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 úéìëúäå

 äðä"הפקודים על העובר "כל הלשון  משמעות

התורה  על שעובר  מי  כל שהוא משמע

וצריך  העווונות , על לכפר  השקל מחצית  שיתן 

שמועיל  בזה שמרומז  השקל מחצית ענין  מה להבין 

סוד  הוא השקל מחצית והנה העוונות. לתיקון

תיקון  ענין עומק  הוא מה להבין  וצריך  הדעת,

כידוע  הדעת בסוד  השקל מחצית ידי שעל העוונות

דשערי בפלגותא ששרשו והאריז"ל הזוה"ק  מדברי 

העליון . הדעת  שורש  שהוא דא"א

äðäå בזוה"ק ע"ב)איתא קפ"ז תשא כי à(רע"מ

הוי "ה  שם סדר  על הוא השקל מחצית דסוד

ועמוד  ההי "ן , שני הם המשקל שכפות באופן

ואבנא  ו', אות  הוא הכפות  מונחים שעליו  המשקל

י', אות  הוא עמו  ששוקלים האבן  שהוא בה למשקל

הבעה"ת עמ'ופי ' תקס"ג הזקן אדמו"ר (מאמרי

היו"ד áרי"א) מלוי  הוא במשקל ששוקלים דהסחורה

הוא  והסחורה זו"ן, סוד שהם ו "ד  אותיות שהוא

_________________________

עשרים א . י', דא בה למשקל אבנא ההי"ן, שני בין ממוצע  ו' ודא ההין, חצי כגון איהו השקל מחצית  מאן שם: רע"מ וז"ל

בלימה, ספירות עשר יצירה בספר אתמר והכי י', על ירבה לא דאמצעיתא, עמודא דא ירבה לא העשיר יו"ד, דא השקל גרה

י', דאיהו השקל ממחצית  תשע , ולא עשר אמר דאת כמה מעשר, ימעיט  לא צדיק, דא ימעיט, לא והדל עשר, אחד ולא עשר

יקירין  מלין אינון בכל תווהא לית  ממארך, אנת רחים בשמים, אנת מלאך מהימנא רעיא ליה, אמר הוא. עשר השקל מחצית 

לבר  נהורין, מליין סגולות מליין בפתוריה, מרגלאין דיפקון תווהא לית  דמלכא, ברא או מלכא דאיהו מאן דהא מפומך, דיפקון

עכ"ל. מהימנא, רעיא אנת בריך  ליה, אמר תווהא, איהו אחרא נש 

ועתה ב. רי"ב): (עמ' שם מלשונו מעט  ונעתיק מו"ר, דברי מיוסד שעליו רכ"ב) - רי"א (עמ' שם המאמר כל היטב לעיין יש 

האחת  בכף שנותנים סחורה, מאזניים) כף  (שהוא המשקולת בכף  כששוקלין שהוא וכו', י' דא בה למשקל אבנא ענין להבין צריך 

השנית  בכף  הכבדתו ידי על הסחורה את  ששוקל האבן נותנים השנית ובכף במשקל) כמה אותה לשקול (שצריכים הסחורה

הסחורה). שוקלין הב' בכף  האבן שמכביד (שבזה

הסחורה, מדידת בשביל הב' בכף  שמכביד רק  הוא המשקולת של והאבן העיקר, שהיא הסחורה הוא המדידה של העיקר והנה

בהאבן  הנמדד שהדבר נמצא מודדים, שבו המשקל של האבן רק הוא שהיו"ד י', דא בה למשקל שהאבנא שכשמפרש אי ועתה

נעלה  הוא הנמדד עצמו שהדבר ומוכרח  כנ "ל), הנמדד עצמו הדבר הוא ועיקר המודד, שהוא רק אינו (שהאבן ועיקר נעלה הוא

שלמעלה  דבר מהו להבין וצריך  מהי', למעלה שהוא מוכרח עיקר, שהוא הנמדד עצמו והדבר המודד, האבן רק  הוא שהי' מהי',

וד"ל). כנ "ל, העיקר הוא הנמדד שהדבר בלבד המשקולת  כאבן רק  יחשב לא (שהיו"ד י' מבחי'



לנפשך  חכמה דעה ד

ששם  בארוכה, במ"א כנז ' ב"ן לשם ונפלו ס"ג, בשם בנקודים היתה השבירה הנה הכלים, שבירת ענין צ"ל זה כל להבין אך 

כו', ועונש שכר שיהיה בכדי היתה השבירה של הכוונה תכלית והנה כו', בי"ע  עולמות  של מקור דאצילות  מלכות  בחי' הוא ב"ן

אח"כ  שכר בקבלת  עבודה בחי' שיהי' בי"ע  עולמות שיהי' בכדי והוא בי"ע, לעולמות  מקור שהוא לב"ן שיפלו בכדי שהיתה פי'

אי וזה כו', לרשעים של ולענוש הכוונה היה ולזה וכו', בי"ע עולמות  להתהוות יוכלו הי' שאז השבירה, ידי על אם כי אפשר

וכו', ועונש שכר בקבלת עבודה שיהיה בכדי לבי"ע , מקור שהוא ב"ן לשם נפלו שמשם ס"ג בשם בנקודים שהיה השבירה

וד"ל.

קודם  שהיה לשרשן ולהעלותן להחזירן בשבירה, בו שנפלו ניצוצין הרפ "ח את  ב"ן, שם את לברר היא העבודה תכלית והנה

מ "ה  שם כי ופי' ב"ן, משם נעלה עתה שהוא התיקון, שהוא מ "ה שם הוא אותן והמברר הנ"ל), ס"ג שם הוא (ששרשן השבירה

הוא  כי ב"ן, לשם בשבירה שנפלו ניצוצין הרפ "ח את המברר הוא ולכך  דא"ק , מע "ב הארה שהוא דא"ק ממצחא הארה הוא

נעלה  הוא ע"ב ושם ס "ג, משם הוא בשבירה שנפלו ניצוצין הרפ "ח של ושורשן דא"ק, ע"ב הוא שרשו כי מהם, נעלה עתה

שס "ג  חכמה, לגבי יש  בחי' שהוא בינה, בחי' הוא וס "ג י"ש) שהוא בינה לגבי אין (בחי' חכמה בחי' הוא ע"ב שם כי ס"ג, משם

מ "ה  בבחי' ביטול בחי' אין בחי' שהוא ע "ב שם אבל וד"ל. י"ש  אוהבי להנחיל כדכתיב חכמה, לגבי יש  בחי' שהוא ג"ס , הוא

רק ששרשן לב"ן, בשבירה שנפלו ניצוצין הרפ "ח את המברר הוא דא"ק מע"ב שנמשך  מ"ה שם ולכך כו', מ "ה ונחנו כדכתיב

כו'. התיקון שהוא דא"ק מע "ב הוא ושרשו מס"ג,

שמתבררים  לאחר אבל אותם, המברר שהוא מהם, נעלה מ"ה שם הוה שבב"ן, ניצוצין הרפ "ח שמתבררים קודם עתה זהו

המברר  בעלה עטרת חיל אשת כדכתיב מ "ה, משם נעלים המתבררים הם אז ס"ג, לשרשן אח"כ שעולים שבב"ן, ניצוצין הרפ "ח

גדול  בכח  בחזקה הוא שחזירתן מפני והוא מ"ה, דשם מאורות יותר מאירין ס"ג, שם לשרשן בחזירתן כי מ "ה, שם שהוא

שבעלי  במקום כמארז "ל והוא מ"ה, דשם מהאורות  יותר מאירים ס"ג, שם לשרשו בחזירתן אז לכך  לשרשן, לחזור בהתלהבות

שהיו  שמאחר וזה גמורים, מצדיקים יותר הבע"ת  כח שיפה מפני שהוא לעמוד, יכולים אין גמורים צדיקים עומדים תשובה

הלב  עומק  מעומק  קראתיך , ממעמקים בבחי' הלב פנימיות  מנקודת וגדול, חזק  בכח שבים הם אז ה', אל ושבים למטה תחלה

וד"ל. כו', גמורים בצדיקים משא"כ וכו', יתיר בחילא ליה דמשכין כו',

דשם  והאורות  בשבירה, כלל היה שלא התיקון שהוא גמורים, צדיקים בחי' נקראים מ "ה דשם שהאורות  ממש, למעלה כן וכמו

לשרשן  שבים הם אז  כשמתבררים עתה ולכן לב"ן, ס"ג משם שבירה בדרך  נפלו שהם מפני תשובה, בעלי בחי' נקראים ב"ן

אז  לשרשן הכלים של שבחזירתן מפני מ "ה, שם שהוא בעלה עטרת  שמתבררים לאחר נעשים הם ולכך בע "ת, בבחי' ס"ג שם

לשרשן, ששבים בע"ת  בחי' שנתבררו הם לאחר לבוא לעתיד יהיה (וזה וד"ל. גמורים, צדיקים מבחי' יותר וגדול חזק  שבכח 

הארה  רק שאינו במ "א נזכר דא"ק , מע "ב שנמשך נעלה הוא שמ"ה ומה וכו', החמה) כאור הלבנה אור והיה דכתיב לגמרי

ממ "ה. נעלה הם לשרשם בשובם לכך  דא"ק, ספירות  י' מעצמיות הוא שרשו וס"ג בלבד, דא"ק ממצחא

השוקל  האבן שמניחים קודם שתחלה מאזנים, בכף  סחורה ששוקלין כמו ממש  שהוא כו', י' דא בה למשקל אבנא היטב יובן ובזה

הארץ, על מונחת הסחורה שבו הא' הכף שמונחת נמוכה, היא המאזניים של הא' בכף  שמונחת הסחורה אז השנית , בכף 

של  ירידתו ידי ועל למטה עד ויורד מכביד הב' שבכף השוקל האבן אז  המאזניים, של השנית בכף השוקל האבן וכשמניחין

שבכף  השוקל האבן ירידת  ידי על הוא שהגבהתה למעלה, מונחת הסחורה שבו הא' הכף נגבהה השנית , שבכף השוקל האבן

דא  בה למשקל שהאבנא למעלה, הוא ממש  כן וכמו למעלה. הסחורה שבו הא' הכף נגבהה למטה ירידתו ידי שעל למטה, הב'

על  שנשפלים נמוכים הם ב"ן, לשם בשבירה שנפלו ניצוצין הרפ "ח את  ב"ן, שם את מ"ה שם שמברר קודם שתחלה ופי' י',

הם  לבררן ירידתו ידי על אז  שבב"ן, ניצוצין הרפ"ח  את ומברר יורד מ"ה וכששם וכו', לבי"ע  מקור שהוא לב"ן השבירה ידי

שם  לשרשן שבב"ן הניצוצין עולים ערך לפי ממש כן כמו דמ"ה האורות ירידת  ערך  ולפי כנ "ל, הנעלה ס "ג שם לשרשן עולים

שם  נקרא ולכך  וכו', בעלה עטרת  חיל אשת  נעשה אז כי מ"ה שם מהמבררן נעלים הם אז  ס"ג שם לשרשן וכשעולים ס"ג,

וכו'. הסחורה השוקל האבן כמו הוא מ"ה ששם דא"ק , מע "ב ששרשו הי' הוא מ "ה ששם למשקל, אבנא מ"ה

רק שהם עשרה שמספרו י' שהוא השקל, מחצית  רק הוא השוקל שהאבן הוא כו', יו"ד דא השקל גרה עשרים שאמר מה אך 

מספר  כאחד והם עשרה, מספר שהוא ו"ד הוא הי' של המילוי כי כ', הוא מספרו מילויו עם הי' אך שבו, בלבד ספירות  עשר



תשע"ג  תשא כי פר' השל"ס

והיינו המשקל, עם שוקלים שאותו והתכלית  העיקר

הוא  פשוטה והי' הזו "ן , שורש הם ו"ד דאותיות

את שוקלים שעמו המשקל אבן  שהוא אבא בחי '

אבא, שהוא י ' אות בחי' ידי שעל דהיינו הסחורה,

מלוי שהוא הסחורה שהוא להתכלית  להגיע יכולים

התכלית הוא הסחורה והרי זו"ן, בחי ' בסוד היו"ד

היטב. לבאר צריך  זה וכל מהכל, למעלה והוא

 äðäå קוב"ה ליחד  הוא הבריאה תכלית  כל

בעולם, הסחורה עיקר  שהוא ושכינתיה,

אלקות ולגלות בתחתונים, ית"ש אלקות לגלות

שהוא  היו "ד  מלוי סוד והוא העולמות , בכל ית"ש

היו"ד  במלוי בשרשם והם זו"ן, שהם ו "ד  אותיות 

מחצית וסוד היחוד, שהוא החכמה בחי' סוד  שהוא

עמוק  ענין  והוא היחוד, של הדעת סוד  הוא השקל

העדו "ת לוחות  שני  סוד שהוא דעו"ת )מאד (אותיות

שני וכנגד וכלה חתן וכנגד  וארץ שמים כנגד  שהם

חז "ל כמ"ש עולמים שני וכנגד (מדרששושבינין 

ט"ז) פרק  תשא כי אלקותתנחומא גילוי  ענין שהוא ,

הבריאה  עם ישראל נשמת וליחד בתחתונים,

העולמות. בכל ית"ש אלקות ולגלות

ä"ò  åðéáø  äùî  äùò úåçåìä  úøéáù úòá .á

íò  ìàøùé  úîùð øù÷ì úåéîéðôá éìëã ãåçé

ä"áå÷

 äðäå שבר העגל בחטא ישראל חטאו  כאשר 

בזוה"ק  וכתב הלוחות , את רבינו  משה

ישראל  בעבודת והביאו שבירתâ ברע"מ דענין ,

לתקן  כדי הבתולים, שבירת  בסוד הוא הלוחות 

ישראל  היו  לא באמת  כי  העגל, של הגדול החטא

לרבים  תשובה להורות אלא מעשה לאותו ראויין

בגמ' ע"ב)כמש "א דף התשובה (ע"ז עיקר  והנה

עמוקה  עבודה שהוא היחודים לעבודת  לזכות  הוא

ספרא  בסוד דמהימנותא רזא שהוא מאד

אבנא  בסוד החכמה אורות שהם דצניעותא,

מחצית סוד לדעת וצריך  י ', אות שהוא בה למשקל

האבנא  ידי על המשקל ענין  לדעת שהוא השקל

שהוא  הסחורה ידו על לקבל כדי י' אות שהוא

רבינו משה ראה וכאשר זו"ן, שהם ו "ד  אותיות 

הפרו לה' לעשות  עת  משום הלוחות שבר  שחטאו,

הלוחות, שבירת  ענין בזה היה ובחיצוניות  תורתך,

כי הבתולים, שבירת סוד  בה היה בפנימיות אך

יחוד  בחי ' שהוא עמוק  יחוד  עשה רגע באותו 

_________________________

שלו, האחוריים הוא שהמילוי ופי' כו' י"ס  פעמים ב' שהוא כ' הוא מילויו עם היו"ד שהוא שהשקל השקל, גרה עשרים וזהו כ',

היו"ד  את לקרותו כשצריכים אך  עשרה, רק הוא שמספרו י' כדמות בלבד אחת  נקודה רק  הוא יו"ד כתיבת למשל כמו והוא

בכתיבתו  כציורו היו"ד עצם פי' למעלה, הוא ממש כן וכמו וכו'. ו"ד אותיות  ב' עוד שיוציא בלתי לקרותו אפשר אי כנ "ל, בדבור

הוא מילויו בלא עצמו יו"ד של שמספרו החכמה פנימיות  בחי' למעלה הוא מילויו שישנם בלא ספי' העשר והם עשר, רק

הענין. כל ועיש"ב עכ"ל וכו', ואילך מחכמה שנמשכים ספי' הי' הם הו"ד שהוא ומילויו חכמה, בפנימיות

וכלה,ג. חתן נגד וארץ, שמים נגד שנים ולמה מ"א) (שמו"ר במדרש העדות : לוחות שני עה"פ בפרשה ישראל העבודת וז"ל

בתולים  דתבר כחתן היו הלוחות דשבירת  תצא כי פרשת  מהימנא הרעיא שכתב הסוד רבותינו לנו גילו הנה שושבינים. שני נגד

לא  ע "ב) דף (ע"ז  בגמרא אמרו ומפורש חטאו, לא ישראל שנשמות  מקומות בכמה מ "ש  פי על ידוע כי באורך , עי"ש דיליה

בעדים. וכלה חתן מיחדים שהיו ע "א) י"ב (כתובות  בגמרא ומצינו תשובה. להורות כדי אלא מעשה, לאותה ראויין ישראל היו

ומשם  בפרהסיא, והוא עם וברוב שושבינים ידי על הוא והזיווג הראשון היחוד עיקר עכ"ז  בעדים, היחוד אין שעכשיו והגם

לן  איכפת לא ולזה ראשונה, מביאה מתעברת  אשה שאין ע "א) ל"ד (יבמות רז"ל אמרו ידוע , הוא והענין בהסתר. הוא ואילך 

בפרהסיא  היו הראשונות  לוחות כן על בהצנע . להיות  צריך אז לידה, לידי שיבא הוא שהיחוד כן אחרי כן שאין מה הפרהסיא.

תשא  כי (תנחומא במדרש אמרו שניות בלוחות  כן שאין מה מהימנא. הרעיא בשם לעיל שכתבנו ומטעם בגמרא, גם וכדאיתא

בצניעות, להיות צריך  כן על בינה, שערי נ ' גימטריא ה' פעמים יו"ד ר"ת  יפ"ה וגם הצניעות. מן יפה לך אין הקב"ה אמר ל"א)

עכ"ל. והבן, שושבינים ונגד וכלה חתן נגד המד"ר שאמר וזהו



לנפשך  חכמה דעה ו 

ישראל  נשמת  לקשר שהוא כלי, בחי' של הראשון 

הקב"ה. עם

 ñðëðå  äáåùú ãéî ÷éãöä  äùåò àèçä øçà .â

 àì éøáàìå éúéìâ éáìì ãåñá  íìòð éîéðô ãåçéì

 éúéìâ

ïéðòäå מתקן הוא כאשר יהודי כל באמת כי  הוא

יותר  ביחודים עמוק  יותר נכנס  עוונות

להיות צריך יותר עמוק שהיחוד  וככל עמוקים,

בחי ' שהוא דצניעותא, ספרא בסוד  בצניעות יותר 

ליבא  בבחי' בלחש , שהוא חכמה בסוד החכמה

לא  ולאברי  גיליתי  ללבי ובחי' גליא, לא לפומא

האברים  שאפי' יחודים ליחד  לדעת  שצריך  גליתי ,

עמוק , מכל עמוק והוא הלב, רק  מהם, יודעים אינם

אותו אז  העולמים, כל לבורא חטא שאדם אחר  כי

מיד  צריך  אך  אלקות, גילוי להרגיש  יכול אינו  אבר

שהאברים ואף  בתשובה, יכולים לחזור אינם עדיין 

לעשות התשובה אחר  צריך  מ"מ היחוד, להרגיש

יותר  יחודים מיד וליחד יותר, עליה מהירידה

עדיין  שהאברים אף הלב, פנימיות  בבחי' עמוקים

של  היחודים סוד  והוא היחוד, מרגישים אינם

אינם  הצדיקים התשובה אחר  ולכן  עצמה. הגאולה

אחר  שהיה וכמו ההסתר, מחיצוניות  מתפעלים

שבירת היה שבחיצוניות  דאפי ' הלוחות, שבירת

מיד  רבינו משה נכנס  בפנימיות  מ"מ הלוחות ,

שהם  שבעמקות , בעמקות פנימיים יותר ליחודים

כלל. מהם יודע אינו  שהסט"א נסתרים במקומות

äîëçä  úâøãîî äìòîì äîåãà  äøô ãåñ .ã

 úåéîéðô àåäù à" ìãøá  äùøùå  ä"ò äîìù  ìù

äîëç

äðäå והם אדומה, פרה סוד הוא העגל חטא תיקון 

היה  לא המלך  ששלמה מאד  גבוהים סודות

אחכמה  אמרתי  שאמר כמו  סודם, על לעמוד יכול

במדרגת היה המלך שלמה כי ממני , רחוקה והיא

ושייך  לרדל"א שייך  אדומה דפרה והיחודים חכמה,

מים  לזה צריך ולכן  המשיח, מלך בסוד  רבינו  למשה

בחי ' שהוא חכמה מבחי' למעלה שהוא דווקא, חיים

האין  של העליון משורש  נמשך  הוא אלא מים,

הבעה"ת שביאר  כמו .ãהעליון 

íåãà õøàã  úåøåáâä 'éçá àåä  äîåãà  äøô .ä

 úîùð  úå÷÷åúùä àåä äùåã÷á  íùøùå

 úåðååòä  ìë  íéð÷úî æ"éòå  úå÷ìàì ìàøùé

äðäãשלומי נקראת  דהמלכות בזוהר איתא

בתכלית זו"ן וכאשר ישראל, אמוני

המלכות אז  אב"א, ועומדים והקטנות היניקה

ישראל  אמוני שלומי המלכותäנקראת  כי ,

היא  המלכות  שורש דהנה ספירה. לכל משלימה

הנקראת שהיא בבינה ששרשם אדום מלכי  בסוד

_________________________

רכ"ח ):ד. (עמ' שם מלשונו מקצת  ונעתיק מו"ר, דברי מיוסד שעליו ואילך ) רכ"ב עמ' (תקס"ג הזקן אדמו"ר מאמרי היטב עי'

נקרא  אין שבבחי' הנביעה ממקור הנובעין מים פי' חיים, מים ענין וזהו וד"ל. האורות  שאר ולא דווקא, תמצא מאין שחכמה וזהו

שלמעלה  מאין הנובע החכמה אבל כו', סתם מים אלא חיים מים אינו הנהר, ממנה לצאת הובדלה כבר אשר שהחכמה חיים, מים

כנ "ל. מגבורותיה נמתקת היא דפרה, האפר על החכמה מן שלמעלה האי"ן הארת וכשנותן וד"ל. חיי"ם מי"ם נקראת  החכמה מן

אמנם  סתם. מים הנקראת עצמה בחכמה דהיינו אתברירו, בחכמה מקום בכל הלא דווקא, חיים למים צריכים למה  להבין יש  אך 

מצות  על שלמה אמר ולכך עצמה, בחכמה והמיתוק הבירור לה די שלא בזה המצוות, מכל למעלה הוא פרה דמצות  הוא הענין

המצוות , כשאר הגלויה החכמה פי על פרה מצות  להיות  אחכמה פירוש  ממני", רחוקה והיא אחכמה "אמרתי אדומה והיא פרה

שמטהרת  פי על אף  טהורים מטמאת ולכך  החכמה, מן שלמעלה אי"ן של ההארה ידי על מתבררת שהיא מפני ממני, רחוק "ה

באורך. הענין המשך  ועי"ש  עכ"ל כו', הטמאים

שמאלא ה. מן דקבלית  פרה כו', אדומה פרה אליך ויקחו חוקת  פרשת  בזוהר עי' רכ"ב): (עמ' המאמר בריש שם הבעה"ת וז "ל

כו', תם שור רפייא דינא תמימה דינא, גזרת החוחים, בין כשושנה כד"א כוורדא סומקא אדומה מהשמאל, השור ופני כד"א



תשע"ג  תשא כי פר' ז של"ס

שהוא  אדומה פרה סוד  והיא אדום, ארץ

והוא  מבינה, הנמשך אדום המלכי של האדמימות

ישראל  לנשמות  שיש אש  בבחי' התשוקה בחי' סוד

ית "ש . לאלקות 

 éë תשוקה ישראל לכלל יש בשורש באמת 

אינו יהודי  שום ובאמת  לאלקות , נוראה

גדולה  תשוקה שיש  שמחמת  אלא לחטוא, רוצה

למטה  נופל לפעמים הנה עת, בכל אש  בבחי '

אך  פסולה, לתשוקה השבירה כשחוזר בסוד  מיד

האמיתית הפנימית  לתשוקה חוזר בתשובה

אלא  החטא שאין ומגלה ית "ש , לאלקות  רק  שהיא

ואדרבא  חטא, לא בכלל בפנימיות אך בחיצוניות ,

התשוקה  בחי' שהוא אדומה פרה סוד  מתגלה

העולמים  כל לבורא אלא שאינה וזהוå הפנימית  ,

לחטא  ישראל ראויים היו  שלא בגמ' שאמרו 

תשובה  להורות אלא פנימיותם, מצד  כלל העגל

שהוא  אדומה, פרה סוד  בזה שנתגלה לרבים,

_________________________

דהיא  בגין טעמא מאי על, הוקם הגבר נאום כד"א על. – עול עליה עלה לא אשר כו', רעייתי יפה כולך  כמ "ש  מום בה אין אשר

בפרה  כתוב ובלקו"ת  עכ"ד. ידעה, לא ואיש  בתולה ישראל, בתולת וכמ"ש עמה, אלא היא, לאו ועליה ישראל, אמוני שלומי

אפ"ר  נעשה אותה וכששורפין גבורות , ה' פ"ר והוא סוררת, פרה הנק' דנוגה בנוק ' ונפלה מלכים, דז' מאדו"ם דשרשה אדומה

ואח"כ  ישראל, אמוני שלומי דהיא בגין בסופו שסיים במה הנ "ל המאמר ענין שורש לבאר יש  בתחלה והנה בארוכה. עי"ש

ספירות, לי' דלעילא ישראל את  משלמת  שהיא ישראל, אמוני שלומי לשון פי' והנה בעזה"ש. בפרטיות המאמר דברי כל יתפרש 

ספירות  ט ' בעל אלא אינו עצמו ז "א כי וכו', דגבורה מלכות דחסד מלכות  דהיינו דז "א, וספירה ספירה דכל עשיראה היא כי

וכו'. אב"א בבחי' הנסירה קודם שהיו בגמרא, שאמרו פרצופין ד"ו ענין והיינו כידוע ,

כמ"ש  מז"א, ההשפעה מקבל בחי' להיות  דהיינו עצמו, בפני דבר המלכות  נעשית  הנסירה אחר באמת  כי להיות  הדברים וביאור

דבוקה  היתה הנסירה קודם ואמנם עצמו. בפני פרצוף  מהות  להיות ובנאוהו הצלע את תקנו ואימא שאבא אחר האדם, אל ויביאה

העיקר  הוא שהפנים פרצופים דו כמשל והיינו ומקבל , משפיע  שיש  לומר יתכן בלתי אחד ועצם כגוף עמו מתאחדת  בז"א ממש 

שיקבלו  שנאמר עד כלל, עצמו בפני דבר למהות  לאחוריים שם יקרא בלתי הפנים, יפנה אשר כל אל אחריו נגררים והאחוריים

משל  דרך על כמו המדה בפנימיות דבוקה בעודנה מדה דכל אחוריים בחי' פי' כנ "ל, לספירן דכל עשיראה ענין וזהו השפעה.

תשתנה, בלב האהבה של ההתגלות  ובחי' ומוטבע , ומורגש המדה מושכל שהוא כידוע , נה"י חג"ת חב"ד בה יש  שבלב האהבה

המדה. של המלכות בחי' זהו אחר, באופן ולפעמים כך  באופן תתגלה לפעמים

ההת  כח הרי ומעשה, דיבור מחשבה באותיות המדה גילוי יצאת  לא עדיין כאשר לאחדים ואמנם והיו המדה עצם עם דבוקה גלות 

דהיא  ישראל, אמוני שלומי וזהו וכו'. שבה אחוריים בחי' אלא אינו הגילוי כי תתגלה, כן להגלות  המדה שתרצה כמו ממש ,

עמה, אלא היא, לאו עליה ולכך וד"ל. עצמו, בפני ומהות כדבר ואינה לבד, וחיצוניות  טפל בבחי' ההתגלות ידי על משלמת

כנ "ל, כלל מקבל מציאות  יש  לא ובאמת  עלה, שלא אלא ההשפעה, מקבל שהוא מה דבר שיש משמע עול עליה עלה כי פירוש

עכ"ל. וכו', וד"ל הפנים אחר נגררת  שממילא אחוריים בחי' אלא אינה כי היתה, לא ולעזר לסיוע  גם פי' עמה, אלא

הז 'ו. אדום בארץ שמלכו אדו"ם ושרשה גבורות, מלאה אדומה נקראת  הזיווג קודם ואמנם רכ"ו) (עמ' שם הבעה"ת וז"ל

מתחלה  שהיה העצמי מאדמומית שנתאדמה נפעל, לשון אדומ"ה ונקראת  ב"ן, בשם בשבירה אח"כ ונפלו כידוע, קדמאין מלכין

בלתי  לבד דקדושה גבורות בחי' היו מלכים, הז ' בה שמלכו אדום דארץ עליונות הגבורות דהנה הדבר, וביאור השבירה. קודם

ורוגז  כעס  שום זו בהתלהבות  ניכר שלא לה', התשוקה אש  ברשפי בתפלה ההתלהבות  כמשל רק  וצמצום, דין שום תערובות 

מלכים  הז ' כן כמו במ"א, כמ"ש ההתלהבות  מחמת  וכדומה, עבירה ועובר המנגד על הכעס  ימצא ההתלהבות לאחר אך כלל,

בשם  והנפילה השבירה כשהיה אך  כו', במקורם להכלל המאציל אל בהתלהבות  הנפלאה התשוקה בבחי' רק היו השבירה קודם

והצמצום  הדין היינו כו', דמנצפ "ך גבורות ה' ה"א, פ"ר פרה פי' אדומה, פרה נקראת אז  כידוע, ב"ן שם הוא המלכות עד ס"ג

עשה  זה לעומת  זה את  כי סורר"ת , פר"ה הנק' דנוג"ה גמורים דינים להשפיע  יכולה ואז בה"א אדומה וזהו ההיפוך, לסבול שלא

עכ"ל. וד"ל, כו' עצמו הכעס  עד"מ  והוא כידוע, האלקים



לנפשך  חכמה דעה ח

כל  לבורא ישראל כלל של האמיתית התשוקה

העולמים.

 àåäù äìãáäå  äòðëä ãåñá ïåùàøä øåøéáä .å

ä÷úîä ãåñá éðùä øåøéáäå àéôëúà 'éçá

ìë êôäîù øúëä  çëá àëôäúà 'éçá àåäù

 úå÷ìàì  úå÷åùúä

úîàáå,בירורים מדרגות  כמה שיש  להבין  יש 

הבדלה  הכנעה להן קרא והבעש "ט

הם  הבירורים עבודת בכללות דהנה המתקה,

והבדלה, הכנעה בבחי' האחד  מדרגות, בשני

עצמו הרע להפוך  שהוא המתקה הוא והשני 

וצריך  מעורב והטוב הרע בתחילה דהנה לטוב.

הרע  ולהוציא הטוב לטהר  וצריך  ביניהם, להבדיל

ובתחילה  והבדלה, הכנעה בבחי' ולהבדילו  ממנו 

של  אחיזה בחי ' יש  באח' אח' זו"ן כשעומדין 

ההבדלה  ענין  שהוא נסירה צריך ולזה הדינים,

ואח"כ  הק', המגיד שביאר  כמו לרע הטוב בין 

מוחין  מדרגת  של הקדושה הוא פב"פ מדרגת 

רעים  הדמים מכל נטהרים שכבר  באופן  דחיה,

בחי ' שהוא הקדושה אל רק ונקשרים הרע, ומכל

השלם  היחוד  של הראשונה מדרגה שהוא חכמה,

ונשאר  הרע בחי ' כל את  שהבדילו אחר דקדושה,

הבדלה  בחי ' שהוא הראשון הבירור  וזהו טוב. רק 

התשוקות שהם הרעים מהדמים עצמו להפריד 

הטוב. בבחי ' בקדושה רק  ולהשאר  הפסולות,

ë"çàå' בחי הוא מזה למעלה שניה מדרגה

בבחי ' עליונה מדרגה שהוא המתקה

ששרשה  יחידה במדרגת היחוד שהוא כתר,

הרע  מן עצמו  שמפריד  הבדלה רק ואינו ברדל"א,

חדש  בירור  בזה נעשה אלא החכמה, במדרגת כמו

עצמו הרע את בזה שמברר סתימאה, בחכמה

הקדוש , בשרשו המנצפ "ך סוד  שהוא בשורש ,

האש  בחי' לאלקות, האמיתית  התשוקה סוד שהוא

ואז  העולמים, כל לבורא ישראל דנשמת קודש 

רע  בחי ' יותר יהיה שלא הרע את  להפוך  יכולים

ואז  המתקה, בחי' שהוא אתהפכא, בחי ' אלא

ואף  פנים, בחי' שכולו  דעתיק  ליחוד מגיעים

באמת אך למטה, אב"א בחי' כמו ממש  שנראה

פנים. כולו הוא

 à"áà 'éçáá ä÷éðéä  úâøãî ñ" ä  äîåãà  äøô .æ

 ÷éúòã éîéðôä ãåçéä ãò  íéìåò  íééç  íéî é" òå

 úî úàîåè  óà äãé  ìò øäèì íéìåëéå

 äæåדהיינו על, עליה עלה שלא אדומה פרה סוד 

שעולים  ברכות המאה קיבלה לא שעדיין 

עדיין  היא אלא השלם, היחוד  סוד  שהוא ע"ל בגי '

בחי ' שהם אלו  וגבורות יניקה, ובבחי' אב"א בבחי '

חיים  מים ידי על אותם לטהר  כח יש אדומה פרה

כל  את  מעלים ואז  סתימאה, החכמה סוד שהוא

פרה  א'פר בסוד א' אות אל דמנצפ"ך  דינים הפ"ר 

ומעלים  הכתר, אור  בכח והוא פ"ר , א' שהוא

בחי ' מקום עד בשורש  למעלה למעלה הגבורות

כי מיתה, בחי' אף  לטהר יכולים ואז אתהפכא,

אב"א  בחי' ואף  יחוד , והכל אלקות  שהכל מתגלה

מדרגת שהוא על' עליה 'לא בחי ' סוד שהוא

שהם  דינים הפ "ר וכן היחוד, בחי' שקודם היניקה

על  הכל את  מעלים למטה, והדינים הגבורות בחי '

ההמתקה  שהוא אתהפכא, בסוד  חיים המים ידי 

בשורש . הגמורה

åäæåזאת של היחוד למדרגת  אותה שמעלים

הפרה, חוקת  זא"ת בסוד  המלכות , שה"ס 

המלכות שעולה בעלה עטרת מלכות בחי' שהוא

דצניעותא, ספרא סוד  הוא ושם ברדל"א, לשרשה

נעלם  יחוד שהוא עילאין , או "א פנימיות שהוא

לגלות שאסור  מאד  גדול סוד  והוא גדולה, בדקות

אפשר  אי כי לגמרי , צנוע להיות  צריך אלא זה יחוד

הוא  כי  מאד, מאד  גבוה באופן אלא זה יחוד לגלות

בהיחוד  עת  בכל מונחים שהצדיקים איך סוד

שעשה  פרה בחי' והוא מאד, נעלם באופן  העליון

וצריך  גדולה, בדקות  יחודים שהוא במדבר משה

הדעת. בכח אותם לעשות



תשע"ג  תשא כי פר' ט של"ס

íìùä ãåçéì  äîã÷ää àåä  ì÷ùä  úéöçî . ç

òéâäì íéìåëé ë"éòå éìëã ãåçéå äìãáä ãåñá

ä÷úîä ãåñá íìùä ãåçéä ñ" äù äîåãà äøôì

 àëôäúàå

 äîã÷ääå השקל מחצית סוד הוא זה ליחוד

אפי ' ולכן  הנ"ל, העליון  הדעת  שהוא

השקל, מחצית  בענין נתקשה ע"ה רבינו משה

בסוד  ביה למשקל האבנא שהוא החכמה דהנה

הסחורה  לשקול ידה על צריך כנ"ל, הפשוטה י' אות

זו "ן , שהוא היו"ד דמלוי  ו"ד אותיות סוד  שהוא

החכמה וצרי ידי  על להעלות  איך  הדרך  לדעת ך 

העליון  בשרשם הזו "ן  את לתקן  שהוא הו "ד  את 

היחוד  בחי ' והוא החכמה, בחי ' שהוא י ' שבאות 

אפשר  אי  כי הבדלה, בסוד כלי בבחי ' הראשון 

ידי על רק  ולכן ההבדלה, סוד  לפני להמתקה להכנס 

לבחי ' הו "ד  את שמעלים הדעת  ידי  ועל ההבדלה

להגיע  אח"כ יכולים חכמה, דבחי' היחוד  שהוא הי '

המתקה, בבחי' היחוד  ולעשות אדומה פרה לסוד

תשובה  עושים כאשר שמיד הצדיקים כח והוא

מחכים  ולא בפנימיות , להיחוד  רגע באותו נכנסים

ללבי בבחי' אלא להרגיש , יכולים שהאברים עד

ונעלם, טמיר  יחוד שהוא גיליתי , לא ולאברי גיליתי

בצניעות והוא ברדל"א, למעלה הוא זה ויחוד 

אל  שעולים מיד כי  דצניעותא, ספרא בסוד  מופלגת 

יהיה  שלא וצריך  אלקות , גילוי נמשך הרי  היחוד

גיליתי. לא לאברי  בבחי ' הוא  ולכן  בזה, אחיזה

äæå הכהן "ולקח לזה שצריך הפרה, שריפת  סוד

תוך  את  והשליך תולעת ושני ואזוב ארז עץ

ח"ו עוונות  עושים כאשר  דהנה הפרה", שריפת 

שכאשר  הק' באר "י  ואיתא לבי"ע, המלכות  נופלת 

היחוד  לעשות  לחזור צריך  לבי"ע המלכות נופלת 

כלי דבחי' י')הראשון  פרק ט"ל שער ע"ח והנה (עי' ,

בחי ' סוד  הוא ארז  והעץ יסוד , בחי' הוא האזוב

ב"ן  השם בחי' שהוא ימין, ב"ן שהוא בנימין

ארז . עץ בחי ' שהוא מהז "א הנמשך דכלי  דהיחוד 

שקוצי"ת שם בסוד עטה"י  בחי ' הוא תולעת  ושני 

הנוק ' אל נמשך  שהוא תולע"ת, גי ' ע"ח שעולה (עי'

במקו"א) ונתבאר ע"ד ע"ח דף  י"ד  פרק  ט"ל .שער

ïéðòäå ועשה חטא שאדם אחר  דהנה הוא

אפי ' אדם בכל הוא וכן תשובה,

ובחי ' עון בחי' ערכם כפי להם שיש  בצדיקים

החטא, אחר  מיד שעושים שאמר תשובה (וכמו

כל על תשובה שעשה זי"ע אלימלך מוהר"ר הגה"ק 

אמו  את הכה שבילדותו מה על  ואפי' שבעולם, העוונות

מעוררים כידוע) תשובה עושים כאשר מיד  והנה ,

התשובה  שהוא החטא מן ההבדלה סוד  תחילה

ופנים, ונסירה אח' מדרגת  בזה ויש מיד , שעושים

הראשון  ליחוד זוכים ואז  הבדלה, בבחי ' זה וכל

שניה  מדרגה יש  ואח"כ  הבדלה. מדרגת בבחי '

מקושר  המתקה של השניה בחי' אך  המתקה, שנק '

של  דפנים היחוד  בחי' שקודם הראשון  ליחוד

היחוד  שהוא דכלי היחוד לבחי' אלא ההבדלה,

בח  שהוא בנימין , בבחי ' שבבירורים דחיק מובחר  י '

ב') פרק כ"ט שער ע"ח הקודמת(עי' בחי ' שהוא ,

והיניקה. האח' מדרגת  בבחי' והוא הראשון  ליחוד

ואוהבהו. ישראל נער כי סוד  וזה

 úåãéñçä  ó÷åú ìù äðåùàøä ä÷åùúä .è

 éîéðôä ãåçéä  çë äá æåðâ  äãåáòä úìéçúá

 ÷éãöä æçåà äæáå àëôäúà 'éçá  ìù ïåéìòä

 ãåñá íìòðäå æåðâä ãåçéì ñðëðå øúñä  úòùá

äîåãà äøô

äðäã תוקף ואין  ה' בעבודת  שמתחיל צעיר בחור 

להגיע  שיכול וחושב החסידות, כתחילת

נכון  באמת והוא העולמות, כל של המדרגות  לכל

עכ "פ  אך המדרגות, לכל להגיע יכול יהודי  שכל

מאד , גדולה תשוקה להם יש העבודה בתחילת 

כל  לבורא הגדולה האמיתית התשוקה והוא

לייאש  ומתחיל היצה"ר  מגיע ואח"כ  העולמים,

יאוש  ולעוד ליאוש ח"ו  ונכנס ה', מעבודת אותם

מצליח, ואינו ה' לעבודת ושוב שוב שמנסה אחר

ח"ו, שנופל עד  צד , מכל אותו  ומייאש בא והס "מ



לנפשך  חכמה דעה י 

וכו', התורה לכל גדולה תשוקה לו היה ובתחילה

מזדקן  נפילות, לו ויש מצליח אינו כאשר  אח"כ אך

ה' מעבודת ונחלש  דקלי', זקנה בבחי' ונחלש 

ומתייאש .

íðîàå נכנסים הם אלא הצדיקים, דרך כן  אין 

הק ', השכינה שה"ס אדומה פרה לסוד

עת, בכל ויותר יותר  היחוד  לעבודת  ונכנסים

עד  הבדלה בסוד היחוד לבחי ' נכנסים ובתחילה

לא  אך זו, שבמדרגה דפב"פ היחוד לבחי ' שמגיעים

בבחי ' רק  הוא כי  לגמרי  הרע עדיין  בזה נתקן

בבחי ' שלמה המתקה עדיין  ואינו  אתכפיא,

ויותר  יותר  ועולים נכנסים כך אחר  רק אתהפכא,

אך  דכתר, היחוד למדרגת דחכמה היחוד  ממדרגת 

בבחי ' מאד  נעלם והוא הדק , מן  דק הוא זה יחוד

להכנס  אפשר ואי גיליתי, לא ולאברי  גיליתי ללבי 

עת בכל הק ' בהשכינה שנדבק מי  רק  זה ליחוד

מצב. ובכל

 éë הזה בהצדיק  רק נדבקת  אינה הק ' השכינה

בפנימיות ליחוד נכנס מיד  נפילה בשעת  שאף 

והסתרה  נפילה בעת אף דהיינו  נעלמת, בדרך

גליתי ללבי  בבחי ' נעלם ליחוד  בפנימיות נכנס 

של  הנעלם ליחוד  לזכות יכול ואז גליתי , לא לאברי

ב  ולתקן הרדל"א, במקום שהוא אדומה כל פרה זה

למקום  נכנס  כי  אתהפכא, בבחי ' התשוקות בחי '

פרה  ואפר חיים מים בסוד  ורדל"א סתימאה æ חכמה

ונכנס  והגשמיות , החיצוניות מציאות כל ששורף

להגיע  זוכה ואז  השרשי , במקום נעלמת לדבקות

התשוקה  התעוררות  בבחי ' גדולים ליחודים

תחילת בבחי' התשוקה תוקף  שהיא הראשונה,

הצדיק  בסוד האמיתי, הינקות בחי ' והוא החסידות ,

שבזקנים  זקן גם שהוא האמיתי יניק בחי ' שהוא

הלקו"מ. רבינו כמ"ש  אחת בבת אמיתי יניק וגם

במקום  למעלה למעלה בשכינה להדבק  זוכה ואז 

היניק . בחי ' של  התשוקה יש  ששם הרדל"א

 ñôàå ïéàá àåä à"ìãøä íå÷îá úîà  ÷éãöä .é

 ë"éòå éëãøî øåøà ãåñá  ìéöàîä éôìë øåîâ

äæå àëôäúà ãåñá ïîä êåøá 'éçá ï÷úì ìåëé

íéàîèä  úà øäèîå  íéøåäèä úà àîèî ãåñ

äðäå המן ברוך סוד הוא שם הרדל"א במקום

מרדכי  ארור הקודשובחי' במחברת  (כמ"ש 

מרדכי) ארור של  בחי' הגמור שיש אין  בחי' שהוא

פרה, אפר סוד של המקום שהוא המאציל, כלפי 

אמת הצדיק  סוד  שהוא הצדיק  מרדכי אפי ' ושם

ארו"ר  בחי ' סוד וזה המאציל, לגבי  ואפס אין  הוא

עילת כלפי  אוכמא שהוא עליון  כתר בסוד  מרדכי,

_________________________

מפרה ז. נעשה הפרה שריפת  ידי דעל (להאריז"ל) תורה בלקוטי כמ "ש  הפרה אפר ענין וזהו רכ"ז ) (עמ' שם הבעה"ת  וז "ל

גבורה  פ "ר, א' הוא המאציל, עצמות לבדו לה' שהן מלכים דז' הקדושות גבורות  הנה הדברים, וביאור באל"ף. א'פר – ה' פר

המורכב  עץ כששורפין משל דרך  על זה ויובן כנ "ל. ה' פ "ר נעשה אח"כ וכשנפלו וכו', קשות  בגבורות  עדיין מעורבות בלתי א'

למה  להבין ויש  העפר. מיסוד האפר רק נשאר ולא חוכו', לרוח  הרוח לשרשו, הולך יסוד כל אז עפר, מים רוח אש יסודות  מד'

בו  ויש  אחר ממקום בו שהורכב ההרכבה בו יש דבר שכל לפי הוא הענין אך  שבארץ. העפר ביסוד ויכלה ילך לא העפר גם

כ  הדבר אותו של ומהותו עצמו דהיינו הפשוט, מים,החומר רוח  מאש  ההרכבה בו יש  בעץ וכן וכו', שהורכב קודם שהיה מו

בלתי  העץ ומהות עצם שהוא שבו, הפשוט  חומר הוא השריפה אחר שנשאר האפר אמנם וכו', העץ של ומהות עצמו אינם אבל

מחמת  בה שהורכב ההרכבה בבחי' היינו גבורות, ה' בה שיש  הגם דפרה, בגבורות יובן משל דרך על כן וכמו כו'. הרכבה

העצם  אלא תשאר ולא המורכבות  הגבורות כל להן ילכו השריפה ידי על אבל הנ"ל, מלכים מז' השבירה ידי שעל ההשתלשלות

ששרפו  ואחר וד"ל. כנ "ל מלכים דז' דאדום אפ "ר והיינו וההשתלשלות, השבירה קודם שהיו הקדושות  הגבורות שהוא הפשוט

גם  הנה כי חיים, למים עדיין שצריך  הדבר טעם ביאור להבין כו', כלי אל חיים מים עליו ונתן כתיב אפר ונעשה הפרה את 

ועיקר  קשות, בגבוררות לעולם יפלו בל מהגבורות  שיומתקו להמתקה עדיין צריכים הנ"ל מלכים דז' האלקית  דקדושה האפ "ר

עכ"ל. וכו', חיים מים שנק' דוקא בחכמה הוא ההמתקה
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אפי ' מדרגה דכל חכם התורת  שכתב וכמו העילות ,

כל  היא ממנה שלמעלה למדרגה ביחס גבוהה, הכי

קלי ' בחי' להקרות אפי ' שיכולה עד  אפס  בחי ' כך 

בחי ' הוא ששם כיון  הרדל"א במקום ולכן  בערכין .

שחור  ובחי' העליון, המאציל לגבי הגמור כליון 

קדושתי בסוד המאציל עצמות  כלפי  ואין ואפס

הצדיק  את מעלה והקב"ה מקדושתכם, למעלה

אותו. ומתקן אותו ומטהר

ïëìå ההסתר אפי ' לתקן יכול זו  במדרגה הצדיק

טומאת אפי' ולטהר  המן , ברוך בסוד  הגמור 

מרדכי בחי ' הצדיק  כי  אתהפכא, בחי' בסוד מת 

הגמור , אין לבחי' נכנס  הגמור  בכליון הוא כאשר

לכן  לגמרי, שחור  בחי ' הוא המאציל עצמות  וכלפי

כי אדם בסוד  הפרה סוד בחי ' לתקן הכח לו יש 

בחי ' של הגמור ההסתר במקום שיכול באהל, ימות 

בחי ' לעשות ויכול 'אהל', בסוד יחוד לעשות מיתה

שהוא  הזה, הנורא לדעת כח לו יש כי  אתהפכא

לאלקים  הבריאה כל של התשוקות  בחי' כל לתקן

ושני ארז  עץ בחי ' לו  ויש  יניק, בחי ' ונעשה חיים,

כתפין  התרין של האורות  לתקן  ויכול שהם תולעת

דחול יומין  אורותהאלף  מאות חמש  הוא כת"ף (דכל

אל "ף ) הם כתפין ארז ותרין עץ בחי' לתקן  ויכול ,

בבחי ' היחוד, פנימיות שהוא תולעת ושני  ואזוב

ציון  על חדש אור בחי ' לתקן ויכול ציון, נקודת

תאיר .

ø÷éòäå הגמורה לאפסיות שנכנס מחמת הוא

אפס  שהוא ויודע מרדכי ' 'ארור בבחי'

עילת כלפי  לגמרי  שחור  בחי ' עצמו  ומחזיק ואין,

כח  לו יש וממילא הגמור , כליון  בחי' לו  ויש  העילות 

בחי ' ולעשות  ולהאיר  המן', 'ברוך בחי ' לתקן

טהורים  שמטמא אדומה פרה בסוד  אתהפכא

שהוא  טהורים שמטמא ידי  על כי טמאים, ומטהר 

ארור  בבחי ' הצדיק של הגמורה האפסיות ענין 

המן , ברוך  בסוד  הטמאים את  לטהר  יכול מרדכי,

היחוד  בחי ' שהוא אתהפכא לעשות  כח לו ויש

פב"פ . דבחי' השני

íðîàåלעשות תחילה שמקדים במה תלוי  הכל

אבנא  שהוא החכמה בכח ההבדלה, סוד

דמחצית הדעת  והוא י', אות בסוד ביה למשקל

להכנס  יכול ועי"כ ההבדלה, עבודת  בבחי' השקל

לא  ולאברי  גליתי ללבי בבחי ' היחודים לפנימיות 

העגל, חטא אחר עדים את ויתנצלו  סוד וזה גליתי ,

חיצונית, בבחי ' העדי  את  שיורידו  רצה שהקב"ה

בבחי ' פנימיים ליחודים יכנסו זמן באותו ומ"מ

לזכות יכולים ואז  גיליתי, לא ולאברי גליתי ללבי 

הנעלמים, היחודים מקום שהוא אדומה, פרה לסוד

את יש  כאשר הק' בשכינה להדבק  יכולים ואז 

עץ  בבחי ' ליחוד וזוכים חטאת, מי  בסוד פרה האפר 

המלכות אפי' באמת כי תולעת , ושני  ואזוב ארז 

במקום  היא כאשר  האני, בחי ' שהיא הקדוש 

ואין  כליון  בבחי' שם נמצאת  היא הרי  הרדל"א

שם  להגיע שיכולים השכרות  סוד  הוא ושם הגמור ,

בבחי ' הדעת  מן למעלה שהוא המן, ברוך  לבחי '

רישא  של המדרגה שהוא ידע, לא דעדי שכרות 

כידוע. איתידע דלא

 øòù ãåñá úåòéðöá  åðúð úåéðù úåçåì .àé

 àåäù äîåãà äøô 'éçá àåäå äðéáã íéùîçä

 øúñää  úòùá óà ãåçéä  úåéîéðô çë

äðäãלהורות אלא ישראל חטאו לא באמת 

לרבים  ישראל תשובה בעבודת  וכתב ,

כן  שאין מה בפרהסיה, היו  הראשונות  דהלוחות

במדרש  אמרו  שניות  ל"א)בלוחות  תשא כי (תנחומא

יפ"ה  ותיבת  הצניעות . מן  יפה לך אין  הקב"ה אמר

שערי נ' גימטריא שהוא ה', פעמים יו"ד ר"ת הוא

שאמר  וזהו  בצניעות , להיות צריך ולכן בינה,

וכלה  חתן  כנגד הם לוחות דהשני רבה המדרש

הנעלם  דהיחוד  הוא והענין ע"כ . שושבינים, ונגד 

שהוא  לפסח הקדמה והוא החמשים שער בסוד  הוא

מצרים, יציאת  בתורה שכתוב פעמים חמישים סוד

שהוא  נפלאות, אראנו  מצרים מארץ צאתך וכימי

חכמה  יחוד  שהוא בינה שערי נ' בסוד  עליון פלא

עולים  ידם שעל דקיק ושביל נתיב בסוד  ובינה
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הוא  ושם לרדל"א, העליה שהוא החמשים, לשער 

בסודות בקי  להיות וצריך דצניעותא, ספרא סוד

אם  רק  זו  מדרגה להבין  אפשר ואי אדומה, פרה של

שצריך  הסוד מגלה שהוא רבינו , למשה מתקשרים

הסתר  בזמן  ואפי ' עת , בכל נעלמים יחודים לעשות 

עמוק  ביחודים אז עוסק אדרבה הצדיק כי פנים,

י "ג  סוד הם ואסת "ר  מרדכ "י  וממילא יותר, עמוק 

מקבל  כזה צדיק רק כי גבי"ע, בסוד  ע"ב, פעמים

הינקות שהוא אמיתי בטחון ומקבל הגביע, סוד

שהוא  תולעת , ושני ואזוב ארז  עץ בסוד  האמיתי 

כאחד . ויניק  זקן סוד 

 ÷éãöä à"áà 'éçá àåäù øúñä úòùá óà .áé

 à"áà ãîåò àåä íâù ÷éúò úåéîéðôì ñðëð

íéðô  åìåëù ãåçéä  úåîìù 'éçáá àåä  î"îå

äðäã לחטוף עת  בכל רוצה הס"מ שהוא הרוצח

ישראל  נשמת  בחי ' שהוא הק ' השכינה

העגל בחי ' בענין בסוד  י' מעשה מעשיות  סיפורי (עי'

ים  היטב ועי' הקיסר, בת  את  לחטוף שבא הרוצח

הסיפו"מ) רמזי ביאור באורך  תשע"ד  שחוטף החכמה ,

נכנסים  ואז  ענינים, מיני כל ידי  על הנשמות 

צריכים  כי עצה, שום מוצאים ואין  למשברים

אך  גדול, בהסתר  ומרגישים העדי  את להוריד 

תשובה  מיד עושים נפילה כל אחר מיד  הצדיקים

בפנימיות, יותר שאת ביתר  ליחוד  נכנסים ואדרבה

נוראה  צניעות בדרך  הק' לשכינה ומתקשרים

כלל, מרגישים אינם שהאברים באופן נעלם באופן

ואז  אתהפכא, בבחי ' הכל להמתיק שזוכה עד

כמו שהוא ינקות  בחי' שוב מקבל ממילא

עתיק  בסוד  העבודה, דתחילת ההשתוקקות 

בבחינת הוא ומ"מ באח', אח' מדרגת  כמו  שנראה

פנים. כולו

 àúéàå מתחיל פסח שקודם ששון בשמן

של להתג  המדרגות של השערים לות

בנקיון  קטנות  של בעבודות  ומתעסקים הקטנות ,

בעת אף שהצדיקים לגלות  הוא והכל וכו ', הבתים

לכאורה  שנראה בקטנות  בחיצוניות  שעוסקים

נכנסים  הם בפנימיות מ"מ באח', אח' כמו  שהוא

שהוא  נעלם, בדרך  ביותר  הגדולים ליחודים

אב"א  בבחי' כמו עומד  הוא שגם עתיק  במדרגת 

דרך  ללמוד  וצריך  ופנימיות , פנים כולו הוא אך

אך  מאד , נעלם גדול בצניעות שהם הללו היחודים

לבסוף  זוכים אלו  ביחודים שמתמידים אחר

שועיננו עד  קולות, בקולי לידה בבחי' להתגלות 

בב"א. ברחמים גוא"צ בביאת מלכותך  תראינה

 êùàøì øúë àéäå êùôðì  äîëç äòã .âé

äòã החכמה בעולם הנה וכו' לנפשך  חכמה

יש  עצמה בחכמה הנה היחוד  עולם שהוא

שהוא  דחיק  יחוד  בחי ' הא' יחוד , של מדרגות ב'

פב"פ , בבחי' דהולדה השלם יחוד  והב' דכלי , היחוד

בחכמה  כולו בסוד הבירור  הוא בחכמה ושם

כל  את לזרוק בטוב הבחירה הוא ששם אתברירו ,

הרע  מן הטוב לברר וצריך  העכורים, הדמים

וצריך  העבודה, התחלת  ושם טוב, רק  שישאר 

דאח' יחוד שהם היחוד  דרכי בשני בקי  להיות 

של  המדרגות ב' והם דפנים, ויחוד  כלי בבחי '

והבדלה אתכפיא)הכנעה (בחי'והמתקה(בחי'

.אתהפכא)

äðäå יש הבדלה בחי ' של הראשונה זו במדרגה

כי בפרטות. יחוד  בחי' שני  עצמה בה

ורע, בטוב מעורב האדם עדיין  ה' עבודת  בתחילת 

מעורב  כי  מבורר  אינו אך  גדולה תשוקה לו  יש ואז 

בבחי ' ליחוד  זוכה ואח"כ לשמה, שלא בעבודתו

ואז  ברכות, מאה שהוא ע"ל קבלת בבחי' חכמה

זה  וכל מהטוב, הרע ומפריד  לשמה לתורה זוכה

הבדלה, בבחי ' חכמה בבחי ' העבודה התחלת הוא

את לשקול שצריך השקל מחצית מדרגת שהוא

האבן  ידי על זו"ן, בחי' שהוא ו "ד  שהוא הסחורה

חכמה. בבחי ' י' אות שהוא ששוקל

êà,שברדל"א היחוד  מדרגת  הוא התכלית עיקר 

ו ואסתר, מרדכי מדרגותששם ב' יש  שם גם



תשע"ג  תשא כי פר' יג של"ס

דכלי, יחוד  בסוד  היחוד התחלת  הוא הא' , ביחוד

ולאברי גליתי  ללבי של במדרגה היחוד  סוד והוא

כהן  בבחי ' הצדיקים עבודת ענין  שהוא גיליתי , לא

לשלמות זוכים ואח"כ ולפנים, לפני  שנכנס גדול

בחי ' שני  יש שלמטה דכמו פנים. בבחי' היחוד

שם  אך ברדל"א, למעלה הוא כך היחוד, במדרגות

מאד . נעלמת  בחי' הוא הראשון היחוד 

äðäã היה הלוחות את  שבר  כאשר רבינו משה

כיון  שעה באותו  כי בתולים, שבירת בחי '

כיון  אך  היחוד, לפנימיות נכנס  לתשובה שנתעוררו

הגמור  בפנימיות מ"מ החיצונים אחיזת  יש  שעדיין

הגמור  לאין  נכנס  הצדיק  כאשר  שם רדל"א, בבחי '

הכי המדרגה שאפי ' הוא ויודע הגמור , כליון  בבחי '

ואז  העילות , עילת לגבי וכאין כאפס היא גבוהה

דחיק  יחוד בבחי ' פנימי  נעלם ליחוד להכנס יכול

רבינו משה לימד זה ויחוד  הרדל"א, שבמדרגת

את ששבר  בזה העגל חטא בעת ישראל לכלל ע"ה

במקום  הגמור לאין שנכנס  ידי  על כי  הלוחות .

ברוך  בסוד  אתהפכא למדרגת להגיע יכול  הרדל"א

לטוב. עצמו  הרע את דמהפך המן

äòã"' בחי יש  שבחכמה דכמו לנפשך" חכמה

ברדל"א  הוא כך דפנים, ויחוד  דחיק יחוד 

נעלם  הוא שם אך  לראשך" כתר "והיא בסוד  ג"כ

דעה  צריך  ותחילה אתהפכא. מדרגת בבחי ' מאד

שהוא  בחכמה הידיעה שהוא לנפשך חכמה

ביה, למשקל אבנא בסוד השקל דמחצית הידיעה

עצמה  האבן  העיקר  אין  אך הבדלה, בחי' שהוא

שהוא  היו"ד מלוי בחי' שהוא ששוקל הסחורה אלא

בשרשם  זו "ן  לבחי' לזכות וצריך זו"ן. שהם ו "ד ,

בחי ' שהוא הרדל"א, עד העולה מלכות  בסוד

בשעת ואפי ' מצב, בכל ביחודים הדבקות

בסוד  קטנות  של מצב והוא עדים את  שמורידים

בחי ' שהוא כמוני , אשר איש ינחש  נחש בסוד נחש,

צריך  ההסתרה ובתוך מצרים שבתוך  הצדיק יוסף 

אורים  של היחוד סוד  והוא היחוד, סוד לדעת

והוא  וע"ב, מ"ב יחוד  בסוד  נחש  בחי' שהוא ותומים

היה  ולא מצרי  שהוא שחשבו במצרים יוסף  בחי '

פנימיים  יחודים עשה ושם מבחוץ, כלום ניכר

בעת רבינו  דמשה היחוד  בחי' וזהו  נעלמים,

דרדל"א, דכלי  יחוד בחי' שעשה הלוחות שבירת

היחוד  לבחי' לעלות לראשך' כתר  'והיא וזהו 

שמור  קדושך  מצות  נצור והעיקר ברדל"א. למעלה

שהוא  הסחורה לחפש העיקר כי  קדשך , שבת

ואסתר  מרדכי  בסוד  למעלה בשרשה הק' השכינה

שהיה  המלך  דדוד  הגבי "ע בסוד  ע"ב, י"ג בסוד

ש  אפים אר"ך  בסוד  לוגים הכתר רכ"א מדרגת הוא

הרדל"א. בסוד 

äðäã ולא חכמה בחי' רק השיג המלך שלמה

אמרתי בסוד אדומה פרה סוד  השיג

הוא  אדומה פרה סוד  כי ממני . רחוקה והיא אחכמה

שעה  ובכל עת בכל השי "ת ליחד  דרדל"א, יחוד

שיפוצו דהבעש"ט היחודים בבחי ' מצב, ובכל

כמותך , יחודים לעשות ויוכלו  חוצה מעיינותיך 

כאשר  ואף  עת , בכל וביחוד  בבטחון  מונחים להיות 

לבחי ' להכנס  צריך האור , מרגישים ואין נופלים

דוד  בסוד  גליתי, לא לאברי גליתי  ללבי בבחי ' יחוד

וקיים. חי ישראל מלך

' äå דוד בבחי' המלך  דוד של האור  שיתגלה יעזור 

בסוד  ח"י  בחי ' שהוא וקיים חי  ישראל מלך

וכמו מצב, בכל בקב"ה דבוק להיות הפנימי, החיות 

ידע  משה של הסוד  משה ויקהל בספר שהביא

המילה  בסוד הדר מלך  בחי ' והוא דליבא, בדפיקו 

יחוד  שהוא שבת קדושת סוד  והוא חיים, בסוד

את שהמשמר  כמ"ש  החטאים מכל שמציל הפנימי 

לו, מוחלין אנוש דור  כמו עבו "ז  עבד אפי ' השבת

להתלמד  ותחילה תדיריים, ביחודים לעסוק צריך כי

לבחי ' לעלות  מזה ואח"כ דחכמה היחודים בחי '

כן , לעשות קשה שהוא דרדל"א הנעלמים היחודים

באברים, הרגש שאין  אף  נעלם פנימי  יחוד הוא כי

ועי"כ  הזה, היחוד של הסוד  יודעים הצדיקים אך

השלמים  היחודים להם פותח שהקב"ה אח"כ זוכים

והתגלות. לידה בבחי '
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åäæå' בחי שהוא ולנו, לאבותינו שעמדה והיא

שילה  יבוא כי  עד סוד והוא דרדל"א, היחוד

בסוד  קס"א ע"ב היחוד  פנימיות שהוא משה דא

בבחי ' משיח דבחי ' היחודים והוא או "א, פנימיות 

ובכל  עת בכל הקב"ה את ליחד  וכו', גיליתי ללבי 

עושים  אדומה פרה ולכן  הסתר , בבחי ' אף מצב

שהוא  ואפר, עפר  למקום העליה שהוא אפר  אותה

הוא  הצדיק מרדכי דאפי' הגמור  כליון  מקום

ואזוב  ארז עץ וסוד  הזה, במקום ואין אפס במדרגת 

שם  גם נמצא דחיק יחוד בחי ' שהוא תולעת  ושני 

אתהפכא  של הכח לו יש  ושם ברדל"א, למעלה

תראינה  שועיננו יעזור  וה' מת, טומאת  אפי ' לטהר

בימינו במהרה ברחמים צדק גואל בביאת  מלכותך 

אמן .
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חדתין  נשמתין
תשע"ז ה תצו פרשת  דא"ח טי  ליקו

 æ"òùú øåëæ-äåöú úùøô ÷"áùá åøîàðù ùãå÷ úåçéùî  ÷ìçà

 äùøôä éðéðò

 é"ðá ååèöðù äðåùàøä äåöîä  ù"éø÷ úååöî

 ú"î øçà

äúàå [à êéìà  åç÷éå ìàøùé  éðá úà äåöú

 úåìòäì øåàîì úéúë êæ úéæ ïîù

.ãéîú øð בהקדם עבודה"י  בדרך מורנו  פירש

זי "ע האמצעי  אדמו"ר כ"ק  פתח מש "כ בינה (אמרי

ע"ב) כא דף שניתנה השער הראשונה שהמצוה

לאהליכם' לכם 'שובו  הש"י להם שאמר אחרי  לבנ"י 

לקרותה  אחד ' ה' ה"א ישראל 'שמע מצות  היתה

זאת ומדייק וגו ', ובקומך  בשכבך  יום, בכל

ואתחנן  בפר' הפסוק  מלשון  האמצעי האדמו"ר

שובו לבנ"י  לומר  למשרע"ה הש "י  שאמר  שאחר 

למשרע"ה  ואמר הש "י  המשיך  לאהלייכם לכם

המצוה  כל את לך  ואדברה עמדי עמוד פה ואתה

המצוה  וזאת  משרע"ה ממשיך  אח"כ ותיכף  וגו',

וממשיך  וגו ' אתכם ללמד אלקיכם ה' ציוה אשר  וגו'

מהפסוקים  ומשמע וגו', ישראל 'שמע במצות תיכף 

הראשונה  המצוה היתה ישראל' 'שמע שמצות 

בזה  [והביאור  מ"ת , אחר  לבנ"י  ללמד  הש "י  שציוה

התגלות את במ"ת  שראו  שכיון  בפשטות  מובן 

הוא  ה' כי וכו' הראת אתה כדכתיב ית' יחודו

להם  שאמר אחרי  תיכף  נצטוו הרי  וגו ' האלקים

אמונת את  ב"פ בפה יום כל לקרוא לאהליהם לשוב

שמע  באמירת לכוין שיש בפוסקים וכדאי' היחוד,

הדיברה  את במ"ת  עתה שומעים כאילו ישראל

ישראל  ששמע אלקיך', ה' 'אנכי  של הראשונה

במ"ת]. ששמענו  זו  שמיעה כנגד מכוון 

 à÷ééã 'äøåú äðùî'á òîù 'øô äáúëð òåãî

äøåú ïúî 'øôá àìå

 íðîàå [á לא מדוע האדמה"ע לפ"ז  מקשה

תיכף  ישראל שמע פר' נכתבה

תורה  במשנה דייקא המצוה זו  ונזכרה מ"ת, אחרי

וניתנה  היהדות יסוד  שהיא זו מצוה שלכאו' [אף

מתן  בפר ' להיות  צריכה היתה מ"ת  אחר תיכף 

שדרגתם  הראשונים חומשים בד ' לכה"פ  או  תורה

'מש  שכביכול תורה משנה מדרגת  מפיגבוהה ה

הגמ' כלשון אמרו' עי"שעצמו  ע"ב, לא דף (מגילה

מעצמו) משה ד"ה אדמה"ע בתוס' בזה ומבאר ,[

לקיים  לזכות  היחידה שהדרך  לדורות ללמד שהוא

למשה  התקשרות  ע"י הוא כדבעי  ה' יחוד מצות

ומשקה  שרועה מהימנא', 'רעיא שהוא ע"ה, רבינו 

הדעת בהם ומכניס ישראל נשמות של הצאן את 

בשכלם  ולקבל לקלוט שיוכלו  עד  והמוחין  וההשגה

נשמת שרק במקו"א וכמש"כ  ה', יחוד ענין את 

נמשכת שנשמתו משיתיהו' המים ש'מן  משרע"ה

וכו ' ובוהו  תוהו היתה 'והארץ בחי ' – התוהו מעולם

– משרע"ה - משיח של רוחו הוא – אלקים ורוח

_________________________

למעשה.א. עליהם לסמוך אין כאן המובאים בהלכה הפסקים



לנפשך  חכמה דעה טז 

קודם  שהיו האוא"ס  מימי  – המים' פני  על מרחפת 

משה  נשמת  ביכולת וע"כ  הפנוי, והחלל הצמצום

יחודא  של הדעת את וללמד  להחדיר ע"ה רבינו 

מהזוה"ק [כידוע זולתו  שאפס  קלגעילאה דף  (ח"ב

ואילך ) דרגה ע"ב הוא – אחד  ה' וגו' ישראל ששמע

עד  קודם שהיה כמו היחוד דרגת  עילאה, דיחודא

הוא ואתה העולם נברא שינוי)שלא משנברא (ללא

וע"כ  חב"ד], בדרושי בכ"ז  שמאריכים וכמו העולם

שמשה  תורה במשנה ישראל שמע פר ' נכתבה

עצמו לקיים (כביכול )מפי שכדי  ללמד  אמרו,

דמשרע"ה  לכוחו להתקשר צריך  היחוד מצוות 

עצמו.

ä"òøùî øåáéç –––– 'é"ðá úà  äåöú äúàå'

 é"ðáì

 åäæå [â,'ישראל בני  את  תצוה 'ואתה

להתחבר צריך  (תצוה שמשרע"ה

וחיבור) צוותא יזכולשון עי"ז ורק  בנ"י , נשמת  עם

שנקראת המוחין  וזכות השגת שלמות  לקבל בנ"י 

כידוע  זך ', זית 'שמן בשם המוחין וזכות השגת

עילאה", רבותא משחא "האי  על מרמז  ששמן

ששמן  שכמו  והמוחין, החכמה השגת אור  שהוא

שכשסוחטים  דבר, כל של והפנימיות התמצית הוא

בחכמה  'כולם כך בו, הגנוז  השמן  ממנו  יוצא אותו 

חיות שכל החכמה במדת  נברא דבר  שכל עשית ',

לה', שמתבטל ביטולו מנקודת היא נברא כל של

הביטול, נקודת  – מה כח – החכמה נקודת שהיא

והחיות והפנימיות השמן  היא החכמה וא"כ 

דבר . כל של והתמצית 

 éúáä 'á ìù  úòãäå øåàä –––– øåàîì  úéúë

ùã÷î

æ" éòå [ã שיאיר – למאור' ל'כתית  בנ"י יזכו

בתי של והדעת האור בנ"י  בנשמות

על  מרמז  ש 'כתית' הטורים בבעל וכדאי ' המקדש

והשני שנה ת"י  עמד שהראשון  המקדש , בתי ב'

אור  הביאו מקדש  שהבתי  וכמו שנה, ת"כ עמד

כך  ישראל, לבני אלקות וגילוי  ע"יהדעת

דור  שבכל הצדיק שהוא למשרע"ה התקשרות

וכידוע  אלקות . דגילוי  ואור  הדעת אור לקבל זוכים

שמקבילים  נ'פש , ש 'נה ע'ולם – עש "ן בחי' שיש

בחי ' הוא – שב'עולם' והיינו לזה זה ושוים

והדעת החכמה אור את  בעולם שמאיר הביהמ"ק 

קודש' ה'שבת  בחי ' הוא וב'שנה' אלקות , דהשגת 

קודש ) דאיקרי החכמה אור על  קאי ש'קודש ' ,(כידוע

דור  שבכל האמת  הצדיק הוא וב'נפש'

והדעת החכמה להשגת זוכים אליו  שכשמתקשרים

הגמ' דברי  בבחי ' אלקות, ע"א)והגילוי לג  דף (ברכות

בימיו, ביהמ"ק נבנה כאילו דעה בו  שיש  אדם כל

זי "ע התניא בעל הרימון וכדברי  בפלח (המובאים

ז) עמ' שמות זי"ע מפאריטש הר"ה 'שלפנילהרה"ק

הבית נחרב לא רשב"י כמו  גבוהות נשמות 

הצדיק  תורת לימוד שע"י היינו  כלל', [המקדש]

לשלימות זוכים התורה"ק פנימיות  שמגלה האמת 

המוחין זך )זכות זית  .(שמן

 ø÷åáá  äøåðîä ú÷ìãä –––– ãéîú øð úåìòäì

 áøòáå ø÷åáá  ù" éø÷ é"ò –––– áøòáå

æ" éòå [ ä על שקאי תמיד, נר  להעלות יזכו

ובערב  בבוקר המנורה הדלקת 

הרמב"ם) הנ "ל )שמרמז (לשיטת מצות(ע"פ קיום על

בבוקר  קורא שכשאדם ובערב, בבוקר קרי "ש 

– למשרע"ה בהתקשרות  קרי "ש  פר ' את  ובערב

היחוד , מצות  ופנימיות סוד שמלמד  האמת  צדיק

שאנו לכוין  היא ישראל בשמע הפשוטה [שהכוונה

לנו ואומר  קרוא שמשרע"ה איך עתה שומעים

ומלמדים  בפסוק], הפשוט הפי' שזה ישראל', 'שמע

בזה  היחוד , מצות תורת עמקות  את  הצדיקים

היחוד  אור  שע"י  יום, בכל המנורה את  הוא מדליק

הראש  אברי ז ' שהם הנרות שבעת כל אצלו  מאיר 

רביז"ל  כדברי  המוחין השגת אור  עליהם שמאיר
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כא בלקו"מ סי' זה,á(קמא לכל שנזכה ויה"ר  ,(

דור  שבכל האמת ולצדיקי למשרע"ה, להתקשרות

האריז"ל  כדברי  דור בכל שיורדים משרע"ה ניצוצי 

ואתחנן הידועים פר' הלקוטים בתניא â (ס' וכדאי' (

ה'(פמ"ב) את  דעת אותנו שילמדו  ,ãיאירו שעי"ז ,

זה  בזכות  שנזכה עד המנורה, קני  ז ' כל אצלינו

_________________________

הזה ב. והשכל רבות , הקדמות ידי על אותו משיג שאדם שכל יש  כי צרתני" וקדם "אחור קל"ט ), (תהלים כתיב שם, זל"ק 

והתלהבות  פנים בשם 'קדם', בשם מכנה וזה אלקי, שפע  ידי על אלא הקדמה, שום בלא לאדם שבא שכל ויש  'אחור', בשם מכנה

שפע  ידי על נמצא בלב חם מוליד כן השכל, תנועות מהירות  ולפי חם, שמוליד התנועות  טבע  כי השכל, תנועת  מחמת נולד הלב

תמיד  עולה הלב שלהבת המהירות זאת  ידי על הקדמה, בשום להשתמש צריך  שאין במהירות, לאדם נשפע שהשכל אלקי,

לו  מאירין הן והן ואזניו, ועיניו וחטמו פיו את  שיקדש  אלא לזה, לבוא אפשר אי הנ"ל, אלקי שפע לבחינת להגיע  אבל מאליה.

י"א) (ישעיהו בבחינת  חוטם, בחינת  שהוא שמים, יראת  לו ויהיה  מפיו, שקר מלהוציא עצמו את שישמר הינו, הנ "ל אלקי שפע 

מראות  עיניו ויעצים חכמים", דברי "שמע  כ"ב), (משלי בבחינת  באודנין, התלוי חכמים, אמונת לו ויהיה ה'", ביראת "והריחו

המוח  את מעוררין והן במוח , תלויים והאזנים והעינים והחוטם הפה כי לבוא, הנ "ל אלקי שפע  את  המעוררין הן הן כי ברע ,

(שם  וזה פה, אצל הנאמר מוח בחינת  זה אמת " דברך  "ראש קי"ט), (תהלים בחינת  וזה פנים בבחינת קדם, בבחינת שיהיה

מוח  בחינת זה ויאהבך" לחכם "הוכח  ט), (משלי בחינת  וזה חוטם, אצל הנאמר מוח בחינת  זה ה'" יראת חכמה "ראשית קי"א),

אצל  הנאמר מוח בחינת  זה שניהם" עיני "ותפקחנה ג), (בראשית  בחינת  וזה חכמים", דברי "שמע בבחינת אודנין, אצל הנאמר

רישא' דא 'ומנרתא הנרות, שבעת  בחינת  הם אודנין ותרין עינין ותרין חוטמא נקבא ותרין פה כי הנרות , שבעת הן והן עינין

עכל"ק . הנ"ל. אלקי שפע  הינו המנורה ופני המוח, הינו י"ג,), התיקונים בהקדמת (עיין

ולא ג . מיתה היה לא ובזה רב ערב לקבל רוצה היה לא שקב"ה לפי עיבור בסוד משה בא דור בכל כי דע  שם, האריז"ל זל"ק

קצת  לו נוגעים שהיו ובפרט  בקדושה להכניסם הוא טוב כי בחשבו קבלם והוא וכו' חירות הלוחות  על חרות רז"ל כמ"ש גלות 

כי  רד לך  מ"ש וז "ס  לישראל קלקלו ואדרבה לתקנם רצה ולזה ברגליך  אשר העם כל וכתיב בקרבו אנכי אשר העם כמ"ש

רוב ועתה לישראל שיחת פי' שיחת  אלא נאמר לא נפחת  וכו' עמך שנה שיחת לנ' א' בעיבור משה לבוא הוצרך  ולזה מהם הדור

נענה  ולא דור כל בעיבור יבוא שלא משה התפלל תפלות  כמה והנה וכו', רב ערב יטעום שלא לתקנם ישראל שרש שהוא לפי

ופי' ישראל עם מדבר או רב ערב עם והי' לי גורמים אתם כי למענכם דור כל בעיבור בא שאני למענכם בי ה' ויתעבר וז "ש

ה' ויאמר תפלתו. נתקבלה שלא אלי, שמע  ולא תוספאה. רבה כענין עיבור, חדשי לי"ב רמז  ב"י, ומלת אתכם. לתקן למענכם

הדור, בו יתנוצץ וגם וילמדנו. ז"ל אליהו שיבא לרב, יצטרך דור בכל אח "כ נביאים, של רבן היה בתחלה כי וכו'. לך  רב אלי

וכו', ולבא לצאת עוד אוכל לא רז "ל כמ "ש  מזה, קצת  בו נתקיים זמן באותו שגם ומצינו, פיו. יפתח לא כאלם יהיה ובתחלה

יהושע. והוא רב, לך יש  שכבר לך , רב ג"כ וזהו ממנו, ללמוד ליהושע  צריך  והיה התורה, מעינות  ממנו שנסתמו פירוש , בד"ת .

ואח"כ  מקרבו, דברי ממנו נובעין שיהיו בפיו, דברי ונתתי א"ל. ר"ת  אחיהם, מקרב "להם "אקים נביא י"ח ) (דברים מש"ה וז "ס 

החשתי  אלם. להיות  עלי גזר פי' י"ה, דו"ם פירוש  דומיה, נאלמתי לט) (תהלים וז"ש  בגלוי. עמו וידבר שיצונו יותר, יעלה

וכו'. ושממה, שמ"ה משה יהיה בתחלה כי רז "ל, כמ "ש  עליו, שבאים היסורין הם נעכר, וכאבי תורה. אלא טוב ואין מטוב,

אך  אז . שקרן פניו, קירון זה ותוארו, מראהו משה, זה מאיש פירוש , מראהו. מאיש משחת  כן רבים, עליך שממו כאשר ואמר

נגלה  שזהו אפשר פירוש , נגלתה, מי על ה' וזרוע וכו', האמין מי ואמר מדברת, הפרשה כל ועליו העם, כאחד בא הדורות  באלו

בסוד  נפשו נתקברה וגם שנכנס  פירוש , קברו, רשעים את  ויתן ואמר החזקה, היד ולכל ל"ד) (דברים כמ"ש ה', זרוע עליו

שזוכה  כיון כולם, כנגד שכר שיטול פירוש  ברבים, לו אחלק  לכן דידיה, לגבי רשעים וקראום הללו, דורות של בגופן עיבור,

יקבל  שלל, יחלק  עצומים ואת  וכו'. הרבים את  וזיכה זכה משה שדרז"ל וכמו ישראל, כל כנגד משה  שקול ובודאי הדורות. לכל

תחת  דור), בכל המתגלגל רבינו משה ניצוצי דרך  יקבלו הצדיקים כל (פירוש ידו על יקבלו צדיקים ושאר ממש , מהקב"ה חלק 

נשא, רבים חטא והוא נמנה, פושעים ואת בא. הוא  דור שבכל הפסק, בלי משה משה וז "ס  דור. בכל נפשו למות הערה אשר

עכ"ל. גדולים. פי' רבים, שהן וחוה, אדם וחטא הדורות, חטא לימחל נגמר ידו על כי

חיות ד. הממשיכים רועים משבעה הוא כי משרע "ה מבחי' בה יש  ישראל מבית  ונפש  נפש כל כי שם, התניא בעל הרב ז "ל



לנפשך  חכמה דעה יח

בז' יקרות  באור הדולקת המנורה באור  לראות 

בב"א. השלישי ביהמ"ק בבנין הק ' קניה

äðù  ìëá ' åëå éîìùåøéå éìáá ñ"ù ãåîéì êøã

 àìå [ å.ãåôàä ìòî ïùçä çæéמורנו פי'

בפורים  בביקורו  ששמע מה בהקדם

יותר  שכבר  יומו מסדר  וסיפר  אחד  גדול גאון אצל

בבלי ש "ס את בשמח"ת שנה בכל מסיים שנה מנ'

הזוה"ק  וכל ומחצה וירושלמי  שבע יום בכל (שלומד 

זוה"ק ) דפי וג ' ירושלמי, דפי וארבע בבלי, גמ' .דפי

 úìéçúî á÷ðù  úåôéøè 'ìäá æ"èä ùåãéç

 æ" ò î"âãä  úééùå÷å á÷ð  íù åéìò ïéà åúàéøá

øîàå [æ הדגול קושיית ליישב הנ"ל הגאון 

שם)מרבבה הט"ז על מג סי' ,(יו"ד 

שם בשו "ע בראשו(ס"ז)דהנה הטחול שניקב אי '

שנשאל  הט"ז שם וכתב טריפה, מפולש נקב העב

נקב  להם שיש  עגלים מקום באיזה נמצא אשר על

מבפנים  הנקב וסביב העב בראש בטחול מפולש

פעם  וכל כך העגל שנברא וניכר  הטחול עור  מקיף

שכן  האנשים ואומרים אחד , במקום הנקב נמצא

שאין  מטעם הט"ז  והכשירם העגלים, רוב של דרכן 

בריאתו, אחר שנהיה דבר  על אלא נקב שם

נקב  שם ע"ז אין מלכתחילה כן  נברא אם משא"כ 

אחרונים  הרבה שמביא בבאה"ט [ועיי"ש כלל

על  הדג"מ שם והקשה והטריפו ]. הט"ז  על שחלקו 

בו 'וברא אומרים יצר  אשר  בברכת הלא הט"ז

שנברא  דבר  על שגם להדיא וחזינן  נקבים', נקבים

'נקב'. שם עולה בריאתו בתחילת כן 

 ë"ùîá åúèéùì æ"èäù ì"ðä ïåàâä 'éú

 øöé øùà  úëøá øåàéáá

' éúå [çשבאמת [בהקדם שליט"א הנ "ל הגאון 

אפי ' עצמינו על לומר  ראוים אנו אין 

שהלואי הנוב"י , רגלי  כפות  תחת  ואפר עפר  שאנו

עפר  הנוב"י  בהיכל ולהיות  בג"ע להיות לזה שנזכה

א' לכל ומ"מ דהנוב"י, הק' רגליו  כפות  תחת

את ליישב עלינו ומצוה בתורה"ק , חלקו מישראל

לשיטתו שהט"ז  שי"ל הנוב"י ], מקושית  (או"ח הט"ז 

סק"א) ו יצר סי' אשר ברכת  בביאור  מאריך  שם ,ä,

'חללים  שעל הב"י בשם הנ"ל יסוד שם ומביא

לשון  שייך  שאין  בו', 'וברא הלשון נאמר  לא חללים'

_________________________

רועים  בשם נקראים שלכן ישראל נשמות  לכללו' בחי'ואלהות  שממשיך  דהיינו מהימנא רעיא ונקרא כולם כללו' הוא ומשרע "ה

בדעת  המושרשת משרע "ה נשמת  משרש ויניקתה למעלה ושרשה נשמתו השגת  כפי אחד כל ה' את לידע ישראל לכללות הדעת

יורדין  ודור דור בכל כן על יתר זאת ועוד כו'. המדע והוא אחד ודעתו שהוא ב"ה במאצילן המיוחדות דאצילות  שבי"ס העליון

בלב  ולעבדו ה' גדולת ולידע  העם את דעת ללמד העדה עיני הדור חכמי של ונפש בגוף  ומתלבשין משרע"ה מנשמת  ניצוצין

עכל"ק . וכו' ונפש 

חללים ה. יאמר ולא חלולים חלולים כתב הטור השו"ע, בדברי לדקדק שיש מה ואח"כ הטור דעת  תחלה נבאר שם, הט "ז  ז "ל

בו  אין שהרי בריאה שייך לא דבחללי' הב"י ופי' כ"ה, שלפנינו בגמ ' ובאמת חללים, בגירס ' רצה לא למה וי"ל עכ"ל, חללים

לומר  היה דא"כ וק"ל עכ"ל, חלולים שהם אאברים דקאי חלולים גורס לפיכך החלל, נמצא שסביבותיו האבר ע"י אלא ממש 

החלולים  להאיברים שייכות זה אין כו', הבריא' אתחלת  דקאי כו' יפתח  שאם הטור דברי ב"י מ"ש גם נקבים, ולא נקובים ג"כ

דלפירש"י  כפירש "י מפרש אינו דהטור ונ "ל חלולים, כפל אמר למה נתרץ ואגב החוטם, הטבעת פי פה דהיינו להנקובים, אם כי

כגון  לחוץ שמנוקבים אביר'י הם ונקבים צד מכל סתומים והם וכרס  ומעיים לב הש "י שברא החלל בריאת  על חלולים גירסת

הוי  ואח "כ ופתוח, נקוב והטבור וסתום חלול הפה מקרי אמו דבמעי וטבור פה כגון אפכא מפרש  והטור הטבעת, ופי חוטם פה

חלולים  קאי בעצמו ועלייהו אח "כ, נקוב שהוא מה נגד והב' אמו במעי נקוב שהוא מה נגד הא' נקבים, ב"פ אמר וע "כ איפכא,

חללים, ל"ג וע "כ איפכא, ולפעמים נקוב וזה חלול זה שלפעמים חלולים חלולים ג"כ הם שזכרנו נקבים שאותן לומר חלולים

ע"כ. וכו'. חלולים ג"כ הם בעצמם שהנקבים הדביקו' על מורה הוא חלולים משא"כ בפ"ע , ענין היה דאז



תשע"ז  תצוה פרשת דא"ח יט ליקוטי

נאמר  נקבים נקבים על משא"כ  חלל, על בריאה

בנקבים  שהכוונה הט"ז ומבאר  בו', 'וברא לשון  בו 

והיינו לחוץ, ויוצאים המנוקבים האברים אותם על

שעל הט"ז חלל'שסובר שהם íéðôáù 'חללים'

נקב  על אך  בריאה, לשון  שייך  אין האדם גוף 

הקב"ה  שברא בריאה לשון שייך לחוץ היוצא

נקב שהוא לכל נראה שיהא באופן (ע"י הנקב

לחוץ) קושיתשנראה את גם ליישב יש זה ובחילוק ,

שהוא  שבטחול בנקב הט"ז  מיירי ששם הדג"מ,

לחוץ, נראה ואינו הבהמה, שבתוך  פנימי איבר 

אם  'נקב' שם ע"ז שייך שאין  הט"ז  סובר  וע"כ 

אנו יצר  אשר  בברכת  משא"כ  מתחילתו, כן  נברא

הנראים  האדם שבגוף  הנקבים על משבחים

אף  נקבים שנקראים מודה ובהם לחוץ, ויוצאים

מתחילה כן לשון שנבראו  בהם ששייך  שמבאר (כמו

הנ "ל ) מטעם .בריאה

 úåùòì àì –––– 'éùã÷ íù  úà  åììçú àìå'  úøäæä

åèåùôë íåöîöäù áåùçì àìå ,ñ"àåàá ììç

å" ç

óéñåäå [ è מה בהקדם הענין  בסוד  לבאר  מורנו

מפאריטש  הלל רבי הרה"ק שמביא

ד )זי"ע קעה, היחוד שער על  ביאורים ששמע (לקוטי

שם  את  תחללו  'ולא עה"פ זי"ע התניא בעל מרבו

את תחללו ולא האזהרה באה וע"ז וז"ל, קדשים',

במעזריטש  ששמע נבג"מ אדמו"ר ואמר קדשי , שם

עכ "ל. ח"ו, באא"ס  חלל שיש תדמו  שלא יע"א

ע"א)ובהמשך קפ בשם (דף וכמ"ש  בזה"ל, כתב

תחללו לא מעזריטש , בק"ק  ששמע שאמר  אדה"ז 

שם  הנק ' באא"ס  חלל בחי ' תעשה שלא קדשי את 

כפשוטו הצמצום ענין יבינו  שלא והיינו  קדשי,

עכ "ל. המהות, סילוק שהוא

ãåòמהאריז"ל שאי ' מה להקדים (טעמי יש 

תצא) ופר' בשלח פר' בגימ'המצוות ש'חלל'

הענין . וצ"ב 'חיים',

 øáåñ àåä íâù ç"ðùîä  úòãá éúéîàä øåàéá

åèåùôë àìù íåöîöäù

øàéáå [ é במקו "א בארוכה עפמש"כ  מורנו 

האוצ"ח) על שטעו(בשיעורים שהיו

שכאילו חסידים משנת  בעמח"ס בדעת וסברות 

האמת אך  ח"ו , כפשוטו  הוא  שהצמצום ס"ל היה

הוא  שגם לבב יושר בספרו במש"כ  שמעיין למי 

ית'. מצידו  ולא מצידינו  רק הוא הצמצום שכל ס"ל

בא  זאת  מגדיר הוא לבילה אלא הראוי כל של ופן 

והיינו דמי, כשרוף לישרף העומד  שכל ובאופן  וכו '

אור  בגילוי שוב להתמלאות  עומד שהחלל  שכיון

העומד  כל הרי הבריאה, קודם שהיה כמו סוף  אין 

והיינו מעכשיו , כן כבר  הוא כאילו  הוי  כן להיות 

שמצידו להסוד הוא בדרכו  מבאר ג"כ שהמשנ"ח

מצידו שהוא כפשוטו, קיים הצמצום אין  הרי  ית'

שכל  ית ' באורו  מלאה הבריאה את רואה ית'

אין  ית ' שאצלו  דמי, כעשוי ליעשות העומד 

רק  הוא והסילוק  החלל כל וא"כ  הזמן , של ההגבלות

גם  וא"כ הזמן, גבולות  תחת  אנו  שנמצאים מצדינו ,

האמיתיים  המקובלים כל כדעת  המשנ"ח דעת

רק  הוא הצמצום וכל כפשוטו , שלא הוא שהצמצום

דהצמצום, ההסתר  תחת נמצאים שאנו  מצדינו ,

בכ"ז) .(ואכמ"ל

ùãçúîä âåðòú óéñåäì éãë íåöîöä úøèî

 éãéîúä âåðòú êåúá

 à" å÷îáå [àé הצמצום מטרת שכל ביארנו

להוסיף  כדי היתה והחלל

שקודם  התמידי, תענוג בתוך המתחדש  תענוג

של  באופן  החלל כל מלא באוא"ס היה הצמצום

והחלל  הצמצום וע"י תענוג, שאינו תמידי תענוג

אורו את  בגילוי  להאיר הש"י כשיחזור אף  הרי

של  באופן זה יהא החלל, מקום בתוך סופי האין 

ומאיר  וחוזר  ומסתלק וחוזר  שמאיר מטי  ולא מטי 

התענוג  התחדשות תמיד שיהא באופן עת, בכל

הפשוט. תענוג בתוך 



לנפשך  חכמה דעה כ 

 à" ìø ùé –––– 'ìàøùé' ïéðò øåàéá

ïôåàáå [ áé שהם ישראל נשמת ע"י  שרק 

ולא  שכרן  לקבל צריכים

קיימת הבריאה תשאר  ידם ועל במציאות  להתבטל

מהרה"ק  וכדאי' לגמרי, להתבטל תחזור ולא

זי"ע מגילתמקאמרנא על אופיר כתם (בביאורו

אותיותאסתר) הוא ש'ישראל' מהסיבות אחת  שזה

לעולם  ישאר ישראל, נשמות ע"י  שדוקא רלא' 'יש 

שהש "י שהיות שערים, ברל"א שנבראת הבריאה

'הקב"ה  הרי שכרן, ישראל לנשמות ליתן רוצה

שכרן' לקבל בצדיקים כח התניא נותן  בזה (כמש"כ

השי"תå פל"ו  יאיר  ישראל נשמות וזכות שבכח ,(

באופן  מטי , ולא מטי של באופן  בבריאה שוב אורו 

יקבלו ועי "ז  להתקיים להמשיך הבריאה שתוכל

תמיד  ויתחדש שיתרבה שכרן  את  בנ"י נשמות 

סוף . ללא נצחים לנצח תענוגם

 éìááù  ìåáâä çë úà úåìâì éãë  íåöîöä 'éçá

 úåîéìù  úéìëú àåäù ìåáâìåáâ éìáä

 åðééäå [âéאת לגלות כדי רק היה הצמצום שכל

שתוקף  החשך', מן  האור 'יתרון  בחי '

נראה  שהיה מה אף כשיהפך דוקא יתגלה היחוד

ועל  בהיחוד הוא אף ויתכלל ויחזור כפירוד, קודם

שיתגלה  והיינו שאת, ביתר היחוד  יתגלה ידו 

גנוז  שהיה הגבול כח גילוי  היה החלל שכל לעת "ל

מציאות ) שאינה גבול,(במציאות  הבלי בתוך 

היחוד  גילוי  גמר תוקף זה הרי  זה גילוי וכשיתגלה

הידועים עזריאל ר' הרה"קוכדברי (הביאם

פ"ו) א' שער בשעהיוה"א זי"ע אין מסטראשלע וזל"ק ,

חסרון  מבלי  שלימות הוא åìסוף  ùéù  øîàú  íà

øñçî  äúà ìåáâá çë  åì ïéàå ìåáâ  éìá çë

åúåîéìùממנו הנמצא שהגבול תאמר ואם ,

מהשלמתו, חסר שהוא הזה העולם היה תחלה

שלימותו לחסר  שאין  ולפי  ממנו, שהוא הכח חסרת 

גבול, מבלי  כגבול שהוא בהכרח לומר  לנו יש 

כח  שהם הספירות , הם תחלה הנמצא והגבול

לפעול  כח להם יש ולכך  החסר, וכח השלם

הדברים  הם והחסרון  והשלימות וחסרון, בהשלמה

עכל"ק . וכו ', לדבר דבר בין  המבדילים

' íééç' ' îéâá ' ììç'ã ïéðò øåàéá

äæå [ãé'בגימ ש'חלל' האריז"ל בדברי  הביאור

היה  החלל שכל יתגלה שלעת"ל 'חיים',

כח  שכל שאת, ביתר  החיים בגילוי להוסיף כדי 

את לגלות כדי  היה החלל ע"י שנתגלה הגבול

גבול  בלי כ "כ ית' שהוא שאת, ביתר  גבול הבלי 

ונכלל  הגבול, ובטל הגבול, את  אף  אצלו  שכולל

כמו לגמרי בטל יהא שלא באופן  גבול, בבלי 

שאינה  במציאות  שהיה הבריאה קודם שהיה

לגלות במציאות  קיים ישאר ועכשיו במציאות ,

על  שיראה היחוד, תוקף את בהתחדשות עת  בכל

היחוד  תוקף  שזהו גבול, בבלי נכלל גבול איך  ידו 

כנ"ל.

_________________________

מאור ו. ירידה ולהם הואיל העליוני' עולמות  בשביל אינו למדרגה ממדרגה וירידתם העולמו' השתלשלו' תכלית  והנה שם, זל"ק

חשוכא  ואתהפך ס "א אתכפיא כד ית' לפניו רוח נחת להיות  ית' ברצונו עלה שכך  התחתון עו"הז  הוא התכלית אלא ית' פניו

מהארתו  החשך מן אור ויתרון עז ויתר שאת ביתר כולו עוה"ז כל של והס "א החשך  במקום ב"ה סוף  אין ה' אור שיאיר לנהורא

שמ עליונים נתן בעולמות ולזה במציאות . יבטלו שלא ב"ה א"ס אור ומעלימים המסתירים פנים והסתר לבושים ע "י שם איר

יתבטלו  שלא לבא לעתיד שכרם לקבל בצדיקים כח נותן שהקב"ה וכמארז "ל וכח עוז שנקר' התורה את  לישראל הקב"ה

והיו  ולבוש] בכנף  ממך  יתכסה שלא [פי' מוריך  עוד יכנף  ולא כדכתיב לבוש  שום בלי לעתיד הנגלה ה' באור ממש  במציאות

עולם  לאור לך יהיה ה' כי וגו' יומם לאור השמש עוד לך יהיה לא וכתיב וגו' יראו בעין עין כי וכתיב מוריך את  רואות  עיניך 

וקבלת  [הגהה. מתחילתו. נברא שלכך  הזה עולם בריאות  ושלימות תכלית  הם המתים כשיחיו ובפרט המשיח  שימות ונודע  וגו'.

עכל"ק . וכו' ז "ל] מהאר"י תורה בלקוטי כמ "ש  השביעי באלף  עיקרו שכר



תשע"ז  תצוה פרשת דא"ח כא ליקוטי

 úåìëúñä ãöî –––– á÷ð åðéà íéðôáî á÷ð

ììë á÷ðå íåöîö ïéà ' úé åãöî  úéîéðô

äæå [ åè,הנ"ל הט"ז בדברי  הפנימי  הביאור

אין  הבריאה מתחילת שבפנים שנקב

היינועלי שמבפנים כנ"ל לרמז  וזהו  כלל, נקב שם ו

את רואה ית' שמצידו  איך  הפנימית  בהסתכלות 

כי כלל, נקב שם והנקב החלל על אין  הרי  הבריאה

הוא ואתה העולם נברא שלא עד הוא (ללא 'אתה

ית 'שינוי) באורו  מלא העולם וכל העולם', משנברא

רק  הוא נקב שם וכל הבריאה, קודם שהיה כמו

הגילוי מבחי ' שרק והיינו  לחוץ, ומתגלה כשיוצא

לקרותו אפשר  לחוץ הצמצום שנראה איך  החיצוני 

של  אמיתית מציאות עשה שהש "י  ונקב, חלל בשם

ואין  והחלל הצמצום יראה שמצידנו  בריאה,

התורה  שהלא בעלמא, דמיון  בחי ' ח"ו  הצמצום

מדת על שקאי  – אלקים' ברא 'בראשית העידה

והכופר  העולם, כל נברא שמכוחו הצמצום,

כמש "כ  התורה בכל כפירה זו הרי  לגמרי בצמצום

זי"ע. הצ"צ

 øöé øùà  úëøáá éîéðô øåàéá

äæáå [æè אשר בברכת פנימי ביאור לבאר יש 

שהש "י נקבים' נקבים בו  'וברא יצר 

לרמז  נקבים, של בריאה התחתון באדם עשה

נקב  של מציאות הש "י  עשה התחתון האדם שכלפי

שזהו [וי"ל קיימת אינה באמת  ית' שכלפיו  וחלל,

שאם  כבודך  כסא לפני וידוע 'גלוי  בברכה הרמז 

להתקיים  א"א וכו ' יסתם או מהם אחד  יפתח

שאם  רמז  שהוא אחת ', שעה אפילו לפניך ולעמוד

במקום  אוא"ס הגילוי יפתח או  הצמצום יסתם

שעה  אפי ' להתקיים העולם יוכל לא הרי  החלל

אחת].

–––– ñ"àåàá åìèáìå íåöîöä úà øéæçäì åðéìò

ä"éåä íùá é"ðãà  íù áåìéù

æ"òå [æé החשן יזח 'לא של הלאו  את  לרמז  יש 

את לכלול יש  שתמיד  האפד ', מעל

את יש עדיין  שמצידנו  שאף היחו "ע, בתוך  היחו"ת 

את ולבטל לחזור המצוה עלינו הרי  הצמצום בחי '

שמתבונן  ע"י  הצמצום, לקודם ולהחזירו  הצמצום

אין  ית' שמצידו האמיתית ובאמונה ביחו "ע תמיד

הצמצום  את כוללים אנו בזה הרי קיים, הצמצום

דלתתא  באתערותא בזה ומעוררים האוא"ס , בתוך

בתוך  ית ' אורו  את ולהאיר  לחזור השי "ת שימהר

וכמש "כ  בתחילה, שהיה כמו  בגילוי  החלל מקום

והאמונה היחוד בשער התניא בעל שזהו(פ"ז)בזה ,

הוי "ה  שם בתוך  אדנ"י  שם דשילוב וזהוæ ענין  ,

דאחד ד ' אות כוונת  המלכות )ענין  על  (שמרמז

_________________________

הוא ז. ועד לעולם מלכותו כבוד שם וברוך עילאה יחודא הוא ישראל שמע דפסוק הקדוש בזהר מ "ש  יובן ובזה שם, זל"ק

את  הוא ברוך הקדוש והעלים שהסתיר הזה וההסתר הצמצום וטעם סיבת  הנה כי אתוון בחלופי אחד הוא ועד כי תתאה יחודא

בשביל  הוא העולם בריאת  תכלית כי לכל ידוע הוא הנה עצמו בפני נפרד דבר נראה העולם שיהיה כדי העולם של החיות

אילו  כי המלך  ממעלת ורחוקים וזרים נפרדים דברים שהם עוממות  מלשון עם פי' עם בלא מלך דאין יתברך  מלכותו התגלות

ושם  מלך  הדרת  דווקא עם ברוב רק לבדם שרים על אפילו וכן עליהם מלוכה שם שייך לא מאד רבים בנים לו היו אפילו

העולם  ומקיימין המהוין הן זה ושם זו מדה כי ונמצא הארץ כל אדון הוא כי אדנות  שם הוא יתברך מלכותו מדת  על  המורה

ח"ו  זה ושם זו מדה בהסתלקות כי ממש במציאות בטל ואינו עצמו בפני נפרד ודבר גמור יש  עכשיו שהוא כמות עולם להיות 

עולם  שם ובחי' גדר והנה כלל עליו עולם שם היה ולא ממש  במציאות שם ובטל ית' פיו ורוח  ה' בדבר למקורו חוזר העולם היה

כל  והנה ועתיד. הוה עבר זמן בחי' ומטה מעלה דרום צפון ומערב מזרח הוא מקום בחי' דוקא זמן ובחי' מקום בחי' על נופל

אין  עד למעלה מלך  ית' שהוא לומר שייך  לבדה ית' מלכותו במדת  אם כי העליונות  הקדושות  במדות שייכות להן אין אלו בחי'

והתהוותם  הזמן חיות וכן המקום שחיות  ונמצא ימלוך  ה' מלך  ה' מלך ה' זמן בבחי' וכן סטרין לד' וכן תכלית  אין עד ולמטה קץ

ב"ה אדנות ושם ית' מלכותו ממדת  הוא קיומם זמן כל וקיומם ליש ועצמותו מאין במהותו מיוחדת ית' מלכותו שמדת ולפי



לנפשך  חכמה דעה כב 

לחזור  יחו"ע, שבתוך היחו"ת  על שמרמז

את ולבטל הצמצום מקום את ולהעלות בעבודתינו 

ל  ולחזור מקום ההסתרה בתוך האוא"ס את האיר

מצידנו. אף החלל 

 øåà øáçìå øéàäì –––– 'ãôàä ìòî ïùçä  çæé àì'

 ú"åçéä  íò  ò"åçéä øåà –––– ïùçä

 äæå [çé'חשן' כי  החשן', יזח 'לא של בהלאו נרמז 

על  ומרמז משי "ח, בגימ' 'נחש' אותיות 

'ורוח  בבחי ' נמצא שהוא משה-משיח, נשמת

משיח, של רוחו  זה – המים' פני על מרחפת אלקים

נשמתו ומרחפת הצמצום, שמעל במקום שנמצאת

האור  שהוא האוא"ס מימי  על משה-משיח של

את לנתק ואין  הבריאה, קודם החלל בתוך שהאיר

המלכות  ספי ' על הרומז למאני האפוד קרי יוחנן ('ר'

כבוד-מלכות ) ישראל מכבדותא'-בגדי נשמות  – ,

להזיח  ואין  הצמצום, מקום בתוך  למטה הנמצאות

של  אורו היחו "ע אור – מהחושן  ולנתקם אותם

בב"א. ברחמים שיתגלה האוא"ס  – משיח

 ïîàå  ïîà íìåòì 'ä êåøá

_________________________

כביטול  ית' ועצמותו מהותו לגבי ממש במציאות בטילים והזמן המקום  בחי' גם  הלכך שיתבאר  כמו היחוד  בתכלית ית'
הוי  בשם אדנות שם  שילוב וזהו בשמש השמש ויהיה "האור הוה היה שהוא הזמן מן למעלה שהוא מורה הוי"ה שם כי

למטה  עד מלמעלה כולו המקום בחי' כל את תמיד מהוה הוא כי מקום מבחי' למעלה וכן פנחס ] פרשת [בר"מ כמ "ש  א' ברגע 

שמתייחד  דהיינו וזמן במקום למטה גם נמצא הוא כן פי על אף והזמן מהמקום למעלה ית' שהוא פי על אף  והנה סטרין. ולד'

ועצמותו  שמהותו דהיינו ב"ה] באדנות  הוי"ה [שילוב תתאה יחודא וזהו והזמן המקום ונתהווה נמשך שממנה מלכותו במדת

מלא  הכל סטרין ולד' ובארץ ממעל בשמים כי ומקום בזמן ממש הארץ כל את מלא הוא ברוך סוף אין בשם הנקרא יתברך

אין  באור במציאות  הבטל מקום בחי' הוא הכל כי ממש  ממעל בשמים כמו מתחת  בארץ הוא כך  כי ממש  בשוה ב"ה א"ס מאור

אור  להסתיר וההסתר הצמצום מדת היא מלכותו שמדת  רק ית ' בו המיוחדת  מלכותו מדת ידי על בו המתלבש  הוא ברוך  סוף

במ"ש  והנה לתחתונים. אפילו במציאות ומקום זמן בחי' שום יהיה ולא לגמרי ממציאותם והמקום הזמן יבטלו שלא ב"ה סוף אין

אתה  וז "ש שנברא אחר לבדו הוא כך  העולם בריאת  קודם לבדו שהיה כמו כלל שינוי שום שאין פי' שניתי לא ה' אני מ "ש  יובן

ממנו  שהכל הנבראים כל יודע עצמו בידיעת  כי בדעתו ולא בעצמותו שינוי שום בלי כו' הוא אתה העולם נברא שלא עד הוא

עכל"ק . וכו' אצלו במציאות ובטל


