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הנה נבאר קצת הענין של תפילת שחרית, 
של  התיקון  שעיקר  הדבר,  נראה  דבפשטות 
תפילה היא, כדי להתפלל על דברים פרטים 
להרבה  נצרך  האדם  דהרי  לאדם.  לו  שנצרך 
זה  על  להתפלל  והנכון  הראוי  וזמן  דברים, 
כל  מזכירין  שבה  שמו"ע,  תפילת  בעת  היא 
צרכי האדם, וכל הרפואות והישועות שנצרך 
לו. ויש להתבונן בזה, אם אכן כנים הדברים, 
שכל הענין של תפילה היא רק לתכלית הזה 

כדי לבקש כל צרכי האדם.

קיבל  כשאדם  כזה,  מציאות  ישנה  והנה 
ולהלל  להודות  שיכול  מאחר  גדולה  טובה 
ונשגב.  גדול  ענין  זהו  ובוודאי  זה,  על  אותו 
פועל  ואינו  כלום להשני,  אומר  זה  אין  אבל 
שיתחברו שניהם כ"כ, ואינו נעשה משועבד 
שנצרך  מה  כל  שיעשה  והלאה  מהיום  לו 
ודם  מבשר  כשמדברים  המציאות  וזהו  לו, 
מציאות  ישנה  אולם  אחר.  אדם  עם  שמטיב 
משעין  אחד  כשאדם  והיינו  לגמרי,  אחרת 
שכל  בדעתו  ותופס  השני,  על  לגמרי  עצמו 
ביומו,  יום  מדי  לו  שצריכין  וחסרוניו  צרכיו 
אותו  שיקרה  מה  וכל  הזה,  האדם  לו  ימלא 
זיך  וואפט  ]ער  זה  של  כתיפיו  על  מניח  להבא, 
מי  על  לי  ש'אין  לו  ואומר  אים[,  אויף  ארויף 

להשען אלא עליך'. וזהו מורה על התחברות 
באמת  דהרי  להשני,  מהאחד  נורא  ודביקות 
מפני מה 'מחוייב' זה לתת לו הכל בלי גבול, 
עד כדי כך שמקבל הטובה אינו מודה לו אפי' 
על טובתו, אלא דהוא כעין מי שמכריח את 
עצמו על השני בע"כ ]ער לייגט זיך אן אויף יענעם[. 
וזהו הבחינה האמיתי של תפילה, שמפיל את 
עצמו על הקב"ה לגמרי, ומניח כל אחריותו 
זה  דבר  צריך  'אני  לו  ומודיע  ואומר  עליו, 

ודבר זה וכו' ואתה תתן לי צרכי'.

ולפ"ז הרי מונח בענין התפילה התחברות 
שבשמים,  לאביהם  ישראל  בין  ונשגב  נורא 
שרואים בזה שקרובים המה כ"כ עד שנעשה 
כעין 'תביעה בפה', שיכול לתובעו בפה מלא 
ולומר שמגיע לו שימלא לו בקשותיו. וביותר 
עומק שדבר זה מראה על קשר האמיץ שמונח 
בקרבו, עד שאינו חושב אפי', שאפשר היא 
שלא יתן לו בקשתו. וזהו ג"כ הקשר העמוק 

בין איש לאשתו, שהאשה יכולה לומר לבעלה 
כל מה שצריכה, ואינה חוששת כלל, ובטוחה 
מסירה  והיא  משאלותיה,  כל  שימלא  לבה 
אחריותה ממנה ומפילה את עצמה לגמרי על 
בעלה. ואינו רק שיכולה לבקש מאיתו איזה 
מבטלה  עצמותה  דכל  אלא  פרטיים,  דברים 

לבעלה והוא נושא אותה.

ובאופן הזה של 'שאלת צרכיו', מונח בזה 
קשר והתחברות נורא, והיא כדוגמת כשאחד 
יאמר לחבירו, אני רוצה מאד התקרבותך, ואני 
מוסר לך כל נפשי ועצמיותי, מפני שבדעתי 
שאתה מבין טוב מאד את צרכי נפשי, ויודע 
נמסר  כשאני  טוב  הכי  במצב  שאהיה  אני 
מבעלה,  צריכה  שאשה  מה  וזהו  בידך. 
אולם  דברים,  הרבה  רוצה  היא  דבחיצוניות 
פנימיות רצונה היא הקשר העמוק עם בעלה, 
שבזה מונח שיעשה לה כל צרכיה. וזהו מה 
שמונח בתפילה, שיש לנו התחברות כ"כ עם 
הבורא, שבטוחים אנו שיעשה צרכינו. וא"כ 
אין שייך בתפילה הודאה, וכמו שחז"ל קבעו 
עיקר ענין התפילה שהיא שאלת צרכיו, ולא 
צרכיו  שואל  שהאדם  והיינו  לה',  הודיה  על 
והתחברות  הקשר  בעומק  מונח  עצמו  ובזה 
במה  הפירוש  ג"כ  וזהו  ית'.  עמו  לו  שיש 
שידוע מהבעש"ט שתפילה פירושה דביקות, 
והיינו שבשאלת צרכיו מביע דביקות נפלאה 

אל ה'.

קריאת שמע היא הקדמה אל 
עיקר התפילה שהיא שמו"ע

לקרות  צריך  שמו"ע  תפילת  לפני  והנה 
ממה  הדוגמא  עם  הדבר  ונבאר  קרי"ש, 
על  סומכת  שהאשה  הענין  והיא  שדברנו, 
בעלה, שהיא כדוגמת השמו"ע שאנו סומכין 
עצמינו על השי"ת, אולם כדי שהאשה תוכל 
בר  איש  להיות  צריך  עליו,  עצמה  לסמוך 
עליו  לשאת  שביכלתו  קומה,  ובעל  סמכא 
המציאות  לה  אין  הכי  שבלאו  אחריותה, 
שהאדם  הקרי"ש  ענין  וזהו  להשען.  מי  על 
מעיד על הבורא, ושישנה מציאות כזה ממי 

נעתק מתוך שיעורי תפילת שחרית’ חורף תשע"ח.

ביאור הענינים שמסודרים בסדר תפילת השחר, 
ומהלך סדרה, המסודרת באופן מכוונת ומדוייקת

ב



בזה  שמרומז  מה  והיא  העולם,  והיה  שאמר 
שאותיות ע' וד' המה גדולים, לרמז אל ענין 
מעיד  והאדם  זה,  בפסוק  שמבואר  העדות 
והוא  אותה,  ומנהיג  העולם  שברא  מי  שיש 
וזהו  היחיד.  השליט  והוא  באחדותו  מיוחד 
מקודם  ובכן  הבורא,  על  עדות'  'הגדת  כעין 
מתפלל  ואינו  קרי"ש  קורא  האדם  מיתת 
תפילת שמו"ע, שאזי הזמן מיוחד ליחד יחודו 
ניתן  ולהעיד על אחדותו, אבל בחיים חיותו 
לומר דאכן העיקר היא השמו"ע, ומה שקורין 
שמע מקודם הוה כעין הקדמה לזה, שצריך 
עצמו  את  ולהניח  עולם,  בורא  שיש  להכיר 
ולאחר  ה',  גדלות  קצת  ולהשיג  זה,  בענין 
לה'.  עצמו  ולמסור  להתפלל  יכול  כבר  זה 
ובקיצור הדברים שקרי"ש היא מצד הבורא, 
ותפילה היא מצד הנברא, ואין מענינינו איזה 
מהם גבוה יותר, אלא דהעיקר להבין שהמה 
שאין  מנחה  בתפילת  ]ואפי'  חלוקים.  דברים  שני 
נשאר רשימו  אריז"ל שעדיין  ע"ז בכתבי  איתא  בו ק"ש, 

מק"ש של שחרית.[

ביאור בג' ברכות ששייכים לק"ש

 'יוצר אור' – חסדו הכללי, בחינת 
בריאת העולם, 'אהבת עולם' 

– אהבתו העצומה, בחינת מתן 
תורה

ק"ש,  של  הענין  הנה  עד  בארנו  והנה 
עמהן,  שנתקנו  ברכות  בג'  נתבונן  ועכשיו 
דהנה כשהאדם רוצה לראות גדלות ה', יכול 
להביט על כמה אופני גילויים שהבורא מגלה 
את  שרואה  היא  אחד  ואופן  להנברא,  עצמו 
ית'  חכמתו  שרואה  והיינו  הבריאה,  ע"י  ה' 
שברא  הענינים  כל  ע"י  בהבריאה,  המתגלה 
יום  בכל  בטובו  ש'מחדש  ורואה  בהעולם, 
וטובו  אורו  ויוצר  בראשית',  מעשה  תמיד 
הענין  והיא  אופן שמתגלה  עוד  ויש  בעולם. 
של 'מתן תורה', דהכוונה בזה היא שיש לו עם 
שמיוחדת לו, ובחר בו ואוהב אותו ב'אהבת 
גילוי  איזה  ג"כ  וזהו  רבה',  וב'אהבה  עולם' 
עם  לו  שבוחר  ע"י  והיינו  עולם,  בורא  שיש 
מהנבראים שברא. ובכלליות זהו שני דברים 
בהם  שרואין  בהם,  להתבונן  שיש  פנימיים 
שהיא  חיצוני  יותר  היא  וא'  ית',  שמו  גילוי 
הבריאה בכלליות, וב' היא יותר פנימי שגילה 

ביותר  נתגלה  זה  שדבר  עמו,  על  אהבתו 
במתן תורה, וזהו שני קווים שהבורא ממשיך 
הבריאה  והיא  'חסד'  היא  שאחד  בהבריאה, 
היא  והשני  וטובו,  בחסדו  שבורא  כולה 
ב'גבורה' במה שמגלה אהבה גדולה ונפלאה 
אהבה  שזהו  ואע"פ  המיוחדת,  עמו  אל 
שהאהבה  כיון  גבורה,  בשם  נקרא  מופלגת, 
היא באופן שכביכול השי"ת רוצה בנו והיא 
שכביכול  וגבורה'  'דין  והיא  אותנו,  צריך 
חסר לו דבר זה ואנו צריכין למלא אותו, ]וכמו 
וכנגד  ויעקב'[,  יצחק  'אברהם  בשיעור  כבר  שהארכנו 

זה מצד החסד אינו צריך לכלום, אלא דבורא 
תובע  ואינו  לברואיו,  להטיב  כדי  רק  בריאה 

כלום בחזרה.

את  ברא  שה'  הללו,  גלויים  בשני  אמנם 
העולם ושאוהב את עמו ישראל, עדיין אינו 
מונח בזה שהנברא תוכל למסור עצמו לגמרי 
עם  תורה  במתן  שנתגלה  דאע"פ  ית',  בידו 
אהבה מופלגת, אין הכוונה בזה שהיא אהבה 
בלי גבול ותנאי, דאדרבה כל האהבה תלויה 
באהבה  שנתגלה  היה  ואכן  תורה,  במתן 
לראות  שרוצה  בצורה  היה  אולם  גדולה, 
אהבה בחזרה ע"י התורה והמצות. וכן בגילוי 
הבריאה ג"כ אין זה הכוונה, רק שברא בריאה 
רואין בזה שיוכל לבקש כל מה  ואין  טובה, 
הכנה  רק  הוה  זה  ומשום  לבו.  על  שיעלה 

לק"ש ואינו בבחינת תפילה.

ברכת 'גאל ישראל' - שנעשה 
אדם עצמי ]יציאת מצרים[

נמשך  וכאן  עוד,  מברכין  ק"ש  ולאחר 
הגילוי יותר למטה ובהתלבשות יתירה, והיא 
מצרים[,  יציאת  מפרשת  ]שנמשכת  הגאולה,  ברכת 
שיכולים  אדם  של  מציאות  כבר  שרואין 
עכשיו  נגאל  בגלות  שהיה  שהאדם  לגאלו, 
ונעשה  עצמי,  ולאדם  חורין  לבן  ונעשה 
ברשות עצמו, ויכול לבחור כבחירתו הטוב, 
וזהו חסד גדול כ"כ שהשי"ת עשה אותו אפי' 
דמקודם  חדשה,  נקודה  והיא  עצמי,  לאדם 
ברא הבריאה בכללוית, ובחר לו עם ישראל, 
ואח"כ עושה אותם לאנשים עצמיים, ובחינה 
זו באה בדוקא אחר ק"ש, מכיון שדבר זה אין 
לו שייכות אל גדלות ה', ואינו מביע שום דבר 

על הבורא אלא על הנברא.

ועכשיו כשכבר יש מציאות של אדם ע"י 
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לה',  להתפלל  ליגש  יכולים  ישראל',  ש'גאל 
אדם  שנעשה  דלאחר  ה'מלכות',  ענין  והיא 
ובן חורין, הולך בחזרה אל שורשו דמעיקרא, 
ה',  על  עצמו  את  ומפיל  עצמו  את  ומבטל 
ואומר שאינו נחשב לכלום, ואינו אדם כלל, 
דברים,  להרבה  וצריך  חסרונות  מלא  שהיא 
ארויף[  זיך  ווארפט  ]ער  ית'  בידיו  עצמו  ומוסר 
שיעשה בו כרצונו 'כחומר ביד היוצר'. ובק"ש 
היא כמטייל בגנזי המלך וסייר בה, ובשמו"ע 
נוטל  שכבר  המלך',  מבית  פרס  'כנוטל  היא 
אמור  ש'בבוקר  ע"י  מהמלך,  דברים  לעצמו 

למלך' שתובע ממנו צרכיו.

האשה  תביעת  כעין  היא  עומק  וביותר 
לבעלה, שאע"פ שהיא תובעת הרבה דברים 
דברים  שרוצית  שלה  הנקודה  אינו  פרטיים, 
דעיקר  ויותר,  יותר  עמוק  דהיא  אלא  הללו, 
מזה  תענוג  לקבל  היא,  ורצונה  בקשתה 
לקבל  ורצונה  שעליה,  בעול  נושא  שבעלה 
ומשמרה.  לצדה  שעומד  מבעלה  הבטיחות 
מהשי"ת,  לקבל  רוצה  שהאדם  מה  וזהו 
דהכל  אלא  רוקן',  אין  קלאפ  'א  שרוצה 
דבר  על  שמתפלל  צדדיים,  בדברים  מלובש 
זה, אבל העיקר מהכל היא שרוצה  זה ודבר 
לדבק בו, 'ועמך לא חפצתי בארץ'. וכל זה בא 
לומר  שיכול  נברא,  יש  שכבר  לאחר  בדוקא 

שרוצה לדבק בו.

1  ויש לומר ששני ברכות הראשונות הם מכוונים למה שאומרים בק"ש, שהוי"ה אלקינו והוי"ה אחד, דהיינו הוי"ה אלקינו היא ענין 'אהבת 
עולם' שהיא יחוד אהבתו אלינו, והוי"ה אחד היא ענין 'יוצר אור' שהיא יחוד השי"ת עם כל הבריאה כולו. הערת המעתיק: ומה שאומרים 
מקודם הוי"ה אלקינו בחינת אהבת עולם, שהיא מסודרת באמת בהברכות אחר יוצר אור, ניתן לומר משום דלעולם אין האדם משיג כלום 
רק לאחר הגילוי של אהבת עולם, שמשום כך אי אפשר לומר פרשה ראשונה שבקר"ש שמכוון כנגד יוצר אור כמו שנבאר, רק לאחר אהבת 
עולם, וזהו הסיבה שאומרים בראשונה גילוי בחינה זה, ורק לאחר זה באים בחזרה להשגת בריאת העולם. וזהו ג"כ המובן במה דמתחילין 
'שמע ישראל', דהיינו שדוקא בישראל ישנו ענין זה שיכולים להשיג אותו כביכול. ועוד יש לבאר היכי מבואר בקר"ש הענינים שאומרים 
בהברכות, ולומר שג' פרשיות של ק"ש המה מכוונים כנגד הג' ברכות, דהנה פרשה הראשונה של ק"ש שהיא 'ואהבת' היא פרשה של אהבה 
חלוקה וישרה בלי תנאי וגבול, וזהו כנגד הברכה ראשונה שהיא על 'חסדו' ית' שהיא בלי תנאים וגבולים, ופרשה השניה רואין בו באופן חזק 
ענין של 'גבורה', שמבואר שם שהאדם מקושר אל ה' בע"כ, ואם יעשה הטוב והישר יהיה לו כל טוב ושפע רב, ואם לאו יגיע לו עונשים מרים 
וקשים, וזהו כנגד ברכה השניה שבה כבר תובע השי"ת בחזרה מהאדם. וכשנתבונן בעומק נראה חילוק גדול מזה מה שמדברים בהברכות 
וממה שמדברים בק"ש, שהברכות מתוקנת יותר על השי"ת, שמדברים בה על הגדלות שמצדו ית', אמנם בק"ש מדברים בה יותר מה שהאדם 
מכניס בתוך עצמו מכל הגילוים שבברכת ק"ש, ומפני זה בפרשה ראשונה שהיא החסד, מדברים בה מחסד שמצד האדם, שמראה בחזרה אל 
השי"ת, ובפרשה השניה שהיא הגבורה, אינו כמו הגבורה שרואין בברכת אהבת עולם, מפני ששם היא הגבורה שמצד הבורא, וזה נתגלה 
אלינו באופן שאומר לנו, שרוצה וצריך כביכול הקירבה והאהבה עמנו, אמנם כשמדברים מהגבורה שמצד האדם, היא באופן שהאדם מרגיש 
'גאל ישראל', דהיינו  ויציאת מצרים שהיא כנגד ברכת  ית', שבע"כ הוא צריך להשאר כאן. ולאחריו אומרים פרשת ציצת  השעבוד אליו 
הגאולה שנגאלנו מארץ מצרים. אלא דיש להבין דאמאי בשני ברכות הראשונות אומרים אותו מקודם ולאחריהם אומרים ק"ש, משא"כ 
בברכה האחרונה אומרים מקודם הפסוקים בק"ש ולאחריו אומרים ברכתה. ונבאר הדבר עם מה שהקדמנו, שבק"ש היא מצד האדם, ובשני 
הברכות הראשונות נכנס בתוך האדם החסד והגבורה, וא"כ ניתן לומר דעכשיו שכבר נכנס לתוך האדם דברים הללו, נמצא שממילא יהיה 
לו גילוי ה'תפארת', מכיון שהיא נולד ממילא כל היכא שאיכא יחוד חסד וגבורה, ולפ"ז אם כבר אמר שני פרקים הראשונים שבק"ש, היא 
דבר הבא ממילא דרגה השלישית בתוך האדם, וזהו הסיבה מה שאומרים אותו תיכף לאחריו. ולהבין הדבר ביותר היא שה' אינו שולח דרגה 
השלישית אל האדם רק החסד והגבורה, ורק כתוצאה מזה נתגלה ממילא בתוך האדם דרגת התפארת. אלא דלאחר שכבר נתגלה בתוך האדם 
דרגת התפארת, עכשיו מכיר שבעומק הדבר היה נסתר השי"ת שהוא פעל ועשה הכל, ואזי מברך ברכה השלישית שהיא על מה שהקב"ה נותן 
לו דרגה זו. ונראה לבאר הענין היכי מוצאין שפרשת ציצית מכוונת כנגד קו האמצעי, וזהו פשוט שסוף הפרשה שמדברת מגאולת מצרים 
מכוון לכך, אמנם בפרשה זו מבואר עוד דברים, והוא הענין שע"י לבישת ציצית באים לזכור כל מצות ה' ולעשות אותם, ועוד באים עי"ז 
לשמירה שלא יעברו על מצוותיו ולא תתרו וכו', ובאמת הענינים הלז מכוונים מאד לקו האמצעי, דענינו הוא שהאור נקבע בלב האדם, שעי"ז 
הוא בא שיוכל לזכרו בכל עת, ולשמור עצמו מכל פגע רע, מכיון שנקבע בו הדבר, וכך הוא בעצם ענין הציצית שהוא בגד לאדם, שג"כ מכוון 

בזה שהוא כעין כלי לאדם, דזהו ענין הקו האמצעי שהוא הכלי לקבל האור, ולפ"ז נתבאר מאד קשרה של כל הפרשה.

פנימים  דברים  הם  הללו  ברכות  ג'  וכל 
בחסדו  ה'  את  שרואה  דהיינו  בהאדם,  שיש 
הכללי, וכן באהבתו הפרטי, ולאחר זה נעשה 

אדם עצמי1.

גדר הפסוקי דזמרה – הכרת הטוב

ענין  שהיא  בתפילה  אחר  דבר  יש  והנה 
ה'פסוקי דזמרה', שיש לה ג"כ ברכה לפניה 
ויש  יותר,  חיצוני  ענין  והיא  ולאחריה, 
לומר  דזמרה  בפסוקי  שנקבע  בזה  להתבונן 
פסוקי השירה, דמפני מה נקבע דוקא פסוקים 
הללו לומר כאן, דהרי באמת יש כמה גלוים 
שאין  תורה  מתן  לדוגמא  שהמה  אחרים, 
מזכירין אותה כאן אלא בברכת אהבה רבה, 
וכן יציאת מצרים מזכירין לאחר ק"ש בברכת 
שנקבע  השירה  מיוחד  ובמה  ישראל,  גאל 

לאמרו כאן.

אלא נראה לבאר גדרה הנכונה של פסוקי 
דזמרה, דהנה כמו שביארנו לעיל שג' ברכת 
האדם,  שבתוך  פנימים  ענינים  המה  ק"ש 
הבריאה,  בתוך  ה'  גדלות  ורואה  שמתבונן 
וכן מה שהיא בעצמו נעשה אדם עצמי, זהו 
שונה  דזמרה  הפסוקי  אולם  פנימים,  דברים 
הקדמה  כעין  הוא  ענינה  וכל  מזה,  לגמרי 
לכנוס לתוך התפילה, ותוכן ענינה היא לראות 

ד



טובת ה' שעשה לו, ולהכיר הטובה ולהודות 
ולהלל אותו, והיינו שמתבונן ורואה שהיה לו 
מי שיש  וכדוגמת  מזה,  ונושע  ויסורין  צרות 
לו הכרת הטוב אל איזה עשיר שנתן לו סכום 
גדול, והוא ענין חיצוני לגמרי, דהיינו שמי-

שהוא נתן לי דבר ואני מודה אותו.

שנראה  סוף,  ים  קריעת  בענין  היה  וכן 
מפשטות הצורה שמבואר בקרא, דכל ענינה 
ה'  'ויושע  צרה,  איזה  להם  היה משום שבא 
והגם  מצרים',  מיד  ישראל  את  ההוא  ביום 
עמוקים  גילוים  מונח  ענינה  שבפנימיות 
נראה  ענינה  סידור  פשטות  אבל  ונוראים, 
לה'  הודו  ואחריו  ונושעו,  צרה  להם  שהיה 
גדר  וזהו  להם.  שעשה  גדולה  הישועה  על 

הפסוקי דזמרה, וכך מתחילין סדר התפילה.

הסדר מברכת ק"ש ולאחריו 
שמו"ע

להשיג  בפנימיות  יותר  נכנסין  ואח"כ 
גדלות ה', ולפתוח פתח לראות שהוי"ה אחד, 
נותן  וזהו כבר אינו כטובה פרטית שהשי"ת 
הנוראים  מהגלוים  דמדברים  אלא  לאדם, 
בא  ועי"ז  הבריאה,  כל  שברא  במה  שרואין 
נכנס  וכבר  עולם,  בורא  שיש  להשיג  האדם 
אל הקב"ה בעצמותו, ולאח"ז מגיעים לברכה 
השלישית של הגאולה, והיא כשהאדם נעשה 
עצמי ובן חורין, וזהו התכלית מה שהקב"ה 
לבן  האדם  את  שעושה  כך  כדי  עד  רוצה, 
ששם  הראשונה  כבברכה  רק  ואינו  חורין, 
דעושה  אלא  האדם,  פחיתות  בדוקא  נראה 

אותו לדבר עצמי.

כנגד  הם  הללו  ברכות  שג'  להבין  ויש 
'חכמה בינה ודעת', וברכת 'גאל ישראל' היא 
עצמו,  ברשות  הוא  כשהאדם  והיינו  בדעת, 
עצמו  כשמוסר  שמו"ע  תפילת  בא  ולאחריו 

אל השי"ת ]מלכות[.

ובקיצור הענין, ק"ש ענינו מצד השי"ת, 
שמו"ע  ותפילת  אחדותו,  על  להעיד  והיא 

ענינו מצד דביקות הנברא אל הבורא.

וכדי שיוכלו להתחבר צריך הנברא לבא 
נחשב לאיזה מציאות,  עם ראיות ע"ז שהיא 
ישראל,  גאל  ברכת  מקודם  אומר  זה  ומפני 

עצמי,  לאיזה מציאות  ששם מבואר שנעשה 
הגוי  כמו  ואינו  השי"ת,  אותו  שגאל  ע"י 
שמחשיב את עצמו ע"י עצמו, רק ע"י גאילת 
דהרי  ועצמיות,  תקיפות  לנו  שנתן  השי"ת 
הוציא  שהשי"ת  רק  בגלות  היינו  בתחילה 
אותנו משם, ]ואילו לא הוציא וכו'[, ואנו מקבלין 
מציאותינו ממנו ית', וכל הדעת שיש לנו היא 
על ידו, וא"כ יש לנו היכולת לחזור עם הכל 
ולומר לו שאנו מבטלין עצמינו  אל השי"ת, 
והבן  ודע  עמך.  להיות  רוצה  ואני  לגמרי 
שהכל היא כפי הערך, ואפי' באיש ואשה כן 
עצמה  מבטלת  שהאשה  הזה  שהבעל  היא, 
לגמרי  עצמו  לבטל  יכול  עצמו  הוא  אליו, 
החכם  מעלת  וזהו  ממנו,  גדול  חכם  כשבא 

שיכול לבטל עצמו למי שגדול ממנו.

שמקודם  בית',  'שלום  כלפי  ג"כ  הוא  הזה  ]וכסדר 

צריך הבעל לתת לה חירות ועצמאות ורק לאחר זה תתבטל 

האשה לפניו, אבל אם אינו עושה כן מפני שחושש להניחה 

בפני עצמה, דא"כ יהיה לה רשות בפני עצמו ולא תתבטל 

לפניו, אזי אכן לא זוכים לעולם לבחינת 'שמו"ע' מצדה, 

שתבא לפניו עם שאלת צרכיה.[

ג' דברים באדם הנותן: נתינה 
רחבה, נתינה ע"מ לקבל, משוה 

עצמו להמקבל

בדיבורים  ברכות  הג'  סדר  לבאר  ונחזור 
אחרים, ונמשילה לאדם אחד שנותן לחבירו, 
דמקודם נותן חסד רחבה בלי צמצומים, והיא 
אבל  הבריאה,  בורא  שהשי"ת  מה  כדוגמת 
עדיין אינו יוצא מגבוליו לאהוב השני, ולאחר 
זה במתן תורה שהראה השי"ת שאינו מניח 
מוכרח  היא  וכביכול  ממנו,  להתפטר  אותנו 
לעבודתינו, והכריח אותנו לקבל תורתו, ואם 
אותנו,  יענוש  וחוקותיו  מצוותיו  נשמור  לא 
שצריך  אש  כרשפי  באהבה  נגלית'  'אתה 
אותנו ואינו יכול בלעדינו, וזהו בשונה מדרך 
שרוצה  שמי  אחד  לכל  שאומרים  החסד 
היא  הגבורה  צד  אמנם  כאן,  לקבל  יכול 
שאתה  הנבחר,  לאחד  שאומר  יתירה  אהבה 
בלעדיך,  יכול  התקרבותי שאיני  לקבל  צריך 
אמנם שני הברכות המה מצד השי"ת, אולם 
השלישי היא כבר מצד האדם, וזהו כדוגמת 
שאתה  לו  שאומר  עד  כ"כ,  לחבירו  הנותן 

ה



ואנו שוה בשוה,  כמוני  ואדם  ברשות עצמך 
אלא  ממנו,  שגבוה  ממי  מקבל  כמו  ואינו 
יציאת  בחינת  וזהו  כמדריגתו,  אותו  דעושה 
מצרים שהשי"ת עשה אותנו כאדונים, ואמר 
שהוא כביכול הוא בשוה אתנו, וממקום הזה 

נמשכת כח הבחירה וכח הדעת שבאדם. 

כסדר הזה מכוון ג"כ

בברכת השחר

והנה כל הענינם הללו מה שדברנו כאן, 
יכולין לראות ג"כ בברכת השחר, שמתחילין 
שהיא  בינה'  לשכוי  'הנותן  ברכת  עם  בה 
מכוונת כנגד ברכת 'יוצר אור', וברכת 'שלא 
עולם',  'אהבת  ברכת  אל  מכוונת  גוי'  עשני 
מן  והבדילנו  באהבה  ישראל  שבחר  והיינו 
מכוונת  עבד'  עשני  'שלא  וברכת  התועים, 
לבן  אותנו  שעשה  ישראל',  'גאל  לברכת 
חורין וגאל אותנו מעבדות מצרים, ולאחר זה 
שמכוונת  אשה',  עשני  'שלא  ברכת  אומרים 
דהרי  זאת  ולהבין  שמו"ע,  תפילת  כנגד 
כביטול  אכן  היא  דשמו"ע  להיפך  אמרנו 
דבברכת  להבין  שיש  אלא  לבעלה,  האשה 
את  ח"ו  אנו משפילים  אין  עשני אשה  שלא 
כאשה  אנו  היא שאין  פירושו  אמנם  האשה, 
הזה שאינו בטילה ומקושרת לבעלה, וכאשה 
דכאשר  לפנות,  למי  לה  ואין  שרעיבה  הזה 
ו'עשאה  לבעלה  ברית  כורתת  כבר  האשה 
כלי', אזי אינו בכלל הברכה שמודים להשי"ת 
לה  יש  הזה  לאשה  דהרי  אשה,  עשני  שלא 
התחברות לבעלה, ו'איש ואשה שזכו שכינה 
שרויה ביניהם', וא"כ הפי' בשלא עשני אשה 
בטילה  להיות  רוצה  כזה שאינה  היא באשה 
לבעלה, ובדעתה היא שיש לה שוויון זכוית 
את  פושטת  נמי באשה שאכן  אי  בעלה,  עם 
ידה לקבל אלא דאין מי שימלא אותה, אמנם 
באשה הגונה שבטילה לבעלה לא שייך לברך 

ע"ז שלא עשני כך.

וביותר עומק יש לבאר ברכת שלא עשני 
להתפלל  מתחילין  שאנו  דבשעה  אשה, 
כזה  למדריגה  אנו  מגיעין  שמו"ע,  תפילת 
של התבטלות לגמרי אל השי"ת, ומתדבקים 
עמו ונחשבים כחד, ואין לנו שם בפני עצמו 
כלל, ובטילה שם 'אשה' שהיה לנו, ונקראים 

מקבל  בשם  עוד  נקראים  אנו  ואין  שמו  על 
כשאומרים  שבתחילה  ואפשר  מהשי"ת, 
שאלת צרכיו עדיין נקראים בשם אשה, אבל 
ברכת המברך את עמו  עם  כשכבר מסיימים 
עליונים  בין  שלם  ונעשה  בשלום,  ישראל 
המשפיע  בין  היחוד  ונעשה  ותחתונים, 
והמקבל, אזי כבר אנו נעשים מיוחד באחדותו 

ואחד עם עצמיותו.

ערומים  ומלבוש  עורים  פוקח  וברכת 
וכו', המה כענין הפסוקי דזמרה, דהיינו הכרת 

הטוב על טובות פרטיים שקבלנו מהשי"ת. 

הכרת הטוב – בדברים הנוספים, 
תפילה – בדברים המוכרחים 

]פסוקי דזמרה ושמו"ע[

של  החילוק  בפרטיות  יותר  נבאר  הנה   

וענין התפילה, דענין ההודאה  ענין ההודאה 

ושירת  דזמרה  בהפסוקי  ביותר  שמבוארים 

הים, הם על ענינים שנראים בצורתם החיצוני 

שהמה דברים מקריים, ואילו היה הולך הכל 

כשורה לא היו צריכים כלל לנס זה, ובוודאי 

שבפנימיות הענין היה צריך להיות כן, אבל 

נראה הדבר כמי שבמקרה  בצורתם החיצוני 

ים  קריעת  בענין  היא  וכן  זה,  לנס  צריך  היה 

סוף שנראה הדבר שהכל בא במקרה, מכיון 

שלא נחם אלקים דרך ארץ פלשתים, ושמעו 

גדולה,  בצרה  והיו  להחזירם,  ובאו  מצרים 

ממילא היו צריכים לנס קריעת ים סוף, ובלאו 

]והגם שפלא לומר  הכי לא היה צריך להיות כן, 

ענין  וזהו  הפסוקים[,  צורת  פשטות  היא  כך  אבל  כן 

ההודאה שהיה בצרה ונושעו, אולם כשהאדם 

לחיות   שייך  שאינו  בדבר  ה'  טובת  מקבל 

בלי זה כלל, אזי אינו נכנס בגדר הודאה רק 

והודאה  תפילה  בין  והחילוק  תפילה.  בגדר 

העתיד,  על  וזהו  העבר  על  שזהו  במה  אינו 

אלא דגדר הודאה היא שהיה בצרה ולא היה 

טוב, אבל אם היה הכל הולך כסדרה הרגיל 

היה טוב, וכן היא 'בברכת הגומל', שלא היה 

צריך לכתחילה לילך כלל אל מקום סכנה ולא 

ו



שסוף  ע"ז  היא  ההודאה  וכל  בצרה,  כלל  היה 

סוף היה נמצא בצרה וה' עשה לו טובה גדולה. 

צרכיו  שכל  כשרואה  פירושו  צרכיו  ושאלת 

מונחים על ה', ואין לא עצמיות כלל, ומצדו אין 

לו כלום, ויכול להיות שיודה לה' ויהיה בבחינת 

לו  והיינו כשבא מההכרה שאין  שאלת צרכיו, 

כלום מעצמו, ]ואינו צריך לעשות נייר שיכתוב כל צרכיו 

ולאמרו חד בחד, כמו שאומרים לפעמים לחתן ביום חופתו, 

אלא דמוסר כל עצמיותו על השי"ת[2.

-המשך-

איזה תמיהות וקושיים
בברכת קר"ש

ובכמה  הללו  ברכות  בג'  להתבונן  ויש 
ראשונה  בברכה  והנה  בהם,  שיש  קושיים 
ויש  הבריאה,  בתוך  המאיר  ה'  מאור  מדברים 
ושרפים  מהמלאכים  לדבר  שייך  מה  להבין 
גדלות  להביע  סתם  זהו  ואם  דוקא,  זו  בברכה 
הבורא, מפני מה אומרים אותו דוקא כאן, הרי 
כל הפסוקי דזמרה מדבר מזה, ובאמת כשתעיין 
היטב תראה דבפסוקי דזמרה אין מדברין כלל 
שבתוך  הפשוטים  מדברים  אלא  מהמלאכים, 
אש  וכו'  צבאם  וכל  השמים  'שמי  הבריאה, 
וברד שלג', ומה נתחדש כאן שמדברים מדברים 
בברכה  להקשות  יש  ועוד  ונעלמים,  גבוהים 
שה'  שמדברים  הברכה  שזהו  שנתבאר  השניה 
ענין  כאן  נופל  מה  ומפני  לעם,  אותנו  בחר 
התפילה על הבנת התורה, ואם רוצין להתפלל 
שיהיה 'א ערליכע איד' יכול להתפלל בשמו"ע, 
ומהו השייכות של ברכת 'הבוחר בעמו ישראל' 
אל ענין זה. ועוד יש להקשות בברכה השלישי 
ג"כ  בו  שמוצאין  ישראל',  'גאל  על  שמיוסדת 
מענין  נראה  שאינו  אחרים  מדברים  שמדברים 
ומדברים  ויציב'  'אמת  מתחלת  שהברכה  זה, 
שעומדת  נצחי  ודבר  אמת  הוא  שהשי"ת  מזה 
אחר  קל  לנו  אין  ואנו  עולמים,  ולעולמי  לעד 
והוא פודינו ומצילינו, ותתבונן בזה בכל הברכה 
שמדברים באופן חזק שהשי"ת הוא דבר נצחי, 

2 הערת המעתיק: ולפ"ז יכולנו לבאר שאע"פ שאכן מוצאין בתפילת שמו"ע ענין ההודאה בברכת ‘מודים אנחנו לך’, אמנם זהו ענין אחר מההודאה 
שבהכרת הטוב, דכאן אנו מודים על כל חיינו שמסורים בידיו, ושאין בנו כלום מצד עצמינו, ובכל רגע ורגע צריכין אנו לניסיו ולנפלאותיו שבכל 

עת, והיינו שהודאה זו אינו על דבר פרטי, רק על כלליות חיותינו ועצמותינו שמסורים בידיו ית’.

זו בזמן מיוחד בצורה של פייט,  ]ואילו היה אומרים ברכה 

בודאי היה מתעוררים בזה, אלא דכיון שאומרים אותו לאחר 

קר"ש, ואין תופסים כלל סדר הדברים אומרים אותו בחפזון[, 

ותראה בו ג"כ באופן חזק הענין של נצחיות עם 
ישראל, ואולי ענין זה היא העיקר בה, ונצחיות 
ועוד  ישראל,  עם  כלפי  הוא  בה  שמדברים  ה' 
כלל  מדברים  שאין  בה  שנראה  חידוש  דבר 
ומהו  ישראל,  עם  מעצם  רק  התורה,  מנצחיות 

הסיבה לכך.

-המשך-

מלאכים המה פנימיות הבריאה

מהו  בכלליות  להבין  צריכין  באמת  והנה 
ענין המלאך ושרף, ומהו תכלית בריאותן, אמנם 
ענינם הפנימי הוא שהמה שלוחי השם להמשיך 
ולקיים בתוך הבריאה ה'דבר השם', ואין להם 
בחירה עצמית כלל, אלא דנתלבש בהם דבר ה' 
שמקיים ומנהיג העולם, ולדוגמא, שעל השלג 
יש מלאך מיוחד להנהיגו, וכן על אור וחושך, 
והשמים והארץ וכל אשר עליה, יש על כל דבר 
ג"כ  וזהו  ע"ז,  מיועד  שתפקידו  מיוחד  מלאך 
פשטות ענינם שנבראו לקיים שליחות ה', וכמו 
'אין מלאך אחד עושה שתי שליחות',  שאמרו 
שלמעלה  מזל  דבר  לכל  שיש  כמו  זאת  ונבין 
ממנו והיא מנהיגו, וישנם אפי' כאלו שעובדים 
המלאכים  ענין  כן  כמו  ומזלות,  להכוכבים 
]ואין  אותו,  ומנהיגים  המזל  מן  למעלה  שהם 
מענינינו כאן לבאר ענין זה על בוריו שהמה דברים עמוקים[, 

וממילא מובן מאד משום מה מדברים בברכה 
ענין  על  נתקן  זו  דברכה  דכיון  מהמלאכים,  זו 
הבריאה, מתאים לדבר כאן מהמלאכים שהמה 
פנימיות הדיבור, ומתבוננים בפנימיות הבריאה 
לראות בטוב הגנוז ביה, ]והעיקר הוא להתבונן במה 
וכו'  קדוש  קדוש  קדוש  ואומרים,  משבחים  שהמלאכים 

עופפים  מלאכים  לראות  צריכין  ואין  וכו',  ה'  כבוד  ברוך 

למעלה מראשו[, והיינו דמפנימיות הבריאה נראה 

מכרזת  הבריאה  שפנימית  הללו,  שבחים  יוצא 
ואומרת כל זה.

ז
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והם  חלקים,  מחמשה  כלולה  הנשמה 
נפש רוח נשמה חיה יחידה כמבואר בספרים 
דרכי  ע"פ  נבאר  ובעזהשי"ת  הקדושים, 
שנוגע  מה  הנשמה,  של  חלק  כל  העבודה 

לפנימיות האדם בעבודת ה'.

נפש
הנפש,  מדריגת  הוא  התחתונה  מדריגה 
וביהדות  האדם.  של  ה'עצמיות’  ופרישו 
ובכל  ותורתו  בה’  והאמונה  התמימות  זהו 
עניני יהדות, ההרגש הפשוטה של כל יהודי 
שנמשכים 'נאטירליך' להשי"ת, וכמו שרואין 
דתמימות הזה ישנם גם אצל הנשים וקטנים. 
הבא  לה’  ויראה  אהבה  של  ההרגש  וכן 
ע"י  המולידו  האדם  מצד  ולא  עצמו,  מצד 
הנפש,  בחינת  מצד  ג"כ  בא  זה  התבוננות, 
זו בתוך האדם, דבטבע  ומש"ה מונח אהבה 

רוצים להיות קרובים לה'.  

הנוקבא  בחינת  בנפש,  נקודה  עוד  ויש 
לה  שיש  הצמאון  לה,  שיש  לקבל  ורצון 
בנפשו,  חסרון  שמרגיש  הנפש,  ריקנית  מצד 
מאדם  או  דבר  מכל  שביעה  לקבל  ומבקש 
אחד. מש"ה יש שאדם רוצה להרגיש הרגשת 
הרגש  לו  יהא  דעי"ז  קדושה,  בעניני  טהרה 
ומקושר  רע  לו  שאין  היאך  ונעימה,  מתוקה 

עם השי"ת, ויהא לו מנוחת הנפש. 

וכן התפילות ותחנונים שמתפללים בעת 
צרה, והולך להתבודדות על המצב שלו, זהו 
ג"כ מצד בחינת הנפש, שמרגיש שהנפש שלו 
אינו טוב, ויש לו הרגשים רעים, ומתפלל לה'.  

רוח
רוח  ופירושו  רוח,  הוא  השניה  מדריגה 

1  כהיום יש שקוראין לזה התלהבות, אבל באמת התלהבות הוא בנשמה כמו שנבאר.  

2  עיין בתניא פרק יט, נר ה' נשמת אדם, פי' שישראל הקריום אדם נשמתם היא למשל כאור הנר, שמתנענע תמיד למעלה בטבעו, מפני שאור האש 
חפץ בטבע ליפרד מהפתילה ולידבק בשרשו למעלה ביסוד האש הכללי שתחת גלגל הירח, כמש"כ בע"ח וכו'.  

3  וכן קוראין כהיום בלשון בני אדם, אדם חלוש אומרים שהוא נפש’ל, אדם חזק שאומר ועושה אומרים שהוא רוח, ולאדם עם הרבה השתוקקות קוראין בעל נשמה.

לעשות  והכח  הרוח  לו  שיש  וחזקה,  גבוה 
ללמוד  העולם,  בזה  להפעיל  כדי  שיכול  מה 
טובים,  ומעשים  מצוות  ולקיים  ולהתפלל 
ויש לו הרצון והחשק לעשות מה שצריך עם 
מה  וכל  ומשפיע.  דוכרא  בבחינת  זריזות1, 
שעושה הוא לשם הצלחת הענין, ]להיפך מבנפש 
שאינו רוצה לעשות כלום, אלא העיקר שאינו עושה דברים 

רעים, שלא יהא לו הרגש רע, ואפילו כשעושה אינו אלא 

כדי ליטול ההרגשה מזה ולקבל שביעה, ולא לשם עשיית 

הענין[. 

היום,  סדר  לעשות  הקביעות,  ענין  וכן 
ולקבוע כל דבר לעשותו בכל יום ויום, זה בא 

מצד בחינת הרוח.

הדעת,  הישוב  וזהו  ברוח,  ענין  עוד  ויש 
לעשות,  צריכין  מה  ההחלטה  לו  נותן  וזה 

ואינו עושה מצד הרגשת הנפש.

נשמה
הצמאון  כח  הוא  הנשמה  מדריגת 
הקדוש  והאש  ב"ה,  להבורא  והשתוקקות 
מצד  בא  וזה  הבורא.  רצון  לעשות  והנורא 
כמו  לשרשה,  לחזור  משתוקקת  שהנשמה 
כך  להשורש2,  לחזור  ומתלהב  בוער  האש 
אור  ממש,  ממעל  אלקי  חלק  שהיא  הנשמה 
א"ס  לאור  לשרשה  לחזור  משתוקקת  אלקי, 
ב"ה, ואינו רוצה שום דבר בעולם הזה, אלא 
הגמור  בכליון  ולהדבק  וליכלל  הכל,  להניח 

באור האין סוף3. 

חיה יחידה
מדריגת החיה הוא המשכת אור אין סוף 
ב"ה למטה, שהאדם מכיר שגם העוה"ז כולו 
שאין  דהיינו  אחד,  כולו  טוב  כולו  אלקות, 
ומשווה  השווה  יתברך,  לפניו  נפק"מ  שום 
קטן כגדול, ולפניו חשיכה כאורה, וכל העולם 

נפש רוח נשמה חיה יחידה
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אין  יתברך. ומש"ה  אינו סתירה עם מציאתו 
לישאר  אפשר  אלא  למעלה,  לעלות  צריכין 
אל  ולהתבטל  הזה,  בעולם  למטה  כאן 

התכלית.

ב"ה,  סוף  מהאין  רשימו  הוא  ויחידה 
ולמעלה מכל ענין ההמשכה.

נפש ונשמה בחינת מקבל, רוח 
וחיה בחינת משפיע

בבחינת  הם  ונשמה  דנפש  לנו  נתבאר 
נוקבא ומקבל, וזה נקרא עליה שרוצים לעזוב 
ולכן  ולעלות למעלה,  לברוח מהעולם  הכל, 
יחיד  הוא  בנשמה,  או  בנפש  הנמצא  אדם 

ונפרד מהעולם. 

דוכרא  בבחינת  הם  וחיה  רוח  אבל 
ומשפיע, וזה נקרא המשכה, לעשות ולפעול 
ולכן  העולם,  בזה  למטה  אלקות  ולהמשיך 
הוא  חיה,  או  רוח  במדריגת  הנמצא  אדם 
באחדות בהצטרפות עם העולם, ]בבחינת דוכרא 

היכול לאחד ב׳ דברים[.

נפק"מ בין הצמאון של הנפש 
לצמאון של הנשמה

הם  שניהם  ונשמה  שנפש  מכיוון  והנה 
שהוא  באדם  לטעות  אפשר  עלייה,  בבחינת 
השתוקקות,  הרבה  לו  ויש  הנפש  במדריגת 
אבל  הנשמה,  במדריגת  שהוא  עליו  לומר 
ביניהם,  גדול  הפרש  שיש  כן,  אינו  באמת 
מצד  האדם,  מצד  ההשתוקקות  בא  דבנפש 
הרגשת  שרוצה  משום  בו,  שיש  ריקן  הכלי 
שיתפלל  שרוצה  כגון  שביעה,  ולקבל  הנפש 
לקבל  שרוצה  משום  טוב,  שבת  או  טוב 
שביעה מזה. משא"כ הנשמה משתוקקת מצד 
אלקה  חלק  הוא  שהנשמה  משום  השי"ת, 
ממעל ממש, ומטבעה אינו סובל מלהיות עוד 
כאן למטה בעולם הזה, ורוצה לחזור לשרשה 
לאור אין סוף ב"ה, ואין זה כלל מצד הרגשת 

האדם. 

החסרון בהשתוקקות הנפש

4  וכן יכולין לראות גם בגשמיות, כגון כשאדם עושה נשיאון לבנו, ישנם אנשים שהם בבחינת קטנות, וחושבין רק מהרגשים שלהם, היאך 
שהם הרגישו בשעת החופה והריקודין, אם היה טוב או לא, אבל ישנם אנשים שחושבין בגדלות, מהו תכלית הנשיאון, מעמודין כאן בית נאמן 

בישראל וכדו', ואינו חושב כ"כ מהרגשים עצמיים.   

בבחינת  שנשאר  למי  גדול  חסרון  ויש 
הנפש, משום שנשאר כל ימיו בקטנות, וחושב 
או  ושכל  מח  כשמוסיף  ואפילו  מעצמו,  רק 
לב, אין זה אלא הוספה על הקטנות, שמוסיף 
עוד גדלות ועוד גדלות בתוך הקטנות, והכל 
לא  ולעולם  הנפש4,  שביעת  אותו  לקבל  כדי 
יצא מהקטנות שלו לעלות לרוח, וכ"ש שלא 
עלה לנשמה, דהיינו להניח כל השביעה וכל 
וליכנס  עוד,  לקבל  שיכול  היאך  החשבונות 
השורש  א"ס  אור  שיש  המוחין,  לגדלות 
הנשמה  מצד  ולהשתוקק  ולכסוף  הכל,  של 
לחזור אליו וליכלל בתוך האור, משום שזהו 
דבר  שום  רוצה  ואיני  החיים,  חיי  התכלית 

בלעדו.

להעלות תשוקת הנפש לנשמה
חסידות,  ע"פ  גדול  ענין  יש  מש"ה 
הנשמה,  להרגשת  הנפש  הרגשת  להעלות 
דהיינו לצאת מהחשבונות והרגשים עצמיים, 
מהאש הפרטי, ולהלהיב האש הכללי תשוקת 
ואינו  ישראל,  מעם  חלק  כשהוא  הנשמה, 

מודד בכל רגע אם מקבל שביעה מזה. 

יגיעה  הרבה  ע"י  בא  הנשמה  ומדריגת 
שלו,  והשורש  הנשמה  אור  לגלות  ועבודה, 
שהוא חלק מאלקות וקדושה, ואפשר להולידו 
ע"י מחשבה בגדלות הבורא, ]ולפעמים יכול לבא 
על האדם באתערותא דלעילא, שמאיר על האדם תשוקת 

הנשמה[.

ב

מקרה קביעות רצון
ענין  נופך  בתוספות  לבאר  נראה  עוד 
לג'  ולחלקם  הנ"ל,  דרך  עפ  נשמה  רוח  נפש 
יסודים בחיי האדם, והם א' מקרה,  מהלכים 

ב' קביעות, ג' רצון.

מקרה

במקרה,  הכל  לעשות  יכול  אדם  הנה  כי 
גמרא  דף  ללמוד  יכולים  וקביעות,  סדר  בלי 
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השולחן,  על  גמרא  שמצא  משום  במקרה, 
וגם אין לו שום קביעות באיזה מסכת או דף 
חומש  לומד  שלפעמים  או  עומד,  היה  שבו 
וכדו׳,  גמרא  לומד  ולפעמים  נ"ך  ולפעמים 
והכל בדרך מקרה. וכן תפלה אפשר להתפלל 
ומתחיל  תהילים  ספר  שראה  מקרה,  בדרך 
לומר תהילים, ובכל יום מתפלל באו"א, פעם 
בהתלהבות  ופעם  כזו  בהתלהבות  מתפלל 
בכל  שווה  אינו  שמתפלל  הזמן  וכן  אחרת, 
יום, וכל דרך העבודה שלו אינו במהלך של 

קביעות, אלא כל יום ויום נראה באו"א.

קביעות

קביעית, שלומד  בדרך  ויש אדם שהולך 
וקובע  שעומד,  ודף  מסכת  באיזה  הסדר  על 
סדר לכל יום ויום ולכל לילה מה יתחיל ומה 
וכן  הלימוד.  דרך  באותו  פעם  ובכל  יסיים, 
או  קבוע,  בזמן  יום  בכל  בקביעות  מתפלל 
שהדרך עבודה שלו הוא בקביעות, בכל פעם 

באותו התבוננות ובאותו ישוב הדעת.

רצון

עת  בכל  הרצון  ריבו  לו  שיש  אדם  ויש 
וזמן, דכסדר יש לו הרבה השתוקקות לגמור 
כל  ולקיים  כולו  הש"ס  כל  ללמוד  ולסיים, 
טוב  להתפלל  שרוצה  או  וכדו׳,  המצוות 
וכלות  דביקות  ומבקש  גדולה,  ובהתלהבות 
הזה  האדם  של  והנפש  ב"ה,  להבורא  הנפש 
אין לו שביעה ודבוק לעולם בענין של רצון. 

נפש מקרה, רוח קביעות,

נשמה רצון

רוח  נפש  בחינת  הם  אלו  מדרגות  ג׳ 
מקרה,  של  המהלך  הוא  דנפש  ונשמה, 
לפעמים יש לו רצון לעבוד ולפעמים אין לו. 
ורוח הוא המהלך של קביעות, כמו שביארנו 
לעיל דרוח הוא הענין של שכל וישוב דעת, 

5  נתיבות העולם נתיב העבודה פרק ד’.

6  ואע”ג דאיתא בספרים הק’ דעמלק הוא הקליפה של מקרה, מ”מ לפעמים צריכים ליטול הכלי זיין של השונא כמש”כ )תהילים קי”ט( מאויבי תחכמנו, ובזה 
ללחום כנגדו.

רוצה  שאינו  שלו  הנפש  על  בעה"ב  ונעשה 
סדר וישוב הדעת. ונשמה הוא ענין התשוקה 

ורצון שמשתוקק לחזור לשורשו. 

שיש  אנשים  הרבה  לראות  יכולים  והנה 
להם הרבה רצוניות, אבל מ"מ אינם במדריגת 
דבאמת  הנפש,  במדריגת  הם  אלא  הנשמה, 
הנפש,  במדריגת  תשוקה  של  ענין  ג"כ  יש 
הנשמה,  למדריגת  דומה  זה  אין  מ"מ  אבל 
שלימות  מצד  הוא  ההשתוקקות  דבנשמה 
הגמור  לכליון  משתוקקת  ומש"ה  הנשמה, 
שכל  להיפך  הוא  בנפש  אבל  ב"ה,  להבורא 
בשלימות,  אינו  שהנפש  מצד  הוא  הצמאון 
ובלי  מקרה  של  ענין  הוא  שהנפש  משום 
חסרון  להרגיש  מתחיל  זה  ומכח  קביעות, 
בנפשו, שאינו שווה כלום ואינו דומה לשאר 
הוא  ההשתוקקות  כל  זה  ומטעם  אדם,  בני 
הנפש,  שלימות  ולהרגיש  מהחסרון  לצאת 

אבל אינו רוצה כלות הנפש.     

איזה דרך יבחר האדם

והנה בוודאי יש מעלה גדולה בענין של 
הא  המהר"ל5  שמבאר  וכמו  וסדר,  קביעית 
הקובע  כל  ע"א(  )ו׳  ברכות  במסכת  דאיתא 
מקום בתפלתו אלקי אברהם בעזרו, דתפלה 
ודביקות  יתברך,  בו  דביקות  של  ענין  הוא 
מי  ולכן  כלל,  דביקות  נחשבת  אינה  במקרה 
שאינו קובע מקום לתפלתו נראה כאילו פונה 

להשי"ת בדרך מקרה. 

אמנם אעפ"כ אדם שמכיר שעדיין עומד 
במדריגת הנפש, אינו טוב שיתחיל תיכף עם 
מהלך של קביעות ורצון, דעדיין הוא במצב 
ירגיש  שלא  כדי  נפשו  לצורך  הכל  שעושה 
אלא  ח"ו,  לנפילה  עי"ז  לבא  ויכול  חסרון, 
יזלזל  ולא  במקרה  ה׳  לעבוד  מקודם  יתחיל 
לישוב  יבא  הזמן  דבהמשך  וכמובן  בזה6, 
מדריגת  דהיינו  בקביעות  הכל  ויקבע  הדעת, 
הנשמה  למדריגת  יותר  יעלה  ואח"כ  הרוח, 
שישתוקק לחזור להבורא ב"ה מצד הנשמה. 
וזהו הכוונה מה שאיתא בשיחות הר"ן )שיחה 



יא

ע"ו( ללמוד במהירות מאד ובפשיטות עיי"ש, 

אין  שזה  בעיון  ללמוד  שאין  כוונתו  ואין 
שום נפק"מ, אלא עיקר כוונתו שאין ללמוד 
השלימות  על  ימתין  שלא  דהיינו  בקביעית, 
אינו  אז  השלימות  כל  לו  אין  ואם  וקביעות, 
שאתה  מה  עכשיו  תלמוד  אלא  כלל,  לומד 

יכול אע"ג שהוא במקרה.

ג'

סור מרע ועשה טוב

בבחינת  הם  ונשמה  דנפש  ביארנו  הנה 
משפיע,  בבחינת  הם  וחיה  ורוח  מקבל, 
ונראה דאפשר לחלקם לב’ עבודות המבואר 
דנפש  טוב,  ועשה  מרע  סור  והם  בספרים, 
ונשמה הם ענין סור מרע, ורוח וחיה הם ענין 

עשה טוב.  

נפש סור מרע, ורוח עשה טוב

בו  שיש  האדם  מרגיש  בנפש  הנה  כי 
ולהרגיש  החסרון  להעביר  ורוצה  ריקנית, 
ע"י  הזה,  יבא להרגש  והיאך  הנפש,  נעימות 
סור מרע, דהיינו שרוצה להיות בטהרה בלי 
רע וחטאים, וידע שהוא איש מסודר ואין לו 
הסרונות, ואינו רוצה בדווקא להפעיל דברים 
שום  עושה  שאיני  הוא  העיקר  אלא  גדולים, 
דבר רע, ועי"ז יש לו שביעה, ומרגיש שמקבל 
מהשי"ת. ואפילו אם יש לו הצלחה, לא עשה 
זה מצד הצלחת הענין, אלא שנוטל ההרגשה 

מזה7. 

אבל מצד בחינת הרוח רוצה האדם עשה 
טוב, דהיינו שרוצה להפעיל דברים גדולים, 
ולתקן ולהוסיף מה שיכול עוד לעשות, לקיים 

ולהוסיף מצוות ומעשים טובים.

נשמה סור מרע, חיה עשה טוב

בעיקר  רוצה  הנשמה  וחיה,  בנשמה  וכן 
הוא  כאן  אבל  טוב.  עשה  וחיה  מרע  הסור 
באו"א מבנפש ורוח, דבנפש ורוח הסור מרע 

7  ולפעמים יש שאדם עושה סדר היום, מכח השלימות והשביעה שיכול לקבל מזה לצורך הנפש.   

ועשה טוב הם בנוגע לאדם, משא"כ בנשמה 
וחיה זהו מצד השי"ת. 

כי הנה הנשמה משתוקק לחזור להא"ס, 
וזהו ענין של סור מרע, שאינו סובל הרע של 
העולם הזה, ואינו רוצה אפילו לעשות דברים 
וליפרד   הכל  להניח  משתוקק  אלא  טובים, 
לשורשו  לחזור  למעלה  ולעלות  מהעה"ז, 

לאוא"ס בה.

שרוצה  טוב,  עשה  הוא  החיה  ומדריגת 
בעוה"ז,  למטה  אלקות  ולגלות  לעשות 
שהקב"ה נמצא גם כאן למטה, ואפשר לישאר 

כאן ואין צריכין לחזור בכל רגע.

רוח קודם לנפש

במדריגת  העומדים  אנשים  ישנם  והנה 
, והנפש שלהם  'נאטירליך'  ונשארים  הנפש, 
מקבל שביעה מסור מרע או מדברים אחרים, 
ואזי טוב, ]וכמובן שצריכין לעבוד לעלות יותר למעלה 
להם  שיש  אנשים  הרבה  ישנם  אבל  כנ"ל[. 

וסובלים  חולשית, שתמיד חושבים מעצמם, 
מצער והרגשים רעים, ואינם מקבלים שביעה 
מדברים  השביעה  מקבלים  אלא  מרע,  מסור 
רעים. והעצה לזה הוא, שצריכין לבנות אותם 
לפחד  שלא  ועצמיות  עקשנות  ע"י  רוח,  עם 
מבני אדם, ולעשות עשה טוב אף בלי שביעת 

הנפש, ואח"כ לעבוד על חלק הנפש. 

חולה הנפש

הנפש,  במדריגת  הנמצא  הזה  והאדם 
ועולה למדריגת הרוח, לעשה טוב, מה יעשה 
השביעה.  יקבל  והיכן  הנפש,  הרגשת  עם 
לעלות  יכול  שאינו  כ"כ  שחולה  אדם  וכן 
לרוח, אזי אין לו עצה אחרת, אלא להתחיל 
בנקודה של נפש, להכניס הרגשת הנפש לתוך 
ולהכיר  לו,  לגלות החסרון שיש  התבודדות, 
לעזרה  להגיע  וצריך  לבדו,  יכול  שאינו 
מהקב"ה, דזהו הרגשת המקבל, ובאותו רגע 
זה  ע"י  אז  לבדו,  יכול  שאינו  להכרה  שבא 

בעצמו מקבל שביעה ע"י הנפש.   



נשמה קודם לחיה

במדריגת  העומדים  יהודים  ישנם  אבל 
הוא  וכאן  החולשה,  להם  יש  ושם  הנשמה, 
יבא  דא"כ  בחיה,  להתחיל  דא"א  להיפך, 
אלקות  הוא  שהכל  ויחשוב  ראש  לקלות 
טוב,  הוא  הכל  יתברך,  לפניו  נפק"מ  ואין 
צריכין  ואין  קטן  מדבר  גם  נהנה  והקב"ה 
נשמה,  עם  להתחיל  צריכין  מש"ה  לעבוד. 
לסור מרע להשתוקק עם אש הגדולה לחזור 
למדריגת  ממילא  מגיעין  ואח"כ  לשורשו, 
החיה, הממתיק האש הגדול והנורא, כמו מים 

הנוזלים על האש.

יעקב ויוסף נחלקו אם עשה טוב 
קודם או סור מרע קודם

מבאר  ויחי(  )פרשת  יחזקאל  בדברי  והנה 
ויוסף אם להניח מנשה  יעקב  בין  המחלוקת 
קודם אפרים, או להיפך. כי מנשה הוא מלשון 
כי נשני אלקים את כל עמלי, דהיינו דהעיקר 
ולשכוח  שחטא  מה  לתקן  מרע,  סור  הוא 
פרה  מלשון  הוא  ואפרים  רעים,  ממעשים 
ורבה, דהעיקר הוא להרבות בתורה ומצוות, 
על  לעבוד  צריכין  דקודם  סבר  הצדיק  ויוסף 
יכולין  ואח"כ  שעוות,  מה  לתקן  מרע  סור 
דקודם  להיפך  סבר  ויעקב  טוב,  לעשות 
יתחיל בעשה טוב מכאן ולהבא, ואח"כ יתקן 

החטאים.

דבריו  עומק  נראה  שביארנו  מה  וע"פ 
הקדושים, דיוסף הוא במדריגה יותר עליונה 
מיעקב, ויעקב הוא בבחינת נפש ורוח, ויוסף 
יעקב  סבר  וחיה, מש"ה  נשמה  בבחינת  הוא 
דעשה טוב קודם סור מרע, דמצד נפש ורוח 
צריכין להתחיל קודם עם רוח, לעשות לשם 
מרע.  הסור  הנפש  לתקן  ואח"כ  עשייה, 
טוב,  עשה  קודם  מרע  דסור  סבר  יוסף  אבל 
דבמדריגת נשמה וחיה צריכין להקדים הסור 
לעלות  ואח"כ  הנשמה,  של  הצמאון  מרע 

לחיה עשה טוב, המשכת הא"ס למטה. 

סתירה

נמצא שיש סתירה בין נפש לרוח, דנפש 
לקבל  נפשו  לצורך  מרע,  סור  בעיקר  רוצה 

שביעה ולהיות פרט, אבל הרוח רוצה להיות 
כלל, ולהפעיל מה שיכול בזה העולם.  

וכן יש סתירה בין נשמה וחיה, דהנשמה 
רוצה לחזור לאור א"ס, וכמובן שאינו רואה 
שום מעלה בכל דברים הקטנים, ואפילו עניני 
רוח הקביעות ועשה טוב, אינן שום מעליותא 
לעת  המעת  בכל  הדבוק  יהידו  רק  אצלו, 
בהשי"ת זה יש אצלו חשיבות. משא"כ מצד 
חיה רוצה לישאר דייקא כאן למטה, ומחשיב 
הם   היהודים  שכל  ורואה  קטנים,  דברים  גם 

טובים, דכולו טוב כולו אחד.

ובאיזה  לידע היטב הסתירה,  ועל האדם 
מדריגה בו הוא עומד, ואז יכול לעבוד על כל 
מדריגה, ולעלות למדריגה יותר עליונה. וגם 
יכול לעשות יחוד, להשתמש עם ב׳ מדריגות 
בין  גדול  נפש  בין  לו  שיהא  דהיינו  הפכיים, 

רוח גדול, וכן בנשמה וחיה.

צאנז לקוטי מוהר"ן 

במקומות שלנו דהיינו בצאנז וראפשיץ, 
בעיקר  היה  החול  ימות  בסתם  העבודה  דרך 
במדריגות הרוח, הקביעות בכל יום ויום. אבל 
נשמה.  בבחינת  היה  טובים  וימים  השבתים 

ובזמנים מיוחדים דיברו ממדריגת החיה.

חידוש  הוא  מוהר"ן  לקוטי  הספר  והנה 
כל  כמו  וחיה  מנשמה  שמדבר  לזה  דבנוסף 
מעניני  גם  הרבה  מבאר  שם,  בעל  תלמודי 

תיקון הנפש.

ד

קנאה תאווה וכבוד

וכבוד  תאווה  קנאה  אבות  במשנה 
מוציאין את האדם מן העולם, והם ג’ הרגשים 
מג’  באים  דהם  ונראה  באדם,  שיש  שרשים 
בחינות הנ"ל, דקנאה הוא הרגש הבא מנפש, 
]לאוו דווקא שרוצה מה שיש  דהפ’ של קנאה הוא 
לאדם אחר[, אלא עומק ההרגש הזה בא משום 

שחושב מעצמו מאני שיש לו, שיש לו הרגשה 
שאינו חשוב ולא יוצלח, וכשיגיע לאותו דבר 
יהא שבע והנפש יהיה נפש, ]כמו סור מרע הנ"ל[.
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כבוד הוא הרגש הבא מרוח, שאינו רוצה 
רק שלא יהיה חסרון, אלא רוצה להפעיל דבר 
מה בעולם, הצלחה וגדולה ויחשיבו על זה, 

וזהו ענין של רוח גבוה.

צמאון  של  הרגשה  הוא  תאווה 
כח  שהוא  מהנשמה  בא  וזה  והשתוקקות, 

התשוקה.

גילו ערוית ע"ז

ואפשר להבחין באו"א, דגילו עריות בא 
מצד הנפש, הנפש הבהמיות המבקש שביעה. 
וההיפך מזה הוא הטהרה מגילו עריות הבא 

מצד הנפש היהודי.

הנשמה,  מדריגת  מצד  בא  זרה  עבודה 
לטעות  ויכול  אלקות,  מבקש  דהנשמה 
וההיפך  ע"ז.  וזהו  הנעלמים,  אלקי  בכוחות 
הצמאון  הקדושה,  של  הצמאון  הוא  מזה 
הנפש  תשוקת  בין  נפק"מ  וזהו  ב"ה.  לא"ס 

לתשוקת הנשמה.

ה

נרנח"י שבנרנח"י 

מדריגה  דכל  קבלה  בספרי  מבואר  הנה 
מדריגת  כגון  מדריגות,  החמשה  מכל  כלול 
הנפש יש בו נפש שבנפש רוח שבנפש נשמה 
וכן  שבנפש,  ויחידה  שבנפש  חיה  שבנפש 
א׳  אופנים,  ב׳  על  להסתכל  ואפשר  בכולם. 
מדריגתיה  ה׳  עם  הכללי  הנפש  פרצוף  שכל 
שכל  להסתכל  אפשר  וגם  אחד,  בחינה  הם 
חלקי הנפש הפרטיים מכל המדריגות, דהיינו 
שבנשמה  נפש  שברוח  נפש  שבנפש  נפש 
וכו’, הם בחינה אחד. ונבאר החמשה חלקים 

שבנפש.

נפש שבנפש

הישות  היינו  שבנפש  הנפש  חלק 

8  בלע”ז זה נקרא ‘סענסטיוו’.

9  גיטין י”ג ע”ב

מהות  לעיל  שביארנו  ]כמו  האדם,  של  והעצמיות 
בחינת הנפש[, שכל המחשבות שלו מסתובבים 

טוב  הרגש  לו  יש  אם  שלו,  ההרגש  סביב 
להרבה  ביקוש  של  הרגשה  לו  ויש  לא8,  או 
ובעיקר  זה.  מכל  שביעה  לקבל  כדי  דברים, 
גדול  כיסו  שזהו  משום  מרע,  סור  רק  רוצה 

שלא ירגיש חסרון בנפשו. 

רוח שבנפש

העבדות  כח  היינו  שבנפש  הרוח  חלק 
שיש להנפש, דדייקא בנפש ששם מכוון הכל 
להיפך,  הכח  גם  לו  יש  הנפש  אותו  לעצמו, 
שיכול להרוג כל כח הנפש, ולהחליט אין אני 
לשום  צריך  איני  עצמי,  לצורך  כלום  רוצה 
לה.  עבד  להיות  רוצה  אני  אלא  הרגשים, 
ויתחיל לעבוד ה’ בפשיטות משום שכך צוה 
המבאר  אמת  דברי  יושר  הספר  דרך  על  ה׳, 

היאך להיות עבד להשי"ת. 

בנפש,  דייקא  הוא  עבד  דבחינת  והטעם 
דזה  התחתונה,  מדריגה  הוא  דעבדות  משום 
על  מולך  שהקב"ה  המלכות,  למדת  שייך  
עבדים,  כמו  תחתיו  נכנעים  וכולם  העולם 
אלא דבבחינת עבד יש ג"כ עבדא בהפקירא 
הכל  ליטול  שרוצה  דהיינו  ליה9,  ניחא  קא 
שבנפש  נפש  בחינת  וזהו  עצמו,  לצורך 
כדי  הוא  שעושה  מה  שכל  לעיל,  שביארנו 
על  להתגבר  ג"כ  יכולים  אבל  מסודר.  שיהא 

זה ולצאת מכל ההרגשים, להיות עבד לה׳. 

הנפק"מ בין רוח שבנפש

לרוח הכללי

הכללי  הרוח  למדריגת  דומה  זה  ואין 
שעובד ג"כ ה׳ עם עשה טוב, דברוח הכללי 
אינו כמו עבד לה׳ המולך על הבריאה, אלא 
הקב"ה הוא העצמיות של הבריאה, ומכח זה 
בבוקר  הקם  אדם  וכמו  יתברך,  רצונו  עושה 
עם ישוב הדעת, ומכיר שהקב"ה ברא העולם, 
מה  ולפעול  לעשות  טוב,  עשה  עליו  ומקבל 
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שיכול לקיים התורה ומצוות, שאין זה נקרא 
נעשה עצם אלקות, שיוצא מתוך  עבד, אלא 

ההרגש שלו ועושה לשם עשית הענין. 

ונראה שזהו פשטות ביאור הפסוק ביוסף 
מצליח,  איש  ויהי  ב׳(  ל"ט  )בראשית  הצדיק 
דעבד הוא בחינת נפש, מש"ה כל עבד אינו 
מכניס  דבר  דבכל  עצמו,  לצורך  אלא  עובד 
ההרגש שלו, וחושב כסדר מה ריוח יגיע לו 
אלא  כן,  היה  לא  הצדיק  יוסף  מזה, משא"כ 
היה איש מצליח, דכל מה שעשה היה לשם 
הצלחת הענין, כדי להוציא הדבר אל הפועל. 
]הגם שאין לנו שום השגה בקדושת יוסף הצדיק והסודות 

שיש בזה, מ"מ ע"פ פשט אפשר דזהו כוונת הפסוק[.

נשמה שבנפש

שיש  התשוקה  כח  הוא  שבנפש  נשמה 
לאדון  ביקוש  של  הרגשה  לו  שיש  בנפש, 
שמשתוקק  התבודדות,  ג"כ  וזה  העולם, 
ומבקש השי"ת ואומר לו איני רוצה כלום, אני 
רוצה רק האדון ב"ה. משא"כ בנפש שבנפש 
דבר  יעשה  שלא  דברים,  הרבה  מבקש  שם 
לא טוב, ורוצה לקבל השביעה מכל זה, אבל 
בנשמה שבנפש הגביה כח הרצון של הנפש, 

שאינו רוצה אלא נקודה אחד, הקב"ה לבדו.

אבל מ"מ אין זה דומה למדריגת הנשמה 
התשוקה  בא  שבנפש  דבנשמה  הכללי, 
הנפש, משום שרוצה שהנפש  להשי"ת מצד 
שלו ירגיש הקורבה לה׳, ויש לו שביעה מזה, 
משא"כ בעצם נשמה משתוקק מצד השי"ת, 
מצד  המשתוקקת  שלו,  הנשמה  שגילה  ע"י 
בדביקות  בו  ולהתדבק  אליו  לימשך  עצמה 

הגמור, ולא מצדו כלל.  

חיה שבנפש

שבנפש,  השכל  כח  זהו  שבנפש  חיה 
שיכול להתבונן ולהשיג מהות הנפש שיש לו, 
מבקש,  שלו  הנפש  מה  והכרה,  לדעת  ויגיע 
ויכיר שכל ההרגשים רעים באים מצד הנפש, 

10  כגון אדם שנופל לו חידוש בדעתו, א"א לומר שזה מדריגת חיה דסוכ"ס זהו ענין של שכל, וגם אא"ל דהוי שכל כיון שזה השגה, אלא 
זהו מדריגת נשמה. וזהו מש"כ בלקוטי מוהר"ן )תורה ס"ה( אע"פמ ששב מהביטול אע"פ כן מהרשימו של הביטול ]מדריגת החיה הכללי[, על ידי 
זה נעשה התחדשות התורה ]התחדשות הרוח הכללי[, והשמחה הוא הכלי אל חידושין דאורייתא, דהיינו ששמחה הוא מדריגת החיה שבנשמה, וזהו 

הממוצע בין האור להמשיך שכליות חדשים חידושין דאורייתא. 

וישיג מדריגה של ביטול לה’, שכך הוא רצונו 
וכך צריכים להיות, ולא ישים אל ליבו הרגש 
מצד  בא  זה  שכל  שיודע  לו,  שיש  המקבל 

הנפש.

חיה שבנשמה

וגעגועים  עצם הנשמה הוא ההשתוקקת 
ענין  וזהו  הנפש,  מצד  לא  השי"ת  מצד  לה’ 
העליה מלמטה למעלה של הנשמה, שרוצה 
לחזור לא"ס ב"ה. ויש גם השכל של הנשמה 

וזהו ההתבוננות באלקות. 

ענין  הוא  שבנשמה  החיה  מדריגת  אבל 
]כמו  למטה  האור  המשכת  וזהו  לגמרי,  אחר 
חיה הכללי הוא ענין המשכה[, דאותה נשמה שרצה 

אור,  להמשיך  אח"כ  רוצה  לא"ס  לחזור 
אחד  כולו  טוב  הכולו  של  הרשימו  וממשיך 
למטה למדריגות הרוח, וזהו ממוצע בין האור 
לשכל, כי הרוח הוא השכל וחיה הוא האור, 
השכל,  לתוך  מהאור  להמשיך  וכשרוצה 
דהיינו שהדעת לא ישאר ביבשות אלא שיהא 
זהו  חדשים,  שכליות  להשיג  לחלוחיות,  בו 

ע"י הממוצע היחידה שבנשמה10. 

הבירור בחיה

והנה ישנם הרבה ספרים על כל מדריגה, 
כגון רוב ספרי הסידות עוסקים מעצם הנשמה. 
להלהיב  ג"כ  הוא  התניא  הבעל  כוונת  והנה 
מקומות  בהרבה  שכתב  כמו  לה’,  הנשמה 
לו  שיש  אלא  והאש,  הנשמה  הוא  דהעיקר 
מהלך לזה היאך להלהיב הנשמה, והייני ע"י 
השגות שכליות חדשים בנשמה ]חיה שבנשמה[, 
דע"י  העולם,  ובריאת  אלקות  בעניני  השגות 
ע"פ  הוא  והביאור  הנשמה.  עצם  נתגלה  זה 
דעיקר  ע"ב(  ט’  הנהר  )רחובות  הרש"ש  מש"כ 
דכדי  נמצא  ]חיה[,  בחכמה  הוא  הבירור 
להשיג המדריגה, צריכין לעבוד על מדריגת 
לו  יש  החכמה  לו  שיש  וע"י  שבו,  החכמה 

אחיזה בכל המדריגה.
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מהו  מדריגה  בכל  לידע  צריכין  מש"ה 

חלק החיה שבו, חכמה שבנפש כבר ביארנו 

חכמה  השלוח.  מי  הספר  כמו  וזהו  למעלה, 

האדם,  במהות  ההתבוננות  הוא  שברוח 

העולם[  נתיבות  בספר  ]בפרט  המהר"ל  ובספרי 

מבואר היטב ענין הזה, השגות במהותם של 

של  והתחזקות  החולשית  והאדם,  המדות 

העצמיות. חכמה שבנשמה הוא ספרי התניא 

חכמה  בענין  עוסק  הארץ  פרי  והספר  כנ"ל. 

שבחיה. 

כתר שבחיה

ותענוג,  טוב  כולו  הוא  החיה  מדריגות 
אבל בכתר שבחיה שם גנוזה דין וגבורה, וזהו 
ענין התשוקה וביקוש שיש גם בחיה, והסיבה 
ולא  חיה,  במדריגת  יישאר  דאל"כ  הוא  לזה 
יעלה למדריגת יחידה, וההשתוקקות הוא כדי 

שיגיע למדריגת היחידה. 

סדר כניסת המוחין בשבת

מונח  האדם  החול  ימות  בכל  והנה 
ובשבת  שבנפש,  בנפש  התחתונה  במדרגה 
חלקי  שאר  ומגלה  האדם  מתעלה  קודש 
חלקי  ענין  שביארנו  מה  וע"פ  הנשמה, 
הנרנח"י, מובנים היטב סדר המשכת המוחין 
התפלה.  פי׳  עם  לזה  שיש  והקשר  בשבת, 
כלה  לקראת  ונצא  בואו  באמירת  הנה  כי 
הנפש  תוספת  להמשיך  מכוונים  ברכו  עד 
לדוד  מזמור  דבאמירת  ונראה  שבת,  של 
זה  דבפרק  שבנפש,  הרוח  חלק  מקבלים  אז 
כל  על  המלך  הוא  שהקב"ה  היאך  מדברים 
הארץ, והיאך שיתגלה כבוד מלכותו לעתיד, 
וישב ה׳ מלך לעולם, דזהו דרגת רוח שבנפש, 
השי"ת  של  המלוכה  שרואה  העבדות,  כח 
ומקבל עליו להיות עבדו. ואח"כ בלכה דודי 
ומדברים  שבנפש,  נשמה  לדרגת  מגיעים 
מגודל התשוקה וגעגועים שנפשו משתוקקת 
גאלה.  נפשי  אל  קרבה  להבורא,  להתקרב 

11  עיין ביושר דברי אמת אות מח, שבת הוא סוד פריסת סוכת שלום, כי סוכה הוא מלשון צפיה, שהוא ענין הבהירות שמתגלה, כדי שעל ידי זה 
'ישתוקקו הנשמות אליו', ועיני כל אליו יצפו.

וכשאומרים מזמור שיר ליום השבת מגיעים 
להודות  טוב  שאומרים  כמו  שבנפש,  לחיה 
לה’ ולזמר לשמך עליון, שמשיגין דרגה של 
מנוחת  לו  יש  ועי"ז  טוב,  דכולו  לה’  ביטול 
הנפש, שמכיר בתוך היסורים להגיד כי ישר 

ה׳, שכל מה דעביד רחמנא לטב עביד.

ליל שבת מדריגת נשמה

הנשמה  דרגת  עד  מגיעים  שבת  בליל 

עלינו  בופרוס  להמשיך  מכוונים  וזה  הכללי, 

סוכת שלמיך11, שמקבלים אור הנשמה להיות 

של  כנפיו  צל  ומרגישים  סוכה  בתוך  מסובב 

הנשמה,  של  ההמשכה  ענין  וזהו  הקב"ה, 

ולא מדברים מהעליה התשוקה של הנשמה. 

שבנשמה,  חכמה  בחינת  הוא  ויכלו  ואמירת 

שמתבוננים בבריאת שמים וארץ ואלקות. 

שבת ביום מדריגת חיה

וזהו  החיה,  למדריגת  באים  ביום  שבת 

בשעת אמירת נשמת שבאים להכרה שהקב"ה 

על  לה’  ומודים  ומתבטלים  טוב,  כולו  הוא 

הטובות ניסים ונפלאות שעשית עם אבותינו 

ועמנו, וכן בהמשך ביוצר אור מדברים מאל 

מלא  וטובו  גדלו  וכו’  כל המעשים  על  אדון 

עולם, היאך שכל הבריאה הוא כולו אחד עם 

עוד  ואח"כ מכוונים לקבל  אחדותו הפשוט. 

תוספת נשמה באדני ה׳ שפתי תפתח.

ובמוסף באמירת כתר באיה מקום כבודו 

מכוונים לקבל עוד תוספת נשמה, וזהו בחינת 

דבכתר  לעיל  שביארנו  כמו  שבחיה,  יחידה 

כדי  תשוקה,  דהיינו  דין  בחינת  יש  שבחיה 

וזהו  היחידה,  למדריגת  לעלות  שישתוקק 

הביקוש איה מקום כבודו. ושבת במנחה הוא 

בבחינת יחידה הכללי. 
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מ˙וך ˘יעוריו ˘ú מורינו

הרב יחזú‡Î יו‡ú‚ úיú˘ Îיט"‡

הבהר˙ המערכ˙:
„ברים  úפניכם,  נו˙נים  ˘‡נו  הברכה  ר‡ה 
˘י˘  úמו„עי  וז‡˙  וברורים,  עמוÎים 
ב‡מ˙ח˙ינו הרבה ˘יעורים ב˙וכן ˘ú מ‡ו˙ 
עבו„ה  מˆריך  ˘ה„בר   ‡Îע  ‡„ ‡ך  ˘עו˙, 
רבה ומסורי˙, ועוúה úהוˆ‡ו˙ מרובו˙, ופונים 
יÎר˙   ú„ו‚ המבינים  מ„ע  úמביני  בזה  ‡נו 
ערכם ˘ú „ברים הúúו, ורעבים úר‡ו˙ הוˆ‡˙ 
ה„ברים ú‡ור עוúם, ˘יו‡יúו נ‡ בטובם úעזור 
úהמ˘יך   úנוכ˘ כ„י  המרובו˙,  בההוˆ‡ו˙ 
בהמú‡כה ˘ע„יין ú‡ הי˙ה „ים, וזכו˙ ה„בר 

יה‡ ˙úוי בי„כם.

יכוúים úפנו˙ úמכון 'מים עמוÎים' 
mayimamukim@gmail.com


