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תוכ& הענייני!
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עצ., גילוי והתפשטות
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היולי וגילוי

אור ומאור

אור ! בכללות ובפרטות
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כתר עליו8
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הנפש5המרכבת והנפש5המעמדת

הנפש5האלוקית והנפש5הבהמית
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ג' עולמות בי"ע ! חומר וצורה, צל. ודמות
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העלאה והמשכה
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המשכת המוחי8 במידות ! בכללות

היכלות5בתי.

פנימיות וחיצוניות הלב

תשובה5תתאה

עוזר, מושיע ומג8

ידיעה ובחירה ! עלמא אתכסייא ואתגלייא 

מל7 מלכי5המלכי.

עצבות, מרירות

הרכבה ! חומר וצורה, עצ. ומקרה

העלאה והמשכה ! בכללות

ג' מיני אד. ! פרצופי. בכללות

חלק5המילואי. ! אבני5המילואי.
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כ"ק אדמו"ר;הזק! אמר: כשמת
סוקראטס (אחד מחכמי;אתונה)
ובא לבית;די! של מעלה, ביקש מה&

לתת לו כסא אצל אברה&;אבינו.

וטע!, שאברה&;אבינו מסר נפשו
על קידוש;ה', ואילו ג& הוא מסר
נפשו על קידוש;ה' (כידוע שהחכ&
סוקראטס השיג בשכלו אחדות ה'
ודרש ברבי& שיאמינו רק בה' אחד,
ולכ! המאמיני& באלילי& דנו אותו
למיתה > שישתה ס& המוות, ומת

מזה).

וענו לו בבית;די! של מעלה: אינ9
דומה לאברה&;אבינו. שהוא מסר
את נפשו בלי שו& שכר וטע&, כי
א& מצד האמונה הטהורה; ואילו
אתה רק החלפת תאווה על תאווה
אחרת (היינו, שהשגת במושכלות

להאמי/ בה' אחד זהושכל9, ש
).התענוג הגדול ביותר בעול&





פתח%דבר

 ihhgnveytpe znnezyn ezrc ,mdicinlze r"p cibndÎaxd ,aehÎmyÎlrad zxeza
seql zcxl xnel jxev oi`e ,mdipiipr zpeek ly edvw qt` oiadln zi`lp

.mzrc

 ihtuz` `lnl ekf xy` minkgdÎicinlzl qgia s` `l` ,mrd oendl qgia wx dpeekd
milaewndÎixtqe xdefdÎxtqa mdl ci mbe ,lidan ote`a miwqete q"ya mqxik

.ahid x`a

 vrh,hmnvrl hewlle dpxeb xinrk seq`l miywan xy` ,rcne ytpÎilra mb ,jkn
lr cenrl migilvn mpi` ,xg` mewna mixiyre cg` mewna milc xy` mibyen

.zencwdde mibyend mze`a fepb xy` oiiprd zedn mvr lre dcewpd

 ukhtfumpyiy rztl mdl dlbzn ,yweand byend yeaib ick jez ,jka ic `ly
mxha ,dligz miixea lr mpiadle micwdl aeyl yiy mixg` miax mibyen
ozligz uerp ,lblbd aaeqe jled jke .miytgn md eze` yweand oiiprd lr cenrl elkei

.gztd `evnl d`lpe ,eilbxe eici z` `ven mc` oi`e ,ozligza oteqe oteqa

 odulirei `l ,mipiiprdÎ`eln z` hewll milyie glyezn ly eiig zepyk mc` digi el
znlrp `idy - zifkxnd dcewpd mvr lr cenrl gilvi `ly oeeikn ,daxd jka
- m` ik ,cala byend wnere biynd xvew zngn `le .wner xg` wnera ,miwnrna

 lr diepa aehÎmyÎlrad epxen dliby zeciqgd zxezy - xwird edfe"iwel`Îlky",
."iyep`Îlky"a qetzle ytgl `a df eli`e

 'vbvudnzzqpe dkld zeciqgdÎzxez mb m` ik ,dlawdÎzxez wx `l mipyd zvexna
epnfa cer xaky - j`lndÎmdxa` iax - cibndÎaxd ly epa azky enke .c`n

.c`n c`na dnybzp aehÎmyÎlrad zxez s` ,`ed

 rpuxnu,ayhicx`an wgviÎiel iaxl lvpznk xtiq ,oilaelnÎdfegd ,wicvd xaky
iax sygy cr .zekyeg eipir ,`yicwÎ`ipzd xtqa cnel `ed xy`ky
,'ek "xwea idie axr idie" ,"exzq jyeg zyi" oiipr el x`iae ,eycew rexf z` wgviÎiel
`zeilrnl `ede ,'eke deabÎlrnÎdeab mewnn dkynp zeciqgdÎzxezy zngn `edy
oexg` xec - ep` wchvp dne xacp dn ,dkk oilaeln yecwdÎdfegd onfa xak m`e .'eke

.livie xenyi 'd - epnid oezgze oexg` oi`y ,oezgze



 sjtc axd izin`d ritynd g"dxd b"dxd mr mixeriydnonclrt mely,l"vf 
dxezÎdpyn xcq jxcÎlr zeciqgdÎibyen z` miazek oi` recn eizl`y
.mipniqe miwxt ,zxceqn dxeva mkeqn didi lkdy ote`a ,jexrÎogleyd e` m"anxdl

 :xaca minrh ipy il aiyde

 - sjtvmevnv jkyne ,"ozligza oteqe oteqa ozligz uerp" dyecway xac lky
;oexqig ly dybxd xizedl lelre oiiprdÎ`eln z` dlbn epi` mixcbl oiiprd
zelbl enk `ede .ielb jk lk ote`a mixacd z` qextle seygl xeqi`d rcep - ipyde
z` d`x owfdÎepiax w"ky oeeikn mle` .dpeekd jtd `edy ,repv oiipr miaxa

.xacd el xzed ,ynn eipira aehÎmyÎlrad

 lfanmipiiprde mibyend llk z` millek mpi` ,meid mkiptl mi`aend mihewild mb
miwlgÎiwlg wx `l` ,mixteqÎitne mixtqÎitn ,mipnfd jldna invrl izazky
,xceqn xcqae m`elna e`aed `l - jli`e zxagnd yilyn xwira - el` mbe .miccea
elgd mixacd xy`ke .ze`eande dgiztd zhnyda ,mipiiprdÎrvn`n e`aed m` ik

.xzeia izxviw e` izyxt ,byendÎmvr zednl axwzdl

 runtfmixkip jkitl ,mipyaÎzexyr ly dtewz jldna eazkpe etq`p mibyend ,lirl
miizedn miwlg mizirl .mixe`iad ipte` oiae ,daizkd zepy oia mixrtd
il oiivl izxkfy ilan ,ipenlt xtqn e` ipelt mewnn adfd mpeyla mzenlya ewzrp
lk lry ixd ,zenewnÎi`xn oiiv ligzn iziid hewild zcear lya m`e) xewnd ezrya
izi`xe .mnewn oeiva zexrda zexeyÎxtqn `lnl yxcp iziid zccea okezÎzxey
fekix miyxecy ,dpadd shya xver mbe ,daizkd zencwzd avw z` mb akrn xacdy

.(zrcdÎgqid mey ilan cwenne `ln

 'lfanuizgxhy ilan ipelt ly daizk mewna yeniy lk lr y`xn lvpzdl ipixd
dywa gelyl ozip ,epiivl azekl aeyg xacdy lkke .xacd xewn z` oiivl

.cizra epiievi mixacd ,xzei zepwezn zexecdn eidiy lkk ,'dÎzxfray icka
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 ,rynmicneld elkei okn xg`ly icka ,zeciqgdÎzxeza miillk mibyen ozil xtqd
mdixac z` cenlle eicinlzÎicinlze eicinlze aehÎmyÎlrad ixtq z` geztl
zlrezd drecie .icn mixfe miwegx eidi `l mixacdy ote`a ,miweznde miyecwd

.zeax zeiepncfde zegiy xtqna oiievnk ,mihewildÎixtqa dlecbd



אבני שוה!

 sugumigpendÎ`eln z` siwdl xniizn epi` xtqd :miaxÎza xrya ricedl yi z`f
,day dcearde dlkydd zpigan ,zeciqgdÎzxez it lr mzhytde mibyende
miiwi okn xg`ly calae ,uegan cnery yibxny inl mb zekiiy ly gzt ozil wx `l`
daeygd ztqezd `ed `edy ,envrÎzegek jynda "xenb lif jci`"d z` mb envra

xwird lr daexnd`.`weec zn`Îrityn iciÎlr mirp dne aeh dne .

 hnumilydle ,ax cqg zeyrl lireiy ,zn`Îrityn lr ,mexnn minkg gex xirie ozi
.dxenb dk`ln `dzy ick - mly xzeide aeh xzeid ote`a mihewildÎzk`ln
iyeal zyelya jkn jynpd dceardÎwlg lr sqep jxk `ivedl diyezl miiltkae

.zilkz `edy - dyrnae xeaica ,daygna :ytpd
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 ,trekuepepbqa jkÎxg` xfg eilry ,y"xdn x"enc` w"k ly enbzt z` oiiv` meiq
lr yexit `id zeciqgdÎzxezy xaeq mlerd :a"yxd x"enc` w"k
lr yexit wx `id ("oifx") dlawdÎzxezy ,jtidd weica `id zn`d mle` ,dlawdÎzxez

.("oifxcÎoifx") zeciqgdÎzxez

 'vbvuzeinipt) oifxcÎoifx cenila okÎoi`yÎdn .recik ,zelabdl jxved oifx cenil
xacdÎzenvra fge`yky zngn ,("ceqdÎmvr" ,ceqayÎceqd zpiga ,dxezd
oifx zbxcn oian mb eil`ne `linny cr cv lkn c`n xidpe xexa `edy ixd ,ynn
`edy) oifx wx cnel m` ,okÎoi`yÎdn .dhnl dlrnln jledy oeeikn ,aivieÎzn` jxca
dlrnl dhnn jlil jxvpe mvra fge` `ly ixd ,(zeciqgdÎzxezn zehytzd wx

.e"g dxeng dlwz jkn z`vl lelre ,dlit`a xeeir yybnk

 sugmydÎzxezay iccvÎoiipr dfi` lr wleg epi` ,zeciqgdÎzxez lr wlegd ik `vnp
e"g ynn invrd dxewna `idy itk ,dnvr dxezd zedne zenvr lr m` ik ,e"g
 .hytde fnxd ,yxcd iwlg xzi mb elbzpe lylzyp ceqay ceqd ony .livie xenyi 'd -

ומסופר שפע& הגיע הרה"ח ר' יצחק יואלא

רפאלאוויטש (הרב דחסידי חב"ד

בקרעמטשוג) לכ"ק אדמו"ר מהר"ש נ"ע,

וביקש ממנו רשות להדפיס את המאמרי& של

הרב אייזיק אייזל האמילער. והשיב אדמו"ר

"א חוצפה פו/ יונגערמא/ שיש לכ&נ"ע: 

היכולת ללמוד מאמר מ'רבי' שבו האלוקות

הוא בגילוי ו'השכל' הוא בהעל&, ובמקו& זה

רוצי& ללמוד מאמר של 'חסיד', שש&

 וד"ל.ה'שכל' בגילוי והאלוקות בהעל&".



 vnu,daxc`) e"g dzenvr lr wleg j` ,dlidan zewnra s`e ,hytd cnel m` lirei
dpez`e oeeiÎinkgl dnec `ede .(olvlÎ`pngx ,zeiniptae mvra qxewit` df

'zxez z`" gikydl eywiayjdxezay dnkgd z` cenll exq` `ly ,epiidc ."
xeyd oxw lr eazkie ,e"g envra dxezd ozepn egkyiy wx `l` ,(day l`ehwlhpi`d)
lekiak wxe ,e"g jxazi eze` dgikyn `id ,zewel` dlbz dxezdy mewna `vnpe .'eke

.el` mipexg` zexeca hxtae ,`nikgl ice .cala cneld ly elky z` j` dnivrn

a

 iumr!hvhuepxenk micegiiÎcgiil elkei `linn ,mvra dxezdÎicnel eaxiy jkÎiciÎlry
f`e ,(recik ,dpadd hytk dlawdÎicegil dpeekd oi`e) aehÎmyÎlrad

 .oevxÎidiÎokÎon` ,epiniaÎdxdna epwcvÎgiyn dlbzie dvignd xqez ̀ linn

 'aurhpezedna did cinz d"awdy dlbzie ,mleray xzqdeÎmlrdd zvign xqez f`
dlrnl ezedne ezenvra `vnp `edy itk - dfdÎmlera dhnl mb ezenvre
dxic [jxazi] el zeidl dee`zp" zpigaa ,dxenb d`eeyda - mipeilr zenlera
ezpeek zilkz mlyez jkae ."epiwel` df" xnel wepiz s` lkeiy cre - "mipezgza

.mlerdÎz`ixaa jxazi

w  v

בכל מקו, שבו נאמר מורי 3 הכוונה היא להרה"ג הרה"ח הרב נחו, ישראל וילהל, שיחי', מחבר ספר יסודות
ושרשי, בשער היחוד והאמונה, אשר אינו נוהג לית5 הסכמות לספרי, שכתבו אחרי,; ובכל מקו, שבו נאמר מו"ר

3 הכוונה היא להרה"ג הרה"ח המשפיע, שא7 איננו קורא ספרי, שכתבו אחרי,.



כ"ק הרב;המגיד נ"ע, טר& שהיה
אומר תורה;בחסידות, היה פותח
ספר מסילת;ישרי& של הרמח"ל
וקורא ממנו שורה > ואחר;כ9 היה

 ראוכעתאומר לתלמידי&: "והנה, 
"כיתרו/ האור מ/ החוש9...





מבוא

בשל"ה הקדוש (שער עשרה מאמרות 9 מאמר ראשו5, אות ה') יסוד מרכזימובא 
באמונה, אשר עניינו גילוי עניי5 "אחדות ה'", וזהו לשונו: 

"אמנ0 אמיתת האמונה הנראה בעיני היא, [ש]הש0 יתבר.
מחדש בטובו, בכל יו0 תמיד, מעשי בראשית 3 בכוונה מכוונת
שופע שפעו, ואילו היה מונע רגע אחד, היה הכל כלא היה,
בטל המציאות. והוא פירוש הפסוק: "וידעת היו0 והשבות אל
לבב. כי ה' הוא האלקי0 בשמי0 ממעל ועל האר: מתחת אי%
עוד" (דברי0 ד' ל"ג). אי% הפירוש כי אי% [עוד] אלוה זולתו, כי
זהו פשיטא; וכבר גילה זה בפסוק "שמע ישראל ה' אלוקינו ה'
אחד". אלא רוצה לומר, שאי% עוד מציאות בעול0 זולת

מציאותו יתבר.. כי בהסתרו יאבד הכל". 

נקודה זו ליוותה את ע8 ישראל לאור; השני8 באופ5 מקי: בלבד, והייתהא. 
למעלה מהתלבשות בעצמותו ומהותו של האד8, עד שבא מורינו

הבעל>ש8>טוב, והאיר וגילה עניי5 מציאות>ה' ואחדותו מכל צד, שלא בער;. 

נקודה זו מודגשת מאד אצל הרב המגיד נ"ע ואצל תלמידיו האמיתיי8,ואכ%, 
כמסופר על כ"ק אדמו"ר הזק5 (בית רבי ח"א ג'):

"בדר. הילוכו למעזריטש, בפע0 השניה, היה אצל רבי פנחס
מקארי:. רבי פנחס קיבלו באהבה רבה וכיבדו מאד, וביקשו
שישאר אצלו להיות תלמידו, והוא ילמוד אותו: שיחת>עופות,
שיחת>דקלי0, מעשה>בראשית, מעשה>מרכבה וליל.
בהיכלות. והשיב לו רבינו: הנה מה שהאד0 צרי. ומחוייב
ללמוד ולהבי% הוא עניי% 'יחיד, אחד, ועד', וזה לומדי0
במעזריטש בטוב מאד. ובבואו אחר>כ. למעזריטש אמר לו
המגיד: רבי פנחס רצה ללמד. שיחת>עופות, שיחת>דקלי0 וכו'

ואני אלמד. עניי% 'יחודא>עילאה ויחודא>תתאה'".
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הבעל ש8 טוב ותלמידיו הקדושי8 והטהורי8, גילו את עניי5 אחדות ה' 9ובאמת 
 (מגיד דבריו ליעקב, הקדמה ראשונה):בלפי עומק תפיסת החסידות

 
"כי הוא גילה מקור יקר, תפארת חכמה זו על כל קו: וקו: תלי
תילי% של הליכות עול0 העליו% והתאחדותו בעול0 התחתו%,
בכל תנועה והילו. ודיבור ועובדא. כמאמר0 ז"ל על חנו.,
שהיה תופר מנעלי0 ועל כל תפירה ותפירה היה אומר 'לש0

יחוד קודשא ברי. הוא ושכינתא'".

הבעל>ש8>טוב גילה רק ראשי>פרקי8 בנקודה זו והמסתע: ממנה בדר;אול0 
ממילא, וג8 זאת רק לתלמידיו הגדולי8 והמיוחדי8. והיה מגלה טפח ומכסה

אלפי8 אמה. 

כ5 די היה לחסידיו רק להיות מקושרי8 אליו, בכדי לעמוד על מהות נקודתכמו 
האמת במציאות>ה' ואחדותו יתבר;. ואצל הרב>המגיד היה כבר נצר; לעמוד
בד' אמותיו, בכדי שתאיר נקודה זו בנפש במלוא עוצמתה. ואצל כ"ק אדמו"ר הזק5
כבר הוצרכו לשמיעת תורותיו ולימוד5, שהוא אמנ8 קשה יותר, א; ג8 פועל ממילא

כ"ק אדמו"ר הזק% מסר את נפשו וגופועמוק יותר בנפש, ובאורח קבוע יותר. ואכ5, 
.גממש להסברת המושג "אחדות ה'" במוח ולב

מסיבה שאיננה ברורה, טעו רבי8 וטובי8 שלא ראו מאורות מימיה8, לחשובא. 
שכ"ק רבינו הגדול עסק בתורתיו בחקירה, כדר; גדולי רבותינו הראשוני8,

ואילו באמת דר; לימוד תורת הבעש"ט היא הרי באופ5 אחר לגמרי.

עיי! בהרחבה בספר דר9;מצוותי9 לכ"קב

אדמו"ר הצמח;צדק במצוות אחדות;ה' שכתב

לבאר פירוש עניי! אחדות;ה' על;פי

תורת;הנגלה, ולאחר;מכ! על;פי פירוש הזוהר

והקבלה, ולבסו: על;פי יסוד עומק

תורת;החסידות, שלא;בער9.

עיי! בהקדמת כ"ק אדמו"ר האמצעי על ספרג

אמרי;בינה, על גודל מסירות נפשו של כ"ק

אדמו"ר הזק! על זאת דווקא (הוי' אחד),

מכיוו! שבכ9 נעו= כל יסוד עומק

תורת;החסידות ממש, והאמונה הפשוטה

והטהורה בהש& אחד.
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לומר כי נקודת הטעות נובעת מצד שידוע ומפורס8 לכל מעלת עומק שכלו,ויש 
בינתו ודעתו של רבינו הזק5, שהיא באופ5 מבעית ומבהיל הרעיו5 על כל יתר
חכמי דורו. א; דווקא בשל מעלתו זו רבי8 הקלו לשער בדעת8 ולכנות תורת
חסידות חב"ד כתורה שכלית גרידא (וג8 בשל היות ראשי>תיבות חב"ד עניי5 של

. דמוחי5, כידוע)

טחו עיניה8 מראות כי מעלת שכלו של רבינו היא רק מסובב מצד מעלתא. 
קדושת רו8 מהות ועצמות נשמתו. ואדרבא, מבי5 תלמידי הבעש"ט והרב
המגיד, דווקא רבי פנחס מקארי= ורבי נחו8 מטשערנוביל כונו על ידי חבריה8 בש8

"פילוסופיי8 אלוקיי8".

יש להודיע בשער בת>רבי8: "החסידות אינה נכנסת לדיו5 שכלי והוכחותוזאת 
אודות יסודות>האמונה. אלא היא מסבירה ג8 לשכל האנושי (לנפש הטבעית
והבהמית) ב'שפה' המובנת ג8 לו, כ; שטוהר>האמונה יוכל להאיר ג8
בדרגת>השכל של האד8", ואז ממילא ג8 יולידו בו "מידות" מתוקנות בעצ8, באופ5

שיהיה מתקיי8 לעול8>ועד. שזהו סדר הנהגת דקדושה.

אחדות ה', אי5 פירושה כפי שסובר העול8, בטעות, רק שאי5 עוד אלו>הולפיה, 
אי% עוד שו0נוס: מבלעדי ה'. אלא לפי עומק פנימיות הדברי8 הוא, ש

. היינו, שהוא יתבר; המציאות האחת והיחידה הקיימת, ואי5מציאות מלבד הקב"ה
עוד שו8 מציאות נוספת כלל זולת מציאותו יתבר;. 

שביאר המשפיע הגדול והנורא 9 ראש כל המשפיעי8 בדורות האחרוני8 9וכמו 
"עניי% ומהות אחדותו של הקב"ה, שלא כמו שסוברי0הרש"ג אסתרמ5: 

וג& בשל המילה "התבוננות", שהיא באהד

לכאורה מלשו! בינה ושכל. 

"התבוננותהג& שבאמת המונח המלא הוא 

, (או לדיוק: התבוננות בגדלות;ה')באלוקות"

 דווקא. שכביכול כבר רואה בעיניראיהמלשו! 

שכלו. ואז ג& נמש9 ממילא ומאליו באופ! של

בינה ותבונה.

 שכ! כתבא' בחלק המילואי&וראה באות 

הרה"ג הרה"ח מבארטישטב, ושג&

הקליסקער הסכי& על זה, כי זו הדר9 אשר

 נ"ע, כפי שקיבלקיבלו מהרב המגיד

 בעצמו.מהבעש"ט
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שאחדות ה' הוא שמאמי% שאי% בורא אחר זולתו ח"ו (זה אינו, כמו שיתבאר
בליקוטי אמרי0 ח"ב בתחילתו: וכי תעלה על דעת. שיש אלקי0 נשרה במי0
מתחת לאר: כו'). אלא אחדותו נקרא שהוא לבדו הוא כמו קוד0 שנברא
העול0 היה הוא לבדו הוא כו' כמו כ% לאחר שנברא העולמות והברואי0 הרי כל
העולמות בטלי0 במציאות ממש. ועל זה מורה תיבת אחדות, שנלקח משורש
מילת 'אחד', כמו אל= אחד כמ"ש במ"א. וזהו אחדות אמיתי, שאי% דבר שחו:
ממנו, ג0 לאחר שנברא כמו קוד0 שנברא כנ"ל (וכמו שכתוב במ"א באריכות
יעו"ש). וממילא היפ. אחדותו נקרא מה שמשי0 עצמו ליש ודבר נפרד, כי
באמת אי% ל. דבר שחו: ממנו כו'. ועל פי זה מוב% אי. שבכל שס"ה לא תעשה
הרי הוא עובד עבודה זרה ממש, כיוו% שעובר על רצונו יתבר. ועושה את עצמו
והדבר ההוא ליש ודבר נפרד 3 וממילא זה ג0 נקרא עובד עבודה זרה. וכאשר

.היתבונ% בזה יבוא למסירות נפש על זה כו' וד"ל"

זה הוא קשה מאד לתפוס ולתקוע בשכל האנושי, וקל וחומר להוליד ג8ועניי% 
מידות מתוקנות בדר; זו. שכ5 לכאורה לאחר בריאת>העול8 ישנ8 כעת שני
דברי8: מציאות>ה' ומציאות>הנבראי8. א8 כ5 כיצד נית5 לומר שבריאת>העול8 לא
פעלה שינוי באחדותו יתבר;, וג8 כעת משנברא העול8 הקב"ה הוא אותו אחד יחיד

ומיוחד בתכלית הייחוד, ג8 כעת, בדיוק כמו שהיה קוד8 בריאת העול8?

הרב לתפוס את נקודת>הדבר א: הוביל גדולי8 רבי8 למסקנה השגויההקושי 
שכאילו מציאות העול8 והנבראי8 אינ8 אלא דימיו5 ואחיזת עיניי8 ח"ו. א;
תורת>החסידות שוללת הבנה זו בתכלית, ומדגישה שאע"פ שמציאות העול8
והנבראי8 הינה מציאות אליבא דאמת, אעפ"כ אי5 קיומה פועל שו8 שינוי באחדותו

יתבר;.

ולפני כ! כתב: "יוב! שההפ9 ונגד אחדותוה

האמיתית זהו מהות קליפת עבודה זרה. וזה

יתבאר בסו: פרק כ"ב (בתניא), ועיי! בפרק כ"ג

שעל ידי קיו& כל הרמ"ח מצוות עשה הוא

מיוחד באור א"ס ב"ה ממש, ותלמוד תורה

כנגד כול&. ואחר כ9 יתבאר ממילא בפרק כ"ד

אי9 שעל ידי כל הלא>תעשה הוא נפרד מה'

כמו בעבודה זרה".

26



אבני שוה!

מבוא

 והשיבות אל לבב;", כלומר שנדרשת עבודההיו0מצווה התורה "וידעת ולפיכ. 
פנימית עמוקה של "ידיעה" ו"השבה" (כידוע משמעות שתיה5 בחסידות),
בכדי לתקוע הכרה זו אל תו; המציאות השכלית והרגשית של כל יהודי, עד שתוכ5

. ויודע ותופס את עצמו ממשהדברי8 יהיה מונח אצלו בפשטות, כפי שהאד8 

תורת>החסידות מטפלת בשורשו ומהותו של האד8, עד שהאד8למעשה, 
[בתחילה כטבע שני (על>ידימשתנה ביסוד>עצמותו להיות אוהב וירא>ה' 

, ללא מלחמה גדולה קשה"אתכפייא"), ולאחר מכ5 בעצ8 מהותו ועצמותו ("אתהפכא")]
ומרה. וכבר אינו נצר; לסיגופי8, ביטושי8 ותעניות. שלאחר גילוי תורת הבעש"ט,

."תרופה ללא תופעות לוואי"אלו כבר הנהגות דתוהו, שעה שישנה 

מרכזית זו הופכת להיות מאירה בנפש>האד8 באופ5 "עצמי", הריוכשנקודה 
, לבקש את הקב"ה בכל לב ונפש,ממילא ומאליושהאד8 נמש; ור=, 

ורוד: ומתאווה לעשות רק את רצונו יתבר; ומצוותיו (מצוות עשה), ושונא ודוחה
בתכלית השינאה ובאמת לאמיתה עד הקצה האחרו5 את כל מה שהוא יתבר; איננו
חפ= בו (מצוות לא תעשה). וא: למעלה מכ;, שאפילו בדברי>הרשות אי5 נפשו

נתפסת עוד.

בהדגש רבתי, שנקודת היתרו5 בתורת>החסידות היא שהדברי8 נפעלי8ויודגש 
ממילא ומאליו. מבלי צור; לרדת לפרטי8 ולמלחמות. וזו ג8 הסיבה שאי5

.זהחסידי8 צריכי8 9 וא: לא נהגו 9 ללמוד בספרי המוסר

וביאר כ"ק אדמו"ר הזק!, כי באמת עיקרו

העבודה בעול&;הזה היא "וידעת היו&" >

הידיעה דווקא היו&, בעול&;הזה. וא& אגב

אורחא ג& יבוא בהפעלות;הלב והמידות, מה

טוב ומה נעי&. א9 עיקר העבודה, בפועל, הוא

התבוננות;באלוקות באופ! של ידיעה והשגה

(היו&), ולעתיד לבוא > בזמ! הגאולה > יושב

ממילא ומאליו ג& אל הלב (בבחינת התפעלות

המידות) > כמוב! כפי ער9 העבודה דידיעה

והשגה.

למעט בספרי;יראי& אשר מיוסדי& עלז

מאמרי חז"ל בלבד, כגו!: חובת;הלבבות,

ראשית;חכמה, ספרי המהר"ל, השל"ה

הקדוש וכיוצ"א באלה.

בספרי המוסר האחרוני& כבר עוסקי&

בפרטי& ובתיקו! מידות פרטיות, וכל מידה

בשער  נפרד, כגו!: מידת הכעס, מידת הענוה,

מידת הזריזות, הנקיות וכיוצ"ב.
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הרב>המגיד התאמצו לתקוע את האמונה הטהורה והפשוטה של "אי5ותלמידי 
עוד מלבדו, ואפס זולתו" לפי עומק יסוד הבעש"ט, במוח ולב של הנפש
האנושית הטבעית של האד8, עד כדי>כ; שתתהפ; מהותה של הנפש>הטבעית
וממילא ג8 של הבהמית, לתפוס את מציאות>ה' ואחדותו כפי שהיא תופסת את

עצמה ומהותה באופ5 "עצמי" ממש. 

האמור, לא די בלימוד מאמרי>הרביי8, אלא בהפנמת ותקיעת תוכנ8 באופ5נוכח 
:"עצמי""עצמי" ממש. והנה יוב5, בכללות, עניי5 

"היה מעשה, והגאו% החסיד רבי ברו.>מרדכי זלה"ה
מבאברויסק נסע פע0 לחתונת אחד ממשפחתו, ונזדמ% לו
לראות בדרכו את הוואלפער, ויבקש אותו לאמר תורה.
ויאמר בהתלהבות עצומה מאד. וישאלהו הר"ר ברו.
מרדכי: אחרי כי זה זמ% נתרחקת0 מעל רבכ0, הרב>המגיד
זצ"ל, ואי. לא נפסקה ההתלהבות? ויאמר הוואלפער משל
לזה, מאיש אחד שכח% ביותר, שכאשר היה פושט את בגדיו
טר0 שוכבו לישו% היה שוכח למחר אנה הניח אות0.
ויתייע: בשעתו לכתוב על פיסת>נייר איזה בגדי0 ה0
מראשותיו ואיזה למרגלותיו 3 וכ% עשה. וא= כי היה לו
לשכוח אנה ראשו ואנה רגלו? א. זה אינו, כי על דבר
"עצמי" אי% שיי. שיכחה! וכ% בנמשל, בזה הלשו%: "די
ווערטער זיינע% זייער עצ0'דיקע [=הדברי0 ה0 עצמיי0

מאד] ולא שיי. שכחה עליה0".

"ושוב היה מעשה שפע0 אחת נזדמ% להרה"ח רבי ברו.
מרדכי זלה"ה מבאברויסק לראותו בדר. מלו%. וכשיצא
הוואלפער לחו:, חיפש הר"ר ברו. מרדכי בתרמילו, אולי
ימצא ש0 איזה כתב דא"ח. בתו. כ. נכנס הוואלפער ואמר
לו להר"ר ברו.>מרדכי: "מה את0 מחפשי0 אצלי, הא0

מה שאי! כ! בתורת;החסידות מחזיקי&

ומתעסקי& רק בעצמות ומהות, וממילא

ומאליו יתפרדו כל פועלי עוו!, עד שכלי&

מאליה&. ולכל היותר באופ! של התוועדויות.
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גנבתי מכ0 מאומה". והשיב לו הר"ר ברו.>מרדכי שמחפש
אחר איזה כתב מהמגיד. ואמר לו: אצלכ0 3 החסידי0 ה0
דבר בפני עצמו, והרב והדא"ח ה0 דבר בפני עצמו, על כ%
צריכי0 את0 לכתב. אבל אנחנו ע0 רבינו וע0 הדא"ח היינו
דבר אחד ממש, ולא היינו צריכי0 לכתב וכו'. ולקח מקלו

ותרמילו והל. לו".

יכול לתפוס דבר>שכלי בשני>אופני8: האופ5 האחד 9 והוא הידוע לכל 9אד0 
באופ5 של השכלה. דהיינו, קוד8 ההשכלה היה מציאות של אד8, וכעת
לאחר ההשכלה ישנ5 שתי מציאויות: מציאות>האד8 ומציאות>ההשכלה. כלומר,
שמציאות ההשכלה היא דבר>נוס: על מציאותו של האד8, ולמעשה ה8 שני דברי8

נפרדי8 (ולכ5 ממילא ג8 שיי; על המציאות הנוספת טעות ושיכחה וכיוצ"ב).

האופ5 השני 9 והוא עניינה של תורת החסידות 9 היא תפיסת>המציאות, כפיא. 
שהאד8 תופס את עצמו ומהותו ממש (על דר; חיבור נפשו וגופו). באופ5 כזה
תפיסת>המציאות חודרת לכל מהותו ועצמותו של האד8, ולא כדבר נוס: עליו,
וממילא כל הסתכלותו הטבעית על המציאות חדורה באלוקות בפשיטות גמורה כזו,

שהיא כבר מעבר לטעות ומעבר לשיכחה והגשמה וכיוצ"ב).

שכ; המשילו הבעש"ט ותלמידיו ותלמידי>תלמידיו את תורותיה8ומכיוו% 
, דהיינו בחיבור וייחוד הנפש בגו: האד8, בכדיבמשלי0>עצמיי0

שהנקודה המדוברת תיתפס באד8 באופ5 עצמי. דהיינו, כפי שהוא תופס את עצמו
ובשרו ממש.

גילוי תורת>הבעש"ט ותלמידיו, המשלי8 היו זרי8 מהנפש, כגו5: משלי שועלי8עד 
או בב5 כפר שהל; לכר; וכיוצ"ב. 

"המגיד מדובנא, הרב יעקב קראנ: (הידוע במשליו
הרבי0), בא פע0 לכ"ק הרב המגיד למעזריטש.
תלמידי כ"ק אדמו"ר השתדלו שישהה זמ% מה

במעזריטש ולהדריכו שיל. בדר. ותורת הבעש"ט.
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ויאמר לה0 כ"ק הרב המגיד: עיזבו אותו לנפשו בדר.
אשר בחר. נשמתו עברה דר. היכל המשלי0, ונהנה
מהצעצוע הזה, לכ% יל. בדרכו הזה אשר ישר לפניו".

מזמ5 הבעש"ט ותלמידיו, המשלי8 ה8 כבר משלי8 מתו; ייחוד>הנפש בגופו שלא. 
האד8, בבחינת "מבשרי אחזה אלו>ה". "מבשרי", כפשוטו ממש. דהיינו, מייחוד
הנפש בגו: דווקא (מברק המבריק בשכל; ממה שלמעלה מ5 השכל; בהשתלשלות

, וג8"משלי0 עצמיי0"אותיות הדיבור מאותיות המחשבה וכיוצ"ב). וה8 הנקראי8 
הקרובי8 אליה8, כגו5: יחס>עצמי של אב וב5, מל; וע8, השכלת תלמיד מרב ועוד.

 9 בחינת התבוננות וראיה"אחזה"והנה על כל זאת נדרש שהדבר יהיה בפעולת 
בדבר, רק שיהיה באופ5 עצמי.

מאמרו של רבי הלל מפאריטש, שקוד8 שהחל ללמוד חסידות היה עסוקוידוע 
בביטוש הגו: בתעניות וסיגופי8 על כ; שמונע ממנו עבודת ה' כדבעי. אול8
לאחר שנתקרב לתורת>החסידות, הבי5 חשיבות גופו לעבודת>ה', שהוא כבר באופ5

.חאחר לגמרי ממה שהתפרס8 טר8 גילוי תורת>החסידות

שבזמ5 כ"ק אדמו"ר הצמח>צדק או כ"ק אדמו"ר מהר"ש, שוחחו ביניה8ומסופר 
קבוצת אנשי8 בי5 מנחה למעריב על סוגי חיבורי8 עמוקי8 שמבארי8 באר
היטב, בעומק וברוחב ענייני8 קדושי8 העומדי8 ברומו של עול8. וזה אומר אני לומד
מחיבור פלוני, וזה אומר אני לומד מחיבור פלמוני. ואחד מהחסידי8 ששמע שיחת8,
ניגש אליה8 ואמר ואני לומד ענייני8 שבקדושה מהחיבור הטוב ביותר 9 מהחיבור

של הגו: בנפש.

ויש להבי! שצדיקי;האמת רואי& אלוקותח

ממש, ובאופ! נעלה שלא בער9. אול& רק

שזקוקי& להסביר זאת לזולת, עושי& זאת

 של יחוד הנפש בגו:.במשלי& עצמיי&

ובאמת מה שאצלנו נתפס משלי אחדות;ה'

בפנימיות בייחוד עצמי, אצל הצדיקי& הוא

כבר נחשב רק כחיצוניות בלבד. וביאור& לנו

במשל הוא שלא בער9 ממש לתפיסת&

אלוקות. בבחינת "מבשרי אחזה אלו;ה" >

"אחזה" הוא לשו! תרגו&, שהוא לשו!

אחוריי&. דהיינו, המשל שלה& לנו הוא רק

בחיצוניות בלבד.
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לא די בכ;, אלא יש לתפוס את הענייני8 שבחסידות באופ5 עצמי ממש. כפיאול0 
שהדבר הוא בעצמו, ולא שיהיה באופ5 שרק יאמרו: 'כ; כתוב במאמר'. אלא
המדרגה שבה יהודי לומד, כ; הוא אמור להיות אחוז ודבוק בה באותה השעה

. דהיינו, שהדבר יהיה נוגע לו בעצמותובאופ% עצמי, שכ% ג0 המשל הוא עצמי
ומהותו ממש, כי אלו ה8 חיינו ועבודתנו.

"להיות נתפס יחודו יתבר. בלב כל אחד ואחד 3 כל חד לפו0
שיעורא דיליה 3 ולקשר נפשו ביחודו יתבר., להיות מטפס

ועולה מטפס ויורד בהתקשרות העולמות אליו יתבר.".

בפומיה של הרה"ח מיכאל בלינער (בליובאוויטש היה נקרא דער אלטער)ומרגלא 
היה נוהג לומר: "חסידות אי5 צריכי8 ללמוד כמו שקוראי8 מכתב של

איש זר, אלא לקרוא מכתבי8 מה שנעשה בשמי8".

אומר על זה משל, שג8 זכרו כ"ק הרבי זי"ע: כידוע, ברוסיא היו הרבה אנשי8והיה 
פשוטי8 אשר נקרא "יישובניקעס", שהיו בדר"כ לוקחי8 בחכירה מבעלי
האחוזות "קרעטשמע" (כעי5 בית מלו5 קט5 על א8 הדר;) וג8 שדה ופרדס. ועל פי
רוב היו יראי8, א; לא היה מי שילמד8 באופ5 מסודר, ורק בחודש תשרי נסעו

לעיירות הסמוכות להתפלל בציבור גדול, לשמוע תקיעות שופר וכיוצ"ב.

שפע8 קיבל אחד היישובניקי8 מכתב בהול (טעלגראמא), א; לא ידעוכמסופר 
לקרותו. א= ר= האיש אל המלמד שיבאר לו מה נאמר במכתב. החל
המלמד לקרוא בפשטות, והיישובניק שומע שאביו הל; לבית עולמו, רחמנא לצל5.

המלמד לא התרגש ממה שנאמר והמשי; בשוויו5 נפש בקריאתו, אול8 אותואמנ0 
יישובניק מיד נפל והתעל:. אמנ8 המלמד הוא שקורא המכתב לא נתפעל,
מכיוו5 שאצל המלמד זה לא היה אביו, אלא אב זר. ואילו אצל היישובניק היה מדובר

באבא שלו 9 ולכ5 התעל:, א: שלא ידע לקרוא את המכתב.

הסביר זאת המשפיע הרש"ג אסתרמ5 (ויש אומרי8 על ידי אותו ר' מיכאלועוד 
בלינער), בביאור מהות עניי5 "מארי דחושבנא" שבזוהר ובדא"ח באופ5 הבא:
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סוחר אחד ביקש לערו; חשבו5 סופי בספרי חשבונות עסקיו. מנהל החשבונות ער;
את החשבונות והסביר לסוחר כי מסחרו ירד פלאי8 ובקרוב הוא יהיה מוכרח
לפשוט את הרגל. מיד התעל: הסוחר, ורק בקושי ובתחבולות שונות על ידי רופאי8

שוני8 שב לנשו8 וחזרה בו רוח החיי8.

הסוחר ושב מעט לאיתנו, בא מנהל החשבונות לבקרו. ופנה אליולכשהבריא 
הסוחר בפליאה עצומה: מאד נפלאתי עלי;, כיצד זה בשעה שמסרת
לי הדי5 והחשבו5 ראית שהתחלתי להחוויר וכמעט נשמתי עמדה באפי, ואילו אתה
ישבת בקור רוח ובקושי זזת ממקומ;. והלא אתה ידעת יותר ממני שמסחרי ירד

מטה.

לו מנהל החשבונות: מהו הדימיו5 אי; שנגע בי הדבר לעומת אי; שנגעהשיב 
אלי;? הלא אתה בעל הבית, והחשבו5 של; הוא. כ5 הוא הדבר כשעושי5
חשבו5 נפש (ולענייננו ג8 אופ5 הלימוד), דר; להיות שהחשבו5 נוגע לו, שהוא הוא

בעל הדבר, הוא בעל הבית בעצמו, ולא כמו שרואה כאילו חשבונות של אחרי8.

סיפרו לכ"ק אדמו"ר הצמח>צדק, שנמצאה תמונה מצויירת במכחול שלובאמת 
כ"ק אדמו"ר הזק5 בעל>התניא והשולח5>ערו;, אשר שורטטה בשעת
משפטו על ידי צייר 9 כנהוג באות8 שני8 לצייר הנחקרי8 החשובי8 מאד 9 ושאלוהו
הא8 באמת הדבר שהציור אכ5 דומה. והשיב לו כ"ק אדמו"ר: "פעטאח (=שוטה),
פניו של כ"ק אדמו"ר הזק5 היו משתני8 בכל רגע, לפי אותה המדרגה שבה היה אחוז

באלוקות באופ5 עצמי ממש".

עוד אחת יש לזכור, כפי מסופר בש8 החסיד ר' אברה8 דרייזי5, שפע8 אמרו כיא. 
ההבדל בי5 ליובאוויטש לקאפוסט הוא שבליובאוויטש היו מעבירי8 את הסדרה

. כלומר, בקאפוסט היו בעלי מוח ולב שהיו[=הפרשה, שתי8 מקרא ואחד תרגו8]
שקועי8 בענייני8 נעלי8 והסתפקו בכל שה8 עוסקי8 בחסידות בעומק ועיו5 רב,
ומתו; כ; לא שמו לב מספיק לדברי8 כמו העברת הסדרה. א; בליובאוויטש

 ח"ו. וד"ל.קבלת>עולהעיסוק בחסידות לא בא על חשבו5 

w v
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ויש להקדי! תחילה שתי הקדמות פשוטות, א, נכבדות: 

 7 להפשיט את הדברי! מגשמיות!ההקדמה האחת

פי תורת החסידות "להפשיט את הדברי8 מגשמיות8" אי5 הכוונה להפשיט8על 
ממושגי8 גשמיי8 בלבד, אלא ג8 מהמושגי8 הרוחניי8 המוכרי8 לנו, שג8 ה8
נחשבי8 9 בדקות 9 הגשמה לגבי האלוקות. דהיינו, שלאחר גילוי תורת החסידות, ג8

חשיבה באופ5 של רוחניות באלוקות, היא הגשמה חמורה.

מטרת החסידות היא לקרב מושגי8 מ5 הפרד"ס אל שכלו וליבו שלובאמת, 
האד8, ולהסביר לו כיצד היא מציאות>הבריאה ומה הביטוי שלה
בעבודת האד8 את קונו. א; תנאי בל>יעבור הוא בהדגשת הפשטת ההפשטה,

דהיינו ג8 ביחס לענייני8 הרוחניי8 המובאי8 כהמחשה לענייני8 האלוקיי8.

"ציווה הבעל>ש0>טוב שלא ללמודמאמרי רבותינו נשיאנו מלאי8 במה שוהנה, 
ספרי הקבלה, כי מי שאינו יודע להפשיט הדברי0 מגשמיות0, מתגש0

. וכ5 אמרמאד על>ידי לימוד זה, כשנות% ציור בעניות דעתו לאלוקותו יתבר."
"אמר קדוש ה', היבשב"ש נ"ע, אשר [ב]לימוד בספרי הקבלהכ"ק אדמו"ר הזק5: 

יש להיזהר שלא ידמה הדברי0 כפשוט%: שהעשר ספירות נקרא "אל" או
"אלו>ה" כו', וג0 שלא יומש. אחרי שאר כינויי0 גשמיי0 הנזכרי0 ש0 על דר.

. וכ5 בעוד מקומות.משל"

אדמו"ר הזק5 וכ"ק אדמו"ר הצמח>צדק מבארי8 שבדבריו אלה של הבעש"ט,וכ"ק 
אי5 כוונתו בזה רק שאי5 לפרש את המושגי8 שבעול8 הקבלה כפשוט8 9
בגשמיות ממש 9 שהרי על כ; אי5 צור; אפילו להעיר: מחד 9 תפיסת מושגי8 אלה
כפשוט8 נוגדת את ההיגיו5; ושנית 9 וחשוב מכ; 9 היא נוגדת את יסודות עיקרי

האמונה שהקב"ה אינו גו: ואי5 לו דמות הגו:. 

כוונת חידושו של הבעש"ט היא ביחס לאות8 יהודי8 שמביני8 שמושגי8אלא, 
אלה אינ8 כפשוט8 ח"ו, ולמרות שהאד8 הפשיט את המושגי8 מהגשמה
פשוטה זו, עדיי5 יתכ5 שתפיסתו בנושאי8 אלה 9 בכללות8 9 תהא בצורה מגושמת
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לפי ער; דקות8 ועדינות8. הגשמה פנימית זאת, היא שמתכוו5 הבעש"ט לשלול
בדבריו. 

הבעש"ט מלמדנו, שהלימוד בפנימיות>התורה דורש להפשיט את העניי5 ג8מורינו 
 ונקודה זו מהווה יסודהפשטה לפני0 מההפשטה.מ5 ההפשטה עצמה. 

חסידות ליובאוויטש, בה הוש8 דגש מיוחד על הפשטת המושגי8>מרכזי בתורת
הרוחניי8, אפילו מה"הגשמה" הדקה ביותר.

נכו5 ה5 לגבי ענייני ה"השכלה" שבחסידות (היינו, תפיסת מציאות ה'והדבר 
ואחדותה בשכל) וה5 לגבי ענייני ה"עבודה" שבחסידות (היינו, דרכי

העבודה שבלב שנולדו מ5 התפיסה השכלית והביאו למעשה). 

א8 דבר התפיסה בשכל לא ירד עד למדרגת המידות, ואח"כ א: לאואדרבה, 
הביא ממילא למעשה בפועל ממש, סימ5 הוא כי תפיסתו את הדבר

הייתה שלא כדבעי ובאופ5 מגוש8 מאד מאד, ה' ישמור ויציל.

 7 התורה מדברת בעצ! בעליוני! ובשניות בתחתוני!ההקדמה השנית

מוסד באחדות>ה' היא שלכל הנבראי8 והנמצאי8 בעול8 הזה, יש שורשיסוד 
בעולמות העליוני8 מאד. וכמאמר רז"ל: "אי5 ל; כל עשב ועשב שאי5 לו מזל
ברקיע" (ב"ר פ"י ו'), ועל דר; זה בכל שאר הברואי8 שיש לה8 שורש ומקור רוחני.

כאנשי8 גשמיי8 אשר חיי8 בעול8>התחתו5, אנו מורגלי8 לחשוב שהענייני8והנה, 
שאנו תופסי8 בחושינו ובשכלנו מבטאי8 את "שמות העצ8" שעליה8

דיברה התורה. 

אנו מורגלי8 לחשוב כי המושגי8 "אור" ו"חוש;" הנראי8 לעי5 הגשמית ה8כ., 
אלה שמבטאי8 את מושגי ה"אור" וה"חוש;" הכתובי8 בתורה. וכ;, ג8 יתר

המושגי8 "יד", "עי5" וכו'. 
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התפיסה האנושית סוברת ששפת התורה מדברת במושגי8 גשמיי8רוצה לומר, 
("בנגלה"), וזאת בכדי לרמוז על מושגי8 עליוני8 יותר. בבחינת

"דיברה תורה בלשו5 בני9אד8", וכי "הכל משל ומליצה" וכו'. 

מפני, שכאנשי8 גשמיי8 אי5 לנו ידיעה ותפיסה באות8 מדרגות עליונות,וזאת 
ולעומת זאת יש לנו תפיסה במדרגות התחתונות שבעולמנו, ולכ5 על ידי
שימוש במושגי העצ8 הגשמיי8 שלמטה, נוכל להמשיל בשכלנו את המושגי8 כפי

. טשה8 בשורש8 באופ5 יותר רוחני למעלה

העול8 סובר שהפירוש של דברי>התורה ה8, בעצ8, כפי שאנולשו% אחר, 
מביני8 אות8 ממש, אלא שיש בה8 ג8 רמז רוחני כפי שה8
מתפרשי8 בעולמות העליוני8 (לפי שש8 הכל מתפרש במושגי8 רוחניי8). ובאמת

כ; היא שיטת>הראשוני8 וג8 דעת בעל>הפרדס. 

"התורה מדברת בעצ0 בעליוני0,לפי החסידות, האמת היא בדיוק להפ;: אול0, 
 (ס' עשרה מאמרות לרמ"ע מפאנו, מאמרורומזת בשניות בתחתוני0"

חיקור די5, ח"ג פכ"ב; ועניי5 זה נתבאר בארוכה ג8 בשל"ה הקדוש, הקדמת בית
אחרו5, ובמסכת פסחי8 שלו, דרוש ג' לשבת הגדול). 

תפיסה זו, שפת התורה היא אמת לאמיתה. ובאמת "בעצ8" היא מדברת כפילפי 
שהיא בשורשה האמיתי בעולמות העליוני8 בלבד, אלא שכל דיבורה בעולמות

וכפי שיובהר בהמש9, לאחר גילויט

תורת;החסידות, זוהי ג& כ! כבר סוג של

הגשמה בדקות.

כ9, למשל, מטרת ה"ידיי&" בעול& התחתו!

היא שהאד& משפיע לזולתו ביד ימי! או

שמענישו ביד שמאל, כמאמר רז"ל: "לעול&

תהא שמאל דוחה וימי! מקרבת" (סוטה מ"ז

ע"א). 

וכ9 נוכל, בהשאלה שכלית, להבי! שמטרת

הידיי& למעלה היא גילוי מידותיו יתבר9

להשפיע חסד או להיפ9, חלילה. 

כלומר, כמו שעל ידי הידיי& למטה באד&,

מתגלות מידותיו הנפשיות בפעולותיו, באופ!

של "מלבוש חיצוני" (הכוחות הנפשיי& באי&

בלבוש מגוש& כידי>בשר), כ9 עניי! הידיי&

בנמשל, למעלה באלוקות, שבה קיימת רק

הרוחניות של הכוחות, מבטאי& את גילוי

מידותיו יתבר9 > לחסד ולגבורה. 



מבוא

התחתוני8 הוא באופ5 של "שניות" בלבד (כלשו5 הרמ"ע מפאנו), דהיינו על דר;
ההשאלה בלבד (שכ5, כל הנמצאי8 התחתוני8 קשורי8 לשורש מקור8 למעלה),

ומשכ; רק התפשטות והארה שלמטה נקראי8 על דר; ש8 המושאל למטה. 

ככל שהמושגי8 קיימי8 בעול8 רוחני יותר, כ; ה8 אמיתיי8 ו"עצמיי8"דהיינו, 
יותר. כאשר התורה כותבת "יד" או "עי5", היא מתכוונת, בעצ8, לענייני8
אלו כפי שה8 ברוחניות למעלה (בחינות באלוקות), שדווקא ה8 ה"יד" וה"עי5"
האמיתיי8, כפי שה8 בשורש8 הראשו5 בעליוני8, מופשטי8 מכל הגשמה שהיא.
ואלא, שמעניי5 זה של "יד" בעצ8, יורד ומשתלשל ג8 לעולמות התחתוני8 עד ליד
הגשמית של האד8, אבל זהו כבר רק ש8 "רמז" בלבד ו"רמז דרמז" וכו' (ש8

המושאל, ולא ש8 העצ8) ככל שהוא מתרחק מ5 הדבר העצמי לאמיתו. 

כי כ5, התורה מדברת על העניי5 כפי שהדבר הוא בעליוני8, ואילו מציאותוהנה 
המגושמת, כפי שהיא מוכרת לנו בתחתוני8, היא רק השתלשלות ומשל

ומליצה בלבד, למציאות האמיתית העליונה "בעצ8". 

של השל"ה הקדוש אשר היטיב לבטא את העניי5: "הכלל העולה:וכמאמרו 
. רצוני לומר, אלו הענייני8 שאנו קורי5 כל'לשו% קודש'לשוננו הוא 

אחד בשמו, זה אינו שמו בעצ8, רק מושאל. ועצ8 הש8 הוא דווקא למעלה,
בקדושה [כי כל השמות והתיבות ה8 למעלה בשורש8, במקו8 קודש העליו5, ואחר
כ; כשיורד ומשתלשל ממקו8 קודש הזה, נקרא זה ההשתלשלות בש8 הזה

בהשאלה]" (תולדות אד8, נ"ה, עיי5 ש8 באריכות).

מינה: התורה הנגלית שאנו לומדי8 למטה 9 כפי פירושה הפשוט, במושגי8נפקא 
גשמיי8, כגו5: "המחלי: פרה בחמור" וכו' 9 היא למעשה רק ה"רמזי8"

שבתורה.

w v
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הראשונה של הרב המגיד. ומזה יש
עוד פעק (חבילות) וכו'. ואילו
מסעודה השניה והשלישית > עוד לא

התחלתי לדבר.
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ש!9העצ!, ש!9התואר, ש!9המושאל

, כפי שהוא מופשט ומושלל מכל תוארלעצמות הדברמתייחס ש4 העצ4 

אינו. לפיכ;, כל שינוי במהויותיו וגדריו, יומהות ("עצ8 פשוט")

 בעצמות הדבר. [ולכ5 אמרו: "כל עצ8 בלתי משתנה"; "כל עצ8 בלתינוגע כלל

יחולק לפרטי8"; "כל עצ8 בלתי מתפשט" וכיוצ"ב].

 מעצמותו, מההעל8 לגילוי, להיותלהתפשטות הדברמתייחס ש4 התואר 

מוגדר בבחינת מהות כזה דווקא, ולא במהות אחר ("גדרי

.יאבתו. מסגרת כלי גופומהותו"), 

העצ. הוא הנמצא הבלתי צרי' לנושא. ואינוי

צרי' אל דבר 3 יהיה בו וא. לא יהיה. כגו0,

לוב0 הבגד הלב0, ג. א. יהיה בו או לא יהיה

בו 3 הבגד הוא בגד.

למשל, המי0 האנושי נקרא בש. "אד.". וש.יא

זה שיי' לעצמותו דווקא, ועל כ0 הוא ש.

העצ. שלו.

והנה, בעצ. נפשו של האד., יש בהעל. ג.

כוחות נפשו (כח השכל, כח הרגש, כח הראיה

 שלנתגלה מהעל% נפשווכיוצ"ב). וכאשר 

 מוחו 3מתפשט בתו. כליהאד. כח השכלי ו

אזי נקרא בש. התואר "חכ."; וכאשר נתגלה

באד. כח החסד מהעל. נפשו ומתפשט בתו'

כלי ליבו 3 אזי נקרא בש. התואר "חסד0".

א' אז נקרא כבר רק בש. התואר (ולא בש.

העצ.), בהיות שהגילוי מהעל. הנפש בא רק

, ולא מצד עצמות הנפשמצד כלי גופו דווקא

(כשהנפש הוא לעצמו). מחמת שמצד חומר

מוחו מוכ0 שיתפשט מהעל. נפשו עד

שיתגלה בו כח השכל (ובעי0 כח הראיה,

ובליבו כח האהבה והיראה שבהעל. נפשו) 3

אזי יתגלה.

ויש אד. אחר שאי0 כלי מוחו מוכ0 לקבל

צורת השכל, והוא נקרא בש. התואר "כסיל"

(א; שבעצ. נפשו יש בוודאי ג. כח השכל

בהעל.,כמו בנפש החכ.).
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. ולכ5 נשאלמדבר שהוא זולתוהוא כבר התפשטות עצמותו ש4 המושאל 

 (ולכ5 נקרא ג8מחו: לעצמותוהש8 על הדבר, מדבר שהוא 

. יב"ש8 הכינוי")

מחובר מש8 העצ8 לגמרי, ואילו ש8 התואר הוא נפרדשש8 המושאל הוא נמצא 
. וזכור כלל זה ביד;, שתלויי8 בויגה5 לש8 העצ8 וה5 לש8 המושאל

הררי>יסודות.

אשר על כ0, אי0 חילוק בש. "אד." בי0 החכ.

והכסיל, הפיקח והסומא 3 שכול. נקראי.

בש. העצ. "אד." בשווה. א' בגילוי מהעל.

נפש. להיות בתואר חכ. או כסיל, סומא או

פיקח 3 יש הפרש גדול, והוא ש. התואר.

כמו, למשל, האד. אשר נקרא בש. "נג0" אויב

"מנג0". זהו אינו רק מצד שכלי גופו ושכלו

מסוגלי. למלאכת הניגו0, אלא ג. מצד שלמד

. מאחר שיש כמהבפועלאת מלאכת הניגו0 

בני>אד. אשר א. ילמדו מלאכת הניגו0 יוכלו

ג. ה. לנג0 כמותו, רק שלא למדו עדיי0 3

ולכ0 אינ. מכוני. עדיי0 בש. "נגני.". ומשכ'

מוב0 שקריאת ש. האיש הזה בש. נג0 אינו

ש. התואר, אלא ש. המושאל (ש. הכינוי)

בלבד. מחמת שנשאל עליו הש. "נג0"

שה% מחו5ממלאכת הניגו0 ומכלי הניגו0, 

.לכלי גופו

או למשל, באד. "יפה>תואר" 3 שא. הוא יפה

תואר מצד שחיתו' איבריו ה. בסדר נכו0,

הרי שנקרא כ0 בש. התואר. א' א. אבריו

אינ. מסודרי. בסדר נכו0, והוא יפה תואר רק

מצד יופי מלבושיו (שה. מחו= לכלי גופו,

ואינ. מצד עצמות גופו ונפשו), הרי שנשאל

אליו ש. היופי מצד מלבושיו בלבד, ולכ0

הוא ש. המושאל וכינוי בלבד.

ועיי0 בתורת חיי. לכ"ק אדמו"ר האמצעי,יג

פרשת יתרו, ד"ה בעצ. היו. הזה יצאו כל

צבאות ה'" (עמ' קי"ב ע"א).

וראו ג. בספר דר'>אמונה: "כי האי0>סו; 3

אי0 לו ש. כפי עצמו 3 שאפילו ש. אי0>סו;

אי0 לייחסו לו על האמת, אלא כשהאציל

אצילותו נקרא על שמו. וכל השמות

 בה., וכפי המידהמושאלי% לו כשפועל

. וכמובאותה שעהשפועל בה 3 כ' נקרא 

שאמרו חז"ל "לפי מעשי אני נקרא".

ולאחר מכ0 מצאתי יפה ג. בליקוטי>הלכות,

ברכות השחר, הלכה ג', ד"ה כי כל הדיבור

כולו וכו' עד כנ"ל השני.
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יוב5 היטב מהלשונות צדיק, בינוני ורשע שבתורת החסידות, ובייחוד בספרועוד 

התניא קדישא. כי הנה רבותינו ז"ל, ובפרט הרמב"8 בהלכות תשובה,

. דהיינו, שהש8 צדיק, בינוני ורשעש0 המושאלהשתמשו בלשונות אלו בעיקר כ

 9 היינו, מ5 הדי5 לעניי5 שכר ועונשנשאלו אל האד0 מדבר שהוא חו: מעצמותו

(כלומר, מצד שדינו הוא בצדק, מחמת עוד: מצוותיו על עוונותיו, לכ5 נשאל אליו

ש8 הצדיק מ5 הדי5). ומכיוו5 שגדרי8 אלו 9 נשאלי8 עליו מצד דינו של האד8 9 ה8

 על הנפש (מצד פעולותיו החיצוניות בלבד), א; ה8 אינ8 מחוברי8דבר נוס=רק 

ומאוחדי8 בנפש במהותה ובעצמותה.

תורת>החסידות מדברת מצד אמיתות מהותו ועצמותו של האד8. דהיינו,והנה 

מצד התפשטות עצמות נפשו, שהוא ש8 התואר (ולא ש8 המושאל). [וכ5

נמצא ג8 אצל רבותינו ז"ל: "צדיקי8 יצר טוב שופט5 וכו'", שהוא התפשטות

צדיק האמתמעצמות נפשו האלוקית 9 שהוא יצר הטוב 9 בתו; כלי גופו]. דהיינו, ש
ידהוא מצד מהות נפשו, ולא א; מצד מעשיו החיצוניי8 בפועל

.

שעל>פי תורת>החסידות, אינו נקרא בש.יד

התואר "צדיק" מי שאינו עובר עבירות

בפועל, א' מצד נפשו הוא עדיי0 מתאווה

אליה. וכ0 אל דברי>הרשות, א' כופה את

עצמו להתגבר שלא יעבור עליה. בפועל

(ובלשו0 הזוהר נקרא בחינת "אתכפיא"). כי

בש%אחד כזה רבותינו>הראשוני. קראוהו 

 "צדיק" 3 הג. שהוא מעלההכינוי והמושאל

טובה מאד ואחריו ימשו' כל אד. 3 נקרא

 רק "בינוני".בש% התואר

א' צדיק האמת 3 דהיינו, בש. התואר 3

צדיקותו איננה מתחילה מצד מעשיו בפועל

עצ3% שה. מחו= לכלי גופו 3 אלא מצד 

קדושת נפשו. דהיינו, שהוא אוהב וירא רק

את הש. יתבר' בלבד ומתאווה רק אליו בכל

לבבו ונפשו עד>כדי>כ' שהוא שונא ומואס

ברע, בעוונות ובתאוות העול.>הזה באמת

ובתכלית מכל>וכל עד הקצה האחרו0, ואי0 לו

אליה0 אפילו נדנוד קל שבקלי. של חפ=

ורצו0 כלל ועיקר (דהיינו, שזה כ' אצלו

, ולא שנמש' קצת, ורק שמסלקבעצ% הנפש

הרצו0).

 אינו עוברממילאומכיוו0 שכ', הנה הוא ג. 

עבירות בפועל או נמש' אל דברי הרשות (לא
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מהות9בער, ובאי&9ערו,

דבר תופס ומתייחס להכל בגדרי מציאותו שלו דווקא. לפיכ; ג8 הנפש הטבעיתכל 

בעצ8 מהותה מתייחסת אפילו אל הקב"ה כפי גדרי מציאות הבריאה דווקא ח"ו

(העל8 והסתר העול8 ממנה לוקחה). 

 בי5 גדרי>העול8 ובי5 הקב"ה.ער.>שווההנה ג8 הנפש הטבעית נותנת בער8 

לפיכ; בטבעה היא ג8 "מציירת" את הקב"ה בציור כלשהו. [אמנ8 בציור

מופשט בתכלית, ז; צח ומצוחצח, כפי תכלית קצה כוחה, א; עדיי5 סו: כל סו: זאת

באיזה צורה מסוימת]. 

ועל כ5 אחת ההקדמות החשובות והיסודיות ביותר של תורתבאי&%ערו8 

"מרגלא היתה בפומיה דהרב המגיד נ"ע: אחדהחסידות, אשר 
לגבי רבבות נקרא ער. מ"מ, אבל נברא לגבי מהות אצילות אי% שיי. כלל לומר

במחשבה, לא בדיבור ולא במעשה). כי אי0

אפילו מלחמה קלה שבקלי%אצלו בנפש 

ללחו. ביצרו אפילו רגע אחד (ובלשו0 הזוהר

נקרא בחינת "אתהפכא"). ואילו רבותינו

 "חסיד",בש% הכינויהראשוני. קראוהו 

על>ש. שמתחסד ע. קונו.

הנה>כי>כ0 נמצא, שה0 הצדיק וה0 הבינוני לא

עברו ולא יעברו שו. עבירה מימיה. בפועל,

א' עדיי0 אי0 שניה. נקראי. בש. התואר

"צדיק" בשווה. 

בהיות שהבינוני נקרא צדיק רק מצד מעשיו

(שה. רק חיצוני. לו), א' בעצ. נפשו עדיי0

נמש' לתאוות עול.>הזה ולדברי>הרשות, על

כ0 הוא רק בש. המושאל והכינוי מצד הדי0

בלבד. א' בש. התואר נקרא רק "בינוני".

ואילו הצדיק נקרא כ0, בש.>התואר, מצד

עצ. מהות נפשו באמת. 

ואי0 צור' לבאר שמהות הרשע הוא זה

שנלח. ביצרו כל ימי חייו, א' די לו שיכשל

אפילו פע. אחת ח"ו כדי שיצא מש. התואר

"בינוני" ויקרא רשע 3 בש. התואר.
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.טוער.. כמוב% הכל, כי אצילות הוא א"ס"

לבאר זאת בספר התניא (פרק מ"ח) ממשל עול8>המספרי8 לער; מהותוכתב 

אי5>סו:. שכידוע, קיי8 ער; ויחס ג8 בי5 המספר הגדול מאד (נניח, מיליו5)

ובי5 המספר הקט5 מאד (נניח, אחד) 9 מכיוו5 ששניה8 סו: כל סו: מהות של

. אול8 אי5 כל ער; ויחס בי5 מהות שו8 מספר, א: הגדול ביותר שנית5טזמספר

לשער, לבי5 מהות אי5>סו: 9 מכיוו5 שהללו מספרי8 (מוגבלי8 ומוגדרי8) ואילו

האי5>סו: הינו מהות אחרת לגמרי, שלא>בער; כלל ועיקר לשו8 גדר והגבלה.

כלומר, אלו שתי מהויות שונות בתכלית מכל וכל, בלא כל ער; ויחס ביניה8 9

.יזשלא>בער.דהיינו ה8 

ועיי0 בספר המאמרי., ר"פ עמ' ל"ח; ש.,טו

ענייני. א', עמ' נ"ט; ש., תקס"ו א', עמ' ס"ג.

ועיי0 עוד בביאורי ספר הזוהר לכ"ק אדמו"ר

הצמח>צדק, פרשת בלק, עמ' תצ"ט. וראו ג.

בספר דר'>מצוותי', במאמר היסודי 'שרש

מצות התפילה', ועוד.

דר' משל, הרי המספר מיליו0 'מורכב'טז

ממיליו0 אחדות, והער' והיחס בינו ובי0

המספר אחד הוא ממילא אחד חלקי מיליו0

(מיליו0 חלקי.). ולכ0 א. יחסרו ממיליו0 את

המספר אחד, הוא יחסר וכעת הוא יהיה

מיליו0 חסר אחד, הג. שאחד הוא מספר קט0

מאד, א' סו; כל סו; ישנו יחס וער' ביניה..

הנה כי כ0, ישנו ער' ויחס בי0 המספר הקט0

ביותר ובי0 המספר הגדול ביותר שנית0

לשער.

על דר' משל, חיסור או תוספת המספר אחדיז

על מהות אי0>סו;, לא תשפיע על מהותו

מאומה (הפחתה ממנו לא תבטל ממנו מהות

אי0>סופיותו, ותוספת עליו לא תוסי; תוק;

למהות אי0>סופיותו). וכ' ג. לא נית0 לחלק

כל מספר אל מהות אי0>סו;, כי בכל הפעולות

(כמות המספר 3 אחד או מיליו0 3 או איכות

הפעולה 3 חיסור או חילוק וכו') מהות

האי0>סו; יוותר בדיוק כמות שהיה מקוד.,

 לא; מספר.שלא8בער.בחינת א"ס ו

הנה כי כ0, המרחקי. של המספרי. אחד ושל

המספר מיליו0 ביחס לא"ס, יהיו שניה.

שווי., מכיוו0 ששניה. שלא>בער' לגמרי.
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לקרב זאת עוד יותר אל השכל, יוב5 על>ידי הפתג8 החסידי המפורס8והנה 

"אלע: (בהתוועדות תשכ"ה)שהזכיר כ"ק אדמו"ר הרבי מליובאוויטש 
.יח [=כול8 נגדי כמו החתול]אנטקעגע% מיר זיינע% ווי די קא:"

כ5, יוב5 טעותה היסודית והמהותית של הנפש הטבעית, במה שמנסה לתפוסועל 

את מהות הבורא יתבר; על פי גדרי>מציאות הנבראי8 דווקא, הג8 שה8

 לבי5מהות>הבוראשלא>בער; (כאשר באמת לאמיתה אי5 כל ער; ויחס בי5 

.יט)מהות>הנברא

העיגול והנקודה(במשל יסוד זה יוב5 ג8 חידוש האריז"ל בעניי5 הצמצו8 ועל 

 9 שמחמת שהאלוקות הוא שלא בער; לעולמות,שנבוכו בה רבי8)האמצעית 

יש המספרי. פתג. זה בש. רבי הלליח

מפאריטש, ויש המספרי. זאת בש. רבי

שמואל דובער מבוריסוב.

ומעשה שהיה כ' היה: כידוע, רבי הלל היה

חסיד טשערנוביל, ואמר כשבתחילה הגעתי

לכ"ק האדמו"ר האמצעי, חשבתי שהמרחק

ביני ובי0 הרבי הוא כמרחק שביני ובי0 העז

(דהיינו, שהמרחק בינינו הוא כהיחס שבי0

מדרגת החי ובי0 מדרגת המדבר 3 שהוא

מרחק עצו. מאד). א' כאשר התחלתי ללמוד

שהמרחק ביני ובי9חסידות בעומק, הבנתי 

הרבי, הוא כהמרחק שבי9 הרבי ובי9 העז.

דהיינו, הונח אצלו שהמרחק בינו ובי0 הרבי

הוא איננו בבחינת יחס וער' (כי סו;>סו;

ישנו יחס ג. בי0 מדרגת החי ובי0 מדרגת

המדבר), אלא שהרבי הוא שלא>בער' כלל.

וביחס למהות הרבי, לא קיי. שו. הבדל בי0

החסיד הנעלה ביותר ובי0 העז או אב0.

דהיינו, הרבי רחוק מהחסיד הגדול ביותר

בדיוק באותה מידה שג. העז רחוקה ממנו

(מהרבי). 

רוצה לומר, שביחס לרבי אי0 הבדל בי0

החסיד הגדול ביותר ובי0 החתול (או בי0

האב0). דהיינו שהוא שלא>בער' לכול.

.בשווה בדיוק

ועיי0 יותר בהרחבה בחלק המילואי. אות ב'יט

בחילוק בי0 נשמות בני>ישראל קדושי., לבי0

נפש אומות>העול. על יסוד ספר "מהות. של

ישראל" להרה"ח הרה"ג להחוזר.
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הרי שאצלו יתבר; המרחק בינו ובי5 מדרגת חכמה דא"ק (המדרגה הגבוהה

שבעולמות), ובינו לבי5 אב5 גשמית שבעול8 הזה (המדרגה הנמוכה שבעולמות) 9

.כבלא כל הפרשאותו המרחק בדיוק, הוא 

וזהו פשט הפירוש 'צמצ. עצמו בנקודהכ

האמצעית', במה שנער' הבעל גבול ותכלית

לבלתי בעל גבול ותכלית, במה שה.

שלא>בער' כלל, כול. בשווה ממש.
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w v
עצ!, גילוי והתפשטות

 (שהוא אינו בבחינת גילוי כלל, הנקראעצ0 הדברבכל דבר יש את הנה 

"עצמות"); ויש ג8 כח>מהעצמות מה שיש בכוחו של העצ8 להתגלות

(הנקרא "עצ8 ההתפשטות"); ואילו כאשר מתפשט הגילוי בדבר>מה חו= ממנו 9

. כאבדבר שזולתו 9 נקרא בש8 "הלבשה"

העצ8 הוא להעלי8 את ההתפשטות (שיהיה נכלל במקורו), ואילו רקוטבע 

כשיהיה מנגד לעצ8, טבעו הוא לגלות כל כח ההתפשטות (כמו הכח הנגלה

באד8 בשעה שנופל דליקה בתו; ביתו ח"ו), ואז הוא בחינת ההתפשטות שמדחה

.כבלמנגד

כמו למשל, כדור>השמש 3 הנקרא "מאור" 3כא

הוא עצמותו. והנה, בכוחו של המאור להאיר

אשר כלול בו ונקרא "אור הכלול במאור" 3

הוא עצ. ההתפשטות. ואילו הזיו והאור

 בחללו של עול.ומתגלהשכבר מתפשט 

נקרא בחינת "הלבשה".

או למשל א<ור הנר הקשור בפתילה 3 הוא עצ.

האש הנקרא ליכט (ולא לייכטונג), משו.

שיש בכוחו להאיר. וכאשר יאיר בבית בפועל

למרחוק, כבר נקרא רק בחינת הארה בלבד

(מהאור שמוכ0 להאיר 3 הנקרא לייכטונג).

ודע כי מקור משל השמש והזיו הינו משל

קדו. (וגילה מקורו מורי ושקעו בספרו

יסודות ושרשי. בשער היחוד והאמונה),

שמופיע לראשונה בפירוש הפז (בספר

המערכת ספ"ח) והא לשונו: "כמו השמש

וניצוצו 3 כי השמש נקרא כדור>חמה או

מאור>גדול, וניצוצו נקרא שמש. וידוע כי

הניצו= בלתי דבר נוס; אל הכדור, ויש לה.

ב' שמות". 

והשווה לשער היחוד והאמונה (פ"י) שכתב:

'וידוע למשכילי.'. והוא משל לבחינת היחוד

דעצ. וגילוי וכיוצ"ב.

וידוע מאמר הרמב"0 (שמות ד' י"א),  וכ0 הואכב

ג. דעת הרמב"., שהחוש' אינו היעדר האור

בלבד, שכאילו היה ש. תמיד בעצ. ח"ו, ורק

כשמאירי. הריהו נדחה מפני האור. אלא

כדכתיב: "יוצר אור ובורא חוש'", שג. את
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w v
ג' בחינות השפעה בכללות ההשתלשלות

בער.ונקרא בלשו5 החסידות ג8 "העל8 וגילוי". והעלול הוא עילה ועלול 
. ואע"פ שהדבר המתגלה הוא כברכג אל עילתוובקירוב>מה

אי% בכ. שו0 חידוש דברשונה 9 באיכות ובכמות 9 מ5 הדבר שבהעל8, אעפ"כ 

מציאות החלל והמקו. הוצר' לברוא יש

מאי0, וממילא ג. ברא החוש' (דהיינו,

שמציאות החלל יהיה מעתה מציאות חשו',

כמו שהוא עכשיו). א. כ0 ג. החוש' הוא

מציאות נבראת.

והנה, ידוע שמציאות האור והחוש' מנגדי.

אמיתיי. זה לזה, ואי אפשר שישתמשו

במקו. אחד, מצד ההבדלה שהבדיל בי0 האור

ובי0 החוש'. ולכ0 בלילה, כשנראה מציאות

בריאת החוש', תאיר התפשטות הארה מאור

הנר בבהירות וחוזק גדול, מצד הניצוח לנצח

להמנגד (וזה לשו0 'מעט אור דוחה הרבה מ0

החוש'' 3 שהוא לשו0 התפעלות).

אול. ביו., מכיוו0 שמציאות זיו השמש אינו

מנגד לאור הנר כלל, לא יתגלה כלל

עצ%התפשטותו (הנקרא לייכטונג), כי א. 

 בלבד (הנקרא ליכט). והוא כאילומהותו

'האור כלול במאור'.

לכ0 ג. לא נראה ביו. כלל התפשטות אור

הנר, ג. בבית חשו'. בהיות שביו. אינו

מציאות בריאת החוש' המנגד לאור הנר, לכ0

נתעל. התפשטות האור בעצ. (כי החוש'

שבבית אינו בריאת החוש', כי א. הסתר זיו

השמש לבד).

ולכ0 עילה ועלול הוא סוג השפעה הבאהכג

בקירוב ממהות למהות. למשל, בשכל ומידות

3 התפעלות המידה שבלב, הייתה כלולה

תחילה 3 בהעל. 3 בשכל (בבחינת התפעלות

שכלית, בקרירות). ורק לאחר מכ0 יצאה

לגילוי, להיות התפעלות מורגשת בלב.

או למשל, על דר' אותיות המחשבה, שמה.

משתלשלי. אחר>כ' אותיות הדיבור.

וזהו הנקרא בע=>חיי. בש. "התלבשות". על

דר' משל כמו אד. שנתפס מהות גופו בלבוש

שמתלבש בו, מחמת שמהות שניה. היא

בקירוב מה זה לזה.

נמצא ג. כי העלול קרוב אל עילתו במהותו,

שהוא ביחס וער' לגבי עילתו [עד שהתחתו0

 מהות העליו0, ובביטול התחתו0תופס ומשיג

יתכ0 ג. ביטול העליו0].
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.כה. ולכ5 ג8 יהיה לעלול העמדה עצמאית מסוימת לאחר גילויו החוצהכדכלל

 שלא היהכעי% התחדשות,הדבר שיוצא אל הגילוי הוא רק שרש ומקור 

בהעל8 תחילה במקורו, ואי5 זה דבר חדש לגמרי, מה שלא היה

.כו התחדשות, ולא התחדשות גמורה)כעי%ג8 כ5 בכח המקור המוציאו (שהוא רק 

, מה שלא היה ג8 בכח המקור המוציאו.דבר חדש לגמריהוא כבר יש מאי& 

דהיינו, שהדבר הוא התחדשות גמורה, שהוא כבר בדר; רחוקה יותר

על דר' המשל, דשלהבת הכלולה בגחלת.כד

שהשלהבת הייתה כלולה בהעל. בגחלת,

ועל>ידי ניפוח רק יוצאת אל הגילוי. שאי0 זה

דבר חדש כלל, ומה שלא היה בכח עילתו,

אלא רק ששהה ש. בהעל., וביציאתו לא

היה ש. שו. חידוש כלל, אלא רק שנתגלה.

כגו0, שבשכל נתעורר קפידא על זולתו, וירדכה

להתפעלות הלב, להיות בבחינת הכעס

ברתיחה גדולה. והנה, ג. כשיסור הסיבה

המכריחה את השכל להמשי' בהקפידא,

בהיות שכבר נתעורר הכעס בלב, הרי כבר יש

לו העמדה עצמית כביכול, לפי שעה, ג. בלי

המש' השפעת השכל (עילתו).

למשל, ניצוצי>האש היוצאי. מאב0>הצור.כו

שאב0>הצור הוא מקור ושורש, וכשמכי0 בו

יצאו ממנו ניצוצות, הג. שלא היה בו מהות

האש הנגלה מתחילה כלל. וג. א. יהיה האב0

שרוי במי. שני. רבות, לאחר מכ0 עדיי0 יוכל

לגלות אש. נמצא שאב0>הצור הוא מקור

ושורש לבחינת האש (ולא רק עילתו).

,לגמרי ממשאול., אעפ"כ אי0 זה דבר חדש 

שכ0 באב0>הצור יש בהרכבתו יסוד האש

הרוחני (היכולת להוציא אש) יותר משאר

אבני., שאינ. מוצאי. אש כל כ' 3 ולכ0

עדיי0 יש שייכות קצת, שהוא לא דבר נמנע.

מה שאי0 כ0 "ההופכי הצור אג. מי." 3 שלא

היה הצור כלל מקור אל המי. 3 ואפילו לא

רחוק מאד 3 אלא הוא כבר התחדשות גמורה,

מה שלא היה בהעל. בשורש ובמקור כלל.

או ממשל הגרעי0 הנזרע, שגרעי0 זה מצמיח

איל0 פלוני דווקא, ולא כל איל0 אחר. מכל

מקו. אי0 שיי' לומר שמהות האיל0, עיצו,

פירותיו ועליו היו נמצאי. בהעל. בגרעי0,

אלא רק לומר שהגרעי0 הוא מקור ושורש

לצמיחת האיל0. ושוב, עדיי0 אי0 זה דבר חדש

לגמרי, מה שלא היה בכח המקור המוציאו.
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דבר חדש לגמרי שלא היה בכוחו של, עד שמ5 המקור נתהווה כזונפלאה ממש
, כי א8 על ידי כח האי5>סו: המלובש בו (דר; מעבר) 9המקור להוציאו (להוותו)

. והוא על>דר; סיבהכח דווקא (ולא מאי5 דבר כלל)ממנו גופא נתהווהומכל מקו8 

ומסובב, שהמסובב בטל במציאותו מכל וכל לסיבתו, ולכ5 ג8 לא יהיה למסובב

יש>מאי0 הוא השפעה בבחינת דילוג וריחוקכז

גדול, שבאה בשינוי מהות. והוא על דר' משל

כמו יניקת וצמיחת השערות שבאד.. שאנו

רואי. שתצמח השערה מאיזה אור וחיות

שבמוח האד., א' אינו בא בבחינת קירוב

ממהות העצמות, אלא רק בדילוג ושינוי

המהות. שהרי כשיחתכנה לא יתפעל מהות

המוח כלל, רק כשיומשכו השערות ירגיש

קצת במוח. [ואי0 זה אלא לפי שאי0 יניקת

חיות שבחלל השערה באה מעצמות המוחי0

שבראש, רק מבחינת ריחוק ודילוג ממנו,

דהיינו מבחינת המותרות שבה בלבד. הוא

הנקרא בחינת צומח שבו, שאינו נוגע לבחינת

העצמיות]. וזהו הנקרא בקבלת הבעש"ט

בש. "השראה".

כ' הוא ג. למעלה 3 כאשר יבוא ממנו אור

השפע כמו בחכמה דאצילות, הוא הנקרא

בחינת מזלות דא"א, הוא כמו שבשערות

האור מובדל מ0 העצמות ובא בשינוי המהות.

מה שאי0 כ0 בז"ת דא"א שבאי0 בבחינת

התלבשות בנאצלי.. והעניי0 הוא שבאי0

בקירוב ובהתלבשות המהות ממש, כדמיו0

חיות>הנפש באברי>הגו;.

וכמוב0 שאי0 לנו משל אמיתי על כ'. ורקכח

לסבר האוז0, הוא כעי0 על דר' צמיחת>האר=

בלי זריעה כלל. או עוד יותר פחות על דר'

כח הצומח הרוחני המלובש באר=, במאמר

"תדשא האר= דשא". היינו, להיות הכח

הצומח הרוחני יורד לפעול על הצומח

הגשמי המורכב מד' יסודות גשמיי. 3 שבאי0

ערו' לרוחני. ושנרקב הגרעי0, להיות בחינת

אי0>ואפס, כח הצומח הרוחני מצמיחו,

להוציא אי0 ספור דשאי. ועצי. ופירות כו'.

או כמו "והחכמה מאי0 תמצא" 3 שהחכמה

שהיא בחינת הראשית, היא תמצא מ0 האי0.

דהיינו, בחינת התחדשות. כלומר, שנעשה

דבר חדש, מה שלא היה בכח המקור המוציא,

שלא בבחינת השתלשלות, אלא בבחינת

 בי0 כתר לחכמה, שהוא עלהפרסא8המפסיק

ידי בחינת צמצו.. 

שאי0 לו לאד. עצה, ומכוו= כל שכלו וכלי

מוחו, ולאחר יגיעה גדולה ועצומה נופל לו 3

כברק המבריק 3 פיתרו0 בחינת התחדשות

גמורה.

ולכ0 ג. נקרא החכמה יש, לגבי הכתר שנקרא

אי0.
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.כטהעמדה עצמאית 9 א: לא רגע אחד 9 ללא הסיבה

, להורות שהוא מובדל שלא>בער; לגמרי ממהות הנברא,"אי%"המהווה נקרא ולכ% 

עד שאפילו אינו יכול להיות בבחינת מקור ושורש להיות ממנו התהוות

הנברא (וכל שכ5 שיהיה שיי; לומר שהנברא הוא התפשטות ממנו). ולכ5 ג8 נקרא

, א; בטל אליו מכל וכל.ל, בהיות שמכל מקו8 ממנו גופא נתהווה"יש"הנברא 

על בחינת עילה ועלול, ושורש ומקור, שיי; לומר שהוא בסדר השתלשלות ישולכ% 

מיש (בסדר המדרגות בער; זה לזה). מחמת שיש בה8 מדרגות וירידות

במדרגות רבי8 וצמצומי8 שוני8 בהשתלשלות בסדר, ולכ5 ג8 שיי; בה8 בחינת

פנימיות וחיצוניות (ונקרא בלשו5 הגמרא: בתי>גוואי ובתי>בראי). והנה, פנימיות

שלמטה, נקרא חיצוניות לגבי מה שלמעלה ממנו. 

וראה ג. במהר"ל (נצח ישראל בתחילתו):כט

"במה שכל סיבה ראוי שתמצא ע. המסובב,

וא. לא כ0 לא היה סיבה באמת. וא. אתה

רואה סיבה והוא אינו נמצא ע. המסובב,

אינה סיבה באמת...שהסיבה הוא צרי'

שיהיה נשאר ע. המסובב 3 שא. הוא סיבה

אליו להיות נמצא, ג. הוא צרי'

לקיומו...ובוודאי זאת הסיבה היא נשארת ע.

המסובב, ולא יתכ0 הסרת הסיבה הזאת

וישאר המסובב". וזכור כלל זה ביד' ג.

בהבנת לשו0 רבותינו "עילת העילות וסיבת

הסיבות", וכ0 בלשו0 החוקרי. "סיבה

הראשונה".

ויוב0 על דר' לשו0 רבותינו>המקובלי.,

ושלא>בער' על דר' תורת>החסידות,

בלשונות: "איהו ממלא>כל>עלמי0 ואיהו

סובב>כל>עלמי0" כו'.

ועל פי זה יוב0 ג. הפירוש, שהתהוות ישל

מאי0 הוא מכח אור אי0>סו; ב"ה. שהאור

אי0>סו; הוא רק בבחינת 'אור' ובחינת 'אי0',

לעומת עצמות המאור, שהוא היש האמיתי,

>סו; דווקא.אי9ואעפ"כ ההתהוות הוא מאור 

ולכ0 ג. נקרא הנברא יש>מאי0.
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שיציאת8 מ5 ההעל8 אל הגילוי, הוא שבחינת מדרגת ההעל8 מוציא מהדהיינו, 

שהיה בכוחו, בהעל8, להיות בבחינת גילוי. והכח שבהעל8 הוא ביתר

שאת ומעלה מבחינת הגילוי, שנחשב לירידה. מכל מקו8 הרי הכח שבהעל8 הוא

הוא המקור לבחינת הגילוי, ויש בכח ההוא בחינת הגילוי ג8 כ5, אלא רק שהוא

בהעל8. מה שאי5 כ5 בריחוק הער; כל>כ;, הוא כבר בחינת יש מאי5 9 על דר;

.לאדילוג, ללא סדר וער; של יחס פנימי וחיצו5

משל נוס; הוא מהרמת>אב0 ומזריקת>אב0:לא

בשניה. ישנו כח הפועל בנפעל, אלא

שבראשו0 ניכר כח הפועל בנפעל (מחמת

קירוב שני המהויות, עד כדי התלבשות

האחד בשני), ובשני לא ניכר כח הפועל

בנפעל (מחמת ריחוק ודילוג שני המהויות,

עד שהוא רק באופ0 של השראה מסביב ולא

באופ0 של התלבשות). 

הנה כאשר אד. מרי. בידו אב0 לאט>לאט,

ניכר כח היד באב0 בכל רגע ורגע. דהיינו,

נראה בחוש שהאב0 מתרוממת אט>אט, א'

זהו מצד כח היד דווקא. וזאת מחמת

שההשפעה באה בקירוב ממהות היד למהות

האב0, באופ0 של עילה ועלול, בכל רגע ורגע. 

כלומר, כח היד מתלבש באב0, וניכר שאי0

היא מתרוממת מעלה>מעלה מכח עצמה,

אלא מכח היד דווקא [שכ0, כח היד מלובשת

באב0]. ומשכ' ג. אי0 נפעל שינוי באב0, שכ0

כאשר האב0 מתרוממת, לכאורה, הסיבה

שכעת היה בה שינוי ומשקלה הפ' להיות קל

יותר מאשר משקל האויר, אבל באמת רואי.

שאי0 שו. שינוי במשקל האב0 כלל וכלל וכל

סיבת התרוממותה היא מצד כח היד

שהתרוממה ויחד איתה הרימה את האב0. 

לעומת זאת, כאשר אד. זורק אב0 בחוזקה

למעלה, ההשפעה באה בריחוק ודילוג גדול,

שכ0 האב0 מתעופפת למעלה בכל רגע ורגע

כאילו וכביכול מעצמה ולא ניכר בה עוד כח

היד (כח עצמיות היד). כלומר, כח היד איננה

מלובשת באב0, שכ0 ה. בריחוק ודילוג גדול

האחד מהשני כעת, אלא רק כח היד היא

שורה באב0 ומקפת אותה להיות. א' באמת,

האב0 לא עפה מצד עצמה, כי א. מצד היד

שזרקה אותה, וכח הזריקה שביד הוא השורה

בה, ולא היד עצמה מלובשת בה. ומשכ' ג.

יש שינוי במהות האב0, שכעת מצד כח

הזריקה משקל האב0 נהיה קל יותר מאשר

האויר, ומשכ' היא עולה ומתעופפת למעלה.

(לכ0 בקירוב המהויות אי0 "התפעלות"

בעילה ועלול, ואילו ברחוק דוקא יש

"התפעלות" ושינוי ביש מאי0).

ההשפעה שהוא בבחינת גילוי בעולמות,
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רבינו>המהר"ל הדבר בעבודת>ההתבוננות (בספר נצח>ישראל, בהקדמתו):וביאר 

"ולפיכ; מביא לראיה ש8 'יעקב' ו'ישראל' 9 שלא נעקר ש8 'יעקב', כי ש8

'יעקב' הוא ג8 כ5 סיבה לש8 'ישראל'. כי ש8 'יעקב' נקרא מלשו5 שהיה יעקב מקטי5

עצמו כמו עקב, ואי5 דבר יותר שפל מ5 העקב. ודבר זה הסיבה שיהיה הש8 יתבר;

מגביה אותו עד שיקרא 'ישראל' 9 על ש8 'כי שרית ע8 אלוקי8 וע8 אנשי8'. ש'כל

.לבהמשפיל עצמו הקב"ה מגביה אותו' (עירובי5 י"ג ע"ב)"

" 9 כלומר, חיעלול גמורש"א8 האד8 משפיל עצמו, ומחזיק עצמו שהוא בהיות 

מתו; הכרה ותודעה שכל חייו 9 וחיי כל העולמות והנבראי8 כול8 9 אינ8

ראוי שיהיה העלול ע0אלא מ5 הקב"ה, על ידי זה "הש8 יתבר; מגביה אותו, כי 
.לג"העילה

נקראת בש. הלבשה 3 שמתלבשת בעולמות,

כי ה. מלבישי. ומשיגי. ההשפעה

שמקבלי., וזאת מחמת קירוב המהות. 

מה שאי0 כ0 ההשפעה שאינה בבחינת גילוי,

אלא בהסתר והעל., ואי0 העולמות משיגי.

אותה, אינה מתלבשת אלא מקפת וסובבת,

מחמת ריחוק הער' והמהות. עד שהמקבל

אינו יודע ממקורו כלל (על כל פני. לא

באופ0 של ידיעת המהות, כי א. יתכ0 רק

באופ0 של ידיעת המציאות בלבד).

דהנה הגמרא בחולי0 (פ"ט ע"א) אומרת: "לאלב

מרובכ. מכל העמי. חשק ה' בכ. כו' 3 אמר

לה. הקב"ה לישראל: 'חושקני בכ., שאפילו

בשעה שאני משפיע לכ. גדולה, ממעטי0

את. עצמ.". וביאר רבינו>המהר"ל בספר

נתיבות>עול. (ח"ב עמ' ה') שזוהי תכונת.

המהותית>והעצמית בישראל קדושי..

ש"בישראל שיש לה. גדולה>אלוקית, וכל

שיש בו מעלה>אלוקית נמצא בו הענווה". 

נתיבות>עול. ח"ב עמ' י"ג ע"ב. וכידוע כיצדלג

חסידי.>ראשוני. היו מעמיקי. ומאריכי.

להתבונ0 כיצד ה. 3 וכל העולמות והנבראי.

כול. 3 בטלי. מכל וכל כל בביטול>היש

ובביטול>במציאות אל הקב"ה.

[וממילא הקב"ה מרוממו עוד, א' איש

הישראלי ממשי' למעט את עצמו מכל וכל].
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w v
התכללות, התלבשות, הרכבה

 ממטה למעלה.בדר.>עליהנקרא היחוד האמיתי, מכיוו5 שהוא התכללות 

דהיינו, שהתחתו5 עולה אל העליו5 (שב אל שורש מקורו), וממילא

.לדג8 נכלל ובטל ש8 בתכלית הביטול

הוא בהפ; ממש, ולכ5 אינו בחינת יחוד אמיתי, משו8 שהואהתלבשות 

 מלמעלה למטה. דהיינו, שהעליו5 יורד אל התחתו5בדר.>ירידה

.להומתלבש בו, ולכ5 הימצאותו ש8 הוא בהעל8 גדול

יוב0 על דר' משל, מ0 המידות שבמוחי0. כ',לד

למשל, מידת החסד שבלב שתתתעלה בבינה

3 דהיינו, להיות מידה שבמוחי0 3 ממילא

תתכלל ותתבטל ש. בתכלית הביטול.

שכ0, כאשר האד. מתבונ0 בשכלו ע. מידת

במוחוהחסד, הרי שבעת השכלתו נרגש 

(טר. שנולדת המידה שבלב בהתפעלות) רק

העניי0 השכלי דווקא (דהיינו, מידת החסד

שבשכל. ואילו מידת החסד אשר מתבונ0 בה

באותו הרגע אינה נרגשת לשו. מהות מידה

בלב, מכיוו0 שהיא עדיי0 כלולה ובטלה ש. 3

בשכל 3 בתכלית). ואדרבה, היא נראית

 דווקא (דהיינו, באופ0 מיושבבמהות שכל

ובקרירות 3 באופי של שכל). ולא נרגש

באותה שעה מהות טבע מידת החסד שבלב,

שבלב עניינה להיות ברתיחה ובהתפעלות

גדולה.

וכ0 על זה הדר' יוב0 ג. החילוק בי0 קפידא

(שהוא גבורה שנתעלה ונתכלל במוחי0), לבי0

מידת הכעס (שהוא התעוררות מידת הגבורה

בליבו, בהתלבשות השכל במידת הלב).

וכיוצא באלו.

ונקרא "התלבשות", כמו האד. שעטוילה

בלבוש, שאע"פ שהאד. שבתוכו הוא העיקר,

ואילו הלבוש הוא רק טפל ובטל אצלו מכל

וכל (ג. מבחינת חשיבותו של המלובש

דווקא וג. להיכ0 שיפנה ג. הלבוש ממילא

יפנה עימו בביטול), אעפ"כ לא נראה ונרגש

(לזולת) אלא רק הלבוש דווקא (ולא

המלובש).

מחמת שבהלבשה, התחתו0 3 מחמת

פחיתותו ביחס לעליו0 ממנו 3 אינו יכול
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בעוד שהיחוד שבהתכללות הוא באי5>ערו; ליחוד שבהתלבשות, הרימרכבה 

שבחינת מרכבה הוא כבר סוג של יחוד נפרד ממש. דהיינו, שב'

. לוהמהויות (העליו5 והתחתו5) נראי8 כדברי8 נפרדי8, אלא רק שנתייחדו

לקלוט את כל עצמותו ומהותו של העליו0

(מה שאי0 כ0 בהתכללות שכל בחינת התחתו0

יכול ונכלל בעליו0), אלא רק התפשטות

הארתו (חיצוניותו של העליו0) בלבד. מחמת

שחיצוניותו של העליו0 הוא בקירוב הער'

 מהותו שלכלאל התחתו0 הימנו. וממילא אי0 

העליו0 מתכלל בתחתו0, אלא הוא נותר בו

בהעל. גדול ונפלא, ללא כל הרגש במדרגה

זו, אלא רק בחיצוניות בלבד. 

וגופא החיצוניות, לא כפי שהיא לעצמה, כי

א. כפי שהיא מכוסה ומוסתרת בלבוש, עד

שנראה הלבוש בלבד (ולא כפי שהוא באופ0

עצמי).

ויוב0 על דר' משל, ממוחי0 שבמידות.

למשל, כשמידת החסד מורגשת בהתפעלות

והתגעשות הלב 3 הנה אע"פ שעיקר חיות

המידה נמש' באמת מ0 השכל דווקא, כידוע

שהשכל הוא הוא מוליד המידה 3 אעפ"כ אי0

נרגש בלב, בגילוי, אלא מידת החסד שבלב

בלבד.

ואילו חיות המידה, אשר נמשכת מ0 השכל,

אינו נרגש ש. כלל, ולכ0 הוא בהעל. גדול

מאד, עד שכבר אפשר לחשוב שמקורה איננו

מהשכל כלל, אע"פ שבאמת המידה שבלב רק

טפלה ובטלה אל השכל.

או יוב0 דר' משל כשאד. מדבר דבר שכל,

וחבירו שומע ומקבל השכל אצלו. הנה, שכלו

ומחשבתו של השומע הריהו מלביש השכל

של המשפיע ומשמיע, והנה זה השכל ששמע

מהמשפיע טמו0 במחשבתו. כ0 בעולמות

העליוני. 3 שכלו של העליו0 מוטמ0 בתו'

שכל התחתו0 המופשע ומלבישו.

הרכבה הוא ג. כ0 סוג של הלבשה, אבל הואלו

כבר בחינת יחוד>נפרד לגמרי כמו המרכב

לגבי הרוכב, וכמו הסוס ביד רוכבו. שהג.

שהתחתו0 בטל אל העליו0, כמו שהמרכב

והסוס בטלי. מכל וכל לרוכב, עדיי0 נראי.

בחוש שה. שני סוגי מהויות שונות ונפרדות,

אלא רק שנתייחדו.

למשל, בבחינת "התלבשות" יהיו ב' המהויות

בקירוב גדול זה לזה (כמו יחוד המלבוש לגו;

 ומדרגת הגש.במהותהאד., ששניה. 

וממילא ג. בער' זה לזה; וכ0 המלבוש גזור

 האד. הלובשו, עד שהוא הדוק אלצורתכפי 

גופו 3 וכאילו הלבוש ג. מרגיש ממהות צורת

לובשו [וכמו המידות שיכולי. להרגיש מעט

מהתפעלות השכל: "בינא ליבא"; "וליבי ראה

חכמה" וכו'], אלא רק מצד שהלבוש הוא
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בתכלית הגש. והדומ., ואילו הגו; הוא כבר

גש. דק של מהות מדרגת המדבר, לכ0 נקרא

הגו; בש. שנתלבש, ואילו המלבוש בש.

הלבוש.

או על דר' יחוד השכל המלובש במידות 3

ששניה. ה. כוחות הנפש, בבחינת רוחניות,

רק שהמתלבש (העליו0) הוא במדרגה נעלה

שברוחניות (מוחי0) מהלבוש (התחתו0) 3

שהמידה היא במדרגה נמוכה במדרגת

הרוחניי.. ובשל כ', כשהשכל יורד להחיות

המידות, אזי בעת יחוד. נקראי. המידות

בש. לבושי. לשכל.

והנה, בסוג יחוד זה של התלבשות 3 הג. שה0

הלבוש וה0 המלובש נראי. כמהות דבר אחד

3 בשל קירוב. זה לזה 3 מכל מקו. לא ניכר

ומורגש לעי0 אלא רק הלבוש בלבד (ולא

המלובש בה, הג. שהמלובש הוא הוא

העיקר, רק שהוא בהעל. גדול מאד). וזה

הוראה ליחוד של התלבשות.

ואילו היחוד ששבחינת מרכבה, הוא שב'

המהויות ה. דברי. נפרדי. 3 שאינ. בער'

זה לזה 3 ולכ0 א; לאחר יחוד. עדיי0 נראי.

לב' מהויות נפרדות, רק שנתייחדו.

ולכ0 אי אפשר, למשל, שיקרא רוחני בגש.

בש. לבוש, אלא בש. מרכבה דווקא. וכמו

למשל אד. הכותב השכלה עמוקה על הנייר,

הרי אי אפשר לומר שהיד הכותבת היא

בבחינת לבוש להשכלה העמוקה (מכיוו0

שההשכלה היא תכלית הרוחניות, ואילו היד

הכותבת היא תכלית הגש.), מחמת שה.

אינ. בער' זה לזה 3 ולכ0 נקראי. מרכבה.

או כמו האד. הרוכב על הסוס 3 הג. שהסוס

בטל לאד. בתכלית, שבכל צד שירצה הרוכב

יטנו אליו במרוצתו ללא שהות והסוס יהיה

מוכרח ליל' ש., א' מכיוו0 שהסוס אינו

בער' האד. כלל, לכ0 ג. ה. ייראו כב'

מהויות נפרדות ממש, אלא רק שנתייחדו.

מה שאי0 כ0 בבחינת לבוש, נראי. האד.

והלבוש כמו דבר מהות אחד בלתי נפרדת,

ועד שאינו נרגש אלא רק הלבוש בלבד כי

בכח הלבוש להסתיר ולכסות אליו מבלי

שיתראה ויהיה ניכר העליו0 (א' בסוס ואד.

או ביד הכותבת ההשכלה, נרגשי. שניה.

דווקא).

נמצא, שעיקר ההפרש בי0 לבוש ובי0 מרכבה

 מה אלבער.הוא מצד שהלבוש הוא 

המתלבש, ולכ0 יש ג. בכוחו של הלבוש

להרגיש מעט מהנלבש בו. ואילו בחינת

המרכבה אינו שיי' לומר שהסוס ירגיש רצו0

הרוכב או היד ירגיש מעט מ0 ההשכלה שהיא

בעצמה כותבת, משו. שהגש. אינו בער'

המתלבש (הרגשת הרוחניות). אלא הוא רק

בלבד. בחינת מעבר 

[ובזה ג. יוב0 ההפרש שבי0 בחינת התלבשות
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 (כיחודלבוש>הנפרדכי ג8 בבחינת הלבוש גופא, ישנ5 ב' בחינות: בחינת נמצא 

 בתכלית (כיחוד הנפש בגו:).לבוש>המחובראד8 ומלבוש), ובחינת 

שעל א: שהגו: הוא תכלית הגש8 ואילו הנפש היא תכלית הרוחני, הריודע 

שמבואר בחסידות שהנפש המלובשת בגו:>האד8 היא בחינת התלבשות

דווקא (ולא בחינת מרכבה). וא: למעלה מכ;, יחוד ("גו: האד8" ו"נפש האד8") זה

נקרא לבוש>המחובר בתכלית, והגו: בטל אליה מכל וכל עד שה8 כמו בחינת מהות

.לזדבר אחד ממש (בחינת "מהות אד8")

ובחינת מעביר].

 הגו; (דהיינו,לחיותובאמת הנפש היא בער' לז

רוחניות הגו; 3 ולכ0 לה0 היא לבוש>מחובר),

 היא בחינתגש% אברי8הגו>ואילו רק ביחס ל

מרכבה.

 יש ב' מדרגות: האחד 3 מדרגתבנפשוהנה, 

עצ. הנפש 3 שהוא חיות רוחני בתכלית;

והשני 3 מדרגת התפשטות הנפש

(חיצוניותה) 3 שהוא הכח שיש בנפש

להחיות חיי>בשר (והנה, ביחס לגבי

חיותו>העצמי נחשב כגש. ממש, ונקרא

"גש. שברוחניות" הנפש).

 יש ב' בחינות: האחד 3 גש.בגו>וג. כ0 

ממשות הגו;; והשני 3 רוחניות חיות הגו;,

שלגבי גשמיותו>העצמי נחשב כרוחני ממש

(וכמו שכתב האריז"ל כי ג. באב0 הגשמי יש

ג. כ0 חיות רוחנית שמהווה אותו).

נמצא כי ב' הבחינות 3 גו; ונפש 3 ה. בער'

 זה>לזה: הגשמיות>שברוחניות הנפשמה

הורד ממדרגת הרוחני כנגד רוחניות הנפש,

ואילו הרוחניות>שבגש. הגו; הוא במדרגה

מאד נעלה כנגד גש. הגו;. ובזה מוב0 שב'

הבחינות אינ. רחוקי. זה מזה כל>כ',

וממילא נתחבר עצ.>הנפש בעצ.>הגו;

בתכלית היחוד (לבוש המחובר). 

ועל ייחוד זה אמרו חכמנו ז"ל, שהוא מכוחו

יתבר' "מפליא לעשות". 

וא. כ0 יחוד הנפש בגו; הוא בחינת

התלבשות, ואדרבה לבוש המחובר בתכלית 3

שה. קרובי. זה לזה עד שה. נראי. כמהות

חיותאחת ממש 3 ועל כ0 לא נראה לעי0 כי א. 

הגו; דווקא (נרגש מהות>נפשו של האד.

בשלימות דווקא, ולא בפרטיות חלוקת

אבריו).

[וא; שידוע שביטול אבותינו הקדושי. היה

עמוק עמוק מי ימצאנו, א. כ0 יקשה מדוע

נקרא יחוד. מרכבה לבד ("האבות ה0 ה0

המרכבה"). 
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w v
היולי וגילוי

כל היולי הוא פשוט מושלל לגמרי מכל הגילויי8 שממנו, ולכ5 ה8 בחינתהיולי 

התחדשות (שהוא כמו יש מאי5 לגבי שורשו ומקורו). שהוא בעצ8 דבר

פשוט מכל מיני צורה, וכל מיני הצורות בגילוי נמשכי8 ממנו (והא בהא תליא, דמפני

.לחשהוא פשוט בתכלית, לכ5 יוכל להיות ממנו הצורות)

והעניי0 הוא כי מה שנקרא בש. "מרכבה", לא

קאי על יחוד>נפש., כי א. רק על יחוד

אבריה. הגשמיי. דווקא (גש. גופ.). אבל

יחוד נפשותיה. היו באמת למעלה מעלה,

א; מיחוד בחינת התלבשות. וד"ל.

וכמו ביאור החוקרי. במציאות האור (וא"ולח

בשורוק) מהאש היסודי. שהנה האש היסודי

הוא פשוט בתכלית הפשיטות, שהוא ספיר

ובהירי, ואי0 בו מציאות אש הנגלה ולא ח.

כלל (וכידוע שהוא חשו' לגמרי). ולכ0 הוא

מקור כל מיני אור שממנו דווקא באי.. דא.

היה האש היסודי מהות אור, בהכרח שיהיה

בו איזה ציור (דהיינו, אי' הוא אור באופ0 זה

ולא באופ0 זה, וא. כ0 הרי זה אור פרט). ואי'

יכול להיות מקור שיומש' כל מיני אור ממה

שהוא עצמו דבר פרטי, אלא שהוא עצמו

פשוט בתכלית ואי0 בו שו. מציאות אור כלל.

כמו כ0 יוב0 בכח המשכיל 3 שהוא כח היולי

על שכל להשכיל כל מיני שכלי. פרטיי. 3

שהוא מושלל מציאות השכל, ואי0 השכלי.

המתגלי. ממנו נמצאי. כלולי. בו. 

כלומר, אי אפשר לומר שהוא "העל. וגילוי"

3 שבהעל. וגילוי הדבר המתגלה היה

במציאותו בהעל. תחילה ויצא אחר כ'

לגילוי, ואי0 בזה שו. התחדשות דבר. מה

שאי0 כ0 עניי0 ההשכלה מעצ. כח המשכיל

ההיולי, הרי זה דבר חדש. שאינו שיי' לומר

שההשכלה זו היתה תחילה במציאותה בכח

המשכיל, ורק שיצאה מהעל. לידי גילוי.

אחרת היו צריכי. להרגיש אות. השכלי.

עוד טר. השכלת. בפועל, ועוד היה צרי'

להיות הגבלה בהתגלות השכליי. מכח

המשכיל באופ0 מה שכלול בו ולא יותר. ועוד

א. נאמר בו שהוא מהות שכל 3 בהכרח יצויר

באיזה פרט, ואי' יוכל להיות מאיתו מיני

השכלות עד אי0 שיעור. 

וכגו0, שיש שכל דק (כמו שכל וסברא

עמוקה) ויש שכל גס (כמו בהימצאות עשיה

וציור גשמי), ויש חכמת החשבו0 וחכמת

המוזיקה, וכיוצ"ב אי0 סו; השכלות. וכל אלו
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הנה גילוי השכל מכח השכל ההיולי העצמי, לא זו בלבד שאינוהיולי העצמי 

מציאות השכל, אלא עוד זאת שאינו ג8 עניי5 השכל. ומה

שנקרא סו: סו: בש8 כח השכל, הרי זה רק לפי שממנו ימצא השכל, אבל הוא

בעצמו מופשט לא רק ממציאות שכל, אלא ג8 מעניי5 השכל.

כשלומד איזה עניי5 ויש לו קושיות והעלמות והסתרי8, ומצד כח המשכילולכ% 

לבדו אינו יכול להסיר את הקושיות, אלא צרי; להגיע לכח השכל ההיולי

העצמי דווקא 9 כמו כח השכל שהוא כח היותר עליו5 שבכוחות הנפש, כמו כ5 הוא

בכל הכוחות עד הכח היותר אחרו5 9 ולהוציא מש8 הגילויי8 שבאי5>ערו;, על כ5

צרי; להיות יגיעה עצומה דווקא (יגיעה [בדר; אור חוזר דווקא]) 9 שהגילוי ממקורו

השכלי. באי. מאותו הכח האחד שמגלה

אות. מ0 המקור לגילוי (הכח המשכיל

שבנפש, שהוא כח היולי הכולל כל אלו

השכלי.). ובכח המשכיל הזה יש כח לגלות

שכלי. פרטיי. 3 דהיינו, שאותו הכח המגלה

 ג. אותו הכחהוא הואאת חכמת החשבו0 

המגלה חכמת המוזיקה. וא; שלאחר

התגלות. השכלי. הפרטיי. ה. כבר

מחולקי. במהות. לגמרי (להיות זה חכמת

החשבו0 ולהיות זה חכמת המוזיקה בנפרד),

מכל מקו. כשה. נכללי. בכח המשכיל 3 ה.

ממש כמו בחינת אחד שכלי ללא התחלקות

ומציאות מה [היינו, שג. בעת השכלתו

בחכמת החשבו0 מרגיש במוחו חוש

ההשכלה, וכ0 בחכמת המוזיקה מרגיש במוחו

ג. כ0 חוש ההשכלה. ולא כמו שיש שינוי

ההרגשות בי0 השכל ובי0 המידות. כי בעת

שמתגלה בנפשו בחינת המידות אז מרגיש

הנפש חוש התפעלות המידות, ולא חוש

ההשכלה. וכ0 כשמתגלה בנפשו השכלה, אינו

מרגיש מחוש התפעלות המידות כלל]. 

אול. בהשכלות השכליות, מרגיש בכל

ההשכלות רק כח השכל אחד, משו. ששורש

כל ההשכלות בכח הוא כמו כח אחד, היינו כח

המשכיל (וא; שמהות השכליי. וההשכלות

מחולקי. לגמרי בעניינ.).

אלא שמציאות ההשכלה, כמו שהיא, לא היה

מעול. בכח המשכיל. דעצ. כח המשכיל הוא

דבר וחומר פשוט בתכלית מכל מיני צורות

ואינו מהות השכלה כלל, ואינו מציאות שכל

כלל, אלא רק כח היולי העצמי.
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אינו בא אלא ביגיעה 9 ובכח פנימי דווקא. שעל ידי זה מגיע לכח השכל היולי

העצמי, ומאיר בו לא רק להסיר את הקושיות, אלא שמעמידו באופ5 אחר לגמרי

.לט(דאס גיט אי8 א5 אנדער שטעל)

כמו שאנו רואי. בעניי0 הקפיצה 3 שא;לט

שהוא מתייחס לכח ההילו', מכל מקו. הרי

זה בא בגילוי כח גדול יותר דווקא. והיינו לפי

שאינו בסדר והדרגה, אלא בא על ידי גילוי

כח פנימי ועצמי דווקא.
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w v
אור ומאור

>הקודש על אור ומאור כתיב: "ויעש אלהי8 את שני המאורות הגדולי8",בלשו%

ועוד כתיב: "ויקרא אלוקי8 לאור יו8".

 9 ההיולי.עצמות הדבר, כמות שהואבלשו5 הקודש הוא המאור העצמי 9 מאור 

 העצמי של הגילוי וההתפשטות ממנו. על דר; משל,מקורדהיינו, בחינת 

גלגל העצמי של השמש והירח נקראי8 "מאורות", שה8 המקור העצמי של האור

המתפשט מה8.

 של עצמות ההיולי (מהמקורהגילוי וההתפשטותבלשו5>הקודש נקרא אור 

. כמו שכתוב: "ויקרא אלוקי8 לאור יו8", שמה שביו8 יאיר האור וזיומהעצמי)

השמש, נקרא בש8 "אור", שהוא רק ההתפשטות והגילוי שלה (שמתגלה הארת

עצמות המאור ההיולי המתפשט ממנו, שהוא הזיו המתפשט על האר= ועל הדרי8

 הימנו).התפשטות בעלמאעליה ממאור השמש, שהוא אינו אלא בחינת 

 (עצמות הדבר), ואילו"המאור העצמי" הוא היולישבלשו5>הקודש וזהו הכלל, 

. והנה, ג8"אור" של עצמות ההיולי נקרא הגילוי וההתפשטות

בלשו5>המקובלי8 נקרא עניי5 ההתפשטות וההתגלות מ5 העצ8 בש8 "אור". ולכ5

 דווקא (כמו עשר>ספירות,"אורות"כינו המקובלי8 לכל ההשתלשלות בש8 

שנקראו בש8 "אורות" כידוע), מכיוו5 שבחינת אור הוא רק בחינת גילוי והתפשטות

 איזה התפשטות והתהוות מקור וחיותלהיות"מ

אלוקית לכל המדרגות שלצור' העולמות".

 עדיי0 מגדרלמעלה מעלה[וא. היות שהוא 

להיות אפילו מקור לעולמות, על זה אמר

איזהלהיות "שהוא בחינת אור וגילוי 

התפשטות ומקור לעולמות"].
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ההעל8 מהעצ8 בלבד (בחינת "הארה" שאינה ערוכה לעצ8, וא: לא לזיו הכלול

. והנמשל מוב5 מדוע כינוי המקובלי8 לכל האורות דאצילות בש8 אורמאבעצ8)

דווקא.

וכמו על דר' משל, מ0 האור וזיו השמש.מא

שאור זה הוא רק בחינת "הארה" בעלמא,

אשר מתגלה ומתפשטת מ0 השמש. דהיינו,

שהאי0 הארה זו ערוכה לבחינת עצ. גו; כדור

השמש כלל (הנקראת "מאור"), מחמת

שהמאור איננו בגדר המשכה והשפעה כלל

להיות בבחינת אור וזיו.

יתירה מכ', הארה זו א; אינו ערוכה ג. לאור

השמש אשר כלול במאור (שאור השמש

הנכלל במאור, נחשב ג. כ0 כמו עצ. מאור

גו; השמש, א' רק שאינו המאור בעצמותו).

וא. כ0, אי0 לבחינת הארה בעלמא זו

המתפשטת בחלל העול. ער' לעצ. כלל.

ומבשרי אחזה אלו>ה: דהנה הנפש החיונית

הוא ג. כ0 בדר' של מאור ואור. דנפש האד.

הוא בעצ. היולי, בבחינת המאור העצמי.

והוא מחו= לגו;, במקורה עצמי למעלה.

ומה שהגו; יחייה מחיות הנפש, אי0 חיות זה

, [כימעצמות ומהות הנפש(כח החיוני) בא 

הרי הנפש עצמה יכולה להחיות כמה גופי.

על ידי הגלגולי. 3 שהיא נצחית, ולפיכ' היא

מחו= לגו;, רוצה לומר אינה בבחינת

התלבשות בו], אלא רק מבחינת אורה וזיוה

בלבד (גילוי עצ. הנפש). דהיינו, החיות

והזיו המתפשט ממנה (התפשטות ההארה

ולא מהעצמות). הגו; הוא בחינת דומ., אלא

רק שמחמת שהנפש בעצמו הוא בחינת חי

בעצ. 3 רוח חיוני בעצ. 3 על כ0 כשיבוא

ושיתלבש באיברי הגו; 3 הג. שה. בחינת

דומ. 3 אזי ממילא יחיה הגו; ממנה (מהארת

הנפש) וא; ישלוט על כוחותיו.

[אמנ. שגילוי כללות החיות מהנפש מפושט

עדיי0 מבחינת פרטיות אברי הגו;, לפי

שגילוי מהעצ. הוא פשוט ג. כ0 כהעצ.

בעצמו (ולכ0 האור וההתפשטות מהעצ. הוא

ג. כ0 חיות ואור כללי). והנה, מאחר שסו;

סו; בחינה זו איננה השפעה מ0 העצמות

ממש 3 כי א. רק גילוי אור בלבד < יוכל להיות

התלבשות ממנו בפרטיות בתו' אברי הגו;

(אזי היא מתחלקת להיות כוחות פרטיי.,

בחינת נר"0 3 כמו כח השכל במוח, ומידות

בלב, ולהיות העי0 רואה אוז0 שומעת כו').

.ג% בפועל וג% בכחנמצא שהאור יכול להיות 

ואדרבה, שהכח והחיות המתפשט מ0 הנפש

להחיות הגו; א; טר. בואה לגו;, היה עדיי0

 בלבד (שהוא כח ההתפשטותבהעל% ובכח

שלה, שיש בה כח להחיות הגו; לכשתתלבש

)].ג% כ9 נקרא אור, ובפועלבו 
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מציאותעניי5 של כבר אי5 המשל דומה לנמשל בכל צדדיו, מכיוו5 ש"אור" הוא א. 
. ולכ5 רבינו האריז"ל דקדק יותר וקרא זה ה"אור" בש8 מלכותמביש ודבר>מה

דא"ס דווקא.

הנקודה המרכזית המודגשת בתורת החסידות הינה שהקב"ה הואוהנה, 

 כלל למציאות העולמות וסדר ההשתלשלות. ולפי הבנה כזו,שלא>בער.

 איננה תופסת אצלו יתבר; מקו8 ואינה פועלת אצלו שו8ממילאבריאת העולמות 

.מגשינוי והתפעלות ח"ו

והנה מקצת רבותינו הראשוני. חלקו עלמב

שיטת הקדמוני. שהשתמשו בלשו0 "אור"

 3 מחמת שהואבהירותדווקא 3 במוב0 של 

לשו0 מגוש. מעט (הג. שיש לו מקו. רק

במדרגות הכי תחתונות ממש, א' הטעו בכ'

כמה מקובלי. אחרוני. מאד), וחל; זאת

העדיפו להשתמש במונח "שפע" דווקא

(כגו0: "שפע אלוקי", "שופע שפעו" וכיוצ"ב)

או "כבוד נאצל" וכו' 3 שאלו לשונות יותר

כלליי. ומופשטי., ופחות מצויירי..

א' אעפ"כ רבותינו המקובלי. 3 הראשוני.

והאחרוני. 3 הקפידו להשתמש בלשו0 "אור"

דווקא, הג. שמודי. שבדקות הוא ג. כ0 לשו0

מגוש. ואינו מכוו0 עד תכליתו, מ0 הטעמי.

שיבואר (ועיי0 באריכות בהמש' תער"ב). 

כמאמר הנביא: "אני הוי' לא שניתי, ואת. בנימג

יעקב לא כלית." 3 פשט הפסוק הוא

שהקב"ה לא שינה מדיבורו ולא חזר בו,

ומשכ' ג. ע. ישראל יהיה נצחי. אול.

בפנימיות הדברי., מבאר כ"ק אדמו"ר הזק0

בליקוטי>תורה, שהנביא שואל בתמיה: את.,

בני, יודעי. שייחודי אינו משתנה, ואני נותר

אותו אחד יחיד ומיוחד ג. לאחר

בריאת>העול. בדיוק כמו שהיה קוד.

בריאת>העול., וא. כ0 כיצד זה, את., בני 3

שיודעי. זאת 3 לא מגיעי. בכ' לכדי כלות

הנפש 3 בתמיה.

וכ0 הוא מאמר רז"ל: "אתה הוא עד שלא נברא

העול., ואתה הוא משנברא העול." 3 שג.

לאחר בריאת מציאות העול., אתה יתבר'

נותרת בדיוק אותו אחד יחיד ומיוחד כפי

שהיית טר. שנברא העול.. ללא כל שינוי

כלל.
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 בכדימד"שפע"ג8 יוב5 החילוק בי5 רבותינו הראשוני8 אשר השתמשו בלשו5 ובזה 

לתאר את אופ5 ההשפעה והמשכת חיות אי5>סו: מאיתו ב"ה בכדי להוות

"שפע" מורה על מציאות של השפעת מהותמד

הדבר מ0 המשפיע אל המקבל, עד שנפעל

שינוי ה0 אצל המשפיע וה0 אצל המקבל. וא;

בהפסקת ההשפעה, יהיה קיו. עצמי אצל

המקבל בלי צור' אצל המשפיע עוד.

והוא מלשו0 "שפע ימי. ינקו", ו"שפעת מי.

תכס'" 3 משל למי. שהיו במקו. גבוה (הר

ההר) ונשפעו למקו. נמו' (לבקעה). שהרי

מהות ועצ. המי. ניגרו, ומשכ' חל שינוי ה0

אצל העליו0 וה0 אצל התחתו0. וא; למעלה

מכ' יש העמדה לתחתו0 (למי. למטה) מבלי

צור' אל מקור. עוד (שיהיו דבוקי.

למקור.).

והנה, בלשו0 רבותינו הראשוני. אמרו: "כל

מניע מתנועע", והיינו שהגלגל היומי הוא

המניע את כל הגלגלי., ולפי שהוא מניע.,

אזי בהכרח שג. הוא מתנועע.

או, משל לרב המשפיע שכל לתלמיד. פעולת

ההשפעה גורמת לשינוי ג. בשכל הרב

(המשפיע) ולא רק בשכל התלמיד (המקבל).

מחמת שהרב נדרש לקחת את כל עומק שכלו

ולצמצמו 3 ולתת עצות בנפשו כיצד לערו'

את הדברי. באופ0 מחודש לגמרי 3 שיתקבל

במידה הנכונה והמתאימה אצל שכל התלמיד

(התחתו0, המקבל).

והנה באותה שעה הוא מכוו= ומרוכז עד כדי

כ', שאינו יכול ג. לחשוב בשו. דבר אחר,

זולת ההשפעה משכלו שיולבש בשכל

התלמיד ממש. ולכ0 למעשה חל שינוי ג.

בשכל הרב (העליו0, המשפיע), לאחר

ההשפעה מאשר היה טר. ההשפעה, באופ0

שג. נתווס; עוד חכמה ושכל 3 מה שלא היה

אצלו מקו., והעניי0 נתלב0 ונתחדד עוד יותר.

וכמאמר רז"ל: "ומתלמידיי יותר מכול.".

נמצא, שבכדי שתהיה השפעה, הרי

מרוממותו העצמית,לירד שהמשפיע מוכרח 

 המקבל. ורק כ'להתקרב מאד לער. מהותו

תהיה השפעה אמיתית. הנה כי כ0, בשפע

 בי0קירוב ער. ויחס במהות%ישנו עניי0 של 

המשפיע ובי0 המקבל.

ולפי הבנה כזו, תהיה לכאורה ההמשכה

וההשפעה להוות ולקיי. את העולמות 3

 יתבר'. ונמצא שא.מבחינת עצמותו ומהותו

ההשפעה מבחינת עצמותו, הרי שג. יהיה

שינוי בבחינת המשפיע ח"ו.

א' חכמינו הקדושי. לימדונו שאת העצמות

אי0 הנבראי. יכולי. לסבול, ומיד היו

מתבטלי. ממציאות.. וכאמור, לא חל כל

שינוי אצל הקב"ה לאחר שנבראו העולמות.
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ולקיי8 את העולמות, למול רבותינו המקובלי8 אשר השתמשו תחתיו בלשו5

. מה"אור"

הנביאי8 וחז"ל השתמשו בדר;>כלל בלשונות אחרי8 ביחס לבריאת העול8,והנה 

, ורבינו האריז"ל דקדקמח "מל."ולשו5, מז "ש0"ולשו5, מו"כח"כגו5: לשו5 

ולכ0 ביארו חכמי האמת, שהעול. נבראמה

 בי0אי9 כל ער. ויחסמבחינת "אור" ו"זיו", ש

המאור והאור. ולכ0 העדיפו לשו0 "אור" על

לשו0 "שפע".

כי ג. משנברא העול. אי0 לו העמדה עצמית,

אלא הוא בטל למקורו המהווהו בכל רגע

ורגע, וג. לא נפעל שו. שינוי לא במהותו

ולא באחדותו יתבר'.

והוא משל עתיק מאד הנזכר כבר אצל

רבותינו המקובלי. בספר הפז (בפירושו על

ספר המערכת) המבאר את אופ0 יחוד הקב"ה

בעולמות, ממשל השמש ואורו.

והנה, אצל רבותינו המקובלי. הכוונה בלשו0

 בי0ריחוק הער."אור" הוא להדגיש את 

המשפיע (המקור) והמקבל. דהיינו, שהעליו0

 לתחתו0 כלל ועיקר.אינו בער.הוא ש

שכ0, באור לא נמש' עצמיות מהות השמש

(גו; כדור השמש, מקור האור), אלא הוא רק

בלבד. רוצה לומר,התפשטות זיו ואור בחינת 

אי0 האור נוגע בעצמות המאור כלל וכלל 3

שאפילו א. יהיה שינוי באור, לא תהיה שו.

השפעה על המאור, כגו0 שא. יסתירו את

האור ענני., השמש לא תתעורר להשפיע

אור חזק יותר 3 וממילא הוא נחשב כאי0

וכאפס ממש לגבי עצ. מהות השמש

(מקורו).

ובתורת החסידות ישנ. ג. משלי. עצמיי.

רבי. לבאר ריחוק הער' בי0 המקור לההארה

המתפשטת ממנו מ0 הנפש בגו;. ורק נאמר

בקיצור נמר=, שאי0 עצ. הנפש מלובשת

בתו' הגו; להחיותו, כי א. רק מקצת

התפשטות הארה מ0 הנפש מתפשטת

ומתלבשת באיברי. להחיות. ולית0 כח.

ולפיכ' התפשטות הנפש או היעדר

ההתפשטות אינה נוגעת בעצ. הנפש ואיננה

פועלת בו שינוי [כגו0, שא. יסור קלקול

האיבר, ישוב הנפש ותתפשט בו כבתחילה,

ועוד שכמו שיראה בחוש שהסומא יוליד

וולדות בריאי.. דהיינו, שג. קילקול האיבר

בו מתפשט הארת הנפש אינו משפיע ונוגע

בנפש עצמה].

בכח."הנה אתה עשית את השמי. ואת האר= מו

 בזרוע' הנטויה" (ירמיהו ל"ב י"ז).הגדול

"ישתב' שמ' לעד"; "קוד. שנברא העול.מז
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וקראו בש8 "מלכות דא"ס". ומורינו הבעל>ש8>טוב קראו על יסוד מאמרי רז"ל בש8

, ואילו כ"ק אדמו"ר הזק5 כבר דקדק א: יותר להכריע בי5 סברת הרמב"8מט"אותיות"

והרמ"ק למול סברת הרמ"ע מפאנו ועל כ5 קראו בש8 "אור>פשוט" או

."העל0 העצמי"בלשו5>החסידות בש8 

, העול8 נברא באופ5 של "אור"על דר.>כללתורת>החסידות מבארת, שוהנה 

דווקא (במובח5 משפע, הנוגע לעצמותו). ובזה ג8 מתבאר באיזה אופ5

הקב"ה מהווה ומחייה את העולמות: על דר; של "ציווה ונבראו", וכאילו ממילא

. וזוהי נקודת הפלא למעלה 9 שאי5 לנו עליו משל גשמי כלל 9 במה שהעול8נומאליו

נברא בבחירה וברצו5 [על ידי העצמות], א; דווקא באופ5 של אור.

 ע8 שאר המונחי8, כל אחד במקומו ובחינתובדר.>פרטהחסידות מדקדקת ג8 א. 

.נג"מל." ולשו5 נב"ש0", כגו5: לשו5 נאהראוי לו

היה הוא ושמו בלבד" (פרקי דרבי אליעזר)

וכו'.

"כי לה' המלכוה"; "מל' מלכי המלכי.";מח

"מלכות' מלכות כל עולמי." וכו'.

על פי גמרא במנחות, וראה ג. לשו0 המדרשמט

ובספר אותיות דרבי עקיבא. ועל דר' "כי ביה

צור עולמי.", בשתי אותיות ברא הקב"ה

עולמו (באות יו"ד נברא העול. הזה ובאות

ה"א העול. הבא). והוא על דר' לשו0 "אתא

יו.", שהוא לשו0 תרגו., בחינת אחוריי.,

לעניי0 גילוי האור.

ולא שבאמת הבריאה היא ממילא ואליו,נ

וחלילה מלחשוב כ0, כי זו שיטת הקדמות

 3 כמוברצונוח"ו. אלא הוא יתבר' בורא 

שאיתא בע= חיי. "כשעלה ברצונו לברוא את

העולמות כו'" 3 ורוצה לומר בזה בעצמותו

דווקא. ומיד כשאומר "אור" הכוונה שהוא

יתבר' המשי' ממנו רק הארה בלבד להוות

ולהחיות את העולמות.

באופ9 שהארה זו נערכת לגבי עצמותו יתבר.,

כמו הארה שמאירה ממילא מ9 המאור (ואינה

 ולכ0 אי0 נפעל שו.נוגעת בעצמותו כלל).

שינוי בעצמותו.

כ', למשל, הלשו0 "שפע" הוא לשונ. שלנא

גדולי ישראל, ובאמת ג. ללשו0 זאת ישנו

מקו. 3 וא; לדעת המקובלי. בעצמ. 3 אול.
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זה כבר רק בדרגות נמוכות של סדר

ההשתלשלות עילה ועלול (ש. כ0 שיי'

קירוב ער' המהות, והתפעלות ושינוי בעילה

בשל העלול).

והנה, יש מעלה בלשו0 "שפע" על פני לשו0 3

"אור": ראשית 3 שפע הוא לשו0 יותר כללי

ופחות מצוייר. כמו כ0 בשפע, יש למשפיע

בחירה ברצו0 עצמי הא. להשפיע, ואילו

בלשו0 אור משתמע שהוא בא על דר' הכרח

(תכונה עצמית בעצ. האור).

מאיד' גיסא, מחמת ששפע הוא ברצו0,

דווקא משו. כ' שיי' בו התפעלות שינוי, מה

שאי0 כ0 באור שהוא בא ממילא (מבלי תלות

ברצו0) ולכ0 ממילא לא יהיה שינוי במקור.

כ', למשל, ידוע כי שמו של האד. הואנב

בשביל הזולת, ולא בשביל האד. עצמו 3

כשהוא לעצמו 3 ולפיכ' הש. אינו נוגע

לעצמות, אלא הוא עניי0 חיצוני לו ונצר' רק

כשיש זולת.

והוא על דר' "אור", שג. א. ישתנה שמו, לא

יהיה שינוי בעצמותו ומהותו של האד. (אלא

אולי רק בחיצוניותו, שאינה נוגעת

לעצמותו). ובזה מודגשת ג. בלשו0 "ש."

הנקודה המרכזית של ריחוק הער' בי0 סדר

ההשתלשלות לבינו יתבר'.

ואול., כ' למשל, חז"ל השתמשו בלשו0

"ש." כי יש לו מעלה מסוימת על פני לשו0

"אור". שכ0, אע"פ שעניי0 הש. 3 כעניי0

האור 3 הוא חיצוניות והארת העצמות בלבד,

מושרשהרי הש. 3 בניגוד למציאות האור 3 

בעצמות ממש. ולכ0 כשיקראו לאד. יסתובב

ע. כל עצמותו או יתעורר מעלפונו.

כלומר, מחד הש. מדגיש את ריחוק הער'

מבחינת הגילוי, א' ג. מראה על קירוב ויחס

מסוי. בי0 העולמות לקב"ה (משא"כ באור).

א' המקובלי. עדיי0 העדיפו לשו0 "אור" על

מגלה אתפני לשו0 "ש.", מכיוו0 שהאור 

, שהאור הוא מעי0 המאור. כ' נית0 לפימקורו

האור לידע (אמנ. ידיעת המציאות ולא

ידיעת המהות) את המקור (העצמיות), כגו0:

אור הלבנה, ואור הנר או אור החמה, כל אחד

מגלה את העצ. שלו דווקא. ואילו מהש.

בלבד לא נית0 לדעת את מהותו ועצמותו של

האד. (וכביאור הרס"ג באמונות ודעות וכ0

הובא בשל"ה).

דוד המל' ע"ה אמר "ארוממ' אלקי המל'"נג

על כללות העול.. דהיינו, ששורש וסיבת

התהוות. וחיות. וקיומ. של כל העולמות

הוא מבחינת "אלקי המל'", מבחינת

המלכות. דמלוכה הוא בחינת התפשטות

הש. ("שמו") בלבד. כמאמר "מל' שמו נקרא

עליה.", דהרי לא עצ. המל' מתפשט

במדינה, כי א. רק שמו לבד הוא שמתפשט

במדינה. ואדרבה, עיקר כח הנהגת המלוכה
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שאע"פ שבמושכל>ראשו5 נתפסי8 לשונות: "אור", "זיו", "ש8", "מלכות"נמצא 

וכיוצ"ב כלשונות למעליותא (כבהירות וגילוי), הרי שמצד חכמת>האמת ה8

שלא>בער; כלל ועיקר לעצמותו ומהותו, עד שנחשבי8 ללא דבר ומאומה (כביכול

על>דר; לגריעותא והשפלה ממש) להיות א; ממדרגה רחוקה זו באלוקות מקור

להשתלשלות העולמות (רוצה לומר, רק מבחינת חיצוניות התפשטותו יתבר;, ולא

מעצמות האלוקות). וא8 כ5, כל עניינ8 להעצי8 ולהדגיש את ריחוק הער; ורוממות

עצמותו ומהותו יתבר; לגבי העולמות והנבראי8.

כי "אני הוי' לא שניתי" כתיב, ו"לית מחשבה תפיסא ביה", ואינו בגדר עלמי5ונודע 

כלל. ואעפ"כ "כי ממ; הכל" כתיב. א; הוא על ידי זיו והארה, בחינת "הודו

.נדעל אר= ושמי8" כו'

היא מחמת הרוממות וריחוק הער'.

וכמאמר: 'אתה הוא קוד. שנברא העול.,נד

ואתה הוא לאחר שנברא' כו'. ורצונו לומר:

שאי0 שו. שינוי והתפעלות ח"ו אצלו יתבר'

מבריאת העול. (לקו"ת פ' אמור ד"ה

ונקדשתי), מחמת שבריאת העולמות היה רק

מאורו מזיוו יתבר', שהוא שלא בער' כלל

ועיקר לעצמותו.

פירוש: 'הוא' ממש בלי שו. שינוי, כדכתיב:

'אני ה' לא שניתי'. כי עול. הזה וכ0 כל

העולמות העליוני. אינ. פועלי. שו. שינוי

באחדותו ית' בהברא. מאי0 ליש, שכמו

שהיה 'הוא לבדו הוא יחיד ומיוחד' קוד.

הברא., כ0 'הוא לבדו הוא יחיד ומיוחד' אחר

שברא., משו. ד'כולא קמיה כלא חשיב'

וכ'אי0' ואפס ממש" (תניא פרק כ').

והיינו, לפי שהוא יתבר' מובדל מכל

העולמות". והיות שהוא ית' מובדל ומרומ.

מכל העולמות ("אינו  בגדר עלמי0 כלל"),

בריאת. אינה פועלת שו. שינוי בו ית'.

כלומר, בריאת העולמות אינה פועלת שו.

שינוי אצלו ית' היות ש'כולא קמיה כלא

חשיב', היינו כפי שהדברי. ה. מצד הקב"ה

עצמו ('קמיה'), כל העולמות נחשבי. שאינ.

קיימי. במציאות כלל ('כלא'), וה. כאי0

ואפס ממש, ו"ממי יתפעל אחר שאי0 ערו'

כלל בי0 נברא לבורא" (דר' מצותי' מצות

תפילי0 פ"ג).

וכמו על דר' משל באד. המדבר ע. חבירו,

שבעת דיבורו יכול לטלטל חפ= ולהזיזו
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 מעצמותו יתבר;, לא היו העולמות יכולי8 לקבל חיות ושפענהמהארה זו עצמהוג0 

9  להיות5 בבחינת גילוי עולמות 9 כי א8 על ידי 'השתלשלות'. דהיינו, כשלשלת

הארה, והארה דהארה. וכל מה שיורד ומשתלשל מטה מטה, הוא הארה דהארה

מהעליו5 ממנו כו'. וכל מיני מדרגות בריבוי התחלקות העולמות ועליות וירידות, הכל

הוא בבחינת 'זיו' והארה  א8 רב, וא8 מעט. 

בהארה] כמה מיני מדרגות זו למעלה מזו, כמו: עול8 הבא, ותחיית=בזה [ויש 

המתי8, ואל: השביעי, 'יו8 שכולו שבת ומנוחה לחיי העול8', שהוא עילוי אחר

עילוי, והכל הוא ב'זיו' וההארה כו'.

ממקו. למקו., מפני שטלטול החפ= הוא

מעשה קט0 וכאי0 לגבי האד., ולכ0 יכול

לדבר בשעת מעשה, ואי0 טלטול זה פועל בו

שו. שינוי.

או כמשל ששמעתי ממורי ורבי, באב תלמיד

חכ. עצו. אשר עסוק בסוגיה עמוקה

בקצוות המשפט, ובא ילדו הקט0 ושואלו

כיצד מבטאי. קמ= א'. שאי0 זה בבחינת

הסחת דעתו כלל ועיקר.

וזהו שכתוב 'כי נשגב שמו לבדו, הודו עלנה

אר= ושמי.'. פירוש: שרק הזיו וה'הוד' של

'שמו' יתבר', הוא המתלבש באר= ושמי.

להחיות. (ולא עצמותו יתבר').
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w v
אור 7 בכללות ובפרטות

אור אינו בבחינת יציאה והתגלות מחו=>לעצ8, אלא עיקר עניי5 אור הואבכללות, 

הכלול בעצ8 דווקא. ועל כ5 9 בכללות 9 האור שלפני הצמצו8 יש בו ג'

מדרגות: 

 9 וה5 האורות כמו שה5עצ0>האורהכלול בעצ8 9 והוא בחינת  עיקר האור

כלולי8 באור אי5>סו: ב"ה לפני הצמצו8 (וה5 עשר>ספירות הגנוזות

במאציל5, שעל זה אמר: "אנת הוא חד ולא בחושב5"). והוא הנקרא בלשו5>החסידות

 (שהוא מדרגת עצ8 האור שאינו בבחינת גילוי עדיי5); "יחיד"מדרגת 

 והואעצ0>ההתפשטות 3ובו גופא בכללות ב' מדרגות: (ב) , התפשטות האורו

 (שג8 בעצמו אינולעצמובחינת גילוי האור כמו שהוא 

, שזהו מקור אור>הסובב; (ג)נובבחינת גילוי כלל, ש"האור הוא כעי5 המאור")

(הגילוי בעצמותו), שזהוהשיי. לעולמות  וגילוי האור לעצמו התפשטות והלבשה 3

מקור אור>הממלא.

וכל עצ8 בלתי מתגלה (שאינו בבחינת גילוי כלל), והרי האור הוא גילויבהיות 

דבר נוס=(שהוא כללות עניי5 הגילויי8) 9 נמצא, א8 כ5, האור הוא 
 על העצ8. לא זו א: זו, מאחר שכל הכלול בעצ8 הרי הוא כמו העצ8, א8ומחודש

כ5 ג8 האור הכלול בהעצ8 אינו בגדר גילוי (אינו בבחינת מציאות אור כלל, שאינו

וזאת לא רק מצד הביטול במקורו, כי א.נו

מפני שאינו בבחינת אור וגילוי בעצ. (תניא

פל"ג; וזוהי המדרגה המבוארת בשהיחוה"א

פ"ג 3 בעניי0 משל האור הכלול בשמש).
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. נזבגדר גילוי והוא רק בבחינת יכולת), ולכ5 האור הינו ג8 דבר נוס: עליו

מוב5 שהאור הוא דבר נוס: לא רק לגבי העצ8, אלא ג8 לגבי האור הכלולא0 כ% 

בעצ8 (שהוא כמו העצ8).

כללות עניי5 הגילויי8 שלמעלה 9 אור הסובב כל עלמי5, אור הממלא כלולכ% 

לגבי הגילויי8ג0 עלמי5, וכללות עניי5 האצילות 9 הוא דבר נבדל ונפרש 

שלמעלה מאצילות, ובפרט לגבי העצ8 ממש.

וכמו שכתב בספר התניא במשל דאור וזיונז

השמש המפורס.. 

ויוב0 זה ביותר מהכוחות הכלולי. בנפש,

שאינ. בבחינת גילוי, ואינ. בבחינת

מציאות, וג. אינ. בבחינת המשכה כלל.

דהנה, כל המשכה 3 ג. א. יהיה רק בפרט

אחד או חילוקי. דריבוי ומיעוט, ואפילו

המשכה נעלמת וכיוצ"ב 3 בהכרח שסו; כל

סו; יתגלה משהו מהמשכה זו (שיבוא ממנה

גילוי). וטע. הדבר הוא לפי שעניי0 וכוונת

ההמשכה היא בשביל הגילוי דווקא. 

וכמו כח המשכיל שהוא המשכה נעלמת דכח

השכל, ויש איזה שהוא ציור בהמשכה זו

(בפרט אחד על כל פני., ולכ0 אפשר שיהיה

רק בחכמה זו ולא בחכמה אחרת). נמצא

שהכוחות הכלולי. בנפש אינ. בגדר המשכה

כלל, וג. לא בגדר המשכה נעלמת (כי אז היה

מוכרח שבכל אד. יהיה גילוי כל הכוחות,

שהרי הנפש 3 מצד שלמותה 3 כלולי. בה כל

כוחות הנפש, והרי רואי. במוחש שיש כאלה

שאי0 אצל. גילוי החכמה כלל, ויש כאלה

שה. רק בבחינת החסד ואי0 אצל. מידת

האכזריות כלל, וכמו כ0 להיפ'). 

וזהו שאמרו רז"ל "ישראל אע"פ שחטא 3

ישראל הוא". דאע"פ שחטא, ואפשר להיות

על ידי החטא נכרת משורשו, מכל מקו.

אלא ג%ישראל הוא לא רק מצד עצ. הנפש, 

. שהרי הכוחות הגלויי. ה. דברמצד הכוחות

נוס; ומחודש על הכוחות הכלולי. בעצ.

הנפש, שאינ. בגדר גילוי והמשכה כלל. וא.

כ0 כל הפגמי. ה. רק בהכוחות הגלויי., א'

לא בכוחות הכלולי. בעצ. הנפש, שה.

תמיד בשלימות. (לפי שה. כמו העצ.

ממש). שלכ0 אפשר להיות צדיק ב0 רשע,

ומכלכש. שהסומא יוליד וולדות פיקחי.. 

זה מוב9 שעניי9 זה שהאור הוא דבר נוס>, הוא

לא רק לגבי העצ%, אלא ג% לגבי האור הכלול

בעצ%, שהוא כמו העצ%.
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 איזה התפשטות והתהוותלהיות 9 דהיינו, אור וגילוי אור>אי%>סו=כי כ5 9 הנה 

 9אור>אי%>סו=>שבעצמותומקור וחיות אלוקי שלצור; העולמות. ואילו 

 מאיר ומתפשט להוות ולהחיות איזה התפשטותלהיותדהיינו, בחינה זו שיש בו אור 

. וזהו פירוש מאמר רז"ל: "קוד8 שנברא העול8 היה 'הוא' ו'שמו'נחאור אי5 סו:

. נט" (פרקי דרבי אליעזר, וראה בפרדס)בלבד

סו: שבעצמותו, שהוא רק> 9 הוא אור אי5'שמו', וסאי5>סו: בעצמו'הוא' 3 דהיינו, 

שהוא מדרגה יותר עליונה מאור א"ס, שהואנח

א; טר. שנתגלה ונתפשט, ואי0 צור' לומר

לא שנתגלה בפועל ממש.

שעדיי0 לא נתגלה א; בחינת ה'ש.' (שמונט

הגדול), מחמת שהיה כלול ובטל ב'הוא'

ממש. א' עצמותו יתבר' למעלה מעלה

מהארה זו, שהיא בטלה במהותו ועצמותו

כטיפה מי. אוקיינוס ויתר על כ0 לאי0 ערו'.

וכמו על דר' משל זיו השמש הכלול בשמש

עצמו, שאיננו נראה ש. כלל, אלא הוא רק

בטל בעצמותו ואי0 אורו וזיו ניכר ונראה על

האר=. דהיינו, שהיה 'שמו' נכלל בעצמותו.

"שהוא מקור האור וממנו נמש' האור".ס

ואיתא בפתח אליהו (תרנ"ח): "מה שכתוב

 האור', אי0 הכוונה שהוא בחינתמקור'שהוא 

מקור ממש, שהרי ידוע דכל מקור הוא שבא

בבחינת גילוי והתפשטות, היינו שמתגלה

ומתפשט להיות בחינת מקור כו', אבל

העצמות שאינו בגדר גילוי וגדר התפשטות

דכל עצ. בלתי מתגלה ובלתי מתפשט,כלל, 

אלא שהכל נמצאממילא אינו בגדר מקור... 

, וכמו לשו0 הרמב". ז"ל: 'מאמיתתממנו

 כל הנמצאי.' כו', דאי0 סו;המצאו נמצאו

, אלאאינו בגדר מקור לה%עצמותו ומהותו 

 ממנו כו'. נמצאי%שכול. 

וכמו שכתוב במקו. אחר משל על זה, כמו

מעיינות הנמשכי. מ0 התהו., שאינו שיי'

לומר שהתהו. מקור למעיינות כמו

שהמעיינות מקורי. להנהר 3 דהמעיינות ה.

נמשכי. ומתפשטי. וממשיכי. מי. בנהר

כו', משא"כ התהו. אי0 בו שו. תנועה

והתפשטות כלל 3 ולזאת אינו שיי' שהוא

ממשי' מעיינות, כי א. שהמעיינות נמצאי.

ממנו, ובהתהו. עצמו אי0 בו שו. שינוי

והתפעלות בהמשכת המעיינות ממנו כו'. 

ובדוגמא כזאת יוב0 למעלה, דעצמות המאור

, כי א. האור נמצאאינו בגדר מקור להאור

ונמש' ממנו כו'. ומה שאמר 'מקור האור',

היינו, להיות שהאור נמש' ממנו נאמר על

המאור 'מקור האור', אבל אי0 הכוונה מקור
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. והנה האור היוצא מ5 השמש נקרא בש8 'אור'סאבחינת 'שמו', שהוא בחינת הגילוי

. וכ; הוא באור אי5סבמה שמאיר ביו8 דווקא. כמו שכתוב: "ויקרא אלוקי8 לאור יו8"

סו:, שהאור נקרא הגילוי שמתפשט ממנו התהוות האור והחיות להיות איזה

.סגהתפשטות והתהוות מקור וחיות אלוקית לצור; העולמות

 מ5 העצ8, ולא מעצמותמבחינת גילוימכיוו5 שהארת השמש בא רק [והנה, 

ומהות המאור, הרי שג8 אור השמש יכול להתפשט בחלל העול8 9 דהיינו,

בחינת התלבשות (דהתפשטות הגילוי בדבר שזולתו, כבר נקרא בחינת התלבשות).

שהוא כדמיו5 האד8 שלובש מלבוש ומכסה על עצמו 9 שלא ייראה עצמותו 9 אלא

רק להיות נראה על ידי אותו הלבוש לזולתו. כ5 אברי הגו: מסתירי8 ומעלימי8 חיות

 של כוחות הנפש הפרטיי8 (להיות במהותהגילוי הזהנפשו, ואדרבה 9 עיקר בחינת 

) הוא בסיבת התלבשות8 באיברי8>חומריי8.גשמיתשכל, מידות, ראיה ושמיעה 

].סד דווקאלאחר התלבשות%דהיינו, מיד כשבאי8 בגו:, הכוחות נעשי8 

ממש, כי א. מה שהאור נמש' ממנו כו'".

דהיינו, מה שיכול להיות מתגלה ומתפשט.סא

כמו זיו השמש מהשמש. שהזיו הוא האור

שיש בשמש להאיר על האר= (אור אי0 סו;

שבעצמותו; אור הכלול במאור). ואילו

המאור 3 גו; השמש עצמו ממש 3 (אי0 סו;

עצמו ממש, עצמות המאור).

היינו אור וגילוי להיות איזה התפשטותסב

והתהוות מקור וחיות שלצור' העולמות. מה

שאי0 כ0 עצמיות השמש נקרא 'מאור'. וכמו

שכתוב: 'ויעש את שני המאורות הגדולי.'.

[והנה 3 כפי שיובהר במקומו להל0 בהרחבה 3סג

 אי0 סו;, דהיינו שהאורבאורהצמצו. היה 

נכלל במאור (כי לפי שאי0 העולמות יכולי.

לקבל גילוי אור אי0 סו; כמו שהוא בעצמותו

3 והיו בטלי. במציאות ממש 3 לכ' צמצ.

האור (שיוכלל במאור, להיות רק בכח ולא

בפועל ויתעל. בו 3 דהיינו, שלא יהיה גילוי

האור אלא רק המאור בהתגלות)].

שכ0, אי אפשר לומר שכל אלו הכוחות הייתהסד

מציאות0 ניכרת במהות. בנפש כפי הנראה

כעת בעוד0 כלולי. בנפש, קוד. בוא. לגו;.

שהרי הנפש הוא בחינת עצ. פשוט, וממילא

שג. כוחותיה היו כלולי. בה בבחינת אור

פשוט בלתי התחלקות ניכרת ביציאת כל

אחד ואחד בפני עצמו.

72



אבני שוה!

מושגי  יסוד  בתורת  החסידות

א' בבוא. בכלי הגו;, מתחלקי. ונעשה

מהות שכל במוח ומהות ראיה בעי0 וכיוצ"ב.

כי מפני שמתלבשי. באיברי. החומריי.

, על כ0 נראי. במהות.בבחינת פנימיות ממש

הגשמי (וממילא מתחלקי. לפי אופ0

התחלקות האיברי.). וכ0 הוא ג. באור

השמש המתלבש בחללו של עול., בשמי.

ואר= דווקא.

ועוד שנקראי. בש. לבוש דווקא, שכש.

שללבוש אי0 בחירה מעצמותו, אלא האד.

שולט ומושל על הלבוש אשר בטל לגבי

הנפש ונגרר אחריו לכל אחר יל'. כ' ג.

איברי הגו; החומריי. המלבישי. לחיות

אורות הנפש ואינ. בבחינת נבדל ונפרד כלל,

אלא ה. בטלי. לגבי הנפש ונגררי. אחריה

וטפלי. אליה 3 ולאברי. מצד עצמ. אי0 לה.

בחירה ורצו0.

וברצונו פושטו וברצונו לבושו, כגו0 הרצו0

ליל' ברגליו, או כח הראיה בעי0 הגשמית

להביט 3 שג. גש. העי0 טפל ובטל בבחינת

לבוש וכלי לגבי אור וחיות הראיה

שמתלבשת בו, שא. ירצה יפתח עינו ויראה,

וא. ירצה יסגור או בשעת השינה וכיוצא בזה

לא יהיה בבחינתואז הגילוי בתו' האד. 

.פנימיות ממש

כל בחינת התפשטות אור א"ס[ובזה יוב0 

, שנקרא בש. "התלבשות" (על דר'בנאצלי%

שהובהר באורות הנפש באיברי הגו;, שאמנ.

הכלי מסתיר ומעלי. על מהות עצ. האור,

א' יוכל בהתבוננות קלה לראות ג. אור וחיות

הנפש המלובש בלבוש. ולכ0 עדיי0 יש לאור

וחיות בהלבשה כזה ממשלה ושליטה על

הכלי, מכיוו0 שבהלבשה כזאת כוחות הנפש

אינ. בבחינת נבדל ונפרד כלל, אלא בטלי.

ונגררי. אחרי המלובש בה.)

ואול. יש ג. בחינת התלבשות נוספת, דהיינו

שהלבוש מכסה ומסתיר לגמרי את המלבש

בו עד שאי0 למלובש שו. בחירה וממשלה

על המלביש. והמלובש בו הוא רק בבחינת

גלות בתוכו שלא ברצונו כלל, ואדרבה

המלבוש מושל ושולט עליו. והוא כדוגמת

לבוש שק שמניחי. בתוכו את האד.

וקושרי. עליו מלמעלה ואי0 ביכולתו לצאת,

ואזי הוא בבחינת גלות בתוכו ומכסה עליו

ומסתירו מכל וכל. כמו כ0 יש בחינה כזו

בנפש, כמו שאנו רואי. בעי0, שא. יהיה

העי0 פתוח וירצה שלא לראות, לפי שעה,

בוודאי לא יועיל כלל. ונמצא שהכח הוא

בבחינת גלות, אלא שאינו מצד הכלי. או

שהוא כדימיו0 שאנו מוצאי. בגילגולי.,

שנפש האד. מתגלגלת בבהמה או בצומח

ודומ., מחמת שאי0 הנפש יכולה להתפשט

באיברי הבהמה או הצומח והדומ., אלא הוא

נותר במהותו הראשו0 כמו שהיה מקוד.. ועל
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w v
סובב9כל9עלמי& וממלא9כל9עלמי& וייחוד!

רז"ל: "נתאווה להיות לו [יתבר;] דירה בתחתוני8", דהיינו שהוא יתבר;אמרו 

חפ= בקיו8 של מדרגת תחתוני8 (מקבלי השפעה), באופ5 שיהיה לבסו: ש8

גילוי עצמותו ומהותו.

מציאות של תחתו5 מתהווה ומתקיימת על ידי שני אופני המשכת אורוהתהוות 

וחיות מאיתו יתבר;, הנקראי8 בלשו5 הזוהר (ח"ג רכ"ב ע"א): "איהו

ממלא כל עלמי5, איהו סובב כל עלמי5 כו'".

האור והחיות האלוקית הנמש; בנבראי8 להחיות8ממלא%כל%עלמי& 
(בחינת הארת האלוקות, היינו ממידת מלכותו יתבר;, בחינת

 מצטמצמת לפי ער; העולמותדיבור עשרה מאמרות: "יהי רקיע" כו', "בדבר ה'" כו')

 ובתו; תוכ8מתלבש בפנימיות0(מהותו של המקבל) עד כדי כ; שיכול להיות 

ממש להחיות8 (שנמש; בקרב8 להיות חיות לה8). 

זהו אור וחיות אשר נמש; בהדרגה, באופ5 של עילה ועלול, לפי סדרפירוש, 

חלוקה (באופ5 של התחלקות לחלקי8) של פנימי וחיצו5 להיות מחיה כל

כ0 אי0 הארת זאת הנפש מתפשטת כלל וכלל

בבחינת גילוי אור בפרטי כוחות הבהמה, וא.

כ0 מוב0 הטע. שאי0 להנפש שו. שליטה

בבהמה (אלא אדרבה, הבהמה שולטת בנפש,

על היותה קשורה ואסורה ש. בבחינת גלות

בלתי הארה והתפשטות גילוי אור בנפש

הבהמה כלל. והב0 וד"ל

ואילו הנפש האלוקית, המלובשת בתו'

הנפש הבהמית, היא במצב ביניי.. ועל כ0

יכולה פעמי. להיות שולטת בנפש הבהמית

ולהנהיגה כרצונה, ופעמי. היא בבחינת גלות

וקשורה בשק בחינת גלות].
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 9 דר; כלל, עול8 הנשמות, אחריו מצטמצ8בעולמותחד וחד לפו8 שיעורא דיליה: 

להחיות עול8 המלאכי8, אחריו עול8 האופני8, אחריו ע' שרי8 עד שנמש; בעול8

 9 כו'. וכ5 על זה הדר;.בפרצופי0 9 חב"ד, חג"ת, נהי"מ; בספירותהגשמי הזה; 

בחינה זו אמרו חז"ל: "מה הנפש ממלאה את הגו:, כ; הקב"ה ממלא אתועל 

. חכמנו הקדושי8 המשילו דרגת(מדרש תהילי8 ק"ג ועיי5 גמרא ברכות)עולמו" 

 בעולמות,להתלבשהממלא כל עלמי5 9 באלוקות 9 היורדת ונעשית מקור וחיות 

בדוגמת הנפש המחיה את הגו:.

כש8 שבגו: האד8 יש מדרגות רבות ושונות 9 ברמ"ח אברי8 ושס"ה גידי8 9והרי 

פנימיי8 וחיצוניי8, ויש איברי8 שה8 חיצוניות דחיצוניות כו': יש אברי הראש

והפני8, שלהיות8 עדיני8 ומזוככי8 יותר, ה8 'כלי8' מוכשרי8 יותר לגלות חיות

ועמקות הנפש באופ5 נעלה יותר; ואילו יש את הרגלי8, שלהיות5 אברי8 מגושמי8

.סהוגסי8 יותר, ממילא גילוי חיות הנפש בה8 היא בהגשמה יותר

הנהגת העולמות נמשכת מהאור האלוקיסה

שיורד ומצטצמ. בכדי להתלבש בעולמות,

להחיות. לפי ערכ.. ויש הבדלי מדרגות: יש

ענייני. שבה. מאיר האור בגילוי פנימי ורב

יותר, ויש ענייני. שבה. האור אינו מאיר

בגילוי כל כ' 3 לפי תפיסת המקו. שיש לכל

מדרגה אצלו יתבר', בהתא. לפרטי.

שנתאווה לה. להחיות..

ולכ0 גילוי האלוקות תלוי ונמדד לפי חילוקי

המדרגות שבו: החלקי. הנעלי. יותר בעול.

3 כגו0 מלאכי. ואופני. כו' 3 ה. יותר כלי.

זכי. לתפוס ולהשיג אלוקות, וממילא האור

קירובהאלוקי מאיר בה. יותר בגילוי 3 בשל 

 לבורא יתבר' 3 באופ0 שהאור אינוהער.

מוסתר כל כ' ומאיר בקירוב ער' ומקו.

למקורו.

ואילו החלקי. הנמוכי. והנחותי. יותר

שבעול., אינ. 'כלי.' לאותו האור האלוקי,

ולכ0 נצר' לה. צמצו., העל. והסתר עד

שאינו מאיר בה. בגילוי (לא כפי שהאור

קרוב למקורו), ועד שנעשה 'עול.' מלשו0

'העל.'. ועד שבריבוי ההשתלשלות

וצמצומי. רבי. של האלוקי, עד שנעשה

חוש' כפול ומכופל של הגלות, ואפשר שינקו
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לכל המדרגות הוא שהמעבר מבחינת העליו5 לבחינת התחתו5 ממנו 9המשות= 

מהמשפיע למקבל 9 הוא בדר; של צמצו8 ומיעוט האור על ידי הסתרתו

(עד שיהיה שיי; באור זה לשו5 "התלבשות" במקבל, מחמת קירוב הער;, בשל

הצמצומי8 בו). ישנה תנועה של צמצו8 וירידה, שבו גילוי האלוקות מצטמצ8

מתעל8 ומסתתר בלבושי8 רבי8.

 לפישנמדדתהמשמעות הפשוטה של המושג "אורות וכלי8" 9 השפעה וזוהי 

יכולת קבלת המקבל, ובהתא8 למדרגתו נצרכת לצמצו8 להיות בקירוב הער;

(עד שג8 בכוחו של הכלי להגבילו לצור; מסוי8).

הצמצו8 הגדול, אי5 ההמשכה וההשפעה שווי8 בכל רגע. כמו שרואי8ומחמת 

א: גופא בכל איבר ואיבר באד8, אי5 חיות הנפש מתפשטת ומאירה

בשווה בכל העיתי8. שכ5, "לא בכל עת האד8 הוא בהשוואה אחת: לפעמי8 הוא

כ; ולפעמי8 הוא כ; כו'". ומתחלפי8 בו גילויי הנפש תמיד, לפי העיתי8 ולפי העניי5

(וג8 יש תפיסת מקו8 לזולת ש8), מטוב לרע ומרע לטוב.

מדרגה זו של "ממלא כל עלמי5" נאמר: "כשישראל עושי5 רצונו של מקו8,ועל 

מוסיפי8 כח בפמליא של מעלה"; "בני ישראל מפרנסי5 לאביה8 שבשמי8";

"כל העוסק בתורה ובגמילות חסדי8 ומתפלל ע8 הציבור, מעלה אני עליו כאילו

. שהנה"עבודה לצור. גבוה"פדה לי כו'". במדרגה זו הורנו רבותינו המקובלי8: 

עבודת כל איש ואיש מישראל, בתורה ומצוות, מגיע עד עצמותו ומהותו יתבר;, ועל

ממנו חיצוניי. וכו' [מאחוריי. של האור,

הנקראי. מ"ח צירופי. אחרוני. של ש.

אלוקי.].
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. סז באצילות וג8 בכלי8סותוספת אור>חדשידי זה הוא המשכת 

הזה, קוד8 ביאת משיח צידקנו, עיקר הנהגת העולמות נמשכת מהאורובזמ% 

האלוקי שיורד ומצטמצ8 בכדי להתלבש בעולמות, להחיות8 לפי ערכ8 (עד

ששיי; חוש; כפול ומכופל דגלות). כדכתיב: "לכל עת"; "עת לטעת כו'".

ויש מדרגה באור ובחיות האלוקית, שמגלה אתסובב%כל%עלמי& 

 ("עצ8 האור"), כפי שהואהעצמיות של האלוקות

מופשט ומרומ8 מעל לכל. ואי5 במדרגת האור הזה לשו8 נברא תפיסת מקו8 כלל

.סחועיקר, וממילא א: איננו יכול להיות כלי8 לאור זה

שאור זה אינו מאיר באור המצומצ. והמוגבלסו

שמחייה ומקיי. את עצ. עול.>האצילות

שב'סוד>ושורש' מזמ0 בריאת>העול., אלא

 שלא> בכלי%יתירה מזו עד שמאיר ומורגש 

עול.>האצילות. וראה ביאור זה היטב

במאמר 'שורש מצוות התפילה' לכ"ק אדמו"ר

הצמח>צדק נ"ע (בתחילתו).

והנה, שורש הנפש האלוקית נמשכהסז

מ'פנימיות>הכלי.' דבי"ע. וא; שבכלי.

נמש' האור ממש בפנימיות, מכל מקו.

בנפש>האלוקית אי0 מאיר כלל בבחינת

פנימיות, אלא רק בבחינת מקי; בלבד.

דהיינו, שאי0 מתגלה בה האור הנמש' על>ידי

המצוות בבחינת גילוי, להתלבש בתוכו

בבחינת אור>פנימי. 

[והיינו, מפני שהנפש>הבהמית מכסה

ומסתיר ומקפת וסובבת את הנפש האלוקית,

בלתי>תת מקו. להיכנס בה האור 3 בנפש

האלוקית 3 בבחינת פנימיות. א' ביו.>טוב

היא תוספת גילוי>אור, ועל>ידי זה מצחצח

כלי הנפש>הבהמית ג. כ0. ועל כ0 אז נקרא

'מועדי. לשמחה', שהשמחה היא בחינת

גילוי בפנימיות הנפש האלוקית].

הוא בחינת השפעה והארת אלקות שאינוסח

נמש' ונתלבש בתו' העולמות בבחינת גילוי,

להיות מושג בהשגת., אלא הוא בבחינת

 עליה. מלמעלה.'מקי>'

ועל כ0 נקרא 'סובב כל עלמי0',  שסובב

לכול. בשוה, שאי0 בו התחלקות, מאחר

שאינו מתלבש בבחינת גילוי בהשגה שיתכ0

לומר שלזה הוא מאיר ומתגלה כ', ולזה כ'

כו'. ועל כ0 הוא 'שוה ומשוה קט0 כגדול'.

אניובו הוא שנאמר "את השמי. ואת האר= 

מלא", דהיינו, בחינת 'סובב כל עלמי0',
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באור זה איננו צמצו8 וירידה בכדי להתלבש בעולמות ולהתגלות בה8,התנועה 

אלא אדרבה, לגלות אי; שהקב"ה 9 בעצמיותו 9 מרומ8 לגמרי מכל גדרי

העולמות כול8, עד שאפילו הנבראי8 העליוני8 ביותר אינ8 תוספי8 מקו8 אצלו

כלל. והוא מעלה מעלה בכדי להתגלות ג8 בה8, שלא בער; (דהיינו, במדרגה זו

).השפעה נעלמת"הגילוי הוא על דר;>השלילה, בבחינת "

זה מוב5, שבחינת אור הסובב 9 הוא אור וחיות שאינו נמש; על ידי הדרגהלפי 

 לכול8 כאחד יחדדילוגוהתחלקות מזה לזה, אלא היא מתגלית באופ5 של 

בשווה, עד שבאופ5 כזה יכול להיות אפילו שני דברי8 הופכיי8 וסותרי8 בנושא אחד.

זו, הוא "שווה ומשווה 9 קט5 כגדול", ו"כחשיכה כאורה", שאי5 ש8שבמדרגה 

תפיסת מקו8 לפרטי8 (לא מעלה ומטה, לא עילה ועלול, לא ימי5

"עבודה לצור.ושמאל 9 וא: לא למעשה התחתוני8). ולכ5 על בחינה זו אמרו: 
 (דהיינו, לנו); וכמאמר: "א8 צדקת מה תת5 לו, ומה מיד; יקח"; "וכי מההדיוט"

לצר= בה0 אתאכפת לו לו לקב"ה א8 שוחט כו', אלא לא נועדו המצוות אלא 
".ישראל

זו נקראת סובב כל עלמי5, משו8 שבדרגה זו האור 9 כביכול 9 סובב ומקי:בחינה 

.סטאת הנבראי8 מלמעלה ואינו נתפס ומתלבש בתוכ8 ובתו; העולמות

ד'לית אתר פנוי מיניה' [ומה שכתוב "מלא כל

האר= כבודו"  הוא בחינת 'ממלא כל עלמי0',

שנקרא 'כבוד'. והנה אמרו רז"ל: "אי0 כבוד

אלא תורה". והיינו, משו. ד'אורייתא מחכמה

נפקת' 3 שמחכמה נמשכי. ל"ב נתיבות

(וכמשל הנתיב והשביל 3 שעשוי לעבור בו

ממקו. למקו., כ' מבחינת 'חכמה עילאה'

נמשכת השפעה בבחינת התחלקות, להיות

'ממלא כל עלמי0' עד שיומש' בגשמיות

ממש (היינו בפרטות דיני התורה, שה.

בענייני. גשמיי.: תרומות ומעשרות וכו')].

בחינת אור הסובב הוא אור הבלתי בעל גבול,סט
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 (אינו בגדר התלבשות, מכיוו5 שהוא שלאבפנימיות0אינו בגדר התגלות כלומר, 

בער; לה8, והעולמות כאי5 נגדו ממש ואינ5 יכולי8 להכילו בתוכ8 כלל).

ואמנ8 אי5 הכוונה שאור זה באמת סובב ומקי: את הנברא ואיננו קיי8 בתוכו ח"ו.

שכ5, מחד 9 אי5 לתאר באמת ענייני8 רוחניי8 באופ5 מגוש8; ומאיד; 9 הרי 'לית

אתר פנוי מיניה' (ת"ז נ"ז), וכ5 'את השמי8 והאר= אני מלא' (אני 9 בעצמי ומהותי).

.עוראה ג8 בספר התניא פרק מ"ח

שמדרגה זו היא של אור עצמי, הוא למעלה מבחינת התלבשות בכלי8 כללמכיוו% 

(להיות בחינת 'אור וכלי') כדמיו5 גו: ונפש, על כ5 לא יהיו בו עליות וירידות

. וממילאלמעלה מסדר השתלשלות(מדרגות והשתלשלות) כלל. והוא אור שמאיר 

האור לא משתנה כלל, ויאיר תמיד, ובכל העיתי8 בשווה, ובהשוואה אחת גמורה.

עיקר גילוי האלוקות שיאיר בעת הגאולה האמיתית והשלימה, שהוא גילויוהוא 

אלוקות ללא שיתעל8 ויסתתר בלבושי8 רבי8 עד כדי חוש; כפול ומכופל

של הגלות. כי כאשר האור מתגלה כפי שהוא ברוממותו ובעצמיותו, אי5 שו8 נתינת

.עאמקו8 עוד למצב שהוא היפ; הגילוי

כל זה בקיצור>נמר= על>דר;>משל בנפש>האד8. שבנפש האד8 ישנ8 ב' מיניויוב% 

 החיות הנמשכה ממדרגה למדרגההראשו% 3השפעת החיות מ5 הנפש: 

ולכ0 נקרא 'סובב' שהוא על דר' עיגול שאי0

.'אור עצמי'בו מעלה ומטה, והוא 

ויוער כי לכאורה הגאו0 בעל "נפש>החיי."ע

הופ' את שמות המושגי. סובב וממלא, א'

תוכנ. המהותי קרוב.

א' באמת ג. בחינת "סובב כל עלמי0" אינועא

הואערו' למהותו ועצמותו יתבר', באשר 

יתבר' אינו בגדר עלמי0 כלל (ואילו סובב

' 3 יש יחס מה). וכדיעלמי9סו; כל סו; 'כל 

להמשי' למעלה מבחינת סובב, הוא על ידי

בחינת ה"תשובה עילאה", בחילא יתיר.
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במידה: מ5 השכל אל המידות, ומ5 המידות אל המחשבה, וממנה אל הדיבור ואל

 להתלבש בו 9 וישנווכלי פרטיהמעשה. נמצא שיש לכל בחינת אור, בחינת איבר 

 החיות אשר מאירה על כול8 כאחד>יחד, ושלא על ידיוהשני 3קשר בי5 כול8; 

המשכה בהדרגה, כגו5: כח>הרצו5, ועד שאי5 לו ממילא מקו8 באיבר וכלי פרטי

. וא: למעלה מכ;, כגו5: כח>החיותעבבגו:, מחמת שהוא למעלה מכל הכוחות

הכללי, המקי: ג8 לכח הרצו5, כידוע.

והנה, אור>הסובב ואור>הממלא ה8 שני הפכי8יחוד הסובב בממלא 

ממש, בבחינת בלתי>בעל>גבול>ותכלית לעומת

. ונמצא שאי5 יכולי8 להתכללעגבחינת בעל>גבול>ותכלית (בחינת גבולי8 רבי8)

 כלל ועיקר, אלא רק על ידי עשיית יהודי מצוות>עשהמצד עצמ0ולהתייחד 

.עדולא>תעשה בלבד

כאשר אנו רואי. במוחש, כשיעלה ברצונועב

של אד. לפעול פעולה, אזי מיד יעלה במוחו

לפעול פעולה בידו או ברגלו. ובאמת מיד

ברגע ממש, ומבלי שהיות זמ0 מה עד

שיומש' הארה 3 בדר' מעבר 3 עד שיולבש

באיבר שלו להתנועע.

ואיתא באור>התורה לכ"ק אדמו"רעג

הצמח>צדק זי"ע: "ממכ"ע וסוכ"ע הוא 3

בכללות 3 בחינת אור>פנימי ואור>מקי;.

ודר' כלל יותר הוא בחינת יושר ועיגולי..

ולמעלה יותר הוא בחינת הקו שיש בו ראש

וסו; ומתחלק לג' קוי0, והעיגול>שלפני>הקו

שמקיפו מראשו עד רגליו (וב' בחינות אלו

נקראי. קוב"ה ושכינתא כמ"ש בביאור ע"פ

ד"ה לי בעוזרי)". רוצה לומר, שאלו בחינות

יחסיות לפי המדרגה שבו ה. נמצאי.. כ',

למשל, בחינת ז"א הוא סובב לבחינת מלכות.

א' ג. בחינת חכמה היא בחינת סובב לבחינת

בינה וכיוצ"ב. ובחינת אצילות סובב

לעולמות בי"ע, א' ג. א"ק סובב לעולמות

אבי"ע. עד שמגיעי. למדרגת הסובב>הכללי.

שזהו כלל גדול בכל יחוד של ב' הפכי.עד

לגמרי, שאי אפשר שיתייחדו ב' הפכי.

לגמרי עד שלא יאיר עליה. אור ממקו. גבוה

משניה. יחדיו (ושלא בער' אליה. יחד כלל

עד שלא יתפסו עוד מקו. כלל ויתבטלו

ממציאות. ומהות.).

וכידוע, שבעשיית יהודי אפילו המצווה
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לצור. ירידת>הנשמה בחינת יחוד8 (הממלא בסובב) הוא תכליתוהנה, 
 דווקא 9 שעל ידי כ; תוכל להיות הנשמהבגו= 9 להיות נשמה בעול0>הזה

 דווקא. וזהו ג8 מה שאיתא בספרי8 שירידת הנשמה לעול8>הזהעהבבחינת "מהל."

."ירידה לצור. עליה"9 מאיגרא>רמה לבירא>עמיקתא 9 היא 

הנשמות קוד0 בוא0בכל העולמות>העליוני8 והמלאכי8 9 וג8 מה שאי% כ% 
. אבל רק אחריעז "עומדי0" 9 שכול8 נקראי8 בבחינתעו הזהלעול0

הקטנה ביותר, נתגלה מהותו>ועצמותו

יתבר' ממש, וממילא נפעל יחוד קוב"ה

ושכינתא. שלכ0 נקרא אור>הסובב בחינת

, על ש. שהוא ("קודשא")קודשא ברי. הוא''

קדוש ונבדל מ0 העולמות, א' סו;>כל>סו;

הוא עדיי0 עניי0 של ("ברו'>הוא") המשכה

ויחס לעלמי0. ואילו אור>הממלא נקרא

 בתו'ששוכ9 ומתלבש, מחמת 'שכינתא'

העולמות.

 3 כי'יחוד' דווקאוהנה, צרי' להיות בבחינת 

'נעו= סופ0 בתחילת0', דהיינו על ידי שעושה

 מצוות>המל',קבלת8עולהמצווה, כי היא 

 ממילא אורשורה ומתגלה בנפשו ובעולמות

א"ס ב"ה הנמש' במצווה פרטית זו, בהמשכה

פרטית זו.

וזהו תכלית בריאת>האד. והעול.>הזה,עה

להמשי. על נפשו אור8א"ס ב"ה שלמעלה מ9

. להיות אור>א"ס ב"ה שורהההשתלשלות

אני ראשו9 ואנילמטה כמו למעלה, כמ"ש: "

 ומבלעדי אי0 אלהי.". אחרו9,

[שיהיה אור א"ס ב"ה נמש' למטה, שיהיה

בטול העול. במציאות כמו קוד. שנברא

התורה והמצוותלאחר שנברא. והיינו ע"י 

דווקא, כי "אורייתא מחכמה נפקת". שכול.

ה. בבחינת חכמה, ואור>א"ס ב"ה שורה

ומתגלה בחכמה שאי0 ש. שו. הסתר פני..

וש. הוא בבחינת "אני ה' לא שניתי", כמו

קוד. שנברא העול.].

כי שורש התהוות. הוא מבחינת "אותיות"עו

[מלאכי. מאותיות>הדיבור, ואילו הנשמות

מאותיות>המחשבה]. ואותיות הוא בחינת

 בונותאבני%דומ., כידוע בספר יצירה: 'שתי 

', שה0 בטלות לגבי השכל המנהיג0.תיבותב' 

שאי9ולכ0 נקראי. "עומדי." 3 בחינת דומ. 3 

.בו הילו. כלל

כי הנשמות טר. ירידת0 לעול. הזה היועז

בעול.>הבא (בג0>עד0 העליו0 והתחתו0, כל

, כפיבהדרגהאחד לפי מעלתו). וש. הכל הוא 

. מכיוו0 שעול. הבא נקראעל פי הדי9הראוי 

"עול. ברור ראית", בבחינת:עול8%ברור, 
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 דווקא נקראי8בהתלבושת% בגו= ונפש הבהמיתירידת הנשמות לעול8>הזה 

. עח"מהלכי0"

אפשר>דבר ובא על מקומו, ואי שכבר נברר כל

עומד על. אלא כל אחד להיות שינוי מזה לזו

.עומדו, כפי מה8שהוא

מפני שבחינת ממלא>כל>עלמי0 3 בכלל 3 הוא

אורותבא בסדר>השתלשלות 3 בבחינת 

 באבי"ע (הכל במידה וקצבה על פיוכלי%

מאמר קו>המידה הידוע) 3 וכל עול. ועול.

כמו שהואמקבל במידה מד' עולמות דאבי"ע 

לא ישונה באיזה תוספת או באיזה גרעו9 כו'.3 

ועל>כ0 כל בחינת הנמצאי. בכלל שבאבי"ע 3

 3 כי ה."עומדי%"כול. נקראי. בש. 

עומדי. תמיד במדרגה אחת, בלי שו. שינוי

בתוספת או בגרעו0 אור. וכמו שאמר אליהו:

"חי ה' אשר עמדתי לפניו כו'".

והיינו, כמו בחינת "ואהבת בכל נפש'"

 3במידהלמטה, שההתפעלות אהבה נמשכת 

 ההשגה כו' 3 כל כל הנשמותלפי ער.

אי9 בה%ומלאכי. ואורות עליוני. שבאבי"ע, 

בחינת שינוי כלל.

מה שאי0 כ0 בעול. הזה 3 שבחינת סובב כל

 בבחינתמאיר ומתייחדעלמי0 3 בכלל 3 

ממלא.

שבחינת סובב כל עלמי9 = בכלל = מאירעח

,". על ידי "ואהבת בכל מאד'בבחינת ממלא

מוב0 שעיקר התשובה בעול.>הזה דווקא.

 (ואתחנ0 ז' י"א) 3 'היו."היו%"כמו שכתוב: 

דווקא' (עירובי0 כ"ב ע"א), ואי0 בעול.>הבא

בחינת תשובה. אלא "כאשר הוא כ0 יקו." כו'.

וזהו שאמרו: "יפה שעה א' בתשובה ומעשי.

.בעול8%הבאטובי. בעול.>הזה" דווקא, ולא 

לפי שאי0 התשובה מועיל בעול. הבא מטע.

מפני בחינת הארתהנ"ל. אבל בעול. הזה 

הסובב8כל8עלמי9 יכול להיות בחינת אהבה

. והיינו, ג. כ0שלמעלה מ9 הכלי והמידה

הטע. שיכול להיות התשובה כזו שהוא

 3לאהפכא חשוכא לנהורא ומרירו למיתקא

היפ' סדרי ההשתלשלות.

ועתהוזהו שאמר: 'ועתה יגדל נא כח ה'' 3 

דווקא, כי אי0 "ועתה" אלא לשו0 תשובה.

והוא היו. דווקא, כמאמר.: "תשובה

ומעשי. טובי." בעול.>הזה דוקא, וכאשר

מת אד. נעשה חופשי מ0 המצות [ג. כ0

כידוע כי בחינת שורש המצות הוא להמשי'

בחינת מקיפי. בעול. ועל נפשו דוקא, וזה

אינו אלא בעול. הזה דוקא, מטע. הנ"ל].

' 3 'אנכיהיו%וכמו שכתוב: "אשר אנכי מצו' 

מי שאנכי', שהוא הנקרא המתנשא

מימות>עול.. וכמו שכתוב: "ומתחת זרועות

עול." כו' 3 [מפני שש. מ"ה מברר ב"0 בדר'

כלל, על כ0 יכול להיות אהבה בכל מאד'
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בעול% הזה כנ"ל מהל.שנקרא על ידי זה 

.]דווקא

[והוא על דר' "אי0 מקבלי. גרי.

לעתיד>לבוא". שדווקא "היו." ובעול.>הזה

יכול להפ' עצמו ולטעת נפשו באור פני מל'

אלוקי. חיי.].

."עומדי%" ו"מהלכי%"ויוב0 בהקדי. עני0 

מלאכי. נקראי. עומדי., כמו 'עצי שיטי.

 כו'. אבלעומדי%', כול. עומדי%

.מהלכי% דווקא נקראי. נשמות8בגופי%

וביאור הדברי., כי במלאכי. יש חומר

וצורה. הצורה הוא עני0 הביטול שנמצאי.

בה. על ידי שאומרי. 'קדוש כו' ה' צבאו"ת'

 דיליה 3 שכל צבאצב"אכו'. פירוש, שכל 

השמי., אל; אלפי אלפי. ריבוא רבבות

ישמשונה וכו' וגבוה מעל גבוה כו' וגבוה

או"תמעליה. שומר כו' כול. נמשכי. רק מ

 נברא העול.").ה'אחת בלבד ותו>לא ("באות 

שג. מה שמאיר בה. בבחינת פנימיות, הוא

בדר' רוממות והבדלה, כי אי0 ער'

מהנבראי. לגבי אור האלוקי המחייה אותה.

ואינו כער' הנשמה בגו;, שיש קירוב קצת. 

ואור האלוקי בעצמו גופא הוא ג. כ0 "כלא

חשיב כלל" לגבי מקור>החיי., כי אינו אלא

הארה בעלמא ממנו. כידוע, דכללות ההארה

בנבראי. אינו אלא אות אחת בלבד, כי באות

ה' נברא העול. הזה ובאות י' העול. הבא.

 בלתי>ער' שלה. לגבישמשיגי%ועל ידי 

מקור>החיי., ואי' שהמקור קדוש ומובדל

בטלי% ממציאות% ונתעלי%מה., על>ידי>זה 

 בכלבביטול יותר עמוקבעילוי אחר עילוי 

יו.. וכעני0 'וקדושי. בכל יו. יהללו'' כו'.

 (ללא גופי., דהיינובמקור%וכ0 הוא בנשמות 

במה שנמצאי. בעול.>הבא בג0>עד0

ומתענגי. מזיו השכינה) 3 נתעלי. בכל יו. 3

. הוא במדריגת% עצמ%אבל העליות שלה. 

 (חומר דנשמות)החומר שלה%והיינו, מפני ש

, אלא רק הואאינו היפו. מעני9 הצורה שלה%

כלי להכיל עניי0 הביטול הנמצא בה. 3

בעילוי אחר עילוי 3 ונמצא שכל עני0 העליות

 3 והיינו מפניכבר נמדדו בהעל%שלה. 

שאינ. מעוררי. רק בבחינת

ממלא>כל>עלמי0, אורות המתלבשי. בכלי.

דאצילות (כמו מיכאל באהבה מעורר בחינת

אור א"ס המלובש בחסד עליו0 כו').

אבל נשמות בגופי% כבר נקראי% מהלכי%.

בחומר המסתירוהיינו, להיות. מלובשי. 

לגמרי 3 שהוא היפ' לגמרי מאלוקות 3 כי

נמש' מד' יסודות אשר המה ארבע אבות

נזיקי0 (כמבואר בליקוטי אמרי.). וצריכי.

שזהו מהיפו' להיפו', להפו. החומר שלה%

, וזהו כבר בחינת 'בכלתנועה בלתי8מוגבלת

מאד''. מחמת שלא יכיל הכלי עניי0 ביטול

זה הבלתי>מוגבל [כי 'בכל לבב' ובכל נפש''
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באמת ג8 עכשיו המצוות מועילות לזה, כאמר רז"ל: "יש קונה עולמו בשעהוהנה 

 שבו האד8 יכול,פהתמורה">עול0. והיינו מפני שהעול8 הזה הוא "עטאחת"

הוא עניי0 התפעלות הנשמה עצמה, אבל

 נקרא 'בכל מאד'']. היפו. הגו>

, כמוהיפו. חומר הגו> נקרא הילו.והנה, 

, כ'הול. ממקומו לגמרי (במהותו)אד. ש

.הזזה לגמרי ממהותוהוא היפו' החוש' נקרא 

[הוא נהיה כלי לקבל מאד העליו0 בחינת א"ס,

שהוא בחינת אורות עצמיי., בלתי מלובשי.

בכלי., והוא בחינת סובב>כל>עלמי0].

 בנשמהיופעל עני9 ההילו.ועל ידי מה עט

שבגו; 3 שהוא עני0 היפו' החומר 3 על זה

נאמר: 'א. בחוקותי תלכו', שהוא על ידי

התורה, הנקרא 'חוק' 3 לישנא דמזונא

("הטריפני לח. חוקי"). ועל ידי המצוות

הנקראי. חוקי.. וכמבואר בעני0 "כמשפט

הראשו0", ומתרגמינ0 "כהלכתא קדמיתא".

ושורש המצות בבחינת קדמו0, שהוא עני0

הכתר, ולכ0 יכולי. לפעול כח ועוז 3 אפילו

על ידי תורה ומצוותבנשמות נמוכות. והנה, 

 בנפש,בלתי8מוגבליכולי. לפעול כח ועוז 

 בבחינת א"ס, כילהפ. החומר להיות מיוחדי%

הוא וחכמתו אחת, הוא ורצונו אחד.

[א' כדי שיתגלה מאד האמיתי צרי' הכנה

בנפש, והוא על ידי התבוננות בעצ. רוממות

כו']. [ועוד יש להבי0 אי' יכולי. לעורר מידת

המלוכה להמשי' בנפש על ידי תורה ומצוות.

הלא מידת המלוכה אינה מתעוררת רק מצד

ביטול הנפש דייקא 3 ולכ0 אי0 מל' בלא ע. 3

ולמעלה אי0 ל' דבר חו= ממנו, בבחינת נפרד

כו'. ולא כא0 המקו. כי א. בהתוועדות

חסידית].

קוד% גמר8הבירורדהיינו, שהעול. הזה הוא פ

, שהוא כלשורה בו בחינת8המבררעדיי0, ולכ0 

יכול לשנות מטוב לרע כו'.

 3"אני כברוש רענ9"ועל כ0 אומר הנביא: 

פירוש, אני הוא בחינת המלכות, ברוש הוא

מי0 ארז שעדיי0 לא הזקי0, והוא ר' ורענ0

כשהוא בלחותו. שאז יכולי. לכופפו למטה,

ובשביל שהוא גבוה שבאילנות, כשמניחי.

עליו איזה דבר כשנכפ; למטה 3 הנה כשחוזר

לאיתנו מגביה וזורק (בחינת 'השלכה') את

ג% מעברהדבר ההוא למקו. גבוה מאד, 

, כנודע.לראשו עצמו

ועל זה נאמר: "וצדקה תרומ. גוי", שכל

המצוות נקראו בש. צדקה, כמו שכתוב:

"וצדקה תהיה לנו, כי נשמור לעשות את כל

 הזאת". שהמצוות מרוממי.המצווה

ומגביהי. את נשמות ישראל למעלה מעלה,

ג. מראש התורה בעצמה. וביותר מצוות

תלמוד>תורה, שהיא "כנגד כול.". כי

אותיות>התורה נקראו "סוסי.", כמו "סוס
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. שהרי אמרו רז"ל: "תלמיד חכ8ממש>כרגע>מידלשנות את עצמו מרע לטוב, 

שעבר עבירה ביו8 אל תהרהר אחריו בלילה 9 שבוודאי עשה תשובה". או המקדש

על דעת שהוא צדיק גמור וכו'.

ולצור9 השלמת העניי5 יובא להל5 העתקה מליקוטי תורה, פרשת שלח, ל"ח ע"ג:
ועתה יגדל נא כח אדני כאשר דברת לאמר ה' אר8 אפי4 וגו'. הנה כתיב היו4
לעשות4 ואמרו רז"ל לא המדרש הוא העיקר אלא המעשה וגדול התלמוד שמביא
לידי מעשה. וג4 בזהר הקדוש הפליא להגדיל בשבח המעשה דמצות אינו& לבושי&
וכשחסר מצוה אחת הוי לבושא חסירא. ולכ& אד4 צרי8 לבא בגלגול עד שיקיי4 כל

התרי"ג מצות ולהיות כה& ולוי ג4 כ& כדי שיקיי4 המצות התלויות בה4. 

ולהבי& כל זה אי8 נעשו לבושי& ממעשה המצות ומהו עני& לבוש זה ולמה צריכה
הנשמה להיות לה לבוש (ועמ"ש מזה בפרשת חיי שרה ע"פ ואברה4 זק& ובמ"א).
הנה נודע שירידת הנשמה בעול4 הזה היא צור8 עלייה כי הנשמה קוד4 בואה לעול4
הזה היתה בבחינת עמידה וכמ"ש חי ה' אשר עמדתי לפניו. ונתתי ל8 מהלכי4 בי&
העומדי4 האלה. ועל ידי קיו4 המצות בעול4 הזה נעשה לה בחינת הליכה ונתתי ל8
מהלכי4 וגו' (וכמבואר מזה לעיל בפ' וישב בד"ה כה אמר ה' כו' ונתתי ל8 מהלכי4
כו'). כי בחי' עמידה הוא בחי' ובכל נפש8 שאהבה ויראה היא מוגבלת לפי שיעור

ורוכבו רמה" 3 שהסוס מגביה ונושא את

הרוכב למקו. רחוק וגבוה שאינו יכול להגיע

ש. בעצמו, ובזמ0 מועט.

בצרורוזהו עניי0 "והיתה נפש אדוני צרורה 

הצרורהחיי." 3 כמו הזורק אב0 על ידי 

, שמשליכו ומגביהו למעלה מטבעו,והחרט

כ' הוא ג. העליה על ידי התורה והמצוות.

[ולעומת>זה, על העוונות, כתיב: "ואת נפש

אויבי' יקלענה בתו' כ; הקלע" 3 שנזרקת

למרחוק מאד בסטרא>דמסאבא, מה שהוא

רחוק מאד מבחינת "טהורה היא". והתיקו0

התשובהלזה הוא "לדלג שור" 3 על ידי 

, כנודע. שבתחילה סור מרעבחילא יתיר

ועשה טוב].
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השגת הנפש ודביקותה באלהי4 חיי4. והעני& כי הנה נודע שהמלאכי4 נק' עומדי4
כמ"ש שרפי4 עומדי4 לפי שעומדי4 כל ימיה4 במדרגה אחת מיכאל באהבה
גבריאל ביראה והאהבה והיראה היא לפי ער8 השגת4 אשר השגה זו היא באור א"ס

ב"ה הממלא כולא עלמי& דהיינו שממלא לכל עול4 לפי מדרגתו ותכונתו. 

וכ8 היא מעלת הנשמות קוד4 בוא& לעול4 הזה ולכ8 היא בבחי' עמידה שעומדת
תמיד כל הימי4 במדרגה אחת כפי ער8 מדרגתה ותכונתה בכל עול4 לפי מה
שהוא כ8 מקבל מבחי' ממכ"ע לפי ערכו ותכונתו. מה שאי& כ& עוה"ז הוא עול4
המעשה שיכול האד4 לשנות את טבעו מרע לטוב ולהפו8 את לבו מ& הקצה אל
הקצה ואתהפכא חשוכא לנהורא. לפי שבעוה"ז שהעול4 מעלי4 ומסתיר על אור ה'
הממלא כל עלמי& ואינו מתגלה כמו למעלה. שורה אור א"ס ב"ה הסובב כל עלמי&
בבחי' מקי; מלמעלה על הנפש וכמ"ש אשר אנכי מצו8 היו4 וגו' שבחי' אנכי הוא
בחי' סובב כל עלמי& נמש8 בבחינת היו4 לעשות4 דוקא (וכמבואר במ"א באריכות
ע"פ ואמרת אליה4 את קרבני לחמי כו') וגדול כח בחי' אור המקי; מבחי' סוכ"ע
לשנות ולהפ8 טבע האד4 ומהותו למעלה מכדי אשר תוכל הנפש שאת בהשגתה

ודביקותה באלהי4 חיי4 מתחלת יצירתה בבחינת אור פנימי לבד. 

והנה בחי' הארה זו הבאה מבחינת אור מקי; וסוכ"ע נק' בש4 הליכה שהול8
ממדרגה למדרגה והמשכת בחי' אור מקי; זה תלוי בקיו4 התורה והמצות. וזהו א4
בחקתי תלכו שע"י חוקת התורה נעשה בחי' הליכה והיא אהבת ובכל מאוד8
שבק"ש שאהבה זו באה מהתבוננות באור א"ס ב"ה הסוכ"ע בברכת ק"ש שתי4
לפניה שה4 לקיו4 הק"ש המאיר לאר> כו' ובטובו מחדש בכל יו4 תמיד מעשה
בראשית. כי כל העולמות והברואי4 אינ& אלא בחי' מעשה ועשיה גשמיות מה רבו
מעשי8 ה' כול4 בחכמה עשית (ועמ"ש במ"א בפי' סו; מעשה במחשבה תחלה
לעיל בד"ה בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע) וחידוש4 הוא התהוות4 מאי&
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ליש רק מהארה בעלמא ואינו דר8 התלבשות והשתלשלות עילה ועלול כו' שהרי
הוא ית' קדוש ומובדל והוא המל8 המרומ4 לבדו מאז. פי' שהוא לבדו ית' הוא
מרומ4 ונעלה מגדר עלמי& כמאז קוד4 בריאת העול4 שהיה הוא לבדו בלי שו4
שינוי ח"ו והוא המתנשא מימות עול4 והחיות המתפשט לתו8 עלמי& הוא רק המל8
בלבד שבשביל שהוא מל8 כו' כמ"ש מלכות8 מלכות כל עולמי4 כו'. ולכ8 אומרי4
אח"כ ברחמי8 הרבי4 רח4 עלינו כי מאחר שהוא ית' המתנשא מימות עול4 ואינו
בגדר עלמי& כלל כי הוא הסובב כל עלמי& כו' הרי הרחמנות גדולה מאד על האד4
שנתגש4 ורחוק מאד מה' בתכלית ואומרי4 אדו& עוזנו הג4 שאי& אור א"ס ב"ה נתפס
ונקלט לתו8 הנפש להיות תוכה רצו; אהבה בביטול זה מ"מ הרי הוא אדו& עוזנו
בחי' אדו& זו מלכותו ית' וכמ"ש שו4 תשי4 עלי8 מל8 בחינת מקי; ונמש8 מזה ג'
בחי' מקיפי4 להנשמה במחשבה דבור ומעשה. וזהו צור משגבנו מג& ישענו משגב
בעדנו. כי צור הוא לשו& מחסה כמ"ש צור עוזי מחסי וכ& מג& ומשגב וה& ה4 מקיפי4
לשלשה בחי' מחשבה דבור ומעשה ונפש רוח ונשמה כנגד ג' בחי' בראתיו יצרתיו
א; עשיתיו שמקיפי4 את נפש רוח ונשמה מכל צד להתכלל באור א"ס ב"ה ממש
להיות צרורה בצרור החיי4 את ה' ממש. וזהו והל8 לפני8 צדק8 כבוד ה' יאספ8. פי'
שעל ידי מצות הצדקה שתעשה תהיה נאס; ונקב> בתו8 בחי' כבוד ה' שיאסו;
אות8 לתוכו להתכלל באור ה' ממש (שכל בחי' מקי; הוא המעלה למעלה
וכמבואר במ"א בפ' מק> בד"ה המגביהי לשבת כו' ע"ש), וזהו עני& לבושי הנשמה
בעוה"ב ולבוש זה נעשה ע"י המצות. כי הנה המצות ה4 ג4 כ& בג' בחי' מחשבה
דבור מעשה כי יש מצות התלויות במחשבה לבד ובכונת הלב שא4 כיו& לבו יצא
וא4 לאו לא יצא כלל ויש התלויות בדבור כו' וה& ה4 בחי' מקיפי& כמאמר אשר
קדשנו במצותיו שע"י המצות נמש8 בחי' קדש העליו& ומובדל קדש מלה בגרמיה (ע'

ועיי0 עוד באות ב' בחלק המילואי.. זוהר אמור צ"ד ב'):
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w v
לבושי!: מחשבה, דיבור ומעשה

וחיות העולמות נמשכת מבחינת הארה מצומצמת, שהיא באי5>ערו;,התהוות 

למטה מטה עד אי5>ק= ותכלית 9 מבחינת המלכות, וגופא מחיצוניות

המלכות דווקא 9 עד לבחינה התחתונה בו, שהוא בחינת "דיבור" (צירופי אותיות

דעשרה>מאמרות), אשר נחשבות בעבורו יתבר; בחינת מדרגת "עשיה".

חז"ל תיארו את רוממותו יתבר;, בכ; שהקב"ה כה מרומ8 מ5 העולמותפירוש, 

והנבראי8, באופ5 של באי5>ערו;, עד כדי כ; שה8 נמשכו כיביכול רק

מבחינת "לבושיו" יתבר;. דהיינו, כמו על דר; משל ללבוש 9 שנית5 לפושטו או

להחליפו 9 שהוא אינו חלק מעצמותו של האד8 וא: לא חלק מכוחותיו, כי א8 דבר

זר ורחוק ממנו שלא>בער;. כ; העול8 נברא על>ידו יתבר; מבחינה שהיא

.פאבאי5>ערו; מאד ממש

. הנה, באד8 יש ג'בנפש>האד0זה מעט מזעיר, בהקדי8 עניי5 הלבושי8 ויוב% 

בחינות כלליות המתפשטות ממנו עצמו (דהיינו, ג' בחינות של ירידה

מעצמותו ממש), ובה8 הוא יכול לבטא את חיות הארה מנפשו (לעצמו או לזולתו),

.פב"לבושי0"ואלו ה8: מחשבה, דיבור ומעשה. ובלשו5 הקבלה ה8 נקראי8 

נמצא כי עניי0 "לבוש" הוא בכדי לסבר אתפא

האוז0, לעניי0 הירידה והצמצו. ממהותו

העצמי יתבר' באופ0 של ריחוק הער' שלא

בער' ומחיצוניות דחיצוניותו וכו' הארה

דהארה וזיו כו', לצור' בריאת העולמות

כול..

ונקראי. לבושי. מכיוו0 שה. על דר' ריחוק

המהות והער', כבגד, שהוא כה חיצוני, עד

שהוא כביכול זר ונפרד, עד שנית0 לפושטו

ולהחליפו, ברחוק הער' ממש.

דהיינו, שה. מורי. על ירידה כה גדולהפב

מהנפש, עד שנקראי. רק בחינת "לבושי.".
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כאשר עולה במוחו של אד8 רעיו5>שכלי או מורגשבחינת המחשבה 

בליבו רגש>מסוי8, א; טר8 ברור לו 9 לאד8 עצמו 9

מגלה את הדבר הוא ע0 כח>המחשבהתוכנו ומהותו של אותו מהות הדבר, אזי 
). ואמנ8 לאגילוי פנימי". דהיינו, שהגילוי הוא פנימה בתו; האד8 עצמו ("לעצמו

), א; הוא ג8חיצוניות שבנפשכפי שהדבר>הוא>לעצמו (ולכ5 מתגלה בו רק בחינת 

 ע8 הנפשמחוברת ומאוחדתאינו פורש ונבדל ממנו כלל, כי המחשבה עדיי5 

עצמה. ולכ5 הגילוי>הפנימי הוא הגילוי הנעלה ביותר, יחד ע8 כל העמקות וע8 כל

"לבוש. ולכ5 נקרא בלשו5>החסידות פגהפרטי8 והכללי8, וכמעט ללא כל שהות זמ5
 לנפש.פנימי"

כלומר, שאפילו אינ. נקראי. בש. "כוחות

הנפש", ואי0 צור' לומר שאינ. חלק מעצמות

הנפש. אלא רק לבושי., כביכול. 

ויתירה מכ', מדרגתה כה רחוקה מ0 הנפש,

עד שביחס אליה., כוחות הנפש לפעמי.

מיוחסי. לעצמות הנפש ממש (דבר שהוא

אינו, א' הוא מתאר את עוצ. המרחק,

שלא>בער', שבי0 הנפש ובי0 לבושיה).

ובאמת הלבושי. באי. רק מחלק מדרגת

.לית לה מגרמיה כלו%המלכות שבנפש, ד

וגופא במלכות, לא כפי שהוא שיי' לכוחות

הנפש (פנימיות המלכות), אלא כפי שהוא

מתרחק להיות בחינת יחס לזולת (חיצוניות

המלכות), בדר' של ריחוק וירידה גדולה

ועצומה 3 כאילו כבר ממש יצא מהנפש. על

דר' מאמר שלמה המל': "ונפשי יצאה

בדברו".

והוא על דר' ה"אותיות" 3 שה. מדרגת

הדומ. (המדרגה התחתונה שבד' היסודות),

בתי% בוני. ד' אבני%כלשו0 ספר יצירה "ב' 

(=תיבות)". שהאותיות ה0 רק הכלי.

המלבישות לרוחניות הסברא והדבר

להעביר. ממקו. למקו. (משכלו של אד.

אחד לשכלו של אד. אחר), וה. לא גו; הדבר

או הסברא עצמה. ולכ0 הוא מלשו0 "אתא",

שהוא לשו0 תרגו., דהיינו שהוא מבחינת

אחוריי. וחיצוניות.

שאד. במחשבה אחת פשוטה יכול לגמועפג

מרחקי. רבי., יערות ואגמי.; להרי= מהלכי

לימוד עמוקי. שלמי. וכיוצ"ב 3 כמעט ללא

שהות זמ0. מכיוו0 שהמחשבה מחוברת לנפש

שהיא בבחינת אי0>סו;. ולכ0 ג. הנפש מלאה

אותיות ללא הפסק.
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כאשר לבסו: נגלה לאד8 הדבר באמצעות כח>המחשבהבחינת הדיבור 

פנימה, הוא יכול אחר>כ; ג8 לגלות את רעיוניו או רגשותיו

 על>ידי ירידה גדולה נוספת בסתר המדרגות ובצמצו8 גדול3 לזולתו 3שנתגלו לו 

. דהיינו, באמצעות כח>הדיבור, הדבר נבדל ומתרחק ממנו, ויוצאעל ידי כח>הדיבור

). והנה"גילוי לזולת"אל הזולת (להתלבש ולהתגלות בתו; כח>המחשבה שלו 9 

מכיוו5 שכח הדיבור הוא מלכתחילה בעבור הזולת, הרי שהוא כבר בחינה נבדלת

.פדחיצוניות דחיצוניות הנפשמבחינת הנפש במידת>מה, ולכ5 מתגלה בו רק בחינת 

ולכ5 גילוי הדבר הוא רק בצמצו8 גדול של הדבר, וכבר באריכות הזמ5 וההסבר

 לנפש (א; ביחס למעשה"לבוש חיצוני"וריבוי הפרטי8. ולכ5 נקרא בלשו5 החסידות 

נחשב עדיי5 לחלקו הפנימי של הלבוש החיצוני).

הוא כבר הלבוש הזר והרחוק ביותר מנפש האד8 החוצהבחינת המעשה 

לגמרי, בהעל8 והסתר גדול ועצו8 מאד, עד שהדבר כבר

נרגש ומתלבש אפילו בדומ8 ובמגוש8 ביותר (שהוא רחוק ונפרד מאד ממעלתו

ומדרגתו). עד שג8 כוחות הנפש שמשקיע בשעת המעשה, ה8 כל כ; חיצוניי8

ונפרדי8 מ5 הנפש, וממילא הנפש כבר לא נירגשת ולא ניכרת עוד במעשה עצמו

 לגמרי, וכגודל המאמ= כ;האד0 יוצא מעצמו החוצה. כלומר, כיבכול פהובתוצאתו

א' יחד ע. זאת, הדיבור עדיי0 מחובר וקשורפד

ע. הנפש, ואינו נפרד ממנו לגמרי. ומשכ'

נית0 לחוש בדיבורו של אד. את הנפש (מצב

הרוח, בחיות או בקרירות וכיוצ"ב). ובנוס;,

מהות הדיבור הוא עדיי0 דבר רוחני דק, עד

שאת תוכ0 הדיבור יכול לתפוס רק האד.,

שהוא בעל נפש ושכל והבנה כמוהו בעצמו,

מחמת דקותו.

למעט מה שבכח הצדיקי. לראות: כפיפה

שמסופר על הרב>המגיד נ"ע, כשראה כד

חרס לפניו, ואמר שעשאהו סומא באחד

מעיניו. 

כאשר אד. פועל, בכלל, ע. לבושיו,

ולעניינו בפרט בלבוש המעשה, אזי בפעולתו

הוא מלביש את שכלו ורגשותיו (דהיינו חלק

מצומצ. מנפשו) בדבר בו פעל. אול. מחמת
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, שהוא נפרד לגמרי."לבוש חיצוני". ולכ5 נקרא בלשו5>החסידות פוגדול הצמצו8

על הקב"ה נאמר: "כי לא מחשבותי מחשבותיכ8". מכל מקו8 דיברה תורהואמנ0 

בלשו5 בני>אד8 וייחסה בחינות לבושי8: מחשבה, דיבור ומעשה אצל

יתבר; להחיותבחיות המתפשטת ממנו הקב"ה. ואלו למעשה ג' בחינות כלליות 

. ואדרבה, אלו ה8 הלבושי8 בעצ8, ואילו רק אצל האד8 הוא על דר;פזאת העולמות

שהדבר נמש' מחיצוניות הנפש לגמרי, אי0

נפש האד. הפועל נרגשי. כל כ' בדבר

שנפעל בו (אלא א. כ0 הוא אומ0 גדול מאד). 

כ', למשל, כשאד. מסתכל על כד, אי0 הוא

רואה את כח הנפש של האד. שעשאהו

שמלובש בו (דפעל בצורתו בכח חכמתו

ומידותיו), אלא רק את הכד עצמו (א' לא את

כח הפועל בנפעל). 

וכמסופר על הבעש"ט הקדוש, שפע. אמר

תורה לתלמידיו: "כל הנעשה מעפר על ידי

אד. שמחבר בחומר הפשוט ועושה בו צורה,

הוא על דר' סו; מעשה במחשבה תחילה.

לכ0 הכלי מקבלת אז מחכמתו, שהוא חיותו

של האד., ונשאר כח הפועל בנפעל. ולכ0

יכולי. להכיר בהכלי את כח הפועל והנהגה

שלו". ולפניו עמד כד נאה של שיכר, ואמר

ש"הוא רואה בהכד שהאומ0 שעשה את הכלי

הוא נכה רגלי., ונמצא יש התחברות של

החומר ע. נפש אצילות. וא. מוציאי.

הרוחניות שבהכלי 3 אזי אי0 להכלי

התחברות, ושב ונעשה אי0". 

ואחר שאמר כ"ק התורה, לקח אחד מתלמידיו

את הכד ורצה להעמידו על הספסל, ותכ;

ומיד נפרדה לרסיסי..

ולכ0 מ0 המעשה מתעייפי. הכי הרבה.פו

מכיוו0 שהנפש הצטמצמה וירדה כל כ'

מרוממיותה (ונתגלתה החיצוניות של

החיצוניות של הנפש) לפעול בדבר כה זר

וחיצוני, עד שהדבר לוקח מאמ= גדול מ0

הנפש להצטמצ. כל כ' וזמ0 יותר ארו' לנוח

כדי "לשוב לעצמה" (למדרגת עצמותה).

ובדיבור פחות, ובמחשבה כמעט ללא מנוחה.

ולכ0 המחשבה היא כמעט ללא הפסק,

וכלשו0 הספרי. "מלאה אותיות".

דהיינו, שבניגוד למחשבת>האד., מחשבתופז

יתבר' כ0 יוצרת מציאות. ובניגוד לדיבור

ומעשה האד., שהוא יוצא החוצה ממנו, הרי

שאי0 אצלו יתבר' חו= ממנו ולית אתר פנוי

מינה. ולכ0 אי0 לעול. המשל דומה לנמשל

בכל צדדיו, כידוע.

והנה, כמו שבגשמיות מה שמוציא מפיו

להיות נשמע ונתגלה לזולתו נקרא בש.
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ש8 המושאל בלבד.

האלוקית הנמשכת ומתפשטת מבחינת "המחשבה>העליונה" אצלווהחיות 

יתבר;, היא המשכת חיות פנימית מאד אשר מאוחדת וכלולה כביכול

במדרגת מלכותו, ובטלה אליו בתכלית (ומש8 נמשכת החיות בלשו5 הקבלה

ל"עלמי5 סתימי5", שה8 עולמות שמציאות5 מכוסה באלוקות מכל וכל, כמו דגי8

דיבור (שהבל הדיבור שבפיו הוא מורגש

 משורשו), מהמובדלונראה דבר בפני עצמו, 

שאי0 כ0 אותיות המחשבה א; על פי שה0 ג.

כ0 רק לבושי הנפש, מכל מקו. לא ירדו

  הנה כ' למעלה, א;=להיות נראה דבר נפרד  

על פי שבאמת אי0 ל' דבר שחו= ממנו, מכל

מקו. מצד הסתר האור דר' ירידות

וצמצומי. להחיות עולמות נפרדי. 3 שה.

נראי. יש ודבר נפרד 3 נקרא החיות הזה

השופע בתוכ. להחיות. על דר' שיהיו דבר

" 3 על דר' משלהדיבורנפרד, בש. "אותיות 

דיבור האד. לזולתו. בבחינת עלמי0

דאתגליי0, שהוא כביכול אצל נבדל>מה

ורחוק הער'.

אבל עלמי0 סתימי0, שה. בבחינת ביטול

יותר, נקרא החיות המתלבש בתוכ.

". בבחינתהמחשבהלהחיות. בש. "אותיות 

"טיהרו>עילאה" 3 שמעוצ. תוקפו מחשי'

הראות ואי>אפשר להסתכל בו מאור הבהיר

ונעלה מאד (כאור הצהרי.) 3 ועל כ0 נקרא

עלמי0 סתימי0, שלא שיי' ש. מציאות נבדל,

אלא הוא כביכול לעצמו ויותר קרוב הער'.

ועוד שהמחשבה אצלו יתבר' אינה מלבשת

מהותו ועצמותו יתבר', ולכ0 נאמר: "אני הוי'

לא שניתי". ולא כמו באד. שמהותו ועצמותו

ממש מלובש במחשבה, כי הנה המחשבה

והדיבור שלמעלה ה0 בבחינת "ממלא כל

עלמי0". והוא על דר' משל כאד. החושב

מלובשתומהרהר באיזה דבר, שמחשבתו 

 ממנו. וכ0ומוקפת ממש באותו דבר ותקועה

כשמדבר באיזה דבר כו'. כ', כביכול, החיות

שבעשרה מאמרות: "יהי אור", "יהי רקיע"

כו' הוא מתלבש ונתפס ממש בתו' העולמות. 

א' "לא מחשבותי מחשבותיכ." 3 שאינו

כדמיו0 הנשמה שמחייה את הגו;,

שמתלבשת בתוכו להחיותו, ויש לה

התפעלות ממקרי ושינוי הגו;. לפי שאינו

מתלבש בתו' העולמות להחיות. בבחינת

פנימיות מהותו ועצמותו יתבר', אלא רק

התפשטות זיו והארה ממנו יתבר'. ולכ0 ג.

לא כמו באד. שמהותו ועצמותו ממש מלובש

במחשבה.
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).לעצמוהמובלעי8 במי8, וכמחשבה הטמונה במוח, שהוא גילוי פנימי 

האלוקית שהיא בחינת "דיבור>העליו5" אצלו יתבר;, היא כבר חיותוהחיות 

חיצונית יותר, אשר נותנת, כביכול, מקו8 להרגש של תפיסת מציאות של

זולת (כביכול בידול>מה מאלוקות). אול8 עדיי5 רק בדקות רוחנית מסוימת, בחינת

"עלמא דאתגלייא", שהוא כבר כיבכול גילוי לבחינת זולת, א; עדיי5 בחינת קירוב

ער;. וכמו שמהותו של הדיבור אצל האד8 לגלות לזולתו מה שהיה צפו5 ונעל8

במחשבתו (בפנימיותו), כ; למעלה יציאת הארה וחיות מאור אי5>סו: יתבר;,

 נקרא בחינת דיבור.3מהעל8 אל הגילוי, לברוא את העולמות בעשרה>מאמרות 

האלוקית שהיא כבר בחינת "מעשה" אצלו יתבר;, היא חיות חיצוניתוהחיות 

ממש מאור אי5>סו:, אשר ממדרגה זו מתהווי8 ומתקיימי8 עולמות כביכול

.פחזרי8 וגשמיי8 המרגישי8 את עצמ8 כמציאות יש ונפרד מאלוקות ח"ו

בהיות שנתאווה להיות לו יתבר' דירהפח

בתחתוני. 3 והוא שיתהוו נבראי. גשמיי.

רחוקי. מאלוקות ומרגישי. עצמ. לישות

בפני עצמה כפי שה. עתה, ואול. לא בכדי

שישארו כפי שה. עתה, אלא רק שיבואו

למדרגת ביטול לאלוקות על ידי עבודתו

יתבר' (בדבר המצוות עשה ולא תעשה וא;

בדבר הרשות), נמש' החיות מבחינת לבוש

הדיבור העליו0, ועל ידי השתלשלויות רבות

שעלועצומות עד שיורדות לבחינת עשיה. 

, עד שכביכולידי ירידה זו נוס> הרגש פירוד

כחח"ו יכול למרוד ח"ו. וממילא נתגלה 

 באד..הבחירה

וזהו פירוש המאמר: "ה0 ה0 גבורותיו".

שאע"פ שאי0 באמת הבריאה נפרדת

מאלוקות ח"ו, הקב"ה פעל העל. והסתר על

החיות האלוקית המהווה ומחייה את

העולמות, על ידי ש. אלוקי. (שה0 ה0

גבורותיו). ועבודתו של האד. לגלות יחודו

ואחדותו יתבר' בעולמות וההעל., עד שידע

כי "הוי' הוא האלוקי.".

93



אב&%הראשה

[וזהו עניי5 "ועשית8 אות8" כו', בני>ישראל כשעושי5 בפועל, מכריחי5 כביכול המשכת אור א"ס

בהכלי8. והוא מלשו5 "גדול המעשה" כו' 9 ולכ5 נקרא כל עובדא בלשו5 עשיה, פירוש לשו5 הכרח

כמו כ% בעשיית המצוות שנמש. כו' מה שהוא נעתק ונבדל כו' ושורהכו' לגבי השכל כו'. 
 והעיקר הוא המעשה בפועל דווקא, כידוע (עיי5 ד"ה א8 בחוקתיבהכלי0 כו' נקרא עשיה כו'

הב')].
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יחוד9פנימי ויחוד9חיצוני

למעלה, הוא כמו על דר; יחוד שכל הרב והתלמיד למטה,יחוד חיצוני 

(שהוא רק יחוד הארה, דהיינו בחיצוניות). שהשפעת השכל

 משכל הרב 9 חיצוניות השכל בלבד 9 ולא עצ8 השכלהארהמהרב הוא רק בחינת 

.פטממש. וכ5 קבלת התלמיד הוא רק מאור שכלו (בכלי חיצוני בלבד)

. דהיינו,צ"הלבשה"רחוק יחוד8 מיחוד עצ8 בעצ8, ואינו נקרא אלא רק בש8 ולכ% 

ויוב0 יותר דהנה ידוע שיש בחינת השפעהפט

. וכמו למשלהשפעה חיצוניתשהיא רק 

השפעת השכל שמשפיע הרב לתלמיד 3

שהשפעה זו אינה עצמיות השכל, שהרי אנו

רואי. שא. אי0 לתלמיד שכל אינו יכול

להבי0 את השכל שמשפיע לו הרב. וא. היה

ההשפעה עצמיות 3 דהיינו, שעצמיות

המוחי0 היה משפיע לו 3 א. כ0 א; שאי0

לתלמיד שכל בפני עצמו, היה ג. כ0 מבי0

התלמיד את השכל, כמו שמבי0 הרב (כיוו0

שעצמיות המוחי0 של הרב משפיע לו). אלא

וודאי שאינו משפיע לו עצמיות מוחי0 כלל

(וכמו שמורגל בלשו0 העול.: "אז א קאפ קע0

מע0 ניט ארו; שטעלי0). רק שמשפיע לו

הארת מעצמות המוחי0, דהיינו רק הארה

.השכל

ג%אול. בהכרח שהקבלה אצל התלמיד היא 

 חיצונית בלבד. כי א. הקבלה היהכ9

בפנימיות, היה צרי' להיעשות אצל המקבל

שכל חדש לגמרי 3 וזה אינו. על כ0 א. יש

לתלמיד שכל להבי0 3 מבי0 את ההשכלה, וא.

לאו 3 אינו מבי0 את ההשכלה. וזהו לפי

שהקבלה היא ג. כ0 רק קבלה חיצונית.

[ולכ0 ג. מכנה כ"ק אדמו"ר האמצעי השפעת

שכל הרב וקבלתו בשכל התלמיד, רק

בחיצוניות כליה.. ועל כ0 ג. נקרא חכ. על

ש. התפשטות כח חכמתו לבד, והוא רק בש.

הכינוי 3 בחינת "תלמיד חכ."].

כמו שרואי. שיכול אד. ללבוש כמה לבושי.צ

כאחד, כ' יוכל הרב להשפיע הארת שכלו

שיתלבשו בכמה תלמידי.. וג. כלבוש 3 אי0

השכל נקלט בעצ. השכל ממש, אלא הוא

 על השכל, ועד ארבעי0 שני0 לאשנוס>כדבר 

קאי איניש אדעתי דרביה, כידוע.

95



אבני שוה!

אב&%הראשה

אי אפשר שיתהווהשנתלבש מכלי החיצוני של הרב, בכלי חיצוני של התלמיד. ולכ5 
, כמו ביחוד דו"נ ולדמהשפעה זו בתלמיד הוויה חדשה 3 היינו, שכל חדש לגמרי

חדש 9 כי א8 השכל הגלוי בלבד, דהיינו שיקבל בדיוק ולא יוסי: עליו כלו8.

למעלה, הוא כמו על דר; דו"נ למטה, שהוא יחוד עצ8 האוריחוד פנימי 

, ולכ5 יכול להוליד דבר חדש (דהיינו,צאבעצמיות ופנימיות הכלי

 יכולמגילוי>העצ0 ממקורו אשר לא היה קוד8). וכידוע שדווקא בתוספת אור חדש

, לכ5 ג8 יהיה בדומה לעצמותו ומהותו ממש (ובעשר כוחותיו,צבלהיוולד דבר חדש

. צגשכל, מידות וכו')

.[להרחבה עיי5 באות ג' במילואי8]

וכמבואר כל זה בביאור הזוהר (בראשית ב'צא

ע"א) לכ"ק אדמו"ר הצמח צדק, בעניי0

ההפרש דזיווג נשיקי0 לגופני. ומצד שזהו

יחוד עצ. בעצ., לכ0 אי אפשר להיות היחוד

 דווקא. כי ההשפעהפרטיי%אלא רק בדו"נ 

 (ולא כמו בהשפעתעצמיי%והקליטה ה. 

שכל 3 בחינת הלבשה 3 לכמה תלמידי.).

שבהשפעת הטיפה מלובשת עצמיות נפשו,צב

משו. שהיא נמשכה מעצמיות הנפש. וג.

הקבלה והקליטה מומשכת עד עצ. פנימיות

הנוקבא, ולכ0 ג. יוצא הולד בדומה לשניה.

(שמולידי. בדומה לה. ממש, אפילו ע.

חדש שנעשה לולד מוח עצמי חדשמוחי0 

להבי0 ולהשכיל. והיינו, לפי השפעה זו

נמשכה מעצמות המוחי0 של האב 3 בבחינת

כח המשכיל 3 על כ0 עושה אצל הב0 מוח

 להשכיל השכלות חדשות.חדש לגמרי

ולפעמי. א; יכול להיות יפה כח הב0 מכחצג

האב. דהיינו, מחמת שההשפעה היא עצמית,

כוחותהרי שבעצמיות האב מלובשי. ג. 

 שאצל האב לא באו בגילוי מפנינעלמי%

היעדר זיכו' הכלי. ואילו אצל הב0 הכלי.

יכולי. להיות מזוככי. יותר, וממילא יתגלו

בו ג. הכוחות הנעלמי. הללו.
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אני הוי' לא שניתי

 מתפרש על דר; הפסוק: "כי(א) האופ% הראשו% 3בחסידות בב' אופני8: יתפרש 

 מתפרש על דר; הפסוק:(ב) האופ% השני 3שמש ומג5 9 הוי' אלוקי8"; 

"אתה הוא הוי' לבד;, אתה עשית את השמי8 ושמי>השמי8 וכל צבא8 האר= וכו'".

 הוי' אלוקי8". ומבואר3כתיב (תהילי8 פ"ד י"ב): "שמש ומג5 "שמש ומג&" 

לגילוי האור מ% המאורבתורת>החסידות כי הוא משל 
.עצ0 והתפשטות(האור>האלוקי בעולמות מעצ8 המאור), באופ5 של 

שמבחינת דוגמת משל השמש ואורו בעלמא, נוכל להבי5 עניי5 עצמותפירוש, 

ש8>הוי' ואור. והיינו, כש8 שהשמש מאיר לאר= ולדרי8 עליה (וא:

בעצמות השמשלהשפיע על טעמי הפירות וכיוצ"ב), ואעפ"כ אי5 שו8 שינוי כלל 
(לא תוספת ולא גירעו5) מהשפעתו בעול8 (מחמת שהשפעת אור השמש אינו מהות

.צדהשמש, אלא רק הארתו בלבד, משכ; אינו נוגע אל עצמות השמש כלל)

בש8 הוי', אי5 שו8 שינוי מהשפעתו להוות ולהחיות העולמות. שהריכ. למעלה 

, מאיר ומחיה ומהווה את כול8שבהשתלשלותכללות ש8 הוי' 

בהשפעתו (דמהשפעתו הרי נמש; המקי: הנקרא "אור", והפנימי הנקרא "חיות",

 כמו שהואלעצמות ש0 הוי'והכלי הנקרא "התהוות"), א; כל זה אינו נוגע כלל 

בחסידות מבואר אפילו יותר עמוק: שהארתצד

השמש המאיר לאר= ולדרי. עליה, אינו

 (ולא רקאור השמשמשפיע אפילו בעצמות 

בעצמות השמש בלבד, בבחינת "מאור").

[ולא כא0 מקומו, אלא לאחר שיוב0 כללות

עניי0 אור הוא דווקא זה הכלול במאור דייקא,

כפי שיבואר בהמש', בעזרת ה'].
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. ומשכ;, אי5 בו שו8 שינוי מחמת בריאת העולמות (לאלמעלה מההשתלשלות

בי% כשהוא מאיר בעולמות או כשאינו מאירתוספת ולא גרעו5 ח"ו בעצמותו) 
צו.צהבה0

כתיב (נחמיה ט' ו'): ""אתה הוא הוי' לבד;, [אע"פ ש]אתה"אתה לבד8" 

עשית את השמי8".

, בי5 קוד8 שנברא העול8 לאחרג0 מצד הבריאהשאי5 שו8 שינוי כלל, והיינו, 

שנברא העול8. מחמת ד"כולא קמיה כלא חשיב ממש", ואי5 הבריאה

. כיאי% שו0 תוספת כלל על העצ0תופסת מקו8 כלל לגבי עצמותו יתבר;. וא8 כ5, 

קוד8 שנברא העול8 היה לבדו ממש, כ5 לאחר שנברא העול8 הוא לבדו ממש, בלי

שו8 שינוי כלל.

:יש מישובי5  אי% ליש הביאור השני על פי החילוק בי5והנה יוב% 

מיש ליש 9 אי5 המתהווה צרי; למהווה אותו אחר יציאתו לפועל. מחמתבבחינת 

שהמהווה הוא רק גור8 אליו בלבד 9 כמו הכלי העשוי מגול8 כס: או ע=

9 א; אי5 מהות המתהווה נמש; מהמהווה. ומשכ;, יכול להיות מהות בפני עצמו,

בלי העמדת המהווה אותו עוד.

וכשלא האיר עדיי0 להשפיע העולמות, כל זהצה

אינו נוגע כלל לעצמותו, בהיות. הארה

בעלמא ממנו.

[אול. אי0 המשל דומה לנמשל כלל 3 כיצו

במשל עצ. והתפשטות, ההארה הוא

 על העצ.. שהרי קוד. ההתפשטותדבר8נוס>

היה השמש בלבדו, והנה אחר ההתפשטות

נתווס; דבר מה על עצ. השמש (שהוא עניי0

ההתפשטות בחלל העול.). אבל למעלה 3

בש. הוי' 3 אי0 באמת שו. תוספת כלל מצד

הבריאה, כי ג. לאחר הבריאה הוא לבדו ממש

(כי כל הנבראי. ה. קמיה כלא וכאי0)].
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בבחינת מאי5 ליש 9 המתהווה צרי; למהווה אותו אחר יציאתו לפועל. מחמתא. 

שכל מהות היש מתהווה מבחינת האי5, ומשכ; אינו יכול להיות מהות בפני

עצמו כלל, אפילו רגע אחד. א8 כ5 נמצא, שכמו שקוד8 ההתהוות היה כלול ובטל

במקורו 9 שהוא בחינת האי5 9 עד שלא היה שו8 דבר נפרד (כי א8 ה"אי5" בלבדו),

כ5 לאחר הבריאה אי5 הנברא מהות בפני עצמו כלל ובטל במקורו השופע בו (שהוא

בחינת האי5) עד שאפס בלעדו.

איתא (בשער היחוד והאמונה), כל התהוות הנבראי8 מעשרה מאמרות הואכ% 

באופ5 של מאי5 ליש. וזהו "לא שניתי" 9 שכמו שקוד8 הבריאה היה הבורא לבדו

ממש 9 כי כללות העולמות היו בטלי8 ממש במקור8 האלוקי, ולא יצא עדיי5 לפועל

כ5 עתה אחר הבריאה, כללות הנבראי8 בטלי8 במקור8 (שהוא כח האלוקי השופע

עד שאפס בלעדו).
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עצ! והתפשטות, העל! וגילוי

הוא כמו גילוי האור בהתפשטות מ5 המאור. אול8עצ4 והתפשטות 

 דייקא.מקו0מציאות "התפשטות" הוא הרי בגדר בחינת 

.צזוכש8 שרואי8 שככל שיגדל המקו8, כ; יתרבה ההתפשטות

. שאי5 הגילוי בחינתצחאי5 הגילוי מתפשט כלל בבחינת מקו8העל4 וגילוי 

.גילוי העצ0 ממשהתפשטות מ5 העצ8, אלא הוא רק 

כמו אור הנר בבית 3 כאשר יפתחו חדרצז

הסמו' יתפשט אור הנר ג. ש. וירבה

התפשטות אורו. ואילו כאשר אי0 מקו. כלל,

אז לא יתפשט האור כלל אלא יתכוו= במקורו

(באש היסודי). וזה מורה שמקור ההתפשטות

הוא בחינת מקו.. ולכ0, אפילו בחינת

התכללות האור במקורו 3 שש. הוא אי0 ואפס

ממש 3 הוא ג. כ0 בבחינת מקו.. שכ0, א. לא

היה בחינת המקו., לא היה מציאות

התפשטות האור כלל, ולא היה נופל עליו ש.

אי0 ואפס. רק שהמקו. גופא הוא בטל ונכלל

בעצמות האור 3 שאינו בגדר מקו. כלל 3 לכ0

ג. בחינת התפשטות האור הנמש' ממנו הוא

ג. כ0 בבחינת כח ההתפשטות בלבד (בכח

ולא בפועל). ולכ0 הוא אי0 ואפס ממש ש..

מה שאי0 כ0 כשנמצא מציאות חלל אויר

העול. 3 דהיינו, שאז נתהוה ונתגלה בחינת

 3 אז ממילאחו5 מ9 האורהמקו. בבחינת 

נתגלה כח ההתפשטות שהיה כלול באור,

ונתפשט במציאות (דבר הנתווס; על העצ.).

כמו אוצר המכוסה בתיבה, שאינו מתפשטצח

כלל. וכ0 כאשר יפתחו את התיבה, לא יתפשט

האוצר כלל לחו= ממקומו 3 הג. שמתגלה

לעי0 האורה. היינו, כאשר הרואה יביט על

,בהסיר המונעהעצ., או אז יראה את הגילוי 

אבל א. לא יביט על העצ. לא יראה את

הגילוי. מה שאי0 כ0 באור השמש יוכל להביט

בו 3 ג. שלא יביט כלל על עצ. השמש. ועל

התפשטותכורח' לומר, שאי0 הגילוי בחינת 

.גילוי העצ% ממש העצ., רק הוא מ9
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 9 ולאהתפשטות מ% העצ0בהיות גילוי האור מ5 המאור הוא רק בחינת והנה, 

 לגבי העצ0גילוי העצ8 ממש 9 לכ5 ג8 ביטולו במקורו הוא בחינת ביטול
 9 ואינו נבדלעצ0 ממש(ולא בחינת ביטול בעצ8). מה שאי5 כ5 בגילוי העצ8 הוא 

ממנו כלל 9 וא8 כ5 הוא למעלה מגדר מקו8 (כמו העצ8 שאינו בגדר מקו8). שהוא

מיוחד בעצ8 ההעל8 ואינו נבדל ממנו כלל.

 (שהוא כעי5 העל8המחשבההפרש זה בתוספת ביאור ביוב5 החילוק שבי5 ויוב% 

 (שהוא כעי5 עצ8 והתפשטות). דהנה, כח>המחשבה ישהדיבורוגילוי) ובי5 

בה ג8 כ5 בחינת העל8 כמו קוד8 שחושב (או כמו בעת השינה) 9 ואז אינו מאיר כח

המחשבה בבחינת גילוי במוח, אלא הוא רק בבחינת העל8, בבחינת "כח" בלבד 9

 כח המחשבה במוחנתגלה תכ= ומידא; כשמחשב (או כמו שמתעורר משנתו) אזי 

(ומכל מקו8 הגילוי אינו בבחינת התפשטות מ5 העצ8, כי אינו בגדר מקו8 כלל, אלא

תופסת השטח בסקירה אחת ולא בהתפשטות). לכ5 הוא בבחינת גילוי ההעל8 9

שהוא מיוחד בעצ8 ההעל8 ואינו נבדל ממנו כלל 9 ולכ5 לא תוכל המחשבה

להתגלות לזולתו הנבדל כלל.

, ולכ5 הוא ג8עצ0 והתפשטותכח>הדיבור הוא בא בבחינת מה שאי% כ% 

.ומתגלה לזולתו הנבדלמתפשט 

, הוא נקראבכח ובפועלחיבור כח ההתפשטות 9 בבחינת גילוי ההעל8 9 ועניי% 

בלשו5>המקובלי8 "עקבי לאה נכנסי8 תו; ראש רחל". דהיינו, התכללות

הדיבור במחשבה. כמו כאשר אד8 חושב כיצד לדבר, אז נגלה כח המחשבה ג8 בכח

). שהוא עניי5 התכללותו בגילוי ההעל8.התפשטות בכחהדיבור (לפעול בו בחינת 

הרי זה מורה שבחינת עצ8 9 שהוא מקור התפשטותו והתהוותו 9 הוא מבחינת גילוי

ההעל8 דייקא. וא8 כ5 נמצא כלול כח ההתפשטות בבחינת גילוי ההעל8.
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כאשר מתפשט המחשבה, ומתלבשת בדיבור, אי5 המחשבה בגדרואחר כ., 

התפשטותהתפשטות כלל, אלא רק שמתגלה בכח הדיבור (לפעול בו 
).בפועל
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סדר השתלשלות שפע, אור ומאור, גילוי והעל!

יוב5 למשכיל למעלה בבחינת התהוות הנבראי8 מבחינת אלוקות, שישהנמשל 

(א) בחינת שפע; (ב) בחינת עצ0בזה ג' בחינות 9 זה למעלה מזה: 
.(ג) העל0 וגילוי (אור ומאור); והתפשטות

דהנה יש פלוגתא בי5 הפילוסופי8 ובי5 המקובלי8. ועל כול8 ישנו חידוש8ויוקד0, 

של מורנו הבעל>ש8>טוב והרב>המגיד נ"ע בתורת>החסידות. שכידוע,

 אומרי8 שהתהוות העולמות הוא בדר; "עילה ועלול", "פעול ונפעל" 9הפילוסופי0

 ע8 המשפיע, ועל כ5שייכותשה8 כמו "משפיע ומקבל". דהיינו, שהמקבל יש לו 

שיי; לומר הפסוק "ויתעצב אל ליבו", שנשפע ממעשה התחתוני8 ויכולי8 לפגו8

. צטחלילה למעלה (במלכות דאצילות המחיי8 ומהוו8)

דהנה הגויי. אומרי.: "ר. על כל גוי." 3צט

פירוש, שג. עכו". מנשאי. אותו. ומפני רוב

התנשאות. אותו דקרו ליה "אלהא דאלהיא"

3 אלהי האלוהי. 3 הגבה למעלה, [משכ'] ה.

ממעטי. המשכת אלהותו בזה העול. (כי

אומרי. שזהו השפלה אצלו להשגיח למטה).

כי ה. סוברי. שההתהוות ממנו יתבר' הוא

על דר' "עילה ועלול", ושיש ריבוי

השתלשלות עילה ועלול כ' כ', עד שנתהווה

עול. השפל. ולכ0 הוא השפלה לעילה וסיבה

ראשונה להשפיל את עצמו כל כ' למטה. ועל

כ0 סוברי. שאינו משגיח למטה.

ואדרבה, לפי טעות. שהתהוות העולמות

ממנו יתבר' הוא דר' השתלשלות עילה

ועלול, א. כ0 נמש' מזה שראוי שיהיה הוא

יתבר' בבחינת "ר. על כל גוי. ה'" 3 בלי

שישפיל עצמו לראות בהשגחה פרטית

בעול. הזה. כי מה שהוא בדר' השתלשלות

עילה ועלול, הנה התלבשות העילה בהעלול

פועל בו שינוי. לכ0 אמר אי0 נכו0 שיתלבש

הוא יתבר' כל כ' בעלולי. השפלי.

שבעול. הזה 3 להיותו טהור עיני. מראות

ברע 3 והיה ראוי יותר שיהיה ר. ומרומ. בלי

שישפיל את עצמו כל כ' למטה. 
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 אומרי8 שאי5 שיי; עילה ועלול, אלא במשפיע ומקבל 9 שהמשפיעהמקובלי0א. 

 זה אינו יכולשכל (בער; למקבל). והראיה כשחושב בעל>גבולעצמו הוא 

 אחר (כי שכלו הגדול ג8 כ5 בעל גבול ואי5 יכול לסבול שני הפכי8). עלשכללחשוב 

כ5 יש לו שייכות אל המקבל, כי הוא ג8 כ5 בעל גבול 9 כמו טיפה מ5 הי8. אבל על

אור אי5>סו: ב"ה 9 שאינו בעל גבול 9 אי; שיי; לומר "שייכות" אל העולמות שה8

גשמיי8 ממש (ולכ5 אי; שיי; בדר; עילה ועלול). ולכ5 המקובלי8 אומרי8 כי לא כ5

בדר. אור וזיו ממנו יתבר.,למעלה בו יתבר;, אלא שהשתלשלות העולמות הוא 
חיבור ולכ5 יכול להיות "אורות וכלי0",. שהוא בחינת קשאינו פועל שינוי במאור

כי עול. הזה וכ0 כל העולמות העליוני. אינ0ק

פועלי. שו. שינוי באחדותו יתבר' בהברא.

מאי0 ליש. דמלבד מה שנתבאר בארוכה בכל

דרושי החסידות שפירוש 'לא שניתי' 3 שאי0

שינוי בעצמותו יתבר' מבריאת העול., לא

כמו בעניי0 שפע שפועל שינוי והתפעלות

במשפיע (כמו בהשפעת הרב לתלמיד, שא;

שאי0 ערו' כלל שפע השכל לתלמיד למהות

ועצ. שכל הרב, ע. כל זה מוכרח להשתנות

בעת ההשפעה. שאינו יכול להשכיל השכלות

שמתלבש ממשאחרות וכיוצא), והיינו מפני 

בהשפעה והוא טרוד ומוטרד ומוגדר

בהשפעה ההיא.

א. לא כ9 למעלה בו יתבר., שהוא על דר.

אור וזיו ממנו יתבר., שאי9 פועל שינוי

 (ועיי0 ג. בלקו"ת אמור ל"א ע"א ד"הבהמאור

ונתקדשתי; ש. שה"ש י"ד ע"ג ד"ה קול דודי;

ש. בהר מ"ב ע"א ד"ה שבתותי).

שינויא', הנה, מלבד הפירוש שאי0 שו. 

 יתבר' מבריאת העול. 3 ולא כמובאחדותו

זיו השמש, שא; שאי0 פועל ג. כ0 שינוי

ע% כל זה, הזיו הוא ג% כ9 'איזהבשמש 3 

להאיר על האר= ולדרי. (רק שצרי'מציאות' 

להתמיד לקבל מהשמש ואינו מציאות נבדל

המשכת הזיו ממנולעצמו). מה שאי0 כ0 

 לברוא עולמות אי0 שו. מציאות כלל,יתבר.

כי הוא מיוחד ונכלל תמיד במקורו עצמות

אור א"ס ב"ה.

וכנ"ל בפירוש 'אתה הוא משנברא העול.'

וממילא אי0 שו. שינוי ג. באחדותו יתבר'.

דהייתי יכול לומר הג. שבעצמותו אינ0

פועלי. שו. שינוי וח"ו לומר שפועלי.,

אול. לאחר שנברא הרי הוא יש דבר (כמו על

דר' משל גרגר חול א' לגבי כיפת השמי.

שאינו בער' אפילו לגבי כיפת האר=. והאר=

הוא כגרגיר חרדל לגבי השמי. 3 שאינו תופס
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, אלא רק מצדהעצ0 אינ0 הפכי0 זה מזה (שמצד אור א"ס ב"ה ע0 הכלי0

. ולכ5 יכול להיות "ויתעצב אל ליבו", וזהו בדר; אור וזיו.קאהגילוי)

אומרי8 שאי5 שיי; לומר בדר; אור וזיו ג8הבעל>ש0>טוב והרב>המגיד נ"ע א. 

כ5, כי א8 כ5 מוכרח שעול8 הוא קדמו5, ולא היו התחדשות העולמות. אלא

 כ; הקב"ה כו'.כמו שהנשמה ממלא את הגו=,השתלשלות העולמות הוא 

הוא בלשו5>הפילוסופי8, ואילו בלשו5>הקבלה הואהשתלשלות שפע 

בחינת התהוות כל הנבראי8 מבחינת כלי8 החיצוניי8

דעשר>ספירות דבי"ע. והוא כמו בגשמיות טיפה הנחלקת מ5 הי8 או שפע ברוחניות

, שהוא בחינת יש מיש. והנה, ג8 בבחינת שפעקבשהוא כמו בחינת עילה ועלול

, כיאי9'מקו.), אבל אי0 יכולי. לומר שהוא '

הרי יכולי. לראות ולמשש אותו.

וכ0 ג. כא0 הייתי יכול לומר כזאת, לזה אמר

'אינ0 פועלי. שינוי באחדותו', פירוש ג.

באחדותו.

שמש. אלקי. נעשה טבע לכל דבר, כמוקא

טבע האש וטבע המי.. וא. כ0 מפני מה אינו

כי מצד הגילוייכול להיות חיבור אש ומי., 

 של התחלקות האש ומי., טבע האשדייקא

הוא ח. ויבש, ואילו מי. הוא קר ולח. ולכ0

שהחילוק הוא מצד העצ. 3 שהוא הטבע 3

לא יכול להיות חיבור ג. בגילויי.. כי אש

נלקח מגבורות ומי. נלקח מחסדי..

א' אור וחוש' 3 א; שה. הפכי. 3 יכול

להיות חיבור, מחמת שה. הפכי. רק מצד

 ה. עניי0 אחדמצד העצ%הגילוי בלבד, אול. 

ולכ9(כי מצד העצ. האור הוא ג. כ0 חוש'), 

. וג. להיות יתרו0 האור מ0יכול להיות חיבור

 הוא מצד העצ..שהחיבורהחוש', מחמת 

לכ0 יכול להיות חיבור אור א"ס ב"ה ע.

הכלי., שמצד העצ. אינ. הפכי. זה מזה.

כמו מידות מ0 השכל או שכל הנולד מ0 השכל.קב

או כמו התהוות שכל>נבדל>מחומר לגמרי

משכל>נבדל.

[וכדעת הפילוסופי. מעב"י, א' באמת ג.

ש. יש בחינת חומר וצורה 3 כביאור הרמב"0

3 שהוא בחינת צירופי אותיות והביטול

שמאיר בתוכ.. רק שהאותיות אינ.

מסתירי. כלל (כמו אותיות עצמיי. שבשכל

בעת ההברקה).
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דעילה ועלול מוכרח להיות כח העילה שופע בעלול בתמידות. וא8 כח השופע

(כיוו5בנבראי8 דבי"ע שופע בתמידות מבחינת כלי8 החיצוניי8 דעשר>ספירות דבי"ע 

שמתהווה ממנו אי אפשר לו להיפרד ממנו אפילו רגע אחד. ואינו דומה לטיפה מ5 הי8, שמתחלק

מצד שהוא בגשמיות ויכול להיות העמדה>עצמאית, ואז שיי; ביטול>התכללות. מה שאי5 כ5 בעילה

ועלול רוחניות בתכלית אינו מתחלק כלל, ועל כ5 לא שיי; בו העמידה>עצמאית ותכ: כאשר יסתלק

שפע העילה מ5 העלול, אזי יחזור ויתכלל במקורו השופע בו, שהוא העילה, ואז לא נקרא בחינת

התכללות אלא בחינת אהבה
קג

. ומה שלמידות יכול להיות העמדה>עצמאית וקיו8 קצת זמ5 מועט

ג8 כאשר בטל השכל המולידו 9 זה מצד שהשכל שלמטה אינו רוחני בתכלית, אלא הוא מורכב

מאמצעיות חיות הנפש בחומר המוח הגשמי דייקא).

 דווקא. כמויש>לעצמ0כששופע שפע זאת בנבראי8 פועלת בה8 בחינת א. 

המידות אשר מתהווי8 מ5 השכל דייקא, הנה אע"פ שהשכל מהוו8 ומקיימ8,

מכל מקו8 ה8 בבחינת נפרד מ5 השכל. וכל זה נקרא בחינת ה"אהבה" הנקרא בש8

"שפע" (שהוא מבחינת כלי8 החיצוני8 דבי"ע המשפיעי8 לנבראי8).

א; הבחינה הב' למעלה מזה נקרא בש8 "אור" 9 שהואהשתלשלות אור 

. ובחינה זו"אורות וכלי0"מאי5 ליש 9 והוא בחינת 

א' ה. קראו לבורא יתבר' בש. "שכל>נבדל"

וקראוהו "עילת>העילות". והיינו, מפני שלא

השיגו רק בחינת חיצוניות הכלי.

דעשר>ספירות בי"ע, מפני שלא ראו מאורות

הקבלה. ולכ0 לא היה בה. הרגשה בעצ.

הבורא, שהוא בחינת אלוקות רק בבחינת

].מצד נקודת יהדות%אמונה פשוטה 

א' בחינת השפעת עילה ועלול, אע"פ שבטלקג

ונכלל במקורו קוד. התגלותו מ0 העילה שלו,

מכל מקו. אינו אי0 ואפס ממש. כי ג. ש. הוא

בבחינת מציאות דבר מה. ולכ0, אחר שנתגלה

מהעילה שלו 3 אע"פ שכח העילה שופע בו 3

מכל מקו. הוא בחינת יש לעצמו (כמוב0

ממשל השכל והמידות). ולכ0 ביטול עלול

בעילתו אינו נקרא בש. "ביטול", אלא רק

בש. דבקות והתקשרות אהבה. אבל ביטול

האור במאור הוא כבר בחינת ביטול ממש,

כפי שיתבאר בסמו'.
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ובחינת המאור, כמו האור מ5 המאור ("עצ0 והתפשטות"נקראת בלשו5>החסידות 
הוא בחינת המלכות בעצמה הנקרא בלשו5 המקובלי8>הראשוני8 "כבוד>נברא" 9

מ5 המאור, הוא בחינת כחובחינת התפשטות האור מקור כל הנבראי8 דבי"ע; 

אלוקי המתפשט מבחינת המלכות בכל ג' עולמות דבי"ע. שהוא אור>הנשמה

דעשר>ספירות). 

"פנימיות>הכלי0"והאורות" הוא נקרא בחינת "ובלשו%>המקובלי0 
 כלי8 דמלכותקדדעשר>ספירות דבי"ע (הנמשכי8 מל'

 (האור"ביטול"). ובבחינה זו כבר שיי; לשו5 "דבר הוי'"דאצילות, הנקרא בש8 

במאור), ויש בזה ב' בחינות ביטול: (א) ביטול היש; (ב) ביטול בעצ8.

כידוע, דעשר כלי. הפנימיי. נעשי. בחינתקד

"נשמה" לעול. הבריאה, ועשר כלי.

האמצעיי. נעשי. "נשמה" לעול. היצירה,

ועשר כלי. החיצוניי. נעשי. "נשמה"

לעול. העשיה.

והנה, התהוות כלי. החיצוניי. והאמצעיי.

(דעשר ספירות דבי"ע) מבחינת כלי.

הפנימיי. 3 ה. ג. כ0 בדר' "אור מאיר".

וכ0 התהוות הנבראי. מבחינת כלי.

החיצוניי. 3 הנה, אמיתת התהוות. הוא

מבחינת כלי. הפנימיי. השופעי. בכלי.

ונותני% בה% עוז וכוח להוותהחיצוניי. 

.הנבראי%

וא. כ0 ג. התהוות הנבראי. הוא מאי0 ליש 3

כמו אור מ0 המאור. וא. כ0 כמו שאנו רואי.

למטה בזיו השמש 3 אע"פ שנמש' בחלל

העול. להתגלות במציאות דבר מה, מכל

מקו. הוא בטל בתכלית אליו להיות כי

בהתכללותו במקורו הוא אי0 ואפס ממש 3

לזאת ג. כשמתפשט בחלל העול. הוא בטל

בתכלית (אע"פ שנתגלה במציאות דבר מה).

וראיה לזה ממה שאנו רואי. בטבע האור שני

הפכי.: נתפס ובלתי>נתפס כאחד. כי "שמשא

אכ"ע נייחא" (סנהדרי0 ל"ט ע"א) ואעפ"כ

אינו מתרבה ומתחלק (אע"פ שנתפס באיזה

כלי הוא רק בבחינת השראה, ולא בדר'

תפיסא והלבשה. אבל בחינת השפעה דעילה

ועלול אע"פ שכח המשפיע שופע בו הוא

מכל מקו. יש לעצמו, ולכ0 ביטול עילה

לעילתו אינו נקרא בש. ביטול, אלא רק בש.

דביקות והתקשרות אהבה).
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כמו ביטול קוד8 ההתפשטות הריהו אי5 ואפס ממש. אול8 9 לאחרויוב% 

התפשטותו 9 אע"פ שג8 אז הוא בטל בתכלית, מכל מקו8 הרי נתווס: בחינת

גילוי מציאות דבר מה 9 שהוא בחינת התפשטות ממקו8 למקו8.

ויש בחינה שלישית 9 שהיא למעלה מבחינת "אור ומאור" 9העל4 וגילוי 

 (ובחינה זו היא"העל0 וגילוי"ונקראת בתורת>החסידות 

אמיתת שורש8 של "אור ומאור").

זה מעט מזעיר: דהנה, כל כוחות הנפש: שכל ומידות ועד בחינת המחשבהויוב% 

(ועד בכלל) הוא אינו בדר; עצ8 והתפשטות (להיות שאינ8 בגדר מקו8

 בלבד. א; התחלת כח ההתפשטות הואהעל0 וגילויכלל), אלא הוא רק בדר; 

מבחינת כח הדיבור (אלא שרק ג8 הוא כלול ובטל בכח הגילוי דמחשבה).

 9(א) פרצו= הפנימיהבנה זו יוב5 למעלה, שיש ב' בחינות במלכות דאצילות: ולפי 

 9 שאינה בגדר התלבשות בבי"עעצמהשהוא בחינת מלכות דאצילות 

 כלל.ואינו מתפשט(כדוגמת כח המחשבה, שאינו אלא רק בחינת גילוי ההעל8, 

 9 שהוא; (ב) פרצו= החיצו%קהמחמת שבחינה זאת הוא למעלה מגדר מקו8 וזמ5)

וזה מה שהמלכות נקראת בלשו0 חז"ל "ש." 3קה

כמו שכתוב (שמואל ב' ח'): "ויעש דוד ש." 3

כי הנה בחינת הש. הוא בחינת אותיות

שבנפש, שממשיכי. גילוי הנפש בגו;.

וכידוע מתהילי. "אשר ש. שמות באר= 3 אל

תקרי שמות, אלא שמות" (ברכות ז' ע"ב).

א' המשכת מדרגה זו אינו בדר' עצ.

והתפשטות, אלא רק בדר' העל. וגילוי.

[בשולי הדברי. יוער, כי יש ג. בחינת "ש.

המל'" 3 שג. הוא בחינת גילוי ההעל. 3 א'

 מעצמות הנפש שלמעלהעצמות הגילויהוא 

 בעצ.הנטועי%מעשר כוחות (ואפילו מאלו 

הנפש). מחמת שכח זה נגלה במל' מצד

הרוממות שמרוממי. ומנשאי. אותו. א'

סת. בחינת "ש." הוא כח ומקור גילוי

ההעל. דעשר כוחות הקבועי. ונטועי.]. 
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בחינת ו' קצוות דמלכות, שמתלבשי8 במלכות דמלכות הנקרא "דבר ה'". ודיבור

הזה, נמש; ממנו ג' לבושי8: מחשבה, דיבור ומעשה בבי"ע (כי המחשבה דבריאה

נמש; מדיבור דמלכות דאצילות 9 כמו למטה ברב ותלמיד, שמדיבור הרב נעשה

מחשבה אצל התלמיד 9 וזהו בחינת 'מאור ואור'). וזהו "שמש ומג5, הוי' אלקי8".

ממילא, שלגבי פנימיות המלכות 9 בטלי8 ונכללי8 כל ג' עולמות דבי"ענמצא, 

(ע8 בחינת כח האלוקי דדבר הוי' שהוא בחינת ו"ק ומלכות דמלכות

 (עד שאינו נופל עליו לומרביטול בתכליתדאצילות). והביטול הזה הוא בחינת 

אפילו בחינת התפשטות מציאות דבר מה).

 נ"ע, שהמשיכו בחינת התגלות אור א"סהבעל>ש0>טוב והרב>המגידדר; וזהו 

מחיות הנפשבריבוי אופני8 וגילויי8 מבחינת "ומבשרי אחזה אלו>ה". שהוא 
 דווקא (מה שאי5 כ5 המקובלי8 דיברו בבחינותבדר. העל0 וגילוי הבא ונמש; בגו=

"אור ומאור"). ודי למבי5.

כ5 יש למעלה התהוות מאי5 ליש מאצילות לבריאה הוא על ידי "ממוצע" 9כמו 

 עצמיות ע8חיבורבחינת "מלכות הוא עתיק לבריאה" 9 כי מחמת זה 

העולמות. ולכ5 יכול להיות "ויתעצב אל ליבו". וג8 מחמת העצמיות יכול להיות

.קו שמחמת העצמיות יכול לשנות הטבעהתחדשות,

וכידוע, הבחינה הרביעית מעל גילוי ההעל.קו

. יובא בעזרת ה'"אור העצמי"הוא בחינת 

במקומו, דבחינת אור העצמי פועל גילוי

העל. דעשר ספירות דאצילות, מעצמות

המאציל (עד רו. המעלות, שהוא בחינת

המידות שבעצמות אור א"ס שנגלות על ידי

הרצו0 הפשוט. ולכ0 נקרא הכתר "ממוצע").

וכח ואור זה 3 הוא עצמו 3 מתלבש במידות

דאצילות הנקרא ז"א ומש. מאיר במלכות

דאצילות המלובשת בבי"ע.

ואז נעשה בחינת צמצו. שיהיה מבחינת

גילוי ההעל. בחינת מאור לאור, ומהאור
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w v
עוד בעניי& זה 7

והוא הקדמה ליחודא9עילאה ותתאה
אנו רואי8 למטה בבחינת האור דווקא יותר בחינת פנימיות מאשר בחינתהנה, 

הגילוי וההעל8. כי הנה אנו רואי8 בבית המלא אוצרות חמודי8 וגנוזי8 9

כאשר אי5 האור בתוכו 9 אינ8 מתגלי8 כלל לעי5 הרואה. א; כשיכנס האור בתוכו

אז דייקא יתגלו כל האוצרות מהעלמ8. וא8 כ5 בחינת האור הוא הפועל בו גילוי

ההעל8.

 בי5 הגילוי הכלולממוצע, שהוא עניי% נוס=כורח; לומר, שיש באור עוד ועל 

"עצמותבהעל8 ובי5 הגילוי המתגלה לעי5 הרואה. ובחינה זאת היא בחינת 
.קז(שאינו בגדר מקו8 כלל)האור" 

יוב5 למעלה, בבחינת פרצו: פנימיות המלכות דאצילות 9 שהוא בחינתוהנמשל 

אותיות המחשבה (שבחינה זו מתגלית ג8 כ5 בבי"ע 9 כדוגמת המחשבה

המלובשת בדיבור 9 והרי זה כמו בחינת התגלות הגילוי לעי5 הרואה והפועל בחינת

.קח מהתכללותו בהעל8). שהוא בדר;>כלל בחינת כתר לנוקבאהתגלות הגילוי

מתהווה בחינת שפע, עד שנמש' למטה

בבחינת פירוד גמור.

כי הזיו מ0 האור אינו נופל רק בבחינת מקו.,קז

ואי' יפעול בבחינת הגילוי שאינו בגדר מקו.

כלל.

וכ0 הוא בחינת המידות דז"א דאצילות לגביקח

בחינת המידות דארי' (הוא ג. כ0 בחינת

גילוי ההעל., והפועל בחינת גילוי העל. זה

הוא על ידי אור אבא דאצילות).

וכ0 הוא עד רו. המעלות 3 מבחינת מידות

דא"ק לבחינת חכמה סתימאה הוא על ידי

עתיק וארי' 3 בחינת יוצר אור.

וכ0 הוא בחינת הגילוי דמידות דא"ק מבחינת

המידות שבעצמות אור א"ס שבבחינת יחיד
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יסוד זה יוב5 עני5 מה שפעמי8 בש8 הוי' נמשל לבחינת "שמשא עילאה" שהואועל 

בבחינת גילוי אור המגלה ההעל8. א; למעלה ג8 בחינה זאת 9 לגלות כל מיני

 העצמות (שזהו בחינת יכולתו לגלות כל מיני העל8, אלאזיוהעל8 9 אינו אלא רק 

.קטרק אעפ"כ אינו בגדר מקו8)

כל הנ"ל יוב5 בתוספת ביאור איכות ואמיתיות ביטול ההשתלשלות במקור8,וע0 

שיש בזה ג' בחינות: שפע, ואור, וגילוי ההעל8.

השפע בטל באור דייקא (כי הוא בחינת הארה הנמש; מ5 האור, להיותהנה, 

שבחינת האור פועל גילוי השפע); וכ5 האור בטל בגילוי וההעל8 (להיות

שגילוי ההעל8 פועל האור, ומקור האור הוא רק גילוי בעלמא מ5 ההעל8).

ממש (המתגלי. על ידי רצו0 הפשוט כו',

שהוא מה שעלה ברצונו להיטיב. והוא בחינת

"חפ= חסד" 3 בבחינת חסד שבעצמות, שהוא

הרצו0 להיות בבחינת טוב וגילוי אור).

כי יש הפרש בי0 משל אור השמש לנמשל: כיקט

במשל השמש יש מקו. שאי0 ש. מציאות

השמש (שהוא בחלל העול.). א. כ0 בחינת

המקו. הוא דבר נבדל מ0 השמש.

ומבואר למעלה דמקור בחינת התפשטות אור

השמש הוא מקו., ולזאת ההתפשטות הוא

בחינת יש ותוספת על העצ. (אלא רק

שאע"פ שההתפשטות הזאת נוספת על

העצ., אינה נוגעת לעצמות השמש 3 מצד

שאי0 מהות השמש נתפס בהתפשטות ולכ0

הארה בעלמא ממנו, שהוא בחינת הזיוזאת רק 

מ9 האור = ולכ9 האור העצמי אינו בגדר מקו%

.כלל)

אול. למעלה נאמר: "הנה מקו. איתי" 3 שג.

המקו. גופא בטל ונכלל בעצ..

כי ג. המקו. והזמ0 המה בטלי. ונכללי. בו,

וא. כ0 אי0 התפשטות הבריאה לחו= ממנו

כלל. ועל כ0 ג. ג. אחר הבריאה כל הנבראי.

בטלי. וכלולי. בו ממש, כמו קוד. הבריאה

(בלי שו. שינוי כלל).

וזהו אמיתת הפירוש ד"לא שניתי". וזהו כוונת

המקובלי% שקראו למקור היותר ראשו9

דהשתלשלות בש% "רצו9 העליו9".

 אינו בגדר מקו.למעלהכי ראשית גילוי הזיו 

שאינו מוכרח (דהיינו, אינו הכרחיכנ"ל. ולכ0 

ח"ו).
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 גילוי ההעל0שכללות ההשתלשלויות כול8, אינ8 אלא רק בחינתנמצא, 
. שהוא בחינת "ש8 כבוד מלכותו". שג8 זה נמש; על ידי אורדעצמות

.קיהמאור, שהוא הרצו5 להיטיב, שמתלבש ברצו5 למלו;

(שמואל א' ב') 9 שיש ב' דעות בהוי' (ושנמשכי8 מש8 הוי'אל דעות הוי' 

 בהוי' 9 מלמעלה למטה. דהיינו,דעת עליו%דווקא): (א) 

 9 אמיתת המקור לכל הנמצאי8יש האמיתי"שלמעלה הוא בחינת היש 9 שהוא "

(שהוא בחינת חפ= חסד הראשו5, אור הראשו5). ואילו למטה הוא האי5 9 שכל

הנבראי8 וכל ההשתלשלויות המה קמיה כלא וכאי5 חשוב (שהוא ביטול הנבראי8

 בהוי' 9 מלמטה למעלה. דהיינו, למטה הוא בחינתדעת תחתו%; (ב) קיאבמקור8)

היש 9 שהמה נראי8 ליש 9 ואילו למעלה הוא בחינת האי5, שהוא בחינת ההעל8

 (לבושהעל0 והסתרואינו מושג אצל8 כלל. שזהו התלבשות כח האלוקי 9 בבחינת 

) 9 עד שנראי8 התחתוני8 לבחינת "יש".קיבהמעלי8 והמסתיר

כידוע, דעל ידי המלוכה 3 שהוא בחינתקי

ביטול דע. ודבר נפרד דייקא 3 זהו בחינת

טוב וחסד שהוא ג. כ0 לזולתו הנפרד דייקא.

ותכלית אמיתיות הטוב הוא בחינת הביטול

ליחודודייקא, שעל ידי זה נעשה משכ0 

.העצמי יתבר.

וא. כ0, האמור לעיל, הוא בחינת ש. הוי'קיא

שהוא בחינת "דעת עליו0" 3 שהוא כללות

ההשתלשלות קמי כלא חשיב.

כמו המשל שמסתיר על אור הנמשל, עדקיב

שאינו נראה אלא רק אפס קצהו.

וכידוע, התיבה "אחד" בקריאת שמע מורה

על בחינת יחודא עילאה, ואילו התיבה "ועד"

מורה על בחינת תיבה "אחד" בחילופי אתוו0

(כפי שהוא בשער היחוד האמונה).

שבחילו; אותיות לא רק שהוא בחינת הסתר

והעל. כנ"ל, אלא שאמיתת עניי0 חילו;

מורה עוד עניי0 ולפיו לבוש המסתיר אינו

דבר נפרד מ0 המלובש בו, אלא הוא רק עצ.

אחד עימו (רק שנראה בבחינת לבוש

המסתיר). וזהו הפירוש במדרש בראשית

רבה (פכ"א) "כהדי0 קמצא דלבושי מיניה

וביה".

והנה, שורש הלבוש שהוא מיניה וביה 3 ועל

ידו מתייחדי. הלבוש והמלובש יחוד גמור 3

 (שעל זה מורהדיבור שבמחשבההוא בחינת 
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לגבי הנבראי8 ה8 נראי8 בבחינת יש, וכח האלוקי הוא בבחינת אי5 והעל8דהיינו, 

לגביה8 (שאינו מושג כלל). ולכאורה אינו מוב5 דא8 כ5 מה שנראי8

בבחינת "יש" 9 זהו דימיו5 ושקר גמור 9 ואי; (א) נחשבת לבחינת דעת תחתו5 בהוי',

שב' הדעות נמשכות מש8 הוי' דייקא; (ב) כא5 אמר "כי שמש ומג5 9 הוי' אלוקי8" 9

שבחינת מג5 הוא לבוש המתסיר שיהיו הנבראי8 נראי8 בבחינת "יש" הוא בחינת

אלקי8 דייקא; (ג) ועוד אי; יכול להיות מציאות הזה שיהיו נראי8 בבחינת יש

לעצמ8 (היפו; האמת, כיוו5 שה8 בטלי8 בביטול גמור).

באמת אע"פ שבחינת נראות היש של הנבראי8 הוא היפו; מ5 האמת 9 והואא. 

שקר גמור כנ"ל 9 מכל מקו8 כח הפועל והעושה בחינה זו שתהא ניראית ליש

). וא8 כ5, הוא בחינתקיג (המופלא ונעל8 משכל הנבראי8הוא כח האלוקי ממש

דעה גמורה.

בכוחו לפעול שני הפכי8 בנושא אחד. והיינו, להעלי8 אורו השופעולכ% 

בהשתלשלות מכל וכל, ואעפ"כ יהיה כל ההשתלשלות במציאות מהות דבר

(ב)העל0 האור; ונמצא שיש בזה שני הפכי8: (א) מצד ששופע בה0 בהעל0. מה, 

 (שהוא בחינת המאור). וגילוי המהות

גדלות האות ד' דתיבת "אחד" (ד' רבתי). ולכ0

צרי' להארי' בו דווקא.

ואי0 הכוונה שהוא שכל יותר עליו0 משכלקיג

הנבראי. ולכ0 הוא נעל. מה.. אלא הכוונה

היא שהוא מופלא לגמרי מבחינת חכמה

ואפילו מבחינת מקור היותר ראשו0 דחכמה

הנקרא "פלאות חכמה". (כי אינו מסוג וגדר

חכמה כלל, כמבואר בשער היחוד והאמונה,

דהאומר על הקב"ה שאי אפשר להשיגו, הוא

כהאומר על חכמה עמוקה שאי אפשר

למששה בידיי.. שכל השומע יצחק לו כו').
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זו הוא בחינת ש8 "אלקי8", ושורשו הוא בש8 "הוי' העצמי". וכמאמר:ובחינה 

"כי הוי' הוא האלקי8" 9 כולא חד. והנה כי כ5, מוב5 שב' הדעות נמשכי8

מהוי' ואלוקי8 המה חד ממש, כי שניה8 ה8 בחינת "הוי' העצמי" (שלמעלה מהוי'

.קידואלוקי8 דהשתלשלות)

וזהו כי "אל דעות הוי'" 3 שבחינת "אל" הואקיד

הכולל ב' הדעות הנמשכי. מהוי' העצמי.

ונמצא שבחינת "אל" הוא הגילוי דהוי'

שג% למטההעצמי בהשתלשלות (והיינו, 

 יושג דעה זו, אי' ששני הדעותבהשתלשלות

אחד).
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w v
אחור9באחור פני!9בפני!

 (הנקרא שווענדילמדרגות>הבלולי0"ידוע המשל מהבעל>ש8>טוב ז"ל מ"הנה, 

, אשר העומד למטה בסמו; לעמוד רואה ומביט למעלה. וכשיעלהקטוטרעפ)

למעלה יותר 9 מפני שצרי; לסבב את העמוד 9 הרי הוא נראה כמתרחק למטה, ואינו

רואה כלו8 למעלה. ואחר>כ; חוזר ונראה וחוזר ואינו נראה. ועל דר; זה כמה

.קטזפעמי8, כידוע

"אשר בואדמו"ר הזק5 נ"ע מוסי: בספר המאמרי8 (תקס"ה) על משל זה: וכ"ק 
מלובש הנמשל עמוק מאד, סודות התורה מה שמבאר רבי חיי0 ויטאל

חיי0 כולו, הלביש זה [הבעש"ט] במשל אחד".>בספר ע:

ע"פ מלכי. א' ו' ח': "ובלולי. יעלו עלקטו

התיכונה". וברש"י ש.: "ובלשו0 אשכנז

שווענדל שטיי"0, וש. המורגל שווינדל

שטי"ג. וראו ג. רש"י ביחזקאל מ"א ז'.

"הנה הבעל ש. טוב אמר משל ממעלותקטז

אחורנית, הנקרא בלשו0 אשכנז שוויענדל

טרע"פ, אשר כשעומד אצל העמוד רואה

למעלה (ר"ל שרואה הצורה שנחקק בראש

העמוד, על דר' משל). וכשנצר' לו ליל'

למעלה השניה 3 שהוא יותר גבוה ממעלה

הראשונה 3 אז יתקרב יותר אל הצורה אשר

בראש העמוד, צרי' מקוד. לסבב העמוד עד

שנראה כאילו מתרחק ומסתתר (כי כשמסבב

העמוד מאחוריו כדי שיבוא למעלה שניה

הרי בינתיי. הוא מאחורי העמוד ואז אינו

רואה כלו., הרי נראה כאילו מתרחק כו',

ובאמת אז הוא יותר קרוב. שהרי על ידי זה

יבוא למעלה שניה לראות בטוב יותר. 

וכ0 אחר כ' לעלות בכל המעלות ממעלה

למעלה צרי' מקוד. לסבב העמוד מאחוריו

ואז אינו רואה כו'. ובמלכי. א' סימ0 ו'

'ובלולי. יעלו' וע"ש בפרש"י שזהו עניי0

שווינדל טרע"פ וכמו כ0 בלשו0 אשכנז ש.

ורש"י קראו שוויענדל שטיי0).

כמו כ0 מבואר בע= חיי. בעליות המלכות

להיות פני. בפני. צרי' להיות מקוד. אחור

באחור".

115



אב&%הראשה

ורבי ישראל בע"ש זלה"ה אמרובאור התורה (להרב המגיד פרשת עקב, סקנ"ט): "
משל לזה: אחד הול. במסיבה שקורי% שווינדל טרעפ כשהוא למטה רואה את

. ובציוני8 ש8האור שלמעלה. ואחר כ. כשהול. להלאה והול. בצד אינו רואה"

מציי5 לספר פורת יוס: פרשת וירא בש8 הרב>המגיד נ"ע.
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w v
עשרה מאמרות ומקור! 7

ועניי& שכינתא עילאה ותתאה
מאמרותשיש  ב' בחינות במאמר, וממילא ג8 בעשרה>מאמרות: (א) ידוע, 

 9 שהוא כח העילוי דאור א"ס בעילוי אחר עילוי; (ב)סתומי0 במחשבה

 שזהו בחינת הירידה דאור א"ס למטה למטה עד אי5מאמרות גלויי0 בדיבור 3

תכלית.

ואילו הכולל8 יחד הוא כח המלוכה הנקרא "דבר הוי'". והוא בחינתמקור4 

האות ד' רבתי דתיבת "אחד" בקריאת>שמע 9 שהוא בחינת זכר 9 ומקור

דעשרה>המאמרות. ולכ5 יש באות ד' ב' קווי5, שהוא כח העילוי וכח הירידה (שהוא

בחינת אור; ורוחב). א; בכא5 כלול הארו; ברוחב, להיות כי בתיבת אחד לא נתגלה

עדיי5 כח הירידה של כל הנבראי8 (רק המה בבחינת ביטול עדיי5), ועל כ5 הוא באות

רבתי דווקא המורה על התכללות (כח הירידה בכח העילוי).

כשהוא בגילוי וה5 כשהוא בהעל0 בי5 בלתי מוגבל כללהוא כח כח העילוי 
(כמו גילוי עומק השכל הנגלה במקבל, הוא נגלה בו בדר; רוממות

והפלאה למעלה מבחינת כלי המוח. ונמצא שהוא בחינת בלתי מוגבל לגבי השכל

.קיזשלו)

כמבואר בעניי0 תיבת "בכל מאד'" 3 מאדקיז

של'. אע"פ שלגבי אחר אינו בבחינת מאד,

מכל מקו. הוא בחינת בלתי מוגבל ויכול

לעמוד ממנו על בחינת בלתי מוגבל האמיתי.

וזהו כמו שקוראי. חז"ל (מסכת יבמות פט"ז)

למי. שאינו רואה ד' רוחותיה. בש. "מי.

שאי0 לה. סו;".
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הוא כח בלתי מוגבל בהעל8, א; בגילוי הוא בא בבחינת גבולכח הירידה 

ומידה. כמו כל הנבראי8 הבאי8 במספר קצוב, ואעפ"כ

מתחדשי8 בבחינת חיות8 בכל עת ורגע, לאי5 שיעור. והיינו, מחמת כח הירידה 9

שהוא בלתי מוגבל באמת, ואעפ"כ כלול בו ג8 כ5 כח המגביל להגביל את עצמו

במידה ושיעור 9 נמצא, שעצמות מהות כח הירידה הוא בבחינת עצ8 המהות דאור

א"ס הכולל שני הגילויי8: למעלה מעלה בעילוי אחר עילוי לאי5>ק=, ולמטה בירידה

אחר ירידה עד אי5 תכלית.

וזהו בזוהר עניי5 שכינתא>עילאה ושכינתא>תתאה (זח"ג קמ"ג ע"ב), כישכינה 

. לכ5 מאיר בו מבחינתבלתי>מוגבל וגבול כאחדתיבת "שכינה" מבחינת 

העל8 עצמות המהות דאור א"ס 9 שנקרא בש8 "גדול" בעצ8 9 שהוא מקור הרצו5

הפשוט שבעצמותו. כי תיבת שכינה מורה על ב' בחינות:

הבחינה הראשונה שבשכינה מורה על בחינת דבר נבדלשכינתא עליאה 

מעצמיות השוכ5, ואילו השוכ5 הוא שורה בו בדר;

השראה בלבד. וזהו ד' רבתי 9 דיבור שבמחשבה 9 שהוא כח הירידה הכלול בכח

העילוי. שזה מה שבכוחו לירד בבחינת צמצו8 עד שיתהווה מציאות אור מ5 המאור,

ואחר כ; בחינת שפע נבדלת (נמצא שזהו בחינת אור בלבד, אבל מכל מקו8 הוא

כלול בעצמות המאור, שהוא בחינת גילוי ההעל8).

ועוד מורה שג8 גופא השראה זו איננה מעצמות השוכ5,שכינתא תתאה 

. וכח זה עצמו 9קיחאלא רק מבחינת גילוי אורו בלבד

שלא יתכ0 לומר על זה רק לשו0 שכינה 3קיח

ששוכ0 אצלו. א' אע"פ שהוא רק גילוי אורו,

מכל מקו. הוא מגלה כל עצמות המאור 3

ולכ0 נקרא "שוכ0" אצלו ממש.
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דשכינתא עילאה 9 נצטמצ8 בד' זעירא שהוא בחינת אור מ5 המאור הבא בבחינת

צמצו8 להיות בבחינת מקי: להשתלשלות (כמבואר בפסוק: "הודו על אר=

ושמי8").

עיקר היחוד, א; קיטד' רבתי הוא ביטול והתכללות כח הירידה בכח העילויאמנ0 
הוא כאשר נגלה כח הירידה בבחינת צמצו8 הגבול (שהוא בחינת ד' זעירא).

ובזה נגלה כח הבלתי מוגבל 9 שהוא עניי5 התחדשות החיות דמעשה>בראשית. וזה

מורה על אמיתת היחוד דב' הדעות הנ"ל מצד העצמות ממש (שהוא בחינת ש8 הוי'

שבעצמות ממש, שהוא התעוררות בהעל8 עצמות להיות רצו5 להיטיב. והוא סו:

.קכמעשה עלה במחשבה תחילה, וכמאמר המדרש (ב"ר פ"ח) 'במי נמל;' כו')

דהנה, בחינת "אל" הכולל ב' הדעות 3 שהואקיט

בחינת הדיבור שבמחשבה המייחד ומחבר ב'

הדעות כאחד 3 פירוש, שיושג למטה

בהשתלשלות אי' ששתי הדעות ה. אחד

ממש. א' יחוד וחיבור זה דב' הדעות המה רק

למעלה ולא למטה בנבראי. (דד' רבתי הוא

ביטול והתכללות כח הירידה בכח העילוי).

וע. זה יתפרש עני0 הפסוק: "כי אל דעותקכ

הוי'" 3 שבחינת ב' דעות הוא ב' דעות דדעת

עליו0 ודעת תחתו0. ומתחילה מתייחדי.

בבחינת דיבור שבמחשבה (שהוא בחינת ד'

רבתי הכולל ג. כ0 ב' מיני גילויי.: כח

העילוי וכח הירידה). וזהו בחינת "אל".

ואחר כ' מתייחדי. למטה בבחינת ד' זעירא

3 שזהו בחינת הגבול דמעשה בראשית

המתחדשי. בלי גבול, ומתייחדי. כח הגבול

ע. בלתי מוגבל כאחד 3 למטה דייקא. וזהו

מורה על אמיתת העצמות 3 וזהו בחינת הוי'

הנאמר אחר תיבת הדעות.
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w v
התלבשות ומעבר

כשנמשכת המשכה מכח עליו5 לכח שלמטה ממנו הוא על ידי בחינההנה 

 א8 שנמש; על ידי הממוצע רקהאחת 3ממוצעת, ויש בזה שני אופני8: 

 שמתלבש בו ממש תחילה הכח>העליו5, ואחר כ;השנית 3 לבד; או דר.>מעבר

.קכאממנו נמש; לכח שלמטה ממנו, כמו שהוא לאחר התלבשות

בדר; מעביר מתייחס השפע אל המקור 9המשכה בדר8 מעביר 

שמש8 נמש; 9 ולא לבחינת הממוצע אשר הוא

. דהיינו, שאז יש בחינת גילוי מהמקור ממש 9 כמו שהוא 9 בלי מסכי8קכבהדר; מעבר

 דווקא, ולא מהות הדר;מהות המקור. פירוש, שאז אנו תופסי8 את קכגוצמצומי8

 מבחינת עצמותו (לעשות מיד, והריהו כאילובטל בתכליתהמעביר, מחמת שהוא 

וכפי שיבואר הוא בחסידות כמשלקכא

. או יותר בדקות,אברי% לכלי%ההפרש בי0 

. דכלי. מקבלי.כלי8%פשוטי% לבי0 כלי%בי0 

לתוכ. לפי ערכ. ולפי תכונת., ואילו בכלי.

פשוטי. 3 כגרז0 וכסכי0 או ככס; ביד עבד כו'

. ולכ0 קוראלחו35 הוא רק מעביר לפעולה 

הרב הריקאנטי הספירות, דה0 רק "כגרז0 ביד

החוצב בו".

כמו על דר' משל, חסד דבריאה 3קכב

כשמחייה העול. הזה על ידי מעבר חסד

דיצירה ועשיה, מתייחס ההשפעה על ש.

החסד דבריאה ממש. דהיינו, שאז יש בחינת

גילוי מהחסד דבריאה ממש 3 כמו שהוא 3

בלי מסכי. וצמצומי. (מה שאי0 כ0, כשהוא

 בחסד דיצירה ועשיה).התלבשותעל ידי 

כמו על דר' משל גילוי השכל על ידי כתיבתקכג

היד, שאנו תופסי. על ידי הכתיבה את מהות

השכל, ולא את מהות היד דווקא. הג. שלולא

היד הכותבת לא היה יכול השכל להתלבש

בדיו על הספר, מכל מקו. אי0 נקרא הכתיבה

על ש. האצבע כי הוא בטל בתכלית, אלא על

ש. שכל האד.. מה שאי0 כ0 כשהוא בבחינת

התלבשות חסד דיצירה ועשיה, שאי0 הגילוי

למטה אלא רק מבחינת חסד דיצירה או עשיה

דווקא.
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העליו5 בעצמו עושה). ואז נקראת ההמשכה על ש8 המדרגה העליונה דווקא (שרק

עבר דר; מעבר בתחתו5). הנה כשהמדרגה העליונה נמש; רק דר; מעביר המדרגה

. קכדהתחתונה, האור אינו משתנה ממהות המדרגה העליונה

א: שאור המדרגה העליונה 9 כשנמש; בדר; מעביר המדרגה התחתונה 9והנה, 

לא נשתנה בעצ8 מהותו, מכל מקו8 אי אפשר שיומש; למקו8 שהאור

.קכההנמש; א8 לא בדר; מעביר המדרגה הממוצעת

התלבשות הוא כשהמדרגה העליונההמשכה בדר8 התלבשות 

מתלבשת במדרגה התחתונה, הריהי

 למהות אור>התחתו5. ואז ג8 נקרא השפע על ש8 המדרגה התחתונהמשתנה

. רוצה לומר, בבחינת התלבשות אי5 נרגש המקור, מחמת המסכי8קכודווקא

והצמצומי8 שנפעלו באור. דהיינו, שכבר נתעל8 המקור בהעל8 והסתר גמור על ידי

וכמו השפעת השכל שעובר דר'קכד

המידות דז"א, להיות השפעת שכל בדיבור.

ומכל מקו. נקרא ההשפעה על ש. השכל,

מחמת שמהות השכל נשפע בדיבור. וכמו כ0

שכל שעובר דר' היד והאצבעות וכיוצ"ב.

כמו כ0 יוב0 למעלה, דכל דר' מעביר 3 מכיוו0

שאי0 האור משתנה ממהותו, נקרא על ש.

המדרגה העליונה.

והעניי0 הוא כמו על דר' משל, בהשכלקכה

שעובר דר' האצבעות או הקולמוס, א;

שאינו מתעכב בה. ואינו משתנה האור, מכל

מקו. בלתי העברה זו אי אפשר שיבוא

באותיות הכתב. מכל מקו. אי0 נקרא הכתיבה

על ש. האצבע כי הוא בטל בתכלית. כמו כ0

יוב0 למעלה, דבכדי שיומש' אור העליו0

במדרגה התחתונה, צרי' לעבור על ידי

המדרגה הממוצעת (עולמות בי"ע) בכדי

שיתלבש בתחתו0. א' ההשפעה עצמה

נקראת על ש. מקורה.

כמו אור הלבנה, שכל אורה הוא מה שמקבלתקכו

מהשמש, ומכל מקו. אינה דומה לאור

השמש כלל. ואדרבה, נקראת אור הלבנה

דווקא. והוא מפני שאור השמש "מתלבש"

בלבנה, ונשתנה למהותה.
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. ואז ממילא אי5 תופסי8 מהות המקור דווקא, אלא מהות הלבושקכזהתלבשות זו

. ואז ונקרא ההמשכה על ש8 המדרגהקכחדווקא, מחמת שאי5 הוא בטל למקורו

והיינו, כי התלבשות הוא כשהאור הנתפס בוקכז

מתלבש ומתגלה בתו' הכלי. שכל עיקר

 להאירההיה בשביל הכלי זוהמשכתו 

ולהחיותה במילואה, לפי ער' הכלי תכונתה

ומזיגתה. שאז האור בגילוי בהכלי שלו ונרגש

בתו' הכלי. שהכלי מרגישו ומשיגו שבא

בש. בקירוב הער' (וכעניי0 מהתעבות האור

נעשה כלי 3 וגשמיות שברוחניות האור

מתאחד ע. רוחניות שבגשמיות. תו'

ופנימיות דהכלי).

על כ0 נתפס ומתלבש בכלי לפי ערכו, וג.

הכלי תופס מקו. לגבי האור 3 שהרי גילוי

האור לפי ער' הכלי (וזה ונקרא קצת ער',

שתופס מקו. לגביה ונתפס בו).

מה שאי0 כ0 בדבר שאי0 ערו' כלל, הרי אי0

תופס מקו. לגביו וממילא אינו בערכו להיות

נתפס מהותו בתוכו על פי מידתו וערכו.

[וג. שתלוי גילוי האור במיעוט או בריבוי

חיצוניות. או פנימיות. בהזדככות הכלי.

שבהזדככות הכלי יותר 3 יאיר בה האור יותר

כו' (כמו כלי המוח לגילוי אור השכל, וכלי

העי0 לכח הראיה או על ידי שינה). והרי יש

בזה מעלה בעניי0 הגילוי והתלבשות וממילא

ג. בעניי0 ביטול הכלי, שתלוי מצד גילוי

האור שגור. ביטול הכלי לגבי האור (מעניי0

המוציא חי על גבי המיטה 3 פטור ג. על

שמצד ביטולהמיטה, שמיטה טפילה לו). 

הכלי לגבי האור, ג% הוא אי9 נחשב ליש

. והוא מה שפועל הנפש בגו;וכאילו אינו

האד., שמרומ. אותו ממדרגת דומ. למדרגת

חי (מחייה הדומ.) וא; למדרגת מדבר (כי

הכלי מוכשר למדרגת מדבר). הרי דווקא

גילוי האור (בהתלבשות), פועל ביטול הכלי

להאור והתאחדות בו. ועל כ0 השפעה

והמשכה ממנה ולמטה יתכנה על שמה. וזהו

 שנזכר, שהוא עניי0 שינויהעכבה"עניי0 "

המהות בהאור ובהשפע שבה ובתוכה, ואז

אחר כ' היא במהותה כמו שהיא נעשה מקור

לשלמטה הימנה.

וכמו על דר' משל התלבשות השכלקכח

במדות, כגו0: שאוהב חבירו מחמת איזה טע.

ומדבר עמו דיבורי אהבה, הרי אהבה מלבשת

השכל ומכסה עליו 3 ומהאהבה דווקא נמש'

הדיבור ולא שיי' לייחסו להשכל. הרי א;

שהאהבה קרובה לשכל יותר ויותר מאצבע

הגשמי מכל מקו. כיו0 שאהבה מלבשת

השכל נקרא ההשפעה לדיבור על ש. האהבה

ולא על ש. השכל, ונהפו' הוא בכתיבת

האצבע. ויש לצייר ג. כ0 המשכות השכל

בדיבור בדר' מעבר על ידי המדות הוא
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. קכטהתחתונה (שבו נתלבש) דווקא

כשמדבר דבר שכל שאז נקרא ההשפעה על

ש. השכל הג. שמכל מקו. הוא על ידי

מעבר המדות שהרי המדות ה0 סיבה לדיבור

ומקור לדיבור שאי אפשר לדבר אלא א. כ0

יש לו אהבה ורצו0 לדבר כו' אלא שאז המדות

ה. רק דר' מעבר כמו האצבע כו' מה שאי0 כ0

כשמדבר דיבורי אהבה רק שהשכל מלובש

בהאהבה אז נהפו' הוא. ועל פי זה יוב0

המשכיל העני0 הנ"ל דלפעמי. מקבלת

המלכות המוחי0 מאו"א ע"י התלבשות תחלה

בז"א או לפעמי. דר' מעביר. וע' בסידור

ע"פ והי' מדי חדש בחדשו יעו"ש בהביאור

בעניו בחי' ר"ח כו'.

דהיינו, כשנמש' מעליו0 לתחתו0 דר'קכט

התלבשות יתעכב ש., ואז יתכנה השפע על

ש. המקו. שנתלבש בו וממנה הוא

הנמש'למטה הימנו (ולא על ש. העליו0). מה

שאי0 כ0 דר' מעבר 3 אי0 מתעכב ואי0 נקראת

ההשפעה ממנו על שמו, כי א. על העליו0

(כי הוא היה רק מעביר).

שבמעביר אי0 נקרא לבוש (התלבשות השגה)

אלא מעביר 3 שהוא בטל מבחינת עצמותו

לעשות מיד מה שעולה בשכלו (לשו0 מיד).

ובעניי0 כח הרצו0 שהוא מקי; על כל

האיברי. ומושל בה. בהשראתו בה.

בהעל., ואינו כאור פנימי הגלוי הבא בדר'

השתלשלות והדרגה דעילה ועלול (כמו

משכל למידות כו'). שמה שבא בגילוי ובסדר

והדרגה הוא עניי0 שינוי המהות, על כ0 יש

שיהוי ועיכוב. כמו ש"לפי שכלו יהולל איש"

3 להתפעל במידותיו, שיש בזה שיהוי

ועיכוב שיתשנה ממהות מוחי0 למהות

מידות. מה שאי0 כ0 השראת הרצו0 שהוא

ישנו בהעל. בכל האברי. בשווה, ואינו

בדר' גילוי והמשכה. על כ0 תכ; ומיד

כשעולה ברצונו שבמוחו ג. לנענע רגלו תכ;

ומיד ינוע בלי שו. שהיה ועיכוב. וא;

למשול בה. היפו' טבע. כמו להשיט. בנהר

או להושיט ידו לאש בוער. והוא המקי;

דרצו0 דבחינת מדבר ששולט על טבע חיות

דחי כו'. והרי הוא ממש כאילו השכל בעצמו

כותב העני0, שהרי אי0 לאצבע השגה כי א.

שכל חלקיו נשמעי. בכל תנועות שירצה

השכל.

דביטול בחינת מרכבה ומעביר שאי0 בו

התלבשות דהשגה, יש בו עני0 הביטול מכל

יותר. כיו0 שאינו תופס מקו. וער' כלל

להיות העליו0 נתפס בו ויתפס מקו. שיתגלה

בו לפי ער'. כיוו0 שאי0 מתלבש ומתגלה בו

כלל ורק הוא דר' מעביר בו ועל ידו (רק

לעניי0 שינוי מהות דפעולה, כמו שכח

התנועה יפעול חתיכה לחתו' הוא על ידי
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ג8 תבי5 כלל יסוד בע= חיי8 (למשל בשער ל"ד פ"ב אות ה' 9 "צרי; שתבי5ובזה 

בעניי5 מה שאנו אומרי8 כי המלכות לפעמי8 יונקת מת"ת ולפעמי8 מבינה" 9

דהיינו, מה שנתבאר שפעמי8 מקבלת המוחי5 מז"א ופעמי8 מקבלת מאמא עילאה

שלא על ידו) 9 אי; נתייחס קבלתה לשו8 אחד מהמדרגות, אחר שידענו היות כל

מיני שפע בא מכתר (דהיינו, משו8 שכל המשכת מוחי5 הוא עניי5 גילוי אור>חדש,

וכל אור>חדש הוא המשכה חדשה מא"ס ב"ה, והיינו על ידי אמצעות הכתר,

כנודע). 

הוא, כי כאשר לא תועיל אותה ספירה אלא רק למעבר, יתכנה השפע עלוהעניי% 

הכתר דווקא; וכאשר יתעכב ש8 בבינה או בת"ת וכיוצ"ב (בספירה),

. קליקרא קבלתה על ידי אותו המקו8 אשר נתעכב ש8

הסכי0 וגרז0 כו' שעל ידי זה ישונה הפעולה

כשיוצאת לחו= כו'. אבל בהאור עצמו לא

שיי' שינוי מהות, כי א. הכלי מקבל בתוכו

ככוס וכהאי גוונא שהאור שבתוכו לפי ער'

ומידת הכלי, והכלי מגביל למה שבתוכה

הגבלה רוחנית לאור רוחני וגשמי למילוי

גשמי.

בחינת התלבשות הוא בהיפ' זה 3 שכשנמש'קל

ההשפעה ע"י התלבשות תחלה באיזו ספירה

וממנה נמש' אחר כ' למטה, אזי אי0 שיי'

לומר שההשפעה זו שלמטה יקרא על ש.

המקור ולא על ש. הלבוש שהרי עני0

ההתלבשות הוא שנעשית ספירה זו כמו

לבוש שהנה הלבוש מסתיר ומכסה החיות

והגו; עד שאי0 נראה לעי0 כי א. הלבוש, וכ'

הספירה מקבלת בתוכיותה ההשפעה

שלמעלה ומשגת ותופסת אותה והיה עמה

לאחדי. וזהו מ"ש בע"ח וכאשר יתעכב ש.

כו'.
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w v
התלבשות והשראה

מכיוו5 שהוא בחינת קירוב>הער; ובאור>פנימי בכלי דווקא 9התלבשות 

שמאיר בגילוי ממש, בבחינת ידיעת>המהות 9 הרי שיי; ממילא

.התפעלות, וממילא שיי; בו ג8 קלאתפיסא בכלי0 ואותיותבחינת 

עניי5 השראה הוא בחינת גילוי הארה ממש, א; שאינו בא בהתלבשותהשראה 

, ולא בחינת קירוב>הער;קלבבפנימיות, אלא רק על דר;>מקי: וסובב

. ובסגנו5 אחר, שבא בבחינת אור פנימי רק בהעל8 שאי5 המהותקלגבאור>פנימי בכלי

שהוא רק ידיעת>המציאות א. אינו מושגמושג [אינו בא בבחינת מזיגה]. כלומר, 

ובחינה פנימית, שנתפסת ונקלטתקלא

בהרגשת הנפש. וכמבואר בהמש' תער"ב:

"דעני0 ההתלבשות הוא שמאיר בגילוי ממש,

וכמו התלבשות אורות בכלי. הוא שהאור

מאיר בגילוי ממש בהכלי, והיינו שבהכלי

מושג האור כו' וכמ"ש בסש"ב פמ"ח".

כאמור במדרגת סובב, אי0 פירוש מקי;קלב

וסובב שאיננו בבחינת פנימיות כלל, אלא רק

פירושו 3 כמבואר בכמה דרושי. 3 שהארתו

אינו בגילוי בכלי, שהוא רק בבחינת פנימיות

בהעל. ובהסתר, בלי שו. התפשטות. וזה

נקרא בחינת אמיתיות עניי0 מקי;.

וכביאור כ"ק אדמו"ר האמצעי בתורת>חיי.:קלג

"א' בשמירה זו מהקרירות אי0 השראת אור

המקי; בבחי' גילוי בכח הפועל בנפעל כו',

שהרי אינו אלא סובל הקרירות בו ומחמת זה

לא יכנס בגו; וכמ"ש במ"א, וזהו דבר גשמי

ואי0 לו ערו' לאור המקי; של הנפש כו'. אבל

ישרה בו אור המקי; בבחי' השראה ודירה

לבד כאד. הדר בבית שהבית עכ"פ מכסהו

אע"פ שאי0 ערו' לבית הגשמי ע. האד.

כו'".

ואילו כ"ק אדמו"ר הצמח>צדק באור>התורה,

פרשת דברי. כתב לבאר: "וביאור לשו0

שלישי היינו כי הוי' משה הוא בחי' משפיע

ומקבל ובכל מקו. שיש משפיע ומקבל יש

ג"כ השראה מלמעלה משני הבחי' כמ"ש זכר

ונקבה ברא. ויבר' אות. כו', וכמו החופה

המקפת על חת0 וכלה שהיא בחי' סובב

ומקי; לשניה.".
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, וממילא בחינת השראה אינו בבחינת תפיסא, וממילא אינו בבחינתקלדהמהות

. כי השראה הוא בדבר נבדל דייקא [שנקרא בש8 אור וחיות, וכמוקלההתפעלות

הנשמה שמחייה את הגו:; שפע השפעה 9 בגילוי, שנקרא אור פנימי; ושפע בדר;

השראה שנקרא אור מקי:].

כי בסטרא דקדושא 9 שחפ= בה ה' 9 נקרא על כל פני8 השראת רצו5 העליו5ודע, 

.קלועליה8, שהוא בחינת גילוי המקי: לעלמי5, שנקרא סובב כל עלמי5, כידוע

[וכביאור כ"ק אדמו"ר הרש"ב בהמש'קלד

תער"ב: "הכוונה בזה שאינו בבחי' גילוי היינו

שאינו מתגלה ממש להיות מושג ממש כו',

וכמ"ש בסש"ב פל"ה בעני0 השראת השכינה

דכאשר בטל במציאות אז הוא ששורה

ומתגלה בו ה' אחד כו', הרי דהשראה הוא ג"כ

התגלות רק שאינו בהתגלות ממש בבחי'

גילוי המהות כו', דמש"א ששורה ומתגלה ה'

אי9 הכוונה שמתגלה בה% מהות הדבראחד 

 כו' (שהרי ג. ע"י המצות ההמשכה היאממש

בבחי' מקי; כו' ועמ"ש בפמ"ו), כ"א מה

שיודעי. ומרגישי. את היחוד דה' אחד כו',

שכ"ה ג. בנשמות הגבוהי. השייכי. ליחוד

זה היינו שיודעי. ומשיגי. ונרגש בנפש.

 ומ"מ א"ז גילוי מהות העני9עני0 ה' אחד כו',

כו' (ובד"כ צריכי. לחלק בזה בי0 ראיית העי0

לראיית עי0 השכל כו', דהנה התגלות עצ.

 3 וכמובראיית העי9מהות הדבר ממש הוא 

שיהי' לעתיד דכתי' ונגלה כבוד ה' וראו כל

 דבעי0ראיית עי9 השכלבשר כו' 3 משא"כ ב

השכל דבלבא אתחזי כולא כו', הג. שזהו

מדריגה גבוהה ונעלה מאד א"ז ראיית עצ.

המהות ממש כו', ולכ0 יש חילוקי מדרי'

במדרי' הראי' שזהו מפני שא"ז עצ. המהות

ממש כו' וכמ"ש במ"א, ולע"ל שיהי' בחי'

ראיית העי0 וכמ"ש כי עי0 בעי0 יראו כו'

כתיב כי כול. ידעו אותי בלי התחלקות

מדרי' כו', וי"ל דלעתיד יהי' באמת בבחי'

התלבשות ממש דהיינו שעצ. המהות יהי'

בבחי' גילוי ממש בבחי' השגת המהות כו')].

ועיי0 בעניי0 התפילה ממטה למעלהקלה

שנקרא שפיכת הנפש בחינת השראה; או

בעניי0 הגלגול נפש האד. בבהמה, נקרא

לשו0 השראה דווקא.

וזה לשונו של רבינו הקדוש באגרת>הקודשקלו

(פרק כ"ג): "ההפרש שבי0 השראה לקביעות

 הואקביעת שכרשכר מוב0 למביני מדע. כי 

שמאיר ה' לנפש תדרשנו באור תורתו שהוא

מעטה לבושו ממש ולכ0 נקראת התורה אור

שנאמר עוטה אור כשלמה והנפש היא בעלת
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. א;[ועל כ5 איתא בפרי ע= חיי8 ש"המקי: מסמא עיני החיצוניי8", דהיינו שלא יהיה לה8 יניקה]

בתורה ומצוות הוא בחינת התלבשות ממש 9 שה8 ה8 בחינת רצו5 העליו5 ב"ה 9

 בדברי8ונתלבשהועל זה אמר בספר התניא "התורה נסעה וירדה" מלמעלה למטה 

הגשמיי8, ונותר האור בה8 כפי שהוא במקורו למעלה. ולכ5 בשעת מעשה בתורה

, מחמת שנעשה על יד8 רצונוקלזומצוות שורה עלינו בחינת רצו5 העליו5 ב"ה בתוק:

גבול ותכלית בכל כחותיה לכ0 ג. אור ה'

המאיר בה הוא גבולי מצומצ. ומתלבש

בתוכה וע"כ יתפעל לב מבקשי ה' בשעת

התפלה וכיוצא בה כי בו ישמח לב. ויגיל א;

גילת ורנ0 ותתענג נפש. בנוע. ה' [נ"א על ה']

ואורו בהגלותו ממעטה לבושו שהיא התורה

ויצא כברק חצו וזו היא קביעת שכר התורה

הקבועה תמיד בנפש עמלה בה. 

 היא הארה עצומה מאור ה'ההשראהאבל 

המאיר בה בלי גבול ותכלית ואינו יכול

להתלבש בנפש גבולית כ"א מקי; עליה

מלמעלה מראשה ועד רגלה כמו שאמרו חז"ל

אכל בי עשרה שכינתא שריא כלומר עליה.

מלמעלה כמ"ש ויהי נוע. ה' עלינו ומעשה

ידינו כוננה עלינו כלומר כי נוע. ה' אשר

הופיע במעשה ידינו בעסק התורה והמצות

דאורייתא וקוב"ה כולא חד יתכונ0 וישרה

עלינו מלמעלה להיותו בלי גבול ותכלית

ואינו מתלבש בנפשנו ושכלנו וע"כ אי0 אנו

משיגי. בשכלנו הנעימות והעריבות מנוע.

ה' וזיו השכינה בלי גבול ותכלית אשר

מתכונ0 ושורה עלינו במעשה ידינו בתורה

ומצות ברבי. דוקא. וע"ז ארז"ל שכר מצוה

בהאי עלמא ליכא כי אי אפשר לעול.

להשיגו כי א. בהתפשטות הנפש מהגו; וא;

ג. זאת על דר' החסד כמ"ש ול' ה' חסד כי

אתה תשל. לאיש כמעשהו וכמו שארז"ל

שהקב"ה נות0 כח בצדיקי. כו'. משא"כ

במלאכי. כמו ששמעתי מרבותי כי אילו

נמצא מלא' אחד עומד במעמד עשרה

מישראל ביחד א; שאינ. מדברי. בדברי

תורה תפול עליו אימתה ופחד בלי גבול

ותכלית משכינתא דשריא עלייהו עד שהיה

מתבטל ממציאותו לגמרי".

וביאר כ"ק רבינו>הזק0 בתורה>אור, פרשתקלז

משפטי.: "ועכשיו השראה זו רק בנשמות

 שלה. מפני שבא נחש עלולא בגופי%ישראל 

חוה והטיל זוהמא. וא; שבמת0 תורה פסקה

זוהמת0. א' ע"י חטא העגל ושאר העונות

חזרה הזוהמא בהגופי. שלה.. שהגו; נק'

משכא דחויא. אבל לא בנשמת. כי חלק ה'

ממש עמו, וכנודע שהנשמה אי0 צרי' תקו0

לעצמה. אבל לעתיד שיזדככו ג. הגופי.

וכמ"ש ועצמותי' יחלי= וכתיב ואת רוח

127



אבני שוה!

אב&%הראשה

יתבר;. וזהו המעלה במרכבה, שנושא את הרוכב למעלה אל מקו8 שהרוכב עצמו

לא היה יכול להגיע ש8. אבל, להבדיל, בסטרא אחרא אי5 שורה אפילו בבחינת מקי:

והשארה כלל, כי ה8 הפ; פנימיות רצונו.

 ועל>ידי>זה דייקא הואצמצו0 ומיעוטבהתלבשות האור הוא בבחינת והנה 

בהתגלות (דזה שיהיה האור בגילוי בהכלי הוא ע"י שהוא לפי ער; הכלי,

שבהכרח שיהיה בזה בחינת מיעוט, ובכללות הוא בחינת הארה לבד). מה שאי5 כ5

, ובזה יתרו5 גדולמהות האור כמו שהואהאור שבבחינת השראה הוא בחינת 

.קלחבהשראה לגבי התלבשות

הטומאה אעביר כו'. אז כתיב ונגלה כבוד

הוי"ה וראו כל בשר כי יזדכ' החומר עד

שיהי' בחי' גילוי אלקות ג. בגופי. [3בהרגש

בגילוי ובהתפעלות שלמה] משא"כ עכשיו

אי0 הגלוי רק בנשמות בלבד [3ולא יכול

להרגיש התענוג ולהתפעל בהרגש בגו;]".

ג. בהתלבשות יש אופ0 התלבשותקלח

שהוא בבחינת העל. לגמרי כמו עני0 הגלות

(וכמ"ש באגה"ק סי' כ"ה ד"ה להבי0 אמ"ב

צוואת הריב"ש ז"ל), שזהו לא רק שהאור

 שמעלי.שיש דבר המעלי%מתעל. כ"א 

ומסתיר עליו כו', וכמ"ש במ"א בעני0

ההתלבשות שיש שהמלובש שולט וזהו

במדריגת הקדושה שהמלובש הוא בהתגלות

כו', ויש שהמלביש שולט כו'. 

[וב' מיני התלבשות אלו יש בהתלבשות

הנה"א בהנה"ב. דכאשר הנה"א הוא בהתגלות

ה"ה מושל ושולט על הנה"ב וכל ההנהגה הוא

ע"י הנה"א כו', וכאשר הנה"ב הוא בהתגברות

ה"ה מושל ושולט על הנה"א שג. הנה"א

נמש' אחריו. וכידוע בעני0 סרכות הריאה

שהריאה נסרכת ונדבקת דהיינו שהארת נה"א

נמש' ונדבק אחר הנה"ב כו'. ובהשראה לא

יש עני0 כזה כו'. וזהו ג"כ מצד ההפרש הנ"ל

דלהיות שהתלבשות הוא בהאור שהוא בחי'

הארה לבד ושבא בבחי' מיעוט כו', ע"כ

במדרי' תחתונות יכול להיות התלבשות כנ"ל.

וכמו עני0 סרכות הריאה הרי שיי' רק

בנשמות נמוכות שה0 בבחי' גסות הרוח

שהרוחני' שלה. הוא בבחי' גסות כו' וכמ"ש

בלק"ת ד"ה להבי0 עני0 מי אל כמו'. וכמו"כ

למע' התלבשות הנ"ל שיי' בההארה הבאה

בבחי' מיעוט וצמצו. ביותר במדריגת

התחתונות כו', והשראה להיות שזהו בעצ.
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בחינת השראה עניינו בתורת>החסידות להורות על קירוב דווקא.ובכללות 

דהיינו, להורות ההפ; מבחינה שמתגאה ומסתלק מה8. על דר;: "ועשו

לי משכ5 ושכנתי בתוכ8" ו"אי5 הקב"ה שורה אלא על דבר שבטל אצלו יתבר;" 9

 דווקא, כלומר הפ; בחינת הגיאות, על דר;הביטול וההכנעהורק שזהו על ידי 

שמתרומ8 עליה8 ומסלק שלא יהא יניקה יתירה.

הוא שאע"פ שנתפס באיזה כלי, אינו אלא רק בדר; השראה ומקי:, ולאוהעניי% 

בדר; תפיסה והלבשה. ולכ5 יכול אותו האור והזיו להיות נתפס בכלי אחר

מכל מקו0 הוא בטלג8 כ5. ועל כורח; לומר, שאע"פ שמתגלה במציאות דבר מה, 
.קלט ולכ5 הוא בלתי נתפס אפילו בעת תפיסתוונכלל במקורו,

האור כמו שהוא ע"כ אינו שיי' בזה

התלבשות באופ0 הנ"ל)). רק שהשראה הוא

שיכול להיות שאינו מאיר בגילוי כו' כנ"ל].

א' בחינת השפעת עילה ועלול, אע"פקלט

שבטל ונכלל במקורו קוד. התגלותו מ0

העילה שלו, מכל מקו. אינו אי0 ואפס ממש.

כי ג. ש. הוא בבחינת מציאות דבר מה. ולכ0,

אחר שנתגלה מהעילה שלו 3 אע"פ שכח

העילה שופע בו 3 מכל מקו. הוא בחינת יש

לעצמו (כמוב0 ממשל השכל והמידות). ולכ0

ביטול עלול בעילתו אינו נקרא בש.

"ביטול", אלא רק בש. דבקות והתקשרות

אהבה. אבל ביטול האור במאור הוא כבר

בחינת ביטול ממש.
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w v
סדר השתלשלות, התלבשות והשראה

בספרי8 הקדושי8 ג' אופני סדרי המדרגות הנמצאי8 בבחינת אור האלוקותאיתא 

בעולמות: השתלשלות, התלבשות, השראה.

הוא כמו שלשלת טבעות אחוזות זו בזו, כאשר עליונוסדר השתלשלות 

של הטבעת התחתונה הוא אחוז בתחתיתו של טבעת

עליונה ממנו. והעליו5 אחוז כ5 בתחתו5 של העליו5 שעל גביו, וכ5 על זה הדר;, וכמו

שכתוב: "ומקבלי5 זה מזה". ומהות עניינו של הסדר הזה הוא קיומו של בחינה

 בייחוד ב' בחינות (של עליו5 ותחתו5), הכוללת 9 כאחד 9 מדרגה"ממוצעת"

התחתונה שבעליו5 (חיצוניות העליו5) ומדרגה העליונה שבתחתו5 (פנימיות

.קמהתחתו5)

בסדר זה, מדרגת העליו5 הוא מציאות לעצמו ואילו ג8 מדרגת התחתו5 הואוהנה 

מציאות לעצמו, אלא רק שהוא נמצא אחר מציאות העליו5 ואחוז בו. דהיינו,

. ועוד זאת,קמאשעל ידי העליו5 דווקא התהווה ונתגלה התחתו5 מ5 ההעדר והאפיסה

למשל, הדומ. שמתאחד ע. הצומח כגו0 עלקמ

ידי האלמוגי., והצומח ע. החי על ידי אדני

השדה, וכ0 על זה הדר'. וכ0 בעולמות 3

כידוע, שמלכות שבעול. העליו0 נעשה

בחינת כתר לעול. התחתו0 הימנו.

כמו הדומ. המסודר אחר הצומח, והריקמא

אינו דומה לצומח ואי0 שיי' לומר שהדומ.

יצא מ0 הצומח מההעל. לגילוי. לפי שאי0

הדומ. 3 כמו שהוא דומ. לכשעצמו 3 נמצא

בצומח כלל (אפילו לא בהעל., אלא הוא

נמצא מאי0 ליש). וכ0 על זה הדר' הצומח

עצמו 3 שנמצא מאי0 ליש 3 והכל בדבר ה'

יתבר' ורוח פיו (בחינת עשרה מאמרות).

אלא רק שמציאות הדומ. 3 מאי0 ליש 3 בא

ונתגלה אחר התהוות הצומח. וכ0 על זה

הדר', הצומח אחר החי וכו' כל בחינה
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שכול8, עשיית8 נעשה כול8 כאחד, רק שמציאות8 בשלשלת בא התחתו5 אחר

.קמבהעליו5 ודבוק בו

הוא מה שנמצא בספרי8 הקדושי8 סדר אחר, לפיוסדר התלבשות 

שמכתר דעליו5 נעשה כתר שלמטה הימנו; וחכמה דעליו5

. דהיינו, שהעליו5 9 בכל בחינותיו 9 מתלבשקמגנעשה חכמה שלמטה הימנו; וכ5 כול8

בתחתו5. ובחינת התלבשות זו, היא ג8 כוללת כל המדרגות 9 מריש כל דרגי5 עד סו:

כל המדרגות. 

מסודר, ורק שדבר בפני עצמוומדרגה הוא 

.אחיזה בעליו9 ויש לו אחר העליו9

ועל דר' זה הוא הסדר הנמצא בספריקמב

הקבלה שמלכות דעליו0 נעשה כתר, ומכתר

נעשה חכמה, ומחכמה בינה וכ' עד המלכות,

וממלכות כתר לשלמטה הימנו.

וכמו כ0 על דר' זה עשר ספירותקמג

עליונות דאצילות 3 על ידי הכלי. שלה.

(של ספירות דאצילות) 3 דאתקריאו גופי0

מאירי0 בעול. האצילות.

 הוא על ידילהאיר לעול% הבריאהאבל 

התלבשות. בכלי. דבריאה: כתר בכתר,

חכמה בחכמה וכו'.

ולא שמכתר התחתו0 נעשה החכמה שלמטה

הימנה, אלא חכמה עליונה מתלבשת בחכמה

דבריאה (תחתונה הימנה), וחכמה דבריאה

 דייקא.אחוזה בה

[והנה, ג. להשיטה הזאת, בוודאי חכמה

דבריאה בוודאי אחוזה ודבוקה בכתר דבריאה

3 עד שהעשר ספירות דבריאה ה. בחינת

פרצו; אחד 3 א' דמיו0 זה הוא כמו גו; האד.

שנעשה מטיפות או"א (טיפת האב והא.) על

ידי כח הנפש בעלת תרי"ג כוחות. שכידוע,

המובחר שבטיפה מתברר להיות ראש ומוח,

והגרוע יותר ללב, ועיניי. וכ0 על זה הדר'.

והנה, לכאורה זו על דר' סדר השתשלשות

דווקא 3 שהבירור נעשה זה אחר זה,

שהמובחר מתברר תחילה ואחר כ' מהנותר

המובחר פחות וכו' 3 אול. יוב0 למשל מכח

השמיעה שבאוז0, שא; שהיא למטה מכח

הראיה שבעי0, אעפ"כ אינו בא ונמש' בגו;

דר' כח הראיה כשלשלת. אלא כח השמיעה

שבנפש מאיר בו להדיא, כמו שמאיר כח

הראיה שבעי0].
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בחסידות אינו כדמיו5 ומשל השלשלת, אלא הוא כדמיו5 אור הראיהוהמשל 

המורכב בעי5 ומתפשט ביותר על ידי בתי עיניי8 [9משקפת למרחוק, בל"א

טלסקופ] למקו8 שאינו יכול להתפשט על ידי כלי העי5 עצמה. ומי שעוד יותר חלוש

העיניי8 9 יית5 על עיניו שני בתי עיניי8, כידוע 9 שעל ידי ריבוי הכלי8 יתפשט אור

.קמדהראיה יותר ויותר למרחוק, ואול8 הכל הוא אור ראיה אחד הוא

על>דר.מבואר שסדר המדרגות באופ5 השתשלשלות הינו גילוי האור והנה 
 9 בחינתעל>דר. התיקו%, ואילו אופ5 ההתלבשות הינו גילוי האור קמההתוהו

וזה המשל הוא להבי0 בחינת התלבשותקמד

אור א"ס מריש כל דרגי0 3 דלית מחשבה

תפיסא ביה כלל 3 עד סו; כל המדרגות

דמלכות דעשייה. והוא שאמר 'הוא האלוקי.

בשמי. ממעל ועל האר= מתחת 3 אי0 עוד'. 

רק שיש הפרש במציאות הנמצאי. מאורו בי0

ריבוי למיעוט הכלי. והממוצעי. שמתלבש

אורו יתבר' בה0.

כ', בעול. האצילות מתגלה דר' בחינת

הכלי. דאצילות לבד. ואילו בבריאה, הכלי.

דאצילות נעשו בחינת נשמה ואינו מתגלה

 דבריאה.דר. התלבשות בהכלי%ש. כי א. 

וכ0 על זה הדר' בעול. היצירה אינו מתגלה

אלא על ידי התלבשות עוד ג. בכלי. דיצירה

כו'.

והוא על דר' מה שכתוב במלכי>אדו.:קמה

.תחתיו דווקא"וימלו' וימות, וימלו'" וכו' 

שעניי0 "וימלו'" הוא כניסת>האור בכלי,

 דר' כיסוימתפשטת הארה מחודשתוממילא 

הכלי שמכסה על האור שבתוכו.

וכ', כשמלכה מידת החסד 3 נמצא ממנה

עול. מלא מ0 ריבוי הפרטי. שבמידת החסד

לבד (ולא מה שלמעלה מ0 החסד). וזה מה

שכתוב בספרי. הקדושי. שהמל' הראשו0

היה כלול מכול.. וימות 3 ואז וימלו' תחתיו

המל' הב' 3 שהיה כולל מה שתחתיו לבד 3

וכ0 כול.. וכ', שימלו' אחר החסד מידת

הגבורה, דהיינו שמ0 הפרטי. שבה יצא אור

וגילוי לעול. מלא בכל פרטי הנמצאי. לכל

מיניה..

[ואי0 הכוונה לומר שמידת הגבורה 3 שמלכה

תחת מידת החסד 3 לא הייתה כלולה כלל

ממידת החסד. שכ0, לא היה עולה בש.

מלוכה כלל, שאי0 מלוכה אלא על עול. מלא.

ועיי0 מלוא הקושיות והתירוצי. במאמר

השפלות והשמחה להרב אייזיק מהומיל]. 
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.קמוקו>המידה

הוא שהמדרגה העליונה נבדלת מ5 התחתונה מאד, עד שאי5סדר השראה 

לה ער; כלל עימה (שלא>בער;, כמו ער; בחינת עול8

הבריאה לגבי האצילות) בכל זאת תשכו5 ותתגדל ותתקדש במדרגה התחתונה. כמו

שאמרו רז"ל: "אכל ביה עשרה 9 שכינתא שריא". 

, במה שהעליו5 9 כולו כאחד,התלבשותהשראה זו דומה במקצת לבחינת ובחינת 

בכל הבחינות שלו 9 בא ושורה למטה בתחתו5. וג8 בזה דומה שהכל

שכינא אחת היא, א; שיש כמה מדרגות בהשראה זו, למטה מזו. כמו שכתוב: אי5

השכינא שורה אלא על חכ8, גיבור ועשיר כו'. ואמרו אפילו אחד יושב ועוסק בתורה

כו'. והכל בחינת שכינא אחת היא, מבחינת המלכות דאצילות המתלבשת בבי"ע.

והוא על דר' מה שכתוב: "כי ששת ימי.קמו

עשה ה'" 3 ולא בששת ימי. כתיב. ומבואר

בזוהר הקדוש שהכוונה בזה לשישה קצוות

דאצילות (התגלות אור. הוא עשיית השמי.

והאר= וכל אשר ב.). כידוע, שאי0 בנמצאי.

בכל ריבוי פרטיה., אלא רק השישה מידות

(מחסד ועד המלכות).

שבחסד יש ריבוא רבבות פרטי. עד אי0 ק=

ואי0 מספר, מפני התכללות המידות כול.

בחסד כמה וכמה פעמי. עד אי0 ק= (כמו

גבורה שבחסד שבתפארת שבנצח שבהוד

שבהוד שבחסד וכו' וכו'. ועל זה יש את קו

המידה ששוקל כמה ימצאו ממידת החסד וכל

ריבוי פרטיו לפי חשבו0 שעלה ברצונו

יתבר'. וכ0 על זה הדר' ממידת הגבורה וכו').

ואי0 עוד שו. מציאות מלבד הו' קצוות,

וכול. נמצאי. מ0 הו' קצוות דאצילות דווקא

3 שה0 אלוקות לברוא יש מאי0. וכמו שאיתא

במאמר איהו וחיוהי חד וכו'.

רק שהו' קצוות דאצילות הללו ה. מתלבשי.

בכל עול. ועול. בכלי. ולבושי. מעי0 אותו

העול.. שעל ידי זה מתפשט אור וכח הו'

קצוות האלו המהווה מאי0 ליש בכל עול.

ועול., לפי ערכו ועניינו (בעול. הבריאה 3

נבראי.; בעול. היצירה 3 נוצרי. וכו').
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, במה שאינו מורכב כלל במקו8 ששורה בו,השתלשלותדומה לבחינת ובמקצת 

ואינו מתייחד בבחינותיו (דהיינו, כתר בכתר וכו'. פירוש, שג8 א8 יבוא

איזה התפעלות מאור השורה למי ששורה עליו, לא יהיה זה על דר; שהכתר של

תחתו5 יתפעל מכתר השורה; והחכמה מחכמה וכו'). ובסגנו5 אחר, ג8 א8 התחתו5

 השורה. וכ5מכללות האוריתפעל בכל בחינת כוחותיו, הרי זה שהכתר שלו מתפעל 

. ועוד זאת,מכל מדרגות ובחינות דאור השורה בכללותוהחכמה דתחתו5 תתפעל 

יתכ5 שהתחתו5 לא ירגיש ולא יתפעל כלל מאור השורה. ובזה שונה מ5

ההשתשלשלות וההתלבשות, במה שעל ידי הסתלקות אור ההשראה אינו גור8

גרעו5 ממה שהיה קוד8 ההשראה (כבחינת ההשתלשלות שמההסתלקות נעשה

בחינת מיתה ושבירה, ובהתלבשות ג8 כ5 איתא בפתח אליהו "כד אסתלק אשתראו

כגופא בלא נשמתא"). מחמת שאור ההשראה, ג8 א8 הוא מסתלק ונגרע מער;

ההשראה שיעור גדול ועצו8 9 עד שאי5 ער; הנשאר בתחתו5 נער; כלל לגבי מה

שנסתלק ממנו 9 א; לא נגרע ערכו ממה שהיה קוד8 ההשראה. ואדרבה, נשאר בו

עוד רוש8 קצת מאור ההשראה ג8 אחרי הסתלקותה לתת לתחתו5 אחרית ותקווה

טובה ולשוב לכמה שהיה בעת ההשראה.

שלוש בחינות אלו למעלה, ה5 שלוש בחינות הנמצאי8 בזוהר הקדוש:[ושורש 

האחד 9 "כל רישא דעמא דלא אתתק5 לית עמא מתתק5" (אדרא רבא);

השני 9 כד רישא דעמא מתתק5 ואז עמא ג8 כ5 מתתק5; והשלישי 9 הוא בחינת

המוחי5 עליוני5 ששורש8 מבחינת פנימיות עתיק, שהוא ג8 כ5 פנימיות אבא].
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w v
בחינת המוחי&: חכמה, בינה ודעת

בחינת השכלת עצ8 העניי5 שבדבר, כפי שהוא בלבד, בלתי בחינתחכמה 

התלבשות באותיות כלל (דער לייג פו5 שכל אליי5, העכער פו5 אותיות).

ולכ5 ג8 נקרא בלשו5 החסידות בחינת "אי5".

בחינת השכלת עצ8 העניי5, כפי שהוא בא בהתפשטות והתלבשות בבחינתבינה 

.קמזאותיות בסברא נגלית. ולכ5 ג8 נקרא בחסידות כבר בחינת "יש"

ויוב0 בחינת חו"ב, מחו"ב שבשכל שבעשיה 3קמז

מהראיה: כמו שרואה דבר מה, תכ; ומיד

נתפס אותו הדבר במוחו רק בדר' כלל בלבד,

באופ0 שאי0 לו עדיי0 שו. ידיעה באיכות

הדבר על חלקיו ופרטיו, ועד שהוא למעלה

מבחינת אותיות. ולכ0 ג. לא יוכל לספר

לזולתו כלל ממהות הדבר.

מה שאי0 כ0, כשממשי' להפשיט בשכלו

טע. הרגשת עצ. ההשכלה על חלקי פרטיו,

עד כדי כ' שיכול להתלבש באותיות

המחשבה ובסברא נגלית, וממילא נעשה

שכלו כמו לבוש אליו. ולכ0 אחר זאת ג. יוכל

לספר לזולתו העניי0.

או כמו על דר' משל, כשיביט בעיניו על

בניי0 מפואר. שמרגיש תכ; ומיד בהבטתו

מהות הפאר במוחו, אבל טע. הפאר 3 שהוא

מצד ריבוי הגווני0 הממוזגי. בו במזיגה

נכונה, בתואר ובמראה ובקומה נכונה 3 אינו

משיג עדיי0 כלל. נמצא שאע"פ שהרגיש

מהות עצ. הפאר, מכל מקו. אי0 בחינת

אותיות בהרגשה זו, ולכ0 ולא יוכל לספר

מהות העניי0 של איכות הפאר לזולתו כלל.

וזהו בחינת חכמה.

מה שאי0 כ0 כשמשיג איכות הפאר בכל

פרטיו, ממילא משיג טע. הפאר שהוא מפני

ריבוי גווני0 המהודרי. הממוזגי. במזיגה

נכונה, שאז נתלבש ההרגשה שבתחילה אשר

במוח השגתו בבחינת אותיות. ואז יוכל לספר

לזולתו מהות עניי0 הפאר, כי יכול להלבשו

באותיות המחשבה בבחינת גילוי באותיות

הדיבור. כי טע. הבנת הפאר 3 מפני מה הוא

מפואר כל כ' 3 אינו עצ. הפאר, אלא רק

נמש' מהתפשטות השכלת עצ. הפאר,

ונעשה כמו לבוש אליו. וזהו בחינת בינה.

ומטע. זה אותיות חו"ב מכוונות כנגד אותיות

י"ה, ראשונות שבש. הוי', מחמת שחכמה
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הוא לא בחינת השכל ולא בחינת ההבנה וההשגה, אלא רק בחינתדעת 

 בה8 (בהשגה או במושכל עצמו), מצד הרגשת יוקר חשיבותו.התקשרות

ולמי שיש ג8 "חוש" בדבר, בחינת הדעת מגעת עד שורשו, ופועל אצלו המשכת

.קמחעצמיות הדבר בבחינת עונג ורצו5

הוא למעלה מהתלבשות באותיות 3 והוא

כאי0 נקודה בלבד (אות י') 3 ואילו בינה הוא

התפשטות באור' ורוחב, כמו לבוש (אות ה').

ועל דר' זה יוב0 ג. כ0 בחינת חו"ב שבמידות.

שהוא כמו על דר' משל עני0 ההוראה בדבר

מה. שבחינת החכמה הוא שכל בעצ. אשר

מטה כלפי חסד או די0, להכריע ההלכה

להוראת די0 למעשה. ואי0 בו אותיות עדיי0,

אלא רק שיודע ומרגיש בהשכלת הדי0 בלבד

בבחינת ראיה, א' אי0 לו עדיי0 סברא

להלביש בה עצ. ההשכלה. ולכ0 ג. אינו יכול

להסבירה לזולתו באופ0 שמניח את הדעת.

ואילו בחינת בינה שכבר הוא מוצא טע.

לזאת ההוראה מהשכל שבמוחו, ומשכ'

מלביש עצ. השכלתו באותיות השכלתו,

ולהסביר לזולתו עד שיניח דעתו.

והוא על דר' משל ממה שמצינו במסכת

ביצה (ו' ע"א) ברב כהנא ורב אשי, שהקשו

לרב: וכי מה בי0 עגל זה שנולד מ0 הטירפה 3

שתיק רב. שלא השיב. דבר, ואעפ"כ לא

הודה לה. ולא חזר בו מהוראתו, מפני שהיה

השכלת הדי0 נרגש אצלו במוחו בבחינת ראיה

(חכמה) בלבד, למעלה מבחינת ההשגה

באותיות. ולכ0 לא היה יכול להשיב. דבר,

מדוע בחר להיות מטה כלפי חסד דווקא.

מה שאי0 כ0 רבה בר נחמני, שהשיג ההוראה

הנ"ל במוח בינתו, ולכ0 מצא טע. וסברא לזה

הדי0 להיות מטה כלפי חסד 3 דהיינו, במה

שזה מוכ0 אגב אימו 3 וסברא זו הוא כבר

לבוש לעצ. ההשכלה, ויכול להלבישה

באותיות השכלתו ואז ג. נתגלה באותיות

הדיבור. ונקראת השכלה זו בחינת בינה.

ולכ0 נקראת החכמה בחינת "אי0" לגבי הבינה

מחמת שהיא מרוממת מכל השכלה

שבבחינת אותיות (מבחינת הבנה). מה שאי0

כ0 בחינת בינה, הוא בחינת סברא נגלית

המלבשת באותיות, והיא בחינת "יש" ביחס

לחכמה. א' אעפ"כ, לאור הבנה זו, ג. החכמה

היא בחינת "יש" לגבי למעשה מה

שמהחכמה, על דר' מה שנאמר: "והחכמה

מאי0 תמצא".

ויוב0 ממה שאנו רואי. בב' אנשי.קמח

שה. בעלי השכלות שוות, ואעפ"כ כח הדעת

שבה. שונה: האחד הוא מקשר את עצמו ויש

לו התקשרות בהשכלה ובהשגה שמשכיל

ומשיג מרבו. היינו, שהוא מכוו= וכל כח
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יוב5, שהמידות בלא הדעת המתפשט בה8 להחיות8, אי5 לה8 חיות כלל אלאובזה 

חיות8 הטבעית בלבד (שהיא מעט מזעיר, ולכ5 היא ג8 בתמידות ובקרירות).

אבל כאשר מחמת הבנת הדעת שבדבר, שבה המידה ונולדת מחדש מחמת הדעת,

.קמטוהיא בחיות ותענוג גדול יותר. ונמצא עניי5 הדעת הוא חיות המידה ממש

, וממילא בכוחה להתגבר על טבעה וא: להפכה מ5קנהדעת ג8 בונה המידהוהנה 

שכלו ומחשבתו, ומקב= ומאס; כל חלקיה.

להתקשר רק במושכל אחד, עד שבאותה

שעה הוא מופשט מכל מיני מחשבות וג. לא

יכול לחשוב על מחשבה אחרת, וג. שוכח

מעצמו בשעת מעשה (כל כולו תפוס בדבר,

ער איז קלעפט), עד שיוכל לשהות זמ0 רב

בהשכלה שמבי0 ומשיג, מצד תוק;

ההתקשרות בה. ונקרא זה כח הדעת.

ואילו השני אי0 לו התקשרות, והוא לא

מקושר במה שהשכיל ומבי0. ולכ0 אי אפשר

לו לכוו= מחשבתו בהשכלה זו, עד שיוכל

בשעת מעשה לחשוב מחשבה אחרת. ולכ0 ג.

לא יוכל לשהות זמ0 מה בהשכלה שמבי0

ומשיג (זה לא תופס את כולו), רק תכ;

חולפת ועוברת אצלו. היינו, מפני שחסר

אצלו כח הדעת, ונקרא אצל ההמו0 "קל דעת".

כמו, למשל, אד. שהוא חסד0 בטבעו,קמט

ולכ0 הוא עושה חסד מצד טבעו ולא מצד

טע. ודעת. ולכ0 החסד נעשה ג. בתמידות

א' ג. בקרירות גדול' ואי0 בו חיות, תשובה

ונחת בלב לעשות החסד. אלא הוא טבע

האהבה שיש בלב בתמידות, בלא דעת

המוליד חיותה.

כ' הבהמה, למשל, שמידותיה בלא דעת 3

כאשר תאהב ותחשק למאכל, מחמת שאינה

מבינה בדעתה את איכות טוב המאכל 3 כמו

שיבי0 האד. בדעתו 3 לכ0 לא יהיה אהבתה

למאכל בתשוקה וחיות גדול כמו שאצל לב

האד.. לפי שהאד. מבי0 בדעתו היטב טוב

וטיב המאכל, והאהבה למאכל נולדת מחדש

מחמת הדעת. וכל נולד יהיה חיותו רק מחמת

מקורו שמולידו מחדש, אבל טבע האהבה

שיש בלב בתמידות בלא דעת המוליד חיותה

הוא מעט מזעיר. ואז נמצא הדעת המתפשט

במידות הטבעיות הוא המחייה אותה מחדש

ממש.

כמו על דר' משל אד. הבונה מגלמי האבני.קנ

רבבות חדרי. שוני. זה מזה, מפני שינוי סדר

הצבת.. ה. כמו גולמי האבני. לגבי הדעת

המסדר. וממשיכ. שימעט מה0 כפי אשר

יצטר'. שהרי כשהחסד0 בטבעו א. יראה בנו

בצער, אע"פ שמתבונ0 בדעתו שהצער ההוא
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.קנאהקצה אל הקצה

תועלת גדולה לו לתיקו0 המידות הטובות,

שלא יהיה בהתנשאות וכדומה, לא יוכל טבע

לבבו לסבול וירח. עליו וישפיע לו חסד.

ובהמש' להערה הקודמת: א' הדעת יהפ'קנא

ממש מקצה אל קצה 3 מחסדי. לגבורות. כמו

שיוולד בלב האב גבורות ושנאה להרחיקו

ולצערו, היפ' טבע ליבו אליו, מחמת שיודע

שהריחוק והדיחוי לו חסד גדול. וכ0 א. צרי'

אחר כ' חסדי.. וב0 רגז0 מאד עד שטבעו בלב

לשנוא אותו. הדעת והטע. שהוא צרי'

לחסדי., הפ' טבע זו.

ועל דר' זה יהיה כל מזיגת המידות חסד

וגבורה שבטבע הלב על פי הדעת, למעט בזו

ולהרבות בזו. שכל מידה כלולה מי' אופני.

וכל אחד נמזגת ע. חברתה להופכה רק על פי

אופ0 הטע. והדעת.
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w v
ב' בחינות יחוד 7 יחודא עילאה ותתאה

עילה9ועלול (פנימיות) ויש9מאי& (מקי>)
פנימייש ב' מיני השתלשלות מהארה זו הנמשכת מעצמותו יתבר; (בדר; כידוע 

): מקי=ובדר; 

 9 השתלשלות האורות בכלי8"עילה ועלול"נקרא בלשו5 הפרדס בחינת האחד 

, שהוא לפי ער;>הכלי (שהכלי יכול להגבילו). דהיינו,פנימיותבבחינת 

; ובע= חיי8 הוא עניי5 "העיגולי8" 9 שהעיגולכל עלול מוק= מעילתובאופ5 ש

העליו5 מקי: לכל צד להעיגול שבתוכו. דהיינו, שהעיגול שבתוכו (העלול) הוא נכלל

.קנבובטל אליו (אל העילות)

על בחינה זו אמרו רז"ל: "קרסולי החיות כנגד כול5, שוקי החיות כנגד כול5,והנה 

קרני החיות כו'. שכל הגבוה מחבירו 9 מקי: את חבירו, עד שהתחתו5 בטל

.קנגאליו ונחשב כלא ממש לגבי העליו5

והוא כמו התכללות אותיות השכל הכלולי.קנב

בשכל.

או על דר' משל, הרב שתופס ומשיג את כל

השגת התלמיד המקבל ממנו, מכל צד ופינה

(שמפני קוט0 שכל והשגת התלמיד בעיני

הרב, נתפס ומוק; בשכל הרב המשפיע,

ונכלל בו). וכלשו0 חז"ל: "בכלל מאתי. 3

מנה".

ונמצא שהשגת התלמיד אינה בבחינת יש

ודבר נפרד לעצמה, אלא רק שהיא כלולה

ובטלה בהשגת הרב.

בהשתלשלות הזו, האור האלקי מאתו ית'קנג

הוא שהאור נמש' בכלי. באופ0 פנימי

בבחינת 'התלבשות'. וזהו עני0 אור ה'ממלא

כל עלמי0'. היינו, כמשל הנשמה הממלאת

את הגו; ומשפיעה בו חיות פנימית. 

ועניינו וגדרו של אור זה הוא שמתלבש

ונקלט ונרגש בתו' המקו. והמדריגה שמאיר
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] 9 כלומר, שאינו מוגבל בכלי. דהיינו,"מקי="[נקרא בלשו5 הפרדס בחינת השני 

 בתו;מתלבשת בהעל0 9 שהעילה שהעלול יוצא לידי גילוי בפני עצמו

. ו"היש הנפרד כו' לא מינה ולא מקצתיה 9 מהער; שמהעלול אלקנדהעלול

.קנההעילה"

בו. וכמו בשכל, כאשר אד. שומע דבר חכמה

מחבירו ומבי0 אותו, הרי 'אור השכל' נתפס

ונקלט במוחו. היינו, שאור הממלא נרגש ובא

בגילוי במקו. שבו הוא שורה ומתלבש. ולכ0

נק' אור הממלא כל עלמי0. ואי0 הכוונה רק

משיגשנמצא בתו' העול., אלא שהעול. 

 שמאור הממלא כלותופס וקולט את החיות

.שמתאחד עמו עד נרגש בועלמי0 והאור 

וזוהי הסיבה לשני גדרי. באור הממלא כל

עלמי0: א' 3 בהכרח שיש בו בחינות

ומדריגות שונות; וב' 3 אור זה מתגלה

ומתלבש בעולמות בסדר והדרגה.

כמו למשל כח המשכיל 3 בשכל; או שכלקנד

במידות (וכהאי גוונא, שדווקא השכל או

המידות ה. ה. היש והמורגשי., ואילו כח

המשכיל או השכל 3 שופע בה0 בהעל.

בבחינת אי0).

וזהו עני0 אור ה'סובב כל עלמי0', הוא הגילויקנה

ממנו ית' בבחי' בלי גבול, שמחמת גודל

מעלתו 3 אור זה אינו מתגלה ומתלבש

בעולמות ובנבראי. באופ0 פנימי. 

וכמו רב המלמד תלמיד קט0 סברא עמוקה

ונעלית מאד, שג. א. התלמיד יכול לחזור

על דברי הרב מילה במילה, לא הבי0 אותה

כלל, ועומק הסברא לא נתגלה ונקלט במוחו

כלל. וכ' אור זה דסובב כל עלמי0 נמצא בתו'

כל העולמות (והג. שהוא עיקר חיות

העולמות), אבל הוא אינו נרגש ונתפס בה.

בגילוי, כי הוא למעלה מעלה מבחינת וגדר

גילוי.

וזוהי הסיבה לשני הגדרי. באור זה: א' 3 אי0

בו חילוקי מדריגות, כי מאחר שהתגלותו

אינה תלויה במהות כלי המקבל, כי הוא

למעלה לגמרי מה., הרי נמצא בכל מקו.

בשוה ממש, ומעלה ומטה שוי. לגביו; וב' 3

ממילא כשאור זה נמש', הוא נמש' בכל

העולמות בבת>אחת, בלי סדר והדרגה.

והיות שאור זה הוא בבחינת בלי>גבול

ולמעלה לגמרי מהתלבשות פנימית בכלי

הברואי., לכ0 נקרא 'אור>מקי;'. היינו,

שאינו מתגלה ומורגש בכלי הנבראי., אלא

א; שנמצא בתוכ. ומהווה אות. בכל רגע,

מכל מקו., להיותו בלי>גבול, אינו מורגש

אצל הנבראי..
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 בעשר ספירות דאצילות,יחודא>עילאההבחינה הראשונה הינה בחינת והנה 

. אבל הבחינהקנוד"איהו וחיוהי חד" 9 דהיינו, יחוד וביטול התחתו5 בעליו5

דמלכות דאצילות בבי"ע 9 דהיינו, הוא גילוייחודא>תתאה השניה הינה בחינת 

האור האלוקי להוות הבריאה מאי5 ליש ודבר בפני עצמו ממש. שהבריאה היא יש

גמור, בבחינת מוגבל, שאי5 לו ערו; כלל וכלל לבחינת הבורא שהוא בלתי>מוגבל.

וע8 כל זה היא ממילא בבחינת ביטול לאי5, והוא עיקר בחינת המלכות 9 להיות יש,

.קנזושיהיה היש בטל דווקא

בבחינה זו ביטול היש 9 הוא ביטול גדול ונעלה יותר מאשר ביטול במציאות.נמצא 

דבביטול היש 9 מחמת שה8 שלא בער; האי5 מהווהו בכל רגע ורגע ממש 9

והוא על דר; חידוש הישנות 9 ומשכ; הוא בטל מכל וכל כל באי5 ממש מאד נעלה.

ואילו בביטול העלול, מחמת קירוב הער; בי5 העילה והעלול הישירי8, יכול לפעמי8

להיות העמדה לעלול מבלי היזקקות לעילתו עוד.

זה ג8 בעבודת ה' שבלב 9 זו תפילה 9 ברשפי אש, הנמשכות מב' מיני אהבותויוב% 

שבלב:

 

 9 והיא אהבה אשר באה מהתבוננות כיצד "כי הואאהבה זוטאבחינת  האחת

חיי;" ו"חיי החיי8" שכל כל העולמות 9 ונמש; מזה תשוקת הנפש כאשר

; קנחתוכל שאתו לפי מזגה ותכונתה

שהג. שיש עשר ספירות 3 חכמה וחסד וכו',קנו

ואדרבה, חסד ענ; החכמה, שנמש' מבחינת

החכמה להיות נאצל ג. בבחינת החסד 3 הרי

שאי0 בחינה זו מורגשת כלל להיות יש ודבר

בפני עצמו, אלא רק שמכל מקו. חסד כלול

ומוק; בבחינת החכמה מכל צד ופינה.

ועיי0 באריכות באגרת הקודש, סימ0 כ'.קנז

וזהו על דר' השתלשלות אורו יתבר' באופ0קנח

פנימי, לפי ער' הכלי והכלי יכול לקלוט

ולהכיל אותו.
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מה שאי5 כ5 כשהאהבה באה מחמת שישי8 אל ליבו ויעמיק בעומקא והשנית

דליבא כי "אני הוי' לא שניתי" כתיב, ו"לית מחשבה תפיסא ביה כלל" כו'

. והיאקנט9 אזי תכלה אליו נפש כל חי, להתבטל במציאות ולהתכלל ב'אחד' ממש

 ולכ5 כאשר ישי8 אל ליבו ג8 כ5 ריחוקו "בכל מאד.".בחינתאהבה רבה 3 נקראת 

מאי5 סו: ב"ה, אשר ירדה פלאי8 הנפש בעלמא דפירודא 9 תהיה התגברות האהבה

כש. שהאד. רוצה בחיי>נפשו, באופ0 עצמי,

וכאשר הוא מרגיש חלוש הרי הוא רוצה

שנפשו תשוב אליו, כ' על ידי התבוננות שכל

חיותו נמשכת ממנו יתבר' לבד, יבוא לידי

רצו0 חזק לדבקה בו יתבר'. כי הוא חיותו

האמיתית, וחיי>החיי. כול..

ומאחר שאהבה זו מתעוררת באד. מחמת

ההתבוננות באורו יתבר' המתלבש בתו'

העולמות (אור ה'ממלא כל עלמי0' כנ"ל),

שהוא אור מוגבל לפי ער' העולמות ובא בה.

באופ0 פנימי, לכ0 האהבה שנולדה

מהתבוננות זו מוגבלת והיא לפי ער' כלי לב

האד. שיכול להרגיש אהבה זו בלבו ואינה

יותר מכדי מדתו.

וג., מאחר שכל סיבת אהבה זו היא מחמת

ההתבוננות ד'כי הוא חיי'', לכ0 לא תגרו.

לאהבה שהיא למעלה מכדי שתוכל נפשו

שאת, היינו אהבה  בלתי מוגבלת ובבחינת

מסירת נפש ('כלות הנפש'), כי זהו היפ' כל

תוכ0 ועני0 אהבה זו. שכ0, אהבה זו מיוסדת

על כ' שהאד. רוצה בחיי., ואילו אהבה

בבחינת מסירת נפש ענינה הוא למסור את כל

נפשו וחייו עבורו יתבר', ולא להיות

בהתיישבות אורות בכלי., אלא היציאה

מהכלי. דווקא.

ואהבה גדולה זו היא הנולדת על דר'קנט

התבוננות באור הסובב כל עלמי0, שמחמת

גודל מעלתו אינו מאיר בעולמות בפנימיות,

אלא מקי; עליה. מלמעלה. היינו, שאינו

מתגלה בתוכ.. וגורמת לתשוקה לצאת מגדרי

מציאות העול. להבטל במציאות ולהכלל

באלקות.

שכאשר האד. מתבונ0 באורו ית' הבלי גבול,

שעל אור זה נאמר 'אני הוי' לא שניתי' (אור

ה'סובב כל עלמי0'), אשר לגבי אור זה הכל

כלא חשיב ממש, וכאילו אי0 עולמות

במציאות כלל  הרי מסקנת ההתבוננות תהי'

רצו0 חזק עד למאד להתעלות, להתבטל

במציאות לגמרי ולהתכלל באלקות, כי למה

ירצה בעולמות כאשר באמת אינ. מציאות

אמיתית, והמציאות האמיתית היחידה היא

מהותו ועצמותו יתבר'. ולכ0 ממילא נולדת

ומתעוררת מזה אהבה בלתי>מוגבלת כלל,

שאי0 לב האד. יכול להכילה  ולסבלה כלל.
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ביותר מאשר תוכל שאת, עד שאי5 כח בנפש לכלוא את האהבה רבה, בחילא

.קסיתיר

והוא כשהאד. מעמיק דעתו ומשי. אל לבוקס

גודל הירידה של נפשו למטה מטה   שקוד.

ירידתה היתה מיוחדת לגמרי בעצמותו ית'

בלי כל פירוד, ואחר כ' ירדה למטה בירידה

נפלאה ועצומה ביותר, עד שמתלבשת בגו;

גשמי וחומרי המתאווה לתענוגי. גשמיי.

ובעול. הזה הגשמי הנראה כדבר נפרד

מאלקות  והנה, מחמת הכרה זו בגודל ריחוקו

ממנו ית' יתעורר באהבה חזקה מאד, כי ירצה

וישתוקק לעלות שוב לשרשו למעלה

ולהתכלל באלקות. וכיו0 שאהבה זו באה

מחמת אורו ית' הבלי גבול, ג. האהבה תהי'

בבחינת בלי גבול, היינו, "תהי התגברות

האהבה ביותר מאשר תוכל שאת, עד שאי0

כח בנפש לכלוא [להכיל ולסבול] את האהבה

רבה. שאז הוא כיתרו0 האור הבא מ0 החוש',

שהוא בתוק; שלא בער'.

"והנה ודאי מוב0 לכל דאי0 ר"ל שהיא אהוי"ר

שבלי גבול וק= ממש, כי אי' שיי' זה שבאד.

יהיה אהוי"ר שבלי גבול ממש. אלא הכוונה

שהיא יותר מהגבלת הכלי השכל ומדות

שבאד.. שאי0 כח בכלי. אלו להכיל ולהגביל

אהוי"ר זו בתוכ0 כ"א היא יתיר יותר מכלי.

אלו ולכ0 נק' בכל מאד' מאד של' פי' לגבי

כלי של' נק' אהבה רבה זו מאד ובלי גבול

אבל באמת היא בגבול" (תו"א מק= לט, ד).
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w v
כתר עליו&

בחינה כה עליונה בעול8 האצילות, עד שנחלקו המקובלי8בחינת הכתר 

הראשוני8 והאחרוני8 הא8 הוא נמנה במניי5 הספירות. ורבינו

 בי5 המאציל ובי5ממוצעתהאריז"ל הכריע, כי בהיות שמדרגת הכתר היא בחינה 

 (פרצו: פנימיותהחלק העליו%הנאצלי8, הרי שיש בו חלוקה לפנימיות ולחיצוניות: 

והחלקהכתר, הנקראת בזוהר "עתיק יומי5") 9 שהוא הבחינה האחרונה שבמאציל; 
) 9 שהוא הבחינהקסא (פרצו: חיצוניות הכתר, הנקראת בזוהר "ארי;>אנפי5"התחתו%

.קסבהעליונה שבנאצלי8

, ובכללותבשווה ממשהוא שיכול להכיל ב' הפכי8 לגמרי כאחד ממוצע ובחינת 

 (כמאמר הזוהר: "אנת הוא צנור אנת הואהרצו%בנפש, הוא כבחינת 

רצו5" 9 שצינור הוא כבר בחינת צמצו8). נמצא כי בחינת הכתר בכל מדרגה ומדרגה

הוא עניי5 הרצו5 באותה מדרגה. כי הכתר, בכל מקו8, הוא בבחינת 'ממוצע' (בי5

.קסגבעל הרצו5 ובי5 מה שבא בגילוי מצד אותו הרצו5)

ועל בחינה זו נאמר בזוהר: "תיו רשי.קסא

רשימו לעתיק יומיא".

כאשר מוני. את פנימיות הספירות,קסב

הרי שבחינת "עתיק יומי0" 3 נעתק מבחינת

העולמות 3 ומשכ', אי0 הכתר נמנה במני0

הספירות, שכ0 היא למעלה מגדר0, ובמקומה

מוני. ספירת הדעת. 

א' כאשר מוני0 את חיצוניות הספירות, הרי

שמדרגת "ארי' אנפי0" 3 מארי' אפו לרדת

ולהתייחס לעולמות 3 נמנה הכתר במניי0

הספירות, ואי0 מוני0 ספירות הדעת.

וכמו "כתר" דאצילות הוא בחינת הרצו0קסג

להאציל עול. האצילות, והוא הממוצע בי0

המאציל ובי0 הנאצלי.. וכ0 "כתר" דבריאה

הוא בחינת הרצו0 לברוא עול. הבריאה, והוא

הממוצע בי0 הבורא ובי0 הנבראי.. ולכ0 ג.

נאמר דמלכות דאצילות נעשה כתר לבריאה,

מכיוו0 שהריהו ממוצע בי0 אצילות לבריאה. 

ואילו בחינת א"ק נקרא כתר לגבי כללות

ההשתלשלות שממנו ולמטה 3 בחינת ארי'
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 אל הדבר שנתעורר'שייכות'על ידי התעוררות הרצו5 נעשי8, כביכול, בבחינת כי 

ברצו5 אליו. כי קוד8 שנתעורר באיזה רצו5, הריהו בבחינת העל8 והבדלה לגמרי

 9 ואילו, והתעוררות הרצו5 הריקסדבכלל 9 היינו בבחינת עליה והעל8 בעצמו ביותר

 לצאת ולהתגלות לדבר שחו= לעצמו, ולכ5 אז נהיה כבר בבחינתההטייהזה כבר 

.קסה'שייכות' לדבר

דד' עולמות אבי"ע. ונקרא בזוהר "כד סליק

בריעותיה למברי עלמא" (ובעת חיי., בחינת

רצו0 ומחשבה הקדומה דא"ק). ובכללות יותר

 שבאור א"ס לפני"הרצו9 הפשוט"הוא בחינת 

הצמצו. בע"ח "כשעלה 'ברצונו הפשוט'

'להאציל' ו'לברוא'" כו'.

וכנודע שרצו0 הוא לשו0 מרוצהקסד

("מרוצת הנפש"), והוא עניי0 ההטייה

וההמשכה שנמש' לאיזה דבר. כי קוד.

שנתעורר באיזה רצו0, הריהו בבחינת הבדלה

בכלל 3 היינו בבחינת עליה והעל. בעצמו

ביותר 3 שהרי אי0 לו שו. התגלות שייכות

בזה (כי מה שייכות יש לאד. לדומ. או צומח

או חי). ואילו הרצו0 הוא ההטייה 3 היינו

היציאה וההתגלות 3 לדבר שחו= לעצמו.

וכמו על דר' משל באד. למטה 3קסה

שקוד. שנתעורר באיזה רצו0 לאיזה דבר,

הריהו מובדל ממנו לגמרי ואי0 לו שייכות

כלל לזה, ואילו כאשר נתעורר ברצו0 על זה

משו. ההטייה 3 דהיינו, היציאה וההתגלות

לדבר שחו= לעצמו, שנעשה לו שייכות מה. 

ועל דר' זה יוב0 כביכול למעלה, דקוד.

התעוררות הרצו0 על העולמות, הרי האור

א"ס בבחינת הבדלה לגמרי מ0 העולמות 3

שאינו בבחינת שייכות כלל אל העולמות,

ואדרבה בבחינת העל. לגמרי בעצמותו,

בעצ%.שאינו בבחינת גילוי כלל 

[(ג. לא בבחינת גילוי לעצמו כביכול, משו.

שג. הגילוי לעצמו הוא בבחינת שייכות

לאיזה דבר). והג. ששיי' לשו0 רצו0 לא רק

ללשו0 ריצה (מרוצת הנפש), אלא ג. ללשו0

מרוצה (מרוצה בעצמו), הוא לא באמת גילוי

3 כי לא שהוא רוצה באיזה דבר כי א. מה

שהוא מרוצה מעצמו 3 כמו על דר' תענוג של

מל' ממהותו בעצמו בלבד 3 שהוא בחינת

גילוי עצמי לעצמו ולא בבחינת שייכות

לאיזה דבר. ולכ0 אי0 בזה התעוררות רצו0

עדיי0, אלא רק יכול להיות בבחינת סיבה

לאיזה התעוררות]. 

א' כאשר מתעורר באיזה רצו0, אפילו רק

לעצמו, הרי זה כבר בבחינת שייכות לדבר

(וקוד. שנתעורר, הוא שאינו בבחינת גילוי

כלל, ג. לא לעצמו).
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 להיות בחינת שייכות אל הדבר. והג8צמצו0>עצמיכי הרצו5 הוא בחינת נמצא 

שהוא עדיי5 למעלה מהתהוות, מכל מקו8 הרי זה בבחינת ממוצע שנעשה

. הנה כי כ5, בחינת הכתר הוא הממוצעקסוהאור א"ס בגדר שייכות אל העולמות

שעל ידו הוא התחברות אור א"ס בעולמות. 

ש'כולל בעצמו' כל מה שעלה בבחינת רצו5 זה, ואילו 'כשנתהווה' מהדהיינו, 

שנעל8 וכלול ברצו5 9 ובא בבחינת גילוי 9 הריהו ג8 בבחינת סובב ומקי:

.קסזולכל מה שנתהווה

הוצר' להיות הצמצו. תחילה, שהוא בחינתקסו

סילוק האור, שמזה יתהוו העולמות.

וכמו 'בעליית הרצו0' דאור א"ס שלפני

הצמצו., הרי בכדי שיהיה התהוות העולמות

הוצר' להיות הצמצו. תחילה (שהוא בחינת

סילוק האור כו'), וכ0 במדריגות שלאחר זה

הצמצו., שיש כמה צמצומי. 3 כמו: צמצו.

א"ק וצמצו. הדיקנא כו'.

וכמו "כתר" דאצילות 3 הוא בחינת הרצו0קסז

כולל כל העשרלהאציל עול. האצילות, אשר 

 דאצילות. והנה כשנאצל האצילות,ספירות

הרי בחינת הכתר הוא ג. כבר סובב ומקי;

את האצילות (וכמאמר ע= החיי., דעיגולי

ארי' סובבי. עד בחינת מלכות דאצילות).

וכ0 הוא ג. בבחינת א"ק, שהוא בחינת אור

כללי שכולל הכל קוד. שנתהוו, ואחר

שנתהוו העולמות הריהו בבחינת סובב

ומקי; עליה. (דעיגולי א"ק מגיעי. עד

תחתית העשיה, כידוע).

וכ0 הוא ג. 'ברצו0 הפשוט' שלפני הצמצו.,

שהוא ג. כ0 כולל בתחילה הכל, ואחר כ'

סובב ומקי; (שזהו בחינת העיגול הגדול

שלפני הקו שסובב ומקי; כל ההשתלשלות

שמהקו כו', וכל העיגולי. שרש0 הוא

מהעיגול הגדול, כנודע בע= החיי.).

והנה ידוע שהרצו0 הוא בחינת 'אור>מקי;'

(כמו שכתוב: "כצינה רצו0 תעטרנו"), ובזה

מחולק כח>הרצו0 מכל הכוחות. שכ0, כול.

'אור8פנימי' (בבחינת אורבאי. בבחינת 

 3 כמו: כח השכל במוח שבראש, וכחבכלי)

הראיה בעי0, וכח ההילו' ברגל (שכל כח יש

לו כלי מיוחד לפי מזגו ותכונתו שלא יתלבש

בכלי אחר) [והתלבשות זו אינה באיברי.

עצמ. (מוח ורגל) כי א. בכוחות שבה. (כח

ההשכלה שבמוח, כח הראיה שבעי0, כח

ההילו' שברגל)], והוא עני0 התלבשות

146



אבני שוה!

מושגי  יסוד  בתורת  החסידות

הכוחות זה>בזה. דהיינו, להיות. כוחות

פנימיי., הרי ה. מתלבשי. זה בזה, במה

שהכוח העליו0 מתלבש בכוח התחתו0

ומנהיגו (רק שהתלבשות זה>בזה הוא דווקא

כאשר הכוחות מלובשי. בכלי.).

והנה, בזה יוב0 במה שמחולק הרצו0 3 שהוא

 3 מכל יתר הכוחותבבחינת 'אור8מקי>'

שבאי. ב'אור3פנימי'. שהרצו0 איננו מתלבש

בכלי מסוי., כי מאיר ומקי; הכל ופועל

בהכרח ובכפיה על כל האורות באברי.

והכלי..

והנה, בזה יוב0 האמור, שקוד. שנתהווה

'כולל בעצמו' (בבחינת כוחות פנימיי.),

ו'כשנתהווה' הריהו ג. בבחינת סובב ומקי;

לכל מה שנתהווה. שהוא ההפרש בי0 הכתר

לשאר הספירות, כמבואר המשל בנפש שכל

הכוחות 3 ובראש. כח השכל 3 ה. כוחות

פנימיי., ולכ0 מתלבשי. דווקא בכלי.

הראויי. לה.. 

[ומה שמתלבש הוא רק 'הארה' בלבד

(דהיינו, שה. באי. בהגבלה מ0 הנפש

ובצמצו. עד שה. בער' להתלבש בכלי.),

ולא עצ. הכח. ונרגש הדבר ביותר בכח השכל

במה שמתלבש בכח התנועה וההילו' שביד

וברגל, שאי0 זה אמיתות כח>השכל שמתלבש

במוח הראש, אלא רק התלבשות שכל המעשי

בלבד 3 שהוא היותר אחרו0 שבשכל 3 שע.

היותו נמצא בכח השכל ג. כמו שהוא במוח

שבראש, הרי אי0 זה מהות השכל שבראש

(גופא בהארה, חיצוניותה, הבחינה האחרונה

שבה. שנקרא 'גש. שברוחני', ואילו דקות

האברי. 3 שנקרא 'רוחני שבגשמי' הוא

בבחינת כלי להלביש ולהתפיס את הגש.

שברוחני). ולכ0 הג. שאי0 להכוחות מצד

עצמ. שייכות לענייני. גשמיי., דהרי

השכל שבנשמה מצד עצמה הוא רק להשכיל

בענייני. רוחניי., אזי כשמתלבש בחומר

המוח הריהו משכיל השכלה גשמית (ובכח

הראיה יראה דבר גשמי). וזו הסיבה

שהאברי. פועלי. בכוחות שבאי. בהגשמה,

כפי מהות האברי., שאי0 זה מהכוחות מצד

עצמ.. 

[ויוב0 זה ג. בעבודה: כמו שכתוב בספר

התניא 3 אגרת כ"ז 3 דעיקר החיות דנשמות

ישראל הוא מהנשמה האלוקית דוקא, ועל כ0

בכל דבר ופעולה שהאד. משתמש בכוחותיו

יש בזה כוחות הנפש האלוקית ולכ0 נוגע מאד

הענייני. שעוסקי. בה., מפני שבכל דבר

ודבר שהאד. פועל ועושה מכניס בזה כוחות

אלוקיי.. ואמנ. עיקרו של השכל האלוקי

דהנפש האלוקית הוא להשכיל בענייני

אלוקות, ולראות בענייני אלוקות וכו' 3 א' ג.

זה הוא על ידי ענייני. גשמיי., דמה שאנחנו

יודעי. באלוקות הוא על ידי הענייני.

147



אבני שוה!

אב&%הראשה

 גופא ("עתיק"), מחולקת לב' בחינות:פנימיות הכתרוהנה בחינות הכתר 

פנימיות, אשר נקראת בלשו5 הזוהר: "רישא דלא אתידע"

(רדל"א), וחיצוניות. לפי הבנה כזו, ספירת הכתר נחלק לג' בחינות (הנקראי8

"ראשי8").

א8 כ5, כי פרצו: ארי;>אנפי5 מזוהה ע8 החלק התחתו5 שבג' הראשי8נמצא 

שבכתר, הנקרא בלשו5 הזוהר בש8 "רישא>דארי;", ובלשו5 החסידות במשל

.לבחינת הרצו%הנפש 

הגשמיי. שמה. אנו מביני. באלוקות

וממילא ג. ההשגה האלוקית היא באה

בהגשמה ואינה מער' ההשגה דהנשמה קוד.

התלבשותה בגו;].

וזו ג. הסיבה שהאברי. עושי. הגשמה בכוחות,

ולהפ' שה. בטלי. אל הכוחות והכוחות

מנהיגי. אות. ובבחינת אור פנימי ולא

בהכרח (והתגלות הכוחות הוא כפי מזיגת

האברי.). מה שאי0 כ0 בכתר.

שאור הפנימי בא בכלי. בהתלבשות זה>בזה,

בבחינת התלבשות והתאחדות עד

ש'נתפסי.' בה. ומתגלי. בה. (מפני שה.

כלי. הראויי. לאור צורת הנפש וכל זה הוא

לפי שחומר האברי. הרוחניי. והגשמיי.

המה כלי. ראויי. לה.), ועל כ0 פועלי. בה.

שבאי. בהגשמה כמהות חומר האברי.. ולכ0

ג. יש לכוחות שליטה וממשלה על האברי.

ומנהיגי. אות., מכיוו0 שהאברי. בטלי. אל

הכוחות, ואינ. בדר' הכרח (כי א. מה

שפועל בו להיות כפי חיוב השכל, כמו השכל

כשמתלבש בכח התנועה ומנהיגו במלאכת

הציור וכו'), כי א. מה שפועלי. להיות הכח

התחתו0 כפי חיוב הכח העליו0, שזה בדר'

פנימי על ידי התלבשות והתגלות. והנה אי0

זה כמו פעולת הרצו0, שפועל בכל הכוחות

והאברי. בדר' הכרח, להיותו כח נעלה

בעצ.. לכ0 בהתגלות כח הרצו0 הריהו מכריח

התגלות הכוחות.

[ויוב0 זה ג. בעבודה: כמו כ0 הוא העני0

ברוחניות, בשליטת הנפש האלוקית בנפש

הבהמית, שהיא מושלת ושולטת עליה לא

בבחינת הכרח, כי א. מה שפועל בו התיקו0

והזיכו', שהנפש הבהמית יסכי. על ענייני

הנפש האלוקית באופ0 שבטל לו עד שג. הוא

ירצה בענייני אלוקות].
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חיצוניות פרצו:>עתיק, שה8 ז' תחתונות בעתיק נקרא "עתיק>יומי5" (כנגד ז'ואילו 

יומי5 שבעתיק), והוא מזוהה ע8 החלק האמצעי מבי5 ג' הרישי5, [הנקרא

"רישא>דאי5", ואשר מתלבשת בתו; פרצו: ארי;>אנפי5]. והלבשה זו מכונה בקבלה

.לבחינת התענוג"ז' תיקוני גלגלתא". ובלשו5 החסידות במשל הנפש 

פנימיות פרצו: עתיק>יומי5, שה8 ג' ראשונות בעתיק נקרא "עתיק" סת8,ואילו 

ומזוהה ע8 החלק העליו5 מבי5 ג' רישי5 שבכתר, הנקרא "רישא דלא

, שהוא א: למעלהלמדרגת האמונהאתיידע". ובלשו5 החסידות במשל הנפש 

.קסח]"תענוג פשוט"מהשגת מדרגתו בעצמו [או בלשו5 הרביי8 

ולכ0 נקרא דלא אתיידע, שמחמתקסח

רוממותו א; לא ידוע למדרגת עצמו ("רישא

דלאו רישא, ולא ידע ולא אתידע מה דהוי

ברישא דא"). משמעותו העל. ידיעה וגילוי

מוחלט א; מבעל אותו "ראש" (העל. עצמי),

וכל שכ0 העל. מזולת (שאפילו ארי' אנפי0

לא ידע ליה). ועומק ההעל. כה גדול עד

שבכתבי האריז"ל מובאי. "חמישה ספקות

ברדל"א" (כיצד היא הרכבת הבחינות שבה).

והנה בע= חיי. מוסבר כי מדרגה זו כוללת ד'

ספירות ראשונות: כתר, חכמה, בינה ודעת.

אול. בחסידות מדקדקי. יותר על פי קבלת

עמק>המל', ולייחסה למדרגת הכתר

שבעתיק יומי0. ומשכ' מדרגות חב"ד

דעתיק, כבר מוגדרי. כשעשועי.>עצמיי..

[וראו ג. בפלח הרימו0 (פאריטש) ל' ל' מ"א

ע"ב, מ"ד ע"ג, וירא ס"ג ע"ב, בשלח קע"ג; וכ0

בשער היחוד לכ"ק האדמו"ר האמצעי פ"א

(קנ"ה ד')].

למעשה זו בחינה כה גבוהה באלוקות שאיננה

באה לידי גילוי בעולמות בזמ0 הגלות, וא;

למעלה מלהיות בחינת מקור לעולמות.

וקראהו האריז"ל מלכות דאי0>סו;, ומוגדרת

בחסידות כ"תענוג פשוט" (בחינת מקור

התענוגי.). כי עניי0 לשו0 מקור התענוגי.

נודע שמושלל מלשו0 תענוג>המורגש, כי

מאחר שהוא נעתק (למעלה) מכלי

המרגישי. הרגשתו. כי א. בש. מקור

התענוגי. יתכ0 להיות בסיבת המשכת השפע

ממנו למטה בכלי. אז יורגש מציאות עונג

העליו0 (א' המאור, ג. בש. לשו0 מקור

התענוגי. לא יתכ0 לכנותו).

ובאמת מבואר כי מקור ושורש מצוות עשה

שבתורה הוא מז' התחתונות (עתיק יומי0),
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יש בחז"ל (אבות פ"ד מי"ג) ג' ביאורי8 בכתר: "ג' כתרי8 ה5: כתר תורה,והנה 

וכתר כהונה וכתר מלכות. וכתר ש8 טוב עולה על גביה5". ורבינו הרמ"ק

(פרדס רימוני8, ערכי הכינויי8) פירש ג' בחינות במדרגת הכתר:

 9 בתיקוני הזוהר (הקדמה, י"ז ע"א), נאמר: "כתר מלכות",כתר ועטרההאחד 

ופירושו "כי אי5 כתר אלא למל;" (תניא, אגרת הקודש כ'). דהיינו לשו5

.קסטכתר ועטרה

 9 נאמר (שופטי8 כ' מ"ג): "כתרו את בנימי5", ובחבקוק (א'מוכתר ומסובבהשני 

ד'): "רשע מכתיר את הצדיק". והוא לשו5 סיבוב והיק: באופ5 של כיתור

ותפיסה. דהיינו, שהוא מסבב ותופס לכל עול8 האצילות בתוכו. והוא אור ז; ונעל8,

ולכ0 ביכולת עבודתנו להמשי' אור אי0 סו;

בעולמות. ואילו מצוות לא תעשה שבתורה

הוא מג' ראשונות (עתיק), ולא נית0 להמשי'

אלא רק שלא למנוע הארה (על ידי שתיקה

דשב ואל תעשה). וזהו כבר מדרגת א"ס ולא

אור א"ס.

והטע., כי הכתר והעטרה מונחי. עלקסט

ראשו של המל' (באופ0 שחלקו מלביש את

הראש וחלקו העליו0 יותר א; למעלה מקומת

גופו), ובכ' מגלי. את שורש מלכותו שקיבל

להיות בחינת ראש לע., והע. מצווה

להישמע למלוא הוראותיו בביטול עצמי.

דהיינו, הכתר מגלה את מעלתו העליונה של

המל' על פני כל עמו, ושכל הע. בטל אליו

ואל רצונו, באופ0 של למעלה מטע. ודעת.

וכמו שהכתר הוא ראש לכל מלבושי הגו;, כ0

מידה זו של הכתר היא ראש לכל האצילות. 

ולכ0 קראו המקובלי. בש. "מוחא סתימאה"

של פרצו; ארי' אנפי0. ובלשו0 החסידות

מדרגה זו נקראת "כח הרצו0" שבנפש.

ובספר דניאל (ז' ט') נאמר: "ועתיק יומי0

יתב, לבושה כתלג חיוור, ושער ראשה כעמר

נקי". ומבואר כי עניי0 "לבושיה כתלג חיוור"

מכוו0 על פרצו; ארי' אנפי0, שהוא בדרגת

"מלבוש" לפרצו; עתיק יומי0. ועניי0 "שער

רישיה כעמר נקא", מכוו0 ג. כ0 לפרצו; ארי'

אנפי0, שכ0 השיער ג. כ0 נחשב כסוג של

מלבוש שעל הגו; (מלבוש המחובר, שהוא

פנימי ועצמי יותר, א' עדיי0 מצומצ. מאד

מאד, בחינת שערות).
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.קעאשר מאירי8 בו תר"; 9 גימטריא כת"ר 9 עמודי אור אל הנאצלי8 התחתוני8

 9 בדברי אליהוא ב5 ברכאל לרעי איוב (ל"ו ב') נאמר:המתנה ושתיקההשלישי 

"כתר לי זעיר ואחו;", ופירושו המת5 לי מעט. והוא לשו5 המתנה

בשתיקה ודומיה. דהיינו, אל תחשוב במקו8 הזה כלל עדיי5, מחמת עמקותו וגבהותו,

.קעאאלא המת5 מעט עד שיתפשט ויצטמצ8, ואז אולי תוכל להבי5

שאור מכתר ומסבב אינו מתגלה, אלא רקקע

נשאר בהשפעה נעלמת למעלה מסביב. ולכ0

קראוהו המקובלי. "עתיק>יומי0", שהוא

נעתק מ0 העולמות והספירות. ולכ0 בלשו0

החסידות נקרא כח>התענוג שבנפש, ככתוב

בספר יצירה: "אי0 למעלה מעונג".

ובספר דניאל (ש.) מתואר במראה הנבואה

שהקב"ה כביכול יושב כזק0 ימי. על כסא

משפט: "ועתיק יומי0 יתב כו'". כזק0 שנעתק

מהוויות העול.. ובקבלה הוא פרצו;

פנימיות>הכתר, כי הוא נעתק ונבדל מבחינת

ימות>עול.. שהוא אפילו איננו בחינת סובב

לעולמות אבי"ע, אלא הוא בחינת סובב

לסובב דאבי"ע, דהיינו סובב לבחינת ארי'

אנפי0 (סובב הכללי).

ובכוחות הנפש ניכרת "העתקה" זו בכח

התענוג הפנימי שבאד.. למשל, כשאד.

שומע מוזיקה עריבה וניגו0 כינור, הריהו

מתכנס לתו' עצמו נעתק מ0 העול. והזולת,

ועוצ. עיניו ומסתלק פנימה.

רש"י מפרש על פי תרגו.>יהונת0 שהואקעא

מלשו0 ייחול ותקווה. על דר' "דו. לה'

והתחולל לו", לשו0 דומיה וייחול.

והנה בהמתנה יש ב' ענייני.: א' 3 העיכוב

מלעיי0 ולחשוב בו; ב' 3 עניי0 התקווה

והיחול אל הגילוי (אז מיא קע0 עפעס דער

ווארט0 דערפו0).

דהיינו, הג. שהדבר הוא מעבר להשגת אד.,

אול. הוא לא דבר שאי0 לו שייכות לגמרי

מהשגה (אלא רק שנצר' להמתי0, כאחד

שממתי0 בציפיה ובתוחלת שיכול להגיע מזה

איזה השפעה או התחלת דבר גילוי).

ועניי0 השתיקה בזה הוא לפי שזהו למעלה

מהידיעה וההשגה, ועל דר' מה שכתוב

בספר יצירה (מ"א ה"ח): "בלו. פי' מלדבר

ולב' מלהרהר", מכיוו0 שמקו. השתיקה הוא

למעלה מגילוי ודיבור. וכלשו0 הגמרא

במנחות (כ"א ע"א): "שתוק! כ' עלה

במחשבה לפני".

ולא מצינו שרבותינו המקובלי. מדברי.

בדרגה גבוהה שכזו. ומשכ' קראוה בחסידות

"כח האמונה" שבנפש או כלשו0 הרביי.
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w v
הצמצו! 7 

מקו! הפנוי והחלל, הפרסא ומס,

.קעבבכל העולמות 9 אצילות, בריאה, יצירה, עשיה 9 יש בחינת כתר הממוצעהנה 

 לכתר שבכל העולמות 9 הוא שהתהוותקעגא; ההפרש בי5 כתר דאצילות

 (להיות 'מקו8 פנוי' ו'חלל' ממש), ואילוצמצו0 אור אי%>סו=אצילות הוא על ידי 

 בלבד 9 המפסיק בי5 אצילותפרסאהתהוות בריאה, יצירה, עשיה היינו על ידי 

.קעדלבריאה, ובי5 בריאה ליצירה וכו' 9 ולא על ידי 'מקו8 פנוי' ו'חלל'

"תענוג פשוט".

למעשה זוהי בחינה כה גבוהה באלוקות

שאינה באה לגילוי בזמ0 הגלות, אלא רק

לעתיד לבוא. א' אע"פ שלא שייכת בו ידיעת

המהות, שיי' בו ידיעת המציאות. ולכ0 אינו

מושג כי א. מכח האמונה שבנפש בלבד,

שהיא ירושה לנו מאבותינו ומושרשת בעצ.

הנשמה.

כי מלכות דאצילות נעשה כתרקעב

לבריאה. ומלכות דבריאה נעשה כתר ליצירה

כו'.

שהוא הממוצע המחבר בי0 המאציל ובי0קעג

הנאצלי. 3 דכתר דאצילות מחבר בי0 אור אי0

סו; לעול. האצילות 3 שזהו חיבור בי0 בלתי

בעל בגבול ותכלית ובי0 גבול.

"והנה, בזאת נבדל ומשונה המשכת עשר

ספירות הנאצלי. מ0 המאציל ב"ה מכל

ההמשכות סדרי ההשתלשלות כול0 דבי"ע,

מעשר ספירות הנאצלי.. והיינו, בבחינת

הצמצו. הגדול ועצו. של החלל ומקו. פנוי

כו'. מה שאי0 כמוהו בכל ההשתלשלות 3

מאצילות ועד עשיה.

והיינו, מצד שעשר ספירות הנאצלי. 3 אי0

לה. שו. ער' כלל אל המאציל, לזאת הוצר'

להיות צמצו. גדול ועצו. כזאת אשר לא

נמצא כמוהו עוד בבי"ע 3 מצד שה. [ספירות

בי"ע] נערכי. לאצילות ואי0 מצטרכי.

לצמצו. גדול ועצו. כזאת" [הנחת הרב

משה].

והוא עניי0 ההפרש בי0 צמצו. הראשו0קעד

3 שהיה באור א"ס ב"ה 3 לבי0 הצמצומי.

דסדר ההשתלשלות. דהצמצומי. שבסדר
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והנה לפי שג8 רבינו האריז"ל המשיל בע=>החיי8 9צמצו4 סילוק%האור 

בהמש; לשיטת המקובלי8 שקדמו לו 9 את כל

מציאות ישהגילוי וחיות הנמש; מאי5>סו: בש8 "אורות", הג8 שהאור הוא 
(דהיינו, מה שנכלל האור במאור, 9 לזאת הוצר; להמשי; ולבאר הצמצו8 שחידש ודבר>מה

(שהוא כבר באופ5 גשמי וקראהו בש8 "חלל ומקו8 פנוי" מ5 האור שהוא העלמות האור)

. ובסגנו5 אחר: דהיינו, שאינו מאיר ש8 משמעלשו5 מגוש8 ממש כגו5 ד"נסתלק לצדדי8" כו')

.קעהבגשמיותכאילו 

כשמבארי8 מלכתחילה עניי5 "אור" באמת 9 ולא בהלבשה בגשמיות 9 הריאול0, 

היעדרשלזאת יוב5 שג8 עניי5 החלל ומקו8 פנוי הנזכר בע=>החיי8 (דהיינו, 
) הוא באופ5 אחר לגמרי ממש. והיינו, שלא כדימיו5 העול8 שבשלההתגלות

 (שהריקעוהעלמות האור במקורו, וממילא נותר "חלל ומקו8 פנוי" ממנו יתבר; ח"ו

בלבד.המיעוט ההשתלשלות ה. רק עניי0 

דהיינו, שממדרגה למדרגה מתמעט האור

העל%והגילוי. ואילו בצמצו. הראשו0 הוא 

האור.

והיינו, דצמצו. הראשו0 אינו עניי0 מיעוט

האור 3 כמו הצמצומי. דסדר ההשתלשלות 3

כי א. עניי0 ההעל.. מה שעל ידי צמצו. זה

מתעל. לגמרי. 

אמנ. העל. זה תכלית החסד, מחמת שעל

ידי העל. דווקא נית0 הכח ועוז בעבודת

נשמות ישראל בתורה ומצוות שעל ידי זה

.בכח עצמ%יוכלו לגלות את האור הפנימי 

על כ0 הוא קורא למה שהוא בחינתקעה

היעדר ההתגלות בש. "מקו. פנוי וחלל"

שהוא כבר ציור מגוש., לפי שהשתמש 3

בהמש' לשיטת המקובלי. 3 בלשו0 "אור"

דווקא, חר; היותו לשו0 מגושמת בדקות

(ספר המאמרי., תקס"ו ח"א, עמ' מ"א 3

הנחת כ"ק אדמו"ר האמצעי). 

וזהו הכלל, שאור נקרא הגילוי וההתפשטות

של עצמות ההיולי, וההיולי הוא המאור

העצמי. ולזאת נזכר בתניא אור וזיו וחיות 3

לפעמי. כולל. הכל יחד ולפעמי. שניה.

אור וחיות כו' 3 לרמז בזה שהכל אחד, ולקרב

אל השכל עניי0 אור וד"ל (ספר המאמרי.,

תקס"ו ח"א, עמ' נ"ב 3 הנחת הרב משה).

"לא שיי' כלל בחינת מקו. ברוחניות" (תניאקעו

פמ"ח).
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).קעז"אינו גו: ואינו דמות הגו:", ו"לית אתר פנוי מינה כלל" ח"ו

 וממלא את כל החלל 9 ד'לית אתר פנוי"המאור>בהתגלות"כי כ5, בהיות הנה 

שיוכלל ויתעל8 במאור, שלא יהיהמינה' 9 אמור מעתה שא8 צמצ8 האור והגילוי (

), פירושו הוא שרקמה שקורא בע=>חיי8 "מקו8 פנוי וחלל ריק מ5 האור" בו גילוי האור כלל,

(מאחר ולעול8 אינו מקו8 פנוי לגמרי ח"ו) ולא בפועל בכח במאורנשאר 
.קעח

שקוד8 בואה לגו: 9 אע"פ שיש בה כח החיות להחיות את הגו:וכמשל הנפש 

בהתלבשותה בו 9 מכל מקו8, הרי החיות ההוא בכח ולא בפועל

להוציא גילוי החיות מכל אל הפועל ומההעל8 אל הגילוי (כל זמ5 שלא נתלבשה

עדיי5 בגו: להחיותו). והנה בבואה לגו: אז נראה ונתגלה גילוי החיות שבה, שמחייה

.קעטאת הגו:

אבל במאור 3 שהוא א"ס עצמו (ולא אור א"ס)קעז

3 לא שיי' צמצו. ח"ו, וא; לא גילוי או

העל.. כי המאור אי0 עניינו להיות בחינת

גילוי 3 דכל עצ. בלתי מתגלה, שאינו בגדר

גילוי כלל; וג. אי0 שיי' בו עניי0 העל. ג. כ0

3 דהעל. שיי' בדבר ששיי' בו גילוי (וכמו

אור שכללות עניינו הוא להיות בבחינת

גילוי), וקוד. שנתגלה הרי הוא בהעל..

אלא אדרבה, "המאור הוא בהתגלות" 3

הגילוי עניי9דמכלל ה0 אתה שומע לאו: ש

הוא שיהיה הדבר בבחינת תפיסה והשגה

התגלות עניי9לידע מה הוא (מהותו), ואילו 

הוא מה שהוא נמצא ומתגלה 3 כמות שהוא 3

למעלה מגדר גילוי והעל. ותפיסה. שמכל

מקו. המאור עצמו נמצא למטה כמו למעלה.

ולכ0 אפילו תינוקות יודעי. שיש ש. אלו>ה

מצוי כו', א; שאי0 בה0 השגה ותפיסה אי'

ומה, לפי שאי0 בה. גילוי האור. וזהו כי

"המאור הוא בהתגלות", ד"לית אתר פנוי

מינה".

ולא שהאור נסתלק לצדדי0 ח"ו, שזהקעח

מורה התעלמות האור לגמרי, אלא רק שלא

האיר בגילוי.

ובזה יוב0 דלא יקרא בש. חלל ומקו. פנוי,

אלא מצד היעדר האור והגילוי. א' בבחינת

המאור הנעל., 'לית אתר פנוי מינה ממש'.

שעל ידי התלבשות הנשמה בגו; נראהקעט

וניכר כוחה להחיות, במה שהופכת גו; גשמי
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החכ8 דבשעה שאינו עוסק בחכמה, הרי חכמתו היא רק בכחוכמשל האיש 

הנפש 9 דהיינו, שיש בכוחו להשכיל, א8 יעסוק בהשכלה 9 אבל

עדיי5 לא באה מכח אל הפועל. ואילו בשעה שהחכמה שלו היא בבחינת התפשטות

לזולתו (או אפילו לעצמו) 9 דהיינו, בשעה שעוסק בה 9 אזי היא בבחינת גילוי, במה

.קפשנגלית חכמתו לעצמו או לזולתו

ודומ. לדבר חי.

והמשל בזה: כמו הרב המשפיע השכל הנפלאקפ

לתלמידו, ובאמצע ההשפעה בעת שמשפיע

עלה ברצונו של הרבלו ומרחיב לו הדיבור, 

. הנהלהעדיר השפע, ונמנע מלהשפיע לו

 בי0 קוד. ההעדר ובי0אי9 שינוילגבי הרב 

לאח"כ, זולתי לגבי התלמיד הוא השינוי.

כ' עד"מ למעלה: עני0 הצמצו. באור א"ס,

שתחילה היה ממלא א; החלל, ואח"כ נעדר

אורו וגילויו, להיותו נכלל במאור הנעל.,

שלא יתכ0 בזה א; בחי' כיוו= והסתלקות... כי

המאור הנעל. נעדר האור הוא הגילוי  שלו,

אבל ישנו פה בה'חלל' כמקוד., רק החלל

פנוי וריקני מגילויו בלבד כנ"ל.

רק המשל אינו דומה לנמשל. שהנמשל הוא

הצמצו. בעצמותו בינו לבי0 עצמו ית' 3 שא;

ה% במהותו ועצמותוהגילוי והעדרו שניה. 

 3 משא"כ במשל בהרב המשפיע לתלמידוית'

 כנ"ל.שניה% בזולתולזולתו, שהגילוי והעדרו 

רק המשל האמיתי הדומה לנמשל הוא

כשמייגע הרב בעצמו שכלו בעיו0 רב בשכל

הנפלא ההוא, שאז מתגלה שכלו מעצמות כח

חכמתו הנעל. להשכיל המושכל ההוא.

וכשמעדיר שפע הגילוי של השכל, כגו0

שאינו חפ= להתייגע בלימוד ההוא, כי א.

לישב במנוחה והשקט בלי שו. מחשבה

ושכל כלל, שאז נעדר אור השכלי שלו

להתעל. בעצמות המאור 3 הוא כח חכמתו

הנעלמה, כח המשכיל שלו 3 שהגילוי

, בינו לבי0 עצמו. מיניה וביהוהעדרו הוא

ובעצמותו אי0 שינוי בי0 הגילוי להעדרו,

שבכח עצמות חכמתו הנעלמה אי0 שינוי בי0

קוד. הלימוד ובי0 לאח"כ, ובי0 כשחזר ונח מ0

הלימוד, שהכח המשכיל שוה בלי שינוי.

שיש בכוחו ללמוד הרבה ולהמציא המצאות

חדשות הרבה כנ"ל. רק השינוי הוא בכלי

המוח, שהגילוי של השכל בהחכמה ההיא

שורה בכלי המוח בבחינת גילוי, משא"כ

כשנעדר אורו [הנחת הרב משה נ"ע].

ובהמש' להנחת כ"ק אדמו"ר האמצעי: "ויוב0

זה בביאור יותר על פי משל אחר בכחות

הנפש, כמו השכל שהוא כח מכחות הנפש,

ויש בו ג. כ0 בחינת 'אור' ו'מאור'. דהיינו,

כשישיגו החכ. בלמדו איזה שכל וסברא, אזי
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שבעי5 שא: א8 יסתו8 העי5, עדיי5 יש לו את כח הראיהוכמשל כח>הראיה 

בשלמות. מכל מקו8 לא בא לידי גילוי להיות העי5 רואה

. קפאממש 9 עד שיפקח עיניו

נגלה העל. כח השכלתו; וכשמפסיק מלהבי0

ולהשיג את השכל וסברא, הנה, בחינת אור

ההתגלות נכלל בכח השכלתו, ובודאי לא

נתבטלה כלל אור ההשגה הנגלית לו 3 כי הרי

ישיב לשואלו מיד, אלא נכללת האור ונשארת

בו בבחינת כח העלמי.

וא. כ0, הרי מזה מוב0 יותר שאור וגילוי

השכל לא ישתנה מפני העדר התגלותו בשעה

שמפסיק מללמוד כו'.

ועל דר' זה יוב0 ג. באבר פרטי בגו;קפא

שהוא ג. כ0 בבחינת 'אור' ו'מאור', כמו כח

הראיה בכלי העי0: 

"הנה, כח הראיה עצמו  ג. שיסגור כלי העי0

נמצא כחו, הרי הוא הנקרא בש. 'מאור', כמו

שנקרא 'מאור עיני.' כאשר הוא סומא, מפני

שלא נתגלה הזיו בעי0, ונשאר רק המאור של

העיניי. כו'. והתפשטות הראיה מ0 העי0,

הוא רק כמו בחינת הזיו והאור מ0 עצ.

המאור כו'.

והנה, אנו רואי. שכאשר יסגור כלי העי0 ולא

יביט בה כלל, ונשאר כח הראיה בנפש כמו

שהוא בעצמו ומהותו, מבלתי התפשטות אור

וזיו כו', אי0 העני0 שנתבטל מציאות האור

וההתפשטות של הראיה לגמרי, כי דבר רוחני

לא יתבטל לעול., והרי יש כח רוחני בהבטה

והסתכלות כו', אלא העני0 הוא: שנכלל האור

הזה במאור העי0. 

והנה ואי0 התכללות זאת בבחינת ביטול

האור, אלא אדרבה, נתחזקה במאור העי0

ביתר שאת, ועל כל פני. ישנה ש.

במציאותה בודאי בלי תוספת או גרעו0 מכמו

שהיתה. שהרי חוזרת ומתפשטת

כמבראשונה כשפותח כלי העי0. וא. כ0, אי0

העני0 אלא שנעשה מ0 הגילוי העל.. דהיינו,

שגילוי הראיה נעשית להיות בבחינת העל.

בעצמות המאור, ואי0 זה שינוי כלל וכלל ג.

בעצ. האור, וא; על פי שנעשה בבחינת

העל., והוא העדר ההתגלות, אי0 העדר זה

שינוי בעצמו כלל וכלל".

וכ0 בכח ההילו' שברגל 3 שג. שאינו הול'

כעת בפועל, אי0 פירושו שאי0 בו הכח ליל',

אלא רק ששב ונכלל הכח במקורו בנפש.

וכאשר שב ללכת, הכח נמש' ומתפשט

מעצמות הנפש אל הרגל עד שנפעל הליכה.
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כיוצא בזה בשאר החושי8 שבכל האיברי8. שיש כא5 מאור ואור, גילוי האורוכ% 

והעלמו במקורו במאור.

דר; זה יוב5 ג8 למעלה בבחינת הצמצו8 דסילוק באור אי5>סו:: שהאור והגילויועל 

נצטמצ8 ונתעל8 להיות רק בכח המאור ולא בפועל (שנכלל בעצמות א"ס ולא

בא בהתפשטות והתגלות אלא בכח ובהעל8 בלבד). ואז מצד האור 9 שלא נשאר

. ואי5 צור; לומר שמצד המאור 'לית אתרקפבאור וגילוי 9 נקרא "מקו8 פנוי" ו"חלל"

והנה הנמשל מכלפנוי מיניה' ח"ו 9 שבמאור עצמו לא שיי; צמצו8 והעל8 ח"ו. 

ג4איננו שינוי אלה המשלי0 בבחינת אור ומאור, הוא אי. שהיעדר ההתגלות 
.קפגבעצ4 האור

וכאמור שאי0 הפירוש האור ממשקפב

נסתלק לצדדי0 ולכ0 אינו קיי. ש. עוד 3

שבדבר רוחני לא שיי' סילוק לגמרי ח"ו 3

אלא רק שהאור התעל. בלבד. דהיינו שהוא

, רק לא בפועל ממש.בכח בהעל%ש. עדיי0 

כ' על דר' משל למעלה עני0 הצמצו. שהיהקפג

באור א"ס ב"ה, שבאמת אי0 שינוי והתפעלות

כלל לגבי האור אי0 סו; ב"ה בי0 קוד.

הצימצו. ובי0 לאח"כ. כי 'אני הוי' לא שניתי'

כתיב, זולתי השינוי הוא אל המקבלי.,

שקוד. הצמצו. היה האור מלא כו', שהיה

ממלא א; מקו. החלל בבחינת הגילוי של

השפע שלו, א' המאציל ב"ה ראה שלא יוכל

להתקיי. מזה המשכות סדרי ההשתלשלות

מרוב אורו ית', שלא יכילנו אותו כלל, ואי

אפשר להתהוות ממנו א; הנאצלי., מצד

 (מהות חכמה,תוארי%, מהות דבר מהשה. 

ומהות חסד כו'), ואילו אור א"ס פשוט

בתכלית הפשיטות, עד שאי0 לה. ער' אליו

כלל כנ"ל. לזאת, היה הצמצו. באור א"ס ב"ה,

להיות נעשה 'חלל' ו'מקו. פנוי' ריקני

מגילוי אור א"ס ב"ה, שנעדר האור והגילוי

מש., כי א. נכלל האור ההוא שהיה ממולא

בתו' החלל בעצמות המאציל המאור הנעל.

כו'. אבל במאור הנעל. ממולא א; החלל,

ד'לית אתר פנוי מיניה', ולא נקרא 'חלל'

ו'מקו. פנוי' רק לגבי הגילוי של האור,

שנעדר ממנו כנ"ל" [הנחת הרב משה נ"ע].

[וא. כ0 שבאמת אי0 שו. מקו. פנוי וריק0

מאלוקות, מדוע נקרא צמצו. זה בספרי

קבלה בש. 'חלל' ו'מקו. פנוי'. ולכאורה יש

לקרותו רק בש. 'העל.' וכיוצ"ב. אלא רק
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התעלמות זו היא היעדר האור עד שאינו עולה בש8 כלל, שאיננו ניכר מורגשוהנה 

אפילו בכח (ולכ5 אי5 לו ש8 להיות נקרא בש8 'חכמה' ואפילו לא בש8 'חכי8

. עד אחר כמה ירידות והשתלשלות המדרגותקפדולא בחכמה ידיעא' כו')

. שכל עניי5 צמצו8 זה בכלל כתר דאצילות 9קפז, 'ברודי8'קפו, 'נקודי8'קפה'עקודי8'

צמצו8 דמקו8 פנוי וחלל 9 להיות ירידת והשתלשלות 'עיגולי8' ו'יושר' ו'פרסא'

דאד8 קדמו5 להיות 'עקודי8' 'נקודי8' 'ברודי8' 9 הכל בכלל כתר דאצילות 9 שהוא

הממוצע להיות התהוות בחינת אצילות דעשר ספירות 9 חכמה, בינה וכו'. שהכל

לפי שהמשיל רבינו האריז"ל את הגילוי

והחיות הנמש' מא"ס והתהוות עשר ספירות

בש. 'אורות' (שה. כמו אור וזיו היוצא

משמש ומאיר), לכ' קרא וכו'].

והיינו, שלא רק שבפועל אינו מורגשקפד

מצד התכללותו במאור, אלא ג. בכח אינו

מורגש. שהרי כל מציאותו בטלה ונכללת

במציאות המאור ממש.

והנה "כא0 מפרש 'העדר האור', רצונו לומר,

ביטול האור, דכל התכללות הוא ביטול... וא.

כ0 התכללות האור במאור, היינו ביטול האור,

דכשמאיר בגילוי הרי הוא בבחינת אור על כל

פני., אבל כשנכלל במאור הרי הוא בבחינת

ביטול לגמרי, וכמו שכתוב בספר של בינוני.

[חלק א' פרק ל"ג וחלק ב' פרק ג'] בעני0 אור

וזיו השמש כשהוא במקורו, שהוא בבחינת

אי0 ואפס ממש כו', וכמו כ0 יוב0 בהאור

שנכלל במאור, שנתבטל כל מציאותו לגמרי,

והוא בבחינת אי0 ואפס ממש" (הגהות לפתח

אליהו, תרנ"ח)

ובלשו0 המקובלי.: "עשר ספירותקפה

שה% עניי9 "עיני%" ומקורהגנוזות במאציל0". 

 (שמובא בליקוטי תורהלבחינת כלי%

"והעיני% דא"ק, בהסתכלות9 עשו כלי% כו',

 3 להיות עולהוהוא עני9 עול% העקודי%)

בש. התהוות בחינת 'חכי. ולא בחכמה

ידיעא' כו' [חכמה דאצילות].

דהיינו, שאז על ידי נעשה בחינת 'חכי. ולא

בחכמה ידיעא', שאז יכול שנעשה בחינת כח

התהוות איזו בחינה להיות מקור דמקור

לבחינת חכמה דאצילות, ומאצילות איזה

מקור לבחינת חכמה דבריאה וכו'.

עשר ספירות דעול. התוהו, בו האורותקפו

מרובי. ואילו הכלי. קטני..

עשר ספירות דעול. התיקו0. דהיינו עשרקפז

ספירות דעול. האצילות, בו האורות וכו'

והכלי. גדולי. ורחבי..
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הוא תכלית שיוכל להיות התהוות האצילות, דהיינו לבחינת עשר ספירות (שאי5

.קפחלה8 ער; כלל וכלל ע8 המאציל ב"ה)

א; מצד שספירות דעולמות בי"ע נערכי8 לספירותצמצו4 הפרסא 

דאצילות, אי5 מצטרכי8 לצמצו8 גדול ועצו8 כזאת דחלל

ומקו8 פנוי. וא8 כ5 אי5 להצמצו8 של פרסא ומס; ער; כלל לצמצו8 חלל ומקו8 פנוי

9 לא מיניה ולא מקצתיה כלל.

האור ישנו פה בבחינת גילוי ממש בשלמותו, רק שעובר דר; הפרסאשבפרסא 

ומס; נתעבה ונתגש8 ומשתנה לגריעותא. דהיינו, להיות אור של

לגמרי 9 התחדשות יש מאי5 9אור חדש תולדה (שבוקע על ידי הפרסא), שהוא כבר 

שאינו מהות אור הראשו5 כלל. א; מכל מקו8 השפע אינו דר; דילוג לגמרי 9 להיות

. והוא על דר; קבלת האור השמש דר;קפטיש מאי5 ממש 9 אלא דר; קירוב קצת

וכמוב0 תכלית עשר הספירות להיותוקפח

אלוקותו בחינת התלבשות בעולמות, ולא רק

ותכלית הכל, כדילהיות בחינת מקי; עליה.. 

שיהיה התלבשות אלוקות ביהודי ממש, שהוא

הוא תכלית הכל בכל מכל כל ממש!

פרסא המפסיק פירושו על דר' מאמרקפט

הזוהר "איהו תפיס בכולא ולית מא0 דתפיס

ביה". שהעליו0 אינו מתלבש בתחתו0 בדר'

של אור וכלי, עד שהתחתו0 תופס ומשיג

העליו0, ובביטול התחתו0 יתכ0 ג. ביטול

העליו0 [הנקרא השתלשלות], אלא בדר'

שהוא בחינת הסתלקות עצמותו ואחר>כ'

יכול להתגלות איזה הארה דהארה שישפיע

לתחתו0. 

וזהו בחינת כמר [3טיפה] מדלי, שהוא כמו

פרסא המפסיק את הקילוח ואחר3כ' יורד

איזה טיפה. והוא בדר' התלבשות, כמו לבוש

שרוצה פושט ולובש לבוש אחר, כמו שכתוב

"כלבוש תחליפ.". ומשכ' אי0 התחתו0

ממהות העליו0, ובביטול התחתו0 לא יתבטל

ג. העליו0, אלא ימשי' לעמוד בתוקפו רק

בלא השגה ותפיסא אפילו לא מזעיר.

[ולמשל, בחינת פרסא של ז"א נקרא "כברייתו

של עול.", מעיקרא חשוכא והדר נהורא.

פירוש, מעיקרא חשוכא, שהוא בחינת

הסתלקות עצמותו; והדר נהורא, פירוש
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הוילו5 והפרגוד, שנשתנה במציאות האור מאשר היה במקורו (ה5 בכמותו וה5

.מה שאי5 כ5 בצמצו8 החלל, דהאור נתעל8 במאור הנעל8 ומסתלק לגמרי. קצבמהותו ואיכותו)

שישיפיע לחכמה. וזהו בחינת "ישת חוש'

סתרו"].

וידוע המשל בש. הרב המגיד נ"ע, שהוא כמוקצ

התלבשות איזה שכל עמוק במשל וחידה.

כלומר, דכשמצטר' להרב להשפיע שכלו

הנפלא והמרומ. (להסביר שכל גדול)

לתלמידו הקט0 (שאי0 התלמיד יכול לקבלו),

שכלי שכלו של התלמיד קט0 מהכילו בעצמו

3 כפי שהוא במוח הרב 3 אזי מלביש את

שכלו במשל וחידה. דהיינו, התגשמות השכל

בצירופי. זרי., שלא מער' דקות השכל כלל.

וכמו שמביאי. משל מדברי. פשוטי.

גשמיי. לדברי. העומדי. ברומו של עול..

כדי שמתו' המשל הגשמי, יבי0 התלמיד

דקותו של הנמשל.

והנה, המשל הזה הוא מענייני. אחרי., שלא

מעניי0 השכל שרוצה ללמד עליו, רק לפי

מפסיקושבו ועל ידו יוב0 השכל 3 לכ0 הוא 

בדברי. אחרי..

ומאחר שנתלבש הנמשל בצירופי אותיות

אחרי. של המשל 3 דהיינו, נתלבש בלבוש זר

ונפרד, בצירופי אותיות אחרי. וענייני.

אחרי. ממש [שצירופי האותיות של עצמות

ההשכלה והדבר ה. דברי. אחרי. ממש] 3

נשתנה לגריעותא לגבי התלמיד המקבלאזי 

את המשל ומתוכו יכיר את הנמשל. להיות,

א; מה שהבי0 התלמיד דבר מתו' דבר, הרי

שהוא כבר בהגשמה יותר, ואינו מער' כמו

שהיה בשכל הרב במקורו, טר. התלבשותו

במשל וחידה. והיינו שהעברתו ממוח הרב

אל מוח התלמיד נשתנה לגריעותא להתגש.

בהגשמה ממש במהות זרה וזולת ממש 3 הג.

שהרב לא העלי. דבר אחד מדבריו (שהרי

השפיע כל המושכל בשלמותו רק בדר'

קצרה) וירד שפע הרב דר' מעבר המשל אל

התלמיד.

[שהנה, המשכיל יבי0 שהתעלמות שכלו של

כלהרב בדר' המשל שאמר לתלמיד, הוא כי 

חכמתו בעצמותה הוא מלובש במשל זה, ולא

מה שאי0 כ0בכח בלבד, אלא בפועל ממש. 

בצמצו. דר' סילוק וחלל, שהאור חוזר ונכלל

במקורו להיות רק בכח ולא בפועל. כא0 האור

אכ0 נמצא ומלובש בתו' צמצו. הפרסא,

היינו שחכמת הרב נמצאת במשל בפועל

ממש, ונית0 להבי0 מהות שכל הרב דר'

אמצעות המשל, מאחר שהוא נמצא בו (רק

לפי שהעני0 שהחכמה מלובשת בו הוא שלא

מעני0 השכלת חכמתו בעצמו, אלא יצא ללמד

שלא כענינו לכ' השכלת הרב בעני0 שמרמז

בו, אי0 ההשכלה ההיא נראית ונגלית
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שש8 9 בעול8 האצילות 9 מידת החכמה היא באופ5 אחר ומהות אחרנמצא 

שאינה מער; אופ5 ומהות חכמה שבעול8 הבריאה. ואדרבה, אי5 בבריאה

יכולת לקבל הארת חכמה כמו שהיא באצילות. רק שעל ידי הפרסא המפסקת יהיה

 [לפי דרגת עול8עדיי% לפי מזגה ותכונתההארת בחינת חכמה בבריאה ג8 כ5 

הבריאה, ובמשל לפי ער; כלי המוח של התלמיד] 9 כדי שיוב5 השכל לתלמיד מ5

.קצב, ולכ5 נקרא בריאה ג8 כ5 יש מאי5 ג0 כ%בחינת חכמה ש0 קצאומתחדשהמשל 9 

להתלמיד אלא על פי המשל, שהוא עני0 אחר

וממנו [3מהמשל] מתחדש לו השכל, עד

שנקרא אצלו שכל חדש. אבל מכל מקו.,

השכל החדש הזה במהותו ועצמותו כבר היה

לעולמי., ומרומז הכל במשל)].

כי ג. מה שאחר כ' יבי0 התלמיד מתו'

המשל 3 דבר מתו' דבר 3 הרי שיהיה הנמשל

אצלו בהגשמה יותר, ואינו מער' כמו שהיה

בשכל הרב טר. התלבשותו במשל. 

וזהו עניי0 פרסא ומס' המפסיק בי0 אצילות

לבריאה, שהוא בחינת מס' מבדיל לדבר

מענייני. אחרי. שלא מעניי0 אצילות.

שכ0, אותו האור ממש עובר ויורד דר'קצא

הצמצו. של הפרסא, רק שע"י צמצו.  זה

האור משתנה ממהותו הראשונה כפי שהיה

בעול. האצילות, ולפי ער' האור דאצילות

הרי אור זה שעובר דר' הפרסא נחשב לאור

חדש ממש. אבל, כאמור, באמת צמצו. זה של

הפרסא הוא בדר' מיעוט, ולא סילוק גמור,

ולכ0 מ0 ההכרח לומר שאור דבריאה אינו אור

חדש ממש.

כמו על דר' משל השכל שמתחדש אצלקצב

התלמיד מ0 השכל שאמר לו הרב. שהמשל

הוא בעניי0 אחר, והוא מבי0 מזה דעת רבו.

והרי שכל זה הוא שכל חדש אצלו, שמתחדש

על ידי המשל.

וידוע עני0 הבנת המס' הזה מדוגמא שמצינו

למטה בהלבשת איזה אור שכל עמוק

במשלי. וחידות, כמו משלי  שלמה שהעלי.

עמקות חכמה במשלי., והנה השומע המשל

בלבד ואינו מבי0 מה שנרמז בתוכו, אי0

המשל אצלו רק דברי. בטלי. בעלמא, ומי

שמבי0 השכל הנרמז בו ג"כ איננו משיגו כמו

שהוא, רק אפס קצהו ממה שמוב0 מתו' דברי

המשל, וה"ז כמי שרואה את האור הגדול דר'

המס' המבדיל בינו לבי0 האור, שאיננו רואה

מהות האור ממש, רק הארתו דר' המס'.
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הוא עני5 התעלמות והתלבשות חכמה [וכל שאר הספירות] דאצילות בבחינתוכ. 

'פרסא' להיות התהוות בחינת חכמה [וכל שאר הספירות] דבריאה, שחכמה

דאצילות היא במהותה ועצמותה בפועל ממש (דהיינו, עצמות ולא רק הארה, בפועל

ולא רק בכח) המתלבשת בבחינת ה'פרסא', וגורמת התהוות חכמה דבריאה כו'. הרי

איזה ער. ויחוסחכמה דבריאה, א: על פי שהיא אור חדש מכל מקו8, כבר יש לה 
.קצגע8 חכמה דאצילות

מה שאי0 כ0 בחינת צמצו. אור אי0 סו; להיותקצג

אצילות היינו, התעלמות האור והעדרו עד

שאינו עולה בש. כלל, כנזכר לעיל (אפילו

לא בש. 'חכי. ולא בחכמה ידיעא' וכו').

[שמאחר שהאור חזר ונכלל במקורו ונמצא רק

בכוח ולא בפועל, הנה, זאת אומרת שהאור

אי0 לו מציאות בפני עצמו כלל, אלא כל

מציאותו היא זה שהוא כלול בהמאור והוא

חלק ממנו, ובהמאור אי אפשר להבדיל בי0

המאור והאור הכלול בו, וא. כ0 אי0 להאור

גדרי מציאות משלו שבגלל. נית0 לקרותו

בש. בפני עצמו]. ולכ0 נקרא אור אי0 סו; "חד

ולא בחושב0", כי לאמיתו של דבר אינו בגדר

עשר ספירות דאצילות, וכדי שיתהוו ממנו

הספירות צרי' לצמצו. דחלל ומקו. פנוי.
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w v
סדר הספירות והפרצופי!

בזוהר חדש (נשא ק"ל סע"ב): "תאנא, כד הווה רב המנונא סבי בעי לצלאהאיתא 

צלותיה, אמר: 'לבעל החוט8 אני מתפלל, לבעל החוט8 אני מתחנ5',

דכתיב: 'ותהילתי אחט8 ל;'. תנא, אורכא דחוטמא תלת מאה וע"ה עלמי8 כו'".

בחינת עצמות אור>א"ס 9 בחינת סתימא>דכל>סתימי5 9 הוא מקור לכלכידוע, 

. וכש8קצדהמקיפי8 עליוני8. ויוב5 ממה שלמטה החוט8 הוא כלי>הריח

, כ; למעלהקצהשהריח הוא רק בחינת הארה והתפשטות בעלמא ממקור דבר הריח

 מעצמות אור א"ס. וא8 כ5 נמצא שבחינתהארה בעלמאכל המקיפי8 כול8 ה8 רק 

 המקיפי8 וש"ע ריבוא עלמי5 אתפשט אורכאמקו0 להשראת [9 הא:] הוא חוטמא

דחוטמא כו'. והוא עניי5 המקיפי8 המתפשטי8 למטה מטה, ואפילו בנשמות נמוכות.

 בחינת חוטמא,מקור ('לבעל החוט8 אני מתפלל' כו') הוא בעל החוט0אול0 

, רעוא דכל רעוי5 עלאי5, למעלה ג8 מ5 הטע8 (שהואהגולגלתאהיינו עניי5 

דהנה ישנו בחינת טע. ובחינת ריח.קצד

שבחינת הטע. הוא עונג מוגבל בעצ. (כי

הוא בחינת תורה, כי תורה נקראת לח.), כי

הוא כמו עונג שבטע. 3 שבא בבחינת

פנימיות 3 להתאחד ע. חלקי הגו;, אבל בא

בבחינת הגבלה.

אבל בחינת הריח, הוא עונג בלתי מוגבל,

והוא בחינת המצוות. כי המצוות המה

לבושי. ששורש. בבחינת מקיפי., שאינו

בא בבחינת פנימיות להתאחד ע. חלקי הגו;.

 וכדאיתא במדרש רבה דשיר>השירי., עלקצה

הפסוק: 'לריח שמני' טובי.', כל המצות

שעשו לפני' האבות 3 ריחות היו, אבל אנו

'שמ0 תורק שמ'' 3 כאד. שמריק מכלי לכלי

חבירו. היינו, השמ0 הוא בחינת עצ. הדבר,

ואילו הריח הוא רק בחינת התפשטות והארה

בעלמא ממנו (והוא כי האבות פעלו המצות

טר. מת0>תורה, ולכ0 היה זה רק בחינת ריח

בלבד).
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 9 גימטריא מ"ה, עול8 התיקו5) 9 ולכ5 ש8 הוא כלי להשראתקצולמעלה מבחינת אד8

 אור א"ס, מקור כל המקיפי8 עליוני8. עצמות

נמצא החוט8 הוא הוא עניי5 הפרצו: דווקא, כמאמר רז"ל (יבמות ק"כוא0 כ. 

ע"א): 'אי5 מעידי5 אלא על פרצו: פני8 ע8 החוט8', כי מש8 דייקא הוא

התחלת בחינת אד8 (ש8 מ"ה 9 עול8 התיקו5), ולכ5 הוא ב' אוזני8, ב' עיני8, ב'

נקבי החוט8 9 שזהו התחלקות קווי5 (ג' קווי5), לכל מכירי8 התחלקות הפרצופי8.

ולכ5 הפרצופי8 הוא מקו8 כלי להשארת המקיפי8 דייקא, שהמה רקפרצו; 

הארה בעלמא מעצמות אור א"ס, בחינת עול8 התיקו5, שהוא עניי5 צורת

הספירות בסדר של התחלקות קווי5 דווקא.

הנה, בכללות, מצינו בדברי המקובלי8 (בפרט בספרצורת הספירות 

הפרדס ובע=>חיי8) ב' אופני8 ביחס לסדר ההשתלשלות

שבעול8 האצילות, אשר לכאורה נראי8 חלוקי8:

עשר הספירות משתלשלי8 זה מזה ועומדי8 בקו אחד, בדומההאופ% הראשו% 

לשלשלת, מלמעלה למטה. דהיינו, שהעליו5 (העילה) עומדת

למעלה, ואילו המקבל ממנו 9 הקרוב אליו ביותר 9 עומד למטה ממנו (העלול). וכ5

על זה הדר;, העלול ג8 ייחשב לעילה ביחס לתחתו5 שהוא עלול ממנו 9 כ; עד

הספירה האחרונה.

שבעצמותו.עיקר הטע. הוא כמוס, שהוא חפ= חסדקצו
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בחינת הכתר עומד עליו5 מכול8, והחכמה למטה מ5 הכתר ומקבלת ממנהוכ. 

(ובסגנו5 אחר, בחינת החכמה נמשכת מבחינת הכתר), והבינה למטה מ5

החכמה ומקבלת (נמשכת) ממנה, והדעת היא למטה מ5 הבינה ומקבלת (נמשכת)

ממנה. וג' אלה נקראי8 בלשו5 המקובלי8 בש8 ג' ראשונות, ומה8 נמשכי8 כל

המידות ועומדי8 למטה מה8, ונקראי8 בלשו5 המקובלי8 בש8 ז' תחתונות, שה5

.קצזחג"ת וענפיה5 נהי"8

בג' השכליי8 9 בחינת חכמה נקראת ראשית, כי בחינת כ"ח מ"ה 9 בחינתוהנה, 

ראשית יציאת גילוי איזה שכל וסברא שלמעלה מ5 השכל אשר נופלת לאד8

כברק המבריק כאשר הוא ממציא איזה מושכל חדש, שעדיי5 לא בא והגיע לכלל

. והנה בחינת בינה הוא הסתעפות והמשכת ראשיתקצחשו8 השגה והבנה גמורה בו

יציאת גילוי ההברקה כנקודה, בכלי המושכל לבארו ולהסבירו היטב על בוריו, בטע8

. ועל דר; זה תהא בחינת הבינהקצטואחר כ; א: בדעת שכליי8, לעצמו ולזולתו

כמבואר בע=חיי. ובפרדס, ובכמה מקומותקצז

בזוהר "עבד מאנא רברבא וקרא בה גרמיה

חכ. כו'" (זח"ב מ"ב ע"ב). שזהו כדמיו0

החפירה שנמשכת מ0 הנהר, ומחפירה זו

נמשכה אל אחרת שלמטה הימנה כו'.

שבהכרח כל אחד מקבל על פי סדר ההילו'

וההמשכה מעליו0 לתחתו0. וביאור עניי0 זה

למעלה יוב0 על דר' "מבשרי אחזה אלו>ה"

(תניא פ"ג ועוד), שה0 עשר כוחות הנפש

המתלבשי. בכלי הגו;, שבדר' כללות נחלקו

לשניי.: ג' שכליי. 3 שה. חב"ד (ונקראי.

ג. בש. מוחי0), וז' מידות, שה. אהבה ויראה

וענפיה0, אשר ה0 נמשכי. ונולדי. מבחינת ג'

ראשונות אלו.

דהיינו, למרות שהוא סמו' ובטוח בכ'קצח

ששכל וסברא זו היא אמת בוודאות גמורה,

אי0 בכוחו עדיי0 להסביר לעצמו 3 וכל שכ0

לזולתו 3 את מהות הדבר בטוב טע. ודעת.

ולכ0 נקרא כח החכמה 3 כ"ח מ"ה 3 שהוא רק

בחינת ראשית הגילוי של הנפש (והוא על

דר' אות י', שהיא בבחינת נקודה שאי0 בה

לא אור' ולא רוחב בהתפשטות כלל).

והוא על דר' האות ה', שהיא בבחינתקצט

המשכה והתפשטות לאור' ולרוחב. הרי

שהבינה מקבלת מ0 החכמה, וכמו המעיי0

שנמש' ומתפשט בנהר, וכמאמר הפסוק:
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עליונה לגבי המידות אשר נולדות ומסתעפות ומתעוררות ממנה בלב (כאהבה

. ומש8 מידת הניצוח הנמש; מ5 האהבה כו'. ונמצא כי כול8 מקבלי8 זהרויראה)

.רב. וכל זה הול; בסדר השתלשלות מעליו5 לתחתו5 דווקאראמזה, וזה עליו5 מזה

"ונהר יוצא מעד0 כו'", שהוא העליו0

שמשפיע לתחתו0 (וכח הדעת הוא שמוסי;

העומק והפנימיות שלא בער', על דר'

העומק שבנהר אשר העמוק דווקא מוסי;

לנהר את הזרימה בכח וחיות שוטרע. גדול

בזר. שיטפו0 בשצ; קצ; באי0 ערו'). 

וכנראה בחוש, שכאשר יתבונ0 אד. בהפלגתר

איזה טוב, אזי יוולד בליבו התפעלות האהבה

דווקא לאותו דבר, ולהיפ' התפעלות יראה

או שנאה. וכ0 על זה הדר' ג. בעבודת ה' ג.

כ0, שמהתבוננות בגדולת ה' יוולד בליבו

אהבה לה' כו', ובהתבוננות דכולא קמיה כלא

חשיב יולד יראה שלא ליל' אחר ההבל כו'.

גילויככה יוב0 למעלה ג. באצילות, שראשית רא

 לנאצלי. בעול. האצילות.עצמות המאציל

ומלמעלה הוא בבחינת חכמה עילאה

דאצילות, שהוא בחינת כ"ח מ"ה שהוא עדיי0

בלתי מושג, ונקרא ראשית האצילות. והוא

בחינת י' שבש. הוי', שעדיי0 אינו בבחינת

גילוי יש כלל וכלל, כי א. בחינת כח מ"ה

(ולכ0 נקרא 'והחכמה מאי"0 תמצא'). ומשו.

כ' התלבשות אור א"ס ב"ה הוא בבחינת

חכמה תחילה דווקא. ומבחינת חכמה נמש'

בהתפשטות לבחינת בינה דאצילות, מאי0

ליש, שהוא בחינת התפשטות לאור' ורוחב

כו', ולכ0 הוא בחינת אות ה' שבש. הוי', ולכ0

נקראת ג. "אמא עילאה", לפי שרק ממדרגת

גילוי כזאת נהיה מקור הולדת המידות

העליונות "א. הבני.", שה0 חסד וגבורה כו'

שנקראי. שש קצוות (ו"ק דז"א), והוא הו'

שבש. הוי' על ש. שה. נמשכי0 מ0 הא.,

כמאמר רז"ל 'עובר יר' אימו'. ונשל. כח

ההולדה דבינה על ידי הדעת דווקא, כמאמר

רז"ל "אי0 דעת בקט0", שמוסי; בחינת

העומק והשטורע. בהשגה של עצמות

המאציל לנאצלי. שהוא באי0 ערו'. שאז

נשל. ו' קצוות דווקא, מחמת העומק שנוס;

שמגיע עד העצ..

והנה אע"פ שבכל המשכה נוספה מעלהרב

יתירה של גילוי שלא הייתה ניכרת במדרגה

העליונה (ואדרבה, כל המשכה היא בשביל

הגילוי דווקא), ולצור' הגילוי נדרשת

התרחקות ממקורו (למשל, חכמה ממקור

עצמות המאציל' ואז יש גילוי מסוי.).
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עשר הספירות משתלשלי8 באופ5 הפו; מ5 הסדר הראשו5. דהיינו,האופ% השני 

שאי5 עשר הספירות מקבלי8 דר; ירידה מזה לזה, אלא כמבואר

בציור8 על דר; ג' קווי8 מחולקי8 זה מזה דווקא.

: החכמה למעלה, והחסד למטה הימנו, והנצח למטהלימי%שקו אחד עומד והוא 

: בינה למעלה, ותחתיהשמאלמ5 החסד (ונקרא חח"5). ועל דר; זה בקו 

: דעת למעלה,קו האמצעיגבורה, ותחת הגבורה הוד (ונקרא בג"ה). ועל דר; זה 

ותחתיו תפארת, ותחתיו יסוד (ונקרא דת"י).

. ורוצה לומר בזה, שאי5 המידותרגשכתוב: "חד ארי; וחד קציר וחד בינוני"וכמו 

מקבלי8 מבינה בלבד 9 כסדר הראשו5 9 אלא החסד עומד בקו שלו והגבורה

בקו שלו. וג8 בג' ראשונות 9 חב"ד 9 אי5 הבינה מקבלת מ5 החכמה (כסדר הראשו5),

אלא החכמה עומדת בקו ימי5 לעצמו, והבינה עומדת בקו השמאל 9 מובדלת בפני

עצמה 9 בלתי שייכות וחיבור זה ע8 זה.

הדעת עומדת עומדת בקו האמצעי 9 מובדלת בפני עצמה 9 אינה מקבלתוג0 

מחו"ב שמימי5 ומשמאל.

לפי סדר הזה אופני המשכה משוני8 לגמרי מ5 הראשו5 9 שכ5 אי5 חב"דנמצא 

נמשכי8 זה מזה, וג8 לא המידות כול5 אי5 עיקר המשכת5 מהג"ר (כפי הסדר

 עומדי8 בג' קווי5, כל אחד ראש הקו שלו.חב"דהראשו5), אלא בחינת 

וכ0 בפרדס ש"ו פ"א ואיל'.תיקוני הזוהר, וכ0 בע= חיי. בכמה מקומות;רג
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ששניה8 אמת, ולא סתרי אהדדי כלל. רק נמצא שעיקר ההפרשוהעניי& הוא 

ב' אופנישבי5 ב' האופני8 בסדר ההשתלשלות נעו= בבחינת 
: האחד 9 בבחינת הדעת עצמו (אופני סדר ועמידתו); והשני 9 בבחינתהדעת

המידות המסתעפי8 על ידי הדעת.

לפי האופ5 הראשו5 9 דהיינו שג' ראשונות (חב"ד)בבחינת הדעת עצמו 

עומדי8 זה למטה מזה, נמצא שהדעת הוא עומד למטה

,הדעת הוא בחינת הממוצעמבחינת חו"ב, א; עליו5 מ5 המידות. דהיינו, בסדר זה 

בזאת שהוא מקבל מבינה וממשי; את השפע (הארת חו"ב) למידות. ועל כ5 עמידתו

היא למטה מחו"ב 9 בכדי לקבל הארת8 9 א; למעלה מ5 המידות, כדי להשפיע

."דעת תחתו%"אות8 למידות שתחתיו. ואז נקרא 

לפי האופ5 השני 9 דהיינו שהדעת בסדר עמידתו היא בקו האמצעי, בשווהואילו 

לב' הקווי5 חו"ב, ואינו עומד תחתיה8 כלל לקבל (ואינו עומד כלל למטה

 (כמו ג8 בחינות חו"ב), ודווקאתחת בחינת הכתרמבחינת בינה) 9 מקומו דווקא 

באמצעית8. ולכ5 ג8 הוא מקבל מאור הכתר, כמו חו"ב. דהיינו, שלפי אופ5 זה אי5

 לבחינתוהוא זה הממשי. הארת הכתרהוא מקבל שפע מחו"ב, אלא מאור הכתר, 

חו"ב וחו"ג דווקא. דהיינו, הדעת הוא המחבר והמייחד לבחינת חו"ב על ידי הארת

.רד"דעת עליו%"הכתר, וממילא ג8 לבחינת חו"ג. ואז נקרא 

וקו האמצעי הוא הנקרא 'ישראל' 3 ישר א"ל,רד

וג. כ0 נקרא ישורו0, ובזוהר נקרא 'עמודא

אמצעיתא'. והנה ידוע דג' קוי0 אלו נמרזי0 ג.

כ0 בציור המנורה, וכמו שהנר האמצעי ממנו

יאירו כול. ומקבלי. כול. כו', כ' מבחינת

קו האמצעי מקבלי. כול..

מחמת ששורש הקו האמצעי מגיע עד בחינת

הכתר 3 מה שאי0 ביכולת הב' קווי0 חח"0

ובג"ה להגיע לש. 3 ועל כ0 נקרא ג. כ0 "בריח

התיכו0", המבריח מ0 הקצה אל הקצה. פירוש,

מ0 הקצה היותר עליו0 3 שבבחינת הכתר,

בחינתשאי0 הקווי0 מגיעי0 לש. כלל (והוא 
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על ידי הדעת 9 לפי האופ5 הראשו5 יהיה עיקרבבחינת המידות המתסעפי% 

התהוות מציאות התפעלות המידות על ידי

, כידוע בפרדס). ומש. יאירופנימיות הכתר

כל הפרטיות או"כ הנאצלי. לימי0 ולשמאל,

כמו חח"0 מימי0 ובג"ה משמאל כו'.

וזהו שאמרו רז"ל: 'ישראל עלו במחשבה',

פירוש ישראל הוא קו האמצעי 3 ישר א"ל 3

דת"י. ועולה עד בחינת פנימיות הכתר.

כלומר, עלה למעלה מעלה בבחינת פנימיות

החכמה שבכתר, והוא הנקרא 'חכמה

סתימאה דא"א', כלומר ב'מחשבה סתימאה'.

וג. יוב0 על דר' המאמר הידוע בספר יצירה:

'נעו= תחילת0 בסופ0, וסופ0 בתחילת0'.

ופירוש המאמר הזה ידוע שרוצה לומר על

בחינת הכתר, שנקרא תחילת0 3 שאינו מאיר

עיקר הארתו אלא רק בסופא דכל דרגי0 3

והוא בחינת המלכות, כידוע.

וכמוב0, מתו' צורת הקוי0, שהמלכות עומדת

למטה תחת קו האמצעי דת"י לעומתו של

הכתר ממש. כי הכתר עומד על קו האמצעי,

ועל כ0 נעו= תחילת. בסופ0 דווקא.

והמשל בזה ידוע מבחינת הכאת אור השמש

באר= למטה דווקא, ולא באמצע. מפני

שעיקר כלות השפע הוא באר= להיות שאי0

עוד למטה הימנה. ובכלות השפע ש., תאיר

 דווקא.אור ההתחלה

והנמשל מזה מוב0 למשכיל כשההשפעה

מאור הכתר כשהלכה דר' הצינורות בג' קוי0

הללו, עדי0 לא היה עיקר פנימיות השפע

מלובשמאור הכתר מתגלה ש., אלא היה 

. א' כשבא האור למטה ממש 3ומוסתר בה%

במלכות 3 על ידי הצינורות הנ"ל, אזי בכלות

פנימיות אורהשפע ש. דווקא האיר מבחינת 

.הכתר

והנה פנימיות אור הכתר הוא אשר אורו

למעלה מ0 ההשתלשלות, ונקרא בזוהר בש.

'טמירא דכל טמירי0'. פירוש, שג. מהטמירי0

3 שה0 בחינת שורשי. הנעלמי. מג' קווי0 3

ג. מה0 הוא טמיר ונעל.. והוא המתגלה

דווקא במלכות, הנקרא סופ0 כי נעו= תחילת0

בסופ0 דווקא.

ולזה הטע. ג"כ נעו= סופ0 בתחלת0 והוא מה

שאנו מוצאי0 בחינת המלכות שנקראת בש.

כתר ממש כמבואר במאמר דאליהו קרקפתא

כתר מלכות. וכדוגמא של כתר מלכות

הגשמית, שהכתר נתונה על הראש בבחינת

מקי; ממש וזו היא עיקר בחינת המלכות

כידוע. ואעפ"י שהמלכות היא במדרגה

התחתונה מכל מקו. עיקר הארתה בבחינת

הכתר והעטרה שעל המוחי0 שבראש כו',

וכ"ז מטע. שנסב"ת דוקא.
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הדעת (כפי שה8 נולדי8 מבחינות שפע הארת חו"ב). מחמת שהדעת הוא בחינת

ממוצע להביא הארת השכל, להוליד המידות. כלומר, עיקר הולדת הדעת המידות

הוא רק מבחינת חו"ב על ידי הדעת שממשי; בה8 הארת חו"ב. אול8 לפי האופ5

השני אי5 עיקר הולדת המידות מבחינת חו"ב, כי א8 מבחינת הכתר דווקא. דהיינו,

בהכרח לומר שעל ידי הדעת נמש; הארת הכתר דווקא במידות.

הנה נמצא מהות בחינת הדעת נחלקת לב' מדרגות, שנאמר: "כיאל דעות ה' 

 9"דעת עליו%" 9 נקרא האחדאל דעות הוי'" (שמואל א' ב' ג'): 

על ידישנמש; מבחינת כתר והיא שמחברת ומחיידת לחו"ב (וממילא ג8 לקווי5) 
. ועל מדרגה זו אמרו רז"ל: "גדולה דעה שניתנה ב' בי5 אותיות י"ה"רההארת הכתר

(ברכות ל"ג ע"א; סנהדרי5 צ"ב ע"א).

 9 שנמש; מבחינת הארת חו"ב, אשר מחברת למידות."דעת תחתו%"נקרא השני 

. ועל מדרגה זורוונקרא "דעת המתפשט במידות", להמשי; בה8 הארת חו"ב

אמרו בזוהר: "דעת דבי5 ב' כתפי5" (ראה מקדש מל; ורמ"ז סו: פרשת פיקודי).

דעת עליו9 נמש. מ9 הכתרמחמת שבחינת רה

, על כ0 יש ביכולתו לחבר לחו"ב ביחדעצמו

על ידי הארת הכתר, שלמעלה משניה..

ולהבי0 זאת למטה, מבשרי אחזה, אשר מ0

הרצו0 נולד התקשרות באיזה מושכל

להמשי' ולגלות ברצו0 זה גילוי אור שכל

בהבנה והשגה בהרחבה גדולה. וכנראה

בחוש, שעל ידי רצו0 וחשק הוא מתקשר

ללמוד כל דבר שכלי, על ידי התקשרות זו בה

הוא יוכל להבי0 ולהשיג בהרחבה כל דבר

הנעל..

מחמת שבחינת דעת תחתו0 נמש' מ0 אוררו

וחיות שכלי שבחו"ב, להתפשט ולהחיות

מידות חו"ג 3 על כ0 יש ביכולתו לחברת

ולקשר המידות כול. בהרגשת השכל המושג

בבינה. וכמאמר הזוהר: דעת גניז בפומא

(זח"ג קכ"ג ע"א). 

ועל כ0 הוא ממוצע להביא ולהמשי' למידות,

ועל כ0 ביכולתו ג. לחבר לחו"ג להיותו

למעלה מה. ולמטה מחו"ב.
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שג8 במידות יש ב' מדרגות: האחת 9 בחינת המידות שעיקר מציאות5 הואנמצא 

רק מבחינת חו"ב. לשו5 אחר, בחינת מידות חג"ת הנולדי8 מ5 השכל

והתבוננות דווקא, עד שא8 לא היה מתבונ5 בטיב הדבר ההוא או ברעתו, לא היה

מתפעל באהבה או ביראה כלל לאותו הדבר. ועל בחינה זו נאמר: "לפי שכלו יהולל

איש". דהיינו, שלפי ער; השכל וההתבוננות, כ; יהיה ער; מציאות התפעלות

)."מידות זוטא"המידות (הנקראי8 

בחינת המידות, שעיקר שורש5 הוא מהמידות שלמעלה מ5 השכל,השנית 3 

(וממילא ה8 בלתי מוגבלות בשכל), אלא רק שיוצאי5 ונמשכי5

 מ5 השכל. וה8 בחינת המידות, שעיקר מציאות8 הוא כפי שה8 נולדי8בדר.>מעבר

).רח"מידות רבה" (הנקראי8 רזלמעלה מ5 השכל דווקא

שכ0, ג. א. השכל 3 בכח התבוננותו 3 יחייברז

להוליד היפוכ. של דברי., אעפ"כ לא תזוז

ולא תושפע התפעלות המידה הזו אפילו

כמלוא נימה.

וזאת מחמת ששורש. של המידות הללו הוא

מ0 הכתר 3 שנקרא רצו0 3 שהוא למעלה מ0

השכל. ומשכ' אי0 היא מוגבלת כלל ועיקר.

למשל, כמו האהבה שברצו0 העצמי שלמעלה

בלתי מוגבלתמ0 השכל (אהבה רבה) 3 היא 

 כלל.בשכל

וכ0 יש כל המידות שלמטה מ0 השכל (מידותרח

זוטא), למעלה ברצו0 (מידות רבה). וה0

הנקראי. בלשו0 הכתוב: "ימי קד." או "הרי

קד." או בלשו0 הזוהר "טורי חשוכא". ויש

לבחינת המידות שלמטה מ0 השכל 3 מידות

זוטא 3 שורש במידות הללו שבכתר. וזהו

שאמר בזוהר ברע"מ: "דז"א דאצילות בעתיק

אחיד ותליה", כלומר יותר מאו"א אחיד ז"א

בעתיקא קדישא. מחמת ששורש ומקור

המידות דז"א הוא ממש מבחינת המידות

דעתיק יומי0 וארי' אנפי0, וש. אחיד0

ותליי0.

ואילו שורש א"וא אינו אלא רק מבחינת

הארת נה"י דא"א בלבד.

א' הנה מכל מקו. כאשר יוצאי. בחינות

המידות דעתיק יומי0 וארי' אנפי0 למטה,

בהכרח שיהיו עוברי0 דר' השכל, בדר'

מעבר על כל פני., אבל לא שיהיה עיקר

מציאות0 מ0 השכל.
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w v
דעת9עליו& ודעת9תחתו&

 ראשית יוב5 מהות דעת>תחתו5 אשר מתפשט בתו;מהות הדעתלהבי5 את וכדי 

המידות, ומתוכו יוב5 ג8 עניי5 בחינת דעת>עליו5 אשר מחבר לבחינת חכמה

ובינה יחד.

כבר נתבאר לעיל 9 באופ5 הראשו5 9 לפיו סדר השתלשלשות עשר>ספירותוהנה 

דאצילות ה5 זה תחת זה (חב"ד זה תחת זה, ואחר כ; כל המידות שה5 ו"ק

עד שיהיה לפינמשכי8 מבחינת חו"ב). והדעת הוא הממשי; הארת השכל במידות, 
מוליד לה0 בחינת הפנימיות על כ5 ממוצע לה%, כי הוא בחינת רט ממשער. השכל

וה0 על דר' דוגמת המידות באד. למטה 3רט

שה. נולדי. ונמשכי. רק מ0 השכל, ולפי

ער' התפשטות נקודת השכל באור' ורוחב

הבינה, כ' יהיה ער' המידות. וכמו כ0 על

דר' משל למעלה.

וא. כ0, אינו מוב0 מהו בחינת הדעת ומדוע

צריכי. לבחינת הדעת, שכ0 הלא מ0 השכל

וההתבוננות עצמה 3 כשיתבונ0 בטוב הדבר 3

הרי ממילא יתפעל באהבה לדבר ההוא. וג.

א. תאמר שהוא בחינת ממוצע בי0 השכל

ובי0 התפעלות המידות, מה צור' לבחינת

ממוצע כלל.

א' העניי0 הוא שתועלת הדעת אינו בשביל

שהדעת הוא בכל מקו%ממוצע בלבד, אלא 

. וכמו כ0 כא0, בחינתבחינת "הפנימיות"

 הוא בחינתבתו. המידותהדעת המתפשט 

, ועל ידי כ' הוא מגיעהפנימיות של המידות

.עד תכלית הבירור שלו

וביאור העניי0 הוא כ': כדי להיות במידות

 (ולאהמשכה פנימית מ9 השכלבחינת 

.נצר. לזאת בחינת ממוצעחיצונית בלבד), 

ואילולא בחינת הדעת הממצע בי0 השכל

והתפעלות המידות, היתה התפעלות המידות

המשכהמ0 ההתבוננות השכלית רק מבחינת 

 בלבד.חיצונית

והמופת לזה כי הדעת הוא בכל מקו. נמש'

מ0 הפנימיות (ממשי' בחינת המשכה

פנימית), מאשר אנו רואי. בהפרש

התפעלות המידות של התינוק, להתפעלות

המידות של הגדול.
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. מחמת שיכול להמשי; מבחינת פנימיות השכל בפנימיות המידות דווקאשלה%

(להיות בעצ8 התפעלות המידות). ועל ידי המשכה פנימית זו, המידות מגיעות עד

. שההפרש בי5 פנימיות המידות לחיצוניות שלה5,ריעצ0 תכלית הבירור שלה%

שהג. שמצד תולדות המידות מ0 השכל

וההתבוננות אחת היא 3 בקט0 כמו בגדול 3 א'

. שבקט0 עדיי0הדעתרק ההפרש ביניה. הוא 

אי0 הדעת מתפשט במידות (כמאמר רז"ל

בחולי0 י"ב ע"ב: "קט0 אי0 לו מחשבה", שהוא

הדעת). על כ0 אי0 בהתפעלות מידותיו

רקהמשכה בפנימיות מ0 השכל, אלא 

 ג.אי9 תוק> כלל, ועל כ0 חיצוניות ההארה

במידותיו (כמו שידוע בנקל לפתות נשי.

וקטני., שדעת0 קלה). משא"כ בגדול,

יששהתפעלות מידותיו על פי בחינת הדעת 

 למידותיו (כי הדעת ממשי' בה0תוק> גדול

, ולא יתפתה מלאו לה0חיות פנימיות ביותר

או להיפ').

ולכ0 אי0 הקט0 3 הפחות מי"ג 3 ב0 עונשי0. כי

אי0 דעת בקט0. כי שס"ה לא תעשה נמש'

מצד היראה, ורמ"ח עשה מצד האהבה 3 שה.

ה' חסדי. וה' גבורות. ובקט0 לא נשלמו חו"ג

שלו על פי הדעת. אבל יותר מי"ג שני. 3 הג.

שיהיה ע. האר= 3 דעתו מתפשט בחו"ג

ומתחייב כו'.

כי המידות יכולות להיות מעורבי0 מטוב ורע,רי

ועל כ0 שורש יניקת החיצוני. הוא מבחינת

המידות דווקא (ואילו כמאמר הפרדס

ששורש מקיפי0 דבינה מסמי0 עיני

החיצוני.).

הנה יוב0 בדוגמא שלמעלה מ0 המידות 3

אהבה ויראה שבלב זו תפילה. הנה אנו רואי.

שג. כשיתפעל אד. בתפילה ברשפי אש,

הנה מיד לאחריה 3 בשומו ליבו בענייני.

הגשמיי. 3 יתלהב ליבו ג. כ0 אליה.. או

כשאשר יפגע אד. בכבודו או בממונו, יתפעל

בכעס, כידוע.

וא. הייתה התפעלות האהבה בתפעילה

בתכלית הבירור, רק להוי' לבדו, מאי0 יבוא

לו התלהבות ג. לדבר זר מיד או לכעס עבור

כבודו או ממונו. אלא שג. בעת התפעלותו

בתפילה, לא היה בתכלית הבירור (אלא

שהיה מעורב בטוב ורע). בתערובת דבר זר,

כדי להיות איזה מציאות דבר ויש כדומה.

ולכ0 התפעל בחיצוניות הלב בלבד, שאיננה

לתכלית האמת 3 לעומקא דליבא 3 אלא רק

בבחינת חיצוניות (על כ0 יתפעל הלב ג.

להפ').

א' א. הדעת הוא המתפשט במידות, עושה

בהתפעלות הלב בירור גדול, להיותו בחינת

פנימיות המידות.

ולכ0 אצל צדיק האמת 3 א. נפל מחשבה זרה
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שבחיצוניות המידות מעורבי5 טוב ורע, ואילו בפנימיות שלה5 מובדל הטוב מ5 הרע,

.ריב, אלא ה5 בתכלית הבירורריאואי5 שו8 תערובת כלל

בתוספת בירור: "כי אל דעות הוי'ה", שיש ב' דעות בהוי'ה: דעת עליו5 ודעתויוב% 

תחתו5. וראשית יוב5 זה בבחינות אצילות ובי"ע 9 כי כידוע שהמדות דאצילות

המה בחינת מקור העולמות [וכמ"ש "כי אמרתי עול8 חסד יבנה", כי מיד שנתלבש

בתפילה, הרי שזה לא ממנו אלא רק שבאה

מבחו= להעלותה, ואעפ"כ כו'.

וזהו ההפרש בי0 מוחי0 דקטנות ומוחי0ריא

דגדלות למעלה. שמבחינת מוחי0 דקטנות יש

אחיזה ויניקה לחיצוניי.. וכידוע מעניי0

אברה. (חסד דקדושה) שיצא ממנו ג.

ישמעאל (פסחי. נ"א ע"א; ויקרא רבה, ספרי

בחינת אחורי% דש% אלוקי%ואתחנ0). לפי ש

הוא המסתיר על האור האלוקי, עד שיכול

, כידוע.להיות נפרד

ובבחינת מוחי0 דקטנות, שבלא דעת, הרי

בחינת הפנימיות מוסתר ונעל., ומבחינת

חיצוניות ואחוריי. של המידות העליוני.

יכולי. ג. החיצוני. לקבל.

אבל בבחינת מוחי0 דגדלות, שהוא הארת

הדעת במידות, אי0 ש. מקו. ליניקת

החיצוני. כלל (מפני שבבחינת הפנימיות של

המידות אי0 ש. מקו. לחיצוני. להיות רק

מבחינת אחוריי. וחיצוניות, כידוע בעניי0

בא נחש על חוה 3 שהוא בחינת אחוריי.

דש. ב"0 (וכמו שכתוב: "מל' אלוקי. על

גויי." 3 שבת קמ"ו ע"א; זח"א כ"ח ע"ב; קכ"ו

ע"ב; מאמרי. ס"ו עמ' ר').

וזהו שאמר "לא יחפו= כסיל בתבונה", מפני

שהוא מתייחד ע. הדעת (כמו שכתוב: "מפיו

דעת ותבונה" וזהו ג. שכתוב: "איש בער לא

ידע").

וזהו שג. אחרי התפילה יכול לבוא לידי

כעס, הוא מחמת יניקת החיצוני., מחמת

שהיה בחיצוניות בלבד. 

והעניי0 הוא כי הדעת המתפשט בה0, שהואריב

בחינת התקשרות לבחינת הארת חו"ב בתו'

המידות, הוא מברר0 ומבדיל0 בתכלית, שלא

יהיו מעורבי0 טוב ורע.

ובלא דעת מקבלי. המידות מ0 השכל

בבחינת תערובת, בלי בירור כלל (להיות כי

נמש' בה0 הארה חיצונית בלבד). א' על ידי

הדעת נמש' בה0 בחינת פנימיות כנ"ל, והוא

המבדיל ומברר במידות בי0 טוב לרע, שלא

יתערבו כל כ', עד שיוכל להיות מ0 האמת

שקר כו' וד"ל.
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אור א"ס במדת החסד, ע"י הרצו5 9 שעלה ברצונו להיטיב לזולתו 9 נתהווה מציאות

זולתו, שה8 הנבראי8 מג' עולמות בי"ע], רק שהמה [9העולמות] כלולי8 ובטלי8

. א;דעת עליו%במקור8, כביטול זיו השמש בשמש, וזהו מיש לאי5, שהוא בחינת 

, הוא בחינת הנבראי8 כמו שה8 אחר התגלות8 להיות נראה ליש, עלדעת תחתו%

ידי ש8 אלקי8 המסתיר.

, שהוא מלמעלההדעה שאצל המשפיע ("דעת עליו%") הדעה הראשונה 3

למטה ("מיש לאי5"). דהיינו, שהשתלשלות העולמות כולא

. דהיינו, בחינת המקור של"היש האמיתי"כלא חשיבי, מכיוו5 שלמעלה הוא בחינת 

. והוא מה שכתוב: דקמיה כלא"אי% ממש"כל ההשפעות. ואילו למטה הוא בחינת 

וכאי5 חשיבא.

 9 שלמעלה, שהוא בחינת אור האלקי, הוא היש,מיש לאי%דעת עליו5 הוא ובחינת 

להיותו יש האמיתי, מקור האמיתי לכל בחינת הנבראי8. והנבראי8 המה

בחינת אי5, להיות8 כלא חשיב ואי5 ואפס המוחלט, לגבי אור האלקי השופע בה8 כו'

[וכמאמר כולא קמיה כלא חשיבי, היינו אפילו ההתראות שנראי8 העולמות ליש

ודבר נפרד, הוא ג8 כ5 כלא חשיב, וזהו כולא קמיה כו', כולא דייקא, והיינו מטע8

שמה שנראי8 ליש, הוא מצד ש8 אלקי8, המסתיר אור ושפע הוי'ה, ואילו קמיה, אי5

ש8 אלקי8 מסתיר, להיותו נמש; ממנו, וכמאמר כי הוי' הוא האלקי8, כולא חד כו',

וכמבואר במ"א במשל הרב המשפיע שכל לתלמידו, באותיות המסתירי8 אור שכלו,

בכדי שיוכל להתקבל במקבל, א; לגבי הרב, אינ8 מסתירי8, מחמת שהוא המציא8

בשכלו כו' וד"ל].

, שהוא בהפו; מזההדעה שאצל המקבלי0 ("דעת תחתו%")והדעה השניה 3 

("מאי5 ליש") (א; זהו עדיי5 דעה בהוי'ה דייקא, ודלא
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כהמתבלבלי8). כי להיות8 מקבלי8, הרי ה8 בבחינת "יש נפרד". כי כח האלוקי

. וא8 כ5 אצל8 הוא בהיפו;:"בהעל0"השופע עליה8 הוא בבחינת אי5 9 כלומר, 

. כי אי אפשר שישיגו בהשגה בבחינתלמטה בחינת יש ואילו למעלה בחינת אי%ש

, כי שופע אורו עליה8 בבחינת מקי: עליה8.בחינת היש באמתאלוקות, אי; שהוא 

 9 כי הנבראי8 מרגישי8 את עצמ8 לבחינתהוא מאי% ליש דעת תחתו%ובחינת 

יש, רק שאור האלקי הוא המהווה אות8 שיהיו בחינת יש. והתהוותו הוא

בכל עת ורגע [כמאמר 'אומר ועושה', לשו5 הוה כו']. וא8 היה מסתלק שפעו אפילו

רגע אחת, היו חוזרי8 לאי5 ואפס כבתחילה, קוד8 התהוות8 מאי5 ליש כו'. רק

 אור האלקי,מהות אור האלקי השופע בה8, אבל מציאותשאינ8 מרגישי8 אלא רק 

נעל8 מהשגה שלה8. ולכ5 אנו אומרי8, שהתהוות הבריאה הוא מאי5 ליש, כי למטה

 כו'. [הנבראי8 הגשמיי8להיות0 נראי0 ליש9 שה8 בחינת הנבראי8, הוא היש 9 

שבעשיה גשמית, נראי8 בראיה גשמית לעיני בשר; והנבראי8 הרוחניי8 דעולמות

הרוחניי8, נראי8 בראיה רוחנית 9 שהוא בחינת ראיית השכל. מה שאי5 כ5 אור

ולאבראיית השכל, רק מציאותו נרגש האלקי, הוא נעל8 אפילו מראית השכל כו', 
 כו']. ולמעלה, בחינת אור האלקי, הוא בחינת "אי5", להיותו מוסתר ונעל8מהותו

מנבראי8, ואינו מושג בה8 כלל כנ"ל.

 למעלה יותר 9 ויוב5 על פי"דעת>עליו%" ובחינת "דעת>תחתו%"בחינת א. יש 

ספירות דאצילות שני בחינות: בחינת חו"ב>הידוע, שיש בבחינת עשר

ובחינת מדות. והנה, מקור העולמות, ה8 מבחינת המדות, על ידי אור א"ס המתלבש

בה8 כו'. א; בחינת  אור א"ס המאיר בבחינת חו"ב עילאי5, הוא למעלה מהיות

 [על דר; מבשרי אחזה,"גילוי אור לעצמו"מקור לעולמות, רק שנקנרא בש8 

כשמשכיל האד8 השכלות עמוקות לעצמו כו'].
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אעפ"כ, מבחינת אור המאיר לעצמו 9 בבחינת חו"ב עילאי5 9 נמש; בחינת אורא. 

המאיר להיות מקור לעולמות ע"י צמצו8, והיינו בחינת המדות שבחו"ב [ונקרא

בלשו5 הקבלה יסו"ת; מה שאי5 כ5 חו"ב עצמ5 נקראי8 או"א עילאי5, בלשו5 הקבלה].

בינה נקראת "א8 הבני8" 9 מקור למדות, [והוא בחינת מדות שבבינהוהנה 

הנקראת "תבונה"] וכח החכמה נעל8 בה. וזהו "וחכ8 בבינה" כו'. וזו דעת

תחתו5, מאי5 ליש 9 כי מקור המדות הנקרא "א8 הבני8", נק' בחינת יש, על ש8

שהוא מקור היש. וכח החכמה המלובש בה, הוא בחינת אי5, הנעל8 בבחינת היש

דבינה. מה שאי5 כ5 חו"ב עילאי5, נקרא "הב5 בחכמה", כי החכמה 9 שהוא בחינת אי5

האמיתי, להיותו למעלה מבחינת מקור להשתלשלות 9 הוא בגילוי, וכח מקור

העולמות הנקרא בינה כנ"ל, הוא כלול ובטל בבחינת החכמה עילאה, כביטול זיו

.ריגהשמש בשמש, וזהו מאי5 ליש

 בשתי דעותג' אופני%ובפרטיות יותר, יש ריג

הנ"ל: הא' 3 מדות דאצילות ד"ע, ומלכות

בבי"ע 3 ד"ת; הב' 3 בחינת בינה והתכללות

המדות בה 3 נקרא ד"ע. בינה הוא בחינת יש

אמיתי, והתכללות המדות בבינה הוא אי0,

הכלול בבחינת יש האמיתי דבינה. א' מוחי0

דאימא, כאשר מתלבשי. בז"א 3 נקרא ד"ת

מאי0 ליש. היש הוא מדות דז"א, והמוחי0

דאימא המלובש בתו' המדות, הוא בחינת

אי0 המלובש בבחינת היש; והג' 3 בבחינת

חו"ב עילאי0 עצמ., "וחכ. בבינה" הוא מאי0

ליש, "והב0 בחכמה" הוא מיש לאי0. 

והנה אע"פ שאי0 הנבראי. משיגי. מהות אור

האלקי, וממילא אי0 משיגי. אמיתית הביטול

כמ"ש קמי' כו' [משא"כ א. היו משיגי. מהות

אור האלקי, היו משיגי. אמיתית הביטול

כמ"ש קמי', וכמ"ש בלק"א ח"ב, אלמלי נתנה

רשות לעי0 לראות כו' יעו"ש]. א' בדר'

, יוכלו להודות על אמיתית הביטול"הודאה"

כמ"ש קמי' כו', [וזהו מה שאנו אומרי.

לעול. יהא אד. כו' ומודה על האמת כו'], כי

 היא, שהוא מרגיש דברההודאה מרחוק

המופלא מהשגתו בה, רק שהוא מרגישו

בהעל., [כעני0 מזלייהו חזי], ולכ0 הוא מודה

עליו. ולכ0, אפילו בחינת ד"ע, אע"פ שאינו

מאיר בנשמות בגילוי, מכל מקו. 3 בהעל. 3

הוא מאיר בה., ולכ0 המה מודי. לבחינת ד"ע

הנ"ל כו' וד"ל.
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מצווה "דעו כי הוי"ה הוא האלהי8" 9 פירוש, האלהי8 בחינת הטבע, הוי"הא. 

הוא כח ומקור לש8 אלהי8, וזה בכל דרכי הנהגות הטבע, אלא שש8 הוי"ה

מוסתר ונעל8 בש8 אלהי8 זה. כי הנהגת הטבע אינו אלא בחינת לבוש בעלמא,

להלביש ולהעלי8 ש8 הוי' שלמעלה מ5 הטבע. כמו על דר; משל הלבוש באד8,

שטפל ובטל לגבי האד8, והעיקר הוא גופו של אד8 בשכלו ומדותיו, ובלבושיו הוא

. כ; כתיב: "כי שמש ומג5 הוי"ה אלהי8", שש8 אלהי8רידשנגלה לזולתו בלבד כו'

הוא כמו מג5 ונרתק לשמש, דהיינו כמו לבוש להלביש לש8 הוי"ה, משו8 דהטבע

בטל וטפל לגבי ש8 הוי', שהוא היה והוה ויהיה כו'. ג8 בכל דרכי הנהגות הטבע, כי

אלהי8 אינו מתנהג רק על פי ש8 הוי"ה שמוסתר בתוכו.

[והנה יש נשמות דבי"ע, ואצל. ג. בחינת

ביטול והתכללות בעולמות בבחינת המדות

דאצילות אינו מושג בה., רק בבחינת הודאה

בלבד כו'. א' הנשמות דאצילות, רואי.

בבחינת ראיה עני0 הביטול הנ"ל, וכמאמר

אידי0 מתקרי חכי. 3 הרואה את הנולד כו'.

ויש נשמות יותר גבוהות הנקראות תאומי.,

ורואי. ג. בחינת ביטול המדות בבחינת בינה

הנקראת א. הבני., שזהו עני0 וחכ. בבינה

כנ"ל. א' בחינת הב0 בחכמה, שהוא בחינת

ביטול והתכללות מקור העולמות בבחינת אי0

האמיתי דחכ"ע, הוא נעל. ג. מה., ואינו

מושג בה. רק בבחינת הודאה בלבד. וד"ל].

וע. הנ"ל יוב0 עני0 ארבעה צריכי. להודותריד

כו', כי הנה עני0 הנס, הוא למעלה מ0 הטבע,

כי האומות קורי0  להנהגת העול. בש. טבע,

ולכ0 הפילוסופי. אומרי. הטבע עשה,

ואחרי. אומרי. שאי0 שיי' לשו0 טבע, רק

לשו0 סדר. אבל באמת, אלקי. בגימ' הטבע,

והוא הפועל טבעות הנבראי., בכל עת ורגע

בפרט, וג. הוא המסדר בכל רגע בפרט,

וכמאמר, ומסדר את כו' כרצונו כו'. א'

באמת, עיקר הפועל הוא ש. הוי' הגנוז בו

דייקא, רק שלעיני הנבראי., אינו נראה רק

הגילוי דש. אלקי., המסתיר על ש. הוי',

וזהו בחי' דעת תחתו0 הנ"ל, שהוא בחי' ש.

אלקי.. א' כאשר נעשה נס, בהיפו' הטבע,

היינו מצד שנתגלה ש. הוי', מההסתר דש.

אלקי., וממילא בחי' ש. אלקי. נתבטל

ונכלל בו, וזהו בחי' גילוי דעת עליו0, כמ"ש

קמי', שלמעלה הוא היש אמיתי, וכולא קמי'

כלא חשיב כו', [וכמבואר במ"א, דשתי דעות,

הוא בחי' ש. הוי' וש. אלקי. כו'].
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הנה ש8 הוי' זה, אינו מושג ונראה לנבראי8, כי אי5 משיגי8 רק בלבושי8ואמנ0, 

בלבד. והוא ש8 אלהי8 המצמצ8 להיות בבחינת "כח הפועל בנפעל" כפי

ההטבעה כו'. על כ5 אמר "דעו כי הוי"ה הוא האלהי8", שבש8 אלהי8 אי5 העיקר,

אלא ש8 הוי"ה. וידיעה זו אי אפשר להיות בנבראי8 בבחינת השגה ממש, שהרי הוא

כמו דעה העליונה שמלמעלה למטה כנ"ל, שאי5 הנבראי8 משיגי8 אותה. א;

בבחינת "הודאה" 9 שלמעלה מ5 ההשגה 9 יוכל להגיע אליו כנ"ל. וזהו עני5 ההודאה

, להיותו למעלה מ5 הטבע, דהיינו בש8 הוי"ה, שלא יוכלו להשיגורטועל הנס דוקא

.רטזבהשגה, אלא רק בהודאה בלבד כנ"ל וד"ל

ואמנ., הנס הוא בא מבחינת אור אלקירטו

שלמעלה מש. אלקי., והוא להיותו בא

מלמעלה מכח הטבע, כידוע בכל נס. וא"כ

הרי אנו רואי., שלפעמי. יתגלה אור ש.

הוי"ה שלמעלה מש. אלקי. גימט' הטבע,

ג. בעול. הטבע למטה, כמו לפעול גילוי

הנס ממש בטבעיות, כמו להפו' י. ליבשה

כו'. והרי מזה יוב0, שעול. הטבע כולו מתנהג

דווקא מלמעלה מ0 הטבע, אע"פ שאי0 גילוי

ש. הוי"ה למטה בהנהגת הטבע, מ"מ מוסתר

הוא ונעל. ג. בכל הנהגת הפרטיות. א'

בפועל הנס, הוא בא לידי גילוי מ0

העל.בלבד, ולכ' נק' נס, לשו0 הרמת נס,

להיות כי אור הטבע מתבטלת, ועולה ונכללת

להתנהג ע"פ האור האלקי שלמעלה מ0

הטבע. וזהו עליה גדולה לבחינת הטבע,

והיינו עני0 עליי' ש. אלהי. בש. הוי"ה.

וזהו מזמור לתודה, שהוא יחוד או"א דיצירה רטז

כו'. כי הנה בחי' או"א, ידוע שה0 חו"ב שנקרא

תרי0 ריעי0 דלא מתפרשי0, והחכמה נקרא

אי0, והבינה יש, והוא כמוהדעה שמלמטה

למעלה. וזהו דווקא בקבלת השפע מחכמה

לבינה, אבל מלמעלה למטה, דהיינו באור

אבא עצמו, כאשר עדיי0 אי0 החכמה שופע

בבינה, הרי השפעה זו כלא וכאי0 חשיבא, כי

מה שהחכמה נקרא כ"ח מ"ה, שלמעלה מ0

ההשגה, היינו בבוא האור שלה בבינה, שאז

לגבי ההשגה, נקרא אי0, כלומר בהעל., אבל

במהות החכמה עצמה, הרי הוא דווקא בחי'

היש האמיתי. וכמו עד"מ מוח החכמה באד.,

שמשכיל כל שכל, שהוא בחי' עצ. כח השכל

כו'. וא"כ, לגבי החכמה, ה"ז כמו דעה

הראשונה, שהחכמה נקרא יש כו'. ואמנ.,

בנבראי., א"א להיות בהשגה, כ"א ע"ד הדעה

שבבינה, לפי ששופע אליה. האור בבחי' יש,

והחכמה נקרא אי0. אבל עכ"פ, בבחי' הודאה,
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כל הפסוק הזה מדבר בהמשכת החכמה, ע"י תודה והלכות. ופסוק הב'והנה 

"עבדו את ה' בשמחה", מדבר בבחינת המשכת הבינה, שהיא נמש; על ידי

העבודה בשמחה [ובלשו5 הקבלה, המשכת החכמה נקרא מוחי5>דאבא, והמשכת

הבינה נקרא מוחי5>דאימא] כידוע דהתגלות עתיק הוא בבינה דווקא, כמו שאנו

רואי8 באד8, שבהרחבת השגה, אז מתגלה התענוג כו' [מה שאי5 כ5 כאשר השכל

אצלו הוא בבחינת נקודה דחכמה בלבד, אי5 ש8 רק בחינת עונג בהעל8], והתגלות

.ריזהתענוג נקרא  שמחה

יוכלו להגיע לדעה זו שהחכמה נקרא יש כו',

כי לא יוכלו להשיג השגה בחכמה עצמה, רק

בבחינת הודאה בלבד, מטע. הנ"ל.

[וזהו שרש עני0 מזמור לתודה, כי ההודאה

הוא ביחוד דאו"א דוקא. ופירוש היחוד הוא,

כאשר בחי' בינה נכללת בחכמה דוקא, וזה אי

אפשר לבוא בנבראי., כי א. בבחינת הודאה

בלבד, דהיינו שיודו בהודאה בלבד, שלמעלה

היש ולמטה האי0, כנזכר לעיל. וע"כ, כל

הודאה בבחינת החכמה דוקא, ולא בבינה].

ובזה יוב0 ג. כ0 עני0 ההודאה על הנס, כעני0

ד' צריכי0 להודות, יורדי הי. כו', מפני הנס

שאירע לה.. ולכאורה אינו מוב0 טע. בחי'

ההודאה דווקא על הנס. א' העני0 הוא, דבחי'

אלקי. בגי' הטבע, לפי שש. זה בחי' כח

אלקי ממש אשר מלובש בנבראי., ונקרא כח

הפועל בנפעל, ולכ' נקרא אלקי. מלשו0 כח,

כמו יש לאל וכו', ואת אילי האר= כו' כידוע,

והוא שרש בחי' הטבע. וש. אלקי. זה, מנהיג

כח הטבע בכל פרטיה.

ואמנ., הנס הוא בא מבחינת אור אלקי

שלמעלה מש. אלקי., והוא להיותו בא

מלמעלה מכח הטבע, כידוע בכל נס. וא"כ

הרי אנו רואי., שלפעמי. יתגלה אור ש.

הוי"ה שלמעלה מש. אלקי. גימט' הטבע,

ג. בעול. הטבע למטה, כמו לפעול גילוי

הנס ממש בטבעיות, כמו להפו' י. ליבשה

כו'. והרי מזה יוב0, שעול. הטבע כולו מתנהג

דווקא מלמעלה מ0 הטבע, אע"פ שאי0 גילוי

ש. הוי"ה למטה בהנהגת הטבע, מ"מ מוסתר

הוא ונעל. ג. בכל הנהגת הפרטיות. א'

בפועל הנס, הוא בא לידי גילוי מ0

העל.בלבד, ולכ' נק' נס, לשו0 הרמת נס,

להיות כי אור הטבע מתבטלת, ועולה ונכללת

להתנהג ע"פ האור האלקי שלמעלה מ0

הטבע. וזהו עליה גדולה לבחינת הטבע,

והיינו עני0 עליי' ש. אלהי. בש. הוי"ה.

ולכ0, אחר המשכת החכ', צ"ל ג"כ השמחה,ריז

שהוא בחי' המשכת החכ' בבינה כו' [כי אע"פ

שבחי' מוחי0 דאבא, גבוה ממוחי0 דאימא,
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כ; אומר: "דעו כי הוי' הוא האלקי8", ופסוק זה מדבר בהמשכת הדעת כו'ואחר 

[כי יכול להיות גילוי המוחי5>דאבא ומוחי5>דאימא, רק שאינו רק בחינת חו"ב

שבכאו"א, בלא התגלות הדעת. ובאמת העיקר הוא שיתגלה הדעת שבכאו"א

מבחינת מוחי5 הנ"ל, וכמבואר בלק"א ח"א פ"ג, הנה א8 לא יקשר דעתו כו' יעו"ש]. 

, שיש בו כמה בחינות: הנה עני5 החכמה, הוא מהבחינת הדעתלהבי5 והנה 

 מרבו כמו שהוא, בלי תוספת דבר; ובינה הוא למעלהעצ0 השכלשמקבל 

יותר, והיינו להבי5 דבר מתו; דבר [ולכ5 בימי משה, "חכמי8 אשתכחו, נבוני8 לא

 9 הוא מילפי פרש"יאשתכחו" כו']. א; בחינת הדעת, רבותינו נתנו בו ג' פירושי8: 

, ושיהיה בה8 טוב טע8, עד שירגיש זולתו הטע8להטעי0 דבריושיש בו כח 

 9 עני5 פירוש רבינו יונהשבדבריו. וכמו ר' יוסי נאמר עליו נימוקו עמו כו'; ואילו לפי

, וזהו למעלה מבחינת הבינה, שהוא מבי5 דברדבר חדשהדעת, הוא להבי5 מעצמו 

מתו. רמיזות בעלמאמתו; דבר ששמע מרבו. אבל בחינת הדעת הוא להבי5 דבר 
שרמז לו רבו כו', וכמ"ש במעשה מרכבה "אלא א8 כ5 הוא חכ8 ומבי5 מדעתו" כו';

 9 היינו בחינת דר;>אר=, הנמש; מצד השכל, כמש"א בפ' פירוש המדרשואילו לפי

ויקרא, "כלי יקר שפתי דעת", הוא משה, שלא רצה ליכנס לתו; המשכ5, עד שקרא

אותו הקב"ה.

, המקור למדות,דעת>תחתו% הוא בחינת פירוש המדרש,בחינות הדעת: [וה0 ג' 

, הוא בחינתופרש"יכי עני5 הדר; אר= הוא שיי; להנהגת המדות; 

, המייחד חכמה בבינה, ולכ5 הוא מטעי8 דבריו, כי אע"פ שמבוארדעת>עליו%

למעלה שהתגלות העונג הוא בבינה דייקא, מכל מקו8 מקור הטע8 ועונג הוא

מ"מ יש יתרו0 בבחי' מוחי0 דאימא, שמאירי.

בגילוי אור כו', ולכ0 צרי' להמשי' שני

הבחי' יחד כו']. וע"ד העבודה, היינו בחי'

שפלות ושמחה כאחד כו' וד"ל.
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בחכמה, ולכ5 המשכת הטע8 בבחינת הסברה והשגה דבינה, שתהיה מוטעמת בטוב

דעת יותר, הוא ופירוש רבינו יונהטע8, הוא ע"י המשכת החכמה בבינה כו'; 
, הממשי; מלמעלה מ5 החכמה, לתו; החכמה. ואפשר לומר כי דעת תחתו5עליו%

השיי; למדות, שרשו בדעת היותר עליו5 הממשי; מלמעלה מהחכמה בחכמה כו']. 

כל בחינת דעת הנ"ל אמר: "דעו כי הוי' הוא האלקי8", כי כאשר יגיע לדעתועל 

היותר עליו5, אז ירגיש בנפשו, אי; דהוי' הוא האלקי8, כולא חד ממש [והיינו

בבחי' יחיד, שש8 בחי' חו"ג אינ8 נבדלי8 זה מזה, ואינ8 נבדלי8 מ5 העצמי', עד

שלא שיי; לומר אפילו לשו5 התאחדות, עיי5 בשער היחוד סעי' יו"ד וי"א כו']. ואח"כ

אמר, "הוא עשנו", היינו בחי' קו האמצעי המתחיל מבחי' הדעת, וש8 הוא שרש

נש"י כידוע, ולכ5, ולו ממש אנחנו, אליו ולא למדותיו כו' וד"ל.
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w v
רצו& ומחשבה9הקדומה

,ריחהעולמות 9 מראש כל דרגי5 ועד סו: כל דרגי5 9 שנכללו בתיבת שמי8 ואר=כל 

כול8 נבראו רק בשביל ישראל (שהיא הנשמה האלוקית המלובשת בגו:

הגשמי, שנקראת בש8 ישראל על ש8 'כי שרית' 9 שמושלת על כל הכוחות שבנפש

הטבעית לברר8 ולהפכ8 מחוש; לאור).

חילוק הדעות בחז"ל (חגיגה י"ב א') מה נברא תחילה: חד מא5 דאמר 9וידוע 

שמי8 קדמו (שמדבר בסדר ההשתלשלות שמתחילה נאצלו עשר ספירות

 העולמות מאי5 ליש,נבראו על יד0דאצילות שנקרא שמי8 בכדי לאחזאה, ואחר כ; 

שזה נקרא בחינת אר=); וחד מא5 דאמר 9 אר= קדמה (והיינו, מטע8 דסו: מעשה

).הרצו% להאצילעלה במחשבה תחילה, ופירוש מחשבה זאת הוא עניי5 

נקרא בלשו5 הקבלה: בחינת פרצופי עתיק וארי; דאצילות.הרצו& להאציל 

וחיצוניותויש ברצו5 זה גופא ב' בחינות: פנימיות וחיצוניות. 
 הוא להאציל עשר ספירות דאצילות 9 ונקרא שורש ומקור לנאצלי8; א;רצו% זה

 היה שיבראו העולמות דייקא 9 מאי5 ליש 9 בכדיפנימיות הכוונה דרצו% זה להאציל

 (כי 'אי5 מל; בלא ע8' 9 רבינו בחיי).ריטמל. עליה0להיות בבחינת 

שמי. בכללות הוא כולל העשר ספירותריח

דעול. האצילות 3 עד שורש. עד רו.

המעלות במידות שבעצמות אור א"ס ב"ה

(שנקרא שמי>השמי.). ואילו אר= הוא כולל

ג' עולמות דבי"ע.

פנימיותוזהו כתר עליו0 איהו כתר מלכות 3 שריט

כתר עליו0 הוא הרצו0 למלו' על הנבראי..

ונמצא שבבחינת הכתר דאצילות 3 אר=,

שהוא בחינת מלכות דאצילות המתלבשת

בנבראי. דווקא 3 קדמה בבחינת הפנימיות

(שקוד. לחיצוניות). 
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והנה עוד חד מא5 דאמר 9 שמי8 ואר= כאחד נבראו, להיותורצו& הקדו4 

מדבר בבחינת הרצו5 הקדו8, שקוד8 הרצו5 להאציל. דהנה

. ונקרארכרואי8 בכל רצו5 למעשה שצרי; להיות רצו5 קדו8 מתחילה הקוד8 אליו

,המחשבה הקדומהלמעלה בלשו5 הקבלה בחינת א"ק [=אד8 קדמו5], שזהו בחינת 

הצופה ומביט על סו: כל הדורות (מוס: דר"ה 9 פסוקי זכרונות) מראש לסו:,

כאחד. 

בחינת הרצו5 המוחלט הזה 9 כאשר נעשה ההחלטה במחשבה זאת שיבואווהנה 

כל פרטי ההשתלשלות הכלולי8 במחשבה זו בתכלית הביטול לידי פועל

ומעשה 9 אינו בא לידי מעשה עדיי5 להתלבש בעשר ספירות דאצילות ובעולמות 9

.רכא, והוא המתלבש בעשר ספירות דאצילותממנו נמש. הרצו% להאצילאלא רק 

כמו שרואי. למטה, שכאשר נתעוררהרכ

מחשבתו של אד. לבנות בני0, הרי שלא יבוא

הדבר לידי מעשה א. לא כאשר ישקול

תחילה במאזני שכלו א. לבנות א. לאו.

וכאשר נגמר ונשאר אצלו בהחלט לבנות

 (בעצמיות נפשו) 3רצו9 המוחלטנקרא זה 3 

שאינו בא לידי מעשה עדיי0 עד שיכול להיות

שיגביל זמ0 אחר לעשות הבני0 בפועל ממש.

ולא יעשנו תכ; ומיד, אלא רק כאשר יבוא

הזמ0 שהוגבל למעשה 3 אז נזכר על רצו0 זה

שהחליט בנפשו ונתעורר לעשותו בפועל

רצו9ממש, ונקרא התעוררות זאת בש. 3 

 3 להיותו בא בדר' התלבשות בכחלמעשה

המעשה דווקא (מה שאי0 כ0 ברצו0 המוחלט,

שאינו מתלבש כלל בבחינת המעשה, אלא

 על בחינת הרצו0,שורה בבחינת מקי>הוא רק 

 בבחינת המעשה).ומכריחו להתלבש

והנה הרצו0 למעשה צרי' כבר להתלבש בכל

פרט ופרט בפני עצמו (כמו תחילת הרצו0

לבנות יסוד הבני0, שבגמר היסוד נשל.

הרצו0 ומוכרח להתעורר רצו0 אחר לעשות

גו; הבני0 3 וכל על דר' זה כל הפרטי.). מה

שאי0 כ0 ברצו0 המוחלט, שהוא החלטה כללי

לכללות הבני0 3 מראשו ועד לסופו כאחד 3

ולכ0 ג. אחר כ' בשעת עשיית הבניי0 הוא

המעורר כל הרצונות עד להרצו0 לפרט היותר

אחרו0, והוא הפועל בי0 רצו0 לרצו0 (והיינו

שאחרי סיו. רצו0 האחד יתחיל תכ; רצו0 הב'

וכו'). וכ' יוב0 למעלה בעניי0 הרצו0 הקדו.. 

רק אעפ"כ עיקר גילוי הרצו0 להאצילרכא
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והנה רצו5 המוחלט הוא לכללות הבני5 9 מראשו לסופו, כאחד 9רצו& הפשוט 

כ; יוב5 למעלה בבחינת מחשבה הקדומה דא"ק [וכ5 בבחינת

ההחלט שבמחשבה זו], שנסקרי5 ש8 כל פרטי ההשתלשלות מראש5 ולסופ5

. אול8 מא5 דאמר אר= קדמה 9 פליג אפילו אאיד; מא5 דאמר דשמי8 ואר=רכבכאחד

, דבחינת סובב כל עלמי5 קד8 אפילו למחשבה הקדומה. רכגכאחד נבראו

ידוע שבחינת המחשבה הקדומה היא באה ג8 כ5 מעצמות אור א"ס בבחינתדהנה 

צמצו8, להיותה מוגבלת רק לבחינת דורות דשית אלפי שני (ונקרא בלשו5

מהעלמו, וכ0 אחר כ' גילוי העשר ספירות

דאצילות מהעל. הרצו0 השורש ומקור

אליה. 3 הכל הוא מצד תוק; הכח דרצו0

המוחלט הנ"ל, שמכריח. לבוא לידי גילוי

מהעלמ..

וכ0 כאשר נגמר השתלשלות עשר ספירות

דאצילות (שמסתיי. הרצו0 להאציל), לא

יוכל להתגלות ממנו הרצו0 לברוא (עול.

הבריאה) כי א. על ידי כח הרצו0 המוחלט

הפועל גילוי הרצו0 לברוא עד הרצו0 היותר

אחרו0 (לעול. העשיה הגשמי).

הכל הוא מכח הרצו0 המוחלט, המאיר על כל

הרצונות בבחינת מקי; ומכריח. לבוא לידי

גילוי מהעלמ..

וזהו בלשו0 הקבלה למעלה, דרגלי ארי'

מסתיימי. בסו; עול. האצילות בלבד, ואילו

רגלי א"ק מסתיימי. בסו; עול. העשיה. כי

ההחלט שבמחשבה הקדומה הוא רק בחינת

נה"י שבה 3 ולכ0 נקרא 'רגלי' א"ק.

וכמאמר רז"ל (ראש השנה ט"ז ע"א, במשנה):רכב

כל באי עול. עוברי. לפניו כבני מרו0, היינו

כל אחד ואחד בפרט. ואעפ"כ אמר אחר כ'

(ש. י"ח ע"א): תנא, וכול. נסקרי0 בסקירה

אחת. והיינו, לעוצ. רוממות המחשבה הזאת

3 שאינה בער' ההשתלשלות כלל, עד

ששווי0 לגבה עול. האצילות ועול. העשיה

בהשוואה גמורה 3 לכ0 יוכלו כול. להיסקר

כול. כאחד.

וזהו הטע. דמא0 דאמר שמי. ואר= כאחד

נבראו. והיינו, בבחינת מחשבה הקדומה

ורצו0 הקדו..

וכמבואר זה בתו"א ר"פ ויגש, במאמר קורתרכג

בתינו. כי באמת שורש בחינת אר= 3 שהוא

בחינת סובב כל עלמי0 3 הנבראי. מאי0 ליש,

קד. אפילו למחשבה הקדומה.
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הקבלה אלפי8 יובלות). מה שאי5 כ5 בבחינת אור א"ס בעצמו כל יכול להאציל עד

אי5 ק= ולברוא עד אי5 שיעור. ולכ5 מוכרח להיות המשכת מחשבה זאת בבחינת

צמצו8 מ5 העצמות. והנה כל צמצו8 צרי; להיות לו רצו5 מתחילה שיבוא לכלל

צמצו8, שזהו בחינת הרצו5 הפשוט שלפני הצמצו8 שעלה ברצונו להטיב לזולתו וג8

. והנה בבחינת הרצו5 הפשוט הזה היו ג8 כ5 כלולי8 שמי8רכדלהיות מל; על ע8

ואר= כאחד [שזהו עניי5 שמי השמי8], שזהו בחינת ב' מידות דחסד ומלכות, אלא

רק שה8 בבחינת א"ס.

א; מי פעל התעוררות רצו5 הפשוט למידות אלו שיבואו לידינתינת עצמותו 

גילוי מהעל8 עצמותו (דלאו מכל אינו5 מידות כלל), אלא

הוא בחינת סו: מעשה (בחינת פנימיות הרצו5 הפשוט). כידוע דנתאווה הקב"ה

 להתלבש בנבראי8,נתינת עצמותולהיות לו דירה בתחתוני8 דייקא. שזהו בחינת 

. רכהמאי5 ליש דייקא, ולהיות מל; עליה8

שעל ידי זה הרצו0 הפשוט נתגלו ב' מידות:רכד

חסד ומלכות הכלולי. בהעל. עצמותו, ובאו

לידי גילוי בבחינת א"ס. ואחר כ' 3 על ידי

ששיער בעצמו בכח מה שעתיד להיות

בפועל (ראה מקדש מל' לזח"א ט"ו א') 3

נעשה בחינת צמצו. להתגלות בחינת

מחשבה הקדומה במידה ושיעור

להשתלשלות דעכשיו דייקא.

כי כמו שמבואר לעיל בעני0 הרצו0רכה

להאציל, שפנימיות הרצו0 הוא להיות כתר

מלכות 3 כ0 ג. כ0 בבחינת רצו0 הפשוט

שממנו נתגלו ב' המידות להיטב ולמלו' 3

עיקר פנימיות שלו הוא בחינת גילוי דמידת

המלוכה. וזהו טע. דמא0 דאמר דאר= קדמה,

אפילו לבחינה שבה שמי. ואר= כאחד

נבראו.

וע. זה יוב0 המאמר ד'אנכי עשיתי אר=' 3

דבחינת אנכי הוא פנימיות רצו0 הפשוט,

שנקרא נתינת עצמותו. וזהו אנכי 3 אנא נפשי

כתבית יהבית. 

וש. הוא שורש בחינת אר= בלבד, ואי0 ש.

שורש לבחינת שמי. עדיי0. רק בחיצוניות

רצו0 הפשוט, שעלה ברצונו להטיב, ש. הוא

שורש בחינת שמי., ונקרא שמי השמי..
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נתינת עצמותו להיות מל; על ע8 היה בשביל ישראל דייקא, ובה8ופנימיות 

נמש; פנימיות המלוכה (מה שאי5 כ5 בעולמות אינו מתפשט רק בחינת

. וזהו מאמררכוחיצוניות המלוכה עד שמתפשטת למטה להיות מל; אלוקי8 על גוי8)

רז"ל: "ישראל עלו במחשבה" 9 שה8 עלו מעל מדרגת המחשבה שבאלוקות
רכז
.

וזהו הטע8 שנבראו כל העולמות באופ5 שה8והכל בשביל ישראל 

נבראו 9 כמו שה8 עכשיו במספר קצוב: ד'

כ.עולמות אבי"ע, ובכל עול8 ועול8 בחינת עשר ספירות (עשר ולא תשע וכו') 9 כי 
גילוי אור א"ס בנשמה יתבר;, שבאופ5 זה דווקא יתגלה שיערה מחשבתו

. מה שאי5 כ5, א8 הייתה הנשמה נמדדת באופ5 אחררכח, ולא באופ5 אחרהאלוקית

.רכטבמחשבה, היו העולמות נבראי8 באופ5 אחר

וזהו 'אנכי עשיתי אר=' 3 שהוא בחינתרכו

המלוכה המתגלית מהעל. עצמית בפנימיות

רצו0 הפנימי שנקרא 'נתינת עצמותו'. והיה

עיקר גילויה בפנימיות להיות 'אד. עליה

בראתי', ולהיות עליו מל' דייקא (שזה מה

שנקרא 'מל' ישראל').

שכ' עלה ברצונו יתבר' 3 להעלי. ולהסתיררכז

אור ושפע אי0 סו; ב"ה, בכדי שיתהוו

עולמות בירידות השתלשלות המדרגה, עד

שיהיה עול. הזה השפל, הגשמי 3 שבו נעשה

משכ0 האד. 3 כדי 'לאהפכא חשוכא לנהורא'

ו'מרירו למתיקו' 3 שדווקא אז יהיה יתרו0

האור הבא מ0 החוש' (שאז מגיע עד רצו0

העליו0 ב"ה, למעלה מבחינת חכמה והשגה).

ונקרא בזוהר: "בריש הורמנותא דמלכא'.

וזאת להיות שג. הנשמה נמדדה באופ0רכח

מוגבל באיזה תהיה, כ' מידת הנשמה היתה

בפנימיות הרצו0 קוד. למקור העולמות

(שהוא בחינת רצו0 הפנימי). וזהו בשביל

ישראל, שנקראו "ראשית" (כי מדידת.

הייתה בראשית הנ"ל, שהוא פנימיות הרצו0).

ורק אחר כ' נמדדו העולמות, שישתלשלו

באופ0 שיוכל להיות נמש' גילוי אלוקות על

יד. ולהתקבל בנשמה הזאת, כפי אשר נמדד

בפנימיות המחשבה.

ויוב0 על פי משל מרב המשפיע שכלרכט

לתלמידו 3 כי מתחילה עולה הרגשת כלי

המקבל בשכל הרב המשפיע ואיכות טיב

 נעשה אצלו רצו0עד שמחמת זהשכלו, 

להשפיע אליו.
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ואי5 זה סותר להמאמר חז"ל: "בשביל התורה 9 שנקראתועל ידי התורה 

ראשית (דרכו)". והכוונה שכל העולמות נבראו בכדי שעל

יד8 יומש; ויתגלה אור התורה למטה 9 ולכ5 נקראת 'ראשית דרכו' 9 שהתורה היא

 מאור א"ס. ואחר כ; נתגלו העולמות, בכדי להלביש אורראשית ההילו. והגילוי

.רל (ולכ5 התורה קדמה לעול8) ולגלותה למטההתורה,

א' השפעה זאת 3 כמו שהיא ברצונו 3 תוכל

להתפשט בלי שיעור. לכ0 משער ומודד שפע

קצובה במחשבתו לצור' השפעת המקבל.

 מכללות השכלנקודה פרטיתושפע זאת היא 

שלו, שנתעורר לבוא לידי השפעה בבחינת

הרצו0 הנ"ל.

א' נקודה זאת אינה מקבלת עדיי0 מכללות

השפע, וכלולה ומתאחדת אית. עד בחינת

. ורק אחר כ', כשרוצה להשפיעשפע הכללית

בפועל, אז מעלי. כל עצמות השכל במוחו,

ומגלה רק נקודה זאת שנמדדה כבר

במחשבתו לצור' השפעת המקבל.

כ' 3 למעלה 3 נשמות ישראל, כמו שהיו

בגופי., עלו במחשבה 3 בבחינת פנימיות

הרצו0 הפשוט 3 להיות רוצה ה' בעמו כו'.

ומחמת זה נתעורר להיטב.

א' להיות שהנשמות עלו במחשבה שיהיו

בכחבאופ0 מוגבל דווקא, לזאת שיער בעצמו 

.בפועלעולמות העתידי. להיות 

וכח המשער בחינת העולמות, נמש' מכח

המשער שבפנימיות הרצו0 ששיער איכות

הנשמה על איזה אופ0 תהיה.

ואחר כ', כאשר עלה ברצונו לבואר לידי

פועל, שיעור הזה ששיער בעצמות איכות

העולמות 3 שהוא בחיצוניות הרצו0 כנ"ל 3

. דהיינו, שיצטמצ.פעל בחינת הצמצו%

ויתעל. אור העצמות 3 כמו שהוא בבחינת

א"ס 3 ולא יתגלה רק הארה במידה ושיעור,

לפי ער' העולמות (שהוא בחינת הרשימו

הקו הנמש' אחר הצמצו.. שמה. נמשכו כל

העולמות במידה ושיעור כו').

ויוב0 ממשל הרב, שמפשיע לתלמידו כנ"ל 3רל

שמתחילה מצמצ. ומעלי. אור שכלו במוחו,

ומגלה במחשבתו רק הנקודה שנמדדה אצלו

מכבר לצור' השפעת המקבל.

ואחר כ', כשהיה אומר נקודה זאת כמו שהוא, לא

היה כלי המקבל מכיל עומק הרוחניות שלה

(כי אע"פ שכבר היא מוגבלת, לפי ער'

הגבלת הכלי המקבל, מכל מקו. אינה

הגשמת כלי המקבל).

ולכ0 ממציא משלי. והסברי. רבי. להלביש

עומק הנקודה בתוכ..

ואחר כ' משפיע בדיבור כסדר הבחינות:

ואומר מתחילה בדר' קצרה אותיות אשר
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מלובש בתוכ. כללות הנקודה, ואחר כ' אומר

המשלי. ולהסברי. המגלי. את אור הנקודה

למקבל.

וכ0 הוא על דר' זה למעלה 3 שבחינת התורה

הוא בחינת שפע הא"ס הנמש' מתחילה

במידה ושיעור לצור' הגילוי למטה 3 בעול.

 3 ואחרלנשמות ישראל שבגופי%הזה הגשמי, 

כדי להלבישכ' נאצלו ונבראו כל העולמות 

אור התורה כדי שתוכל להתגלות למטה

בנשמות שבגופי% גשמיי%, לפי ער. הגשמת

הכלי שלה%.

וא. כ0, אי0 זה סותר למאמר רז"ל הנ"ל

ד'בשביל ישראל' 3 כי באמת ג. אצילות אור

הוא ג% כ9התורה והמשכתה למטה בעולמות 

. ולכ0 לא ניתנה התורה אפילובשביל ישראל

למלאכי. עליוני., כי א. לישראל בלבד..

ולכ0 אמר בתנא דבי אליהו: ז' דברי. קדמו

לעול. כו' תורה וישראל כו'. ומסיק שג.

מחשבת0 של ישראל קד. לכל דבר כו'.

ויוב0 ג. על פי משל דהשפעת שכל מרב

ותלמיד 3 כי בתחילה עולה הרגשת כלי

המקבל אצל המשפיע 3 קוד. הרצו0 להשפיע

3 ואחר כ' כשנתעורר ברצו0 להשפיע, אז

מודד השפע שלצור' השפעת המקבל.

נמצא שמדידת כלי המקבל קד. למדידת

השפע, אפילו בכח, וכל שכ0 שקד. למדידת

השפע בפועל.

[וזהו שמצינו שלפעמי. נקראת התורה שפע

החת0 3 שהוא הקב"ה 3 ונשמות ישראל

נקראי. בחינת כלה; ולפעמי. נקראי.

נשמות ישראל בחינת חת0 והתורה בחינת

כלה (כמאמר: ביו. חתונתו זה מת0 תורה,

ולפעמי. כמאמר: תורה צוה לנו משה

מורשה 3 אל תקרי מורשה אלא מאורסה,

ככלה הארוסה).

א' יוב0 שכמו שה. למטה 3 בגופי. 3 ה.

אול% אכ9 בשורש%מקבלי. מבחינת התורה, 

= כמו שעלו במחשבה = ה% משפיעי% לתורה

.כו'

וזה ג. כ0 הטע. שהתורה נמשכה במידה

ושיעור 3 הג. שבשורשה היא בחינת א"ס

(כמאמר: ארוכה מאר= מידה כו') 3 מכל

מקו. למטה נמשכה במספר תרי"ג: רמ"ח

מצות עשה ושס"ה לא תעשה. והיינו, ג. כ0

מטע. שהמשכת התורה הוא בשביל ישראל,

ולכ0 נמדדה במידה ושיעור באופ0 שתוכל

להתקבל בנשמות>ישראל.

ולכ0 יש תרי"ג מצות, להיות כי בנשמה

האלוקית יש תרי"ג אברי. ברוחניות על דר'

תרי"ג אברי>הגו;. והכוונה בהמשכת התורה

והמצוות בכדי שיתגלה אור א"ס בכל אבר

ואבר בפרט, באברי הנשמה, עד שתהיה

בבחינת מרכבה בכל כוחותיה בפרט לעצמות

אור א"ס. 
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שבחינת העולמות ה8 בחינת חיצוניות. ובחינת תורה, שקדמה לעול8, הואנמצא, 

בחינת פנימיות. ובחינת מחשבת5 של ישראל, שקדמה לכל דבר, היא בחינת

פנימיות>דפנימיות.

ועל דר' משל בשכל הרב מדידת פנימיות

השפע, שהיא בחינת הנקודה לפי אופ0

שנמדד כלי המקבל מתחילה בעצמות

המשפיע.

לזאת נמש' מספר תרי"ג מצות בחינת תרי"ג

כלי. להתגלות על יד. אור עצמות א"ס

בנשמה האלוקית.
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w v
ב' בחינות השתלשלות

 בחינת השתלשלות וסדרהאחת 3שיש ב' בחינות בגילוי אור אי5>סו: ב"ה: נודע 

.רלאהמדרגות (שה8 בחינת המשכות מעילה לעילה, הארה והארה דהארה)

למעלה מ5והשנית 3 שכל בחינת השתלשלות דר; כלל נקרא "יש מיש"; 

ההשתלשלות, "יש מאי5" ממש, מ5 האי5 המוחלט.

בדר; עילה ועלול, שזהו עניי5 השתלשלות הספירות בספירות עצמ5יש מיש 

(מחכמה עד המלכות דאצילות). שזה אינו דבר חדש, כי ג8 קוד8

שנתגלה העלול מהעלמו בעילתו, היה כלול בתו; עילתו במציאות דבר, אלא רק

"הנה, פירוש עני0 ההשתלשלות ידוערלא

שהוא הנק' דר' 'עילא ועלול', שהעלול הוא

המשתלשל ומסתע; מ0 העילה, מבחינה

התחתונה שבעילה בלבד, ויצא להיות למטה

דבר ו'יש' מובדל בפני עצמו מ0 העילה

בריחוק מקו. ומעלה" (סידור ע. דא"ח ע'

רצו, ד  רצז, א).

"כמו על דר' משל שאנו רואי. באד. בחינה

זו של ההשתלשלות 'עילה ועלול', מ0 השכל

[משתלשל] למחשבה, וממחשבה [לדיבור]

כו'. או הסתעפות המדות מ0 השכל, שנעשו

המדות מהות דבר בפני עצמ0 בהולד. מ0

השכל, הג. שהיו תחילה כלולי. בשכל

לגמרי, א', אחר כ' יצאו למטה בבחינת

פירוד מ0 השכל ונתרחקו מ0 השכל במקו.

ובמעלה, ו[עתה] הוא בבחינת 'יש'" (סידור

ע. דא"ח ע' רצז, א).

"ועל דר' זה יוב0 למעלה בכל ההשתלשלות

של העולמות, שה0 בבחי' 'עילה ועלול',

שבחינת העלול היה כלול תחילה בעילתו

בתכלית ההתכללות, ואחר כ' נשתלשל וירד

למטה בריחוק מקו. ומעלה במהות דבר אחר

לגמרי. ועל דר' זה עד רו. המעלות, שהרי

כל 'עילה' יקרא 'עלול' לגבי העליו0 הימנו

כידוע, שבדר' כלל הנה כל העולמות

הנבראי. נקראו 'עלולי0' לגבי ה'עילה'

הראשונה, הוא בחינת מלכות דאצילות,

שמחיה כל העולמות הנבראי. מאי0 ליש

כידוע" (סידור ע. דא"ח ע' רצז, א).
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. רלבשיצא מהעל8 אל הגילוי

הוא שהעילה הוא ג8 כ5 בחינת "יש" וכל שכ5 שהעלול הוא יותרשהפירוש 

בחינת יש. וג8 יש לפרש שא: כשהעלול היה כלול בתחילה בהעל8

בעילתו, היה ג8 כ5 בבחינת "יש", אלא רק שהיה בהעל8. ואחר כ; כשיוצא מ5

.רלגההעל8 אל הגילוי, מכל שכ5 שהוא בבחינת יש. ולכ5 נקרא שפע זה מיש ליש

וכמו התפעלות המידות שבלב שהיורלב

כלולי. מתחילה בתו' שכל המוליד0. רק ש.

היה בבחינת התפעלות שכלית 3 שהוא רוחני

יותר 3 ואחר כ' נתגלה בלב במורגש יותר.

וכ0 בהשתלשלות הקוי0 3 כמו חח"נ 3 קו

הימי0. הנה קוד. שנתגלה החסד מ0 החכמה,

היה כלול במהותו בתו' החכמה. וראיה לזה

ממה שאנו רואי. שכל מי שהוא חכ. ביותר,

נוטה לחסד ביותר דווקא. א. כ0 יש מהות

חסד בחכמה.

וכ0 בחינת הנצח 3 קוד. שנתגלה מ0 החסד

היה כלול בתו' החסד. וראיה לזה מהידוע

שהחסד נקרא גדולה 3 שכל מי שטבעו הוא

בגדולה והתנשאות יתירה 3 בטבעו להעמיד

על נצחנו ביותר. וכ0 בעבודת ה' 3 כל מי שיש

לו הגבהת הלב באלוקות יש לו נצחו0 ביותר

בבחינת אתכפיא ואתהפכא. א. כ0 יש הוראה

שיש בחינת הנצח בחסד ולא נתחדש בו אחר

כ' מאומה, רק שנתגלה מהעלמו.

שהוא על דר' סדר ההשתלשלות עילה ועלולרלג

3 כמו מבחינת חכמה עד בחינת הדיבור.

למשל, באד. שהול' השפע על פי סדר

ההשתלשלות. כי בתחילה הוא מרגיש רק

שנברקה נקודת החכמה במוחו, ואחר כ'

מרגיש שזאת הנקודה מתפשטת לאור' ורוחב

בהשגה דבינה (וממילא כח ההסבר כלול

בתחילה בהנקודה בהעל., ואחר כ' נמשכה

מ0 ההעל. אל הגילוי במוח הבינה). ואחר כ'

3 על ידי הבינה, שמבי0 איכות הדבר על

בוריו ומבי0 שראוי לאהוב אותו 3 נולד מזה

מידה ותשוקה שבלב. וזה ג. כ0 נמש' מ0

ההעל. אל הגילוי. שבתחילה היתה המידה

כלולה בשכל בהעל., ואחר כ' נמשכה מ0

ההעל. א הגילוי. ואחר כ' מ0 החמדה

ותשוקה שבליבו נולדו מזה אותיות המחשבה

שבמוחו 3 לחשוב אי' להוציא הדבר מ0 הכח

אל הפועל 3 וזה ג. כ0 נמש' מהעל. אל

הגילוי. ואחר כ' מאותיות המחשבה נמשכי.

אותיות הדיבור. וכל זה נקרא "יש מיש".
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בהשתלשלות עילה ועלול 9 כשהעלול מתקרב אל עילתו, ממטה למעלה 9[והנה, 

הוא משיג את עילתו. ולכ5 הוא שש ושמח בו ותהיי השמחה גדולה. כ;

תהיה שמחת העלול בהגלות נגלות עליו אור העילה שלמעלה, תחת אשר ירד

בהשתלשלות ונעשה מרחק רב בינו ובי5 עילתו, ורחק מאור פניו בסתר המדרגות.

כמשל ב5 המל; שיצא מ5 השביה, ובא וראה את פני אביו. והכל הוא מפני שעתה

בגילוי זה יש לו השגה אי; שיצא מאפילה לאור גדול ומאבל ליו8 טוב ומשעבוד

לגאולה. שאז אור א"ס כבר יכול לירד ולהשתלשל באופ5 שיהיה דר; ומבוא

לתפיסא והשגה 9 במה שיכולי8 להשיג מאור א"ס ב"ה הנגלה 9 ואי; שהגילוי רב

מאד. 

גילוי אור א"ס ב"ה המתגלה בבחינת "יש" והשגה, להיות איזו תפיסא והשגההוא 

באור פני מל; המתגלה אז. שמתגלה אור א"ס בבחינת יש 9 להיות השגה

ותפיסא לנשמה 9 להיות נהנית מזיו השכינה. דהיינו, שיש השגה והבנה אי; שיצאו

.[וזהו עניי5 יו8>טוב 9 גילוי השמחה]. רלדמאפילה לאור גדול]

"והנה, מאחר שה'עלול' נשתלשלרלד

למטה מטה בריחוק מקו. מ0 ה'עילה', א. כ0,

כאשר ה'עלול' חוזר ועולה מלמטה למעלה

ומתקרב לגבי ה'עילה' שלו עד שנכלל

בעילתו, הנה, אז יש גודל הגילוי של השמחה

והתענוג ב'עלול' מפני היות שנתרחק

ה'עלול' מאד למטה מטה, ואור השגתו

בעילתו גבוה מאד נעלה הרבה במדריגה

ממדריגות השגות עצמות ה'עלול' כמו שהוא

כבר יצא בבחינת פירוד למטה כו', ע. כל זה,

נכספה וג. כלתה נפשו בקרבתו להשיג השגה

גדולה מכפי ערכו, והוא בהתקרבות לגבי

העילה שלו, וכידוע דתשוקת העלול לגבי

העילה נפלאה מאד מאד מטע. זה.

"וכמשל הב0 שהיה בשביה, ובא לפני אביו,

שהשמחה תגדל ביותר שהוא מפני הקירוב

שבא אחר הריחוק דוקא" (סידור ע. דא"ח ע'

רצז, א).

"וכמו על דר' משל, בפרט, הנשמה

שמתענגת בעול. הבא מ'זיו השכינה' תחת

היותה מתלבשת בגו; הגשמי ונפרדה מש.

ועלתה למקו. חוצבה. שמתענגת בג0 עד0

העליו0 ונהנית מזיו השכינה הנאה ותענוג

נפלא" (ליקוטי תורה וראו ג. בסידור ע' רצ"ז
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נקרא בחינת השתלשלות עילה ועלול 9 בחינת יש מיש 9 בלשו5 המקובלי8ועל כ% 

 דאצילות 9 הנקרא "א8 הבני8בינה עילאה. שהוא בחינת "מוחי% דאמא"

שמחה" 9 שנקראת "יש" דווקא (ביחס לחכמה שנקראת "אי5"), והוא עניי5 בחינת

העילה הראשונה. בחינת בינה והשגה באור אי5 א"ס הנגלה. להיותה בבחינת "יש"

בהשגה נגלית. כי כל גילוי שמחה אינו אלא מבחינת הגילוי דווקא, ולא ממה שאינו

. וכל זה הוא מבחינת "מוחי5 דאמא" 9 בינה 9 עול8 הבא 9 ג5 עד5 העליו5,רלהמושג

גילוי תענוג הנשמות לפי השגת8.

השתלשלות הנבראי8 דג' עולמות בי"ע מבחינת המלכות דאצילותיש מאי& 

(בדר; התהוות הנבראי8 מבחינת המלכות דאצילות) 9 שאי5 ערו;

מנברא בעל גבול לאור האלוקי בלתי מוגבל 9 לכ5 מוכרח להיות דילוג הער; בבחינת

.רלויש מאי5

ע"ב).

"ולכ', בבינה דוקא הוא מדריגות עני0רלה

הנק' 'השתלשלות', שהוא דר' 'עילה ועלול',

מפני שכבר בא בה האור והשפע בבחינת

גילוי מאור אי0 סו; כו'. ובה דוקא יתכ0 עני0

השמחה בהדבק העלול בעילתו הנ"ל. אבל

בחינת 'מוחי0 דאבא' הוא למעלה מ0

ההשתלשלות לגמרי, ועל כ0 לא יתכ0 ב'מוחי0

דאבא' עני0 השמחה כלל" (סידור ע. דא"ח

ע' רצז, ב).

א' הנה עניי0 העשיה באד. אינה נמשכתרלו

מיש ליש 3 שלא יתכ0 לומר שמדיבור האד.

מתהווה שו. עשיה בדר' עילה ועלול 3 כמו

הסדר של הילו' השפע שמחכמה עד הדיבור

(ואפילו מל' גדול שדיבורו פועל עשיה, אינו

אלא רק שמכריח עבדיו לעשות על ידי

דיבורו 3 ודיבורו אינו אלא רק כמו סיבה

וגור. לעשיה 3 א' לא מעצ. דיבורו נעשה.

וג. העשיה של עבדיו היא רק בחינת שינוי

הצורה בחומר, א' לא שמעצ. דיבורו הדבר

נעשה ומתהווה מחדש).

ולכ0 נאמר "כי לא מחשבותי מחשבותיכ." 3

א' בכל זאת אופ0 התהוות. מעשה מאמרות

אינו על פי סדר השתלשלות עילה ועלול

(שהוא בחינת יש מיש), אלא רק מאי0 ליש.

שהוא השפעה על דר' דילוג הער'.

כי א. היה הילו' השפע רק על פי

השתלשלות עילה ועלול 3 כמבואר לעיל 3
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המלכות נקרא "אי5" 9 להיות שאיננה מידה מהותית בנפש, אלא רק בחינת זיוכי 

והארה בלבד, על דר; הש8 שבאד8 9 והיינו, מה שמתעל8 אור האלוקי דמלכות

דאצילות מכל וכל ולא יוכל להיות ממנו התהוות הנברא בעל גבול. ועוד זאת, שמה

שנמש; בנבראי8 אינו בחינת עצ8 המלכות, אלא רק בחינת הארתה וזיו בלבד (כמו

 נקרא על אנשי המדינה). א;שמובמל; בשר וד8 שהוא עצמו נעל8 לגמרי, אלא רק 

ג8 מהארה דהארה זו לא יתהווה ממנה בחינת נברא יש מוגבל, כי א8 בבחינת

צמצו8 גדול, ונמצא שהשפעת התהוות הנברא מבחינת המלכות הוא השפעה

.רלזחדשה לגמרי

לא היה התהוות כמו שהוא עכשיו, ואפילו

על ידי כמה רבוא רבבות השתלשלות עשיה

גשמית. רק היו מתהווי. נבראי. רוחניי.

ביותר, אלא רק במדרגה הנמוכה שברוחניי..

ולכ0 רק על ידי כוח א"ס 3 שהוא כל יכול 3

 שאינה בער'פעולה חדשהלכ0 יכול לפעול 

המקור הפועל. שנתהווה כמו ממילא 3 בדר'

דילוג 3 ולא בדר' קירוב הער' שיתכ0 לומר

שהוא הפועל זאת הפעולה והוא המקור אליה

מחמת שיש איזה ער' ויחס מהפועל אל

הפעולה. והב0 זה.

ולכ0, מאחר שהמקור הפועל זאת אינו בגילוי

ואינו מושג 3 מחמת שהוא כח א"ס ממש,

שנשגב מגדר השגה לגמרי 3 לכ0 נדמה כמו

שבנראו "ממילא". אבל באמת יש מקור

הפועל התהוות עשיה גשמית כנ"ל, שהוא כח

א"ס ממש.

ולכ0 מוכרח להיות הכח לזה 3 להתהוות ישרלז

מאי0 3 ממקור יותר נעלה 3 שהוא בחינת אור

הכתר 3 שממנו נמש' ג. כ0 בחינת החכמה

דאצילות גופא יש מאי0 (כי דווקא מחכמה

ומטה הוא בחינת יש מיש, מה שאי0 כ0 בחינת

החכמה לגבי מה שלמעלה מ0 החכמה אי0

ערו' יותר מאשר ערו' נברא לגבי הנאצל).

והנה נעו= תחילת0 בסופ0 3 וכח זה נמש' ג.

כ0 בסופא דכל דרגי0 שהוא בבחינת המלכות

 (דר' מעביר) 3כח ועוזדאצילות 3 לית0 בה 

להוות מאי0 ליש בחינת הנבראי. בבחינת

בעלי גבול. וא. כ0, כיוו0 שבחינת כח היש

להסתיר על בחינת האי0 נמש' מבחינת אור

הכתר 3 א. כ0 בחינת ביטול היש לאי0 מוכרח

להיות לזה כח ממקור יותר נעלה באור הכתר

גופא (והוא מבחינת פנימיות הכתר, שהוא

 שבעצמות המאצילפנימיות הכוונהבחינת 

שממנה נמש' רצו0 הפשוט לידי גילוי). וזהו

בחינת שורש התורה והמצוות 3 שהמה
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מה שהוא למעלה מ5 ההשתלשלות הוא נקרא בלשו5 המקובלי8 בבחינתולכ% 

) 9 בחינת"קודש העליו%", שהוא בחינת חכמה עילאה ("מוחי% דאבא"

"החכמה מאי5 תמצא" 9 "אי5" נקרא מה שאינו מושג, למעלה מעלה מבחינת בינה

והשגה. דהיינו, שמתגלה בחינת אור א"ס ב"ה מה ד"לית מחשבה תפיסא ביה כלל"

ולא נית5 ליהנות בו, מאחר שאי5 ש8 שו8 תפיסא והשגה. שהוא למעלה מ5

ההשתלשלות, ראשית גילוי אור א"ס שמאיר בחכמה (כידוע בפירוש כ"ק אדמו"ר

הזק5 בש8 מורו הרב המגיד בהגה"ה בספר התניא דווקא).

גילוי זה הוא ביטול ההשגה, וביטול הנשמות במציאות באור אי5 סו: ברו;ועני% 

הוא ד'לית מחשבה תפיסא ביה'. מכיוו5 שלגבי גילוי אור עליו5 זה כולא כלא

[ועניי5 הגילוי הזה הוא שמתגלה בשבת 9 ולכ5. רלחחשיבי ממש, והרי נפעל ביטול במציאות8

.אמרו חז"ל "בקושי התירו לדבר בדברי תורה בשבת" כי "אורייתא מחכמה נפקת"]

המבררי. מיש לאי0 3 ששורש. הוא

מפנימיות הכתר ולכ0 בכוח. ויכולת. להפ'

מיש לאי0 דווקא.

[ולכ0 נאמר בתורה 'ואתא מרבבות קודש' 3

כידוע שיש בחינת יחידות, עשיריות, מאות,

אלפי., רבבות. שבחינת היחידות הוא בזו"0,

ועשיריות בהוא באו"א, ובחינת מאות הוא

בבחינת הכתר 3 המקור לחכמה, שנקרא

בחינת מזלות 3 ובחינת רבבות הוא בבחינת

הכוונה הפנימית שנקרא פנימיות הכתר

(ומש. שורש המקור תורה ומצוות).

[וזהו מאמר רז"ל 'בתחילה עלה במחשבה

לברוא את העול. במידת הדי0' 3 שבחינת

מחשבה זאת היא בבחינת חיצוניות הכתר,

שורש התהוות יש מאי0 שנקרא בחינה זו

'אלוקי.' על ש. שמעלמת לבחינת אור א"ס

המלובש בה, וכמו שכתוב 'וישת חוש' סתרו'

3 אבל אחר כ' שית; עמו מידת הרחמי.,

שהוא בחינת גילוי שורש התורה ומצוות

בעולמות אשר שורש. הוא בפנימיות הכתר].

וזהו על דר' משל "הרואה את המל'רלח

בקירוב גדול, אצלו ממש, [הנה] אי0 שיי' ש.

בחי' התבוננות כלל, ולא בחי' התפעלות הלב

וכו', כ"א בחי' ביטול מכל וכל, מחמת שהוא

אצל מהותו הדבר ממש בקירוב גדול, ורואיהו

ממש, אינו יכול להתבונ0, ואי0 לו מה

להתבונ0 וכו', כ"א בחינת ביטול בבחינת

מהותו ממש" (מאה"ז פרשיות ח"א ע' תקכו).
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("מוחי5 דאבא", למעלה מ5 ההשתלשלות) לא שיי; שמחה ותענוג 9ובגילוי זה 
[מחמת שאי5 השמחה והתענוג נראה ונרגש אלא במה שיש תפיסא והשגה אי;

שיצא מאפילה לאור גדול. והיינו, מאחר שנרגש בחינת אור גדול, שהוא בבחינת מעלה מעלה,

ואחר שיבי5 שירד מטה מטה, הנה, בעלותו ממטה מטה למעלה מעלה, תגדל השמחה במאד מאד]

9 שכ5, 'מוחי5 דאבא', שה8 בבחינת גילוי מה שלמעלה מהשגה, ש8 לא שיי; מעלה

 (תהלי8 קלט, ב), ש"ג8 חש;רלטומטה כלל, ומעלה ומטה שוי5, ו"כחשכה כאורה"

לא יחשי; כו' [ממ;]" (ש8).

מה שאמרו "גדולי8 מעשה הצדיקי8 ממעשה שמי8 ואר=" 9 כי מעשה שמי8וזהו 

ואר= הוא מאי5 ליש, ושורשו הוא בחיצוניות הכתר, מה שאי5 כ5 במעשה

הצדיקי8 הופכי8 מיש לאי5 על ידי תורה ומצוות, ששורש8 בפנימיות הכתר. שזהו

שלימות הכוונה ורצו5 המאציל בשלמות הבירורי8, שיהיה לאהפכא חשוכא לנהורא,

דהיינו ממילא אז מתגלה מהות ועצמות אור א"ס למטה דווקא (שזהו שלימות

הכוונה הפנימית שבעצמות המאציל "להיות לו דירה בתחתוני8").

"ודקדוק הלשו0 "כחשכה כאורה", בשנירלט

כפי"0, והוה ליה למימר: 'חשכה כאורה'! אלא

משו. ד"חשכה כאורה" בלבד לא סגי אלא

לומר שג. החש' לא יחשי' כו'. אבל

"כחשכה כאורה", בשני כפי"0, משמע, דלא זו

שג. החש' לא יחשי', והחש' שוה לאור,

אלא, א; האור שוה לחש', ד'כל נהורי0

מתחשכא0 קמיה כו', וכתר עליו0, א; על גב

דאיהו אור צח, אור מצוחצח  אוכ. הוא כו'

[קד. עילת העילות]' (תקוני זהר תי' ע'

(קלה, ב)). ועל זה נאמר (תהלי. יח, יב)

"ישת חוש' סתרו", שאי0 ש. אור וגילוי

ההשגה כלל, אלא ביטול ההשגה. ולכ0, אי0

ש. בחינת שמחה ותענוג בגילוי בחינת

ביטול זה, מאחר ד'לית מחשבה כו' [תפיסא

ואינו נחשב לבחינת עלייה כלל, שאינוביה]'. 

עולה ממטה למעלה, רק שהוא בא לבחינה

, כנ"ל"ומדריגה שמעלה ומטה שוי9 כו'

(ליקוטי תורה).
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["וזהו (שמות לא, יד) "ושמרת8 את השבת כי קדש היא", היא בעצמה היא בחינת 'קדש העליו5',

בחינת חכמה, 'מוחי5 דאבא', שמתגלה בשבת. מה שאי5 כ5 יו8 טוב נקרא "מקרא קדש", הארה

בעלמא מ'קדש העליו5', נצח הוד יסוד דאבא בתו; 'מוחי5 דאימא'. שהרי ג8 ביו8 טוב בגילוי 'מוחי5

דאימא' צרי; להמשי; 'מוחי5 דאבא'. כי 'מוחי5 דאימא', הג8 שה8 בחינת 'יש', מכל מקו8, אינ8

בחינת דבר נפרד ח"ו, אלא הוא ה'יש' שנמש; מ'אי5', כי 'אי5' ו'יש' חכמה ובינה, ה8 'תרי5 ריעי5

דלא מתפרשי5' (ראה זח"ג ד, א), שתמיד נמש; בחינת ביטול 'מוחי5 דאבא' להיות בחינת 'מוחי5

דאימא', התגלות התענוג
רמ

. שהתענוג הוא ג8 כ5 מהמשכת אור אי5 סו: ברו; הוא ד'לית מחשבה

וכו' [תפיסא ביה]', ולא תענוג מהשגת דבר נפרד, חס ושלו8. אלא שנית5 ליהנות בגילוי אור זה

מחמת ירידת והשתלשלות אור וגילוי זה עד שבא להשגה אי; שהוא אור גדול כו', וכל מה שלמטה

מטה 'כולא קמיה כלא כו' [חשיב]', ועל ידי כ5 ש<ש< ושמח בהגלות נגלות אור וגילוי זה
רמא

. א;,

בשמחה זו צרי; להמשי; 'מוחי5 דאבא' ג8 כ5, שתהיה השמחה מגילוי אור אי5 סו: ד'לית מחשבה

כו' [תפיסא ביה]'. וזהו עני5 "מקרא קדש", כאד8 שקורא לחבירו. וכמו שהקריאה באד8 לחבירו

"כי, הנה, מבואר למעלה דבחינת בינה נק'רמ

'יש', כמ"ש 'להנחיל אוהבי יש' כו' [כנ"ל],

ו'החכמה מאי0 תמצא' כו', הרי חכמה נק'

'אי0' לגבי הבינה שנקרא 'יש'...וכנראה בחוש

באד. התחתו0, שהשכל שהוא מושכל

בהשגה, בהכרח שיבוא שפעו מכח היולי

המשכיל את ההשכלה, שהוא מבחינת כח

החכמה הנקרא 'אי0', עד שאי אפשר להמצא

כלל במציאות שיהי' השכל מושכל בהשגה

ולא יהיה לו מקור שממנו נובע, כמו שאי

אפשר למעיי0 הנובע בלא מקור שממנו נובע

כידוע.

"והנמשל יוב0 מזה למעלה ג. כ0, דאי אפשר

להיות יציאת אורות ו'מוחי0 דאימא' בלתי

שיאיר תחילה עליה. מאורות ו'מוחי0 דאבא'

הנקרא 'אי0' לגבי בחינת ה'יש' שב'אימא', כי

לא יכול להיות ה'יש' דבינה דבר נפרד

ממקורו  אור אבא  אפילו רגע מטע. הנ"ל.

ולכ', המה נקראי0 'תרי0 רעי0 דלא מתפרשי0

לעלמי0', ו'זיווגייהו תדיר', כמ"ש בזהר

בכמה דוכתי" (סידור ע. דא"ח ע' רצז, ד

רצח, א).

"אמנ., הנה, אי0 אור השפע מ'אי0'רמא

דחכמה, רק מבחינה תחתונה שבו בלבד,

דהיינו, מבחינת נצח הוד יסוד שבו [3 שה.

הספירות התחתונות שמשפיעות מההארה

עליונה הנמצאת במוחי0 ומדות הארה

חיצונית למטה], כדר' כל יחוד משפיע

ומקבל, שאי0 השפע רק מבחינה התחתונה

של המשפיע, והוא מבחינת חיצוניות

ואחוריי. שבו בלבד" (סידור ע. דא"ח ע'

רצח, א).
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הוא בשמו, שהוא רק זיו והארה התפשטות ממנו בלבד
רמב

, כ; הוא עני5 "מקרא קדש", מבחינת

'ש8', שהוא רק הארה בעלמא מבחינת 'אבא'. וכעני5 'ברו; ש8 כבוד מלכותו לעול8 ועד'"].

"וזהו הנקרא 'מקרא קדש', פירוש,רמב

'מקרא', לשו0 קריאה, כמו שקורא לאד.

בשמו ונפנה לו על ידי שאי0 קריאה זו גורמת

אלא המשכה והטיה חיצוניות שלו אליו, וג.

בקריאה זו אינו תופס במהותו, רק בבחינת

הש. שלו שהוא בבבחינת אותיות בלבד

שנקרא בש. כלי. החיצוני. כידוע.

כמו כ0 קריאת המשכת אור אבא בבינה ביו.

טוב מפני שאינו אלא מבחי' כלי. דנצח הוד

יסוד שבו בלבד, [לכ'] נק' היו. טוב 'מקרא

קודש', פירוש, ש'קודש העליו0' דאור אבא

הוא 'נקרא' באימא בבחינת קריאה בשמות

ואותיות וכלי. החיצוני. שבו בלבד. והוא

מטע. שאי אפשר לבינה בלא שפע אור אבא,

כי ה0 'תרי0 רעי0 [דלא מתפרשי0 לעלמי0]

כו'" (סידור ע. דא"ח ע' רצח, א).
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w v
ב' בחינות ביש מאי&

בלשו5 הקודש על פי פירוש המפרשי8 אינו נופל אלא על בריאהלשו% "בריאה" 

מאי5 ליש. והנה, אע"פ שלשו5 בריאה "יש מאי5" הוא מכח א"ס

ממש 9 דהיינו, לשו5 הוי' דייקא, בחינת עצמות ומהות 9 נאמר "בראשית ברא

. וג8 לשו5 "ברא" הוא ללשו5רמגאלוקי8" (לכאורה לשו5 השתלשלות עילה ועלול)

נוכח 9 שמשמע שברא בקירוב הער; 9 ולא על ידי דילוג.

 9 הוא על ידיהאחדהוא שבבחינת בריאה מאי5 ליש, יש ב' בחינות: א. האמת 

 9 הוא על ידיוהשני (ועל זה נאמר: "ציווה ונבראו"); הער.>דילוג

 (ועל זה אמר "בראשית ברא"). שא: שלשו5 "ברא" מורה שברא מאי5קירוב>הער.

הער;, שיתכ5 לומר בו ברא. >ליש, מכל מקו8 הוא בקירוב

אחרוני8: שהמקובלי8>הראשוני8 לבי5 מקובלי8>הההפרש בי5 מקובלי8וזהו 

הראשוני8 לא דיברו אלא רק בבחינת יש מאי5 בקירוב>הער;, ואילו מקובלי8

אחרוני8 9 כמו האריז"ל, שגילה את סוד הצמצו8, שהוא הדילוג>הראשו5 9 דיברו

א: יותר גבוה, דהיינו ביש מאי5 שהוא בריחוק>הער;.

העניי5 ידוע שבחינת אצילות הוא נקרא "אי5" לגביהער8 %דר8 קירוב

.רמדעולמות בי"ע שנקראי8 בחינת "יש" לגביו

שש. אלוקי. אינו בחינת עצמותרמג

ומהות ממש, אלא רק הארה בעלמא שפועל

מציאות כל ההשתלשלות בבחינת עילה

ועלול, שהוא יש מיש.

כידוע שעשר ספירות נקראי. בספררמד

יצירה "עשר ספירות בלי מה" 3 בלי מהות

כלל. שא; שנקרא באצילות בש. חכמה

ובינה, מכל מקו. אינ. במהות חכמה ובינה,
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שבאצילות עשר>הספירות ה8 בלי>מ"ה (בלי>מהות), וכל עניינ8 הוא רק שיהיו

 לספירות בעולמות בי"ע על ידי הפרסא דייקא.מקור ושורשבחינת 

לגמרי, ורקהתעלמות האור פרסא יש בי5 אצילות לבי"ע, והפרסא פועלת כידוע, 

 הוא שבוקע על ידי הפרסא (שהוא אור חדש לגמרי, שאינואור של תולדה

. ועל ידי זה נתהווה בחינת חכמה ובינהרמהממהות האור הראשו5 שבאצילות כלל)

התעלמותוכו' בבי"ע. ולכ5 נקרא שפע זאת בש8 בריאה 9 שהוא "מאי5 ליש" מחמת 
.האור

. מחמתקצת, אלא דר;>קירוב לגמרימכל מקו8, השפע הזה אינו דר;>דילוג א. 

שאנו רואי8 שבאצלות יש ג8 כ5 סדר השתלשלות (כידוע שיש בי"ע

). ונמצא, שא: שבחינת אצילות הוא ה"אי5" דבי"ע 9 ובי"ע לגביו הוארמושבאצילות

 (בזה שמה שיותר גבוה בבחינת"קצת קירוב"בחינת "יש" 9 מכל מקו8 יש לה8 

היש דבי"ע, כמו כ5 ג8 שורשו גבוה יותר בבחינת האי5 דאצילות. כמו מחכמה

 שמה. ימצאובבחינת מקוראלא רק שה. 

ספירות חכמה ובינה וכו' בעולמות בי"ע

דייקא.

א' מצד עצמ. אינ. בגדר חכמה ובינה ודיעה

כלל. וכידוע באצילות "איהו וחיוהי חד, איהו

וגרמוהי חדש" 3 שה. בתכלית היחוד ע. אור

א"ס המלובש בה.. רק על ידי כח א"ס ה.

מקוריי. שעל יד. תמצא החכמה ובינה וכו'

בבי"ע 3 על ידי פרסא.

ולא כמו שבאצילות השפע נמש' דר'רמה

רק מצטמצ%. כלומר, שהאור חלונות ונקבי%

 לגמרי.ולא שנתעל%דייקא, 

היינו, מלכות שבאצילות הוא בחינת עשיהרמו

שבו, ואילו ז"א הוא בחינת יצירה, ובינה הוא

בחינת בריאה, וחכמה הוא בחינת אצילות

שבאצילות. ובחינת חכמה נעשה מקור 3 על

ידי הפרסא 3 לחכמה דבי"ע (שהוא אצילות

דבי"ע). ואילו "אמא מקננא בכורסיא" 3

שהוא עול. הבריאה, כידוע. ושית סטרי0 3

שהוא בחינת ז"א 3 מקנני0 ביצירה, ואמא

תתאה 3 שהוא בחינת מלכות 3 מקננא באופ0

שהוא בחינת עשיה.
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דאצילות נעשה מקור לחכמה דבי"ע דייקא, ולא לבחינה אחרת). וכמו במשל

הפרסא 9 שא: שהאור נעל8 על ידי הפרסא לגמרי, והאור שלאחר הפרסא נקרא

אור>חדש 9 מכל מקו8 יש לו קצת ער; לאור הראשו5 שקוד8 הפרסא (במה שהוא

). ולכ5 יתכ5 לומר עליו לשו5 "ברא" לנוכח, שהואבהירות כמו אור הראשו%בבחינת 

על ידי קירוב>הער;.

נוכל להשכיל א: למעלה יותר: הנה, ידוע שא: שבחינת אצילות נקרא[כמו כ% 

"אי5" לגבי בי"ע 9 מכל מקו8 לגבי בחינת הכתר נקרא ג8 כ5 בש8 "יש"

 תמצא", שתמצא מ5 האי5, שהוא בחינת הכתר). והנה,מאי%(כמאמר: "והחכמה 

היא עצמה אינה בחינת "אי5" לגבי הכתר 9 שהוא המקור לכל העשר>ספירות

 (שמה שגבוה בבחינת ה"יש", שורשו ג8 כ5 יותרדר.>קירוב קצתדאצילות 9 ג8 כ5 

ועיי0 עוד באות ו' בחלק המילואי..]. רמזגבוה בבחינת ה"אי5")

א; התהוות בחינת הרשימו>והקו מ5 האי5>סו: הוא עלדר8 ריחוק%הער8 

. מחמת שלא יתכ5 לומרלגמריידי דילוג>הער; 

שבאי5>סו: יש שורשי8 לבחינת השתלשלות הנ"ל כמו בכל סדר השתלשלות הנ"ל

(דהיינו, שיש בה8 בחינת מעלה ומטה, ג8 בבחינת האי5 שבהשתשלות). כי באור

אי5>סו: לא יתכ5 לומר כ5, והוא יתבר; "שוה ומשווה" ולגביו שווי5 בחינת א"ק ע8

בחינת עשיה ממש.

כי הכתר הוא ג. כ0 בחינת פרצו; של. ויש בורמז

בהעל. כל העשר ספירות חכמה וכו'.

ומבחינת חכמה שבו נעשה מקור לחכמה

עילאה דאצילות (ומבחינת בינה שבו לבינה

דאצילות וכו'). ולכ0 מחמת זה יש לה. ג. כ0

קצת קירוב.
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דאי5>סו: 9 הוא אי5>סו: להתפשטותו 9 ואינו רק מקור לבחינתכידוע, 

ההשתלשלות שנמשכו ממנו עתה. דהיינו, שהוא כולל בתוכו כמה רבוא

רבבות עד אי5 מספר גילויי8 אחרי8 ג8 כ5, א; כל מה שנמש; ממנו אלו רק

ההשתלשלות של ארבעת העולמות בלבד.

 (עד שיתכ5 לומר עליולגמרי שהוא דר; דילוג>הער; צמצו0הוא על ידי א0 כ% 

שהעולמות נתהוו ממנו כמו ממילא ומאליה5, ולכ5 נאמר "כי הוא צוה

, שפעל התהוות עשיה גשמיתממשונבראו" 9 שקאי על כח אי5>סו: 

 פעל בחינת הדילוג>הראשו5 מאי5>סו: 9 שיתהווהוהוא בעצמומעשרה>מאמרות). 

ממנו בחינת הרשימו והקו>וחוט 9 שהוא מקור א; ורק לאות8 ההשתלשלויות

שנמשכו עכשיו בלבד.

שבאמת לאמיתה כח האי5>סו: מלובש בכל סדר>ההשתלשלות,ורוצה לומר, 

והוא הוא פועל כל הדילוגי8 שבהשתלשלות הנ"ל, א; בב'

9בדילוג הראשו%  9 היינו, בדילוג: בלי לבוש 9 נתגלה כמו שהואהדילוגי8 האלו 

 9ובדילוג השנישהוא יתהווה מאי5>סו: בחינת הרשימו>וקו"ח הוא נגלה בלי>לבוש; 

מעשרה>מאמרות לעשיה גשמית אנו רואי8 שאינו בגדר שיתהווה עשיה גשמית

. וזהו נעו= תחילת5 בסופ5 וסופ5 בתחילת5 9 שבחינת דילוג>האחרו5רמחמדיבור

(שפועל התהוות עשיה גשמית) שורשו בדילוג>הראשו5. ובזה יתור= פסוק "יהללו

וזה שאמר בזוהר הקדוש: איהו 3 שהוארמח

כח אי0 סו; 3 תפיס בכולא עלמי0. והיינו,

שהוא מלובש בכל סדר ההשתלשלות כנ"ל,

א' לית מא0 דתפיס ביה.

זה קאי על בחינת ב' הדילוגי. הנ"ל, שש.

נגלה בלי לבוש. ולכ0 אמר "לית מא0 דתפיס

.ביה" 3 והיינו, שאינו מלובש בשו. לבוש

וזהו מאמר "נעו5 סופ9 בתחילת9 ותחילת9

בסופ9" = שבחינת דילוג האחרו9 = שפועל

התהוות עשיה גשמית = שורשו בדילוג

הראשו9.
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את ש8 הוי' כי הוא צוה ונבראו" 9 כאילו ממילא ומאליו, וזהו קאי על בחינת

.רמטבלי>לבושאי5>סו: ממש שפועל ב' הדילוגי8 כנ"ל שהוא נגלה על ידי זה 

 מרגישי8 אותו בהדילוגי8 מלמטה יותר, לפי שהוא יותר כח>הפלאבאמתא. 

מאי5>סו: 9 שכל יכול לדלג ולפעול אפילו בבחינה היותר אחרונה (כמו עשיה

גשמית). וביאר הרב>המגיד נ"ע ההפרש בי5 המקובלי8>הראשוני8 ובי5

 הוא למשל כמו ההפרש בי5 "מהל;" לבי5"הדילוג", שבחינת רנהמקובלי8>האחרוני8

"מדלג" בחלל>העול8. שהמהל; הוא בסדר והדרגה, א; במדלג ככל שהחפירה

.רנאכח יותר גדול ועמוק מעצמות נפשוגדולה ורחבה יותר, כ; מוכרח לעורר 

ומה שאמר "בראשית ברא אלוקי." 3רמט

ברא בקירוב הער'. קאי על הדילוגי. שמאי0

ליש. והנה ג. דומה לסדר עילה ועלול

כח האי9שבסדר ההשתלשלות 3 שבשניה. 

סו> הוא מלובש בהארה (שהוא ש% אלוקי%)

ולכ9 נדמה שבא בקירוב הער..

והיינו, שבבחינת השתלשלות הוא מלובש

בלבוש המסתיר עליו 3 שהוא בחינת ש.

אלוקי. 3 שהוא לבוש מסתיר על ש. הוי'

(שהוא אי0 סו; בעצמו כנ"ל והוא רק הארה

מאור א"ס).

כלומר, שההארה המלבישו 3 פועל שיתהווה

ממנה הארה אחרת בירידת המדרגה 3 ולכ0

 שאלקי. (שהוא בחינת הארהנדמה""

המלביש לבחינת העצ. 3 שהוא כח אי0 סו;)

הוא פועל ההשתלשלות (מיש ליש ומאי0

א. באמת כח האי9 סו>ליש בקירוב הער'). 

הנ"ל הוא מלובש בכל סדרי ההשתלשלות

ופועל כל הדילוגי% שבהשתלשלות הנ"ל.

[רק, שלגבי המקבלי% הוא ההפרש שבכל

הדילוגי% = דהיינו, שבהשתלשלות מרגישי%

אותו על ידי לבוש. ואילו בב' הדילוגי% הנ"ל

מרגישי% אותו כמו שהוא בלי לבוש].

קבלה בידי רבי הלל מפאריטש, שקיבלרנ

מהמשפיע רבי זלמ0 מזעזמער, שקיבל מכ"ק

אדמו"ר הזק0 נ"ע. וברו' שמסר עולמו

לשומרי..

 הוא כ' ש"כולה קמיהשמצד עצמוהאמת רנא

כלא חשיב" (שלגביו יתבר' כול. שווי.

בבחינת א"ק שנפעל על ידי דילוג הראשו0,

ע. בחינת עשיה גשמית שנפעל על ידי דילוג

הב'. וכנ"ל נעו= תחילת0 בסופ0 וסופ0

בתחילת0).

 3 היינו, מה שהמקבלי.לגבי המקבלי%א' 
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ידי הקדמה חשובה זו יוב5 ג8 הכלל המפורס8 שכל הגבוה יותר למעלהועל 

מתלבש בנמו; יותר, וג8 כמה דברי8 שלא היו מובני8 על ידי לימוד

.רנבהמקובלי8>הראשוני8

מרגישי. כוחו על ידי פעולתו 3 הריה.

מרגישי. דווקא במדרגה היותר נמוכה כח

יותר נעלה מאי0 סו;.

מה שאי0 כ0 שבסדר ההשתלשלות על ידי ש.

אלוקי. 3 שהוא רק הארה 3 פועל בחינת

מעלה ומטה. וזהו כמו הילו' 3 שהוא בסדר

והדרגה (והיינו, מה שגבוה בבחינת היש, הוא

מחמת שג. שורשו בבחינת האי0 גבוה יותר.

ודווקא לפי ער' שורשו בבחינת האי0, כ0

ער' בחינתו בבחינת היש).

א' המקובלי. האחרוני. דיברו בכח אי0 סו;

עצמו 3 שפועל הדילוגי. הנ"ל 3 ולכ0 המשל

לזה הוא המדלג בחללו של עול.. והיינו,

שבבחינה היותר אחרונה שבהשתלשלות

דווקא ש. מלובש בה כח יותר נעלה מאי0

סו; לפעול על ידי דילוג (אפילו בבחינה

נמוכה כזאת).

כי מה שהמקבלי% מרגישי% כוחו, אינו אלא

בבחינת הזיו (ולא בהאור עצמו) = כי זיו נקרא

מה שנגלה למקבלי% והרי בזיו מרגישי% כח

יותר נעלה על ידי הירידה שיורד על ידי דילוג

לפעול מדרגות נמוכות. ולכ9 מה שהמקבלי%

מרגישי% כוחו על ידי פעולתו ה% מרגישי%

במדרגה היותר נמוכה כח יותר מעלה מאי9

סו>.

למשל, מה שהאד. 3 שהוא הנברא היותררנב

מובחר מכל הנבראי. דדצח"מ 3 מוכרח ליזו0

ולקבל חיותו מדצ"ח. א' על פי מקובלי.

האחרוני. יוב0 על פי הנ"ל, שאע"פ שבסדר

ההשתלשלות האד. הוא יותר גבוה מבחינת

דצ"ח, מכל מקו. בבחינת כח האי0 סו;

שבדילוגי. הוא מלבוש ביותר במדרגת דצ"ח

(מצד טע. זה ג. כ0 מאחר שה. נמוכי. יותר

מבחינת האד.). לכ0 הדילוג שבה. הוא על

ידי כח יותר נעלה מהא"ס.
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w v
א"ס ואור9א"ס

יוב5 עוד יותר למעלה, בבחינת הדילוג>השלישי (שהוא העליו5 יותר).ומעתה 

וכידוע קבלת כ"ק אדמו"ר הזק5 נ"ע מהרב>המגיד נ"ע כי

 לא יתכ5 לקרותו."אי%>סו="לעצמותו>ומהותו יתבר; ג8 בש8 

 (וממילא ג8 כ5 יוב5"אי% לו תחילה"שא8 כ5 יותר יתכ5 לומר  הטע0 האחד 3

[וראו למשל בתחילת ספרשאי5>לו>סו:, כביאור>הראשוני8 בזה 

). וכביאור הרמ"ע על דברי>הרמב"8 ובעל>העיקרי8 שבמקו8 אחד"מגילת>המגלה"]

(בהקדמת יונת אל8 וכ5 בפלחקוראי8 אותו בש8 "קדמו5" ובמקו8 אחר קוראו "נצחי" 

הרימו5 שלו, שער ד')
.רנג

 דייקאבגדר התפשטות מורה שסו:>סו: הוא "אי%>סו="שלשו5 הטע0 השני 3 

(ההתפשטות ממנו היא א"ס). ואול8 זה לא יתכ5 לומר על

עצמותו יתבר;, לפי שהוא קדוש ומובדל לגמרי מגדר התפשטות והמשכת דבר>מה.

והנה, באמת על מהותו>ועצמותו יתבר; אי5 שיי; לומר: לא אי5 לו תחילה ולא אי5

סו:, כי אינו בגדר תחילה וסו: כלל, להיותו למעלה מבחינת התפשטות וגילוי>אור.

ואדרבה, מחמת מחמת שקראוהו רבותינו המקובלי8 בש8 "אי5>סו:" ולא אי5 לו

תחילה 9 הג8 שאי5 לו תחילה שבח יותר גדול 9 מוכח מזה שלא קאי על בחינת

וכתב לבאר הרמ"ע ששבח קדמו0 הוא יותררנג

גדול משבח נצחי. כי יש בכלל קדמו0 נצחי,

אבל אי0 בכלל נצחי קדמו0 (ולא כביאור

החוקרי., ובפרט לנשיא הראב"ח במגילת

המגלה). כי הנצחי 3 אע"פ שיש לו תחילה 3

.יכול שלא יהיה לו סו> (בחינת אי9 סו>)

והביא ראיה מ0 המלאכי., שהרי נבראו רק

ביו. השני ברצו0 ה' (וממילא אינ. קדמו0

ח"ו).
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.רנדאלא קאי רק על "הארה מעצמותו" יתבר. בלבדעצמותו>ומהותו יתבר;, 

 בעולמות 9כח ויכולת התפשטותוהמקובלי8 אמרו "אור אי5>סו:" על ועל כ% 

רנהשהוא א"ס להיותו כל יכול 9 להוות עולמות עד לאי5 שיעור ולאי5 ק=

(ולא שקאי על בחינת האור של א"ס, כפי שחושב העול8 בטעות, אלא שא"ס עצמו

.רנוהוא הוא רק בחינת הארה מעצמות המאור)

 דייקא.על ידי הרצו%הארה זו (הנקראת "אי5>סו:", שהוא אור א"ס) הוא וגילוי 

דהיינו, שהארה זו נתגלתה כשעלה ברצונו דייקא. וכמבואר בספרי קבלה

שרצו5 הוא מלשו5דילוג>הער. 3 . והוא עניי5 רנז"כשעלה ברצונו", "אנא אמלו;"

. כמו כ5 למעלה, עלרנחמרוצת>הנפש 9 שהוא עניי5 דילוג הער; מ5 הרוצה אל הנרצה

ולכ0 ג. יוב0 בטע. הראשו0 שעל מדרגה זורנד

(דא"ס עצמה) אי אפשר לומר "אי0 לו תחילה"

3 כי הג. שאי0 לו התחלה זמנית, הרי מכל

 הואעצמות המאור 3 כי מקורמקו. יש לו 

מקורו.

א' ההפרש בי0 מלכות דאצילות לבי0 מלכותרנה

דא"ס, הוא שבחינת מלכות דאצילות הוא כח

הגבול, וממילא הגילוי הנמש' ממלכות

דאצילות מאיר בגבול ומידה, אלא רק שיכול

להאיר חלקי. מוגבלי. לאי0 שיעור. 

מה שאי0 כ0 הארה הנמש' מבחינת מלכות

דא"ס הוא בחינת א"ס ממש (כח המאיר

בבחינת א"ס), אלא רק מה שנמש' ממנו עשר

ספירות בלבד (ולא תשע ולא י"א) הוא מחמת

שהארה הזאת גופא מאיר על ידי צמצו.

שנמש' מבחינת הרצו0 (מצד שכ' עלה

ברצונו להיות עשר ולא תשע וכו').

וכבר ביאר זאת באריכות [וא; הטריח עצמורנו

למעלה מ0 הצור' להביא שיטות המקובלי.]

מו"ר בספרו הגדול 'יסודות ושורשי. בשער

היחוד והאמונה' וכ0 הובא במסגרת תשובתו

הארוכה והמפורטת למה שכתב בטעות

גדולה מאד בספר י. של חכמה, ואי0 לי צור'

לשוב על דבריו. וראה ש. ג. הכרעת כ"ק

אדמו"ר הזק0 נ"ע, שפתי. ישק (ובפרט מה

שמצא בכ"י ספרית רוסיא בהנחת הרב הגאו0

משה נ"ע).

וראו בפלח הרימו0 להרב הלל, ויקרא עמ'רנז

ס"ט, ובהנסמ0 ש. בהמ"מ.

כמו למשל באד. שרוצה בניי0 גשמי 3 שהוארנח
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, דר; דילוג"מלכות דא"ס"", ממילא נתגלה בחינת אמלו.ידי שעלה ברצונו ד"אנא 

.רנטהער;

דילוג זה 9 שיתהווה בחינת מלכות דא"ס, שהוא המקור להתפשטותוהנה, 

. ולכ5יותר ריחוק>הער.העולמות לאי5 ק= ותכלית על ידי הרצו5 9 הוא 

הדילוג הזה הוא יותר גדול מאשר הדילוג שעל ידי הצמצו8 מא"ס בשביל שיתהווה

. רסבחינת הרשימו והקו וחוט

שכל הקרוב 9 קרוב קמי יתבר; הוא יותר כלא חשיבי לגבי העצמיות. ולכ5וכנודע, 

בחינת מלכות הא"ס 9 שיותר קרובה לבחינת העצמות 9 לכ5 הוא יותר

נחשב כלא לגבי העצמית ולכ5 ממילא הדילוג שבה יותר גדול [וזה אמת שהמקבלי8

היותר גבוהי8 מרגישי8 כח הדילוג שבה8 שהוא יותר גדול ממה שהמקבלי8

הנמוכי8 מרגישי8 בעצמ8, א; המקבלי8 היותר גבוהי8 גופא מרגישי8 דילוג יותר

גדול במקבלי8 הנמוכי8 מאשר בה8 עצמ8]. 

ג. כ0 רחוק הער' 3 במה שנפש רוחני של

הדילוג נעשהאד. תתאווה לבניי0 גשמי. א' 

על ידי הרצו9, שפועל המשכת הנפש בדבר

.שהוא רחוק הער. ממנו

ולכ0 נקרא בש. א"ס ולא אי0 לו תחילה, לפירנט

שא; שאי0 לזה התחלה בזמ0 ח"ו (כמו

במלאכי.), מכל מקו. יש לו תחילה והוא

שיש לו מקור (והוא הרצו0 שנמש' על ידו

דייקא).

כש. שלמטה, הדילוג שמא"ס לבחינתרס

הרשימו וקו וחוט, הוא יותר גדול מהדילוג

שמאצילות לבי"ע שהוא על ידי פרסא. כמו

כ0 הדילוג שמהרצו0 מתהווה מלכות דא"ס

הוא ג. כ0 בריחוק הער' ביותר מהדילוג

שבבחינת הצמצו..
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w v
סיבת9הרצו& 7

"עונג9נעל!" שיקבל מע!9ישראל
 המדלג ופועל כל הדילוגי8. והנה, ידוע בש8מי הואהכל יש להבי5 ועל 

הרב>המגיד נ"ע בעניי5 מאמר חז"ל: במי נמל;? בנשמת5 של צדיקי8. ופירש

 שההמלכה שע8בחינת "הסיבה לרצו%".הרב>המגיד נ"ע שבחינת "נמל;" הוא 

.רסאאוהבו הוא סיבה לרצונו, שיחפו= ברצונו כמו שיאמר לו האוהב

עונג>נעל0יוב5 למעלה, שציפייתו קבלת>העונג 9 שצפה יתבר; שיקבל וכמו כ% 
ויהיו בטלי0 אליו יתבר.מנשמות>ישראל כשיתגלו בגופי8>גשמיי8 

על>ידי דילוג 9 סיבה זו הביאתו לכלל רצו5 שיתהווה ממנו על>פי תורה ומצוות
 בחינת מדלג (והיינו,הוא. ורסב לעולמות)מקורדייקא בחינת א"ס (בכדי שיהיה 

כמו למשל באד. שצרי' להתיישברסא

באיזה דבר הא. לעשותו או לאו, ואינו יכול

לפעול בעצמו הסכ. להחליט הדבר. אזי הוא

 3 אשר אהוב לוע% אוהבו ונאמנומתיישב 

כנפשו 3 וכמו שמסכי. ככה יסכי. ג. הוא

ויחליט ברצונו ג. כ0.

ונמצא, שההמלכה שע. אוהבו הוא סיבה

לרצונו שיחפו= ברצונו, כמו שיאמר לו

האוהב.

א' הדילוג הראשו0 אינו מספיקרסב

שיושל. הכוונה הנעלמה הנ"ל. כי עיקר

הכוונה הייתה שיתהווה עול. הזה הגשמי

ושנשמות ישראל יתלבשו דווקא בגופי.

גשמיי. ויהיו בטלי. אליו יתבר' על פי

תורה ומצוות.

ועל ידי דילוג הראשו0 לא נשל. המכוו0

שיהיה עולמות במידה וגבול. ולכ0 בחינת

המדלג הנ"ל פעל עוד דילוג הב' הנ"ל.

ועל ידי דילוג הב' הנ"ל ג. כ0 לא נשל. עדיי0

כל הדילוגי%הכוונה הנ"ל. לכ0 פעל עוד 

עד הדילוג היותרשבסדר ההשתלשלות 

 (שהוא בעשיה הנ"ל). ובזה דייקאאחרו9

נשל. הכוונה לגמרי: במה שנתגלה העול.

הזה השפל ונתלבשו נשמות ישראל בגופי.
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 פעלה זה הדילוג). נמצא שבחינת המדלג הא' הוא בכלהכוונה הנעלמה הזאתש

,מחשבת%>של>ישראלהדילוגי8 והוא בחינת "במי נמל;" הנ"ל 9 שזהו בחינת 

שקדמה לכל דבר.

מה שכתוב בפתח>אליהו: "אנת הוא חד ולא בחושב5". כי, למשל, בבחינתוזהו 

החשבו5 יש ג' בחינות: בחינת>המספר, ובחינת מהות הדבר>הנספר, ובחינת

. והנמשל יוב5 למעלה, שבחינת סדר ההשתלשלותרסגמהות שאינו>נספר לגמרי

בחינת>הרצו%. א; רסדשנמשכו על ידי הרצו5 ממלכות א"ס, זהו בחינת>המספר
מהות הבא במספר(שפועל גילוי כל>העולמות על ידי דילוג הנ"ל) הוא בחינת 

(שא: שהמספר עצמו לא יתכ5 עליו 9 מחמת שהוא כל יכול להאציל עולמות אחרי8

לאי5 סו:, ולאו דווקא עולמות אלו שנתגלו עכשיו 9 מכל מקו8 הוא מלובש במספר).

גשמיי. וה. בטלי. ש. לו יתבר' על פי

תורה ומצוות כנ"ל.

הנה אנו רואי. שהמספר אינו לבחינת המהותרסג

עצמו, כי המהות עצמו לא יתכ0 בו בחינת

מספר. שהמספר אינו אלא רק להגבלת

 (ולאהגילוי מהמהותהמהות, שהוא בחינת 

למהות עצמו).

והראיה, שיתכ0 להיות מספר בלי מהות. כמו

למשל באד. שלומד אי' לספור ולחשוב

שהוא סופר בלי מהות.

המהות עצמו בא במספרא' מכל מקו. 

(והיינו, שעומד בגדר מספר).

א' יש מהות שאינו נספר לגמרי 3 והיינו,

שאינו בגדר מספר כלל.

והיינו, כמו המספר אשר כולל: יחידות,רסד

עשירות, מאות, אלפי. ורבבות. שהרי מספר

המרובה בא מחמת שכולל בתוכו ריבוי

האחדי. יותר ויותר. וכמו כ0 יוב0 בסדר

השתלשלות העולמות, במה שעול. שהוא

יותר גבוה, כולל בתוכו אור וחיות וכח ויכולת

ביותר: כידוע שיחידות הוא במלכות שבכל

עול., ועשירות הוא במידות, ומאות הוא

בחכמה ובינה ומקור., ואילו אלפי. הוא

בכתר וארי', רבבות הוא בעתיק, ורבוא

רבבות הוא בבחינת א"ק.

שיש ער.וכל זה הוא בבחינת מספר, דהיינו 

. והיינו, שא; לאחד יש ער' לריבואמזה לזה

רבבות (שהוא חלק רבוא רבבות ממנו).
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 הנ"ל, זהו בחינת חד ולא בחושב5 9 שהוא בחינתהוא המדלגבחינת הכוונה שא. 

בהשוואהשאינו שיי. עליו בחינת המספר כלל ולגבי אי% ערו. יחיד ממש 

 כלל), מכלשאינו בגדר התפשטות והמשכה"אחד" ע8 "רבוא רבבות" (מאחר 

מקו8 הוא פועל כל מציאות ההשתלשלות בשביל הכוונה הנ"ל על ידי דילוג הנ"ל.

הקדמה זו יוב5 כל זה ג8 בתפילה ביתר שאת בסדר הברכות: שהברכהועל פי 

הראשונה הוא "אבות" 9 וברו; הוא מלשו5 המשכה (כלשו5 המשנה

 9 שהוא בחינת עצמותו ומהותו יתבר;מבחינת יחידבכלאיי8: "המברי; את הגפ5") 

 שיתגלה בחינת מלכותעל ידי הרצו%(שהוא בחינת הכוונה הנעלמה הנ"ל) 9 וזאת 

שכולל בתוכו גילוי עולמות עד לאי5 ק= ומוכרח להיותבחינת אחד, דא"ס (שהוא 

.רסהכמה ירידות, והכל בעצמותו יתבר;)

שברכה ראשונה הוא בחינת גילוי מקיפי8 עליוני8 שבכל עול8 ועול8 9נמצא 

. ואחר כ;מלכות דא"ס 3 "מקי= הכללי"שהמקור שלה8 הוא מבחינת 

 שבג' עולמות בי"עג' מקיפי0 פרטיי0אומר "מל; עוזר ומושיע ומג5" 9 ה8 בחינת 

(שבכל עול8 יש בחינת מקי: פרטי לפי ער; העול8).

הוא "מג5 אברה8" 9 שהוא בחינת החסד (שבחינת החסד הואוחות0>הברכה 

הגילוי שבבחינת>מקי:, שאינו מתקבל בבחינת פנימי במקבל).

א; ברכה שניה הוא גבורה וקאי על בחינת הצמצו8 שבא"ס (שהצמצו8 הוא על ידי

וזהו "אתה). רסושיתגלה ויורגש א"ס בפנימיות במקבלי0גבורות, כי הכוונה הוא 

והוא מרומז במה שכתוב "אלקינורסה

ואלקי אבותינו" כו' 3 שהוא עניי0 ירידות

אחר ירידות מעצמותו יתבר' עד "למע0 שמו

באהבה" (שהוא בחינת גילוי מלכות דא"ס,

שנקרא "שמו" 3 שהוא הארה בעלמא,

כידוע).

וזה לא יוכל להיות כי א. על ידי בחינתרסו

צמצו. שבא"ס, בשביל שיתגלה בחינת הקו 3
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גיבור" שה5 ה5 גבורותיו, שכל יכול לצמצ8 את עצמו מכל וכל.

הכוונה מהצמצו8 הוא בשביל שיתהווה בחינת חיות. כי על ידי ברכההיינו, 

ראשונה 9 שהוא אבות 9 בחינת גילוי מלכות דא"ס 9 נפעל המקור לבחינת

). א; על ידי בחינת הצמצו8 9 שהוא ברכה שניה 9"אור"מקיפי8 (שנקרא בש8 

נעשה מקור לבחינת חיות (שהוא בחינת חיות פנימי שבכל עול8). וזהו "מחיה

המתי8" 9 שהצמצו8 הוא בשביל החיות דייקא. שהצמצו8 הוא בחינת ההסתלקות

והגלילה 9 העדר הגילוי 9 "אור עצמותו" מפני הצמצו8. והצמצו8 9 שהוא בחינת

הסתלקות אור עצמותו 9 הוא מפני אור>פנימי הנרגש במקבלי8 שנקרא בש8

. "חיות"

שהוא פועל גילוי פנימית בכל עול..
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w v
הנפש9הטבעית

הדומ8, הצומח, החי והמדבר 9 ישנו גו: החומר, הנלקח מחומר ד'בכל גו=: 

,כח הגו= (הצורה)היסודות הגשמיי8 (אש, רוח, מי8 ועפר); וישנו 

 של אותו הדבר (המקיי8נפש הטבעיתהנלקח מרוחניות ד' היסודות 9 והוא בחינת 

את הרכבת ד' היסודות שבו).

הנפש הטבעית נקרא "הנפש המדברת" או "הנפש המשכלת",במדרגת האד0 3 

וזו היא צורתו של האד8, מכיוו5 שהיא מגלה את כח השכל

 9 הנפש הטבעית נקראת "הנפש החיונית", וזו היא צורתו שלובמדרגת החישבו; 

 9 הנפשובמדרגת הצומחבעל9החיי8, מכיוו5 שהיא מגלה את כח התנועה שבו; 

במדרגת הדומ0הצומחת, המגלה את כח הצמיחה והגדילה; והאריז"ל חידש שג8 
.רסזישנו נפש הטבעית המרכבת ד' יסודותיו למהותו

שהבהמה 9 גופה ע8 נפשה 9 הוא ממדרגה התחתונה שבד' היסודות (ולכ5רק 

גופה ונפשה מגושמי8 יותר מגו: האד8, ולכ5 אי5 לה כח השכל והדיבור), ואילו

האד8 בא ממדרגה העליונה שבד' היסודות, ולכ5 גופו בדקות יותר וג8 נפשו

הטבעית והחיונית הוא מתכלית הרוחניות של ד' היסודות (ולכ5 יש בו כח השכל

והדיבור, שהוא צורת המדבר).

נמצא שהנפש הטבעית מתהווה יחד ע8 הגו: ממש, ברגע אחדומשכ. 

. דהיינו, האד8 הוא חי ג8 טר8 שיתלבשו בו שתי הנשמות:רסח(מהטיפה)

אמנ. הרמב"0 כבר קרא לרוחניות ד'רסז

יסודותיו של הדומ. רק בש. "כח", א'

האריז"ל חידש שג. הוא בחינת "נפש".

ובחינת נפש הוא מהות קומה שלמה.
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הנפש הבהמית והנפש האלוקית. כי עיקר ש8 "אד8" נופל על החיות הטבעית

.רסטשבגופו 9 שהוא נפש הטבעית דווקא 9 שיש בו מקוד8 התלבשות שתי הנשמות

כי כ5, חיותו של האד8 יחד ע8 כוחות נפשו (כח הראיה, כח השמיעה, כחהנה 

שכלו ומידותיו וכיוצ"ב), וא: לבושו נפשו 9 אינ8 באי8 לא מ5 הנפש האלוקית

וא: לא מ5 הנפש הבהמית, כי א8 מ5 הנפש הטבעית בלבד (מרוחניות ד' היסודות).

מוב5, שבנפש הטבעית אי5 שו8 צד קדושה מאלוקות ולא שו8 צדלפיכ. 

מהקליפה, אלא הוא רק "נפש", שעניינו הוא "רצו5" (כמאמר: "א8 יש את

נפשכ8", ופרש"י 'רצונכ8'). ורצונה של הנפש הטבעית הוא רק דבר אחד ויחיד:

להיות אד8 חי. ובטבעה כל רצונה רק לכל הדברי8 השייכי8 לחיבור גו: ד' היסודות

ע8 רוחניות חיות ד' היסודות. הא ותו לאו מידי. כגו5: באכילה ושתיה 9 כזו

שמספיקה רק עד כדי חיותו בלבד; וכו' רק בכדי להוליד בני אד8>חיי8 תחתיו

.רעכדוגמתו וכיוצ"ב

והנה הטיפה התהוותה מאכילה ושתיהרסח

דאב וא., שה. יסודות גשמיי.. וכמבואר

בספר המאמרי. לכ"ק אדמו"ר האמצעי

 הגו;גשמיות(ויקרא ח"א, תי"ח): "כי הנה 

 הגו;, הוא נמש' מטיפת מוח האב.חיותוג. 

וכידוע, דאי אפשר לחתיכת בשר בלא מלח

שתשהה ג' ימי. ולא תסרח (סנהדרי0 צ"א

ע"ב). והטיפה אינה נסרחת, היינו מה שנמש'

הגו; ע. חיותו וד"ל".

יוער, כי רק אד. הראשו0 הוא היחידרסט

שנפשו הטבעית לא נתהוותה ביחד ע. גופו,

אלא רק ע. נפש מדרגות דצ"ח בלבד. ועליו

נאמר: "גלמי ראו עיני'" 3 שנזרקה בו נשמה

לאחר מכ0. ואול., מעתה ואיל' הנפש

הטבעית הולכת ומתהווה כבר ע. טיפת

האב.

ונמצא כי אי0 בנפש הזאת חמימות או קרירותרע

לשו. תאווה או מצווה, או בכלל לכל דבר

שהוא מעבר לכדי חיות הגו; בלבד. אלא רק

יש לה רצו0 טבעי 3 שאינו שיי' לא לאלוקות

ולא לבהמיות 3 אלא לטבעיות החיות בלבד.

דהיינו, רק מה שהוא מוכרח לחיבור הגו; ע.

נפשו הטבעית (כלומר, להיות מציאות חי).

וממילא ג. על הרצו0 לחיות לא שיי' לשו0
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w v
הנפש9המרכבת והנפש9המעמדת

(ונקראת בחסידות "חיות הגו:" בעצ8), הוא הכח הרוחניהנפש המרכבת 

המרכיב והממזג את ד' היסודות, שיורכבו ויתמזגו באופ5

כזה דווקא, בכדי שיהיה הגו: בתואר כזה דווקא; ואילו לגו: אחר יהיה ההרכבה

.רעאבאופ5 אחר, בכדי שיהיה בתואר אחר 9 כפי שרואי8 שינוי תארי הגופי8

), היא ג8 כ5 כח רוחני"קיו0 הגו="(ונקראת בחסידות הנפש המעמדת 

המעמיד את הרכבת ד' היסודות, שלא יתפרדו (כמו אחר

כליו5 הגו: בקבר).

לאחר שחטא אד8>הראשו5 בחטא ע=>הדעת טוב ורע, נתערבה קליפת נוגהוהנה, 

9 המעורבת מטוב ורע, ולפיכ; ניתנת להופכה כולה לטוב על ידי עבודת ה'

.רעב9 בעצ8 ד' יסודות ארמ"ע

כי כל הגופי8 שהוא ממזיגת הרכבת ד' היסודות 9 אחד מישראל ואחד,ונמצא, 

להבדיל, מאומות>העול8, אחד החיה הטהורה ואחד החיה שאינה טהורה

9 הצד השווה בה8 שה8 כול8 מקליפת נוגה.

תאווה, אלא רק שהאד. יוכל להשיג חיותו

בתחבולות גדולות יותר, מאשר הצומח והחי,

מחמת שהוא נמש' מתכלית המובחר שבד'

היסודות.

כמו גו; האד. מגו; בעלי החיי.. וג.רעא

במיני בעלי החיי. יש שינויי. בתארי.

רבי., וכ0 במיני האד.. מחמת שינוי הרכבת.

בשיעורי יסודותיה., לכ0 לא ישתוו הגופי.

בתואר..

מבואר בתחילת שער הקדושה להרח"ורעב

ז"ל.

215



אבני שוה!

אב&%הראשה

רק שגופי8 הטמאי8 ה8 מג' קליפות הטמאות לגמרי 9 שאי5 מעורב בה8 טובאלא 

כלל 9 וממילא אינ8 נית5 לבירור ולהפכ8 לטוב על>ידי עבודת האד8, אלא רק

ברצו5 ה' יתבר; בביאת גואל.

הכוונה לעצ8 גופ8, מכיוו5 שכול8 ה8 רק מד' יסודות ארמ"ע, שה8 מקליפתואי% 

נוגה טוב ורע, אלא שכח הנפש המרכבת והמעמדת שלה8 ("חיות וקיו8

הגו:") נמשכת מג' קליפות הטמאות, שה5 רע לגמרי. ומצד זה, נעשה ג8 גש8

ממשות הגו: כולו במהות ג' קליפות הטמאות (הג8 שעצ8 ממשות גופ8 הוא ג8 רק

.רעגמקליפת נוגה)

ואילו אצל הגופות הטהרות 3 ע. ישראל,רעג

ולהבדיל חיות הטהורות 3 ג. קיו. וחיות

הגו;, נמש' מקליפת נוגה, טוב ורע, ועל כ0

ג. הגו; כולו נקרא בש. קליפת נוגה, טוב

ורע. 

וא. כ0 ג. מוב0 מדוע הזכיר כ"ק אדמו"ר הזק0

בספר התניא (פ"ז) באומות העול. ובבהמות

הטמאות את גופ. הגשמי דווקא 3 כי גופ.

הגשמי נשתנה לג' קליפות הטמאות מצד

הנפש המרכבת והמעמדת, וזהו דבר חדש 3

אבל בישראל ובבהמות הטהורות לא הזכיר

אלא את הנפשות, ולא הזכיר כלל מגופ.

(משו. שזהו דבר פשוט וידוע שגופ. הוא

מד' היסודות, כמו כל הברואי. בעול.). 

ובזה ג. מתור= היטב מדוע לא יבוטל לעתיד

לבוא גופות מאומות העול. וחיות הטמאות,

הג. שנאמר: "ואת רוח הטומאה אעביר מ0

האר=". ומ0 הראוי כשיבוטל רוחניות ג'

קליפות הטמאות מ0 העול., יבוטל ג. לגמרי

גש. גופות אומות העול. וגופות הבהמות

הטמאות. א' בהיות שד' יסודות ארמ"ע אינ0

מג' קליפות הטמאות, כי א. רק מקליפת נוגה

3 טוב ורע 3 כאשר יבוערו ג' הקליפות

הטמאות יבוער נפש. המעמדת והמרכבת

וישאר חיות וקיו. גופ. רק מטוב דנוגה, ולכ0

לא יהיה צור' ג. בביעור גופ0 וממילא ג.

הגופי. המורכבי. מד' היסודות ישארו רק

מטוב דנוגה. ואמנ. נפש. המרכבת

והמעמדת יהיו במדרגה נמוכה דטוב דקליפת

נוגה, ששורש. הוא רק משמרי האופני..

ולכ0 יאמרו אומות העול. לישראל: "בית

ישראל לכו ונלכה", קוד. "לכו" ואחר כ'

"נלכה" ג. אנו, כי יקבלו גילוי אלוקות רק על

ידי הארה מישראל.
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w v
הנפש9האלקית והנפש9הבהמית

אינה שייכת כלל לרצו5 וחיות הגו: כלל, אלא היא "נפש" 9הנפש האלוקית 

שרצונה הוא רק לאלוקות בלבד (וזהו עניינה בעצ8

מהותה). ועל כ5 ג8 רוצה שג8 כוחות הנפש הטבעית ולבושיה, יהיה בטלי8 כמותה

.רעדלאלוקות בלבד, וא: לא לטבע החיות (כפי שהוא בעצ8 מהותה)

שזאת הבחינה אינה איננה בנפש הטבעית כלל, הרי שרצונה זה של הנפשוהג0 

האלוקית אינו מנגד וא: אינו הפו; לנפש הטבעית כלל. מכיוו5 שג8 א8 יאכל

וישתה לש8 שמי8, אעפ"כ יהיה חיבור הגו: ע8 הנפש מכח אכילה ושתיה זו,

וממילא ג8 יושל8 כוונת הנפש הטבעית במה שיחיה ולא ימות.

יש עוד אחת, והוא שעצ8 הנפש האלוקית יתגבר כל כ; עד שיהיה מנגד לנפשא. 

הטבעית 9 והוא היפוכו ממש 9 שהוא בחינת מסירות נפש על קידוש הש8 (אז

מוסר חיותו לגמרי למיתה). וזהו ממש היפו; מעצ8 נפש הטבעית.

ג8 היא איננה שייכת לחיות וקיו8 הגו: כלל, אלא היאונפש הבהמית 

"נפש" 9 שרצונה שירגיש התאווה מאד בחמימות במרוצת

הנפש והתפשטות התענוג, וישתמש בג' לבושי הנפש 9 מחשבה, דיבור ומעשה 9 רק

.רעהלקחת התאווה והתענוג מזה

דהיינו, שאד. יאכל וישתה לאו דווקארעד

לקיו. חיות מצד טבעו בלבד, אלא 3 וזהו

העיקר בעבורה 3 בכדי שיהיה לו חיי. וכח

לצור' עבודתה את ה' יתעלה בלבד

(להתפלל, ללמוד, לקיי. מצוות וכיוצ"ב).

דהיינו, שיאכל וישתה רק לש. הרגשתרעה

התענוג והתפשטותה בחמימות רבה, תדיר.
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שא: זאת הבחינה אינה איננה בנפש הטבעית כלל, הרי שרצונה זה עדיי5 אי5והג0 

מנגדו והופכו כלל. מכיוו5 שג8 א8 יאכל וישתה וכו', לש8 רק לש8 לקיחת

התאווה והתענוג מזה, אעפ"כ יהיה חיבור הגו: ע8 הנפש מכח אכילה ושתיה זו,

וממילא ג8 יתקיי8 כוונת הנפש הטבעית במה שיחיה ולא ימות.

יש עוד אחת, והוא שעצ8 הנפש הבהמית יתגבר כל כ; עד שיהיה שקוע בריבויא. 

אכילה ושתיה ובריבוי התאוות שבעול8, עד שיהיה ג8 מנגד לנפש הטבעית

לגמרי והיפוכו ממש, במה שמכלה ומפסיד חיות קיו8 האד8 ויוכל לבוא מזה לידי

. ה' ירח8 ישמור ויציל.רעומיתה ח"ו, ואעפ"כ לא ינוח ולא ישקוט מתאוותו כלל

כי כ5 מבואר, שכל הכוחות שיש באד8 9 בי5 שיהיו נשמעי8 לנפש האלוקיתוהנה 

ובי5 שיהיו נשמעי8 לנפש הבהמית 9 עצ8 הכוחות באי8 רק מהנפש הטבעית

בלבד. אלא שרק הארת ב' הנפשות, יכריח את הנפש הטבעית שישתמש בכל

.רעזכוחותיה רק לצור; קודש לעבודת ה', וכ5 להפ; ממש ג8 הנפש הבהמית

כללו של דבר: נפש הבהמית רוצה לקבלרעו

התענוג שבכל דבר, וממילא נקראת נוקבא

(בחינת מקבל). ואילו נפש האלוקית רוצה

לעלות ולהשפיע התענוג שבכל דבר למעלה

3 דהרי 'עבודה לצור' גבוה' 3 וממילא נקראת

דוכרא (בחינת משפיע).

למשל, כח המחשבה של האד. או כח האהבהרעז

שלו, ה. בעצ. כוחות נפשו הטבעית דווקא.

ולכ0, עצ. מחשבתו או אהבתו של האד. ה.

לדברי. השייכי. לרצו0 הנפש הטבעית

בלבד (לחיותו הגשמית בעול.).

 ב' הנפשות ה. בער'שהארתואול., מחמת 

לכוחות הנפש הטבעית 3 מוחי0 ומידות 3

הריה. מלובשי. בכוחות הנפש בהעל.. רק

א. מושל עליו נפש האלוקית אזי מוכרח

הנפש הטבעית לציית לה בביטול, וכ0 להפ'

ביחס לנפש הבהמית.

ומכיוו0 שהנפש הטבעית 3 רוחניות ד'

יסודות ארמ"ע 3 אינ. שייכי. לתורה ומצוות

כלל, אלא רק שהנפש האלוקית מכריחו, מכל

מקו. מכיוו0 שעצ. חוש ההשכלה בשכל

והתפעלות הלב הוא בכוח הנפש הטבעית

בלבד, נמצא שעל ידי זה יתבררו הטוב מ0

הרע שבקליפת נוגה, ותתעלה אל הטוב
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מכיוו5 שיש חילוקי מדרגות בנפש הטבעית לפי מזיגתה בטבעה (כגו5 להיותוהנה 

מ5 המרה הלבנה או השחורה וכיוצ"ב), כ; ג8 יש חילוקי מדרגות בלבוש

, הנמש; 9 כפי שאיתא בזוהר 9 שהעיקר תלויכישרו% העבודההנפש הטבעית לעניי5 

.רעחשיקדש [האב] עצמו בשעת התשמיש

בלבד. וזהו עיקר עבודת הבירורי. של

היהודי בעול..

ובכ' ג. תהיה עליה גדולה לנפש האלוקית,

יותר ממה שהיא במקורה טר. שירדה לעול.

לפעול בנפש הטבעית. כי הוא ירידה גדולה

ועצומה לה להתלבש בחושי. וכוחות

הגשמיי. 3 יותר מאשר הירידה שיש לנפש

הבהמית הקרובה בשורשה מאד לזה העול.,

הג. שג. שורשה מהררי קודש 3 א' דווקא

בשל גודל המרחק שלא בער' בינה ובי0

העול., בפעולתה מתעורר חידוש גדול

למעלה אשר מעורר חדווה וצחוק אצלו

יתבר', וממילא פועל אצלה עליה עצומה.

וזוהי הירידה לצור' עליה (שלה).

כנראה בחוש, שג. אהבה והיראהרעח

שנולדה מהתבוננות נפש האלוקית, נתלבש

בלבוש נפש הטבעית. כמו שאנחנו רואי.

שיכול להיות ב' צדיקי. מתבונני.

בהתבוננות אחת 3 כמו בממלא ובסובב 3 א'

ההולדה מההתבוננות לא תהיה שווה. כי בזה

יוולד אהבה, ובזה יוולד יראה, משו. שיש

חילוקי דרגות בנפש הטבעית שלה.. כי לזה

נוטה נפשו למרה הלבנה ואילו זה לשחורה. 

וכ0 יש רבבות מיני חלוקי מדרגות בנשמות,

ולכ0 מבואר שהעיקר תלוי במחצב הנשמות:

א. מושרשת במדרגה היותר גבוהה 3 נקרא

ראש אלפי ישראל; וא. נשתלשלה נשמתו

מתחתוניות המדריגות 3 יהיה ע. האר=. 

וא. כ0 הוא לכאורה הוא סתירה למה שכתוב

בזוהר שהעיקר תלוי בהקידוש בשעת

התשמיש. 

א' באמת העיקר תלוי בשורש הנשמה

 שתוכל לשלוט על הנפש הבהמית.בתוק>

כשרו9ואעפ"כ תלוי ג. בקידוש אביו, לעניי0 

. העבודה

כי יכול להיות שנשמתו גבוהה, והוא מושל

על הנפש הבהמית בסור מרע ועשה טוב

בתוק; גדול, אלא רק שעבודתו היא בקרירות

גדול (בגלל הלבוש דנפש הטבעית).

והנה ידוע קושית הרב המגיד נ"ע על מאמרו

של אברה. אבינו "במה אדע", שתיר= שהוא

לא מצד נשמתו, אלא שג. אצל צדיקי.,

לעיתי. הגו; (לבוש הנפש הטבעית הנמש'

מהאב, בעיקר בשעת כו') מסתיר.
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אדמו"ר הזק5 נ"ע דקדק וכתב בתחילת ספר>התניא על הנפש>האלוקיתוכ"ק 

" 9 כי כוונתו להסבירממש(דהיינו, על בחינת>הנשמה) שהיא "חלק אלו>ה 

 ממרירוולהפו. את הגו: מקליפת>נוגה, להפו.העניי5 מה שיש בכח אותה הנשמה 

למתיקו, ומחשוכא נהורא (ושזה הכח אינו אפילו במלאכי>מעלה, כי א8 רק

. כי עיקר ירידת הנפש האלוקית הוא לברר בירורי5רעטבבני>ישראל קדושי8 בלבד)

.רפ הרע בטובשנתערב

וכידוע המדרש במלאכי. שבאו למטהרעט

בגופי. גשמיי. ונעשו קליפות (כמו עזה

ועזאל). והוא מצד ששורש המלאכי. הוא

בבחינת הגבול שבעולמות הנפרדי., שאינ.

מהעצמות כי א. מהזיו בלבד. אבל שורש

 אלוקות, וכל עצ. בלתימעצ%הנשמות הוא 

ישונה (א; שיבוא בתחתית המדרגה). 

ולכ0 עשה כמו שיש עשר כוחות ושלושהרפ

לבושי. בנפש האלוקית, כ0 יש דוגמתו עשר

כוחות וג' לבושי. בנפש הבהמית. וכ0 עשה

ג. כ0 בנפש הטבעית, בכדי שכל בחינה תוכל

להיות בחינת "התלבשות" דווקא בבחינה

אחרת.
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מקור הנפשות וביטול&

ג8 הנפש>הבהמית באה מהררי>קודש וממקו8 גבוה (חיות>הקודש, מפני שורוהנה 

, א; נשתלשלה על ידי אמצעי8רפאשבמרכבה 9 ועל כ5 נקראת "בהמה")

והוא מיסוד>האש, שעניינו הוארפא

"הכח>המתאווה", שמבחינת חמימות

ולהיטות האש. וחיות וכח זה ירד ונסע

ממקורו ושורשו שבהררי>הקודש (שבעול.

הקדושה) למטה מטה, בהשתלשלויות

ובהתלבשויות על>ידי ממוצעי. ואמצעי.

רבי., עד למדרגת "שמרי האופני.".

וממדרגת "שמרי האופני." יורדת

ומצטמצמת עוד למטה יותר, עד שמתלבשת

בע' שרי. של אומות>העול..

והנה האופני. ה. המלאכי. הנמצאי.

בעול. העשיה, והשרפי. ה. המלאכי.

הנמצאי. בעול. היצירה, ואילו חיות הקודש

ה. המלאכי. הנמצאי. בעול. הבריאה.

ונמצא, לא רק שהאופני. ה. המדרגה

התחתונה שבסוגי המלאכי., אלא גופא

באופני. הנפש הבהמית נמשכת משמריה.

ופסולת. דווקא. 

וביאור הדברי.: השפע האלוקי הנמש'

מאיתו יתבר', להחיות את כל הנבראי.,

עובר דר' "שלוחי השפע", שה. המלאכי.

העליוני.. והוא "מתברר" דרכ. ו"מועבר"

על3יד., עד שמגיע אל כל אחד ואחד

למקומו בסדר ירידתו. ומכיוו0 שכ' ה.

נמשלו ל"קרביי." (כמ"ש "וכל קרבי את ש.

קודשו"), כי ה. "מבררי." ומחלקי. את

השפע לכל נברא ונברא לפי ערכו ומהותו. 

ועניי0 הפסולת ברוחניות הוא כמשל מאכל

הגשמי, שבתחילה מעורבי. באחדות

הפסולת יחד ע. החלקי. הטובי. והמזיני.

והמובחרי. שבמאכל. ובעת עיכול. בקיבה

נפרד הטוב מ0 הרע, ואז הקרביי. מבררי.

ומחלקי. את החלקי. הטובי. והמובחרי.

יותר שבמאכל לאברי. החשובי. (כגו0:

המח, והלב לחזק.), והחלק הפחות טוב ממנו

נמש' לאברי. הפחותי. יותר לחזק., ואילו

הפסולת של המאכל שאיננה ראויה לתת

חיות אפילו לאיבר הפחות נדחית לגמרי

לחו=. והנה, הנפש הבהמית ו"החיצוני." (ה.

הקליפות והסטרא אחרא, שה. המנגדי.

לקדושה), אינ. מקבלי. את כוח. וחיות.

אלא מפסולת זו, מחמת שהיא שורש.

ומקור. (ראה עוד: ס' מאמרי אדמו"ר הזק0,

אתהל' לאזניא 3 ד"ה ברכי נפשי וגו' וכל
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וממוצעי8 רבי8 ומרובי8, בהשתלשלות ממדרגה למדרגה, ומעילה לעלול, בהסתרי8

וצמצומי8 רבי8, דר; שרי8 ומזלות המסתירי8 על אור א"ס ב"ה, עד שנתרחקה

,בד0>האד0מאור ה' מאד מאד, ועד שהיתה יכולה להתלבש בגו: בשר>וד8, 

להחיותו. עד שכבר לא מורגשת בה קדושה עליונה וגילוי אלוקות, אלא אדרבה 9

מרגישה את עצמה ליש ודבר בפני עצמו (כביכול שמציאותו מעצמותו ח"ו). ולכ5

זהו עיקר חפצה ומהותה, כמו שכתוב: "כי הד8 הוא הנפש", וכ5 "כי נפש הבשר

.רפבבד8 היא"

ישראל קדושי8 נפש זו באה מצד קליפת נוגה, בסוד ע= הדעת טוב ורע.ואצל 

דהיינו, שהסתר הקליפה עליה8 היא דקה ולא מעלימה כל כ; על אור א"ס

ב"ה (ה5 בנוגע לשכל8, וה5 בנוגע להרגשת8 באלוקות). ועל כ5 אמרו חז"ל בישראל

9 בטבע נפש8 הבהמית 9 "שלוש מידות יש באומה זו: רחמני8, ביישני8 וגומלי

חסדי8" (יבמות ע"ט ע"א).

אצל נפשות אומות>העול8 9 לפי שה5 באות מצד ג' קליפות הטמאות לגמרי,ואילו 

, הרי שמחמת ריחוק8 מאור א"ס ב"ה לגמרי, כבר לארפגשאי5 בה5 טוב כלל

קרבי וגו', עמ' קי"ב; ס' המאמרי. תקס"ב,

ד"ה ונשב בגיא, עמ' פ"ח).

וממנה באות לאד. כל מידות רעותרפב

מהיסודות הרעי. שבה: מיסוד האש 3 שנגבה

למעלה, בא הכעס והגאווה וכו'; ומיסוד

המי. 3 שמצמיחי. כל מיני תענוג, תענוגי.

ותאוות עול. הזה וכו'; ומיסוד העפר 3

שעניינו הכבדות, העצלות והעצבות וכו';

ומיסוד הרוח 3 הוללות וליצנות והתפארות

ודברי. בטלי. ודברי הבל וכו'. עד כדי כ'

שמצידה יכול האד. להיות מעוברי רצונו

יתבר' ועד בחינת מורד ח"ו, כמו שכתוב:

 כי תחטא"; ו"כי הד. הוא הנפש".ונפש"

ובאמת, בכל הכוחות כול. 3 ג. בכוחותרפג

הסט"א 3 יש ניצו= אלוקי המחייה אות.

(שכ0, אי0 עוד מלבדו). ולכ0, אי0 הכוונה

שאי0 בה. שו. ניצו= אלוקי כלל, שהרי אי

אפשר להיות קיו. שו. דבר בלי ניצו=
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מאיר בה8 גילוי אלוקות כלל ומרגישי8 עצמ8 כיש ודבר נפרד עצמי לגמרי, וכאילו

מחו= למציאות ה', רח"ל. וכמאמר רז"ל: "לגרמיהו עבדינ5" 9 לגרמיהו דייקא.

, שאיננה קיימת כלל וכלל אצלבחינת נשמהרק לבני ישראל קדושי8 ישנה ואול0 

". פירוש, לא רק שיש בהרפדממשאומות>העול8, והיא "חלק אלו>ה ממעל 

גילוי אור א"ס ב"ה ללא העל8 והסתר, אלא שהיא בחינת "חלק ה' עימו" (האזינו

ל"ב ט') 9 רוצה לומר, 'חלק' ממש מעצמותו ומהותו יתבר;, כביכול כחלק שנחלק

. ולכ5 מצד הנפשרפהמאיזה דבר, והוא שווה ודומה לאותו דבר שנחלק ממנו

האלוקית, נקראו בני ישראל "בני8 למקו8", כי כמו שהב5 נמש; ממח האב, כ; בני

.רפוישראל נמשכו ממחשבתו וחכמתו יתבר;

טוב...רק שהניצו= הוא שנתרחק ונחש' כל

כ' עד שהוא כמו רע כו'. היינו, שאי0 בו שו.

הרגש אלוקי כלל וכלל" (ס' המאמרי. העת"ר

ד"ה פדה בשלו. נפשי; המש' תער"ב ח"ב

עמ' תש"ע; ראו: ס' המאמרי. תרס"ה ד"ה

ויגדלו הנערי.). לכ0 "אי0 בה. טוב כלל",

רוצה לומר בעצמות. (שיהיה ניכר במציאות

עצמ. טוב גלוי, ואפילו לעצמ.), לפי

שהקליפות הללו מסתירות לגמרי את ניצו=

הקדושה שבה0, עד שהוא בבחינת "גלות"

בתוכ0 (שאי0 בה. שו. "גילוי" וביטוי מאור

הקדושה, אבל בחינת גלות עדיי0 יש בו חיות

אלוקות (קיצורי. להצ"צ ע' ג'). שנפש זו

מרגישה עצמה כ"יש" מוחלט, ולא רק כדבר

נפרד, אלא שאי0 עוד מלבד עצמו עוד ח"ו,

בבחינת "לי יאורו ואני עשיתיני".

בעל "שפע טל" (בהקדמה) הוסי;רפד

מילת "ממש", ואחריו נמש' בתניא פ"ב.

ס' נשמת שבתי הלוי שעפטל, שער ד'רפה

ואיל'; של"ה בבית חכמה, בסופו; יושר לבב

בית א' חדר ד' פ"ב; פרדס שער ל"ב; ראשית

חכמה, שער האהבה פ"א, פ"ב; שער רוח

הקודש ל"ט ע"א; ליקוטי תורה בראשית;

יערות דבש ח"א דרוש א'; אור החיי. ר"פ

בראשית; מהרש"א, חידושי אגדות, שבת ל"ב

ע"א; פני יהושע ב"מ נ"ח ע"ב; מלבי".

ישעיה נ' ע"א; העמק דבר ואתחנ0 ז' י', ועוד.

וכמאמר המדרש: "תמתי" 3 אל תקרי אלא

"תאומתי". וכפירוש הרב המגיד: "חצוצרות"

3 אלא תקרי אלא "חצאי צורות".

בחינת "עלו במחשבה" 3 דהיינו, שה. מעלרפו

לבחינת המחשבה אצלו יתבר', אלא ממש
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כי הנפש האלוקית באה לאד8 ללא כל ממוצעי8 ואמצעי8 כלל וכלל, אלאנמצא, 

בבחינת מעביר. דהיינו, הג8 שג8 היא יורדת למטה דר; השתלשלות

, היא תמיד מאוחדת ומיוחדת במאצילה בתכלית היחוד. וכפי שאיתארפזהעולמות

: "מא5 דנפח מתוכיה נפח" 9 פירוש, כמשל הבל האד8רפחבספרי8 הקדושי8

, מחמת שהוא מוציאה בנפיחה בכחמתו. תוכיותו ופנימיותה של חיותושמוציאו 

מעצמות ומהות א"ס ב"ה.

כמו שאומרי.: אלוקי, נשמה שנתת בירפז

טהורה היא, אתה בראת, אתה יצרת כו'.

כלומר, הנשמה באה ממקורה ושורשה דר'

כל עולמות אבי"ע לתו' גו; האד. שלמטה,

א' באופ0 ישר (בחינת ישרא"ל 3 ישר א"ל),

ומבלי להתלבש בשו. "ממוצע" בעולמות

העליוני. בינתיי. (בלשו0 החסידות "בדר'

מעבר"). 

ומשכ', אי0 שו. הבדל בי0 מעלתה כפי שהיא

כעת למטה בעול. הזה, לבי0 מעלתה כפי

שהייתה למעלה במקורה ושורשה. ולפיכ',

ירידתה למטה אינה פועלת שו. שינוי

במהותה. 

וא; שמחמת ירידת0 למטה, דר' השתלשלות

העולמות, ישנ. חילוקי מדרגות בנשמות,

מכל מקו. מאחר שהשתלשלות זו אינה דר'

"אמצעי.", השינוי והחילוקי. ה. רק

במדרגת0, אבל במהות0 אי0 שו. שינוי. וכ',

ג. הנשמה הנמוכה ביותר שבישראל, היא

עדיי0 "חלק אלוק ממעל ממש". ומשכ'

דווקא על נשמה זו מודגש "משמרה בקירבי",

שבעיקר היא היא אשר צריכה שימור

להמשי' ולהיות מאוחדת בגו;, מחמת שהיא

לא עברה שו. שינוי וצמצו., והעל. והסתר

להיות בער' הגו;.

עמק המל' קכ"ז ג'; שפע טל בהקדמה;רפח

רמב"0 בראשית ב' ז'; רמב"0 בשער הגמול

"ויפח באפיו נשמת חיי% = יאמר כי מנשמת

; ע=אלוק נתנה, ולא מהשתלשלות הסיבות"

הדעת טוב, על פסוק בני. את.; רבינו בחיי,

יתרו כ' ז'; ספר הקנה (ספר פליאה).
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.רצ, ואעפ"כ היא מאוחדת עימו בלי הפסקרפטממש

ומבואר בחסידות שישנ. שני אופני.רפט

שעל>יד. מוציא אד. הבל מפיו: בדיבור או

בנפיחה. והחילוק ביניה. הוא שההבל היוצא

מפיו של אד. באופ0 של דיבור, מלובש בו כח

וחיות רק מעט מזעיר, מחמת שהוא בא רק

מבחינת חיצוניות הנפש שבקירבו (וממנו

נבראו המלאכי.). אול., בהבל אשר מוציא

בנפיחתו בכח אדיר ובבת>אחת, הרי

שמתוכיותו ועומק פנימיותו הוא בא ויוצא,

ולפיכ' ג. מלובש בו חיות פנימית מעצמותו

דווקא (מבחינת פנימיות הנפש החיה

שבקירבו). או שמצמיד פיו אל הקיר ונופח

במאמ= גדול מתוכו ופנימיותו ממש. ולכ0

אד. הנופח מתעיי; במהירות, משא"כ רק

בדיבור שיכול לדבר הרבה. 

והנה כי כ0, זוהי המעלה הנפלאה שבאד.

היהודי על פני כל יתר שאר הנבראי. כול.,

שאפילו מלאכי. עליוני. נבראו רק מבחינת

הדיבור בלבד, כמו שכתוב: "בדבר ה' שמי.

נעשו, וברוח פיו כל צבאיו" (תהלי. ל"ג ו'),

וכמאמר חז"ל: "בעשרה מאמרות נברא

העול." (אבות פ"ה מ"א). מה שאי0 כ0

ישראל, שה. אינ. בגדר נבראי. ח"ו, אלא

ה. "חלק אלוק ממעל ממש" (ואינ. נבראי.).

הבדל נוס; המבואר בחסידות שקיי.רצ

בי0 דיבור לבי0 נפיחה, הוא שבדיבור ההבל

היוצא "מתלבש" בה' מוצאות הפה ועל ידי

כ' הוא ג. "מצטייר" באותיות (המגבילות את

ההבל, כל אות בצורתה). אול. כאשר ההבל

יוצא בחוזקה החוצה, הרי שהוא יוצא ישירות

ובלי שו. הפסק של ממוצע ואמצעי

בינתיי., וללא שו. שינוי וצמצו. ו"ציור"

כלל (אולי למעט קו וחוט הגרו0). ומכיוו0

שכ' נמצא שההבל נשאר מאוחד ע. הנופח,

ו"אי0 דבר מפסיק בי0 הנופח לדבר שמנפיח

בו, שהרי הבל הכח היוצא מ0 הפה הול' בלי

הפסק עד שבא לגו; הדבר" (ס' המאמרי.,

תקס"ג), וללא שו. שינוי, ג. לאחר שיוצא

ממנו החוצה. וראו עוד: ס' המאמרי. תרס"ג,

ד"ה ובחודש השביעי; אתהל' לאזניא, ק"ד;

ס' המאמרי. תש"ח עמ' 71361. ולכ0 ג. לאחר

שיצא מ0 הנופח החוצה נותר בצורתו ומהותו,

כפי שהיתה בראשית מקורו. וראה ג. בפרדס

רימוני. שער ט"ז פ"א.

והנה נמצא באד. ב' בחינות: האחד 3 מה

שנעשה על פי מאמר "נעשה אד." (וכמבואר

באגרת התשובה פ"ד) 3 שהוא עניי0

התקשרות הנשמה בגו;. ורק שהוא המאמר

היותר עליו0 מכל המאמרות; והמדרגה

השנית 3 הוא בחינת הנשמה עצמה 3

שנמשכה מפנימיות ועצמות אור א"ס,

שלמעלה מ0 המאמרות.
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מצד הנפש האלוקית לא היה באפשרות האד8 לחטוא כלל ולהיות מעובריולכ%, 

רצונו כלל ועיקר. ולכ5 כאשר האד8 בא לידי ניסיו5 על קידוש>הש8, הרי

שג8 הקל>שבקלי8 שבישראל מוסר את נפשו על קידוש>הש8 "כאילו הוא דבר

.רצב, בבחינת "מאמיני8 בני מאמיני8"רצאשאי>אפשר כלל לכפור בה' אחד"

בינוני הוא "אתכפייא", ואילו בחינת צדיק הוא "אתהפכא". פירוש, שאזובחינת 

נהפ; נפש הבהמית בעצמה לתשוקה לאלוקות, כמו נפש האלוקית. והוא

עניי5 הפיכת היש עצמו לאי5, אשר הוא בחינת חידוש 9 הפ; טבע הבריאה, שהוא

האי5 ליש 9 ואשר פועל למעלה חדווה ושחוק ותענוג גדול. והוא רק בכוח8 של

ישראל, שכח הב5 מכח האב.

ג8 הנפש הבהמית בשורשה הוא תשוקה לאלוקות דווקא, מכיוו5 שנמש; משמריכי 

האופני8 שנמשכו מהררי קודש, בחינת פני שור שבמרכבה. וזהו בחינת אהבה

בכל נפש 9 בשני יצרי; 9 שג8 הנפש הבהמית משתוקקת לאלוקות. ובעת היוולדו

וזהו ההפרש בי0 הבל המאמרות 3 שהוא רק

הבל חיצוני 3 ובי0 הנופח בחוזק, שהוא הבל

הפנימי. ובכל ראש השנה מתחדשי. בחידוש

גמור כביכול בב' הבחינות הללו. היינו, בעצ.

הנשמה נעשה התחדשות גמורה מתוכיות

ופנימיות אור א"ס. וממילא מתחדש כח

ההתחברות בגו; ג. כ0 על ידי התחדשות

המאמר דנעשה אד.. והוא על ידי קול

השופר, כי הוא הבל הבא ע"י נפיחה בחוזק.

וראה בס' מאה שערי. (כ"ט ע"א) 3רצא

דברי אדמו"ר הזק0 להחסיד ר' משה

ווילענקעס במהות הנשמה (מתורג.

מיידיש): "השערי3תשובה לרבינו יונה כתב,

וג. אחד מספרי המוסר, [שהנשמה] "מכרת

את ריבונה" ואח"כ אמר "יודעת את ריבונה".

ואני הוספתי בתניא "חלק אלוק ממעל",

היינו שכל חיותה והתלהבותה הוא בעניי0 זה

שהוא יתבר' ויתעלה דוווקא נמצא בעול.

בוודאות ובירור שאי0 למעלה ממנו, ושאי0

שו. מציאות חו= לו. ועיי0 בס' המאמרי.

למהר"ש, תרע"ז.

ואילו אצל אומות העול. נאמר: "חכמהרצב

בגויי. 3 תאמי0, אמונה בגויי. 3 אל תאמי0".
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של האד8 הוא בחינת גילוי הנפש הבהמי כפי שהוא בטהרתו, כמו שהוא בשורשו,

שעדיי5 לא נתלבש בלבושי8 הצואי8 דקליפות עול8 העשיה, שכולו רע.

מקו8, יש הפרש גדול בי5 אהבה שמנפש האלוקית, שהיא בחינת אי5 בעצ8,מכל 

ולכ5 היא בחינת ביטול גמור לאלוקות 9 כמו נר בפני אבוקה 9 לכ5 אי אפשר

שיתלבש תאוותיו בתאוות העול8 הזה, בבגדי8 הצואי8. א; מכיוו5 שהנפש הבהמית

שורשה כבר רק משמרי האופני8, מצד זה היא תשוקה מורגשת 9 בבחינת יש מורגש

9 ונקראת יש דקדושה מצד יישותה. ומצד אותה יישות מוכ5 הוא להלביש התשוקה

בתאוות העול8 הזה, בבגדי8 הצואי8, בכל עת. ויותר מזה, בקל לה ליפול ביש גמור

של תאוות העול8 הזה (אע"פ שבעת היוולדו עדיי5 לא נתלבש בלבושי8 הצואי8).  

מוב5 מה שהובא בספר של בינוניי8, שלכל איש ישראל 9 אחד צדיק ואחדומזה 

רשע 9 יש ב' נפשות. ומזה מוב5 שג8 לצדיק הגמור יש בו הנפש הבהמית

בשלימות ממש כמו שיש אצל הרשע הגמור. רק ההפרש הוא שנתהפ; עצ8 נפש

הבהמית עצמה לטובה, לתשוקה לאלוקות כמו נפש האלוקית (שהוא כפי שהוא

בשורשו למעלה ומוסר מבגדיו אלו) ומואס התלבשותה בבגדי8 הצואי8 ובתאוות

העול8 ואי5 לו אפילו אליה8 נדנוד קל שבקלי8 לעול8 ומגרש8 ממנו. והוא כמו גילוי

הנפש הבהמית בעת היוולדו, שעדיי5 לא נתלבש בבגדי8 הצואי8, והוא כתינוק

. ולכ5 יכול להיותרצגשנולד דמי 9 א; עצ8 הנפש הבהמית יש בו כמו בעת היוולדו

גילוי אלוקות וחיות נפש האלוקית 3 הוא רצג

(ובפרט תורה ומצוות, שהוא חיות נעלה יותר

מזיו השכינה בג30עד0, כידוע).

תהא צדיק 3 מוב0 שהשבועה הוא בוודאי

לנפש האלוקית, שכאשר תרד בגו; חר;

הסתר הנפש הבהמית יהיה צדיק. וזה ג.

הפירוש בחסידות במה שמבואר שהנפש

האלוקית מלובשת בנפש הבהמית ואילו

הבהמית מלובשת בנפש הטבעית. שהנפש

הטבעית היא "הסתר" לנפש הבהמית, ולכ0

היא נופלת ליש דבגדי. הצואי. דעול. הזה;

וכ0 הנפש הבהמית 3 מקליפת נוגה 3 היא
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"הסתר" (במה שהיא לבוש) לנפש האלוקית,

שידוע בחוש שהנפש האלוקית בירידתה

בגו;, אי0 לה שו. זיכרו0 ממהותה כמו

שהייתה בעולמות העליוני., וא; לא

מהשבועה. ויכול להיות שיוסתר כח הנפש

האלוקית מכל וכל לגמרי כמו המלאכי.

שנפלו למטה ונעשו קליפות.

ועניי0 ההתלבשות של נפש האלוקית

בבהמית 3 ידוע ש"את זה לעומת זה עשה

האלוקי.". כמו שהנפש האלוקית מאירה

בגו; בחינת נר"0 3 בשכל ומידות 3 כ0 יש

לעומת זה שכל ומידות מנפש הבהמית,

שהיא מקליפת נוגה המסתירות עליה.

ועליה. עוד נוס; תוקפה של קליפת נוגה

מאכילה ושתיה אשר מגש. מאד. ולכ0 יכול

להיות שיוסתר כח הנפש האלוקית מכל וכל

לגמרי. ולכ0 נצר' שהקב"ה יהיה עוזרו תמיד,

כמאמר רז"ל: "אלמלא הקב"ה עוזרו אי0 יכול

והעזר הוא בחינת הרצו9 שלמעלה מ9לו", 

 והוא הוא עניי0 השבועה.הדעת.

מהות השבועה 3 מהות השבועה הוא הסכ.

חזק מהנפש לדבר מה, שג. א. שכלו ורצונו

יהיו הפ' מדבר זה לגמרי, מכל מקו. לא

ישונה הדבר. כי מצד גילוי ההסכ. כפי שהוא

למעלה מטע. ודעת (שהוא הארת עצ.

הנפש, כי גילוי הנפש בגו; הוא מהדעת

ולמטה 3 היינו, חב"ד חג"ת וכו' 3 כי השבירה

החלה רק מהדעת ולמטה שמש. מתחיל זה

לעומת זה ויכול שיוסתרו כוחות נפש

האלוקית ש. לגמרי), עד אשר כוחות הנפש 3

דהיינו, רצו0 ושכל 3 אינ. תופסי. מקו. כלל

וכלל לגבי עצ. הנפש, וה. בטלי. שמה. ולכ0

על ידי השבועה מערבי. וממשיכי. בנשמה

האלוקית בחינת מ"ה 3 ביטול למעלה

מהטע. ודעת 3 אשר בחינה זו אי0 בלעומת

זה נגדה, כי השבירה היה רק מהדעת ולמטה.

דהיינו, בחינת השבועה באד. הוא שמעלה

את הדבר למעלה מעלה מהטע. ודעת, כי

לדבר שהשכל מחייב ג. כ0 אי0 צרי' לזה

בחינת השבועה, אלא רק בדבר אשר השכל

מורה ההיפו' מזה עושה הסכ. חזק בשבועה

שלא ישונה הדבר מטע. הטע. ודעת.

פירוש, שתוכל להיות צדיק ולא יסתיר הטע.

ודעת מנפש הבהמית, כי בדבר שלמעלה

ומטע. ודעת אי0 לעומת זה וממילא אי0 שו.

כח להסתיר (כי השבירה לא הייתה אלא רק

מהדעת ולמטה).

וזהו עניי0 "ירידה צור' עליה" 3 שעל ידי

שיורדת לעול. הזה וגופא לנפש הבהמית בו

קליפת נוגה בתגבורת גדולה, נותני. לה

כוחות נעלי. יותר ממה שהיה לה מקוד.

היינו, שנותני. לה את בחינת מ"ה, בחינת

הרצו0 למעלה מהדעת, דהיינו בחינת אור

א"ס  וממילא נפעל אצלה עליה שלא הייתה
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מאיזה סיבה ג8 מצדיק גמור שישוב להיות רשע גמור, כמו יוחנ5 כה5 גדול ששימש

בכהונה פ' שני8 ולבסו: נעשה צדוקי, רח"ל:

בה מקוד. על ידי מה שעכשיו נתווס; בה.
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w v
שכינה 7 בכלל ובפרט

, שנקראת כ; עלשכינהמבאר כ"ק אדמו"ר הזק5 בספר תניא קדישא, בפירוש הנה 

ש8 ששוכנת ומתלבשת תו; כל עלמי5 (בתוכ8) להחיות8, מלשו5 'ושכנתי

בתוכ8', שהוא ראשית התגלות אור אי5>סו:. 

כי עניי5 שכינה הוא, בכל מקו8, לפי עניינו דווקא. שכ5, במה שכותבנמצא, 

שראשית התגלות אור אי5>סו: נקרא בש8 שכינה, מוב5 מזה שעני5 שכינה

הוא למעלה מעלה מאצילות ג8 כ5, ג8 בבחינת האור שלפני הצמצו8 (שהרי ראשית

).רצדההתגלות הוא באור אי5>סו: שלפני הצמצו8

לגבי עול8 האצילות, הנה המלכות נקרא בש8 שכינה, שזהו דווקא כמווהנה, 

שנעשית בחינת עתיק לעול8 הבריאה, אבל בהיותה באצילות היא מיוחדת

.רצהעמה8 (ע8 הספירות דאצילות), ולא שיי; לשו5 שכינה

וכמו שכותב כ"ק אדמו"ר האמצעירצד

בביאור על פסוק 'הוי' לי בעוזרי' (נדפס

בספר המאמרי. תקס"ד עמ' רל"ה): שהארת

הקו וחוט לגבי עצמיות אור א"ס נקרא ג. כ0

בש. שכינה. וביאור הדברי. 3 הנה באמת

ידוע דפירוש קוב"ה ושכינתיה יש לפרשו

מסו; כל דרגי0 עד ריש כל דרגי0. דהיינו,

בחינת זו"0, שה0 סו; כל המדרגות בנאצלי..

ונקרא המלכות בש. שכינה, וז"א בש. קוב"ה

3 לפי שז"א דאצילות הוא בחינת 'קדוש

ומובדל' בער' לגבי בחינת התפשטות

המלכות. ועל דר' זה עד רו. המעלות 3 ג.

או"א, תרי0 רעי0, נקרא אבא קוב"ה כו' לגבי

אמא כו'. וכ0 ארי' אנפי0 ועתיק יומי0 לגבי

או"א. וג. מאציל עצמו יש בחינת קוב"ה

ושכינתה, והוא הארת הקו והחוט כו' נקרא

וכל עילהשכינה לגבי עצמות אור אי0 סו; ... 

יקרא בש% קוב"ה לגבי העלול ממנו, והעלול

יקרא שכינה או מלכות או בכינוי אחר כו'

 וד"ל.כידוע

נמצא יש בבחינת מלכות דאצילות ב'רצה

בחינות: האחת 3 הוא בהיותה באצילות קוד.
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להיות המשכה מ5 העליו5 אל התחתו5, הוא רק על ידי בחינת ממוצעשבכדי 

ביניה8 דווקא (כי אי אפשר אלא על ידי צמצו8, שהוא ראשית סילוק אור

עצמותו ורק לאחר מכ5 המשכת אור הקו בלבד), כזה שסו: מדרגת העליו5 עדיי5

  9 והוא על ידי הרצו5רצונעתק מבחינת התחתו5, אלא רק שמתלבש בראשיתו בלבד

.רצזדווקא, שרק אז נעשה בחינת הטייה ושייכות אל התחתו5

שיורדת להיות להיות עתיק לבריאה, אשר

באצילות הוא בחינת היחוד באור א"ס, 'ל' ה'

הממלכה'; השניה 3 כשנמשכת מאצילות

ונמשכת בבריאה להיות עתיק לבריאה, וזהו

בחינת 'וימלו'', שאז נעשית מקור להתהוות

הזמ0 3 עבר הווה ועתיד (מה שאי0 כ0

באצילות 3 אי0 שיי' בחינה זו, שהוא היה

הוה ויהיה ברגע אחד). והנה כשיורדת

המלכות בבריאה נקראת בלשו0 הגמרא

והתרגו. אונקלוס בש. שכינה 3 ששוכ0

בהיכל קודשי קדשי. [בהיכל דבי"ע ובהיכל

ק"ק שבבהמ"ק], שהיה שורה ש. בחינת

אלוקות (כמבואר בספר של בינוניי. פנ"ג).

וש. שיי' לשו0 שכינה, מה שאי0 כ0 בהיותה

באצילות לא שיי' לשו0 שכינה, מאחר

שמיוחדת ש. באור א"ס בתכלית היחוד,

ו[ממילא] אינה מתלבשת ושורה במקור

הנבראי. עדיי0. [ועיי0 באריכות בדברי כ"ק

אדמו"ר הצמח צדק בלקו"ת שה"ש, ביאור

ד"ה 'שחורה אני' רפ"ב [ח,ב], במה שמביא

ומתר= דברי בעל הפרדס והשל"ה הקדוש,

במה שרמז עליו הרמב"0 ז"ל, וכ0 דברי המגיד

הבית יוס; והשולח0 ערו', במה שנבוכו בו

רבי., אשר הוא לכאורה נגד המבואר

בכהאריז"ל דשכינתא היא מלכות דאצילות].

לכ0, כדי להיות המשכה מעשר ספירותרצו

דאצילות בעשר ספירות דבי"ע, הוא ג. כ0 על

ידי בחינת ממוצע. שבחינת מלכות דאצילות

נעשית בחינת כתר לבריאה (רצו0 לברוא

עול. הבריאה). ופירש בע= חיי. (שער מ"א

פ"ד) שמלכות דאצילות נעשית בחינת עתיק

לעול. הבריאה, ומתלבשת בכתר דבריאה

(דהיינו בא"א דבריאה). ולכ0 זהו בחינת

ממוצע בי0 אצילות לבריאה.

ואחד הטעמי. מה שכתב כ"ק אדמו"ררצז

האמצעי כי הארת הקו וחוט נקרא בש.

שכינה לגבי עצמיות אור א"ס, כתב כ"ק

אדמו"ר המהר"ש (בד"ה ככה הגדול, פרק כ"ז

3 סה"מ תרל"ז ח"ב עמ' תמ"ה), לפי שכוונת

המשכת הקו הוא בשביל שיתלבש בעולמות

ובנשמות ישראל, והנה לכ0 ג. בראשיתו

נקרא שכינה. א. כ0 נמצא כי עיקר ש. הקו

היה צרי' להקרות בש. שכינה, ולא בש. קו,

אלא רק כדי שיוב0 עניי0 צמצומו 3 שהוא על
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למעלה יותר, שכינה בשורשו הראשו5 9 למעלה מהצמצו8 9 כמו שהוא לפניוא= 

.רצחהצמצו8, נקראת ג8 כ5 בש8 שכינה

דר' משל הקו וחוט, שה. המשכה מצומצמת

3 כ0 האור הנמש' להאיר היא המשכה

מצומצמת לבד, אבל באמת הנה זהו רק לידע

אופ0 ההמשכה. ואמנ. עצ. ההמשכה יקרא

שכינה, על ש. ששוכ0 ומתלבש להאיר מתו'

חשיכת הצמצו., וכ0 יורד ונמש' באצילות

העליו0, עד שהארתו נמש' בכלליות נשמות

ישראל כו'. [ואמנ. באמת עני0 זה שמטע. זה

יקרא שכינה יתכ0 ג. כ0 לפי פירוש הראשו0,

אלא שההפרש ביניה. הוא שלפי פירוש

הראשו0 בראשית ההמשכת הקו נקרא בש.

שכינה להיותו כוונת המשכתו בשביל להאיר

מתו' חשיכת הצמצו. ומקו. פנוי, ואילו לפי

פירוש השני 3 היינו אחר שכבר נמש'. ואי'

שיהיה, לפי ב' הפירושי. מוב0 היות נקרא

הקו בש. שכינה, ה0 בראשית המשכתו וה0

הווייתו אחר כ'].

וכדביאר כ"ק אדמו"ר הרש"ב בהמש'רצח

תרס"ו ד"ה 'קדש ישראל' [עמ' תקט"ז ואיל'],

בביאור הלקו"ת ד"ה 'שחורה אני', שחר;

האמור, ג. בחינת מלכות 3 כמו שהיא

באצילות 3 נקראת ג. כ0 שכינה. שכידוע

דבחינת מלכות 3 כמו שהיא באצילות 3 היא

בחינת שורש ומקור בי"ע שבאצילות, ומשו.

זה נקרא בחינת המלכות ג. כמו שהיא

באצילות בש. שכינה, הג. שאיננה שוכנת

עדיי0 בתחתוני.. מכל מקו. להיותה מקור

האור והחיות דבי"ע שבאצילות, על ש. זה

נקראת שכינה. ועל פי זה יש לומר באור א"ס

שלפני הצמצו. 3 דהמדרגה הג' הנ"ל, מאחר

שזה בבחינת שייכות אל העולמות, הרי זה

בחינת שכינה בשורש הראשו0 (ובפרט לפי

מה שנתבאר ש. לעיל, שזהו בחינת שורש

ומקור בחינת ממלא כל עלמי0, יתכ0 לומר

שהיא בחינת שכינה).

והנה בד"ה וידבר אלוקי. אכה"ד [סה"מ

תרצ"ט עמ' 571] מבאר א; למעלה מכ',

דשכינה היא בחינת מלכות דא"ס כמו שהוא

לאחר הצמצו.. דכש. שמלכות דאצילות,

כשיורדת בבריאה נקראת שכינה 3 על ש.

ששוכנת בתחתוני. 3 הנה כ0 מלכות דא"ס,

כמו שהיא לאחר הצמצו., נקרא שכינה. ויש

מקו. לומר, שמלכות דא"ס, כמו שהוא לפני

הצמצו., יקרא ג. כ0 בש. שכינה. וטע.

הדבר הוא, להיות דעיקר הסיבה לבריאת

העול. הוא מפני שעלה ברצונו יתבר' 'אנא

אמלו'', ומשו. זה יתכ0 שמלכות דא"ס, הנה

ג. כמו שהיא לפני הצמצו. יקרא בש.

שכינה (מאחר שזהו הסיבה לבריאת העול.,

ומכל שכ0 מלכות דא"ס כמו שהיא לאחר
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w v
פשיטות הנפש 7 אור9פשוט

הנפש 9 מצד עצמה ומהותה 9 היא אור>פשוט בלי התחלקות כלל. ואמנ8, ישהנה, 

לנפש עשר כוחות (שכל ומידות) ושלושה לבושי8 (מחשבה, דיבור ומעשה),

אבל ה8 אינ5 מהות ועצמיות הנפש כלל. 

והוא כמו שלמעלה אור א"ס ב"ה 9 הוא אור פשוט בתכלית הפשיטות ובלי

התחלקות כלל ועיקר. ואי5 עשר ספירות של עול8 האצילות (בחינת מוחי5 ומידות),

 א"ס כלל ועיקר.האורוג' עולמות בי"ע (בחינת לבושי8) ממהותו ועצמותו של 

w v
אור וש!

"ש0". דהנה, מה שבמדרש נקרא כללהוא עניי5 אחד על דר; ש4 ואור 
,(וכדאיתא בפרקי דרבי אליעזר: 'עד שלא נברא העול8 היה הוא ושמו לבד')

(וכדאיתא בע= החיי8: 'טר8 שנאצלו הנאצלי8 כו' היה "אור"נקרא בלשו5 הזוהר והקבלה 

, ובלשו5 המקובלי8 הוא הנקרא "אור א"ס". ובלשו5אור עליו5 פשוט ממלא כל המציאות')

, שג8 אור הוא בכלל ש8 (על כ5 כללות עניי5 האור הוארצטהתורה נקרא הכל "ש8"

הצמצו., כי זהו מקור כל הגילויי. בעולמות,

הרי זה נקרא שכינה).

ולכ0 ג. גילוי עצ. האור שלפני הצמצו., וא;

שאי אפשר שיהיה מקור לעולמות (שלכ0

הוצר' להיות הצמצו., וצמצו. הראשו0 3

שהוא בחינת סילוק דווקא), מכל מקו. נקרא

ג. כ0 בש. שכינה. ועל כ0 אומר ומדייק

המדרש (שה"ש רבה ה' א'): "עיקר שכינה

בתחתוני. היתה", דהכוונה על האור

שלמעלה מעולמות, עיקר שכינה, ואילו

תחתוני. קאי על עול. הזה הגשמי.

וידוע ד"ש." הוא רק הארה חיצוניותרצט

שנבדל מ0 העצ..
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.שבבחינת ש8 בלבד), ורק בפרטי המדרגות ה8 שני ענייני8

מכל מקו8, על דר; פרטיות, מחולקי8 המה בענייניה8 ויש בחינת ש8 וישא. 

בחינת אור. ההפרש בי5 אור לש8 הוא שעניי5 האור להיותו דבוק בעצ8, הרי

הוא (על כ5) הוא בחינת גילוי, והניכר והנרגש (לכל), שמגלה את מציאות העצ8

(כמו אור השמש אור יו8, הנר ואור הנר). 

הש8 להיותו כח נבדל מ5 העצ8 ואינו דבוק בו, הרי הוא (על כ5) בחינתואילו 

העל8, הוא כח נעל8, שאינו ניכר ונרגש כלל, ואינו מגלה את העצ8. כמו

.שב, וג8 לעצמו אי5 הש8 ניכרשאש8 האד8, שאינו ניכר ונגלה לזולתו כלל

בהיות שלמעלה כללות הגילויי. ה.ש

בבחינת ש. לגבי עצמות 3 וזהו מצד הבדלת

העצמות מ0 הגילויי., שכידוע דעצמות אינו

בבחינת מקור לגילויי., אלא רק שכל

הגילויי. נמצאי. ממנו דווקא. א. כ0 נמצאי.

ממנו בדר' נבדל. דלמעלה, ג. האור בבחינת

ש. יחשב לגבי העצמות, שזהו מצד הבדלת

העצמות שנבדל בער'. אלא שמכל מקו.

בפרטיות יש בחינת ש. ובחינת אור (ושהאור

הוא בחינת גילוי כו'). 

כמו כ0 יוב0 על דר' באד. למטה, ב"נעשה

אד. בצלמנו כדמותנו" (בראשית א' כ"ו) 3

שאמנ. כללות החיות הוא בבחינת ש. (לגבי

עצ. הנפש), מכל מקו. 3 בפרטיות 3 יש בזה

ב' המדריגות: בחינת ש. ואור. והנה, עניי0

הש. הוא שיי' יותר להתקשרות הנפש בגו;

(שנשמת משה בגופו של משה רבינו 3 נקרא

משה; ואילו בגופו של הרשב"י 3 נקרא

שמעו0). וזהו מה שהעצ. מוגדר בגו;. שע.

היות שהש. הוא גילוי, מכל מקו. הרי זה

הוראה על העניי0 שהעצ. מוגדר 3 והוא

להיותו כח נבדל דווקא. א' חיות הוא בחינת

גילוי מהנפש ומגלה את העצ. (כש. שאור

מגלה את המאור).

ומה שהש. מורה על השורש והמקור,שא

ה0 בכללות השמות, כמו שור, נשר, אד., א'

לא בפרטי השמות, כמו אברה. הוא אב ר.,

יצחק ק= חי, יעקב יבקע כו'. 

והג. שעל ידי הש. נמש' החיות,שב

שהוא מורגש אל האד., מכל מקו. מה זה על

ידי הש. אינו מורגש לו. ואינו דומה לעניי0

האור, שהגילוי לעצמו הוא בבחינת גילוי אור
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אור וחיות

שנתבאר ההפרש בי5 ש8 ואור למעלה 9 דהיינו, בחיות האלוקי בעולמותכמו 

ובנבראי8 9 כ; הוא באד8 בי5 ש8 וחיות. שהרי חיות הנפש הוא מחד בחינת

גילוי, שניכר ונרגש 9 שהרי הכל מרגישי8 את החיות, וניכר בו שהוא חי וא: בעת

השינה 9 וא: למעלה מכ;, החיות מגלה את העצ8 (דהיינו, שהוא חי בעצ8

.שד)שגובבחינת חיות עצמי

יותר, משא"כ בש. הרי הש. אינו ניכר אליו.

כרמב". (יסודי התורה פ"ב ה"י; מו"נשג

ח"א פנ"ז) דלמעלה נקרא "חי", ולא סת.

"בחיי.". היינו, חי בעצ., ולא חיי.

בהתפשטות. הנה חיות עצמי נושא ב'

ענייני.: האחד 3 שאינו בבחינת התפשטות

החיות; והשני 3 שאינו כלל בבחינת המשכה

וגילוי. שהרי, התפשטות החיות הוא בחינת

הארה 3 שהוא בחינת חיות להחיות 3 וממילא

היא באה בבחינת התלבשות ותפיסא, אול.

העצמי אינו בבחינת התפשטות. ומכל מקו.

אי0 זה העצמות ממש, מה שאינו בבחינת

התפשטות, כי א. מה שאינו בבחינת המשכה

בעצמו כלל.

ואדרבה, דווקא מהחיות שבא בבחינת

התפשטות גילוי, אנו יודעי. שעצמותו אינו

באופ0 כזה, אלא רק שאינו בבחינת

התפשטות. וכ0 שלא זה עיקר העצמות מה

שאינו בבחינת התפשטות, כי א. מה שאינו

בבחינת המשכה כלל. הרי שהחיות הוא

בחינת גילוי, ומגלה את העצ..

ועל דר' כמו ההיולי 3 שהוא בבחינת המשכה

נעלמת להיות ממנו בחינת הגילוי

וההתפשטות, אבל ההיולי אינו עדיי0

בבחינת גילוי והתפשטות (רק שזהו בבחינת

אור פנימי). ועל דר' זה יוב0 עניי0 "חי".

והג. שגילוי החיות הוא על ידי הש.  3שד

והש. הרי הוא כח ההעל. 3 וא. כ0 יקשה

כיצד החיות הוא בחינת גילוי. אלא על דר'

למעלה, שכללות עניי0 האור הוא בבחינת

ש. בלבד (דהיינו, על דר' כלל). דלמעלה,

ג. האור בבחינת ש. יחשב לגבי העצמות,

שזהו מצד הבדלת העצמות שנבדל בער'.

אלא שמכל מקו. בפרטיות יש בחינת ש.

ובחינת אור (ושהאור הוא בחינת גילוי כו').

כמו כ0 יוב0 על דר' באד. למטה, כמבואר.
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פירוש אור יוב5 על דר; משל מחיות הנפש בגו:, שנקרא ג8 כ5 בש8 אור.עיקר 

דהיינו, שהחיות הזה המחיה הגו: איננו עצמות הנפש, אלא רק אור

.שההמתפשט מ5 העצ8 (כדוגמת זיו השמש מ5 העצ8 של השמש)

כדמיו5 החי שמתנועע 9 שג8 בלתי תנועה חי הוא בעצ8 9 ואי5 התנועה[והרי זה 

בפועל עושה בו שינוי כלל. וא8 כ5 הרי שג8 כל החיות שמחייה הנפש

כל הגו:, אינו אלא בחינת אורה וזיוה מאור שהוא רק כדמיו5 תנועה החי. וא8 כ5

יוב5 שבחינת החיות הנמש; מ5 הנפש 9 שנקרא רוח החיוני 9 דהיינו, רק כשמחייה

את הגו: עד שהגו: יחייה ג8 הוא. אבל לגבי עצ8 הנפש לא יתכ5 לקרותו רוח חיוני

].שו(כי למעלה הוא מהתפשטות חיות עדיי5)

בחינת האור והחיות הוא בחינת השפעה. ואילו המקובלי8 קוראי8 להשפעה 9כי 

שהוא בחינת גילוי העצ8 דווקא 9 בש8 אור. כדמיו5 אור השמש מגופו של

: אור, כח וחיות. כיכאחדהשמש. וזהו מה שנקרא בספר התניא ג' לשונות אלה 

והמופת לזה ידוע כי אנו רואי. שכח הנפששה

הנמש' באיברי הגו; 3 אע"פ שיקרה בו

מקרה רע כמה וכאב 3 לא יגרע שינוי כלל

בעצ. הכח ההוא (כמו כח הראיה בכלי העי0,

ג. שיהיה מכה על העי0 לא יוגרע כח הראיה

 כלל, אלא רק שלא יתפשט בעי0 מפנישבנפש

שהכלי של העי0 נתקלקל). א' ג. הסומא

 הראיה, דהיינובכחיוליד וולדות בריאי. 

בכח הנפש.

ועוד המשל בזה ידוע כמו מטבע הטובשו

להיטיב 3 שהטבה זאת לזולתו מסתעפת מצד

שעצמו טוב ורחמ0. ואי0 ער' להתפשטות

הטבה זאת לגבי עצמות טובו. כי בעצמות

טובו עדיי0 אי0 כא0 בחינת השפעה להטיב

לאחרי., א' מה שמטיב לזולתו הוא רק

בחינת הארה התפשטת מעצמותו. ונמצא

מוב0 מזה מה שהיו כאלו שהתבלבלו לקרות

לאור א"ס בש. א"ס, כי הוא על דר' משל

מטבע הטוב להיטיב, הרי לפי ער' עצמות

הטוב יסתע; התפשטות אור ההטבה לזולתו.

ובהיות שעצמות המאציל הוא בלתי מוגבל,

כ' בחינת התפשטות אורו בלתי מוגבלת.

ולכ0 נקרא אור זה בש. א"ס ג. כ0. כלומר, אי0

סו; להתפשטותו.
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שלושת5 הוא רק בחינת השפעה וגילוי העצמות בלבד.

w v
אור9חיות וכח

הנפש הוא גילוי פשוט (מ5 העצ8, והוא גילוי העצמות), ולכ5 הואאור וחיות 

ג8 בא בדר; ממילא. מה שאי5 כ5 כוחות הנפש 9 דשכל ומידות 9

דהג8 שאינ8 עצ8 הנפש, ה8 בבחינת גילוי דבר (כמו אור השכל ואור המידות)

בציור דבר, והגילוי שלה8 הוא דווקא כשיש כלי8 לה8 (דהיינו, חו= לעצמות

הנפש), ולכ5 כבר בא על ידי יגיעה דווקא (ונקרא כבר רק בש8 התואר 9 על מצד

הכלי, ולא מצד האור בעצמו. ומשו8 זה נקראי8 הכוחות בתיקוני הזוהר בש8

, מה שאי5 זה בעניי5 הש8 (מכיוו5שח. וג8 יש לה8 קירוב אל העצמותשז"תיקוני8")

שהוא נבדל מ5 העצ8).

, שכ5אור בש8 לכל מהות כחעניי5 הכח, הנה חכמי המקובלי8 קראו וכינו כח 

הכח אינו אלא התפשטות החיות ולא העצ8. כי מה שבלשו5 המקובלי8 נקרא

אורות, נקרא בלשו5 הקודש הפשוט בש8 כוחות. כי הכח הוא מה שיש בעצ8 תמיד

באד8.

שהנפש פועלת ומתגלה בה. ועל יד0שז

דווקא. והוא שעל ידי הכוחות נראה לכל

גילוי הנפש ופעולותיו (כגו0: שמשכיל

השכלות בכח השכל, ומשפיע חסד בכח

החסד). וג. שעל ידי הכוחות יכולי. לידע

את הנפש בשורשו ובמקורו (כמו: שמאי

והלל מבחינת חו"ג). ולכ0, הג. שה0 רק כוחות

הנפש (ולא בבחינת גילוי העצמות), מכל

מקו. מגלי. ומתגלי. לפי אופ0 העצ..

שהרי הנפש תתענג בהכוחות. וכמושח

חכ. כשמשכיל איזו השכלה, הרי הוא מתענג

בנפשו בזה (כמו "צהבו פניו כו'"). וכמו איש

החסד יש לו תענוג בהשפעת החסד.
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כמו כח התנועה 9 כאשר יזרוק האד8 בחמת כוחו אב5 הרחקומבשרי אחזה, 

כמטחווי קשת, שהכח היוצא מ5 היד וישא האב5 בריחוק מקו8

. שאור וכח שיצא מ5 היד הוא נושא את האב5 בריחוק מקו8שטנקרא בש8 אור

. וכ5 כח הדיבור הוא בחינת אור וכח המתפשט מהנפש,שיומנשאו שלא יפול לאר=

.שיאוכ5 כח המחשבה. שכל זה ה8 אלו לבושי הנפש דווקא

כמו כח התנועה שיש באד. להניע כל דבר ג.שט

קוד. שיניע גופו, כמו שיש בכח היד לזרוק

האב0. הנה יש אותו כח תמיד ביד, וכשיניע

לזרוק האב0 אינו אלא גילוי אותו כח מ0

ההעל.. ואי0 פירוש העל. שאיננו, אלא

אדרבה 3 ישנו תמיד ביד ברוחניות גלויה 3

רק שלא נתפשטה בהתגלות חו= ליד (רק על

ידי הזריקה). וג. אחר שנתפשטה בזריקה אי0

העניי0 שתצטר' הכח להתגלות זאת לצאת

דר' הבשר והגידי. של היד דר' בקיעה 3

להיות גש. עב מונעי. התפשטותו 3 אלא

העניי0 הוא שתכ; שעלה ברצונו להניע כוחו

שביד יניע הכח את היד פתאו. מבלי

הצטרכות לצאת מגדרי גש. היד. כי לגבי כח

הרוחני, אי0 גש. היד מונע ולא מעכב. כידוע

שאי0 הגש. מפסיק לרוחני.

והנה, כשזורק האב0 3 כאשר יכלה כח הזריקה

יפול האב0 3 ועד שעדי0 לא יכלה הכח ינשא

ויולי' האב0 למעלה או למרחוק כפי אופ0

עוצמת הזריקה. והרי מוכח מזה שאותו הכח

הרוחני נושאו כל אותו המרחק רק כפי

המידה שנתגלה מאותו הכח שיש בעצ. היד.

ועל כ0 נקרא כח זה שיש בעצ. היד לזרוק

כהנה וכהנה עוד ועוד בש. אור. אותו האור

הוא בשעת הזריקה בקיצבה ובמידה. והוא

על דר' האור במה שיאיר האור בהתפשטות

רב או מעט, בהתא. לעצ. האור, ואול. באור

אי0 שינוי בעצ. האור מפני זה.

שהכח הוא כח רוחני, ועל כ0 אי0 שייכותשי

לעור היד להיות מסתיר עליו. אלא הוא גילוי

כח מ0 היד.

כמבואר במאמר אליהו, דהנה ג'שיא

לבושי. דמחשבה, דיבור ומעשה באמת לא

על גופי מהות המחשבה והדיבור בלבד

אמרו, אלא ג. על בחינת הכוחות שלה.

 הדיבורוכח המחשבה, כח(דהיינו, בחינת 

 המעשה). והג. שכוחות הללו נקראי.וכח

 התפשטות מהותאורות לגביבחינת 

המחשבה, הדיבור ומעשה, מכל מקו. ג.

הכוחות נקראי. לבושי0 לגבי עצ. האד..
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אנו רואי8 כשיזרוק אד8 אב5 גדולה יחלש נפשו, אע"פ שכח זריקתה לאואול0 

היה בבחינת התפשטות הנפש בלבד. ועל כ5 כח הוא על דר; בחינת עשיה

דעשיה בנפש האד8. שכ5, מכל מקו8 הרי עצמות הנפש הוא שנתפשטה, וכל שיהיה

ההתפשטות מ5 העצ8 יותר מדאי לפי ער; קבלת הגו: חיות הנפש, כ; תתחלש

בחינת נמצא בהתפשטות>כח . הנה כי כ5,שיבחיות הנפש הממוזג לפי קבלת הגו:

העצ8 9 א8 מעט א8 רב.  מ5השפעה והמשכה

השפעהאול8 מה שנזכר בלשו5 המקובלי8 "אורות", אי5 פירושו בעני5 אור 
, אלא רק התפשטות, דהיינו כביכול השפעה והמשכהוהמשכה מ% העצ0

דווקא (כעניי5 אור וזיו השמש או הארת האש שמאיר בלילה).מחו: לעצ0 בלבד 

שכל התפשטות הוא מחו= לעצ8 דווקא, והוא עניי5 הגילוי (גילוי העצ8). שאי5 האור

המתפשט בבית מ5 הנר בחינת השפעה והמשכה מ5 האש (שא8 היו מבדילי8 במס;

סמו; לאור הנר 9 שלא יתפשט אורה 9 לא יהיה שינוי כלל בעצ8 האש), ועל כ5 לא

יתפעל העצ8 כלל. מה שאי5 כ5 בזריקת האב5 9 בבחינת כח 9 שבגדולה או בקטנה

יש שינוי בהעצ8 בי5 רב למעט. 

 משל לה8 בגשמיות 9 הג8 שהוא יותרהכחלעניי5 אורות דמקובלי8 9 אי5 וא0 כ%, 

 המאור הגשמי הוא משל ודימיו5 בגשמיותהאור והודמופשט, אלא 

דווקא, שאי5 התפעלות בעצ8 כלל. א; יחד ע8 זאת הכח הוא משל לעניי5 שאי5

הנבראי8 מחוייבי8 כחיוב הארת השמש והנר מ5 העצ8, אלא ברצו5 בלבד 9 א8

מצומצ8 וא8 בהתרחבות, ולכ5 הוא משל ברוחניות. 

נמצא שהמיעוט או הריבוי בהתפשטותשיב

. באב0 גדולהתלוי בעצמות הנפשהחיות 

יומש' יותר ההתפשטות מ0 העצ. ובאב0

קטנה לא תומש' כל כל כ' וכדומה. הרי

בהתפשטות נמצא העצ. 3 א. מעט א. רב 3

וזה נקרא בחינת השפעה והמשכה שנמש' מ0

העצ. דכ"ח מ"ה.
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אותיות>המחשבה מ% אינו אלא על פי משל ברוחניותלהשכיל זאת ועל כ% 
. שג8 ה8 אינ8 המשכה והשפעה מ5 השכל, שהרי לא יחלש עצ8השכל

השכל הריבוי ועמקות המחשבה (אלא שהמחשבה תתבלבל כשאי5 כלי השכל

מקבלי8 ההשגה, והיינו שמחמת מיעוט כלי השכל לא יאיר השכל את האותיות),

וג8 הרי נראה בחוש שאי5 שינוי כלל בשכל בי5 כשחושב ובי5 כשמסלק המחשבה

לגמרי. מחמת שאי5 אותיות המחשבה בבחינת השפעה והמשכה מ5 השכל (אלא

כעניי5 אור וזיו הגשמי).

משל הוד וזיו אותיות המחשבה שאינ5 תופסי8 מקו8 כלל אצל השכל 9 בי5ועל פי 

קוד8 שיאיר בגילוי המחשבה, לאחר שיאיר כו' 9 ישכיל המתבונ5 לפי ער;

זה ביטול והיעדר תפיסת מקו8 הנברא המוגבל שבבי"ע לגבי בחינת אור אלוקות

בחינת אור א"ס. שהאור מעי5 המאור, על דר; משל מהארת אותיות המחשבה מ5

.שיגהשכל שיוכל השכל להאיר8 בכמה מיני אופני8 עד אי5 ק=

כמו שהאור הוא רק בחינת גילוי העצ8, כ; ג8 בחינת הכח והחיותרוצה לומר, 

הוא רק בחינת גילוי העצ8, אלא שלשו5 אור נופל על הגשמת

המאור (כי האור הוא מעי5 המאור, וממילא במשל האור מוגש8 ג8 המאור ח"ו),

ואילו לשו5 כח וחיות נופל על רוחניות הנפש וממילא ממנו יוב5 יותר למשכיל על

.שידדבר עניי5 מבחינת אור א"ס

וזה ג. כ0 משל גשמי 3 שהרי השכל הוא בעלשיג

גבול 3 א' מזה ישכיל האד. הנמשל באור

(ק"כ צירופי אלוקי. המהווה כל הנברא).

כי הנה מבשרי אחזה, דחיות הנפש ג. כ0שיד

נקרא בחינת אור 3 שהוא רק התגלות עצמות

ומהות הנפש 3 כמו שזיו השמש אינו אלא

גילוי מהות השמש. שהרי אנו רואי. מה

שהגו; יחייה מחיות הנפש הוא איננו

מבחינת מהות הנפש ממש, אלא הוא רק

להחיות לדברמבחינת חיות המתפשט ממנה 

. כמו זיו השמששחו5 ממנו (שהוא הגו>)

שמאיר לחלל העול.. אבל לא שעצ. ומהות
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 9 כמו בכוחות של המחשבה, דיבור ומעשה. כמו שבכוחאור וכחיוב5 עניי5 ובזה 

התנועה 9 שהוא כח המעשה 9 נקרא בש8 אור ואילו ההתפשטות הוא בחינת

גילוי האור, כ; ג8 במחשבה 9 בחינת כח המחשבה 9 שיש בעצ8 תמיד במוח נקרא

 לחשוב ממש לפעמי8 במיעוט ולפעמי8 בהתרחבות הואהתפשטות שלה ואילו אור

.שטו. ועל דר; זה ג8 בדיבור וכו'גילוי האורבחינת 

הנפש ממש מחייה את הגו;.

ויש בה. מדרגות חלוקות כעני0שטו

הקטנות והגדלות ג. כ0, כמו בשכל ומידות.

ואמנ. לגבי בחינת הגו; 3 כוחות המידות

שבגו;, ולא הלבושי. 3 נקראי. הלבושי.

. כי הרי אנו רואי.לבושי% נפרדי%הללו 

שתתחל; המחשבה למחשבה אחרת, כלבוש

תחליפ., ומזה מוכרח שג. אותו הכח הרוחני

של המחשבה אינו מתאחד כל כ' ע. הנפש,

כפי שהמידות והשכל מתאחד ע. הנפש

הנקראי. גופא. שאי0 אברי הגו; מתחלפי.

לעול., והרי תמיד ה0 בקיומ0 בלי שו. שינוי

ללבוש ולפשוט כמו בג' כוחות דמחשבה

דיבור ומעשה. שכידוע מפני שמתאחדי. ע.

האורות של הנפש בתכלית היחוד 3 שהרי

הגו; איננו נראה נפרד כלל מ0 האורות וכחות

של השכל והמידות שמלבושי. באיברי הגו;

3 וכאילו ה0 עצ. אחד ממש. ועל כ0 נקראי. ג'

לבושי%כוחות דמחשבה דיבור ומעשה בש. 

לגבי גופא. על דר' הלבוש שהאד. יכול

פשוטו וללבשו 3 מפני שהוא נפרד 3 מה שאי0

כ0 מאברי גופו לא יוכל לפשוט כי המה

עצמיי. בנפשו, הג. שה0 רק בחינת כלי.

עדיי0 לשכו0 בו.

וכדוגמא זו יוב0 למשכיל למעלה עיקר

ההפרש בי0 עשר ספירות דאצילות לבי"ע.

[כמו חכמה 3 מוחא, כתר 3 קרקפתא, חסד 3

דרועא ימינא כו' 3 היינו בחינת אורות של

המאציל שמלובשי. בבחינת כלי., שה0

בבחינת עצ. אחד מתאחדי. ע. האורות. וג.

בכתר 3 הראש והגולגולת עצ. אחד נחשב ע.

האור של הכתר כידוע, וזאת אע"פ

שהגולגולת 3 שהיא בחינת גשמיות לגביו.

מה שאי0 כ0 בבי"ע נקראי. לבושי. דמכסיי0

על גופא, מפני שה. נפשטי0 מבחינת

העצמות דאד. דאצילות. ועל כ0 עול.

הבריאה נקרא עול. המחשבה, והיצירה

עול. דיובר וכו'. כמו כח המחשבה שפושטה

ולובשה כנ"ל].

והנה בכל זה מוב0 טע. ההפרש שבאצילות

'איהו וחיוהי וגרמוהי חד', מה שאי0 כ0

בבי"ע.
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w v
אור וכלי

. הכלישטזידוע שהאור בעצ8 אינו בהגבלה ובמציאות כח ממשבאור וכלי, 

פועל באור, שנעשה בבחינת מציאות כח, שעל ידי זה יהיה

בגילוי, ושהגילוי יהיה כפי מהות הכלי. הרי שניכר ונרגש פעולת הכלי באור. נמצא

יש שייכות בי5 האור ובי5 הכלי, א8 כ5 הכלי פועל שינוי באור, והאור משתנה על ידי

הכלי.

w v
לבוש וכלי

הוא על דר; לבוש וגו:. הנה לבוש גשמי אנו רואי8 שהוא ממשלבוש וכלי 

נפרד מהאד8, כי האד8 יכול לפשוט לבוש זה וילבש לבוש אחר

("כבגד תחליפ8"). וג8 הלבוש שהאד8 הזה ילבש, יכול ללבוש ג8 אד8 אחר, דהיינו

שאינו שיי; דווקא לאד8 זה. 

שאי5 כ5 בגו: לנפש, שהנפש מחוברת לגו: בחיבור בעצ8 ובביטול בתכליתמה 

בהתלבשות המחובר דווקא, באופ5 פנימי. וכמו שעצ8 הנפש לא ישונה לעול8

למהות אחר, כ5 כוחות הנפש לא ישתנו לעול8 למהות אחרת לגמרי (היינו למהות

.שיזמידה)

כמו כח החכמה וכח הבינה.שטז

כי כוחות הנפש חב"ד חג"ת כו' המה מיוחדי.שיז

בעצ. הנפש. והוא אמנ. מידה מלשו0

"מדי.", א' שהוא מחובר.

כמו מידת החסד יש לה כמה מיני גילויי.,

כמו בממו0 להשפיע שכל או לח.. א' הכל

הוא מחסד ולא מגבורה. וכ0 מידת הגבורה יש

לה ג. כ0 כמה מיני גילויי., אבל לא ישתנה
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שייכות בי5 האור ובי5 הכלי, א8 כ5 הכלי פועל שינוי באור, והאור משתנהלהיות 

על ידי הכלי. מה שאי5 כ5 הלבוש, אינו עושה שו8 שינוי במלובש, והוא

להיותו נבדל. וזהו ג8 כ5 מה שהש8 אינו מגלה את העצ8.

לעול. למהות חסד. ולכ0 ה. נקראי. בש.

כוחות הנפש, כי המה כוחות עצמיי. בדומה

ממש לעצ. הנפש (כמו שבעצ. הנפש אי0 בו

שו. שינוי).

א' מחשבה דיבור ומעשה אינ. מאוחדי.

כלל ע. עצ. הנפש, ואינ. בדומה לו כלל. כי

אנו רואי. בלבוש המחשבה שבאותיות

שחשב דברי אהבה, יכול לחשוב באותיות

הללו דברי יראה. כמו אותיות הדיבור,

שבאותיות שמדבר דברי חכמה יכול לדבר ג.

דברי שטות. וכ0 בתנועת היד יכול לכתוב כו'.

נמצא שהוא ממש כמו לבוש הגשמי באד.,

שלבוש אחד יכולי. ללבוש כמה בני אד.,

וא; למעלה מכ' אד. אחד יכול ללבוש על

עצמו כמה לבושי. בפע. אחת (היינו

שיחשוב, שידבר ויעשה). מה שאי0 כ0

בכוחות הנפש, שבעת גילוי כח החסד מ0

הנפש לא יוכל בעת ההיא לגלות כח הגבורה.

או למשל בעת התגלות כח החכמה לא יכול

הנפש ברגע ההיא להתגלות בחינת התרחבות

השכל בבינה (מצד שה. כוחות עצמיי.).

וכמו שהנפש לא יכול להתגלות בב' בחינות,

מפני שהוא עצ. פשוט 3 כ0 בכוחות

העצמיי., לא יוכל להתגלות בעת א' ב'

כוחות.

ועוד יש הפרש עיקרי בי0 כוחות ולבושי. 3

במה שכלות הנפש נמש' אחרי פרט מידה

אחת. כי אנו רואי. שיכול להיות כלות עצ.

הנפש מהגו; מצד התגברות כח פרטי (כמו

מצד כח החסד, במה שהעלאה טינא בליבו,

א0 מצד כח הגבורה כמו פחד ויראה מדבר

מה, או מידת הנצח וכו'). הג. שה. רק כוחות

פרטיי. מעצ. הנפש, אעפ"כ נמש' כלות

עצ. הנפש אחרי פרט א'.

והעניי0 הוא מצד שה. כוחות עצמיי., יש

כח העצ. בכל פרט ופרט (וידוע שעצ. בלתי

יחולק לפרטי., ואי אפשר לומר שעצ.

הנפש יתחלק לי' פרטי.. לכ0 ההכרח לומר

שכללות עצ. הנפש יש בכל פרט כח וכח).

א' לא כ0 הוא בלבושי.: מחשבה, דיבור

ומעשה, שאנו רואי. שאי0 ש. המשכה

מעצ. הנפש בלבושי.. כי לא יתכ0 לומר

שיש כלות עצ. הנפש ממחשבה או מדיבור

או ממעשה מבלי התלבשות מידה או שכל,

משו. שאי0 שו. גילוי עצ. הנפש בהלבושי.

כלל. וה. נפרדי. מהנפש, כמו הלבוש הגשמי

באד. שאינו שיי' כלל לעצ. גופו. 
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w v
אור וכח

גילוי"ארוממ; אלקי המל;" 9 כידוע, אלוקות הוא מחד עניי5 של אור וכח 
 (כגו5 "איליכח"דווקא (אור מ5 המאור), ואילו הוא ג8 בחינת "

. ולכאורה ה8 ב' ענייני8 מובדלי8.כח>נעל0האר=") שהוא עניי5 בחינת 

ע8 היות שאור הוא למעלה מבחינת כח 9 שכ5, האור הוא בחינת גילוי,והנה 

 9 מכל מקו8 יש ג8 יתרו5 ומעלה בבחינת כח עלדבוק ע0 העצ0וממילא ג8 

, וכידוע הפעולה אינה כמהותפועל בבחינת התחדשותבחינת אור במה שהוא 

הפועל. שהרי הפועל הוא רוחני, ואילו הפעולה היא גשמית (באי5>ערו;). ואילו

האור, מכיוו5 שהוא דבוק בהעצ8 ממילא פעולתו כמהות הפועל, ועל כ5 האור איננו

בבחינת התחדשות.

w v
כלי! וכלי!9פשוטי!

 (ונקראי8 בחסידותלצור. הזולתבכלי8 יש ב' מדרגות: כלי8 הנה, 

).'כלי0>מקבלי0' (ונקראי8 בחסידות לצור. עצמ0), וכלי8 'כלי0>פשוטי0'

, כי א8 ממוצעי8לעצמ0 כלו0כלי8 אלו אינ5 לקבל כלי%4פשוטי4 

שעל>יד8 באה פעולת>היד לדבר הזולת. כמו הסכי5 שהוא

רק לחתו; בו, שעל>ידו פועל היד עניי5 החיתו;. שיד>האד8 מרוממת ועדינה לפעול

חיתו;, ועל>כ5 פועל באמצעות הסכי5. ולכאורה הוא שיטת הריקאנטי "שהוא כגרז5

ביד החוצב בו". והנה, נמצא שהכלי הוא רק לצור; הזולת דייקא.
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כלי8 אלו שמקבלי8 בעצמ8 הדבר הנית5 בה8. ובכלי8כלי%4מקבלי4 

המקבלי8 גופא ישנ5 ב' מדרגות: בחינת פנימיות>הכלי

ובחינת חיצוניות>הכלי.

 של הכלי, דהיינו מה שהוא כלי לקבלה. והרי מההעצמיותהוא פנימיות הכלי 

שמקבל בתוכו זהו עצמותו. וכמו הכוס לקבל המשקה בתוכו

אי% הפסקמתו; הנהר הגדול או מתו; החבית בצמצו8 והגבלה כפי המידה. ולכ5 ג8 
בי5 עצ8 המשקה לבי5 דופ5 הכלי עצמו, מחמת שזהו עצמותו.

הוא מה שהאד8 אוחז בכלי מבחו=, כדי לקרבו לפיו לשתות עלחיצוניות הכלי 

לפעולהידי זה, והרי זה אינו שיי; לעצמות ומהות הכלי, כי א8 
 לעצמותה.שחו:

ג8 כ5 בתוספת ביאור באברי>הגו: 9 שה8 כלי8 לאור וחיות הנפש 9 שישויוב% 

בה8 ג8 כ5 'פנימיות הכלי8' ו'חיצוניות הכלי8'. ועל דר; משל במוח>האד8 9

שהוא כלי לכח השכל שבנפש 9 כידוע. דהנה פנימיות המוח הוא הבחינה היותר

 שבנפש.כל עצמיות כח השכלעליונה שבו, והוא כלי לקבלה 9 שמקבל בתוכו 9 

ולכ5 ג8 אינו בבחינת השפעה כלל, וא: ג8 לא להשכיל השכלות (כי כל מה

אינו מתגלהשמשכיל השכלות על>ידי חומר המוח, זהו כבר חיצוניותו). הנה כי כ5, 
ש8 עצמות כח השכל, כי א8 בפנימיותו (שהוא למעלה עדיי5 מגילוי שכל, ש8 הוא

.שיחכל עצמות בחינת כח השכל)

"וראיה לזה הוא ממה שאנו רואי0 שיש הפרששיח

בי0 השפעת השכל מרב לתלמיד, להשפעה

פנימיות להוליד בדומה: דבהשפעת השכל

הרי אי0 המשפיע נות0 לו כל העצמיות שלו,

ולכ0 דוקא כשהמקבל הוא בר>שכל בעצמו,

יבי0 השכל שמשפיע לו. אבל א. אינו בר

שכל, לא יבי0 את השכל, ואי0 המשפיע יכול

לעשות בזה מאומה, כמאמר: 'א קאפ קע0
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, ורקשלמעלה מבחינת גילוי הוא מה פנימיות>הכלימוב5 מכל זה שונמצא 

מאוחד ע8 האור עד שכל עצמות האור נמצא ש8. מה שאי5 כ5

 האוררק הארת, שמאיר ש8 הגילוי שחו:>לעצמו הוא בחינת חיצוניות>הכליש

(ולא עצמותו).

יוב5 ג8 כ5 למעלה בכלי8 העליוניי8, שיש בה8 פנימיות וחיצוניות:ובדוגמא זו 

 הוא מה'פנימיות>החכמה' 9 הנה, בבחינת החכמהוכמו, למשל, 

שהוא כלי לקבלה. דהיינו, מה שאור א"ס שורה בחכמה. שכידוע, בחינת פנימיות

החכמה הוא בחינת כח מ"ה וביטול דחכמה (שמשיג ומרגיש אי; שהוא לבדו ואי5

זולתו יתבר;, שמבלעדו אי5 שו8 מציאות כלל). הנה כי כ5 נמצא שפנימיות כלי

 ע8 האור 9 שאינו מציאות בפני עצמה כלל 9 ונרגשמה שמיוחד ממשהחכמה הוא 

ש8 בחינת עצמות האור אי5>סו: (בבחינת 'אחד>האמת') שהוא לבדו הוא. וזהו

עניי5 השראת אור א"ס בחכמה.

 פעולתופועל בה ועל>ידה הוא מה שאור א"ס ב"ה 'חיצוניות>החכמה'והנה, 

בנבראי8. וכמו שכתוב: 'כול8 בחכמה עשית', שזהו בחינת חיצוניות כלי החכמה.

דהיינו, שעל ידו נמש; הכח והחיות האלוקי להחיות את העולמות.

מע0 ניט ארו; שטעלי0', והיינו, מפני שאינו

נות0 לו כל העצמות שלו, כ"א הארה

מצומצמת בלבד ממה שנגלה ע"י חיצוניות

כלי מוחו כו'. משא"כ בהשפעת הטפה

להוליד בדומה, הרי בהשפעה זו האב נות0

להב0 כל העצמיות שלו, שהרי הוא מוליד

בדומה לו ממש בדמותו ובצלמו כו'. והיינו,

משו. דהמשכת הטפה הוא מבחינה העליונה

שבמוח, דהיינו מהלחלוחית הרוחנית שבו

(שנק' רוחניות לגבי חומר חיצוניות המוח

כו'), דלכ0, אינו נחסר מהמוח כו' כמ"ש

במ"א. ובפנימיותו, ה"ה מקבל כל עצמות כח

השכל, וזה נית0 להב0 מההשפעה פנימיות

כו'" (סה"מ תרנ"ד ש.).
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ישראל ששורש8 הוא מפנימיות הכלי8 זוהי דרגת הכלי שמיוחדת לגמרי[ועל כ% 

ע8 עצמיות האור שבתו; הכלי. ונמצא שנשמות ישראל 9 להיות5

מושרשות בפנימיות הכלי8 דייקא 9 מיוחדות ממש ע8 אור א"ס ב"ה עצמו המלובש

בכלי8. רק שנמשכו למטה בגופי8 בהסתר והעל8 של הנפש הבהמית שהוא כבר

בהרגשת ישות עצמית ופירוד מאלוקות ח"ו].

w v
כלי! ואיברי!

כל עיקר עניי5 הכלי הוא שיתלבש ויתגלה בה האור בהכלי.כלי4 

הוא ג8 כ5 ככלי, אלא רק שהוא ככלי>מעביר, מצד היחוד והביטול מכלאיברי4 

. ולכ5 אברי8 ה8 כלי8"כלי0>פשוטי0"וכל למקורו. ונקראי8 בחינת 

 חיות עצמי (ברכה, גילוי המשכת עצמיות).להשראת

עניי5 איברי8 הוא שהשפע הוא בדילוג, ועל כ5 הביטול ג8 כ5 על דר; בחינתשכל 

מעביר.
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w v
לבושי! ואיברי!

בי5 כלי8 ואיברי8 הוא כל כ; באי5>ערו;, עד כי עשר בחינותההפרש 

'כוחות>הנפש' מכוני8 כביכול בש8 'עצמות>הנפש', ביחס ללבושי8. והוא

כמו שלמעלה עול8>האצילות הוא בחינת "איהו וחיוי איהו וגרמוהי חד", ביחס

לעולמות בי"ע. ובאמת אינו מבואר כל כ;, כי הרי עצ8 הוא למעלה מעשר כוחות

הנפש ג8 כ5, ומתר= במספר מקומות שמה שקורא כא5 כוחות הנפש בש8 עצמות,

זהו רק לגבי הלבושי8 בלבד, א; לגבי עצ8 הנפש ה8 נקראי8 בש8 'גופא'.

 וקרינ5תיקוני%בפתח>אליהו (תיקוני הזוהר) נאמר: "אנת הוא דאפקת עשר שהנה, 

לו5 עשר ספיר5 לאנהגא בהו5 עלמי5 סתימי5" כו'; "וכמה גופי5 תקינת לו5

דאתקריאו גופא לגבי לבושי5 כמכסי5 עליהו5, ואתקריאו בתיקונא דא". 

תיקוני%" ו"גופי%"עניי5 "לבושי5 תקינת" 9 שהספירות נקראי8 בלשו5 הזוהר "ויוב% 
(איברי8), ביחס ללבושי8 שמכסי5 עליה8. ובאמת, שניה8 לבושי8 המכסי8

לבוש>המחוברוהמלבישי8 את אור א"ס ב"ה. אלא שבפרטיות יש שני סוגי לבושי5: 
.ולבוש>הנפרד

 9 ולכ5נפרדי0 מ% העצ0שהלבושי8 הגשמיי8 (הלבושי8>הנפרדי8) ה8 וכש0 

יכול האד8 לפשוט לבוש אחד וללבוש לבוש אחר, מפני שאי5 שו8

התחברות והתאחדות ע8 העצ8 המלובש (רק שהעצ8 מתלבש ומתעל8 בו, דהיינו

הגו: בלבוש) 9 מה שאי5 כ5 בחינת לבוש>המחובר 9 שהוא כמו הגו: (איברי>הגו:)

לנפש. שהוא ג8 כ5 רק סוג לבוש לנפש (שהרי הנפש מתלבשת בגו:), מכל מקו8

 ע8 הנפש (א: שבאמת אי5 לגו: בעצ8 שו8 שייכות ואיזה ער;מתאחדהרי הוא 
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ויחס לנפש עצמה).

ע8 היות שהשכל והמידות מלבישי8 את הנפש בבחינת לבושי5 בלבד, ה8כלומר, 

"תיקוני%"אינ8 לבושי8 נפרדי8 ממש. ולכ5 ה8 ג8 נקראי8 למעלה 
). כתרגו8 על הפסוק "לא ילבש גבר"אברי>דמלכא"דווקא (ובלשו5 הזוהר "כלי0" ו

שמלת אשה" 9 לא 'איתתק5'. וכ5 "היה קורא למניא (9בגדי8, לשו5 כלי8)

מכובדתיה". שהוא כמשל למטה הנפש בגו: גשמי, שהיחוד כל כ; אמי=, עד שאינו

יכול לפשוט לבוש גופו כל מש; זמ5 חיותו. ולכ5 ג8 נקראו לשו5 "ספירות", כפירוש

הפרדס מלשו5 ספיר 9 שה8 כאבני8 טובות שאינ8 מסתירי8 ומעלימי8 על האור,

אלא הוא מלובש בה8 באחדות גמורה. ולכ5 הוא ג8 מלשו5 "תכשיט", כטבעת הזהב

על הגו:. שאור הנפש מתפשטת בה8 להיות כאחדי8 ממש, עד שכביכול נוס: על

התכשיט יופי והדר הנפש מאשר היה מחו= לגו: האד8, ואילו ג8 האד8 מתפעל

מיחוד זה להיות יפה תואר ומראה.

נקראו עשר>הספירות בעול8 האצילות "כלי8" ו"תיקוני8", שהוא כייחודועל כ% 

כלבוש הגו: לאור הנפש, שהוא מאוחד בו ואינו נפרד ממנו כל ימי חייתו.

ועל כ5 בעול8 האצילות נאמר "איהוי וחיוי ואיהוי וגרמוהי חד".

על כל אלה לבושי הנפש 9 המחוברי8 ושמלבישי8 את הנפש באחדותואול0, 

גמורה 9 ישנ8 לבושי8 נוספי8 המלבישי8 את הלבושי8 עצמ8. ומשכ; ה8

 סת8. ואי5 בה8 שו8 התחברות"לבושי0"הלבושי8 הנפרדי8, ולכ5 ג8 נקראי8 בש8 

9 לא ע8 כלי הנפש (התיקוני8 ואיברי הנפש) ועל אחת כמה וכמה לא ע8 אור

הנפש עצמה. ואלו נקראי8 בש8 לבושי הנפש: מחשבה, דיבור ומעשה. וכ; הוא

למעלה בבי"ע, שה8 בבחינת לבושי8 נפרדי8 מ5 הנפש. ולא יצוייר מציאות גילוי

האחד בלא השני, והוא על דר; חומר וצורה כידוע. ומכל זה מוב5 שהגו: מתייחד
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ע8 הנפש באחדות גמורה, ולכ5 הנפש פועלת בגו: והגו: בטל אליה מכל וכל, א;

ג8 מתפעלת ממקרי הגו:. עד שזה חומר וצורה ביחס לזה, וג8 זה חומר וצורה ביחס

לזה.
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w v
כלי! ואותיות

כלי8 ואותיות שניה8 ה8 לבושי8, אלא רק שכלי8 ה8 לבושי8 מחוברי8בכלל, 

שמתאחדי8 ע8 האור (בבחינת "צל8" 9 צורה עצמית), ואילו האותיות ה8

כבר לבושי8 נפרדי8 שאינ8 מתחברי8 ע8 האותיות לגמרי (בבחינת "דמות", ולא

עצ8).

אמור מעתה, כי עיקר הכלי8 הוא בעול8 האצילות (בחינת עשר ספירותועל כ% 

עליונות), ואילו אותיות עיקר5 הוא בעולמות בי"ע (על דר; לבושי מחשבה,

דיבור ומעשה). אול8 שורש5 הוא ג8 כ5 באצילות, בחינת חיצוניות הכלי8. שה5

להשפיע ולגלות למטה.

ג8 הכלי8 למעלה נקראי8 בש8 "אותיות" (כידוע, ש8 ע"ב הוא בכליוהנה, 

החכמה, וש8 ס"ג הוא בבינה וכו'). אלא שההפרש בי5 אותיות 9 שג8 ה8

בחינת כלי8 9 לבי5 אותיות שה8 על דר; לבוש הנפרד, הוא כהפרש "אותיות

החקיקה" לבי5 "אותיות הכתיבה".

אלו אותיות עצמיי8. דהיינו, שה8 מאוחדי8 ע8 העצ8,אותיות החקיקה 

עד שהגילוי הוא גופא בעצ8 עצמו, כפי שהוא מתגלה

באופ5 כזה (בעצ8).

ה8 דבר נוס: על הקל:. והיינו, שמעלמי8 יותר עלאותיות הכתיבה 

העצ8, עד שהגילוי הוא רק בחינת חיצוניות האור. והוא

כהפרש לוחות הראשונות ולוחות שניות.
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באותיות הכתיבה יש ב' בחינות: אותיות שמתאחדי8 ע8 העצ8 ומגלי8וגופא 

אותו 9 כמות שהוא בעצ8 9 עד שגילוי העצ8 הוא כ;. ואותיות נפרדי8 ה5

פחות מאוחדי8 לגלות את העצ8 כמו שהוא, אלא יותר גילוי התוכ5 בלא גילוי

הצורה. וה5 על דר; אותיות תורה שבכתב ולתורה שבעל פה.

בתורה שבכתב האותיות ה5 בדיוק באותו גודל, ובחסרות ויתרות, אותיותשכ%, 

רבתי וזעירות. ובצורת האות מדוקדק עד שאות א' הוא כעת ב' יו"די5 וקו

המחבר באמצע. והוא שיבוא האור באותיות ותיבות אלו דווקא, ובסדר כזה דווקא.

עד שא8 יחסר אות ח"ו, יפסל הספר ח"ו. מה שאי5 כ5 בתורה שבעל פה אינו נוגע

האותיות דווקא וצורת5, וא: לא דווקא בכתיבה אשורית.

מפני שאותיות תורה שבכתב ה8 לבוש מחובר ומתאחד ע8 האור, ולזאתוהוא 

צרי; להיות האותיות מכווני8 באופ5 שיהיו כלי8 לקבלה. מה שאי5 כ5 תורה

שבעל פה שה8 לבוש אותיות נפרדי8 שאינ8 מתאחדי8 ע8 האור, כי א8 רק

מלבישי8 אותו. ולכ5 נקראי8 בש8 "תיקוני8" 9 שהנפש מתקנת ומתלבשת בה8 עד

התאחדות כגו: ונשמה. ובלבושי8 יש רק הלבשה לאור, א; לא התאחדות עמו.
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w v
מידות 7 מידה ומדי!

, וג8 מלשו5שיטהמידות ה5 בחינת גבול ומידה. שהוא ג8 מלשו5 מדידה ושיעורהנה, 

מדי8 ולבושי8. כי המידות ה5 בחינת גבול ומידה בכדי לית5 שכר טוב

לצדיקי8 9 שמחד יוכלו לקבל שכר (על ידי הלבושי8), דהיינו ליהנות מזיו השכינה;

א; ג8 לענוש לרשעי8, מחמת שא8 היו רחמי8 פשוטי8 9 בלי מידה וגבול 9 היה

מרח8 ג8 על הרשעי8.

בו יתבר; 9 שאי5 ערו; אליו יתבר; 9 לא שיי; בו בחינת חסד (מידות) וא:והנה, 

לא בחינת חכמה (דכתיב 'כול8 בחכמה עשית', שאפילו בחינת החכמה

נקרא לגביה יתבר; בחינת 'עשיה'. ולכ5 ג8 נקרא ג8 עול8 האצילות 'אד8 דעשיה'

כמאמר פתח אליהו 'אנת חכי8 ולא בחכמה ידיעא כו' ולאו מכל אלי5 מידות איהו

כלל').

אצלו יתבר; 9 שהוא א"ס ואי5 ערו; אליו 9 בכדי שיהיה בחינת חכמה ובינה,והנה, 

. כמו שכתוב:שכצריכה להיות על>ידי "ממוצע" שהוא בחינת 'אכילה' ו'יניקה'

"אכלו רעי8, שתו ושיכרו דודי8". 'אכלו רעי8' לעילא 9 ה8 בחינת חכמה ובינה 9

"כל עני0 מדה הוא בחינת התלבשותשיט

האור בכלי. כי פירוש 'מדה' 3 לשו0 הגבלת

דבר מה, ואי0 בחינת הגבלה למעלה רק

בהיות האור מוגבל בכלי דוקא, כי הכלי

מגביל ומתאר את האור" (סידור ע. דא"ח

ד"ה והקמותי את בריתי).

"ופירוש 'יונק'  לשו0 אכילה 3 הוא עד"משכ

תינוק היונק משדי אמו, שמתגדל מוחו על

ידי יניקה זו, ונקרא 'מוחי0 דיניקה' כו' כידוע

כו'. והיינו, לפי שהשפעה זאת להתהוות אור

החכמה הרי זה כמשל האכילה, שע"י המאכל

יתחזק ג. אור השכל, וכמאמר 'עד דלא

אכילנא בישרא דתורא'" (סה"מ תקס"ח).
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שנקראו בזוהר ג8 'תרי>רעי5 דלא מתפרשי5'. דהיינו, שבכדי שיהיה בחינת 'רעי8' 9

שה8 בחינת חכמה ובינה 9 צריכה להיות בחינת 'אכילה'. דהיינו, השפעה

. ובדר; פרטשכב, כמבואר בזוהר בע= חיי8: "אבא יונק ממזל השמיני"שכאמלמעלה

"בכדי שיהיה בחינת חכמה ובינהשכא

ומדות", אי אפשר להיות כי א. "דר' ירידות

המדריגה בבחינת צימצומי. רבי. מאוד"

(סה"מ תקס"ח).

מבואר בזהר (נשא קלד, א) שהמזלות ה.

בחינת שערות. "דכל עיקר עני0 השערות הוא

כשההשפעה הולכת בדר' דילוג גדול ממהות

למהות אחר שאינו מערכו כלל, אזי לא יוכל

לקבל כי א. דר' שערה לבד, שהוא עני0

צמצו. השפע ביותר והתלבשות הארה

מצומצמת זאת בלבוש גס ועב, כמו גו;

השערה לגבי יניקת מותרי מוחי0 שבחללה,

כדי שאז יוכל המקבל קט הער' לקבל" (דר'

מצותי' מצות ציצית טז, א).

ובאמת, בזהר י"ג מדות רחמי. נקראות 'י"ג

תיקוני דיקנא', היינו י"ג שערות הזק0, והרי

י"ג מדות הרחמי. ה. י"ג מזלות, נמצא

שהמזלות נקראי. 'שערות' בלשו0 הקבלה.

ראו ג. לקו"ת מסעי צב, ד ואיל'. 

וזהו עני0 ההשפעה בדר' 'שערות', שהוא

צמצו. עצו. מאד. וזהו שכאשר חותכי.

השערות האד. אינו מרגיש שו. כאב, שזה

מורה שהחיות מצומצמת מאד, עד שאינה

מורגשת בגו; כלל. בניגוד לפגיעה באחד

האברי. ח"ו שה. חלק מגופו של האד.,

שהיא כואבת מאד.

וזהו שכדי להיות התהוות חכמה דאצילות יש

צור' בהשפעה דר' 'מזלות' (שערות) שזה

מורה על צמצו. גדול מאד הפועל שינוי

ממהות למהות ממש, מאי0 סו; ב"ה לספירה

מוגבלת.

'מזל' הוא מלשו0 'הזלה' והמשכה, כמושכב

'נוזלי. מ0 הלבנו0', כי הכוונה לההמשכה

ממדריגה שלמעלה מהחכמה למטה אל

החכמה. כמו למשל בשכל האד. הגשמי,

שכל השכלות שכלו הגלויות 'נוזלות'

ונמשכות משכל הנעל., היינו כח המשכיל

שהוא מקור השכל כמו שהוא בעצמות הנפש.

וזהו שחכמה 'יונקת' ממזל הח', שקאי על

המדה השמינית מי"ג מדות הרחמי. (נוצר

חסד), כי י"ג מדות הרחמי. ה. באור אי0 סו;

ב"ה עצמו שלמעלה מחכמה דאצילות (כמו

שבפשטות בכח הרחמנות להתגבר על השכל,

שלמרות אשר בשכל אי0 אד. זה ראוי

להשפעת חסד, מכל מקו. מרח. עליו). וזהו

ש'אבא' היינו חכמה דאצילות 'יונק' ומקבלת

חיותה 'ממזל השמיני', היינו ממדריגה

שלמעלה משכל  י"ג מדות הרחמי..
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שבא לבחינת התגלות בבחינה פנימית (ולא בבחינת מקי: עליה8 מלמעלה, מבחינה

 לעילא.שכגשלמעלה מהשתלשלות). וזהו אכלו רעי8

להיות בחינת מידות 9 שה8 הדודי8 9 צריכה להיות בחינת "שתיה" ('שתוובכדי 

ושכרו דודי8' לתתא. ה8 בחינת זעיר אנפי5 ונוקבא, שה8 בחינת המידות

חסד וגבורה ורחמי8). דהיינו, שהוא ירידת ההשפעה למטה מטה, עד שיהיה בחינת

מידות (שה5 למטה מטה מ5 המוחי5, ולכ5 יש צור; בירידה גדולה יותר). שזה נעשה

, כמו למשל שהשתיה מולי; את המאכל למטה, כי 'מי8שכדעל ידי בחינת השתיה

יורדי8 ממקו8 גבוה למקו8 נמו;'. ושכרו 9 הוא בחינת התגלות 'נכנס יי5 9 יצא סוד'.

"וא. כ0, הרי יוב0 מזה . . מאחר שאורותשכג

דעשר ספירות דאצילות נמשכו בכלי. בציור

'אד. דעשיה', בבחינת חומר וצורה כמו

בדמיו0 ציור אור וחיות נפש האד. בגופו

למטה, הרי בהכרח שיש בחינת 'ממוצע'

שעל ידו יתחבר הצורה בחומר שהוא אור

בכלי, ובלעדו יסתלק האור מהכלי. כמו

באד. התחתו0 שיש בחינת 'ממוצע' לחבר

ולקשר אור וחיות הרוחנית שבנפש באיברי

גופו כו', והוא המזו0 הגשמי . . וכ' יוב0

למעלה, א; על פי שאי0 לו גו; ולא דמות

הגו; . . שנמש' מזו0 רוחני מעצמות אור

המאציל, שעל ידו יתחבר אור המאציל

להאיר אור החכמה בכלי שלו שהוא 'חכמה

מוחא', ואחר כ' לבינה" (מאה"א).

"עני0 השתיה [הוא], לפי שהד. בעצמושכד

לא הי' לו חיות לאברי. כלל, וכמאמר 'אכל

ולא שתה  אכילתו ד.', דהמאכל, ג. שהוא

 כללמתפשטעיקר החיות, כשנהפ' לד. אינו 

להחיות האיברי. כי א. ע"י בחינת החלק של

המי. שבד., שהוא כח וחיות המתפשט מ0

הד. באיברי. להחיות ולחזק לכל אבר כפי

מזגו; והוא עני0 השתיה, ששותה מי.

לצמאונו אחר שאכל, שמרכ' המאכל ועושה

בו בחינת התפשטות החיות בד. הוא הנפש,

שיתפשט מ0 הלב לכל האיברי. כו', וא. לא

השתיה היה חו. המאכל נשר;, ולא היתה

התפשטות החיות ממנו כלל, וזהו 'אכילתו

ד.' לבד כשלא שתה".
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אמרו רבותינו ז"ל: "העול8 הבא, אי5 בו לא אכילה ולא שתיה וכו', אלאוהנה, 

צדיקי8 יושבי8 ועטרותיה8 בראשיה8 ונהני8 מזיו השכינה, שנאמר: 'ויחזו

את האלקי8 ויאכלו וישתו'". ולפי דעת הרמב"8 (הלכות תשובה פ"ח ה"ב, פה"מ

. והרמב"5 השיב עליו (שער הגמול בסופו)שכהסנהדרי5 פ"י) קאי על "עול8 הנשמות"

שא8 כדבריו כ5 הוא, א8 כ5 מאי חידוש השמיענו הגמרא? וכי שיי; לנפש בלי גו:

. אלא מסיק הרמב"5 שקאי על זמ5 'תחיית המתי8' 9 שיהיה האד8 בגו:,שכואכילה

.שכזואעפ"כ אי5 בו לא אכילה כו'

לפי"...הרי נתברר ל' שאי0 ש. גו;, שכה

".שאי9 ש% אכילה ושתיה

במאה"ז תקס"ח מבאר הקוישא באופ0 אחרשכו

קצת: "הרמב"0 חולק על זה, דא"כ, למה נקרא

'עול. הבא', הלא ג. עכשיו נהני0 מזיו כו' בג0

עד0 בלתי גופי.".

"'עול. הבא' יהיה כמו עכשיו, דהנשמותשכז

יהיו בגופי. אחר התחייה, א', שלא יצטרכו

הגופי. לאכילה גשמיות בגופי. דעכשיו,

לפי שנזדככו חומריות הגופי., ולא יהיו

גופ. גשמיי. כמו גופי. שלנו . והג. שיהי'

בה. כלי הגו; ממש כאצטומכא וכרס וכיוצא

כמו בגופי. שלנו, מכל מקו., לא יצטרכו

למזו0 גשמי, אלא ג. הגופי0 שלה. יקבל.

מזונ. מרוחניות הארה האלקית מ'זיו

השכינה' כו'" (סה"מ תקס"ח). וראו ג. לקו"ת

דרושי. לשבת שובה סה, ד.
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w v
העל! וגילוי

אי5 הגילוי מ5 ההעל8 דבר חדש במציאות כלל. דהיינו, שאותוהעל4 וגילוי 

דבר>הנגלה כבר היה 9 כמו שהוא במציאותו ממש 9 אלא רק

(א; עדיי5 במציאות דייקא). והרי זה כמו עילה ועלול, הרי מציאות העלולבהעל0 

דקות ורוחניותכבר נמצא בעילה, אלא רק שהוא בו בהעל8 9 וממילא הוא בבחינת 
עצ0 מהותו, אבל מכל מקו8 יותר בבחינת מציאות. א; כשמתגלה 9 נעשה יותר

שיעור. ומפני שג8 במקורו הוא בבחינת שכחכבר היה בעילה, ואי5 בזה התחדשות

וכמו במחשבה ודיבור 3 הרי אותיותשכח

הדיבור כבר ישנ. במחשבה תחילה, והוא

עניי0 דיבור שבמחשבה.

[וכידוע דמחשבה שבמחשבה הוא עניי0

מחשבת שכל 3 דהיינו, מה שחושב את השכל

לעצמו (שמאיר ש. אור השכל ואי0 האותיות

מורגשי. כל כ'). ואילו דיבור שבמחשבה

הוא שמסדר במחשבה אי' לדבר בינו לבי0

עצמו הוא, שזהו הדיבור כמו שהוא לעצמו 3

והוא דיבור שבמחשבה. דהיינו, שכא0 כבר

ע. אור השכל מורגשי. ג. האותיות. ובא

אחר כ' במחשבה שבדיבור 3 שזהו מה

שחושב בעת שמדבר (שהאותיות מורגשי.

כא0 יותר מאשר בדיבור שבמחשבה). ומזה

בא הדיבור, שה0 האותיות המורגשי. אל

דהיינו, שעל ידי הגילוי נעשה מציאותהזולת. 

יותר, א. לא שנתחדש כא9 דבר חדש, אלא רק

שנתגלה (יצאו מ9 ההעל% אל הגילוי). 

[וזהו ג% עניי9 "מכלל שהוא צרי. לפרט,

ומפרט שהוא צרי. לכלל" כו' וכמו שכתוב

בזוהר: "כלל ופרט אצטרי. זה לזה" כו'].

כלומר, רק מה שמתגלה הוא פרט מסוי.

ומצומצ. מ0 הכלל, וממילא בא בבחינת

מציאות.

וכ0 הוא ג. במידות הנולדי. מ0 השכל 3

שהרי המידות נמצאי. תחילה כלולי. בשכל

והוא התפעלות שכלית. וכשבאי. אחר כ'

בגילוי בלב, אי0 בזה התחדשות אלא רק

מהעל. אל הגילוי לבד (למשל, כשמבי0

בשכלו בטיב הדבר, ממילא מתפעל מכ'

בשכלו עלזה, ונמש' מזה ממילא התפעלות

בלב. רק שבשכלו ה0 בהעל. 3 בדקות יותר,

ובער' השכל בקרירות 3 ובלב ה. באי.

במורגש. מכל מקו. אי0 זה התחדשות).

ואדרבה, המידות ישנ. בלב עוד קוד.

ההתבוננות השכלית (שכ0, ג. ה. מושרשות
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, ג8 שכשיתגלה יבוא בבחינת מידה וגבול. וכמו שהוא במקורוומידה מלכתחילה

(בהעל8, הריהו בדקות יותר), כ5 הוא בא לפי אותו האופ5 בגילוי (במורגש, ולכ5 אי5

זה התחדשות). וכאשר כלה כח עצ8 מציאותו ממילא יכלה ג8 הגילוי, מחמת שג8

.שכטבמקורו הוא בבחינת מציאות ובבחינת מידה וגבול

 אלבקירוב הוא במה שהגילוי הוא [על בחינת יש מאי5]המעלה בהעל8 וגילוי והנה, 

. א; הגירעו5 בזה במה שהוא לא בבחינתמעי%>ההעל0ההעל8, והוא 

 שלהתחדשות
.[שביש מאי5 הדבר לא היה קוד8, א: לא בהעל8]

בעצ. הנפש) רק שה. בהעל. ש., ועל ידי

השכל והתפעלות שכלית מתעוררי. בבחינת

גילוי.

וכמו באותיות הדיבור 3 שיכלו אותיותשכט

הדיבור לכשיכלו קצבת אותיות המחשבה.

וכ0 המידות, כפי אופ0 המידות שבשכל 3

דהיינו, לפי אופ0 שנתפעל שכלו בעניי0 3 כ0

הוא התפעלות הלב (א. באהבה א. ביראה

וכו', א' לא להפ' 3 שיתפעל בשכלו באהבה

ויתפעל בליבו ביראה). וא. בהרבה אהבה

בשכלו, יתפעל ג. בהרבה אהבה בליבו, וא.

ולפי אופ9 וער. התפעלות השכל,מעט מעט. 

כ9 הוא התפעלות הלב. וכל זה מחמת שלא בא

בבחינת התחדשות. והיינו, דג% במקורו הוא

בבחינת מציאות דבר, ובאופ9 כזה הוא בא

בגילוי.

הגירעו0 בזה שאינו בא בבחינת התחדשות,של

 הריהראשו9 =הוא בג' ענייני. מהותיי.: 

התחדשות דבר מה שלא היה קוד. הרי זה

הפלאה (בהפלאת העניי0). ובגילוי מ0

ההעל. אי0 בזה הפלאה (שאינו דבר חדש);

 הגילוי הוא בבחינת מציאות דבר מההשני =

שהיה במציאות במקורו, יש מיש (ולא יש

מאי0). מה שאי0 כ0 בהתחדשות דבר שלא היה

כלול במקורו. דבמקורו הוא בבחינת אי0,

וכעת שנתחדש הנה אינו בבחינת מציאות

כלל. דג. כמו שנתהווה הוא בבחינת אי0

 שכללות ההמשכהוהשלישי =באמת; 

בשורשה היא מהעל. השיי' אל הגילוי

דווקא (וג. התוספת אורות שיהיה בזה 3 על

ידי עבודת ה' של היהודי 3 הכל הוא מבחינת

ההעל. של הגילוי, שאי0 זה אור חדש). וכמו

כשיתווס; ההשפעה בדיבור בריבוי השפע,

הרי זה בא מההעל. המחשבה 3 שאי0 זה אור

חדש. וכ0 הוא ג. במידות. (א' מה שיתווס;

בדיבור מצד עצמו 3 מה שלא היה תחילה
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עיקר הביאור במונח גילוי ההעל8 הוא דווקא (א) בהמשכתובתורת>החסידות 

עשר>ספירות האצילות; (ב) ובהמשכת הקו משורשו.

לזה למעלה יוב5 ממה שאיתא בספר>יצירה (פ"א מ"ז): "עשר ספירות בליוהמשל 

מה 9 פירוש, כשלהבת הקשורה בגחלת". והדימיו5 בזה בספירות 9 כמו

שכתב הפרדס (שער אבי"ע פ"א) 9 דאצילות הוא [בחינת אור אלוקי] שהיה נעל8

. וקוד8 שנתגלובבחינת התגלותבמקורו, וכשעלה ברצונו יתבר; באו [הספירות] 

היו במהות8 כלולי8 באור א"ס המאציל. דהיינו, שיש בזה השלהבת, כמו שהיא

בתו; הגחלת עדיי5 (שהיא טמונה וגנוזה בתו; הגלחת, ואינה יוצאת חו= לגחלת,

ובעצ8 מציאותה אינה בבחינת שלהבת עדיי5, ועל כ5 ג8 אי5 בה ציור וגוו5 עדיי5).

ואילו השלהבת, כמו שהיא בגילוי 9 שיוצאת חו= לגחלת 9 הריהי במציאות שלהבת,

.שלאוכבר יש בה גווני8

במחשבה כלל, וג. לא בדיבור שבמחשבה.

דהיינו, כאשר מסדר את העניי0 אי' לדבר

 ענייני. שלא היומתווס> לפעמי%לזולתו, 

בהשגתו תחילה. וזהו בבחינת "אור חדש" 3

בבחינת "מתלמדי יותר מכול.", ששי'

התפעלות.

וכמו כ0 במידות, כשיהיה בה. ההתפשטות

ביותר 3 הרי שהכל הוא מ0 השכל

ומהתפעלות השכל יותר בעוז דייקא [ומה

שיכול להיות במידות תוק; ההתפעלות יותר

מ0 השכל המוליד0, זה באמת בא מעצ. הנפש

שלמעלה מ0 השכל. כפי שיבואר שז"א אחיז

בא"א. דהמידות בעצ. ה0 התגלות ההשרשה

טבעית].

נמצא שה0 ההמשכה וה0 התוספת בזה, הכל

 אל הגילוי.השיי.הוא מההעל. 

וע. היות שנעלה ער' השלהבתשלא

שבתו' הגחלת, מ0 השלהבת שמחו= לגחלת,

 דייקא,במציאות אשמכל מקו. הרי ג. היא 

במציאותרק שאינה עדיי0 בבחינת להב 

.ניכרת

ועל כ9 גילוי השלהבת אי9 זה התחדשות כלל,

אלא רק שבהתחדשות נעשה בבחינת מציאות

בבחינת גוו9 (שמתגלה בה הגווני% שהיו בה

בהעל% ג% קוד% שנתגלתה).
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עשר>ספירות"כ5, בדר;>כלל, בחסידות עשר>ספירות שבכתר נקראי8 ועל 

", בלי>מהות ומציאות עדיי5, ומכלבלי>מהונקראות "עשר ספירות הגנוזות" 3 

 עשר>הספירות בהתגלותאצילותמקו8 הרי ה5 בבחינת עשר ספירות דווקא. ולכ5 

, כי כבר ישנ8 במקור8 (רק כמו שנתגלו נעשו בבחינתשלג)שלבאי5 זה חידוש דבר

מציאות אור). 

בזה 9 כלשו5 בעל מערכת>האלוקות פ"ג 9 שמתגלה בעשר ספירותוהדימיו% 

 במאציל עליו5. [וכ5 כמו"כח הכמוס והחתו0"דאצילות, שה5 התגלות 

שכתב בעל הפרדס, דאצילות הוא שהיה נעל8 במקורו, ואילו כשעלה ברצונו יתבר;

באו בבחינת התגלות. קוד8 שנתגלו היו במהות כלולי8 באור א"ס המאציל 9 וה5

בדר; כלל עשר>ספירות שבכתר, שנקראות "עשר>ספירות הגנוזות" 9 שה5 גנוזי8

 (ואינומציאות אורות דייקא עדיי%וטמוני8 באור א"ס ב"ה. היינו שאינ8 בבחינת 

נקרא עדיי5 בש8 "אור החכמה" ו"אור הבינה" כו', וכמו השלהבת שבתו; הגחלת

שאינו עדיי5 במציאות להב ואי5 בו גוו5 עדיי5. ונקרא עשר ספירות בלי>מה, בלי מהות

ומציאות עדיי5, ומכל מקו8 הריהו בבחינת עשר>ספירות).

כמו שנתגלו נעשו בבחינת מציאות אור, וכמו השלהבת בהתגלות, ויש בה8רק 

גווני8. דיש לומר דהגווני8 ה5 בבחינת הספירות שבאור (בחינת אור החכמה

כי כבר ישנ. במקור., רק כמו שנתגלושלב

נעשו בבחינת מציאות אור. וכמו השלהבת.

שניכרי. בה הגווני. כשהיא בהתגלות.

וכ0 דעת המערכת פ"ג: "עוד יש ל'שלג

לדעת כי עני0 האצילות אשר זכרנו ואשר

אזכיר עוד למטה בעבודת הסדר, איננו עניי0

שנשתנה או נתחדש במאציל או בנאצל דבר

אשר לא היה טר. האצילות חלילה. כי כבר

זכרנו כי אצילות הספירות הוא האלוקות

יתבר'. ואמרנו בדגל מחנה אמונה כי

האלוקות לא ישתנה מדבר לדבר. אבל

מ9אצילות הוא שנתגלה הכח הכמוס והחתו. 

 אל הפועל. והמשל מזה מהדלקת הנרהכח

מהגחלת".
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. ועוד משל יותר עליו5 הוא בגילוי ההעל8 בהמשכת הקו משורשו.שלדואור הבינה)

דביקות>בהעל0היתרו5 בגילוי>ההעל8 הוא בכ; שהגילוי הוא בבחינת ואול0, 
. דהיינו, שמורה עלמעי%>ההעל0 (מעי% העצ0), והוא (דבקות בעצ0)

היחוד שה5 מיוחדי8 בשורש5 ומקור5. שזהו עניי5 "כשלהבת הקשורה בגחלת",

וכמאמר: "איהו וחיוהי חד" 9 שזהו עניי5 קישור השלהבת בהגחלת 9 כלומר, באש

דהיינו, שאינ% בבחינת התחדשות, וממילא שה%שבגחלת 9 וא: בגחלת עצמה. 

[ונרש. כא0 במקו. המילואי.: דלפישלד

המבואר, שג. שורשי האורות ה0 בבחינת

עשר ספירות, יש לומר דזהו עניי0 הגווני.

שה0 בהעל. ג. בשלהבת שבתו' הגחלת או

שמא שהגווני0 ה0 בחינת הכלי. שנקרא.

גווני האור. הרי ג. הכלי. דאצילות אינ.

בבחינת התחדשות, מפני שכבר נמצאי.

הכלי. במקור. ג. כ0.

וע. היות שבחינת כלי. שבכתר דייקא ה0 רק

כמו על דר' משל אותיות החקיקה הריה. ג.

כ0 בבחינת מציאות כלי.. וכידוע במשל

אותיות החקיקה שה0 מכל מקו. משחירי.

על האבני. הטובות.

והדוגמא מזה בכלי. דכתר, שע. היות.

מיניה וביה, הריה. בבחינת כלי. על כל

פני.. רק שההסתר אינו כמו בכלי. דאצילות,

שמסתירי. על האור המתלבש בתוכ.. ואילו

כלי. שבכתר מסתירי. רק על האור

שלמעלה מ0 הכלי., והיינו שה. רק כמו

גורמי. אל ההסתר 3 והוא שאי0 עצמות האור

מתגלה כמו שהוא בעצ..

ובסגנו0 אחר, כלי. דאצילות מעלימי. על

האור הפנימי המתלבש בתוכ., מה שאי0 כ0

כלי. דכתר אינ. מעלימי. על האור

המתלבש בתוכ. 3 ומגלי. את האור כמו

שהוא 3 אלא רק מחמת הכלי. יש בחינת אור

ונמצא על ידי הכלי%שאינו מתלבש בה.. 

נעשה ניכר האור השיי. שיתלבש בכלי%,

והאור העצמי שאינו מתלבש

וממילא כלי% דאצילות אינ% בבחינת

התלבשות אלא ה9 בבחינת גילוי ההעל% ג%

לגבי בחינת הכלי% דא"ק, שה9 ג% כ9 בבחינת

מציאות. דהעדר המציאות שלה9 אינו מצד

עצמ%, כי א% מצד האור].

ויש בזה אריכות גדולה, וגילויי. לעבודת

האד., וא; במשל יותר עליו0 בגילוי ההעל.

מהמשכת הקו, ולא כא0 מקומה.
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. ועל כ5 מבחינה זו דהעל8 וגילוי יכולי8 לעלות ולהגיע לגילוי אוראלוקות ממש

. והוא הנקרא בלשו5 חכמי8 "עד, ועד בכלל". דעילה ועלול הוא בחינתשלהעליו5 יותר

"עד ועד בכלל", מפני שיש שייכות זה לזה, יכולי8 מהשגה תחתונה להגיע להשגה

עליונה יותר. וג8 התוספת אור אי5 זה אור חדש, אלא רק מבחינת ההעל8 של הגילוי

בלבד.

כל בחינת גילוי אלוקות בעולמות הוא מ5 האצילות דווקא. דלולא עניי5ועל כ% 

האצילות, לא היה כלל גילוי אלוקות בעול8. לפי שהמדרגות שלמעלה

 9 ובדר; כלל ה5גילוי העולמותמאצילות אינ5 בער; העולמות 9 שיהיה בבחינת 

גילוי (היינו,בבחינת סתימות והעל8. אלא רק על ידי האצילות 9 שהוא בחינת 
, לפי ער.דייקאהתגלות שבבחינת ירידה וצמצו0, שהוא מיעוט האור 

 שעלשלו[ועל כ5 הוא בבחינת "ממוצע"מעיי% מקורו  הואומכל מקו8 העולמות) 3 

ידו יכול להיות גילוי האלוקות בעול8]. וזהו עניי5 התהוות האצילות "בגי5

דישתמודעו5 ביה".

אמנ. כללות הגילוי הזה הוא רקשלה

מבחינת ההעל. השיי' אל הגילוי 3 והיינו,

מבחינת האור השיי' אל העולמות. וג. מה

שנמש' בזה תוספות אורות 3 דלהיות שזהו

בבחינת גילוי ההעל., שזהו ההמשכה

שבחינת ער' 3 שאי0 זה אור חדש, אלא רק

מבחינת ההעל. של הגילוי לבד.

שאמנ., כללות הגילוי הזה הוא רק מבחינתשלו

ההעל. השיי' אל הגילוי (א' אי0 זה "ההעל.

העצמי", אלא ההעל. שיש בו כבר שייכות

לגילוי). והיינו, מבחינת האור השיי' אל

העולמות.

 3 בהיות"תוספת אורות"והנה, כשנמש' בזה 

שזוהי בחינת גילוי ההעל. שהיא בבחינת

יוכל להיות אז מבחינת האור והגילויער' 3 

לעלות ולהגיע לאור עליו9 יותר! והב9 זה.
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w v
העל! וגילוי 7 מבחינת הפרסא

במעשה בראשית כתיב: "ויבדל אלקי8 בי5 האור ובי5 החוש;" 9 בחינתוהנה, 

. שביו8השתלשלות העולמות והתחלקותפרסא מפסיק 9 בכדי להיות 

הראשו5 מששת ימי בראשית שימשו האור והחוש; בערבוביא, והנה בכדי להיות

צמצו0 והעל0 בי5 בחינת האור והחוש; על ידי הבדילהשתלשלות והחתחלקות 
.שלזהפרסא

דבחינת 'חוש;' למעלה אינו בחינת חוש; גשמי וכאפילות החוש;הנה ידוע, 

, וכמ"ש 'ישתהעל0 והסתר בעצמותולמטה, אלא ענינו הוא בחינת 

 (שמלמטה למעלה הוא נקרא 'חוש;' משו8 ד'לית מחשבהשלחחוש; סתרו' כו'

תפיסא ביה כלל'). דהיינו, שהוא למעלה מבחינת השתלשלות.

"הנה, כתיב 'ויבדל אלוקי. בי0 האור ובי0שלז

החוש', ויקרא אלוקי. לאור יו. ולחוש'

קרא לילה', ומשמעות פשט הכתובי.:

שקוד. שהבדיל בי0 האור והחוש', היה אור

והחוש' משתמשי0 כאחד, דהיינו, בלי

הבדלה כלל, א; על פי שכבר נברא מציאות

האור, וכמו שכתוב 'ויאמר אלוקי. יהי אור,

ויהי אור' כו'. א', לא נבדל מציאות האור

בפני עצמו, אלא היה כלול ע. החוש' שקד.

לאור, והיה מתאחד עמו בהתכללות כאחד.

ואחר כ' הבדיל אלוקי. בי0 האור והחוש'

ב'מס' מבדיל', ואז דוקא יצא האור לשמש

פעולתו בהבדלה מ0 החוש', והחוש' נשאר

למעלה מ0 המס' המבדיל, והאור יצא מתחת

המס' להאיר בפני עצמו, כמשמעות פשט

הדבר, שאמר 'ויבדל אלוקי. בי0 האור כו''.

וכמו שאמר 'יהי רקיע בתו' המי. ויבדל בי0

דמשמע, שיש דבר המבדיל,[מי. למי.]' כו', 

.והוא הנקרא 'מס.' או 'פרסה, כידוע בזוהר

ונמצא, שביו. הראשו0 של ששת ימי

בראשית עדיי0 היו אור והחוש' משתמשי0

בערבוביא, עד שהבדיל אחר כ' ביניה."

(סה"מ תקס"ח).

"זה כינוי לרוב הסתר השגת הש.שלח

יתבר' המשיל השגתו לחוש'" (אוה"ת

במדבר כר' ב ע' שכב  בש. רבינו בחיי).
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. והנה, בכדי שיהא בחינתשלטמ5 ההעל8 נקרא בש8 'אור'ובחינת הגילוי 

התחלקות השתלשלות, הוצר; להיות בחינת ה'פרסא' ומס;

. כי, א8 לא היתה הבדלה הזאת, הרישמהמבדיל בי5 בחינת ההעל8 ובחינת הגילוי

.שמאהכל היה בבחינת העל8 עצמיות המאציל, שהוא בחינת אי5>סו: כו'

"מה שאצלנו מתגלה  נקרא 'אור', ומהשלט

שלמעלה מהגילוי  נקרא 'חוש'' . . כל מה

שלמעלה במדריגה יותר נקרא אצלנו 'חוש''

יותר" (לקו"ת שה"ש ד, ג  בהגהות הצ"צ).

על דר' המחשבה, שהיא בהעל. עצמיות של

האד., ואילו הדיבור כבר בא בגילוי לזולתו.

"דהיינו, שעשה לבוש ומכסה לבחינתשמ

ההעל. דאור העצמות . . . כמו שכל עמוק,

שבלתי יבוא בהשגה כלל וכלל, [לכ'] מכסהו

בלבוש דמשלי. וחידות, כמשלי שלמה;

ונקרא 'משל הקדמוני' כו'", היינו 'משל'

ו'לבוש' ל'קדמונו של עול.', לאור אי0 סו;

ב"ה עצמו שהוא 'קדמו0'  קוד. כל דבר.

ולבוש והעל. זה מאפשר להמשכת אור

מצומצ. שבער' לבוא בגילוי.

ליתר ביאור בעני0 ה'פרסא': "וידוע עני0 הבנת

המס' הזה מדוגמא שמצינו למטה בהלבשת

איזה אור שכל עמוק במשלי. וחידות, כמו

משלי שלמה שהעלי. עמקות חכמה

במשלי., והנה השומע המשל בלבד ואינו

מבי0 מה שנרמז בתוכו, אי0 המשל אצלו רק

דברי. בטלי. בעלמא, ומי שמבי0 השכל

הנרמז בו ג"כ איננו משיגו כמו שהוא, רק אפס

קצהו ממה שמוב0 מתו' דברי המשל, וה"ז

כמי שרואה את האור הגדול דר' המס'

המבדיל בינו לבי0 האור, שאיננו רואה מהות

האור ממש, רק הארתו דר' המס'" (סה"מ

תקס"ו ח"א ע' פ').

נמצא הפרסא פועלת כל עני0 'סדר

השתלשלות' העולמות, מחמת שהתהוותו

וחיותו הוא מאור אלקי מצומצ. ומוגבל.

"וזהו שאמרו רבותינו ז"ל: 'כברייתושמא

של עול., ברישא חשוכא והדר נהורא', כמ"ש

'ויהי ערב [ויהי בוקר]' כו'', וכמ"ש תחלה

'והאר= היתה תוהו ובוהו וחוש'' כו', ואחר

כ' נאמר 'ויהי אור' כו', וזה היה קוד.

ההבדלה בי0 החוש', שהוא בחינת ההעל.,

לבחינת גילוי הנקרא 'אור', ואז עדיי0 לא

היה, כי היו בחינת גילוי והעל. כלולי. כל

אחד בעצמיות המאציל, א; על פי שכבר

נאצל ונברא מציאות בחינת הגילוי הנקרא

'אור', ואז עדיי0 לא היה באפשרו להיות

מקור לראשית ההשתלשלות מעילה לעילה

כו', כי אי אפשר להיות מקור להשתלשלות

בלתי א. לא היה שיתצמצ. תחלה בחינת

העל. העצמיות ויתעל. ב'מס'' ו'פרסא' . . ואז,
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קריעת י8>סו: האיר בחינת החוש; הנ"ל, שהוא בחינת 'ישת חוש;ובשעת 

',ויארסתרו', שלמעלה מבחינת השתלשלות. בחינת 'יהי כו' החוש; 

והיינו שמבחינת העל8 דוקא כמו שהוא [בעצמיותו], נעשה בחינת גילוי, בלתי

הבדלת ה'מס;'. [ולכ5 בהתגלות דרגה זו ממילא נהפ; הי8 להיות יבשה, וזהו 'בני

 בא בא לגילוי,ההעל0 עצמו 3 כפי שהוא 3ישראל הלכו ביבשה בתו; הי8', ש

בחינת 'ראתה שפחה על הי8 מה שלא ראה יחזקאל ב5>בוזי'].

יאיר בחינת הגילוי בפני עצמו. והוא ראשית

ומקור השתלשלות, והיינו, בחינת החכמה

שנקראת 'אור', אשר נבדל מ0 העל. החוש',

וכמ"ש 'והחכמה מאי0 תמצא', פירוש, 'אי0'

הוא בחינת העל. ה'כתר' שנקרא 'חוש'' . .

ואזי יכול להיות בחינת התחלקות המדות

להסתע; מ0 החכמה כו'. משא"כ בחינת

העל. החוש' הנ"ל, שהוא למעלה מ0

ההשתלשלות ההתחלקות כו'" (סה"מ

תקס"ח).

265



אבני שוה!

אב&%הראשה

w v
הצמצו! הוא בשביל הגילויי!9בהדרגה, 

דהיינו שיהיה "אור9פנימי" בשביל ישראל
 בהמשכת הקו>וחוט משורשו, והב5 היטב וזכור כלל זהגילוי והעל0זה במשל ויוב% 

ביד;. שכש8 שהוסבר באור האצילות (ולשיטה הב' ג8 ביחס לכלי8

 האורות והגילויי8 בעולמות 9בכללותדאצילות), כמו כ5 הוא א: למעלה יותר 9 

והיינו, בבחינת אור והקו נמש; מאור אי5>סו: שלפני הצמצו8 (שזהו ג8 כ5 בבחינת

).שמבגילוי מההעל8, ולא בבחינת התחדשות יש מאי5

, הואלפני הצמצו0הוא שכידוע שאור אי5>סו: שהיה ממלא מקו8 החלל והעניי% 

 דייקא. והיינו, שאי5 זה בחינת עצ8 האוראור השיי. לעולמותבחינת 

שמובדל לגמרי מ5 העולמות, אלא רק בחינת התפשטות האור (שיש לו שייכות אל

 ואילו רק לאחר מכ5סילוקו מכל וכלהעולמות). וא8 כ5 יוקשה מדוע הוצר; להיות 

המשכת בחינת אור הקו>וחוט.

ע. היות שמוב0 בצמצו. הראשו0שמב

שהוא בחינת "סילוק האור" (ולא בבחינת

במיעוט האור, כמו בסדרמיעוט בלבד 3 ש

ההשתלשלות, הוא שמתעל% רק הפנימיות

 3 וכמו שנתבאר בע= חיי.ונשאר החיצוניות

"שא. היה נשאר אור הקו בסילוק האור א"ס

לא היו העולמות יכולי. לקבל את האור. א.

רק היה הצמצו. באופ0 כזה שנתעל. האור

א"ס לגמרי ונשאר מקו. פנוי דייקא), וא. כ0

הג. שלכאורה מוב0 שיש כא0 התחדשות

בהמשכת הקו, על כל פני. הרי זה, בכללות,

.גילוי מההעל% דווקאבבחינת 

ועל כ0 נבוכו בו רבות מאד עד אי0 ק=

המגשמי. הצמצו., ונסתתמו כבר בתחילת

לימוד..
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 (ללא"קדש"כידוע בעניי5 "קדש" ו"קדוש", שיש ב' בחינות הבדלה: בחינת אלא 

הוא"ו המורה על המשכה) 9 שמובדל בעצ8, דהיינו מצד עצמו. שהוא גילוי

 9 שמובדל מ5 המקבלי8 (אור"קדוש"עצמי, וללא יחס לעולמות כלל; ובחינת 

. ויש אלו ב'שמגמובדל ונעלה מ5 העולמות, א; מכל מקו8 יש לו ער; ויחס לגביה8)

המדרגות ג8 באור אי5>סו: שלפני הצמצו8.

הג8 שבחינת האור הזה [9שהיה ממלא מקו8 החלל לפני הצמצו8] הואא0 כ% 

 אל העולמות, מחמת שאינ8אי% לו ער. אל העולמות, א; שייכותבבחינת 

יכולי8 לקבלו, הרי זה 9 על כל פני8 9 בחינת ההעל8 של הגילוי. ומשכ;, בכדי

שיהיה הגילוי בעולמות דייקא, היה צרי; להיות קוד8 הצמצו8 ג8 באור אי5>סו:,

כנודע. נמצא, שג8 הצמצו8 הראשו5 9 שהוא עניי5 של סילוק ומקו8 פנוי 9 הוא גופא

. כמו כ5 הוא למעלה, שהצמצו8 הוא בשבילשמד דווקאצמצו0 שבשביל הגילוי

וכדוגמת חכ. גדול מאד המתבונ0שמג

בדברי חכמתו (שזהו עניי0 של אור וגילוי),

שיש בזה ב' אופני.: האחד 3 שמתבונ0 בה.

כפי שה. ברמתו שלו; השני 3 שמתבונ0 בה.

כפי שיגלה אות. אל זולת (אול. ג. באופ0

שני זה הוא בתוכו ובמחשבתו למעלה מ0

המקבלי. עצמ. עדיי0. רק שיש כבר שייכות

וער' מה אליה.).

[או בעניי0 ב' בחינות סתו.: האחד 3 סתו.

לגמרי ואינו נגלה למקבלי. לעול.. שזהו

העל. העצמות (שהעצ. מצד עצמו

מתעל.); והשני 3 העל. ביחס למקבלי. רק

מצד קטנות הכלי, א' בהגדלת הכלי יכול

לקבל א; קצהו (מה שאי0 כ0 בהעל. בעצ.)].

וכמו שהצמצו. הראשו0 קדו. לגילוישמד

הקו. והכוונה שמטרת הצמצו. הוא בשביל

החסד. והכוונה שיהיה גילוי אור בעול.,

כנודע במאמר רז"לתכלית הכוונה, שהוא 

"להיות לו דירה בתחתוני.". מכל מקו. קד.

תחילה הצמצו. 3 שהוא בחינת העל. האור

לגמרי 3 ואחר כ' היה המשכת הקו.

וכמאמר.: "כברייתו של עול., ברישא

חשוכא והדר נהורא"). הנה הקדימה היא לא

רק זמנית, אלא קדימה במעלה על הגילוי

שאחר כ' יבוא מזה.

א' יוב0 לכאורה להפ' 3 שבאמת בבחינת

המשכה מ0 העצמות היה תחילה גילוי, ורק

אחר כ' העל.. והוא מה שהיה אור א"ס
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הגילוי. 

ממלא כל מקו. החלל, ואחר כ' העל.

הצמצו.. וא. כ0 זהו סו; מעשה שהוא תכלית

הכוונה. וא. כ0 מה שהגבורה קוד. לחסדי.

הוא שקדמו בשורש. ומקור. (וכ0 יהיה

לעתיד, מעלה הגבורה על החסדי.).

שהוא בחינת הגילויולכאורה זהו הפ' הכוונה 

.דווקא

א. העניי9 הוא דהצמצו% גופא הוא בשביל

הגילוי. שהרי אי9 הכוונה בצמצו% להיות

בחינת חוש. והעל%, אלא רק להיות בחינת

הגילוי דווקא.

וכמו שרואי. על דר' משל, במשפיע ומקבל

3 הרי המשפיע כשהוא משכיל ההשכלה

לעצמו אי0 צרי' שו. צמצו. כלל ומאיר

א. כשרוצהאצלו אור השכל בגילוי ממש. 

להשפיע לזולתו הריהו מצמ% אור שכלו. הנה

כי כ9 הצמצו% הוא דווקא כשצרי. להשפיע.

הרי שהצמצו% הוא בשביל הגילוי (שא% אי9

צרי. להשפיע אי9 צרי. לצמצ%, אלא רק

כשצרי. להשפיע אז דווקא צרי. לצמצ%

עצמו). והכוונה בצמצו% הוא שיהיה על ידי זה

הגילוי.

ועל כ0 בצמצו. 3 הג. שהוא בחינת

התעלמות האור 3 נמצא על ידי זה דווקא

האור שיי' אל המקבל. שהרי במשפיע קוד.

שמצמצ. עצמו אינו ניכר כלל אור השכל

ששיי' אל המקבל, כי א. על ידי הצמצו.

דווקא (והצמצו. צרי' להיות בבחינת

ועל ידי זה נמצא אורהתעלמות לגמרי דייקא 

השכל השיי. אל המקבל, א. ג% זאת נמש.

).בזה עצמות אורו העצמי כו'

[וכידוע, שעל ידי שהמשפיע מצמצ. אור

שכלו העצמי 3 הנה הג. שבהתגלות מה

שנמצא בזה הוא רק אור השכל השיי' אל

ג% האורהמקבל 3 מכל מקו. הרי נית0 בזה 

 של המשפיע. ובלתי הצמצו. הריהעצמי

האור העצמי בוודאי לא היה נמש' בזה, כי

א. זהו על ידי הצמצו. דווקא]

[וא. היה הצמצו. בכוונה להעלי., לא היה

בזה התגלות אפילו חיצוניות השכל, ומכל

שכ0 לא היה בזה הפנימיות. אלא שכוונת

הצמצו. הוא לגלות דווקא, רק שאי אפשר

להיות הגילוי אל המקבל אלא על ידי

הצמצו.. והיינו שאי אפשר להיות ההשפעה

וגילוי חו= לעצמו רק על ידי הצמצו.

(דלעצמו הגילוי הוא בלי צמצו., ולכ0 הוא

בבחינת בלתי בעל גבול, שזהו בלי צמצו.].
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שכתוב בע=>חיי8 "טר8 שנאצלו הנאצלי8 היה אור עליו5 פשוט ממלא כלוכמו 

המציאות" כו' 9 והוא הגילוי דאור אי5>סו: בלי שו8 צמצו8 והעל8 כלל

). וכשעלה ברצונו לברוא העולמות ולהאציל"אור המאיר לעצמו"(והוא בחינת 

הנאצלי8 9 בכדי להוציא פעולתו כו' 9 צמצ8 עצמו. שהצמצו8 הוא בשביל

ההשפעה והגילוי דווקא ("שיתגלו שלמות כוחותיו ופעולותיו"). מחמת שרק כאשר

א. ג0הצמצו8 הוא בשביל הגילוי דייקא, אז דווקא נמצא השכל השיי; אל המקבל, 
. שבקדושה הצמצו8 הוא ברצו5 ועי5 טובהעוד זאת יש בזה אור הפנימי דייקא

בכדי להשפיע.

נתגלה בכלל שיש בחינת פנימיותשעל ידי הצמצו8 וסילוק מכל וכל, דהיינו, 
. כי אז נמצאוחיצוניות באור, דהיינו שיהיו נבדלי0 ניכרי0 בפני עצמ0

בחינת חיצוניות האור השיי; אל העולמות, ולולא הצמצו8 לא היה נמצא כלל האור

שלצור; העולמות (כי לא היה ניכר בפני עצמו). כי האור אי5>סו: שלפני הצמצו8

הוא בבחינת בלי>גבול ובלתי>בעל>תכלית 9 וממילא לא היה ניכר בו האור שבער;

העולמות מחמת שהיה בטל בתכלית אל אור הבלי>גבול 9 ועל ידי הסילוק שהוא

.שמהבשביל הגילוי דייקא, אז נמצא האור הזה (חיצוניות האור שהוא בער; העולמות)

גילויעל כ5 ע8 היות שהצמצו8 הוא בבחינת סילוק דייקא, מכל מקו8 הגילוי הוא 
 מ5 האור הראשו5.הארה ממש

דהיינו, בצמצו. הראשו0 לא שנתעל.שמה

הפנימיות ונותר ממילא החיצוניות (שזהו

מיעוט האור), אלא שהיה סילוק מכל וכל

דווקא 3 א' מכל מקו. מאחר שהוא בשביל

הגילוי 3 פעל שיתגלה בכלל בחינת פנימיות

ובחינת חיצוניות באור זה.

וכמו במשפיע ומקבל, שדווקא על ידי

שהמשפיע מעלי. אור שכלו, נמצא בו

חיצוניות האור השיי' אל המקבל.
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שאחר הסילוק חזר והאיר האור 9 היינו שהאיר כללות האור הראשו5 9 הוא רקומה 

בחינת חיצוניותשכעת גילוי האור זה הוא באופ5 שפנימיות האור בהעל8, ו
 דייקא בגילוי, ולא בגילוי כל כ; (שהוא ג8 בהעל8, בבחינת מקי:, כמוהאור

אל המקבל, א; זו היא רקבשייכות וער. . כלומר, דרגה זו היא אמנ8 שמומרח:)

 בלבד (שיכולה להתגלות אל המקבל על ידיכללית>נקודהבחינת שייכות כללית, 

. והיאשמז שאותה רוצה הרב להשפיע)ההשכלה עצמה, ולא בפרטי0שיבוא זה 

וכידוע במשל דהשפעת השכל 3שמו

שבשכל של המשפיע יש אור השכל ה0

לעצמו וה0 ג. למקבלי., א' כל עוד המשפיע

ברוממיותו העצמית אי0 שו. שייכות אל

השכל למקבלי. ולא ניכר שיש הבדל ש.

בשכל זה בי0 המשפיע למקבלי., אלא שכל

כולו למשפיע בלבד. א' שהמשפיע מעלי.

אור שכלו בעצמו 3 דעני0 ההעל. הוא

שמתעל. לגמרי, כאילו לא השכיל כלל 3 ואז

כביכול אי0 באור השכל עוד תפיסת מקו. לא

רק לא למקבלי. אלא א; לא לעצמו כביכול 3

ואחר כ' חוזר ומאיר אור השכל בעצמו

(היינו, שבא בעצמו לידי שכל והשכלה

בשכל זה), יחד מה שמאיר בו אור השכל

הקוד. (וכאילו נזכר על השכל הזה שהשכיל

אלא רק שהפע% הזה פנימיותתחילה) 3 

ועצמות השכל נשאר בהעל%, ומה שמאיר

הוא חיצוניות השכל (היינו, כללות אור השכל

השיי. אל המקבל).

שכל עוד שהרב היה עסוק בחכמתו העצמית

3 שבאי0 ערו' לתלמידי. 3 לא הייתה כל

תפיסת מקו. לחיצוניות השכל והיא הייתה

בהתעלמות בתו' פנימית השכל, עד

שלכאורה לא היה לא פנימיות ולא חיצוניות

השכל, אלא השכל עצמו ברוממיותו. ורק

כאשר הפסיק הרב לחשוב על ידיעותיו

ברוממותו, הוא יכול למצוא ג. איזה סיפור

או משל המתאימי. לתמידי.. שאז נתגלה

שיש בשכל ג. נמשל למשלי. וכו'.

[מה שאי0 כ0 במיעוט האור 3 שהוא

בצמצומי. רגילי. 3 שעניינ. לגלות א' את

החיצוניות, שש. לא צרי' לסלק ולהעלי.

את אור השכל, אלא למעט מתו' מה שכבר

גלוי]. 

והדוגמא מזה למעלה שעל ידישמז

הצמצו. דסילוק נבדל החיצוניות מ0

הפנימיות, וחזר והאיר אחר כ' בחינת

חיצוניות האור דא"ס שהיה ממלא מתחילה

מקו% החלל, א. ג% חיצוניות זו הוא בבחינת

מקי> לבד. והוא בחינת "העיגול הגדול".
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].שמח"רוש0 האי%>סו="בע=>החיי8, [היינו בחינת "העיגול הגדול" בחינת 

שבפשטות זהו כח הגבול שהתגלה, כפישמח

שהובא בקבלת הראשוני.: "א. הוא א"ס הרי

שג. שיש לו כח בגבול" 3 וזהו בחינת

חיצוניות האור שהוא "רשימו" (כיוו0

שחיצוניות האור 3 בחינת כח הגבול 3 זהו

הרוש. שנשאר ונתגלה על ידי העל. וסילוק

האור.

שכעת, במשל הרב והתלמיד, יכול הרב

לראות ג. את מדרגת התלמיד המקבל, ועל כ0

שב שכלו ונתגלה כפי אופ0 רוש. התלמיד

המקבל דייקא. ועל זה הוא ג. שב ונזכר

בשכל זה כפי שהוא ברוממיותו לעצמו, ולכ0

כעת הוא יכול להיות בבחינת העל., ואילו

זה בגילוי 3 רק שזהו עדיי0 בגילוי כללי

עדיי0.
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w v
העל! וגילוי 7 בחינת "הוא" ו"אתה"

הוא למעליותא, שמחמת תוק: אורו וגודל בהירותו, אי אפשר לו לבואהעל4 

לידי התגלות בבחינות התחתונות. וכעניי5 "יוצר אור ובורא חוש;" 9

שהחוש; הוא למעלה מ5 האור, וכמו על דר; משל אור גדול, שמעוצ8 תוקפו

. ועל כ5 אפשר לידע מידיעת>מציאותו, א;שמטמחשי; הראות ואי אפשר להתסכל בו

לא מידעת>מהותו.

שבא מדרגת ההעל8 בצמצו8 גדול, בער; למקבל, עד שיכול לידע לפעמי8גילוי 

ג8 ממהותו.

. שלשו5"אתה" לתיבת "הוא"יוב5 שהעל8 וגילוי הוא ההפרש בי5 תיבת ובכללות 

 הוא מורה על בחינת הגילוי (התגלות לנוכח), ולשו5 הזה"אתה"תיבת 

"הוא", שאז שיי; לשו5 גילוי. ולשו5 תיבת אחר שנברא העול0אינו נופל כי א8 
כמו שהיה קוד0מורה על בחינת ההעל8 (על נסתר ונעל8), שהוא עצמותו יתבר; 

.שנברא העול0

כמו שאמירת "אתה" מורה לעומד לנוכח בגילוי, ואמירת "הוא" מורה עלדהיינו, 

אתה הואמי שהוא נסתר ונעל8 ואינו ידוע מהותו בגילוי. ועל זה אומרי8 "
עד שלא נברא העול8", שאז בחינת 'אתה' היה נכלל ומיוחד בבחינת 'הוא', על דר;

"עד שלא נברא העול8 היה הוא ושמו בלבד". ששמו הוא בחינת הגילוי של בחינת

וכעני0 שנאמר: "ישת חוש' סתרו".שמט

שמדרגת "טהירו" למשל הוא מאור הבהיר

ונעלה מאד, ועל כ0 אי אפשר לו להתגלות.

וממילא נקרא "עלמי0 סתימי0", בחינת

מחשבה.
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'אתה', והיה נכלל בבחינת 'הוא' לבד. ו'אתה הוא' משנברא העול8 9 שעתה ג8 כ5

אתה נכלל ומיוחד בבחינת הוא, בלי שו8 שינוי כלל. ובלשו5 הקבלה "הוא" הוא

בחסד או בחכמה, ואילו "הוא" בבינה או בעתיק 9 והכוונה אחד, כפי שיבואר.

מלכות, חסד וחכמה דאצילות 9 ועל כ5 תיבת אתה מורהג' מדרגות בגילוי 3 

על ג' מדרגות שה8 כול8 בחינת הגילוי: 

 9 המדרגה היותר תחתונה, והיא בחינת מלכות"ואתה מחייה את כול0"א. 

דאצילות הנקרא סופא דכל דרגי5 דאצילות, כמו שכתוב "ומלכותו בכל משלה".

"ואתה" 9 היינו, בחינת כ"ב אותיות, מא' ועד ת', ה8 בחינת התגלות מאי5 ליש

דוקא, ובמשל למטה ה8 כמו אותיות הדיבור שה5 גילוי המחשבה. ואילו אות ה'

דתיבת "ואתה" עניינו ה' מוצאות הפה דוקא.

מבואר בזוהר דקאי על בחינת אור>החסד, שהוא שורש מדרגת"ואתה כה%" 3 ב. 

הכה5. [שכ5, ראשית בחינת גילוי האור במידות דאצילות הוא בבחינת החסד,

כמו שכתוב "יומ8 יצוה ה' חסדו", והוא יומא דאזיל ע8 כולהו יומי5. וכמו שכתוב

"כי אמרתי עול8 חסד יבנה", שעיקר הבניי5 דז"א הוא ע"י בחינת החסד. וכמו

שכתוב בע=9חיי8 "זכר חסדו", שז"א רובו חסדי8. ולהיות כ5 נקרא ג8 החסד בש8

"אתה"].

ידוע שבחינת אור החכמה נקרא "אבא" (אור>אבא), שכ5 הוא"אתה אבינו" 3 ג. 

המקור כל האצילות. ולכ5 החכמה הוא השורש הראשו5 באצילות לבוא בבחינת

ראשית הגילוי, ונקרא אתה לנוכח. 
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עתיק9יומי5 וארי;9אנפי5 דאצילות:ב' מדרגות בהעל0 3 

 ("ידיעת המציאות, אבל לא ידיעת המהות") 9מדרגת ההעל0 כתר דא"א 3א. 

9 ולהיות כי החכמה הוא בחינת"והחכמה מאי% תמצא" חיצוניות אור הכתר. 

ראשית הגילוי, נקרא אתה לנוכח, אבל בחינת הכתר נקרא "אי5", לפי שהיא בבחינת

ההעל8 ההסתר, ולכ5 נקרא "הוא" דקאי על מי שהוא בבחינת העל8 דוקא ("ברו;

שאמר" 9 הוא שאמר והיה העול8).

מזה מוב5 בנפש האד8, מכוח השכלי שבמוחו, המשכיל כל חכמה ושכלוהמשל 

בגילוי אור. ולהשכלות אלו יש שורש ומקור שמשכיל כל אלו ההשכלות,

הנקרא "משכיל" (לשו5 מפעיל). ובשעה שמשכיל אור השכל בגילוי, אע"פ שאור

השכל והחכמה באה בגילוי ממש, על כל פני8 כח>המשכיל אינו ניכר ונגלה

מציאותו כלל. שכ5, אי5 האד8 מרגיש אלא רק גילוי אור השכל במוחו בלבד, אבל

מה שלמעלה מ5 השכל אינו מורגש כלל בנפש, אלא הוא בבחינת העל8 על המוחי5

שבראש. ועל דר; משל זה יוב5 למעלה, שזהו ההפרש בי5 אור אבא לבי5 בחינת כתר

בכלל. שככלל, הכתר הוא בבחינת העל8, והחכמה דאור אבא באה מ5 ההעל8

לגילוי ממש.

מוב5 מתו; משל זה עוד עניי5 מהותי, והוא שאע"פ שהכתר הוא בבחינתוהנה, 

העל8, הוא אינו בבחינת העל8 ממש עד שלא נודע מציאותו כלל. אלא

נודע מציאותו, רק שנקרא העל8 מפני שאינו בא לבחינת גילוי מהות ממש, כמו

השכל. שהרי כח>המשכיל הנ"ל בוודאי נודע מציאותו, כלומר שיש איזה מציאות

שהוא כח ומקור שממנו בא אור השכל הזה בגילוי, וא8 לאו מהיכ5 בא שפע השכל

זו. ובוודאי יש בבירור מציאות כח השופע השכלה זו ג8 עתה, בשעה ורגע שמשכיל

את השכל הזה, וא8 כ5 הרי נודע מציאותו, אלא שאינו בא בבחינת גילוי מהותו
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ממש. והרי זה ממש כמו שאומרי8 הוא על אד8 שנסתר ונעל8, אע"פ שיודעי8

מציאותו. וא8 כ5 מוב5 דאע"פ שתיבת "הוא" מורה על הנסתר דווקא, אבל מכל

.שנמקו8 מציאותו ידוע, אלא שאינו בגילוי

("א: לא ידיעת המציאות" 9 פנימיות אוררדל"א 3 מדרגת "העל0 העצמי" ב. 

הכתר). בחינת רדל"א, שהוא בחינת פנימיות אור הכתר, והוא בחינת עתיק,

שהוא מקבל מבחינת מלכות דא"ק. כלומר, הוא בא מבחינה תחתונה שבעצמות

המאציל. והג8 שהוא שהוא מבחינה אחרונה מעצמות המאציל, מכל מקו8 הוא

מובדל הרבה ג8 משורש וראש הנאצלי8 9 שהוא בחינת כתר דא"א 9 עד שהכתר

בא בבחינת ידיעת המציאות. 

שידוע שאי5>ערו; כלל בי5 עצמות המאציל לנאצלי8, עד שהוצר;ומכיוו% 

להצטמצ8 בכמה רבבות מדרגות כו', אבל בחינת רדל"א ג8 בבחינת

ידיעת>המציאות איננו בא, ולכ5 ג8 נקרא "סתימא דכל סתימי5". ולא שהנאצלי8

בלבד אינ8 יודעי8 מציאותו, אלא שג8 הוא בעצמו הרי נקרא "רישא דלא ידע ולא

אתיידע". דהיינו, מפני שאינו בחינת מהות ידוע וניכר כי הוא בבחינת "אי5"

.שנאהמוחלט, בבחינת עצמות המאציל

בחינה שלמעלה מ0 השכל, לגבי השכל, הואשנ

למעלה מער' השתלשלות. ובאמת אי אפשר

למצוא בחינה ומדרגה זו שלמעלה

מההשתלשלות בנפש>האד. להרחיב הביאור

בזה, וממילא ג. לבאר ההארה הבאה מש.

בסדר ההשתלשלות. אלא כעניי0 מאמר רז"ל

במסכת מגילה (ג' ע"א) "אע"ג דאיהו לא חזי

מזלי חזי", שמפחד ואינו יודע ממה מפחד.

לפי שמזלו רואה, והנה מהמזל לא בא הדבר

בגילוי מה הוא הפחד, לפי שהוא למעלה

מהשתלשלות, אלא באה ההארה בדילוג

הער'  והוא שיפחד [פתאו., ומי בלי לדעת

מאיפה הוא הפחד ומדוע] וכו'.

ואמנ. בבוא ההארה מבחינת רדל"א,שנא

לפעמי. על זה נאמר "מת0 בסתר יכפה א;",

כמו שכתוב באידרא דא; וחמה, שה.
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w v
ספירות 7 אורות וכלי!

. כידוע, שעול8>האצילות הואשנבבלי מ"הבספר יצירה: עשר ספירות כדאיתא 

המקור והכח לנפעלי8 9 כי עשר>הספירות דאצילות ה8 בלי>מה

). היינו, חכמה>דאצילות אינו מהות חכמה כלל, אלא רקבלי>מהות עדיי%(פירוש, 

 חכמה דעולמות>בי"ע (וכ5 חסד וכיוצ"ב).מקור להתהוותשהוא 

נראה בחוש כי כח השכל [ההיולי] הוא בלי גבול, כי הוא בחינה רוחנית. א8והנה, 

כ5 מפני מה יש בעל שכל גדול ובעל שכל קט5, אלא רק מחמת שהכלי מגביל

. וכפי ער; הכלי, כ; התפשטותשנגאת האור שיהיה התפשטות רק לפי ער; הכלי

מסתעפי. מכ"ד בתי דיני0 אתכפייא כו'. כי

סתר זה מבחינת רדל"א הוא, וזה מת0 בסתר

על דר' משל מצדקה שאי0 המקבל יודע ג.

מציאות הנות0 כלל.

כחבבחינת החכמה יש אור וכלי: שנב

,כלי [החכמה] היא הנקראת החכמה עצמה

ואילו בחינת האור והחיות השופע בו 3 מאור

.אור החכמהא"ס 3 נקרא 

והנה, החכמה עצמה 3 שהיא הכלי 3 נקרא

ודאי בחינת יש מאי0 (שנעשה דבר חדש, מה

שלא היה בכח המקור המוציאו. כי הוא

יתבר' ר. ונישא מגדר בחינת החכמה 3 עד

שג. היא נחשבת אצלו יתבר' בחינת עשיה

גשמיות. ולכ0 התהוות בחינת כח החכמה 3

הוא התחדשות ודבר חדש כמו חידוש עשיה

גופנית).

 נקרא ג.אור החכמהא', ג. בחינת התהוות 

כ0 בחינת יש מאי0. שכאמור לעיל, האור הוא

על דר' משל בחינת זיו השמש הנמש' מ0

השמש. וכבר נתבאר שבחינת המשכת הזיו

הוא ג. כ0 בחינת יש מאי0 (מהטע. שהיה

כלול במקורו).

וזאת הנחת הרב משה זצקולה"השנג

(המאמרי. תקס"ו): "אנת הוא חד ולא

בחושב0" שהתהוות החכמה מעצמותו יתבר'

אינו בגדר ההשתלשלות מצד שאי0 לה ער'

ויחס אליו כלל 3 שהחכמ"ה מאי"0 תמצא.

פירוש, שלגבי המאציל ב"ה א; החכמה

נקראת בחינת יש מהות דבר מ"ה, משא"כ

עצמות אור אי0 סו; פשוט בתכלית הפשיטות
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. שנדהאור

בלי מ"ה כלל. 

ולזאת, אור החכמה שמאי0 תמצא איננה

עולה בש. דבר מ"ה כלל להיות נקראת בש.

חכמה 3 מצד שהאור החכמה עצמו כשנמש'

מאור א"ס ב"ה הוא עדיי0 פשוט בתכלית

הפשיטות, בחינת עצ. פשוט היולי עד

רק בחינתשאינו עולה בש. כלל 3 כי א. הוא 

ההשפעה של אור א"ס שיוכל להיות נתהוה

ממנה הכל או חכמה או חסד או נצח כו' ואי9

לו עדיי9 שייכות אל כלי החכמה יותר משאר

הכלי% מצד שאינו בחינת מהות דבר מ"ה כלל

זולתי כח ההיולי עצ% פשוט שיוכל להצטייר

 ממנו מהות חכמה ומהות חסד כו'.

רק כיו0 שנכנס ומתלבש בתו' הכלי של

 למהות דברמשתנה מצד הכליהחכמה, אז 

ששיי. אליהמ"ה להיותו נקרא בש. חכמה 

 כו' (וכמ"ש במ"א כמשל המי.יותר מ9 השאר

שאי0 לה. גוו0 זולתי משתנה לפי גוו0 הכלי

כו' ע"ש).

וזהו והחכמ"ה מאי"0 תימצא, מבחי' אי"0

שהוא עצמות אור אי0 סו; הפשוט בלי מהות

דבר מ"ה כלל= שבהגעת אור החכמה לתו'

הכלי, אז נקרא ע"ש בש. חכמה כנ"ל. 

וזהו מ"ש בס"י עשר ספירות בלי מ"ה, פירוש

בלי מהות כלל, מצד שהאורות עצמ0 ה.

פשוטי. בלי מהות כלל, זולתי ע"י הכלי.

נעשו מהות ודבר מ"ה, להתחלק לעשר

ולהיות בגדר מספר. משא"כ בעוד0 בשרש.

נעלמי. בעצמות אור אי0 סו;, היו בלי מ"ה. 

כמשנת"ל שבכח הנעל. דעצמות אור אי0

סו; הוא לחדש חדשי. רבוא רבבות ספירות

שונות אי0 ק= כלל, א' ה. בלי מ"ה רק בכח

הנעל. הפשוט דהארת אור אי0 סו; ב"ה

שהוא הארה בעלמא הבטילה בו ית' ואינה

מהות דבר מ''ה שאז היה בגדר מספר כי א.

ה. בלי מ"ה בכח הנעל. הפשוט שלו ית'

כ. שמע ממורו ע"השהוא כל יכול כנ"ל. 

 שזהו פי' ע"ס בלי מ"ה.

רק הכת"ר 3 שהוא ממוצע בי0 המאציל

לנאצלי., שיש בו בחינת המאציל והנאצלי.,

שכלול משתיה0 3 לכ' נקרא מא"ה שנ"ה,

שמצד היותו שרש הנאצלי., הוא בגדר מספר

מא"ה שנ"ה שנעשה הספי' מהו' דבר מ"ה

להיות. בגדר מספר עשר ספי' וכאו"א כלולי'

מעשר כו'". עד כא0 לשונו.

ולכ' יש בעל שכל גדול, כי המוח 3 שהוא שנד

הכלי שלו 3 גדול, ויש לו התפשטות השכל

יותר, ובעל שכל קט0 3 שהמוח שהוא הכלי

שלו קט0 3 וההתפשטות השכל הוא ג. כ0 קט0

כפי ער' הכלי.
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נראה שמחכמה ולמטה הוא בדר; אור וכלי, שהכלי מגביל את האור שיהיהוהנה 

התפשטות האור רק כפי הכלי. ומשכ; האור הוא בבחינת השתנות המהות,

.שנהפירוש שהאור גופא כשהוא בכלי אז הוא אינו ממהותו שהיה בתחילה בלא כלי

כמו שאנו רואי. בחינת השכל,שנה

שמתחילה היה משיג בחינת אלוקות, שהרי

היה נהנה מזיו השכינה תחת כסא הכבוד,

ועכשיו שהוא בעל מוח להיות כלי השגתו,

הוא משיג שכל גשמי.
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w v
עשר9ספירות 7 חלוקה בכללות

[יוקד8 בקיצור>נמר=, שבעל תוספות יו8>טוב כתב לסכ8 בספרו ה5 שיטות המקובלי8 וה5 שיטת

החוקרי8 בצור; הספירות ותכלית5. ואול8 על פי תורת>החסידות מבואר שכל הביאורי8 הולכי8

 ג8 בנפש האד8התלבשות>אלוקותאל מקו8 אחד ותכלית8 9 בכללות 9 הוא בכדי שתהיה בחינת 

 ובכוחותיו, ולא רק שיהיה מקיימו ומחייהו בכ; ששורה ומקי: עליו מבחו= בלבד. ומחמתהיהודי

שחפ= באד8 9 כפי שהוא כעת 9 פעל הספירות באופ5 כזה וקראו8 המקובלי8 ג' סוגי אד8].

נחלקי8 9 בדר; כללות 9 לשתי מדרגות: שלוש>ראשונותעשר הספירות 

],"כפולות"] ושבע>תחתונות [הנקראות "אימות"[הנקראות 

כפי דאיתא בספר התניא פ"ג.

ה8 מיוחדי8 באור א"ס 9 שלמעלה מגדר המשכת חיותשלוש הראשונות 

בעולמות 9 שהוא לבדו ואי5 זולתו. ולכ5 נקראי8 "קודש",

שה8 מובדלי8 מ5 העולמות. והג8 שכל השלוש נקראות "קודש", א; בקדושה יש

מדרגות, ועיקר הקודש היא ספירת החכמה, ד"קודש מילה בגרמיה" (שג8 הכלי

דחכמה בטלה בתכלית ולכ5 קרובה למעלת האור).

ה8 שייכי8 לעולמות, שמה8 הוא המשכת החיות בעולמות.שבע התחתונות 

כמו שכתוב: "עול8 חסד יבנה", "זכור רחמ; וחסדי;, כי

מעול8 המה", וג8 נקראי8 "ששת ימי החול", כמו שכתוב: "כי ששת ימי8 עשה ה'".

וכל הדברי8 שלמטה, ה8 דוגמא למעלה.

נאמר "אית חסד ואית חסד". אית חסד דאיקרי "חסד עול8" 9 והואובמידות 

. ועל כ5 הוא חסד מוגבלשנאצלה מ% המאצילחסד דאצילות 9 דהיינו, 
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בכלי, שהכלי מגביל את החסד שיהיה בבחינת גבול להשפעתו (על דר; "האומר

לי8, עד פה תבוא") וג8 יש לו בחינת מנגד 9 מידת הדי5. כמו ג8 כשנמש; על האד8

שפע מידת החסד למעלה, יוכל להיות שיגרו8 החטא ואז יעכב מידת הדי5 שיופסק

שפע החסד.

דאיקרי "חסד רב" ו"גדול חסד" 9 והוא חסד שלמעלה מהשתלשלות 9ואית חסד 

חסד שבמאציל, שאי5 שו8 הגבלת הכלי8 ואי5 ש8 שו8 מונע ומעכב,

כי "לית שמאלא בהאי עתיקא", ומש8 הוא ריבוי החסד ואי5 לו הפסק. 

כ5 חכמה הוא מלביש ו"רב חסד" זה. ועל ידי זה נעשה התחברות בחינת רב[ועל 

חסד ע8 חסד עול8. ועל ידי זה נמש; ריבוי ברכה בעול8 והוא מקור החסד

בעול8 האצילות. כמו שכתוב: "ושמ5 ימינו יקרא". ועל דר; מה שכתוב ביעקב

כשביר; את אפרי8 ומנשה, "שיכל", ותרג8 אונקלס "אחכמינו5 לידוהי" 9 וכ5 פירוש

הבחיי, שיכל לשו5 שכל 9 שהמשי; מבחינת שכל העליו5, היינו מחכמה עילאה

בהידי8, ועל ידי זה היה ביכולתו לבר; אות8. וכ5 כתיב באהר5 "וישא אהר5 את ידיו

אל הע8 9 ויברכ8", וכמו שכתוב "שאו ידיכ8 קדש וברכו את הוי"ה", פירוש הוי"ה,

הוא אור אי5 סו: המלובש במדות דאצילות, ועל ידי שמעלי8 הידי8 לבחינת קדש,

נמש; מבחינת קדש ברכה בהוי"ה, ועל ידי זה נמש; ברכה למטה, כמו שכתוב

יברכ; הוי"ה כו'].

נמשל למי8 ואילו גבורה לאש. שההפרש בי5 אש למי8 הוא, שאש הואוחסד 

בבחינת העלאה מלמטה למעלה, כי טבע האש לעלות. ומי8 ה8 בבחינת

המשכה מלמעלה למטה, דמי8 יורדי8 מגבוה לנמו;, ובמקו8 הנמו; ביותר,

מתאספי8 ומתקבצי8 המי8 ביותר. כ5 עני5 החסד, הוא ירידת והמשכת התפשטות

החיות מלמעלה למטה, מעול8 ועד עול8, עד למטה מטה, כמו שכתוב "וחסד ה'
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מעול8 ועד עול8". [ועל כ5, בהתא8 לדר; הציור השני, אלו שני קווי8 נפרדי8, רק

שאעפ"כ יכולי8 וצריכי8 להתכלל].

כתיב "יהי רקיע בתו; המי8 ויהי מבדיל בי5 מי8 למי8", שיש מי8 תחתוני8הנה 

ומי8 עליוני8, ורקיע המבדיל ביניה8. והנה, ההבדלות שבקדושה, אינ8 על

דר; הבדלות שבי5 טהרה לטומאה, או בי5 קדש לחול 9 שה8 הבדלות גמורות 9 אבל

. כמו עלמחברי0, רק אדרבה, ה8 ההבדלות שבקדושה, אינ0 הבדלות גמורות

דר; משל, והבדילה לכ8 הפרוכת בי5 הקדש ובי5 קדש הקדשי8, הרי הג8 שהיה

פרוכת המבדיל, מכל מקו8 אהר5 נכנס לקדש הקדשי8, והיה ממשי; המשכה מקדש

הקדשי8 לקדש, והיה העלאת הקדש לקדש הקדשי8, רק עני5 הפרסא היה,

שבלעדה לא היה יכולי8 לקבל הגילוי דעצ8 קדש הקדשי8.

אמר במדרש: "מי8 תחתוני8 בוכי5, אנ5 בעינ5 למהוי קד8 מלכא". ובאד8,והנה 

הוא מה שנעשה בו תשוקה לצאת מהרע, מכל התאוות רעות. ומכל בחינת

יש ולגרמיה, ורוצה להיות קרוב ודבוק לאלקות, כמו שכתוב "לאהבה את ה' ולדבקה

, כי תשוקת המקבל אל המשפיע, א; הוא"מיי% נוקבי%"בו". ועל פי קבלה, נקראת 

רק תשוקה ורצו5, שרוצה לצאת מכל הרהורי5 בישי5 ומכל המדות רעות, ומ5 מחשבה

דיבור ומעשה של איסור. ועוקר רצונו מה8, ורוצה להיות דבוק לאלקות, א; עדיי5

אינו קרוב ודבוק לאלקות, והוא כמו המי8 תחתוני8 שבוכי5, "אנ5 בעינ5 למהוי קד8

מלכא", רק בעינ5 כו', אבל עדיי5 אינ8 קד8 מלכא.

נמש; המי8 עליוני8. כי בקדושה, ההבדלה אינה הבדלה גמורה, לכ5,ואחר כ. 

על ידי שמי8 תחתוני8 בוכי5 כו', על יד זה נמש; מי8 עליוני8, שנקראת

, שה8 בבחינת המשכה מלמעלה למטה, היינו שנמש;"מיי% דכורי%"על פי קבלה, 

על האד8 המשכה מאלקות ממש, שיהיה בבחינת ביטול ומ"ה ואי"5 9 שלא מרגיש
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את עצמו ולא שו8 דבר, רק אי; שהוא לבדו הוא, אי5 עוד מלבדו, ואי5 זולתו. וכמו

שכתוב, "א8 ישי8 אליו לבו רוחו ונשמתו אליו יאסו:".

הוא תשוקת המקבל אל המשפיע. וכמו שכתוב "ואל איש;ועני% נוקבא, 

תשוקתי;". והנה, כל אהבות שבישראל, שיש כמה מדרגיות

באהבה, וה8 כול8 העלאה לאלקות, והנה האהבה היא מהנשמה, שהיא נברא ובעל

גבול, וג8 היא מלובשת בגו: גשמיות, שהוא נמו; ביותר.

בספר תיקוני>הזוהר מחלק גופא המידות 9 בדר; כללות 9 לשתי מדרגות:והנה 

  היאוהשני 3 שש המידות שמספירת>החסד ועד לספירת>היסוד, האחד 3

ספירת>המלכות. כמאמר אליהו: "יסוד סיומא דגופא" 9 דהיינו, שספירת>היסוד

שייכת לאור א"ס, ואול8 מש8 ואיל; הוא סיומא גופא, ועל כ5 ספירת>מלכות,

כביכול, איננה 9 נכללת באור א"ס כיתר המידות. כלומר, מידת>המלכות אינה מהות

עצמית, אלא מהות לזולת.

 9 דהיינו,לצור. הדבר עצמומבואר בתורת>החסידות שספירות>המוחי5 ה8 ואכ% 

שאי5 ש8 תפיסת מקו8 למציאות של זולת. ועל כ5, למשל, אד8 שהוא בעל

מוח גדול הוא מנושא ומכונס בתו; עצמו, ואי5 לו כל כ; תענוג ויכולת טובה

להתרועע בחברת זולת, אלא להיות עסוק בהשכלות רמות לעצמו דייקא.

 9 דהיינו, שיש לדברלצור. הזולתספירת>המלכות כל עניינה ומהותה היא ואילו 

תפיסת מקו8 למציאות של זולת. ועל כ5 הוא נקרא "לבושי>הנפש", שאינו

מחובר לנפש ככוחותיה, אלא הוא כביכול בחינת דבר נבדל ונפרד. ולכאורה אד8

, רק שאי5 לו קשר למציאות שלאד0>השל0ללא מידת>המלכות הוא עדיי5 בבחינת 

זולת (ואי5 בזה חיסרו5 בעצמותו, אלא רק בכח ההתפשטותו החוצה לזולת).
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עניי5 של מידות הוא ג8 עניי5 למציאות של זולת 9 בחינת אהבה ויראה וכו' 9והנה, 

א; עדיי5 הוא לצור; עצמו דייקא, אלא רק שיש במדרגה זו כבר איזה

 למציאות של זולת. דהיינו, שיש ש8 ג8 כבר מציאות ע8 מי להתחסד"שייכות"

.שנווכו', א; הוא עדיי5 תנועה בתו; הנפש לצור; עצמה דייקא ("יש מי שאוהב" וכו')

. ואילו ספירת"דוכרא"נקרא עול8>האצילות 9 עול8 הספירות 9 בכללות, ועל כ% 

. וגופא ספירות המלכות נחלקת לב' חלקי8:שנז"נוקבא"המלכות נקראת 9 

וידוע המשל בזה לתלמיד>חכ. אשר עסוקשנו

בסוגיא עמוקה בחוש0>משפט שעוסק

בסוגיא ממונית עמוקה 3 שיכול לחתו' הדי0

לאחר עיו0 שכלי חד וקר (בקרירות גדול).

א' א. הוא עוסק באותה סוגיא בדי0>תורה

בי0 בני>אד. 3 ולא בלימוד לעצמו גרידא 3

על סכומי דמי. רבי., ושומע טענות

הצדדי. ונושאי. אליו את עיניה. להכריע

את הדי0 3 הריהו כבר בהתרגשות המידות

להטות כלפי חסד או די0 וכו', מחמת שיש

תפיסת מקו. למציאות של זולת בעולמו.

מידת המלכות היא הכוח התחתו0 שבכוחותשנז

הנפש, שכ0 עליונותו של הכח נמדדת במידת

שייכותו למהותו העצמית של האד.. וככל

שהכח קשור ומאוחד יותר למהותו העצמית

והפנימית של האד., כ' ג. דרגת הנפש

המתגלת בו נעלית יותר. כ', כוחות הנפש

המתארי. את תכונותיו של האד. עצמו

(כגו0: חכמה וחסד), נעלי. הרבה יותר מכח

המלכות, שכל עניינה למלו' על הע. שמחו=

לאד.. כאשר מתארי. את האד. כאיש של

. מה שאי0 כ0עצמו"חסד", מתארי. את האד. 

כאשר מתארי. את האד. כ"מל'", כל עניינו

שהוא תלוי בדבר חיצוני ומרוחק לו ("אי0

מל' בלא ע.") ובשררה על זולתו (שהזולת

יקבלו עליו ברצו0 או עד שיאמר רוצה אני).

כלומר, היא לא חלק מהגדרתו העצמית

הפנימית. מכיוו0 שכל מלכותו של המל'

עניינה שהוא מל' על הע., הרי בהכרח לומר

שלגבי עניי0 המלוכה שלו יש לע. ער'

ותפיסת מקו.. יתרה מזו, הער' ותפיסת

המקו. של הע. לגבי המל' הוא משמעותי

עד כדי כ', שגודל הע. וגודל ביטולו אליו

קובע את גודל המלוכה שלו: מבחינת הכמות

3 מל' בעל נתיני. רבי. נחשב למל' גדול

יותר מאשר מל' בעל נתיני. מועטי.,

הנחשב למל' זוטא. וככל שיתווס; בכמות

הע., כ' יתווס; בגודל ועוצמת המלוכה של

המל'; מבחינת האיכות 3 ככל שאנשי

המדינה ה. אנשי. נעלי. יותר, חכמי. יותר
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חיצוניות>המלכות 9 השייכת עדיי5 לאור>א"ס, ופנימיות>המלכות ("מלכות.")
) 9 השייכת לירד ולהחיות עולמות>בי"ע. נמצא, א8 כ5,"מלכות>כל>עולמי0"(

הספירות>העליונות מגלות את האלוקות שלמעלה משייכות לעול8, ומציד5 אי5 שו8

מקו8 להתהוות הבריאה; מה שאי5 כ5 עניינה של ספירת>המלכות שהקב"ה ברא

 בכדי להיות שיי; אל הזולת להנהיגו. שנחזולת (על ידי צמצו8 עצמי, כביכול)

וכו', וא; על פי כ0 ה. בטלי. למל' לגמרי,

על ידי זה המלוכה שלו גדולה יותר. משכ',

זה עצמו מורה שלע. יש ער' ויחס אליו.

מל' אמיתי הוא אד. שמצד אישיותושנח

העצמית הוא מרומ. מכל הע. יחד

באי30ערו', ולכ0 כל הע. רוצי. להמלי'

אותו עליה. וצריכי. להתבטל בפניו כדי

להוריד המל' מרוממותו העצמית ולעורר

אצלו הרצו0 שיתרצה לקבל להיות מל'

עליה. (וכידוע, מל' שלא סירב שלוש

פעמי. וכו'). 

והנה, על שאול 3 המל' הראשו0 שבישראל 3

נאמר: "משכמו ומעלה, גבוה מכל הע."

(שמואל א' ט', ב'). וכמבואר בתורת

החסידות שדרגת ה"שכ." של שאול היתה

גבוהה ועליונה יותר מאשר "ראשו" של כל

הע. (ג. ממובחריו). ובכל זאת, נקודה

עליונה זו שבמל' לגבי כל הע. 3 מה שהוא

מרומ. ומתנשא עליה. באי0>ערו' 3 הרי

 שבו. היותהנקודה התחתונה ביותרזוהי רק 

שכל גדר המלוכה הוא לא עניי0 ששיי'

לעצמו, אלא כל עניינו רק לזולתו. א. כ0, ג.

מה שהוא מרומ. מהזולת, זו הדרגה

המצומצמת ביותר שבו. 

וכ' ג. בנמשל: אע"פ שבריאת העולמות

נתפסת כפלא עצו. שאינו בחיק הנבראי.,

ורק בכוחו יתבר' לברוא "יש מאי0", הרי כל

המעלה הזאת היא רק לגבינו, אבל לגביו

יתבר' הוא צמצו. עצו., ומדרגה הנמוכה

ביותר (שההתייחסות לזולת, הרי זה צמצו.

עצו. לגבי מהותו העצמית). לכ0 מבואר,

שההתהוות של ספירת המלכות היא על ידי

צמצו. עצו. (המאמרי. עטר"ת עמ' ס"ב;

ומבואר בספרי קבלה שבניי0 המלכות הוא

ע"י הגבורות וצמצומי.), ואילו התהוות0 של

שאר הספירות אינה קשורה בצמצו. גדול כל

כ'.
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הללו שייכות, בדר; כלל, לשני השמות: ש8>הוי' וש8>אדנ"י.שתי הבחינות 

ש8>אדנ"י הוא ש8 שמורה על מידת>מלכותו יתבר;, שהקב"ה

הוא ה"אדו5" וה"מל;" שמול; ושולט על העולמות, אול8 אי5 זה ש8 המתאר את

עצמותו ומהותו. לגבי הדרגה באלוקות כמו שנצטמצמה, כביכול, בש8 אדנ"י, להיות

אדו5 ומל; על העולמות, בהכרח שיש לעולמות תפיסת מקו8 כלשהי. מבחינת

הצמצו8 להיות נקרא בש8 אדנ"י, זה גופא מוכיח שיש לעולמות "ער;" לגבי דרגה

זו. לשו5 אחר, הביטול של הנבראי8 לש8 אדנ"י הוא רק שאינ8 מציאות לעצמ8

("הבורא הוא המציאות היחידי ואי5 שו8 מציאות זולתו"), אבל בכל זאת יש לה8

). ואילו ש8>הוי' שיי; בדר; כלל לספירות שלמעלה"יחודא>תתאה"ער; (ונקרא 

ממידת המלכות, שיו"ד הוא חכמה, ה' 9 בינה, ו' 9 ז"א, וה' 9 פנימיות המלכות.

מוב5 מה שכתוב בספרי8 (מורה נבוכי8 ח"א פרק ס"א, כס: משנהולפיכ. 

הלכות עכו"8 פ"ה ה"ז, פרד"ס רימוני8 שי"ט, עיקרי8 מ"ב פכ"ח) שש8

, היינו הש8 של הקב"ה כמו שהוא לעצמו, טר8 שכביכול"ש0>העצ0"הוי' הוא 

צמצ8 את עצמו להיות שיי; לעולמות [ביטול8 של הנבראי8 לגבי ש8 הוי' הוא לא

רק שה8 אינ8 מציאות, אלא שג8 אי5 לה8 שו8 ער; ("לא רק שהוא יתבר;

המציאות היחידה, אלא שאי5 שו8 ער; ושו8 חשיבות לשו8 דבר זולתו") 9 בחינת

)."יחודא>עילאה""כולא קמיה כלא חשיב" (ונקרא 
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w v
עולמות בי"ע 7 חומר וצורה, צל! ודמות

עול8 האצילות נאמר בזוהר: "איהו וחיהוי איהו וגרמוהי חד" כו', דאצילות הואעל 

אלוקות ממש. והג8 שהתהוות עולמות בי"ע הוא מאלוקות דאצילות, מכל

.שנטמקו8 ה8 באי5>ערו; ממש לאצילות, שה8 נבראי8 בעלי גבול בבחינת יש ממש

עולמות בי"ע בלשו5 הפילוסופי8 הוא על דר; חומר וצורה (ותיקו5), ואילווהנה 

, ואילו בלשו5 תורת החסידותשסבלשו5 המקובלי8 הוא על דר; צל8 ודמות

.שסאהוא על דר; אותיות המחשבה ואותיות הדיבור

בנפש 3 אצילות הוא על דר' כוחותשנט

המתפשטי. מעצ. הנפש (מוחי0 ומידות),

ואילו בי"ע ה. על דר' לבושי. לכוחות

(מחשבה, דיבור ומעשה  3 שמקור0 הוא רק

מסו; מדרגת המלכות). ומרחק בי"ע הוא

שלא בער' לאצילות, עד שבספר התניא

קורא להכוחות ביחס ללבושי. בש. עצ.

הנפש, הג. שזה אינו ממש כי ה. רק כוחות

(בכדי להדגיש את השלא בער'). וכ0 על זה

הדר' ג. בספירות העולמות, דהיינו הג.

דעשר ספירות דבי"ע נמשכי. מעשר

ספירות דאצילות 3 ה. אינ. כמהות. כלל

וכלל, וה. שלא בער' ממש.

ואמנ. כש. שיש עשר ספירות באצילות,

כמו כ0 יש עשר ספירות בבי"ע. והג. דעשר

ספירות דבי"ע ה. נמשכי. מעשר ספירות

דאצילות, מכל מקו. אינ. דומי. לה. ואינ.

כמהות. כלל וכלל.

[בעבודה 3 עול. האצילות נקרא עול.

התיקו0, מכיוו0 שג. הקב"ה תיק0 חלק

מהניצוצות דשבירת הכלי., וזה נקרא עול.

האצילות. ואילו עולמות בי"ע 3 שהינ.

עולמות נפרדי. 3 נותרו לא מתוקני. בכדי

שע. ישראל (נשמות בגופי. נפרדי.) יתק0

אות. על ידי עבודת. (בבחינת "עבודה

לצור' גבוה") עד שידמו לעול. האצילות

ממש.

וכ0 על זה בדר' איתא בהקדמת תיקונישס

הזוהר, דהעשר ספירות דאצילות כדיוקנא

דמלכא ממש, ואילו עשר ספירות דבריאה

ה. בבחינת דיוקנא דמלכא בחותמא, ואילו

עשר ספירות דיצירה ה0 כדיוקנא דחותמא

בשעה כו'.

בחינת יש מאי0 הוא בחינת התחדשותשסא

ממש, דבר שלא היה מתחילה (א; לא

במקורו), ואילו בחינת יש מיש אי0 בו בחינת
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בבחינת הצורה עצמה גופא, יש בזה הפרש כהפרש שבי5 צל8 לדמות. ויוב5ואול0 

זה על דר; דוגמא מצורת חקיקת אותיות החות8 (שהיא צורה עצמית

.שסבשבדבר, "צורה שבעצמיות") ואותיות השעווה (צורה נבדלת ונפרדת מ5 הדבר)

התחדשות מהות 3 אלא רק בחינת גילוי

ההעל. בלבד 3 שהוא כבר כמו צורה לחומר.

וידוע בחסידות דג' עולמות בי"ע ה0 על דר'

לבושי הנפש: מחשבה, דיבור ומעשה. ויוב0

ביתר פירוט על ידי אותיות המחשבה

ואותיות הדיבור.

עול. הבריאה הוא יש מאי0 דווקא, כנודע

מפירוש הרמב"0 על תיבת "ברא". ובחסידות

באמת מבואר דספירות דבריאה הוא בנפש

על דר' אותיות המחשבה הבא מ0 השכל

ההיולי בבחינת יש מאי0. 

שבשכל עצמו אי0 בו עדיי0 בחינת אותיות

כלל. וכאשר בא אור השכל לידי בחינת

מחשבה 3 בצירופי אותיות שבמחשבה 3 הרי

זה בחינת התהוות דבר חדש לגמרי שלא היה

מתחילה (התחדשות יש מאי0 מ0 השכל).

ואילו ספירות דיצירה בחסידות הוא על דר'

אותיות הדיבור. מכיוו0 שאותיות הדיבור

כבר באי. מאותיות המחשבה 3 הוא על דר'

יצירה יש מיש. שאי0 הוא בחינת התחדשות

מהות דבר שלא היה מתחילה (שכבר היו

האותיות האלו בהעל. במחשבה, באותיותיה

3 בחינת יש ודבר מה 3 רק שכעת נתגלו מ0

ההעל. ויצאו בדיבור (שהרי אותיות הדיבור

ה0 ה0 אותיות המחשבה ממש, בכל פרט רק

שבאו בצירופי. כאלה כדי שיתגלו לזולת).

ולפי זה, משל אותיות המחשבה ע. אותיות

הדיבור הוא כעי0 חומר וצורה אצל החוקרי..

שהדיבור הוא כבר בחינת צורה לחומר

המחשבה. מכיוו0 שהצורה אשר מציירי.

בחומר, אי0 בה בחינת התחדשות מהות דבר,

כי בחינת גילוי ההעל. בלבד מה שהיה בכח

בחומר (רק שנתגלה בציור וצורה כזה). כ'

עול. היצירה הוא כמו ציור אשר מציירי.

בהעל. חומר עול. הבריאה, שכבר אי0 בה

בחינת התחדשות המהות, כי א. בחינת גילוי

ההעל. בלבד. משכ' נקרא עול. הדיבור

לגבי עול. המחשבה בש. יצירה.

דהנה כידוע אותיות החקוקי. בחות.,שסב

ה0 ג. צורת ותמונת האותיות שנחקקי.

בשעווה כשחותמי0 בה באות0 סדר הצירופי.

ממש, לא יוסי; ולא יגרע. מכל מקו. יש

הפרש גדול ביניה., במה שאותיות שבחות.

ה0 במהות חומר החות. עצמו, ונחשבי.

מעצמות גו; החות. ממש (ואע"פ שהאותיות

נקרא ציור שבחות., מכל מקו. הרי זה

בחינת צורה עצמית. דהיינו, שהעצ.

 (כמו צל. אד.,"צל%"מצוייר) 3 והוא הנקרא 
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שצורתו צורה עצמית היא, אע"פ שג. היא

אינה אלא ציור בגו; החומר, שנחקקו

בעצמות החומר, הרי הציור הזה בעצ. הוא

וכעצ. יחשב. שהציור בעצמות כעצמות

ממש יחשב, בלי יפרד למהות בפני עצמו

כלל).

אבל אותיות שבשעווה, שנחקקי. מאותיות

שבחות., הרי זה צורה שנחקקה מ0 הצורה 3

. שאינו בחינת צורה"דמות"והוא הנקרא 

עצמית, אלא הוא צורה נבדלת, בדבר נבדל

ונפרד לגמרי מ0 העצ.. כמו השעווה, שהוא

דבר נבדל ונפרד לגמרי מ0 החות., רק שצורת

החות. נחקקה בשעווה זו וקיבלה ג. כ0 צורת

החות. בדומה לה ממש. (ועל כ0 הוא נקרא

דמות ולא צל., כמו הלוח שנחקק בו צורת

אד. שנקרא דמות. כלומר, דמות של צורת

האד., שנחקק בדומה לצורתו ממש, אבל אי0

זה צורתו העצמית ממש, אלא היא צורה

שנצטיירה מ0 הצורה).

וכמו כ0 מ0 אותיות שבשעווה, כשנחקק בדבר

אחר זולתו, נקרא "דמות לדמות". וכ' כמה

פעמי..

ונמצא שעיקר ההפרש בי0 צל. לדמות, הוא

שהצל. הנקרא צורה שבעצמיות, היא הצורה

הראשונה שלא קד. אליה צורה כלל, אלא

היה חומר פשוט והיולי. וא. כ0 ציור צורה זו

שבעצ. החומר, אע"פ שנעשית בעצ.

החומר ואי0 כל חדש בו בחידוש מהות אחר,

מכל מקו. מהות ציור זה נתחדש, כי לא היה

תחילה. רק שחידושו בא מעצ. החומר

ההיולי, וזהו הנקרא יש מאי0.

[ובלשו0 הזוהר נקרא הדמות בש. "גליפא",

כמו "אתוו0 אתגליפו" וכהאי גוונא. דהיינו,

שבחינת האותיות שנחקקו בעצמות הנקרא

צורה עצמית, בחינת צל., אזי כאשר נחקקו

עוד בדבר נבדל נקרא גליפה, והיינו אתוו0

אתגליפו, והוא בחינת דמות (כמו הציור

דאותיות דחות. בשעווה כנ"ל)].

התהוות אותיותוזהו המשל להבי0 עניי0 

, שחקיקה זו שנחקקי.המחשבה מ9 השכל

אותיות מחשבה מ0 'השכל ההיולי' 3 שהיו

תחילה בלי ציור אותיות כלל 3 הרי זה ממש

כמו חקיקת אותיות שבחות. או כמו צל.

אד. 3 שנקרא צורה עצמית, צורה הראשונה

יש מאי9שלא קד. אליה צורה 3 והוא בחינת 

ההיולי של אור השכל.

מה שאי0 כ0 אותיות הדיבור לגבי אותיות

המחשבה, הרי זה כמו הציור דאותיות

החות. בשעווה, שה0 ב' דברי. נבדלי.,

ונקרא דמות 3 שאינו צורה העצמית

הראשונה, אלא בחינת צורה שנצטיירה מ0

הצורה.

כ' ג. המחשבה והדיבור ה0 ב' דברי.

נבדלי., שהרי מהות המחשבה ומהות
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הג8 דעניי5 בריאה הוא התהוות [חומר הדבר] יש מאי5, אעפ"כ אי5 הבריאהוהנה 

, מכיוו5 שעדיי5 עוד מאיר בו בחינת האי5 [ולכ5שסגעדיי5 בבחינת יש ממש

.שסדנקרא ג8 בלשו5 הפילוסופי8 "חומר היולי"]

מה שהתהוות היש הוא באופ5 כזה דווקא, הוא לפי שבתחילת וראשיתוהטע0 

התהוות היש, הרי הוא קרוב עדיי5 אל האי5 האלוקי ומאיר בו בחינת האי5

הדיבור אינו מהות אחד, אלא ב' מהויות

נבדלי., ורק שנחקקי. מ0 מהות אותיות

המחשבה במהות אותיות הדיבור (כמו

שנחקקי. אותיות החות. במהות השעווה

הנבדל, שנקרא דמות וצורה לצורה, שכבר

קד. לה צורה שבחות., כ' אותיות המחשבה

נחקקי. באותיות הדיבור לדבר מה שחושב

במחשבה 3 וזהו הנקרא יש מיש, שאי0

התחדשות ג. בציור, כי כבר קד. לה צורת

אותיות שבמחשבה ומש. נצטייר ציור

אותיות הדיבור כמות הדמות שבלוח).

ובלשו0 תורת החסידות "יש מאי0, א'שסג

לכלל יש עדיי0 לא בא".

כל יש אשר מתהווה מאי0 אינו נעשהשסד

בבחינת מציאות יש ממש בתחילת התהוותו.

אלא כמאמר הרמב"0 על ביאור התורה,

תחילת התהוותו היא מאי0 ואפס המוחלט,

ולכ0 הוא בבחינת חומר פשוט עדיי0 (שאינו

מוגבל באיזה ציור עדיי0, ונקרא בלשו0 יוו0

כידוע)."היולי", 

שכ0;, כל מציאות יש, בהכרח שהוא מוגבל

ומצוייר באזיה פרט בעל קצוות (שאי אפשר

להיות מציאות איזה דבר בלי קצוות 3 והצוות

המה הגבלתו ובה. הוא נתפס 3 וכמו היש

הגשמי וכיוצא). כמו כ0 הוא בכל מציאות דבר

מה, בהכרח שהוא מצוייר באיזה ציור מוגבל,

ואילו החומר הפשוט שאינו מצוייר בשו.

דבר הוא מפני שאינו עדיי0 בבחינת מציאות

יש.

ואעפ"כ נקרא חומר ההיולי בבחינת יש,

מכיוו0 שסו; סו; אינו בבחינת אי0 והאפס

המוחלט. כי בי0 אי0 ליש 3 אי0 דבר ממוצע,

כי א. אי0 או יש. וכשנתהווה דבר שאינו

בבחינת אי0 הרי הוא בבחינת יש. אבל מכל

מקו. אינו יש ממש עדיי0, ונקרא בלשו0

."אפשרי המציאות"החוקרי. בחינת 

[דבחינת אי0 לא שיי' בו ג. "אפשרות

המציאות", דבחינת האי0 הוא אפיסת

המציאות והיעדרו, וכא0 נעשה דבר שהוא

בבחינת אפשרי המציאות, אבל אינו בבחינת

מציאות [יש] עדיי0].
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. ולכ5 אי אפשר שיהיה בבחינת מציאותשסה(היינו, בחינת ידיעת המציאות בלבד כו')

יש ממש, כי א8 כאשר ירד ממדרגה למדרגה 9 והיינו שמתעל8 האור ואינו מאיר בו

בגילוי 9 עד בחינת עשיה. שהאור אי5 סו: מוסתר לגמרי (אז דווקא נעשה בבחינת

.שסויש ממש)

 המתהווה 9ביטול הישהטע8 לבריאת עולמות בי"ע הוא בכדי שיהיה ועיקר 

.שסח. ועוד טע8, הוא מצד אור ואי5 האלוקי המהווה היששסזבנקל

והמשל בזה כמו אותיות החקוקי. עלשסה

אב0 הח0. הנה מצד בהירות האב0 הטוב אי0

האותיות ניכרי., ורק כשמתרחקי. מ0 האב0

טוב אז ניכרי. האותיות. וכ0 במחשבה אי0

האותיות ניכרי., כי א. השכל בלי עיכוב

גדול של צירופי האותיות. מפני שמאיר ש.

עדיי0 אור השכל מאד, אז דווקא האותיות

עדיי0 בבחינת דקות ורוחניות. ורק בדיבור 3

כשמצטמצ. אור השכל מאד 3 אז האותיות

ניכרי.. וכ0 האותיות של אב0 הח0 ניכרי.

כשחותמי. על השעווה, ואז לא ניכר האב0

הטוב. וכמו כ0 ראשית התהוות היש, לפי

שהוא קרוב אל האי0, מאיר ש. עדיי0 גילוי

בחינת האי0 האלוקי. ולכ0 אינו בבחינת יש

ממש עדיי0.

ומעתה יוב0 דחומר הוא בחינת עצ. הדברשסו

הנעשה ונתחדש מאי0, הוא בחינת עצמו

ומהותו של הדבר, אבל אינו עדיי0 בבחינת

מציאות ממש ובבחינת ציור מוגבל (כמו

החומר הפשוט מהד' יסודות הנקרא היולי,

שאי0 בו שו. ציור יסודות כלל, כי א. מה

שנושא את כול. בהעל. 3 לא בבחינת מהות

מציאות מהות איזה דבר, כי א. מה שנתהווה

דבר 3 שיש אפשרות לזה שיהיו יסודות, אבל

אינ. עדיי0 במציאות ממש. והיצירה הוא

בחינת הצורה, היינו שנצטייר החומר באיזה

 3 אבלעניי9 היישותציור 3 והוא שנתגלה בו 

 עדיי0. ואחר כ' נעשהציור כלליהוא בבחינת 

בבחינת מציאות פרטי, להיות בבחינת יש

ממש, כפי שהוא עתה. והוא עניי0 התיקו0 3

דהיינו, שבא לידי גמר מלאכתו זהו תיקונו

(כמו ועשתה את ציפורניה, מתרג. אונקולוס

"ותתקי0", שתיקו0 הוא עניי0 עשיה, היינו מה

שהיסודות נעשו כל אחד במציאות דבר ממש

בחינת יש כפי שהוא עתה).

פנימיות חפצו יתבר' בבריאת העולמות הואשסז

, אלאלא שישאר ביישותו כמו שנתהווה ח"ו

. ולכ0 עיקררק אחר כ. שיהיה בטל במציאות

הטע. לג' בחינות בי"ע, הוא בכדי שיהיה

ביטול היש התהווה בנקל.

290



אבני שוה!

מושגי  יסוד  בתורת  החסידות

מחמת שא. היה מתהווה היש 3 בתחילת

ההתהוות 3 כמו שהוא עתה (במציאות היש

ממש, בעצ.), היה התגברות היש בתוק;

גדול ולא היה בו אופ0 הביטול כלל. אבל

דווקא כשנתהווה באופ0 כזה 3 דהיינו,

שבראשית ובתחילת התהוותו של היש היה

רק "אפשרי המציאות" (שהוא עניי0 ההיעדר

והביטול במציאות קוד.) 3 על ידי זה נמצא

.באופ9 כלליבו החלישות, והכשר הביטול 

לכ0 ג. לאחר שנעשה מציאות ממש, מכל

מקו. יוכל להיות לו בנקל ביטול היש 3 שהוא

תכלית הכוונה ד"נתאווה" וכו'. וכ0 בנפש 3

בכדי שיהיה ביטול היש, שיהיה כלי לקבל

הביטול, הוא דווקא מצד שנברא באופ0

ד"אתה בראת, את יצרת" וכו'.

כלומר, א. היה מתהווה היש בראשיתשסח

הצמצו%כפי שהוא עתה, היה מוכרח להיות 

שלא בסדר והדרגה (ולא כמו שהוא עתה

בסדר המדרגות 3 דהיינו, שבהתחלה הוא

ההתלבשות באפשרי המציאות, ואחר כ'

בהתגלות עד שנתלבש במהות יש ממש).

והנה א. היה ההתהוות בתחילה כמו שהוא

.היה צמצו% באור ביותר, שלא בהדרגהעתה, 

ולכ0 היה הבריאה באופ0 כזה, בכדי שיהיו

כלי. 3 שהוא בבחינת ריחוק וג. בבחינת

קירוב (שכל פעולה הוא על ידי התגלות

הפועל דווקא, בבחינת כח הפועל בנפעל).

והעניי0 הוא דמה שהוא בבחינת ריחוק 3

היינו, שאי0 מהותו נודע בנבראי. 3 ואילו

הקירוב הוא מה שמתגלה מציאותו עליה..

דהנה באור יש בחינת העצמות ובחינת

ההתפשטות. ובחינת העצמות 3 הוא מה

שהבורא מתעל. ומסתתר מהנבראי. (אחרת

היו בטלי. ממציאות.), ובחינת ההתפשטות

3 הוא מה שמאיר ומתגלה עליה. (שיוכלו ה.

למצוא אותו ואז ג. לא יתבטלו במציאות.,

אלא רק מיישות. תחילה).

והוא עניי0 ב' הבחינת שיש בבחינת המלכות:

(א) בחינת השפעה בריחוק 3 שבבחינת

רוממות והתנשאות, וזהו בחינת כח העצמות

שבה (במלכות גופא הוא ג. כ0 בחינת עצמות

המלכות); (ב) בחינת השפעה בקירוב 3

שמתגלה בעולמות ונבראי. בבחינת ידיעת

המציאות (והוא בחינת ההתפשטות

שבמלכות). ולפי ער' הקירוב והריחוק

מהאי0 האלוקי, לפי אופ0 כזה הוא מציאות

היש.

וכמו על דר' משל באור השכל המתלבש

באותיות 3 הרי האור והאותיות ה. ג. כ0 ב'

הפכי. כאי0 ויש. ומכל מקו. הרי האור השכל

מתלבש ומתגלה באותיות דווקא, שנגלה

ונרגש בה. האור. ולכ0 לפי ער' האור, כמו כ0

ה. האותיות 3 דבמחשבה האותיות ה. באופ0

כזה, ואילו בדיבור באופ0 כזה. מה שאי0 כ0
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שיש ג' מדרגות מתחילת ההתהוות עד שנעשה בפועל (בבחינת בי"ע), ישומה 

 בחינתהאחד 3לומר לפי שבהאי5 9 שהוא בחינת האור 9 יש ג8 כ5 ג' מדרגות: 

עצמות הכח כמו שנמצא מ5 העצ8 (היינו, כמו שהוא בעצמותו, לא בבחינת המשכה

 כמו שנמש; ונתגלה (א; בבחינת גילוי כללי בלבד עדיי5);השני 3וגילוי כלל); 

.שסט כמו שנמש; כבר בבחינת גילוי פרטי דווקאוהשלישי 3

 מהעצמות, והוא ג8 כ5הארה, שהוא רק אור אי% סו=קראוהו המקובלי8 ולכ% 

 ביחס להיש האמיתי (שהוא העצמות) 9 ולא שהוא האור של האי5אי%בחינת 

.שעסו:, כידוע

לגבי עצמות הנפש 3 שהוא למעלה מבחינת

גילוי אור 3 הרי כל האותיות המה באי0 ער'

ממש אליו, ואינו שיי' שו. קירוב ושייכות

מ0 הנפש אל האותיות.

וכמו על דר' משל, במידתשסט

החסד יש כח היולי העצמי 3 כמו שנטוע

ומושרש בעצ. הנפש 3 שהוא למעלה מגדר

המשכה וגילוי (דכל הגילויי. נמצאי. ממנו.

אמנ. הוא עצמי אינו בבחינת המשכה כלל).

 3 והיינו,גילוי כלליוהב' 3 שנמש' בבחינת 

כשמתעורר להיטיב. אמנ. הוא בבחינת גילוי

כללי עדיי0, ואינו ניכר עדיי0 באיזה אופ0

ופרט תהיה ההטבה (ויכול להיות מש.

הטבה בכמה אופני. וענייני. בבחינת בלי

גבול (שלא לפי ער' המקבל כלל).

 באיזה אופ0 תהיהשמשער בעצמווהג' 3 כמו 

ההטבה, והיינו שמשער כוחות וחושי

המקבל, ולפי אופ0 זה מגביל את אופ0

ההטבה.

ולהיות שההתההות מהאי0 הוא בחינת

התגלות הפועל 3 שמשו. זה הוא בבחינת

קירוב כו', לכ0 יש בנבראי. שנתהוו ג. כ0 ג'

מדריגות הנ"ל. 

ולפי זה יוב0 דמה שיש חילוקי מגדרגותשע

באופ0 התהוות היש, בהג' מדרגות דחומר

צורה ותיקו0, זהו לגבי האי0 האלוקי, שהוא

בחינת הארה בלבד, אבל לא לגבי העצמות.

דלכאורה אינו מוב0 מה שיי' קירבת היש אל

האי0, שה. שלא בער' ממש ובדר' ריחוק

נפלא דווקא ובבחינת ב' הפכי. ממש. וא. כ0

איזה קירוב שיי' מ0 היש אל האי0, לומר

שהיש הראשו0 הוא קרוב אל האי0 יותר, עד

שמשו. זה אינו בבחינת יש ממש.

וצריכי. לומר דבחינת האי0 האלוקי 3 להיות
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w v
ב' בחינות העל!

 שהוא נעל8 מחמת שהוא קדוש ומובדלהעל0 העצמי 3ב' בחינות העל8: (א) יש 

 שהוא נעל8 מצדהעל0 הנעל0 3מגדר גילוי (ולא שיש דבר המסתירו); (ב) 

דבר שמסתיר עליו.

שהוא בחינת הארה לבד ולא עצ. 3 לכ0 אינו

שיי' לומר בו שהוא מובדל לגמרי מבחינת

היש. שהרי מה שמתגלה מאצילות לבי"ע 3

מה שהוא מבחינת סדר ההשתלשלות 3 הרי

הגילוי הוא רק בחינת נה"י לבד (חו"ב

דאצילות אינ. מתגלי. בעצמ. בבי"ע, ואינ.

בער' גילוי בבי"ע). וג. בחינת עצ. המידות

אינ. מתגלי. בבי"ע, כי א. על ידי נה"י

ומלכות דווקא. וכמו אור הלבנה לגבי אור

השמש 3 דהלבנה מקבלת אורה מהשמש

ומאירה למטה, מכ מקו. אינו בער' כלל לגבי

עצ. אור השמש. וכמו כ0 יוב0 למעלה, דהג.

דעל ידי המלכות דווקא נמשכי. בחינת

האורות שלמעלה ממנה, מכל מקו. אי0 זה

בער' לגבי אורות העליוני. עצמ0. ולכ0 כל

הגילוי שנמש' מבחינת אצילות לבי"ע הוא

בחינת רגל (שהוא בחינת אחרונה דאצילות,

בחינת הארה חיצוניות ואחורי. בלבד מאור

א"ס ב"ה).

לכ0 אי0 שיי' לומר בו שהוא מובדל לגמרי

מבחינת היש. וא. היותו שאינו יש כלל, וה.

שני הפכי. ממש, מכל מקו. שמאיר בהיש

הנה יש לו איזה קירוב ושייכות אליו ואינו

בבחינת אי0 ערו' ממש (לא בבחינת עצמות).

 על כל פני.מציאותו שנדעוהיקירוב הוא מה 

בהיש (ידיעת המציאות ולא ידיעת המהות).

וצורה הוא מה שחומר הפשוט בא לכלל ציור

ד' יסודות פשוטות עדיי0 (שכל יסוד בפני

עצמו עדיי0, הוא רק היולי, ואינו עדיי0

בבחינת מציאות ממש. וג. היסודות אינ0

מורכבי. זה מזה, כי א. כל אחד הוא פשוט

כמו שהוא כו'). ואילו תיקו0 הוא גמר הדבר,

כפי מה שהוא כעת כו'.
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w v
ג' בחינות התפעלות

בפירוש הרב>הלל על קונטרס>ההתפעלות לכ"ק אדמו"ר האמצעי נבג"מ 9איתא 

ששמע מהרב יצחק אייזיק מהומיל 9 שיש ג' בחינות התפעלות: 

 דייקא, על ידיהנפש>הטבעית הוא מה שתתפעל התפעלות חיי>בשר 3(א) 

התבוננות בבחינת "אלוקי8 חיי8 ומל; עול8" כו'; 

 9 באשר היא חלק הוי'. ולכ5 התפעלותה מ5התפעלות הנפש>האלוקית(ב) 

ההסתכלות בבחינת הוי' 9 שלמעלה מבחינת אלוקי8. וכמאמר רז"ל: אידי5

מתקריא חכי8 9 הרואה את הנולד כו'; 

 שהוא למעלה מהתפעלות הנפש>האלוקית 9 והיינו,התפעלות אלוקות ממש 3(ג) 

 ויתגלה מהעלמו.בתוספת אור9 הנקרא "יחידה" 9 מה שיאיר הניצו:>אלוקי 

,ה% בחדווה ותענוגוהתפעלות זאת הוא מעצמות אור א"ס, שלמעלה א: מש8 הוי'. 

 ממאסר חומרוה% בבכיה ומרירותכמאמר: "אז תתענג על הוי'" 9 "על" דווקא. 

הגו: והגלות, כמאמר: "ותתפלל חנה על הוי' ובכה תבכה".

האחרו5 פירוש דבריו הקדושי8 של כ"ק אדמו"ר האמצעיוזה 

בקונטרס>ההתפעלות, כדלקמ5:

"מה שכל עיקר מגמתו היה מתחילת עבודתו בקודש 3
קודשו ז"ל 3 שכל>אשר לא פע0 ושתי0 שמעתי מפי רוח

עיקר מגמתו ויגיעתו במסירות>נפש ממש על אנ"ש, רק
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שיוקבע בנפש0 'גלוי>אלוקות'. דהיינו, שיהיה התפעלות
נפש0 רק 'התפעלות>אלוקות' דווקא, ולא התפעלות חיי
בשר שאינו התפעלות אלוקות כלל. וזהו עיקר וקיצור

ה' 'בנשמת0'>תוכ% המכוו% שהוא ההפרש בי% עובדי
לעובדי>ה' 'בגופ0'".

הרב>הלל "ולפ"ד זהו כוונת אדמו"ר במה שכתב עניי5 "גילוי אלוקותוכביאור 

בנפש8" בכל חד לפו8 שיעורא דיליה. כי זהו בחינת חיי>אלו>ה שלמעלה

.שעאאפילו מבחינת חיי הנשמה>האלוקית"

וממשי' ש. באות ב': "כי התפעלותשעא

הניצו= אלוקי מוכרח ג. כ0 להתלבש בנפש

אלוקית, ובא. לאו לא תתקיי.".
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w v
אור9העליו& ואויר9העליו&, בחינת אמ"ר

רז"ל "לא בעמל ולא ביגיעה ברא הקב"ה את עולמו, אלא במאמר וברוחאמרו 

פיו". ואמרו: "בעשרה>מאמרות נברא העול8", ול"ב פעמי8 "ויאמר" נאמר

במעשה>בראשית. וזהו סוד ועניי5 בריאה. והנה, שורש המאמר ושורש ויאמר הוא

איתא בזוהר הקדוש פירוש בחינת אמ"ר, שהוא כולל ראשי>תיבות ג'"אמר", ותיבת 

מדרגות: א'ור, מ'י8, ר'קיע.

מבואר בזוהר הקדוש שיש הפרש בי5 בחינת אור לבחינת אויר 9אור ואויר 

, בחינת חכמהאור קדמאה. והאור נקרא אויר קדמו%ביו"ד 9 ונקרא 

. ואילו האויר 9 שאינו נתפס בחוש הראות,שעב(וידוע שבחינת ראיה הוא בחכמה)

ולכ5 הוא למעלה מעלה מבחינת החכמה, ועל כ5 אינו עדיי5 בחינת מציאות מה 9

והיו"ד רומז לבחינת צמצו8 והעדר ההתפשטות, כידוע.

ויוב0 ההפרש ממשל האור והאוירשעב

הגשמי למטה ממש, שהרי אנו רואי. בטבע

מהות האור שהוא שהוא איזה מציאות

גשמית שנתפס בחוש הראיה ובחוש

המישוש. א' האויר נמצא במציאות העל.

דקות יותר, שאינו נתפס בחוש הראיה או

המישוש, א' בכל זאת יש לו משקל. וא. כ0,

גילוי ההעל%מציאות האור הוא רק בחינת 

דקות האוי"ר.

כמו כ0 יוב0 למעלה ההפרש בבחינת אור

העליו0 ובי0 בחינת אויר העליו0. דבחינת אור

העליו0 הוא נתפס על כל פני. באיזה מציאות

דבר מה, והוא בחינת אור החכמה. כמו

שכתוב: "ויהי אור" 3 דהיינו, שיהיה

במציאות דבר מה. ולכ' נקרא חכמ"ה, בחינת

כ"ח מ"ה, לשו0 מהות (הג. שפירוש מ"ה זה

הינו ג. כ0 בחינת אי0, היינו מפני שהחכמה

מאי0 תמצא. דהיינו מבחינת העל. דאוי"ר

קדמו0, שהוא בחינת הכתר שלמעלה מבחינת

חכמה, שלא נקרא עדיי0 בש. מציאות מה

כמו האור). והיינו, כדמיו0 בחינת אוי"ר

למטה, שאינו נתפס בחוש הראות.

296



אבני שוה!

מושגי  יסוד  בתורת  החסידות

זה מכוחות נפש האד8 בשכל. ששורש ומקור השכל נקרא כח>השכל הנקראויוב% 

 (ההיולי) להשכיל כל דבר חכמה שיעסוק בכח שכלו זה. וכאשרמשכילבש8 

כבר עוסק בכח שכלו זה וממציא איזה שכל וסברא חדשה, א; עדיי5 לא בא בבחינת

גילוי במוח ממש (הנקרא הברקה וסקירה) הוא הנקרא אור. כי אור, פירושו העצמי

 (כמו "מאיר עיני חכמי8 בהלכה", מפניטר0 שמאירהוא שיש בכוחו להאיר, דהיינו 

שיש בכוחו להאיר8). ואילו התפשטותו הארה שלו, כאשר כבר מאיר אורו, נקרא

 (ולא אור 9 כמו אור השמש ואור הנר, הרי שג8 טר8 התפשטותהארהבחינת 

הארתו נקרא אור). א; בחינת הברקת השכל בכלי המוח, נקרא הארת אור>דחכמה,

שהוא בחינת התפשטותה.

ונמצא יש כא5 ג' מדרגות: האחד 9 בחינת כללות כח>ההיולי של המושכל,מי4 

כאשר עדיי5 אינו עוסק בשו8 חכמה (ולא נקרא ג8 בש8 אור עדיי5, אלא

 9 להיותו בבחינת ההעל8 הגדול מאד). א; מדרגה הב' היא כשעוסקאוירנקרא 

בדבר חכמה ומתפשט כח>המשכיל 9 הג8 שאינו מתפשט בכלי המוח 9 הוא הנקרא

, הנמצא הגילוי מבחינת העל8 דמשכיל. א; ג8 בחינה זו עדיי5 נקרא העל8 לגביאור

גילוי הברקת השכל בכלי המוח 9 הנקרא הארה והתפשטות של האור. וזוהי המדרגה

.שעגהג' שנקראת מי8

, שהואאויר>קדמו% 9 נקרא האחדנמצא זהו משל להבי5 ג' מדרגות שלמעלה: הנה 

בחינת כתר>עליו5, ועליו נאמר "ישת חוש; סתרו". פירוש חוש;, הוא בחינת

והשני 3העל8 הגדול. והרי זה כמו כח>המשכיל (ההיולי, שהוא בהעל8 גדול); 

כי הנה ג. המי. שורש. בחכמה, א'שעג

הוא כבר בחינת התפשטות דאור החכמה

בלבד. ולכ0 נמשל למי. 3 כמו המי.

שהולכי. ונמשכי. מגבוה לנמו' 3 וה. תמיד

בתנועה ובהמשכה ממקו. למקו.. וכמו

שאמרו "דמיא ניידי ואזלא" כו'.
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, כמו שכתוב: "יהי אור" 9 בגילוי מ5 ההעל8 דאויראורבחינת חכמה, שנקרא 

הקדמו5. וכמו המצאת כח>המשכיל להשכיל כל פרטי חכמה, א; עדיי5 אינו נמש;

 (שנמשל למי8, כמשלהתפשטות הארת אור בחכמה 9 בחינת והשלישיבמוח; 

שנרגשי8 במציאות יותר וה5 ניידי כו'). וזהו שלא נזכר מאמר בהתהוות המי8, כי

שורש המי8 נכלל בבחינת האור, כי אי5 המי8 רק בחינת התפשטות האויר והאור

כשיורד למטה ונתגש8.

א; בחינת>רקיע, שהוא בבחינת השגה ובינה לאור; ולרוחב 9 בתפיסארקיע 

מאמרוהבנה גמורה, שנמש; מבחינת הברקת השכל מאי5 ליש 9 אמר 
. להיותו דבר מוגבל>במציאות מורגש מאד והוא מוגבל באופני8 פרטיי8,מיוחד

ולכ; הרקיע עומד תמיד ואינו נייד והול; כמו המי8. והרי זה כמו מי8 דאתגלידו

ונעשה בחינת קרח. וזה שאמר "ועל ראשי החיות כעי5 הקרח", וזהו ג8 כ5 בחינת

רקיע שעל ראשי החיות. והוא בחינת ירידות והגשמות 9 בחינת אור ומי8 דחכמה 9

בבינה (על דר; השגת המושכל במורגש).

יש גילוי כמו גילוי השכל 9 היינו, נקודת ההשכלה כמו שמתגלית מ5 הכחשהנה, 

 והנה, הבנהבהשכלה ובהבנה.המשכיל 9 ויש כמו שההשכלה באה כבר 

כזו שכבר באה בהשגה והסברה היא כדוגמת הרקיע דאתגלידו מיא, שאז כבר אי

אפשר עוד לנטות8. הנה, כמו כ5 השכל 9 כשבא לידי השגה והבנה הסברית 9 אי

אפשר לנטותו לשנות טעמו. מה שאי5 כ5 כשעדיי5 לא בא השכל להשגה והסברה

והבנה מיוחדת 9 והיינו, בעודו עדיי5 מתבונ5 ומעיי5 בנקודת ההשכלה 9 אז הוא עדיי5

.דניידיכמשל המי8 

שידיעה שכלית אמיתית היא כאשר כל נקודה שכלית מבי5 אותה בכמהונודע 

פני8 דווקא (וכמאמר: "שבעי8 פני8 לתורה"), וא8 כ5 הבנה השכל באופ5
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אחד בלבד איננה הבנה אמיתית. והנה, כל הבנה שכלית הריה8 כול8 בהנקודה

השכלית דחכמה 9 כמו שבאה ממקורה, מכח המשכיל, בדר; ברק המבריק 9 אשר

כל אופ5 הבנה והשגה יש לה מקור מיוחד בנקודה. ונמצא, שכל זמ5 שהוא מבאר

 בנקודה (למע5 לא יערבקשורומסביר את השכל שבנקודה, צרי; ממילא להיות 

מקורי ההבנות וההשגות וינטה מדר; הנקודה). ולכ5 נקראת בחינת "החכמה" אמת

9 לפי שהנקודה שומרת ההבנה וההשגה שלא ילכו בדר;>עקלתו5 בהסבר שלו.

 מקורי ההסברה הבאי8 באופני הבנותאצלו" מתעל0שבדר; כזו, "דהיינו, 

שלהוהשגות שה8 חלוקי8 זה מזה. מחמת שכל הסברה בהבנה והשגה 
 היא אמיתית. אול8, בהבנה והשגה באופ5 אחר 9 ע8 היות שזהו בנקודהדייקא

שכלית אחת 9 מכל מקו8 אינו>אמת והוא דר;>עקלתו5.

 9 על דר; שהאור הוא מקור השכל שהוא משכיל.אור, מי0 ורקיעהוא בוכ% 

 הוא בחינת אור>הממלא (שהוא כדוגמת ההשכלה שבאהרקיעדהתהוות 

 הוא בחינת אור>הסובב (דניידי, בבחינת מטיומי0בהשגה, בהבנה מוגבלת דייקא). 

 הוא בחינת גילוי העצמות ב"ה 9 שלמעלהואורולא מטי, ולא בא בהתלבשות). 

מאור הממלא והסובב. ועניי5 העבודה הוא להמשי; מבחינת אור>הסובב בהממלא

(דזהו עניי5 להבי5 דבר מתו; דבר, שמבחינת "תו; דבר" 9 הממלא, יוב5 "דבר" 9

. [והוא בחינת ומדרגה גבוהה מאד,"רקיע"בחינת>הסובב). וכל זה הוא בחינת 

בחינת "בינה". וידוע דהתגלות עתיק 9 התגלות עצמות א"ס 9 הוא בבינה דייקא].
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w v
מידת9המלכות 7 בכלל

ידוע ההפרש בי5 מידת מלוכה לכל יתר הכוחות, במה שיתרמידת המלכות 

הכוחות ה8 שייכי8 לעצ8 הנפש, מה שאי5 כ5 מידת

. ולכ5 אינה נמצאת רק בבחינתשעדהמלוכה אינה שייכת כלל לעצ8, אלא רק לזולתו

למשל באד. התחתו0, המוחי0 ה.שעד

לאד. עצמו ממש. ולכ0 אד. שאצלו כח

השכל חזק מאד, הוא מאד מרומ. ומכונס

בתו' עצמו, ואי0 לו כל כ' קשר ע. הזולת

(אלא נמצא לעצמו, ומעסיק את עצמו ע. כח

שכלו). ואילו המידות ה. ג. לאד. עצמו,

אלא שש. כבר יש איזה שייכות למציאות של

זולת 3 א' סו; כל סו; אלו מידות באד.

עצמו ולעצמו. 

ואילו מידת המלוכה כבר נחשבת רק בחינת

"לבושי הנפש" בלבד, ולא כחלק מכוחות

הנפש. כמאמר תיקוני הזוהר: "יסוד סיומא

דגופא", מכלל דמלכות כבר אינו שיי' לעצ.

הנפש. ובאמת לבושי הנפש (מחשבה, דיבור

ומעשה) ה. כבר בשייכות ובקשר ע. זולת.

וכ0 כתיב "ל' ה' הגדולה וכו' ל' ה' הממלכה"

3 שאצל המלכות נכתב ל' בפני עצמו.

והעניי0 שהמלכות נבדל מכל שאר המידות,

בכ' שכל שאר המידות המיוחדי. ע. אור

א"ס ממש (כמו שכתוב: איהוי וחיוהי חיד

מצד עצמויהו וגרמוהי חד 3 הג. שבאמת 

הוא לאו מכל אינו0 מידות כלל, א' לאחר

 בבחינת המידות עליונותהתלבשותו

 ממש.אחדדאצילות מתייחד בה. בבחינת 

ולכ0 ג. נקרא עול. האצילות, מחמת שהוא

אצל וסמו', וג. נקרא עול. האחדות בלשו0

הקבלה).

מה שאי0 כ0 בחינת המלכות אינה מתאחדת

ע. אור א"ס, מחמת שהיא אינה אלא כח

ההתגלות לזולתו (כמו למשל הדיבור באד.,

שהוא רק התגלות לזולתו, א' בפני עצמו אי0

הוא צרי' לדיבור כלל. וא; למעלה מכ',

שבאמת הרי הנפש עצמה היא המדברת, א'

הדיבור אינו ממהות הנפש 3 שהרי אפשר

להיות שלימות הנפש בלעדיה, מה שאי0 כ0

במידות).

כ' יוב0 למעלה, שהמלכות דאצילות אינה

אלא להיות מקור לבי"ע 3 עולמות הנפרדי..

וג. בעניי0 ההשפעה אינ. דומי. 3 שבכל

המידות השפעת. הוא בקירוב, מה שאי0 כ0

בחינת המלכות השפעתה הוא בריחוק [וכל

זה מפני שעצ. מהותו אינו נמצא כי א. מצד
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.שעהצמצו8 והעל8 עצמות הנפש לגמרי מכל וכל

 9 פירוש, שהוא בבחינת 'לבדו'"המל. המרומ0 לבדו מאז"הקב"ה נקרא והנה, 

כ'מאז' 9 וקוד8 שנברא העול8. [ומה שנמש; מידת מלכות יתבר; היא

', בחינת להיות 'מל;גאות לבששנתלבש בלבוש הגיאות, כמו שכתוב: 'ה' מל; 9 

]. שעושמו נקרא'

רוממות העצמית ג. כ0].

כ' למעלה, כל זמ0 שיאיר אפס קצהושעה

מקור למקורמ0 א"ס, אינו יכול להיות אפילו 

לבחינת דבר חו= ממנו. אלא רק כאשר נעשה

צמצו. והעל. עצמיות אור א"ס מכל וכל, אזי

שייכת מידת המלוכה 3 שהיא מקור למקור

העולמות.

' 3עולמי%וזהו פירוש 'מלכות' מלכות כל 

מלשו0 העל.. שקוד. התהוות העולמות היה

הוא ושמו בלבד. וכדי שיתהוו העולמות מאי0

ליש, צמצ. והעלי. אור שפע אור א"ס ב"ה.

דהיינו, שלא יהיה אלא רק גילוי מלכותו

יתבר' לבד 3 שרק מגילוי זה חיי. וקיימי.

כל העולמות (עליוני. ותחתוני.).

וזהו עניי0 מידת המלוכה שבאה על ידי ש.

אלוקי. 3 צמצו. והעל. העצמיות. ובחינת

מלוכה זו מתפשטת ג. במלאכי., ולכ0

נקראי. בני אלקי., וג. מתפשטת אפילו בע'

שרי. להחיות., וזהו עניי0 אלוקי. אחרי.

(מ"ח צירופי. אחרוני. שבש. אלוקי.).

ש"מתחילה עלה במחשבה לברוא במידת

הדי0, ראה שאי0 העול. מתקיי. שית; עימו

מידת הרחמי." 3 פירוש, מתחילה היה מידת

הדי0, מידת הצמצו. לצמצ. ולהעלי. אור

א"ס ב"ה, שבשמו כ0 הוא 3 אי0 לו סו; 3

דהיינו, שיתגלה העול. ליש ודבר בפני

עצמו, ונגלה ונראה לעיני בשר גשמי. אבל

ראה שאינו מתקיי. וכו', והשאיר לבניו

לפעול שיהיה בחינת ביטול והתכללות באי0

סו; ב"ה, שיהיה ביטול היש לבחינת אי0

הנמש' בתוכו.

אבל ש. הוי' 3 ש. העצ. 3 שהוא עני0

התגלות עצמות אור א"ס בלתי צמצו. ועל.

כלל, רק התגלותו (פירוש 'הוא מל' ישראל' 3

מקור להשפיע בה. גילוי עצמותו ממש).

והנה, צמצו. זה אינו אלא לגבי העולמות

בלבד, אבל לגבי הקב"ה אי0 שו. שינוי ח"ו.

וכמו שכתוב: 'ג. חוש' לא יחשי'', ו'אתה

הוא ראשו0 כו''.

והעניי0 כי הנה בחינת מלכותו יתבר' הואשעו

נקרא רק בחינת 'לבוש' 3 שנתלבש במידת

'גאות', להיות 'מל' שמו נקרא'. כמו דאיתא
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שבחינת המלכות היא בחינת הרוממות וההתנשאות. שבוודאי בבחינתנודע 

ההתנשאות הרי האור מובדל ומרומ8 בער;, והעולמות מקבלי8 רק מבחינת

, ועל כ5שעז יתבר; בלבדמלכותו חיצוניותהמלוכה. גופא מבחינת המלוכה, בבחינת 

. מה שאי5 כ5, א8 העולמות היושעחיש מאי%החיות של "כל העולמי8" הוא מבחינת 

מקבלי8 מבחינת ז"א 9 בחינת המידות דאצילות עצמ5 [כמו החסד שהוא עצמו יורד

כו'] 9 היה החיות של העולמות בא בבחינת קירוב, על דר; עילה ועלול דווקא (והרי

.שעטזה כמו יש מיש) 9 ולא היה בבחינת יש גמור ודבר בפני עצמו

מידת המלוכה אינה מתעוררת אלא רקהתעוררות מידת המלוכה 

מצד ביטול הנפרד דייקא 9 ולכ5 אי5 מל;

במדרש: "בעשרה לבושי. ברא הקב"ה את

עולמו כו'". והיינו בחינת לבוש 'כהדי0 קמצא

דלבושיה מיניה וביה' 3 והנה הצמצו.

 בחינת מלכותוהתגלותהאחרו0 הוא בחינת 

יתבר', ד'אי0 מל' בלא ע.'.

ואינו כדימיו0 הנשמה המחייה את הגו;,שעז

שמתלבשת בתוכו להחיותו, ויש לה

התפעלות ממקרי ושינויי הגו;. מה שאי0 כ0

דכתיב "אני הוי' לא שניתי" 3 שאי0 בו שינוי

ח"ו מצד ריבוי הנבראי., לפי שאינו מתלבש

בתו' העולמות להחיות. בבחינת פנימיות

מהותו ועצמותו יתבר', אלא רק התפשטות

זיו והארה ממנו יתבר'.

שעלה ברצונו להיות מל' עליה., והוא

חיות. וקיומ., מה שנקרא שמו עליה..

והתפשטות זו נחשבת ירידה והשפלה גדולה

לגבי הקב"ה כמו שהוא בבחינת פנימיותו.

דהיינו שלא בער' כלל ועיקר בי0שעח

בחינת בלתי בעל גבול ותכלית לבי0 בחינת

גבול ותכלית. שהוא יש מאי0, שלא בער'

ממש.

א' לפי שמקבלי. על ידי בחינתשעט

המלכות, שהיא בחינת ההתנשאות

וההסתלקות, נעשה צמצו. החיות הנמש'

בה. עד שנתהוו בחינת יש בגבול ותכלית.

מכל מקו. ממילא ה. בבחינת ביטול לאי0 3

שהיא המלכות 3 כי "וכול. מקבלי. עליה.

עול מלכות שמי." ומחמת אימת מלכות

דאצילות נעשה בחינת ביטול היש.

[כי בחינת המלכות ה. מקבלי. עליה.

ברצו0, מה שאי0 כ0 בחינת הממשלה].
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בלא ע8 9 א; למעלה אי5 ל; דבר חו= ממנו, בחינת נפרד ח"ו. ולכ5 זהו

שבראש>השנה אע"פ שאי5 ל; דבר חו= ממנו, מכל מקו8 מעוררי8 בחינת רעוא דכל

רעוי5 לחדש רצו5 המלוכה, על ידי ביטול מהיש (שנראה בבחינת בבחינת נפרד),

. המשי; מידת המלוכה ע"ע בתחילה, ואחר כ;שפמעוררי8 ג8 כ5 בחינת המלוכה

.שפאהמשי; הביטול למידת המלוכה בכל הנבראי8

המלוכה על ידי התחדשות המלוכה באי8 התחדשות המאמרות. התחדשות 

התחדשותבזה גופא ב' בחינות: האחת 9 בחינת "מלכות;", שהוא עניי5 ויש 
); והשנית 9 ואחר כ; נעשהרוממות>העצמי (בבחינת המלוכה בעצמותו

.חידוש המלוכה בעולמות"מלכות כל עולמי8", שהוא עניי5 

כי כ' עלה ברצונו. רק צריכי. לחדש זהשפ

הרצו0 מעצמות (בכל ר"ה, והיינו על ידי

התשובה).

ומיהו המעורר לבחינת נקודת הלב, בבחינת

צעק ליב., הוא על ידי שופר (הנעשה על ידי

שברי., בחינת לב נשבר).

ועל ידי זה יתפשט הניצו= אלוקי בבחינת

כליו0, ליכלל במהותו ועצמותו. וכעניי0

הנופח בחוזק בגחלת. ולכ0 נצר' לשופר, ולא

רק לזעקת הלב, שהוא כבר כלי נפרד.

והנה על ידי אתעוררותא דלתתא 3שפא

ביטול הרצו0 למידת מלכותו יתבר' 3 לקבל

מלכותו ברצו0, מעורר למעלה בחינת הרצו0

העליו0 במידת המלוכה (להיות הרצו0

המאציל עליו0 ב"ה להתלבש במידת מלכותו

יתבר'. והוא הנקרא התהוות "כתר מלכות"

כידוע).
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w v
ג' מדריגות באור

האורות כמו שה5 כלולי8 באור א"ס ב"ה לפני הצמצו8 9 וה5 העשר ספירותהאחד 

הגנוזות במאציל5. שעל זה אמר: "אנת הוא חד ולא בחושב5" כו'. דפירוש

 בעצ8, שמיוחדי8 ממש באור א"ס. וג8 העשר ספירות"יחיד"חד 9 הוא בחינת 

עצמ5 ה8 בתכלית היחוד.
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w v
עול!, נפש ושנה 7 בדר, כלל

. ופירושו, הואשפבידוע שיש בספר יצירה (פי"ג מ"ג) בחינת עול8, נפש ושנההנה 

בבחינתגילוי בחינת המשכת אלוקותו יתבר; 9 בחינת א"ס ב"ה 9 למטה 
. שפג, והוא בג' בחינות אלו דווקא. ומבואר שמדבר בבחינת המלכותהתגלות

. שפדבחינת עול8, שנה ונפש 9 שווהוהנה 

ובהקדמת הראב"ד: "וצרי' אתה לדעתשפב

כי כל ספר יצירה יתפרש על ג' דרכי.: אחד

מה. 3 בעול.; ב' 3 בשנה; ג' 3 בנפש. וסימנ.

'והר סיני עש"0 כולו' 3 עול., שנה, נפש".

והכל במלכות, ונקרא בלשו0 החסידות

אור>חיות>כח.

וכמאמר "שובה ישראל עד" 3 הנהשפג

בחינת המלכות נקרא 'עד' 3 מלשו0 ניצחיות

הזמ0. כי למעלה מבחינת המלכות אינו בגדר

זמ0 כלל, ואפילו מקור הזמ0 לא יתכ0 לומר

ש., אלא הוא למעלה מגדר הזמ0 לגמרי. וכ0

למטה בנבראי. הזמ0 נפסק ואינו נצחי מצד

שהוא מוגבל ואינו נצחי (שית אלפי שני0

כו'). א' בחינת המלכות הוא שורש ומקור

הזמ0 (ולכ0 מצוות עשה שהזמ0 גרמא נשי.

פטורות כו').

והנה אע"פ שהמלכות הוא שורש ומקור הזמ0

מכל מקו. הרי הוא מידה אלוקית 3 בבחינת

בלי גבול 3 ולכ0 היא בחינת נצחיות הזמ0.

 בחינת המלכות להאירביכולתכלומר, ש

ימי. ושני. עד אי0 שיעור.

כי בבחינת המלכות יש ב' בחינות: בלי גבול

וכ0 כח ומקור הגבול. ולכ0 המלכות הוא

 בי0 אצילות לבי"ע. והיינו, בי0ממוצעבחינת 

למעלה מ0 הזמ0 לגמרי שאינו בגדר זמ0 כלל

לבחינת זמ0 המוגבל.

וזהו עניי0 מה שהובא בספרי. הקדושי.,

ובפרט בשער היחוד והאמונה, תיבת "ועד"

בחילופי אתוו0 "אחד" 3 כי 'אחד' הוא אחדות

הפשוטה דעשר ספירות דאצילות שה.

למעלה מ0 הזמ0 לגמרי. ואילו בחינת 'ועד'

הוא 'אחד' בחילופי אתוו0 כאשר מתלבש

בחינת אחדות פשוטה במלכות ובמלכות הוא

בחינת מקור הזמ0, א' הזמ0 ש. הוא בבחינת

נצחיות (להיותה מקור לזמ0 עד אי0 שיעור).

וזה שבכל מקו. שאיתא נצח סלה ועד הוא

בלי הפסק, כידוע.

 3 ראש ומוחי0, שבו'נפש'וכמו שיש בשפד
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 המוגבלי8 (שג8 הזמ5עולמות בי"עעל דר;>כלל הוא בחינת בחינת עול4 

שלה8 הוא מוגבל, בחינת 'שית אלפי שני5 דהוי עלמא'). והכוונה

היא להמלכות כפי שהיא בעולמות בי"ע דווקא.

, שהוא בחינתמלכות>דאצילותעל דר;>כלל הוא כבר בחינת בחינת שנה 

.שפהנצחיות הזמ5

מלכות מלכות>דאצילות 9 שהוא בחינת שורשעל דר;>כלל הוא בחינת נפש 
דא"ס.

גילוי כללות החיות, וממנו נתפשט ונמש'

באברי. חיות פרטי לכל איבר לפי מזגו

'עול%' =ותכונתו 3 כ' הוא בעול. ושנה: 

בחינת מקו., ולפי זה הוא בחינת חיות אלקי

 בחינת זמ0.'שנה' =המחיה את העול.; ו

והכל הוא מבחינת נפש 3 דהנה הוא בחינת

'כלתה נפשי' להוי' דווקא 3 בבחינת כלות

הנפש שיי' בנפש דווקא, דנפש הוא בחינה

אחרונה לבד (כידוע שיש נרנח"י). ומצד

שהיא בחינה אחרונה בלבד, שהוא רק הארה

(כמו עניי0 "ש.") על כ0 יכול להיות נתהווה

מבחינת זו להתלבש ולהחיות את העולמות

בחינת יש ודבר נפרד. ומחמת זה נעשה

למטה בחינת העל. והסתר 3 שנראה עול.

ליש ודבר נפרד 3 עול. כמנהגו נוהג. וזהו

מצד שנסתלק אור א"ס (מבחינת "שמו

יתבר'" 3 וכמו שכתוב בתיקוני הזוהר 'וכד

אנת תסתלק מינייהו אשתארו כולהו שמה0

כגופא בלא נשמתא') ונשאר רק 'קיסטא

דחיותא' לבד, כמו בבחינת שינה.

והנה ש. ונפש היא בחינת אחת (כמו 'נשבע

ה' בנפשו'), כי ש. היא רק הארה וכ0 נפש.

ולזה נעשה לבחינת נפש כליו0 ותשוקה

לעצמותו יתבר', שלא יהיה בבחינת 'כד אנת

תסתלק מינייהו'. וזהו שנקרא בחינת 'כלה',

שיש לבחינה זו 3 לנפש 3 כליו0 ותשוקה

לעצמיות ליכלל בבחינת א"ס.

דהיינו, שג. הזמ0 הוא מוגבל, א'שפה

המוגבל הוא מאיר בלי שיעור זמ0 אחר זמ0,

בלי הפסק כלל.
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 כלל ופרט: יש שנה ונפש בעול8והנה 

 הוא המקו8 ורוחניות העול8 דווקא 9 ה8 המלאכי8: האופני8 9הכללובעול0 

בהודאה ומרחוק
שפו

; והחיות שביצירה 9 ההתפעלות שבה8 היא מקרוב;

 הוא דצח"מ: בדומ8 9 נפש המרכבת,פרט. ואילו בעול8 השפזושרפי8 9 בהשגה

שמרכיב כל הד' יסודות; בצומח 9 נתווס: נפש הצומחת; בחי 9 נפש החי; במדבר 9

נפש המדברת. 

. ובשנה 9 בכל חודש יש כלל ופרט, והכלל נקראשפחהוא כמו דפיקו ליבאושנה 

ראש>חודש.

הוא המלכות כמו שהוא בעול8 האצילות דווקא.ונפש 

ומרחוק ה' נראה לה.. הג. שמתפעלי.שפו

ברעש ואומרי. 'ברו'' הכל מרחוק

ובחיצוניות.

וכל זה נקרא מקו. ומדרגה. והמקי;שפז

שלה. הוא מ0 המלכות 3 כמו שהוא בבי"ע 3

ונקרא "כתר מלכות", אשר נעשה עתיק

לבי"ע.

וכמו למטה, שהמקו. מקי; את המתקומ..

.וכל זה נקרא "עול%"

וכ0 בכל אבר יש ג' מיני גידי0: גידי0שפח

הנקראי. נערווי0 3 גידי ההרגשה 3 ומתלבש

בה. אור הנפש; וגידי0 מלאי. הרוח אשר

דופקי0 ברצוא ושוב; וגידי הד. המחייה את

הגו; בהתלבשות גמור.

וגידי הדופקי. הוא בחינת שנה. שבמש'

הרצוא ושוב מחיה וממשי' את אור הנפש

בגידי. המלאי. ד..

נמצא שבג' גידי. אלו מלובש עש"0 (עול.,

שנה ונפש).
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w v
ג' שיטות באורות וכלי! 7

אורות פשוטי! או אינ!9פשוטי!
נתבאר שהאור, א: לאחר התלבשותו בכלי נשאר בבחינת אור 9 דהיינוהנה 

בבחינת א"ס 9 מכל מקו8 הרי על ידי ההתלבשות בכלי נעשה בו איזה ציור

(להיות בבחינת אור החכמה וכיוצ"ב), ומכל מקו8 אי5 זה ציור גמור. 

זהו לא מצד הכלי8 דווקא, אלא מכיוו5 שג8 באור גופא 9 טר8 ירידתואול0 

להתלבש בכלי 9 יש בו איזה ציור ונקרא "הספירות שבאור". וזהו תלוי

במחלוקת המקובלי8 הא8 האורות פשוטי8 או אינ8 פשוטי8.

 שהספירות ה8 אינ8 עצ8 האלוקות (כי בהבוראשפטהיאשיטת הריקאנטי 

יתבר; אי5 שיי; עניי5 הגבול), אלא ה8 "כמו כלי ביד

.שצהאומ5" ו"כגרז5 ביד החוצב בו", שהבורא "פועל בה8 פעולתו"

שיטה זו, הש8 ספירות מתייחס לכלי8 דווקא, ולא לאורות (כי עניי5 הספירותלפי 

).שצאהוא גבול, ואילו באור 9 להיותו מעי5 המאור 9 אי5 שיי; בו עניי5 הגבול

 הובא בחייט פרק ג', בש. ספר טעמישפט

המצוות שלו.

 עיי0 בדר' מצוותי' מ"ח ע"א; ג' שיטותשצ

לכ"ק אדמו"ר הצמח צדק נדפס בענייני.

שלו, ובדר' מצוותי' ח"ב ד"ש ע"ב.

והוא כמו שמבאר הפרדס (שער ע"חשצא

פ"ב), שספירות הוא מעניי0 מספר. וכביאור

כ"ק אדמו"ר הרש"ב (המאמרי. תרנ"ו רפ"ט):

'כדי שיתהווה מאור אי0 סו; הבלתי בעל

גבול בתכלית, עולמות בעלי גבול, הוצר'

להאציל עשר ספירות, כדי שעל יד0 יוכל

להיות מקור לעולמות בעלי גבול. ולכ0
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נפקא מינה בדעה זו לב' ענייני8: (א) הכלי8 ה8 בבחינת יש מאי5 9 הכלי8 ה8

; (ב) כל הפעולות הנפעלי8 בעולמות ה5 לא מהכלי8 עצמ8, כי א8שצבחידוש ממש

.שצגמהאור שפועל בה5 ועל יד5

 שהספירות ה8 המשכה מעצ8 האלוקות. דהיינו,שצדהיאשיטת המערכת 

נקראי. ספירות 3 על ש. מספר 3 שהוא

ולא שה% בבחינת גבול ממשבבחינת גבול. 

ח"ו, אלא שלגבי אור אי9 סו> הבלתי בעל גבול

".בתכלית = נקרא בש% גבול

 לפי דעה זו הכלי. ה. הספירות, ואילושצב

באור לא שיי' עניי0 הספירות. וא. כ0,

התהוות הכלי. על ידי האורות הוא על דר'

"יש מאי0" 3 חידוש ממש (שהכלי. נתחדשו

מהאורות, וה. אינ0 בבחינת גילוי ההעל.).

מכיוו0 שהכלי. לא היו כלולי. תחילה

בהאורות.

וזהו מה שכתב הרמ"ר (הובא בפרדס שער

עצמות וכלי. פ"א): "מאורו הגדול התנוצצו

הכלי.". היינו כמו הניצו= הנמש' מ0

האבוקה, שהוא מהות האש ממש רק שנעשה

נפרד בפני עצמו (ולא כשלהבת הקשורה ע.

הגחלת 3 מקורה). כלומר, שה0 אלוקות ממש,

ורק שאינ0 בבחינת דבקות (כמו האורות).

נמצא דהאורות וכלי. דעשר ספירות

דאצילות שניה. ה. אלוקות ממש, כמאמר

הזוהר: 'איהוי וחייהו וגרמוהי אחד' 3 מכל

מקו. יש הפרש באופ0 יחוד. (כשלהבת

הקשורה בגחלת או כהתנוצצות).

וכתב כ"ק אדמו"ר הרש"ב (המאמרי. תר"0

רפ"ד): "ונראה לי, דג. להדעה [הריקאנטי]

שהכלי. דאצילות ה. מאי0 יש, יש לומר

שאי0 זה על דר' בחינת היש דבריאה. שהרי

 3 מה שהכלי.אור האצילותה. כלי. לבחינת 

דבריאה אינ. יכולי. לקבל".

 האור מתפשט ומתלבש בכלי., וכלשצג

הפעולות הנפעלות בעולמות ה0 לא מהכלי.

עצמ0, כי א. מהאור שפועל בה0 ועל יד0.

 או באד. שעושהוכמו גרז9 ביד החוצב בו

מלאכה בידיו "שהאד. עצמו הוא הוא

העושה, אלא שעושה ע. הידיי.". ע. כל זה,

מכיוו0 שג. לאחרי שהאור מתלבש בכלי.

לפעול על יד0, הוא נשאר בפשיטותו, ואי0

שיי' לומר בו עניי0 הספירות (דהש.

ספירות קאי רק על עניי0 הכלי.).

 בתחילת פ"ג. וכ0 איתא בספר עבודתשצד

הקודש (ח"א פ"ג, ופ"ח).
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שמה שבאצילות יש עשר ספירות הוא לא רק בבחינת הכלי8 בלבד, כי א8 ג8 מצד

. רוצה לומר, שג8 בעצמות המאציל שיי; עניי5 של ספירות, אלא שש8שצההאור גופא

.שצוה8 בבחינת "כח כמוס", ועל ידי הירידה לאצילות נתגלה מההעל8

 לשיטה זו, הספירות ישנ0 בהעל. באורשצה

(דהיינו, שהחלוקההמאציל אי0 סו; 

לספירות מתחיל כבר באור), אלא שבהיות0

ש. ה0 בתכלית הפשיטות וא. כ0 עניי0

האצילות הוא התגלות מהעל. לגילוי (שעל

ידי זה נעשה בבחינת מציאות ניכרת).

כלומר, "ההגבלה להיות מציאות חכמה וחסד

 הוא על ידי הכלי." (המאמרי. תש"גממש

ד"ה כה אמר ה' פל"ו).

וראו במאמרי. (תר"0 ד"ה תקעו) שעניי0

הכלי. הוא מבחינת האורות גופא, מחמת

שבהאורות גופא 3 ע. היות. בבחינת בלי

, שהוא עניי0כח המגבילגבול 3 יש בה. 

הכלי.. ומכיוו0 שהכלי. ה. כח הגבול

לכ9 ג% הכלי% ה% בחינתשבאור גופא, 

.אצילות ממש

ולכאורה ג. שיטת המג0 דוד הול'שצו

בדרכו (הובא בפרד"ס ובדרוש ג' שיטות פ"ו

איתא: "ולא מצאתי זה עדיי0 במג0 דוד),

שהספירות ה. לא כלי. כי א. עצ.

האלוקות. אלא רק שלדעת המערכת

שהספירות ה0 אלוקות, היינו שג. קוד.

שנאצלו הרי שגנוז בא"ס העניי0 דעשר

ספירות (שה0 כח גילוי כח הכמוס שבא"ס).

ואילו לשיטת המג0 דוד הוא לפי שג. לאחרי

שנאצלו הספירות, כל עניינ. הוא רק בהנוגע

לפעולות הנפעלות מה0 בנבראי..

ואכ0 כ' מפרש הפרדס (ש. פ"ד), שכל

מציאות הספירות הוא רק בזמ0 הפעולות

("לפי חילו; הבחינות בו בהצטר; אל

פעולותיו המתחלפות יקראו בשמות רבי.,

ויאמר בו שהוא עשר ספירות").

למשל, המציאות דספירת חסד הוא רק

"בהיותו פועל פעולת החסד, ובהסתלק

פעולתו תסתלק המידה". ומטע. זה השיג

הפרדס על המג0 דוד, שאליבא דאמת אי0

מציאות ספירות כלל.

אול. נמצא סברת המג0 דוד הוא כדעת

החוקרי. (ראו בכוזרי מאמר ב' פ"ב ובמו"נ

ח"א פנ"ד) שכל התארי. למעלה הוא רק

שממנו נמשכי. פעולות שבהתא. למידות

אלו.

ולפיכ' מחלק כ"ק אדמו"ר הצמח צדק (דר'

מצוותי' נ"ב ב') בי0 שיטת החוקרי. "עד אנה

הביא. דחק.", וא; ש"צדיקי. גדולי. ה.",

לא כ0 דר' חכמי הקבלה, כי מפורס. בספר

יצירה ובזוהר שהעשר ספירות נמצאות

במציאות. ודהיינו, שלדעת המג0 דוד יש
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שבכללות הספירות ישנ5 ב' ביאורי8: לדעת הריקאנטי ה8 בכלי8, ואילונמצא 

באורות לא שיי; עניי5 הספירות ("אורות פשוטי8"). ואילו לדעת המערכת

הספירות ה8 ג8 באורות ("אורות אינ8 פשוטי8").

הינה הכרעה בי5 שיטת הריקאנטי לבי5 שיטתשיטת האריז"ל והרמ"ק 

המערכת. דשיטת הריקאנטי היא שהאורות 9

ג8 לאחר התלבושת8 בכלי8 9 ה8 מפושטי8 מעניי5 הספירות. ואילו שיטת המערכת

היא, שיש שספירות ג8 באורות מצד עצמ8, טר8 התלבשות8 בכלי8. ואילו שיטת

 היא שהספירות ה8 אורות וכלי8. פירוש, שיש ספירותשצח והאריז"לשצזהרמ"ק

באורות, א; לא מצד עצמ8, כי א8 מצד התלבושת8 בכלי8 דווקא (ואז ג8 האורות

.שצטה8 בבחינת ספירות)

על יסוד הבנת חילוק זה, יובנו ענייני8 רבי8 על פי ביאור תורתידיעת ה' 

הקבלה, ולאחר מכ5 ג8 יוב5 עומק חידוש תורת החסידות. כ;, למשל,

מצאות עשר ספירות ג. שלא בזמ0 הפעולות

(וכדעת הפרדס),

ומה שכתב המג0 דוד שהספירות ה0 רק "לפי

חילוק הבחינות בו בהצטר; אל פעולותיו",

הכוונה בזה לא לעניי0 הספירות, כי א.

.מאציל עצמולעניי0 ה

דהיינו, שהרחמי. ישנו ג. שלא בזמ0

הפעולה, מכל מקו. אימתי המאציל יתבר'

נקרא רחו., רק כאשר הוא ממשי' השפעה

בספירת התפארת לפעול ברחמי..

רק שליטת המערכת ישנ. עשר ספירות

הגנוזות במאצית, ואילו לשיטת המג0 דוד "לא

שיי' [לומר] שיהיה כח הספירות גנוזות

בעצמותו".

 שער עצמות וכלי., פ"ד.שצז

 ראה בדר' מצוותי' עמ' מ"ח ע"א ואיל'שצח

(עיי0 במצות האמנת אלוקות פ"א ומצוות

עבד עברי פ"ב ב' 3 בהגהה).

 אצל האריז"ל מדוקדק בדקות יותר,שצט

שהספירות שבאורות ה. בבחינת "פשיטות"

ובהעל., והתגלות0 הוא על ידי הכלי..
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יוב5 מחלוקת הרמב"8 והמהר"ל בעניי5 הידיעה על פי ביאור תורת הקבלה, הא8

הידיעה היא בעצמותו או פעולה אצלו יתבר;.

.תהמפורסמת היא ש"הוא היודע כו' המדע כו' והדעה עצמה"שיטת הרמב"0 

היינו, שידיעת ה' את העולמות היא בעצמותו. והוא כשיטת

.תאהמערכת

לא שיי; לומר כ5 לגביו יתבר;, "מפני כי הוא יתבר; פשוט ואי5ושיטת המהר"ל 

.תבלו גדר כלל, אי5 דבר נבדל ממנו, וא8 כ5 הוא יודע הכל וכו'"

שהמהר"ל הוא לפי שיטת הריקאנטי 9 שאי5 שיי; לומר ספירות בעצמותו, שהוא

יתבר; מובדל מעניי5 הספירות 9 אלא שה8 בבחינת פעולה בלבד.

 האורות והכלי8 דאצילות. דהכלי8 שורש8שורשנעו= בעניי5 והתירו> בזה 

מ5 מהרשימו (שהרשימו הוא בחינת כח המגביל את בחינת

הא"ס שבאורות), ואילו האורות שורש5 מהקו וחוט (שבקו מאיר הארת א"ס כמו

). לכ5 האורותאשר מזה נשאר הרשימו שהוא כח ושורש הגבולקוד8 הצמצו8 ומקו8 פנוי, 

.תגה8 בבחינת א"ס ג8 אחר הגבלת5 בכלי8

 הלכות יסודי התורה פ"ב ה"י. ועיי0 בשערת

היחוד והאמונה פ"ז באריכות.

דהיינו, שהספירות שייכי. ג. בעצמותותא

גופא, הג. שה. בחינת גבול, מכל מקו. ה.

מצויי. בעצמותו.

 עניי0 בהקדמת גבורות ה', שהידיעה היא לאתב

בעצמותו יתבר', אלא שהיא רק בבחינת

"פעולה". ש. נתבאר בארוכה.

שהאותיות 3 כמו שה. נכללי. בכח עצמותותג

3 אי0 שיי' בה. בחינת התחלקות. היינו

לומר, שכח החסד מובדל מכח הגבורה, רק

הכוחות ה. כלולי. בעצמות (כמו פרטי

ההשכלות הנכללי. בכח המשכיל, כמבואר).

ועיי0 עוד במאמר יהי רצו0 בספר מאמרי

אדמו"ר האמצעי, דברי. ח"ב ע' תרל"ה.

וכ0 יוב0 למעלה בעניי0 אורות וכלי.. היינו,
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שהאורות 3 כמו שה0 בכח העצמיות, ה. בלי

שו. התחלקות 3 רק כח פשוט בתכלית (כמו

כח המשכיל שהוא אינו מהות שכל פרטי

כלל, רק הוא כח כללי לגילוי כל מיני שכלי.

פרטיי.). ומה שנתגלה לפעמי. שכל זה

ופעמי. שכל זה 3 הוא רק מצד הכלי. (היינו

האותיות). כ0 למעלה האורות ה. בבחינת

א"ס, שלא נגבל ונבדל כח החסד מכח

החכמה. ומה שיתראה בעולמות העשר

ספירות בהתחלקות הוא רק מצד הכלי.

(היינו, כלי החסד מגביל את האור שלא

יתראה אלא רק בבחינת החסד דווקא, וכ0

בחכמה וכיוצ"ב). ומכל מקו. ג. אחר

התלבשות האורות בכלי. המגבילי. את

האורות ה. בבחינת א"ס כמו קוד. הגבלת..

ומכל מקו. השכל בעצ. הוא מהות הרגשה

אחת בשווה בכל השכלי., כמו שה. בשווה

בכלל בכח המשכיל [כמו כ0 מבואר בע= חיי.

על האורות שיכולי. להחלי; את מקומ.,

מצד ששורש האורות הוא מהקו שמאיר בו

מבחינת הא"ס שקוד. הצמצו., ושורש

הכלי. הוא מהרשימו שהוא כח המגביל את

הא"ס].

שהכלי% אינ% מגבילי% אלאוהתירו= הוא 

בחיצוניות9 בלבד (אבל בפנימיות הכלי% ג%

.ה% בבחינת א"ס, מצד התקרבות9 לאורות)

והמשל לזה, הוא כמו כלי גשמי למי., שיש

 ובחינתפנימיות הכליבה ב' בחינות: בחינת 

. ויש בה ממילא ב' תשמישי0:חיצוניות הכלי

.תשמיש פנימי ותשמיש חיצוני

תשמיש פנימי 3 היינו תו' וחלל הכלי הוא

תשמיש פנימי להגביל את המי. במידת

חללה של הכלי (ולא יהיה המי. בלי גבול

כמו בנהר), כדי שיוכל לצמצ. בפי השותה.

ואילו חיצוניות התשמיש 3 זהו גב הכלי

שאינו משמש כלל לעצ. המי., אלא רק

לתפוסמשמש לעניי0 הלקיחה (שאי אפשר 

המי. מהנהר כי א. על ידי הכלי).

וא; שג. בחיצניות התשמיש הכלי בטל

וטפל למי. 3 שהוא העיקר 3 במה שיבוא לפי

השותה, מכל מקו. יש הפרש בי0 פנימיות

לחיצוניות הכלי בב' דברי.:

האחד 3 שפנימיות הכלי משמש לעצ. המי.

3 להגביל. כמידת חללה. ואילו חיצוניות

הכלי אינו מגביל כלל לעצ. המי., אלא רק

משמש בלקיחה; והשני 3 שפנימיות הכלי

מיוחד בתכלית היחוד ע. המי., עד שיש ג.

בדופני הכלי לחלולית המי., ואילו חיצוניות

הכלי רחוק בתכלית מ0 המי. ואינ. נוגעי.

כלל לתוכנ0.

וכ0 יוב0 למעלה בכלי. דאצילות, שעיקר

הגבלת. הוא רק בחיצוניות הכלי. 3

הרחוקי. בתכלית מהאורות 3 אבל פנימיות

הכלי. 3 מצד שה. מיוחדי. בתכלית ע.
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האורות, יש בה. ג. כ0 בחינת הא"ס 3 כמו

בהאורות.

ובזה ג. יוב0 מה שאיתא בע= חיי. "איהו

וחיוהי וגרמוהי כולא חד" (שג. גרמוהי,

היינו הכלי., חד ע. חיוהי היינו האורות).

דהיינו, שכמו שהאורות ה. בבחינת א"ס,

כמו כ0 הכלי. ה. ג. כ0 בבחינת א"ס. ואי0 זה

ג. סותר למאמר הידוע בע= חיי. שלשו0

כלי. דז"א דאצילות נעשה נשמה לבי"ע

(דא. הכלי. דאצילות ה. בחינת א"ס כמו

האורות, כיצד אי' יתהווה בחינת בי"ע

הנפרדי. ובעלי גבול 3 מכלי. אצילות).

והתירו= הוא שמאמר איהוי וחיהוי וגרמוהי

חד 3 הוא מבחינת פנימיות הכלי. שמיוחדי.

בתכלית בהאורות, וחיצוניות הכלי. אשר ה.

בתכלית הריחוק מהאורות ה. בבחינת גבול

ממש וה. נעשי. נשמה לבי"ע. וכמו ממשל

חיצוניות הכלי. מהמי., שאי0 תשמיש0

לעצ. המי. אלא רק שימוש הלקיחה לזולתו

הנפרד. כ0 למעלה חיצוניות הכלי. דאצילות

3 מצד שה. בתכלית הגבולי 3 שימוש0 רק

להחיות בי"ע הנפרדי. (וכמו שמבואר

בסידור כ"ב ע"ב) שבכלל הבי"ע הוא מחשבה

דיבור ומעשה.

והיינו, כלי. דאצילות הנעשי. נר"0 לבי"ע,

היינו רק מחיצוניות הכלי.. כי מה שהבריאה

נעשה מכלי. הפנימיי. 3 היינו מחשבה

שבאצילות 3 לא ממחשבה שבמחשבה, אלא

רק מחיצוניות שבמחשבה (היינו, מעשה

שבמחשבה). וכ0 מכלי. האמצעיי. בחינת

יצירה שבאצילות, שנעשה בעולמות עול.

היצירה (הוא רק מעשיה שביצירה, היינו

מעשייה שבדיבור) וכיוצ"ב.

כי מפנימיות הכלי. דאצילות, אשר ה.

מיוחדי. בתכלית באורות, אי אפשר

שיתהווה מה. בי"ע הנפרדי.. כי מצד יחוד.

באורות יש ג. בה. בחינת א"ס. כי א.

מחיצניות הכלי. יכול להיות עולמות

חיצוניות הכלי% הוא בעצ% רקהנפרדי., כי 

 (כמו הכלי שמשמשכח הגילוי לזולתו הנפרד

רק התפיסה לזולתו).

ובזה יוב0 ההפרש ג. שבי0 מלאכי. לנשמות.

מה שהנשמות נקראי. מהלכי., היינו שיש

בה. כח הא"ס ליל' מהשגה להשגה עד רו.

המעלות בלי גבול. ואילו המלאכי. נקראי.

עומדי., היינו שיש גבול להשגת0. והעניי0

מה שידוע בע= חיי. ששורש הנשמות הוא

מפנימיות הכלי. דזו"0 דאצילות (ולכ0 יש

בהנשמות בחינת א"ס מצד שורש. בפנימיות

הכלי. המאוחדי. ע. האורות), והמלאכי.

שורש0 רק מחיצוניות הכלי.  בחינת הת.

ובאמת שורש הנשמות ג%וגבול וכו'. 

מהאורות המיוחדי% בפנימיות הכלי%, מצד

שאי אפשר לחלק בי9 האורות להכלי%
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ג' בחינות ספירות

.עקודי0, נקודי0 וברודי0יש ג' בחינות עשר>ספירות, שנקראי8: כלל, >דר.>על

הוא שכל עשר>הספירות ה8 עקודי8 בכלי>אחד (כמו בחינת>העקודי0

כח>המשכיל, שיש בכוחו בכלל כל ההשכלות פרטיות, א; אי5

בו שו8 התחלקות פרטית, כידוע). כ5 הוא בספירות עול8>העקודי8 9 שכל

עשר>הספירות נכללות בכלי>אחד, ואי5 בה התחלקות ספירה פרטית; 

הוא, שלכל ספירה וספירה יש כלי>מיוחד בהתחלקות, א; רקנקודי0 בחינת>

בבחינת>נקודה הוא רק שבהתגלותנקרא עשר>נקודות, משו8 
 9 שכידוע שיש בכל ספירה ג'"עצ0>הדבר", הנקרא "עצ0>הספירה"(בחינת 

בחינות: בחינת>נקודה, בחינת>ספירה ובחינת>פרצו:. וכמו בחינת>חסד, למשל,

בבחינת נקודה הוא "חסד>העצמי", שזה נקרא בש8 נקודת עצ8>הדבר)
תד
.

, כי מצד שאי5 לכל ספירה"נקודי0"והשבירה היה בעשר>הספירות הנקראי8 

וג8 הוא בתוק: גדול 9 שהוא בחינת כתר 9 ולכ5 מצדדווקא, >אחד רק כליוספירה 

תוק: וריבוי האור ומיעוט הכלי לא היה יכולת בהכלי לסבול את האור עד שנפלו

בפנימיות9, מצד יחוד9 האמיתי. ולכ9 נקראת

הנשמה 'חלק אלוק ממעל ממש'.

ולכ0 כתב בספר התניא קדישא שהנפש

השנית בישראל היא חלק אלוק ממעל ממש,

פירוש לכ0 יש בה כח הביטול לאלוקות

בבחינת א"ס מצד שהחלק הוא בדומה כלל.

וכמו שעצמות הא"ס הוא לבדו אחר בריאת

העול. כו'. כ' ג. טבע הנפש האלוקית היא

בחינת הביטול, היינו שהיש דעולמות והגו;

והנפש הבהמית אינ. מסתירי. אותה כלל.

שהנקודה הוא רק "הכתרי." שבעשרתד

הכוחות.
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. ובלשו5 חז"ל נקראתהונשברו, עד שנתהוו מה8 9 למטה 9 בחינת קליפה

"עול8>התוהו".

הוא כשנתגלה עשר>הספירות בכלי8. דהיינו אשר בברודי8 כלבחינת>ברודי0 

ספירה יש לה עשר>כלי8 (שהרי כל ספירה כלולה

: כמו "חכמה>שבחסד", ו"בינה>שבחסד", ו"דעת>שבחסד"תומעשר>כוחות

ו"חסד>שבחסד" ו"גבורה>שבחסד" וכ5 כול8, וכיוצא בזה). אז נקרא בחינת>ברודי8

9 דהיינו, בחינת קווי5 9 וזהו בחינת התיקו5.

רבינו האריז"ל בכל פע8 שמדברי8 מספירות "בסת8", הכוונה היא בפשטותומאז 

לספירות>דתיקו5 9 בעול8>האצילות 9 בחינת>ברודי8 דייקא.

וראה בדרושי כ"ק אדמו"ר האמצעי, בספרתה

דברי. ח"א רצ"ט, שהשבירה לא היה רק בז'

מידות דנקודי., אבל בבחינת חב"ד לא היה

השבירה. וכמו שכתוב: "ימותו, ולא בחכמה"

3 אלא רק מבחינת חיצוניות חב"ד ירדה ע.

הכלי. למטה רק בבחינת ירידה והשפלה, א'

לא בבחינת שבירה. וכפי יבואר בהמש'

בעזרת>ה' יתבר'.

או בסגנו0 אחר: "שכשכלולה מיו"ד 3 נקראתו

ספירה, כידוע".
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תוהו ותיקו& 7 אורות וכלי!, עיגולי! ויושר

כתיב: "פני>אריה אל הימי5, ופני>שור מהשמאל". דהיינו, שבחינת 'פני השור'הנה 

הוא למטה מבחינת האריה במרכבה 9 שבחינת פני האריה אל הימי5 (אל

 9 ואעפ"כ [בהתלבושת8] למטה 9 בעול8>הזה 9 הרי השור הוא בהמהתזהחסד)

טהורה [שמקריבי5 ממנה קורב5 לה', שנעשה "ריח ניחוח להוי'"], והארי הוא חיה

טמאה [הטור: ודורס]. לכאורה, היפ; שורש8.

 מלו; מל; לבני ישראל'.לפניכדכתיב: 'אלה המלכי8 אשר מלכו באר=>אדו8 או 

 ישראל (לכאורה לשו5 פנימיות וקדימה לה8לפנילכאורה, דמלכי אדו8 הינ8 

במעלה או בזמ5 ח"ו).

רבינו האריז"ל (שער דרושי נקודות 9 שער א'), שלמעלה מעול8 האצילותוחידש 

 9 קד8מ"ה גימטריא אד"0, שהוא בחינת עול0>התיקו% הנקרא ג8 בש8 -

.ב"% גימטריא בהמ"הבחינת עול0>התוהו" 3 עול8 הנקרא "

יוב5, בכללות, ביאור חידוש רבינו>האריז"ל, שבעול8>התוהו ישנ8וראשית 

אורות>מרובי8 וכלי8>מועטי8, ואילו בעול8>התיקו5 האורות>מועטי8

והכלי8>מרובי8. דהיינו, שבעול8>התהו היו הספירות מפורדי8 זה תחת זה [כמו

). ועניי5 בחינת פירוד, שהיו זהעול0>הנקודי0נקודות זה תחת זה (ולכ5 נקרא ג8 

תחת זה, ולא נתייחדו יחד, הרי זה רק בחינת ב' קוי5, שהחסד הוא בפני עצמו

.תחוהגבורה הוא בפני עצמה

 ועוד שהרי השמאל הוא יד>כהה, המורה עלתז

חלישות (ראה מנחות ל"ז א').

שהעני0 הוא לפי שבתהו היו האורות מרובי.תח

והכלי. מועטי., ולכ0, מצד קוט0 הכלי לפי
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כי איתא "מתחילה עלה במחשבה לברוא במידת הדי5. ראה שאי5 העול8והעניי% 

מתקיי8, שית: בו מידת הרחמי8" כו'. ואי5 הפשט למידת הדי5 בדברי

חז"ל כפשוטו, על פי דעת העול8, אלא רק עניי5 מידת הדי5 הוא שמתחילה היה

המשכות גילוי אורות בתגבורת וריבוי אור בכל ספירה (בתגבורת השפע) 9 ולכ5 ה8

נקראי8 בחינת "מלוכה". והנה העניי5 הוא שמאחר ובא בתגבורת גדולה כל כ;,

 יש מקו8 שאי5 ראוי לקבל8 (מה שאי5 כ5 בבחינת החסד, מאחרממילא ומאליו

 הכוונהולכ% ממילאשבא ההשפעה בבחינת קרירות, יכול לקבל8 א: שאי5 ראוי) 

שהכלי8 היו ש8 קטני8 מהכיל. ובנוס: ג8 מחמת שהיה המידה בתגבורת, לא היה

יכול ליכלל דבר והיפוכו יחד (מאחר שכל מידה היה בריבוי אור התגלות מידה

ההיא, לכ5 היה כל מידה בפני עצמה).

התכללות העולמות להנהגת"ראה שאי5 העול8 מתקיי8" 9 כי באמת צרי; והנה 
 9 "שית: מידת הרחמי8" 9 והיינו, עול8 התיקו5. דהיינו, שבאהמידות זה בזה

ההשפעה בבחינת קרירות (במיעוט האור וריבוי הכלי). ואז מבחינת השפעה

בקרירות כזו, נעשה ממילא בחינת קוי5 (התכללות המידות זה בזה: חסד וגבורה

.תטכו'). א8 כ5 היה ב' הפכי8 יחד בעת ובזמ5

ער' האור, על כ0 אי0 הכלי יכולה להכיל ב'

הפכי. חסד  וגבורה יחד.

"על דר' משל באד. מי ששכלו קט0, לא יכיל

ב' הפכי. כלל, אלא א. יטה שכלו לזכות לא

ימצא אז שו. שכל לחוב ולא יסבול שו.

נטיה לחוב בליבו, אלא רק טוב וחסד בלבד.

ובהיפו' כאשר יטה לחוב לא יסבול כלל

נטיה לזכות. ונמצא, אינו אלא בקו אחד

תמיד, פעמי. בקו הימי0 לזכות ופעמי. בקו

השמאל לחוב, והרי הקוי0 מפורדי.,

שכשהוא בבחי' חסד לא יוכל לסבול בחי'

די0, וכ0 להיפו', וזהו הנקרא בחינת ב' קוי0,

שהחסד הוא בפני עצמו והגבורה בפני עצמה.

והיינו, אחרי ששית; מידת הרחמי. ונעשהתט

אז עול. התיקו0, יכול להיות הכל יחד (ג.

התכללות המידות זה בזה). מאחר שאי0

המידה והתגלותה הול' בריבוי ובתגבורת

האש. וא. כ0 ממילא הכלי יכול להכיל. וזהו
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שהקובעול8>התיקו5 ה8 בציור קוי5, דהיינו ג' קוי5 9 ימי5 ושמאל ואמצע 9 אול0 
 הוא המחבר ומייחד ג8 כ5 ב' הקוי5 דימי5 ושמאל, להיות מתכללי8האמצעי

יחד. כידוע דתפארת הוא הממוצע בי5 חסד וגבורה, ומחבר8 וכולל8 יחד 9 בחינת

 [וכלשו5 הרלב"ג במלחמות>ה',תימידת>האמת המבריחה מ5 הקצה אל הקצה

דהאמת הכל מסכי8 לו מכל צד].

עניי5 ריבוי האור דתוהו ומיעוט האור דתיקו5, אי5ריבוי ומיעוט האור 

הכוונה שהוא אותו האור, ורק שההפרש ביניה8 הוא

 לגמרי.באופ% אחרבכמות בלבד (בריבוי או במיעוט האור), כי א8 שהאור הוא 

דהיינו, שאורות דתוהו ה8 אורות נעלי8 שבאי5>ערו; כלל מאשר אורות דתיקו5.

.תיאכלומר, שמיעוט האור דתיקו5 הוא באי5>ערו; כלל לגבי בחינת ריבוי האור דתוהו

 הכוונה הוא שמקבלי8 אתכלי0 קטני0והנה בכלי4 קטני4 ורחבי4 

 בלבדמקי= דווקא ובאופ5 כללותהאור בבחינת 

נקרא "ריבוי הכלי.", שהכלי גדול ויכול

לקבל האור שהול' בקרירות, בחינת חסד.

אבל בתיקו0, שהתפארת מכריע בי0 חסדתי

וגבורה 3 היינו, שג. בשעת הדי0 יוכל להיות

ג. כ0 נטיה לזכות, וכ0 להיפ'. לפי שבתיקו0

האורות מועטי. והכלי. מרובי., נמצא,

הכלי רחב לקבל ג. ב' הפכי..

"וכמו באד. שדעתו רחבה, יוכל לסבול ב'

הפכי. יחד וישכנו במוחו וליבו, שמצד זה

יש סברא לזכות אע"פ שמצד אחר יש סברא

לחוב כו', והרי בתיקו0 מתייחדי. חסד

וגבורה יחדיו, וזהו עני0 ג' קוי0" (תו"א וישלח

כד, ד).

ויוב0 על דר' משל מאור השמש ואור הלבנה, תיא

שנקראי. "מאור הגדול ומאור הקט0"

(בראשית א' ט"ז). שהרי אור השמש הוא אור

נעלה שבאי0>ערו' כלל לאור הלבנה. והנה

בתוהו היה גילוי בחינת האור, ואילו בתיקו0

הוא בחינת התפשטות האור בלבד. ולכ0 בכל

ספירה דתיקו0 הוא רק בחינת התפשטות

האור דאותה ספירה, ואילו בתוהו הוא בחינת

עצמות האור (בחינת כתרי. דווקא).
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כלי0. ואילו בתיבשבירה(ולא בדר; פרט ובהתיישבות) 9 ולכ5 שיי; ש8 עניי5 ולשו5 

וביאור הדבר: ידוע בסיבת השבירה, לפי תיב

שבחינת האורות דתוהו היו בבחינת תגבורת

ותוק; אור, שהוא בחינת ההתגלות בתוק;,

, כמ"ש 'וימלו''יש' ודבר גדולשנקרא בחינת 

וימות' כו', 'אנא אמלו'', והמלוכה הוא

 כידוע (ולכ0 ג. נקראותוק> הישותבבחינת 

"מלכי." ובחינת "כתרי." ולא ספירות).

"והנה, סיבה זאת באה מפני שנתחלקו לעשר,

כל אחד ואחד נראה ונגלה לבחינת מציאות

מורגש בפני עצמו נבדל מזולתו דווקא. על כ0

ממילא אי0 לה. חיבור והתכללות זה ע. זה

כלל, אלא כל אחד ואחד בפני עצמו דווקא, כי

כל בחינת 'יש' לא יוכל להתחבר, לפי שכל

חיבור בא מסיבת הביטול דווקא.

"וכמו על דר' משל שני מלכי. אי אפשר

שיתחברו, לפי שכל אחד ואחד בישותו, ולא

יכנע כלל. ועל כ0 גזרו אומר שאי אפשר לב'

מלכי. להשתמש בכתר אחד, ואי0 מלכות

נוגעת במלכות חבירה כו'. ועל כ0 נמצא

בחינת הישות גור. לעשות הפירוד, היפ'

החיבור, והוא שלא יסבול זולתו כלל, כי אינו

סובל דבר מה חו= ממנו כו'. 

כמו על דר' משל התינוק, שכלי שכלו

קטני., וכל עניי0 ועניי0 לא יהיה במוחו כי

א. בדר' כלל בלבד (ולא בדר' פרט). ולכ0

כגו0 בשעת כעסו הוא מלא גבורות ורוגז

בלבד, ולא יחייב שכלו בשו. אופ0 שיעשה

טוב וחסד ע. המיצר לו. 

או כגו0 בקט0 כשירצה בדבר מה, הוא ירצה בו

בדר' כלל (בעצ. רצונו). שא. יחשוב הדבר

ההוא כטוב במאד, אינו יודע הפרטי. בטיב

הדבר אליו, וממילא אי0 הרצו0 מוגבל

(שירצה דווקא באופ0 כזה ועד כמה שיתפשט

הרצו0 כו'). וג. א. אחר כ' יאמרו לו כי הדבר

ההוא רע לו, לא יוכל לסבול דבר זה שהוא נגד

רצונו. וכשעושי0 לו נגד רצונו הוא מתכעס

ומתקצ; מאד 3 ונשבר ובוכה בקול רעש

גדול. ונמצא מה שהקט0 מתפעל מדבר שנגד

רצונו הוא מצד קוט0 כלי מוחו דווקא, שאינו

יכול להכיל את הפרטי. שבכל דבר ואינו

בהתיישבות.

ועל כ0 יש רק ב' קווי0 ש. 3 חוב או חסד 3

וה. מפורדי., דהיינו שאינו נמצא אלא רק

בקו אחד תמיד (פעמי. בקו הימי0 לזכות

ופעמי. לקו השמאל לחובה). והרי הקוי0

מפורדי., שכשהוא בבחינת החסד לא יוכל

לסבול הדי0 וכ0 להיפ'. וזה הנקרא בחינת ב'

קוי0, שהחסד הוא בפני עצמו והגבורה היא

בפני עצמה (וא. אוחז בחסד הרי החסד

 הגבורה). אבל בתיקו0 3למעלה מ9

שהתפארת מכריע 3 וכו'.

וכדוגמא זו היה בבחינת אורות דתוהו,
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 ובאופ5 שיכולריבוי הפרטי0 הכוונה הוא שמקבלי8 את האור בבחינת רחבי0

.תיג וממילא אז לא שיי; שבירה בזה3 דווקא בהגבלה האור בכלי להתיישב

'אנא'שנאמר בה0 'וימלו'', 'אנא אמלו'', 

 [ישות], ולא היה סובל אור זולתו. ועלדווקא

, כי ה0 [עשרתחתיו' דווקאכ0 נאמר 'וימלו' 

ספירות (נקודות)] זה תחת זה, בלתי

מתכללי. כלל, כמ"ש בע"ח. וכל זה מסיבת

ממילאההתחלקות שלה., ועל כ0 היתה 

השבירה, כי לא היה ביכולת הכלי לסבול

האור, שהוא תקי; ביותר, וז"ש 'וימלו'

וימות' כו' [דמיתת. ושבירת. של הע"ס

דתוהו היתה מחמת 'וימלו'', היינו, שהיו

בבחי' ישות ותוק; המציאות].

"וזהו טע. עני0 השבירה שהיה בבחינת

הנקודי. דווקא, לפי שבנקודי. נתחלקו

להיות כל אחד ואחד יש ודבר בפני עצמו

נבדל ומופרד מזולתו כנ"ל" (מאה"ז פרשיות

ח"א ע' סח3סט).

"דהנה, שבירת הכלי. דתוהו היה מחמת

שהיה ריבוי האור, והכלי היה קט0 מהכיל,

ולכ0 נשברו הכלי. ונפלו למטה בבי"ע, ואילו

על ידו יתבר.עיקר מהות האור שכ0 נתברר 

עול%נסתלק למעלה. ולכ0, נעשה מכ' אח"כ 

 מיעוט האורהתיקו9 = הוא עול% האצילות =

וריבוי הכלי.. ואילו מה שלא נתברר על ידו

יתבר', הותיר לעבודתנו כל הימי.. 

"והנה, מהו עני0 'ריבוי האור' [שגר.

להשבירה], היינו, התגלות האור בתוק;

ובתגבורת בתכלית. ולכ0, היו ז' מדות דתוהו

זה תחת זה בלי התכללות זה מזה כלל, מחמת

כי האור והמדה הי' בא בהתגלות ובתגבורת

לכ0 לא היה מתחבר ע. המדה שכנגדו והיו

.ענפי9 מתפרדי9

"על דר' משל למטה מה שאמרו רז"ל:

'לעול. יהא ר' כקנה', וזהו דוגמת עול.

התיקו0, 'ואל יהא קשה כארז', שזהו בחינת

עול. התהו. דר' משל איש הקשה במדותיו,

בלי נטות מה. כלל. כ' היה אותו האור

והמדה בא בחוזק והתגלות המדה ההיא

[בתוהו], לכ0 לא היה נכלל ממדה אחרת כלל

מחמת ריבוי התגלות המדה ההיא, וזה נקרא

ריבוי האור אשר כל אחד על מעמדו דמדה

ההיא דייקא בלי התכללות היפוכו, ולכ0 לא

היו יכולי. הכלי. לסבול האור הרב והחזק

ונשברו, ונפלו בבי"ע, והאורות נסתלקו

למעלה, שנשארו למעלה בבחינת העל..

ואילו הגדול, מחמת שכלי מוחו גדולי.תיג

ורחבי., הג. כשיצרו לו באיזה דבר, הנה א;

שיכול להיות שיתקצ; ג. כ0 על האיש

המיצר לו שהוא נגד רצונו, א' מכל מקו.

מצד איזה טע. שיהיה לו בדבר 3 א. יבי0 3

יוכל לא רק שלא לכעוס אליו, אלא ג. לעשות
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וזהו שבלשו5>הקבלה מבואר שההשפעה באה בתחילה באופ5עיגולי4 ויושר 

של עיגולי8 ואחר כ; באופ5 של יושר (שכתוב בע=>חיי8

שה8 בחינת נפש ורוח). ודהיינו, מה שכתוב בשער רוח>הקודש לרח"ו שהעיגולי8

.תידה5 בחינת מלמעלה למטה, ואילו היושר הוא מבחינת מבפני8 לחו=

 הוא שבא האור בכללות (בחינת קטנות ובדר;עיגולי0בלשו5>החסידות ומבואר 

קצרה), ואז הפרטי8 ה5 בהעל8 עדיי5, ואי5 בזה עדיי5 בחינת גילוי אור

יושר. ואילו תטו(לבוא בבחינת פנימיות, ולכ5 הוא רק בבחינת מקי: עדיי5 להמקבל)

טובה וחסד להאיש המיצר לו (שאפילו

באותה שעה ממש שהוא בכעס עליו). ונמצא

שבאותה שעה הוא כללו מחסד וגבורה, שה.

ב' הפכי. ביחד. ואילו אצל הקט0 לא יחייב

שכלו בשו. אופ0 שיעשה חסד ע. המיצר. כי

אצל הגדול, מחמת שכלי מוחו רחבי., כל

עניי0 יתחלק אצלו בריבוי פרטי. שבו,

ולזאת כל מה שרוצה הוא אצלו בריבוי

פרטי. ובהגבלה דווקא (בחינת תיקו0).

וכמשל ששמעתי ממורי ורבי 3 במה שיתנו

לאד. שוקולד, ויתעורר מיד ברצו0 גדול לזה.

וא. יקחו אחר>כ' מהקט0, מיד ישבר ויבכה

(שהוא רק הפ' עצ. רצונו ממש). ואילו אצל

הגדול, לכל היותר יתפעל רק מעט, אול.

בוודאי שלא ישבר ויבכה כקט0. וא; ימצא

נקודות הטובות אשר יצמח לו מכ', באמת,

ויהיה שרוי בשמחה (ועל כל פני. לא שרוי

בעצבות ח"ו). שזהו מורה על תיקו0 השכל.

"אמנ., עול. התיקו0 הוא מיעוט האור,

היינו, שאי0 המדה באה בתגבורת, כי א.

דוגמת עני0 'ר' כקנה', שיכול לנטות ממדתו.

ועל כ0 הוא בבחינת קוי0 והתכללות המדות

זה מזה, חסד כלול מגבורה, וגבורה מחסד.

וזהו כי התיקו0 הוא בחינת 'אד.', מה שאי0

כ0 בתוהו כנ"ל בש. הזהר, והיינו, כי האד.

הוא בחי' 'פרצו;', שהוא התכללות מעשר

ספירות יחד, וג. כל העשר ספירות כלולי.

מכול., ו[כדי] להיות בחינת התכללות זו, זהו

דייקא בעול. התיקו0 מטע. הנ"ל [שאינ.

בתוק; הרגשת מציאות והישות]" (לקו"ת

אמור לז, ד).

ועיי0 ביאור לשונות הקבלה בריש ספר מאמרתיד

השפלות והשמחה להרב אייזק הומילער,

תלמיד כ"ק אדמו"ר הזק0.

ויוב0 דר' משל בהשפעת השכל מהרבתטו

אל התלמיד. בתחילת ההשפעה, כאשר
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הוא שאחר כ; נמש; מבחינת העיגולי8, שמתחלקי8 הפרטי8 ובאי8 בהתגלות

(בגילוי ממש, בחינת גדלות), ואז יש בזה בחינת גילוי אור בהתיישבות בפנימיות

.תטז(אור פנימי, שאז המקבל הופ; כבר להיות מקי: אל הדבר הנשפע)

עניי5 העיגולי8 הוא בחינה שלמעלה מהשתלשלות. כידוע,ובסגנו% אחר, 

שבעיגול אי5 בו מעלה ומטה, ולא ימצא ש8 ראש וסו:, קדימה

ואיחור. אלא במדרגה זו כל הפרטי8 שווי8 קמיה, ממש בהשוואה אחת ועל כ5 ג8

נסקרי8 בסקירה אחת. רוצה לומר, שאינ8 בגדר אור הנמש; בבחינת השתלשלות 9

שהול; ומצטמצ8 9 אלא הוא למעלה מבחינת השתלשלות. מה שאי5 כ5 בבחינת

יושר, דתיקו5 הוא צמצו8 האור להיות בסדר השתלשלות 9 מעלה ומטה, ראש

.תיזאמצע וסו:, קדימה ואיחור וכו'

השכל הוא בא בבחינה כללית, שאינ. ניכרי.

עדיי0 החלקי. שבו בבחינת התחלקות כל

עניי0 בפני עצמו, הוא בבחינת העל. (היינו,

העל. הפרטי. וממילא העל. העניי0

השכלי, שעדיי0 אינו יודע את ההשגה).

ומשכ' הוא בהיעדר ההתיישבות בעניי0,

מחמת תפיסתו רק בכלליות הדבר בלבד, הרי

זה בבחינת התכללות. דהיינו, ששכלו של

התלמיד 3 המקבל 3 הינו בהתכללות בשכל

הנשפע. והוא עניי0 מוק;. נמצא שבתחילת

ההשפעה, שהוא בא בדר' קצרה וכללית,

שכל המשפיע הוא מקי; על שכל התלמיד,

ושכל התלמיד בטל ובהתכללות בשכל

הנשפע. נמצא שבתחילת הקבלה העניי0

שאינו נתפסאצלו בחינת מקי; על שכלו, 

עדיי9 בכלי מוחו בבחינת התיישבות

(התיישבות בפנימיות כלי מוחו).

ואילו כאשר עומד על העניי0 ויודעתטז

פרטי הענייני. שבו (עומד על הפרטי., כל

פרט בפני עצמו), וממילא מתגלה אצלו

העניי0 השכלי, אז הוא מתיישב בעניי0

והדבר נתפס אצלו. דהיינו, ששכלו של

התלמיד המקבל כבר מבי0 את השכל, הריהו

ממילא כעת מלביש את הדבר הנשפע

בבחינת פנימיות 3 וזהו מה שכעת שכל

התלמיד הוא מקי; את השכל הנשפע.

ולמשל באד., משכל למידות וממידותתיז

למחשבה, וממחשבה לדיבור הוא בחינת

השתלשלות. אבל בחינה שלמעלה מ0 השכל,

לגבי השכל, הוא למעלה מער'
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צרי; להיות תחילה בחינת העיגולי8 (בחינת קטנות והעל8) ורק אחרובהשפעה 

. ואדרבה, מבחינת העיגולי8תיחכ; בחינת היושר (בחינת גדלות וגילוי)

נמש; אחר כ; בחינת היושר. ועל כ5 מבחינת העיגולי8 משתלשלי8 כל ההעלמות

ההשתלשלות. ובאמת אי אפשר למצוא

בחינה ומדרגה זו שלמעלה מההשתלשלות

בנפש האד. להרחיב הביאור בזה, וממילא

ג. לבאר בחינת ההארה הבאה מש. בסדר

ההשתלשלות. אלא עניי0 מאמר רז"ל במסכת

מגילה (ג' ע"א) "אע"ג דאיהו לא חזי 3 מזלי

חזי", שבאה ההארה בדילוג הער' ואינו מבי0

מדוע מרגיש כ'.

והנה, זה שהשכל בא בתחילתתיח

, הרי זהבבחינה כללית ובהעל%ההשפעה 

לפי שבא באופ0 כזה מהמשפיע. שהרי היה

יכול להשפיע לו באופ0 כזה שבכל עניי0

וסברה יגלה לו עומקה ופנימיותיה ומה שכל

עניי0 מוסי; ומחדש בהשכלה ואי' שמוב0

מזה ההשגה וכו' 3 א' א. היה משפיע

לתלמיד באופ0 כזה, לא היה מקבל את השכל

כלל, והיה מתבלבל בעניי0 לגמרי. ועל כ0

מוכרח להשפיע לו בדר' קצרה, בדר'

כללות, שאינו מגלה לו עומק0 של הסברות

בהתגלות בפרטיות וכמו כ0 כל הענייני.. ורק

אחר כ', כשהמקבל מעיי0 בזה, הרי הוא בא

ע. העומק והפנימיות.

ובאמת כ' הוא אופ0 ההשפעה, להיות

בתחילה בבחינת כללות ובבחינת העל.,

ואחר כ' יהיה התחלקות בבחינת פרטיות

ובגילוי.

ויוב0 עניי0 המקי; והמוק; 3 שאי0 זה מצד

עומק המושג וקוצר המשיג, שהרי הרב ער'

את השכל באופ0 שיבוא לפי ער' שכל

התלמיד. אלא שהתלמיד בתחילת קבלתו את

השכל אינו יודע אותו על עומקו (לעמוד על

חלקי השכל בפרטי הסברות, ולהבי0 כל

סברא בפני עצמה בעומק ובפנימיות, ובמה

נוגע כל דבר ועניי0 בו, היינו לידע מה מוסי;

ומחדש עניי0 בהשכלה, ואי' שעל ידי כל

הענייני. מוב0 ההשגה ההיא), אלא רק יודע

את השכל בכללותו (בכללות בלבד), בלא

התחלקות פרטי. אלו. וכל זמ0 שאינו מבינ.

בפרטיות ואינו עומד עליה., הריהו עדיי0

בעניי0. אינו מיושב

ואילו אחר כ', כשמעיי0 בעניי0 ומבי0 כל

סברא לעומקא, וממילא יודע מה שכל עניי0

מוסי; בשכל ההוא, הענייני. והסברות 3 אזי

בפנימיות כלי אצלו העניי0 נתפס ומתיישב

, ואז ממילא שכלו כבר בבחינת מקי;שכלו

את השכל. 
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.תיטוההסתרי8 שבעולמות, ואילו מבחינת היושר משתלשל בחינת הגילוי

המדריגות דעיגולי8 ויושר למעלה, ישנ8 בכל העולמות: בחינת עשרוהנה ב' 

ספירות דעיגולי8 (ועל כ5 מבחינת העיגולי8 משתלשלי8 כל ההעלמות

וההסתרי8 שבעולמות), ועשר ספירות דיושר (ואילו מבחינת היושר משתלשל

בחינת הגילוי שבעולמות). בחינת קטנות וגדלות, ובחינת נפש ורוח.

בזה הקושיא העיקרית דלעיל, דלכאורה הוא הפ; שורש8. ואלא אדרבה,ויתור: 

מחמת שנעו= תחילת5 בסופ5 וסופ5 בתחילת5, מה שהוא למעלה במדרגה

להיות גילוי בחינתו כמו שהוא למעלהיותר גבוה, אי5 לו התלבשות בכלי למטה, 
, כי א8 למטה יותר (וזהו על ידי נפילה ושבירה). והוא נקרא בחסידותתכבקדושה

כמו כשהקט0 יצייר איזה עניי0 במוחו,תיט

הנה כל מחשבתו בה ולא נשאר לו מקו. פנוי

כלל לחשוב עוד בדבר זר זולתו. והוא מחמת

קטנות דעתו, שתופס את העניי0 בדר'

כללותו בלבד. ומצד זה גופא מוב0 שאצל

התינוק נתפס העניי0 תו' מחשבתו,

(ולאמקיפה את השכל מכל צד ומחשבתו 

בהרחבה, ממילא מחשבתו מקפת הכלי). וזהו

הנקרא "מחשבה אחת שאי0 בה התחלקות".

וזהו שהשגת התינוק נקראת בש. "עיגולי.",

מפני שמיד כשמחשבתו מקפת את המושג

נעשה כמו עיגול, בלי התחלקות ראש תו'

וסו;, ימי0 ושמאל. כי א. מחשבה אחת

פשוטה.

אמנ. בגדול 3 שכלי מוחו רחבי. 3 תפיסתו

הבעניי0 אינו בבחינת מחשבה אחת, כי א.

בהרחבה גדולה ומחולקת בריבוי חלקי.. ואז

אינו שיי' לומר שמחשבתו מקיפה את הדבר

ההוא, מאחר שאינו מצומצמת במוחו, כי א.

בהרחבה גדולה. ומסיבה זו גופא, יוכל לקבל

במחשבתו עוד דבר זר זולתה בבחינת יושר,

בריבוי התחלקות פרטי. ובסדר ראש וסו;,

ימי0 ושמאל (כגו0 על דר' "ורגליה. רגל

ישרה" שהוא בחינת התכללות הקוי0).

דידוע, דכל המשכת אור עליו0 וגילוי אורתכ

אלקי מלמעלה הוא בא דוקא  על ידי ריבוי

. כיואז דוקא יכול להתקבל למטההצמצומי., 

כשמאיר האור כמו שהוא שלא על ידי

הצמצו., אינו יכול להתקבל למטה. דידוע

הכלל: דכל גילוי אור הוא העל. לגבי למטה,
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.תכא"חות0 המתהפ."

ובכדי שיתקבל למטה הוא דוקא ע"י העל.

האור (סה"מ עת"ר ע' רלה).

דהיא הנותנת, מפני שבחינת אריה הוא

מדריגה גבוה למעלה, אי אפשר שירד למטה

בבחינת השתלשלות מדריגות בקדושה,

בהתלבשות בכלי. דזהו הכלל: שכל אור עליו0

אי אפשר לבוא בהשתלשלות בבחינת 'אור

פנימי' שיהיה גילוי בחינתו כמו שהוא

במדריגת הרוחניות בקדושה כו'" (סה"מ

תרנ"ד ע' פג).

וכמו כ0 יוב0, ד'פני שור מהשמאל', שמקבל

מ'קו השמאל', והוא צמצו. האור, שיכול

להאיר למטה ולהתקבל בכלי.. ולכ0 נפש

השור 3 שהוא האור וגו; השור 3 ה.

דהיינו, שגו> השור הוא כלי אלמתייחדי.. 

הנפש, ונעשה שור שהיא בחינת חיה טהורה

 אבל 'פני אריה אלויכול לעלות ריח ניחוח.

הימי0', שמקבל מ'קו הימי0', והוא גילוי אור,

ולכ0 אינו יכול להאיר למטה בכלי., שלא יש

כלי. לזה האור 3 על כ0 אינו יכול להתלבש

בבחינת בהמה טהורה אפילו על ידי ריבוא

רק בדר. נפילהרבבות השתלשלות 3 אלא 

, וממילא הוא בגו; בהמה טמאהושבירה

דוקא, טור; ודורס בתכלית הגשמיות; וכמו

בשבירת הכלי. דתהו, דמפני שהיו 'אורות

מרובי.', ולכ0 אינו יכול להתקבל בכלי., רק

שהי' 'שבירת הכלי.'. וכמו כ0 הוא ב'פני

אריה אל הימי0', שאינו יכול להתקבל למטה

רק כשהכלי הוא בבחינת 'שבירה'" (סה"מ

עת"ר ע' רלה).

המשל מחות. בולט נעשה על השעווהתכא

צורת חות. שוקע. "דמפני שבאה מגדולתו

שלא על ידי צמצומי., אי0 יכול להיות לה

כלי למטה לקבל שתהיה טהורה וכלי קיבול

לאור, כי א. בדר' שבירה ונפילה. על כ0 הוא

למטה חיה טמאה. מה שאי0 כ0 פני שור

מהשמאל על ידי צמצומי. יכול להתקבל

בכלי טהורה. 

א; דהיא הנותנת, הג. שאריה 3 למעלה 3

האהבההוא להימי0, בבחינת החסד ותוק; 

לה' בכח ועוז גדול, למטה נהפ' לאכזר

לטרו; כו' גבורות קשות. דנמש' למטה

 3 בבחינת אריה ישאג מייראהבחינת תוק; ה

לא ירא 3 שהוא ההיפו' שנעשה מקול שאגתו

מתגלה מטה כיראה דדוקאבאהבה 

(להמקבלי. ממנו בבחינה שלמטה ממנו ועל

כ0 נופל עליה. יראה ופחד). בבחינת "חות.

המתהפ'".
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אריה שהוא בחינת>גבורה, 'גבור>כארי' (אבות פ"ה מ"כ), שהוא התגברותוכמו 

האור במאד מאד [היינו, התגלות גדולה מאד של אור הקדושה], עד שאי

אפשר להיות שורה ומתגלה קדושתו למטה בכלי שנכלל בקדושה 9 וכמו בהמה

, [כמו ברפ"ח ניצוצי5תכב [הנקרא "ניצו="]דר. נפילת האורטהורה. אלא רק על ידי 

שב'שבירת הכלי8' בג' קליפות הטמאות], ואז הוא בחינת חיה>טמאה, שמקבל חיות

 מארי דקדושה. אבל לא בהתגלות בחינת אריה בדר;מנפילות הניצוצי0

'מקי;' מלמעלההשתלשלות והתלבשות (פנימית) כבבהמה טהורה, רק בחינת 
.תכג[בבחינת העל8]

ויש להבי0 הא. ג. הוא הנקרא בלשו0תכב

החסידות "בדר' מעביר". דהיינו, כמשל

הניצו= מ0 האבוקה. שהניצו= הוא הוא מהות

ועצמות אש האבוקה בעצמה 3 ללא כל שינוי,

אלא כמו שהוא באבוקה ממש 3 רק שנחלק

ירד ונסע ממקורו (בבחינת שפע). ואז מחמת

שאי0 הוא בצמצו. במהותו ממש, ממילא

יכול לרדת עד למטה מטה ממש 3 כי שו. כלי

אינו בער' אליו 3 ומכיוו0 שנמש' ממקו. כה

גבוה כשנפרד ויורד ממילא נוסע ונופל

במקו. הנמו' ביותר דווקא [וראו בסו;

מאמרי העת"ר].

"והיינו, שהאפשרות שיומש' למטה ממקו.

גבוה ביותר ואעפ"כ ישאר המטה (הנברא)

במציאותו, היא רק כשנמש' למטה ביותר

בבחינת ה'לעומת זה', לפי שבבחינה זו

ההעל. וההסתר הוא בתוק; גדול ביותר,

ולכ0 ביכלתו להעלי. ולהסתיר על האור

שנמש' ממקו. גבוה ביותר, כי אילו לא היה

ההעל. וההסתר בתוק; גדול, אזי האור היה

מבטל את ההעל. וההסתר. וזהו שהאריה

שנמש' מבחינה עליונה יותר 'פני אריה אל

הימי0', הנה, ע"י 'שבירת הכלי.' נפל למטה

יותר ב'לעומת זה' ונעשה חיה טמאה,

משא"כ השור שנמש' מבחינת 'פני שור'

שאינה מדריגה גבוהה כ"כ, הנה, ג. כשנפל

למטה, נשאר בהמה טהורה" (סה"מ תשכ"ח

ד"ה אלה תולדות יעקב).

 וא. כ0, הג. שניצוצות אלו 'נופלי.'תכג

לתו' האריה הגשמי (או בתו' הג' קליפות

טמאות) ונותני. בו חיות, מכל מקו., אינ.

מתגלי. בו בדר' השתלשלות והתלבשות

פנימית (כמו שהוא בבהמה טהורה), עד

שאור וחיות זה יהיו מורגשי. בו, כי סו; סו;

האריה הוא כלי טמא (בהמה טמאה) ואינו

כלי ראוי להשראת הקדושה, ואילו אור
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. דהיינו, שיהיה עול8 "מלאתכדמלכתחילה היה רצונו יתבר; בשבירה דווקאוכ. 

קליפות וסטרא אחרא שה5 נגד ה' ממש לומר אני ואפסי עוד" (תניא פל"ו),

ונתאווה להיות לו יתבר; דירה בתחתוני8 אלו דווקא, על ידי עבודת ישראל

קדושי8. "כי זהו סוד כל עני5 מעשה התחתוני8, וזהו עבודת8 שנית5 לה8 . . במה

שנת5 בתחילה מקו8 להתהוות הרע, וחזרתו לטוב הוא על ידי נשמות ישראל" (דר;

הקדושה היה מתגלה בו באופ0 פנימי היה

מפסיק להיות בהמה טמאה, כי היה מרגיש

אור הקדושה ובדר' ממילא היה מתבטל

כלפי אור זה.

אלא מדריגת האריה כפי שהיא למעלה יורדת

ונותנת חיות בהאריה הגשמי בדר' 'מקי;',

באופ0 שההשפעה לא תהיה מורגשת בו, ולכ0

האריה נשאר בהמה טמאה כי אינו מרגיש

אור הקדושה.

[וזהו מה שג. כתב רבינו על צוואת הריב"ש,

שהמתרג. לא דקדק בתירגומו וכתב, בטעות

ובשוגג, שהשכינה מתלבש בגוי ח"ו].

דכל הזמ0 שהאור מלובש בכלי, הריהותכד

מזכ' אותו עד שהכלי הוא בחינת טפל אליו

(מתרומ. למדרגת האור). "על דר' משל

בכלי. גשמיי., שהכל הוא בטל וטפל לגבי

היי0 שבתוכו. ולכ0 איתא במשנה, פרק

המצניע, המוציא אוכלי0 פחות מכשיעור

בכלי 3 פטור, א; על הכלי, שהכלי טפילה לו.

 נעשה חרס בפניכשנשבר הכלימה שאי0 כ0 

עצמו. וכ' על דר' משל למעלה 3 כשהאור

מלובש בתו' הכלי, אז הכלי היא בבחינת

ביטול ממש לגבי האור. וזהו עניי0 עשר

ספירות דתיקו0 3 דאיהוי וגרמוהי חד 3 שג.

הכלי. ה. אלוקות ממש, כי ה. בבחינת

ביטול לגמרי ממש לגבי האור א"ס המלובש

בה0. מה שאי0 כ0 בתוהו 3 שנשברו הכלי.

ונסתלקו מה0 האורות 3 הוא כמו על דר' משל

נעשה חרס בפני עצמולמטה הכל כשנשבר 

 להיי0. כ' על ידי שבירתואינו בטל עוד

הכלי. 3 שה. האותיות שנתפרדו 3 נעשו

בבחינת יש עד שמה0 נמש' התהוות היש

ודבר נפרד דבי"ע".
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תכו.תכהמצותי;, מצות מילה חלק ב', פרק א')

מזו%נמצא שהדברי8 הגשמיי8 שורש8 מבחינת עול8>התוהו, ולכ5 ה8 בחינת ולכ% 
את האד8 (ונתווס: בו דעת מזה כמאמר: "אנא לא צלילא דעתאי עדומחייה 

דלא אכילנא בישרא דתורא"). ואילו נשמת האד8 היא מבחינת אצילות 9 עול8

התיקו5 9 ולכ5 נשמה כלולה מכל המידות 9 וממילא יכול ומוכרח לברר8. ולזה כתיב

על האד8 "אחור וקד8 צרתני" 9 שמצד התיקו5 שבהתשלשלות, הרי שבחינת אד8

יותר גבוה (כי בחינת בהמה נפלה למטה מאד). מה שאי5 כ5 במקור8 ושורש8, נפש

הבהמית היא מעול8 התוהו (במדרגה גבוה "לפני מלו; מל;"). וכמו שאנו רואי8

שכח הבהמה גדול יותר מכח האד8. רק שלמטה 9 בהשתלשלות 9 עול8 התיקו5

גבוה יותר, כי בהמיות "נפלו" בשבירת הכלי8 וה8 למטה מטה דווקא.

. כי אחרתכזאחרי ירידת הנשמה בגו: שעוסק כו' ואחר כ; היא שבה ומבררתולכ% 

והנה, על ידי השתלשלות העולמות,תכה

 מעול. עליו0ירידה בסדר והדרגהשהיא 

לעול. תחתו0, אי אפשר שמעול. של קדושה

יתהווה עול. הקליפה, שהוא הפכי בתכלית,

ואי0 שו. ער' ודמיו0 ביניה..

כמו על דר' משל שלא יתכ0 כלל שחכ. גדול

יוריד ויצמצ. סברא שכלית כל כ' עד שאד.

יוכל למששה בידיי., שכל הירידות

והצמצומי. לא יועילו להפו' שכל  שהוא

מציאות רוחנית  למציאות גשמית.

וכ' בנמשל, שלא יתכ0 אשר מעול. של

קדושה ישתלשל עול. של קליפה, ולפיכ',

כדי שייברא עול. גשמי, שהחיות האלקית

מוסתרת בו כל כ' עד שהוא "מלא קליפות

וסטרא אחרא"  הי' צור' ב'שבירה', שהיא

מביאה לנפילה וירידה בדילוג גדול, מעול.

שכולו קדושה, לעול. הקליפות.

ועוד ראה באות ה' במילואי..תכו

ולכ0 בחינת בעלי תשובה בחילא יתיר, "בכלתכז

מאד'", בלי גבול 3 למעלה מהכלי, שבא

בהתגברות יותר. כי אחרי שנברר הניצוצות

שנפלו בשבירת הכלי. על ידי שצעק ליבו

אל ה' דווקא (אחרי עסקו בענייני. גשמיי.

ובהמיות), אזי אז יתרו0 האור מ0 החוש'.

כי אחרי שובו אל ה', אז ג. בהמיות עסקיו

ומאכליו שאכל, על ידי זה יש לו כח לעבוד
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כ; כשמתפלל לה' לבדו, אזי נתבררו הניצוצות שנפלו בשבירת>הכלי8 מעול8

התוהו ונתעלי8 ונתבררי8. ואז במקו8 שבעלי תשובה עומדי8 ש8, צדיקי8 גמורי8 9

מעול8 האצילות 9 לא יכולי8 לעמוד. כי עול8 התוהו יותר גבוה "לפני מלו; מל;

לבני ישראל", רק שנפלו בשבירת>הכלי8. ואחר כ; כשנתעלי8, אז צדיקי8 גמורי8

אי יכולי8 לעמוד.

הכלל דגילוי כוחות נעלמי8 שבנפש הוא על ידי המנגד דווקא. וכמו שאנווכידוע 

רואי8 בשכל, שעל ידי איזה קושיא או שאלה, דווקא על ידי זה מתגלה כח

הנעל8 מ5 המשכיל (שבא לאמיתיות עומק השכל דווקא, דהיינו כשמתעכב בזה

ועיכוב בכמה קושיות והעלמות ולא כמו שתפס העניי5 בסקירה ראשונה). ואז מוציא

כח הנעל8 שבכח שכלו 9 שבא לעומק הכוונה הנעלמת שבהשכלה זו. 

בכדי לגלות עומק עצ8 הנפש הוא על ידי הסתר והעל8 הגו: דווקא. כיוכמו כ% 

כשהייתה הנפש האלוקית למעלה 9 בבחינת דביקות תמיד באלוקות 9 ואז

ירדה ונתלבשה בגו: ונפש בהמית שמעלי8 ומסתיר וסותמי8 כל דרכי הילוכה

בקודש 9 שאינה משגת עוד השגות שהשיגה למעלה 9 ומכל כל שכ5 שאי5 מרגשת

האור האלוקי בנפשה. והנפש הבהמית והגו: אינ8 מניחי8 לה, ומראי8 לה כל

התאוות ותענוגי עול8 הזה ומתאווי8 לזה וכו'. וכשהנפש האלוקית מתבוננת בזה

(ער חאפט זי;) מתמרר בנפשו מאד וצר לו מזה מאד. ומתגבר בכוחות העצמיי8

שלו דווקא, ובוקע ושובר חוש; הגו: ונפש הבהמית ויוצא מגדר הגבלת הכלי

את ה', ג. מחמת התבוננות ובחוש' אשר הוא

ש. 3 אז נתעלה הכל למקור. ושרש.

שבעול. התוהו (לפני מלו' מל'). א'

בהשתלשלות, עול. התיקו0 גבוה יותר. ולכ0

אחר כ' על ידי התבוננות בתפילה, אי'

שטרוד כל היו. בפרנסת מזו0, אבל בני

ישראל ע. קרובו 3 בחינת מהותו ועצמותו,

מזה תתלהב נפשו מ0 החוש' אשר הוא ש.

ביתרו0 האור ובהתגברות בחילא יתיר לדבקה

בו יתבר'. בבחינת "ועמ' לא חפצתי" כו'.
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למעלה ומטע8 ודעת לגמרי. וכמו מי שמציל עצמו מ5 המיתה, שזה על ידי כוחות

עצמיי8 של הנפש למעלה מ5 הטע8 ודעת. ומשלי; חייו מנגד ונמש; לאלוקות

דווקא, למעלה מטע8 ודעת לגמרי (מה שלא נמצא אהבה כזו, בחינת רצו5 ומרוצה

והמשכה, בנשמה קוד8 התלבשותה בגו:). 

רק שעל ידי הגו: והנפש הבהמית בא לעבודה רק בבחינת העצמיות,אלא 

שלמעלה מטע8 ודעת, א; לא בבחינת הרגש כלל הטוב טע8 באלוקות.

שריצה זו 9 בכוחות עצמיי8 9 כמי שמציל עצמו מ5 המיתה ובורח למקו8 החיי8, הרי

עיקר הסיבה הוא ההצלה וג8 עכשיו אינו מרגיש אור אלוקי בנפשו כי א8 המיצר

והסתימה דווקא.
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ירידה ושבירה

שהשבירה לא הייתה כי א8 רק בז' מידות דנקודי8, אבל בבחינת חב"דמבואר 

ש8 לא הייתה שבירה. וכמו שכתוב: "ימותו, ולא בחכמה" 9 שרק מבחינת

.תכח 9 רק בבחינת ירידה והשפלה, א; לא בחינת שבירהירדה למטהחיצוניות חב"ד 

 (שבירת>הכלי8 מהז' מידות) יוב5שבירה (מירידת חב"ד) לבי5 ירידהבי5 וההפרש 

על דר; משל מהתיבות: "ברו; שאמר והיה העול8". שהעולמות נתהוו

בדיבור (אחד).

האותיות והתיבות ה8 כלי8 אשר בה8 שורה השכל, א; כשיתפרדווהנה, 

האותיות 9 להיות כל אות ואות בפני עצמו 9 זה נקרא "שבירת>הכלי8".

משו8 שכעת, אי5 באותיות 9 כשה8 כל אות בפני עצמו 9 שו8 שכל. ומכיו5 שאי5

 עוד. וזהו שבירה.אינ0 נקראי0 בש0 כלי0בה8 שו8 אור>השכל עוד, לכ5 ממילא 

אי5 דומה אותיות שהיו נפרדי8 מלכתחילה (ושממילא לא האירעל כל פני0, 

עליה8 אור>השכל מעול8), לבי5 אותיות שהיו מצורפי8 באופ5

שהאיר עליה8 אור>השכל ורק אחר כ; נתפרדו. מצד שכאשר כ5 היו האותיות

, והיו כבר בחינתבשלימותמחוברי8 יחד, היה ממילא מאיר באותיות אור>השכל 

כלי8. ולכ5, ג8 א8 יתפרדו כעת, מכל מקו8 מעט הארה>חיצונית מהשכל שהאיר

עליה8 נשאר באותיות ג8 אחר הפירוד (כמו הרשימו הנשאר על הקל: ג8 אחר

שנמחק הכתב, כ5 מצד שכשהיו האותיות מחוברי8 יחד היה מאיר באותיות

האמצעי, ספר דברי. ח"א, רצ"ט (ובנסמ0).וראו באריכות במאמרי כ"ק אדמו"רתכח
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בשלימות אור>השכל, לפיכ; ג8 אחר היפרד8 נשאר בכל אות מעט רשימו מאור

השכל הזה). שכ5, א8 האיר עליה8 אור>השכל, הרי שהאותיות היו בכמות ובמידה

. ואילו כעת רק נפסד הצירו: הנכו5,בשלימותהנכונה, ורק שהיו בצירו: נכו5 9 והכל 

אול8 מספר וסוג האותיות הוא ישנו (ועל כ5 ממילא יכול לשוב ולצר: מ5 האותיות

, מחמת שכבר ישנו בה8 רשימו).בנקלבאופ5 שישוב ולהחיל אור>השכל 

הוא למעלה, מצד שקוד8 השבירה היה מאיר בחינת חב"ד בז' הכלי8 מהמדותכ% 

דתוהו, לכ5 ג8 אחר שבירת8 9 מחמת שלא יכלו לסבול את האור ונשברו הכלי8

ונתסלקו האורות לעצמות 9 אעפ"כ מעט מ5 אור החב"ד (השכל) נשאר בבחינת

רשימה ג8 אחר שבירת8 ונפילת8 למטה. ולכ5 מוב5 שא: חיצוניות חב"ד ירד ע8

הכלי8 השבורי8 למטה.

זכר כ"ק אדמו"ר הזק5 בספר התניא>קדישא בנפש>האלוקית לשו5 ספירותועל כ% 

דווקא, מחמת שנמשכה מעול8>התיקו5 (דש8 מ"ה בגימטריא אד"8),

בחינת>ברודי8. ולכ5 ג8 זכר ש8 מקוד8 בחינת חב"ד ואחר>כ; בחינת המידות

(משו8 שהוא סדר דקדושה, דבנפש האלוקית בנינו מכל עשר>הכוחות שבקדושה,

וסדר השתלשלות הוא מקוד8 הג' האימות ואחר>כ; שמולידות ז' ימי>הבניי5). 

מחמת שנפש>הבהמית מקורו מעול8>התוהו (דש8 ב"5 בגימטריא בהמ"ה),אול0 

ש8 הוא מעשר>נקודות 9 שה8 רק הכתרי8 שביו"ד>כוחות 9 לכ5 נקרא בש8

יו"ד>כיתרי5 דמסאבותא. ועל כ5 ש8 זכר קוד8 המידות, שמקור יסודו הוא רק מז'

מידות דתוהו (כי השבירה לא היתה אלא רק בז' מידות, כי זהו עיקר בניי5 הנפש

הבהמית ולא היה שבירה בבחינת חב"ד. א; זכר לאחר>מכ5 מכלל חב"ד ג8 כ5

בנפש>הבהמית, מחמת שג8 חיצוניות חב"ד ירד והושפל ע8 הכלי8 הנשברי8 מז'

מידות).
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ג8 יוב5 ההפרש הגדול בי5 הנפש>האלוקית לבי5 הנפש>הבהמית. והנה,ובזה 

הפילוסופי8 קראו לנפש>הטבעית דמדרגת>המדבר "נפש>המדברת"

עצ0ו"נפש>המשכלת". א; בש8 "נפש>המשכלת" נקראת בחסידות רק "
 בלבד. כי עצ8 מהותה הוא התענוג מהשגת>אלוקות, ואילו המידותנפש>האלוקית"

זהו דבר הנולד ממילא ומאליו. כי מצד התפעלות>השכל נולד ממילא אהבה ויראה

בלב. כי "נר ה' נשמת אד8" 9 כמו טבע הנר ליכלל באש היסודי, כ5 טבע נפש

האלוקית ליבטל ולידבק בה'. ומה דבקותה? זה השכלתה באלוקות דייקא. ואדרבה,

אי5 הכוונה בהשכלה זו לבחינת "ובכ5" 9 דהיינו, שיתפעל מזה באהבה או ביראה 9

. שזהו בלשו5 הזוהר בחינתתכטאלא רק הכוונה לעצ8 ההתבוננות עצמה, זהו דבקותה

"לאסתכלא ביקרא דמלכא" ולא יותר (רק התפעלות האהבה ויראה בא ממילא,

והוא כמו טפל לעיקר השגתה באלוקות).

בנפש>הבהמית הוא ממש; ההיפו; לגמרי. דנפש>הבהמית עיקר מהותהאול0, 

התפעלות>הלב דווקא, ובתשוקה מורגשת לכל התאוות, כמו הבהמה (וא:

שאי5 לה דעת לידע בטיב הדבר או בהיותו טוב או רע לה). שזהו החוש אצלה נקרא

טבעיות>הבהמית. והרי לדבר הטבעי אי5 צור; שו8 התבוננות בדבר. וכמו

בנפש>הטבעית, אי5 שיי; שו8 התבוננות שירצה לחיות ולא ימות, כ5 הוא טבע נפש

. נמצא א8 כ5 מוב5 שבנפש>הבהמית עיקר בניינותלהבהמיות לחשוק לכל מיני>תאוות

כמו שהייתה למעלה בג0>עד0 העליו0תכט

עטרותיה. בראשיה. ונהני. מזיו השכינה

(ומגלי. לה. סודות>התורה 3 שמשכילי.

באלוקות).

רק שנפש>הבהמית שבאד. מברר בשכלו מהתל

שראוי לחשוק, א' ג. באד. ההתפעלות לא

נולד מ0 השכל (רק שהשכל מראהו מה טוב

לו). וזה ג. שכתב בספר התניא ש"המידות

ה. לפי ער' השכל" 3 אי0 כוונתו להתפעלות

המידות, אלא רק כמו שכתב בסמו' כי הקט0

חושק ואוהב דברי. קטני. לפי ששכלו קצר

להשיג דברי. יקרי. מה.. וכשיגדל יתאווה

לדברי. נעלי. יותר, כפי שיבי0 אז שכלו.

אול. בכל פע. ההתפעלות לא תתחיל
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הוא התפעלות התשוקה 9 כמו בחינת בהמה 9 ורק שאי5 ההתפעלות נולד מ5 השכל

(אלא אור>הכתר עובר בחב"ד רק על דר; מעביר ישר למידות, כדי שהשכל יודיעיהו

מהו הדבר הטוב. כמו שמראי5 לבהמה דבר מאכל המתאי8 לטבעה ותיכ:

כשתראהו רצה אחריו).

משכלו, אלא רק ממידותיו ורק שער'

ההתפעלות יהיה רק עד ער' שכלו באותה

העת. כי באמת אנו רואי. ההפ' ממש,

שהקט0 יתפעל יותר במידותיו מאשר הגדול

בדעתו, משו. שבאמת השכל הוא בחינת

קרירות ומנגד להתפעלות (כי באמת עצ.

התפעלות המידות שבנפש הבהמית אי0 שיי'

כלל לשו. שכל, אלא לטבע0. והרי ש. "טבע"

הוא ש.>המושאל לדבר שלמעלה מטע.

ודעת).
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זה לעומת9זה

הפירוש הפשוט "מזה>לעומת>זה" הוא שהשתלשלות הקליפות צרי; להיותנודע, 

בשווה כמו השתלשלות דקדושה.

מצינו שכל מי ששורשו למעלה באצילות ממדרגה גבוהה, כ5 יהיהובקדושה 

מהות התלבשותו בגו: 9 בעול8>הזה 9 בעילוי המדרגה יותר מזולתו

(ששורשו נמו; במדרגה). היינו, בעשר>ספירות דקדושה הכתר הוא אור גדול וחזק

יותר מהחכמה, והחכמה מבינה וכיוצ"ב עד בחינת המלכות שהוא כבר במיעוט

(עד ש"רגליה יורדות מות", דהיינו שג8 הקליפות יכולי8 לינק ממנה)האור 
. והטע8 לכ;,תלא

הוא כידוע שעול8>האצילות הוא המקור והכח לנפעלי8 9 כי עשר>הספירות

דאצילות ה8 בלי>מה (פירוש, בלי>מהות עדיי5). היינו, חכמה>דאצילות אינו

 חכמה דעולמות>בי"ע (וכ5 חסדמקור>להתהוותמהות>חכמה כלל, אלא רק שהוא 

וכיוצ"ב).  א8 כ5, נמצא שבקדושה כל שבמקור נשפע ממדרגה גבוה יותר, כי יהיה

 המטה ע8 המעלה.שווהג8 כ5 ער;>הנפעל. דהיינו, בקדושה 

 ממש מסדר השתלשלות עשר>ספירות דקדושה.ההיפ.הוא ובמסאבותא 

שבסדר השתלשלות הקליפות כתר>דקליפה אינו כח חזק כל

כ; כמו כיתרי5>דמסאבותא התחתוני8 (במדרגות חג"ת ונה"י דקליפה) עד שמלכות

דקליפה 9 שהיא המדרגה התחתונה מכול8 9 היא קליפה חזקה ביותר מכל היו"ד

כיתרי5 העליוני8 במדרגות. וכ5 בכל ד' עולמות אבי"ע 9 הקליפה שהיא בעול8

הרוחני יותר היא דקה ביותר, ואילו בעול8 שהוא במדרגה התחתונה הקליפה ש8

כמו נשמת אברה.>אבינו ע"ה 3 היהתלא

מאור החסד דאצילות, ולכ0 היה בגופו

במדרגה יותר גבוהה ממדרגת שמואל>הנביא,

שהיה מבחינת נה"י דאצילות, וכדומה לזה.
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(כמו בעול8 האצילות כתיב: "לא יגור; רע" 9 היינו, שאי5 ש8 קליפה כלל,קשה וחזקה ביותר 

 לקליפה חזקה עד שמיעוטו רע. ובעול8 היצירה כֲליפכ יותר חזקה עד שהיא חצי רע,מקוראלא רק 

והעשיה 9 שהיא במדרגה התחתונה שאי5 למטה ממנה 9 הוא רובו רע)
.תלב

. והנה,מהסתר>הקדושההטע8 לזה הוא שכידוע מציאות>הקליפה הוא ויוב% 

. ובהיות שבעולמות העליוני8 9 כמוהכליהסתר דקדושה הוא 

 (כמו שכתוב: "איהו וחיוהיהכלי אינו מסתיר כל>כ. על האורבעול8>האצילות 9 

 שהכלי הוא בביטולרוצה לומרשהכלי מיוחד ובטל לאור, ווגרמוהי חד 9 היינו, 
 9 לכ5 כתיב עלמקור הקליפה הוא רק מהסתר הכלי) 9 וידוע שגדול לאור

. אבל בעול8 הבריאה 9 שהכלי מסתיר על האור 9תלגעול8>האצילות "לא יגור; רע"

לכ5 יכול להיות מצד ההסתר מיעוטו רע, ועד שבעול8 העשיה 9 שהכלי מסתיר

לגמרי על האור 9 לכ5 יכול להיות רובו רע.

זה>לעומת>זה בנפש ובעיקר ההפרש בי5 הנפש>האלוקית לבי5 הנפש>הבהמיתויוב% 

(ויוסבר זה ג8 בקיצור>נמר= על דר;>העבודה). כידוע, שנפש הוא בחינת

. והנה, ישתלדקומה>שלימה, דהיינו שיש בו בחינות חב"ד (מוחי5) חג"ת וגו' (מידות)

 סדרבכלל בעולמותוהנה מוב0 שג. תלב

השתלשלות הקליפות הוא להיפ'

מהשתלשלות דקדושה. שבקדושה 3

בעולמות העליוני. הרי הקדושה בריבוי

אור, ואילו בעולמות התחתוני. האור

במיעוט אחר מיעוט.

ואילו בקליפה הוא להיפ' 3 בעולמות

העליוני. הקליפה היא במעט ובביטול,

ובעולמות התחתוני. הקליפה הוא בריבוי

ביותר.

אול. בכל זאת מאחר שיש ש. כלי.,תלג

ישנו קליפה בדקות דדקות. בבחינת "וש.

פלגשו ראומה" 3 שאומרת "ראו מ"ה" 3 ראו

דרגת הביטול שלי, כיצד אני בטלה. וסו; סו;

היא בחינת מ"ה ומציאות, רק שבטלה.

דהיינו, שיש מי שבטל.

ואדרבה, בגלל שחפ= באד.>ישראלתלד

שהוא בציור כזה, ממילא ג. הספירות ה.
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בנפש האלוקית בחינת>שכל, ונקרא "שכל>אלוקי", וכ5 חג"ת נה"י ונקרא "מידות

, ועיקר ההבדלתלהדקדושה" כו'. וכ5 9 להבדיל אל: אלפי הבדלות 9 בלעומת>זה

שבנפש>הבהמית סדר>ההשתלשלות הוא בהיפו;.

בנפש>האלוקית השכל הוא אור חזק ביותר 9 יותר מכל כוחות הנפש 9דהיינו, 

.תלו דווקא"נפש>המשכלת"ולכ5 נקראת הנפש>האלוקית (בפרטות) בחס 

ויוב5 שזאת מצד שכח>השכל מיוחד ביותר בעצמיות>הנפש 9 יותר משאר כל

. מה שאי5 כ5מחמת שאי% הכלי מסתירו כל כ.הכוחות 9 ולכ5 אורו רב יותר, 

"מידות"באור>המידות שהכלי8 מסתירי8 ומגבילי8 הרבה יותר, ולכ5 נקרא בש8 
(מלשו5 שה8 במידה ובשיעור, וכ5 מלשו5 מדי8, שה8 כבר כמו בחינת מלבושי8,

מצדאמנ8 מחוברי8). וכ5 כוחות השייכי8 כבר לעשיה, ה8 בקטנות אור יותר 
.הגבלת>הכלי

 הואתוק= הגילוי ממש. דהיינו, שעיקר להיפו.כוחות הנפש>הבהמית הוא ואילו 

בכוחות>הנמוכי8 דווקא (כלומר, במידות ועשיה גשמית) ומאיד;,

כח>השכל שבנפש>הבהמית הוא חלוש ביותר. מצד שעיקר תוק: הקליפה הוא

מהסתר הכלי.

היא בביטול גדול>השכל מנפש>האלוקית שכלי זה ג0 בסדר העבודה:ויוב% 
>השכל, לכ5 שכל מנפש>האלוקית הוא בביטול גדול לאור השכל,לאור

בציור כזה (בכדי יהיה "התלבשות" אלוקות

באד.>ישראל דווקא).

בכדי שנפש אלוקית תוכל לברר אתתלה

הנפש הבהמית באופ0 פנימי.

ובזה יומתק מה שג. החוקרי. קראו לנפש 3תלו

בכללות 3 "נפש>המשכלת" (או "נפש

המדברת". ואילו לאלוקות 3 בכללות 3 קראו

"החכמה>העליונה" או "שכל>פשוט" דווקא.

וידוע ומפורס. מחלוקת הרמב". והמהר"ל

בזה.
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ומשכ; ממילא ומאליו שכל מנפש הבהמית הוא בטל לגבי שכל מנפש האלוקית.

נמצא, איפוא, כאשר צרי; האד8 להתגבר כוחות נפש>האלוקית על כוחות

נפש>הבהמית, אי אפשר שיתגבר כח המעשה מנפש>האלוקית על כח המעשה

מנפש>הבהמית (מצד שבמדרגות התחתונות 9 כוחות נפש>הבהמית ה8 בתוק:

רק עיקר ההתגברותיותר מכוחות נפש>האלוקית). וכ5 מידות כנגד מידות, כנ"ל. 
. כי עיקר תוק: נפש האלוקית הואנפש>האלוקית הוא דווקא בהתבוננות השכל

בכח השכל דווקא, ואילו עיקר חלישות הכח בנפש>הבהמית הוא דווקא בהשכל.

ולכ5 אז בקל ינצחנו.

*

בהשתלשלות הקליפות הגשמיי8 9 בגו: העול8>הזה 9 ממקור8, יהיהוכמו כ% 

 (למשל,מכח הפועל שלה0שפע הקליפה הנפעלת, לפי ער; מקורה 

מבחינת חו"ב דקליפה>דאצילות נמש; שפע חכמה>יוונית באנשי>יוו5, ואילו מבחינת

ז"א דקליפות>דאצילות נמש; שפע מידות>רעות בגופי8 בעול8>הזה). דהיינו, יש

התאמה בי5 מהות המקור לבי5 מהות הגילוי. דהיינו, גילויי8 בעולמות ה8 בשווה 9

הקליפה לקדושה.

כמו בקדושה, ג8 כ5 הקליפות 9 כמו שה8 ברוחניות למעלה 9 הבחינהולכאורה, 

הגבוהה (כמו בחינת הכתר והחכמה) ה8 עדיי5 בבחינת

ביטול>לאלוקות ועל כ5 אי5 כח>הקליפה חזק כל כ;, מה שאי5 כ5 במדרגות הנמוכות

9 כמו המידות והמלכות דקליפה 9 מצד הסתר הקדושה, נתחזק כח>הקליפה והוא

חזק ביותר. ולפי>זה קליפה הגבוהה דקה ביותר, ואילו הקליפה התחתונה גסה

ביותר.

בהיפו. (ביחס>הפו.)בהשתלשלות>הקליפות למטה, הנה יהיה המטה א., 
מלמעלה ממקור8. דהיינו, הקליפה הגבוהה הדקה ביותר במקורה, כשתשלשל
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למטה היא תהיה בנחיתות המדרגה ביותר. ואילו הקליפה הנמוכה יותר במקורה,

כשתלשל למטה היא תהיה בעילוי המדרגה יותר. והטע8 לזה הוא לפי הכלל, שכל

הגבוה יותר נופל למטה מטה יותר. כמו אב5 הנופלת מעל חומה>הגבוהה, תשקע

עמוק יותר באדמה. ולפי>זה קליפה הגבוהה דקה ביותר, ואילו הקליפה התחתונה

.תלזגסה ביותר

 9 כמו שבקדושה גילוי הכתר והחכמה הוא הארהפירוש "זה>לעומת>זה"וזהו 

חזקה בעולמות ואילו המידות והמלכות אי5 אור8 חזק כל כ; 9 כ5 הוא בקליפה

ג8 כ5. וזהו פירוש הפשוט מזה>לעומת>זה 9 בשווה. וזהו כמו שה8 במקור8 למעלה.

כי כ5 נמצא, שלמעלה 9 במקור8 ברוחניות 9 סדר השתלשלות הקליפות הפו;הנה 

מסדר השתלשלות הקדושה. ובנפילת הקליפה למטה 9 בגש8 עול8>הזה 9

הוא בשווה לקדושה.

ב' הבחינות הללו בנפש 9 דהיינו, בנפש>האלוקית ובנפש>הבהמית.ויובנו 

כמו קליפת נבוכאדנצר שנאמר עליו שהואתלז

"רישא דדהבא", שהוא כתר דקליפה. ויוו0

הוא חכמה דקליפה. א' אדו. הוא בחינת

"רגלוהי דנחש" (ריש מדרש אסתר). א' הנה

נבוכאדנצר הרשיע מאד והחריב את בית

המקדש הראשו0, ובגלות יוו0 היו כל הצרות

הקשות כידוע. א' בגלות אדו. וישמעאל 3

שה. מבחינת נה"י דקליפה 3 אי0 הרשעות כל

כ', אלא רק שעבוד הגלות לבד.
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שורש מקורו

. ונודע, שכל דבר שבעול8 שמביאי8תלחכל דבר צרי; להיות שורש למעלההנה, 

. ושורש הכלתלטאותו לשורשו, יכולי8 לעשות בו השתנות ממה שהיה מקוד8

 9 כנודע, שבחינת אי5 היא המייחדת את הכל, שהוא חומר היולי 9"אי%"הוא בחינת 

והוא בחינת החכמה (וכמו שכתוב: "כול8 בחכמה עשית"). פירוש, על ידי שמפסיד

את צורת הדבר מכל וכל, משיבה לשורשה 9 חומר היולי 9 ואז יוכל לבוא ולהתגלות

בדבר איזה כח חדש וממילא לשנותו.

כשהמידות דבוקי8 בדברי8 גשמיי8, ה8 ענפי8 מפורדי8, כידוע. כיוכ% באד0, 

מה שאוהב, אינו מתיירא ממנו; ואילו מה שמתיירא ממנו אינו אוהבו.

א; כשיביא האד8 את עצמו לשורשו, דהיינו לבחינת "אי5" 9 שמקטי5 את עצמו, כמו

החכמה שמקטנת את עצמה כמו האות יו"ד 9 אז יהיה בו השתנות המידות.

כמו שאמרו רז"ל: "אי0 ל' עשב למטה"תלח

כו' (בראשית רבה י' ו', זוהר חדש א' קנ"ו

רע"ב, זוהר חדש ב' קע"א ע"ב, זוהר חדש ג'

וכו. ואמרו עוד: "כמה מה שיש ביבשה יש

בי." (חולי0 קכ"ז ע"א). וכ0 ע' נפש היו שרוש

וכללות מכלל ישראל וג. לה. יש שורש

ומקור וה. שבעה רועי. (סוכה נ"ב ע"ב).

והנה לעומת זאת יש ג. בחיצוניות ע' אומות,

וכללות. ז' עממי0 שבאר= ישראל. 

וידוע המשל המפורס. בכל ספריתלט

החסידות בזרע חיטה שרוצי. לשנותה

ולעשות ממנה כמה וכמה חיטי., הרי

מביאי. אותה לשורשה 3 שהוא כח הצומח

שבקרקע 3 וג. לא תצמח עד שירדו גשמי.,

תירקב ויפסידו צורה הטבעית, ותבוא

לבחינת אי0 3 שהוא חומר היולי 3 בחינת

חכמה. והנה אז יוכל לבוא בה כח הצומח

ויצמח ממנה כמה וכמה חיטי..
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וכיוצא בכל אלו, הכל להש8 יתבר; לבדו. וכאשר ה8 דבוקי8האהבה והיראה 

לה' יתבר; ה8 הכל באחדות, כנודע שבחינת אי"5 היא

המייחדת הכל. א; אי אפשר לבוא למדרגת חכמה, עד שהוא בבחינת יראה, כמו

שאמרו: "כי א8 אי5 יראה אי5 חכמה" כו'.

השורש הוא הסיבה הכללית לכל המעשי8 שלפניו, וה8 כול8 מקבלי8 ממנו.ענ; 

וזהו שסו: מעשה במחשבה תחילה. על דר; משל שעלה לאד8 במחשבתו

לבנות לו בית לדור בו, ואחר כ; בונהו ודר בו. הנה, כל המלאכות שעשה מתחילה

עד גמרו 9 אע"פ שה8 קדמו להתגוררותו בבית בפועל ובמעשה 9 אבל במחשבתו,

דירתו קדמה לכל. ואחר כ; כדי להשלי8 מחשבתו, נתעיי= במחשבתו האי; יעשה

כל המלאכות עד שיגמור הבית וידור בו, כפי שעלה במחשבתו מתחילה. 

שבענ: אי אפשר להיות אלא מה שהיה בשורש בהכרח, אי אפשר להיותוכמו 

מתנגדי8 זה לזה. ואילו היינו יכולי8 להמשיל שיש אצל השורש רצו5, היינו

אומרי8 שאי אפשר להיות ברצו5 הענ: אלא מה שיש ברצו5 השורש. כיוו5 שכל

מציאותו נמש; מהשורש דווקא, ורצו5 הענ: הוא מרצו5 השורש 9 א8 כ5 אי אפשר

להיות8 מתנגדי8 זה לזה. כי אי אפשר שיהיה להתחלת המעשה מתנגדי8 לסו:

המעשה, שהוא שורש8.

על זה הדר;, כיוו5 שהאד8 הוא תחילת המחשבה לכל העולמות, א8 כ5 הואוכ% 

שורש לה8. לכ5 אי אפשר להיות ברצונ8, אלא מה שברצונו לבד. לכ5 מצינו

אצל רבי חנינא ב5 דוסא שהיה מוריד גש8 ומפסיקו ברצונו לבד. שהיה מגלה רצונו

לפני הש8 יתבר;, והטע8 הוא כנ"ל.
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כלל ופרט

"בעשרה מאמרות נברא העול8" 9 ותירצו רבותינו שתיבת "בראשית" נמיהנה, 

 (אע"פכללי">"מאמר ועניינו שהוא "מאמר אחד"מאמר הוא, ופירשו שהוא 

. תמשלא נאמר בו "ויאמר")

שכולל כל עשר>המאמרות יחד בהעל8. וזהו שתרג8 הירושלמידהיינו, 

"בחכמתא" (שהוא מאמר אחד כללי), ובתרגו8 אונקולוס תרג8 "בקדמי5"

(כי עיקר המאמר כללי הוא בחינת א"ק). וזהו "במאמר אחד יוכל להיבראות" 9

בכלל 9 ואחר>כ; נפרטו בהט' מאמרות.

הוא על דר; משל ממחשבה ודיבור (שמחשבה הוא כלל ואילו דיבורכלל ופרט 

הוא פרט). שבמחשבה יוכל האד8 לחשוב איזה שכל של8 ברגע

אחד, מה שאחר>כ; יצטר; לגלות בדיבור לזולתו בכמה וכמה דיבורי8 וצירופי

אותיות ובזמ5 ארו; ורב. וככל שצרי; להסביר השכל לבר>שכל קט5, כ; יצטר;

להמשי; ולפרוט כל הפרטי8 שבשכל ולהסביר בריבוי>פרטי8 ובריבוי>הסברי8

והצעות, ולפעמי8 ג8 להלביש במשלי8 וחידות וכו'. א; במחשבה, הריהו הכל ברגע

אחד וג8 לא צרי; צירופי>אותיות. והנמשל מזה למעלה, שבבחינת מחשבה העליונה

בדר.>פרט 9 ואחר>כ; נפרטו  כלל9 היינו, מה שעלה ש8 כל העולמות הוא בבחינת
בדיבור>העליו5.

ובזוהר חדש א' (בתוספתא דבראשית)תמ

נכללי. בפסוק זה ג. כל עשר>הספירות

(מכתר ועד מלכות), ובהקדמת הזוהר

ובמקדש>מל' ג. כולל הנבראי., וצבא

השמי. והאר= (והוא מפני שכל הנבראי.

שורש. מעשר>הספירות). והכל כלולי.

במאמר אחד כללי, כאמור.
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הכלל איננו ס;>כל>פרטיו בקיבו= כל חלקיו יחד. כי א8 הוא מציאות אחרתוהנה 

נעלמת וגבוהה 9 בחינת "תוהו" והיולי 9 עד שמתהה בני>אד8, מצד כל

הריבויי8 שיכולי8 לבוא ממנו, מה שהוא כולל בעצ8. ולא יכולי8 להבי5 מצד

הריבויי8 מהותו עדיי5, שהיא תהיה עדיי5 מהות נעלמת.

 בי5 בחינת האי5>והאפס לבי5"ממוצע"נמצא שהכלל>הזה הוא רק בחינת א0 כ% 

הפרט. וביאור העניי5 הוא שבחינת "מאמר>אחד" הוא הבחינת הממוצעת

בי5 אור האי5>סו: לעולמות.

 הוא הנקרא כ5 בלשו5>החוקרי8, אול8 בלשו5>המקובלי8 הוא"כלל"כי ודע, 

(ובפרט לבעל "אור"ממוצע" . ובלשו5 החסידות נקרא "שורש"הנקרא 

החכמה", לתלמיד הבעש"ט והרב>קהת).
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בחינת ממוצע

שני הפכי8 9 בהכרח 9 שיהיה "ממוצע" ביניה8, לחבר8. והנה, אי אפשר להיותכל 

בחינת הפכי8 יותר מאשר גבול ובלי>גבול. ונלאו החוקרי8 להבי5 אי; אפשר

שמאור האי5>סו: הבלתי>בעל>גבול ובלתי>בעל>תכלית לגמרי, יהיה מציאות הגבול

והתכלית. וביארו שבהכרח שיהיה ממוצע ביניה8.

(על יסוד הכרעתו במחלוקת>המקובלי8 לעניי5 בחינת>הכתר)בזה רבינו האריז"ל וביאר 

שיש ממוצע בי5 אור אי5>סו: לעולמות הנאצלי8. ובדימיו5 למה שביאר

.תמאהרמב"5 בפירושו על התורה בפרשת בראשית

 בי5 אור אי5>סו: לעולמות.הממוצע בכלל. שהוא כתרהוא בחינת ובעולמות 

וכולל את כל העולמות בכח, וממנו יצאו מ5 הכח אל הפועל. והוא

בעצ8 אי5 בו צורה עדיי5. ולכ5 נקרא הכתר "תוהו" 9 פירוש, שמתהה בני>אד8,

שאינ8 יודעי8 לקרוא לו ש8 (מצד הריבוי מה שהוא כולל). כי כל ש8 הוא מתאר

את הדבר והריהו ממילא מגביל אותו. ושיי; הש8 רק בדבר שיש לו צורה. מחמת

שכל צורה הוא גבול>שנצטייר בצורה זו דווקא, וצורתו מוכחת עליו (ולפי האופ5 הזה

יקרא בשמו).

, בהכרח שיהיה לו איזה ציורכל גילוי (שגילוי>אורשזה שיי; רק בבחינת ומוב% 

באיזה אופ5 נתגלה). א; בחינת הכתר 9 בכלל 9 שכולל8 כול8 בכח 9

שראשית הבריאה שנברא מ0 אור אי0תמא

סו; (בחינת אפס המוחלט) הוא שנברא יסוד

דק 3 אי0 בו ממש 3 והוא כח ממציא מוכ0

לקבל צורת ארבעת היסודות ולהוציא. מ0

הכח אל הפועל. והוא בעצמו אינו לובש צורה

כלל וכו'.
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בהעל8 9 ואי5 שו8 גילוי ושו8 צורה עדיי5 (ולזאת לא יתכ5 בו שו8 ש8 עדיי5. כי

כידוע שש8 הוא מגביל וג8 עושה צורה). ואע"פ שכתר אינו נתפס בשו8 צורה, מכל

 עדיי5בבחינה>כלליתמקו8 הוא בחינה שנמצאת מאור אי5>סו:, אלא שנמצאת 

.תמב(בדר;>כלל), לתכלית (כדי) שאחר>כ; יבוא מ5 הכלל הפרט (ונתגלה בהכוחות)

. עיקר מציאות>הזמ5 הוא בעולמותמציאות>הזמ% ממשל עניי5 הממוצעעניי5 ויוב% 

בי"ע, להיות8 נבראי8 מוגבלי8 בזמ5 ומקו8. וג8 בבחינת מלכות 9 מקור

לעולמות בי"ע 9 שיי; הזמ5: "ה' מל;, ה' מל;, ה' ימלו; לעול8 ועד" 9 עבר, הווה

ועתיד. אמנ8 למעלה מזה 9 בעול8 האצילות ממש, ואי5 צור; לומר בעצמות אור

. א8 כ5 כיצד שיי;תמגאי5>סו: עליו נאמר "אני הוי' לא שניתי" 9 אי5 שיי; עניי5 הזמ5

שורשלומר באצילות "סדר>זמני8" וכי שש>המידות (בחינת "יומי5") להיות בחינת 

והנה, יש לומר בעניי0 דכתר שכלתמב

הכוחות כלולי. ש. כמו 'עקודי.'. שהוא

עקוד בכלי אחד (ראה ע"ח שער ו' 3 שער

העקודי. 3 פ"א; תו"א נח י' ע"ג ואיל'; אור

התורה נח ח"ו תתרס"ח ע"א).

והיינו, שכל הכוחות מתאספי. אל מקו.

אחד שכולל. והוא המחבר., וכל אחד ואחד

בהעל. (כידוע, כל עניי0 זה בעניי0 עקודי. 3

עקודי. בכלי אחד).

וכמו שכתוב בזוהר על פסוק "כי ששתתמג

ימי. עשה" 3 שה. שש מידות העליונות מה0

נמשכי. להוות העולמות ומזה נעשה בעול.

שלמטה שית אלפי שני0 (דיומא של הקב"ה

אל; שנה למטה, דהיינו מה שהוא למעלה

יו. אחד הינו המשכה אחת שנעשת למטה

אל; שני0 בעול. הזה. ובאל; הראשו0 האיר

בחינת החסד והיו ניזוני0 בחסדו של הקב"ה

וכו'. והיינו, כל אל; כלולי., דכל שנה כולל

שס"ה ימי., וכל יו. כ"ד שעות וכו').

ומשכ' נמצא, כי שש שני. אצלנו למטה,

נחשב במדרגה קצת יותר עליונה נחשב כשנה

אחת בלבד. ובעול. עליו0 יותר ה. נחשבי.

רק בחינת שישה ימי. בלבד, ועד שבעול.

האצילות שית אלפי שני0 נחשבי. כשישה

ימי. בלבד. [ולהפ', דלמטה מעולמנו 3 כגו0

בעול. הנמלה 3 יו. אחד נחשב כשבעי.

שנה, כמאמר המדרש].

בחינת שורשהנה כי כ0, המידות דאצילות ה. 

 (ועל זה אמר במדרש רבה "מלמד שהיההזמ9

סדר זמני. קוד. לכ0, היינו באצילות כו').
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 לבחינת הזמ5 במלכות ובעולמות בי"ע.ומקור

שבאצילות, אופ5 ירידת והמשכת>האור שמאיר ש8 9 בקדימה ואיחור, לאוהעניי%, 

מקור ושורשבזמ5 אלא במה שנמש; ונתפשט ונצטמצ8 9 הוא בחינת 
שמזה נעשה לבחינת הזמ5 במלכות ובעולמות בי"ע. דהנה, באצילות, כאשר נמש;

מאור אי5>סו: בחינת החסד, הרי לא היה מקו8 לספירת הגבורה. וכאשר נפסק

ספירת>החסד אז נמש; מידת>הגבורה, ואז אחר>כ; נפסק מידת>הגבורה ויכולה

להימש; מידת>התפארת. הרי יש קדימה ואיחור 9 שאינו בזמ5 ח"ו, אלא מה נמש;

ונתפשט ונצטמצ8, שהוא העדר ההתפשטות 9 שיש לאחר על זולתו. וחוזר ונשנה,

,גילוי>אור. א; כל זה שיי; כאשר נמש; בחינת תמדונמש; מזה ונעשה עניי5 הזמ5

והיינו בעול8 האצילות (שהוא גילוי ההעל8), אבל למעלה מאצילות אי5 ש8 א:

שורש הזמ5.

בעתיק מצינו בחינת יומי5, בחינת זמ5, דכתיב: "ועתיק יומי5 יתיב" כו'. א; ישוהנה, 

 מבחינת יומי5."שנעתק ונבדל"לומר, שהרי פירוש "עתיק>יומי5" הוא דווקא 

איזה שייכותואדרבה, מכל מקו8 מחמת שנעתק מבחינת יומי5 סו:>כל>סו: יש לו 
לעניי5 יומי5 דייקא (וג8 אמר "יתיב"). א; באמת שורש הזמ5 מגיע ג8 בבחינת עתיק 9

והיינו, להיותו בבחינת "כתר>פרטי" אל עול8>האצילות 9 ומכל מקו8 זהו בבחינת

 (והיינו, בחינת ז"ת דעתיק. דזהו בחינת אורתמהעתיק שמתלבש בארי;>אנפי5

וכמו על דר' אד. שחי בזמ0. והיינו,תמד

מפני שהחיות הוא ברצוא ושוב, והוא הדפיקו

דליבא ובנשימה דשאיפה ונשיפה וכו' 3

שמתפשט ומסתלק וחוזר מתפשט 3 ומזה

נעשה עניי0 הזמ0. כמו כ0 יוב0 בעניי0 אור

העליו0, שנמש' למעלה בבחינת מטי ולא

מטי. מטי הוא בחינת התפשטות, ולא מטי

הוא בחינת הסתלקות, ואחר כ' חוזר

ומתפשט ונעשה מזה הזמ0.

[בע= חיי. וברמ"ז 3 ב' פרקי0 תתאי0תמה

דנו"ה דעתיק ירדו בבריאה כו'. וזהו לצור'

תיקו0 פרצופי האצילות. ואחר התיקו0 חזר
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שבעת>הימי8, א; בחינת עצ8 עתיק 9 שהוא "כתר>כללי" לאצילות 9 הוא למעלה

מהתלבשות).

בחינת עצמות אור אי5>סו: הוא למעלה מגדר>זמ5 לגמרי, ואי; יהיה התהוותא. 

הזמ5 מאור אי5>סו: שלמעלה מגדר הזמ5. הנה, בהכרח שיהיה בחינת ממוצעת

ביניה8, והממוצע הוא בחינת מדרגת א"ק, שנתחדש מאי5>סו:. והיא כוללת כל

העולמות, ומבחינת א"ק 9 ממוצע זה 9 ה8 מתהווי8 [וכמו שכתוב בע=>החיי8

דהתהוות כל העולמות הוא מבחינת הבלי8 דאח"פ (9אוז5, חוט8, פה) דא"ק].

א"א כו'].עתיק ואס; רגליו למעלה בהשוואה ע. רגלי
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w v
אד!9קדמו& ומחשבה9הקדומה ואור9כללי

קדמו5" הוא מורכב משתי>תיבות הופכיי8: האחד 9 בחינת>ש8 "אד8לכאורה 

 (כמו שכתוב: "ויברא אלקי8 אתמחודש"אד8" הוא מורה שהוא 

. ונמצא שה8 ב'שולל את בחינת החידושהאד8"), ואילו השני 9 ש8>קדמו5 

הפכי8.

כתיב: "בצלמו בצל8 אלקי8 ברא אותו" 9 והיינו, שאד8 שלמטה נעשהשבאד0 

. ואד8>דאצילות הואתמובצל8 אד8>העליו5 עד בחינת אד8>דאצילות

). ולכ5"קדמו%>לכל>קדומי0" דייקא (שהא"ס הוא כמו שהוא בא"סבחינת>אד8 

 (שהוא מ5 אור הא"ס ב"ה). ובכללות העולמות מוב5"אד0>קדמו%"נקראת בחינה זו 

.תמז"אד0>דבריאה"שנקרא 

וידוע, בכללות, שג. בחינת "אד.תמו

דאצילות" נקרא בכללות "אד. דעשיה".

ומעל עול. האצילות יש בחינות כלליות

אשר נקראי. בכללות "אד. דיצירה" ו"אד.

דבריאה". וכש. שהאד. שלמטה נעשה

בצל. האד. דאצילות (דהיינו, בכללות אד.

דעשיה), מכל שכ0 וכל שכ0 דבחינת האד.

דאצילות (3הכוונה לאצילות הפרטית, שהיא

עול. האצילות), נעשה מבחינה בצל. בחינת

האד. שלמעלה ממנו.

והנה, בחינת "האד. העליו0" שבצלמו נעשו

בחינות האד. שלמטה ממנו זהו בחינת א"ק

(אד. קדמו0). היינו, בחינת אד. 3 כמו שהוא

באור הא"ס, שהוא "קדמו0 לכל קדומי.".

כי הוא יתבר' 'יחיד ומיוחד קוד.תמז

ח"ו לומר שהעולמות היוהברא.' 3 כי 

. הג. שנמצא בכמה מקומותבהעל% בעצמותו

זהו לאחרשהעולמות היו בהעל. בא"ס, 

, ש. שיי' לומר שהעולמות היושעלה ברצונו

בהעל. בא"ס. ועל פי לשו0 הקבלה הוא הוא

 (אבל קוד. שעלה ברצונו ח"ו לומר כ0א"ק

שהעולמות היו בהעל., אלא שנבראו מאי0

ליש).

וג. גופא על א"ק איתא לכ"ק אדמו"ר

הצמח>צדק, בדר' מצוות' קל"ז ע"ב, שהוא

 [והתהוותו הוא ג. כ0 מאותיותיש מאי9
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. והיינו,תמח"מחשבה>הקדומה"נקראת בחינה זו בתורת>החסידות בחינת לפיכ. 

מה שעלה במחשבתו יתבר; לברוא את העול8 (שכל העולמות שנתהוו

כול8 היו במחשבה זו). והיכ5 עלה מחשבה זו? באור אי5>סו:, שהוא

. ונמצא, נקראת מחשבה>הקדומה, משו8 שעלה במחשבהתמט"קדו8>לכל>קדומי8"

, שיבואו אחר>כ; בפועל),כל הפרטי0זו כל מה שיתהווה אחר כ; (יש ש8 בהעל8 

ומכל מקו8 הוא בחינה שנתחדש מ5 אור האי5>סו: ב"ה. ועל כ5 היא

"מחשבה>כללית" מחמת שאינה שייכת עדיי5 לבחינת דיבור כלל (ולכ5 ש8 אי5

קדימה לפרט אחד על השני, אלא כול8 עומדי8 בהשוואה אחת לגמרי, ומכל מקו8

כל הפרטי8 כלולי8 ש8, בהעל8).

שמגלה אחר>כ; בדיבור, אי5 זה כבר דבר חדש בעצ8 (כי כבר היה במחשבה,ומה 

אלא שהיה בהעל8). אלא רק שבדיבור נתגלה מ5 ההעל8 אל הגילוי בלבד כל

פרט בקדימה ואיחור וכו', וזה שיי; רק כאשר מתגלה כל פרט בפני עצמו (וכבר אי5

זה התחדשות אמיתית לגמרי מעיקרו). מה שאי5 כ5 בחינת המחשבה>הכללית היא

דטיהרו עילאה, שה. הרל"א שערי.]. ומשו.

בטל לאורהכי ג. על א"ק שיי' לומר שהוא 

 [שהריא"ס ב"ה שלמעלה מהאותיות

האותיות נקרא רשימו בלבד].

נמצא, א% כ9, שקוד% הברא% היה הוא לבדו

הוא כמו כ9 לאחר שנבראו ג% כ9 לבדו הוא.

ראו: תורה אור, משפטי., ע"ח ע"ב;תמח

מאמרי כ"ק אדמו"ר האמצעי, נצבי., ס"ע

תתפ"ז ואיל'.

וג. כי "לא מחשבותי מחשבותיכ." 3 דהיינו,

שאי0 המשל דומה לגמרי לנמשל. שלמטה 3

ממחשבת האד. לא יתהווה מאומה, ואילו רק

מדיבור יכול להיות כעי0 התהוות כמו

שכתוב: "בדבר מל' שילטו0", ועיקר

ההתהוות הוא מעשיה דווקא ונמצא

שהמחשבה רק גורמת ומסובבת להתהוות

ולעשיה בפרט. אול. למעלה 3 תכ; כשעלה

במחשבתו וברצונו להוות 3 מיד נתהווה. וזהו

שאמרו בזוהר: "במחשבה אחת נבראו כל

העולמות" בכלליות, שיתהוו אחר כ' בדר'

פרט. 

והיא נמשכה מ0 העצמות, אור אי0 סו;תמט

שהוא קדו. לכל קדומי., ומכל מקו.

מתחדשת מא"ס.
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.תנדבר חדש לגמרי

זה על דר; משל באד8 למטה 9 כשעולה ברצונו ומחשבתו לבנות "בית"ויוב% 

 אי; שיהיה הבית (כיישנו ש0 כל הפרטי0על>דר;>משל, הרי במחשבה זו 

מיד שעולה במחשבתו עניי5 הבית כבר יש בהעל8 שבאופ5 כזה וכזה דווקא הריהו

רוצה הכל, על אבניו ועציו ואפרו וכו') 9 הכל יש ש8 במחשבה זו. אלא שעומדי8

ש8 בהעל8 ואינו ניכר ונרגש עדיי5 כל פרט בפני>עצמו. ומכל>שכ5 שאי5 קדימה

ואיחור לפרט אחד על זולתו, אלא כול8 עומדי8 יחד בהשוואה אחת. וזהו המשל על

"מחשבה>כללית", שכל הדברי8 עומדי8 ש8 בהתכללות ובהשוואה ללא שו8

קדימה זה לזה. 

רק אחר>כ; 9 כשמפרט מחשבתו בדיבורו 9 אז בא כל פרט ופרט בפני עצמוואילו 

 לפי אופ5 סדר בניי5 הבית). והנה,בסדר והדרגה(שניכר ונרגש כל פרט, ובא 

 9 דהיינו, בחינתבמחשבה השייכת לדיבורכ; בא בדיבור, וא: ג8 למעלה מזאת 

הג. שבהכרח לומר שכבר היה נטוע ומושרשתנ

הרצו0 בעניי0 הבית הזה בעצ. נפשו (נטוע

ומושרש בעצ. הנפש) 3 דא. לא כ0 מאי0

נתעורר המחשבה כללית זאת 3 והאמת כ0

הוא. שבהכרח היה זה כבר בעצ. הנפש, אלא

שש. לא היה ניכר ונרגש כלל כל עניי0 הבית

הזה והריהו כאילו אינו (מאחר שלא היה ניכר

ש. כלל, א; לא בדר' כללית).

ואדרבה, אי אפשר לקרוא לעצ. הנפש מקור

לבניי0, א; שממנו הכל. מפני שבעצ. הנפש

אי0 ניכר עדיי0 כל עניי0 הבית, וא; לא בדר'

כלל. כי א. המחשבה הכללית בלבד, ממנו

דייקא הוא המקור ושורש לכל מה שבא אחר

כ' בבניי0 הבית בפועל. ונמצא מוב0

שהמחשבה הכללית היא היא הממוצע דייקא

להביא המשכת אור הנפש לכל דבר ודבר,

בדר. פרט. דמפני זה שעלה במחשבה בניי9

הבית, מזה בא אחר כ. המחשבה, דיבור

ומעשה בפועל, בדר. פרט.

ומה שעלה במחשבתו ורצונו לבנות בית הרי

זה התחדשות, כי כא0 ניכר עניי0 בניי0 הבית

בדר' כלל על כל פני.. אבל קוד. זה לא היה

ניכר כלל.
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"מחשבה שבדיבור" (שנקראת "מחשבה>תתאה", שהיא מקור לדיבור) 9 שג8

.תנאבמחשבה השייכת לדיבור בא כבר בדר;>פרט בסדר והדרגה

שעיקר המקור ושורש ולגילוי בפועל, שמתגלה כל פרט ופרט בסדרנמצא 

ובהדרגה, הוא א: לא עצ8 הנפש, כי א8 המחשבה>הקדומה דייקא. ועל כ5

היא הממוצעת להמשכת אור הנפש לגילוי כפי הסדר הראוי על>דר; פרט הצרי; לו.

מזה מוב5 למעלה במה שאמר הנביא ישעיה (מ"א ד') על מדרגה זו:והנמשל 

. וידוע פירוש הרב>המגיד נ"ע בזה דקאי על"קורא הדורות מראש"

בחינת א"ק:

"מה שאמר הרב>המגיד ז"ל על הפסוק "קורא הדורות
הקדומה.>מראש". פירוש 'ראש' 3 היינו, בחינת מחשבה

שכאשר עלה במחשבתו יתבר. להיות התהוות>העולמות, אזי
עלו ונסקרו כול0 לפניו 3 מריש כל דרגי% עד סו= כל דרגי% 3

.תנבבמחשבה אחת ממש"

וה. ב' בחינות: מחשבה והרהור.תנא

ומחשבה אינה שייכת שתהיה בסדר והדרגה,

לפי שאינה שייכת אל הדיבור. שבכלל דיבור

הוא כבר סדר, ודווקא הרהור שיי' אל

הדיבור (אבל לא המחשבה). ולכ0 ג. מחשבה

לא עביד מידי לעניי0 עשיית הטוב

שיחשבנה למצוה מעשית (כי א. מחשבה

טובה הקב"ה מצרפה דווקא, אבל היא בפני

עצמה איננה כמו הרהור השיי' לדיבור

בפרט). שבהרהור הוא מהרהר ומחשב אי'

להוציא מחשבה אל הפועל.

[ולכאורה יקשה כדאיתא בביאור כ"ק אדמו"ר

אמצעי על הזוהר על דיבור בהר ההר, שהוא

עניי0 הרהור שהוא גבוה מעול. המחשבה].

עיי0 בביאורי הזוהר לכ"ק אדמו"רתנב

האמצעי בתחילתו, וכ0 לכ"ק אדמו"ר הצמח

צדק ח"ב עמ' תקפ"ח ואיל'.

352



אבני שוה!

מושגי  יסוד  בתורת  החסידות

"כ% אמר רבינו הגדול נ"ע בש0 הרב המגיד דמעזריטש נ"ע,
שהיה מרגלא בפומיה דבחינת א"ק הוא 'אור>כללי'. וכ%
מצאתי ג0 כ% בפירוש לתלמיד ר' ישראל סרוג, תלמיד

.תנגהאריז"ל"

"וכמו שכתוב בדרוש [המפורס0] ג' מיני אד0, שהיה מרגלא
בפומיה דהה"מ ממעזריטש ז"ל, דא"ק הוא 'אור>כללי' שמקי=
לכל העולמות בשווה. וכמו שכתוב: 'ומתחת זרועות

".תנדעול0'

"היה מרגלא בפה קדוש המגיד נ"ע על מה שכתוב: 'קורא
הדורות מראש' 3 דפירש, ש'קורא' עשר>הספירות; 'מראש'
הוא בחינת א"ק. להיות נמשכי0 ומתגלי0 למטה 3 כמי

.תנהשקורא לחבירו הנראה לו מרחוק 3 'ראוב%, בוא לכא%'"

 לכל העולמות. והיינו, שכולל ומקי: כל העולמותראש ומקורשהוא דהיינו, 

בסקירה אחת, וא8 כ5 הרי יש ש8 כל העולמות, אלא שה5 בהשוואה אחת

 מהעל8 אל הגילוי. שכ5, בחינתקרא0 והמשיכ0(אינו בבחינת זמ5 עדיי5). ומש8 

אור התורה, ענייני., פ"ד. וכ0 איתא בספרתנג

המצוות לכ"ק אדמו"ר הצמח צדק נ"ח ע"ב:

"א"ק 3 שהיה כולל כול. הוא בחינת א'.

'.אור כלליוהה"מ ז"ל קראו 

ספר המאמרי. תרמ"ד עמ' שנ"א. ובאורתנד

התורה, וישב, רנ"ו ע"א: "וראיתי לאחד

מתלמידי אדמו"ר נ"ע שכתב...נקרא א"ק

שהוא אור כללי שכולל כל העולמות עד סו;

כל הדורות, כנודע מעניי0 קורא הדורות

מראש".

ראו בליקוטי תורה, מסעי, צ"ה ע"ב;תנה

אור התורה, תזריע, תק"ב, תקט"ו; סה"מ

תרל"ג ח"ב עמ' תק"ח.
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 יתהווה בעולמות 9 מראששאחר>כ.א"ק הוא מחשבה הכללית אשר כוללת כל מה 

כל דרגי5 עד סו: כל דרגי5. שעיקר בחינת "דורות" הוא עניי5 עשר>הספירות דאבי"ע

9 שנקראי8 לשו5 דרי דרי 9 בחינת שורות. והדורות הללו היו כלולי8 תחילה בבחינת

א"ק ואחר>כ; קורא אות5 וממשיכ5 מ5 ההעל8 אל הגילוי, כל אחד ואחד בדר;>פרט.

ואז שיי; בה8 עניי5 קדימה ואיחור, באופ5 התגלות8 והמשכת8.

הכל כלול) ענייני>הגשמיות בעול8>הזה הגשמי (וג8 כ5 כל שנעשהכל מה וג0 
שהענייני0 הכלליי0 שנעשו במחשבה>הקדומה הנ"ל. ולא זו בלבד תחילה

בעול8>הזה כבר כלולי8 ש8 (כמו תהלוכות ענייני האבות, וגלות מצרי8, ויציאת

א= מעשה כל אחד ואחדמצרי8, ובניי5 בית המקדש, וכניסת אר= וכו'), אלא 
. הכל היה כלול במחשבה הקדומה הנ"ל.בפרט

שידוע המעשה מהבעל>ש8>טוב ז"ל שהל; ע8 ר' מיכל זלאטשעווער, והלכווכמו 

ביערות ובמקו8 אשר בלי מי8, והיה הר"מ הנ"ל צמא מאד, ומכל מקו8 הכיל

בתוכו הצמא. עד אשר לא היה יכול להכיל בתוכו את הצמא, עד אשר אמר 'רבי,

אני רוצה לשתות'. ואמר לו הבעל>ש8>טוב ז"ל 'א8 אתה מאמי5 שעלה במחשבה

הקדומה שתל; דוקא במקו8 צמא וש8 תרצה מי8 לשתות ולא יהיה' כו'. ואמר לו

'אני מאמי5'! והלכו עד אשר מצאו שערל הול; ונושא מי8. ואמר לו הר"מ 'ת5 לי

ואשתה'. ואמר לו הערל 'שתה, כי עתה אי5 נושא המי8 כי א8 מצד להפיק הטירו:

של אדוני. כי האדו5 של הערל הזה הוא איש מטור:, ועתה רצה שאביא לו מי8 מ5

הבאר שהוא רחוק ממנו כער; כ"ב ווארסט. וידוע לי כשאבוא ע8 המי8 אזי לא

 כו'בהשגחה>פרטיתירצה' כו'. אמר הבעל>ש8>טוב ז"ל לר"מ 'א8 מאמי5 אתה 

 היה נושא' כו'.שלכתחילה
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אופ5 התכללות8 הוא שמה שה8 כלולי8 בהתכללות בהשוואה אחת.אמנ0 

וכול0 נסקרי0 בסקירהוכמאמר רז"ל (ר"ה ח"י ע"א): 'היוצר יחד ליב8' 9 
 (וע"ש בחדא"ג במהרש"א ז"ל). וצופה ומביט עד סו: כל הדורות בסקירהאחת

אחת, היינו על כל דבר ודבר בפרט. וכ5 'המבי5 אל כל מעשיה8' 9 הוא שיודע לב

ומכל מקו0 הוא בסקירה אחת (שאינו בבחינת הזמ%ומעשה כל אחד ואחד בפרט. 
ואי% ש0 קדימה ואיחור, כי א0 כול0 בהשוואה אחת גמורה).

יוב5 שבבחינת מחשבה>הקדומה כלולי8 ש8 כל העולמות בשווה ונסקרי5כמו כ% 

בסקירה>אחת 9 בלי קדימה ואיחור זה לזה 9 ולכ5 אינו בבחינת הזמ5. ומכל

מקו8 כל מה שבא אחר>כ; בעולמות, הכל היה כלול במחשבה>הקדומה, ומש8

דייקא נמשכי8. ואילו רק כשמתגלי8 כל אחד ואחד, בדר;>פרט, אז שיי; קדימה

ואיחור (ומזה דייקא נעשה שורש הזמ5 כמוב5 כל זה מהמשל).

355



אבני שוה!

אב&%הראשה

w v
א"ק 7 פרצו>9אד!

 דייקא (שהוא ש8 כללי, ולא נית5"אד0"ג8 יוב5 מה שפרצו: א"ק נקרא בש8 בזה 

לקרותו בש8 אחר), ולא מצינו פרצופי8 אחרי8 שנקראי8 בש8 אד8 כי א8

 מ5 הכלל דייקא (כמו "פרצו: אבא", "פרצו: אמא" וכו').שמות>פרטיי0שיש לה8 

, מה שאי5 כ5 שאר הפרצופי8 ה8כלל>בעצ0והיינו, פרצו: אד8 לפי שהוא 

. אלא שש8 אד8 מורה שכלול מכמה וכמה כוחות יחד (שבזה חלוקתנובדר.>פרט

מבעלי>החיי8 שלכל אחד יש פועל אחד או ב' פעלי8 וכו'), שהאד8 משתנה בכמה

. מחמת שג8 ש8 זה מורה שכלול מ5 המדרגה העליונה ביותר ועדתנזפעולות וכוחות

למדרגה התחתונה ביותר, וכל מה שיש בעולמות 9 מריש כל דרגי5 ועד סו: כל דרגי5

9 כלול באד8 דייקא. ולכ5 ג8 כינו הפלוסופי8 והחוקרי8 להאד8 בחינת "עול8 קט5",

כידוע. 

ג8 יוכל נפש האלוקי 9 הג8 שנמש; ממקו8 גבוה באצילות, וא: שורשולכ% 

שורשה בבחינת מחשבה עילאה (כמאמר: 'עלו ישראל במחשבה' 9 במחשבה

הקדומה) 9 להתלבש אצל היהודי בגו: גשמי (שגו: האד8 הוא למטה מגו:

בעלי>החיי8). וג8 שיש בו פסולת לגמרי, שנדחה ויוצא ממנו מחו= לגופו וצרי;

להרחיק מה8 לעניי5 ק"ש ותפילה. ואפילו שהוא דומ8 בעצ8, בבחינת "גלמי ראו

עינ;" ואחר>כ; נאמר "ויפח באפיו נשמת חיי8". ומכל הנ"ל מוב5 אי; שהאד8 כולל

ואדרבה, האריז"ל 3 מחמת שקרא א"ק פרצו;תנו

אד. דייקא 3 אחר כ' המשי' בדר' זו

והשתמש בפרצופי. פרטיי. הבאי. מ0 הכלל

דייקא, ודקדק בפרצופי או"א, זו"0 וכו'.

מחמת שהפרטי. באי. מ0 הכלל.

כמו שרואי. בפועל שיכול לבחור להיות טובתנז

או רע, בעל חברי. או בודד, שומע מוזיקה או

קורא ספר, ויכול לבחור להיות בעל מלאכות

רבות ובעל חכמות רבות, כפי עניינו ורצונו.
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מ5 המדרגה היותר עליונה ועד למדרגה היותר תחתונה. וזהו שאמרו רז"ל שהאד8

כלול מעליוני8 ומתחתוני8, ואת8 קרואי8 אד8 9 מחמת הנפש האלוקית שבכ8,

שבזה ה8 כלולי8 ג8 מ5 המדרגה היותר עליונה.
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w v
היכלות9עליוני!

של ההיכלות הוא מבחינת עיגולי8 (כמו שכתוב באגרת הקודש: "שבה5שורש% 

מתלבשי8 בחינת העיגולי8 די' ספירות כו', ונודע דעיגולי8 ויושר ה5 בחינת

נפש ורוח, קטנות וגדלות").

בתיקוני הזוהר: "לאנהגא בהו5 עלמי5". שעול8 הוא לשו5 העל8, מכיוו5איתא 

דהתהוות העולמות הוא על ידי הפרסא המפסקת בי5 עול8 האצילות

לעולמות בי"ע. דהיינו, עול8 האצילות 9 שהוא עול8 הספירות, מלשו5 ספיר

ובהירות, שבאצילות הג8 שהספירות ה5 בבחינת הגבלה, ה5 אינ5 מעלימי8 על האור

א"ס שמאיר בה8 בגילוי 9 אלא שעל ידי אמצעות עשר ספירות דאצילות, שה5

בבחינת הגבלה, נתהוו עולמות בי"ע בבחינת מציאות.

שהעול8 הוא בבחינת מקו8 וזמ5 9 כנודע עול8, שנה ונפש, שהוא הגבלהוזהו 

דשש קצוות 9 ה8 מחודשי8, ולכ5 שייכי8 רק בעולמות בי"ע, והיינו על ידי

העל8 האור. א; באצילות לא יש עניי5 מקו8 וזמ5. וזהו ג8 כ5 עניי5 ההיכלות, שה5

העלמי5. 

עניי5 "היכלות"  שלכאורה אינו מוב5, וכי מקו8 יש ש8 עד שיאמר שבאותווביאור 

מקו8 ישכנו מלאכי8 ונשמות. והלא הרוחניות למעלה מגדר מקו8 ומידה.

העניי5, כי ההיכל הוא באמת עניי5 רוחני שאינו בגדר מקו8 כלל, אלא שהואא. 

מהות רוחני הכולל וסובל לכל הרוחניי8 הפרטיי8 (שה8 מלאכי8 ונשמות

שבו). ולכ5 נקרא 'היכל'. כמו על דר; משל בהיכל ובית גשמי שהוא בהגבלה בשישה
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קצוות מעלה ומטה וד' רוחות, והוא מקי: וסובב להכלי8 ואד8 שבתוכו, ולכ5 מגביל

את האד8 בהתפשטותו רק בשישה קצוות של ההיכל. 

של ההיכלות ובתי8 הוא לכסות ולהסתיר על מה שבתו; ההיכל וביתועניינ0 

(ד"תפארת אד8 לשבת בית" 9 תפארת היא הרי התכללות). דהיינו,

שהאד8 מתעל8 בהיכל, וג8 ההיכל מעלי8 עליו (שמג5 עליו מהחמה, שהרי אור

השמש אינו מאיר בהיכל כמו שמאיר מחו= להיכל). 

שההיכל כולל כול8, דהיינו שכול8 מקבלי8 ממנו, והוא ג8 כ5 מעלי8נמצא 

ומכסה.

מזה יוב5 למעלה, דעניי5 ההיכלות, הוא שבה5 מעמד ומצב הנשמותוהדוגמא 

שנהני5 מזיו השכינה, ומלאכי8 העובדי8 באהבה ויראה (וכמו מחנה

מיכאל באהבה, ומחנה גבריאל ביראה וכו'). מעמד8 הוא בהיכלות דווקא, שההיכל

הוא בחינת הכלל שכולל כל המדרגות האלו. שכול8 מקבלי8 אור8 והשגת8 על ידי

ההיכל, וההיכל ג8 מעלי8 ומכסה עליה8.

הרי במחנה מיכאל יש קפ"ו אל: מחנות, שה5 מדרגות פרטיות וחלוקותדהנה, 

באהבה. והיכל האהבה כולל כל מדרגות האהבה בבחינה כללית. וכ5 היכל

היראה כו'. וכ; למעלה היכל החסד 9 כי החסד מתחלק לעשר ספירות 9 חכמה

שבחסד, חסד שבחסד, בינה שבחסד, גבורה שבחסד וכו'. וג8 ה8 מתחלקי8 לעשר,

ועשר לעשר, עד רבבות מדרגות פרטיי8. ומבחינה פרטיות אחת, מקבל חיות מלא;

א' מבחינת החסד, ובהיקב= כול8 כאחד נעשה בחינת מחנה מיכאל (שהוא רבבות

מלאכי8 שמבחינת החסד, שעבודת8 באהבה). רק שאי5 זה דומה לזה, כי זה

מבחינת חסד שבגבורה, וזה מבחינת חסד שבחסד וכיוצ"ב. ומכל מקו8 כול8
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בבחינת החסד, ובחינת היכל החסד הוא בחינה הכולל כול8 יחד, שבחינה זו היא

אצל8 כמו היכל שמקי: לכל הנמצאי8 שבתוכו, בהשוואה אחת.

דר; זה היכל הגבורה. הוא בחינה הכוללת לכל נמצאי8 פרטיי8 שמבחינתועל 

הגבורה, וה5 מחנה גבריאל. וכ5 על דר; זה יש היכלות רבי8 לכל הספירות,

כידוע למסתכל בע= החיי8.

מקבלי8 אור8 והשגת8 על ידי ההיכל שכולל את כול8, וההיכל מעלי8וכול0 

ומכסה עליה8. וכמו ההיכל הגשמי שמעלי8 על האד8, שאי5 האור מאיר

בהיכל כמו בחו= להיכל. כמו כ5 ההיכלות מעלימי8 על מה שבתוכ8 ומעלימי8 על

האור והגילוי. 

כ5 יוב5 במה שההיכלות שורש5 מבחינת העיגולי8. ועל כ5 בהיכלות, כל היכלועל 

כולל כל המדרגות שבו, וכול8 מקבלי8 ממנו והוא ג8 מעלי8 ומכסה (וכמו

בבחינת העיגולי8). ועניי5 ההעל8 הוא שמעלי8 על מה שבתוכו. דהיינו, שכל

הפרטי8 בו ה8 בהעל8 עדיי5, וג8 שמעלי8 על בחינת האור והגילוי שלא יאיר בגילוי

בנבראי8. שע8 היות כולל הכל ומקור הכל, מכל מקו8 להיותו בבחינת העל8 על כל

פני8, הרי הוא מעלי8 על האור שלא יאיר בנבראי8, ועל ידי זה יהיו בבחינת מציאות

יש. וזהו עניי5 ההיכלות, שתכלית5 הוא בבחינת העל8, דבכדי שיהיו נבראי8 דבי"ע

בבחינת יש.

זה נאצלו תחילה העשר ספירות דאצילות בבחינת מציאות מוגבל. ומכל מקו8,ועל 

מזה עדיי5 לא היה עדיי5 התהוות היש ממש, כי א8 על ידי ההיכלות  ששורש5

מהעיגולי8  בחינת העל8. הרי ה8 מעלימי8 ומסתירי8 על האור באופ5 שיהיו

נבראי8 בבחינת יש ומציאות דבר.
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כל פני8, ההיכלות ה5 במדרגה דקדושה, ועניינ8 להיות הנבראי8 בבחינתעל 

מציאות. א; בריבוי ההשתלשלות, משתלשלי8 בחינת היכלות דקליפה

המעלימי8 ומסתירי8 להיות בחינת יש ונפרד.

דהתהוות האצילות הוא 'בגי5 דישתמודעו5 ביה' כו', וכמו שביאר הפרדסכנודע, 

(שער טע8 האצילות פ"ו), דמבחינת אור א"ס עצמו, הרי אינו בער;

שיהיה הגילוי בעולמות. שאי אפשר לקבל כלל, כי א8 על ידי העשר ספירות

דאצילות, שמגבילי8 את האור ומעלימי8. וכמו הבטה באור בהיר על ידי זכוכית

מאירה כו'. יעויי5 ש8.

כש8 שהאצילות הוא בחינת אמצעי בי5 אור א"ס ונבראי8  להיות מציאותדהנה, 

הנבראי8  כמו כ5 הוא בחינת אמצעי להיות על ידי זה בחינת גילוי אלוקות

בעולמות.

שממשי; ואומר: "אנת הוא דאפיקת עשר תיקוני5 כו' לאנהגא בהו5 עלמי5".וזהו 

היינו להמשי; האור והגילוי בעולמות מבחינת היושר, שהוא בחינת גילוי. וזהו

שיש גירסא: "לאנהרא בהו5 עלמי5" 9 ד'עלמי5' ה5 בחינת העל8, ועל ידי עשר

ספירות נמש; גילוי אור א"ס בעלמי5. והוא מה שהיושר, מצד מעלת הגילוי שבו,

הרי זה מאיר את בחינת העיגולי8, עד שג8 העלמי5 לא יעלימו ויסתירו כלל,

.תנחואדרבא, יהיו כלי8 לאור א"ס ב"ה

ויוב/ בעבודה.תנח
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גילוי וביטול 7 הקדמה לשבירת הכלי!

דבר יש עצ8 והתפשטות. דהיינו, עצ8 וגילוי. והנה על העצ8 אי5 שיי; לומרבכל 

בחינת התחלקות, אלא רק על הגילוי שיי; לומר בחינת התחלקות. וג8 לשו5

התחלקות אינו שיי; אלא בבחינת כלי8.

בחינת אור הוא בחינת גילוי העצ8 בלבד, כמו אור וזיו השמש. שהזיווהנה, 

המתפשט מ5 השמש אי5 לו דמיו5 כלל ע8 עצ8 המאור, שהוא גו: השמש,

כי גו: המאור אינו בחינת אור וזיו כלל. ולכ5 כינו המקובלי8 לכל ההשתלשלות

(=אורות דאצילות) בש8 אורות דוקא. והנמשל מוב5 מאליו דבחינת גילוי אור א"ס

הוא רק בחינת גילוי הארת העצמות בלבד, שאי5 לה ער; לגבי בחינת עצמותו ממש,

שנקרא מאור. 

 גילויוהשני 3 גילוי מצד ההיפו;; האחד 3יש בזה ב' בחינת גילויי8 בכלי8: והנה, 

מצד המנגד.

הוא כמו על דר; משל "יתרו5 אור מ5 החוש;". כידוע,גילוי מצד ההיפו8 = 

שרגא בטיהרא למאי אהני (חולי5 ס' ע"ב), ואי5 האור

מתגלה אלא מכלי דווקא, שהוא בחינת החוש; (מקור האור). וזהו נקרא גילוי מצד

ההיפו;, שהכלי אינו תופס מקו8 כלל, כי החוש; בטל לפני האור בתכלית ביטול

מכל וכל ואינו תופס מקו8 כלל.

הוא כמו על דר; משל כשאד8 זורק חפ= ופוגע בדברגילוי מצד המנגד = 

אחר, הרי שעיקר הגילוי הוא קול ההכאה והוא מחמת
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שיש דבר כנגדו המנגד ומפסיק לדבר להל; יותר, כמו כותל וכדומה. וזהו נקרא גילוי

מצד המנגד, מפני שהדבר ההוא (כלי) תופס מקו8, שאינו מניחו להלו; יותר, כי א8

לא היה תופס מקו8 לא היה הגילוי הקול הכאה הנ"ל.

:משפיע שכלו למקבלממשל גילוי השכל, שהוא רוחני יותר 9 כשאחד ולהבי% 

ראשית 9 נקרא המקבל בש8 כלי8, מפני שבו נתגלה גילוי השכל; ושנית 9

יש בזה המקבל ב' בחינות גילויי8: 

 כנגד המשפיע, ואינואי% ואפסכשהמקבל מבי5 אי; שהוא הבחינה האחת 3 

תופס מקו8 כנגדו, ואינו מבי5 השכל כלל וכלל. הרי שכל זמ5

שהמקבל מיוחד בשכלו ע8 העצ8 (היינו ע8 המשפיע), בטל כנגדו בתכלית מכל

וכל ואינו מהות בפני עצמו ואי5 לו שכל בפני עצמו, אז יש לו הגילוי שכל הזה.

ואול8, כשהול; המקבל מהמשפיע ונעשה אז מהות בפני עצמו ואינו בטל כלל,

ואדרבה יש לו כעת ג8 מהות שכל בפני עצמו ונעשה נפרד, אי5 לו גילוי כלל ואינו

, והוא על דר; יתרו5 אור הבא מ5וזהו נקרא גילוי מצד ההיפו.בטל אליו. 

;תנטהחוש;

כשהמקבל, א: שהוא מהות בפני עצמו, מבי5 קצת השכל שלהבחינה השנית 3 

המשפיע מצד שכלו, א; אמנ8 מחמת זאת יכול ג8 להבי5 אי;

כל מה שהוא יותר מהות בפני עצמו ויש לושהוא אי5 ער; למשפיע. ואדרבה, 
, כ; יכול להבי5 יותר העמקות של המשפיע, ואי; שאי5 לו ער; אליו כלל, ובזהשכלו

שגילוי האור אינו אלא כשהאור מיוחדתנט

ע. המאור מכל וכל (היינו ע. האש), אבל

כשמסלקי0 את עצ. האש, אזי ממילא אינו

יכול להיות גילוי האור, ונעשה אז חוש'

מהות בפני עצמו, מחמת שהמקבל נפרד

מהמשפיע, ואי0 עוד קיו. להגילוי.
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ג8 יש לו יותר תענוג ואהבה אליו (מחמת שמבי5 העמקות שלו). ולכ5, א: כשנפרד

המקבל מהמשפיע, מכל מקו8 יש לו ביטול מצד אהבה והוא מחמת שמבי5 הגילוי

, מפני שהגילוי הזה הוא דווקא עלוזהו נקרא גילוי מצד המנגדהשכל של המשפיע. 

ידי שהמקבל הוא מהות בפני עצמו, יכול להיות גילוי זה א: כשנפרד מהמשפיע.

והוא כמו במשל הזורק חפ=, שגילוי הקול הכאה, הוא א: שהדבר ההוא שזורק

נפרד מכח האד8.

ידוע שאי אפשר להיות גילוי מצד המנגד, כי א8 על ידי שיהיה תחילה גילויוהנה, 

מצד ההיפו;. ועל דר; משל גילוי השכל, שאי אפשר שמצד שכלו יבי5

עמקות השכל של המשפיע, מבלי שמתחילה יבטל את עצמו מכל וכל כנגד

המשפיע. שכ5, א8 יהיה טרוד בעסקיו או בשכלו, אי אפשר לו לקבל השכל של

המשפיע. ולכ; צרי; להיות מתחילה גילוי מצד ההיפו; 9 היינו, לבטל מכל וכל 9

ואחר כ; יכול להיות גילוי מצד המנגד 9 היינו, להבי5 משכלו של עצמו את שכל

כמו כ% בכל השפעות צרי. להיות ב' הגילויי0 אלו: מתחילה צרי.המשפיע. 
להיות גילוי מצד ההיפו., ואחר כ. גילוי מצד המנגד.

אלו שיש בגילוי, יש ג8 כ5 בביטול הנולד מ5 הגילוי 9 והוא כמו עלוב' בחינות 

דר; משל בביטול לפני המל;, שיש בו ב' בחינות:

והוא על דר; משל כביטול העבד לפניביאור הביטול מצד ההיפו8 = 

, שהוא ביטול מכלמצד היראההמל; 

וכל, ואינו מהות בפני עצמו ואי5 לו שכלו כלל, כי אילו היה לו איזה שכל אדרבה,

היה מגש8 את גילוי המל;, מפני ששכלו בתכלית הגש8. ולכ5, הביטול שיש לו אינו

אלא כאשר יהיה בטל מכל וכל, ולא יהיה מהות בפני עצמו ולא יהיה תופס מקו8

וזהו נקרא גילוי שמצד ההיפו.,כלל, ואי5 לו שו8 התבוננות להבי5 גילוי המל;. 
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 ולכ5 אי5 יכול להיות הביטול הזה, אלא כאשר הוא מיוחדבמה שאינו תופס מקו0 3

ע8 המל;. ואדרבה, ככל שהוא יותר קרוב ומיוחד אל המל;, כ; יותר אינו תופס

מקו8 ויכול להיות זה הביטול. א; כאשר יל; ממנו, יכול להיות אפילו מורד במל;, כי

כבר נעשה מהות בפני עצמו, ויש לו שכלו בפני עצמו, וגילוי המל; נעשה הגשמה

ממש אצלו, ואי5 לו ביטול כלל. ואדרבה כו', כמו בשכל הנ"ל;

והוא על דר; משל ביטול בפני המל; א:ביאור הביטול מצד המנגד = 

שהוא מהות בפני עצמו, מכל מקו8 הוא

יודע ומשיג את גילוי המל;. ואדרבה, כל מה שהוא יותר מהות בפני עצמו, היינו שר

וכ.שהוא גדול יותר, יכול להבי5 את המל; אי; שהוא גדול מאד ולגדולתו אי5 חקר. 
. ולכ5 א: כשהוא הול; ממנו, ונעשהיש לו אהבה ותשוקה גדולה יותר למל.

יש לו ביטולנפרד, מכל מקו8 מחמת שהוא מבי5 גדולתו, ואי; שהוא מרומ8 מאד, 
. ואדרבה, כל מה שהוא יותר נפרד ורחוק ממנו, כ;ואהבה א= שהוא נפרד ממנו

, מחמת שהוא תופסונקרא גילוי מצד המנגדגדלה האהבה והתשוקה אצלו מאד. 

מקו8 והוא מהות בפני עצמו, ועל ידי זה דווקא בא לו הביטול. כמו במשל הזורק

אב5, כל מה שהול; האב5 למרחוק יותר, כ; גילוי הקול של ההכאה גדול יותר.
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יחודא9עילאה ויחודא9תתאה

הנה ישראל קרויי8 'אד8', מטע8 'אדמה לעליו5'.יחודא עילאה ותתאה 

כמאמר: 'נעשה אד8 בצלמינו כדמותינו' 9

שלמעלה בחינת צל8 ודמות הוא בחינת יחודא עילאה ובחינת יחודא תתאה.

צל8 9 הוא צורה עצמית 9 שזהו בחינת יחודא עילאה, איהו וחיוהי וגרמוהיבחינת 

חד. ואילו בחינת דמות 9 הוא בחינת הארה דהארה בלבד, שזהו בחינת

.תסהארת האצילות דאתוו5 אתגליפו מאצילות לבי"ע, שזהו בבחינת יחודא תתאה

בחינת קדוש (בוא"ו) הוא בחינת התפשטות אור א"ס בעולמות,קדש וקדוש 

ויש כמה מדרגות זה למעלה מזה (ובכללות ישנ8 ג' בחינות

קדוש). והוא בחינת גילוי אור א"ס בג' מיני אד8: א"ק, עתיק וארי; דאצילות. 

 הוא בחינת ירידת הרצו5 הפשוט שבעצמותו, לפניקדוש הכולל כול0בחינת א. 

הצמצו8, להיות רוצה להטיב ולמלו; על ע8. א; בחינת קדש (בלא וא"ו) הוא

בחינת העצמות, כמו שהוא למעלה מגדר ירידה והתפשטות.

 כ0 בנפש האלוקית 3 עצמות הנפשתס

האלוקית בטלה בבחינת ביטול עצמי וטבעי

לאלוקות. ולכ0 נקרא 'צל.'.

ואילו הארה דהארה נמש' ממנה בבחינת

נפש הטבעי לפעול בה ג. כ0 ביטול היש,

שזה נקרא בחינת 'דמות'.

וזהו ג. כ0 בחינת 'אד.' 3 א' ד". 3 א' הוא בחינת

הנפש האלוקי, וד. בחינת החומר דהנפש

הטבעי.
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ראשית תבואתו ישראל. עניי5 התבואה למטה הואיש מאי& האמיתי 

בחינת צמיחה מאי5 ליש. ולמעלה הוא בחינת הצמיחה

מהעל8 העצמית 9 הנקרא אי5 אמיתי 9 לבוא לכלל בחינת התפשטותו וגילוי הזיו

.תסאמעצמות האור, נקרא בחינת יש האמיתי (להיותו מקורא דכולא)

וישראל 3 ה. ראשית דתבואה הזאת,תסא

כי ה. המעוררי. את הצמיחה הנ"ל מאי0

האמיתי ליש  האמיתי.
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w v
רצו&9העליו&

 בחינת הרצו5 העליו5 המלובש בראשיתהאחד 3יש ב' בחינות: ברצו& העליו& 

ההשתלשלות 9 דהיינו, בבחינת חכמה (שהיא בחינת כ"ח

 הוא בחינת רצו5 העליו5 שלמעלה מעלה מסדר ההשתלשלותוהשני 3; תסבמ"ה)

(ואינו מלובש ככל בבחינת חכמה עילאה), ולכ5 הוא נקרא בחינת 'גולגלתא [דחפיא

. ולכ5 ג8 נקרא 'רעוא דכל רעוי5'.תסגעל מוחא']

w v
רצו&9פשוט ורצו&9מורכב

 9 הוא עצמיותרצו% פשוטב' בחינות רצו5: רצו5 פשוט ורצו5 מורכב. פירוש, יש 

 9 זה רצו5ורצו% מורכבהרצו5, ואינו אפילו בגדר התלבשות כלל וכלל. 

.תסדשמתלבש בשכל ומידות

שבחינת רצו0 זה נמש' על ידי תורהתסב

ומצוות, שה0 ה0 רצו0 העליו0 ב"ה, המלובש

בחכמה ד"אורייתא מחכמה נפקת". והוא

נמש' על ידי מעלת ומדרגת הצדיקי.

הגמורי. המקיימי. תורה ומצוות כל ימיה.

לעול., ולא פגמו בה. ח"ו.

על דר' משל, דג' חללי גלגלתא ה.תסג

משכ0 חכמה ובינה ודעת. ואילו עצ. החופ;

על המוחי0 3 שאינו משכ0 המוחי0 כלל 3

נקרא גלגלתא.

ועל ידי רצו0 זה 3 הנמש' ברעותא דליבא

דבעלי תשובה על ידי עומקא דליבא בחילא

יתיר מכדי שתוכל נפשו שאת (בחינת רעוא

דכל רעוי0) 3 מתמלא כל החסרונות והפגמי.

שבביטול מצוות עשה שיסודתה בהררי

קודש (מחכמה עילאה).

וכמשל "הנהר הנחרב ויבש" 3 כשרוצי0

למלאותו אזי חופרי0 בעומק במעי0 ומקור

הנובע, שעל ידי זה חוזר ומתמלא הנהר.

יש ב' מדרגות ברצו0: הא' 3 אשר מתפשט תסד

באורות וכלי.. כמו שידוע, דהאברי. כול.

נשמעי. לרצו0 המוח שבראש עד הרגל, לפי
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משל כשרוצה איזה דבר אזי ימצא לו הרצו5 איזה שכל לדבר ההוא שרוצה.דר. 

כמו שכתוב "כי השוחד יעוור עיני חכמי8". וכמעשה של רבי ישמעאל שנת5

לו קב חרובי5 ואמרי אי בעי טעי5 הכי ואי בעי טעי5 הכי [כי מחמת שלקח הקב חרובי5

&אזי נעשה לו רצו5, ומצא לו הרצו5 שכל, ואמר אי בעי טעי5 הכי].

אע"פ שאנו רואי8 שהרצו5 מלובש בשכל, אעפ"כ א8 מסלקי8 לו השכל שמצאא. 

הרצו5 שלו מחמת איזה סברא, אעפ"כ נשאר ונותר אצלו הרצו5 שלו לאותו

דבר. וזהו הבחינה האמורה על הכתר, שהוא בחינת הרצו5, "איהו תפיס בכולא ולית

מא5 דתפיס ביה", פירוש שהרצו5 הוא מתלבש בשכל ובכל המידות כי מחמת שהוא

רוצה איזה דבר, אזי ימציא לו הרצו5 שכל וג8 מידות לאהוב או לשנוא, אבל "לית

מא5 דתפיס ביה", שאי5 יכול לסלק הרצו5 שלו בשו8 שכל בעול8 או במידה.

הרצו5 המורכב שמתלבש בחכמה אינו אינו בבחינת אור וכלי, שהכלי מגבילוהנה 

את האור [וכפי ער; הכלי כ; התפשטות האור] עד שיש באור שינוי המהות,

אלא רק בדר; התלבשות, שהוא כמו לבוש כשרוצה פושט לבוש זה ולובש לבוש

אחר, וכמו שכתוב "כלבוש תחליפ8". כ; הוא בנמשל. ועוד, הארת החכמה מהרצו5

שהרצו0 במוח מתפשט בה. ומניע אות.

בפרט בכל אבר ואבר וג. בכלל כולל. יחד

כו'; הב' 3 א' בחינת הרצו0 הפשוט הוא אשר

עדיי0 איננו מתפשט כלל באברי., אלא הוא

נשאר בחינת מקי; וסובב עליה., בהעל.

מכל צד. והוא הנקרא "מזלא" או "צל." באד.

התחתו0 למטה.

ובזה יוב0 למעלה ש"ישראל עלו במחשבה",

היינו כאשר עלה ברצונו הפשוט, כמו שהוא

לבדו עדיי0 ד"קמיה כולא כלא חשיב". שזהו

הנקרא בכלל בחינת סובב>כל>עלמי0, דהיינו

מה שצופה ומביט במחשבה א' עד סו; כל

הדורות, בסקירה אחת. והיינו, עלה

במחשבה, פירוש במחשבה זו דרצו0 הפשוט

שהוא בחינת המקי; הכללי לכללות כל

ההשתלשלות בכל שית אלפי שני דהוי עלמא

עד סו; כל הדורות, בסו; אל; השביעי כו'

וד"ל.
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אינו בדר; השתלשלות, כמו מחכמה ולמטה, שהוא כמו שלשלת שהתחתו5 הוא

ממהות העליו5, אלא הוא בבחינת פרסא מפסיק, שהוא בחינת הסתלקות עצמותו

ואחר>כ; יכול להתגלות איזה הארה דהארה שישפיע לחכמה. וזהו בחינת כמר

מדלי, שהוא כמו פרסא מפסיק, שמפסיק הקילוח ואחר9כ; יורד איזה טיפה.
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w v
רצו& בכלל ובפרט

, ולא להיות מהותבקביעותהוא שירצה ויחפו= שלא יהיה נפרד רצו& בכלל 

מדרגה ודבר. כי כשירצה להיות מדרגה ודבר, אזי יהיה שקר

ההשגה וההתפעלות. לכ5 צרי; שיהיה הרצו5 בביטול דווקא, ואז יתפעל וישיג

האמת.

כ"ק אדמו"ר הזק5 ביקש מכ"ק אדמו"ר הצמח>צדק, כשהיה נער, להביא לוכאשר 

את ספר הטור, אמר: "ברענג מיר דע8 'רצו5 העליו5'".

תכלית כל התורה והמצוות 9 דר; כלל 9 בכל ימי חיי האד8 9 במש; כל השנהוזהו 

כולה 9 שהוא להמשי; בעסק התורה והמצוות שעושה בבחינת ביטול הרצו5,

.תסהלמעלה ממדרגת טבעו ורצונו שבנפשו הבהמית

נקרא בחינת ב5 ("בני בכורי ישראל"), ואילו יעקב נקרא בחינת עבדוישראל 

("יעקב עבדי"). שהרי ב5 "ברא כרעא דאבוה" 9 היינו בחינת ביטול ממש,

כרגל לגבי הראש. שלהיכ5 שירצה ליל;, מיד רגלו יל; בביטול עצמי גמור. ואילו

בעבדי8 יש רצו5 אחר, כמו עבד שהוא זר ונפרד, רק שאעפ"כ מקיי8 מצוות אדונו רק

וזוהי המשכת הביטול בפרטיות בעסקתסה

התורה והמצוות של כל השנה, א' הנה

המשכה כללית נמשכת בכל ראש השנה על

 השנה). וא.ראשכל השנה כולה (שלכ0 נקרא 

לא המשי' ביטול כללי עצו. בראש השנה

באופ0 של המלכת המל' כו' וקבלת עול

מלכות שמי. כו', כיצד ימשי' בפרטיות כל

השנה על ידי עסק דתורה ומצוות היטב.

והנה האד. ג. נידו0 בראש השנה על המשכת

האלוקות שבו, א. הוא ראוי להיות גילוי

אלוקות בנפשו (והיינו בעיקר לפי מעשיו

בשנה שעברה).
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שהוא בחינת מלחמה (ויש מונע ומעכב עליו, אלא רק שהוא מתגבר ומכניע עצמו

בבחינת "אתכפייא", מה שאי5 כ5 במדרגת ישראל הוא בבחינת "אתהפכא" ממש).
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w v
עילה ועלול, ועילת9העילות

, וזהו לשו5מחוייב>המציאותנקרא בלשו5 הפילוסופי8 עילת%העילות 

הרמב"8 (ריש הלכות יסודי התורה): מציאותו מעצמותו,

ומאמיתות הימצאו נמצאו כל הנמצאי8.

הוא בדר; אפשרי>המציאות 9 אפשר שיהיה ואפשר שלא יהיה,עילה ועלול 

ולא יומש; ממנו העלול (וכמו מידות מ5 השכל), ואילו

.תסועילת>העילות הוא טבע קיי8 ועצמיות

שהעלול דאפשרי>המציאות מורכב מב' בחינות: מהות ומציאות. המהות 9ועוד, 

הוא מה שמתגלה מ5 העילה, להיות מהות בפני עצמו. ומציאותו 9 הוא

ביטולו והתכללותו בעילה, מקור חיותו. אול8 עילת>העילות 9 הוא טבע קיי8,

דמציאותו הוא מהותו. 

החוקרי8 עילת>העילות ומחוייב המציאות קאי על בחינת עצמותו ממש, ולפיולפי 

המקובלי8 הוא לאחר שצמצ8 את עצמו להיות בגדר העולמות וע"ס 9 להיות

.תסזלה8 בחינת עילה 9 וכמבואר בהגה"ה בתניא

 הוא היודע 3 עצמיות; מדע 3 חכמה; ידוע 3תסו

גילוי החכמה: הכל נכלל בעצמותו, שכל

הנמצאי. בפרט עומדי. בבחינת עצמיות.

 "יציבא מילתא בסוד התלבשות" כו' 3 ומהתסז

שנקרא 'גדול' הוא לא בעצ., אלא כמאמר

רז"ל: במקו. שאתה מוצא גדולתו אתה מוצא

ענוותנותו 3 שהשבח הוא שמשפיל את עצמו

להיות נקרא בבחינת גדול.
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w v
העלאה והמשכה

ב' בני9אד8: אחד עומד למעלה ואחד עומד למטה. יש ב' אופני8דהיינו, 

להתקרבות5: או שהתחתו5 יעלה למעלה או שהעליו5 ירד למטה. או

שהתחתו5 עולה למעלה, ואז העליה תלוי לפי ער; ההזדככות החומר, וצרי;

להתלבש בלבוש העליו5. אבל בחינת ירידת והמשכות אל א"ס ב"ה למטה ואי5 צרי;

להתלבש בלבוש התחתו5, כידוע שלפניו כחשיכה כאורה, ויכול להיות התגלות

אלוקות א: שהתחתוני8 ה8 במהות8. כמאמר רז"ל "ראתה שפחה על הי8 מה שלא

ראה יחזקאל ב5 בוזי" או כמו מעמד הר9סיני שעליוני8 ירדו מטה א: שהעול8 היה

בטבעו וע' אומות כידוע 9 ע8 כל זה היה גילוי "אנכי".

להיות המשכה מחיצוניות עד שיהיה מתחילה העלאה לפנימיות.אי אפשר 
. [ובזה יוב5 ג8 כ5כמו שכתוב "שתק רב", שהוא העלאה לפנימיות

עניי5 שתפילת י"ח הוא ביאור דקריאת9שמע. כי עניי5 מסירות9נפש דאחד הוא

העלאה לפנימיות, כמו שכתוב "א8 ישי8 אליו ליבו" פירוש אליו ולא למידותיו 9

והוא יחוד פנימי. מזה נמש; להיות "רוחו ונשמתו אליו יאסו:", פירוש להיות

המשכת אלוקות למטה 9 וזהו עניי5 תפילת י"ח, שהוא המשכה מחיצוניות, שהוא

בחינת הכלי8, לאורות.
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w v
סוגי תערובת טוב ורע

 יפותחיטי0לא שיי; כי א8 מי5 במינו דווקא. כמו תערובת בחינת תערובת 

 רעות, שסו: כל סו: שניה8 חיטי8 דייקא, ורק אזבחיטי0

.תסח"בירור"אי5 ניכר לעי5 תערובת8. ורק אז ההפרדה ביניה8 נקראת בלשו5>הקודש 

אבל מי5 שבאינו מינו אינו נקרא בש8 תערובת כלל, כי ה8 מבוררי8 ונפרדי8.

 עשה אלוקי8". היינו, שכמו שיש בנפש>האלוקית שכלזה>לעומת>זה"את ולכ% 

ולבושי5 ומידות, כ5 עשה בנפש הטבעית שיהיו התערובות בכל פרט ופרט,

 (שה8 ג' הלבושי8).תסטואעפ"כ יתברר בתכלית על ידי מחשבה, דיבור ומעשה

 כמו, למשל, בהלכות>שבת, להפרידתסח

בי0 אוכל לפסולת (שהפסולת הוא ג. כ0 מי0

מאכל או אפילו שאריות ופסולת>המאכל). אז

הוא נקרא "מלאכת>בורר". ואמנ. אי0 המשל

דומה לגמרי לנמשל, מחמת שיש חילוקי

גדרי. במלאכת>בורר, למשל, בי0 יו.>השבת

לבי0 יו.>טוב וכיוצ"ב. וגופא גדר בורר ביו.

השבת הוא בכללי. ופרטי. כאלה דווקא ולא

אחרי.. אול. בכללות זהו גדר עניי0

מלאכת>בורר דייקא.

כמו דר' משל במעשה משא>ומת0 3תסט

שהקונה נות0 מעות מידו ליד המוכר. זהו

לבוש>המעשה מסיטרא>אחרא. וא; שאי0 זה

 לש.>שמי.כוונתושו. רע, אלא רק א. אי0 

אלא רק לגרמיה, נקרא בחינת סיטרא>אחרא

(שהוא צד אחר שאינו אלוקות).

והנה לעומת זה, הוא נתינת מעות לעני מיד

ליד.

וכ0 התערובת בדיבור ובמחשבה, כשמחלי;

פרה בחמור על השוק, אי0 בו שו. צד

מהקדושה. אבל כשהאד. לומד המשנה

"המחלי; פרה בחמור" בדיבור ובמחשבה 3

הוא חכמתו ורצונו יתבר'. ובכל הכוחות יש

זה לעומת זה.

וההפרש בי0 "לגרמיהו" ובי0 "להתייהר" 3

 יוב0 מחסד דקדושה, שהוא מצדלגרמייהו

טבע הטוב להטיב לזולתו. ואילו חסד

דקליפה הוא רק לגרמיה (לעצמו בלבד),

כשרואה את העני בדוחקו הגדול, ואינו יכול

לסבול לראות את דוחקו, לכ0 משפיע לו דבר
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 להכיר מי הטוב ומי הרע.השכלהנקרא "בירור" רק דווקא כשצרי; לזה ובנוס= 

ולכ5 נאמר בזוהר: "בחכמה אתברירו" (זח"ב רנ"ד ע"ב).

היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע" 9 שהוא מאמר ה' להמלאכי8, ומשמע"האד0 

שלמעלה יודעי8 את הטוב ואת הרע, ג8 שניה8. אבל מכל מקו8 אינ5

מעורבי8 זה בזה, כי גלוי וידוע שזה טוב וזה רע, ומובדל הרע מ5 הטוב 9 אע"פ

תערובתשידוע ש8 הטוב ורע. מה שאי5 כ5 בחינת ע=>הדעת טוב ורע, היינו בחינת 
הטוב ע8 רע. פירוש, שהרע יונק מהטוב והטוב מהרע והיו לאחדי8. 

 וא8 כ5 למה נעשה תערובתידיעה,פירוש ע=>הדעת טוב ורע, היינו לשו5 והנה 

 הלא למעלה ג8 כ5 ידוע הטוב ורע. א;מחמת הדעת בטוב ורע,טוב ורע 

ההפרש בזה הוא עני5 ההפרש בי5 מקי: לפנימי. כי בחינת ידיעת הטוב ורע

שלמעלה, היא בבחינת מקי: בלבד, ולכ5 יכול להיות הבדלה בי5 טוב לרע שידע את

הרע ולא יחליפנו ולא ימירנו בטוב ח"ו. כעני5 "שממית בידי8 תתפש והיא בהיכלי

מה (כדי שלא יראה את המרה השחורה או

מצד שיבוא לו מזה איזה טובה). וזהו

לגרמיהו.

 הוא כידוע ההפרש בי0 חסדלהתייהרואילו 

דקדושה דאברה. לבי0 חסד דקליפה

דישמעאל. דהנה, כידוע ג. ישמעאל היה

מכניס אורחי. כאברה., אלא רק הכנסת

אורחי. דאברה. אבינו היה מצד שהוא היה

בעיניו כשיריי. בעול. 3 בבחינת הביטול

(כמו שכתוב: "ואנכי עפר ואפר", והיה

בעיניו כל כספו וזהבו אינו שלו). לכ0 אמר

לאורחי. אחר אכילת. "ברכו למי שאכלת.

משלו" 3 לקב"ה, כי לא אכלת. כלו. משלי.

ואילו חסד דישמעאל הוא להיפ', כי היה יש

גדול, והיה רצונו להשפיע לאורחי. בכדי

שיהיה הוא היש המשפיע, וה. יהיו

המקבלי. ממנו ויהיו בטלי. וטפלי. אליו

בכדי שיגדלו ישותו יותר. ולכ0 א. לא רצה

אחד לקבל ממנו אז היה עליו על זה בקפידה

גדולה עד לרוצחו נפש, מפני מה אינו רוצה

להתבטל אליו. וזהו להתייהר, שכל כוונתו

להגדיל ישותו.
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מל;" 9 שאע"פ שהיא בהיכלי>מל;, אבל יודע הוא ומכירה ששממית היא. ויש

הבדלה בי5 טוב לרע כמאמר "המבדיל בי5 קודש לחול". והיינו מצד שיודע טוב ורע

בבחינת מקי: עליה8, ולכ5 אינ8 מתערבי8 יחד. והנה המקי: הוא ג8 דוחה את

החיצוני8 [כנראה בציור האיל5 שבפרד"ס במקיפי8 ופנימיי8 שמעמד ומצב הקליפות

אחוריה8 אל המקי:].

[וכעני5 בחינת לבונה זכה שבי"א סממני הקטורת שהעשרה סממני8 ה8 י' נצוצי קדושה המובלעי8

בקליפות והי"א היא לבונה היא בחינת מקי: עליה8 ואינה מתלבשת בפנימיות8. (ולבונה היא ג"כ

חיות לה8 אבל לפי שהחיות הזה שהיא מחיה אות8 הוא רק ע"י שהיא בבחי' מקי: בלבד עליה8

. ע"כ אינה מתערבת עמ8 כלל וכולה טוב)]

, ואז הטוב מעורב ע8פנימי טוב ורע הוא בחינת הדעתשאי5 כ5 בחינת ע=>מה 

הרע ממש. וזה שכתוב "ה5 האד8 היה כאחד ממנו" 9 פירוש, שהוא היה ג8 כ5

כאחד ממנו, כמו שבבחינת אחדות. דהיינו, למעלה ידוע הטוב ורע, כ5 היה ג8 הוא

 טוב ורע. אבל לו הדבר מזיק כי הרי האד8 הואהמעורבע"י שטע8 מע=>הדעת 

מבחינה פנימית, ומיד שידע הוא מ5 הרע 9 על ידי שטע8 מע=>הדעת 9 הרי יתערב

עמו ויהיה הוא ממש מעורב ברע. ולא כמו שהוא למעלה, שאע"פ שיודעי8 ג8 את

הרע מכל מקו8 מובדל הוא ומרוחק מ5 הטוב ואי5 לו התקרבות כו', לפי שהוא

בבחינת מקי:. אבל האד8 שהוא מבחינת פנימי 9 כשידע ג8 הוא מ5 הרע 9 אזי

יתערב הוא ג8 הוא ממש ע8 הרע, כי בבחינת פנימיות אי אפשר להיות כל כ;

אלא מלחמה עצומה היאמובדל הרע כנ"ל ואז הוא קשה מאד להפריד את הרע, 
ו"לאו8 מלאו8 יאמ=" 9 פעמי8 זה גובר ופעמי8 שכנגדו גובר. כאשר מצאנו ראינו

בנשמות ישראל מראש הדורות עד עתה שהיו כמה עתי8 משוני8 פעמי8 בדור א'

היו נשמות שבמעלה עליונה ונצחו את הרע. ובדור אחר היו רשעי8 גדולי8 שגבר

הרע מאד. והיינו כי כול8 נמשכי8 מאד8 הראשו5, והיה בו ג8 כ5 שינויי8 אלו,
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פעמי8 גבר הוא ופעמי8 גבר הרע עליו.

. כמו פירורי8 מפוררי8,יבש ביבשתערובת כמו מדרגה הראשונה = 

מפורדי8 ובלתי נדבקי8 כלל. לפי הבנה זו, הטוב

מובדל בעצ8 מ5 הרע כאשר כל אחד במהות בפני עצמו, ואי5 זה תערובת אמיתי

בעצ8 רק שנתקרבו ובאו הטוב והרע במקו8 אחד, א; ה8 עדיי5 מעורבי8 באופ5

שאי5 העי5 רואה ומבדילה הטוב מ5 הרע בעצ8. 

שעיקר תערובת כזאת, שהטוב והרע מובדלי8 בעצ8, והיינו שאי5 אחדונמצא 

עושה שינוי בחבירו להופכו או לחלוש כחו, רק ששניה8 פועלי8 יחד, זה

פועל טוב וזה פועל רע 9 והכל במעשה אחד. 

הוא ג8 במשל התערובת הטוב והרע שבאד8 9 כאשר הרע שבאד8 מובדלוכ% 

בעצ8 מ5 הטוב, אלא שיש בליבו ג8 טוב וג8 רע כל אחד בפני עצמו, ואע"פ

שימצאו כאחד במעשה אחד ובאמת נראה לעי5 הרואה את הרע לטוב והטוב לרע

בדר; תערובת. אבל באמת אי5 זה רק היעדר הכרת עי5 הרואה, אבל בעצ8 מובדלי8

ה5 בתערובת יבש ביבש. 

אד8 עושה צדקה וחסד לעני, א; מתפאר עליו ומביישו או שעושה לולדוגמא, 

רעה בדבר צדקה זה. הנה, החסד שעושה זהו מבחינת הטוב שבו, ואילו

הרעה שעושה לו במעשה זה עצמו הוא מבחינת הרע שבו. כלומר, שיש בו בזה

תערובת טוב ורע, וכל אחד מובדל אלא רק שבאו במעשה אחד (כי לא נוכל לומר

שמאחר וביישו לא היה טוב בחסד זה מלכתחילה, וכ5 להיפ; לא יתכ5 לומר שאי5

הרע שעשה לו כלו8 מפני הטוב שעשה 9 מכיוו5 שאי5 שייכות זה ע8 זה כלל, אלא

זה טוב וזה רע. רק שעשא8 במעשה אחד).

378



מושגי  יסוד  בתורת  החסידות

העושה צדקה להתייהר או בשביל שיחיו בניו, שנקרא צדיק גמור, כי ג8 שעירבוכ% 

כוונה רעה להתייהר, אי5 זה פוג8 אור החסד והטוב כלל. כי ג8 בלא כוונה זו

היה עושה הטוב, מצד מידת טובו, רק שעירב הטוב יחד ע8 כוונה רעה (להתייהר

או לטובת עצמו), אבל סו: סו: מובדלי8 זה מזה בעצ8 מהות8. זה בא מסיטרא

דטוב, וזה בא מסיטרא דרע.

שיש בו גסות בעצ8, רק שמלביש הגסות בטוב וחסד זה שעושהובסגנו% אחר, 

להתייהר או לקנות לו ש8. 

כמו שאמרו "בינוניי8 9 זה וזה שופט5". ואי5 הכוונה בזה אחר זה דוקא, אלא זהוזה 

וזה כאחד, במעשה אחד, יש טוב ורע, שה5 יצר טוב ויצר רע, כידוע (א; זה

בישראל דווקא 9 אבל באומות העול8 כתיב חסד לאומי8 חטאת, דלגרמייהו עבדי5,

דהיינו שעיקר שורש החסד הוא רק לגרמיה או להתייהר, שזהו כבר התכללות הטוב

ברע שיתבאר בסמו;. ולהבדיל, שלא בער;, ברשעי8 ובצדיקי8 שבישראל,

שבצדיקי8 הטוב גובר על הרע ועושה בו שינוי להופכו או להחליש כוחו, וכ5 להבדיל

ברשעי8, שזהו כבר בחינת התכללות האחד בזולתו, כמו שיתבאר בסמו;).

 9 שהוא תערובת טוב ורעלח בלח תערובת כמומדרגה השניה = 

שנתערבו בעצ8, והיו לאחדי8 ממש (דהיינו במהות8

ועצמות8). כלומר, כל אחד נהפ; למהות זולתו, כי נכללו זה ע8 זה בהתכללות

גמורה של א' בהפוכו מכל וכל. שכ5 , זה קיבל מזה עד שלא ימצא ג8 בחלק היותר

קט5 שלא יהיה מורכב מהתכללות שניה8 דווקא (ולא ימצא מציאות אחד בלא זולתו

כלל). אמנ8 ישנו עדיי5 לכל אחד במציאות כוחו, רק שנתכלל ונתערב כוחו ע8

היפוכו, וכל אחד מחליש ומשנה עצ8 כח הופכו עד שמשתני8 שניה8 במשקל כפי

ער; כח כל אחד (א8 רב א8 מעט). ואע"פ שנישתנו שניה8 בעצ8 הרי כל אחד
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ואחד פעל כל כוחו בהיפוכו, ולכ5 לא נהפ; כל אחד לגמרי.

כמו תערובת לח בלח, שכל טיפה קטנה שבקטנות מורכבת מב' המשקי5והוא 

ההופכיי8 בטעמיה8. כמו משקה מתוק ע8 משקה חמו=, ונהיי8 כמהות

משקה אחד ובטע8 אחד מיוחד אשר מורכב מטע8 המתיקות ומטע8 החמיצות יחד.

דהיינו, שטע8 המתיקות קיבל בעצ8 מהותו מטע8 החמיצות, ונשתנה בעצ8 טעמו;

וכ5 להיפ;. שזה נקרא התכללות דבר בהיפוכו.

הוא בטוב ורע שבאד8, בהיות שאנו רואי8 התכללות בעצ8 לגמרי, כמווכ% 

העושה טוב לרעהו שבזה הורגו (כמו 'א8 רעב שונא; האכילהו לח8 כי גחלי8

כו'), שהטוב עצמו הוא רע, אלא רק שנראה לעי5 בבחינת טוב. וכ5 להיפ;, בהמייסר

לבנו בכל מיני רעה, שהרע עצמו הוא טוב, מחמת שעל ידי זה יקיי8 נפשו כידוע.

דימיו5 למי שמעשיו נראי8 טובי8 לעי5 והוא רע גמור (כמו כת הצבועי8וזהו 

והחנפני8 הנזכרי8 בגמרא. וכמו המדבר במרמה דברי8 טובי8 והמה רעי8

בעצ8 כי כוונתו להורגו או להזיקו בזה. וכ5 להפ;, המדבר דברי8 רעי8 וקשי8 וכנתו

רק להצלת נפשו, כיוס: ע8 אחיו כו').

יוב5 בכל בחינת התכללות גמורה של א' בהפוכו מכל וכל. כמו בפרות הטובותוכ. 

והרעות דפרעה ומרעיה5 רע כאשר בתחילה כו'. כי הטוב נכלל ברע לגמרי, עד

שלא עשה הטוב שו8 שינוי מהות ברע לחלוש כוחו מצד הטוב המנגדו, כי ג8 גבר

עליו (אלא מראיה5 רע כאשר בתחילה ממש, ולא נודע כי באו אל קרבנה).

כמו בטוב ורע שבאד8, כאשר הרע מעורב בטוב בעצ8. היינו, כמו העושה[והוא 

טוב וחסד לרעהו, רק בשביל שיעשה לו טובה או יקבל פרס ושכר גדול,
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ובלי זה לא היה עושה טוב. שאז יש בטוב הזה תערובת בעצ8 מבחינת לגרמיה 9

לטובת עצמו 9 בכל פרטי חלקיו. א; הוא מטעה את עצמו מאד, ונדמה לו באמת

שעושה רק למע5 טובת זולתו לבד. וזהו הדמיו5 נקרא "תערובת בעצ8". וכ5 העושה

טוב בעבודת ה', בתורה ובתפילה, ונדמה לו באמת שאי5 מכוו5 רק לש8 שמי8

בלבד, ומוטעה הוא מאד בעצ8, כי באמת אי5 כוונתו רק לעצמו ולגרמיה להיות איזה

דבר יש להנאת חיות עצמו ולא מצד אלוקות כלל ח"ו. כמו ערב רב שגיירו את

עצמ8 אע"פ שרצו באמת, אבל היה עיקר כוונת5 לטובת עצמ8 ולא מצד אלוקות.

ועל כ5 כאשר הרחיקו אות8 כפרו לגמרי ועשו את העגל כידוע. וכ5 בעניי5 מצוות

סוכה, שאומות העול8 עתידי8 לבעט בה, שאי5 עיקר כוונת8 לעשות רצו5 ה'].

כמו בתערובת טוב ורע שאי5 לו תקוה בבירור כלל,מדרגה השלישית 

מאחר שכולו רע ורק איבודו הוא תיקונו. דהיינו כמו

רשע ורע לו, שאי5 בו טוב כלל, רק רע לו כי נכלל ונהפ; הטוב ברע לגמרי. ולהפ;

צדיק וטוב לו, שאי5 בו רע כלל. והיינו, דור שכולו זכאי או דור שכולו כו' לאחר

בירור ע= הדעת.

מוב5 שתערובת הב', הוא מדרגה האמצעית, ומוב5 שבתערובת כזה הטובנמצא 

והרע דבוקי8 ביותר, ודוקא אז יכול לומר הרע והפסול שהוא הכשר והטוב,

ואילו לטוב ולכשר באמת יקרא פסול ורע; ולטהור יקרא טמא, והטמא יאמר אני

הטהור וכו'.

באמיתת עניי5 תערובת הזה שאינו רק שמהפ; מרע לטוב ומטוב לרע,וכידוע 

בטעות עצמו )וכמו מסיבת אהבת עצמו שמטעה את עצמו ביותר להצדיק

נפשו מרע לטוב, שלא לראות חוב בנפשו כלל, ג8 א8 עושה תכלית הרע. 
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מכל מקו8 יש בזה התערובת מציאות טוב ומציאות רע, רק שכוללי8 ומעורבי8א. 

זה ע8 זה בתכלית. וזהו רשע וטוב לו וצדיק וטוב לו (אחד באל: 9 ראה ג8

תניא פרק י'). מה שאי5 כ5 צדיק וטוב לו ורשע ורע לו, שזהו התכללות גמורה שלא

בהיפוכו.

לא רצה הקדוש ברו; הוא שיטע8 האד8 מע=>הדעת, כי לו הדבר מזיק כנ"ל,ולכ% 

והיה רוצה שלא ידע ממציאת הרע כלל ויהיה כולו קדוש ולא רצה להכניסו

במלחמה עצומה הזאת. אבל אחר שכבר טע8 מע=>הדעת ונתערב ברע, אז אמר:

 ואכל 9 וחי לעול8" 9 פירוש, שחשש עוד מעתההחיי0"פ5 ישלח ידו ולקח ג8 מע=>

שכבר נתערב ברע ולקח ג8 מע=>החיי8 9 ששרשו מבחינה שלמעלה מהשבירה,

שמש8 הוא שהיה התחלת המיתה והתהוות ע=>הדעת טוב ורע, משא"כ מה

 וא8 יאכל ג8 ממנו וחי לעול8.  3שלמעלה מהשבירה הוא ע=>החיי8

כי הרי באמת בבחינה זו נאמר "א8 צדקת מה תת5 לו" (איוב לה) "ורבופירוש, 

פשעי; מה תעשה לו", וא8 כ5 א: שמעורב ברע, הרי ג8 "א8 רבו פשעי;"

 מאחר שהואוחי לעול0. ואז ג0 הרע שבו יהיה לו קיו0 לעול0כו' ויכול להיות 

בבחינת פנימיות והרע מעורב, ואי אפשר לו להפרידו מעליו. א8 כ5 כשיהיה הוא חי

לעול8, אזי ג8 הרע שבו יהיה לו קיו8 לעול8. וזהו היפ; הכוונה שהרי צרי; להיות

"בלע המות לנצח", שיהיה "ובערת הרע", כמאמר: "והרשעה כולה בעש5 תכלה" 9

שזה יהיה לימות המשיח. 

בכל מש; הגלות הוא עת>הבירורי8 והפרדת>הרע. והיינו, על ידי בחינת חכמה,[כי 

ד"בחכמה אתברירו" להפריד הרע מהטוב, ולכ5 נקרא החכמה ג8 די5. שלא כמו

 חסד. והחייטמקורשדימו המקובלי8 הראשוני8 שהחכמה כולה חסד, שהרי היא 

המציא שיש בה ג8 כ5 די5, ושבחו האריז"ל, שכ; מבואר בזוהר באדרא "כחמרא
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דשקיט ושכי; על דורדייא" כו'. כי מאחר שיש בירורי8 להפריד הרע וזהו ע"י

גבורות, ועל זה נאמר (תהלי8 צד) "אשרי הגבר אשר תיסרנו יה", שג8 היסורי8

שה8 לתועלת העברת>הרע, הוא מבחי' י"ה. וכידוע שהיסורי8 ה8 לתועלת הפרדת

הרע. כי הקליפות נמשלי8 לעלוקה שכשמוצצת ד8, אזי מיד מתה וזה שכתוב (משלי

ל) "לעלוקה שתי בנות". וזהו ג8 כ5 עני5 שעיר המשתלח. וכ5 "וישלח יעקב וגו' מנחה

. הוא מפרידולעשו אחיו עזי8 מאתי8" כו', שבזה שנות5 לו חלקו 

עדשכבר טע8 האד8 מע=>הדעת ונתערב ברע, אזי צרי; לבירורי8 ולאחר 
 על ידי שיקחו כל נצוצי קדושה שבו. וכל זה הוא על ידי החכמהשיפרידו

דווקא, ש"בחכמה אתברירו". לפי שיש בה ג8 בחינת גבורות, להיות תיסרנו יה

וכמ"ש (דברי8 ח) "כאשר ייסר איש את בנו" כו'. מה שאי5 כ5 בחינת כתר 9

שלמעלה מחכמה 9 הוא רחמי8 פשוטי8 וכחשיכה כאורה, ולכ5 "פ5 ישלח ידו ולקח

ג8 מע=>החיי8" ואז "וחי לעול8" מאחר ד"א8 צדקת מה תת5 לו" כו' ולפי שהוא

 ויהיה ג8 לו קיו8, ולא זו היא הכוונהקשור ואדוק בומבחינת פנימית, וא8 כ5 הרע 

כנ"ל. וכמ"ש בזוהר גבי רבי אחא מכפר>טרשא].

מאמר הרב>המגיד, בש8 הבעל>ש8>טוב, דיכול האד8 היהודי לברר בחינתוזהו 

פנימיות העולמות (קליפת>נוגה, טוב ורע), אול8 חיצוניות העולמות (דג'

קליפות הטמאות) יהיה רק ממילא ומאליו על ידי הקב"ה דווקא, בביאת גואל צדק,

במהרה בימינו. וכלשו5 הרמב"8 ז"ל "אמ5 כ5 יהי רצו5", פירוש שישראל עושי8 אצלו

יתבר; הרצו5 לזה.
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w v
הסרת המחיצה

בחינת העליו5 אל בחינת התחתו5 אמנ8 פועלת קשר מסוי8 ביניה8, עדירידת 

שהדבר נחשב לגבי התחתו5 כעליה. א; כל עוד הגילוי האלוקי בתחתוני8

נעשה רק מצד ירידת העליו5 אליו, הרי שאי5 האור האלוקי חודר במהות גדרי

התחתו5, ומשכ; ג8 לא נפעל אצלו שו8 שינוי במציאותו. ולכ5 מיד בגמר הגילוי,

העליו5 מסתלק ללא להותיר שו8 רוש8 בתחתו5 כלל, וכאילו מעול8 לא היה בו גילוי

ועליה זו. 

באופ5 כזה, העליה בתחתו5 היא רק לפי שעה, מצד כח היכולתכלומר, 

האינסופית של העליו5 לעשות את התחתו5 כלי לגילוי אלוקות, ולא מצד

שהתחתו5 עצמו התעלה להיות כלי לאור זה (ולכ5 הוא רק מקי: עליו ולא נקלט

בתוכו). 

אתעוררותא דלעילא, שהיא באה מלמעלה בזמני8 מיוחדי8 דר; מתנה בלבד,וזהו 

מבלי שתהיה לכ; הכנה של התחתו5 קוד8. 

כאשר התחתו5, מצד כוחו העצמי מבקש לקלוט מהגילוי האלוקי, ומקדי8אול0, 

באתערותא דלתתא מצד עבודתו הפנימית להיות כלי ראוי לגילוי כל שהוא

מהעליו5, ממילא נפעל מזה בתחתו5 (בטבע כולו) שינוי תמידי במציאותו. דהיינו, רק

כאשר על ידי כ; שהתחתו5 מתעלה ונעשה כלי לאור העליו5 מצד עצמו דווקא, ולא

מפני כוחו האינסופי של העליו5.
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יוב5 באמצעות משל מרב ותלמיד: כאשר הרב מלמד את התלמידי8והעניי% 

השכלות עמוקות, הדבר יתכ5 להיות בשני אופני8: האחד 9 מצד הרב 9

מחמת שהרב הינו בעל הסברה נפלאה ויכול להוריד העניי5 למטה, עד שכלו של

התלמיד, לכ5 התלמיד יכול לקלוט את הדברי8 העמוקי8 הללו (חר: קטנות שכלו);

השניה 9 מצד התלמיד 9 מחמת שהתלמיד עצמו התייגע, הוא התקד8 עד שהגיע

לרמות שכליות ששייכות להשכלות אלו.

מהו ההפרש ביניה8: במקרה הראשו5, שהתלמיד הבי5 את ההשכלות העמוקותא. 

בשל היכולת המיוחדת של הרב, הרי שלמרות שהתלמיד הבי5 וקלט את דברי

הרב על בוריי8 (שמורי8 אצלו באותיות ממש), עדיי5 שכל התלמיד עצמו לא

השתנה והתעלה על ידי כ;. וא8 יבוא כעת רב אחר, אשר לא התבר; בכושר

הסברה מיוחדת, הוא ידבר גבוה ומופשט מידי, והתלמיד הזה לא יצליח להבי5 את

דבריו. או שא8 נבקש מהתלמיד לומר ביאור בסוגיה אחרת, שהוא לא שמע עליה

את הסברו של הרב, הוא לא יוכל לעשות זאת או לחדש בה דבר.

שלמרות ששפע שכלו של הרב נמצא בשכל התלמיד, וא: חדר ונקלט אצלונמצא 

באותיותיו, עדיי5 שכלו לא השתנה על ידי כ;. התלמיד נותר אותו תלמיד

בדיוק, רק שכעת נוס: עליו עוד עניי5 צדדי בלבד (ביאור על סוגיה מסוימת).

במקרה השני, א8 התלמיד עצמו עמל ולמד ביגיעה ובהתמדה את חכמתואילו 

רבו, עד שהוא התקד8 והתפתח, הרי שהוא הכשיר וזיכ; את עצמו (את

שכלו) להיות כלי מתוק5 כזה, שיכול מעתה להבי5 כל רב וא: לחדש סברות

עצמאיות ג8 בנושאי8 אחרי8 שבה8 הוא לא שמע מרבותיו.
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מוב5 שג8 לאחר שהתלמיד השני הזדכ; ונשתנה, עדיי5 לא יהיואלא מאי? 

סברותיו דקות ועמוקות כמו סברותיו של הרב. וזאת כי סו: כל סו:

הוא נשאר רק בגדר תלמיד, וממילא שכלו נותר מוגבל ברמת העומק והדקות כאופ5

היחס שבי5 שכל התלמיד לשכל הרב.

א8 מדובר מצד הרב (השפע), אז מעלתו של התלמיד הראשו5 ניכרת,והנה, 

מכיוו5 שכל מעלתו היא בכ; שדברי הרב נקלטו באותיותיה5 ונשמרו אצלו

היטב, ומכיוו5 שסברותיו של הרב נעלות לאי5 ערו; מסברותיו של התלמיד החדש5

ה8 מובני8 ועמוקי8 יותר. א; א8 מדברי8 על דרגת התלמיד (הקולט), אז מעלתו

של התלמיד השני ניכרת, מכיוו5 שמעלתו היא בכ; שבכח עיונו בדברי הרב התלמיד

בעצמו השתנה, ומעתה ביכולתו להבי5 ולחדש ג8 בתחומי8 שבה8 הוא לא שמע

מהרב.
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צמצו! ודילוג

 כשלשלת, הוא בדר; של צמצו8 (כמו על דר; עילה ועלולהשתלשלותצמצו4 

גריעה בכמות כביכול, א; לא במהות), הואיל והעלול (התחתו5) הוא

ממהות עילתו (העליו5). על דר; משל, משכל גדול לשכל קט5 9 השכל הקט5 היה

מוכרח להיות בשכל הגדול, רק שקוד8 היה ש8 בבחינת העל8 ולא תפס שו8 מקו8

לעצמו, ואילו כעת יוצא אל הגילוי להיות נתפס במקו8 לעצמו, וממילא נגלה. א;

בכל מקרה הריהו ממהותו ועצמותו של הראשו5.

מוב5 שאי אפשר להיות בדר; עילה ועלול, שיתהווה מהעילה עלול מי5ומכא% 

אחר, בבחינת בריאה חדשה בתכלית ההפ; ממקורו, וזאת א: א8 ישתלשל

אל: ורבוא מדרגות לא יוכל להתהוות בחינת היפ; ממקורו, אלא רק מעי5 מקורו.

וכ;, לא יוכל להתהוות מ5 השכל הגדול הזה, כי א8 שכל קט5, א; לא יתהווה,

למשל, דבר גשמי מ5 השכל שהוא רוחני בתכלית, חר: צמצומו. מכיוו5

שבהשתלשלות עילה ועלול, העלול הוא לעול8 ממהותו ועצמותו של הראשו5

דווקא.

א; צמצו8 שלא בדר; עילה ועלול, כי א8 בדר; דילוג שלא כסדרדילוג 

המדרגות 9 הוא במה שכח המקור מתפשט בדבר שהוא היפכו מכל וכל

ועל ידי זה נעשה בריאה חדשה (שהוא כביכול ירידה במהות ממש). 

למשל במוח ובשכל האד8 ישנו כח>העשיה. וא8 ישתלשל השכל הזה לכמהכמו 

מדרגות, זו למטה מזו בדר; עילה ועלול, לא יוכל לעשות שו8 דבר בשכלו זה

9 הג8 שיש בו ג8 כח>העשיה 9 מכיוו5 שג8 כח>העשיה בשכל הוא מהות של השכל
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דווקא.

שהאד8 פועל ע8 איבריו>הגשמיי8 דווקא (ע8 ידיו ורגליו וכו'). וכדי שיוכלאלא 

לעשות דבר בכח השכל הזה, צרי; שכח העשיה שבשכל יתפשט בכלי היד,

כדי שיוכל לפעול ולעשות, א; היד הוא תכלית ההיפ; מהשכל 9 שזה תכלית

הרוחני וזה תכלית הגשמי. ואנו רואי8 שהשכל מתפשט בו, ועל ידי זה נעשה היד

מהות בריאה חדשה 9 דהיינו גש8 שפועל ועושה. והנה הוכרח זה להיות על ידי

צמצו8 שלא בדר; עילה ועלול, כי א8 רק בדר; דילוג דווקא. או, למשל, מחב"ד

ומידות, שה8 בתכלית הרוחניות, כיצד יתהוו אותיות הדיבור של קול גשמי. אלא

שהוא ג8 כ5 מצמצו8 בדר; דילוג, שלא כסדר המדרגות. 

אלו נשמע כי היד הוא תכלית ההיפו; מהשכל, ואעפ"כ השכלוממשלי0 

מתפשט בה ואינה עושה כי א8 מה שהשכל מחייב, וכ5 בבחינת הקול

הגשמי. ועל יד8 נראה השכל דווקא, ואע"פ שאינו מהותו כלל. ובאמת אי; יוכל

להתהוות מזה תכלית ההיפ; ושיהיה הכל אחד, החקר אלוה תמצא.
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ג' מדרגות באור 7 יחיד, אחד, קדמו&

מדרגות אלו: יחיד, אחד וקדמו5 9 מתייחסות לאור>א"ס שלפני הצמצו8שלושת 

הראשו5 המפורס8 של האריז"ל בע=>חיי8 (שהוא כידוע בחינת

הדילוג>השני בחסידות, והוא בא לאחד שלושת מדרגות אלו יחד).

. וה5 האורותהאור")>"עצ0 (בחינת עיקר האור הכלול בעצ0היא בחינת יחיד 

כמו שה5 כלולי8 באור אי5>סו: ב"ה לפני הצמצו8 (וה5 עשר>ספירות

הגנוזות במאציל5, שעל זה אמר: "אנת הוא חד ולא בחושב5"). והוא הנקרא

 (שהוא מדרגת עצ8 האור שאינו בבחינת גילוי"יחיד"בלשו5>החסידות מדרגת 

עדיי5); וא: על פי שבלשו5 הקודש פירושו הוא מורה על למעלה מבחינת אחד, ע8

כל זה מצינו לשו5 יחיד על 'ב5>יחיד' שהוא איננו שולל בזה מציאות זולתו. אבל

, שמושלל בזה שו8 מציאות וכל דבר זולתו מכליחיד באמתהבורא יתבר; נקרא 

וכל (עד שאפילו אי אפשר לומר "שמתאחדי8 ומתכללי8 בו כעשר>הספירות

שמיוחדי8 בו יתבר;, שעל זה מורה תיבת 'אחד', כידוע). ולכ5 נקרא יחיד ומיוחד

בכל צד יחוד שאפשר.

אי5 הכוונה ל"אחד>המנוי" בלשו5 הרמב"8 והחוקרי8. אלא בלשו5 הקודשאחד 

שבמדרגה זו כבר יש מקו8 9 אפילו בכח 9 לזולת, אול8 הוא עדיי5 בחינת

שמאחדת וכוללת את כול8, בעצ8. וכביאור המחבר בהלכות קריאת>שמע, שיכוו5

בתיבת אח"ד 9 שהוא יתבר; שולט בד' רוחות>השמי8 ובשבעה>רקיעי8, ושהכל

בטל לא' 9 לאלופו של עול8. דהיינו, שכול8 בטלי8 במדרגה זו להיות מאוחדי8

כאחד ממש למקור8. דהיינו, הוא כבר גילוי>האור בבחינת כללות ובבחינת פשיטות.

א; הוא בבחינת "התאחדות הפרטי8" 9 והיינו, מה שנעשה אחד לאחר שכבר
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נתגלה והיו פרטי8 נבדלי8. וכשחוזרי5 ונכללי5 במקור8 9 שה5 חוזרי8 ומתאחדי8 9

.תעהרי זה התאחדות הפרטי8 בלבד

ג8 יש מעלה ב"אחד" על "יחיד" 9 באופ5 שאחד מורה יותר על אחדותו 9 כיוו5א. 

שביחיד הוא יכול להיות יחיד לפי ער; (כמאמר המדרש: "בינ; יחיד; 9 שניה8

יחידי8 לאימ8"). דהיינו, שביחיד א8 יתווס: כעת דבר נוס: או זולת, אז זה יכול

לגעת ביחידותו. אול8 אחד ג8 מורה על אחדות יותר מיחיד 9 שאע"פ שישנה

מציאות נפרדת ושל זולת, מכל מקו8 עדיי5 מציאותו היא אחד, ואי5 שינוי.

הוא ההשערה בכח של כל מה שיהיה בפועל (לאחר הצמצו8 הראשו5).קדמו& 

דאחד וקדמו5 זהו קוד8 עלות הרצו5. [אבל לגבי האורות שנתגלו אחר

הצמצו8 הנה שורשי האורות 9 שזהו בחינת השערה הנ"ל 9 הכלולי8 בעצמותו

יתבר;, שלא נתגלו עדיי5 הרי זה בבחינת יחיד].

וכמו על דר' משל, התפשטות כח התנועהתע

שביד, לעשות איזה מלאכה. ואחר כ' כשנח

ממלאכתו וחוזר התפשטות כח היד לעצמותו

3 נעשה בבחינת "אחד". והוא רק התאחדות

הפרט אחרי שכבר נמש' והיה כח בפני

עצמו.

א' "יחיד" הוא שמיוחד בעצ. 3 שאי0 כא0

פרט כלל. וכמו כח היד קוד. שמנענע

לעשות איזה דבר, הרי ודאי יש ביד כח הזה

לעשות הדבר, אלא רק שמיוחד הוא בעצ.

כח היד (שאינו במציאות דבר לעצמו).

וממילא הריהו בבחינת יחוד ממש.

וכ0 הוא ביחוד כל הכוחות 3 כשה. מיוחדי.

בעצ. הנפש 3 קוד. שמתפשטות מעצ.

הנפש. וכמו היוצא ליהרג ר"ל 3 שיש לו אז

שכל ומידות כלולי. בעצ. הנפש, בבחינת

נקודה בלי שו. התפשטות כלל.

וכמו כ0 למעלה, עשר הספירות הגנוזות

במאציל0 ה. כלולי. בעצמות המאציל

בבחינת יחוד, בלי שו. מציאות לעצמ0 כלל.

וזהו "אנת חד" 3 בבחינת יחיד בעצ..

וזהו "ולא בחושב0" 3 פירוש, הג. שכלולי.

בו כל עשר הספירות, אינ. בחושב0 עשר

(להיות בטלי. ומיוחדי. באור א"ס ב"ה, וג.

ה. בבחינת אחדות ממש זה ע. זה). ואינו

שיי' לומר ש. חשבו0 עשר ספירות.
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בחינת קדמו5 היא השורש של מציאות הרשימו וקו>וחוט של כלכלומר, 

העולמות. והוא המשכת והתגלות האורות לאחר הצמצו8 9 שה5 הפרשת

הארה מאור אי5>סו: המאציל 9 והוא המשכת5 בבחינות ספירות פרטיות. שעל זה

אמר: "עשר>ספירות בלי>מה" 9 שה5 בלי מהות עדיי5. והיינו, דקוד8 התלבשות5

בכלי8 (ה5 בבחינת פשיטות עדיי5).

שהצמצו8 הוא בבחינת מיעוט בלבד 9 דהיינו, בבחינת גילוי ההעל8[דמאחר 

משורש5 ומקור5 (והרי מקור8 הוא בבחינת "חד ולא בחושב5") 9 על כ5

ג8 האורות שבאו בהתגלות יש בה8 התגברות מקור8 (שאינ8 בבחינת מציאות

].תעאובבחינת התחלקות עדיי5)

לומר בלשו5 הקבלה 'אחד' הוא בזו"5, 'יחיד' הוא בחכמה, ו'מיוחד' בכתר,[ואפשר 

שש8 מתכללי8 אחד ויחיד, וזהו לשו5 מיוחד].

וכמאמר "אנת הוא חכי. ולא בחכמהתעא

ידיעא" 3 דחכי. שיי' לומר על האור כשבא

בהתגלות דווקא. כדמו שכלול באור אי0 סו;

ב"ה הרי אינו בבחינת חכי., שאינו בבחינת

מציאות ניכרת כלל.

ורק כשהאור בא בהתגלות 3 שיי' לומר

"חכי.". אבל עדיי0 "לא בחכמה ידיעא" (כמו

חכמה עילאה דאצילות). כי החכמה היא

בבחינת פשיטות עדיי0. וכ0 הוא בכל האורות,

שה0 בבחינת פשיטות עדיי0.
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w v
גורל ובחירה 7

הקדמה לבחירתו יתבר, בע!9ישראל דווקא,

ובגופ! יותר מהכל ואפילו בקל9שבקלי! שבישראל
המובאת ברמב"8 (הלכות עבודת יו8 הכיפורי8 פ"ה הי"ד) קובעת כי שניההלכה 

השעירי8 של יו8 הכיפורי8 צריכי8 להיות שווי8 במרא8, בקומת8

ובדמיה8.

הפשוט של בחירה היא כאשר לפני האד8 מונחי8 שני דברי8 שווי8הפירוש 

לגמרי, ולכ5 האד8 אינו יכול להחליט איזה מה8 לקחת 9 אז הוא נאל=

להטיל ביניה8 גורל, ואז בכ; מתגלה בו כח הבחירה האמיתית. 

שא8 הדברי8 ה8 שוני8 זה מזה, ובאחד יש מעלה על זולתו, לא שיי;מכיוו% 

להפיל גורל כי אי5 כא5 גילוי כח בחירה אמיתית, מכיוו5 שהאד8 יקח את

הטוב שביניה8, וממילא נמצא שמעלתו של הדבר היא שגרמה והכריחה את הבוחר

שיבחר בו. כמו שאד8 עושה דבר מפני שכופי5 אותו בשוטי8 לעשותו, אי5 זה מעשה

שהוא עושה בבחירתו, אלא הוא מוכרח לעשותו. 

הוא בנוגע לעשיית איזה דבר, משו8 שכ; מסתבר על פי השכל (משו8 שרואהכ. 

בו מעלה וכיוצ"ב), שאי5 זה מעשה של בחירה, אלא מעשה של הכרח 9

שהשכל כופה אותו מכריחו לעשות כ; ולא כ;. וכל שכ5 כאשר עושה איזה דבר

מחמת משיכת ליבו אליו, או מחמת שגור8 לו הנאה ותענוג 9 שמשיכת ליבו או

תענוג זה מכריחי8 וכופי8 אותו לבחור בו.
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כ5 מהי איפוא בחירה אמיתית? כשיש שני דברי8 שאי5 באחד מה8 שו8 מעלהא0 

על משנהו, ואעפ"כ האד8 בוחר באחד מה8, שאז מוב5 שאי5 הדבר הנבחר

מכריח את הבחירה בו 9 שהרי שניה8 שווי8 9 אלא כל כולה באה רק מהצד רצונו

של האד8 הבוחר. על פי זה מוב5, שבחירה זו נובעת מנקודה כזו בנפש האד8, שהיא

מובדלת ומופשטת לגמרי מאיזה דבר שמחו= הימנו.

כאשר אד8 בוחר באיזה דבר משו8 שהדבר הנבחר גור8 לוובסגנו% אחר: 

לבחור בו (א8 מחמת משיכת ליבו או משו8 שכ; נראה לו על פי

שכלו), א8 כ5 צרי; לומר שבחירה זו באה מדרגה כזו בנפשו שיש לדבר שמבחו=

תפיסת מקו8 ש8, וממילא הוא יכול להשפיע על האד8. מה שאי5 כ5 כשהאד8 בוחר

בי5 שני דברי8 שווי8, שאז הבחירה באה א; ורק מצד רצו5 ובחירת האד8, הרי

בחירה זו באה ממדרגה בנפש שאי5 לה שו8 שייכות לדברי8 שמחו= הימנו.

כאשר מדברי8 על שוויו5 בי5 שני דברי8, אפשר לצייר זאת בשני אופני8:והנה 

אד8 פשוט, שענייני אכילה ושתייה תופסי8 אצלו מקו8. א8באופ% הראשו% 3 

יהיו לפניו שני מאכלי8, שהאחד מה8 ערב לחיכו יותר מהשני,

הרי המאכל הערב יש בו מעלה לעומת השני. מוב5 שבמצב כזה לא יהיה שיי;

להפיל גורל, מכיוו5 שהאד8 יודע מעצמו במה הוא חפ=. אלא רק כאשר יהיו לפניו

שני מאכלי8 שטעמ8 שווה 9 שאי5 לאחד מה8 עדיפות על רעהו 9 אז שיי; להפיל

גורל ועל פיו לבחור איזה מה8 לקחת.

אד8 נעלה יותר, שמופשט ומרומ8 מענייני8 גשמיי8 כאכילהבאופ% השני 3 

ושתייה, וכל מעייניו בענייני8 רוחניי8 בלבד, עד שאצל אד8 זה

טעמו של מאכל ערב אינו תופס מקו8 כלל. אמנ8 המאכלי8 עצמ8 אינ8 שווי8
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בטעמ8, ואחד מה8 ערב ומשובח מחבירו, אול8 לגבי האד8 9 מצד רוממותו 9 ה8

שווי8 ממש. אותו אד8 עומד למעלה מההבדלי8 בטעמ8 של המאכלי8, עד שלגביו

.תעבאי5 כל הבדל ביניה8

שוויו5 בי5 שני דברי8 יכול להיות בשני אופני8: או מפני שבאמת הדברי8כלומר, 

שווי8 מצד עצמ8 (מצד החפצא), או שאמנ8 הדברי8 עצמ8 אינ8 שווי8,

אלא שלגבי האד8 דווקא 9 מצד רוממותו 9 ה8 שווי8 ממש (מצד הגברא).

בזה, הוא שהאד8 נאל= לבחור בי5 שני דברי8 שיש בכל אחד מה8 מעלהכיוצא 

אחרת מחבירו, ועליו להחליט איזו מעלה מבי5 שתי המעלות מכריעה.

ולדוגמא, כאשר ליבו של אד8 מוש; אותו לדבר אחד ואילו שכלו אומר לו שצרי;

לבחור בדבר השני, שאז צרי; להחליט הא8 להישמע למשיכת ליבו או לשכלו 9

שג8 החלטה זו נובעת ממדרגה כזו בנפשו שלמעלה מיחס אל דברי8 שמחו= הימנו. 

בחירה זו ג8 אינה אמיתית, שא8 האד8 הוא במצב נעלה ששכלו תופסולכאורה 

אצלו יותר מקו8, הרי זה גופא מכריח אותו להחליט כפי שאומר לו

שכלו, ג8 כשהוא בניגוד למשיכת ליבו. ולאיד;, שא8 האד8 הוא בעל מידות ורגש

וה8 חשובי8 אצלו יותר, הרי זה גופא מכריח אותו להחליט כמשיכת ליבו, ג8 בניגוד

להוראת שכלו. 

כש. שהדברי. אמורי. בטעמ. שלתעב

שני מאכלי. בעיני האד., המרומ. ומופשט

מדברי. אלו, כמו כ0 אפשר לצייר זאת ג.

כלפי מעלות וחסרונות רוחניי., כחכמה

ושטות. אמנ. בעול. שבו השכל תופס מקו.,

חכמה ושטות ה. שתי הפכי. שוני. מ0

הקצה אל הקצה לגמרי. אול. לגבי דרגה

שלמעלה מעול. השכל, ייתכ0 שהחכמה

והשטות 3 ג. יחד 3 יהיו שווי. ממש

לחלוטי0.

394



מושגי  יסוד  בתורת  החסידות

מכל מקו8 כבר פסק הרמב"8 (הלכות תשובה פ"ה ה"ג) שהוא "עיקר גדולא. 

בדת והוא עומד התורה והמצוה", שכל אד8 יש לו בחירה חופשית 9 שג8 מי

שיש לו נטיות רעות מצד טבעו (ונטיית רגש ליבו חזקה משכלו), יכול לבחור "להיות

צדיק כמשה רבינו" (הלכה ב'), וכ5 לאיד; גיסא. וא8 כ5 צרי; לומר, כי זה שהאד8

יכול לבחור כהוראת שכלו, א: שבטבע ליבו חזק יותר, וכ5 להיפ;, נובע מנקודה כזו

בנפשו שלמעלה מכל התייחסות לאיזה דבר. ולכ5, א: שהדבר צרי; לגרו8 לו, מצד

טבעו או מצד שכלו, שיהיה מוכרח לבחור בו, יש בכוחו של האד8 שלא להתחשב

בכל אלה ולבחור בדבר אחר. 

שבפועל, בחירתו בדבר מסוי8 היא מצד מעלתו של הדבר 9 א8 מצד השכלאמנ0 

או א8 מצד הלב 9 מכל מקו8 א8 זה היה רק מצד מדרגה זו בנפש שדבר זה

תופס מקו8 אצלו יותר ממשנהו, היה מוכרח לבחור בו. וא8 כ5 צרי; לומר שג8

בבחירה זו בי5 שתי מעלות יש ביטוי של אותה מדרגה שבנפש, שלמעלה מנתינת

איזו חשיבות לדבר שמחו= הימנו. א; הביטוי של נקודה זו שבנפש בטהרתו הוא

כשבוחר בי5 שני דברי8 שווי8 ממש, שאז אי5 הבחירה כלל מצד הדבר הנבחר, אלא

א; ורק מחמת רצו5 הבוחר בלבד.

בנפש האד8 יש כמה מדרגות: יש מדרגה שבה תופסת מקו8 ג8 מציאותנמצא 

של זולת ממש שלגמרי מחו= הימנו. מקורה של הבחירה הוא במדרגה זו

שבנפש שבה הזולת תופס מקו8, ולכ5 מעלותיו של הזולת משפיעות על האד8

וגורמות לו שיבחר בו; למעלה ממנה היא המדרגה שבה אי5 לאד8 זר ממש שו8

מקו8, אלא רק למי שהוא "חלק" ממנו. מקורה של הבחירה הוא במדרגה זו שבנפש

שבה מעלותיו של הזולת אינ5 משפיעות על האד8, אלא רק מעלות שה8 חלק

מנטיותיו הטבעיות הפנימיות אשר משפיעות עליו (כשכלו או ליבו או אפילו בנו

שהוא כ"חלק" מעצמו ויש לו קשר עצמי אליו); ולמעלה מזה הוא עצ8 הנפש
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המופשט מכל התייחסות לאיזה דבר שיהיה (הנפש כפי שהוא לעצמו, מופשט מכל

וכל ג8 מ"חלקיו" שלו). שזוהי הבחירה האמיתית, בבחינת הטלת גורל כדי להכריע,

ששורשה בעצ8 הנפש, והיא באה מצד מקור הבחירה האמיתית שבנפש.

יסוד להבי5 שבחירתו יתבר; בע8 ישראל הייתה בחירה בעצ8, ואדרבהוהוא 

בגופ8 הגשמי דווקא 9 שהוא מ5 הסובב, כידוע 9 ורק שמזה נשתלשל

בעולמות הרוחניי8 שנפש8 ממילא תהיה אלוקית (בבחינת 'חלק אלוה ממעל ממש'

דווקא). א; הכל הוא רק מחמת הבחירה העצמית 9 שלמעלה מטע8 ודעת, דהיינו

בעצמות ומהות 9 בגופ8.
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w v
המשכת המוחי& במידות 7 בכללות

שבחינת חכמה ומוחי5 הוא גבוה מ5 המידות, ע8 כל זאת תכליתא=>על>פי 

העבודה הוא להמשי; חכמה במידות דווקא. ה5 מצד החכמה וה5 מצד

המידות: 

(שהוא משכ5 הנפש האלוקית) 9 מכיוו5 שחכמה בעצ8, הג8מצד החכמה 

שאד8 מבי5 במוחו, עדיי5 אינו כלו8, עד שיאיר במידות דווקא.

שהמידות מוסיפי8 בחכמה כח התפעלות בגילוי רב, הפ; הקרירות שבמוח. וכמו

השמ5 בעצמו, שהוא עניי5 החכמה, הג8 שהוא דבר חשוב ונכבד עד מאד והוא ג8

מקור האור, ע8 כל זה הוא אינו מאיר בעצמו בלי אור ופתילה. 

(שחלל השמאל משכ5 הנפש הבהמית) 9 המידות מצד עצמות8,ומצד המידות 

זה לעומת זה עשה האלוקי8, שיש מידות להיפו; ג8 כ5. וכמו

אהבה דקדושה הוא על ידי ביטול, חסד  דאברה8, אבר מ"ה, א; אברה8 יצא ממנו

ישמעאל שהוא בחינת חסד שעל ידי גסות דווקא. ואפילו מידות דקדושה ה8 עדיי5

בחינת יש, שיש מי שאוהב והוא רוצה. אבל חכמה הוא בחינת ביטול, על כ5 צרי;

להמשי; בה8 כל כ; גבוה מבחינת חכמה, וכלשו5 הזוהר "בחכמה איתבררו". ואילו

בבחינת המלכות, שהוא אותיות דוממי8, בחינת ג' לבושי הנפש הטבעית: מחשבה,

דיבור ומעשה 9 שבה8 נכללי8 על ידי פעולת8 כל המצוות מעשיות בפועל 9 האור

נשאר כמו שהוא יוצא, בלי תוספת ובלי מגרעת.
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w v
היכלות9בתי!

ישנ8 ד' בחינות: בחינת אורות>וכלי8, בחינת לבושי8 ובחינת היכלותבכללות 

בתי8, שה8 ג' כי אורות וכלי8 נחשבי8 כאחד.

. כש8 המזו5 הגשמי מחבר הנפש ע8 הגו:,מזו%הוא בחינת אורות וכלי4 

שיאיר הנפש בגו:. שא8 לא יאכל, אזי יסתלק הנפש מהגו:

ח"ו (ולא יאירו בחינות חכמה וכל המידות בגו:). אבל כשהוא אוכל דבר מאכל

גשמי, אזי נתאחד המאכל ההוא ע8 הנפשו, וממשיכו בכל בחינתו להאיר בגו:.

ונמצא נקרא האור הפנימי בש8 מזו5, שהוא דבר פנימי.

בחינת לבושי8 גשמיי8, שהאד8 התחתו5 מתלבש בה8, הוא דבר נפרדלבושי4 

מגו: האד8, ואי5 שיי; כלל אליו, אלא הוא משמש לו רק למג5 וצינה,

. לעומת זאת, בחינת המזו5 הוא דבר שהנפש תלוי בו. אעפ"כ נמצאבחינת מקי=

בבחינת הלבושי8 מעלה ומדרגה יתירה וגבוהה מבחינת המזו5: והאחד 9 הוא

שלמזו5 אי5 האד8 נצר; בתמידות, כי א8 בעיתי8 מזומני8 כפי מה שהוא אד8 (שני

פעמי8 ביו8 או מעט יותר מזה); והשני 9 הוא שכדי להשיג דבר מזו5 להחיות את

הגו: אפשר לקנות בדבר קטו5; והשלישי 9 הוא שבחינת המזו5 בזמ5 קט5 הוא נפסד

ונפרד מ5 הגו: וצרי; לשוב ולאכול מחדש. אבל בחינת הלבושי8 עניינ8 הוא

בתמידות, כי אי אפשר לו ליל; בלא כתונת אפילו רגע; ובנוס: שדמיה יקרי8

מבחינת מזו5; וכ5 שאינו נפסד בזמ5 קטו5, כי בגד אפשר שיהיה של8 שנה אחת

ויותר. נמצא ג8 שיש בבחינת לבושי8 מעלה ומדרגה יתירה מבחינת מזו5. והוא

בחינת מעלת המקי: על הפנימי.
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בחינת לבושי8 גשמיי8, שהאד8 התחתו5 מתלבש בה8,היכלות%ובתי4 

הוא דבר נפרד מגו: האד8, ואי5 שיי; אליו כלל, אלא הוא

משמש לו רק למג5 וצינה. לעומת זאת, בחינת היכלות>בתי8 הוא עוד יותר נפרד

ונבדל מבחינת לבושי8. מכיוו5 שהלבושי8 צורת8 הול; לפי חתו; אברי9הגו:

(ולארו; ארו; ולקצר קצר וכו'), והוא מלובש באופ5 הדוק על הגו:, ובנוס: הוא ג8

בתמידות יותר. לעומת זאת, היכלות>בתי8 הוא נפרד לגמרי מהגו:, ואינו שיי; לו

כלל, בחינת מקי: למקי:. ובנוס: 9 ומשכ; 9 אפשר לו להיות איזה שעה בלי בית

ולעמוד בחו= על הרחוב ולפיכ; אינו בתמידות כמו בחינת לבוש, אבל הוא בתמידות

יותר מבחינת מזו5.

נמצא בבחינת היכלות>מעלה יתירה: האחד 9 הוא שדמיה יקרי8 יותר;אעפ"כ 

ושנית 9 שהוא ג8 חזק מאד ואינו נפסד מהתהוותו בזמ5 קט5 כמזו5, והוא

א: חזק מחזיק מעמד יותר מאשר בחינת לבוש (כי בית אפשר שיהיה של8 כ' שנה

ויותר). וממילא מוב5 שמסתמא יש בבחינת היכלות מעלה ומדרגה גדולה ויתירה. 

איתא בע=>חיי8, כאשר צמצ8 את עצמו ונשאר מקו8 פנוי בהשוואה אחתוהנה 

מכל צד, נמש; מלמעלה בחינת קו>וחוט. ומה שלא היה יכול לקבל בבחינת

קו>וחוט נשאר למעלה בבחינת עגול, בחינת מקי:. ומה שלא היה יכול לקבל בבחינת

עיגול, נמש; בבחינת שיורי>עיגול, פירוש מקי: למקי:. 

דר; כלל: שורש בחינת אורות הוא מהקו והחוט; ובחינת לבושי8 הואוהנה 

מבחינת עיגול, בחינת מקי:; ובחינת היכלות>בתי8 הוא משיורי העיגול,

מבחינת מקי: למקי: 9 הוא דבר נבדל לגמרי אשר אי אפשר לשרות אפילו בבחינת

מקי: 9 אזי נמש; ממנו למטה בחינת בתי8, ג8 כ5 דבר נבדל לגמרי מהאד8. 
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כתר עליו5 נחלק לשני חלקי8: ג' ראשונות נקראי8 בש8 עתיק>יומי5,ובדר. פרט 

שהוא בחינת מלכות דא"ק, ואילו ז' תחתונות נקראי8 בש8

.תעגארי;>אנפי5, שהוא בחינת כתר דאצילות

 ז' תחתונות נקראי. בש. ארי'3אנפי0,תעג

שהוא בחינת כתר דאצילות, שמש. הוא

מקור ושורש להתהוות ספירות דאצילות.

ולכ0 נקרא ג. אי0, כמאמר "החכמה מאי0

תמצא" 3 חכמה בחינת אצילות מאי0 תמצא,

בחינת ארי'. נמצא הארי'3אנפי0 הוא מקור

ושורש בחינת אורות דאצילות. וזהו ג. "אכלו

רעי.", רעי. הוא או"א 3 כמאמר הזוהר 'תרי0

רעי0 דלא מתפרשי0' 3 וה. מקבלי. מזונ.

מבחינות אי0, בחינת ארי'. נמצא שבחינת

ארי' הוא בחינת מזו0 דאד. דאצילות (כי

בחינת ארי' הוא אדבר בו, ששיי' לבחינת

אצילות) ויוכל להתלבש ולהאיר בבחינת

אצילות ולהתאחד לאחדי.. וכ0 מובא

בע=3חיי. בדברי האריז"ל ש'או"א מלבישי.

זרועות דארי'', פירוש עיקר התהוות. או"א

מבחינת ארי' וה. מלבישי. 3 בבחינת

אחדי. 3 כמו אור ומזו0. ולכ0 'וויקו המי.' 3

בבחינת קווי0 חח"0 בג"ה 3 נאמר הכל על

בחינת ארי'3אנפי0, כי ש. שורש אצילות

בחינת קווי0. ולכ0 ארי'3אנפי0 מאיר בבחינת

פנימיות להאיר בבחינת מזו0.

ג' ראשונות נקראי. בש. עתיק3יומי0, שהוא

בחינת מלכות דא"ק. אבל בחינת מלכות

דא"ק, שהוא מקור כל הרצונות, הוא למעלה

ואינו שייכת כלל שיהיו מקור ושורש

לאצילות, בבחינת אור ומזו0. כי מחמת גודלו

ורוממותו הוא ר. ונבדל להאיר מבחינת

פנמיותו, להאיר בבחינת מזו0 כאשר הוא

בארי'3אנפי0. נמצא בחינת א"ק הוא בחינת

לבושי., בחינת נבדל ג. כ0 מהאד. (מאד.

דאצילות).

והנה, בחינת א"ק הוא רצו0 כל הרצונות, כי

בחינת כלל וכולל מריש כל דרגי0 עד סו; כל

דרגי0, והוא בחינת כלל ובו נכלל כל העולמות

הכל, שהוא בחינת אצילות, בריאה, יצירה

ועשיה 3 שווה ממש 3 והג. שהכתרי. מה.

א. כ0 שווה אצלו ונכלל בו בהשוואה אחת. כי

הוא מובדל בער' לגמרי מכל ספירות

ועולמות וכתר דאצילות וכתר דעשיה ממש

שווי. נגדו כאשר ה. נכללי. בהכלל בחינת

א"ק. ונקרא בחינת א"ק 'צופה ומביט עד סו;

כל הדורות' (מוס; דר"ה), כי כל הדורות

נכללי. בו. וכמאמר הפסוק 'קורא הדורות

מראש' (ישעיה מ"א ד') 'קורא הדורות' 3

פירוש בחינת ספירות, 'מראש' 3 בחינת א"ק.

ש. קריאה בלבד שיתגלו בפרטיות בבחינת

אבי"ע, שהספירות נקראי. מא"ק. כמו
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w v
פנימיות וחיצוניות הלב

ביאור עניי5 התשובה מעומקא דליבא, יוב5תשובה מעומקא דליבא 

במה שיש פנימיות הלב וחיצוניות הלב:

בשכל היא אהבה המוגבלת באותיות, ובחיצוניות הלב היאחיצוניות הלב 

אהבה המוגבלת בהרהורי הלב (ואפילו במדרגת הרצו5

 לבוא בבחינתמקורותענוג פשוט 9 אע"פ שהוא למעלה מאותיות 9 מכל מקו8 הוא 

.תעדהשפעה באותיות)

הוא עניי5 "צעק ליב8 אל הוי'" 9 שהוא עניי5 צעקה פנימיתפנימיות הלב 

.תעהועצמית, שלא תוכל לבוא כלל בבחינת הגבלה באותיות

שקורא לאד. שיבוא, אזי האד. היה כבר

מקוד. ג. כ0, רק שהוא לא ראה אותו, ועל כ0

הוא קורא אותו שיראה אות.. כמו כ0 כל

הספירות היו נכללי. כבר בא"ק, רק שהוא לא

היה נראה ונגלה לו עד שלא חפ= לשי. ליבו

לזה.

ואילו רק כשה. מתגלי. בפרטיות בעבור

[רצונו, חפצו], אזי נמש' על כל עול. רצו0

מיוחד, לפי מעלתו, ואז שיי' מעלה ומטה

אפילו בכתרי. שווי. 3 כי רצו0 דאצילות

מעולה במדרגה מרצו0 דבי"ע, וכ0 על זה

הדר'.

עוד עיי0 מאמרי אדמו"ר הזק0 תקס"ה ח"א

עמ' שי"ט (ונתבאר אצל הצ"צ בביאורי הזוהר

פרשת תרומה עמ' רנו ואיל', ובנוס; רסב

ובמיוחד רסו). 

רשימו 3 שורש העשר3ספירות דאצילות

אשר באי. בכלי. דווקא, הוא בא מסיבת

בחינת הרשימו שנשאר בחלל הריק0. נמצא

שמהרשימו הוא שורש להתהוות הכלי.,

שאז יוכל להיות מציאות הכוחות (כמו: כח

התענוג, כח הרצו0, כח השכל, כח המידות

וכיוצ"ב).

וזהו כעניי0 דרשב"י, דאמר "בחדתעד

קטירנא אתקטרנא" 3 בתענוג פשוט שעל ידי

זה נמש' אצלו גילוי רזי0 דאורייתא.
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תשובה9תתאה

.תעותשובה>עילאה וה5 תשובה>תתאה 9 הכל באה על>ידי שיתבונ5 בה' אחדה% 

>תתאה באה מצד עצמו, ותשובה עילאה נותני5 אחר>כ; מתנה לו מ5תשובה

השמי8. כי מחמת אתערותא>דלתתא בתשובה>תתאה, הוא בא לידי

אתערותא>דלעילא 9 בתשובה>עילאה. 

אד8 יחשוב אי; יכול אד8 לבוא לכל הנ"ל, שהרי הוא מלוכל; בעבירות מאד.וא0 

לזה כתיב "אני ה' אלקיכ8 אשר הוצאתי אתכ8 מאר= מצרי8", מצרי8 הוא

מקו8 הקליפות והמיצרי8, ערוות האר=, פג8 הברית, ו"אני הוצאתי;" מש8. ולאחר

וזהו כעניי0 ר"א ב0 דורדיא, שיצתהתעה

נשמתו מצד שנתגלה בפנימיות הלב,

שלמעלה מכלי. (עד שנכללו בה כל כוחות

הנפש, ונפרדו מחלקי הכלי. שלה.) 3 וזהו

בכיה עמוקה. וזהו ג. בחינת "הילו'" 3 הלו'

יל' ובכה, שהוא עניי0 הילו' שלמעלה

מהילו' דצדיק גמור. וזהו מגיע לבחינת

עומקא דכולא, שעל ידי זה נשל. כל

החסרונות והפגמי..

וכח זה דהזזת עצמיות נקודת הלב, יוכל

להשיבו אפילו מבחינת ההילו' בהיפו'. וזהו

במקו. שבעלי תשובה עומדי. 3 שהוא

בבחינת עומקא דכולא 3 אי0 צדיקי. גמורי.

יכולי. לעמוד על ידי תורה ומצוות שלה..

הנה כתיב: "שובו אלי ואשובה אליכ.",תעו

וכתיב: "השיבנו ה' אלי' ונשובה" 3 שהוא

עניי0 על דר' משל 'החזרת פני. בפני.'.

כי הנה כתיב: "כי פנו אלי עור; לא פני.",

שאפילו בשעת החטא לא שיי' לומר עליו

יתבר' שריחק ה' את האד. בריחוק מקו.

ממש. שהרי "מלוא כל האר= כבודו", ו"לית

אתר פנוי מיניה", והוא הנות0 לאד. כח וחיות

לחיות אפילו בשעת החטא ממש.

אלא שהוא על דר' משל: כמו שני בני אד.

שעומדי. זה אצל בקירוב מקו., אלא רק שזה

מחזיר פניו לכא0 וזה מחזיר פניו לכא0, לפי

שאי0 ביניה. קירוב הלבבות. ועל ידי

התשובה חוזר להיות פני. בפני..
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חמישי8 יו8 קיבלו את התורה, ויצאו מחוש; כפול ומכופל, לאור גדול. כ; יכול כל

אד8, אע"פ שהוא מלוכל; בעבירות מאד, יכול לבוא לידי תשובה>תתאה

ותשובה>עילאה.

הוא לב נשבר ונדכה על מעשיו הרעי8. כי כל אד8 צרי;תשובה%תתאה = 

להיות ממארי דחושבנא על ליצנות ורכילות ושארי

עבירות, ולהיות במרירות. ומאיזה דבר יכול לבוא לידי תשובה תתאה 9 על>ידי

שיתבונ5 בה' אחד, ובעבירות הוא נפרד מהקב"ה. ויכול לבוא לידי מרירות. כל חד

וחד לפו8 טרחתו ויגיעתו. כמו שכתוב "יגעת מצאת", יהבי5 מרירות ממעל'.
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עוזר, מג& ומושיע

להבי5 כיצד ע8 העזרה האד8 עדיי5 נקרא בש8 "בוחר" (יותר מהמלא;, כי ג8ויש 

הוא מוכרח מצד המ"ה שנותני8 בו). כי משמע שעיקר הניצוח את הנפש

הבהמית הוא מצד עזר ה' 9 מכח הא"ס ולא מכוחו כלל 9 א8 כ5 לא מוב5 אי; נקרא

האד8 בוחר. ויוב5 בביאור ההפרש בי5 בחינות עוזר, מג5 ומושיע.

פירושו שא8 ק8 עליו השנאה אז אי5 בכוחו כלל להתאבק ע8 מנגדו, ולכ5מג& 

הוא מג5 בעדו שלא יבוא כלל השנאה והמנגד עליו.

פירושו, שא8 ק8 השנאה עליו יש בכוחו להתאבק ע8 מנגדו, אלא רקמושיע 

אי5 בכוחו לנצחו כי הוא חזק ממנו, ולכ5 הוא צרי; למושיע שיושיע אותו

מידו לגמרי, עד שהוא אינו צרי; כלל להתאבק עמו. א8 כ5 נמצא כי הניצוח הוא רק

מהמושיע.

פירוש, כאשר הוא מתאבק ע8 שונאו, והוא שקול לו בכוחו או שאפילו הואעוזר 

יותר חזק מאשר מנגדו א; רק שמנגדו מתאמ= מאד, ורק אי5 בכוחו / קשה

לו לגמור את הניצוח, צרי; למעט עזר מזולתו. א; עיקר הניצוח הוא מצידו, ורק

מעט ג8 מהעוזר, ואעפ"כ אינו נקרא הניצוח על ש8 העוזר. כי עיקר הניצוח הוא

מכוחו, רק העוזר מיהר את הגמר.

הוא במלחמת הנפש האלוקית ע8 הנפש הבהמית וניצחונה 9 עיקר הניצוח הואוכ% 

מצד כח הנפש האלוקית ובחירתו, במה שבחר לעשות כל מה שיש ביכולתו

לעשות בעקירת התשוקה מדברי8 זרי8 כדי לגרש את נפש הבהמית מג' לבושי נפש
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, ובמה שבחר לעמול ביגיעת נפש בעומק ההתבוננות בממלא וסובבתעזהטבעית כו'

ואי; כולא קמיה כלא חשיב ממש, על ידי התבוננות והתפעלות נפש האלוקית. א;

 הניצוח, כי באתעדל"תלגמורגמר הניצוח הוא מעזר הוי' מבחינת מ"ה שנותני8 לו 

אתעדל"ע, א; העיקר הוא הבחירה והכח מהנפש האלוקית. לכ5 נקרא האד8 בש8

בוחר, כי עיקר הניצוח הוא מצד בחירתו.

שבכוחות נפש האלוקית ונפש הבהמית, אשר ה8 זה לעומת זה 9 זהו חב"דנמצא, 

חג"ת נה"י, שכל ומידות 9 ועוד יש כח בנפש האלוקית מה שאי5 כח הזה

 נפש האלוקית" (תניאעלבלעומת זה בנפש הבהמית, וזהו "מה שאור הוי' מאיר 

פי"ג). דקדק בספר התניא בתיבת "על" שהוא מאיר בבחינת מקי: דווקא, וזהו העזר

לגמור הניצוח, ובחינה זו אי5 בנפש הבהמית. ולכ5 אי5 הכח מ"ה יכול להתגלות בגו:

לנצח את הנפש הבהמית, כי הוא בחינת מקי: בלבד, אלא רק לאחר שעמלה

והתייגעה הנפש האלוקית בכוחותיה הפנימיי8 דווקא, רק אז יאיר המקי: לגמר

. וזהו מאמר רז"ל: "איזהו שוטה 9 שמאבד את מ"הבבחינת פנימיותהניצוח 

שנותני8 לו". 

ד"ה 'צור לבבי'.עיי0 בסידור, שער ק"ש, ד; ק"א  3 בפירושתעז
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w v
ידיעה ובחירה 7 

עלמא9דאתכסייא ועלמא9אתגלייא
הקינגי שעתיד הקב"ה לעשות לצדיקי8 בלוית5 ע8 שור הבר. הנה ידועבעניי% 

הקינגי שעושי5 השרי8 שמעמידי8 ב' חיות למלחמה ומגרי8 אות8 זה בזה

והאחד ינצח את חבירו והוא שחוק גדול לה8.

לא היו עושי8 מלחמה מצד עצמ8, וג8 לא היה האחד מנצח את חבירוובאמת 

לעול8. אלא שהשרי8 עוזרי8 לאחד שיוכל להפיל את חבירו ופע8 עוזרי8

לזה ופע8 עוזרי8 לשכנגדו ומפיל אותו. וא8 כ5 נמצא שלפי רצונ8 כ5 יהיה הנצחו5

(שא8 ירצו שינצח זה יעזרוהו וינצח, וא8 ירצו שינצח השני יעזרוהו וינצח).

הג8 שאי5 זה מלחמה אמיתית 9 מצד עצמה 9 ע8 כל זאת הוא שחוק גדולוהנה, 

לה8. ואדרבה, זהו עיקר השחוק לגרות8 זה בזה ולעזור לאחד שיבחרו בו

דווקא. שא8 היתה מלחמה מצד עצ8, אינו שחוק כל כ;, כידוע.

 בלשו5 הפלוסופי8, ואילו הוא עניי5הידיעה והבחירהמזה הוא עניי5 והנמשל 

 בלשו5 המקובלי8. כי אנו רואי8למא דאתכסייא ועלמא דאתגלייאע

שהוא יתבר; אל נורא עלילה על בני אד8, שעושה עלילות עליה8, וכמו שכתוב

במדרש שפע8 יגביר עליו הרע ויחטא ולפעמי8 יגביר עליו הטוב ויהיה צדיק. והג8

שצדיק ורשע לא קאמר, שבוודאי בחירה ניתנה לבני האד8 9 והרי יש שכר ועונש

כידוע 9 זהו ג8 כ5 אמת. לפי שיש ב' מדרגות:
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והוא בעול8 הדיבור, והוא בחינת הדיבור שבעשרה עלמא דאתגלייא

מאמרות. וש8 טוב ורע מפורדי8 ולכ5 לכל אחד יש לו

יניקה בפני עצמו. וממילא יוכל לבחור בטוב ולמאוס ברע. וזהו שלא קאמר בדיבור

דווקא א8 יהיה צדיק או רשע אלא א8 יהיה חכ8 וכו'. כי עדיי5 לא ידוע בעול8

הדיבור א8 יבחר בזה או בזה. 

אבל למעלה מבחינת הדיבור 9 דהיינו במחשבה, עלמאלמא דאתכסייא ע

דאתכסייא 9 ידוע א8 יהיה צדיק או רשע, כי סיבת

. והטע8 הוא לפי בבחינת מחשבה הוא תכלית היחוד,תעחבחירתו מתעוררת מש8

ואי5 רע יורד מלמעלה. ומה שנמש; מש8 עניי5 התעוררות לרע הרי שאי5 זה עניי5

אמיתי מצד עצמו בבחינת שחוק (כמו שישחוק השר ויעזור לחיה האחת וית5 לו כח

המחשבה 3 שהואשינצח לחבירו ולפעמי8 יעזור לשני שינצחנו). כמו כ5 באמת לגבי 
 9 כלא חשיבא הטוב ורע הנלחמי8 למטה בדיבור. ולפעמי8 עוזר לטוב וכו'.הידיעה

.תעטוכמו עניי5 'ויחד לבבינו לאהבה'

שלפעמי. יגביר התעוררות הטובתעח

באד., ולא באה התעוררות זו מצד עצמו,

בבחינת כח הפועל בנפעל שמעשרה

מאמרות, כי הכל בידי שמי. חו= מיראת

שמי. 3 אלא שהתעוררות זו בהתגברות

יתירה באה לו מלמעלה (מעלמא

דאתכסייא).

ולפעמי. יהיה לו התעוררות רע ביותר,

מכפי ערכו 3 בהשתלשלות השפע בבחינת

הפועל בנפעל כדי להחטיאו וכו'.

וזהו ג. שאנו מוצאי. שנאמר על האד.תעט

'ניחמתי כי עשיתי האד.', דמשמע שהוא

באמת נגד רצונו, ולפעמי. אומר בהיפו'

'אשר הרעותי' כו'. וכ0 כשהקריבו קורב0 וירח

ריח הניחוח אמר 'ולא אוסי; עוד לקלל' וכו'.

וכי שיי' החזרת הרצו0 אצלו יתבר', ועוד

בדבר שיהיה נגד רצונו בכלל?

אלא העניי0 הוא שניצחו0 הטוב על הרע או

בהיפו' אינ. מצד עצמו כלל (עד שיחרה אפו

ברעת האד. וישמח בהצדקו), ואז לא יתכ0

עניי0 החזרה. אלא הניצחו0 שלה. ממנו הוא,

שעוזר להזה או לזה כנ"ל במשל ודר' שחוק

הוא. על כ0 בקל ימצא חזרה לעמוד לימי0

צדקו ולעזרו, ולפעמי. להיפו'. וכיוצא בזה
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ולא עניי5 אמיתי בעצמותו. כי בבחינה זו כידוע 'א8וזהו לשחוק בעלמא, 

. וכל זה יהיהתפצדקת מה תת5 לו ומה מיד; יקח' וד"ל

מראה לצדיקי8 אי; שלא מצד עצמ8 עשו הטוב, כי א8 היה חפ= לעזור ליצר הרע

שבה8 היו נכשלי8 ברע. שאי5 זה אלא בחינת שחוק, שפעמי8 עוזר לזה ופעמי8 לזה.

, וכאמר8 ז"ל 'ג' שעות האחרונות יושבבהעל0 בעול0>הזהשחוק זה הוא א. 

ומשחק ע8 לוית5' כו'. ולעתיד לבוא יתגלה לה8 השחוק הזה 9 שיראו תוכ5

.תפאהכוונה שהיה לו בצדקת8 9 שיהיה עוזר לה8 דווקא, ולפעמי8 עוזר לשכנגד8

בכל צדקת הצדיק ורשעת הרשע, שלפעמי.

יגביר קצת חלק הרע שבצדיק ויחטא

ולפעמי. יגביר קצת חלק הטוב שברשע

ויעשה תשובה הרשע הגדול. וזהו לשחוק

בעלמא, ולא עניי0 אמיתי בעצמותו. כי

בבחינה זו 'א. צדקת מה תת0 לו' וד"ל.

ראו ספר המאמרי., תקס"ג ח"ב עמ' תשל"א.תפ

[ועניי0 השחיטה של שור הברתפא

בסנפיריו של לוית0, הרמז יהיה לביעור הרע

דפני שור מהשמאל כו'. על ידי אהבה ויראה

3 בחינת גדפי0 שפורחי0 בה. נשמות

הצדיקי. ועולי. בה. מיני עליות מג0 עד0

התחתו0 לעליו0 מידי שבת וחודש.

והרמז לסנפיריו שה. אהבה ויראה 3 שה0

בחינת רצוא ושוב 3 שהרצוא הוא כלות הנפש

וואהבה  דהסתלקות כלפי מעלה; והיראה

הוא הירידה למטה בבחינת שוב כו'.

ואמנ. ידוע שמסיבת הרצוא ושוב ומטי ולא

מטי 3 וכמו שכתוב ע= חיי. 3 שכאשר ישוב

האור לכלי ויתיישב בו סביב לכלי ויקבלו

יניקה כו'. ולעתיד לבוא 3 שיבוררו הכלי.

ויהיו נקיי. מכל יניקת חיצוניי. שאי0

חיצוניי. יונקי. כלל מבחינת השוב שלה.,

אז תתחדש ההלכה שמגל קציר כשר לשחוט

בו (הלוית0). כמו שאמרו במדרש].
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w v
מל, מלכי9המלכי!

 כפשוטו. היינו, 'המלכי8'"מל. מלכי>המלכי0'מה שהקדוש ברו; הוא נקרא הנה 

ה8 המלכי8 שלמטה בעול8 הזה; ו'מלכי המלכי8' 9 ה8 השרי8 העליוני8

שבצבא המרו8, כמו שכתוב בדניאל סימ5 יו"ד (פסוק יג): "ושר מלכות פרס כו'

עומד לנגדי"; ואילו הקדוש ברו; הוא נקרא 'מל;' על 'מלכי המלכי8'.

עוד המקובלי8 שנקרא 'מל; מלכי>המלכי8' בבחינת מלכותו והנהגתווביארו 

העולמות על ידי עשר ספירות. 'המלכי8' 9 ה8 נצח הוד יסוד. ו'מלכי' 9

.תפבחסד גבורה תפארת. ו'מל; מלכי' 9 היינו, חכמה בינה דעת

להקדי8 ההפרש בי5 בחינת מלכות לשאר המידות דאצילות, שמכל המדותויש 

להיכ5 שנמש; השפע מה8 הוא נמש; דר; קירוב עילה ועלול. אבל מידת

המלכות הוא בחינת רוממות והתנשאות דווקא, ונמש; ממנה השפע לא על דר;

עילה ועלול. ולכ5 הבריאה יש>מאי5 נמש; ממידת מלכותו יתבר;. 

זהו עצמיות מידת המלכות, אבל חיצוניות והארה ממדה זו יורד להאיר בבחינתא. 

פנימיות על דר; עילה ועלול, ונקרא "כח הפועל בנפעל". זהו מבחינת מלכות

דאצילות מה שנעשית עתיק לבריאה.

כי בעול. העשייה מאירי. בחינותתפב

נצח הוד יסוד; ובעול. היצירה מאיר חסד

גבורה תפארת; ובעול. הבריאה  בינה; א',

באצילות מאיר בחינת חכמה. והיינו, כי

בחכמה שורה אור אי0 סו; ברו' הוא, שהוא

הנקרא 'מל' מלכי המלכי.'.
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"ארוממ; אלקי המל;" 9 פירוש, מה שארוממ; אלקי 9 בבחינת הרוממותוזהו 

וההתנשאות 9 להיות בחינת סובב. והעני5 הוא כמו שכתוב בע=>חיי8 דג8

בחינת אור>מקי: הוא בא לידי חיות להחיות בבחינת גילוי אור 9 כמו האור>פנימי
[וכמ"ש ש8 בעני5 צמצו8 הכלי8, דאור>פנימי מצחצח מבפני8 והאור>מקי: מבחו= כו'. מבואר

שהאור>מקי: ג8 כ5 מחיה. א; ורק שבחינת מקי: הוא מחיה בהעל8. ועני5 החיות בהעל8 ידוע

בפירוש הפסוק "את השמי8 ואת האר= אני מלא" 9 'אני' מבחינת עצמיות אלקות ולפעמי8 נאמר

. א; הנה בחינת סוכ"ע מחיה כל"מלוא כל האר= כבודו" 9 שאינו אלא בחינת זיו בלבד]

העולמות בהשוואה אחת, בלתי חילוק מדריגות כלל. והיינו בבחינת הרוממות

וההתנשאות כנ"ל. 

בחינה פנימית מלכות דאצילות שאינו נעשה עדיי5 בחינת מקור לבי"ע. וכמושהוא 

שכתוב "המל; המרומ8" כו'. ובבחינת הרוממות הכל שוי5 כקט5 כגדול, וזה

שכתוב "אני מלא" 9 בשמי8 ובאר= בהשוואה אחת, א; שאי5 חיות זה בא

[וכמ"כ יוב5 בחי' סובב כזה ג8בהתלבשות בתו; כל נברא בפרט כמו בחינת ממלא. 

בעול8 האצילות. והיינו בחי' מלכות דא"ס עצמו קוד8 שנתצמצ8 להיות עתיק לאצילות שהוא ע"י

בחי' הארת הקו וחוט שאחר הצמצו8 כו'. והרי בחי' מלכות דא"ס הוא מאיר בהשוואה לכל

ההשתלשלות דאבי"ע וכמ"ש בע"ח דהאור א"ס הוא ממלא כל החלל כו' וג8 לאחר הצמצו8

הנקרא מקו8 פנוי באמצעות5 הנה בחי' אא"ס שלפני הצמצו8 נקרא בחי' סובב להקי: כל החלל

. בהשוואה אחת כנודע וד"ל]

מוב5 יותר פירוש "ארוממ; אלקי המל;", דפירוש "ארוממ;" קאי עלובכל זה 

[ובאצילות היינו בחינת מלכותהרוממות דסוכ"ע בי5 באצילות בי5 בבי"ע. 

דא"ס עצמה ובבי"ע היינו בחינת מלכות דאצילות עצמה. קוד8 שיורד האור להתצמצ8 בבחינת

. וזהו "ארוממ; אלקי המל;" 9ממלא כנ"ל שמאיר לכל ההשתלשלות בהשוואה אחת כנ"ל]

פירוש, מה שארוממ; אלקי בבחינת הרוממות וההתנשאות להיות בחינת סובב. 
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בבחינת "המל;" 9 שהוא בחינת פנימית מידת המלכות, ולא בחינת חיצוניותהיינו, 

שבה 9 כי בחינת חיצוניות שבה יורד להאיר למטה בבי"ע בבחינת ממלא

[והנה מעני5 ארוממ; אלקי המל; בזח"ב פרשת וארא ד: כ"ח סע"ב מפרשו על עליותכנ"ל. 

ורוממות המלכות להתחבר בז"א, וכ5 בסידור על פסוק "ארוממ; אלקי המל;" מפרש ג8 כ5 רוממות

המלכות להתחבר כללות המלכות להמשי; בה הארת הכתר שהוא מלכות דא"ס ואינו בחשבו5

עשר ספירות כו'. ואי5 זה סותר למ"ש בזהר וארא. כי המשכת הכתר במלכות בא ע"י ז"א כמ"ש

.בזח"ב פ' תרומה דקמ"ו סע"ב ובמק"מ ש8 ועמ"ש מזה ג"כ בד"ה כי אתה נרי]

כא5 מפרש בעניי5 אחר: "ארוממ; אלקי המל;" 9 רוממות זו היינו מצדולכאורה 

עצמיות המלכות, שהוא בחינת סוכ"ע דבי"ע. ויש גילוי לפירוש זה ממה

שכתוב בירושלמי רפ"ט דברכות "כל ברכה שאי5 בה מלכות אינה ברכה", אמר רבי

תנחומא אנא אמרת טעמא ארוממ; אלקי המל;. ופירש וסמו; לו "ואברכה שמ;

לעול8 ועד". א8 כ5 פירש "ארוממ;" זהו עני5 הזכרת מלכות בהברכה. והיינו רוממות

המלכות מצד עצ8. 

כל זה יש לחבר ב' הפירושי8: דע8 היות שהמלכות 9 מצד עצ8 9 הוא בחינתע0 

רוממות ונקרא סוכ"ע לגבי בי"ע; עכ"ז שיי; "ארוממ;" 9 להעלותה ולחברה

בעצמות האור א"ס המלובש באצילות שהיא למעלה ג8 מבחינת סובב לבי"ע.

בחינת ממכ"ע, אבל בחינת סוכ"ע 9 היינו עצ8 מידת מלכות 9 שמחיהוכל זה 

מזה גופאבבחינת מקי:. שמזה שהוא יתבר; מרומ8 ומתנשא עליה8, 
נמש; לה8 ההתהוות. והיינו בחינת אור מקי:, שהמקי: ג"כ מחיה 9 וזהו עני5

"ארוממ;". ואילו על בחינת ממכ"ע נאמר "ואברכה שמ;", ובזהר פירש "ארוממ;"

לרומ8 כללות המלכות על דר; "ועתה יגדל נא כח אדני", ועל דר; "עד שנגלה

עליה8 מל; מלכי המלכי8".
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w v
עצבות ומרירות

: תפגבקונטרס ההתפעלות לכ"ק אדמו"ר האמצעיאיתא 

זה שמעתי מפי אאמו"ר (=כ"ק אדמו"ר הזק5), ששמע בזה הלשו5 מהרב"ודבר 

המגיד ז"ל, שלא יוכל אד8 לבוא לקבלת אמיתית רזי5>דאורייתא והשגת

עמוקות האמיתית באור אי5>סו:, עד שיוקבע בנפשו ממש, בלתי א8 יש בו המרה

שחורה הטבעית והעצמית שמושרשת בו מנעוריו דוקא. ודוקא בבחינת ההיולי שבה

הכללית (בל"א "אשענצייע"), א8 הוא לעומק האמיתית דוקא (דהיינו "צו

בראכינקייט האמיתית בטבע עד שמואס ממש בחייו בתמידית בכל שעה ושעה). 

ישכו5 בו ממקור כל החיי8, "מקורא דכולא", להחיות רוח נדכאי8. וכמו שכתוב:אז 

"את מי אשכו5, את דכא ושפל רוח כו'" בכל אשר הוא עושה 9 א8 בהתבוננות

ברזי5 דאורייתא 9 מוסרי5 בנפשו בגילוי אמיתית, א8 ליבו דואג בקירבו (ולהיפו;, אי5

מוסרי5 בנפשו כלל ג8 שיודע ומשיג הפשט וכו'). וג8 בכל פרט ופרט מדרכי העבודה

האלקית ה' ירצה בו. 

נהפ; האנחה שלו והמרה השחורה הטבעיות הנ"ל, לשמחה ועונג רק מצדואז 

אלוקות ששורה על נפשו ממש.

וזאת למודעי, כי חר; ביאור הדברי.תפג

האמורי., כ"ק אדמו"ר הרבי זצ"ל הדגיש כי

בדורנו זה, אי0 מתאימה כל כ' עבודת

המרירות. 

ויש להתייע= בכ' ע. משפיע אמת בלבד,

ולאו ע. כל מא0 דמשפיע יתקרא. ובפרט

ביחס לעריכת תיקו0>חצות, שהוא זמ0 עיקר

המרירות, שלאחר מכ0 נהפ' בתפילה מ0

הקצה אל הקצה לגמרי מכל וכל (כידוע כל זה

בהערת תיקו0 חצות שבסידור).
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בלתי זה, ובפרט להיפו; 9 מי שטבעו ממרה הלבנה 9 בהוללות טבעיות, הג8אבל 

שהוא כלי מוכ5 לקבל כל רז כו', לא יתקיימו בנפשו. ויהיה בחוש; הילוכו כל

הימי8 להטעות את עצמו בתכלית, כי אי5 ה' איתו בשו8 אופ5 כו'.

עד כא5 תוכ5 הדברי8".

הוא שצרי; להבי5 ההפרש בי5 עצבות למרירות. והעניי% 

הנה מוב5 שהעצב הוא נגד עבודת ה' לגמרי. ובאמת מבואר בכל ספריהעצב 

היראי8 שהעצבות הוא קליפה גמורה, כמו עבודה זרה. כי הנה ידוע

הסימ5 מעצבות (הנקרא בל"א טויטקייט או5 פארפולטקייט) שהוא בחינת עצבות בלי

שו8 חיות כלל 9 שהוא התגברות המרה השחורה 9 והיינו שהוא בעצבות בלא שו8

חיות, כאב5 דומ8, ופניו ועיניו למטה, כמו רוח הבהמה, והוא שליבו מטומט8 כאב5.

ומבחינה זו יפול הנופל עד שאול תחתית. 

הבחינה פסלו מאד כל ספרי היראי8, שהיא באמת קליפה גסה מאד, בחינתוזו 

עבודה>זרה ח"ו, וזהו הוראה שהוא מצד הקליפה. והעצבות הוא עסק הישות

דקליפה 9 היינו שליבו נשבר בקירבו שאינו איש של8 (כמו עצבות הגו: שאינו

במעלות העשירות, כ5 יהיה נפש8 הבהמית מצד שחסר בו מעלת הצדיק. 

זה ית5 בנפשו נואש ח"ו, ויאמר א8 כ5 אעשה מה שליבי חפ=, וקרוב הואומצד 

לכל מיני רע. והוא ממש אסקופא הנדרסת לחיצוני8 לקבל כל מיני רע, וזה

הבחינה מקור הוא לכל מיני רע. והוא מיסוד העפר של הנפש הבהמית 9 שכמו

שיסוד העפר הגשמי מקבל הג' יסודות עליו, כ5 העצבות מקבל כל מיני מחשבות

זרות, מכל התאוות מג' יסודות שבנפש הבהמית.
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יכול לדחות מעליו, מצד שאי5 בו התפשטות החיות כלל. כי הכלל הואואי% 

שבחינת הקדושה הוא רק חיות, וכמו שכתוב: "והחכמה תחייה", ואילו עניי5

, כמו שכתוב: "ימותו ולא בחכמה". היינו, כל מקו8תפדשל קליפה הוא בחינת מיתה

שאי5 בו בחינת הביטול דכ"ח מ"ה, הוא בחינת מיתה. היינו, שהוא יישות גמור,

שלבבו ירע מה שאינו במדרגת הצדיק, היינו שאינו איש חשוב (וכמו שירע לאד8

מה שאינו עשיר. משו8 כשיהיה עשיר, אזי יהיה בהתפשטות היישות, וא8 לא הרי

שירע לו מאד מזה).

מכל, תפהשגו: המרה השחורה והעצבות הוא מצד העבירות שבידו [וזיכרונ8]והג0 
. ואדרבה, הוא ממש אסקופא הנדרסתמקו0 אי% בזה שו0 גילוי אלוקות

לחיצוני8. 

הוא דבר אחר לחלוטי5, והיא התשובה האמיתית, והוא הפ; מידתוהמרירות 

העצבות לגמרי. והסימ5 לזה הוא שנראה בו חיות רב וגדול ממש

הנוגע לעצ8 חיותו, בדומה לחיות הגדול הנראה באד8 משמחה גדולה ממש (כמו

כאשר יובא לאד8 בשורה טובה, למשל, מהצלת בנו יחידו או חלילה להיפ; מצער

גדול כגו5 שיסרקו גופו במסרקות ברזל ח"ו) 9 אז יתגלה ויתראה חיות עצו8 ורב בכל

איבריו, שמגיע חיות גדול ג8 עד אבריו החיצוניי8 וממילא ירקוד ברגליו ויספוק בידיו

מעצמו במהירות עצומה ואולי א: יצעק בשמחה או בקול מר, מעצמו ובלא בחירה

כלל. 

ולכ0 כשהוא בבחינת עצבות כאב0תפד

דומ., בלא שו. חיות, זה הוראה שהעצבות

הוא בא מהעבירות, והוא רק מצד הקליפה.

כי עצבות הוא בלשו0 רז"ל עניי0 צמצו.תפה

וכיוו=. כמאמר רז"ל: אמה שוחקות ואמה

עצבות, שנמדד בטפחיי. דחוקי. ורצופי..
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השמחה והמרירות ה8 בשווה 9 חיות אלוקית מכוחות הנפש האלוקית 9 רקנמצא 

שהשמחה הוא מכח החסד שבנפש האלוקית, והמרירות הוא ממידת

הגבורה שבנפש האלוקית 9 אבל זה וזה חיות אלוקית בשווה ממש, עבודה תמה.

ועל עצב כזה יהיה מותר, ואדרבה, עבודת בעלי התשובה הוא במרירות דווקא.

היינו, השמחה האמיתית הבא דווקא אחר העצבות האמיתית (הנקרא מרירות).
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הרכבה 7 חומר וצורה, עצ! ומקרה

שההפרש בי5 א8 נאמר מורכב מחומר וצורה ובי5 א8 נאמר מורכב מעצ8דע 

 כשנפשוט ממנומורכב מעצ0 ומקרהומקרה, הוא זה כי א8 נאמר שהוא 

המקרה לא ישאר כלו8, מפני שאי5 לעצ8 בלא המקרה שו8 מציאות (אפילו הרחקי8

. תפז, וכשיתחדש המקרה, יחזור ויתחדש ג8 העצ8תפואי5 לו)

, א: א8 תפשוט הצורה בשכל; מ5ההרכבה הוא בחומר וצורההאומר שא. 

החומר, ישאר החומר במרחקי8 (ויש ל; לצייר בו עניי5 הכמות בשלשה

מרחקיו) ולא יקרא נפסד א: על פי שאי5 מציאות לחומר בלא צורה בפועל, יש לו

.תפחמציאות בלא צורה בכח

וכמו שאמרו בפירוש ההקדמה השלישיתתפו

במו"נ, שא. ימנע מ0 הבריאה ולא יברא

מקרה, יעדר העצ. ההוא (מפני שאי0 לעצ.

בלא המקרה שו. מציאות).

או ייאמר בדר' קצרה, העול. כולו מורכבתפז

מעצ. ומקרה ולא ימלט עצ. מ0 העצמי.

ממקרה או מקרי.. והמקרה 3 שכול.

מחודשי. 3 יתחייב שיהיה העצ. ג. כ0

מחודש, מפני שאי0 לו קיו. בלא מקרה,

ויפסד מיד שיאמר המקרה ההוא. 

ועיי0 בהרחבה לבעל הלבושי., לבושתפח

פינת יקרת, פע"ד.
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העלאת מיי& נוקבי&

 בכדידבר חדשהנה עניי5 העלאת מיי5 נוקבי5 הוא כמו שמביאי5 למל; העלאה 

שיפנה אל בקשה הקטנה והנמוכה [שלו] לגבי מעלת ומדרגת המל;,

שעל ידי דבר חדש [9חידוש] הוא ממשי; לב המל;. כמו על ידי צפור>המדברת, הג8

שבני אד8 מדברי8 בבינה יתירה, א; מצד החידוש שהצפור תדבר, על ידי זה ימשי;

. תפטויעורר לב מלכי8 אי5 חקר, שיפנה לבקשת ההדיוט

'העלאת מיי5 נוקבי5' תלוי ב'אתערותא דלתתא' 9 דייקא נפשות ישראל (ולאולכ% 

. הג8 שהמלאכי8 עומדי8 ברו8 עול8,תצ כו'המלובשי0 בגו=המלאכי8) 

יוב0 עד"מ מ0 המל', שכאשר הואתפט

בבחינת הרוממות וההתנשאות במאד, לא

היה פונה את עצמו כלל לאיזה דבר בקשה

קטנה המבקשי. אותו, כי לא היה יכול כלל

לצמצ. מחשבתו לדבר קט0 כזה מפני עוצ.

הרוממות והגדלות כו'.

א', כשמביאי. לפניו מנחה קטנה, ימשיכו

לבו בה עד שיהי' נפנה למבקש כו', כמו

שמצינו בדורות הראשוני. שהמנהג הי'

להביא דורו0 ומנחה לפני המלכי., ג. דברי.

קטני., כמו במנחה ששלח יעקב ליוס; ע"י

בניו, הביאו לאיש מנחה כו', מעט צרי בטני.

ושקידי. כו'; וכ0 במנחה דאהוד שהביא לפני

עגלו0 וכו'. וזה פלאי, אי' יתכ0 שימשיכו לב

המל' במנחה קטנה?

א' העני0 הוא ידוע, דלא מפני עצ. דבר

המנחה יתפעל המל', אלא כשהדבר המובא

הוא דבר חדש דוקא, שאי0 במינו נמצא כיוצא

בו בעול., כמו פירות חדשי. שאינ.

נמצאי., ומכל שכ0 כשמביא דבר מחודש

ונפלא בעיני ההמו0, כמו הציפור המלומדת

לדבר וכיוצא, שעיקר ההתפעלות אינו אלא

מבחינת ההתחדשות, שרואה המל' דבר

חדש מאד, ומחמת הפליאה הבאה למל' מ0

ההתחדשות [לכ0] יפנה מחשבתו ויומש' לבו

קצת מעוצ. הרוממות עד שיוכל להשיב

למבקש ולמלאות משאלותיו הקטני."

(מאה"ז ש. נוסחא שניה).

והיינו, דע. היות שמלובשי. בגופי.תצ

גשמיי. וחומריי. המעלימי.  ומסתירי. על
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ותמיד מששת ימי בראשית בלי הפסק אומרי8 ביראה 'קדוש'; ג8 בדעת יותר ידברו,

שהשגת8 גדולה ועצומה, ומתענגי8 על ה' לאיו ק= ["מכל מקו8, אינו דבר נפלא כל

כ;, שהרי המלאכי8 נבראו על דר; זה (וכמו שאמרו רז"ל 'כלו8 יצר הרע יש

ביניכ8?')" ואי5 ביכולת8 למרוד נגדו יתבר; מחמת ביטול8 (סה"מ תרכ"ז ע' נא)].

שאי5 כ5 למטה [אצל בני ישראל], שיש מחשבות זרות רבות הטורדות ומפילותמה 

לב האד8; וג8 האהבה שמעורר חולפת ועוברת, ויש לה הפסק וכו'! ואי5 לו

קיו8 כל כ; כי א8 רק בשעת התפילה הוא מתעורר באהבה ותשוקה לש8 יתבר;,

ותכ: אחר התפילה חולפת ועוברת. וג8 בשעת התפילה נופלי8 לו מחשבות וכו'.

בשביל החידוש שבזה: שהרי כח זה באד8 למטה להיות מדבר [ומתפלל], הואא., 

מאכילה ושתיה [גשמית], ומי שאינו אוכל ג' ימי8 נעשה חלוש, ואי5 לו כח

הדיבור בשלימות וכ5, כמה מניעות שתלוי בגשמיות, כמו מניעת הקור כו' [והחו8],

הרי כח הדיבור שלמטה [שעל ידו מתפלל], שחיותו מדברי8 גשמיי8 [9מאכילה

ושתיה], דבר זה יקר מאד בעיני ה', וכמשל צפור הנ"ל שמדברת בלשו5 בני אד8.

ויעלה זה למנחה גדולה לפני המל; יותר מ5 המלאכי8 הגדולי8 שעומדי8 ואומרי8

.תצאשירה כו'

אור הנשמה, ע. כל זה מתגברי. על זה

ומתעוררי. לעבוד את ה'. התעוררות זו

נחשבת לחידוש גדול אצל האד., שבאופ0

טבעי נמש' אחרי תאוות גשמיות כפי טבע

גופו ונפשו הבהמית, ובכל זאת מתגבר על

.ומתנהג היפ. טבעוטבע זה 

ולכ0 ה'העלאת מ"0' של תפלת0 שלתצא

ישראל דוקא  שהוא בחינת  'העלאת מ"0'

מהתחדשות ממש  יעלה למנחה לפניו ית',

להמשי' מ"ד (מאה"ז ש. נוסחא שניה).

וכ0 כל הקרבנות  כבשי. ועזי.  הוא

מהתלבשות בריאה יצירה עשיה כו', ולכ0,

כשעולה למעלה הוא דבר חדש, מה שלא

נראה כ0 בעולמות עליוני., ולכ0 ה. המעלי.

'מיי0 נוקבי0'. שלא הקרב0 הגשמי מצד עצמו

יעשה התפעלות והתעוררות למעלה  הנקרא
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גילוי המשכת והשראת שכינתו. שיהיה שורה ומתגלה בבחינת אלוקותהמשכה 

בנפשו. וזהו לשו5 ירידה, דהיינו שיהיה ירידה והשתלשלות אלקות

מ'עילה' ל'עילה', עד שיכנס ויתגלה בנפש האד8 בתוכו ובפנימיותו ממש (באופ5

פנימי).

לבוא יתברר ג8 עשו שמעול8 התהו 9 בחינת ה'מקי:' 9 שיהיה בחינתולעתיד 

'מקי:' דקדושה, ויוכלל הכל ביעקב, שיהיה ליעקב ג8 בחינת ה'מקי:',

שהוא בחינה ומדרגה יותר עליונה, ש8 ס"ג, שהוא גדול מש8 מ"ה, ו"אשת חיל כו'

[עטרת בעלה]". והנה, כפי ההמשכה שלמעלה, כ; צרי; להיות ה'מיי5 נוקבי5'

שמלמטה, וכדי להמשי; בחינת ה'מקי:' עליו5 דקדושה, צרי; להיות 'העלאת מיי5

.תצבנוקבי5' בבחינת 'מקי:', דהיינו, למעלה מכדי שתוכל נפשו שאת, וכנ"ל

'מיי0 דוכרי0' כו'  אלא מצד  בחינת

ההתחדשות, מפני שהוא עני0 חדש ופלאי

מאד, והיינו, כשהבהמה  ששרשה מעול.

העשיה השפל שנפל ב'שבירה' כו'  נשרפת

על גבי מזבח ונכללת ומתבררת באש

שלמעלה כו', ועל כ0, נעשה מזה 'ריח ניחוח

להוי"ה',

ובפרט, כשרואה בנפשו הפחיתותתצב

מרבות מחשבות המעיקי. וטורדי.

ומפילי., אזי צרי' הוא לצעוק אל ה' בצר לו

למעלה מכדי שתוכל נפשו שאת.

והנה, 'העלאת מיי0 נוקבי0' של התיקו0 גלוי

וידוע לנו על פי התורה "פרי. בני בקר שני."

כו', בפסח כ', ובשבועות כ' כו'.

מה שאי0 כ0 'העלאת מיי0 נוקבי0' לעול.

התהו, אי0 איתנו יודע עד מה, האי' ומה ה.

הקרבנות [3 איזה סוג בהמות להקריב], ואיזה

שיעור [3כמה בהמות להקריב]. רק יעקב

אבינו עליו השלו. ידע ענינ., וכ' שלח

קרבנות "עזי. מאתי." כו', שה. קרבנות

אחרי. אשר לא כתובי. בתורה בקרבנות

דתיקו0, ושיעורי. אחרי.. ולכ0, הקריב ג.

גמלי., שה. טמאי. בקרבנות דתיקו0.

א' בקרבנות דתהו כתיב "מי ית0 טהור מטמא

כו'". שש. "כחשכה כאורה" כו', "קט0 וגדול

ש. הוא" כו', 'השווה ומשווה [קט0 וגדול]'

כו'.
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w v
ג' מיני אד! 7 ג' מיני פרצופי! בכללות

יש ג' מדרגות מה8 יוב5 על פי משל ג' מדרגות הפרצופי8:הנה 

 נקרא עול8 נקודי8אד0 דיצירה הוא א"ק עד עול8 העקודי8; ואילו דבריאהאד0 

הוא ש8 ב"5 9 והוא עול8 התוהו שהיה שבירת הכלי8, שלפני עול8

 נקרא עול8 האצילות, הוא ש8 מ"ה, עול8 התיקו5.אד0 דעשיההאצילות; ו

קוד8 שיתגלה באותיות מחשבה שסדורי8 זה אחר זה 9 הכלעליית הרצו& = 

בהעל8 (כמו שאחר כ; בגילוי). כי אי5 זו עדיי5 המשכה מ5

הרצו5, אלא רק בהעל8 ולא בגילוי בשכל ומחשבה (דהיינו, כשאינו יודעי8 רצונו

. וזה מכיוו5 שאי5 ש8 ברצו5 עדיי5 כלי8 ואותיות המשכה כללתצגכשאינו חושבו כלל)

עד שיהיו נפרדי8 ח"ו.

 9 אי5 ש8 כלי8 כלל, רק לשכ;הוא עול0 הא"קכ; הוא כשעלה ברצונו הפשוט 9 

האוז5 כו'. פירוש, עלה ברצונו הנעל8 אצילת הנאצלי8 בעשר ספירות ולא יותר מכ5

.תצדולא פחות

הנה, א; שבוודאי יש המשכות נפרדותתצג

מ0 עצ. כח הרצו0 3 לרצות כמה דברי. 3

דהיינו, הרצו0 בהשכלת הכתב והרצו0

באיכות ציורו, מכל מקו. אינ. נפרדי.

להיות כי זו עדיי0 המשכה מ0 הרצו0 רק

בהעל..

הנה, בעול. האצילות יש חב"ד חג"תתצד

נהי"., וכל פרטי אופני הנאצלי. באורות

וכלי. 3 הנקרא אד. דעשיה 3 היה הכל

בהעל. רצונו הפשוט (כמו שמוחי0 דאד.

דעשיה קדמו, כ0 קדמו ש. ממש. אבל אי0

כלי. ממש כמו שיש בנאצלי. אותיות

והמשכות נפרדות: מידת חסד לבדו, כמשל

מעשה הכתב כשהיה ברצונו הנעל.. אבל
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 שאי5 אנו יודעי8 חפצו ורצונו, א:גילוי הרצו%רק כשבא לידי מדרגה הב' 

 9כלי אחד"קוד8 שיתגלה ממש באותיות מחשבה. אז הוא "

דהיינו, בחינת התחתונה שבה8, שהוא מעשה הכתב. רוצה לומר, שלא יהיו בגילוי

 והוא קוד8 כנ"ל. וכל הרצונות בהשכלות הכתיבהרק בחינת העשיהרצונו, אלא 

המה בהעל8 תו; גילוי רצו5 זה.

נמצא מדרגה השנית הוא לאחר התגלות הרצו5 בעול8 העקודי8 9 ה8 עקודי8 בכלי

אחד. פירוש, תחילת גילוי הרצו5 הפשוט הוא עול8 העקודי8. והנה, הוא מכלל עול8

הא"ק, שהרי אי5 בו בחינת גילוי, אלא רק בחינת עשיה.

כשבא הרצו5 להתפשט בגילוי השכל, אז כל הכלי8 והמשכותמדרגה הג' 

הרצו5 הנעל8 מתגלי8 באופני סידור8 ההשכלות שבכתב. ונקרא

עול8 הנקודי8 9 שהוא הגילוי הגמור באותיות וכלי8 מכלי8 שוני8 (שהוא חכמה

ומידות).

א; שהכלי8 מצומצמי8 והאור רב, היה ממילא בשבירה בכלי8 עד שנעשה התיקו5

, ואד8 דעשיה."ברודי0"בש8 מ"ה 9 והוא עול8 האצילות 9 הנקרא 

מכל מקו. יש בחינת כלי. על דר' דוגמא,

פירוש על ש. שיהיו עתידי. להתגלות

בעשר כלי. בעול. הנקודי.).
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~~  אבני>המילואי0  ~~
עניי5 ההתבוננות בגדולות ה' ובאחדותו הוא איננו חידוש של כ"ק אדמו"ר הזק5, כי א.

א8 קבלה בדר; עבודת החסידות מהרב המגיד נ"ע שקיבל מהבעש"ט:

"...והנה ביאור הפסוק:(אגרות קודש לכ"ק אדמו"ר הזק5, אגרת פ"ט): 
(=אצל"וצדיק באמונתו יחיה", נתבאר יפה בשבת נחמו דהאי שתא 

, ונרמז במקצת בלקוטי אמורי0 פל"ג. אבל לפי תפיסתוהרב המגיד נ"ע)
מאמר זה "בא חבקוק" כו' 3 כפשוטו, להיות די באמונה הפשוטה כו',

כמו שכתב במכתבו דשנת תקנ"ח. 

אישתמיטתיה מאמר רז"ל: "גנבא אפו0 מחתרתא רחמנא קריה", הרי
שלא, אעפ"כ אינו מושל ברוחו שלא לגנוב ותצהשא= שמאמי% בה'

מפני שבא להרוג (כנודע מדי% הבא במחתרת שאי% לו דמי0 לרצוח
את בעל הבית א0 ימצאנו כו').

שמאמי0 בה', ומתו' שהאמונה היאתצה

פשוטה ותמימה, ממילא יכול להתפלל אליו

שיצליחו במלאכת גנבתו שלא יתפס ולא

מוצא בכ' שו. סתירה, אע"פ שבא לגנוב

ובמידת הצור' ג. לרצוח, רח"ל. ודווקא אז

מתפלל לה' תפילה מעומקא דליבא, כידוע.

ואדרבה, מכיוו0 שהאמונה היא פשוטה

ותמימה, היא כל כ' מרוממות ונעלית, שהיא

לא קשורה ע. האד., כפי שהוא בגו; בעול.

הזה, אלא רק ע. עצ. נפשו ומהותו (אשר

היא נעלמת ואיננה באה בגילוי וכו'. דהיינו

אמונה כזו היא נעלה כל כ', שהיא למעלה

מלהוליד מידות דאהבה ויראה, שלכ' צרי'

עמל ויגיעה, א' לא שכלית, כי א. אלוקית

בלבד. וזה שגילה הבעש"ט, ההתבוננות

האלוקית. ובנקל קל לבלבל התבוננות שכלית

אנושית, ע. התבוננות בשכל אלוקי שהוא

מהות אחר לגמרי מכל וכל ממש). 

וזהו קל מאד לטעות בזה מצד כח המדמה,

כפי שיש שמדברי. מזה ללא קבלה

מהבעש"ט והרב המגיד נ"ע, אשר גילוי דר'

התבוננות בשכל אלוקי זה.
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, צרי. להעמיק דעתו ולהתבונ% כו'. וכמויראת ה'אלא כדי שיהיה 
,אוקריינא ווואלי% בכל מדינות לכלשכתוב בלקוטי אמרי0, וכידוע 

, שהביאורלכל מי שהריח ריח תורה מדר. הבעש"ט זללה"ה ותלמידיו
למה שכתוב בזוהר הקדוש ד"בינה היא א0 הבני0", היינו דהבני0 ה0
יראה ואהבה. ויראה נקראת נוקבא, כמ"ש "אשה יראת ה'", ואהבה
וחסד נקרא זכר, כמ"ש "זכר חסדו". והמולדת אות0 היא ההתבוננות

 כו' בגדולת ה', כל חד לפו0 שיעורא דיליה.תצובעומק הדעת

וכמו שאי אפשר להוליד בני0 בלא א0, א0 כ. אי אפשר להיות יראה
ואהבה בלא התבוננות. ויפה כיוו% במכתבו דשנת תקס"א לכללות
אנ"ש, ובפרט בעניי% ההתבוננות "אי. יעלה על הדעת לחלוק על זה"

כו'".

וכ"ק אדמו"ר הצמח צדק ביאר יותר בהרחבהתצו

בספר דר' מצוות', מצוות האמנת אלוקות

(פ"ב) וז"ל: "אמנ. האמונה היא הנקראת

'עטרה' בספרי. (א"ה: בספרי מקובלי.

קדמוני. ועיי0 ג. בספר פליאה), כי היא

במשל העטרה 3 בבחינת מקי; לבד על

הראש, ואינו נכנס בפנימיותו 3 ו[ממילא] אי0

המידות מתפעלי. ממנה, לפי שהיא בבחינת

ריחוק. ולכ0 'גנבא אפו. מחתרתא רחמנא

קריא', ואומר 'ריבונו של עול. הושיעני'!

הרי שמאמי9 ביכולת ריבונו של עול%,

 והיינו,ואעפ"כ עושה מעשה למרוד בו!

ואי9משו. שעניי0 האמונה הוא בחינת מקי;, 

מידותיו זזי% ממקומ% על ידי זה, אלא על ידי

 3 שהוא המפתח שלה. כנ"ל".הדעת דווקא

ובאמת קוד. מרחיב, שקבלה בזוהר "והנה

הדעת הוא הנקרא בזוהר 'מפתחא דכליל

 המידות, כמופנימיותשית', דהיינו שהוא 

שאנו רואי. שהמידות בטלי. ונמשכי. אחר

הדעת. כי כשהאד. יודע ומרגיש את עצמו

, שהואנמצא שהמידות נגררי% אחר הדעתכו' 

ההרגשה כנ"ל, ולכ0 נקרא מפתח לששה

המידות החג"ת [נה"י] כמו המפתח שפותח

 או סוגרה על ידיהתפעלות המידה ומעוררה

שמסיח דעתו" כו'. 
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וכיוו5 רבינו הזק5 למכתבו של ר' אברה8 מקאליסק אל אנ"ש ברוסיא על כ"ק אדמו"ר הזק5,

וזהו לשונו (נדפס בתרבי= תשל"ט עמ' 236 מכ"י 1064):

"...מה נכבד היו0 קול מבשר משמיע שלו0. כי נחה שקטה
מהמחלוקת ונתקרבו הלבבות מעט, חדאי נפשאי מאד. שוש אשיש
בה'. מובטחני שיהיה מוסי= והול. ואור, ולא יחצו עוד לשני מחנות
ויחדיו ויהי' תמי0 כאיש אחד,לשמוע בקול קודש אשר בקרבכ0 רב
אחאי גאו% איש האלהי אור תורה, אליו תשמעו%, איש אשר רוח
אלהי0 קדושי0 בי' אתו חכמה ודעת אלהי0, להאיר לה0 את הדר.

בעבודת תמה וברה כפי אשר קבלנו מרבותינואשר ילכו בה, 
נבהלתי משמוע קול ענות, כי. אשר הקדושי0 ואי% כל חדש ח"ו

שמעתי אשר יצא הקול במדינת0, ששמעו מאיזה דברי0 שבכתב
שיצאו ממני, ונדמה לה0 שאינ0 עולי0 בקנה אחד, ויש איזה הפרש
ח"ו בדרכי העבודה, חלילה לה0 מלהרהר ולחשוב כדבר הזה, כי לא

 ח"ו. יש הפרש בינינו אפילו כמלא נימא

ובפרט מעני% התבוננות, אי. יעלה על הדעת לחלוק על הדבר הזה
אשר כל נקודת עבודת ה' נשע% עליה. וזאת התורה, וזו היא העבודה
האמיתית כפי אשר קבלנו מרבותינו הקדושי0, והס מלהזכיר ולחשוב

. כזאת, הרחמ% יצילנו מהאי דעתא

והנה אנחנו כאחד ממש, מיו0 היותינו יחד לשמוע דברי אלקי0 חיי0
מבאר מי0 חיי0 ממקור אחד נטע אחד נטענו, ונפשי קשורה בנפשו

ובכלמעול0 ועד עול0 כרשפי אש שלהבת י'ה ריעי% דלא מתפרשי%. 
דבריו הקדושי0 ובכל הנהגותיו ה% ה% כאשר קיבלנו וראינו מרבותינו

, ובכל אשר הוא עושה ה' איתו. מה מאד שמח לבי ותגלהקדושי0 נ"ע
נפשי בה', חמותי ראיתי אור...".
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w w      0ב. החילוק בי% נשמות ישראל ובי% אומות העול     v v

עוד יותר בהפרש בי5 נשמות>ישראל לבי5 נפש אומות>העול8. שכידועאו יוב% 

העול8, בכללותו, מחולק לארבעה סוגי8: דומ8, צומח, חי ומדבר. וא:

שלפו8 ריהטא ע8>ישראל הוא חלק מסוג המדבר, רק שמסוג המובחר ביותר

שבחלק המדבר, הרי למדונו חז"ל שע8 ישראל הוא סוג>חמישי בפני עצמו (סוג

).תצזה"יהודי"

החלוקה של הבריאה לד' חלקי8 מדגישה את ההבדל העצו8וביאור הדברי0: 

בי5 סוג אחד למשנהו. למשל, הצומח איננו 'דומ8' ע8 עוד

איזה מעלה של צמיחה, אלא הוא סוג אחר לחלוטי5 9 סוג הצומח. הרי ג8 בסוג

ה'דומ8' עצמו קיימי8 הבדלי8 עצומי8, ואי5 להשוות כלל בי5 עפר פשוט לבי5 כס:

וזהב ואבני8 טובות. וע8 כל זאת מוב5 לכל, כי המרחק שבי5 העפר הפשוט ביותר

לבי5 האב5 היקרה ביותר, הוא כאי5 וכאפס לעומת המרחק המפריד בי5 אותה אב5

.תצחיקרה לבי5 ה'צומח' הנחות ביותר

וראו ג. בספר הכוזרי לריה"ל. וכדברי רז"לתצז

(יבמות ס"א ע"א): "את. קרויי. אד. ואי0

אומות>העול. קרוי. אד.". כלומר, המושג

"אד." שבישראל הוא מסוג אחר לגמרי, ועד

שביחס לזה "אי0 אומות העול. קרויי. אד.".

וא; למעלה מכ', אמרו חז"ל (יבמות כ"ב

ע"א): "גר שנתגייר 3 כקט0 שנולד דמי".

כלומר, שהחידוש שנוצר באיש משאר

האומות על ידי שנתגייר והופ' ליהודי, הוא

לא רק שדווקא אז חל עליו התואר ואמיתיות

המעלה ד"אד.", אלא יתר על כ0 שלגבי מצבו

החדש (כשנעשה ישראל) הרי מציאותו

הקודמת לפני שנתגייר לא מקרי מציאות

כלל, וכאילו לא נולד.

שכ0, הצומח הוא במדרגה אחרתתצח

לגמרי, שבה יש איזו חיות רוחנית, בעוד

שה'דומ.' הוא כשמו 3 דומ., חסר רוח חיי..

משו. כ', המרחק שבי0 החלק התחתו0 ביותר

של סוג ה'דומ.' לחלק הכי עליו0 שבו, אינו

יכול אפילו לשמש כמשל למרחק שבי0 החלק

העליו0 שב'דומ.' להחלק הכי תחתו0

שב'צומח'.
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אי5 להשוות כלל את ההבדלי8 שבי5 החלקי8 השוני8 של סוגבאותה מידה 

ה'צומח' אל השוני המהותי בי5 הסוג הזה כולו לבי5 הסוג העליו5

. כ; ג8 מי5 המדבר (המי5 האנושי),תצטיותר 9 מדרגת ה'חי' 9 שזהו סוג שונה לחלוטי5

, אלא הוא סוגתקהוא סוג נפרד בבריאה. האד8 איננו 'חי' ע8 מעלות אלה או אחרות

, נפש שכלית 9 אשר מחמתה הואשניח% בנפש אחרתשונה לגמרי 9 סוג של נברא 

הופ; להיות סוג נפרד בבריאה.

לפי מאמר8 של הקדמוני8 9 שהיהודי הוא "סוג חמישי" 9 מוב5 שכ; הואוהנה 3 

ג8 בייחודו של היהודי. היהודי איננו בגדר אד8 ככל האנשי8, ורק שניח5

.תקאבתכונה נוספת או במעלה מסוימת, אלא היהודי הוא סוג ומהות שונה לגמרי

, מוכח שמעלת8 על שאר מי5 המדבר"סוג החמישי"ומזה שישראל מכוני8 בש8 

אינה רק בזה שאות8 התכונות שישנ8 בכללות המי5 האנושי הרי אצל8 ה5 נעלות

אפילו בעל החי הנחות והירוד ביותר,תצט

אי אפשר לראותו כ'צומח' שיש בו מעלה

נוספת, אלא הוא מהות וסוג אחר לחלוטי0.

ב"חי" יש כבר נפש הבאה לידי ביטוי

בהרגשה, ברצו0 וכיוצ"ב. זהו סוג שונה

לחלוטי0.

כאילו הינו אומרי., שכש. שבי0 בעליתק

החיי. יש חיות פשוטות יותר ויש חיות

פקחיות יותר 3 עד שישנו השועל, הפיקח

שבחיות 3 כ' יש בסוג החי עוד יצור שהוא

הפיקח שבכול., והוא האד.. ברור שאי0 זה

כ', אלא זהו סוג מהות שונה ואחרת לגמרי.

לכאורה היה אפשר לומר, שהמהותתקא

המיוחדת של ישראל עניינה הוא שיש בה.

תכונות נפשיות מעולות שלא מצינו בשאר

האומות, כדברי רז"ל: "שלוש מידות יש

באומה זו: רחמני., ביישני., גומלי חסדי.";

וה0 בנוגע לשכל. 3 שיש בשכל דישראל

דקות מיוחדת שאינה בשאר האומות.

אול. אי0 די במעלות אלו שבישראל

באופ9 שיהיו סוגלהבדיל. משאר האומות 

 לגמרי. שהרי ג. בשאר העמי.שונה ומובדל

מצינו אשר התכונות של בני יפת ה0 נעלות

יותר מתכונות בני ח., והתכונות של בני ש.

ה0 נעלות יותר 3 אבל סו; כל סו; ה. חלק

מאותו הסוג 3 סוג המדבר.
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.תקב שאי5 דוגמתו כלל באומות>העול8דבר חדש לגמרייותר, אלא שיש אצל8 

בספר התניא (פרקי8 א'>ב') שההבדל בי5 בני>ישראל ואומות>העול8 הואמבואר 

בשני דברי8: האחד 9 ג8 הנפש שבכללות המי5>האנושי, שישנה ג8 בכל

; השני 9 בנוס: לזה, יש בישראלתקגהאומות, הרי בישראל היא ממדרגה נעלה יותר

נפש שנית שאינה קיימת כלל אצל שאר האומות, ונפש זו היא חלק אלוק ממעל

ממש. ולכ5 נקראו ישראל "בני8 למקו8", כי כמו שהב5 נמש; ממוח האב, כ; כביכול

נשמת כל ישראל נמשכה ממחשבתו וחכמתו יתבר;.

זה נמצא, שזה שישראל ה8 סוג חמישי בפני עצמו, הוא הרבה יותר מההבדללפי 

 9חלק מה"בריאה"שבי5 סוג המדבר לסוג החי, כי "מדבר" ו"חי" 9 שניה8 ה8 

שאינו בער. יתבר; כביכול, חלק מהבוראואילו הנפש השנית שבישראל היא 
לבריאה כלל ועיקר, כאמור.

שהמרחק המפריד בי5 הקצה הכי התחתו5 של סוג הדומ8 לבי5ולפי זה מוב%, 

הקצה הכי עליו5 ביותר של סוג המדבר, הוא כאי5 וכאפס לעומת

. דהיינו, המרחק שבי5 אבני8 ועפר לבי5היהודי לבי5 הבריאה כולההמרחק בי5 

השכל האנושי (אשר בו היא מעלת האד8 על שאר הנבראי8) העליו5 ביותר, אינו

מגיע כלל וכלל למרחק המפריד בי5 השכל העמוק ביותר של חכמי אומות>העול8,

כש. שהחידוש שבחי על הצומח אינותקב

רק שיש מעלה בצמיחה דחי על הצומח, אלא

שיש בו דבר חדש "חיות". על דר' זה מעלה

המדבר על החי, שאינה רק תוספת בחיות על

החי, אלא שיש בו מעלה חדשה של "מדבר".

כ0 הוא ג. בייחודו של ישראל לגבי שאר

האומות, שאי0 זו רק מעלה נוספת באות.

הדברי. שכבר ישנ. אצל שאר האומות, אלא

.יש כא9 דבר חדש לגמריש

כפי שיתבאר בעזרת>ה' במהות הנפש,תקג

שאצל ע.>ישראל קדושי., לאחר חטא

ע=>הדעת, היא מקליפת>נוגה טוב ורע.
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לבי5 היהודי הנחות והפשוט ביותר. כי ההבדל המפריד בי5 הדומ8 לבי5 המדבר הוא

 9 בתו; ההגבלה, בתו; גדרי העול8, ושני הדברי8מרחק בתו. הבריאה עצמה

הללו ה8 חלק מההגבלה של העול8 אלא שבתו; ההגבלה עצמה יש דרגה נמוכה

יותר ויש דרגה עליונה יותר 9 מה שאי5 כ5 ההבדל שבי5 השכל הנעלה ביותר לבי5

.תקדשבי% "נברא" ל"בורא"יהודי שיש בו נפש אלוקית, הרי זהו בדוגמת ההבדל 

ובזה יומתק מה שאומרי. שהבריאהתקד

נחלקת לד' סוגי. (ולא לה' סוגי. 3 דצח"מ

וישראל), כי אז היינו כוללי. את מעלת

ישראל בכלל מעלות הבריאה, ואילו האמת

היא, שמעלת ישראל היא בזה שיש בה. חלק

מהבורא, חלק אלוק ממעל ממש. ולכ0 נחלקה

הבריאה לארבעה סוגי. בלבד: מדומ. ועד

מדבר (שבזה אפשר לכלול ג. את מעלת

הנפש הראשונה שבבני ישראל, א; שג. היא

נעלית יותר מנפשות שאר האומות), ואילו

עיקר מעלת. של ישראל שיש בה. נפש

אלוקית, אי0 זה חלק מהבריאה, אלא זהו

"חלק מהבורא" שנית0 בה..
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ובזה ג8 מוב5 שמחמת שהשפעת הרב לתלמיד היא בחינת השפעה רוחנית, ג.

ממילא נמשכה רק הארה חיצונית. ואילו השפעת האב היא בחינת השפעה

גשמית, ונמשכה השפעה עצמית (פנימיות>המוחי5). והוא מחמת שנעו= תחילת5

והשפעה>עצמית ממש אינה יכולה להתלבש כי א0 דוקאבסופ5 וסופ5 בתחילת5, 
, מה שאי5 כ5 בבחינת השפעה רוחנית אינה יכולה להתלבש בחינת עצמיתבגשמיות

. וזהו ג8 כ5 ההפרש בי5 מלאכי8 לנשמות שמובאתקהאלא רק הארה חיצונית

באריכות, שהמלאכי8 9 שה8 רוחניי8 9 נמשכו רק מבחינת יחוד חיצוני, מה שאי5 כ5

נשמות שנמשכו למטה בגופי8, באי8 מבחינת יחוד פנימי דזו"נ (שהוא בחינת יחוד

גופני, וזהו עני5 חת5 וכלה).

ויוסבר בהמש' באריכותתקה

מעניי0 שבירת הכלי., פני אריה ופני שור

שלמעלה. שזהו על ידי נפילה ושבירה, שזהו

הכלל שכל דבר הגבוה יותר אינו יכול

להתלבש כי א. למטה יותר דוקא. וזהו ג. כ0

הטע. שהשפעה עצמית אינו נמש' כי א.

דוקא בגשמיות [ולכ0 בעול. הבא יהיו

הנשמות ג. ע. גופי.].

ובזה ג. יוב0 הטע. שהתורה ניתנה למטה

דוקא 3 לישראל בגופי. 3 כי המלאכי.

ביקשו את התורה, כמו שכתוב: 'תנה הוד'

על השמי.', והשיבו לה.: 'כלו. יצר הרע יש

ביניכ.'. דדוקא בגשמיות התורה, בשור

תחתו0 3 גשמי 3 שנגח את הפרה, ובתפילי0

מעור של בהמה גשמית וכו' מלובש עצמות

המוחי0 של חכמה עילאה. וממילא רק נשמות

 תורה,מתחילהשהיו למטה 3 בגופי. 3 ולמדו 

 דוקא,למטה בגשמיותכמו שהיא נמשכה 

 את התורה כמו שהיאאחר כ.,יכולי. לקבל, 

למעלה ברוחניות באופ0 נכו0. מה שאי0 כ0

שיי' זאת אצל המלאכי. כלל, והיינו לפי

שעצמות אור א"ס 3 המשכה פנימית ועצמית

3 אינה יכול להימש' כי א. דוקא בגשמיות. 

ומסתמא לא ביקשו המלאכי. את התורה כמו

שהיא נמשכה בגשמיות דווקא, אלא כמו

שהיא ברוחניות, כידוע (כמו שמצינו

שלומדי. תורה למעלה, וכמאמר רז"ל בבא

מציעא פ"ו ע"א "קא מפליגי במתיבתא

דרקיע א. שער לב0 קדמה לבהרת"; ו"לא

בשמי. היא").
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 דווקאנפשות בגופי0[והנה, על ידי בחינת כלה 9 שהוא בחינת כליו5 ותשוקה של 

לאלוקות (כלות הנפש דוקא) 9 על ידי זה נמש; אחר כ; בחינת חת5. דהיינו,

המשכה פנימית מבחינת אור א"ס, ונעשה בחינת יחוד דו"נ (שנמש; המשכה

פנימית מבחינת ז"א דאצילות) 9 ועל ידי זה נעשה למטה ג8 כ5 בחינת גילוי אור

א"ס, גילוי עצמיות, גילוי אותות ומופתי8 היפו; הטבע. ועל ידי בחינת יחוד הב',

נעשה ג8 כ5 הולדת הנשמות שנמשכו מבחינת עצמות (דהיינו, מעצמות ופנימיות

].תקומוחי5 דז"א), מה שאי5 כ5 המלאכי8 נמשכו רק מבחינת יחוד חיצוניות

[והנה, א; שנשמות הוא מבחינת יחוד פנימיתקו

(המשכה עצמיות) והמלאכי. ה. מבחינת

יחוד חיצוני 3 אעפ"כ יש ג. מעלה במלאכי.

שה. רוחניי., מה שאי0 כ0 נמשכו למטה

הנשמות בגופי. גשמיי..

והיינו, א; שנמשכו מבחינת יחוד חיצוני,

חיצוניות שבעליו9אעפ"כ אנו רואי. שבחינת 

הוא גבוה יותר מבחינת פנימיות שבתחתו0

(כמו שכתוב בספרי המקובלי., שחיצוניות

שבאור מקי; הוא למעלה מבחינת פנימיות

שבאור פנימי. וראיה לזה ממשנה ב"מ פ"ג

'אבידת אביו ואבידת רבו 3 אבידת רבו

קודמת. שאביו הביאו לחיי העול. הזה, ורבו

שלמדו תורה הביאו לחיי העול. הבא).

ולכאורה היה צרי' להיות להפ', שאביו זו

השפעה עצמית פנימית ואילו רבו היא

השפעה חיצונית בלבד. אלא הג. שהשפעת

הרב היא רק חיצונית ואילו השפעת אביו

פנימית, אעפ"כ השפעת הרב הוא למעלה

השפעהמהשפעת האב 3 לפי שהיא בחינת 

 (שלמעלה מבחינתחיצונית שבעליו9

השפעה פנימית שבתחתו0). לפי שהוא

משפיע לו תורה ועל ידי זה מביאו לחיי

העול. הבא. וכ' המלאכי. 3 א; שנמשכו

מבחינת יחוד חיצוני 3 א' הוא בחינת יחוד

חיצוני שלמעלה (דהיינו, מבחינת יחוד

חיצוני דאו"א, שלמעלה מיחוד פנימי דזו"0).

וזהו ג. כ0 מה שאמרו רז"ל 'יפה שיחת0 של

עבדי אבות, מתורת0 של בני.']. [ועל כ0 א;

שהוא לומד תורה או מקבל על עצמו מסירות

נפש באחד בשמחה ותענוג, מכל מכל זהו רק

מצד הנשמה, אבל מכל מקו. לגו; הוא צער

וכאב. על כורח' שאי0 זה יחוד פנימי, שא.

היה היה יחוד פנימי 3 דהיינו יחוד גופני 3 ג.

הגו; מקבל התענוג והשמחה, ממש כמו

הנשמה. והוא נהיה באליהו הנביא שהרי היה

אד. 3 נשמה בגו; 3 ואעפ"כ נתהפ' להיות

מלא' (וכמאמר רז"ל 'אליהו בארבע'), כדי

שיהיה התחברות זה בזה].
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עניי% התשובה הוא להמשי. רצו%>חדש מבחינת בעל>הרצו% 3 הבלתי מוגבל 3 א.ד. 
היא מועילה דווקא בהיות האד0 בעול0>הזה, ולא בעול0>הבא (עול0 הנשמות).

וראה במצוות וידוי ותשובה לכ"ק אדמו"ר הצמח>צדק בספר דר.>מצוותי.:

(ד) ואחרי שנתבאר היטב עני5 התשובה מה היא ומעלתה הנפלאה, יוב5 עוד טוב טע8 למה

שאי5 התשובה מועלת אלא בעוה"ז דוקא (קדושי5 מ"ט ב') שהמקדש את האשה ע"מ

שהוא צ"ג ונמצא רשע גמור מקודשת שמא הרהר תשובה בלבו וכמפורס8 בגמ' יש קונה

עולמו בשעה אחת (ע"ז י"ז א') משא"כ בעוה"ב שכשמת אד8 נעשה חפשי מ5 המצות

(שבת ל' א') וכמ"ש ג"כ בזהר פ' קרח דקע"ח ע"א ע"פ כי אי5 מעשה וחשבו5 ודעת וחכמה

בשאול כו' (קהלת ט' י') ולא יימא ב"נ בשעתא דאתינא לההוא עלמא כדי5 אתבע מ5 מלכא

רחמי ואיתוב קמי' אלא כי אי5 מעשה כו' אלא ישתדל בהאי עלמא כו' דהא לבתר כד

יתכניש מהאי עלמא לאתדנא בדינא תקיפא בדינא דגיהנ8 לית תמ5 עיטא וחכמה וסכלתנו

לאשתזבא מ5 דינא, ור"ל שאחר המות בעוה"ב אי5 תשובה מועלת ולא כלו8 למי שהי' רשע

אלא מצטר; לקבל הדי5 כסדר כ: הקלע וחיבוט הקבר ואח"כ גיהנ8 כמשפט הראוי עד

שיזכה לג"ע אבל בעוה"ז יוכל ע"י הרהור א' תשובה בלב כראוי לפטור עצמו מכל העונשי8

ולקנות עולמו העליו5 להתענג על ה' מרוב כל, והטע8 בכ"ז כבר נת' בארוכה במ"א ע"פ צו

את בנ"י גו' את קרבני לחמי לאשי (במדבר כ"ח ב') בתורה ושני ביאורי8 ה'תקס"ה יעו"ש

א; קיצור ושרש העני5 נביא כא5, והוא שהעוה"ז חסד יבנה אבל העול8 העליו5 הוא מבחי'

גבורה כמ"ש להודיע לבני האד8 גבורותיו וכבוד הדר מלכותו (תלי8 קמ"ה י"ב) וכמ"ש מה

רב טוב; אשר צפנת כו' (תלי8 ל"א כ') וכנרמז ג"כ באגה"ת פי"ב, והעני5 שלפי שבעוה"ב

נהני8 מזיו בגילוי בהשגת הנבראי8 וא"א להיות כ"א ע"י גבורות וצמצומי8 עד שיהי' מושג

לבעל גבול וזהו שכבוד הדר מלכותו מתגלה לבנ"א ע"י גבורותיו דייקא והוא בחי' ממכ"ע

ובל' הקבלה אור פנימי אבל בעוה"ז שהאלקות בבחי' העל8 מ"מ היא הנותנת שבבחי'

העל8 יוכל להיות מבחי' יותר גבוה הוא בחי' סוכ"ע ואור מקי: שאינו בבחי' גבורות

וצמצומי8 אלא בחסדי8: ולהעמיק בזה יותר הוא כי עוה"ב נק' עול8 ברור ראית (פסחי8 נ'

א') שהוא כבר אחר הבירור שכל דבר על מקומו בא כמשל התחלקות איברי הגו: בקומת

איש ראש ידי8 רגלי8 עד שערות וצפרני' הרי כל א' מובדל לעצמו וא"א להעשות מיד רגל
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או ראש, משא"כ עוה"ז הוא לפני הבירור עדיי5 כי כל העסק בו הוא מלאכת הבירורי8 בו'

אלפי שני דהאי עלמא שמתבררי8 הניצוצי8 שנפלו מז' מלכי5 קדמאי5 דתהו ע"י מעשה

האד8 והניצוצי8 שנפלו ה8 תכלית הטוב אלא שה8 מעורבי8 ע8 הרע שנפלו שמה והוא

כמשל הטפה שכוללת כל איברי הולד הראש והרגל והשערות וצפרני8 כא' ואז יוכל

להתהפ; להיות הרגל נעשה במעלת הראש, והטע8 הוא כי הנה הבירורי8 המה מתבררי8

ע"י מברר והמברר הוא ש8 מ"ה שהוא מברר את ש8 ב"5 והיכולת הזה בש' מ"ה דוקא לפי

שבו הוא השראת א"ס ב"ה כמ"ש הוי' בחכמה (משלי ג' י"ט) וכמש"ל פ"ב שבחי' מ"ה

דע"י הוא בחי' המקיפי8 שבו שנעתק ונבדל מסדרי ההשתלשלות משא"כ ש' ב"5 שבו שרש

ההשתלשלות כנ"ל וכ5 בכל עול8 עד רו8 המעלות ש' מ"ה הוא בחי' המקי: כו' ולהיותו

בחי' מקי: גדול אורו ורב מאד בבחי' א"ס והא"ס הוא הכל יכול כי אי5 לכחו סו: ותכלית

לברר הבירורי8 והטוב מ5 הרע וא"כ יכול לשנות ג"כ מרגל ראש וכיוצא כי קמי' כחשיכה

כאורה וג8 חש; לא יחשי; כי יהפכנו לאורה שהרע נעשה טוב וז"ס מי שאמר לשמ5 וידליק

יאמר לחומ= וידליק (תענית כ"ה א') וכ"כ ההפכי הצור אג8 מי8 כו' (תלי8 קי"ד ח')

וכמשל התינוק הנ"ל בעודו טפה בבט5 הא8 שנת5 בה ה' כח שיחלק מ5 הטפה לרמ"ח

איברי8 ושס"ה גידי8 בציור קומה ראש ורגל הנה כמו שנת5 בה כח מאתו לחלק כנ"ל כ;

יכול להפ; בכחו מרגל לראש וכעד"ז נת5 כח הצומח באר= וה8 צירופי אותיות ממאמר

תדשא האר= כו' שה8 נצבי8 ועומדי8 בה תמיד (כמ"ש בלק"א ח"ב בש8 הבעש"ט ז"ל)

לחלק מ5 הגרעי5 שנזרע בה לפרי יפה וכמו שנת5 כח לחלק כ; יכול להפ; ושמגרעי5 רע

יצמחו פירות טובי8 ומעולי8 כידוע וזהו מי שאמר והמשי; הצירופי8 בשמ5 שיהי' טבעו

להדליק הרי הוא יכול לומר כלומר להמשי; הצירופי8 בחומ= שידליק וכ"ז הוא לפי שעוה"ז

הוא קוד8 הבירור ושורה בו המברר הסוכ"ע הכל יכול כנ"ל משא"כ בעוה"ב שכבר הוברר

ה"ז כמשל התינוק לאחר שנגדל וכ5 התפוח לאחר שנגדל שלא נשאר בו רק כח מצומצ8

להוותו אבל אותו הכח שחילקו לציור קומה כבר נסתלק וא"כ שוב אינו יכול להיות מתהפ;

מרגל לראש כו' וזהו שאמרנו שעוה"ב הוא מבחי' ממכ"ע שכבר נברר ונק' עול8 ברור כי

הוא מה שכבר נתק5 ע"י ש8 מ"ה ולהיותו כבר נתק5 לכ5 יש בו מצטר; לקבל הדי5 כסדר כ:

הקלע וחיבוט הקבר ואח"כ גיהנ8 כמשפט הראוי עד שיזכה לג"ע אבל בעוה"ז יוכל ע"י

הרהור א' תשובה בלב כראוי לפטור עצמו מכל העונשי8 ולקנות עולמו העליו5 להתענג על
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ה' מרוב כל, והטע8 בכ"ז כבר נת' בארוכה במ"א ע"פ צו את בנ"י גו' את קרבני לחמי לאשי

(במדבר כ"ח ב') בתורה ושני ביאורי8 ה'תקס"ה יעו"ש א; קיצור ושרש העני5 נביא כא5,

והוא שהעוה"ז חסד יבנה אבל העול8 העליו5 הוא מבחי' גבורה כמ"ש להודיע לבני האד8

גבורותיו וכבוד הדר מלכותו (תלי8 קמ"ה י"ב) וכמ"ש מה רב טוב; אשר צפנת כו' (תלי8

ל"א כ') וכנרמז ג"כ באגה"ת פי"ב, והעני5 שלפי שבעוה"ב נהני8 מזיו בגילוי בהשגת

הנבראי8 וא"א להיות כ"א ע"י גבורות וצמצומי8 עד שיהי' מושג לבעל גבול וזהו שכבוד

הדר מלכותו מתגלה לבנ"א ע"י גבורותיו דייקא והוא בחי' ממכ"ע ובל' הקבלה אור פנימי

אבל בעוה"ז שהאלקות בבחי' העל8 מ"מ היא הנותנת שבבחי' העל8 יוכל להיות מבחי'

יותר גבוה הוא בחי' סוכ"ע ואור מקי: שאינו בבחי' גבורות וצמצומי8 אלא בחסדי8:

ולהעמיק בזה יותר הוא כי עוה"ב נק' עול8 ברור ראית (פסחי8 נ' א') שהוא כבר אחר

הבירור שכל דבר על מקומו בא כמשל התחלקות איברי הגו: בקומת איש ראש ידי8 רגלי8

עד שערות וצפרני' הרי כל א' מובדל לעצמו וא"א להעשות מיד רגל או ראש, משא"כ

עוה"ז הוא לפני הבירור עדיי5 כי כל העסק בו הוא מלאכת הבירורי8 בו' אלפי שני דהאי

עלמא שמתבררי8 הניצוצי8 שנפלו מז' מלכי5 קדמאי5 דתהו ע"י מעשה האד8 והניצוצי8

שנפלו ה8 תכלית הטוב אלא שה8 מעורבי8 ע8 הרע שנפלו שמה והוא כמשל הטפה

שכוללת כל איברי הולד הראש והרגל והשערות וצפרני8 כא' ואז יוכל להתהפ; להיות

הרגל נעשה במעלת הראש, והטע8 הוא כי הנה הבירורי8 המה מתבררי8 ע"י מברר

והמברר הוא ש8 מ"ה שהוא מברר את ש8 ב"5 והיכולת הזה בש' מ"ה דוקא לפי שבו הוא

השראת א"ס ב"ה כמ"ש הוי' בחכמה (משלי ג' י"ט) וכמש"ל פ"ב שבחי' מ"ה דע"י הוא

בחי' המקיפי8 שבו שנעתק ונבדל מסדרי ההשתלשלות משא"כ ש' ב"5 שבו שרש

ההשתלשלות כנ"ל וכ5 בכל עול8 עד רו8 המעלות ש' מ"ה הוא בחי' המקי: כו' ולהיותו

בחי' מקי: גדול אורו ורב מאד בבחי' א"ס והא"ס הוא הכל יכול כי אי5 לכחו סו: ותכלית

לברר הבירורי8 והטוב מ5 הרע וא"כ יכול לשנות ג"כ מרגל ראש וכיוצא כי קמי' כחשיכה

כאורה וג8 חש; לא יחשי; כי יהפכנו לאורה שהרע נעשה טוב וז"ס מי שאמר לשמ5 וידליק

יאמר לחומ= וידליק (תענית כ"ה א') וכ"כ ההפכי הצור אג8 מי8 כו' (תלי8 קי"ד ח')

וכמשל התינוק הנ"ל בעודו טפה בבט5 הא8 שנת5 בה ה' כח שיחלק מ5 הטפה לרמ"ח

איברי8 ושס"ה גידי8 בציור קומה ראש ורגל הנה כמו שנת5 בה כח מאתו לחלק כנ"ל כ;
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יכול להפ; בכחו מרגל לראש וכעד"ז נת5 כח הצומח באר= וה8 צירופי אותיות ממאמר

תדשא האר= כו' שה8 נצבי8 ועומדי8 בה תמיד (כמ"ש בלק"א ח"ב בש8 הבעש"ט ז"ל)

לחלק מ5 הגרעי5 שנזרע בה לפרי יפה וכמו שנת5 כח לחלק כ; יכול להפ; ושמגרעי5 רע

יצמחו פירות טובי8 ומעולי8 כידוע וזהו מי שאמר והמשי; הצירופי8 בשמ5 שיהי' טבעו

להדליק הרי הוא יכול לומר כלומר להמשי; הצירופי8 בחומ= שידליק וכ"ז הוא לפי שעוה"ז

הוא קוד8 הבירור ושורה בו המברר הסוכ"ע הכל יכול כנ"ל משא"כ בעוה"ב שכבר הוברר

ה"ז כמשל התינוק לאחר שנגדל וכ5 התפוח לאחר שנגדל שלא נשאר בו רק כח מצומצ8

להוותו אבל אותו הכח שחילקו לציור קומה כבר נסתלק וא"כ שוב אינו יכול להיות מתהפ;

מרגל לראש כו' וזהו שאמרנו שעוה"ב הוא מבחי' ממכ"ע שכבר נברר ונק' עול8 ברור כי

הוא מה שכבר נתק5 ע"י ש8 מ"ה ולהיותו כבר נתק5 לכ5 יש בו:
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ההבדל בי5 קבלת חיות הקליפה 9 מאור עליו5 בדר; מקי:; ואילו הקדושה 9 מאורה. 

מצומצ8 באופ5 פנימי. והוא על דר; עשר ספירות שבקדושה: "עשר ולא תשע, עשר

ולא י"א", מה שאי5 כ5 בלעומת זה הוא י"א סממני8 (והוא בחינת לבונה, שריחה רע).

והעני5: כי ע"י החיות שנמש; בקדושה, הנה, כתיב 'וצבא השמי8 ל; משתחוי8', שה8

בטלי8 מחמת שמשיגי8  החיות שנמש; עליה8 מקדושתו ית'. משא"כ הקליפות, ה8

מגביהי8 את עצמ8 כנשר כו' בחוצפה [בתוק: הישות, היפ; הביטול]. והיינו, לפי שהחיות

הנמש; אליה8 הוא אצל8 בסוד גלות, ולפיכ;, הג8 שנמש; אליה8 מחיות דקדושה, אינ8

בטלי8, ואדרבה, מגביהי8 את עצמ8 כנשר כו', והחיות שנמש; לה8 הוא 'נבלע' בתוכ8

[כ; שאינו מורגש בה8].

א; כיצד ה8 חיי8 וקיימי8 מקדושה, מאחר שהחיות 'נבלע' בתוכ8? והנה, זהו עני5 לבונה

שבי"א סממני הקטורת, שהוא אור המקי: עליה8 מלמעלה, ואינו נבלע בתוכ8. ולפי שהוא

אור המקי: מלמעלה מ5 הדעת שלה8, ואינ8 מרגישי8 בו, והחיות שנמש; לה8 בפנימית

נבלע כנ"ל, לפיכ;, ה8 מתגאי8 ומגביהי8 את עצמ8 בחוצפה כנ"ל. ובחינת לבונה הוא

המחבר עשר ספירות דקדושה להאיר לעשר ספירות ד'מסאבותא'" (תו"א פ' תולדות ד"ה

ראה ריח בני).

וזהו שעשו היה בכור, שהוא מבחינת "לפני מל; מל; לבני ישראל, בהר שעיר באר= אדו8

כו'". עשו היה הבכור וזה מורה שהוא מבחינה גבוהה יותר מיעקב שנולד אחריו היא משו8

ששרשו של עשו למעלה הוא במדריגה עליונה יותר משורש בחינת יעקב, כי שרשו הוא

מבחינת עול8 התוהו שבו היו האורות מרובי8 והכלי8 מועטי8 (ולכ5 היתה בו 'שבירת

הכלי8'). למרות שלמטה הוא למטה מיעקב, שהיה רשע, בשרשו הוא בא ממדריגה עליונה

יותר, מעול8  התוהו שלמעלה מתיקו5, שורש נשמת יעקב. וזהו שעשו היה הבכור ונולד

לפני יעקב, שזה מורה על מעלת שרשו שהוא בדרגה נעלית יותר משרשו של יעקב.
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וזהו סוד הכתוב 'לפני מלו; מל; לבני ישראל', ופירושו על פי חסידות הוא, ששורש בחינת

עשו (ואומות העול8 בכלל) הוא 'לפני', היינו למעלה במדריגה, מבחינת שורש בני ישראל.

דשורש נפשות ישראל הוא מעול8 התיקו5, ש8 האורות מועטי8 והכלי8 מרובי8 ואי5 לאור

זה תוק: כמו בעול8 התוהו, א; מעלת האור הוא שביכלתו להתלבש ולהיות נקלט באופ5

.תקזפנימי בכלי8

והנה עשו היה מקור הז' מלכי8 שמלכו באר= אדו8:  "וימת וימלו;, וימת וימלו; כו'". וזהו

 על הולד (שקדמה לו, א; העיקר הוא הולדהמקפתשהיה בכור, שהוא בחינת שליא 

. כ; עול8 התוהומקי=שנולד ובצאתו זורקי8 את השליא) 9 שאינו מקבל אלא רק מבחינת 

הוא כעי5 על דר; השליא 9 שהוא אור נעלה ומקי: ולמעלה מהתלבשות פנימית 9 ומקיפה

את הולד וביציאתו קודמת לולד. א; סו: סו: הוא כעי5 פסולת בלבד לגבי הולד, שזורקי5

. ולפיכ;, עליה8 נאמר: "ר8 על כל גוי8 הוי"ה". ולמה דוקא אצל הגוי8 הוא 'ר8'תקחאותה

כו'? שאי5 זה מפני שפלות 9 מדריגת8 למטה בלבד 9 במה שאינ8 יכולי8 לקבל בעצמ8

יש להבהיר: כל זה במעלת שרש נפשותתקז

אומות העול. על נפשות בני ישראל הוא

בנוגע להשורש הגלוי שלה., היינו המקור

שלה. כפי שנמשכו למטה להיות בבחינת

מציאות נשמה בעלת בעלית ישות עצמית.

א', בשרש שרש. של הנשמות, הנה, נשמות

ישראל מושרשות בעצמותו יתבר' ממש

(ראה לקו"ת ויקרא ד, ג), ואילו שרש0 של

נפשות האומות הוא בדרגה אלקית נמוכה

יותר. וכמו עד"מ מאב וא., אשר השורש

ומקור העיקרי של הב0 הוא מטפת האב

(הנמשכת ממוחו), מ"מ, השורש הגלוי של

הב0, הוא מבט0 הא., שמש. הוולד יוצא

לאויר העול., ונעשה למציאות נפרדת בפני

עצמו. ויותר נראה אשר הב0 נמש' מהא.

מאשר מהאב, שהרי מש. נולד, א; שבאמת

שרש שרשו הוא מטפת האב. כ' הוא בנשמות

ישראל, א; שבגלוי נראה אשר שרש0 הוא

מעול. התיקו0 (ובפרטיות יותר 3 מלכות

דאצילות), מכל מקו., אליבא דאמת, שרש0

האמיתי הוא מחכמתו יתבר' המיוחדת

לגמרי ע. מהותו ועצמותו יתבר' (ראה תניא

פ"ב).

וכמו כ0 בעשו, האור העליו0 של תוהותקח

אינו מתלבש בו בצורה פנימית ובהתגלות,

אלא בבחינת מקי; עליו מלמעלה,  ולכ0, הוא

בבחינת פסולת לבד לגבי יעקב, שבו האור

דתיקו0 אכ0 מתגלה ומורגש.
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מפני חומריות נפש הבהמית כו', אלא ג8 מפני שורש שרש8, דהיינו, מפני שג8 בשורש

שרש8 בראשית ההשתלשלות ה8 באי8 מבחינת המקיפי8 שאינ8 יכולי8 להתלבש בכלי

כלל כנ"ל . . ולכ;, 'ר8 על כל גוי8' דוקא, שהגוי8 מצד שרש8 למעלה, ג8 למטה הוא

[יתבר;] ר8 עליה8, בחינת אלקות בבחינת מקי: [9מובדל ומרומ8 ו(ממילא) בהעל8

מה8], ולא בבחינת גילוי אור [באופ5 פנימי]" (מאמרי אדה"ז ש8 נוסחא שניה).

אבל בחינת יעקב הוא היפ; זה ממש, דהנה, יעקב הוא יו"ד עקב, פירוש, יו"ד הוא עני5

הצמצו8 כידוע [9כצורת אות יו"ד שהיא נקודה קטנה ומצומצמת], ו'עקב'  הוא בחינת הכלי

לסבול האור ולהגבילו בתוכו דוקא, והיינו, שעל ידי היו"ד  שהוא הצמצו8  בא האור מ5

.תקי (מאה"ז ש8 נוסחא שניה)תקטההעל8 לידי גילוי בבחינת כלי דוקא

דהיינו, שנמש' אלקותו ית' ביעקבתקט

בבחינת פנימיות. וזהו עני0 'אלקינו',

'אלקי'', שהוא אלקה של'  שהאלקות נמש'

ב' בבחינת פנימיות עד שנעשה 'כח'

וחיות'' ממש בהתגלות.

הג. שיו"ד היא הארה מצומצמת [ואי0 בה את

עוצ. הגילוי כמו האור המקי; דתוהו] 3 הלא

מצער היא ויכולה ליכנס בפנימיות, ואי0

הכלי יכולה לקבל אלא על ידי צמצו., כמו

יו"ד כו', כדי שמזה יהיה לו רשפי אש

והתלהבות בתפלה וכיוצא בה, שמפני שהיא

הארה מועטת, יש כח בלב להיות מכילה.

והלא עיקר העבודה בכלל הוא ג. כ0 להביאתקי

האור בכלי, והוא מצות אהבה והדביקות,

כמ"ש 'ואהבת את ה'' כו', והרי ידוע שהוא

עני0 גילוי אלקות במוח ולב על ידי רשפי אש

האהבה בנפש האלקית בתוכה דוקא, כמאמר:

'ה' אלקינו', אלקינו דווקא . . והג. שאי0 ערו'

כלל בי0 בחינת אלקות כמו שהוא באמת

שהוא בבחינת אי0 סו;, ובי0 כמו שנתלבש

בכלי השגת הנפש האלקית הנבראת יש מאי0

כו', ע. כל זה, על ידי צמצו., הרי האור אלקי

נתלבש ונתפשט בנפש האלקית ממש . . והוא

בחינת י' עקב  על ידי צמצו. בחינת היו"ד,

נתלבש ונתפשט האור אלקי בבחינת גילוי

אור ממש בכללות נשמות ישראל . . . וא. כ0,

הרי זה בחינת התלבשות האור בכלי, יהיה

אי' שיהיה, ג. שהוא על ידי צמצו. היו"ד

בבחינת ההארה המועטת מאוד, מכל מקו.,

נכנס האור בבחינת אור פנימי כו'

[ובהתגלות]" (מאה"ז ש. נוסחא שניה).

והמשכת אלקות מלמעלה ג. כ0 על ידי

התלבשות כלי.  'אשר קדשנו במצותיו',

'רמ"ח אברי0 דמלכא'.
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מה שאי5 כ5 עובדי כוכבי8 ומזלות, לפי שהוא [יתבר;] 'ר8 ונשא עליה8'. דהיינו, בחינת

ה'מקי=' בלבד, אינו נכנס תו. פנימיות0 להיות בטל אליו, רק הוא 'יש' ונפרד בפני
.תקיאשאי5 לו שייכות כלל [ע8 הקב"ה], הג8 ד'קרו ליה אלקא דאלקיא'עצמו, 

"משא"כ אומות העול., שאצל.תקיא

[אלקותו יתבר'] ר. ונישא עליה. בבחינת

'מקי;', כנ"ל, הרי לא נכנ. בה. האור כלל

בבחינת הגילוי, אלא ה. 'יש' ודבר בפני

עצמ., כאילו איו לה. שו. שייכות קירוב

ודיבוק לאלקי. חיי., הג. ד'קרו ליה אלהא

דאלהייא' כו'.

ונמצא, בחינת יעקב הוא היפ' בחינת עשו 

רק בדבר הזה  דהיינו, שבחינת עשו הוא

מבחינת ה'מקי;', שאיננו מתלבש בכלי כלל,

ובחינת יעקב הוא אשר האור יומש' ויתלבש

בכלי דוקא, וה0 ב' מדריגות ההשתלשלות

הנ"ל.
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[וכמו כ5 יוב5 למעלה יותר: שידוע שכתר עליו5 דאצילות הוא מקור רק לאצילות בלבדו. 

(שרגלי ארי; מסתיימי5 בסו: עול8 האצילות). ומה שממלכות דאצילות נעשה כתר

לבי"ע הוא על ידי רצו5 דא"ק 9 שהוא כולל כל הכתרי8 דבי"ע ג8 כ5. 

שרגלי א"ק מסתיימי5 בסו: עול8 העשיה, ונמצא שהוא בחינת האי5 של כלוכידוע 

הכתרי8 של ארבעת העולמות אבי"ע. והשפע נמש; ממנו על ידי דילוג יותר,

מכל מקו8 יש ג8 כ5 קצת קירוב>הער; (לפי שבא"ק יש ג8 כ5 בהעל8 בחינת עשר ספירות,

אלא רק שה8 בבחינת הכח לעשר>הספירות בלבד). ומבחינת חכמה שבו נעשה מקור

דייקא לכתר עליו5 שבאצילות, ואילו מבינה שבו דייקא נעשה מקור לכתר דבריאה וכו'.

ונמצא שמה שגבוה בבחינת היש הוא גבוה ג8 כ5 בבחינת האי5 יותר.

כ5 יוב5 למעלה יותר: הנה ידוע ששורש בחינת א"ק הוא מבחינת הקו וחוט מא"ס,וכמו 

הנמש; מבחינת הרשימו (והוא בחינת האי5 דא"ק, עד שא"ק לגביו נקרא בש8

"אד8 דבריאה" 9 שמורה ג8 כ5 על בחינת מאי5 ליש). מכל מקו8 נמש; משורשו בבחינת

הקו וחוט בבחינת קירוב קצת ג8 כ5 (כמבואר בע= חיי8 שכל הדבוק בראשית הקו נקרא

בש8 מעלה דייקא, והדבוק בסופו נקרא בש8 מטה. ונמצא שג8 ש8 יש בחינת הסדר

דמעלה ומטה).

 כנ"ל].בש0 "ברא" 3 בקירוב הער.על כל בחינות אלו הנ"ל, יתכ5 לומר ולכ% 
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נספח עידכוני. בספר "יסודות ושורשי. בשער היחוד והאמונה" ! להרה"ח

הרה"ג הרב נחו. ישראל וילהל.:

עדכו% ראשו% 3 בספר "יסודות ושרשי0 בשער היחוד והאמונה" מצות האמנת אלקות
כותרת "הוא היודע":

זה לשו5 הצ"צ בתחילת פרק ד' בהאמנת אלקות: "א; לפ"ז צרי; להבי5 בעני5 התוארי8

שבאו בו ית' בתורה וכינו לו חז"ל ג"כ כגו5 חכ8 וחסיד כו'" הנה נראה שהצ"צ מצטט ממה

שכתוב בשער היחוד והאמונה פ"ט וז"ל: "ומה שהקב"ה נקרא חכ8 בכתוב וג8 חז"ל כינו

לו מדרגת ומעלת החכמה" אלא שאדמו"ר הזק5 חילק בי5 מה שנקרא בתורה שזהו חכ8,

למה שכינו חז"ל שזהו מדרגת ומעלת החכמה, ואילו הצ"צ ג8 על מה שכינו חז"ל כמו מה

שכתוב בתורה כותב חכ8, ולא כמו שכתב אדמו"ר הזק5 "מדרגת ומעלת החכמה".

והנה באג"ק חכ"ה עמ' קע"ד כותב הרבי וז"ל: "בשער היחוד והאמונה פ"ט, מהי כוונת

ההוספה "וג8 חז"ל כינו וכו'"  י"ל כי בנוגע אל הכתוב מבואר עפמשנ"ת ברמב"8 הל'

יסוה"ת פ"א ה"ט", כי ש8 כותב הרמב"8 שמה שכתוב בתורה: "הכל במראה הנבואה

ובמחזה ואמתת הדבר אי5 דעתו של אד8 מבי5 ולא יכולה להשיגו ולחקרו".

וש8 בה"י כותב הרמב"8 וז"ל: "מהו זה שביקש משה רבינו להשיג כשאמר הראני נא את

כבוד; ביקש לידע אמיתת המצאו של הקדוש ב"ה עד שיהיה ידוע בלבו כמו ידיעת אחד מ5

האנשי8 שראה פניו ונחקקה צורתו בלבו שנמצא אותו האיש נפרד בדעתו משאר האנשי8

כ; ביקש משה רבינו להיות מציאות הקב"ה נפרדת בלבו משאר הנמצאי8 עד שידע אמתת

המצאו כאשר היא והשיבו ברו; הוא שאי5 כח בדעת האד8 החי שהוא מחובר מגו: ונפש

להשיג אמיתת דבר זה על בוריו" ומדייק הרבי מלשו5 אדמוה"ז בשער היחוה"א פ"ז (הערה

לספר "שיעורי8 בספר התניא") שלא על בוריו אפשר להשיג ולצייר אלא שזה קשה מאד,

היינו שזה עני5 ידיעת השלילה.
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והנה הראב"ד חולק ש8 על הרמב"8 ודעתו שמשה רבינו לא בקש להשיג יותר שהרי ראה

מה שלא ראה נביא מעול8, ומבאר הרבי (לקו"ש חל"ד עמ' 571) שזהו לשיטת8 בעני5

התשובה לשאלת ידיעה ובחירה (סו: פ"ה בהל' תשובה) שהרמב"8 כותב ש8 "אבל צרי;

אתה לידע ולהבי5 בדבר זה" כוונתו לידיעת השלילה, אבל הראב"ד שכותב ש8 שהחזירו

לאמונה כי חולק על העני5 של ידיעת השלילה.

כי עני5 ידיעת השלילה הוא ההבדל בי5 בחי' נביא לבחי' חכ8 כי חכ8 עדי: מנביא שמשיג

למעלה מנבואה אלא שזה לא על בוריו, משא"כ במראה הנבואה ובמחזה, וזהו מה שמשה

בקש להשיג למעלה מנבואה כמו שכותב הרמב"8, אבל הראב"ד חולק שאי5 השגה למעלה

מנבואה רק אמונה.

וכ5 המהר"ל חולק על עני5 ידיעת השלילה וכמו שכותב "שאי5 אנו יודעי8 על הוויתו

ומהותו", וכ5 מביא מר' חסדאי קרשקש מס' אור ה' שחולק על עני5 תוארי השלילה, וכותב

תלמידו התוי"ט שנסמ; בזה בחכמת הקבלה והוא מעני5 הספירות שה8 אצילות ולא

מהותו ועצמותו וכל' המהר"ל: "ועל מה יפול ש8 אצילות, א8 אי5 כא5 א: תואר אליו, כי

א8 בשלילה".

ולפי זה אפשר לפרש מה שכותב הרבי באגה"ק הנ"ל מדוע הוסי: אדמו"ר הזק5 "וג8 חז"ל

כינו לו" כי מה שנקרא חכ8 בכתוב יכול להתפרש כמו שיטת הראב"ד והמהר"ל שזהו

בבחי' נביא, לכ5 הוסי: וג8 חז"ל (בחי' חכ8) כינו מדרגת ומעלת החכמה שזהו בחי' ידיעת

השלילה כדעת הרמב"8.

והנה אדמו"ר הזק5 ג8 סובר כהמהר"ל שמהותו ועצמותו למעלה מבחי' ידיעת השלילה

וכמו שכותב ש8 בפ"ח אחרי שמביא דעת הרמב"8 בעני5 ידיעת השלילה שאי5 בכח האד8

להשיג על בוריו כותב אדמו"ר הזק5 "אבל באמת הקב"ה הוא ר8 ונשא ... למעלה מעלה

מער; .. המעלות שיוכלו הנבראי8 להשיג ולצייר בשכל8" ולפי ביאור הרבי בהערתו ש8

בפ"ז יהיה כוונתו של אדמו"ר הזק5 שהוא למעלה מעני5 השלילה, היינו למעלה ממדרגת
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מעלת החכמה.

אבל כא5 מוסי: אדמו"ר הזק5 "מדרגת מעלת החכמה" כדעת הרמב"8 וזה לא כהמהר"ל כי

מה שמוכיח המהר"ל מעני5 האצילות נגד עני5 השלילה על זה משיב אדמו"ר הזק5 שידוע

למשכילי8 ההבדל בי5 אצילות לבריאה, כי עני5 הנבואה הוא לא באצילות עצמו, אלא

באצילות המתלבשת בבריאה, וכמבואר באגרת הקודש פרק י"ט ההבדל בי5 חכ8 לנביא כי

נבואה הוא בגדר בריאה שהוא האצילות כמו שבא להחיות בבי"ע.

ומשה ביקש לראות עצ8 האצילות שזהו יחוד הספירות במהותו ועצמותו, והשיבו ברו;

הוא שאי5 להשיג את הספירות עצמ5 כי ה8 בבחי' ופני לא יראו וכמו הא"ס שלית מחשבה

תפיסא ביה כמ"ש באגה"ק פ"כ בתחילת ד"ה איהו וחיוהי.

ולפי זה יוב5 בהאמנת אלקות פ"ד מה ששינה הצ"צ מלשו5 אדמו"ר הזק5 ולא כתב "מדרגת

מעלת החכמה" כי ש8 מבאר הצ"צ את דעת המהר"ל, ולפי דעת המהר"ל אי5 את המושג

של "מדרגת מעלת החכמה" שזהו בחי' ידיעת השלילה, ולכ5 השמיט הצ"צ את התיבות

"מדרגת מעלת החכמה" וכתב ג8 במה שכינו חז"ל "כגו5 חכ8 וחסיד" שזהו תוארי8

חיוביי8. 

והנה מדרגת ומעלת החכמה הוא מדרגות ומעלות החכמה, מפני שזהו  חכמה בבחי' ידיעת

השלילה לכ5 יש בזה ריבוי מדרגות ומעלות וכמ"ש בלקו"ת פרשת פקודי שבדר; שלילה

שיי; ידיעות עצומות אי5 ק= ממש גבוה מעל גבוה וכמ"ש הרמב"8 במורה נבוכי8 ח"א

פרקי8 נ"ז, נ"ח, נ"ט, עד פרק ס' כשכל פרק הוא מוסי: עומק בבחי' ידיעת השלילה.

וכ5 כתוב בלקו"ת פרשת בהר וז"ל: "נמצא יש מדריגות הרבה מאד בחי' חכמה זה למעלה

מזה וזהו קדושי8 לשו5 רבי8. והתהוות5 נק' בורא קדושי8 שה8 בריאה יש מאי5 כי לגבי

עצמות המאציל נקראי8 בש8 בריאה ממש שהרי הוא ית' הוא למעלה מעלה אי5 ק= מכל

בחי' ומדרגות היותר עליונות שבבחינת חכמה כמ"ש בסש"ב ח"ב פ"ט".
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ונראה שזה מה שכתוב בפ"ט בהג"ה ש8 וז"ל: "אינו בבחי' וגדר דעת ומדע כלל ח"ו אלא

למעלה מעלה עילוי רב עד אי5 ק= אפי' מבחי' וגדר חכמה" נראה כוונתו שכתב "אפילו"

כלומר אפילו ממדרגות הגבוהות בחכמה שבבחי' ידיעות השלילה שזהו בחי' גדר חכמה

כמבואר במאמר באתי לגני שגדר השגה הוא השגה בבחי' השלילה.
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עדכו% שני 3 בספר "יסודות ושורשי0 בשער היחוד והאמונה" מצות האמנת אלקות
בקטע כותרת "רצו%" צרי. לעדכ% לשיטת הרמב"0 בעני% שינוי רצו% למעלה:

לפי מה שנתבאר בהדר5 על הרמב"8 תשמ"ו הערה 41 שהרמב"8 מדבר לפני הצמצו8

שש8 הוא למעלה מגדרי הנברא, וזהו מה שכותב הרמב"8 בעני5 ידיעה שהוא מחמת עצמו

ולא מחמת הנבראי8, ולכ5 אינו בגדרי השכל שבנבראי8, הנה על דר; זה צרי; לפרש בעני5

הרצו5 שאינו מחמת הנבראי8 וממילא אינו בגדרי הרצו5 שבנבראי8.

כי הנה במסכת אבות פ"ה מ"ו בתחילה מביא התוי"ט את דעת הרמב"8 בפירושו על

המשנה שמבאר את דברי חז"ל שדעת8 שאי5 שינוי רצו5 למעלה, אבל בהמש; מביא

התוי"ט את דעת הרמב"8 עצמו במורה נבוכי8 ח"ב פכ"ט שאינו סובר ש8 כדברי החכמי8.

הנה צרי; להבהיר שאי5 כוונת התוי"ט שהרמב"8 חולק במו"נ על דברי חז"ל לפי פירושו

בכוונת8 שאי5 שינוי רצו5 למעלה, כי במו"נ משמע להיפ; כי ש8 חולק על מה שמשמע

מדברי חז"ל שהניסי8 ה8 חלק מהטבע, היינו שהטבע עצמו נית5 לשינויי8, וזה מדרכי

הטבע שכ; ברא הקב"ה מראש את הטבע.

והרמב"8 סובר שהטבע לא נית5 לשינויי8 כלל, ולכ5 ראינו כשקרה נס לא השתנה הטבע

להיות כפי הנס אלא שחזר לטבעו הקוד8, כי סובר הרמב"8 שהנס הוא שינוי הטבע

וחידוש על מעשה בראשית. 

משא"כ בעני5 שינוי רצו5 למעלה כותב ש8 על דברי חז"ל וז"ל: "וזהו א8 כמו שתראהו הוא

מורה על מעלת האומר, והיות קשה בעיניו מאד יתחדש רצו5 אחר אחר שהונח כ;" וכ5

מבאר ש8 בפירוש "ש8 טוב" על מו"נ וז"ל: "והנה שבח הרב זה הדעת למה שלא יהיה

שו8 שינוי בטבע מעשה בראשית בעבור שלא יתחדש רצו5" הרי שהרמב"8 משבח אות8

בסברה זו, וכותב שזה מראה על גדולת8 ומעלת8 של חז"ל שאמרו מאמר זה, ולפי זה יוב5

מה שמפרש הרמב"8 בפירושו על המשנה את סברת חז"ל שרצו למנוע שינוי רצו5, ונוח לו

444



מושגי  יסוד  בתורת  החסידות

לפרש כ; את המשנה אע"פ שזה לפי דעת8 שהנסי8 הושמו בטבע. (וראה כוזרי מאמר

חמישי ס' י"ח פ"י בפירוש או"נ).

ומה שכתב התוי"ט שהרמב"8 כתב סברה זו שאי5 שינוי רצו5 הוא רק לדעת חז"ל ולא כ5

דעת עצמו, כוונתו שאינו לפי דעת עצמו בעני5 הידיעה, והוא במו"נ ח"ג פ"כ, וש8 לא

מדבר על רצו5 אלא על ידיעה ומארי; ש8 אי; שאי5 שינוי ידיעה מאחר שהידיעה היא

עצמותו וא8 היה משתנה היה שינוי בעצמותו ח"ו, וכ5 טוע5 המהר"ל ג8 בעני5 הרצו5 שא8

הוא עצמותו ויהיה שינוי רצו5 יהיה שינוי בעצמותו ח"ו ולכ5 סובר המהר"ל שאי5 הרצו5

עצמותו.

אלא שהתוי"ט מוכיח מש8 שלפי מה שהרמב"8 כותב בעני5 כי לא מחשבותכ8 מחשבותי

בעני5 ידיעתו ית', כ5 אי5 להשוות את רצונו ית' להרצו5 שבנמצאי8, ונמצא שאי5 מוכרח

שאע"פ שיהי' שינוי רצו5 יהי' שינוי בעצמותו.

ומדויק לשו5 הרבי בלקו"ש ח"ו בשלח הע' 92 כשמצטט ש8 את התוי"ט וכותב "שאינ8

לפי דעת עצמו" כי מ"ש הרמב"8 שאי5 שינוי רצו5 הוא לפי סברת חז"ל שאי5 שינוי

במציאות מטבע לנס, כי הנס הוש8 מראש בטבע, ולכ5 אפילו שהרצו5 למעלה יהיה בגדרי

הרצו5 שהוא מסובב מהדבר אי5 שינוי רצו5, כי אי5 שינוי בהדבר עצמו מטבע לנס.

משא"כ לפי דעת הרמב"8 בעני5 ידיעה ובחירה שאי5 ידיעתו ית' מוגדר בגדרי השכל, וכמו

שמבאר הרבי בהדר5 הנ"ל תשמ"ו שלכ5 לא מתר= הרמב"8 כהר"מ אלמושנינו לפי סברתו

שהידיעה היא מסובבת מהדבר, כי דעת הרמב"8 שידיעתו ית' אינו בגדרי השכל שהרי הוא

מצד עצמו, ולפי זה סובר התוי"ט שצרי; לבאר כ; ג8 בעני5 הרצו5 למעלה שאינו מוגדר

בגדר רצו5 הנבראי8 שהוא מסובב מהדבר, כי הוא מחמת עצמו, ולכ5 כדי שלא יהיה שינוי

בעצמותו א"צ לסלק עני5 שינוי רצו5 אפילו שיהיה שינוי מצד הדבר עצמו.

אבל התוי"ט עצמו כותב שעדיי5 הוא דוחק אי; מפרש הרמב"8 את דברי חז"ל שאי5 שינוי
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רצו5, וכל' התוי"ט "ודי לנו שהמלטנוהו מהרמב"8 בזה בדעת עצמו אע"פ שלא נוכל

להצילו מדעתו בדעת החכמי8" כי לדעת התוי"ט אפילו א8 נאמר שחז"ל דברו בגדר רצו5

שמסובב מהדבר אי5 צרי; לסילוק שינוי רצו5, ואי5 צרי; לומר שאי5 שינוי בהדבר, כי יתכ5

שה8 סוברי8 כדעת הר"מ אלמושנינו בתשובתו על שאלת ידיעה ובחירה אע"פ שהידיעה

היא מסובבת מהדבר.

אבל דעת התוי"ט עצמו נוטה לפי דעת הרמב"8 שהרצו5 והידיעה ה8 מצד עצמו, וזהו לפי

מ"ש במו"נ ח"ג פ"כ בעני5 כי לא מחשבותי מחשבותכ8, ואע"פ שהרצו5 הוא עצמותו ויש

שינוי רצו5 אי5 שינוי בעצמותו שזהו עני5 תוארי השלילה שאי5 הרצו5 מושג וכמו שמבואר

בהאמנת אלקות פ"ט.

והנה לפי מה שהרבי מבאר בהדר5 הנ"ל שהר"מ אלמושנינו מדבר בבחי' דעת תחתו5 לאחר

הצמצו8, והרמב"8 מדבר בבחי' דעת עליו5 שלפני הצמצו8, והנה לפני צמצו8 האור

הפשוט והתלבשות בכלי8 אכ5 ש8 אי5 שינוי רצו5, וכמבואר באריכות באוה"ת מארז"ל9

עניני8 מעמוד ש"ז והלאה, כי שינוי הרצו5 הוא בהארת עצ8 הרצו5 רק אחר התלבשותו

בבחי' כלי8 ע"י הצמצו8, והנה מצד דעת עליו5 שלפני הצמצו8 שמש8 הוא הבריאה יש

מאי5 אי5 שינוי רצו5 ג8 מצד הדבר שאי5 שינוי מטבע לנס כי הטבע עצמו הוא נס, והטבע

גופא הוא מצד דעת תחתו5 שכל מציאות הנס הוש8 בטבע.

והנה הצ"צ בהאמנת אלקות פ"ט מבאר בתחילה את דעת התוי"ט עצמו כמו שהוא נוטה

לדעת הרמב"8 ובבחי' ידיעת השלילה, והנה לפי מה שמבאר הצ"צ בעני5 המשל של כח

המגביל אפשר שהוא כמו שבחי' דעת תחתו5 מושרש לפני הצמצו8 שזהו שרש אור הקו

ומבואר בהמש; סה"מ תרס"ו עמוד קצ"ד, ובתרנ"ב עמוד פ"ב שש8 הוא בבחי' כח

המגביל.

ובהמש; מבאר ש8 הצ"צ לפי מה שמוסי: אדמו"ר הזק5 בשער היחוד והאמונה פרק ח' על

דעת הרמב"8 שזהו לפי המהר"ל שהוא חולק על המושג של השלילה, ולכ5 סובר שרק מפני
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שאי5 הרצו5 עצמותו שיי; שיהיה שינוי רצו5 ולא יהיה שינוי בעצמותו.

והנה כמו שמוסי: אדמו"ר הזק5 על הרמב"8 שיש מציאות מדות למעלה, כ; מוסי: ברצו5

שג8 מציאות רצו5 כמו שהוא בגדרי הרצו5 שמסובב מהדבר ומשתנה וכמו בתשובת8 של

רשעי8, עכ"ז הוא מיוחד בתכלית ע8 מהותו ועצמותו ית' אלא שזהו ע"י צמצו8

והתלבשות האור הפשוט בכלי הרצו5, ולפי זה מדבר אדמו"ר הזק5 בבחי' דעת תחתו5 שה8

הספי' שלאחר הצמצו8, אבל לא למעלה מהאצילות.

נכתב ונדפס לזכות מיכאל ב5 גלינה>חנה ולהצלחתו בגשמיות וברוחניות

בריאות הגו: והנפש איתנה והסרת כל המניעות
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