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ויצא פרשת

הקדמה 
הק 'כדי הבעש "ט שביארו  כפי הצמצום ענין את ולבאר להקדים יש  זה מאמר להבין

שום  שייך לא  א "ס  שהוא  יתברך מציאותו  מצד  שהנה הק ', ותלמידיו  הק ' והמגיד 

את  המרגישים נבראים של  רוחנית מציאות כל  שייך לא  וממילא  כלל , והגבלה צמצום

הקב"ה  הסתיר כן על  בתחתונים כבודו  שיתגלה ית' שברצונו  ומכיון העצמית, מציאותם

ומדה  גבול  והכין כלל , ממנו  חוץ  מציאות שום שאין זו  ידיעה כלומר שלו , סוף אין אור

במציאות. שיבטלו  מבלתי  ית"ש  אורו  לקבל  הנבראים שיכולים

המחבר,ובתורת ממוצע להיות צריך צורה שינוי כל  שבין שמכיון מצינו , ממעזריטש  המגיד 

החכמה  בכח ית"ש  הוא  הבורא א נתלבש  בין המחבר הכח שהוא  מה כח מלשון ,

לאמת, סותרת אינה זו  שידיעה ואין, מה שהם יודעים שהנברא  הידיעה והיא  להנבראים,

ונקרא  לבוראם, בידיעתם בטלים בעודם נבראים של  למציאות מקום נותנת מקום ומכל 

היולי". "כח בלשון בראשונים

מזה,ובמאמר  לומדים אנו  אשר העבודה יסודות את ומבאר חיים הדברי רבינו  מוסיף זה

מוטלת  שעלינו  נמצא  החכמה, היא  ומציאותם הנבראים כל  שחיות שמכיון והוא 

בשורש  דבקים שנהיה  ידי  על  והיא  חכמה, הנקראת זו  בעבודה ית"ש  עמו  להתקשר העבודה

הברואים  את לראות לנבראים, המאציל  שהוא  השי"ת בין פירוד  אין שבה הבריאה, חיות
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אלא א. הנבראים, כל של המציאות כח  שהוא כתר  המכונה הרצון של החיות כח  מלובש שבו

בפועל. התגלותו לפני עצמו הכח  הוא זה שכח 



ויצא דברי חיים פרשת ב 

שלהם  ה'היולי' כח והוא  צורה בו  שאין שלהם הראשון הכח לגבי בתכלית בטלים שהם כפי

ויגיעה  עבודה וע"ד  הקב"ה, לגבי בתכלית בטלים בפועל , ולא  בכח הם כאילו  אותם ולראות

דבקותינו וכל  עשיותינו  כל  ויהיו  החכמה, אור על  המסתירה הישות את מאתנו  שנסיר

הקונטרס . בגוף וכמבואר שבהם החכמה בבחינת רק  הגשמי העולם בנבראי

מה,היוצא הנקרא  הביטול  הא ' ענינים, לשני אנו  צריכים החכמה לבחינת שלהגיע מזה

עינים  המאור  וכמאמר הידיעה, ידי על  דווקא  הוא  זה שביטול  האמיתית, הדעת הב'

על  שאדרבה אלא  דעת, בלי להיות הכונה אין כי נדע, שלא  הידיעה תכלית שאמרו  מה על 

הוא  המציאות כל  רק  עצמית וחיות דעת לנו  אין כי לנו  נתגלה אזי והחכמה הדעת ידי

הנבראים. כל  את ומקום ורגע עת בכל  שמחיה ית"ש 

א' פרק
ותכליתו  הצמצום

היה בפסוק  שלא  א ' ידועים, בפסוק הדקדוקים וגו ' יעקב ויצא 

פירוש  לו  שאין  במקום ויפגע  ב' יציאתו  לכתוב צריך 

הדקדוקים  ושאר כו ', למקום ויבא  למימר ליה  דהוה  בפשוטו 

תיקון  המה  שהאבות  ידוע  דהנה  לי ונראה  ז"ל . ברש "י כמבואר

הגשמי  העולם גם להביא  הוא  התיקון  עיקר והנה  בכללו , העולם

בריאת  כל  תכלית  וזה  בעולם השם כבוד ושיגתלה  זיכוך  לידי

חומרית  את  בנפשו  מאיר וכשאדם בחירה  שיהיה  חומרי העולם

יתברך  לכבודו  רק נברא  לא  העולם שכל  שכלו  בעין  ויראה  גופו 

מיניה  פנוי אתר לית  באמת  והנה  כבודו , מלא  הארץ  וכל  ויתעלה 

קודם  שהיה  כמו  אחד ושמו  אחד ד' רק המה  לא  העולמות  וכל 

כביכול  ורק כלל , ח"ו  שנוי שום יתברך  בו  ואין  העולם שנברא 

כל  רבים ובצמצומים העולמות  לבריאת  כביכול  ית ' אורו  צמצם

עדי  שונים, בצמצומים סוף  אין  עולמות  והאציל  ערכו  לפי עולם

מלכותו ובמדת  ויתעלה  שמו  יתברך  מלכותו  מדת  התגלות  לידי בא 

עולם  ברוא  עדי שונים ובצמצומים נפרדות  עולמות  לברוא  התחיל 

ולהתגלות  החשכות  להסיר האדם ניתן  ובו  למאוד החושך  הזה 

בתחתונים. מלכותו  כבוד
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ולכל והנה מאמרות  יוד ידי על  נבראו  בראשית  מעשה  כל  לזה 

הברואים  לאותם הראוי ובצמצום מיוחדת  אמירה  אחד

כמבואר  הוא  מאמר נמי ובראשית  הלזה  מאמר ידי ועל  שנברא 

מועט  בצמצום והוא  המאמרות  מכל  כלול  שהוא  ורק חז"ל  בדברי

המגיד  ובאמת  הראשון  צמצום מכונה  והוא  אחרות  מהמאמרות 

קודם  הקב"ה  דצפה  תחלה  במחשבה  מעשה  וסוף  אחרית  מראשית 

בראשית  מעשה  בכל  נאמר ולזה  העולם תכלית  העולם בריאת 

ושבהצמצום  יתברך  ראייתו  לפי הכל  שברא  להודיע  וירא , וירא 

מאמר. בכל  בו  הנאמר הטוב יתגלה  בראשית  המעשה  שבעשיית 

לכתוב בפסוק  צריך היה שלא  א ' ידועים, בפסוק הדקדוקים וגו '. יעקב  Ÿ£©¥¥©ו ּיצא 
ממקום יציאתו , יצא  זה  למקום  שכשהולך ופשוט חרנה , וילך רק  אלא 

בו, שהיה  למימר הקודם  ליה דהוה בפשוטו , פירוש  לו  שאין במקום ויפגע ב '
ידוע  דהנה לי  ונראה ז "ל. ברש "י  כמבואר  הדקדוקים ושאר  כו ', למקום ויבא 

בכללו , העולם תיקון המה שכל שהאבות ישראל, נשמות  שורש  הם  האבות 

נשמות  את  כוללת  שנשמתם  הקדושים , מהאבות  חיות  בנשמתו לו יש  מישראל אחד

בעבודתם  אזי מאוד גבוהות  נשמות  להם  שהיו והאבות  הדורות , בכל ישראל כל

כללית  פעולה  היתה  הקדושים  האבות  של פעולה  שכל בכללות , העולם  את  תיקנו

העולם  כל של והחסד החכמה  מידת  את  תיקן אבינו שאברהם  העולם , בשלימות 

שתיקן  אבינו יצחק  וכן ימיו כל ה ' באהבת  ועסק  בעולם  ה ' אמונת  שגילה  ידי על

את  שתיקן אבינו ויעקב  דיין ויש  דין שיש  להודיע  הגבורה  ומידת  הבינה  מידת  את 

העולם  בכללות  לנצח ועומדות  נצחיות  הם  אלו ופעולות  והתפארת , .ב הדעת 

את  מתקנים  אנו הדור ערך לפי ודור דור כל קטנות  נשמות  לנו שיש  אנו ואמנם 

דיליה , דרגה  לפום  וחד חד כל וההסתרים  הנסיונות  בריבוי בדקות  העניינים  פרטיות 

לו  יש  אחד שכל העולם , של ויראה  האהבה  עניני פרטות  את  לתקן עוסקים  שאנו

הפועל  אל מכח להוציא  האדם  ועל ומקומו, וזמנו טבעו מצבו לפי מיוחדים  נסיונות 

אלו. בנסיונות  בפרטות  גם  שיהיה  בכללות , שפעלו הקדושים  האבות  כח את 
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כלול ב. היה הדורות בכל ישראל בני כל שעבודת אמר ). וה' ד"ה וירא לוי (קדושת בסה"ק ואיתא

מי  וכל צאצאיהם, לכל העבודה כוחות את נתנו בעבודתם אשר  הקדושים, האבות בעבודת

זכור . ד"ה תשא כי אפרים מחנה בדגל זה וכעין הקדושים האבות בכוח  זה הרי ה' את שעובד

הצמצום. בתוך ה' אור  הארת ידי על העולם בתיקון יעקב של עבודתו את מבאר  ועתה
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ושיתגלה והנה  זיכוך לידי  הגשמי  העולם גם להביא  הוא  התיקון עיקר 
שיהיה  החומרי  העולם בריאת כל תכלית וזה בעולם, השם כבוד

גופו חומרית את בנפשו  מאיר  וכשאדם מתבוננת בחירה, אלוקית  שהנפש  ידי על

מזה  מתפעלת  בגוף  המלובשת  הבהמית  שהנפש  עד ית ', אלוקותו בגדלות 

החיים , מקור ה ' את  לעבוד נברא ומתעוררת  לא  העולם שכל שכלו  בעין ויראה
כבודו , מלא  הארץ וכל ויתעלה, יתברך לכבודו  לבושים רק הם  הנבראים  כל

מציאות  מסתירים  שאינם  ונמצא  יתברך השם  כבוד נתגלה  ידם  שעל יתברך להשם 

מציאותו. מתגלה  הנבראים  ידי על  אדרבה  אלא  ה ',

אחת והנה  היא  שזו  ית' כבודו  למען היא  העולמות כל שתכלית רק לא 
עמוקה  משמעות אלא  כבודו ", הארץ כל "מלא  של מהמשמעויות
'לא ' העולמות וכל מיניה פנוי  אתר  לית באמת כי  והיא  הזה, לפסוק יש  יותר 

שמהותם המה, שהרי כלל, קיימים  שאינם  "לא ", הם  העולמות  כל האמת  פי על

הקב "ה  לשורשה  בתכלית  הבטלה  אלוקית  חיות  היא  ושמו,ג האמיתית  אחד ד' רק
כלל. ח"ו  שנוי  שום יתברך בו  ואין העולם שנברא  קודם שהיה כמו  אחד

משום ורק  היא  בחיצוניותם , לנו שנראים  כפי העולמות  צמצם מציאות  כביכול 
העולמות, לבריאת כביכול ית' כדי אורו  מברואיו כבודו את  העלים  הקב "ה 

מקום  כלל אין ית ', א "ס  אור שנראה  במקום  שהרי העולמות , לבריאת  מקום  שיהיה 

מציאות  מתבטלת  וממילא  לעצמם , כמציאות  שנראים  כפי עולמות  של וחשיבות 

מציאות  שורש  שהוא  זה  וצמצום  ית ', שמו כבוד על שמעלימים  כפי העולמות 

הנבראים  לגבי א "ס  האור גילוי מניעת  הוא  כל ,ד העולמות  רבים ובצמצומים
ערכו לפי  סדרם .עולם לפי הצמצומים  מבאר ועתה 

שונים,והאציל  בצמצומים סוף  אין שמעליו עולמות והעולמות  האצילות  עולם 

בצמצום , שהוא  אע "פ  התחתונים  העולמות  בערך סוף  אין אור נקראים 

סוף אין המאציל לגבי בתכלית  בטלים  הספירות  כל האצילות  שבעולם  מפני וזה 

גם  אבל ב "ה , אחדותו רק  וניכר כלל, ורע  ישות  שום  האצילות  בעולם  ואין ב "ה ,

האר"י. בכתבי כמבואר צמצומים  כמה  ידי על נעשה  האצילות  עולם  עדי התהוות 
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יבין ג . דבר  על משכיל כל האלה והאמת הדברים אחרי והנה פ"ג , והאמונה היחוד שער  ראה

פיו  ורוח  הפועל כל לגבי ממש ואפס לאין נחשב באמת הוא ויש נברא שכל איך לאשורו,

עיי"ש. ליש ממש מאין ומוציאו תמיד אותו המהוה שבנפעל

ב'.ד. לפרק בהקדמה המובא המגיד לשון ראה
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ויתעלה  שמו  יתברך מלכותו  מדת התגלות לידי  האחרונה בא  המידה  שהיא 

ב "ה  מלכותו כבוד לגלות  הצמצום , במקום  ההתגלות  היא  ועניינה  הספירות , מכל

מלך  "אין דלשון בסה "ק  כדאיתא  הוא  המלכות  ענין כי התחתונים , לעולמות  גם 

ממעלת  נפרדים  שהם  עם  שיש  במקום  דווקא  המלכות  מעלת  על מורה  עם " בלא 

עוממות ". "גחלים  ומלשון המלך

ית "שמלכותו ,ובמדת אורו התפשטות  ענינה  האצילות  עולם  של המלכות  מידת 

העולמות  כל חיות  והיא  עליהם , מלך שמו שיקרא  התחתונים  לעולמות 

שונים,התחתונים , ובצמצומים נפרדות עולמות לברוא  הבריאה התחיל עולם 

בטלים  אינם  כי הפירוד", "עולמות  הסה "ק  בלשון נקראים  שתחתיו והעולמות 

לכשעצמו, הנברא  ומציאות  ישות  בהם  נרגשת  אלא  המאציל, לגבי ברוא לגמרי עדי 
הזה  העשיה עולם למאוד,עולם  חז"להחושך ב)וכמאמר פג  חשך (ב"מ  "תשת 

רשעים  אלו - יער חיתו כל תרמש  בו ללילה , שדומה  הזה  העולם  זה  - לילה  ויהי

האצילות , אור ריחוק מצד העשיה  שבעולם  והיינו ע "כ, שביער" לחיה  שדומין שבו,

החכמה , באור מתדבק  שאינו למי לטעות  מקום  בו ויש  ה ' אור בו ניכר אין אזי

ה '. מציאות  בו שאין לחשוב  לטיפשים  החשכות ואפשר להסיר  האדם ניתן ובו 
יתברך, בהשם  ובינתו בחכמתו יתדבק  שהאדם  ידי מלכותועל כבוד ולהתגלות

בתחתונים.

ב ' פרק
הראשון  הצמצום

ולכל והנה מאמרות  יוד ידי על  נבראו  בראשית  מעשה  כל  לזה 

הברואים  לאותם הראוי ובצמצום מיוחדת  אמירה  אחד

כמבואר  הוא  מאמר נמי ובראשית  הלזה  מאמר ידי ועל  שנברא ,

מועט  בצמצום והוא  המאמרות  מכל  כלול  שהוא  ורק חז"ל  בדברי

המגיד  ובאמת  הראשון . צמצום מכונה  והוא  אחרות  מהמאמרות 

קודם  הקב"ה  דצפה  תחלה  במחשבה  מעשה  וסוף  אחרית  מראשית 

בראשית  מעשה  בכל  נאמר ולזה  העולם, תכלית  העולם בריאת 

ושבהצמצום  יתברך  ראייתו  לפי הכל  שברא  להודיע  וירא , וירא 

מאמר. בכל  בו  הנאמר הטוב יתגלה  בראשית  המעשה  שבעשיית 
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בראשית,לפרק :הקדמה פרשת בתחילת הרמב"ן לשון להקדים יש  זה פרק  להבין כדי

כל  ברא  הקב"ה וברור. נכון פשוטו  על  המקרא  פירוש  שמע ועתה וז "ל  שכתב

לשון  אלא  ה'אין' מן ה'יש ' בהוצאת הקדש  בלשון אצלנו  ואין מוחלטת. מאפיסה הנבראים

הוציא  אבל  ראשונה. התחלה האין מן הווה למעלה או  השמש  תחת הנעשה כל  ואין "ברא ".

לקבל  מוכן ממציא  כח הוא  אבל  ממש , בו  אין מאד  דק  יסוד  המוחלט הגמור האפס  מן

הרמב"ן  עכ "ל  היולי" ליוונים נקרא  הראשון, החומר והוא  הפועל , אל  הכח מן ולצאת .ה הצורה

אות  ומבאר הק ' בספריו  הרמב"ן שיטת את מביא  ז "ל , האר"י כח והנה שהוא  האמת ע"ד  ו 

רוחניות שכולם הספירות כל  של  ההיולי כח והוא  צורה, מכל  מופשט ספירת רוחני (היינו 

הספירות) לכל  שורש  שהיא  הזה.הכתר  ההיולי הכח היה הצמצום דראשית ומבאר .
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והלביש ה. הכל המציא ממנו כי ועשה, יצר  אבל דבר , ברא לא ההיולי ואחר  שם, דבה"ק והמשך

אחד, חומר  בה אשר  וכל והארץ אחד חומר  בם אשר  וכל השמים כי ודע אותן. ותקן הצורות

שקראו  הזה והחומר  מהם. נעשים והכל נבראים לבדם ושניהם מאין, שניהם אלו ברא והקב"ה

הראשונות", על "בתוהא  ב) מ , (קידושין מלשונם נגזרת והמלה תהו. הקדש בלשון נקרא היולי

שיתפס  צורה לבש לא כי אחר , בשם לקוראו ונמלך תוהא שם בו לגזור  אדם בא שאם מפני

עכ"ל. כלל. השם בה

מורכבת, והמלה בהו. הקודש בלשון נקראת הזה לחומר  הנלבשת "והצורה שם כתב עוד

וזהו  הוא. עשו והאל"ף, הו"ו שמחוסר  יז) יח , (שמות עשהו" תוכל "לא כמלת הוא, בו  כלומר 

בו  יתחם אשר  הוא הקו כי בהו", ואבני תהו קו עליה "ונטה יא) לד (ישעיה הכתוב שאמר 

הם  והאבנים יד) כז, (תהילים ה'" אל "קוה מן נגזר  לעשות, שיקוה ומה בנינו מחשבת האומן

ואיננו  האפס אחר  התהו כי לו", נחשבו ותהו "מאפס יז) מ , (ישעיה כתוב וכן בבנין. צורות

הקנה  בן נחוניא רבי ישנו. אינו ועשה ממש, מתהו "יצר  א): (כו, יצירה בספר  אמרו וכך דבר .

שכבר היתה, משמע מאי ובהו, תהו היתה והארץ דכתיב מאי ברכיה, רבי "אמר  ב'): (הבהיר 

ומאי  לבהו, וחזרה אדם, בני המתהא דבר  תהו ומאי היתה, תהו אלא בהו, ומאי תהו, היתה

מורכבת  מלה והיא כח , שהוא ל א עיקרה המלה כי כולם, הכוחות בעל א-להים ואמר  הוא". בו

יהיה  כן אם כולם. הכחות כח  כלומר  הכוחות, שאר  לכל ירמוז והם סמוך, אל כאלו הם", "אל

שלהם  חומר  הוציא כי השמים, את אלהים ברא בתחלה משמעותו, נכון על הכתובים פשט 

עכלה"ק. מאין שלה החומר  שהוציא הארץ ואת מאין,

הכתר היא דה"תוהו" שמשמע בכ"מ , רבינו ודברי ממעזריטש המגיד דברי הפרק בהמשך ועיין

ההיולי. לכח  צורה ונותן המגביל החכמה כח  הוא וה"בוהו" ההיולי, כח  הרצון
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כתבובספר  אין ז "ל האר "י אוצ "ח ונקרא פשוט אור  המציאות  כל  היה הכל  תחילת  כי "דע

וכשעלה  סוף. האין אור  היה הכל  אלא פנוי, אויר  ושום  חלל  שום  שם  היה לא סוף,

אם  כי וכיוצא, וחנון רחום  להקרא והיא נודעת , לסיבה הנאצלים  להאציל  הפשוט ברצונו

עצמו  צמצם  ואז  כנויים . בכל  זה דרך על  וכן רחום , יקרא איך רחמים  שיקבל  מי בעולם  אין

והסביבות  הצדדין אל  עצמו צמצם  ושם  שבו, אמצעית  המרכז  בנקודת  שלו האור  באמצע

העליון" המאציל  של  הראשון צמצום  היה וזה בנתיים , חלל  .ונשאר 

בסה "ק ובביאור  איתא  האלה המלך"הדברים למקום "עמק  היא  הכוונה פנוי" דה"מקום

בעודם  הנבראים של  הראשונה המציאות הבריאה, הויית תחילת בבחינת שהוא 

או וזלה"ק : ה'". יראה חכמה "ראשית  שהוא  "בראשית" מאמר שהיא  בפועל , ולא  בכוח

פנוי  מקום לעשות למעלה האור שהעלה בזמן כי מעשיו , כח נקרא  לכך לומר, נוכל 

נוקבין, מיין בלא  עלייה לשום אפשר ואי בעולם, עדיין נוקבין מיין היו  לא  להעולמות,

שחשב  יתברך, מחשבתו  לו  והספיק  בעולם, צדיקים היו  לא  ועדיין דתתאי, אתערותא 

צדיקים  של  'בנפשותיהן אמרו , וגם במחשבה', עלו  'ישראל  רז "ל , שאמרו  כמו  בצדיקים.

הצדיקים, במחשבתו  שעלו  וירצה העולם, את וברא  ז '], ח' רבה [בראשית נמלך' הקב"ה

קדוש . עם לו  יהיה איך במחשבתו  שמח והיה אצלו , המחשבה תחלת הוא  המעשה סוף כי

הגנוז  וכוחם  לפועל , עדיין יצאו ולא בכח , שהיו בזמן הצדיקים , שהם  מעשיו כח  סוד, וזהו

במחשבתו  העלייה עלה היתה הצדיקים של  המחשבה ידי ועל  נוקבין, מיין במקום היה וזה ,

[תהילים  לעמו ' הגיד  מעשיו  'כח נקרא  פנוי , המקום ידי על  שנברא  הזאת והעלייה הזאת.

ו '], הזה,קי"א  הראשית  בתוך פירושו אלהים ', ברא 'בראשית  אומר  הוי להם , הגיד והיכן

והעולמות  הבריאות  שאר  כל  קודם  היה שהוא ראשית , הנקרא העיגול  חלול  'ברא שהוא ,

ומלת  הזה. החלול  בתוך ברא  הארץ ואת השמים את כלומר הארץ', ואת השמים את אלהים

וארץ. שמים מהם שנתפשטו  העולמות, שאר התפשטות לרבות בא  ואת את

מאמרות והנה  יו "ד ידי  על נבראו  בראשית מעשה כל כנגד לזה שמכוונות 

הספירות  רבינו)עשרה  דברי בהמשך מיוחדת,,(וכמבואר  אמירה אחד  ולכל
הלזה  מאמר  ידי  ועל שנברא  הברואים לאותם הראוי  ישובצמצום נברא  כל

על  נברא  באותו יתברך השם  שמתגלה  ההתגלות  אופן דהיינו מיוחד, צמצום  לו

בנברא . שמתלבשות  ה ' דבר אותיות  ידי
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מכל ובראשית כלול שהוא  ורק חז "ל, בדברי  כמבואר  הוא  מאמר  נמי 
והוא  אחרות, מהמאמרות מועט בצמצום והוא  המאמרות,

ותלמידיומכונה  האריז"ל הראשון,בלשון שלפני צמצום ז"ל  מהרמב "ן מבואר

ולא  בכח העולמות  של היסודות  כח את  בתחילה  ברא  העולמות  את  הקב "ה  שברא 

הוא  ולכן הכתר וזהו הפסוק , בלשון ו"תוהו" ההיולי" "כח נקרא  זה  וכח בפועל,

החכמה  דגם  רבינו ובספרי ממעזריטש  המגיד בספרי מבואר ואמנם  "אין", נקרא 

"בוהו". המכונה  הראשון הצמצום  והיא  הספירות , שאר בערך ההיולי" "כח היא 

רבינו כ"ד)וז"ל ע' לחנוכה בחוכמתא (בחי' שתרגם  בראשית  בבחינת  הוא  "והחכמה 

כח  האמתים  מחקר חכמי בפי  נקרא  והוא  מאמרות , עשרה  כל הכולל דיבור שהוא 

להצורה " כח והוא  בבחינת ו היולי, שהיא  הכתר ספירת  בין הממוצע  היא  והחכמה  .

לנבר  ית "ש  הוא  נתגלה  שבה  הבינה  לספירת  רעיון, וכל מהשגה  ולמעלה  אים ,מקיף 

הבינה  בערך ו"אין" כתר בערך "יש " נקראת  היא  .ז ולכן ©
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שהכל ו. היינו מה, כח  נקרא ידוע וחכמה כ"ד ) ע' מקשים רבים הנה (ד"ה שם לשונו המשך וראה

אדם, שנקראו ישראל בשביל ברצונו שעלה הפשוט  לרצון קראו ולזה האדם, בשביל נברא

עולמות  לברוא הפשוט  ברצונו שעלה היינו קדמאה אדם הנעלם כח  לזה המוסר  בספרי וקראו

קדמאה  אדם זה כח  נקרא אוזן ולשבר  שכלנו קוצר  לפי וממילא אדם שנקרא ישראל בשביל

מזה  כח  הוא החכמה ובחינת האדם, בשביל העולמות  כל של הבריאה קדימת שהוא כיון

חכמה  בחינת כשנתגלה בודאי והנה מ "ה. ובגי' מה בחינת הוא שאדם מה כח  נקרא התכלית

כו'. קדמאה אדם בחינת דהינו מה מכח  הוא

מכח ז. בראשית מעשי שיצאו דטרם ידוע באמת אך וז"ל, פרה לפרשת חיים בדברי מבואר 

כמבואר ההיולי כח  וזה הוא", מאמר  ד"נמי "ראשית" נקרא וזה אחד בכח  כולם נבראו לפועל

כמלך  לבושו מעטה מהוד שברא לאורה שקרא פסחים ברש"י נמי מרמז לזה ז"ל, ברמב"ן

בראשית  מעשה בריאת לאחר  עתה כן וכמו כנ"ל, ובהיולי בהעלם שהיה היינו לעבדיו שקרא

ולפשוט  צורה ללבוש כח  לו יש זה ובכח  היולי שנקרא הראשון הרצון כח  בו יש דבר  בכל

כח  של היולי דכח  משום בש"ס, כמבואר  אפרוח  מוציא לא מיניה צמרו פרח  אם אבל צורה,

שפרח  קודם אבל חיים, בעלי צורת להלבשת יחוס לו אין שוב לגמרי וכלה לו הלך חיים בעלי

ההיולי  נקודת רק נשאר  ולא הראשונה צורתו התפשטות חקי כל כלות עד שנרקב ורק צמרו,

הכח  זה ובאמת הברואים. בכל הטבע הוא כן כמו חי, בבעל אחרת צורה תתתלבש אז שבו

ב  מיוצר  ההגבלה כח  הוא הטבע שבטבע וכח  מתפשט  כה שעד די, לעולמו שאמר  ראשית

והוא  המגביל, כח  נקרא הכח  שזה בהקדמה בהראב"ד ויעוין צורה, ומפשיט  צורה שמלבש
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המגיד  מבאר הכתר, כח את  לצמצם  כח לה  יש  בדווקא  החכמה  שספירת  והטעם 

בחינת ח ממעזריטש שיהיה  צריך זה  את  זה  סותרים  שהם  דברים  שני כל שבין מפני

מה " "כח שהיא  החכמה  ספירת  ולכן צורה , ולובש  צורה  פושט האור ידו שעל ©אין

החכמה  היא  כולם  הנבראים  כל וחיות  לנאצל, המאציל בין ממוצע  בבחינת  היא 

את  יש  החכמה  בכח כי נתבאר בסה "ק  הנה  כי דהיינו, ההיולי. כח את  המגבילה 

כל  שורש  והיא  הנבראים  כל צורת  את  בה  יש  א ' שמצד דהיינו "מה ", "כח"

ידי  על שני ומצד עצמית , ישות  בעלי כנבראים  נראים  חיצוניותם  שמצד הברואים 

זה  ידי על ית ', כוחו וכולם  הנבראים  כל צורות  ברא  ית ' הוא  כי והזכרון החכמה 

כביטול  הנברא  לגבי בטל הבריאה  כוח כי ואין, אפס  מה  הוא  הכח כל כי מבינים 

השמש . באור השמש  לכל ט זיו בורא  יש  כי וההתבוננות  ומחשבה  הידיעה  ועצם 

עצמי, כח לו שאין בזה  מתבונן הנברא  כאשר כי בשרשם , הנבראים  של הביטול היא 
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שבחומר ההיולי זה יכלה שאם יותר  ולא ההתפשטות כח  יבא פה שעד וגבול צמצום בחינת

כשנרקב  אבל וצמח  הוא בארץ ונרקב דבר  כשנזרע הטבע מדרך הנראה לפי והנה לגמרי ילכה

עכ"ל. דבר . מצמח  לא בעצם

המובאים  לחנוכה חיים בדברי בהדיא שכתב וכמו החכמה, לספירת רבינו כוונת ובוודאי

בפנים.

הטבע  כח  ב) דבר, שבכל והרצון הכתר  שהוא עצמו ההיולי כח  א) כוחות, שני שיש מזה היוצא

שנתבאר מה לפי החכמה כח  הוא זה וכח  הצמצום וכח  בראשית מיוצר  ההגבלה מכח  שהוא

לקמן. המובאים הק' המגיד בדברי

תענית ח . ש"ס המגיד תורת  עוד וראה הק'. המגיד רבו בשם ויגש פרשת שלמה בדברת מבואר  כן

אין. דהיינו חכמה, בלי א"א שבעולם ההשתנות וכל דבר , כל המהווה [היא] חכמה וז"ל, שכ'

אחד  ברגע ויכנס וכל מכל הביצה שיפסיד עד אפרוח , להיות יכול אין מביצה כי רואות ועינינו

מה, כח  חכמה נקרא כך שם ועל לאפרוח . מביצה ההשתנות להיות יכולה אח "כ האין, בשער 

נעשה  בה ע"כ ולובשת, צורה הפושטת והיא העולם, כל של ההיולי והוא האין שהוא

ושורה  עצמו את מצמצם שהשי"ת והיינו ארץ, יסד בחכמה ה' יט ) ג , (משלי וכתיב ההשתנות.

מה  כל עלמא ברא בה כי בחוכמתא, יונתן ותרגום בראשית, א) א, (בראשית וכתיב בחכמה,

סוכנת  והיא המלך. בחיק יושבת הראשונה) הדרך (שלהי מנוחה בברית נאמר  ועליה שברא

ודברי  עכ"ל. כביכול א"ע שצימצם ע"ד כביכול, בה שלו והשעשוע התענוג  והוא וכו', למלך

שלפי  בהיר  באור  הענין את מאירים בהערות) לעיל (מובאים פרה לפרשה חיים בדברי רבינו

להרצון  המגביל הוא החכמה וכח  הרצון הוא עצמו ההיולי דכח  סתירה, כאן שאין יוצא זה

בהרצון. כח  תלוי ההיולי כח  ומציאות

במהדו'ט . ש"ט  וע' ישנה, במהדו' קטו ע' (הוספה חיים עץ לדרך הקדמה מרע סור ראה
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היא  חיותה  ששורש  אלוקית  הנפש  על המסתרת  והקליפה  ישותו מתבטלת 

עצמי. כח איזה  לאדם  לו שיש  מהמחשבה 

אחרית"ובאמת מרא ׁשית י)ה"מּגיד מו החכמה (ישעיהו בספירת  שצפה  , ©¦¥¥¦©£¦
שיתגלה  דהיינו המלכות  ספירת  היא  "אחריתה ", את  "ראשית " הנקראת 

בעולם , תחלה,מלכותו במחשבה מעשה המלכות וסוף  ספירת  היא  המעשה 

גם  ית ' מלכותו את  הנבראים  שיגלו המעשה , בעולם  ית "ש  אורו התגלות  דהיינו

ומעשה , דיבור שהם  גשמיות  פעולות  ידי ועל גשמיים  בענינים  דצפה כשעוסקים 
העולם, תכלית העולם בריאת קודם התיקון הקב "ה בתחילה  הביט שהקב "ה 

וראה  העולם , קיום  שנות  כל במשך ישראל בני עבודת  גודל ידי על שיהיה  השלם 

צמצם  ולכן ה ' על להתענג  בריאתם  לתכלית  שיגיעו לנבראים  שיהיה  הטובה  גודל

העולם . את  וברא  אורו

בראשית ולזה  מעשה בכל פעמים נאמר  וירא עשרה  מאוד וירא  טוב  ,י והנה 

ולכן  אחד הכל ויהיה  הוה  היה  ית ' שמצידו העתיד שם  על היא  בזה  והכוונה 

העתיד, על ראיה  ית ' בו יתברך שייך ראייתו  לפי  הכל שברא  להודיע
מאמר , בכל בו  הנאמר  הטוב  יתגלה בראשית המעשה שבעשיית ושבהצמצום
מביטול  שיעלה  תענוג  אותו הקב "ה  ראיית  מכח כביכול היה  וצמצום  צמצום  כל

וראשית  תחילת  באמת  הוא  שהצמצום  והיוצא  הצדיקים , מעשי ידי על הסתרה  אותו

הצמצום  ידי על להתגלות  העתיד הוא יא הטוב  שהצמצום  שאע "פ  מזה  והיוצא  .

הטובות  כל תחילת  באמת  שהוא  הרי הגבורות , כל שורש  והוא  גבורה  במהותו

הפועל. אל לגלותם  הנבראים  וביד בכח בו הנמצאים  בעולם  אלקות  וגילוי והשפע 

והערות1 2הוספות

הקדש  בהררי ויסודתם נתיסדו ומה ואיך כלם בנמצאים להסתכל החכמה ושרש מונקאטש)

חכמה  ראשית שהוא הכלל הקדים ולכן יראה. אין חכמה אין אם אמרו וע"ז נמצא, בכל אשר 

אתברירו. במחשבה וכלהון העולמות כל כולל

מאד.י. והנּ ה־ ט וֹ ב עשׂ ה את־ כּ ל־ אׁש ר  אלהים ויּ רא - לא א בראשית Ÿ¦¤¨£¤¨¨§¦¥§Ÿ¡§©©למשל:

קודמת.יא. בהערה ראה
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ג' פרק
הניצוצות העלאת  עבודת 

ידי ובאמת  ועל  טוב לקח שנקרא  הקדושה  התורה  לנו  נתן 

התורה  אור ידי על  כי הטוב, שנגלה  התורה  מקיימי

בו הצפון  הטוב ונתגלה  העולם בצמצום המבדיל  המסך  יוסך 

רק  ותלוי כאין  הוא  העולם וכל  מיניה  פנוי אתר שלית  ונתגלה 

גבול  בשם מכונה  צמצום שבחינת  וידוע  יתברך , השם במאמר

זה , מקום מצומצם היינו  כו ' מקום בשם ומכונה  הדבר שמגביל 

התורה  חכמה  בחינת  היינו  שבע  מבאר יצא  אבינו  יעקב ולזה 

וחצבה  חיים מים באר יצא הנקרא  שבע  ומבאר שבעה , עמודיה 

היה  באמת  הוא  כי במקום ויפגע  הדינים, מקום היינו  חרנה  וילך 

בבחינת  במקום פגע  הגשמי עולם ולתקן  לעסוק ובבואו  אור, כולו 

כדי  למצרים הלך  השלום עליו  אבינו  אברהם דכן  וגבול  צמצום

האור  לברר עיקר וזה  החושך , להסיר עבודה  תכלית  כי להזדכך 

מנכון  מאן  בזוה "ק וכמבואר לאור החושך  ולהפוך  החושך  מתוך 

לחרן  הלך  השלום עליו  אבינו  יעקב ולכן  לנהורא , חשוכא  דמהפך 

משוקע  שהיה  לבן  בבית  חשוך  היותר והצמצום הדינים מקום

מבאר  יציאתו  מתחלת  הלך  כאשר ולכן  הקדושים, בספרים כידוע 

וזה  החשך . הסיר בקדושתו  והוא  וצמצום בגבול  פגע  כנ "ל  השבע 

היינו וילן  מלובלין , רשכבנה "ג  אדמו "ר רבינו  פירש  כאשר שם, וילן 

בחינות  שני  הם השמש  בא  כי היום והאיר לילה  של  החשך  שהסיר

דינים. ש "ך  בחינת 

שנקרא ובאמת הקדושה התורה לנו  ב)נתן ד טֹוב (משלי לקח לכם ּכי  נת ּת י ¦¤©¨©¦¨¤

והצמצום , ההסתר את  לגלות  היא  התורה  תכלית  כי אל ־ ּת עזב וּ , Ÿ£©©¦¨ּת וֹ רתי

נקראת  היא  ולכן יתברך, ה ' נמצא  והצמצום  ההסתרה  בתוך שגם  האמת  את  ולהאיר

בבריאה  שנמצא  הגנוז והאור הטוב  את  מגלה  היא  כי טוב  תרומה לקח אמת (שפת

ידי ,תר "נ) התורה הצדיקים ועל אור  ידי  על כי  הטוב , שנגלה התורה מקיימי 
שלית  ונתגלה בו , הצפון הטוב  ונתגלה העולם, בצמצום המבדיל המסך יוסך

יתברך  השם במאמר  רק ותלוי  כאין הוא  העולם וכל מיניה פנוי  כל אתר  ,
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אבל  אותו, המחיה  ית "ש  אורו הסתר מכח רק  הוא  לעינינו הנראה  העולם  מציאות 

העולם  כי בחוש  רואים  היינו אזי אותו המחיה  ית ' אורו להשיג  יכולים  היינו אילו

כלל. מציאות  לו שאין השמש  בתוך השמש  זיו כביטול ממש  במציאות  בטל

הדבר וידוע  שמגביל גבול בשם מכונה צמצום הוא שבחינת הצמצום  מהות 

לפי  האור את  שמגביל החיצוניות  את  רק  ולגלות  סוף  אין אור להסתיר

האור, נתגלה  שבו עולם  באותו הנבראים  היינוהשגת  כו ' מקום בשם ומכונה
זה, מקום לפי מצומצם מצומצם  האור היות  על מורה  ברוחניות  מקום  דבחינת 

בעולם  צמצום  חלקי שלשה  לה  יש  זו והתחלקות  ומידה , (זמן)שנה (מקום)שיעור

הנקרא נפש , התורה חכמה בחינת היינו  שבע מבאר  יצא  אבינו  יעקב  ולזה
חיים, מים בית ּה באר  בּ נתה  ׁשבעהחכמוֹ ת  עּמּודיה א)חצבה ט  ומבאר יב (משלי , ¨§¨§¨¥¨¨§¨©¤¨¦§¨

הדינים  מקום היינו  חרנה וילך יצא  וכעסשבע אף  חרון בחינת  מקור ששם 

הקושיא  מיושב  ובזה  ית '. והשפעתו והחסד האהבה  והסתר צמצום  על המורה 

לכתוב צריך היה  ולא  הוא , דפשוט יעקב  ויצא  אמר למה  רבינו, שהקשה  הראשונה 

בחכמת  מהדבקות  רוחנית  יציאה  על דקאי והתירוץ  חרנה ", "וילך רק  יציאתו,

בתחתונים . אלקותו להמשיך התורה 

זו,במקום","ויפגע  מבחינה  עכשיו עד רחוק  היותו על מורה  פגיעה  כי לשון
אור יעקבהוא  כולו  היה העולם באמת בעניני עסק  שלא  עוד כל ולכן

לצמצום  שייכות  לו היה  ולא  עצמו מצד רע  שום  לו היה  לא  אזי לתקנו כדי

כלל, הגשמי ולגשמיות  עולם ולתקן לעסוק במלכות ובבואו  עולם  לתקן בתכלית 

וגבול,שד"י, צמצום בבחינת במקום לבחינה פגע בדווקא  אבינו יעקב  הכניס  שאז

לצדיקים  רק  שייכת  זו ועבודה  השי"ת , אור בתוכו לגלות  כדי וגבול צמצום  של זו

בעניני  לעסוק  עצמם  להכניס  יכולים  ולכן לרע  שייכות  שום  להם  שאין גמורים 

שבו  ההסתר את  לגלות  מנת  על לכתחילה  עליו,יג גשמיות  אבינו  אברהם דכן

והערות1 2הוספות

שבעה יב. עמודיה חצבה העולם, את הוא ברוך הקדוש בנה בחכמה - ביתה בנתה חכמות ופרש"י

שבת, במסכת לעצמו ספר  הארון בנסוע ויהי בתורה שיש ספרים ז' ד"א בראשית, ימי שבעת -

אנפין  זעיר  הנקראות מידות השבעה כל מתגלים שבה שם על כן נקראת התורה פנימיות וע"ד

יתברך. השם מתגלה ושבם

לענין יג . כלל שייכות לו היה לא אז שעדיין שמשמע ויפגע לשון אבינו ביעקב בו שייך ולכן

על  ומורה בי", תפגעי "אל כמו חיבור  על מורה פגיעה דלשון לומר  יש עוד והצמצום. המקום



ויצא דברי יג חיים פרשת

להזדכך  כדי  למצרים הלך על השלום רק  הוא  האדם  שבנפש  הרע  חלקי בירור

רק כשעוסק  משא "כ ומנצחו, הרע  על מתגבר ושם  עוה "ז בענייני שעוסק  ידי

כלל, ולנצחו להכריעו יכול אין אזי גילוי לידי שבו הרע  חלק  בא  ואין ה ' בעבודת 

החושך, להסיר  עבודה תכלית אלקותו כי  לגלות  היה  העולם  בריאת  תכלית  כי

לעוה "ז. ישראל נשמות  נשלחו ולכן בדוקא  בתחתונים 

בזוה"ק וזה  וכמבואר  לאור  החושך ולהפוך החושך מתוך  האור  לברר  עיקר 
א) ד לנהורא .(הקדמה חשוכא  דמהפך מנכון די מאן מנכון "מאן ז"ל

הכא " ייתון לא  עד למתקא , מרירא  וטעמין לנהורא  מהפכן יצאה חשוכא  (בלה"ק:

כאן) יבא לא למתוק מר  וטעם לאור  חושך מהפך שאינו מי ואמרה קול יעקב .יד בת ולכן
בבית  חשוך, היותר  והצמצום הדינים מקום לחרן הלך השלום עליו  אבינו 

הקדושים  בספרים כידוע משוקע שהיה במקום לבן הוא  החושך בירור עיקר

ובפרט  אף , חרון מלשון חרן היה  ביותר הגרוע  והמקום  ביותר, החושך שורר ששם 

של  תחבולותיו למד אבינו שיעקב  ידי ועל זרה , בעבודה  משוקע  שהיה  לבן בבית 

כל  העלה  אזי וההסתר, החושך במקום  בביתו ה ' את  ועבד ה ', לעבודת  לבן

לקדושה . שבביתו הקדושים  טו הניצוצות 

והערות1 2הוספות

(וכידוע  ניצוצות, משם להעלות מנת על הצמצום למקום עצמו והכניס חיבר  שיעקב כך

אפים). נפילת כוונת היא שהיא מהאר "י

גמורבתניא וראהיד. צדיק הנה כי הענין "וביאור  י), פרק אמרים (ליקוטי זו עבודה אופן שביאר 

מהרע, לגמרי הצואים הבגדים הסרת ע"י הוא לו וטוב צדיק נקרא ולכן לטוב שלו הרע שנהפך

בלבד  הגוף תאות למלאת אדם בני בתענוגות בם להתענג  עוה"ז בתענוגי מאד למאוס דהיינו

הצדיק  מהס"א שהוא מה וכל וס"א, מהקליפה ונשפעים נמשכים היותם מפני ה', לעבודת ולא

בתענוגים  רבה באהבה וקדושתו לה' אהבתו גודל מחמת השנאה בתכלית שונאו הוא גמור 

חקרני  לי היו לאויבים שנאתים שנאה תכלית כדכתיב זה, לעומת זה הם כי הנ"ל, יתרה וחיבה

בתכלית  ברע והמיאוס לס"א השנאה גודל ערך כך לה' האהבה גודל ערך וכפי וגו', לבבי ודע

השנאה". כמו ממש האהבה הפך הוא המיאוס כי

קודשטו. שכתוב בזרע דרך על הרשע, ממעשי גם ללמוד האדם צריך באמת כי כ', וישלח  פ'

יכשילו  לא אם שנתם ונגזלה ירעו לא אם ישנו לא איך מהרשעים האדם שילמוד מוסר , בספרי

נואף  ועין כו' רוצח  יקום ולאור  מאוד, במאוד בקרבם בוער  שתאוותם מחמת טז), ד, (משלי

למלאות עושים התחבולות וכל טו), יד. כד, (איוב נשף הרעה,שמרה ותאוותם הרע היצר  רצון

ובכל  תנומות מעט  שנות במעט  ית"ש, בעבודתו ולהתגבר  תחבולות לעשות איך ילמוד מזה
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כנ "ל ולכן  השבע מבאר  יציאתו  מתחלת הלך שבה כאשר  התורה  שהיא 

הקדושות , המידות  שבעת  הקדושה  והוא גבולי וצמצום, בגבול פגע
החשך  הסיר  הלשון בקדושתו  פשר הוא  מה  שהקשה  השניה  קושיא  מתורץ  ובזה  .

הקושיות , לתרץ  כשגמר ועתה  למקום . ויבא  לכתוב  צריך דהיה  במקום , ויפגע 

הפסוק . המשך עפ "ז ומבאר אדמו "ר ממשיך רבינו  פירש  כאשר  שם", "וילן וזה
יצחק רשכבנה"ג  יעקב  והאיר רבי לילה של החשך שהסיר  היינו  וילן מלובלין,

עוד)וז"להיום, ד"ה ויצא פ' זכרון ואחר (זאת חושך שראה  הוא  הלן כמו שם , "וילן

שיוצא  לינה  נקרא  ממנה ] [שיוצא  אף  וחרון צרה  בכל כן לינה , נקרא  היום  האיר כך

לאור", מאפילה  דיניםמהצרה  ש "ך בחינות שני  הם השמש  בא  השמשכי  "בא 

ז"ל  האר"י בשם  כידוע  הדינין מתוק  שמשהוא  תבואות  ממגד וזה  תמר, גי' שהוא 

מלובלין  החוזה  עכ"ל חמה " בגלגל תלאה  חז"ל שאמרו מה  בא "יז .טז וכן "כי ותיבת 

הדינים  נסתלקו כי הכוונה  הסוד פי ועל השמש , שקיעת  על מורה  פשוטו פי על

בשרשם . והומתקו

ד ' פרק
התורה  ידי על  היא הניצוצות  העלאת 

כמבואר ויקח  אבנים בשם מכונות  האותיות  היינו  המקום מאבני

האותיות  שורש  ותיקן  לקח אבינו  ויעקב יצירה , בספר

ותיקון  נתעלה , הקליפה  מעל  הקדושה  כשנסתלק וידוע  שבצמצום,

והערות1 2הוספות

עשרת  משכורתו את שהחליף הרמאי לבן אצל יעקב היות ענין היה וזהו התגברות... מיני

ממנו  יעקב אבינו למד מהכל ברשעתו, לבן של עשיותיו מכל וכן תחבולות, מיני בכל מונים

קדושות. הניצוצות כל מאתו בירר  זה ידי ועל גדולות, וחכמות בתחבולות ית"ש לעבודתו דרך

דינים טז. ש"ך והם תמר  בגי' שמש שמש), (יחוד פי"ח  היחודים בשער  והוא שם. החוזה לשון

שבלאה. דינים וש"ך שברחל

הם יז. הקדושים הניצוצות כל שמקור  ניצוצין) רפ"ח  שער  חיים (אוצרות בסה"ק מבואר  והענין

בכח  כבר  נתבררו מהניצוצין וחלק הכלים, בשבירת התחתונים לעולמות שנפלו ניצוצין מש"ך

את  והעלה המתיק אבינו דיעקב רבינו כוונת וזה להעלותם. הזכות לנו נתנו והשאר  עליון

באוצרות  שביאר  עיי"ש כפולים דינים שהש"ך והטעם לבן. בבית שהיו הקדושים הניצוצין

כפולים. הם והגבורות הדינין שכל משום חיים
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מיו "ד  מאמר ובכל  בעולם דבר בכל  כי הראשית  לתקן  הוא  הכל 

כמו הוא  ועיקר שלם, אדם בחינת  שלימה  קומה  בו  יש  מאמרות 

בראשית  להיות  צריך  התיקון  כן  כמו  הראש  הוא  עיקר שבאדם

בהצמצום  הנבלעים מאותיות  הוא  המקום מאבני לקח ולזה  הדבר

והנה  ויחלום וזהו  התיקון . ראשית  הוא  בראשו  מראשותיו  ושם

הדברים  להעלות  למעלה  ממטה  ההולך  ענין  ר"ל  ארצה  מצב סלם

ויורדים  עולים אלקים ומלאכי תחלה  במחשבה  מעשה  וסוף  לשרשם

בו .

בספר "ויקח כמבואר  אבנים בשם מכונות האותיות היינו  המקום", מאבני 
שם יצירה, מ "ד)כדתנן בונות (פ"ג  אבנים  שלש(שתים)שתי בתים , שני

שני  לכתוב  אפשר אותיות  שמשני דהיינו כו'. כ"ד בונות  ארבע  בתים , ששה  בונות 

והיוצא  כו'. תיבות  ששה  לכתוב  אפשר אותיות  ומשלוש  בש , - שב  כמו תיבות ,

מדבר  שהאדם  האותיות  בצירוף  כי ברוחניות , האבנים  בחינת  הם  דהאותיות  מזה 

להקב "ה , בית  בונה  בדיבוריו, המתלבשים  והשכל המדות  של וחיות  דבקות  מתוך

בדיבוריו  שורה  .יח והשכינה 

שבצמצום,ויעקב  האותיות שורש  ותיקן לקח  בעצם אבינו  הוא  נמצא  כל

ה ' דבר הוא  והוא  אותיות  של באופן ברוחניות  שמתגלה  ה ' חיות 

כשרוצים  רואים  שאנו כמו האותיות , ידי על היה  הצמצום  ראשית  ואף  המחייהו,

השכל  מלובש  שבהם  באותיות  אותו להגביל צריך גילוי לידי שכל איזה  ,יט להמשיך

והערות1 2הוספות

בהם יח . נכנס ועי"ז אלו באותיות מתלבשת השכינה אז קונו לפני מתפלל אדם שכאשר  וכידוע

כדאיתא אמיתיות, ומתוך אלוקי חיות מתוך הדיבורים שיהיו אלוקי, טובחיות שם מהבעל 

ומדברת  בו מתלבשת השכינה תפתח  שפתי אדנ"י כשאומר  מיד להתפלל האדם מתחיל "כאשר 

אימה  עליו תפול בודאי הדיבורים אלו מדברת שהשכינה האמנה לו וכשיהיה הדיבורים,

השירים  (שיר  שנאמר  כמו אצלו ושורה עצמו את מצמצם כביכול הוא ברוך הקדוש וגם ויראה,

דנין  היכל ובכל להיכל, מהיכל הולך והוא היכלות שהם מהאותיות החרכים מן מציץ ט ') ב',

מחשבה  לו שנפלה בעת אותו שדנין לבו אל משים האדם היה ואם לכנוס, ראוי הוא אם אותו

א' דף אמרים (ליקוטי וכו'". אותו שדנין שוכח  שהוא רק בכוונה, מתפלל היה בודאי זרה

ע"ב).

הארץ כמובאיט . אחזה בפרי  ומבשרי האותיות, המה הצמצום  כללות והנה וז"ל, ויגש, לפרשת

ושוב  רצוא והחיות כלל, נחה ואינה המשוטטת מחשבתו בתחילת האדם יתבונן כאשר  אלוק,
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נתעלה  הקליפה מעל הקדושה כשנסתלק הוא העולם ,וידוע הכל ותיקון
קומה  בו  יש  מאמרות מיו "ד מאמר  ובכל בעולם דבר  בכל כי  הראשית, לתקן

שלם, אדם בחינת ובינה שלימה חכמה  דהיינו ספירות , עשרה  יש  אדם  שבכל כמו

העשרה  כללות  את  יש  מהספירות  ספירה  בכל כך כו', והתפארות  ויראה  ואהבה 

יש מאמרות  העשרה  ידי ועל נברא  שכולם  מהנבראים  אחד בכל וממילא  ספירות ,

ומתבונן  ענין, איזה  לפעול החושב  לאדם  דומה ? הדבר למה  משל הספירות . כל את 

הזה  שבמעשה  הזה , מעשה  עושה  ואז ויראתו אהבתו גילוי  לידי שבא  עד בו

כאשר  אזי רוחנית  ובראיה  מידותיו, כל מלובשים  ומידתו חכמתו מכח שנתעורר

פועל  לידי יוצאים  מידותיו כיצד גם  רואים  אנו הזה , המעשה  עושה  אותו אנו רואים 

בתוך  בלבוש  זה  במעשה  יוצאת  במידותיו המלובשת  חכמתו וכיצד זה , במעשה 

בחכמתו  מלובש  והרצון .כ לבוש ,

להיות ועיקר צריך התיקון כן כמו  הראש , הוא  עיקר  שבאדם כמו  הוא ,
הדבר  החכמה ,בראשית לספירת  להעלותו הוא  בעולם  דבר לכל התיקון

שהכוונה  החסידות  בספרי ואיתא  כולא , איתברר במחשבא  בזוה "ק  שאיתא  וכמו

בצרכי  מתעסק  כשאדם  ולכן הנבראים . כל את  המעלה  שהיא  החכמה  לספירת  היא 

בספי  להתדבק  עליו אזי ושתיה , אכילה  למשל הזה  הארת העולם  שהיא  החכמה  רת 

מתוך  ולהתבונן לעיל, כמבואר החכמה  באופן והמעשה  הדבר שבאותו הדבקות 

הנקראת  החכמה  שהיא  הדבר כל של האמיתית  במציאותו החכמה  (ובגי')ספירת 

בעליה ". תחיה  "החכמה  שכתוב  כמו הנבראים  כל את  המחיה  והיא  חיים 
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מבלי  מחשבה השגת אפשרות בלתי כי אותיות, צורת המה הכל צורה, ולובש צורה פושט 

נקראת  ואינה פשטותה מגודל כלל מושגת ואינה פשוטה המחשבה אותיות בלי כי אותיות,

מצרף  כי אחרים, אותיות צורת ולובש צורה פושט  הפשיטות צמצום אחרי אם כי מחשבה

שהעולם  דמילתא כללא כו'... בהעלם שהיה הדעת ומתגלה בבינה  דבר  מבין אח "כ לחכמה,

המשכה, ראשית בשם לאותיות כאן מכנים אנו ולכן הצמצום... ענין שהוא באותיות נברא

אם  כי שנברא דבר  שום אין כי אתוון, כ"ב יש ההוא במקום וישכב פסוק על בזוה"ק כמבואר 

הוא  הנבראים כל דקיום  מזה היוצא עכ "ל, וקיומו... דבר  אותו חיות הנה והן אותיות, ידי על

השפע. שמצמצמים אותיות ידי על

שכתבכ. ממעזריטשוכמו תחלה,המגיד  במחשבה מעשה סוף והנה  פ"ד) סימן אמרים (לקוטי

במחשבתו  וחשב בית לבנות שרוצה מבין אני מיער  עצים מוליך אדם רואה אני שאם למשל

אצלו  מפואר  שכך אחדים חדרים שיהא ושונא כך והחדרים כך הבית שיהא ואוהב לבנות האיך

בזה. המדות כל כלולים נמצא הזה הבית שיבנו לעבדיו ומדבר  הזה הבית
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נקודת  היא  מה  יתבונן ונברא  מעשה  שבכל היא  הכוונה  למעשה  עבודה  וע "ד

ועל  הנבראים , כל נבראו שלתכליתו השם  ועבודת  האלקותו גילוי דהיינו החכמה 

החכמה  בכח התדבקות  לידי יבא  זה  בענין התבוננות  המעשה כא ידי את  יעשה  ואז ,

ענין  באותו התבוננות  מתוך המתעורר המידות  חשק  מתוך אלא  תאוה  מתוך לא 

הרגש בעצמו ויכניס  התאוה  מהרגש  עצמו יפשיט במאכל ולמשל בדבר, שיש  רוחני

שאיתא  וכמו חי, כל נפש  ולהחיות  לכבודו הזה  המאכל את  שברא  במי דבקות 

הטעם  את  שברא  במי ויתדבק  ומופשט רוחני דבר הוא  שהטעם  שיתבונן בסה "ק 

עצמם . והריח בטעם  ולא  והריח

ומתוקנים  מתתקנים  הגוף  איברי כל כי אנו רואים  שבגשמיות  שכמו רבינו ומבאר

וכשאבר  הגוף , איברי לכל חיות  הנותן לראש  מחוברים  הם  כאשר רק  צרכם , כל

מיד  ולחברו לשוב  וצריך ונרקב , מת  הוא  מהראש  חיות  מקבל ואינו מהגוף  ניתק 

נמשלת  שהיא  החיצונית  הבחינה  את  לחבר הוא  הנבראים  תיקון כך לשרשו, בהנתקו

הם  ואז שבנבראים , והרוחנית  והשכלית  הפנימית  והחיות  לחכמה  ורגליים  בעקב 

הראש . שהיא  החכמה  מבחינת  אלוקי חיות  מקבלים 

מאותיות ולזה  הוא  המקום מאבני  אבנים לקח נקראים  האותיות  בספר– (כדאי'

בהצמצום ,יצירה) לשם הנבלעים הזה  עולם  בעניני שהשתמש  ידי על

ראשית שמים , הוא  בראשו , – מראשותיו  יראת ושם חכמה  ראשית  – החכמה 

בא  ידו שעל וזהו ה ', י"ב)התיקון. כ"ח  ארצה (בראשית מּצב  סּלם והּנה ¨§©¨Ÿ§¦¥ª¨ª£©©ו ּיחלם
ה .מימה , מגּ יע  ראה ר "ל ורא ׁש וֹ  אבינו למעלהשיעקב  ממטה ההולך ראה ענין §Ÿ©¦©©¨¨§¨

עליו  המוטלת  העבודה  במחשבה את  מעשה וסוף  לשרשם הדברים להעלות
ראיית תחלה  הוא  הצמצום  שורש  כי רבינו בדברי לעיל שנתבאר מה  פי על והוא 
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החיים כא. לעץ ודרך  (הקדמה מזידיטשוב מהרצ"ה  להרה"ק  טוב ועשה מרע בסור  שכתב מה ראה

לבורא  מקורם  אל הדברים כל  להעלות החכמה כל תכלית כי דע אמנם קי"ד), ע' מונקאטש הו'

הקליפות, בעומקי המוטבעות נפשות להחיות ברורין לברר  המעשים כל כוונת וכי עלמין, כל

עץ־ חיים  בספר  ז"ל האר "י לנו גילה זה כל על אשר  המצות. כל הולך סובב זה ועל

ואת  הארץ טבור  האחרונה נקודה עד ראשון צמצום הראשונה  הנקודה משורש ופרי־ עץ־ חיים

לנו  סיפר  הכל סוף, ועד מראש והנפסדים ההווים דברים וכל העולמות כל וציור  עליה, אשר 

מדת  מן נמשכים הם איך ונמוקם וטעמם והיותם ומקורם והוייתם וענינם שרשם ז"ל האר "י

נחת  לעשות הוא , ברוך לכבודו ועשה ויצר  וברא האציל אשר  שמו, וברוך הוא ברוך הבורא

בחכמתו. רצונו ולקיום לשמו לו רוח 
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שורש כי ונמצא  ידו, על להיות  העתיד הטוב  כל ואת  הצדיקים  מעשה  את  שראה  ה '

בהצמצום  בפגעו מתבונן הצדיק  וכאשר גמורים , וחסדים  רחמים  הוא  הצמצום 

הוא  הצמצום  ששורש  וכאמור בכח הצמצום  בשורש  הנמצא  והנעימות  הטוב  בגודל

החושך. בתוך האור את  ומגלה  בשרשם  הדינים  את  ממתיק  הוא  אזי הטוב ,

ה' פרק
ישראל ע"י העולמות  בכל  אלקותו התגלות 

ניחא ובמדרש  בסולם למ "ד ביעקב אמר וחד בסולם אמר חד

והיינו אתפאר, בך  אשר ישראל  עד מאי ביעקב למ "ד

ויצר  טוב יצר וברא  בחירה  שיהיה  העולם ברא  עלמין  כל  שהבורא 

סלם  והנה  בש "ס , כמבואר הרע  ליצר תבלין  התורה  וברא  הרע 

לבטל  יכולין  התורה  ידי ועל  התורה , נתינת  מקום סיני בגימטריא 

למעלה . ולעלות  הרע  היצר

ידוע ולזה כי בו , ויורדים עולים אלקים מלאכי והנה  שייך 

נקראים שמלאכים ז"ל  וגם (סיבות)מהרמב"ם [שכלים],

מלאך  הטוב יצר אמרו  ובפירוש  מלאכים, נקראים אדם מחשבת 

ויורד  עולים וזה  בהיפוכו  הרע  ויצר להכניע קדש  יכול  בסולם בו , ים

יוכל  ויראה  בקדושה  לומד אינו  אם ושלום חס  וגם הרע  היצר

עולים  שפיר ולכן  בם יכשלו  ופושעים הכתוב כמאמר להכשל 

באמת  אך  בו , ויורדים עולים מאי ביעקב למ "ד אך  בו, ויורדים

מעלה  של  בפמליא  כח מוסיפים מעשיהם ידי על  ישראל  כי ידוע 

עסק  לפי והתגלות  קדושה  השפעות  גורמים הטובים ובמעשיהם

דהיינו שמי את  אזכיר אשר מקום בכל  הכתוב וכמאמר מעשיהם

מסירות  ערך  ולפי הקדוש  שמו  בעבודתם ישראל  שמיחדים ערך  לפי

ויורדים  עולים שפיר אמר ולזה  ית "ש , אלקותו  התגלות  הוא  כן  נפש 

ולפי  הגדול  שמו  ויתרומם יתפאר במעשיו  האדם ידי שעל  היינו  בו 

הנקראים  הקדושה  התגלות  הוא  כן  יתברך  שכינתו  גילוי ערך 

מלאכים.
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ובמדרש וה נּ ה  ּבֹו, וירדים עלים א -להים י"ב)מלאכי  פס"ח , רבי (רבה נחלקו §¦¥©§£¥¡Ÿ¦Ÿ¦§Ÿ§¦
קאי, מה  על "בו" בתיבת  ינאי ורבי ביעקב ,חייא  אמר  וחד בסולם אמר  חד

שם  במדרש  מאי ואיתא  ביעקב  למ"ד ניחא , בסולם פשוטו למ"ד לפי מובן שאינו

ביעקב , וירדו יעלו שהמלאכים  אתפאר ,הכוונה  בך אשר  ישראל עכ"ד עד

יצר המדרש , וברא  בחירה, שיהיה העולם ברא  עלמין כל שהבורא  והיינו 
בש "ס. כמבואר  הרע ליצר  תבלין התורה וברא  הרע ויצר  רבינו טוב  ומפרש 

הכוונה  התורהדזה  נתינת מקום סיני , בגימטריא  סלם" דתיבת "והנה ונמצא 

- וכמבואר השמימה " מגיע  וראש  ארצה  "מוצב  שהיא  התורה  על מרמז ועל סיני
למעלה  ולעלות הרע היצר  לבטל יכולין התורה החכמה ידי  היא  התורה  כי

בדווקא  ויראה  באהבה  - בתורה  וכשמתדבק  הנבראים , כל לקמן)חיות  -(כמבואר 

להנבראים  סולם  היא  דהתורה  ונמצא  הגשמיים , מעניניים  הרע  היצר לבטל יכול

בבוראם . להתדבק 

ז "ל ולזה  מהרמב "ם ידוע כי  בו ", ויורדים עולים אלקים מלאכי  "והנה שייך
התורה) יסודי מהלכות פ"ב נקראים(עי' וגם (סיבות)שמלאכים [שכלים ],

ויצר  קדש  מלאך הטוב  יצר  אמרו  ובפירוש  מלאכים, נקראים אדם מחשבת
בהיפוכו  מלאכים ,הרע נקראים  ולרע  לטוב  ומחשבותיו האדם  שנטיית  אנו ורואים 

הרע  היצר  להכניע יכול בסולם בו , ויורדים עולים קאי וזה "עולים " שתיבת 

שהוא  הסולם  ידי שעל דהיינו הרע , היצר  על קאי "יורדים " ותיבת  הטוב  היצר על

ידי  שעל רק  ולא  הרע , היצר מחשבות  ולהסיר הטוב  היצר להעלות  יכול התורה 

- כן הוא  להיפך גם  אלא  ברוחניות , ולהתקדש  להתעלות  אפשר חס התורה  וגם
הכתוב  כמאמר  להכשל יוכל  ויראה בקדושה לומד אינו  אם יד ושלום (הושע

בם י) ילכוּ  וצ דּ קים  ה ' דּ רכי כּ י־ יׁש רים  וידעם  נב וֹ ן א לּ ה  ויבן חכם  י ּכׁשלּומי ּופ ׁשעים ¦¨¨§¨¥¥¤¨§¥¨¥¦§¨¦©§¥§©¦¦¥§¨Ÿ§¦¦¨§
לשם בם, שלא  אותם  העושה  ה '" "דרכי שנקראים  מצוות  שאפילו מכך ורואים  ¨

בנזיר וכדאיתא  ולהתגשם  בהם  להכשל יכול פסח.(כ"ג .)שמים  קרבן לענין

שאומר  המדרש  יבואר בו ,ובזה  ויורדים עולים שפיר  היא ולכן בסולם  היינו

ביעקב התורה , למ"ד המדרש אך בו .מקשה  ויורדים עולים מאי 

מעלה  של בפמליא  כח מוסיפים מעשיהם ידי  על ישראל כי  ידוע באמת אך
לג ) א, כל ,(איכ"ר  בתוכה  שכונסת  המלכות  מידת  השכינה , היא  מעלה  של  פמליא 

נתבטלו  אז נתעלית  מלכות  וכשמדת  בתוכה , משפיעים  שכולם  העליונות  המדות 

הדינים  וכל הגזירות  לחנוכה)כל דרוש עינים גורמים ,(מאור  הטובים ובמעשיהם
מעשיהם, עסק לפי  והתגלות קדושה השייך השפעות בו שעוסקים  ענין שבכל

השפעות  גורמים  הם  אזי ה ' כבוד ענין באותו מגלים  אם  מהספירות , ענין לאיזה 



ויצא דברי חיים פרשת כ 

את־ ׁשמי "קדושה , אז ּכיר  א ׁשר  "ּבכל־ הּמקֹום הכתוב  כא)וכמאמר  כ ,(שמות §¨©¨£¤©§¦¤§¦
הקדוש  שמו  בעבודתם ישראל שמיחדים ערך לפי  להתגלות דהיינו  וגורמים 

הוא , ברוך הקדוש  של שמ הנקראת  הוא השכינה  כן נפש  מסירות ערך ולפי 
ידי  שעל היינו  בו ", ויורדים "עולים שפיר  אמר  ולזה ית"ש , אלקותו  התגלות
יתברך, שכינתו  גילוי  ערך ולפי  הגדול, שמו  ויתרומם יתפאר  במעשיו  האדם

מלאכים  הנקראים הקדושה התגלות הוא  בכל כן המתגלים  העליונים  אורות 

ית "ש בו ולהתדבק  הברואים  כל על ומשפיעים  מתגלים  השכלים  ובכל העולמות 

החיים . מקור חיים  מלך פני אור המסתירים  והצמצומים  הדינים  כל את  מבטלים  והם 


