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 מאמר

 התרחקות
כולו התקרבות

- ביום  מוספין  בתפילת  ר"ה 
לשלשה  נחלק  התפילה 
זכרונות  מלכיות  שהם  חלוקות, 
מונח  הללו  ענינים  ובג'  ושופרות. 
עבודת  ענין  כל  של  היסוד  רכז  בעצם 
יום ר"ה. ובעז"ה נבאר כאן קצת ענינו 

באופן פשוט.

מצד  התרחקות,  הבורא  מצד 
הנברא התקרבות

מצד איכא  נברא.  ואיכא  בורא 
גמורה  אחדות  כולו  הבורא 
מצד  התקרבות.  וכולו  טוב  כולו 
פירוד  איכא  התרחקות  איכא  הנברא 
שמצד  כלומר,  וקליפות.  רע  ואיכא 
דבר  שום  ליכא  וב"ש  ב"ה  הבורא 
כזה  ליכא  ית',  ממציאותו  הנפרד 
ממציאותו  והמנותק  המרוחק  דבר 
השלימה ואמיתית, אלא כל המציאות 
 - ית'  במציאותו  גמורה  אחדות  הוא 
אני הוי"ה לא שניתי כלל וכלל. ומצד 
הנברא איכא נפרד איכא ריחוק וניתוק 
מציאות  כזה  איכא  כביכול,  מהבורא 

ככה  ית',  במציאותו  אחדות  אי  של 
הקים הקב"ה את עולמו.

בשביל  ההתרחקות  תכלית 
ההתקרבות

שכל וכמבואר  הק'  רבותינו  בספרי 
ית'  רצונו  עומק  תכלית 
הוא  העולם  את  והמצאתו  בבריאתו 
 - ית'  השלימה  אחדותו  לגלות  בכדי 
שזה  בעולם  הטבתו  שלימות  לגלות 
מורה אשלימות מציאותו ית' כמבואר 
לגלות  ובכדי  הק'.  רבותינו  בספרי 
מציאות  איזה  ית'  הוא  המציא  זה  את 
מאיתו  נפרד  כאילו  שזה  בריאה  של 
את  יגלו  אדם  שהבני  בכדי  וזה  ית', 
במציאות  גם  השלימה  ית'  מציאותו 
שפע  יתגלה  ושעי"ז  הזה,  הנפרד 

הטבתו השלימה בעולם.

המצאת נמצא  תכלית  שכל  עתה, 
נפרד  של  מציאות  ובריאת 
את  לגלות  בכדי  הוא  הלזה  וניתוק 
בעצם  שהוא  לגלות   - כלומר  ההיפך, 
וכלל!  כלל  מנותק  ולא  נפרד  לא 
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חשוכא,  מגו  דנפיק  נהורא  בבחינת 
של  מציאות  המצאת  שמתוך  היינו 
מכל  ית'  ואחדותו  כוחו  מתגלה  נפרד 
הנפרד  בבחינת  אפילו   - הצדדין 

ממציאות ית' כביכול.

וחפצו וכל  רצונו  בעומק  הוא  זה 
של  ענין  שיהיו  בכדי  הוא  ית' 
ברואיו  של  ודביקות  התקרבות  גילוי 
ריחוק  של  מציאות  דבדליכא  אליו, 
לגלות  אפשרות  כביכול  אין  אזי  כזה 
ברא  זה  ומשום  הזה.  ההתקרבות 
והאציל  הממציא  והמציא  הבורא 
המאציל ית"ש מציאות כזה של ריחוק 
היינו שהתרחק  ית',  ונפרד ממציאותו 
האין  וחיותו  מציאותו  את  והסיר 
את  שהעלים  הצמצום,  ענין   - סופי 
הנאצל,  המציאות  מכל  ית'  מציאותו 
הנברא  למציאות  מקום  שיהיה  בכדי 
מציאות  שיש  ועתה  כביכול.  הנפרד 
מרוחקים  כאילו  שהם  ברואים  של 
מאתו וממציאותו ית' אזי יש כאן ענין 
אליו  והדביקות  ההתקרבות  גילוי  של 
והאחדות  הקירוב  בחינת  גילוי   - ית' 

שיש בין הבורא ב"ה לנבראיו.

התרחקות הוא מלוכה

ההתרחקות ומהו  של  המושג  עומק 
הזה.

ענין זהו  היפך  'מלוכה'.  של  המושג 
 - האחדות  ענין  הוא  המלוכה 
זהו  מלוכה  שווין.  והכל  אחד  הכל 
ההנהגה  וסדר  תכלית  המגלה  מושג 

המלך  עם,  בלא  מלך  אין  דהלא   -
לכל  תחתיו  והם  אנשיו  על  מולך 
עונים  הם  ועושה  אומר  שהוא  דבר 
ואנחנו  המלך  הוא   - מקודש  מקודש 
עול  בקבלת  לציוויו  המצייתים  עמו 
ישפוט  וגדול  קטן  דבר  וכל  גמור, 
המלך המולך עלינו בכבוד וגיאות. אין 
במדינה הפקר א וועלט - איכא מלוכה 

המולך בתוקף ובגבורה בכל הגבול.

הזו וכמבואר  המלוכה  שכל תכלית 
קרבתו  לגלות  בכדי  הוא 
הריחוק  וכל  ברואיו,  אל  והתקשרותו 
לגלות  בכדי  הוא  הזה  והצמצום 

קרבתו. והבן.

איך והנה,  ההנהגה  כל  שורש  זהו 
העולם  את  מנהיג  שהקב"ה 
בשני  הוא  ובפרטיות,  בכלליות 
וריחוק.  קירוב   - האלו  הענינים 
גודל  מגלה  שהקב"ה  הוא  הקירוב 
 - בעולם  הגדול  וחסדו  הטוב  שפעו 
בכל  ית'  אלוקותו  חיות  בהתגלות 
הוא  והריחוק  ובכלל.  בפרט  העולם 
את  מצמצם  שהקב"ה  איך  הגילוי 
העולם  את  ומנהיג  מה,  במידת  חיותו 

כמלך המולך בתוקף ובגבורה.

הנכון  באופן  ההתקרבות  גילוי 
הוא ע"י התרחקות

בחינת ההתקרבות שיש ועתה,  מצד 
בין הבורא ב"ה לנבראיו ליכא 
שום דין ושום צמצום, אלא כולו חסד 
אך  טוב.  ושפע  גדולים  רחמים  וכולו 
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בכדי שיהי' ההתקרבות באופן הנכון - 
התגלות  מתוך  התקרבות  שיהי'  היינו 
ענין  בא  לזה  ברואיו  עם  קרבתו 
ההתקרבות  רק  דבדליכא  המלוכה. 
יכולין להגיע למצב של הפקירות  אזי 

ושרירות הלב.

לדוגמא אדם עתיר נכסים וטוב כמו 
משפיע  גדול  חסד  ובעל  לב 
ומאכיל  הגדול  חסדו  מרוב  לכולם 
שזה  עליון,  בחסד  לכולם  ומשביע 
וגמורה.  גרידא  התקרבות  של  מושג 
שע"י  למצב  מגיעים  זמן  בהמשך  אך 
למצב  הגיעו  הזה  הגדול  ההתקרבות 
כאן שום  - שאין  גמורה  הפקרות  של 
ומי  המקבל  הוא  מי  והנהגה  סדר 
המשפיע, כל אחד אוכל ושותה כאשר 
גמורה  אחדות  של  מצב   - חפץ  לבו 
אחת  מקערה  ושותין  אוכלים  שכולן 
מחליט  הזה  החסד  האיש  ואזי  וכו'. 
לראות  וחשבון  דין  איזה  קצת  לערוך 
את  קצת  ולבטל  ההולכין,  ומי  מי 
לראות  הזה  והחסד  ההתקרבות  גודל 
וואס  זעהן   - תכלית  על  קצת  ולחשב 
באיזה  נכנס  שהוא  והוא  דא.  זיך  טוט 
גודל  לעומת  וגבורה  ריחוק  של  ענין 

ההתקרבות והאחדות שהי' עד עתה.

הוא ובוודאי  הזה  הריחוק  שכל 
יוכל  שההתקרבות  בכדי 
להמשיך הלאה ביתר שאת וביתר עוז 
באופן הנכון, ריחוק בכדי לקרב שוב - 

ירידה לצורך עליה.

כן הוא אצלו ית"ש, שמצדו ית' כמו 
מקשה  הוא  הכל   - אחד  הכל 
בריותיו.  עם  התקרבות  של  אחת 
הזה  ההתקרבות  את  לגלות  בכדי  אך 
כולם  וידעו  שיכירו  הנכון  באופן 
בוודאית גמורה שהוא ית' הוא הבורא 
לזה  המשפיע,  והוא  המנהיג  והוא 
מלוכתו  ענין  בבריאה  מגלה  ית'  הוא 
הוא  מצידו  הקב"ה  שבעצם  בעולם. 
הכל,  עם  התקרבות  וכולו  חסד  כולו 
שמגודל  למצב  כשמגיעים  אבל 
 - מהמשפיע  שוכחים  ההתקרבות 
הקב"ה  אזי  כזה,  הפקירות  ונעשה 
בריותיו  מן  עצמו  את  מסיר  כביכול 
ומשפט  דין  כסא  על  ויושב  ומקבליו, 
כאן.  הולך  מה   - 'תכלית'  לראות 
מפריד  שהקב"ה  נסירה  של  ענין  זהו 
אלוקותו  חיות  גילוי  את  כביכול 
גודל  את  קצת  ומבטל  הבריאה  מן 
עם  באמת  לו  שיש  ההתקרבות 
- שהוא  גאות לבש  וה' מלך  בריותיו, 
של  בהתלבשות  כביכול  מתלבש 
גבורה ופחד, שמרחק את עמו כביכול 
מלוכתו  עוצם  ומגלה  בריותיו  מן 

בעולם.

שהאדם וכל  בכדי  הוא  הזה  הריחוק 
בעולם,  ית'  מלוכתו  את  יגלה 
 - והמנהיג  המאציל  הוא  ושהוא 
ורצונו  חפצו  לעשות  ושצריכין 
הבירה.  בעל  הוא  שהוא  מכיון  ית' 
הגם   - זה  את  יגלה  שהאדם  וע"י 
הקב"ה  מלוכת  גילוי  בעצם  שזה 
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עומק  בזה  גילה  בעומק  הרי   - בעולם 
התקרבותו ית' עם בריותיו. דאם ליכא 
גילוי  ליכא  בעומק  אזי  התרחקות  רק 
ששוכחים   - בעולם  ית'  התקרבותו 
ולא  דהפקירא  עלמא  ונעשה  מהבורא 
נודע ולא נגלה אמיתת מציאות הבורא 
עוצם  כשמגלין  ורק  בעולם.  ב"ה 
העולם  על  מולך  שהקב"ה  המלוכה 
בין  שיש  הריחוק  הבחינת  שמגלין   -
עומק  מתגלה  אזי  לנבראיו,  הבורא 

אמיתת התקרבותו ודביקותו בכל.

לצורך וכל  התרחקות  הוא  זה 
עליה  לצורך  וירידה  התקרבות 
החושך,  מן  האור  יתרון  כיתרון   -
הצמצום  שכל  לעיל  שבארנו  וכמה 
כביכול  הבורא  שהתרחק  וההתרחקות 
הוא בעצם בכדי לגלות את התקרבותו 
בכדי  זהו  בבריותיו,  ודביקותו 
הלאה  להמשיך  יוכל  שההתקרבות 
הנכון,  באופן  עוז  וביתר  שאת  ביתר 
צריכין  לזה  שוב,  לקרב  בכדי  ריחוק 
כולו  ענין של התרחקות שהוא  לאיזה 
שהן  המניעות  מענין   - התקרבות 

בשביל להגדיל החשק, והבן.

התרחקות   - וזכרונות  מלכיות 
והתקרבות

המלכיות עתה  ענין  לביאור  נבוא 
דענין  והשופרות.  והזכרונות 
ענין  המלוכה,  ענין  הוא  המלכות 
להנברא,  הבורא  בין  שיש  ההתרחקות 

בדין  בריותיו  על  מולך  ב"ה  שהבורא 
ועם.  מלך   - עבדיו  על  המולך  כמלך 
זהו כל ענין של יום הדין דראש השנה, 
בלבוש  א"ע  מתלבש  ב"ה  שהבורא 
ונשא,  רם  דין  כסא  אל  ויושב  מלכות 
העולם  כל  על  ורעדה  פחד  מביא  וזה 
ומקבלין  מגלין  שאנו  מה  וזהו  כולו. 
מלכות   - הזה  הקדוש  ביום  עלינו 
הקב"ה, שאנו מודים שהוא הוא המלך 
והוא הממציא את הכל וכל מציאותינו 
הוא שלו - ער איז דער בעל הבית כי 

אנו עבדיך ואתה מלכינו!

הוא וענין  להיפך,  הוא  הזכרונות 
שיעלה   - התקרבות  ענין 
למזכיריו  הזוכר   - לטובה  זכרונינו 
שהוא  הזכרון  ענין  זכרונות,  טובות 
בשורש, שזכרונות הוא זכרון מחשבתו 
גבול  בלי  לבריותיו  להטיב  הקדומה 
מצד  הוא  שהשורש  היינו  וצמצום, 
הבורא ב"ה אשר שם הוא הטוב ומטיב 
התקרבות  הכל   - ולטובים  לרעים 

גמורה וחסדים טובים.

הוא  הדין  יום  של  הפחדים  כל 
ממלוכת  פחד  אל  להעלותן 

הקב"ה

המתגלה והנה,  והפחד  הדין  ענין 
הוא  הזה  השנה  ראש  ביום 
העולם  כל  את  דן  שהקב"ה  באופן 
ימות  ומי  יחיה  מי  ומשפט  בדין  כולו 
מי ישלו ומי יתיסר. ויש להתבונן מהו 

עבודת האדם מצד הפחד הזה.
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את איכא  יביא  הזה  שהפחד  הצד 
האדם לפחוד מגזר דינו שיצא 
הוא  ועבודתו  ח"ו,  לרעה  ולא  לטובה 
שיכתוב  השם  אל  ויתחנן  שיתפלל 
דינו לטובה. או איכא  גזר  ויחתום את 
הוא  הזה  ביום  האדם  שעבודת  צד 
לעשות תשובה להשם ית' שהתשובה 
רוע  את  מעבירין  וצדקה  ותפילה 

הגזירה.

עבודת אך,  זה  אין  הנ"ל  כל  לפי 
זה.  הדין  ביום  העיקרי  האדם 
לפני  'אמרו  הוא  האדם  עבודת  אלא 
עבודת  עליכם',  שתמליכוני  מלכיות 
את  עליו  לקבל  הוא  הזה  ביום  האדם 
ב"ה.  המלכים  מלכי  המלך  מלכות 
והפחד המתגלה  כל הדין  דאין תכלית 
האדם  שיפחד  הוא  השנה  ראש  ביום 
להשם  יתפלל  פחד  ומרוב  דינו  מגזר 
רעה  איש  כמו   - לטובה  דינו  שיגזרו 
רעה  איזה  לעשות  המבקש  וחמס 
שאל  לו  ומתחנן  מבקש  והוא  לאחד, 
הוא  כן  לא  הזה.  הרעה  את  לו  יעשה 
אלא  זה,  הדין  יום  של  הפחד  גבי 
שנאמר  היינו   - להיפך  הוא  התכלית 
וואס  להקב"ה מיר האבן פארשטאנען 
אתה  אמאי  מבינים  אנו  ווילסט,  דו 
מתגלה לפנינו בגודל הדין והפחד הזה, 
מתגלה  אתה  אתה  אמאי  מבינים  אנו 
בשביל  לא  זה  כזה,  בהתרחקות  אלינו 
גדול  פחד  נפחד  שאנו  רוצה  שאתה 
הוא  רצונך  אלא  דיננו,  גזר  יהיה  מה 

עול  את  קבלו   - עליכם'  'שתמליכוני 
מלכותי עליכם.

המלכיות הוא בשביל הזכרונות

לטובה' ואז  לפני  זכרוניכם  'אעלה 
שכשבני  הזכרונות.  ענין  הוא   -
מלכות  עול  את  שוב  מקבלים  ישראל 
ענין  שוב  מתגלה  אז  עליהם,  הקב"ה 
לישראל,  הקב"ה  שבין  ההתקרבות 
הפחדים  וכל  הדינין  כל  יתבטלו  ואז 
והדינים  הפחדים  כל  שתיקון  מכיון   -
אל  הזה  הפחד  את  שמעלין  ע"י  הוא 
המלך  ממלוכת  הפחד  שהוא  שרשו 
וע"י  לשרשו.  הדין  העלאת   - עצמו 
התגלות מלכות המלך יזכו בני ישראל 
התקרבותו  נתגלה  ממילא  דאזי  בדין 
התקרבות  כולו  שהוא  איך  מצדו  ית' 
כל  נמתקין  ועי"ז  בריותיו,  עם 
ולחסד  ולחן  לטובה  ונתהפכין  הדינין 
ולרחמים, זוכר יצוריו לחיים ברחמים.

תשוקת  לעורר  המלכות  עבודת 
עבודת  ההעדר,  מצד  הנשמה 
הזכרונות להמשיך החיות אלוקי 

בעולם מצד ההתקרבות

לבר והנה,  יש  המתבאר  כל  לפי 
הזה  הקדוש  ביום  ישראל 
ענין  מצד  חד  עבודות.  בחינות  ב' 

המלכות, וחד מצד ענין הזכרונות.

המלכות עבודת  ענין  מצד  האדם 
הרצון  לעורר  ענין  הוא 
ישראל  נשמת  לכל  שיש  והתשוקה 



ט ר"ה עמוקיםמים

בבורא  ומקורה  אל שורשה  המגעגעת 
תורה  ליקוטי  בספה"ק  כמבואר  ית', 
)תורות הראשונות על יום טוב ר"ה(, שהוא 

בא  הוא  שהשופר  השופר  קול  בחינת 
צעקת  היינו  השופר  וקול  מבהמה, 
הלב  מן  הבא  האדם  צעקת   - הבהמה 
צעקה  שהוא  שלו  והבהמי  הבשרי 
משורש  שזה  אדם,  של  לבו  מקירת 
הנבראת  הנשמה  וגעגועי  תשוקת 
ענין  וכל  השנה.  ראש  ביום  בעצם 
הגעגועים  מגודל  הבאה  הזה  הצעקה 
הרצון  מבחינת  בא  הוא  האדם,  בלב 
הרצון  שבחינת   - האדם  בנפש  שיש 
את  מרגיש  שהאדם  מה  ענין  הוא 
וכמה  מהשורש,  ונפרד  מנותק  עצמו 
זוכר  )מאמר  אחר  במקום  שבארנו 

נשכחות(.

הזה וכל  וניתוק  נפרד  של  ההרגשה 
עז  ורצון  הלב  צעקת  המעורר 
עצמו  את  ולקשר  לקרב  האדם  בנפש 
משורש  בא  בעצם  זה   - שרשו  אל 
הקב"ה  שצמצם  מה  הצמצום  ענין 
הנפרד  מציאת  והמציא  מציאותו  את 
הזה, שזהו בעצם שורש ענין המלכות 
והניתוק  הנפרד  ענין  משורש  שהוא 
לאדם  מביא  שזה  כנ"ל,  וההתרחקות 
ומרגיש  שרואה  ומרירות  פחד 
לו  שאין  איך  שלו  הלב  בקירת  האדם 
לעזור  יכול  הקב"ה  ורק  אחרת  דרך 

ולהושיע לו.

ענין ולזה  להבין  האדם  עבודת 
ההתרחקות הזה ולעורר בנפשו 
אל  ומגעגע  וחושק  רוצה  שהוא  איך 
ההתקרבות  שזה  הקדומה  שרשו 
היפך  הריחוק  ענין  היפך   - בשורש 
ענין המלוכה, שהוא צד הבורא לגמרי 

באחדות השלימה.

רצון   - המלכות  עבודת 
הפירוד  מכוח  הנשמה  ותשוקת 
הזכרונות  עבודת  וההתרחקות, 
תענוג  מכוח  הרצונות  לבטל   -

ההתקרבות

ענין וכל  מצד  האדם  עבודת  הוא  זה 
לעורר  בעצם  שזה   - המלוכה 
המלוכה  ענין  לבטל  והתשוקה  הרצון 
שיקבל  ע"י  והוא  ההתרחקות,  ענין 
ית'  לו  כי  להכיר  המלוכה  את  עליו 
לשון,  כל  ישבע  ולו  ברך  כל  יכרע 
שד'י,  במלכות  עולם  לתקן  ידו  ועל 
הוא  המלוכה  לענין  שהתיקון  היינו 
מלכותו,  עול  את  כולם  שיקבלו  ע"י 
 - הארץ  כל  על  למלך  ה'  והי'  ועי"ז 
השלימה  ההתקרבות  התגלות  היינו 
לנברא  ב"ה  הבורא  בין  והגמורה 

באחדות הגמור והיו אחד.

ההתקרבות, ומצד  ענין  איכא  שני 
עבודת  מצד  ההתקרבות  ענין 
ביטול   - הביטול  ענין  הוא  האדם 
הרצון  ביטול  ענין  הרצונות,  כל  של 
הוא  התענוג  ענין  התענוג,  ענין  הוא 
והחיבור  הדביקות  מרגיש  שהוא  מה 
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היפך הרגשת ענין הנפרד והתרחקות, 
בשורש  ודבוק  מחובר  שכשמרגישין 
האדם  בנפש  גדול  תענוג  מעורר  זה 
)שם(.  אחר  במקום  שבארנו  וכמה   -
הבינה  ענין  היפך  חכמה  בחינת  וזהו 
שהיא ענין הראשון הנ"ל ענין הרגשת 
מורה  החכמה  שענין  והבן.  הנפרד, 
 - דביקות  וכולו  טוב  שכולו  אבחינה 
מבחינת  הבאים  הרצונות  כל  ליכא 
ההתרחקות אלא כולו הוא התקרבות, 
חפץ.  בהם  שאין  יום  טוב  שכולו  יום 
ענין  שהוא  הזכרונות  ענין  מצד  וזהו 
דביקות בשורש - בבורא ב"ה כמבואר 

לעיל.

הוא  השנה  ראש  עבודת 
בהתקשרות ההפכיים

וזכרונות והרי  שמלכות  כאן  נמצא 
שהמלכות  לגמרי.  הפכים  הם 
שהוא   - וצמצום  גבול  אבחינת  מורה 
מורה  וזכרונות  הנבראים.  מצד 
 - וצמצום  גבול  בלי  הטבה  אבחינת 

שהוא מצד הבורא ב"ה.

הזה נמצא,  ביום  האדם  שעבודת 
לגמרי.  הפכים  בשני  הוא 
הוא  המלכות  מצד  האדם  עבודת 
האדם  שבנפש  הרצון  ענין  לעורר 
אל  לחזור  הנשמה  מתשוקת  הבאה 
האדם  עבודת  שזהו  ומקורה,  שרשה 
הנבראים.  צד  המלכות  בחינת  מצד 
ענין  מצד  האדם  עבודת  שני  ומצד 
הרצון  ענין  ביטול  הוא  הזכרונות 

להמשיך ולעורר ענין הזכרונות בחינת 
טוב  שכולו  העולם  ענין  העליון  עונג 
וההתקרבות  החיבור  עומק  לגלות   -
הבורא  מצד  שרשו  אל  המציאות  כל 
ענין  היפך  התענוג  בחינת  שזהו   -
ית'  אלקותו  גילוי  שזהו  כנ"ל,  הרצון, 
איך שכל המציאות  אליו  וההתחברות 
אלוקי  ובחסד  אלוקי  בחיות  הוא מלא 
בא  שזה  ית',  אליו  דבוקין  שכולן   -
לו  שיש  הבורא  תענוג  גודל  מצד 
בעולם מצד התקרבותו ודביקותו בכל.

עבודה וככל  זה  ביום  יש  המבואר 
 - הפכים  ב'  התקשרות  של 
בחינת  שמקשרין  וזכרונות,  מלכיות 
יחד.  ההתקשרות  ובחינת  הנפרד 
הנברא  בצד  המלכות  גילוי  שע"י 
מצד  הבורא  אל  הנשמה  רצון  שהוא 
נתגלה  עי"ז   - וההתרחקות  הנפרד 
גודל התענוג העליון מצד הבורא ענין 
הזכרונות  ענין  וההתקרבות  הדביקות 

כנ"ל, והבן.

אש ומים - רצון ועונג - מלכיות 
וזכרונות

התקשרות וכל  של  ענין  הוא  זה 
שענין  ומים.  אש  בחינת  של 
והרצונות  הצמאון  ענין  הוא  האש 
והתשוקות הבאין מכוח האש שבנפש 
הרצון  ענין  הוא  האש  כוח  האדם, 
למעלה,  רק  העולה  אש  כמו  לעלות 
להתחבר  רוצה  הזמן  כל  שהאדם 
מרגיש  שהוא  שרשו  אל  ולהתקשר 
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בחינת  שורש  שזהו  ממנו,  מנותק 
ענין  לעיל  כמבואר  וצמצום  דין 
המים  בחינת  זה  ולעומת  ההתרחקות. 
האדם  בנפש  התענוג  ענין  שהוא 
בשרשו,  ודביקות  התחברות  המרגיש 
הרצונות  כל  בלי  ושלו  רגוע  והוא 
כמו  בלבבו,  המתלהבים  והחשקות 
צמצום  מבלי  מאליו  ההולכות  מים 

ועיכוב.

השנה וזהו  בראש  לילך  המנהג  ענין 
ענין  על  המורה  מים  לנהר 
להעלות  צריך  שהאדם  התענוג, 
מגודל  הבאים  שלו  הרצונות  כל 
משורש  שהוא  בנפשו  הנפרד  הרגשת 
השנה  בראש  המתגלה  הדין  ענין 
הנפרד  ענין  המלכות  בחינת  מצד 
ע"י  להעלות  צריכין  וזה  והצמצום. 
שהוא  העליון  התענוג  והמשכת  גילוי 
עם  הבורא  ההתקשרות  ענין  גילוי 
זולתו  אפס  מלבדו  עוד  שאין  הנברא 
- וכל המציאות הוא מקשה אחת של 
והמאחד  האחד  ב"ה  הבורא  מציאות 

היחידי.

מוהר"ן וזהו  רבינו  שאמר  מה  כוונת 
טוליען  וועט  פייערל  'מיין  ז"ל 
האש  שענין  המשיח'.  ביאת  ביז 
מתשוקת  הבאות  הרצונות  ענין  הוא 
הנשמה לחזור אל שרשה. שהאש של 
רבינו ז"ל שהוא ענין גילוי ענין הרצון 
השורש,  אל  מישראל  אדם  כל  שבלב 
צעקה  לידי  האדם  את  מביא  שזה 

מהרגשת  הבא  שלו  הבהמי  הלב  מן 
שלו  הנפש  בעומק  והמרירות  הפחד 
איך שהוא נפרד ומרוחק מן השורש - 
שזהו ענין המלכות בראש השנה כנ"ל. 
התענוג  לענין  מכוון  ז"ל  דבריו  ואין 
הזכרונות,  ענין  התקרבות  כולו  שהוא 
עומק  המגלה  האש  ענין  זהו  אלא 
הרצון בנפשות של ישראל אל הבורא 
הזכרונות  ענין  רק  גילוי  דהרי  ב"ה. 
זהו  המלכות  ענין  מבלי  וההתקרבות 
כמבואר  הזכרונות  ענין  מבטל  בעצם 
הוא  הענין  אלא  מאמרינו,  בתחילת 
'הפייערל' - שהוא האש של הרצונות 
שבנפש שצריכין להעלותן אל שורשן 
האמיתי  השורש  אל  הרצון  שהוא 

ששם הוא הזכרונות.

ההליכה למים הנ"ל הוא דייקא וענין 
שהוא  השנה,  ראש  יום  בסוף 
המלכות,  ענין  האש  ענין  להמתיק 
של  ענין  הוא  הזה  ביום  התפילה  דכל 
ענין הרצון  ודין שהוא משורש  מלוכה 
הבינה.  סוד   - והצמצום  הנפרד  ענין 
הולכין  בסופו  הזה  האש  כל  ולאחר 
המשכת  ע"י  להמתיקן  מים  לנהר 
גילוי חיות אלוקי בכל דבר שהוא ענין 
התענוג כנ"ל בחינת חכמה שהוא ענין 

הזכרונות כנ"ל, והבן.

הרצונות  ביטול   - ובינה  חכמה 
ותשוקת הנשמה

מה וענין  הוא  הזכרון  ההמשכת 
שהאריך בספה"ק 'סוד ישרים' 
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אמר  א'רחמנא  הק'  הבעש"ט  בדברי 
הרצונות,  כל  ביטול  ענין  שזהו  תקעו' 
וכיון  חכמה,  מבחינת  שממשיכין 
]שהוא  הקו  מן  למעלה  שממשיכין 
יכולין  אין  הצמצום[  מן  למעלה 
זה  וכל  הרצון.  ענין  ע"י  להמשיך 
הבורא  מצד  הזכרונות  ענין  מצד  הוא 
תורה  בליקוטי  התניא  שמבואר  ]ומה 
ותשוקת  רצון  ההתעוררות  ענין  הנ"ל 
צד  המלכות  ענין  מצד  הוא  הנשמה 
להיות  צריך  שמצידינו  הנבראים, 
הריחוק  ההרגשת   שהוא  הרצון  ענין 
והרצון להרגיש קרוב אליו   - מהבורא 
ית'. ובלי גילוי ענין הרצון מצד הנפרד 
ענין  להמשיך  אפשר  אי  והריחוק 
הרצונות  ביטול  שהוא  העליון  העונג 
שצריכין  למעלה  שבארנו  כמה   -
להמשיך  בכדי  ודין  מלכות  של  לענין 
בעולם.  ית'  אלקותו  חיות  התקרבות 
הזכרונות  ענין  ההמשכת  הוא  ומצידו 
ענין  ביטול  ע"י  רק  בא  וזה  כנ"ל, 

הרצון, וכמה שבארנו[.

שופרות בחינת המקשר מלכיות 
ית'  אלקותו  בהתגלות  וזכרונות 

למטה בהפירוד

ההתקשרות ועתה,  ענין  כל 
ההפכים  ב'  בין  וההתחברות 
אבחינת  מורה  וזכרונות  מלכיות  הזה 
מורה  השופרות  שענין  'שופרות'. 
הנברא  עם  הבורא  ההתחברות  אענין 

בסדר  שאומרין  כמה  הנבואה.  ענין 
בענן  נגלית  'אתה  הזכרונות  פסוקי 
ענין  שזה  הנבואה,  ענין  זהו  כבודך' 
עם  הבורא  יחוד  שהוא  תורה  מתן 
 - בתחתונים  ית'  בהתגלותו  הנברא 
ישראל.  בני  בתוך  שכינתו  שהשרה 
פסוקים  הם  שם  הפסוקים  כל  וכן 
אל  הבורא  והתגלות  נבואה  של 
עם  המלכות  התחברות  שזהו  הנברא, 
 - השופרות  בחינת  וזהו  הזכרונות. 
כלשון התניא 'מאן דנפח מתוכו נפח', 
היינו התגלות מתוכו אל החוצה, שזה 
החוצה  אל  הבורא  אהתגלות  מורה 

היינו אל נבראיו בעלמא הדין.

הוא ובמילים  'מלכיות'  קצרים: 
 - עצמן  ישראל  בני  מצד 
'זכרונות' הוא מצד  צד הנברא הנפרד. 
הוא  ו'שופרות'  ב"ה.  בעצמו  הבורא 
ההמשכה והחיבור ביניהם, שזהו גילוי 
הבית  ענין  הנבואה  ענין  ית'  שכינתו 

המקדש - דירה בתחתונים.

ענין וזה  שורשי  הם  ההפכים  ב' 
אחד  מצד  השנה.  ראש  יום 
ענין  דהיינו   - וצמצום  'גבורה'  בחינת 
יש  ומשפט,  דין  של  ענין  ההתרחקות 
יום  של  הפחד  ענין  זה  רע,  של  מושג 
ר"ה שמפחדים מכל מיני ענינים רעים 
המושג  מבחינת  בא  שזה  תבוא,  שבל 
ענין המלכות   - ופירוד  של התרחקות 
כנ"ל. ומצד שני איכא בחינת החסדים 
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הזכרונות  ענין  היום  בזה  שממשיכין 
ב'  וכל  והאחדות.  ההתקרבות  ענין 
הענינים האלו ביחד הן הם הקוטב של 
יום הקדוש הזה - והם באין כאחד ואל 
מקום אחד הם הולכין. דעבודת האדם 
כאחד,  בשניהם  לאחוז  הוא  הזה  ביום 
וזכרונות  מלכות   - והחסדים  הגבורות 

- התרחקות והתקרבות יחד.

הזה ועל  הגבורות  ענין  שכל  אף 
ההתקרבות  בשביל  רק  הוא 
עוקב  הדין  עכ"ז  כנ"ל,  והחסדים 
עומדת,  במקומה  ומשפט  ההר  את 
הדין  יום  של  והפחד  שהגבורות 
להיות  שמוכרח  היום,  בזה  שולט 
חדש  קו  שכשממשיכין  כנ"ל,  ככה 
בחינת  שזה  בעולם  אלוקי  חיות  של 
החסד וההתקרבות ההכי גדול, צריכין 
גבורה  של  בחינת  מקודם  להקדים 
וצמצום - מבחינת 'העדר קודם הויה' 

כמה שבארנו לעיל.

הפחד והבטחון באין כאחד

מה ובכל  מתבאר  כאן  המבואר 
בליל  דנוהגין  בשו"ע  שמובא 
בכתיבה  השני  אל  אחד  לברך  ר"ה 
עוד  בטוחין  שאנו   - טובה  וחתימה 
טוב.  וכל  טובה  לשנה  שנזכה  מבלילה 
יש  אחד  שמצד  מה  הענין  להבין  ויש 
לנו  ישפיע  שהוא  בהשם  לבטוח  לנו 
כל טוב לשנה הבאה, ומצד שני יש לנו 
לפחוד ולרעוד מיום הדין זה שמי יודע 

צריכין  האם  וכו'.  ימות  ומי  יחיה  מי 
צריכין  או  ובישועתו  בהשם  לבטוח 

לפחוד מדינו ומשפטו שיצא לטובה.

כל אמנם  כפי  מבואר  הוא  הענין 
ואיכא  מצדינו  דאיכא  הנ"ל, 
וזכרונות.  מלכיות   - ית'  מצידו 
המלכות,  ענין  הוא  מצדינו  דעבודה 
מצד  עלינו  ית'  מלכותו  הקבלת  ענין 
מצד  עבודה  זהו  והמשפט,  הדין  פחד 
גילוי רצון הנשמה בצעקת הלב מגודל 
הם  אנו  דהלא  והמרירות,  הפחד 
ית',  ממציאותו  הנפרד  מציאת  מצד 
וריק  הנפש שמרגישה העדר  והרגשת 
שהתרחקה  הנשמה  תשוקת  מצד  זהו 
ומגעגעת  וחושקת  משורשה 

להתקרבת שוב אל מקורה.

מגלין משא"כ  כן  שאנו  מה  מצד 
בזה  בעולם  הקב"ה  מלוכת 
הזכרונות  ענין  ממשיכין  אנו  ממילא 
ענין ההתקרבות הבורא עם הנברא,   -
חסד  והכל  טוב  הכל  זו  מבחינה  אשר 
גמורין. דכל ב' הענינים הללו הם באין 
מגלין  שאנו  מה  דמצד  ממש,  כאחד 
עצמו  בזה  הנפרד,  מצד  ית'  מלוכתו 
עם  בשורש  התקרבותינו  מגלין  אנו 
מצד  הבטחון  וממילא  ית"ש.  הבורא 
דבר  אותו  הם  שני  מצד  והפחד  אחד 
לנו  מביא  לנו  שיש  דהפחד  ממש, 
והבן  ית'.  ובישועתו  בהשם  לבטוח 

היטב.



עמוקיםמיםיד התרחקות כולו התקרבות

הוא  ר"ה  ליל  תפילת  עבודת 
הוא  ר"ה  וביום  בחיצוניות, 

בפנימיות

שמתחלק ובזה  מה  לרמז  אפשר 
שמתקנין  איך  ר"ה  בתפילות 
החיצון  כלי  מצד  הנסירה  ר"ה  בליל 
דבליל  הפנימי.  כלי  מצד  ר"ה  וביום 
הנסירה  מתקנין  ערבית  בתפילת  ר"ה 
החיצון,  כלי  מצד  המלכות  בענין 
את  ממתיקין  תפילה  לאחר  ואח"כ 
ענין המלכות בענין הזכרונות, זהו מה 
ואוכלין  וכו'  טובה  לשנה  שמברכין 
תפוחים בדבש - שזה ענינים גשמיים, 
שזהו התיקון מצד כלי החיצון - שאנו 

בטוחים בישועת השי"ת.

ומוסף וביום  שחרית  בתפילת  ר"ה 
הפנימי  כלי  מצד  התיקון  הוא 
- זהו מה שנוגע יותר לדברים רוחניים 
לאחר  וממילא  השם,  ולעבודת 
להמתיק  מים  לנהר  הולכין  התפילה 
 - הרצון  ענין  שהוא  המלכות  ענין 
הדביקות  תענוג  אענין  שמורה  במים 
ענין  ישראל  אל  הקב"ה  בהתקרבות 
בטוחים  שאנו  מגלין  שאנו  הזכרונות, 
אוודאי  האט  אויבערשטער  דער  אז 
אויסגעפירט זיין מלוכה מפני שבאמת 
למעני  לעבודתינו,  צריך  לא  ית'  הוא 

מקורב  ית'  שהוא  אעשה,  למעני 
השורש  בעצם  בריותיו  עם  ומקושר 
גילוי  זהו  הזכרונות,  ענין  שזהו   -

התקרבותו ית' אל הבריאה בעצם.

והן וממילא  בלילה  שהן  הוא  ענינו 
ביום מקודם אנו עושין מה 
עול  בקבלת  מצדינו,  עלינו  שמוטל 
מלכותו ית' עלינו, וממליכין אותו ית' 
על  למלך  כולו  העולם  כל  ועל  עלינו 
הייבן  ואח"כ  הנפרד,  מצד  הארץ  כל 
לנו  שאין  להשם  ומודים  הענט  מיר 
מה לעשות מפני שהוא ית' הוא בעצם 
הזמן  כל  הבריאה  עם  ומקושר  מאוחד 
וזהו  לא שניתי מעולם,  הוי"ה  דאני   -
אנו  ר"ה  שבליל  רק  הזכרונות.  ענין 
זו מצד עניני החיצוניים  עושין עבודה 
לדברים  הוא  ר"ה  וביום  והגשמיים, 

רוחניים ג"כ.

מלכותו ויהא  לגלות  שנכה  רעוא 
פעול  כל  וידע  בעולם  ית"ש 
יצור  כל  ויבין  פעלתו  ית'  הבורא  כי 
שהוא  נזכה  ובזה  יצרתו,  הכל  אדון  כי 
לטובה  ית'  לפניו  זכרונינו  יעלה  ית' 
בהתגלות  טובים  וחסדים  ולברכה 
קרבותו ואחדותו ית' בכל העולם כולו 

כאחד ממש, אמן.



טו ר"ה עמוקיםמים

משגרים אנו בזה את מיטב ברכותינו החמימיות 
ואיחולינו הטובות, אל מול מעלות כבוד חברינו 
השורה  השמחה  לרגל  והחשובים,  היקרים 

בביתם, ה"ה

מוה"ר יואל לעווי ני"ו 
לרגל הולדת בנו למזל טוב

יעזור השי"ת שבזכות הגדול של הפצת התורה 
לרבים, יזכה כ"א לכל ההשפעות טובות, ולראות 
רב נחת דקדושה מתוך הרחבת הדעת, עדי נזכה 

לביאת ינון במהרה. אמן

כעתירת: מכון מים עמוקים

מזלא טבא וגדיא יאה




