הזה, העולם כנען״, ״בארץ
נפרדים. הם כעת מחוברים, ב״חברון״, היו הם מסחר, של ארץ כנען״,

 בתורה לעסוק אפשר בו בגוף הנשמה ירידת של ה׳מסחר׳ שכל מאחר
כנען״. ״ארץ הזה העולם נקרא לכן הזה, בעולם רק הוא טובים, ומעשים ומצוות

 2שכתובז כמו הזה, בעולם רק הוא בגוף הנשמה ירידת של המסחר כל
 החסיר ואם ומצוות, תורה לקיים אדם יכול הזה בעולם שרק לעשותם״, ״היום
כל אבל תשובה, לעשות יכול עדיין הוא תעשה, לא על עבר או עשה מצות

ב. כג, שרה חיי )24
ד. פרק התורה יסודי הלכות רמב״ם, )25
רש״י, ח. יב, הושע ח. כג, ישעיהו )26

ב. לח, וישב
 על תורה לקוטי ראה יא. ז, ואתחנן )27

הפסוק.
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 אינה תשובה הפטירה לאחר אך הזה, בעולם בגוף נמצא הוא כאשר הוא זה
מועלת.

 מגיעים כשהם החוטאים, את מענישים שבהם הגדולים היסורים אחד זהו
 אזי החוטאים, את מענישים שבהם הגדולים היסורים את ורואים הבא לעולם
 ובוכה הנענשים של הלב מעומק והזעקות הגדול מהבכי מזדעזע החוטא
 עונים - שעשה הרעים הדברים כל על ומתחרט תשובה עושה לבו, מעומק

הזה. בעולם רק תשובה לעשות שאפשר לו

 ותשובה מועילה אינה חרטה האמת, לעולם באים כאשר הפטירה, אחר
לעשות. אפשר אי

 מקוננת הנשמה ,24ולבכותה״ לשרה ״לספוד הנשמה, זו אברהם״, ״ויבא
הגוף. על

 לאחר החבלה, למלאכי נמסר הוא חוטא, אדם של הוא הגוף כאשר
 הדין פסק על־פי העונש את יבצעו שהם הקלע, וכף הקבר חיבוט של העונש

 אותו אך נכלה, שהגוף אף צדיק, של הוא הגוף ואם מעלה, של בית־דין של
המתים. לתחיית יקום הגוף

הגוף. בחיי 28שרה״ חיי ״ויהיו זהו

 אלא ומצוות, בתורה עבודה לשם הרי היא והגוף העולם בריאת כוונת
 שזו - שנה״ ״מאה של הדרגות שהן דרגות, חילוקי יש עצמה שבעבודה

 שנים״ ו״שבע ובינה, חכמה המוחין, דרגת - שנה״ ״עשרים הכתר, דרגת
.29המידות דרגת -

 חיי תכלית זוהי שרה״, חיי ״שני הגוף, שרה, של בשנותיה הרמז זהו
הגוף.

 לחזור תהלים, (לומר התורה אותיות באמירת להרבות צריך אדם״ג לכן
 את להציל כדי העולם, קיום את לחזק כדי שביכלתו, והיכן מתי משניות),

ביותר. הנעלים לגילויים ולזכות הקלע וכף הקבר מחיבוט עצמו

שבט. ה׳ יום...׳/ ״היום בלוח הועתק )30 א. כג, שרה חיי )28
 טבת. ז׳ שם גם וראה חיי חיים, תורת קנא. א חלק זוהר, )29

ע״ב. קכו, שרה,
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 לגשמיות. מאהבה שנגרם החולי הוא אהבה״ ש״חולת מבאר קיצור.
 לרכוש ניתן שבו הזה העולם היא כנען״ ״ארץ העני. לגוף הנשמה אהבת
 הנשמה. הוא ואברהם הגוף היא שרה ותשובה. טובים מעשים ומצוות, תורה

 מתורה שמשוחרר הצדיק של גופו על מקוננת הנשמה מת, הגוף כאשר
 מצילים התורה אותיות ידי על העונשים. בגלל החוטא של גופו ועל ומצוות

הקלע. וכף הקבר מחיבוט עצמם את


