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כן בדמיון זה כביכול ברא הוא יתברך את האדם והשליטו על רבי רבוון 
כחות ועולמות אין מספר. ומסרם בידו שיהא הוא המדבר והמנהיג 
אותם עפ"י כל פרטי תנועות מעשיו ודבוריו ומחשבותיו וכל סדרי 

 .הנהגותיו הן לטוב או להיפך ח"ו

כי במעשיו ודבוריו ומחשבותיו הטובים הוא מקיים ונותן כח בכמה 
כחות ועולמות עליונים הקדושים, ומוסיף בהם קדושה ואור כמ"ש 
יסֹד ָאֶרץ".  לִׂ ם וְּ טַֹע ָשַמיִׂ נְּ יָך גו' לִׂ פִׂ ָבַרי בְּ ם דְּ )ישעיה נא, טז(: "ָוָאשִׂ

ה וכמאמרם ז"ל )ברכות סד, א( "אל תקרא בניך אלא בוניך". כי המ
 .המסדרים עולמות העליונים כבונה המסדר בנינו ונותנים בהם רב כח

ובהיפוך ח"ו ע"י מעשיו או דבוריו ומחשבותיו אשר לא טובים. הוא 
מהרס ר"ל כמה כחות ועולמות עליונים הקדושים לאין ערך ושיעור. 
כמו שכתוב )שם מט, יז( "מהרסיך ומחריביך וגו'". או מחשיך או מקטין 

 :תם ח"ו. ומוסיף כח לעומת זה במדורות הטומאה ר"לאורם וקדוש

זהו "ויברא אלקים את האדם בצלמו בצלם אלקים גו'" . "כי בצלם 
אלקים עשה וגו'" . שכמו שהוא ית' שמו הוא האלקים בעל הכחות 
הנמצאים בכל העולמות כולם, ומסדרם ומנהיגם כל רגע כרצונו, כן 

הפותח והסוגר של כמה השליט רצונו יתברך את האדם שיהא הוא 
אלפי רבואות כחות ועולמות על פי כל פרטי סדרי הנהגותיו בכל 
עניניו בכל עת ורגע ממש כפי שרשו העליון של מעשיו ודבוריו 

 .ומחשבותיו, כאילו הוא גם כן הבעל כח שלהם כביכול

גו'(: "רבי עזריה  וילכו בלא כח א, ו  ואמרו ז"ל באיכה רבתי )בפסוק
בשם רבי יהודה בר סימון אומר בזמן שישראל עושין רצונו של מקום 
מוסיפין כח בגבורה של מעלה, כמה דאת אמר )תהלים ד, יד(: 
"באלקים נעשה חיל". ובזמן שאין ישראל עושין רצונו של מקום 
כביכול מתישין כת גדול של מעלה דכתיב )דברים לב, יח(: "צור ילדך 

 '"תשי גו
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וזאת תורת האדם כל איש ישראל אל יאמר בלבו ח"ו. כי מה אני ומה 
 .כחי לפעול במעשי השפלים שום ענין בעולם

אמנם יבין וידע ויקבע במחשבות לבו. שכל פרטי מעשיו ודבוריו 
ומחשבותיו כל עת ורגע. לא אתאבידו ח"ו. ומה רבו מעשיו ומאד גדלו 

שכל אחת עולה כפי שרשה לפעול פעולתה בגבהי מרומים ורמו. 
 (*).בעולמות וצחצחות האורות העליונים

וקרוב לשמוע שגם זה בכלל כוונתם ז"ל באבות )פ"ב מ"א( "דע מה למעלה ממך". הגה"ה 
הנוראים הנעשים ממעשיך, אבל תדע נאמנה  רוצה לומר עם כי אינך רואה בעיניך הענינים

כי כל מה שנעשה למעלה בעולמות העליונים גבוהי גבוהים, הכל ממך הוא על פי מעשיך 
 :לאן נוטים, על פיהם יצאו ויבואו

ובאמת כי האיש החכם ויבן את זאת לאמיתו, לבו יחיל בקרבו בחיל 
כן המה ורעדה, בשומו על לבו על מעשיו אשר לא טובים ח"ו עד הי

מגיעים לקלקל ולהרוס בחטא קל חס ושלום, הרבה יותר ממה 
 .שהחריב נבוכדנאצר וטיטוס

כי הלא נבוכדנאצר וטיטוס לא עשו במעשיהם שום פגם וקלקול כלל 
למעלה, כי לא להם חלק ושורש בעולמות העליונים שיהו יכולים 
לנגוע שם כלל במעשיהם. רק שבחטאינו נתמעט ותש כביכול כח 

ה של מעלה, את מקדש ה' טמאו כביכול המקדש העליון. ועל ידי גבור
כן היה להם כח לנבוכדנאצר וטיטוס להחריב המקדש של מטה, 
המכוון נגד המקדש של מעלה. כמו שארז"ל )איכה רבתי מא, א( קמחא 
טחינא טחינת. הרי כי עונותינו החריבו נוה מעלה עולמות עליונים 

 מטה.  הקדושים. והמה החריבו רק נוה

"יודע כמביא  ה(תהילים עד, וזהו שהתפלל דוד המלך עליו השלום )
ביקש שיחשב לו כאלו למעלה בשמי  למעלה בסבך עץ קרדומות"

   מרומים הרס, אבל באמת לא נגעו שם מעשיו כלל כנ"ל:

א"כ בעת אשר יתור האדם לחשוב בלבבו מחשבה אשר לא טהורה ... 
סמל הקנאה בבית קה"ק העליון נורא  בניאוף ר"ל. הרי הוא מכניס זונה

בעולמות העליונים הקדושים ח"ו. ומגביר ר"ל כחות הטומאה והס"א 
בבית קה"ק העליון. הרבה יותר ויותר ממה שנגרם התגברות כח 

 .ק במקדש מטה"הטומאה ע"י טיטוס בהציעו זונה בבית קה

אשר כל איש ישראל מכני' בלבו ח"ו אש זרה. בכעס  וכן כל חטא ועון
או שארי תאוות רעות ר"ל: הלא הוא ממש כענין הכתוב )ישעיה, סד( 

 .בית קדשנו ותפארתנו אשר וגו' היה לשריפת אש. הרחמן ית"ש יצילנו

וז"ש השם ליחזקאל )מג( את מקום כסאי גו' אשר אשכן שם בתוך בני 
ת ישראל שם קדשי גו' בזנותם גו'. ישראל לעולם ולא יטמאו עוד בי

  עתה ירחקו את זנותם גו' ושכנתי בתוכם לעולם:

ובזה יובן הכתוב וייצר ה' אלקים את האדם עפר גו' ויפח באפיו ... 
נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה. ופשוטו של מקרא ודאי הוא 
כתרגומו והוה באדם לרוח ממללא. ור"ל שכאשר היה הגוף לבדו היה 

עפר ממש בלא שום חיות ותנועה: וכאשר נופח בו נשמת חיים.  עדיין
 אז נעשה איש חי להתנועע ולדבר. ועיין רמב"ן בפי' התורה. 

אמנם בקרא ויהי באדם לא כתיב. אלא ויהי האדם לזאת יש מקום 
לפרשו ע"פי שנתבאר. שהאדם בנשמת החיים שבתוכו. הוא נעשה 

שכל פרטי הנהגות הגוף נפש חיה לרבוי עולמות אין מספר. שכמו 
ותנועותיו הוא ע"י כח הנפש שבקרבו. כן האדם הוא הכח ונפש החיה 
של עולמות עליונים ותחתונים לאין שיעור. שכולם מתנהגים על ידו 

 כנ"ל:
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וכל שכן חידושין אמיתים דאורייתא המתחדשין ע"י האדם. אין ערוך 
ענינם ופעולתם למעלה. שכל מלה ומלה לגודל נוראות נפלאות 

פרטית המתחדשת מפי האדם. קב"ה נשיק לה ומעטר לה. ונבנה ממנה 
עולם חדש בפ"ע. והן הן השמים החדשים והארץ החדשה שאמר 

 הכתוב.

ית, ]בתרגום ללשון הקודש[  כמ"ש בהקדמת הזהר דף ד ע"ב ֵראשִׂ בְּ
ם  עֹון ָפַתח, )ישעיה נא( ָוָאשִׂ מְּ י שִׂ יְך. ַכָמה ֵיש ָלָאָדם ַרבִׂ פִׂ ָבַרי בְּ דְּ

ּׁשּום ֶשַהָקדֹוש ָלה, מִׂ ַתֵדל ַבתֹוָרה יֹוָמם ָוַליְּ שְּ הִׂ יב  -ָברּוְך-לְּ שִׂ הּוא ַמקְּ
ֵדי  ַחֵדש ַבתֹוָרה ַעל יְּ תְּ ָכל ָדָבר ֶשמִׂ ים ַבתֹוָרה. ּובְּ קִׂ ַעסְּ תְּ קֹולֹות אֹוָתם ֶשמִׂ לְּ

ַתֵדל ַב  שְּ יַע ֶאָחד.אֹותֹו ֶשמִׂ  תֹוָרה, עֹוֶשה ָרקִׂ

י ָאָדם, ַהָדָבר ַההּוא עֹוֶלה  פִׂ ַחֵדש מִׂ תְּ ַבר תֹוָרה מִׂ יא ֶשדְּ ינּו, ַבָּׁשָעה ַההִׂ ָשנִׂ
ֵני ַהָקדֹוש פְּ ַדֵמן לִׂ זְּ ַהָקדֹוש-ָברּוְך -ּומִׂ הּוא נֹוֵטל ֶאת אֹותֹו -ָברּוְך-הּוא, וְּ

ַנֵּׁשק אֹות לּופֹות ַהָדָבר ]תורה[ ּומְּ ים ֲעָטרֹות גְּ עִׂ בְּ שִׂ ַעֵטר אֹותֹו בְּ ֹו, ּומְּ
יק ַחי  יֹוֵשב ַעל רֹאש ַהַצדִׂ ַחֵדש, עֹוֶלה וְּ תְּ ָמה ֶשהִׂ ַבר ָחכְּ ֻחָקקֹות. ּודְּ ּומְּ
יק  עֹוֶלה ֶאל ַעתִׂ ים ֶאֶלף עֹוָלמֹות וְּ עִׂ בְּ שִׂ שֹוֵטט בְּ ָּׁשם ּומְּ ָטס מִׂ ים, וְּ ָהעֹוָלמִׂ

ָב  ָכל ַהדְּ ים. וְּ ים ַהָימִׂ ָתרִׂ סְּ סֹודֹות נִׂ ָמה ֵהם בְּ ֵרי ָחכְּ בְּ ים, דִׂ יק ַהָימִׂ ים ֶשל ַעתִׂ רִׂ
ים. יֹונִׂ  ֶעלְּ

ַחֵבר  תְּ ֶשהּוא עֹוֶלה, מִׂ ַחֵדש ָכאן, כְּ תְּ ָמה ֶשהִׂ ָתר ֶשל ָחכְּ סְּ אֹותֹו ַהָדָבר ַהנִׂ וְּ
ָמֶהם  יֹוֵרד עִׂ עֹוֶלה וְּ ים, וְּ יק ַהָימִׂ ים ֶשל ַעתִׂ ָברִׂ ם אֹוָתם ַהדְּ מֹוָנה עִׂ שְּ ָנס בִׂ כְּ נִׂ וְּ

ים  אִׂ ְך )שם סד(. יֹוצְּ ים זּוָלתְּ ן ֹלא ָרָאָתה ֱאֹלהִׂ ים ֶשַעיִׂ נּוזִׂ ָעָשר עֹוָלמֹות גְּ
יק  ֵני ַעתִׂ פְּ ים לִׂ נִׂ ַדמְּ זְּ ים ּומִׂ ֵלמִׂ ים ּושְּ ֵלאִׂ ים מְּ כִׂ הֹולְּ ים וְּ טִׂ שֹוטְּ ָּׁשם ּומְּ מִׂ

ים.  ַהָימִׂ



ים יק ַהָימִׂ יַח ַעתִׂ אֹוָתּה ַהָּׁשָעה ֵמרִׂ ן  בְּ ָפָניו מִׂ ֶזה נֹוַח לְּ ֶאת ַהָדָבר ַהֶזה, וְּ
ים ֶאֶלף  עִׂ בְּ שִׂ ֹלש ֵמאֹות וְּ שְּ ַעֵטר אֹותֹו בִׂ ַהכֹל. נֹוֵטל ֶאת אֹותֹו ַהָדָבר, ּומְּ
ֵכן ָכל ָדָבר  יַע ֶאָחד. וְּ ַנֲעֶשה ָרקִׂ יֹוֵרד, וְּ עֹוֶלה וְּ ֲעָטרֹות. אֹותֹו ַהָדָבר ָטס וְּ

ָמה )ס''א ָדָבר ֶשל ָחכְּ ֵני  וְּ פְּ יּום ָשֵלם לִׂ קִׂ ים בְּ דִׂ נעשים( )ס''א רקיעים( עֹומְּ
ים  ָתרִׂ סְּ ים, נִׂ ֻחָדשִׂ ם מְּ ים, ָשַמיִׂ ם ֲחָדשִׂ הּוא קֹוֵרא ָלֶהם ָשַמיִׂ ים. וְּ יק ַהָימִׂ ַעתִׂ
ֵרי ַהתֹוָרה  בְּ ָאר דִׂ ָכל אֹוָתם שְּ יֹוָנה. וְּ ָמה ֶעלְּ ֶשל סֹודֹות ֶשל ָחכְּ

דִׂ  ים, עֹומְּ שִׂ ַחדְּ תְּ ֵני ַהָקדֹושֶשמִׂ פְּ צֹות -ָברּוְך-ים לִׂ ים ַארְּ ַנֲעשִׂ ים וְּ עֹולִׂ הּוא, וְּ
ַנֲעֶשה ַהכֹל ֶאֶרץ  ַחֵדש וְּ תְּ ֶאֶרץ ַאַחת, ּומִׂ ים לְּ רִׂ ַעטְּ תְּ ים ּומִׂ דִׂ יֹורְּ ים, וְּ ַהַחיִׂ

ַחֵדש ַבתֹוָרה. תְּ  ֲחָדָשה ֵמאֹותֹו ַהָדָבר ֶשהִׂ

י ַכֲאֶשר ַעל ֶזה ָכתּוב )ישעיה סו( כִׂ ָהָאֶרץ ַהֲחָדָשה  וְּ ים וְּ ם ַהֲחָדשִׂ ַהָּׁשַמיִׂ
י ֹלא ָכתּוב, ֶאָלא עֹוֶשה. ֶשעֹוֶשה  יתִׂ גֹו'. ָעשִׂ ָפַני וְּ ים לְּ דִׂ י עֶֹשה עֹמְּ ֲאֶשר ֲאנִׂ
ַעל ֶזה ָכתּוב )שם נא(  ַהסֹודֹות ֶשל ַהתֹוָרה. וְּ ים וְּ דּושִׂ יד ֵמאֹוָתם ַהחִׂ ָתמִׂ

יְך ּובְּ  פִׂ ָבַרי בְּ ם דְּ יסֹד ָאֶרץ. ֹלא ָכתּוב ָוָאשִׂ לִׂ ם וְּ טַֹע ָשַמיִׂ נְּ יְך לִׂ יתִׂ סִׂ י כִׂ ֵצל ָידִׂ
ם. ם, ֶאָלא ָשַמיִׂ  ַהָּׁשַמיִׂ

יְך ָאַמר לֹו יתִׂ סִׂ י כִׂ ֵצל ָידִׂ ָעָזר, ַמה ֶזה ּובְּ י ֶאלְּ ָכֵעת ֶשַהָדָבר ַהֶזה  ... ָאַמר ַרבִׂ וְּ
ַעֵטר תְּ ֵני ַהָקדֹוש עֹוֶלה ּומִׂ פְּ עֹוֵמד לִׂ ַכֶסה ַעל אֹותֹו  -ָברּוְך -וְּ הּוא, הּוא מְּ

ַכֶסה ַעל אֹותֹו ָהָאָדם ֶשֹּלא ֻיַכר ֲאֵליֶהם ֶאָלא ַהָקדֹוש -ָברּוְך-ַהָדָבר, ּומְּ
ים  ם ֲחָדשִׂ אּו לֹו, ַעד ֶשַנֲעֶשה ֵמַהָדָבר )תורה( ַההּוא ָשַמיִׂ ַקנְּ ֹלא יְּ הּוא, וְּ

ֶאֶר  יסֹד ָאֶרץ. וְּ לִׂ ם וְּ טַֹע ָשַמיִׂ נְּ יְך לִׂ יתִׂ סִׂ י כִׂ ֵצל ָידִׂ ץ ֲחָדָשה. ֶזהּו ֶשָכתּוב ּובְּ
יֹוָנה. ֶזהּו ֶשָכתּוב  תֹוֶעֶלת ֶעלְּ ן, עֹוֶלה לְּ ן ָהַעיִׂ ָתר מִׂ סְּ ָכאן ֶשָכל ָדָבר ֶשנִׂ מִׂ

ן ָהַעיִׂ  ַכֶסה מִׂ תְּ ָלם ּומִׂ ָלָמה ֶנעְּ יְך. וְּ יתִׂ סִׂ י כִׂ ֵצל ָידִׂ יֹוָנה. ּובְּ יל תֹוֶעֶלת ֶעלְּ בִׂ שְּ ן בִׂ
נּו. מֹו ֶשָאַמ רְּ יסֹד ָאֶרץ, כְּ לִׂ ם וְּ טַֹע ָשַמיִׂ נְּ  ֶזהּו ֶשָכתּוב לִׂ

ֵלאמֹר  י ָאָתה. וְּ יֹון ַעמִׂ צִׂ ֵלאמֹר לְּ ים  -וְּ ֻצָינִׂ ים ַהמְּ ָברִׂ ַהדְּ ים וְּ ָערִׂ אֹוָתם ַהּׁשְּ לְּ
ֵרי ַעמִׂ  -ֵאלּו ַעל ֵאלּו  קְּ י ָאָתה. ַאל תִׂ יֹות ֻשָתף ַעמִׂ הְּ י ָאָתה, לִׂ מִׂ י ֶאָלא עִׂ

מֹו ֶשֶנֱאַמר )תהלים לג(  ם ָוָאֶרץ, כְּ י ָשַמיִׂ יתִׂ י ָעשִׂ בּור ֶשלִׂ י ַבדִׂ י. ָמה ֲאנִׂ מִׂ עִׂ
ם ַנֲעשּו  ַבר ה' ָשַמיִׂ דְּ ים ַבתֹוָרה. -בִׂ לִׂ ַתדְּ שְּ ֵרי אֹוָתם ֶשמִׂ  ַאף ָכְך ַאָתה. ַאשְּ

ָכתּוב )שיר ז( ]בתרגום ללשון הקודש[  ובפרשת ויחי רמ"ג ע"א
גֹו'.  ים וְּ ָשנִׂ ים ַגם יְּ ים ֲחָדשִׂ ָגדִׂ ָתֵחינּו ָכל מְּ ַעל פְּ נּו ֵריַח וְּ ים ָנתְּ ַהדּוָדאִׂ

נּו ֵריַח  ים ָנתְּ מֹו ֶשֶנֱאַמר  -ַהדּוָדאִׂ אּוֵבן, כְּ ]הדודאים[ ֵאלּו אֹוָתם ֶשָמָצא רְּ
ים ַב  ָצא דּוָדאִׂ מְּ ֵרי תֹוָרה ֶאָלא ַעל )בראשית ל( ַויִׂ בְּ שּו דִׂ ַחדְּ תְּ ֹלא הִׂ ָשֶדה, וְּ

גֹו'. ים וְּ תִׂ יָנה ָלעִׂ ֵעי בִׂ ָששָכר יֹודְּ ֵני יִׂ בְּ מֹו ֶשֶנֱאַמר ּומִׂ ָרֵאל, כְּ שְּ יִׂ  ָיָדיו בְּ

ים  ָגדִׂ ָתֵחינּו ָכל מְּ ַעל פְּ ֵחי ָבֵתי  -וְּ תְּ ָתֵחינּו, ַעל פִׂ יֹות ַעל פְּ הְּ מּו לִׂ ֵהם ָגרְּ
יֹו ֵנסִׂ ים כְּ ָשנִׂ ים ַגם יְּ ים. ֲחָדשִׂ ָגדִׂ ָרשֹות, ָכל מְּ דְּ ים  -ת ּוָבֵתי מִׂ ָברִׂ ַכָמה דְּ

ָרֵאל  שְּ ָקֵרב ֶאת יִׂ ֵדיֶהם, לְּ ַגלּו ַעל יְּ תְּ ים ֶשל ַהתֹוָרה ֶשהִׂ יקִׂ ַעתִׂ ים וְּ ֲחָדשִׂ
ָרֵאל. דֹודִׂ  שְּ ָלה. ֶזהּו ֶשָכתּוב ָלַדַעת ַמה ַיֲעֶשה יִׂ ַמעְּ יֶהם ֶשלְּ י ַלֲאבִׂ תִׂ י ָצַפנְּ

יֹוֵדַע  -ָלְך )שיר ז(  ַתֵדל ַבתֹוָרה ָכָראּוי וְּ שְּ י ֶשמִׂ נּו, ֶשָכל מִׂ ָכאן ָלַמדְּ מִׂ
ֵסא  ים ַעד כִׂ ים עֹולִׂ ָברִׂ ים ָכָראּוי, אֹוָתם ַהדְּ ָברִׂ ַחֵדד דְּ ים ּולְּ ָברִׂ ַחֵדש דְּ לְּ

ים ָערִׂ ָרֵאל פֹוַתַחת ָלֶהם שְּ שְּ ֶנֶסת יִׂ ָשָעה  ַהֶמֶלְך, ּוכְּ גֹוֶנֶזת אֹוָתם. ּובְּ וְּ
יָאה  ַגן ֵעֶדן, מֹוצִׂ ים בְּ יקִׂ ם ַהַצדִׂ ַתֲעֵשַע עִׂ שְּ הִׂ ָנס ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא לְּ כְּ ֶשנִׂ
ָשֵמַח. ָאז ַהָקדֹוש ָברּוְך  ַתֵכל ָבֶהם וְּ סְּ ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא מִׂ ָפָניו, וְּ אֹוָתם לְּ

ַעֵטר ַבֲעָטרֹות ֶע  תְּ ים ַגם הּוא מִׂ יָרה. ֶזהּו ֶשָכתּוב ֲחָדשִׂ בִׂ ָשֵמַח ַבגְּ יֹונֹות וְּ לְּ
ים ַבֵסֶפר, ֶזהּו ֶשָכתּוב  תּובִׂ ָבָריו כְּ י ָלְך. ּוֵמאֹוָתּה ָשָעה דְּ תִׂ י ָצַפנְּ ים דֹודִׂ ָשנִׂ יְּ

ָפָניו. ָכרֹון לְּ ָכֵתב ֵסֶפר זִׂ  )מלאכי ג( ַויִׂ

ַתֵד  שְּ י ֶשמִׂ קֹו ֶשל מִׂ ֵרי ֶחלְּ ָריו ַאשְּ ַאשְּ ָריו ָבעֹוָלם ַהֶזה וְּ ל ַבתֹוָרה ָכָראּוי, ַאשְּ
 ָבעֹוָלם ַהָבא.

ועל הנחל יעלה על שפתו "י"ח רק פ ליהו רבאאדר ס ליהואבי דנא ובת
שם כל זה הכתוב על  רשופי " )יחזקאל מז, ב(מזה ומזה כל עץ מאכל

שמחדשין למחדשי תורה  "לחדשיו יבכר"ואומר שם מהו  ברי תורהד
את התורה בכל יום תמיד. לבן שהוא בכור כו' שמחדש ד"ת שהכל 

ו לאביו בכל יום כו'. ובכל מקום   שמחין בו כו' שמחה מתחדש ל
שמחה  ית המדרשובישיבת ב ית הכנסתשמחדשין תורה שבישיבת ב

 מתחדש להקב"ה בכל יום תמיד כו' ע"ש:

 פרק יד ד,| שער . נפש החיים ד

וגם העולמות והבריות כולם הם אז בחדוותא יתירתא ונהירין מזיו 
האור העליון השופע עליהם ממקום שורש עליון של התורה. כמ"ש 

הבריות. וכן אמרה  תאמעלות התורה משמח את המקום משמח  רקבפ
 ."ואהיה שעשועים יום יום"התורה 

ָאַמר , )מלאכי ג( ָאז ובזהר ויקהל רי"ז א ]בתרגום ללשון הקודש[ ָפַתח וְּ
ָפָניו  ָכרֹון לְּ ָכֵתב ֵסֶפר זִׂ ָמע ַויִׂ שְּ ֵשב ה' ַויִׂ יש ֶאל ֵרֵעהּו ַוַיקְּ ֵאי ה' אִׂ רְּ רּו יִׂ בְּ דְּ נִׂ
רּו  בְּ רּו?! ָאז דִׂ בְּ דְּ בֹוֵנן, ָאז נִׂ תְּ הִׂ ָפסּוק ֶזה ֵיש לְּ מֹו. בְּ ֵבי שְּ חֹשְּ ֵאי ה' ּולְּ רְּ יִׂ לְּ

דְּ  יֹות! ַמה ֶזה נִׂ הְּ יְך לִׂ ָכבֹות ָהָיה ָצרִׂ ָכל אֹוָתן ֶמרְּ ָלה מִׂ ַמעְּ רּו לְּ בְּ דְּ רּו? ֶאָלא נִׂ בְּ
ים. דֹושִׂ ָכל אֹוָתם ֲחָילֹות קְּ דֹושֹות וְּ  קְּ

ים  ימִׂ דִׂ ַכָמה ֵהם ֶשַמקְּ ָלה, וְּ ַמעְּ ים לְּ ים עֹולִׂ דֹושִׂ ים קְּ ָברִׂ ּׁשּום ֶשאֹוָתם דְּ מִׂ
ַעטְּ  תְּ ֵני ַהֶמֶלְך ַהָקדֹוש, ּומִׂ פְּ ים אֹוָתם לִׂ לִׂ נֹוטְּ אֹוָתם וְּ ַכָמה ֲעָטרֹות בְּ ים בְּ רִׂ

י ָרָאה ֶאת  יֹון. מִׂ ֵני ַהֶמֶלְך ָהֶעלְּ פְּ לִׂ רּו מִׂ בְּ דְּ ֻכָלם נִׂ ים, וְּ יֹונִׂ אֹורֹות ֶעלְּ
ים,  יעִׂ קִׂ ָכל אֹוָתם רְּ ָבחֹות ֶשעֹולֹות בְּ שְּ י ָרָאה ֶאת ַהתִׂ ָמחֹות? מִׂ ַהשְּ

ים )לפני המלך הקדוש(,  ים ַהָללּו עֹולִׂ ָברִׂ ֶשַהדְּ ַתֵכל כְּ סְּ ַהֶמֶלְך ַהָקדֹוש מִׂ וְּ
ים )על ראשו, והיו עטרה ויורדים  ֵהם עֹולִׂ ַעֵטר ָבֶהם, וְּ תְּ ָבֶהם ּומִׂ
ים ַעל רֹאשֹו  ָּׁשם עֹולִׂ ַתֲעֵשַע ָבֶהם, ּומִׂ שְּ ים ַעל ֵחיקֹו ּומִׂ בִׂ יֹושְּ ויושבים( וְּ

יֶ  ָרה תֹוָרה, )משלי ח( ָוֶאהְּ ַעל ֶזה ָאמְּ ים ֲעָטָרה. וְּ יִׂ הְּ נִׂ ים יֹום יֹום. וְּ ה ַשֲעשּועִׂ
ים  יֹונִׂ ים ֶעלְּ ָברִׂ ָכל ֵעת ֶשדְּ ַמן ּובְּ ָכל זְּ ֶיה, בְּ י, ֶאָלא ָוֶאהְּ יתִׂ ָהיִׂ ֹלא ָכתּוב וְּ

ָפָניו. ים לְּ  עֹולִׂ

ק ומתדבק בה כראוי. הדברים שמחים כנתינתן עוסובכל עת שהאדם 
ַדֵבר ה'מסיני. כמ"ש בזוהר )ר"פ חקת(  ֶאל  ]בתרגום ללשון הקודש[ ַויְּ

י  גֹו'. ַרבִׂ ָּוה ה' ֵלאמֹר וְּ ֶאל ַאֲהרֹן ֵלאמֹר זֹאת ֻחַקת ַהתֹוָרה ֲאֶשר צִׂ מֶֹשה וְּ
ָרֵאל. בֹא  שְּ ֵני יִׂ ֵני בְּ פְּ זֹאת ַהתֹוָרה ֲאֶשר ָשם מֶֹשה לִׂ יֹוֵסי ָפַתח, )דברים ד( וְּ

ים, ֵהם מְּ  יֹונִׂ ים, ֵהם ֶעלְּ דֹושִׂ ֵרי ַהתֹוָרה ֵהם קְּ בְּ ֵאה, דִׂ מֹו ֶשָכתּוב ּורְּ ים, כְּ תּוקִׂ
י  גֹו'. מִׂ ַבש וְּ דְּ ים מִׂ תּוקִׂ ָפז ָרב ּומְּ ָזָהב ּומִׂ ים מִׂ )תהלים יט( ַהֶנֱחָמדִׂ
ַקֵבל ַהתֹוָרה. ֶזהּו  יַני ּומְּ לּו עֹוֵמד ָכל יֹום ַעל ַהר סִׂ אִׂ ַתֵדל ַבתֹוָרה כְּ שְּ ֶשמִׂ

ָע  ֵייָת לְּ הְּ  ם.ֶשָכתּוב )דברים כז( ַהיֹום ַהֶזה נִׂ

י ובפ' אחרי )ח"ג סט, א(  נּו, ָכל מִׂ ]בתרגום ללשון הקודש[ ֶשָלַמדְּ
יַני.  סִׂ ֵבל תֹוָרה מִׂ לּו קִׂ אִׂ ָריו ָבעֹוָלם ַהֶזה, ּוכְּ ֵרי ַהתֹוָרה, ַאשְּ בְּ דִׂ יב לְּ שִׂ ֶשַמקְּ

כִׂ  י ֶשַמרְּ ֵרי תֹוָרה. ּומִׂ בְּ מַֹע דִׂ שְּ יְך לִׂ ָכל ָאָדם ַגם ֵכן ָצרִׂ לּו מִׂ ָניו ַוֲאפִׂ ין ָאזְּ
נֹוֵתן ָכבֹוד ַלתֹוָרה. ָעָליו ָכתּוב, ַהיֹום  דֹו, נֹוֵתן ָכבֹוד ַלֶמֶלְך ַהָקדֹוש וְּ ֶנגְּ כְּ

ָעם ַלה' ֱאֹלֶהיְך. ֵייָת לְּ הְּ  ַהֶזה נִׂ

והטעם שכמו שבעת המעמד המקודש נתדבקו כביכול בדבורו ית'. כן 
וק על ידה גם עתה בכל עת ממש שהאדם עוסק והוגה בה. הוא דב

למשה בסיני ואפילו  רךבדבורו ית' ממש. מחמת שהכל מאמר פיו יתב
מה שתלמיד קטן שואל מרבו כנ"ל פ"ו. וגם עתה בעת שהאדם עוסק 
בה בכל תיבה. אותה התיבה ממש נחצבת אז להבת את מפיו יתב' 
כביכול כמש"ש. ונחשב כאלו עתה מקבלה בסיני מפיו ית"ש. לכן 

 :והיו הדברים שמחים כנתינתן מסיניארז"ל כמה פעמים 

ואז משתלשל ונמשך שפעת אור וברכה ממקור שרשה העליון. על כל 
העולמות. וגס הארץ האירה מכבודה ומתברכת. ומביא הרבה טובה 

 .ושפעת ברכה לעולם

י"ח אמר. כיון שלומד את רק פ סדר אליהו רבא ליהואנא דבי ובת
הוא לבקש רחמים ולהתפלל התורה הרי זה מביא טובה לעולם ויכול 

 לפני הקב"ה ויפקפק את הרקיע ויביא מטר לעולם כו'. 

שישראל עוסקין בתורה ועושי רצון אביהם  מןזל ואמר שם עוד כ
)תהילים פה, יב( ברכה שנאמר לשבשמים הקב"ה בעצמו נפנה אליהם 

ואין השקפה אלא לברכה  "אמת מארץ תצמח וצדק משמים נשקף"
 :"ו'כוברך את עמך  ...השקיפה טו( " )דברים כו,שנאמר 


