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 אהבת שלום המבואר
 ראש השנה

  על דרך העבודה וענינו ראש השנהבסוד הנסירה  
 

 .בהנסירה סוד וענין ,אהזכרון יום האש השנר שנקרא סוד מה

 יצורים'ה ל'כ ובת'ח כן'ש בשבת התפלה בנוסח רשנושפירך דל ע י"בעזה ומרלויש 

 .שכחה יבותתאשי ר בכאן דולההגסת הכנ לנו רמזו ולמה ,ה"שכח יבותתאשי שר

 ואותנח"ו השי"ת ישכח  הז יל ידוע בהשי"תהס"מ רוצה להגביר שכחה 

ל"רז אמרו דהנה והענין
ג

 והיינו ,בעולם שכחה תההי לא אשוןהרם אד חטא לא אלמלא 

כתיב כי
ד

תשכח לא' וכו עמלק לך עשה אשר את זכור 
ה
 הוא מושח ימ עמלק כי ,

                                                           
על דרך העבודה, הפחד  [הדורמיטא]מה י, ענין התרדמהו נסירהה זה: ענין במאמרשיתבארו  עניניםה  א

בעולם, מה היה  שכחה ששורר בראש השנה, למה יום ראש השנה נקרא בתוה"ק 'יום הזכרון', מה ומי גרם

 חטא ופגם אדם הראשון, פגם נחש הקדמוני בחוה, קליפת עמלק פיתויים כוונתם, מצות מחיית עמלק,

 . הגיליון להבנת דברי רבני על בוריו[ המאמר על הנסירה שבסוף ]חשוב ללמוד, כפל הזכור והלא תשכח
 .המאמר, וע"ד העבודה על פי דרכו של רבינו אחריביאור ענין הנסירה להלן עי'   ב

ת כי חטאים גורמים שכחה כמו בלוחו הוא הפשטותולא נמצא מאמר זה מפורש, עי' זוה"ק ח"א קנא א,   ג

 עירובין נד א, ובמדרש שיר השירים.עי' שניות 

 והמכתב הכתב" כאן שכתוב וזהזה לשון ספר כנסת ישראל ]מדרש שמואל[ על מסכת אבות אות קצב: 

 כלומר ]שנבראו בראשית הבריאה בערב שבת ביהש"מ כמבואר באבות ה, ו, ובגמ' פסחים נד א[" והלוחות

 עץ חטא אחר כי, רק לאחר הפגם שפגם אדם הראשון נצרכו לכך[]היינו  הדעת עץ אחר ת"השי ברא אותיות

 החטא קודם כי, וכתב לאותיות צריכים היו ולא, שכחה היה לא החטא וקודם, לעולם שכחה ירדה הדעת

 ובחושן, התורה בכל והלוחות והמכתב הכתב ת"השי ברא החטא אחר תיכף כן על, פה בעל התורה היתה

 האותיות שהיו ותומים אורים זה והמכתב, התורה כתיבת זה הכתב תובשכ זה .ותומים ואורים ואפוד

 לוחות של כתב זה והלוחות, בגמרא ש"עיי מכתב כמו לישראל משיב גדול כהן שהיה האות על נקראים

 הדעת.  עץ אחר רק הכל נצרך זה, אבנים
 יט.-יזדברים כה,   ד

ר , כי אם זוכוההפך לא לשכוח ות את עמלק,למח ענין הזכירה ו כוונת התוה"ק בכפל האזהרה,וקשה מה  ה

 שוכח. נוהוא אי



 ב
 

הקדמוני הנחש מ''הס
ו
דושיםהקים פרבס כתבושו וכמ ,

הנחשלים כל בך ויזנב ז
ח
 שהפריד ,

לים נחש ה ,הנחשלים והיינו ,נחש תיבת ביניהם והכניס מילה אותיות בין
ט
 חתך והוא ,

מעלה כלפי וזרק מילות
י
קודש הברית פגמי כל באין וממנו ,

יא
 בא הברית פגם יל ידוע ,

ל"ר תברךיבהשם  שכחה
יב
ק"בזוה וכמבואר ,

יג
סוקפ על 

יד
 לא ןכל ע ירכו בכף ויגע 

יצר  הוא ותמן הון,דמארי מפולחנא י נשאלבנ דמנשי ,הנשה גיד את ישראל בני יאכלו

['ב ע"ק וישלח' פ] ש״עיי' וכו רביע ערה
טו
תשכח לא תובשכ ומה .

טז
ח ימ עמלק כי ,

ה''בהקב ישראל אצל ו''ח שכחה נתבחי להתגבר רוצה מוש
יז
 מתעורר למעלה גם שאז ,

                                                           
 עי' ב"ב טז א, פרקי דר' אליעזר פי"ג, שערי אורה שער ט, ועי' בסו"ס שערי קדושה מאמר סוד הנחש.  ו

, ששם שורש החטאים, ואפשר אדם הראשוןב להתבונן היטב בפיתויו של הנחש הקדמוני אנו וצריכים

 פי אזהרת התורה למחותו ולהשמידו כן אפשר להבין שורש הפיתוי והחטא.ללמוד את ענין הפיתוי על 
 ., רבינו אפרים עה"תמגלה עמוקות ואתחנן אופן קמעי' תרגום יונתן ופירוש יונתן שם,   ז

 שם.  ח

ל ע ,בחינת נחש בחינת עמלקבבחינת המילה המורה על ענייני קדושה שפגם בקדושת האדם והכניס בו ט 

 הו הנחשלי"ם בתוך אותיות מילה הכניס אותיות נחש.ם, וזפגמיהי יד
 ., הובא ברש"י שםתנחומא כי תצא י  י

והפריד  הלעיג ופגם בקדושתם של ישראל,ו, היינו שזלזל זרק מילות כלפי מעלההביאור הפשוט במה ש

 .לים נחשה  -מילה  בחינתמונהיה  העמלק בחינת הנחש, קדושה והכניס את עצמו הס"ם –בתיבת מילה 
 עי' גם בדברי רבינו פר' וישלח, פר' מקץ, ובתורת חיים פר' זכור.  יא

דענין הברית הוא חיבור האדם עם רוחניות, ד'שומר הברית' הוא מי שאינו מקושר לתאות עוה"ז   יב

]ואין ולחומריות יתר על המידה, אך ע"י פגם הברית שמתקשר לגשמיות וחומריות, נעשה שכחה בהשי"ת 

גמרי מאמונתו ח"ו, עד שגורם לו לחטא ועוון רח"ל, אלא אף שאינו עובר על ההלכה כלל, מ"מ עיקר הפירוש ששוכח ל

 .שייכותו ומרכז חייו הוא העוה"ז, והשי"ת הוא אצלו כדבר רחוק ונשכח[
 .במוסגר ח"א קע ב  יג

 ., והפגם דויגע בכף יריכו, נעשה ע"י שרו של עשיו הוא הס"מ שנאבק עם יעקבגל ,בראשית לב יד

גיד ]היינו הפך  דמאריהון מפולחנא לבני נשא גיד דמנשיעל פי דרכו של רבינו:  תרגום לשון הזוה"ק  טו

ושם במקום הגיד שוכן ורובץ  רביע יצר הרע הוא ותמן ,הקדושה[ משכח את בני האדם מעבודת קונם

 היצר הרע.

לכאורה נשכח למחותו כפל שלא ה, אבל מובן זכירת המחייה בשלמא לזכור ,מה האזהרה הכפולה טז 

 מיותר.
רבינו מבאר דהלא תשכח אינו ציווי להאדם, אלא שע"י שהאדם יקיים זכירת ומחיית עמלק, ממילא   יז

של עמלק הס"מ והנחש הקדמוני,  מטרתוו ו עיקר כוונתושזה ,בהקב"ה שוב לא יהיה אצלו בבחינת שכחה

ה כבר כתוב בתחילת הפרשה זכור, רק אל תשכח מהרבוש"ע, והכוונה ב'לא תשכח' אינו כפשוטו לא לשכוח למחותו, כי ז]

 .[הוא להשכיח את הרבוש"ע על ידי פגמים בקדושה, ובא האזהרה לא לשכוח את הרבוש"ע עמלק שהרי כוונת



 ג
 

כנגדן שכחה נתבחי ו''ח
יח
 ומלשון ,ברית פגם טומאת קרי מלשון ,בדרך רךק אשר ,

ל"כנ מזה בא זה כי תברך,יבהשם  שכחה נתבחי קרירות
יט

 תברךים הש הזהירנו ןכל ע, 

תשכח אל רכוז
כ
. 

 אדם הראשון בחטאו הכניס בחינת שכחה עד סוף כל הדורות

הקדמוני נחש לעצת ששמע אשוןראדם ה והנה
כא

 שבא יל ידע בחוה זוהמא שהטיל 

עליה
כב
חויא נתבחי ונעשית ,

כג
ל"ר ברית בפגם חטא שנים ל"וק ,

כד
 שכחה גרם ןכל וע ,

                                                           
, ואם ח"ו שוכחים מהרבוש"ע, ממרום כנגד ועלי בעולם הזה, כן נשפע עושה אדםמה ש –בבחינת ה' צלך  יח

 ח ממנו כביכול, בבחינת הסתרת פנים.נגרם שח"ו הרבוש"ע ישכ

]ענין ה' צלך מיסוד תורתו של אור שבעת הימים הבעש"ט הק', עי' בעש"ט על התורה פר' קדושים אות 

 [.)וכדברים אלו ממש כתוב בנפש החיים שער א' פרק ז'(כג -כא
פגמי ברי"ק דהיינו  ,כנ"לו 'קרי' פגמים המרומזים בתיבת אשר 'קרך', א. מלשוןב'  הענין, שיש ביאור  יט

ירות' ושכחה, כי אדם אשר אינו מתלהב מדבר כלשהו קרמלשון ' ., בי בחינת הנחש והעמלקעל ידשבא 

מתקרר ונשכח מלוח לבו, וזה הכוונה 'זה בא מזה' וכמו שנתבאר בריש המאמר, שהפוגם בקדושתו שוכח 

חה ]וכן הוא גם להפך שהשוכח מהקב"ה וזה אשר קרך ב' פירושים, על ידי פגם קרי נעשה קרירות ושכ

 מהקב"ה פוגם בקדושתו בסוד ויאמרו כי אין אלקי בקרבי ומצאוני הרעות האלה[.
נראה מדברי רבינו הכוונה, זכור אל תשכח, לא ללכת אחר עצתו ומזימתו של הנחש העמלק, הרוצה   כ

 להשכיח את הקב"ה מליבנו, ובא האזהרה 'לא תשכח' לא לשכוח את הקב"ה. 

 א': סיכום

נחש הקדמוני שהחטיא את אדם הראשון הוא 'עמלק', ומטרתו לפגום בקדושת ישראל כדי שישכחו 

, בא האזהרה לזכור למחותו בב' עימם בבחינת שכחההקב"ה  יתנהגישראל מאביהם שבשמים, ועל ידי 

ש רחוק ששניהם ענין אחד להם והוא שכחת השי"ת שמרגי ,עניני אשר 'קרך' א. פגמי קדושה, ב. קרירות

 לא תשכח את הקב"ה. ומנוכר מאלקות, ועל ידי מחיית עמלק
 בראשית ג, ו.  כא

 שבת קמו א עיי"ש ברש"י, ע"ז כב ב.  כב

רבינו מבאר שחוה נקראה כן מלשון חויא שהיא תרגום של נחש, שאחר הפגם שפגם בה הנחש ובא   כג

  עליה נעשית בחינת חויא, כי הטיל בה זוהמא.

 שם האדם ויקראעגלי צדק אות ח'. נעתיק לשון הקדמת ספר תורת חכם, וז"ל: ב, מעי' זוה"ק ח"ב קצג 

 אחרי זה שם לה וקרא זוהמא בה הטיל הנחש כי, חויא מלשון חוה, חי כל אם היתה היא כי חוה אשתו

 ."אמי יחמתני ובחטא" שנאמר וכמו החוטאים כל אם היתה שהיא הבאים לדורות, החטא

שחוה נגד  ,הנחש זוהמא בחוה, גרם שלא נבנית פרצופה ]פרצוף המלכותיתבאר שבזה שהטיל  להלן

 פרצוף נוקביה דזעיר אנפין[ כראוי, וזהו מסוד הנסירה.
 עירובין יח ב. כד



 ד
 

הדורות כל סוף עד בעולם
כה
ישראל נשמות אלף רת" מכל כלול ההי הוא כי ,

כו
ה וז, 

שכחה כלל תההי לא אשוןהרם אד חטא לא אלמלא ירושפ
כז
. 

 גשמיותגם בעת התעסקותו בש , זוכהבהתלהבותשמשתדל בעניני קדושה לעסוק בהם על ידי 
 יזכור גם אותנו בדבר ישועה ורחמיםממילא ו ,יהיה בזכירה להקב"ה

רגם שת כמו ,חטא מלשון חוב כי ,יצורים'ה ל'כ ובת'ח כן'ש התפלה בנוסח כתובשוזהו 

ונקלוסא
כח

 הכלול המקור להיותו היצורים כל נקרא אשוןהרם ואד ,חובו חטאו על 

 להלל להודות הזל ע והתיקון .ל"כנ שכחה יבותתאשי ר נמשך חטאו יל ידוע ,מכולם

'וכו
כט
 תברךים בהש צמועת א ויזכיר' וכו להודות בהתלהבות בזה שיתמיד יל ידוע ,

באמת
ל
 לא ןכם ג ההזלם עו ועניני הגוף צרכי התחתונים בדברים שאפילו יזכה ואז ,

                                                           
'סוף כל הדורות' אין כונת רבינו שגרם שכחה לנצח, אלא עד סוף כל הדורות כפשוטו, שהדורות כולם   כה

 .ת"ל יעביר ה' רוח הטומאה מן הארץאבל לעכלולים באדם וכמו שמבאר אח"כ, 
, וכל הנשמות היינו הת"ר אלף נשמות היו כלולים בו, תוללכ ת אדם הראשון היתה נשמהנשמכי   כו

 ובחטאו גרם פגם בכולם.

 ב"כ פרק (ח שער) הפרדס לשון וזהנעתיק לשון השל"ה הק' )עשרה מאמרות מאמר ב אות מז( וז"ל: 

 מששים כלולה היתה האצילה, כפיו יציר נשמת הוא ברוך הקדוש שהאציל בעת: והנהגה מהות משער

 תיקון יקו"זת) התקונים בספר יוחאי בן שמעון רבי פירש וכן, רבוא מששים פחות דור שאין, נשמות רבוא

, ומתרבים הולכים האנשים שהיו עוד כל, רבוא ששים מאותן כלולה נשמתו בהיות והנה .(א קיב דף סט

 הבאים לכל המיתה קנס הטעם וזהו, דבר חסרה שלו נשמה אין ולעולם, הםב מתפשטת נשמתו היתה

 .הנשמות בכל ומצטרף הולך והוא, ההוא במעשה חטאו כולם כי, אחריו
 כי בחטאו שהלך אחר הס"מ עמלק הנחש הקדמוני וגרם שכחה בהקב"ה, בזה גרם שכחה לכל העולם.  כז

 סיכום ב':

גרם בחטאו שכחה ע"כ  ,ברי"קעניני יל זוהמא בחוה, ופגם בפגם אדם הראשון ששמע לפיתוי הנחש שהט

 .נשמת אדה"ר כוללת כל בני האדםכי  ,לכל העולם עד סוף כל הדורות
 ויקרא כד טו.  כח

כמבואר שם בהמשך שכן חובת כל היצורים לפניך ה' אלקינו ואלקי אבותינו להודות ולהלל וכו',   כט

הראשון שהפגם הוא בחינת שכחה, התיקון הוא להודות  אדם –כל היצורים  ,חוב –שהתיקון על חטא 

 ולהלל.
וככל , שנזכר בשבחו וחסדו של מקום. זכירה לידי מביא מעומק הלב בהתלהבות הודאההתמדת ה  ל

שיתמיד האדם לשנן לעצמו שוב ושוב ולהתבונן בעומק הפנימי של הבריאה שהוא הבורא ית"ש, ממילא 

 .יתוקן בזה חטא אדה"ר



 ה
 

ישכח
לא
 התפלה היינו ,'וכו להודות בכח ורגע עת בכל תברךים בהש מקושר הויהי ,

התלהבותב והתורה
לב
 כללותינו לפניו ויזכר ,בנו ישכח לא תברךיהשם  גם זה יל ידוע ,

טוב בזכרון
לג
. 

 כשיש עליות גדולות למלכות יש ח"ו חשש כביכול שמא ישכח בנו השי"ת

בכוונת איתא והנה
לד

זעיר -] א"ז ,'וכו יפן הוא ממקומו על ,שבת דמוסף כתר בקדושת 

ו''וא םוממק למעלה עולה אנפין[
לה
הוא ונקרא בכתר ועולה ,

לו
 משם בכתר שעלה כיון ,

                                                           
ואף בעת התעסקותו , השי"תבכל חייו יהיו בבחינת זכירה אלא ב"ה  יזכור הבורא בשעת שירהלא רק   לא

יחיה בבהירות ובזכרון ברור, שהכל הוא רצון ה', ושלית  ,בענינים גשמיים כאכילה הבאת פרנסה וכיוצ"ב

ו שמאיר אתר פנוי מיניה, דהרי אדה"ר קודם החטא היה במדריגה שהאור האלוקי האיר אצלו בגשמיות כמ

אמנם אחר שמתקנים החטא והפגם על ידי להודות  ברוחניות, אלא דאחר החטאנפל לבחינת שכחה,

 בדברי העולם הזה. ובהרגשה אלקות אף ולהלל ונזכרים בהבורא, אף נשפעים אנו בזכירה
 .[יהיה על פי התוה"ק ו במשך היום כולושהתורה והתפילה בהתלהבות מביא שכל היום וכל ההתנהגות]  לב

 סיכום ג':  לג

ש'כן ח'ובת כ'ל ה'יצורים, חטא אדה"ר גרם שכחה כי שכח בהוי"ה ב"ה, והתיקון ראשי תיבות שכח"ה 

שאנו מתקנים חטא זה ]כי חטאו פוגם בנו, מכיון שאנו חלקו על ידי כללות הנשמות[ הוא על ידי להודות 

"ר, ועל ידי הזכירה בהבורא ב"ה ולהלל בהתלהבות, וגורם שכל היום יהיה בזכירה, כי יתוקן פגם אדה

 ר אף אותנו לטוב.   ויזכ
 ., סידור האר"י ר' שבתיפרי עץ חיים שער השבת פרק כשער מאמרי רשב"י ה ב,   לד

 וזהו ,למעלה ועולה ,'ו מקום שהוא כ"ג לכוין צריך ברחמיו, יפן הוא ממקומו ובאמרווז"ל הפרע"ח שם: 

 מתפללין ואנו ,אמא בכתר ונוקבא ,אבא בכתר א"ז והם ,תהע א"דז ממקום דהיינו ,'ו ממקום ממקומו

 כתר דהיינו גמורים הרחמים במקום הוא כי וגם ,ברחמיו יפן וזהו ,משם ישכחנו שלא למעלה שהם שכיון

ממקומו, ז"א עולה למעלה ממקומו ממקום ו' . וז"ל סידור האר"י ר' שבתי: לעמו ברחמיו אומרים לכן ,אבא

  כתר ומשם יפן אלינו לרחם שלא ישכחנו ושם הוא ברחמים גמורים בכתר.והוא נק' הוא ועלה ב
הזעיר אנפין[ היא במקום האות ו' -דבדרך כלל בחינת הז"א ]אותיות ממקום ו',  מוהכוונה בזה, ממקו  לה

שבשם הוי"ה, אך בעת קדושת כתר בשבת, יש לה עליה עד לבחינת הכתר שהיא במקום קוצו של יו"ד 

 .דיתבארשבשם הוי"ה, וכ
ששם הכל נסתר, כן מפורש בשערי  פלא עליון, בחינת לשון נסתרמידת ה'כתר' נקרא 'הוא' שמרמז ל  לו

 כי דע מבאר, והנני 'הוא', רמז בדרך הרבה במקומות בתורה נקראת הזאת והספירהאורה שער י' וז"ל: 

 על ולא האוזן שמיעת ידי על אם כי דבר, בה להתבונן שיכול מי אין ונעלמת, נסתרת הכתר ספירת בהיות

 והוא דרכה הבין אלקים שמעה שמענו באזנינו אמרו ומות אבדון (ח"כ איוב) שאמר מה כדמיון ,ידיעה ידי

]עיי"ש  הפנים לנוכח עומד שאינו כמי ,'הוא' בלשון בתורה נקראת התעלמותה רוב ולפי, מקומה את ידע

 באריכות, ועי' זוה"ק ח"ג קעח ב[.



 ו
 

דכתר גמורים ברחמים אלינו יפן
לז

 של לאביו כשיש שלמרך דל ע והוא י"ש.עי אן,כד ע 

 שבת ובמוסף ,בבנו לשכוח וח" יוכל והנשיאות יההעלי מחמת אז ,גדולה ייהעל אחד

 ןכם ג נתעלית שכינתנו מלכות וגם ,כתר עד תברךים להש כביכול גדולה יהעלי שיש

מאד
לח
'וכו עולם מלא כבודו אומרים אנושו כמ ,

לט
חכמה בינה -] ד"חב סוד ,ה"אי ,

מדעת[
בכוונות כתובשו כמ 

מא
 אלינו יפן א"הו דייקא ממקומו מאד מבקשים ןכל ע ,

ברחמים
מב
 ו"שח מאד אז מפחדין אנו כי ,הגדולה יההעלי מצד ו"ח בנו לשכוח שלא ,

שבשמים באבינו אז מאד לאחוז אנו צריכין לכן ,בנו ישכח לא
מג
. 

                                                           

וכתר היא הספירה העליונה היותר קרובה לאור אין סוף ב"ה,  עיר אנפין[ היא עד לכתר,ז-עליית הז"א ] לז 

אין שום דריסת הרגל לחיצונים ולקליפות, שם הוא בחינת כולו  ההואבמקום  ,לא יגורך רע ועליה נאמר

 טוב ללא שום תערובת של רע, ורחמים גמורים ופשוטים.
 מקום גבוה מקום הכתר, ממקומו ממקום ו' עולה עד ל'הוא',עד כאן ביאר רבינו ענין עליית הז"א ל  לח

 ]שהיא נוק' דז"א[ עד למוחין היינו חב"ד ]חכמה בינה ודעת[. עליית המלכותעכשיו בא רבינו לבאר ענין 
שם בפרע"ח ובסידור ר' שבתי וכ"ה בשעה"כ דרושי השבת ענין מוסף של שבת מבואר שכבודו   לט

זעיר אנפין[ היינו נוק' דז"א ]בחינת המלכות הנקרא נוק' דז"א[ עלתה -הז"א ] נוטריקון כבוד ו', שכבודו של

 .הנרמז ב'מלא עולם'מעלות רמות להשפיע לעולם הזה 

 ,'ו כבוד ,א"ז של כבוד נקרא הנוקבא כי לכוין צריך עולם מלא כבודו ובאמרךנעתיק לשון הפרע"ח שם:  מ 

ועי' עוד בשעה"כ שם סידור האר"י . ז"עה דהיינו עולםה מלא וזה ,להו להשפיע שפע לקבל למעלה ועלתה

 ר' שבתי ור' אשר.

חכמה בינה ודעת, כי האל"ף של אי"ה  -וביאור דברי רבינו מבואר שם שאי"ה נתחלק לג' המוחין חב"ד 

רומז לקו האמצעי שבו נמצא כתר מלמעלה ]אל"ף אותיות פל"א לרמז למידת הכתר הנעלם ונקרא פל"א 

חכמה חסד -חח"נ ]נם ג' קוין קו ימין קו שמאל וקו האמצעי הממזג, קו ימין הם הספירות הק' עליון[, כי יש

 [דעת תפארת יסוד ומלכות], קו האמצעי נקראים דת"י המל"ך [בינה גבורה הוד-בג"ה ], קו שמאל [נצח

ימנו שלמעלה ה ,והכתר מעל גביהם. נמצא שאות אל"ף של אי"ה רומז לקו האמצעי בחינת הדעת הממזג

לכן נקרא אל"ף בחינת פל"א עליון, ואותיות י' ה' שבתיבת אי"ה רומזים לחכמה ובינה,  ,מידת הכתר

וכמבואר בתיקו"ז )בהקדמה ו ב( שאות י' שבשם הוי"ה רומז לחכמה, אות ה' ראשונה שבשם הוי"ה רומז 

 שבשם הוי"ה רומז למלכות.ו' קצוות חג"ת נה"י[, אות ה' אחרונה -לבינה, אות ו' שבשם הוי"ה רומז לו"ק ]

 נמצא אי"ה רומז לחב"ד, אל"ף רומז לדעת קו האמצעי, י' ה' רומזים לחכמה ובינה.  
 .שם  מא

, ששם רחמים מידת הכתר פלא עליון משמעו למעלה למעלה, דהיינו ממקום שלו לבדו,ממקומו   מב

 פשוטים וגמורים.
ת, פועל שלא ישכח בנו הבורא ב"ה על אף זה שאנו אוחזים בחזקה באבינו שבשמים אז בעת העליוב מג

 ההתנשאות והעליות.

 



 ז
 

 הפירוד והנסירה בין ראש השנה לשמיני עצרת בבחינת ירידה לצורך עלייה

 ונתכסת נתעלית שהמלכות שנה,האש ר דושהק הדין ביום ממילא מובן ומעתה

למעלה
מד
בסוד ,

מה
חגינו ליום בכסא 

מו
ק"בזוה תובשכו כמ ,

מז
 רם כסא על יושב הוהקב" ,

ונשא
מח
 הדינים גודל יל ידע שלוםוס ח נוישכח שלא עלינו רבה אימה בודאי ,

והעליות
מט
קשיא דינא נתבחי שנההאש דר א' ביום ובפרט ,

נ
 צריכין מאד מאד ןכל ע .

ובתשובה ושאגין ורעמין ויחודים  ,'וכו ולהלל להודות נתבחי בעבודה אז להתאמץ אנו

קדושים לעורר הזכרון
נא

ישכחנו שלא לטובהשל קודשא בריך היא ושכינתיה בנו  
נב
,  

                                                                                                                                                                                                   
 סיכום ד':

בתפילת כתר דשבת אז נעשה עליית העולמות, הז"א ]הזעיר אנפין[ עולה עד כתר, המלכות נוק' דז"א 

]נוקבא דזעיר אנפין[ עולה עד למוחין חב"ד, ולכן יש חשש ח"ו שישכח בנו הקב"ה, לכן מבקשים 'ממקומו' 

 בוה והעליות, 'הוא' ממקום הכתר, 'יפן אלינו ברחמים' גמורים. מהמקום הג

 עי' פרי עץ חיים שער תפילות ראש השנה פרק א.  מד

 .ד ,תהלים פא  מה

רז"ל )ראש השנה ח א( דרשו פסוק זה על יום ראש השנה, איזהו חג שהחודש מתכסה בו הוי אומר זה   מו

מחמת גודל העליות,  משם הלראות פשראי לייה עד שאוע 'כיסוי'בכסה מלשון  הענין, ביאורראש השנה, ו

 ]בפסוק כתיב בכסה עם ה'[.
  .ק בצח ב, ח"ג   מז

, מעל הנישאים 'ונישא'גבוה מאוד  'רם' –לשון התכסות  'כסא'המלך' היינו מידת המלכות, היושב על '  מח

 לרמז על גודל העליות שיש למלכות.
 עליותה ב. מגודל ,השורים ביום זה דיניםה אנפין א. מגודלב' מבואר כאן בדברי רבינו החשש והפחד ב  מט

 .]ולכאו' קשורים זב"ז[ שהמלכות נתעלית ומתכסית בראש השנה
הענין שביום א' דינא קשיא מבאר האריז"ל בשער הכוונות )דרוש ב דראש השנה( ו זוה"ק ח"ג רלא ב.  נ

 .די החסדים רק פנימיות העולמותשאז מתחיל הנסירה, ועדיין לא נתבסמו חיצוניות העולמות על י
וזה ענין יחוד של זכירה שצוה האריז"ל לכוין בקדושת מוסף באי"ה  מגיההמר א מהמו"ל בדפו"ר: הגה  נא

 .לכוין היחוד הנורא שאז העליות ביותר ומובן למבין ,בר"ה ויו"כ

בינו האריז"ל מבואר בדברי רבינו פר' שלח ]ד"ה א"י שלח[ והארכנו שם במקומו בשם רהכוונה בזה 

[ ענין פי"ז חלק ב ועי' פרע"ח שער יוהכ"פ פ"ב, ובמבוא השערים שער גבסידורים בכתר דר"ה ויוה"כ, ]

'יחוד הזכירה' סגולה ויחודים בעניין הזכירה, ומבאר הרב המגיה שלדברי רבינו בענין יום הזכרון, יתבאר 

ד הזכירה מגודל העליות שיש אז, וצריך היטב שצוה האריז"ל לכוין בכתר דראש השנה ויוהכ"פ ענין וסו

 .מאוד להיאחז באבינו שבשמים לזכרו
זעיר אנפין[ בחינת תפארת המרמז לאדם הראשון, ושכינתיה הכוונה נוק' -כי קודשא בריך הכוונה לז"א ]  נב

דז"א ]נוקביה דזעיר אנפין[ בחינת מלכות המרמז לחוה, שזהו התיקונים שמוטל עלינו לעשות ביום ראש 

 נשפעים בכ"ט.אנו שנה, לנסור את אדם מחוה ולהעמידם כב' פרצופים ולייחדם פב"פ, ועל ידי הזכירה ה



 ח
 

הנסירה ענין מתחיל שאז טובפר
נג
 כשרוצין אוהבים שני של,מרך דעל  להבין ויש .

 ופירוד התרחקות מקודם השיהי צריכין אז ,גדול והתחברות שהחד אהבה ביניהם לעורר

תענוג אינו תמידי תענוג כי ,קצת
נד
 חדשה ושמחה תענוג אזי כשנתקרבו ךכר ואח ,

 עם בניו וישראל כינתיהשיא והריך בדשא קו בין כביכול הנוראים בימים וכן .ביניהם

נסירה נתבחי ,קדוש
נה
 למקום העליו הסתלקות מחמת בהתרחקות ,קצת פירוד נתבחי ,

מאד הגבו
נו
 בשמיני הקדוש היחוד הכשיהי ביניהם ואחדות בותרהתק יותרה שיהי כדי ,

נפלא חדש ותענוג ושמחה באהבה עצרת
נז
 כתובשו כמ טעום בתולה טעם מלכא נתבחי ,

ק"בזוה
נח
 וזה רת,עציני שמ עד שנההאש ר שמן קצת הפירוד נתבבחי תלוי והדבר .

עליה לצורך ירידה נתבחי
נט
. 

 והתרדמה, והעצה לכך שאגות ורעמים בתשובה ותפילה הדורמיטא

ממדריגתו ליפול אז נקל [,ההתקרבות לתכלית שהוא הגם] הפירוד בעת אז אמנם
ס
ל ע ,

 ותפלה בתשובה ,הפסקה שום בלי רךתבים בהש צמועת א מאד לאחוז אז צריכין ןכ

                                                           
 אז מתחיל הנסירה. ביום א' דייקאהכוונה   נג

בדברי רבינו ר"פ תולדות, בעש"ט הק' עה"ת פר' נח אות י, מגיד דבריו ליעקב )לקו"א( אות קעה, עי'  נד

 , מאור עינים פר' כי תשא ד"ה ויתן, קדושת לוי פר' תצוה ד"ה ויקחו.תולדות יעקב יוסף פר' תזריע אות ב
 עי' במילואים, ולעיל הערה נב. ביאור בפנימיותה  נה

תרדמה, שאז מסתלקים המוחין למעלה בעליית העולמות, ואז יש  –זה נקרא בפי המקובלים דורמיטא   נו

 בסופו. יושר דברי אמתענין הפירוד, עי' 
 סד א, ח"ג רנו ב, שעה"כ דרושי סוכות דרוש ט.עי' זוה"ק ח"א   נז

, על ידי הנסירה כבתולה, חדש , יש לה טעםמלכות – בחינת מלכא , הכוונה בזה מלכא טעים,ח"ג רנח ב  נח

 .כנסת ישראל( -כביכול יש טעם חדש במלכות  –)לבחינת הכתר שאז יש ענין של התחדשות אהבה, 
א רק ענין של קירוב, וכפי שביאר ימטרתו ה ,המוחין למעלה ענין ההתרחקות והסתלקות דכל, ביאור  נט

וצריכים להתרחק קצת שהקירוב יהיה ביתר שאת ועוז, ולכן הוי  ,תענוג תמידי אינו תענוגדרבינו הענין 

 ירידה שאמנם מטרתו הוא לצורך העליה.

 סיכום ה':

והכיסויים, לכן יש אז להיאחז  בראש השנה יש חשש גדול שישכח בנו כביכול הבורא ב"ה ע"י גודל העליות

מאד באבינו שבשמים ע"י שאגין ורעמין, ובפרט שאז נעשה ענין הנסירה שיש ענין של ריחוק, ויש תוקף 

דינא קשיא, אע"פ שמטרתו קירוב אעפ"כ בשעת הפירוד יש חשש להישאר בפרודא, לכן צריך  –הדינים 

 .שאגין ורעמין נאחזין בכוח וחוזק בהבורא ב"ה , וע"י פעולות גדולות כמומאוד להיאחז באבינו שבשמים
סיבת החשש לנפילה מהמדריגות בשעת התרדמה והדורמיטא הוא, מכיון שנסתלקו המוחין והאורות   ס

 למעלה יש חשש גדול שלא יחזרו כהוגן, ומחמת גודל הריחוק שנתרחקו יש חשש שלא יהיה קירוב כראוי.



 ט
 

לטוב אותנו שיזכור תברךים הש לעורר ',וכו
סא
נתבבחי ,

סב
 עיקר שזה ,תישן למה עורה 

למשכילים שופר כוונת
סג
ייםחץ ערי בפ כמבואר ודורמיטא מתרדימה לעורר ,

סד
 נתובחי ,

והדורמיטא השינה נתבחי הוא שכחה
סה
נוקבא נתובחי ,

סו
 ותשובתנו תפלתנו על ידי .

לטובה להזכר השינה מן כביכול מעוררין אנו האש השנבר ורעמין יןושאג
סז
. 

 ע"י הזכרון בימים הקדושים זוכים לקישוט ויופי וחיבה יתירה בשמיני עצרת

דנוקבא לעלמא דדכורא מעלמא נסירה ודס וזהו
סח
כירהז חינתב הוא דכר כי ,

סט
ל וע ,

 מנסרין אנו תשרי חודשב עושין שאנו ותשובה ותפלה ותורה שבלולב מינים' ד שופר ייד

                                                           

ודל הפחד העליות והתרדמה המורה עניין שכחה, צריכים לאחוז כי היות ונקל אז ליפול ממדריגות מג סא 

מאוד באבינו שבשמים, ובזה יעשה ענין הזכירה ענין של קירוב הפך התרדמה והשכחה, ולכן בהיותו קרוב 

 אלינו ניזכר בזכרון טוב לפניו. 

 .כד ,תהלים מד סב 

ם ", והרמב'אלקיהם של אלו ישן'חינת שלא יהיה ב, של מעלה כביכול לעורר התרדמה שופרהכוונת  סג 

 פ"אע , וז"ל:"דבפ"ג מהל' תשובה ה ומק פשט דבריובמתק לשונו וברוח ה' אשר דיבר בו רמז לזה בע

 הקיצו ונרדמים משנתכם ישינים עורו כלומר בו יש רמז הכתוב, גזירת השנה בראש שופר שתקיעת

 הזמן בהבלי האמת את השוכחים אלו בוראכם. וזכרו בתשובה וחזרו במעשיכם וחפשו מתרדמתכם

 ויעזוב ומעלליכם, כםדרכי והטיבו נפשותיכם הביטו יציל, ולא יועיל לא אשר וריק, בהבל שנתם כל ושוגים

ח שכתב -' שעה"כ דרושי ראש השנה דרושים זועי טובה. לא אשר ומחשבתו הרעה דרכו מכם אחד כל

 שהתקיעות שאנו תוקעין בשופר מעורר את בחינת התרדמה והדורמיטא בהחזרת המוחין.
 שער ראש השנה פרק ב. סד

 סביבותיו.שוכח משישן הכמו  סה

 דוכרא בחינת הזכירה, והנוקבא נקראת תש כחה, בחינת תשכ"ח.כי הנוקבא היא הפך בחינת ה  סו

 סיכום ו':  סז

, לכן צריכים ותגמדריפול מבחינת הנסירה והתרדמה הם בחינת פירוד לצורך קירוב, ויש חשש שח"ו 

להיאחז מאוד באבינו שבשמים לעורר כביכול השכינה הק' מהשינה והשכחה, על ידי השופר ותשובה 

 ורעמים.תפילה בשאגין 
כפי שכבר נתבאר שעיקר הנסירה היה בין הדוכרא היינו הו' קצוות בחינת הזעיר אנפין המרמז לבחינת   סח

נוקביה דזעיר אנפין[ המרמז -אדם הראשון, לנסרו מהנוקבא היינו מידת המלכות בחינת נוק' דז"א ]

יינו כנ"ל, לנסר הזכרון לבחינת חוה, ורבינו מבאר עתה שהענין לנסר מעולם הדוכרא לעולם הנוקבא ה

 מהשכחה על ידי תורה תפילה ותשובה בשאגין ורעמים.
 אונקלוס בראשית א, כז. םותרגעי'   סט



 י
 

שכינתו באהבת צמועת א מזכיר תברךים שהש ,שכחהנת הלבחי הזכרון מעולם
ע
 עד ,

 וחיבה באהבה פנים בפנים[-] פ"פב יחוד ונעשה הזכרון כל נתעורר רתעציני שבשמ

חדשה
עא
נתבבחי ,

עב
האדם אל ויביאה 

עג
לקמך אתינא ברא במאי חזי אומרת ושכינה ,

עד
, 

רתעציני בשמ היחוד יופי קישוט הז יל ידע ונעשה
עה
. 

 על ידי תשובה בשאגין מגבירים כח למלכות

בלק רשתבפ הינוקא דברי ודס וזה
עו

סוקפ 
עז

 ראתנק שהשכינה ,ו''דבר עושי כח גבורי 

כידוע דבר
עח
 זכאי ,ח''כ גבורי שבאין עד ,קטנה נקודה נתבחי גרמה אזעירת להיובתח ,

ש"ע שלם בפרצוף השכינה היינו ,דברו עושין ,שלהם ורעמין שאגין יל ידע ,קשוט
עט

 
פ
. 

                                                           
ועל ידי הזכירה בהקב"ה  ,יהאהבה שיש להקב"ה בנו, בבחינת ימינו תחבקנ מעוררין את המצוות ולכי א  ע

 בזכרון טוב. זכר בנוילהמעוררין את הקב"ה 
ז, ביאור הענין שאחרי הנסירה וההתרחקות שמטרתו בעצם הוא הקירוב, ובונים את עי' לעיל הערה נ  עא

 המלכות שתוכל להתייחד עם הז"א בשמע"צ בבחינת פנים בפנים וזהו חיבה חדשה.
 .בראשית ב, כב  עב
היינו הצד, כמבואר במילואים שהכוונה לצד הנוק' דז"א היינו המלכות, על ידי העבודה הנשגבה הצלע  עג

 י תשרי, בונים פרצופה שתוכל להיות בקומתה המלאה ויחוד פב"פ.של ימ
, כי כבר כתבנו לפני מלך מלכי המלכים – קמךלאתינא  ,היינו ז"א - מה ברא הכוונה בזה,זוה"ק ח"ג יג א.   עד

ו' קצוות( חג"ת -ז"א ]זעיר אנפין היינו הו"ק ) –בינה, ברא  –, אימא חכמה –שהספירות הק' מתחלקים לאבא 

 מלכות נוקביה דזעיר אנפין.  –"י[, ברתא נה

 סיכום ז': עה 

היינו הזכירה,  –, אנו זוכים לנסר את עולם הדכורא כו'בה בימי תשרי שופר ד' מינים ועל ידי העבודה הנשג

 ז"א( שלם בכל מיני שלימות.-כדי שיהיה היחוד פב"פ בשמיני עצרת, ויהיה בן )

 עט לשון הזוה"ק[.]עי' להלן הערה  א ,זוה"ק ח"ג קצא עו 

, להלן יתבאר ברכו ה' מלאכיו גיבורי כח עושי דברו לשמוע בקול דברו. לשון הפסוק: כ ,תהלים קג  עז

  .פשט בהמשך הפסוק

שכינה הק' רומזת למידת המלכות השוכנת בתחתונים ון, דבר מלך שלטבאשר  (קהלת ח, ד)כדכתיב  עח 

לשון דיבור, בעולם העשייה, ו'דבר' רומז לבחינת המלכות )זוה"ק ח"ג לא ב(, והעניין הוא כי דבר הוא מ

ומלכות מכוון נגד פה כמבואר בתיקו"ז )בהקדמה דף יז(, וכן דבר הוא מלשון הנהגה וכמבואר בגמ' 

 )סנהדרין ח א( 'דבר' אחד לדור ואין שני דברין לדור, המרמז להנהגה ומלכות.
עד דלא : גבורי כח עושי דברו, ובתחילה אזעירת גרמה בזעירו סגי של הזוה"ק שם לשוןנעתיק מקצת ה  עט

אתחזיאת מנה אלא זעירו דנקודה חדא וכו', מה עבדין גברין תקיפין חיילין דילה, שאגין כאריין תקיפין 

וכו', ומגו קלין ושאגין תקיפין דקא משאגין כאריין גוברין תקיפין דחילא, שמע רחימו לעילא וכו', ודא 

כח עושי דברו, עושי דברו ודאי, דמתקנין גיבורי כח עשו לה, ואהדרו לה לדיוקנהא וכו' ועל דא כתיב גבורי 



 יא
 

שלוםוס ח מעלה של כח מתישין אז קוםמל שצונו ר עושין אין כשישראל כי
פא
 אבל ,

למעלה "חכ מגבירין אנו ואדרבה ,ח"כ ת"ש לא אז זכירה נתבבחי כשאנו
פב
רךדל וע ,

פג
 

בהותש יל ידע רושפי) ועתה
פד
י"אדנ ח"כ נא יגדל (

פה
 והם ,ח"כ גבורי נקראים ואותם ,

שלם בפרצוף שכינה נתבחי ,ו"דבר עושי
פו
האדם אל אותה ומביאין ,

פז
 הזכירה ומעוררין ,

דברו בקול לשמוע זהו .כביכול תברךים להש
פח
 כטעם] קול נתבחי שופר יל ידע כי ,

                                                                                                                                                                                                   
ומהדרין ליה כמלקדמין וכו', כגוונא דא לתתא בזמנין דחייבא בדרא, איהי  מלכות(-)ליה להאי דבר 

בורי כח וזכאי גיאתכסיא ואזעירת גרמה עד דלא אתחזיאת מכל דיוקנאה בר נקודה חדא, וכד אתאן 

ואנהירת זעיר זעיר ואתעבידת בדיוקנהא בשפירו דילה  בונים המלכות(-)קשוט, כביכול עושים להאי דבר 

 , עיי"ש עוד. וכו'
ספירת  –ספירת הכתר, פרצוף ב' אבא  –]עי' מילואים[, פרצוף א' עתיק אריך  ה' פרצופים כפי הידוע שיש  פ

ות[ הו"ק ]ו' קצו –זעיר אנפין, ונקרא ג"כ ברא[ -ספירת הבינה, פרצוף ד' ז"א ] –החכמה, פרצוף ג' אימא 

 ספירת המלכות. –ספירות חג"ת נה"י, פרצוף ה' נוק' דז"א ]נוקביה דזעיר אנפין, ונקרא ג"כ ברתא[ 

ועבודת בני ישראל הוא לרומם ולבנות פרצוף המלכות שתהיה בשלימותה ובקומתה הראויה לה, הבניה 

ושי דברו היינו נעשית על ידי קבלת עול 'מלכות' שמים עליהם בתורה תפילה מצוות ומעשים טובים, וע

הבונים והעושים את פרצוף המלכות המכונה בשם דברו, הם הם הגיבורי כח, כי הם נותנים בכוחם על ידי 

 שאגין ורעמין בתורה ותפילה בונים את פרצוף המלכות שתהיה בשלימות.
 ., איכה רבה א לגזוה"ק ח"ב לב ב  פא

, בונים את המלכות בחינת עושי דברו, כי ע"י שאגין ורעמים גיבורי הכ"ח היינו הצדיקים בעבודתם פב

, ממילא אין גם אין שכחהכש, כי ולא תש כח ישראל נותנין כח בפמליא של מעלה, ונעשה בחינת זכירה,

 ת כח.את התש
 במדבר יד, יז.  פג

 בראשית רבה כא ו.  פד

חות על ידי 'ועתה' תשובה בשלימות כנ"ל בשאגין ורעמין כמבואר בזוה"ק, 'יגדל נא כח' יתגדל הכו פה 

ונבנית הקומה של 'אדנ"י' היינו מידת המלכות הנקראת כן, מלשון אדנות ושררה, כי נתגדל פרצוף 

 המלכות בשלימות על ידי עבודת התחתונים. 
כנ"ל שהם העושים והבונים את 'דברו' בחינת המלכות, שיהיה בפרצוף שלם, עי' להלן במילואים   פו

 ]הזעיר ונוקביה, היינו הו"ק עם המלכות[ פב"פ ]פנים בפנים[.שיתבאר שרק על ידי כן יוכלו לייחד הזו"נ 
ה תוא הקב"ה כמו חוה שהביאמלכות[ אל האדם היינו הז"א ]הזעיר אנפין[, -היינו מביאין את הנוקבא ]  פז

אל אדם הראשון שיוכל להתייחד עמה בשלימות, כי שלימות היחוד הוא רק כשמתגדלת המלכות להיות 

מתה ]במילואים יתבאר העניין שלא יוכלו החיצונים לשלוט באחוריהם לגזול השפע בפרצוף שלם ובנין קו

 אף מבחינת הפנים בחינת שם הוי"ה[.
זה לשמוע בקול  מה הקשר בפסוקאינו מובן לכאו' עכשיו מבאר רבינו המשך הפסוק שפתח בו, כי   פח

 דברו, כי אם כבר עשו למה כתיב אח"כ ענין השמיעה.



 יב
 

קולך הרם כשופר
פט
השכחה נתבחי התרדימה מעוררין [

צ
 נתבחי ,דבר נעשית הז יל ידוע ,

שלם פרצוף מלכות
צא
. 

 ים רומז לענוה ויראהנקודה קטנה באלו הימ

השלימה היראה הוא דאצילות מלכות נתבחי דהנה ,כוונה יש ועוד
צב
 צריכין היראה וזה ,

בנין לבנותה
צג
רתעציני בשמ זוכין וזה ,השלימה ליראה ישראל שיזכה ,

צד
 מה ל ידיוע ,

'ה יראת ענוה עקב כטעם ,באמת ענוה יל ידע ליראהזוכין 
צה

 
צו
 שצריך ודסהו וז .

ההם בימים קטנה נקודה נתיבחמקודם  להיות
צז
כלום מגרמה לה דלית ,

צח
 לו ואין ,

 פרצוף ליראה זוכה ואז ,ו''ח יאבד שלא שלו הנקודה רק דבר ושום מעלהו תנועה שום

עלאה יראה מלכות נתבחי דברו עושי כטעם רת,עציני בשמ עלאה יראה ,שלם
צט
, 

והבן
ק
. 

 ]מקור מאמר זה מאהבת שלום תניינא[

                                                           
 .על ידי השופר הנרמז בתיבת 'קול' בונים את 'דברו' בחינת המלכות, שא ,ישעיה נח  פט

כפי שכבר נתבאר לעיל שהשופר מעורר מהתרדמה, וזה על ידי שבונים פרצוף המלכות כהוגן על ידי   צ

 שאגין ורעמין בתורה תפילה ותשובה, ובפרט במצות שופר.
 כי על ידי השופר בונים קומת ופרצוף המלכות.   צא

 :סיכום ח' 

פך יהבכשישראל עושים רצונו של מקום במצוות ומעשים טובים נותנים 'כח' בפמליא של מעלה, ואם ח"ו 

מתישים 'כח' פמליא של מעלה, וזהו 'גיבורי כח', על ידי שאגין ורעמין, 'עושי דברו', בונים פרצוף המלכות, 

 פים כח, 'אדנ"י' במידת המלכות. תשובה 'יגדל נא כח', מוסי –'לשמוע בקול דברו', על ידי השופר, 'ועתה' 
יראה רומזת למידת המלכות, וכמו שנאמר )משלי לא, ל( אשה יראת ה', אשה היינו מלכות רומזת   צב

ליראת ה', כי כבר נתבאר שמלכות היא נוקבא, וכל נוקבא היא בחינת דין וצמצום הממזג את הדוכרא, וכל 
 צמצום נקרא יראה ודין.

ת קומת המלכות, ועל דרך העבודה מבאר רבינו לבנות היראה את קומתה כמו שנתבאר ענין בניי  צג

 המלאה, כבנין יראה אחר יראה עד שלימותה.
, ובעבודת ימי תשרי זוכים שבשמיני עצרת בחינת יחוד פב"פ זוכים על ידי הבנין בי' ימי תשובה  צד

 למלכות השלימה, היינו יראה שלימה.
 ד. ,משלי כב  צה

יראה השלימה, לכן העבודה באלו הימים כדי להגיע לשלימות היראה בשמע"צ, שענוה מביא את ה צו 

 צריך לבנות היראה בעשי"ת והוא על ידי הענוה.

 .שלימהלהגיע ליראה ההיינו ענוה  בהערה עט, ומבאר עתה רבינו ענין הנקודה הקטנה,כנ"ל בזוה"ק  צז 
 זוה"ק ח"ב ריח ב.  צח
מלכות, ואז בשמיני  –ינו יראה הנבנה דרך ענוה עושים דברו כמו שנתבאר לעיל שעל ידי מלכות הי  צט

 .עצרת זוכים ליראה עלאה ושלימה
 סיכום ט':  ק

גמר  בחינת ענוה נקודה קטנה, ועל ידה בונים היראה המלכות, וזוכים בשמע"צי "הוא עבניית המלכות 

 ליראה שלימה. היחוד
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 מצית המאמרת

 דמוני שהחטיא את אדם הראשון הוא 'עמלק', ומטרתו לפגום בקדושת ישראל כדי נחש הק

שישכחו ישראל מאביהם שבשמים, ועל ידי יתנהג הקב"ה עימם בבחינת שכחה, בא האזהרה 

לזכור למחותו בב' עניני אשר 'קרך' א. פגמי קדושה, ב. קרירות, ששניהם ענין אחד להם והוא 

ולא  ,כר מאלקות, ועל ידי מחיית עמלק לא תשכח את הקב"השכחת השי"ת שמרגיש רחוק ומנו

 נתיש את כח הקב"ה והפמליא של מעלה.

  פגם אדם הראשון ששמע לפיתוי הנחש שהטיל זוהמא בחוה, ופגם בברי"ק, וכביכול שכח

מהקב"ה, וגרם בחטאו שכחה לכל העולם עד סוף כל הדורות כי היה נשמה כוללת, ובנפגם השורש 

 .נפגמו הענפים

  שכח"ה ש'כן ח'ובת כ'ל ה'יצורים, חטא אדה"ר גרם שכחה כי שכח בהוי"ה ב"ה, והתיקון שאנו

מתקנים חטא זה ]כי חטאו פוגם בנו, מכיון שאנו חלקו על ידי כללות הנשמות[ הוא על ידי להודות 

ורא ולהלל 'בהתלהבות', וגורם שכל היום יהיה בזכירה, כי יתוקן פגם אדה"ר, ועל ידי הזכירה בהב

 ב"ה יזכור הקב"ה אף אותנו בזכרון טוב.   

  'בתפילת כתר דשבת אז נעשה עליית העולמות, הז"א ]הזעיר אנפין[ עולה עד כתר, המלכות נוק

דז"א ]נוקבא דזעיר אנפין[ עולה עד למוחין חב"ד בתיבת אי"ה מקום כבודו, ולכן יש חשש ח"ו 

ומו' מהמקום הגבוה והעליות, 'הוא' שישכח בנו הקב"ה מגודל העליות, לכן מבקשים 'ממק

 ממקום הכתר, 'יפן אלינו ברחמים' גמורים, ששם רחמים פשוטים. 

  ,בראש השנה יש חשש גדול שישכח בנו כביכול הבורא ב"ה ע"י גודל העליות והכיסויים והדינים

לכן יש אז להיאחז מאד באבינו שבשמים ע"י תשובה תורה ותפילה שאגין ורעמין, ובפרט שאז 

דינא קשיא, אע"פ שמטרתו קירוב  –נעשה ענין הנסירה שיש ענין של ריחוק, ויש תוקף הדינים 

 אעפ"כ בשעת הפירוד יש חשש להישאר בפרודא, לכן צריך מאוד להיאחז באבינו שבשמים.

  בחינת הנסירה והתרדמה הם בחינת פירוד לצורך קירוב, הסתלקות המוחין למעלה, ויש חשש

ות )ע"י השכחה(, לכן צריכים להיאחז מאוד באבינו שבשמים לעורר כביכול שח"ו ניפול מהמדריג

 השכינה הק' מהשינה והשכחה, על ידי השופר ותשובה תפילה בשאגין ורעמים.

  על ידי העבודה הנשגבה בימי תשרי שופר ד' מינים והשאר, אנו זוכים לנסר את עולם הדכורא– 

 ז"א( שלם בכל מיני שלימות.-ני עצרת, ויהיה בן )היינו הזכירה, כדי שיהיה היחוד פב"פ בשמי

  כשישראל עושים רצונו של מקום במצוות ומעשים טובים נותנים 'כח' בפמליא של מעלה, ואם ח"ו

ההפך מתישים 'כח' פמליא של מעלה, וזהו 'גיבורי כח', על ידי שאגין ורעמין, 'עושי דברו', בונים 

תשובה 'יגדל נא כח', מוסיפים כח,  –ידי השופר, 'ועתה' פרצוף המלכות, 'לשמוע בקול דברו', על 

 'אדנ"י' במידת המלכות. 

  המלכות, וזוכים בשמע"צ  -בניית המלכות בבחינת 'ענוה' נקודה קטנה, ועל ידה בונים היראה

 ליראה שלימה.
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 בס"ד

 על דרך הפנימיות סוד הנסירה בראש השנה

בכדי לפתוח צוהר להבנת דברי רבינו ביתר שאת, נרחיב היריעה להביא בזה בקוצר הנה 

 ה"דרושי רח "ופרעכ "שעה) ל"פי הפתח שפתח לנו האריזכ אמרים את ענין הנסירה

, אך בכדי לזכך את המח והלב , ומה לנו עסק בנסתרותתנו יודע עד מהשאין אאף ו .(ועוד

ת הצמאים , נעשה השתדלות לסדר הדברים באופן הראוי, ולהרווההשגותולרומם לעורר 

לדבר ה', כמובן שאין זה אלא טיפה מן הטיפה מן הים הגדול שבסוגיות קדושות אלו, 

   ונאמרו הדברים רק לסבר את האוזן.

 בריאת העולם בפשטות ופנימיות התוה"ק

הם דברי הרה"ק מבארדיטשוב זי"ע על נוסח ברכת שעשה ניסים 'בימים ההם בזמן הזה' ידועים 

בדברי  הובא ענין זה .שבכל זמן וזמן בשנה מתעורר מה שהיה מלפנים, כל מועד והארה דיליה

שבראש השנה מתעורר מה שהיה  בענין ראש השנה באריכות נפלאהקודש הקדשים האריז"ל 

 ה(.-בראשית הבריאה ביום ראש השנה, בבחינת עולם שנ"ה נפש כמו שהובא בספר יצירה )פ"ג, ג

 דו פרצופים בראם

תחילת בריאת העולם היה ביום כ"ה אלול, אבל ראש השנה נקבע דוקא ביום השישי ליצירה לפי 

מאי דכתיב וייצר ומובא בגמ' )ברכות סא, א( שאז היה בריאת האדם שהוא תכלית הבריאה כולה. 

כדר' ירמיה בן אלעזר דאמר ר' ירמיה בן אלעזר דו ]וייצ"ר[, ה' אלוקים את האדם, בשני יודי"ן 

]פי' רש"י שני פרצופים בראו תחלה אחד מלפניו ואחד מאחריו וצלחו לשנים ונעשה מן  פרצופין

]פי' רש"י לשון צורה דהיינו שני  קדם צרתניברא הקב"ה באדם הראשון שנאמר אחור והאחד חוה[ 

וכו', ר' אבהו רמי כתיב זכר ונקבה בראם, וכתיב כי בצלם אלהי"ם עשה את האדם, הא פרצופין[ 

ע"כ. ובמדרש )בראשית  כיצד, בתחילה עלה במחשבה לבראות שנים ולבסוף לא נברא אלא אחד

ברא הקב"ה את אדם הראשון דו א"ר שמואל בר נחמן בשעה שרבה ח, א, ויקרא רבה יד, א( 

 . פרצופים בראו, ונסרו ועשאו גביים, גב לכאן וגב לכאן

 תחילת המחשבה וסוף המעשה

נמצא דבריאת האדם עלתה במחשבה תחילה להיבראות בשני גופים ושני פרצופים, ולבסוף נברא 

ניהם משני שני פרצופים וגוף אחד, והיה גב אחד לשניהם, שהיו עומדים אחור באחור, ושני פ

הצדדים ולא היו פניהם זה לזה אלא הפוכים זה מזה, ועור גב אחד מפסקת ביניהם, ואחר כך נסרו 

 הקב"ה באמצע עור גב זה ונעשו לשני גופים, ומנסירה זו נבראת חוה להיות כפרצוף וגוף נפרד.  
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הקורות  ה, שמבשר האדם וכל סדר יצירתו צריך ללמוד-כתיב )איוב יט, כו( מבשרי אחזה אלו

בענינים רוחניים ואלוקיים, ואם כן בעניננו צריך להבין פנימיות הדברים, מה היתה הכוונה תחילה 

לברוא ב' גופים ובסוף נשתנה לבריאת אדם בגוף אחד בדו פרצופים אחור באחור, כי ודאי אין דבר 

אח"כ היו  עומד בפני בורא העולם הכל יכול, אם כן מהו המחשבה תחילה וסוף מעשה, וכן למה

צריכים לנסירה, מעיקרא מאי קסבר ולבסוף מאי קסבר, וכמובן, שאיננו מתיימרים חלילה להבין 

באופן של החקירה וסברות, אלא להתחזק בעבודה דמוח ולב, כפי שביארו זאת צדיקי עולם מפי 

 ספרים וסופרים. 

 ביאור פנימי בענין פב"פ ואב"א

ליתן לחבירו שפע כל דהו, מתנה או צדקה וכדומה, אם נותנו ענין 'פנים ואחור' היינו כאחד הרוצה 

כשפניו פונים למקבל אזי יש הארת פנים ושלימות הנתינה, אמנם אם נותנו למקבל בהושטה דרך 

אחוריו ודאי אין זה בכלל סבר פנים יפות, אע"פ שבעצם חפץ הניתן לא השתנה במאומה, מכל 

וכדוגמא זו הוא באורות העליונים דההשפעה  מקום צורת הנתינה מחשיכה ומגרעת בנתינה.

משתלשלת ובאה ממקור השפע האין סוף ב"ה, ואם נשפע השפע בבחינת 'פנים' ]ונקרא בקצרה 

פב"פ דהיינו פ'נים ב'פ'נים[, אזי נשפע ברוב רחמים וחסדים גמורים, אבל אם השפע בא בבחינת 

החסדים הנשפעים אע"פ שחסדים המה, 'אחור' ]ונקרא בקצרה אב"א דהיינו א'חור ב'א'חור[, אזי 

הם על ידי מסכים וצמצומים שונים, ומתמעט צחצוח אורם, כי המה בגבול וצמצום ]עי' בארוכה 

מש"כ הרמח"ל בקל"ח פתחי חכמה פתח ע"ו, ובעוד ספה"ק מובא עניין פנים ואחור בבחינת קירוב 

 וריחוק[.

 זוגיםידוכרא ונוקבא משפיע ומקבל והמ

ת והספירות הק' בנויים על ידי בחינות משפיע ומקבל, ונמשל ענין זה בבחינת הנה כל העולמו

-נקבה[, כי הדוכרא משפיע ומביא זן ומפרנס את הבית ]בבחינת יוס"ף )-זכר[ ונוקבא ]-דוכרא ]

מידת יסוד בחינת הו' קצוות( הוא המשביר והמשפיע[, והוא משפיע חסדים גמורים ופשוטים, 

כלום ומקבלת את חסדים אלו בסוד כל כבודה בת מלך פנימה, וממזגת  והנוקבא לית לה מגרמה

אותם על ידי חלקי הדין אשר בקרבה, ובזה נעשה תיקון שלם הנקרא 'רחמים' הממזג בין החסדים 

גמורים ]מהדוכרא[ לדינים תקיפים ]מהנוקבא[, נמצא שכשהמשפיע רוצה להשפיע חסדים צריך 

 ים גמורים.להיות בבחינת פנים שרק אז יש חסד

 אב"א דינים תקיפין מאוד

אחור באחור[ אזי נעשה מצב של דינים תקיפים מאוד, כי -ולכן אם נעמדו אדם וחוה אב"א ]

המשפיע שהיה צריך להשפיע חסדים פשוטים וגמורים אינו משפיעם כראוי, כי מבחינת אחור 
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אם כן הוי דינים בדינים המה, והנוקבא גם היא אינה משפעת אלא דינים, ואף אין מקבלת כסדרה, 

 ללא שום המתקה, ונעשה דינים חשוכים ותקיפין, ואין העולם יכול להתקיים בדרך ואופן זה.

ובהיות שכל השפע לבריאה בא ונשפע על ידי מעשה התחתונים, היה מן הראוי שאדם הראשון 

שה רחמים בחינת הדוכרא ישפיע חסדים גמורים, וחוה עם דיניה תמתק ותמזג את החסדים וייע

פשוטים מחסדים וגבורות. אך מכיון שהכל נעשה אחור באחור בלי התמזגות, לא היה יכול העולם 

 להתקיים, ולכן היו צריכים לנסר, ולחלק את הדוכרא והנוקבא שלא יעמדו אב"א.

 בניית ה' פרצופים

צוף דעתיק ' פראוהנה ידוע שישנם ה' פרצופים קדושים ]פרצוף נקרא שורש ומקור לכלי השפעה[ 

נגד ספירת   -' פרצוף דאבא בנגד ספירת הכתר, ומכוון נגד קוצו של י' שבשם הוי"ה,   -ואריך 

נגד ספירת הבינה, ומכוון נגד ה'   -' פרצוף דאימא גהחכמה, ומכוון נגד אות י' שבשם הוי"ה,  

חסד -"ת נה"י ]ו' קצוות[ חג-נגד הו"ק ]  -זעיר אנפין[ -' פרצוף דז"א ]דראשונה שבשם הוי"ה, 

דזעיר -' פרצוף דנוקביה דז"א ]הגבורה תפארת נצח הוד ויסוד[, ומכוון נגד אות ו' שבשם הוי"ה, 

 נגד ספירת המלכות, ומכוון נגד אות ה' אחרונה שבשם הוי"ה.  -אנפין[ 

 אבי"ע עסמ"ב

"ה ב"ה, כי אצילות בריאה יצירה ועשייה[ בד' מילויי שם הוי-עוד ידוע התחלקות העולמות אבי"ע ]

יוד, הי, ויו, הי,  –במילוי יודי"ן  ע"בע"ב ס"ג מ"ה ב"ן[, -ישנם ד' מילויים עיקריים, ואלו הם עסמ"ב ]

במילוי  מ"היוד, הי, ואו, הי, נגד עולם הבריאה,  –במילוי יודי"ן ואל"ף  ס"גנגד עולם האצילות, 

יוד, הה, וו, הה, נגד  –"ן ]והו' ללא מילוי[ במילוי ההי ב"ןיוד, הא, ואו, הא, נגד עולם היצירה,  –אלפי"ן 

 עולם העשייה.

 אדם וחוה בבחינת זו"נ

הו"ק )הו' קצוות  -זעיר אנפין -ומובא בתיקונים )ו א( שאדם הראשון היה מכוון נגד פרצוף דז"א ]

חג"ת נה"י([, כי גימ' של אד"ם הוא מ"ה, ששם הוי"ה במילוי מ"ה מכוון נגד הז"א, וחוה רומזת 

בא דז"א שהיא בחינת המלכות )זוה"ק ח"ב קצו ב, פרע"ח שער התפילין פרק טז(, כי חו"ה לנוק

בגימ' י"ט, כמנין המילוי דשם מ"ה ללא שורש התיבה דהיינו וד א או א, והיות ואינה עיקרית אלא 

טפילה לאדם בחינת מ"ה נקראת חו"ה כמנין י"ט מילוי דמ"ה ]ללא שורשו, היינו אותיות השם[, 

עיקר השם השולט בנוק' דז"א הוא ב"ן, אעפ"כ כח והחיות של שם התחתון בא מהמילוי של ואף ד

 העליון, דהיינו חיות שם ב"ן ממילוי שם מ"ה ]הארכנו בזה בביאור לפר' אמור[ .

ובספה"ק נקראים יחוד ההשפעה שצריך להיעשות ע"י זעיר אנפין ונוקביה בקצרה זו"נ, וכן נקרא 

י תפארת נקרא עמודא דאמצעותא בריח התיכון, כי הוא המעמיד את הו"ק יחוד תפארת ומלכות, כ
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הז"א, כן נקרא יחוד זה קוב"ה ושכינתיה, כי קוב"ה ]שם הוי"ה[ רומז לז"א, ושכינתיה ]שם אדנ"י[  -

היינו מידת המלכות השוכנת בעולם העשייה והיא נוק' דז"א, ונקרא יחוד הוי"ה ואדנ"י כזה 

 יאהדונה"י.

ים שיהיה בחינת הז"א שהוא המשפיע, בחינת הדוכרא, שלם בחסדים גמורים, כדי ולכן צריכ

שכשהנוקבא דז"א מידת המלכות בחינת המקבלת תקבל כל החסדים, תמתיקם ותמזגם כראוי, 

פנים -אחור באחור[, אלא צריכים להיות פב"פ ]-ולכן אי אפשר שהז"א והנוק' יהיו בבחינת אב"א ]

גם כן כשמש, שאי אפשר להנות מעוצם אורו כי אם על ידי המקבל ודבר בפנים[, כי הז"א מכונה 

ממוצע, בחינת הירח בחינת סיהרא המקבלת מהשמש, ורק באופן זה אפשר ליהנות מאור החמה, 

כן נמי אי אפשר ליהנות מאור הז"א רק ע"י המתקתה במידת המלכות בתוקף דיניה, ויתמזג וייצא 

ה דינים גמורים בבחינת דינ"א דמלכות"א דינ"א[, ולכן צריכים אורות של רחמים ]מידת מלכות המ

שיהיה הז"א בתוקף חסדיו בפרצוף שלם ומתוקן, וכן המלכות צריכה לבנות קומתה להיות פרצוף 

 שלם, ורק עי"ז יכולים לעשות היחוד כראוי.

 סיבת עמידה אב"א

"פ, כי בפרצופים הסיבה למה באמת עשה הקב"ה אחור באחור ולמה לא כמחשבה הקדומה פב

העליונים בצד הפנים מאיר שם הוי"ה ב"ה, ובאחוריים מאיר השם אלהי"ם, החיצונים והקליפות 

אינם יכולים להיאחז בצד ההוי"ה כי מגודל בוהק וצחצוח האור הם נדחים ובורחים מהאור, ולכן 

א רצה קים אבל אחרים הם, ולכן לום אלקנקראים הקליפות בשם אלהים אחרים, כי המה במ

הבורא שיעמדו הז"א והנק' פב"פ, כי כשיעמדו פב"פ יהיה באפשרות החיצונים לגשת ולהיאחז 

באחוריים, כי עדיין לא נשלמו בקומתם המלאה ובתיקון הראוי להם, ופן ינקו ויאחזו באחוריהם, 

למים ועל ידי האחוריים ינקו ויאחזו אף בצד הפנים בשם הק' הוי"ה ב"ה, לכן העמידם הבורא כל עו

אב"א, ועור הגב אחד היא, וכך אין מקום לחיצונים להיתפס שם, עד שיושלמו הז"א והנוק' 

בשלימות העבודה ויבנו בניינם כהוגן, ויוכלו על ידי זה לעמוד אחר כך פב"פ, ואה"נ יוכלו החיצונים 

שם  לינוק ולהיאחז באחוריים בבחינת שם אלקים, אבל לא ימשיכו להיאחז בבחינת הפנים בחינת

 הוי"ה מגודל זיו אורו כי נשלם.

 עירוב כוחות זו"נ

וכשעמדו אב"א התערב עם התפארת ]הז"א[ קצת מהמלכות כי עדיין לא נפרדו, וכן לא נעשו 

עדיין פרצופים מופרדים, והז"א רומז לשם הוי"ה וה' אחרונה למלכות נמצא שבז"א האיר גם 

ה' אחרונה בחינת המלכות רומז לכך שנתערבו בחינות הנוק' בחינת ה' אחרונה שבשם הוי"ה, וכן 

זה בזה, כי אות ה' רומז לד' וו' ]הרגל הקטן נראה כאות ו'[, וד' רומז למלכות בחינת דל"ה ועניה, וו' 

רומז לז"א והו' קצוות, ובשעת הנסירה נתנסר להיות הז"א כפרצוף שלם שכולו חסדים ללא 
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רצוף בפני עצמה פרצוף הגבורות, וכל עבודת הנוק', וכן המלכות תעמוד כפ –תערובת המלכות 

 התחתונים יבנו ויוקימו את המלכות.  

 ענין הנסירה

ובאופן פנימי, סיבת הנסירה היא כי רצונו ית' היה שיהיה לכנסת ישראל בחינת מלכות בחירה בין 

טוב ורע, ועל ידי בחירה זו תוכל המלכות לבנות שלימותה וקומתה ולקבל האור אלוקי ושפע 

ודש מאור אין סוף ב"ה, כי בשעת בריאת האדם אחור באחור, לא היתה במלכות הארה עצמית ק

כפי פעולתה, אלא היתה משעובדת לגמרי לז"א מידת התפארת, וכמו ששאלו בגמ' )ברכות שם, 

עירובין יח ב( מי מסגי ברישא, דהיינו אדם הראשון שהיה לו דו פרצופים לכיוונים שונים, איזה צד 

כת בראש צד האדם או צד החוה, ומתרץ הגמ' שצד האדם הלך בראש, וע"ד הפנימיות היה מהל

הכוונה שהיתה בחינת חוה בחינת המלכות משעובדת לגמרי לז"א וכפי השפעתו עליה כך היתה 

מתגדלת ונבנית, אמנם לא זו היא תכלית הבריאה, כי רצונו ית' הוא שישראל לא יקבלו שפע כמו 

י[ שהשפעתם תמיד מלעילא בלי שום פעולה עצמית, אלא רצונו היה דומם צומח ח-הדצ"ח ]

שאיש ישראל בחינת המלכות יהיה לו כח הנהגה עצמית כפי בחירתו לטב ולמוטב, ושיהיה 

לבחינת המלכות פרצוף וקומה בפני עצמה ללא תערובת הז"א, לכן היו צריכים לנסרה ממנו, 

המלכות[ ע"י המצוות -הנוקבא-מתה של הנוק' ]ושיהיה ב' פרצופים זה מול זה, וכפי גודל קו

 ומעשים טובים, כך תקבל השפעתו מהז"א.

 ענין התרדמה והדורמיטא

כתיב )בראשית ב, כא( ויפל ה' אלקים תרדמה על האדם ויישן ויקח אחת מצלעותיו וגו', ובלשון 

סר הבורא הזוה"ק המקובלים והספה"ק נקרא ענין התרדמה בלשון 'דורמיטא', ובשעת התרדמה נ

אדם הראשון[  –הצד, דהיינו האחור בחינת הנוק'[ ונהיה הפרדה מלאה בין הז"א ]-ב"ה את הצלע ]

חוה[, ענין התרדמה הוא, כי היות ובשעת החיבור אחור באחור היה עירוב כוחות, ולא  -לנוקביה ]

 –ים ]זו"נ היה פרצופים וכלים וכוחות נפרדים, היה צריכים מקודם להוציא את כל האורות מהכל

זעיר ונוקביה[ בחינה הנקרא בספרים הקדושים 'הסתלקות המוחין למעלה',  ועל ידי שעולה 

ומסתלק המוחין למעלה נעשה התעוררות ורצון להשפיע עוד מוחין ומוחין חדשים, בבחינת מ"ן 

קים מיין דכורין[, שמעורר התחתון את העליון, כן המוחין שמסתל-מיין נוקבין[ מורידים מ"ד ]-]

ומתעלים מורידים עוד ועוד מוחין חדשים, ובשעת סילוק המוחין והתרדמה יכולים לבנות קומת 

המלכות ולעשות פרצוף שלם בכל מיני שלימות של בחינת המלכות, ואחר כך יוכל להיות הייחוד 

 פב"פ.
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 הפחד אחיזת החיצונים

האדם עבודתו של כל כמו בכל לילה מתאסף אצל דהפחד והמורא בשעת השינה והתרדמה היא, 

היום, ומה שעבד ביום זה פרנסתו ומאכלו בערב, כך גם בעבודת הבורא ב"ה, העבודה והעמל 

שאדם משקיע במשך היום זה מה שיש לו בלילה, כי בלילה הוא זמן שליטת החיצונים והקליפות, 

ה גורלם ומנת זמן שריית הדינים והגבורות, תשת חושך ויהי לילה בו תרמוש כל חיתו יער, כי הליל

חלקם של הקליפות, ולפי העבודה בזמן הגילוי בזמן הרצון שאין שם קליפות דהיינו ביום, כך 

מגלים לאדם סודות התורה הק' וקדושה עצומה במשך שינתו, והיות ובלילה כמעט ואין מצוות 

 –רקנים ומעשים טובים כי עיקר עבודה ביום, ואין את הכלי זיין וכלי מלחמה להכרית החוחים והב

הקליפות, לכן יש חשש גדול לאחיזת חיצונים במצוות ומעשים טובים, ולכן הזהירונו חכמינו ז"ל 

בענין קריאת שמע שעל המיטה, שהוא כחרב פיפיות מול הקליפות והחיצונים, ובמשך הלילה וזמן 

ת השינה שמסתלקים המוחין למעלה משפיעים לאדם כל טוב ומעלות רמות מאוד, ועל ידה נבני

המלכות שכשעולה למעלה נשפע למלכות אורות בהירים ומצוחצחים שלא היה הגוף יכול לסבלן, 

אבל עתה מכיון שנסתלקו האורות למעלה ואינם בתוך גוף עכור, אזי מתגדלים המוחין, 

וכשנכנסים בחזרה לגוף אף שאין הגוף יכול לסבלם אעפ"כ נשאר הרשימו והשורש שהוא ממקום 

 ף והנפש יותר ויותר. גבוה, ומזדכך הגו

 אחר הנסירה עדיין נעמדו אב"א בסיבת קטנות המלכות

פנים -הזעיר אנפין ונוקביה[ לעמוד פב"פ ]-לאחר התרדמה והנסירה היו צריכים הז"א ונוק' ]

בפנים[ ולהתייחד והכל ייעשה ביחוד השלם, אמנם ביום הראשון של יצירתו פגם האדם בחטאו, 

הנחש והטיל בה זוהמא, לכן לא היו ביכולתם להתייחד כראוי ובשלימות  וחוה נפגמה על ידי פיתוי

הרצוי, כי רצו החיצונים  והקליפות להתחיל ולהיאחז בהם ובקדושה, לכן היו צריכים להישאר 

אחור באחור[ שלא יתאחזו הקליפות ולא נתנו לחיצונים דריכת ודריסת רגל, ומחמת הפגם -אב"א ]

זוהמא[, והיתה צריכה להיבנות כשהם עדיין  -במלכות  –טיל בה אף נתקטנה המלכות מאוד ]ה

אב"א, וננסר כל יום ויום עוד מעט מעט, דהיינו כל יום ומדתה, ביום ראשון התנסר הכתר דנוקבא 

מלכות[, וכן הלאה מלמעלה למטה, כל יום ויום מעשרת ימי תשובה, עד שביוהכ"פ נגמר הנסירה -]

ואז התנסר הז"א מהנוק' לגמרי, כי הנוק' השלימה את בניינה  והתנסר מידת המלכות שבנוקבא,

ותיקונה, והיו יכולים לעמוד פב"פ ללא חשש אחיזת החיצונים, אמנם היחוד הנפלא נעשה ביום 

שמיני עצרת, ]אמנם סדר התיקון הוא הפוך מלמטה למעלה יום ראשון מלכות עד יוהכ"פ סוד 

 הכתר[.  
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 ]ע"פ דרכו של רבינו[על דרך החסידות  נהסוד הנסירה בראש הש
כל ענין בריאת האדם, ענין התרדמה את רבינו במאמר זה מבאר על דרך העבודה והחסידות 

והנסירה, פיתוי הנחש הקדמוני, שורש החטא, הפגם שפגם בחטאו לדורות, הפגם שעל ידו לא 

התיקון, העבודה הנשגבה נשלם כהוגן פרצוף המלכות, סיבת עמידה אחור באחור קודם הנסירה ו

 ביום ראש השנה.

 פגם הנחש הקדמוני ועמלק ענין השכחה

הנחש הקדמוני בא לפתות את אדם הראשון לפגום בשורש החטאים לשכוח את בוראו ויוצרו, על 

ישראל, עצתו היתה לפגם בקדושתו,  אתידי השכחה בהקב"ה שוב ישכח כביכול הבורא ב"ה אף 

, שוב אין בו את ז"עוההובהבלי לו החטאים כשאדם משוקע בחומריות בקרי וקרירות ועל ידי א

הזכירה בהבורא ב"ה, וישכח גם הכביכול ממנו, זהו ענין העמלק שבכל דור ודור הרוצה לפגם את 

 כתיבהזכירה בבורא עולם, מכשיל את האדם בעבירות ופגמים שהאדם ישכח את יוצרו, ולכן 

בעינן אף העניין  ,, מלבד הזכירה התמידי למחותו'כחלא תש' שוב מחיית עמלק זכירת יבציוו

הכוונה, אם תזכור  'לא תשכח'היינו בהבורא ב"ה, כי זו מטרתו העיקרת, וכן  –ח ווהאזהרה לא לשכ

את השי"ת ויעשה פעולות לבל נשכח, אזי יקויים לא תשכח היינו 'תש' 'כח', שלא יתיש את כח 

 יתן כח בשכינה הק'.הפמליא של מעלה, רק יבנה את המלכות שמים ו

 הפגם לדורות

כי אדם  ,והיות והנחש השיאו ופגם ששכח בהבורא ב"ה, גרם בחינת שכחה לכל העולם כולו

 –כלולים הששים רבוא נשמות ישראל, והיות והוא שכח  ההראשון היה נשמה הכוללת, נשמה שב

 גרם שכחה לעולם כולו הכלולים בו.

 ישכח בנו אבינו שבשמים מגודל העליות והדינים הפחד מהתרדמה והדורמיטא הוא שח"ו לא

הכוונה כמו שכשאדם הולך ונרדם, ישן לו את שנתו  ,התרדמה שנפל על האדם לפני הנסירה

העמוקה שוכח מסביבותיו, ונים ולא נים תיר ולא תיר, כן נמי כביכול בשעת התרדמה והדורמיטא 

עת שינה, וכמשל הבן שחושש שאביו שיש הסתלקות המוחין למעלה, יש עליות גדולות מאוד בש

ישכחהו מחמת התנשאותו על כל, וכדוגמא זו נעשה מדי שנה בשנה ביום ראש השנה שיש עליות 

, אזי כפי פעולות ח"ו גדול מחמת העליות שישכח בנו השי"ת גדולות למלכות שכינה הק', ויש פחד

אהבה בזכרון ממנו תמיד, אזי ה' תות של והתחתונים כן נקבע דרכי הבורא, ואם אנו נאחזין בו בעב

 הקב"ה זוכר אותנו על אף כל הדינים והמסכים והעליות הגדולות מאוד.     ,צלך וכמים פנים לפנים
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 נסירה מהז"א לנוק'

וכן לפי דרך זה מבאר רבינו שהרי כל עניין הנסירה היה שיהיה פירוד הניכר בין הז"א ונוק', כן 

א ]ז"א[ מעלמא דנוק' ]מלכות[, ועלמא דדכורא היינו בחינת העניין מרמז לפירוד עלמא דדכור

זכירה, להפריד בין עולם השכחה פגם אדם הראשון ששוכחים כביכול מהשי"ת, רק להפך  - דכירה

נו הטובים, רק ילנסרו ולהפרידו שלא ינקו החיצונים המשכיחים על ידי הפגמים השונים במעש

אש  ,ולו הבורא ב"ה, כולו רק דביקות רוחא ברוחאנהיה תמידין כסדרן בעלמא דדכורא עולם שכ

 באש.

 אח"כ יחוד פב"פ –ע"י הזכירה בונים פרצוף המלכות 

ם ובונים את פרצוף המלכות, על ידי הזכרון שאנו זוכרים את הבורא יובזה מעמידין אנו ומשלימ

יהיה ת"ש ב"ה, וכשיש פרצוף שלם הנבנה בקומתה השלימה, אזי יש באפשרות יחוד פב"פ, וכך לא 

ל יגדל נא כ"ח אדנ"י, יתווסף כביכול כח בפמליא ש בהתלהבות כ"ח, אלא ועתה על ידי התשובה

 מעלה, וניתוסף ומתגדל פרצוף המלכות בחינת אדנ"י. 

אופן הזכירה שאנו צריכים לזכור את הבורא הוא התאמצות בעבודת הבורא ב"ה בתשובה תפילה 

שאגין ורעמין, בכך זוכר את הבורא ב"ה, זוכר חסדו  רה להודות ולהלל בהתלהבות עצומה,ותו

 וטובו שעושה עמנו בכל עת, ומכח זכירה זו נזכר כביכול הבורא בנו להיכלל לפניו בזכרון טוב. 

ובפרט ביומין דתשרי, יהא רעוא קמיה דתשר"י על עמיה, במצוות ומעשים טובים ממצוה למצוה 

צוף המלכות בשלימות, ובפרט על ידי מידת ענוה זוכים אחר כך בהתלהבות, גורמים לבניית פר

 שבשמיני עצרת נזכה ליראה שלימה.

 

 

 

 

 

 

 

 



 כב
 

 תורת החסידות העבודה ע"פ תורהפנימיות הלפי  המושג

 יום הזיכרון

נתבאר בארוכה בספר שערי אורה )שער 

ב'( שיום הזכרון הכוונה יחוד יסוד 

 ומלכות אחר הפרדת הזו"נ

ענין הזכירה, אנו בהשי"ת 

והשי"ת בנו, נסירה לעלמא 

 דדכורא

 מזימת עמלק

 הנחש הקדמוני 
 חטא עץ הדעת, עירוב טוב ברע

פגם הברית והשכחה 

הקב"ה ש וגורםבהקב"ה, 

 ו"יתנהג עמנו בבחי' שכחה ח

 פגם ברי"ק ושכחה כנ"ל חטא אדם הראשון

 בירורי הניצה"ק והפרדה בין טו"ר תיקון החטא
להבות תפילה ותורה בהת

 והזכרון בהשי"ת תמיד

נסירת עלמא דדכורא 

 מעלמא דנוקבא

להפריד הז"א מהנוק' שלא יהיו דינים 

מעורבים בחסדים, ויבנה פרצוף 

המלכות לבדה על ידי מעשי התחתונים 

 ולא יהיה כהדצ"ח

לבוא מהשכחה אל הזכירה, 

להודות ולהלל, התחדשות 

 האהבה

 תרדמה דורמיטא
 הסתלקות המוחין למעלה,

 ויש חשש אחיזת החיצונים 

הסתלקות העולמות והחיות, 

כמו המשל לשררה גבוהה 

 והחשש שכחה מאתנו

 נסירההמטרת 
לנסר בין הז"א לנוק' ושיהיה פרצוף 

 דמלכות בפנ"ע

ענין התחדשות האהבה 

 ויחוד הגדול בשמע"צ

 מצוות ומעשים טובים בניית פרצוף דמלכות
התלהבות על ידי תורה 

 מצוותתפילה תשובה ו

פרצוף המל' בראש 

 השנה

ע"י המלכת המלך וקיום מצוותיו, עול 

 מלכות שמים

בתשובה שאגות ורעמים, 

 המלכת המלך ע"י זכרון

 עבודה בשמע"צ
הק' ובניית פרצוף  אחר נסירת הספירות

 דמלכות נעשה יחוד פב"פ

התחדשות האהבה, יחוד 

פב"פ חזי במאי ברא קא 

אתינא, ע"י בניית פרצוף 

 בין ר"ה לשמע"צ, דמל' ש

 קיום המצוות וקבלת עומ"ש העבודה למעשה

להיאחז באבינו שבשמים, 

בפרט ביום א' דר"ה דדינא 

 קשיא

נ.ב. הן תורת החסידות מושתתת על יסודי תורת הקבלה, אלא שנתבארה בהרחבה ובאופן של עבודה למעשה, על כן 
 כ להשלמת היריעה מובאת כאן טבלה זו."ות וכינויים אחרים, עהיסודות הם אחד, אלא שמכונים בשמ



 כג
 

 ללמוד על מנת לקיים

כל אחד עם קבלתו הטובה, עטופים עם הטליתות אחרי לימוד הזוה"ק לפני 

ים, שמהשערי את קול השופר, שיבקע  לשמועהתקיעות, מחכים ומצפים בגעגועין 

ויוריק מלכו של עולם עלינו רחמים וחסדים פשוטים, לזכות לשנת המלכת המלך על 

כל מעשינו לשמו יתעלה, ונזכה לרוחניות וגשמיות שפע וכל  יוכל איברנו וגידנו, שיה

 טוב.

השאלה באמת איך נזכה בכך, הרי יום זה כה נשגב ונורא, מלאכים יחפזון חיל ורעדה 

פאסט פאר א חסידישע בחור 'לזכות לראש השנה אזוי ווי סיאחזון, מה עלינו לעשות 

 און יונגערמאן,

מבאר רבינו במאמר זה שעיקר העיקרים ביומין דראש השנה להיות דבוק בו יתברך 

רגע לא לביחודא שלים, להיות כולו דבוק אש באש רוחא ברוחא,  לא לשכוח אף 

כל יציר כי אתה יצרתו, כי  אחד ממלכו של עולם, וידע כל פעול כי אתה פעלתו ויבין

עבודת הימים של ראש השנה ובפרט ביום הראשון לנסר מהשכחה, להגיע לדרגת 

הזכרון, כי הזוכר בהקב"ה הקב"ה זוכרו בזכרון טוב, בבחינת ה' צלך, וכמים פנים 

 לפנים.

ד'  ,רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה לנו בחודש זה תורה ומצוות, שופר

ובהתלהבות, הגיע למלכות שלימה קבלת עול מלכות שמים בשלימות מינים הכל ל

נאמרות ביותר על התפילות של חודש  נפתולי אלוקים נפתלתי הדבקות ובחינת

בהתלהבות הלב בשאגין ורעמין על ידי זה אנו נזכרין  תפילה , ובפרטנשגב זה

עה בהשי"ת להושיע אותנו מכל אויבנו ולהיכתב בספרן של צדיקים בדבר ישו

 ורחמים.

מלכו של עולם עלינו,  לנו רבינו שכדי להגיע באמת להמלכת המלך עוד עבודה מבאר

 עלינו לעמול על מידת, 'וכולם מקבלים עליהם עול מלכות שמים'ויתקיים בנו באמת 

 שהוא שורש לכל היראות והמלכת השי"ת עלינו. ,הענוה



 כד
 

להגיע לתכלית הנרצה  העיקרשם צדיקים שכל העבודה בימי תשרי ידוע הווארט ב

ל"אתה הראת", והענין מבואר בדברי קדשו של רבינו, שהיחוד הנפלא אחרי כל 

, נעשה בשמיני עצרת בבחינת פנים בפנים, שנעשה בין כסה לעשור הריחוק והפירוד

 על ידי העבודה הנשגבה של תשרי בהתלהבות.

'ניץ בענין הנוסח יהא רעוא קמיה דתשר"י על עמיה, ולכן השקיעו רבותינו לבית ויז

בתפילות, השאגות וההתלהבות בימי תשרי, אבות, אין קצבה, חמול, עוד יזכור, 

התפילה, תנועת הנענועים שרק  אותותמלוך, אתה זוכר, אתה נגלית, ועוד שאר נוסח

כשנזכרים מנוסח התנועות שפכי כמים לבך נוכח פני ה', כי זה עיקר עבודתנו לעורר 

כור בו ית', ויזכור אותנו הקב"ה בכל מילי דמיטב, ובפרט הזכירה לעורר אותנו לז

ביומין דראש השנה שהדינים גוברים יש משטינים ומקטריגים, יש הפרעות וכל מיני 

חיצוניות שיכולים להסתיר להגשים ולהפריע, עלינו לדעת את העבודה "זכירה" 

ודך ושייראה "התלהבות" "ענוה", ויהא רעוא שיתקיים מלוך על כל העולם כולו בכב

גלוי כבוד שכינתו, וכל הרשעה כעשן תכלה, ועולתה תקפץ פיה, נזכה בשמחתו 

     .ת עולם בביאת ינון ב"ב ומלכנו בראשנו אכיה"רחובשמ
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