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 הקונטרס את', ולומדי התורה שוחרי לקהל להגיש מתכבדים הננו ,חג השבועות קראתל

 ,השנה ומועדי השבוע פרשיותד חסידות מאמרי על וביאור פירוש והוא, ''''פרשהפרשהפרשהפרשה    חסידישעחסידישעחסידישעחסידישע    דידידידי''''
 חסידישע'ה בלימוד להקל ומטרתו. לרבינו הזקן" תורה לקוטי"ו "אור תורה" מספרי מלוקטים

  . שבוע בכל' פרשה

 הדרוש מאותו' הנחות' עוד על וכן זה דרוש על המיוסדים המאמרים על מבוסס רהביאו
). 'וכו התורה אור, האמצעי ר"אדמו מאמרי, ייםחרת תו, הזקן ר"אדמו מאמרי מספר: כגון(

 באריכות הענין מבואר שם אשר ח"בדא אחרים מקומות על מיוסדים המושגים ביאורי גם
 ).'אחר במקום ועשירים אחד במקום עניים תורה דברי'ש כידוע( תרוי וביאור

 רותהע בתור נדפסו צ"הצ ר"אדמו ק"כ הגהות, והמעיין הלומד על להקל בכדי
   .המאמר בגוף במקומם ולא הגליון בשולי) כגון דא באותיות(

לקבלו נא לשלוח , ניתן לקבל הקונטרסים מדי שבוע בשבוע באימייל, לבקשת רביםלבקשת רביםלבקשת רביםלבקשת רבים
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  ]א, עב – ד, ע[ 'זכור את יום השבת לקדשו הבה "ד, יתרו' פ א"תו.  ה"ב

  

 ,)ז, שמות כ(" את יום השבת לקדשו 1זכור"
ה( וכתיב ם   ,"שמור את יום השבת לקדשו" )יב, דברי

 'שמור'ו 'זכור' :)א, ה כז"ר. ח, מכילתא שמות כ( ל"רזמרו וא
 ,הפה יכול לדברמה שאין  ,נאמרו חדבור איבד

   .ואין האוזן יכולה לשמוע
 –עשרת הדברות נכתבו בשני מקומות שונים בתורה 

. 'ופעם שניה בדברים פרק ה' פעם אחת בשמות פרק כ
לגבי המצות לזכור תמיד (בעשרת הדברות בפעם הראשונה 

ואילו בפעם ', זכור את יום השבת'נאמר ) את יום השבת
ולכאורה יש להבין איזו ', שמור את יום השבת'השניה נאמר 

ועל כך '? שמור'או ' זכור' –ה לעם ישראל "תיבה אמר הקב
] 'של ה[בדיבור אחד ' שמור'ו' זכור': ")ה"בר(ל "אמרו רז

ואין האוזן , יכולה לדבר] של האדם[מה שאין הפה , נאמרו
        . . . . "יכולה לשמוע

 ,כי מאחר שאין האוזן יכולה לשמוע :וצריך להבין
  ? כזאת 'למה השמיענו ה

י את עשרת "לכאורה הכוונה כאן היתה להשמיע לבנ –
ה אמר משהו שאין ביכולתנו "מדוע הקב, ואם כן, הדברות

            .זהו לכאורה היפך כל הענין כאן, לשמוע אותו

  ?זו נהולאיזה תועלת היה בחי

                                                

 
 בשינויים. האמצעי ר"אדמו ק"כ הנחת קמד' ע ט"תקס ז"מאה גם ראה) 1

 ותהגה. 303' ע יתרו' פ א"תנש ש"סה ראה. א, יט לעמבערג אור בתורה
  .תתקצד'ב' ע ח בכרך הערה עוד. תשטז'ב' ע ז כרך שמות ת"באוה

שנוכל לשמוע עשרת , ואם לא היתה הכוונה בשבילנו    
היתה איזו תועלת צריכים לומר שבאמירה זו , הנה, הדברות

ויש להבין מהי התועלת בבחינה זו , וכוונה באיזה ענין אחר
            .)2בדיבור אחד' שמור'ו' זכור'אמירת (

  

   :אך הענין הוא
            :לבאר כל זה בהקדים עוד ענין אחר –

ְוֹלא " ]במתן תורה[ )יד- יג, דברים כט( כתיב ,כי הנה
ת [ ַהֹּזאת ִאְּתֶכם ְלַבְּדֶכם ָאֹנִכי ֹּכֵרת ֶאת ַהְּבִרית ֶא ְו

ּזֹאת ה ַה ּיֹום [ ִּכי ֶאת ֲאֶׁשר ֶיְׁשנֹו ֹּפה .]ָהָאָל נּו עֵֹמד ַה ָּמ ִע

י  ֵנ ְפ ּיֹום[ְוֵאת ֲאֶׁשר ֵאיֶנּנּו ֹּפה  ]ינּוקֵ ֱאלֹ 'הִל נּו ַה ָּמ  ,"]ִע
שכל הנשמות שהיו עתידים להתלבש בגוף עד 

כמו נשמות חדשות אשר יהיו בזמן [" סוף כל הדורות

וגם הנשמות אשר כעת בזמן הגלות , בואמשיח לעתיד ל
כולם היו במעמד הר  ,])ז"הנחות תקע(" שירדו לגופים

הגם שלא נתלבשו בגופות  ,סיני לקבל את התורה
  . 3עד לאחר זמן

  

                                                

 
 טעם לאיזה, הטבע מן למעלה שמעו ואם: (קמד' ע ט"תקס מ"סה ראה) 2

  !).דברות בשתי להם שיאמר היה טוב יותר? דווקא אחד בדיבור להם נאמר

  .להיות העתידים דורות עם ואף): ן"ברמב ז"ועד( שם י"רש ראה) 3
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 פרשה                            ~ חג השבועות~                          חסידישע  

נין לנשמה בלא גוף לקבל את מה ע :ולהבין זה
  ? התורה
הלא כל ענין התורה והמצוות שייך רק בהיות הנשמה  –

א תוכל ובודאי נשמה בלא גוף ל" ,4מלובשת בתוך הגוף
קבלת התורה שקבלו  ,וא״כ .לקיים מעשה המצוה בגשמיות

" קבלו על העתיד דוקא ,אותן הנשמות בלא גופים עדיין
            .)ט"תקס(

ומה תועיל קבלתה בעוד שלא נתלבשה בגוף 
 ,את התורה לאחר זמן כשתתלבש בגוף לקיים
ראה (' אין אדם מקנה דבר שלא בא ברשותו'והלא 

ושמא יהיה הגוף מונע  ,)5ה משום"י ד"א ורש, בבא קמא ע
  ! ומעכב

אין אדם מקנה דבר שלא בא 'ישנו כלל אשר , והנה
אינו יכול  ,דהואיל ואינו ברשות הבעלים"', ברשותו
היות שהתורה  –וכך הוא בנוגע לעניננו , )י שם"רש(" להקנותו

לא באה עדיין ברשותו של האדם עד התלבשות נשמתו בתוך 
כי רק אז נעשה שייך לקיום התורה והמצות בפועל , גופו

כיצד נתינת התורה אל הנשמה בעוד שלא , אם כן, ממש
נתלבשה בגוף מועילה לקיים את התורה לאחר זמן 

את ' להקנות'הרי אין ביכולת הנשמה , כשתתלבש בגוף
עדיין לא באה , כי בעוד שלא נתלבשה בגוף, התורה אל הגוף

שמא לא יסכים הגוף "שהרי , ויתירה מזו. ברשותה בשלימות
            .)ט"תקס(" ויעכב על קבלה זאת וימנע מעשות קיום התורה

לא יהיה לך " )ג, שמות כ(כתוב שה וגם להבין מ
שמזה [ דוקא 'על פני'מהו  ,"אלקים אחרים על פני

והלא  ,]לא יהיה לך אלקים אחרים' על פני'משמע שרק 
   .)הל, דברים ד( כתיב "אין עוד מלבדו"

                                                

 
 לברר היא ומצות תורה של הפנימית והמטרה התכלית כל הרי ,ועוד זאת) 4

, אלקות לגילוי מוכשר כלי ייעשה הגשמי גופו שגם, הגשמי האדם את ולזכך
', הבריות את בהן) לזכך( לצרף כדי אלא התורה ניתנה לא': ל"רז וכמאמר

: ל"רז שאמרו ידוע וכן. הגשמי הגוף זיכוך עבור הוא התורה ענין שכל הרי
 של הכוונה תכלית שכל היינו', בתחתונים דירה לו להיות ה"הקב והנתאו'

 עולם בגשמיות למטה אלקות גילוי שיהיה לגרום היא העולמות כל בריאת
  ?גופים בלא לנשמות גם התורה את לתת בכך התועלת מה, כן ואם. הזה

 אין: "ריא משפט חושן טור. א"הי א"פי ומתנה זכייה' הל ם"רמב ראה) 5
 מה ;לך מכור – מאבא שאירש מה :כגון ,לרשותו בא שלא דבר מקנה אדם

  ".כלום אמר לא ,לך מכור – במצודתי שתעלה

שאין עוד מציאות אחרת , והפירוש הפנימי בזה הוא –
' כולא קמיה כלא חשיב'ש, ה"אמיתית קיימת מלבד הקב

, דייקא' על פני'צריך להבין מה שאומר , ואם כן, 6ממש
הרי אין ', פני'היא רק בבחינת ' אלקים אחרים'ששלילת ענין 

אלקים 'ואם כן בודאי שענין , ה"מציאות קיימת זולת הקב
            .בכל מקום ובכל בחינה, מושלל ומופרך לחלוטין' חריםא

יובן בהקדים ביאור וענין מתן  הזל כ ,הנה ,אך
שלא כל התורה כולה בכללה  :מה ענינה ,תורה

 ,ופרטיה נאמרה בהר סיני בשעת קבלת התורה
לה ווכל התורה כ ,אלא עשרת הדברות בלבד

כל פרשה במועדה  ,פרשיות נאמרה פרשיות
   .מי משך ארבעים שנה שהיו במדברובזמנה כל י

 יניסר אין הכוונה בקבלת התורה במעמד ה ,דהנה"
במצות שבת וכבוד כמו , בשביל קבלת פרטי הי׳ דברות בלבד

ולא  ךכר תנו אחישהרי רוב מצות כיוצא בהן נ – אב וכיוצא
 ,כולהכולהכולהכולהקבלת התורה רא יתכן לומר שזה נק ךואי ,נאמרו אז

פרשיות  ךכר אח רק ,זמאחר שלא כל התורה ניתנה א
מ׳ שנה שהיו  ךבמועדו ובזמנו כל מש חדאוחד אל פרשיות כ

התוכן והמטרה של ' מה הי, ואם כן. )ט"תקס(" כידוע ,במדבר
        ....אם באמת אז לא ניתנה כל התורה והמצות, מתן תורה

  

   :אלא הענין הוא
מהו באמת ענינו ותוכנו המיוחד של , אם כן, לבאר –

            :7מתן תורה

                                                

 
 להלן יתבאר) 'חשיב כלא קמיה כולא'ו' מלבדו עוד אין'( זה ענין) 6

  .יותר בפרטיות

 מתן ענין והנה: "א, יח ש"שה ת"ללקו מציין ז כרך שמות ת"באוה) 7
 מה' ',דמלכא אברין ח"רמ' – ליוניםע המצות התלבשות שהוא ,תורה

 וציצית ודיו בקלף תפילין ,גשמיות במצות – 'כו 'תפילין מניח ה"שהקב
 המצוה קיום ידי שעל ,היינו .המצות כל ושאר ,'כו ולולב סוכה וכן ,בצמר

 ',דמלכא אברים ח"רמ'ב המתגלה ה"ב ס"א אור ממשיכים בגשמיות
 ,חכמה בחינת ממשיכים תפילין ידי על ,היינו .בעשיה ממש למטה שיתגלה

 נתבחי תהיה צדקה הנותן האדם שיד עד ,'כו חסד בחינת – צדקה ידי ועל
 לגילוי כלי הוא שבאצילות 'ימינא דרועא חסד'ש כמו ,'ית אלקותו לגילוי כלי
  ".ע"בבי ממש זה גילוי יהיה כך ',חד וגרמוהי איהו'ד ,ס"א אור
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 פרשה                    ~ זכור את יום השבת לקדשו~              חסידישע      

תן תורה ניתן הכח וההכנה בישראל שבשעת מ
להמשיך גילוי  ,דהיינו ,את התורה מקבליםלהיות 
   .בעסק התורה והמצות ואהרוך ב וףסין אור א
שנעשו חומר  ,ענין קבלת התורה הוא ענין בית קיבול"

ת (" שלהם גילוי אלקות ותצומורה י ת"מוכן שיומשך ע הנחו

המשכות  נתבחי התורה הואעיקר ענין קבלת "היינו ש, )ז"תקע
 וףסין אר גילוי או ךלהמשי יכוליםיכוליםיכוליםיכוליםכח אלקי בישראל להיות 

" ןכם לדורות בנ״י העתידים ג ותצומורה בעסק עבודתם בת
להיות בהם  –וזהו עיקר נתינת התורה לישראל . ")ט"תקס(

תלוי המשכת אור אין סוף ברוך הוא שלמעלה 
נו בסוף המאמר' ל(" 8מההשתלשלות             ....)רבי

ם הנשמות כולן טרם התלבשותן היו ג ,ולכן
כי גם  ,בגופות במעמד הר סיני לקבל את התורה

היו צריכים  ,בעוד שלא נתלבשו בגופות ,הנשמות
   .לכח זה והכנה זו

ר וזה הכח וההכנה הזאת בנפשם קבלו בשעת מעמד ה"
גם כל הנשמות שלא באו בגופים עדיין הוצרכו  ,ןכל וע ,יניס

 ין סוףאר גילוי או ךמשילהיות מוכנים לה ,לקבלה זאת
הו וז, הזהלם כאשר יבואו בגופים בעו ותצמוורה בעסקם בת

כולם הושוו  '',ואשר ישנו פה ואשר איננו פה כ' כתובש
שקבלה זאת לא היתה על קיום , והיינו. )ט"תקס(" בקבלה זאת

שאילו לזה לא היתה מועילה הקבלה , כללות תורה ומצות
רי שמא הגוף יהיה שה(קודם התלבשות הנשמה בהגוף 

כי אם הקבלה היא על נתינת כח והכנה לכל , )ל"כנ, מעכב
י "ה עצמו ע"נשמה שתוכל להמשיך גילוי אור אין סוף ב

ולא קבלת , וזו קבלת יכולת ונתינת כח, קיום תורה ומצות
        . . . . עצם התורה והמצות

   :והענין הוא

                                                

 
 שיהא]: תורה במתן שנפעל ןעני עוד[ וגם: "מוסיף ז"תקע בהנחות) 8

 חד כל, 'מאלקות ובלב במוח שנתפעל מה כל כי. אלקות בחינת בנפשם נקבע
 מרע סור בחינת שהוא, ממש בפועל במעשה ואפילו', דיליה שיעורא לפום
, תעשה לא מצות שהוא, וההיפוך, בעיניו יקר המצוה שדבר, טוב ועשה

 סיני בהר להם ניתן הזה חהכ – הזהירות בתכלית נזהר הוא', כו' ה תועבת
 הוא הכל, אלקות נמשך ומצות תורה ידי שעל מה וגם. התורה קבלת ידי על
 גם נסתעף ומזה. לזה' קיבול בית' בחינת נעשו שאז, התורה קבלת ידי על

 להתפעל בכוחם שיהיה, הגלות זמן כל ענפים בחינת, אחריהם לבניהם
  ".ומצות רהתו ידי על אלקות גילוי בחינת ולהמשיך מאלקות

לבאר הסיבה לכך שהוצרכו הנשמות להמשכת כח זה  –
            :נפשםוהכנה זו ב

 וףסין אר מתגלה יחוד או ותצומורה ת דייל כי ע
   .9כנודע ,בנפש האדם ואהרוך ב

המיוחדים  10תורה ומצוות הן חכמתו ורצונו יתברך ממש
אברים 'כידוע שהמצוות מכונות בזוהר , עמו בתכלית היחוד

כמשל האברים שבהם מתפשטת הנפש ומתלבשת ' דמלכא
כך גם כל מצוה , פשוכל אבר יש בו הארה אחרת מהנ, בהם

שהיא כלי קיבול להמשכה אלקות  –היא בדוגמא זאת 
י קיום המצוות אור אין "ולכן ע. ה"מסוימת מאור אין סוף ב

וכן לגבי . ה נמשך בנפש האדם המקיימן ומתאחד עמה"סוף ב
ולכן ', ה כולא חד"אורייתא וקוב'התורה שעליה מובא בזוהר 

תחברת באור אין על ידי העסק בה נפש האדם מתאחדת ומ
י קיום תורה ומצוות נמשך אור אין סוף "שע, נמצא. ה"סוף ב

        .ה בנפש האדם ומתאחד עמה"ב

איך יתכן , ממשיך ומתרץ שאלה שיכולה לעלות[
הרי , ה יומשך ויתאחד בנפש האדם"ב סוףשאור אין 

נפש האדם היא נברא מוגבל ובאין ערוך מאור אין 
, ערך ויחס ביניהםואם אין שום , ה הבלי גבול"סוף ב

י קיום תורה "כיצד יכולה להיות התאחדות זו ע
   :]וזהו שממשיך. ומצוות

  .נברא ומחודש מאין ליש נתהנפש היא בחי ,והנה
, )ב"תניא פ(' חלק אלקה ממעל ממש'אף שהנפש היא 

כדי , אך אף על פי כן, היינו שהיא חלק מהבורא יתברך
רכה לרדת דרך הוצ, שתוכל להתלבש בגוף גשמי בעולם הזה

ומציאות ' נברא'כמה צמצומים וירידות עד שנעשתה בבחינת 
נברא ומחודש מאין "וזהו שהיא בבחינת . נפרדת בפני עצמה

            .11)"מציאות נפרדת בפני עצמה(ליש ) אלקות(

                                                

 
 היום בעצם' ה"ד בא רשתפ נתבארש המ רךד לע :ומרל שי() 9

 וףס יןא ורא יחוד שהוא ',צבאות' שם רושבפי ,)א, ס א"תו(' הזה
 יחדימת כך" :גבי םש ייןע .לותבאצי כמו שיהע צירהי ריאהבב

  )."'כו 'צבאות'ה הוא עצמו שהוא עד ,שיהע צירהי ריאהדב בכלים

 ראובן יטעון אם כמו – שבתורה שהסברות היינו, חכמתו היא התורה) 10
 בחכמתו מחוייב שכן מצד הוא זה פסק הרי – כך הפסק' יהי כך ושמעון כך
" מצוה יהיה שזה הוא' ית וחפצו שרצונו', ית רצונו הם המצות"ו; ה"הקב של

  ).כ' ע ג"תרמ מ"סה(

 מן שנמשכה הזרע טיפת כענין משל דרך": א, טז שרה חיי א"תו ראה) 11
 כן שאם, גשמית זרע טפת היתה במוחו בעודנה שגם לומר יתכן שלא, המוח

 רוחני כח הוא המוח מן המשכתה התחלת שבאמת אך', כו מהמוח נחסר היה
 על כך. גשמית טפה ונעשית נשתנית' כו בהשתלשלות כך שאחר אלא, לבד
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 פרשה                            ~ חג השבועות~                          חסידישע  

ומאציל העליון  הבוראואין ערוך לנברא לגבי 
   .'ומובדל כו 'קדוש'שהוא רם ונשא  ,12ואהרוך ב

שהוא בלתי  –הרי כשמו כן הוא , ה"סוף ב איןאור 
אפילו הנשמה הרוחנית , ואילו כל נברא; מוגבל כלל

ואם כן , הרי הוא מוגבל ומוגדר בגדר וציור מסוים, והעליונה
כשם שאין , הרי אין שום ערך והשוואה בין הנברא להבורא

שמכיון שבלי גבול אינו , שום ערך בין בלי גבול לרבוא רבבות
לכך אפילו מספר גדול מאד אין לו שום , בגדר מספר כלל

ה הוא רם ונשא מכל גדר "כך אור אין סוף ב. 13ערך אצלו
        .14מובדל מהכל' קדוש'והוא , הבריאה והנבראים

וכל זה הוא בחינת קדושת עצמותו ומהותו [
וזהו . שהוא מובדל לגמרי מכל גדר הבריאה, יתברך

אתה קדוש ושמך 'שאומרים בתפלת שמונה עשרה 
קאי על קדושת והבדלת ' אתה קדוש'ש ',קדוש

ועתה ימשיך . עצמותו יתברך ממש מכל גדר הבריאה
שגם ', ושמך קדוש'ויפרש מה שאומרים אחר כך 

   :]'קדוש'ה הוא "של הקב' שמך'בחינת 

, תהלים קמח(" כי נשגב שמו לבדו" ,'כו 'שמך קדוש'ו

   .'כו "על ארץ ושמים"וזיוו של שמו  "הודו"רק  ,)יג
ה עצמו מובדל מגדר הבריאה ונעלה באין "הקבלא רק 
ה למעלה "של הקב' שמך'אלא גם בחינת , ערוך ממנה

ה קאי על הארה "ששמו של הקב, כנודע. מהבריאה
כשם שבאדם שמו אינו מהות ', והתפשטות חיצונית ממנו ית

                                                                              

 
 שנשתלשלה רק, ממש אלקות מבחינת שרשה עיקר, הנשמה משל דרך

  ".עצמו בפני ודבר' יש' נברא בחינת תלהיו בירידתה

 דבר נעשה הרי זאת שבכל, אביו ועצמיות מפנימיות שנמשך בן למשל כמו 
 שנעשה לאחר גם, אביו ממהות שנמשך זה שמצד אלא, עצמו בפני נפרד

 אחרי שגם, הנשמה כך. אביו עם ועצמי עמוק קשר לו יש, לעצמו מציאת
  .עצמי בקשר אלקות עם קשורה היא', נברא' בבחנית שנעשית

. ב, מב בהר. א, כז אחרי ת"לקו. א, כב ויצא א"תו. ח"פמ תניא ראה) 12
  .ואילך' ב סעיף א, יב ואתחנן

 לגבי ערך לו יש במספר שאחד, במספרים' ערך' מילת פירוש כנודע") 13
 שהוא דבר לגבי אבל. אלפים אלף מני אחד חלק שהוא – אלפים אלף מספר

 אלף שאפילו, במספרים ערך שום כנגדו אין – כלל ומספר גבול בלי בבחינת
 אלפי אלף לגבי אחד מספר כערך אפילו אינן רבבות וריבוא אלפים אלפי

  ).ח"פמ תניא" (חשיבי ממש כלא אלא, רבבות וריבוא אלפים

 פ"עה י"רש שפירש כמו( בערך הבדלה בחינת הוא' קדוש, 'כידוע) 14
 מבחינת בערך נבדל להיותו, )'כו ומובדלים פרושים הוו –' תהיו קדושים'

 כי בי תגע אל' מלשון, כלל עלמין בבחינת נתפס שאינו", היינו .השתלשלות
, תהיו מובדלים', תהיו קדושים' וכן', וקדשתו ההר את הגבל' או', קדשתיך
 ואתחנן ת"לקו" ('קדש' בשם הקודש בלשון נקרא ומופרש המובדל שבחינת

  ).ב, ט

האדם עצמו שהרי הרבה בני אדם נקראים באותו שם ואין 
ו השם היה מורה על העצם ואיל, דעותיהם ותכונותיהם שוות

וכך . כל האנשים הנקראים באותו שם היו דומים זה לזה
על הארה ) אלא, לא על עצמותו(מורה ' למעלה שמו ית

  . בעלמא הנמשכת ממנו

וזהו שמבואר בחסידות אשר ישנם שני מיני אורות 
היינו אור , וחיות הנמשכים מאתו לצורך התהוות העולמות

אור הסובב הוא . מלא כל עלמיןהסובב כל עלמין ואור המ
' שלכן נק(ההארה והגילוי ממנו יתברך בבחינת בלי גבול 

). סובב להיותו למעלה מהתלבשות פנימית והתגלות בעולמות
ואילו אור הממלא הוא אורו יתברך המצומצם והמוגבל שבא 

למרות , והנה. בעולמות בצורה פנימית לפי ערכם ותכונתם
על ' מקיף'ו' סובב' 'עד שנק שאור הסובב הוא נעלה מאד

', גם הוא רק גילוי הנמשך ממנו ית, מכל מקום, העולמות
אורו , ה"של הקב' שמך'וזהו בחינת . ואינו מהותו ועצמותו

  . הסובב' ית

, שגם אור זה', ושמך קדוש'וזהו שאומרים על בחינה זו 
' קדוש'הרי גם הוא , על אף שהוא רק הארה בלבד מאתו

ואי אפשר להיות ממנו התהוות עולמות ומובדל מהבריאה 
  . מוגבלים

' שמו'שגם בחינת ', כי נשגב שמו לבדו'וזהו שכתוב 
. ונעלה מהעולמות והנבראים' נשגב') אור הסובב(ל "הנ

פ פנימיות "וע', הודו על ארץ ושמים'ובהמשך הכתוב נאמר 
, היינו זיו הארתו בלבד' הודו'שרק , הדברים הכוונה היא

שהוא , וזה קאי על אור הממלא', ארץ ושמים'נמשך להוות 
היינו הארה בלבד ביחס ', ית' שמו'הארה חיצונית הנמשכת מ

שהרי אור זה הוא מצומצם ומוגבל לפי ערך , לאור הסובב
ולכן דוקא ממנו יכולה להיות התהוות עולמות . העולמות
  ....מוגבלים

אתה קדוש 'לפי זה יפרש מה שאומרים אחרי [
   :]'ושמך קדוש

בכל יום יהללוך ' – הם הנשמות –' קדושים'ו
הוא בלי  'סלה'שנאמר  קוםמל כ'ו ,'וכו 'סלה

נד(' הפסק    .)15א, עירובין 
                                                

 
 לו אין 'ועד' 'סלה' 'נצח' שנאמר מקום כל :קביע בן א"ר דבי תנא: שם) 15

 ולא אריב לעולם לא כי') טז, נז ישעיהו( דכתיב –' נצח' ;עולמית הפסק
 ראינו כן שמענו כאשר') ט, מח תהלים( דכתיב –' סלה' ';אקצוף לנצח
 דכתיב –' ועד' ';סלה עולם עד יכוננה אלהים אלהינו בעיר צבאות' ה בעיר

  .'ועד לעולם מלוךי' ה') יח, טו שמות(
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 פרשה                    ~ זכור את יום השבת לקדשו~              חסידישע      

ה הוא למעלה באין ערוך מהנשמה "הקב, היות שכאמור
וכן הוא מרומם ומובדל מכל העולמות , שהיא בבחינת נברא

רם ' ית' שמו'וכן אפילו , )'אתה קדוש'(והנבראים כולם 
הנשמות , לכך –) 'שמך קדוש'(מכל הבריאה  ונשא

) ל"כנ' להיותם חלק מאלקותו ית' קדושים'המכונות (
כי אי אפשר להגיע לסוף הילולו , אותו בלי הפסק' מהללות'

, וכן להיותו בלי גבול; מכיון שהוא למעלה באין ערוך מהם
ותמיד ניתן , כי אין לו סוף וגבול, אין סוף להילולו ושבחו

            .ר ויותרלהללו יות

רוך ב וףסין יחוד אור א ]בהנשמה- [ ואיך יתגלה בה
   .ממש בעסק התורה ומצות ואה

לפי זה שאין כל ערך ויחס בין הנשמה שהיא בבחינת 
יש להבין איך נעשה יחוד , ה הבורא"נברא ואור אין סוף ב

הלא אין כל ערך , י קיום תורה ומצוות"ה ע"בין הנשמה והקב
            .והשוואה ביניהם

 ,ם לא ימשיך כלום"אם יעשה אותם איש עכוהרי 
 על ידו כלל ואהרוך ב וףסין ולא יהיה גילוי אור א

להיות  ,רק לישראל ניתנה זו במעמד הר סיני –
רוך ב וףסין להם כח והכנה להמשיך גילוי אור א

   .ממש בעסק תורתם ועבודתם ואה
רק לישראל  זה אלקי הלא אנו רואים שאין כח כי"

 שראליי יעשה אותם האדם אשר לא מבנ שהרי אם, בלבד
לפי  ,והיינו .16כידוע ,גילוי אלקות כלל ךלא ימשי ,המה

מישראל כח קבלת  חדבנפש כל א ךנמש יניסר שבמעמד ה
בנפש האדם  ין סוףאר גילוי או נתבחי תלהיו – התורה

            .)ט"תקס(" 17ותצומורה כשיעסוק בת

  

                                                

 
 ]המצות קיום י"ע שנמשך האלקי הגילוי- [ וזהו: "ד, נג א"תו ראה) 16

 השולחן על כשמונחים כ"משא ראשו על אותם מניח ישראל כשאיש דוקא
 כמו גשם דבר כ"ג הוא האדם שמצח הגם כלל גלוי שום מזה נתהווה לא

 והיינו לכל גלוי שום כ"ג מזה יצמח לא אותם מניח ם"כשעכו וגם השולחן
 נגדל אינו ובמדבר הפרי נצמח מקום בכל שלא שבארץ הצומח כח כמשל
  ".חפץ ארץ לי אתם תהיו כי נאמר לישראל דוקא כ"כמו כלל צמחים

 המצוה אין, מצוה שעושה גוי שהרי: "קסח' ע ט"תקס ז"במאה ראה) 17
 עסקו י"ע או לובשו שהגוי טלית לבישת מצות ידי על נמשך לא שהרי, כלום
 שזה לפי – כידוע, דווקא ישראל י"ע רק, למעלה המשכה בחינת שום רהבתו
  ".התורה קבלת ענין עיקר וזהו, תורה במתן להם ניתנה הכח

 על פי זה שאין כל ערך בין המשכת אור אין סוף[
במתן , ואף על פי כן, ה עצמו לנשמות ישראל"ב

תורה נמשך הכח והיכולת לכל אחד מישראל 
, הנה –י קיום תורה ומצות "להמשיך המשכה זו ע

כי סוף סוף , י כח זה"צריך להבין כיצד יש לבנ
ואין שום ערך ביניהם , ל"נשמותיהם מוגבלות כנ

  :]וזהו שממשיך ומבאר. ה"ס ב"לבין אוא

 ,נה התורה ברעש וקולות וברקיםתינ ,ןכל וע
  .)טז, שמות יט(" ויחרד כל העם אשר במחנה"

פ זה שבמתן תורה נמשך בנשמות ישראל כח אלקי "ע
י קיום "ה למטה ע"ס ב"מיוחד להיות יכולים להמשיך אוא

מובן הטעם לענין הרעש הגדול וקולות וברקים , תורה ומצוות
כל העם אשר ויחרד 'עד שמשום זה היה , 18בשעת מתן תורה

שנפלה עליהם חרדה גדולה ופחד גדול כתוצאה ', במחנה
דברי 'ידוע ד, אדרבה"הרי : ולכאורה תמוה. מגודל הרעש

וכאן היו צריכים לקבל את התורה ', חכמים בנחת נשמעים
ויותר טוב היה להם אם היתה נתינת התורה , בפנימיותם

            !)ה וכל העם"פלח הרמון ד(" בחשאי

שלהיות התהוות חדשה  ,)ג, א ז"אה תור( נודע ,כי הנה
   .'יש'מ 'יש'להיות  פשראי א

 פשראי והתהוות דבר חדש א תהתחדשו נתל בחיכד" –
. )ט"תקס(" 'יש מאין' נתאלא בבחי ',יש מיש' נתשיתהווה בחי

כדי להוות מציאות חדשה שאין לה כל ערך ויחס אל , כלומר
', ישיש מ'אי אפשר להיות בדרך , המציאות הקודמת לה

היינו שממציאות הקודמת יומשך באופן ישר המציאות 
, שכן. כך שיש קשר ישיר בין שתי המציאויות, החדשה

, מאחר שמדובר בשני דברים שאין ביניהם כל ערך והשוואה
, לכך לעולם לא יבוא ממציאות הראשונה למציאות החדשה

כי הם שני גדרים , כמו שמשכל לעולם לא יהיה דבר גשמי
        .לוטין זה מזהשונים לח

לכך שכדי להיות התהוות מציאות  משלמביא [
חדשה שאין לה כל ערך להמציאות הקודמת אי 

אלא דוקא בבחינת , אפשר להיות באופן של יש מיש
   :]יש מאין

 ,)'הא' יש'( הגרעין הנזרע בארץ שלמרך דל וכמו ע
 לו שיצמח ויתחדש בהתהוות אחרת פשראי א
עד שירקב  )'הב' יש' –אילן עושה פירות : כגון(

                                                

 
 ְוָעָנן ּוְבָרִקים קֹלֹת ַוְיִהי ,ַהּבֶֹקר ִּבְהיֹת ַהְּׁשִליִׁשי ַבּיֹום ַוְיִהי: "שם ככתוב) 18
  ".ַּבַּמֲחֶנה ֲאֶׁשר ָהָעם ָּכל ֶּיֱחַרדַו ,ְמאֹד ָחָזק ׁשָֹפר ְוקֹל ,ָהָהר ַעל ָּכֵבד
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 פרשה                            ~ חג השבועות~                          חסידישע  

טול יב דייל שע ,)'אין'( לה וישוב אל העפרימתח
   .מוליד התחדשות ההתהוות ',אין'ל 'יש'ה

 ,צמיחת הגרעין מן החטה הנזרעת בארץ שלמרך דל ע"
שתצמיח בלתי אם לא שיורקב וישוב אל העפר  פשראי א

ואז יחזור  ,ביטול היש לאין דכח הצומח נתבחי הלה ויהייתח
אבל כל זמן שהחטה אינה נרקבת  .צמח מחדשויתחדש וי
הרי  ,ןכם א .לא תצמח מחדש – ביטול ישותה נתואינה בבחי

        . . . . )ט"תקס(" 19ביטול היש מוליד התהוות חדשה נתדוקא בחי

קולות  – הרעש דייל מתן תורה ע בשעתוכך 
 ,"ויחרד כל העם אשר במחנה"עד ש – וברקים

 וףסין טול במציאות ממש לאור איבנת באו לבחי
' בור פרחה נשמתןיבור ודיעל כל ד'ו ,20ואהרוך ב
   .)21ב, שבת פח(

להמשיך , כאמור, מכיון שמטרת ענין מתן תורה היתה
בנשמות ישראל כח אלקי חדש להיות יכולים להמשיך אור 

שזוהי מציאות , י קיום תורה ומצוות"ה למטה ע"אין סוף ב
ים לכך היו צריכ, חדשה ממש שלא היתה קיימת קודם לכן

לבוא לביטול כל ישותם ומציאותם הקודמת כדי שיוכלו 
גילוי כח  –להיות כלים לקבל את האור והמציאות החדשה 

  . אלקי נעלה זה בנפשם

שזה , וזהו הטעם לענין הקול רעש גדול בעת מתן תורה
, גדול ביותר ביטולביטולביטולביטולהיינו חרדה ו', ויחרד כל העם'גרם לענין 

היינו שאבדו את כל , ה"בשנתבטלו ממציאותם לאור אין סוף 

                                                

 
 ישראל לארץ שעלה קודם, זירא' שר בגמרא מסופר: לדבר משל עוד) 19
. בבלי תלמוד שישכח כדי תעניות מאה צם, ירושלמי תלמוד ללמוד כדי

 בההבנה מוסיפה הקודמת ההבנה כלל בדרך הלא, מאד תמוה הדבר ולכאורה
 חכם יותר וייעשה יותר יתעלה כך יותר וישכיל שיבין שככל היינו, החדשה

 דרך על לגמרי לשכוח לא ולמה, יותר עמוקים חדשים דברים להבין וביכולתו
 מכיון, הוא הענין אלא? הירושלמי להבנת להגיע כדי הבבלי של הלימוד
 הבבלי של הלימוד מאופן ערוך באין שונה הוא הירושלמי של הלימוד שאופן

 הוא הירושלמי ואילו', וכו ותירוצים קושיות בוירי של באופן הוא שהבבלי –
 לבוא אפשר אי, לכך – יותר פסוקות הלכות רק קושיות הרבה כך כל ללא

, מאד גדול דילוג נדרש אלא, הירושלמי להבנת ישיר באופן הבבלי מהבנת
 בחינת, בבלי תלמוד לימוד אופן את שישכח, מאין יש ביטול בחינת היינו

 תלמוד של הלימוד ודרך להבנת שייך להיות שיוכל דיכ, הראשון היש ביטול
  . ערוך באין יותר הנעלה החדש היש, הירושלמי

  .תתטו' ע כאן ת"אוה ראה) 20

". ישראל של נשמתן יצתה, ה"הקב מפני שיצא ודיבור דיבור כל: "שם) 21
 שדבר על נשמתם פרחה, להם ונגלה לסיני שבאו כיון: "ד, כט רבה ובשמות

  .ד, ה רבה ש"שה םג וראה". עמהם

, ה עצמו"ס ב"הישות העצמית שלהם בביטולם לאוא
שכתוצאה מכך יכולה להיות התהוות מציאות חדשה ממש 

להמשיך בהם כח אלקי , בבחינת יש מאין, בנשמות ישראל
  . זה

ל שעל כל דיבור "וזוהי גם הסיבה לכך שאמרו רז
 היינו שבאו, מהם' פרחו'י "מעשרת הדברות נשמות בנ

כדי לבוא , בחינת ביטול היש לאין, ה"לביטול מוחלט להקב
            .למציאות חדשה נעלית יותר באין ערוך

נמשך להם אור חדש  ',אין'ל 'יש'טול היב דייל וע
להיות גילוי  ,ממש ואה רוךב וףסין אור א נתמבחי

   .22ממש בנפשותם ואהרוך ב וףסין א
ע״י  םאי דאין גילוי אוא״ס מאיר מחדש בנפש כ" –

והוא טעם ענין קבלת התורה  .23להיבתח 'יש'ביטול ה נתבחי
 נתבבחי . . להילהחריד תח – בקולות וברקים ברעש גדול

די יל וע, חרדה הגדולה וביטול במציאות ממש לאוא״ס ב״ה
התחדשות והתהוות אור אלקי חדש  ךנמש ',יש'הביטול ה הז

, כלומר. )ט"תקס(]" ברקבון הגרעין[ כמשל הנ״ל ,בנפשם
ההכנה המתאימה ' יטול מציאותם בעת מתן תורה הישב

להתעלות , לעשותם לכלים ראוים לקבל בתוכם כח נעלה זה
, למציאות חדשה שבאין ערוך למעלה ממציאותם הקודמת

ה "שעל ידי ביטול זה יהיו יכולים להמשיך אור אין סוף ב
        . . . . 24ל"כנ, למרות שאין ערוך בורא לנברא, ממש בנפשם

ִּכי " :)טז, שמות כ( ה"ינו עוזהו מאמר משה רב
 ',נסות' רושפי ,"יםקִ ר ַנּסֹות ֶאְתֶכם ָּבא ָהֱאלֹ ְלַבֲעבּו

                                                

 
: כאן נוסף. ב, יט תורה שנת לעמבערג דפוס א"בתו, ל"הרי ת"בהנח) 22

 שורה ה"ב סוף אין אור שאין, )ו"פ תניא( אחר במקום שנתבאר וכמו(
  ).'כו שבטל במי אלא ומתגלה

 שורה ה"הקב אין"ד, קדושה השראת לכל סתירהסתירהסתירהסתירה היא עצמו הרגשת) 23
 עוד אין"ש מאחר, שכן, )ו"פ אתני" (יתברך אצלו שבטל דבר על אלא

 לגמרי בטל שאינו דבר יש אם הרי –" זולתו ואין לבדו הוא"ו" מלבדו
 כלל מקום אין, יתברך מלבדו מציאות עוד שאין מרגיש ואינו ה"להקב
  ).ט"פי תניא גם וראה. ה"פל תניא בזה ראה( בתוכו ישרה ה"שהקב

 יכולים והוא אני אין' כי, לאלקות כלי אינו, היש מציאות שהוא מי כל כי" 
 מפני הוא, זולתו לסבול יכול שאינו אדם למשל כמו', ]יחד בעולם לדור[' כו

, בטל שהוא מי אבל, הזולת את יסבול לא, עצמו בפני מורגש מציאות שהוא
  ).ד' ע ב"תרנ מ"סה" (ההפכים כל לסבול כלי הוא הרי

 גם להיות, הנשמות מאותן ענפים שהם הבאים לדורות גם נמשך ומזה) "24
 ה"ב ס"מאוא ההארה את לקבל, )ז"תקע הנחות" ('קיבול בית' בחינת הם

  .ומצות תורה קיום י"ע עצמו
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 פרשה                    ~ זכור את יום השבת לקדשו~              חסידישע      

שבא האלקים  ]כלומר[, הוא מלשון הרמת נס
כדי ', ויחרד כל העם'עד ש ,בקולות וברקים

   .ל"כנ ,טול במציאותילהיות להם ב
זהו הפירוש הפנימי במה שאמר משה לגבי הגילוי 

כי לבעבור נסות אתכם בא 'מתן תורה שהאיר בשעת  העצום
, )25י כאן"רש' כפי(הוא מלשון הרמת נס ' נסות'ש', האלקים

התנשאות והעלאות נפשם לבטלם  נתענין ובחי ,26והיינו"
ממציאותם ולהעלותם ולקשרם באוא״ס ב״ה להיות מובדלים 

בא אלקים עליהם בקולות וברקים ברעם  ,ןכל ע ,מן העמים
וכל זה הוא כדי שיוכלו לבוא למציאות . )ט"תקס(" ורעש גדול

לקבל את האור האלקי הנעלה בנפשם להיות יכולים , חדשה
, כלומר. י קיום תורה ומצות"ה ע"להמשיך אור אין סוף ב

, שהקולות וברקים ברעם ורעש היו כדי לבטלם ממציאותם"
שהוא להעלות נפשם ', הרמת נס'מלשון ' לבעבור נסות'

" כדי להמשיך משם אור חדש ,ה ממש"ס ב"ולקשרם באוא
        .)א לעמבערג"תו(

  

 ,)27ב, ראה שבת פח( את התורה ּוׁשקְ ּבִ  המלאכים ,והנה
את תן - [" ְּתָנה הֹוְדָך ַעל ַהָּׁשָמִים" )ב, תהלים ח( ואמרו

                                                

 
) מט שם( ',נס הרימו') י, סב ישעיהו( כמו ,וגדולה הרמה לשון: "שם) 25

  ".זקוף שהוא ',הגבע על וכנס') יז, ל שם( ',נסי ארים'

 אתכם לגדל" כדי כםאלי נתגלה ה"שהקב: הוא פשוטו לפי פירושו) 26
). שם י"רש" (עליכם נגלה בכבודו שהוא באומות שם לכם שיצא ,בעולם
 לבעבור' כמו יותר רגיל לשון ולא, כאן' נס' לשון נקט מדוע להבין יש, אולם
  .ויומתק יובן זה דיוק הפנימי הפירוש ולפי. וכדומה' אתכם גדל

 מלאכי אמרו םלמרו משה שעלה בשעה :ויל ןב הושעי ביר מרוא: "שם) 27
 :להן אמר ?בינינו אשה לילוד מה !ולםע לש ונורב ,ה"הקב לפני השרת
 ושבעים מאות תשע לך שגנוזה גנוזה חמודה :לפניו אמרו ;בא תורה לקבל

 תהלים( ?ודם לבשר ליתנה מבקש אתה ,העולם שנברא קודם דורות וארבעה
 שמך אדיר מה ואדונינ' ה ,תפקדנו כי אדם ובן ,תזכרנו כי אנוש מה') ה, ח

 להן החזיר :למשה ה"הקב לו אמר '?השמים על הודך תנה אשר ,הארץ בכל
 .שבפיהם בהבל ישרפוני שמא אני מתיירא !ע"רבש :לפניו אמר .תשובה

 מאחז') ט, כו איוב( שנאמר ,תשובה להן וחזור כבודי בכסא אחוז :לו אמר
 שכינתו מזיו ישד שפירש מלמד :נחום' ר ואמר ',עננו עליו פרשז כסא פני

 ?בה כתיב מה לי נותן שאתה תורה ,עולם של רבונו :לפניו אמר .עליו ועננו
 :להן אמר ',מצרים מארץ הוצאתיך אשר אלהיך' ה אנכי') ב, כ שמות(

 כתיב מה שוב ?לכם תהא למה תורה ?השתעבדתם לפרעה ?ירדתם למצרים
 עבודת בדיןשעו שרויין אתם עמים בין ',אחרים אלהים לך יהיה לא' ?בה

 עושים אתם כלום ',לקדשו השבת יום את זכור' ?בה כתיב מה שוב ?גלולים
 יש ומתן משא ',תשא לא' ?בה כתיב מה שוב ?שבות צריכין שאתם מלאכה
 ?לכם יש ואם אב ',אמך ואת אביך את כבד' ?בה כתיב מה שוב ?ביניכם

שהם בבחינת (אל המלאכים העליונים ) 'הודך' 'שנק(התורה 
   .ולא נתנה להם ,)]'שמים'

ישראל נשמתם מלובש "הרי , אינו מובן ולכאורה –
. )ט"תקס(" 28רוחניים יותר וגופי המלאכים ,בגופים חומריים

, יותר ראויים לקבל את התורה' כלים'ולפי זה היו המלאכים 
שהרי הם בבחינת הרוחניות והם נעלים הרבה יותר מאשר 
נשמות ישראל שנמצאות בגלות בהתלבשות בתוך גופם 

הוא הבחינת  ואם הטעם לקבלת התורה. "הגשמי והחומרי
היה צריך ליתן , אם כן, ]'ויחרד כל העם'ל בענין "כנ[ביטול 

וכמו , שהרי במלאכים יש בחינת ביטול, למלאכים התורה
ובכל . )ז"הנחות תקע(" 'וצבא השמים לך משתחוים'שכתוב 
            .אלא דוקא לישראל, ה לא נתן את התורה להם"זאת הקב

   :והטעם
התורה לישראל  ה נתן את"הטעם הפנימי לכך שהקב –

            :דוקא ולא להמלאכים

מקדים לבאר את ההפרש בין , כדי להבין זאת[
  :]שורש המלאכים ושורש הנשמות למעלה באלקות

 בוריהד נתהוא מבחי םהתהוות המלאכי ,כי הנה
וברוח פיו כל " )ו, תהלים לג(כתוב שו כמ ,]ה"של הקב[

   ."צבאם
כל 'ש', וברוח פיו כל צבאם, שמים נעשו' בדבר ה'כתיב 

והכתוב אומר שנבראו , 29כולל גם המלאכים העליונים' צבאם
            .ה"היינו באמצעות דיבורו של הקב, יתברך' רוח פיו'ב

ראה (' אעלמא דאתגליי' נתבור הוא בחייהד נתובחי

ת יח    .)א, זהר בראשי
ולכן זה , ה גוף ולא דמות הגוף"שאין להקב, ידוע

ו לדיבור "ה חאין הכוונ' דיבור'ה יש "שאומרים שלהקב
שיכולה  מהאלא הוא רק משל כדי לשכך את האוזן , גשמי

לגלות לזולתו  –וכמו שדיבור האדם הוא ענין הגילוי . לשמוע
, כך הוא ענין הדיבור למעלה, מה שהיה טמון במחשבתו ולבו

היינו אור וחיות אלקי הנמשך , "'עלמא דאתגליא'בחינת "

                                                                              

 
 יצר ?ניכםבי יש קנאה ',תגנוב לא ,תנאף לא ,תרצח לא' ?בה כתיב מה שוב
 מה אדונינו' ה') ב, ח תהלים( שנאמר ,ה"להקב לו הודו מיד ?ביניכם יש הרע
  ".כתיב לא 'שמיםשמיםשמיםשמיםה על הודך תנה' ואילו ',]ארץארץארץארץה בכל[ 'וגו שמך אדיר

  .ט"תקס –' רוחותרוחותרוחותרוחות מלאכיו עושה') ד, קד תהלים( שכתוב כמו) 28

  ".והגלגלים המלאכים הם" –' צבאם' שמפרש, שם ד"מצו ראה) 29
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 פרשה                            ~ חג השבועות~                          חסידישע  

בערך לבוא לידי י צמצומים רבים עד שנעשה "ע' מאתו ית
שהוא בחינת כח אלקי נבדל ", גילוי בעולמות ונבראים

            .)ט"תקס(" מעצמות המאציל

שהוא  ,שלמרך דל בור הגשמי שבאדם עיכמו הד
 ךכל שאינו מתאחד כ ,של הנפש 'לבוש אמצעי'

צא מההעלם אל הגילוי אלא הוא יו ,עם הנפש
   .צמהעני בפ נהונעשה בחי ,לחוץ לזולתו

' לבוש'הנפש אינו הנפש עצמה אלא רק  כח הדיבור של
כח הדיבור אינו הלבוש , ומתוך לבושי הנפש עצמם, להנפש

  . 'לבוש האמצעי'אלא נקרא בשם , היותר נעלה

  : כלומר

כי כשם ', לבושי הנפש'מחשבה דיבור ומעשה נקראים 
אלא כל ענינו הוא , שלבוש גשמי אין לו שום תוכן לעצמו

לגבי לבושים הרוחניים של כך , לשמש את האדם הלובשו
, למחשבה דיבור ומעשה אין שום תוכן משל עצמם, הנפש

היינו לגלות , וכל ענינם הוא להיות כלי ביטוי להתגלות הנפש
כי ', לבושים'וזהו שנקראים . את השכל או הרגש של האדם

  .בהם ומתגלה על ידם' מתלבשת'ענינם הוא רק שהנפש 

, ותר נעליתומבין לבושי הנפש המחשבה היא הי
כי נשארת בפנימיות האדם ואינה ' לבוש הפנימי'שנקראת 

היינו שכל ענינה הוא לשמש את האדם עצמו , יוצאת לזולתו
', לבוש האמצעי'ואילו הדיבור הוא ה. ואינו שייך אל הזולת

כי ענין הדיבור הוא רק כדי שעל ידו יוכל לגלות את עצמו 
  .ור כללוהאדם כשלעצמו אינו זקוק לדיב, לאחרים

ושורש הטעם לכך שלבוש הדיבור יוצא מחוץ לאדם 
הוא תוצאה מקירובו , ואילו המחשבה נשארת בפנימיותו

שלהיות המחשבה מאוחדת עם , והתאחדותו עם הנפש עצמה
וכן משום זה (לכך נשארת בתוך האדם עצמו , הנפש

כמו , ואי אפשר להפסיק מלחשוב, המחשבה היא תמידית
ואילו הדיבור הוא כח נמוך יותר שרחוק ). שהנפש היא נצחית
, כך שנפש האדם אינה מורגשת בו כל כך, יותר מנפש האדם

ונעשה בחינה בפני ", לכך הוא יוצא ומתגלה מחוץ לאדם
  .30"עצמה

                                                

 
 – האדם מעצמיות נבדל וכח חיצוני ענין הוא שדיבור לכך ראיה ועוד) 30

 אשר מוכח שמכך, )ז"תקע הנחות" (מרצונו ההיפך לדבר יכול הוא שהרי"
 אלא, ומדותיו ושכלו רצונו – האדם עצם עם כך כל ודבוק קשור אינו הדיבור

 המחשבה כ"משא. כך כל בו מורגש הנפש גילוי שאין ונמוך חיצוני כח הוא
 ממילא בדרך בא שרצונו, )שם" (מחשב הוא זה – רוצה שהוא מה" הרי

  .כך לחשוב בדעתו יבחר שהאדם מבלי במחשבתו

', שורש המלאכים העליונים הוא מדיבורו ית, והנה
שהחיות האלקית הנמשכת להחיותם , והמשמעות בכך היא

בדוגמת דיבור , בצמצום והגבלה היא חיצונית מאד ובאה
וכנראה (האדם שיוצא מחוץ לאדם ונעשה בחינה בפני עצמה 

הנה מה שדיבר כבר , מכך שגם לאחר שהאדם מפסיק מלדבר
, נכנס ונקלט אצל הזולת והזולת יכול לחזור על כל מה שדיבר

נפרדת ונבדלת , "נעשה בחינה בפני עצמה"כי הדיבור 
באדם אינו מתאחד עם הנפש וכשם שכח הדיבור ש). מהאדם
אינם ', כמו כן המלאכים שחיותם באה מדיבורו ית, כל כך

אלא עצמות אלקות היא ', מאוחדים לגמרי עם אלקותו ית
      .בהעלם מהם ולא מורגשת אצלם

 ,)ד, א"ר פ"ב(' העלו במחשב ישראל' ןכין שאה מ
 ,שמתאחד עם הנפש ',לבוש הפנימי' נתשהוא בחי
כי המחשבה הוא . 'אתכסייאעלמא ד' נתוהוא בחי

והמחשבה היא מתאחדת עם  ;העלם נתבבחי
 פשראי כי א ,הנפש המשכלת תמיד בלי פירוד

שמחשב  ,להיות גילוי השכל כלל בלא מחשבה
   .31ומהרהר בשכל זה

', ואילו נשמות ישראל שרשן הוא ממחשבתו ית
ישראל עלו ': ל"כהמשמעות הפנימית של המאמר רז

בנפש האדם המחשבה נקראת , ילוכמבואר לע. 'במחשבה
שלכן (להיותה מאוחדת עם הנפש עצמה ' לבושי הפנימי'

; אלא נשארת בהעלם בתוך עצמו, אינה יוצאת מחוץ לאדם
כמו תמידיות , א להפסיק מלחשוב"וכן היא תמידית שא

קאי על ' שמחשבתו ית, וכך גם למעלה –) ונצחיות הנפש
ה "ר אין סוף באור אלקי נעלה מאד שמאוחד לגמרי עם או

, עולם מכוסה –' עלמא דאתכסיא'ואור זה נקרא . עצמו
  .שבגלל גודל מעלתו הוא מכוסה ונעלם מהעולמות והנבראים

ואחת הראיות שלבוש המחשבה מאוחד עם הנפש עצמה 
שהרי אף ששכל ומחשבה הם , היא, )היינו עם שכלו ומדותיו(

כל ענין שבמחשבתו יכול להרהר ב, והראיה(שני כחות שונים 
, צירוף שנים ועוד שנים שווה חמש: גם דבר בלתי הגיוני כמו

, )ואילו בשכל אי אפשר להשכיל כך כי כל גדרו הוא ההגיון
י אותיות "אי אפשר לאדם לדעת מהשכלת שכלו אלא ע

, היינו שאין השכל גלוי לאדם כלל בלא המחשבה, מחשבתו

                                                

 
 כמו, ה"מ חשב] אותיות[ הוא' מחשבה' כן ועל: "ט"תקס מ"סה ראה) 31

 השכל עם המחשבה התאחדות גודל על מורה שזה, "ה"מ ח"כ – חכמה
  ).הנפש(
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 פרשה                    ~ זכור את יום השבת לקדשו~              חסידישע      

א שמיד שהאדם משכיל ענין בשכלו הו, שהם באים כאחד
            .32מתגלה אליו דרך אותיות מחשבתו

בור אין השכל מתלבש אלא יאבל באותיות הד
   .לפעמים כשעולה ברצונו לדבר

אלא רק , אינו מוכרח ששכל האדם יתבטא דרך דיבורו
כאשר האדם רוצה לדבר אודות מה שהשכיל בשכלו אז שכלו 

שאין כח ולבוש , ומכך מובן. מתלבש בדיבורו ומתגלה על ידו
, ועוד זאת. 33כמו המחשבה, מתאחד עם הנפש עצמה הדיבור

יוכל לחשוב ', כו] אותיות הדיבור- [גם בשעה שמדבר אותם "
ששכלו אינו , היינו[אותו השכל ולא ידבר בדעת ובבינה 

עד שלא , ]שהרי מדבר בלי שימת לב לכך, מלובש בדיבורו
, רק במחשבה בלבד חושב כוונת השכל, ישמע מה שמדבר

כ המחשבה לא יוכל להפריד "משא. הדיבור נבדללפי ש] וזהו[
, כי בהכרח צריך להלביש השכל במחשבה, השכל ממנו

        . . . . )ט"תקס(" ובלעדה לא יתגלה כלל

   .אותיות נתיש בחי ,למעלה שלמרך דל כך ע
רק שבמחשבה , הן במחשבה והן בדיבור ישנן אותיות

אבל , האותיות אינן ניכרות וגלויות כל כך כמו שהן בדיבור
ל ענין המחשבה מורכב מאותיות ואין מחשבה בלא אותיות כ
שאי אפשר לומר שהאדם , כ בשכל ומדות אין אותיות"משא(

אוהב מישהו בשפה אחת ואילו אדם אחר אוהב בשפה 
וכן שכל אחד יכול להתבטא באותיות ; ובאותיות אחרות

וכמו שבנפש ). שמכך מובן שהשכל עצמו אינו אותיות, שונות
, כך גם למעלה, והדיבור מורכבים מאותיות האדם המחשבה

            :כפי שממשיך, הן בחינת אותיות' מחשבתו ודיבורו ית

                                                

 
 שמחשב המחשבה אותיות בלי לשכ להשכיל לנפש אפשר אי כי) "32

 תמיד מתלבש שהשכל ובהכרח, כנודע, והרהור המחשבה בעיון בו ומעיין
 על שליטה למוח אין: "להלן ושם. ט"תקס –" לאחדים והיו במחשבה
, תמיד מחשבתו תשוטט בהכרח אלא, רוצה שאינו מה יחשוב שלא המחשבה

 שליטה לו אין כךל, השכל עם אחד עצם הוא שהמחשבה לפי, והיינו. כידוע
  ".בזה וכיוצא', כו בהבהבהבה    יביטיביטיביטיביט    שלאשלאשלאשלא    הפתוחהפתוחהפתוחהפתוח    בעיןבעיןבעיןבעין    לשלוטלשלוטלשלוטלשלוט    יוכליוכליוכליוכל    שלאשלאשלאשלא    כמוכמוכמוכמו, עליה

 יפסיק שברצותו, האדם ברצון תלוי הדיבור: "קסט' ע ט"תקס ראה) 33
 וזהו. . . [ רוצה כשאינו ידבר שלא הדיבור על בשכל שליטה יש הרי, הדיבור
 ורצון למוח שליטה יש כן על, שבמוח השכל מעצם נבדל כח שהוא] משום

, החיצונים האברים על למוח שליטה שיש כמו, מלדבר עצמו את להעמיד
  ".וכיוצא ילךילךילךילך    שלאשלאשלאשלא    ברגליםברגליםברגליםברגלים    כמוכמוכמוכמו

 )יב, כא' ישעי( כמו ,כי אותיות הוא מלשון המשכות

 "ה מרבבת קדשתָ אָ וְ " )ב, דברים לג( וכן ,"רקֶ א ּבֹ תָ אָ "
   .'כו

האותיות למעלה הוא ענין המשכת אור וחיות אלקי 
 –' אתא בוקר'כמו , הוא מלשון המשכה' אות'כי . 'ממנו ית

ה בא "שהקב –' ואתה מרבבות קודש'וכן , שהבוקר בא והגיע
וידוע שכל שם בלשון הקודש מורה על , עם מלאכים העליונים

ֳאה ' אות, 'ולכן. ענינו ותוכנו המיוחד ָב שהוא מלשון ַה
            .34המשכת והארת אור אלקי –ענינה למעלה הוא , והמשכה

בור שמהן התהוות ייות הדאות נתויש בחי
עלו 'ויש אותיות המחשבה ששם  ,המלאכים

   .'ישראל
אותיות הדיבור קאי על האור האלקי המצומצם והמוגבל 

וממנו התהוות ', עלמא דאתגליא', 'הנמשך ממנו ית
ואותיות המחשבה קאי על האור האלקי הבלי גבול ; המלאכים

והוא ', אעלמא דאתכסי, 'שלמעלה מגילוי בעולמות ונבראים
שהנשמות הן בדרגה , ומזה עולה. 35שורש נשמות ישראל

כי מקור חיות הנשמות הוא , נעלית יותר מאשר המלאכים
            .36ממדריגה גבוהה יותר ממקור חיות המלאכים

                                                

 
 ידי שעל כמו. וההמשכה הגילוי ענין הוא האותיות ענין תוכן וגם) 34

 והרי. הזולת אל) שבלב רגש או( שכלי רעיון מתגלה הגשמי הדיבור אותיות
 במחשבתו טמון' שהי מה מגלה האדם ידם לשע כלים כמו הם האותיות

 אורו של שונים גילוייםגילוייםגילוייםגילויים הם דהאותיות, למעלה הוא וכך. הזולת אל ובליבו
  .'ית

 דלא סתימין עלמין' 'שנק המחשבה אותיות: "כאן ט"תקס ז"מאה ראה) 35
 אלקי אור, היינו[ ובינה חכמה בחינות בעצמיות המתאחדין והן', אתגליין

 כמשל, ]דאצילות ובינה חכמה הספירות םע שמאוחד עד מאד נעלה
 נשמות נחצבו ומשם. .  ל"כנ, בשכל תמיד שמתאחדת באדם המחשבה

 למעלה, דוקא במחשבה –' במחשבה עלו ישראל': ל"רז כמאמר, ישראל
  ".דיבור מבחינת

 כ"משא, וחומר מגשם ומופשטים רוחניים נבראים הם שהמלאכים וזה) 36
 הוא שהמלאך נראה מכך ולכאורה, יגשמ בגוף מלובשות ישראל נשמות
 כפי הדברים מצב רק זהו, הנה – הנשמות מאשר יותר נעלית בדרגא

 עליונה בדרגא הן הנשמות הנה בשרשן למעלה אבל, למטה באה שהנשמה
 שרשה בה מורגש עדיין למטה ירדה שהנשמה כפי גם אבל, מהמלאכים יותר

 לזכך מתייגע כן אם אלא להאדם גלוי זה שאין רק', ית במחשבתו הגבוה
  .כך על יסתירו לא שהם הבהמית ונפשו גופו את ולברר
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 פרשה                            ~ חג השבועות~                          חסידישע  

שהן אותיות ( 37רבוא אותיות התורה ששיםכי 

רבוא שרשי נשמות  ששיםהן  – )כדלהלן, המחשבה
   .ישראל

 – נשמות בוארששים "אשר , מובא בספרים הקדושים
הגם שבכתב אין נמצא  .אותיות שבתורה בוארששים הן 

 ',אותיות המשך'היינו מפני  – אותיות בתורה בוארששים 
 ,שבכלל הנקודות שאינן בכתב ד"ויו "יו' ה' שהם אותיות א

אינו ידוע  – איזו מהנקודות הם ,אך .אבל ישנן במחשבה
        . . . . )וה שבתותי תשמר"ת בהר ד"לקו(" 38'כו

ענין ששים רבוא אותיות שבתורה מתייחס , כלומר
עלמא 'בחינת , ה"של הקב מחשבהמחשבהמחשבהמחשבהלדרגת אותיות ה

כי אותיות אלו אינן גלויות כמו שהמחשבה אינה ', דאתכסיא
ל אמרו "וזהו שחז. גלויה ונשארת בהעלם בפנימיות האדם

שששים רבוא אותיות אלו הן השורש לששים רבוא נשמות 
כי באמת יש הרבה יותר , רשי הנשמותהיינו לש(ישראל 

, תלת קשרין אינון'כי ", )39מששים רבוא נשמות ישראל
ישנם - (' ה"ואורייתא בקוב, ישראל מתקשראן באורייתא

והתורה , ישראל מתקשרים בתורה: שלשה קשרים
, והיינו. )ט"תקס(" )א, ג עג"זח() ה"עם הקב] מתקשרת[

כי , עם התורהשנשמות ישראל קשורות בקשר עצמי ומהותי 
וזהו . הרי תכלית כוונת הבריאה היא בשבילן ובשביל התורה

בחינת , דוקא' ששורש נשמות ישראל הוא במחשבתו ית
ולהלן יבאר שמטעם זה ניתנה התורה (' אותיות התורה'

משום היותם מושרשים באותיות מחשבתו , לישראל דוקא
  .)שזהו אותיות התורה', ית

וכמאמר אליהו  ',ןלבושי' נתשהאותיות הן בחי
תקינת  לבושין' :)ה פתח אליהו"בהקדמה ד( בתקוני זוהר

                                                

 
 בהר ת"לקו וראה. 241' ע ח"תש מ"בסה ר"אדמו ק"כ הערת ראה) 37
  .ב, יא תולדות ח"תו. עב. סג' ע פ"הר הנחות מ"סה. ד, מג

 בכתובות ראבגמ דאיתא ד"ע שהוא :רושפי(: "שם ומבאר מוסיף) 38
 םא לאא אות בשום ח"פת לומר לך אין" :י"ופרש ,כתיב 'ינחם' :ב"ע ט"דס
 במקום באה והיא ,שתחתיה הנקודה יפ לע או ,לו סמוכין א"ה או ף"אל ןכ

 ,אות במקום באה שתחתיה שהנקודה הרי .ל"עכ ,"'ינאחם' כתוב לויכא אות
 אלו אותיות חשבון עם ,ולכן .ד"ויו ו"בוי וכן .א"ה או ף"אל כתוב לויכא

 אותיות רבוא ששים יש – במקומן באו שנקודות רק ,תהיול ריכותצ שהיו
  ".)לנו ידוע אינו – הוא מהנקודות ואיזו ,בתורה

 והן ,'ית מחשבתו מאותיות נלקחו הנשמות: "ד, כד ראה ת"לקו ראה) 39
 הנשמות כל כלולים שבהם ,נשמות ר"ס כנגד שהן ,שבתורה אותיות ר"ס הן

 הרי ,כ"וא .וכנודע ,מהם יםפשטתהמ וניצוצין ענפים להיותן ',אוצר'שב
  ".נעלה מאד גבוה הוא ושרשן מקורן

דמנייהו פרחין נשמתין לבני  ,)לעשר הספירות- ( לון
   .'נשא

, כמבואר לעיל', לבושים'אותיות בכלל הן בחינת 
אלא כל ענינו הוא , שהלבוש הגשמי אין לו תוכן מצד עצמו

ין להן תוכן שא, כך הן האותיות –לשמש את האדם הלובשו 
שהרי בצירוף אותיות שונות בעלמא מבלי (מצד עצמן 

וכל , )אין כל משמעות ותוכן כלל, לעשות מילה מסוימת
. ענינן הוא לשמש את הדבר שכל או הרגש המתבטא דרכן

וזה מורה שהאותיות הן ענין חיצוני לגבי הנפש עצמה ואינן 
 אותיות עליונות, וכך גם למעלה. ממהות ועצמות הנפש

ממש ' אינן ממהותו ית, ל"שמכוונות להמשכות אלקות כנ
ושורש הנשמות הן מאותיות . אלא המשכות חיצוניות מאתו

  . כמבואר לעיל, אלו

דמנייהו פרחין , לבושין תקינת לון'וזהו שאמרו בזהר 
לעשר הספירות - (לבושים תקנת להם  –' נשמתין לבני נשא

. לבני אדם נשמות) ונמשכות(שמהם פורחות , )העליונות
אלו של ' לבושים'ששורש נשמות ישראל הוא מבחינת , והיינו

בלבד לגבי ' כלים'ו' לבושים'שהן בחינת , אותיות עליונות
והמדות ) ד"חב(המוחין העליונים  –עשר הספירות עצמן 

        .)ת"חג(העליונות 

הוא  ,)באותיות המחשבה(' ישראל עלו במחשבה'רק 
  .ם הנפששמתאחד ע ',לבוש הפנימי' נתבחי

, כאמור לעיל, רק שההפרש בין נשמות ומלאכים הוא
היינו מהאור ', ששרש הנשמות הוא מאותיות מחשבתו ית

' עלמא דאתכסיא'בחינת , האלקי הנעלה והבלי גבול
ואילו שורש המלאכים , ה עצמו"שמתאחד עם אור אין סוף ב

הוא מהאור האלקי המצומצם והמוגבל ) ושאר הנבראים(
עלמא 'בחינת , גילוי בעולמות ונבראיםששייך לבוא ב

            .ה"ס ב"שאינו מאוחד לגמרי עם אוא', דאתגליא

   .40'איהו וגרמוהי חד בהון' )שם( בזוהר ראוזה נק
ה שהן מתאחדות עם אור "על אותיות המחשבה של הקב

) ה עצמו"ס ב"אוא(איהו 'אמרו בזהר , ה עצמו"אין סוף ב
דים מאוח(חד בהון ) היינו אותיות המחשבה, לבושיו(וגרמוהי 

למרות שגם היא רק , ת"שהמשכה זו מהשי, והיינו .')בהם
' לבוש'והארה המאירה מאתו ובבחינת ' המשכה'בבחינת 

הרי , מכל מקום, ה עצמו"כך שאין זה אור אין סוף ב, בלבד
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 פרשה                    ~ זכור את יום השבת לקדשו~              חסידישע      

כמחשבת (ה ממש "היא בהתאחדות גמורה עם אור אין סוף ב
 .)ל"לנפשו כנ' לבוש פנימי'האדם שהיא 

  

   :הדבר וביאור

מתייחס ' איהו וגרמוהי חד בהון'לבאר ענין זה ש –
שהן מאוחדות עם אור אין סוף , לבחינת אותיות המחשבה

דוגמת התאחדות אותיות המחשבה עם , )חד בהון(ה עצמו "ב
      :עצמות הנפש

קאי על בחינת  'איהו וחיוהי חד בהון' ,כי הנה
אין סוף אור , היינו[ 'כו 'אנת הוא חכים'ד ,41חכמה

מתלבש ומתאחד עם בחינת  –' הוא חכים') איהו(ה עצמו "ב
  .]החכמה

   :]'חיוהי'ומביא ראיה שחכמה נקראת [

ז(כתוב שו כמ ',חיוהי' ראתכי החכמה נק  )יב, קהלת 

   ."תחיהוהחכמה "
ומזה , )'תחיה'(' חיות'הרי שעל החכמה נאמר לשון  –

סת לבחינת מתייח, שגם היא לשון חיות ואור' חיוהי'מוכח ש
            .החכמה

שהוא רם  ,בעצמו וףסין היינו אור א –' איהו'ו
   .'חכמה כו נתונשא לאין קץ מבחי

' השכלת'ולא ' עשית'ונקט ', כולם בחכמה עשית'כתיב 
כי זה מורה על כך שלגבי  –שמתאים יותר עם לשון חכמה 

ה עצמו אפילו חכמה עילאה של עולם "אור אין סוף ב
, )עשית(לבחינת עשיה גשמית ממש האצילות נחשבת לגביו 

אין , עצמו' היינו לגבי הוא ית', כולא קמיה כלא חשיב'כי 
וחכמה דאצילות , לכל הבריאה תפיסת מקום וחשיבות כלל

ועשיה גשמית שווים לפניו בהעדר החשיבות והיחס שלהם 
אור אין סוף הוא בלי גבול , שכן. ה עצמו"ס ב"לגבי אוא

עם היות שהיא דרגה היותר , ואילו חכמה דאצילות, ממש
היא עדיין בגדר סדר , מכל מקום, נעלית בסדר השתלשלות

 –ויש לו ציור וגדר פרטי , ההשתלשלות והעולמות המוגבלים

                                                

 
 א"מ שער חיים בעץ כתב וכן: "נוסף קה' ע לתניא והערות בקיצורים) 41

  .תקצט' ע עקב ת"אוה ראה". ז"פ

ה עצמו מופשט ומושלל מכל ציור "ס ב"כ אוא"משא. חכמה
            .42"הוא רם ונשא לאין קץ מבחינת חכמה"ולכן , והגבלה

 ואהרוך ב וףסין כשמתלבש אור א ,קוםמכל ומ
הוא 'כי  ',בהון חדאיהו וחיוהי 'נעשה  ,בחכמה

' ם הל"רמב(' ]והוא הדיעה עצמה[ 'והוא הידוע כו ,המדע

   .)ב"ראה תניא פ(חד והוא וחכמתו א ,)י"ב ה"יסודי התורה פ

יש בנפשו כח מיוחד של חכמה שעל ידו , אצל בשר ודם
ם האד –כך שישנם שני דברים , הוא מחכים ומבין בחכמתו

אלא , ו"ה אין הם שני דברים ח"אצל הקב, אך. עצמו וחכמתו
שאין , ה"וזהו ענין אחדותו של הקב". הוא וחכמתו אחד"

, כמו נפש האדם(ו מכמה מיני כחות "ח' מורכב'ה "הקב
היא מורכבת מחלקים , מכל מקום, שלמרות שהיא נפש אחת

שער (" אחדות פשוטה בלי שום הרכבה"' אלא הוא ית, )שונים

ה הם חד "וכל כחותיו ומדותיו של הקב, )ז"יחוד והאמונה פה
  .'ממש עמו ית

הוא ): "בענין הידיעה שלמעלה(ם "וזהו שכתב הרמב
שבשונה מהנבראים שהידיעה , היינו, "'המדע והוא יודע כו

היינו הנפש  –האדם היודע והמדע (מורכב מכמה ענינים 
נפש של ה) מדע(וכח הדעת , )יודע(שבה נקלטת הידיעה 

כי הדעת היא רק כח אחד של , שעל ידו היא יודעת את הדבר
אינו יודע בדעה שהיא חוץ " –ה "אצל הקב, הנה –הנפש 

אבל הבורא , שאין אנו ודעתנו אחד. . ממנו כמו שאנו יודעין 
הוא ודעתו וחייו אחד מכל צד ומכל פינה ובכל דרך , יתברך
פשוטה שאינה ה הוא אחדות "היינו שהקב, )ם שם"רמב(" ייחוד

  .ו"מורכבת מחלקים ח

ה עצמו הוא למעלה לאין "למרות שאור אין סוף ב, ולכן
כשהוא יורד ומתלבש , מכל מקום, שיעור מבחינת החכמה

איהו וחיוהי חד 'וזהו , הרי הוא מתאחד עם חכמתו, בחכמה
ה "שזהו מיסודי האמונה שהקב, "הוא וחכמתו אחד"ש', בהון
, הרכבה מחלקים וכחות שוניםשאין בו שום  –' אחד'הוא 

        .אלא הוא אחדות פשוטה

 ,אותיות המחשבה נתקאי על בחי 'איהו וגרמוהי'ו
 נתבבחי ואהרוך ב וףסין שכשמתלבש אור א

שהן בחינת  ',גרמוהי' נתשהוא בחי ,המחשבה
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 עשר להתהוות דמקור מקור מהיות אפילו, השתלשלות תמבחינ לגמרי
  ".דאצילות ספירות
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 פרשה                            ~ חג השבועות~                          חסידישע  

 'תקינת לון לבושין' :כמאמר ',לבושין'אותיות ו
י כ ',בהון חדאיהו וגרמוהי 'נעשה  ,קוםמכל מ ,'כו
   .)ח, נה' ישעי(" לא מחשבותי מחשבותיכם"

ה הוא אחדות פשוטה נכון לגבי כל "ענין זה שהקב
שכשמתלבש אור אין ', כולל גם אותיות מחשבתו ית, כחותיו
איהו 'כמאמר , הוא מתאחד עמה, ה בבחינת המחשבה"סוף ב

הוא המדע ' –' איהו וחיוהי חד'וענין זה ש. 'וגרמוהי חד בהון
שהוא מתאחד עם  –' איהו וגרמוהי חד'וכן '', ווהוא היודע כ

ש "וכמ, אין ביכולת השכל האנושי להבינו ולהשיגו, המחשבה
ודבר זה אין כח בפה לאומרו ולא באוזן : ")שם(ם "הרמב

ומביא על כך את , "לשמעו ולא בלב האדם להכירו על בוריו
כי לא מחשבותי 'וכן את הכתוב ', החקר אלקה תמצא'הכתוב 

שאין כח באדם להשיג ולמצוא דעתו של " –' יכםמחשבות
כבני אדם שהם ודעתם "דלא , "ודעתו אחד. . שהוא ["בורא 
תשובה ' ם הל"רמב(" לא מחשבותי מחשבותיכם'כי "] . . שנים

      .)ה"ה ה"פ

  

ל בביאור ההפרש בין שורש המלאכים "על פי הנ[
מדוע לא ניתנה  –יתרץ הקושיא דלעיל , והנשמות

למרות גודל מעלתם , לאכיםהתורה אל המ
  :]ורוחניותם ביחס לנשמות ישראל בגופים גשמיים

   :תנה התורה להמלאכיםילא נ ,ולכן

 נתשהוא בחי ,בוריהד נתמפני היותם מבחיש
עם הנפש  ךכל שאינו מתאחד כ ',לבוש האמצעי'

 –' לבוש הפנימי' נתשהוא בחי ,כמו המחשבה
 וףסין אלהמשיך גילוי יחוד אור  יכוליםאין  ,לכך

 ,ממש בעסק התורה ועבודת המצות ואהרוך ב
למטה כמו  ואהרוך ב וףסין שיתגלה יחוד אור א

   .'מחשבהעלו ב'ש ,ישראל ]רק[ אלא ,למעלה
' היות שנשמות ישראל מושרשות במחשבתו ית

איהו 'ל ש"כנ(ה עצמו "שמאוחדת לגמרי עם אור אין סוף ב
יך מאור אין לכך ביכולתן דוקא להמש, )'וגרמוהי חד בהון

כי נשמותיהם , ה עצמו על ידי קיום תורה ומצות"סוף ב
ה ולכן יש להן יחס ושייכות "קרובות יותר לאור אין סוף ב

שאינו ' כ המלאכים ששרשם מבחינת דיבורו ית"משא. אליו
לכך אין להם שייכות קרובה לאור , מתאחד עם הנפש כל כך

להמשיך  ה עצמו ובמילא גם אין להם היכולת"אין סוף ב
 .43משם למטה

  

עם היות העילוי בישראל רב מבמלאכים  ,והנה
תנה ילא נ ,ןכי פל עף א ,ל"כנ ,מצד נשמותיהם

לא בהתלבשותן בגוף ונפש להם התורה א
   .החיונית

כל המעלה המבוארת לעיל ביחס לנשמות ישראל על 
שנשמות  –היא הכל בנוגע להנשמות שלהם , המלאכים

ה שמתאחדות עם "שבה של הקבישראל שרשן באותיות המח
ואילו שורש , ה עצמו בתכלית ההתאחדות"אור אין סוף ב

שאינן מתאחדות כל ' חיות המלאכים הוא מאותיות דיבורו ית
ונתבאר אשר משום זה ניתנה התורה . ה עצמו"כך עם הקב

, אמנם. לישראל דוקא מצד גודל מעלת שרשן על המלאכים
אלא , שמות בלא גופיםלא ניתנה התורה לישראל כפי שהם נ

דוקא לנשמות ישראל בהתלבשותן בגופם ונפשם הבהמית 
י הם "ובודאי במצב זה בנ, שלכאורה הם נמוכים ונחותים מאד

ואם כן הרי חוזרת . בדרגא תחתונה יותר מאשר המלאכים
מה המעלה של ישראל על המלאכים , הקושיא למקומה

  .שמשום כך נתנה התורה להם דוקא
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 כל לה ואין מוגבל נברא היא הנשמה הרי, לעיל המבואר שלפי פי על אף 
 הוא ששרשה זה עצם זאת בכל, הנה – עצמו ה"ב סוף אין אור עם ערך

, עצמו ה"ב סוף אין אור עם שמיוחד אלקי אור', ית מחשבתו אותיות מבחינת
 ביכולת וממילא ה"ב סוף אין לאור מסוימת שייכות פנים כל על לה יש לכך
 תורה קיום י"ע ה"ב ס"אוא של זו המשכה לפעול דוקא ישראל נשמות של

 בה ותתגלה הנפש עם תתאחד אכן זו המשכה אשר לאפשר שכדי רק. ומצות
 בעת' וברקים קולות'ה לענין הוצרך – גבול ובעלת נברא שהיא למרות –

 גילוי לקבל' כלי' שתהיה, מציאותה ביטול בהנשמה לפעול, תורה מתן
 אצלו הבטל דבר על אלא שורה ה"הקב אין"ש, ומצות תורה י"ע ה"ב ס"אוא
  ). ו"פ תניא" ('ית

 כל לה שאין ונברא מוגבלת להיותה הנשמה של זה חסרון אף שעל, והיינו 
 גבוהה בדרגה הוא שרשה ףסו סוף, מקום מכל, גבול הבלי הבורא לגבי ערך
', ית ממנו להמשיך מסוגלת דוקא הנשמה ולכן, המלאכים שורש מאשר יותר
 עם כך כל וקירוב שייכות להם ואין יותר נמוך ששרשם המלאכים כ"משא
, גבול ובעלת נברא להיותה זה חסרון ממנה להסיר וכדי. עצמו ה"ב ס"אוא
 שתהיה, לגמרי מציאותה ביטול –' במחנה אשר העם כל ויחרד' ענין היה
 ס"אוא גילוי ולהכיל לקבל יכולה שכן חדשה למציאות להתעלות ראוי כלי

  .ומצות תורה קיום י"ע ה"ב
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שגם מצד גופם ונפשם , ר בזה היאונקודת הביאו
הבהמית הרי יש לישראל מעלה גדולה מאד על המלאכים 

שדוקא מצד הגוף והנפש הבהמית , וכפי שיבואר, העליונים
יכולה הנשמה לעלות לדרגא נעלית יותר מכפי שהיא בשרשה 

ששרש הנפש הבהמית , נמצא. באותיות המחשבה העליונה
        .יתהיא למעלה יותר משורש הנפש האלק

מדוע עם כל זה ניתנה  –והולך ומיישב ענין זה [
התורה להנשמות אף שהן בהתלבשות בגוף ונפש 

  :]הבהמית

לם שתכלית ירידת הנשמה לעו ,44נודע ,כי הנה
ירידה זו  – להתלבש בגוף ונפש החיונית הזה

  .צורך עלייה היא
שהיא הניצוץ  –צריך להבין ענין ירידת הנשמה "
להיות טרוד תמיד , וף ונפש הבהמיתבעולם הזה בג –אלקות 

וזהו ירידה , במחשבות ודאגות הפרנסה בהבלי עולם הזה
, א נח ט"תו(" 'ו היא צורך עלימההכרח לומר שירידה ז! גדולה

ז תתעלה למעלה במדריגה מכמו שהיתה "שעי", היינו. . . . )ג
דאיך תעלה למדרגה , וזה פלא גדול לכאורה, במקור חוצבה
תה בלבוש גשמי בנפש הטבעית י התלבשו"גבוה כזו ע
גאה' ה אשירה לה"ד ח"תו(" 'החומריות כו גאה  וזהו שממשיך  ?)כי 

        .ומיישב

מבאר מהי העלייה שיכולה להיות בנשמה דוקא [
   :]י ירידתה למטה"ע

 ',איהו וגרמוהי' נתמבחי להעלותה ,דהיינו
א "ח(דוש קההר בזו ראונק ',איהו וחיוהי' נתלבחי

ז   .46'בגופא דמלכאלאשתאבא ' :)45ב, רי
מקור הנשמה הוא מבחינת אותיות המחשבה של 

ואף על פי שמצד זה ', גרמוהי'בחינת , כמבואר לעיל, ה"הקב
אף על , )'איהו'(ה "הנשמה היא מאוחדת עם אור אין סוף ב

היינו ', איהו וחיוהי חד'אין זה דומה לההתאחדות של , פי כן
). להלן בסמוךכמבואר הענין בזה (עמו ' התאחדות חכמתו ית

י ירידתה למטה היא "והעלייה שיכולה להיות בנשמה ע

                                                

 
 ת"אוה. א, עג בלק ת"לקו וראה. תפא' ע עקב ת"באוה הנסמן ראה) 44

 ויקרא א"אדה מאמרי). ב, מח( ז"פל תניא וראה. תרלה' ע ב כרך ויקרא
  .נ"וש. תרסז' ע ב"ח

, לד ש"שה ת"וללקו לכאן מציין א, ב במדבר ת"בלקו. א, ט א"תו אהר) 45
  .ב

  .תתכז'א' ע תשא כי ת"אוה ראה) 46

ולהגיע לדרגא ' איהו וגרמוהי חד'שיכולה לעלות מבחינת 
התכללות , התאחדות –' איהו וחיוהי חד'בחינת , נעלית יותר

והתאחדות והתבטלות זאת . והתבטלות מוחלטת באלקות
ו והיינ', לאשתאבא בגופא דמלכא'נקראת בלשון הזהר 

, )ב, ת בהר מ"לקו(" ממש' גופא דמלכא'ב' נבלע'להיות "
ין א' ביטול והתכללות ממש באור ה נתדהיינו להיות בבחי"
כמו המאכל שנעשה ממנו דם שמתאחד עם דם , ה"ב וףס

וכל כחות . .  לבדו' וכך יהיו כל כחותיו רק לה – הנפש ממש
 'אתכפייא'יהיו בבחינת ', כח המתאוה כו, הנפש הבהמיות

ואזי תשוב הנפש לאלקים ותתהפך לבחינת '; כו' אתהפכא'ו
' עד שלא יהיה לה חיות ותענוג אחר זולת לה, אלקות ממש

        .וכפי שממשיך לבאר, )ב, ש לד"ת שה"לקו(" לבדו

   :]מבאר ענין עלייה זו בפרטיות יותר על פי משל[

 ,]הוא' לאשתאבא בגופא דמלכא'ענין היחוד של [ דהיינו
כמו  ]ה"ס ב"התאחדות עם אואהנפש ב[ להיות

 – התאחדות הגוף עם הנפש בהתלבשותה בו
מרגשת הנפש  ,ו"ח ,שכל כאב ומכה אשר בגוף

לפי שהם מתאחדים והיו  ,ומתפעלת ממקרי הגוף
   .לאחדים ממש

שעם היות שהגוף הוא לבוש  ,כמו הנפש עם הגוף"
 ,הרי הנפש מתפעלת ממקרי הגוף ,קוםמכל מ ,לנפש

וכן מה שעולה  ;מרגשת הנפש – צבעושכשהגוף נוקף א
האברים נשמעים  – ברצון הנפש לפעול איזה פעולה באברים

 הרגל ,כשעולה ברצונו לעשות הפעולהלרצון זה תיכף ומיד 
בלי שום קדימת התפשטות והמשכת  ,'הלוך בו כול –

והרי  ,היה איזה שיהוי זמן מה ,כ"שא ,המחשבה מהמוח ברגל
האבר [ 'א מיד שעולה ברצונו כואל ,אינו שוהה אפילו רגע

אך אין זה אלא מפני שהגוף מתאחד עם . ]פועל בהתאם לכך
כאילו היה עצמותה ומהותה  ,והנפש פועלת בו כרצונה ,הנפש
הוא מתאחד  קוםמכל מ ,הנפש 'לבוש'ואף שהגוף הוא  ,ממש

אף שהגוף הוא בחינת , ולכן. )ג, א וירא יג"תו(" עם הנפש
כאשר נעשה , מכל מקום, המלובשת בולבד אל הנפש ' לבוש'

, מבלי כל שיהוי זמן כלל, מיד מרגישה הנפש, מכה בגוף
שהגוף התאחד , וכאילו שהגוף נעשה עצם אחד עם הנפש

            .והתעצם עם הנפש המלובשת בו

' גרמוהי'מבחינת [ להיות העלאה כזו פשראי וא

 'עלו במחשבה'מצד נשמותיהם ש ]'חיוהי'לבחינת 
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 :וכמאמר ,47הנפש 'לבוש' נתשהוא בחי ,בלבד
כי אותיות המחשבה לגבי  ',תקינת לון לבושין'

י וא ,עם היות שמתאחדת בהן ,נפש המשכלת
 ,קוםמכל מ – 48להיות שכל בלי מחשבה פשרא

ַּכְּלבּוׁש ַּתֲחִליֵפם "האותיות שבמחשבה הן 
קב(" ְוַיֲחֹלפּו    .)כז, תהלים 

לקית אי אפשר להיות העלאה זו מצד נשמות הנפש הא
', כי הרי שרשן הוא מאותיות מחשבתו ית, שבישראל בלבד

ולכך (שכמו בנפש האדם עם היות שהן מתאחדות עם הנפש 
מכל , )אי אפשר להיות גילוי השכל בלי אותיות המחשבה

וכמו , בלבד אל הנפש' לבוש'סוף כל סוף הן בחינת , מקום
לבוש גשמי שאינו ממהות האדם ועד שיכול לפושטו 

אינן ממהות , כך אותיות המחשבה, ו בלבוש אחרולהחליפ
וניתן לבטא שכל אחד באותיות שונות , )הנפש(השכל 

שמאחר , וכמו כן בנשמות ישראל). כפי שממשיך(ואחרות 
הרי בחינה זו אינה אלא ', ששרשן באותיות מחשבתו ית

ואינה , ה עצמו"ודבר חיצוני ביחס לאור אין סוף ב' לבוש'
 –כדי לפעול העלאה זו , ולכן. ממש 'ממהותו ועצמותו ית

 –' חיוהי'להיחוד דבחינת ' גרמוהי'לעלות מהיחוד של בחינת 
אינו יכול להיות מצד הנפש האלקית בלבד ששרשה מבחינה 

שהרי בחינה זו היא חיצונית ואינה בערך לגרום , זו באלקות
לאשתאבא ', 'חיוהי'להעלאה זו להגיע להיחוד של בחינת 

        .משמ' בגופא דמלכא

מביא הוכחה לכך שאותיות המחשבה סוף סוף [
  :]חיצוני של הנפש' לבוש'הן רק בחינת 

 ,יכול להתלבש באותיות אלוחד שהרי שכל א
כגוף  ממשואינו מתאחד  ,ולפעמים באותיות אלו

איהו ' נתשהתאחדות זו הוא בחי ,עם הנפש
   .'שהנפש מתפעלת בחיי הגוף כו ',וחיוהי

בהתאחדות גמורה עם  אילו אותיות המחשבה היו
הרי כל שכל וסברא היו להם אותיות מסוימות שדרכן , השכל

כי הרי האותיות הן דבר אחד , דבר שכל זה יתבטא ויתגלה

                                                

 
 עילאה במחשבה ישראל נשמות שרש מצד, באמת: "ט"תקס ראה) 47

 שאין אחר", "ל"הנ התורה קבלת למדריגת לבוא יכולים היו לא, דחכמה
 ואיך', גרמוהי' שנקראת המחשבה בבחינת רק למעלה ישראל נשמות שרש
  ".'חד וחיוהי איהו' להיות, ממנו הרבה עליון יחוד לייחד יוכל

 הנפש עם המחשבה התאחדות גודל על מורה זה, לעיל שכאמור) 48
  ).השכל(

אלא שכל אחד , אנו רואים שאינו כן, אולם. ממש עם השכל
וכפי שנראה במפרשי , יכול להתבטא דרך אותיות שונות

ות אלו והתוספות ף מבאר אותו הענין באותי"שהרי, הגמרא
כ אופן התאחדות הנפש עם "משא. מבארו באותיות אחרות

עד שכל מה שמתרחש אל , הגוף הוא בתכלית ההתאחדות
לא רק שהנפש , כי כאמור, הגוף הנפש מרגישה זאת מיד

אלא שהנפש , בגוף כדבר המונח בקופסא' נמצאת'
            .בגוף עד כדי כך שהיא מתאחדת ומתעצמת עמו' מתלבשת'

מתגלה  ]'לאשתאבא בגופא דמלכא'[ חוד זהואין י
בהיותה בבחינת אותיות מחשבתו [ בנשמה מצד עצמה

אלא בהתלבשותה בגוף עם נפש  ,]בלבד' ית
   .שירידה זו צורך עלייה היא ,החיונית

י ירידתה למטה בתוך "וזהו העלייה שנעשית בנשמה ע
כי דוקא על ידי זה שהנפש האלקית , הגוף והנפש הבהמית

ביכולתה , ת ונעשית קשורה עם הגוף ונפש הבהמיתמתייחס
כי שרשם ', איהו וחיוהי חד'להתעלות ליחוד נעלה זה של 

 .כפי שממשיך, הוא מדרגא נעלית מאד

  

   :והענין
לבאר כיצד עלייה זו נפעלת בנשמה דוקא  –

שלכאורה הם , בהתלבשותה בגוף הגשמי ונפש הבהמית
גמורה עם אור אין ולהיות בהתאחדות , רחוקים מאד מאלקות

            :ה עצמו"סוף ב

נפש הבהמית החיונית נלקחה משרשה  ,כי הנה
 'פני שור' ',פני אריה' ,49דש שבמרכבהומחיות הק

   .)י, ראה יחזקאל א( 'כו
ישנה גם נפש , מלבד הנפש האלקית שבכל ישראל

היינו שלא נרגשים  ,)א"תניא פ(" מצד הקליפה"שהיא הבהמית 
ש זו היא חיות הגוף ולכן נקראת נפ. בה קדושה ואור אלקי

ככתוב (ונפש זו נמצאת בדם האדם . 'נפש הבשר'בכתוב 
, י סיבוב הדם בכל אברי הגוף"וע) 'נפש הבשר בדם היא'

ולכך נקראת נפש זו בספרי (נמשכים חיים מנפש זו לכל הגוף 
להיותה מחיה , מלשון חיות –' נפש החיונית'הקדמונים בשם 

                                                

 
  .קעא'א' ע משפטים' פ ת"אוה ראה) 49
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מהות החיים של נפש זו היא חיים ש, מזה עולה). את הגוף
כל התכונות הטבעיות של הגוף  ותוממנה בא, גשמיים

נפש 'נפש זו מכונה , ולכן). צמא וכדומה, כמו רעב(ונטיותיו 
הם כמו החיים של ) מצד עצמה(היות שהחיים שלה ' הבהמית

וכל , שכן כשם שבהמה מרגישה רק את צרכי גופה', בהמה'
ך נפש הבהמית שבאדם מושכת כ, רצונה למלא צרכים אלו

  .אותו לרצות ולהתעסק בצרכים הטבעיים של גופו

ידוע שלכל דבר וענין בעולם ישנו שורש רוחני , והנה
אין לך כל עשב ': ל"כמאמר רז(למעלה בעולמות העליונים 

). 'למטה שאין לו מזל מלמעלה המכה בו ואומר לו גדל
ליונה ושורש זה למעלה הוא מחיות הקודש שבמרכבה הע

, פני אריה אל הימין'שעליה נאמר , שראה יחזקאל בנבואתו
' נלקחה'שחיות נפש זו נמשכה ו'', פני שור אל השמאל וגו

כי , וזהו שהם נקראים בשמות של בהמות וחיות שונות, משם
רק . הם השורש לנפש כל בהמה וכן לנפש הבהמית שבישראל
, מיםשעל ידי השתלשלות המדריגות בצמצומים רבים ועצו

נפש הבהמית "כשמגיעה למטה בגוף האדם נעשית 
שלא מרגישה את שרשה הנעלה ותמורת זאת היא , "והחיונית

            .נפש חיונית המרגישה את הגשמיות וצרכיה הטבעיים בלבד

ראה (' נושאות ומנושאות עם הכסא החיות' ,והנה

   .)50טו, ג"ר פכ"שמו
 –שרש הנפש הבהמית שבישראל  –על חיות הקודש 

וכן שהם , א במדרש שהם נושאים את כסא הכבודמוב
היינו שבנוסף לכך שהם מנשאים את , מנושאים עם הכסא

הכסא גם מנשא ומגביה , הנה, הכסא ופועלים בו עילוי מיוחד
            .אותם ופועל בהם עילוי ויתרון

   :רושפי
לבאר את המשמעות בכך שהמלאכים העליונים  –

ומהו , שאים עמווכן מנו, דחיות הקודש מנשאים את הכסא
שהרי לכאורה צריך . הקשר התוכני בין שני ענינים אלו

, )ז"הנחות תקע(" איך אפשר שהנברא יגביה הבורא: "להבין
שהם נבראים יש מאין על ידי , היינו שהמלאכים העליונים

שלכאורה זה , יגביהו וינשאו את הכסא והאדם שעליו, ה"הקב
            :ה הבורא"קאי על הקב

                                                

 
 דרבי פרקי וראה. אליעזר דרבי פרקי בשם י, כה תרומה ביי גם ראה) 50

  .ד"ספ אליעזר

שהם  ]היינו[, 51לגבי הכסא 'תמנושאו'לפי שהם 
רך דל טול הסוס לגבי רוכבו עיכב ,בטלים אליו

זה  םשל שע ,הסוס מתנהג לפי רצון רוכבו –של מ
וכן ( ]המנהיג אותה' רוכב'על שם ה[' מרכבה' ראנק

ת רבה מז(' האבות הן המרכבה' לפי שהיו  ,)ו, בראשי
 – ))ועוד. ג"ראה תניא פל(ברך תמיד ליחודו ית בטלים

  .את הכסא ןכם ג 'נושאות'הם  ,כךול
הוא ' מנושאות עם הכסא'הפירוש בכך שחיות הקודש 

שהסוס הוא מנושא ומונהג על ידי , על דרך הסוס לגבי רוכבו
כמו כן  –ובכך הסוס בטל ומבוטל לגמרי לרוכבו , הרוכב

דהיינו שהם בטלים  –' מנושאות עם הכסא'חיות הקודש הן 
  .לגמרי אליו

, 52'האבות הן הן המרכבה'וש הפנימי של וזהו גם הפיר(
עד כדי כך שאין , ה"מורה על ביטול מוחלט להקב' מרכבה'

וכל מגמתו היא רק למלאות רצון , לאדם שום רצון לעצמו
כמו מרכבה שבטלה לרוכב לגמרי ואין לה שום רצון , ה"הקב

וכל ענינה הוא אך ורק למלא את רצונו של הרוכב , משלה
כל אבריהם כולם היו "כך האבות  .המנהיג את המרכבה

רק ' מרכבה'ולא נעשו , קדושים ומובדלים מענייני עולם הזה
ולא הפסיקו ", )תניא פרק כג(" לרצון העליון לבדו כל ימיהם

אפילו שעה אחת מלקשר דעתם ונשמתם לרבון העולמים 
את ' קידשו'האבות , כלומר. )שם ריש פרק לד(ל "בביטול הנ

ותו מענייני עולם הזה עד כדי כך שכל והבדילו א' גופם לה
, של כל אחד ואחד מאברי גופם, אפילו תנועה קלה, תנועה

  ).ה"היתה רק על פי רצון העליון ב, בכל עת ובכל שעה

ובטלים לגמרי  'הכסאמנושאות עם 'והיות שהחיות 
וכן הוא לגבי (' נושאות את הכסא'לכך הם גם , 53אליו

        .כפי שממשיך, )האבות
                                                

 
  .לכאן שמציין – תת'א' ע ו כרך שלח' פ ת"אוה ראה) 51

 נאמר ולא', אברהם מעל אלקים ויעל' כתיב: פשוטו לפי פירושו) 52
 שזה, גבו מעל, היינו', מעל' אלא', מעם' או', מאת' או', מאצל' או' מלפני'

 מלכות בעול שנשאו האבות, כלומר', המרכבה הן הן האבות'ש ללמדינו בא
 הן בעולם שכינתו והשכינו, בעולם שמו וקידשו ופירסמו, רצונו ועשו ה"הקב

', ית' ה כבוד שכינת את בעולם ומוליכה הנושאת' ה של המרכבה עיקר הן
 שראה מה דרך שעל, בעולם' עליהם) כביכול( מתקיים אלקיהם' ובזה

 גבי שעל חיות על נישא כבודו כסא על' ה כבוד' את בחזון הנביא יחזקאל
 את הנושאים האופנים שם על' מרכבה' חכמים יבפ הנקרא הוא וזה', אופנים
 נישאת גבם ועל ועליהם, בעולם' ה כבוד את הנושאים הם האבות כך, הכסא

  ).כאן המדרש מפרשי פ"ע( בעולם' ית כבודו שכינת

 גבול בעלי נבראים בכח שיש הטעם"ש מבאר ט"תקס ז"במאה) 53
 שהוא', אהכס שעל אדם' הנקרא אלקי לאור להעלות] עליונים מלאכים[
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 פרשה                            ~ חג השבועות~                          חסידישע  

הסיבה לכך שמאחר שהם בטלים מבאר את [
   :]על פי משל, אותו' מנשאים'להכסא לכן הם 

עם היות שהרוכב עליו  :הסוס שלמרך דל כמו ע
והסוס הוא בטל וטפל אל הרוכב  ,הוא העיקר

הסוס  ,קוםמכל מ ,)ובטל אליו' מנושא עם הכסא'( עליו
ן עד מקום שאי ,מנהיג את הרוכב ממקום למקום

נושא את '( ם מצד עצמוהרוכב יכול להגיע לש

ממקום  'החיות נושאות את הכסא'כך  – )'הכסא
   .למקום רם ונשא ,וומשכן כבוד

שבלתי הרוכב אין מעלת  ,הסוס בטל לגבי רוכבו" –
 ,ניכר מעלת הסוס ביותר ,אבל כשיש רוכב עליו .הסוס כלום

א "תו(" שיכול לרוץ למקום שאין הרוכב יכול לילך מצד עצמו

" שמעלהו הרים גדולים ומורידו בקעות גדולות", )ג, וישב ל
שם (" ריצת הסוס גדולה מריצת אדם"וכן , )ד, א צו"א מג"תו(

כל המעלה הזו של הסוס לגבי רוכבו אינו , והנה. )ד, צא

                                                                              

 
 הוא, הזאת שבמרכבה החיות ששרש לפי, ידוע הנה. .  סוף אין בחינת

 המלכים ואלה' שכתוב וכמו', התיקון עולם' שלפני' התוהו עולם' מבחינת
 מלכי' ששרש, היינו[' ]ישראל לבני[' כו מלך מלוך לפני' כו מלכו אשר
 משרש) 'ילפנ'( יותר נעלית ממדריגה הוא, דתוהו הספירות על דקאי' אדום

 פני', 'אריה פני, 'שבמרכבה החיות שרש נמשך ומזה] . . ישראל נשמות
". דתיקון' אדם' לבחינת להעלות הללו החיות בכח יש כן ועל', כו' שור

 יש שבו מאד עליון עולם שהוא התוהו מעולם הוא המלאכים ששרש, כלומר
 שלא עצום בתוקף המאיר גבול בלי אור היינו, מועטים וכלים מרובים אורות

 שורש ואילו). למטה ונפלו' נשברו' שם הכלים לכן אשר( הכלים ערך לפי
 מתוקן הכל שבו ההשתלשלות סדר היינו, התיקון מעולם היא האלקית נפש

  . הכלים של הקליטה יכולת ערך לפי מצומצם באופן מאיר שהאור –

 ,צומח בחינת שהוא שהמאכל רואים שאנו כמו משל דרך על שהוא ומבאר 
 שהוא', החי בשר וכן, הימנו שלמעלה מדבר בחינת שהוא האדם את יחיה
 התוהו בבחינת ששרשם לפי, האדם מן גבוהים' והחי המאכל ששרש מפני

 שהאדם', צרתני וקדם אחור' של הפנימי הפירוש וזהו. התיקון לבחינת שקדם
 בריאת אחרי היתה שבריאתו', קדם'ו' אחור' בבחינות ה"הקב י"ע נוצר
, היא בזה הרוחנית והמשמעות', קדמך יתוש אפילו'ו, והחיות מותהבה

 יותר נעלית מדרגה הוא כולם, והדומם והצומח והחיות הבהמות של ששרשם
 בבחינת והוא. תיקון מבחינת רק והאדם, התוהו מעולם שהם, האדם משרש

 חי – הבריאה סוגי משאר שלמעלה המדבר מסוג שהוא, גלוי באופן' קדם'
 שהיות, הבהמית והנפש העליונים המלאכים לגבי כן וכמו. מםודו צומח

', אדם' ובחינת האלקית הנפש שורש מאשר יותר עליון מעולם הוא ששרשם
  . משרשם למעלה אותם ולהגביה להעלות ביכלתם לכך

 מעולם הבהמית הנפש שורש אודות כלל מזכיר אינו דידן במאמר, אולם 
, הקודש דחיות העליונים מלאכיםמה הוא ששרשה שהיות רק אלא, התוהו

, הכסא את להגביה שיכולים זו מעלה להם יש לכך, הכסא לגבי בטלים והם
 ויתרון מעלה לה שיש, מהם שנמשכת הבהמית להנפש ביחס הוא כך זה ולפי

 האלקית הנפש ולהעלות להגביה ביכולתה ולכן, האלקית הנפש לגבי אפילו
  .לעצמה שהיא מכפי יותר נעלית לדרגה

כ "משא, מתגלה אלא כאשר הוא בטל וטפל לגבי הרוכב
כמו כן , והנה. כשהוא לבדו אין עילוי זה בא לידי גילוי

אף על פי שהם בטלים וטפלים לגמרי , הקודש למעלה בחיות
ולהגביה ' לנשא'בכוחם ויכולתם גם , מכל מקום', כסא'אל ה
, "למקום רם ונשא"ממקומו ומדריגתו ולהעלותו ' כסא'את ה

וכל . לדרגא עליונה שאין בכח הכסא מצד עצמו להגיע לשם
המעלה הזו של החיות באה לידי ביטוי דוקא בהיותם בטלים 

            .כפי שממשיך', כסא'אל ה

  

   :הוא והענין

מקדים לבאר ענינו , לבאר ענין זה בפרטיות יותר –
            :דלמעלה' כסא'ודרגתו הפרטי של ה

ועל דמות הכסא דמות " )כו, יחזקאל א( כתיב ,כי הנה
ף "בכ 'כמראה' ,54"]עליו מלמעלה[ 'כמראה אדם וגו

שדרך וסדר ההשתלשלות מעולם ועד  ,הדמיון
הוא  ,]עד סוף כל דרגין[ 'ן כועולם מריש כל דרגי

 ואמצע ,ושמאל ,יד ימין :קוין' בג ',אדם' נתבבחי
 – וכך נמשך סדר ההשתלשלות ,הוא הגוף –
, דרועא שמאלא[ 'גבורה כו'ו ',חסד דרועא ימינא'

  .']גופא –תפארת 
ועל דמות הכסא דמות 'פירוש הפנימי של הכתוב 

יש  שלמעלה באלקות, הוא' כמראה אדם עליו מלמעלה
היינו שכמו שגוף האדם בא בציור פרטי , בחינת צורת אדם

כך כביכול למעלה , )הגוף(של יד ימין ויד שמאל ואמצע 
כמאמר , קוין' נצטיירה בציור וגדר מסוים של ג' אלקותו ית

 –תפארת , גבורה דרועא שמאלא, חסד דרועא ימינא': ז"הת
זרוע גבורה ה, ה"חסד הוא הזרוע הימנית של הקב –' גופא

, כביכול', גוף'ותפארת היא הקו האמצעי וה, השמאלית
  . שלמעלה

                                                

 
 אבן כמראה ראשם על אשר לרקיע וממעל: "יחזקאל בנבואת כתיב) 54

  ". מלמעלה עליו אדם כמראה דמות הכסא דמות ועל, כסא דמות ספיר

 כאבן מזהיר דבר ראה שיחזקאל, היא פשטות פי על הכתוב ומשמעות 
 הכסא על אדם כמראה דמות ראה הכסא דמות ועל, כסא כדמות והוא, ספיר

 דמות לו שאין לומר' כמראה דמות' ואמר. יתברך ל-הא על רמז והוא, ממעל
 נוסעת השכינה את שראה האוזן את להסביר' דמות' בלשון אמרו אבל, כלל

  ).שם מפרשים פי על( המרכבה על בכסא היושב כמלך המלך מבית
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 פרשה                    ~ זכור את יום השבת לקדשו~              חסידישע      

כמראה 'וזהו שמדייק הכתוב באומרו שלמעלה יש דמות 
דמות מראה 'ואינו אומר שלמעלה יש (ף הדמיון "בכ', אדם
ופשיטא , ו"ה גוף ולא דמות הגוף ח"כי אין להקב, )'אדם

היינו  ',כמראה אדם'אלא רק , שאין בחינת אדם ממש למעלה
  .שגם למעלה ישנן תכונות דומות להאדם שלמטה

חלקים ' הדמיון הוא בכך שכשם שלאדם יש ג, וכאמור
' כך גם למעלה ישנם ג, ושמאל ואמצע, יד ימין –עיקריים 

דרך וסדר ההשתלשלות "וכל . 55גבורה ותפארת, חסד –קוים 
, ]עד סוף כל דרגין[' מריש כל דרגין כו 56מעולם ועד עולם

שכל העולמות , כלומר, "קוין' בג', אדם'חינת הוא בב
אצילות בריאה יצירה עשיה באים בסדר זה של ציור האדם 

ואור אין , כי בכל עולם יש עשר ספירות קדושות, קוים' עם ג
י צמצומים רבים עד שהאור "ה מתעלם ומסתתר ע"סוף ב

שראשיתם הוא  –הקוים ' בציור זה של ג, כביכול' מצטייר'
  .ותפארת גבורה, חסד

שהכוונה  –אשר עליו ' מראה אדם'ו' כסא'וזהו בחינת ה
שזהו , לכל סדר השתלשלות העולמות וכל המדריגות שלהם

            .'אדם'מתצמצמת ובאה בציור ' כפי שאלקותו ית

                                                

 
 בשלשה הוא העליונות הספירות עמידת שסדר מבואר קבלה בספרי) 55
 בינה, הימין בקו הם – חנצ חסד חכמה. עיהאמצ וקו שמאל קו, ימין קו: קוין

, האמצעי בקו – ויסוד) רחמים( תפארת דעת, השמאל בקו – הוד גבורה
 קודש בד בקונטרס ראה( מהן ומקבלת מכולן למטה היא המלכות וספירת
   ).האמצעי ר"לאדמו

 עשר י"ע נעשית העולמות כל שבריאת ידוע, היא בכך והמשמעות 
 בהון לאנהגא' שהן, הספירות עשר אודות אליהו רכמאמ, העליונות הספירות

 גילוי היינו, חסד – כלליות תנועות שלש על מיוסדת הבריאה וכל. 'עלמין
 – ורחמים ותפארת; ההשפעה ומניעת צמצום היינו, גבורה; והתפשטות

 שמתחלה רק, משפיע שאכן, וגבורה חסד של התנועות שתי בין נכונה מזיגה
 מצד משפיע בסוף אבל( לא או לכך ראוי םא המקבל גדרי עם מתחשב

  ).שעליו הרחמנות

 סדר' בשם נקראים, שבהם המדריגות פרטי כל עם העולמות כל) 56
 האחוזות מטבעות' עשוי שלשלת דכמו. שלשלת מלשון – 'השתלשלות

 העולמות כל כן כמו, ארוכה אחת שלשלת מהוות יחד שכולן, בזו זו וקשורות
 כל שכן, אחת שלשלת של טבעות כמו הם, םשבה המדריגות פרטי כל עם

 מסודר בסדר' משתלשל'ו יורד, עולם שבכל ומדריגה מדריגה כל וכן, עולם
  .שקדמו והמדריגה העולם מן

 נפש כחות השתלשלות כמו היא מזה זה העליונים העולמות השתלשלות 
 האדם ואם, וההגיון מהשכל משתלשלות הלב ורגשות המדות: מזה זה האדם
 רגש בליבו יתעורר, אזי, לו ונחמד ונעים טוב הוא מסוים שדבר שכלוב מכיר

 האדם בנפש המחשבה כח וכן. דבר לאותו להתקרב ורצון אהבה של
, דבר לאיזה אהבה של ברגש בלב שיתעורר אחרי כי, מהמדות משתלשל

 כחות בשאר וכן, להשיגו יוכל וכיצד זה דבר אודות לחשוב יתחיל ממילא
  .ועלול עילה בדרך בהשתלשלות מזולתו אב אחד שכל, הנפש

מראה 'את  'נושאות' ,בנשאם את הכסא והחיות
כי לא אדם הוא "למעלה לבחינת  שעליו 'אדם

וגדר  נתה מבחילמעל ,)כט, א טו- שמואל(" 'כו
 נתלהמשיך משם אור חדש לבחי ,ההשתלשלות

 57והוא בחינת המשכה חדשה ',אדם שעל הכסא'
לבחינת  'למיןעל כבב סו' נתואור חדש מבחי

   .58'למיןעל כלא ממ'
האור שלמעלה מסדר השתלשלות הוא אור , בכללות

הבלי גבול שהוא למעלה ' שהוא אורו ית, הסובב כל עלמין
היות שאינו ' סובב'ולכן מכונה (וגבלים מכלי העולמות המ

ומקיף עליהם ' סובב'וכאילו , מתגלה מורגש בעולמות
והאור האלקי שבסדר השתלשלות הוא אור ). מלמעלה

המצומצם והמוגבל ' שהוא אורו ית, הממלא כל עלמין
  .שנמשך ומתלבש בעולמות לפי ערכם ותכונתם הפרטיים

על (ת את הכסא נושאו'ל שהחיות "תוכן הענין הנ, והנה
' נושאות'שהן , הוא) ל"כנ, ידי זה שהם בטלים אל הכסא

היינו כל סדר ההשתלשלות , שעליו' מראה אדם'ומעלות את 
כי לא אדם 'למעלה מעלה לבחינת , ל"כנ', אדם'שהוא בציור 

ל שהוא למעלה "שקאי על האור האלקי הבלי גבול הנ' הוא
להמשיך משם  כדי, )אור הסובב(מבחינת וגדר ההשתלשלות 

לגבי האור ' אור חדש'אור זה הבלי גבול שהוא נחשב ל
שפעולת החיות בנשאם , כלומר. המוגבל של סדר השתלשלות

להמשיך מאור הסובב הבלי , את הכסא והאדם שעליו היא
שזהו האור של סדר , גבול למטה שיאיר באור הממלא המוגבל

חינת לב', כי לא אדם'להמשיך מבחינת "היינו , השתלשלות
חסד 'קוין ' והמשכות ג', אנת הוא חכים'להיות ', אדם'

" ]גופא –תפארת , גבורה דרועא שמאלא[' כו' דרועא ימינא
            .)המאמר להלן' ל(

שמתלבש  ,רושפי ',אנת הוא חכים' ,הנהכי 
 רם ונשא ברךוהוא בעצמו ית .'כו 'חכים' נתבבחי

 לאו מכל אלין מדות כלל'כי  ,)ל"כנ(] מגדר החכמה[
ז"ת(' ]יהו כללא[ כי לא אדם "ושם נאמר  ,)ב, ז בהקדמה י

 59שאינו מקבל שינויים ,"]להנחם[ 'הוא כו
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 פנחס' פ ת"אוה. ב, ב ויקרא ת"לקו ראה. ב, עא החקירה בספר מובא) 58
  .קנב'א' ע

, )בלבד 'התחלקות'ה ענין שמזכיר מלעיל בשונה(' שינויים' מזכיר כאן) 59
 הוא כאן' נחמה' שפירוש', נחםנחםנחםנחםלהלהלהלה הוא אדם לא כי' שכתוב מה על קאי וזה



  
22 

 

 

 

 

 פרשה                            ~ חג השבועות~                          חסידישע  

' כו 'חסד דרועא ימינא'גות יוהתחלקות המדר
   .'אדם' נתשבבחי

הוא פשוט ) סובב כל עלמין(ה עצמו "אור אין סוף ב
היינו שהוא מושלל ומופשט מכל גדר , בתכלית הפשיטות

ולכן , כי הוא אין סוף ובלי גבול, ר אותווציור המגביל ומגדי
שכל זה שייך רק בהאור המוגבל , אין בו מדריגות שונות

', מעלה ומטה וכו, שבסדר השתשלשלות שיתכן בו ראש וסוף
י צמצום והעלם עד שהוא בא בגבול ונעשה בגדר "כי בא ע
', כי לא אדם הוא'וזהו הפירוש הפנימי של הכתוב . להתחלק

ל של התחלקות קוים "הנ' אדם'אינו בציור  היינו שאור זה
ה עצמו הסובב כל "כי מדובר באור אין סוף ב, ודרגות שונות

עלמין שהוא למעלה מכל גדר הגבול ולגביו אין תפיסת מקום 
. למדריגות שונות כי הוא למעלה באין ערוך מכל העולמות

ובמילא לגביו מעלה ומטה שווים ממש בהעדר החשיבות 
  .60והערך שלהם

' אנת'שמזה משמע ש' אנת הוא חכים'ומה שאומרים 
שלכאורה הביאור בזה ', חכים'הוא , ה עצמו"ס ב"היינו אוא

אולם ! ה עצמו יש בחינת ציור של חכמה"ס ב"הוא שבאוא
ה מצד עצמו הוא רם ונשא "שהקב, באמת הפירוש בזה הוא

                                                                              

 
 דרגות חילוקי כל שאין, הוא לעניננו בנוגע בכך והמשמעות. דעתו שינוי

  .בפנים כמבואר, מהשתלשלות למעלה שונותשונותשונותשונות

 מלבד(' אדם' בחינת של בהשינויים ענין עוד מבאר ט"תקס ז"במאה) 60
, באדם משל דרך על" כמו –) שבה שונותשונותשונותשונותה והמדריגות ההתחלקות ענין

 הוא זולתו עם הללו המדות והנהגת, רחמים דין חסד' לג נחלקים יושמדות
 בחינת מפני שינויים הרבה במדות יש, והנה, המדות של התפשטות בחינת

 לפעמים, השכל אופן לפי, דהיינו, שונות מדריגות לכמה המדות התחלקות
 יש ז"ועד, דווקא האופן זה לפי, כך המדות המשכת יהיה, כך השכל יחייב
 וגם, הרחמים ובדמת הדין במדת וכן, החסד במדת מדריגות חילוקי הרבה

 איש כמו, רבים שינוים בהן יש זולתו עם רחמים דין חסד המדות בהנהגת
 רע איש עם ולהיפך', כו הפנים כמים וטוב החסד במדת יתנהג וטוב חסד

 חסד העליונות שהמדות שכפי, למעלה כן וכמו". הדין במדת יתנהג, ובליעל
 במעשה תלויות הן, לבריאה מאצילות למטה מתפשטות תפארת הגבור

 המקבלים ידי שעל". המדות בעצם רבים שינוים יפול כן ועל", התחתונים
 להפך רבים שינויים שיש הרי, "תתחסד – חסיד עם כמו", המדות של השפע
', הרעה על' ה וינחם' ש"כמ, להיפך מהיפך, החכמה מן נמשכה שכבר המדה

 להפך עכשיו נתעוררה ורחמים חסד של שהמדה משמע' חםוינ' שפירוש
 שמתנחם אדם כמו, החכמה פ"ע נגזר שכבר לרעה ועונש דין של מדה

 מדת להפך החסד מדת בלבבו שמתעורר מפני שהוא, אליו לטוב רע מעשות
 במדה גם דהיינו, גמור שינוי נקרא וזהו. מכבר בלבבו שנתעורר והרוגז הדין

 להפך גמור שינוי שיש, נמצא. להיפך מהיפך שתשתנה, נמשכה שכבר
, דהיינו. לטוב מרע או לרע מטוב התחתונים מעשה שינוי י"ע למדה ממדה

 אם וחסד לטוב תהופך, לחוטא לעונש הדין מדת נמשכה שכבר לאחר גם כמו
 פ"ע – עליונות במדות שינויים ימצא שתמיד – עולה זה מכל. בתשובה ישוב
  .ט"תקס

שאינו  –' לאו מכל אלין מדות איהו כלל'ו, מכל גדר החכמה
כי הוא למעלה באין , המדות והספירות הללו כלל בגדר כל

י צמצום עצום הוא יורד ומתלבש בבחינת "רק שע, ערוך מהם
            .'חכים'ולא שהוא עצמו בחינת , )'חכים'(החכמה 

', עלול'ל' עילה'וא מההשתלשלות ה בחינתכי 
עד סוף  – לותשהוא עולם האצי –מריש כל דרגין 

, בראשית א( רץ הלזו ממאמרשהוא חיות הא, העשיה

תדשא " ,"'כו ותראה היבשה' יקוו המים כו" )ט
   .'למיןעל כלא ממ' נתוהוא בחי ,)שם יא(" 'הארץ כו

שישנן , יש חילוקי דרגות, בסדר השתלשלות העולמות
שעולם , דרגות עליונות יותר וישנן דרגות נמוכות יותר

ועולם העשיה הוא העולם , האצילות הוא העולם העליון יותר
וכן כל העולמות של סדר השתלשלות והדרגות . יותר הנמוך

עילה 'הנקרא גם (' השתלשלות'שבהם באים בבחינת 
שכל דרגה , שכאמור לעיל המשמעות בכך היא, )61'ועלול

קשור ) עשיה(עד שהעולם התחתון יותר , קשורה עם חברתה
כי כל הדרגות , )אצילות(ויש לו יחס עם העולם העליון יותר 

כי כולן , זו מזו' משתלשלות'ת נמשכות ושבסדר השתלשלו
שגם העולם היותר עליון הוא בגדר עולם , הן בערך זו לזו

רק , מוגבל כמו שהעולם היותר תחתון מוגדר ומוגבל
ולכן , ראוי יותר להתגלות האור האלקי' כלי'שאצילות הוא 

ואילו עשיה הוא כלי גס יותר ולכן , יש בו יותר גילוי אלקות
  . גילוי אלקותכמעט אין בו 

והחיות האלקית המחיה כל זה היא מאור הממלא כל 
שמאחר שאור זה בא , ל"האור המצומצם והמוגבל הנ, עלמין

היינו שמתחשב , בצמצום ומתלבש בצורה פנימית בעולמות
לכך בהכרח שיש בו , עם העולמות והם תופסים מקום לגביו

ה לפי כי מאחר שמתגלה בכל מדריג, בחינות ומדריגות שונות
בהכרח שיהיו חילוקי מדריגות בהאור , ערך הכלים שלה

כאשר הכלי הוא במדריגה . בהתאם למהות הכלי שמאיר בו
ואילו אם הכלי הוא , עליונה מאיר בו אור נעלה יותר
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 בדרך היא' ועלול עילה' של באופן דבר ויצירת). המסובב', עלול'ה( ממנו
. עצמה' עילה'ה בתוך נמצא' עלול'שה כך כדי עד, ביניהם קרוב יחס שיש
 מבין אדם דכאשר, שבמוח השכל מהתבוננות הנולדות שבלב המדות כמו

 והיחס. אליו באהבה ממילא בדרך יתעורר, לו טוב יםמסוי שדבר בשכלו
 אומר השכל גם כי, בדקות המידה כלולה עצמו שבשכל כך הוא ביניהם
 זו' ומנטי לגבורה או לחסד' נטי יש כבר עצמו שבשכל, היינו, לאהוב שראוי
  .שבלב הרגש כך אחר נוצר שבמוח
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 פרשה                    ~ זכור את יום השבת לקדשו~              חסידישע      

מאיר בו , במדריגה תחתונה יותר ויותר מרגיש את מציאותו
אור זה מתגלה ומתלבש בעולמות  – וכן. אור נמוך יותר

שתחילה הוא מתגלה ומאיר במדריגה , היינו, והדרגה בסדר
כ "ואח, כלי ראוי יותר לאור זה' עליונה יותר שהיא בבחי

מתצמצם ויורד למדריגה תחתונה יותר ומתגלה ומתלבש בה 
  .לפי ערכה

', ואור זה הממלא כל עלמין הוא בחינת דיבורו ית
שמים נעשו וברוח פיו כל ' בדבר ה'כמובא לעיל שכתיב 

כי כל ', בעשרה מאמרות נברא העולם': וכן אמרו', םצבא
ששכלו ורגשותיו , ענין הדיבור הוא גילוי חיצוני אל הזולת

באים בצמצום ומתעלמים ובאים לידי ביטוי על ידי אותיות 
מורה על האור המצומצם ' דבר ה, וכך למעלה, הדיבור

להחיות כל העולמות והנבראים ' והמוגבל הנמשך מאתו ית
            .השתלשלותדסדר ה

 נתההשתלשלות הוא בחינת אבל למעלה מבחי
 ואהרוך ב וףסין שהוא אור א ',למיןעל כבב סו'

הוא שוה ממש בסוף  ;]מן העולמות[ העלם נתבבחי
כחשכה "כי לפניו  ,62העשיה כמו בראש האצילות

ם קלט(" 'כו כאורה ועל הארץ ] בשמים ממעל[" ,)יב, תהלי
כולא קמיה כלא 'ו ,)לט, דברים ד(" מתחת אין עוד

וגם עולם האצילות  ,)ב, זהר חלק א יא(' חשיבא
 ולמעלה מהאצילות הוא כטפה מים האוקיינוס

   .]אילו הים היה בלי גבול, ה עצמו"ס ב"לגבי אוא[
, למעלה מהשתלשלות הוא בחינת אור הסובב כל עלמין

ומחמת גודל . בבחינת בלי גבול' שכאמור הוא הגילוי ממנו ית
אינו יכול להתגלות ולהתלבש באופן פנימי  ועוצם מעלתו

, כי הוא למעלה מכלי קליטתם ותפיסתם, בעולמות ובנבראים
וכמו רב המלמד תלמיד קטן סברא ". הוא בבחינת העלם"ו

הרי הגם שהתלמיד יכול לזכור את , נעלית ומופשטת מאד
אבל למעשה לא הבין , דברי הרב ולחזור עליהם מילה במילה

הרי שנמצא , יא לא נקלטה ונתפסה במוחואת הסברא כלל וה
, וכך גם באור הסובב כל עלמין. במוחו אף שאינו בהתגלות בו

כפי שמבואר בכמה (הוא אכן נמצא בתוך כל העולמות 
תיך(מקומות בחסידות שהוא עיקר חיות העולמות  , ראה דרך מצו

ה כי הוא , אבל אינו נרגש ונקלט בהם בגלוי, ))ב"פ' מצות אחדות 
 . יותר מלהיות מתלבש ומתגלה בהםנעלה 
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אין חילוקי  –' א: ולפי זה יוצא גם שני הגדרים באור זה
כי מאחר שאין התגלותו תלויה במהות כלי , מדריגות באור זה

הרי הוא נמצא בכל , כי הוא למעלה מהם לגמרי, המקבל
וכחשיכה כאורה , ומעלה ומטה שוים קמיה, מקום בשוה ממש

מספר ', בלי גבול'שלגבי המושג כמו על דרך משל , ממש
כי כולם אינם בגדרו , גדול אינו קרוב יותר אליו ממספר קטן

הוא נמשך בכל העולמות כולם , כשאור זה נמשך –' וב. כלל
  .ולא בסדר והדרגה כאור הממלא, בבת אחת

הכל - (' כולא קמיה כלא חשיב': וזהו שאיתא בזהר
כל , כלומר, ])כאילו אינו קיים[נחשב כלא ' לפניו ית

ה עצמו "לגבי אור אין סוף ב, העולמות עליונים ותחתונים
כי באור . כולם נחשבים לאין ואפס ממש, הסובב כל עלמין

להיות שתוכנו של האור הוא להתלבש בעולמות לפי , הממלא
, א לומר שאין להעולמות שום תפיסת מקום כלל"א, ערכם

ענין שהרי תוכן האור גופא מורה שיש להעולם איזשהו 
כ "משא. ע העולם"שלכן מתלבש האור לפ, ותפיסת מקום

ה בכבודו "ג של הקב"שהוא גילוי הבל, לגבי אור הסובב
 ,שם אין להעולמות שום ערך ותפיסת מקום כלל, ובעצמו

  .'כלא' 'והרי הם חשובים לפניו ית

הוא ' כי הוי. . וידעת היום 'וזהו פירוש הפנימי בכתוב 
, היינו', הארץ מתחת אין עודהאלקים בשמים ממעל ועל 

שבמובן רחב יותר קאי על העולמות ' שמים'שבחינת 
שקאי על ' ארץ'וכן בחינת , )כמו אצילות(העליונים 

הם שווים ממש , )בריאה יצירה עשיה(העולמות התחתונים 
כי אין לשניהם תפיסת מקום וחשיבות כלל לגבי ', אצלו ית

ן הם שווים אצלו ולכ, ה עצמו הבלי גבול"אור אין סוף ב
', אין עוד'וזהו שמסיים . בהעדר התפיסת מקום והערך שלהם

כולא ' –ל "לענין הנ, שלפי המשמעות הפנימית הכוונה היא
כאילו אין שם עולמות "' היינו שלגביו ית', קמיה כלא חשיב

צד"תו(" כלל שאין לכל הבריאה תפיסת מקום , )ב, א מגלת אסתר 
  .מציאות קיימת מלבדו 'אין עוד'ומצדו הרי , אצלו

 –' כחשיכה כאורה'וזהו פירוש הפנימי בכתוב 
' אור'ו' חשך'ן ב"כפי' לכאורה יש להפליא למה נכתבו ב"ש
', חשיכה כאורה'והוה ליה למימר ', כחשיכה כאורה' –

גם 'ש "וכמ, מאחר שלא בא לרמז רק שגם חשך נחשב כאור
שיך החושך אינו מח' שלגביו ית - [' חשך לא יחשיך ממך

 .)ד –ג , רצזח "סידור עם דא(" 'כו] אלא נחשב כמו אור, ומעלים
ה "שבא לומר ולחדש אשר לגבי אין סוף ב, אלא הענין הוא

לא רק שהחושך וההעלם של העולמות התחתונים אינם , עצמו
היינו העולמות ', אור'שגם ה, אלא עוד זאת, מעלימים לפניו

' חושך'גביו לנחשב ל, העליונים בהם אלקותו הוא בגלוי
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שבדיוק כמו , היינו. בהעדר החשיבות והתפיסת מקום
שהעולמות עליונים בטלים אצלו ואינם תופסים מקום כלל 

ככה ממש העולמות , להיותו מרומם מהם באין ערוך
העליונים בטלים לגמרי אצלו היות שאינם תופסים מקום 

  .כי הוא למעלה מכל גדר ההשתלשלות, לגביו

ה "ס ב"ם של כל העולמות לגבי אואוהעדר תפיסת מקו
וכמו טפה אחת מן הים נגד כללות "הסובב כל עלמין הוא 

שנמצא בו ריבוא רבבות טיפין לאין , הים אוקיינוס עצמו
שלכן כלא נחשבת הטפה אחת ההיא נגד הים , שיעור

כמו כן הוא ביטול כל העולמות וערכם לגבי . אוקיינוס עצמו
כי [ כמ״ש במ״א, כן עד אין קץויותר מ, המאציל העליון ב״ה

עד שאין ערוך ממש , ]אליבא דאמת אין בלי גבול טיפות בים
א "ה ח"ז תקס"מאה(" ולכן אין תופסים מקום בעיניו, כלל וכלל

            .)63כח' ע

חסד דרועא 'צמצומים עצומים נאצלו  דייל רק שע
בינה ' ',חכמה מוחא' ,'כו 'תפארת גופא' ',ימינא
 נתהוא בחי – 'כו 'ליןקרקפתא דתפ' ,'כו 'לבא

   .'אדם שעל הכסא'
ה עצמו הבלי גבול יומשך אור "כדי שמאור אין סוף ב

דסדר ' אדם'אלקי מצומצם שביכולתו להתלבש בבחינת 
יש , היינו להתלבש בספירות פרטיות ומוגדרות, השתלשלות

הסתר והעלם  נתבחי", והיינו". צמצומים עצומים"צורך ב
 נתאיר ויומשך לתחתונים בבחישלא י ,המשכת האור והחיות

 נתמזער אור וחיות בכדי שיהיו בבחי כי אם מעט . .גילוי 
וענין  .)ח"תניא פמ(" שהיא הארה מועטת מאד ,גבול ותכלית

שהרי , הצמצום הזה אינו צמצום במובן של מיעוט האור בלבד

                                                

 
 ישנו, ההתחלקות ענין מלבד השתלשלות שבסדר מבואר לעיל בהערה) 63
 במעשה תלוי לחסד ומדין לדין מחסד העליונות במדות שינויים של ענין גם

 היינו', להנחם הוא אדם לא' בחינת של זה ענין לגבי גם הוא וכך, התחתונים
 התחלקות שאין לכך בנוסף, עצמו ה"ב ס"באוא מהשתלשלות שלמעלה
 למעלה כי, היא לכך והסיבה. שינויים שום אין גם ההנ, שונות מדריגות

 למעלה שהוא, הכתר בחינת הוא העליונות והמדות הספירות מהשתלשלות
 אשר הפשוט הרצון בחינת שהוא", ההשתלשלות ראשית, החכמה מבחינת

 רק בא אינו התחלקות בחינת כל כי, שונות למדריגות כלל מתחלק בלתי
, כך או כך לרצון טעם יחייב שהשכל מה ,דהיינו, ולמטה החכמה מבחנית

 שינוי יפול לא, כן ואם. .   כידוע כלל לרצון טעם אין הרי הרצון בעצם אבל
 לא, להיפך ולפעמים כך לפעמים שיהיה, ]כתר[' עתיקא' בבחנית לעולם

 פשוט אחד אור עצם שהוא מאחר, התחתונים מעשה מצד ולא עצמו מצד
 נקודת עצם משל דרך ועל( כלל וקותחל למדריגות מתחלק בלתי בתכלית

, כך ולא כך אופנים שינוי להיות מתחלק אינה', יחידה' שנקרא באדם הרצון
  ).ט"תקס" (כלל העצמיות בחנית ישתנה שלא מפני

ולזה אינו מספיק צמצום , מדובר בירידה מבלי גבול לגבול
הרי ככל שיתמעט לעולם לא יבוא לגדר ש, בדרך מיעוט בלבד

כמו (הגבול מאחר שאינו בערך הגבול כלל ואינו בגדרו 
למשל שאי אפשר לצמצם סברא שכלית כל כך עד שתיעשה 

לכן כל , כי מאחר שאינם בערך לזה לזה כלל, אבן דומם
צמצומים "אלא לכך נדרשים ). צמצום לא יפעל ענין זה

שיעלים לגמרי את אור , וקהיינו צמצום בדרך סיל, "עצומים
עצמותו הבלתי מוגבל כדי שיוכל להמשיך מעצמו אור 

שהוא יהיה המקור להאור שיומשך ויתלבש , מצומצם ומוגבל
חסד דרועא ' –בספירות הפרטיות של סדר השתלשלות 

            ."'אדם שעל הכסא'הוא בחינת "שכל זה , וכדומה' ימינא

 נתלבחי ',כי לא אדם' נתיוכדי להמשיך מבח
קוין ' והמשכות ג ',הוא חכים אנת'להיות  ',אדם'
תפארת , גבורה דרועא שמאלא[ 'כו 'חסד דרועא ימינא'

להרים  ,זאת היא עבודת המלאכים – ]גופא –
 ,שעליו 'כמראה אדם'את הכסא ו 'לנשאות'ו

משם להמשיך  ,'כו 'כי לא אדם הוא' נתלבחי
   .'אדם' נתבבחי המשכה חדשה והתהוות חדש

ה עצמו שלמעלה "מאור אין סוף בהמשכה זו 
בסדר ' אדם'מהשתלשלות לבוא למטה לבחינת ציור 

' לנשאות'להרים ו, זאת היא עבודת המלאכים", השתלשלות
', כי לא אדם הוא'לבחינת , שעליו' כמראה אדם'את הכסא ו

והתהוות חדש ) 'סובב'מאור ה(להמשיך משם המשכה חדשה 
' סדר השתלשלות בגלהוות את הדרגות שב, "'אדם'בבחינת 

  ). 'ממלא'אור ה(קוין ולהחיותם באור מוגבל ומצומצם 

י גודל ועוצם תשוקתם לעלות "והם פועלים זאת ע
מפני שעיקר ", דהיינו. ה עצמו"ולהכלל באור אין סוף ב

 ',קדוש' ראהנק 'למיןעל כבב סו' נתתשוקתם להשיג בחי
מכח הפועל  שתשוקתם לצאת מהגבלתם וצמצומם ,דהיינו

ל כלא ממ' נתצמצום מבחי נתלקי המחיה אותן בבחיא
ולהיות כי אל  ',למיןעל כבב סו' נתולהדבק בבחי ',למיןע

ת "לקו(" 64אשר רוחם פונה בתשוקתם יקרא בשם עומד שם

מתעלים ) חיות הקודש(לכן הרי המלאכים , )ב, אמור לב
על , והנה. שלמעלה מהשתלשלות' כי לא אדם הוא'לבחינת 

כמראה אדם 'ו' כסא'מעלים את בחינת ה ידי כך הרי הם

                                                

 
 ח"סל) ג"תשל ת"קה( טוב שם לכתר הוספות( ט"הבעש כמאמר) 64

 של) ורצונו( שמחשבתו במקום'): שם ובהערה] ח"סמ ט"תשנ בהוצאת[
  .'נמצא הוא שם – דםא
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הם בטלים , שכן', כי לא אדם הוא'למעלה לבחינת ' שעליו
אור (היינו האור האלקי שבסדר השתלשלות ' כסא'אל ה

ועל ידי תשוקתם והעלאתם ממילא , המחיה אותם) הממלא
, הם מעלים עמם גם החיות המלובשת בהם למעלה מעלה

. מהשתלשלותה עצמו שלמעלה "ס ב"לבחינת אוא
כהכלל (ובהעלאתם לשם הם ממשיכים משם למטה 

וגורמים ) 65'באתערותא דלתתא אתערותא דלעילא'
היינו התהוות עשר , "'אדם'התהוות חדש בבחינת "ל

      .66של סדר השתלשלות) 'אדם'ציור (הספירות 

בבחינת  'האבות הן הם המרכבה' הזרך דל וע
 להמדות העליונות' מרכבה'[' לאהימרכבתא ע'

אליו בבחינת  ברךות מדותיו יתלהעל ,]דאצילות
" ]והתפארת[ 'הגדולה והגבורה כו' לך ה" ,טוליב
ם( הימי לוי ילהיות נמשך בהם ועל ידם ג ,)יא, א כט- דברי 

   .ממש ואהרוך ב וףסין אלקות ואור א
ה "כמו שהמלאכים פועלים המשכת אור אין סוף ב

להתלבש הסובב כל עלמין למטה להתצמצם בצמצום עצום ו
ופועלים ', אדם'בסדר השתלשלות שהוא בציור וגדל בחינת 

ה "למעלה לאור אין סוף ב' אדם'י שמעלים בחינת "זאת ע
, על דרך זה הוא ענינם של האבות הקדושים, הנה –עצמו 

ובפרטיות . 'ובטלים לגמרי לה' מרכבה'שכאמור הם בבחינת 
ל היו בבחינת מרכבה לשלש הספירות העיקריות ש, יותר

ועל ידי עבודתם היו מעלים ספירות אלו , עולם האצילות

                                                

 
. א, רלה ויחי. א, קסד ויצא. א, פח לך' פ א"ח זהר( קבלה בספרי איתא) 65
 התעוררות ידי שעל', דלעילא אתערותא דלתתא באתערותא' –) א, רמד

 בהתאם מלמעלה עליונה המשכה נמשכת', ה בעבודת למטה הנבראים
 קדשיןמ, מלמטה מעט עצמו מקדש אדם' ל"ז אמרם ד"ע. זו להתעוררות

 להיות מוכרחת מלמעלה הבאה המשכה לכל כי', מלמעלה הרבה אותו
 היא כך, ההעלאה אופן שלפי", היינו. האדם מצד מלמטה התעוררות תחילה

 התעוררות י"שע – כאן הענין הוא וכך ).ד, כד וישלח א"תו" (ההמשכה
  .משם להמשכה גורמים, הסובב באור ולהתכלל להתעלות המלאכים

 מבחינת הוא המלאכים ששורש היות אשר, מבואר ט"סתק ז"במאה) 66
 שורש, המחשבה לבחינת ביחס יותר וחיצונית נמוכה דרגא שהוא, הדיבור
 ה"ב ס"מאוא להמשיך, עבודתם ידי על פועלים הם, לכך, ישראל נשמות

 ה"ב ס"מאוא שיומשך היינו, העולמות חיצוניות את ולהחיות להוות עצמו
 כל התהוות נעשית ידו שעל, העולמות רךע לפי ומצומצם מוגבל אור

 זה ואור. פנימית בחיות ולהחיות, השתלשלות שבסדר והספירות הדרגות
, היינו, העולמות לחיות שורש שהוא האור שהוא –' שורש סוד' נקרא

 רק בא אינו ע"דאבי עולמות' לד המאציל מן שנמשך והשפע ההמשכה"
 מאמר פי על בלבד העולמות יוםוק חיות כדי רק ושיעור ומדה צמצום בבחינת

  ).ט"תקס" (חיים ובעץ בזהר כידוע המדה קו

שמצד עצמו , ה עצמו"להיות בטלות לגמרי לאור אין סוף ב
ועל ידי העלאה זו וביטול , )ל"כנ(אינו בערך כל המדות הללו 

ה עצמו "זה פעלו המשכת וגילוי אלקות מאור אין סוף ב
 ,שיומשך וירד למטה להוות ולהחיות את המדות דאצילות

, והיינו. ואשר דרכן גילוי זה יאיר גם למטה בעולמות
כי סוף סוף , ה מצד עצמו אינו בערך המדות דאצילות"שהקב

התהוות ' וכדי שיומשך מאתו ית, הן מוגדרות ומוגבלות
יש צורך , חדשה של ספירות מוגבלות בציור וגדר פרטי

וזוהי עבודת האבות אברהם . בעבודה מיוחדת לעורר זאת
ובטלים לגמרי אל המדות ' מרכבה'קב בהיותם יצחק ויע
שכל אחד משלשה (שעל ידי עבודתם הפרטית , דאצילות

פעלו להעלות את ) האבות שייך למדה אחרת שבאצילות
שעל ידי , המדות דאצילות אליו יתברך בבחינת ביטול גדול

בהם "ה להוות מדות אלו וש"ס ב"כך תהיה המשכה מאוא
" ה ממש"ת ואור אין סוף בגילוי אלקו] יהיה[ועל ידם 

  .67למטה

הגדולה והגבורה ' לך ה'וזהו התוכן הפנימי של הכתוב 
שהכתוב הולך ומונה את כל הספירות '', והתפארת וגו

כמבואר (קאי על מדת החסד ' גדולה' –והמדות של אצילות 
' תפארת, 'מדת הגבורה –' גבורה, ')בתורת הסוד הטעם לכך

י עבודת "היינו שע'', לך ה' ואומר עליהם –מדת התפארת  –
בבחינת ביטול '' לך ה'האבות כולן הן בטלות וטפלות 

            .מוחלט

ממשיך לבאר כיצד האבות פועלים המשכה זו ו[
ה עצמו למטה אל המדות והספירות "ס ב"מאוא

  :]דאצילות

בתשוקה וצמאון ' לה פשנירות מס דייל ע ,והיינו
 ,ממש ואהרוך ב וףסין ליכלל ולהבטל באור א

                                                

 
 הוא ששרשם היות, שהאבות, ט"תקס ז"במאה מבואר, יותר בעומק) 67

 המיוחדת פנימית דרגא שהיא, )ישראל נשמות כל כמו( המחשבה מלבוש
 נעלית המשכה פועלים הם עבודתם ידי על לכך, ממש ה"ב ס"אוא עם יותר
 י"שע, היינו). לעיל בהערה ראה( המלאכים ידי על שנפעלת מזו יותר

 להלן כמבואר( ממש' ית אליו נפש ומסירת רבה אהבה בבחינת עבודתם
 שהוא כמו בדיוק היינו, למטה עצמו ה"ב ס"מאוא המשכה פועלים, )בסמוך
 המשכה רק ולא( הגשמי ובעולם האדם בנפש למטה ויאיר יומשך כך למעלה

, המלאכים עבודת י"ע שנעשה כמו, העולמות חיצוניות תהתהוו לצורך מאתו
 שהיא עד מאד עליונה אלקית בדרגא הוא נפשם ששרש דמאחר). ל"כנ

 את להמשיך מסוגלים עבודתם י"ע לכך, עצמו ה"ב ס"לאוא ביותר קרובה
 שייכות כך כל להם שאין המלאכים כ"משא( למטה עצמו ה"ב ס"אוא

 אור תוספת" שהוא', תוספת סוד' נקרא זה ואור). ממש' ית אליו וקירוב
" ההשתלשלות בסדר מכבר שהוסדה הקצובה מדה מכפי יותר חדשה ושפע

  ). ט"תקס(
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 )ח, מא' ישעי(כתוב שו כמ ,אברהם במדת האהבה

ו כמ ,ויצחק במדת הגבורה ,"אברהם אוהבי"
   ."'ופחד יצחק כו" )מב, בראשית לא(כתוב ש

והפירוש בזה ', האבות הן הן המרכבה, 'כאמור לעיל
כל אחד , ובפרטיות יותר. 'הוא שהם בבחינת ביטול גמור לה

 –האצילות  בטל למדה אחרת של עולם' משלשת האבות הי
כנרמז בפסוק , למדת החסד דאצילות' כלי'בטל ו' אברהם הי

בטל ' יצחק הי; ואהבה היא ממדת החסד', אברהם אוהבי'
שפחד ויראה  –' ופחד יצחק'ככתוב , למדת הגבורה' כלי'ו

, ויעקב בטל למדת התפארת דאצילות; הם ממדת הגבורה
', אלקי אבי אברהם ופחד יצחק היה לי' כמו שאמר יעקב

י הבחינות של אברהם תהיינו שהיתה בו התכללות של ש
ין (הרחמים מדת התפארת ושזהו ענין , ויצחק ראה ביאור הענ

   .)א, א עג"בתו

' שאף שכל האבות עבדו את ה, והמשמעות בכך היא
ותפארת , גבורה ויראה, הדרכים של חסד ואהבה' בכל ג

במדת ' מכל מקום עיקר עבודתו של אברהם הי, ורחמים
במדת הגבורה ' ועיקר עבודתו של יצחק הי, החסד והאהבה

הפרטית  הועל ידי עבודתם הפרטית בהמד. 'והיראה וכו
בתשוקה וצמאון ' היינו מסירות נפשם לה, הקשורה להם

ה עצמו שלמעלה "גדולים להכלל ולהבטל באור אין סוף ב
', אברהם במסירת נפש וביטול באהבה לה –מהשתלשלות 

ויעקב במסירת נפש ', פשו וביטול ביראת הויצחק במסירת נ
על ידי זה פעלו  –' וביטול במדתו מדת הרחמים והתפארת לה

להיות נמשך . .  להעלות מדותיו יתברך אליו בבחינת ביטול"
' ל(" בהם ועל ידם גילוי אלקות ואור אין סוף ברוך הוא ממש

היות שהיו בטלים לגמרי אל המדות הללו , שכן. )המאמר לעיל
הנה כאשר התעוררו במסירת נפש וביטול מוחלט , צילותדא
זה גרם , באמצעות המדה הפרטית השייכת אליהם' לה

ה ממש "ס ב"להעלאת וביטול מדה זו דאצילות לאוא
המשכה ' ושעל ידי כך יומשך מאתו ית, שלמעלה מאצילות

      .ל"כנ, אלקית להוות ולהחיות מדה זו

חק יחידו בני יצ ,זרע אברהם אוהבך – וכן אנחנו
נוסח תפלת השחר"ע( ]עדת יעקב בנך בכורך[ 'כו    .)פ 

יש לנו כח ויכולת זו להעלות , גם אנחנו בני ישראל
ולהמשיך משם המשכה אלקית , בביטול גדול' מדותיו אליו ית

להוות ולהחיות מדות אלו ולהאיר את העולמות והנבראים 
יה וכשם שאצלם ה, אנו זרע אברהם יצחק ויעקבשהרי , דרכן

כך גם אנחנו מצד היותנו בני אברהם יצחק , הכח לפעול זאת
שהאבות זכו להמשיך (יש בנו נשמה קדושה ואלקית , ויעקב

שכל רצונה וחפצה להכלל , )כדלהלן, לבניהם אחריהם
            .ממש' ולהבטל אליו ית

כי לנו ניתנה , ומבאר איך אנו פועלים זאת[
נה התורה ולכן הדרך שבה אנו פועלים ענין זה שו

מאשר האבות שכל עבודתם היתה ברוחניות בלבד 
כ אנחנו עיקר עבודתנו "משא', במסירות נפש וכד

ולכן ממשיך ומבאר , היא בקיום תורה ומצוות
י קיום תורה "שהעבודה דרכה פועלים ענין זה הוא ע

  :]ומצוות

   .קיום המצות והתורה דייל והוא ע
 במתן תורה ניתן הכח והיכולת לכל, כאמור לעיל

י "ה עצמו ע"ישראל להיות יכולים להמשיך מאור אין סוף ב
י לימוד "וכן ע, מצות מעשיות המלובשים בדברים גשמיים

כמו (התורה העוסקת בהלכות גשמיות ומקרים גשמיים 
וזאת למרות ריחוק הערך ). המחליף פרה בחמור וכדומה

, אולם, העצום שיש בין הנברא המוגבל והבורא הבלי גבול
ה נתן לנו כח זה להיות יכולים לפעול "ה הקבבמתן תור

י "ע, ולכן. המשכה זאת על אף שאין ערוך בין בורא לנברא
ה "קיום תורה ומצות פועלים העלאת הנפש לאור אין סוף ב

וכן שיומשך גילוי אור אין סוף ממש למטה בנפש , ממש
        .כפי שימשיך לבאר, 68האדם ובהעולם

ומצות  מבאר בפרטיות יותר איך קיום תורה[
ענין זה של המשכת , כי כמבואר לעיל –פועל ענין זה 

ה עצמו שלמעלה "גילוי אלקות מאור אין סוף ב
נפעל , למטה לתוך סדר השתלשלות, מהשתלשלות

ס "וביטול לאוא' העלאה'תחלה בבחינת , שלבים' בב
' המשכה'בחינת , ואחרי כן וכתוצאה מכך, ה עצמו"ב

כעת יבאר איך ו. ה עצמו להאיר למטה"ס ב"מאוא
   :]י קיום תורה ומצות"שני שלבים אלה נפעלים ע

                                                

 
 הטעם, הבהמית להנפש שבנוגע שכמו, מבאר ט"תקס ז"במאה) 68

 בעולם שרשה מעלת גודל משום הוא האלקית הנפש את להעלות שביכולתה
 את להעלות שביכולתם לכך שהסיבה – ומצות תורה לגבי הוא כך, התוהו

) עצמו ה"ב ס"אוא( מאד עליונה המשכה ולהמשיך מעלה למעלה האדם נפש
 של ככולם רובם שכן, התוהו בעולם שרשם מעלת גודל מצד היא, למטה

 עם וציצית גשמי בקלף תפילין כמו, גשמיים בדברים מלובשות הן המצות
 וכל, )בפנים באכמו( גשמיים בענינים עוסקת התורה כל וכן, גשמי צמר

 מעולם שלמעלה התוהו מעולם הוא שרשם שבעולם הגשמיים הדברים
 נפעלת ומצות תורה קיום י"ע ולכן, האדם נפש שורש משם אשר התיקון
  .עצמה מצד ומקורה משרשה למעלה, האדם בנפש עלייה
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תרומה  :כמו ',העלאה'ה נתכי יש מצות שהן בבחי
יד(כתוב שו כמ ,ומעשר וצדקה צדקה " )לד, משלי 

   .'כו 69"גוי תרומם
מלמטה ' העלאה'יש מצות שקשורות לתנועה של 

היינו שעל ידן נפעל שנפש האדם מתעלית למעלה , למעלה
להפריש לכהן חלק מן (וכגון מצות תרומה . באלקות ונכללת

 – )ד, א ויקהל פח"תו(" הנה תרומה לשון רוממות" –) התבואה
ולהפריש מתוך היבול ' להרים'כמו בפשטות שהמצוה היא 

, וכמו כן הוא התוכן של מצות מעשר. חלק עבור הכהן
עשירית מהתבואה הנשארת לאחר נתינת ' להרים'להפריש ו

ועל ידי מצות אלו שענינן בחינת . ולתנו ללוי, ןהתרומה לכה
נפעל שגם נפש האדם המקיימת מצוה זו תתעלה ', העלאה'

וכן הוא לגבי מצות . למעלה ותהא בטלה ונכללת באלקות
שלפי פנימיות ', צדקה תרומם גוי'שעליה נאמר , צדקה

' להרים'שמסגולת מצות הצדקה , הדברים הפירוש הוא
. ה"להבטל ולהכלל באור אין סוף ב ולהעלות את נפש האדם

שעל ידי , וכן יש עוד מצות שתכונתן הוא ענין ההעלאה
            .בנפש האדם' העלאה'קיומן נפעלת 

ציצית  :כמו ',המשכות' נתויש מצות שהם בבחי
   .70'ותפלין כו

' המשכה'ויש מצות אחרות שקשורות לתנועת ה
 היינו שעל ידן נפעלת המשכת גילוי מאור, מלמעלה למטה

וכמו . ה למטה בנפש האדם ובהעולם בכלל"אין סוף ב
תוכן השמבואר בתורת הסוד ש –לדוגמא מצות ציצית 
ה "שהכסות מורה על אור אין סוף ב, הפנימי של מצוה זו הוא

כמו שבפשטות , עצמו שמקיף את כללות סדר ההשתלשלות
ואילו הציציות התלויות ; בגד הטלית מקיף על גוף האדם

רות על המשכת הארה וגילוי מאור אין סוף בבגד הטלית מו
כמו שבגשמיות הציציות נמשכות , ה למטה בנפש האדם"ב

והן חוטים דקים היורדים למטה להורות על , מהבגד המקיף
, על ידי קיום מצות ציצית, ולכן. 'המשכת הגילוי מאתו ית

                                                

 
 כ"משא( העלאה בבחינת היא הצדקה שמצות מפסוק הוכחה מביא) 69

 גמילות ענין היא שצדקה מבואר כלל בדרך יכ, )ותרומה מעשה במצוות
 מלמעלה והמשכה גילוי שענינו, החסד לענין הקשורה והשפעה חסדים
 הירוד העני אל מלמעלה משפיע צדקה הנותן שהאדם בפשטות כמו, למטה

 שייכת כלל שבדרך זו מצוה שגם מפסוק ראיה להביא זקוק ולכן. והמדוכה
  .למעלה מלמטה לאהההע לבחינת גם קשורה, ההמשכה לענין

  .ב, קנד מצותיך דרך ראה) 70

ה ממש בנפש האדם "נפעל שיומשך גילוי אור אין סוף ב
  . המקיימה

, רך זה הוא הענין הפנימי של מצות תפיליןוכן על ד
' שמבואר בקבלה אשר הבתים של התפילין בהם יש ד

שבהם יש גילוי אור אין , מוחין עליונים' הפרשיות קאי על הד
והרצועות הנמשכות מהבתים מורות על , 71ה עצמו"סוף ב

ה ממש למטה בנפש "המשכת הארה וגילוי מאור אין סוף ב
ס "יום מצוה זו נפעלת המשכה מאואעל ידי ק, ולכן. האדם

            .ה עצמו למטה בנפש האדם"ב

 ואהרוך ב וףסין הנפש לא 'תתעלה'ובהם ועל ידם 
   .ממש בנפש וףסין גילוי אור א 'יומשך'ו ;ממש

להעלות את ', א: יש צורך בשני ענינים, כמבואר לעיל
היינו ', כי לא אדם'למעלה מעלה לבחינת ' אדם'בחינת 

להמשיך משם למטה ', וב, לשלותלמעלה מסדר ההשת
י "וכך גם בנוגע לעבודתנו לפעול ענין זה ע. 'אדם'לבחינת 

י המצות שהן בבחינת העלאה "שע –קיום תורה ומצות 
ה "תתעלה הנפש לאין סוף ב) "ל"כנ, וצדקה רתרומה ומעש(

י המצות שהן בבחינת "וע; שלמעלה מהשתלשלות" ממש
שך גילוי אור אין סוף יומ) "ל"כנ, תפיליןוציצית (המשכה 

' אדם'שנפש האדם היא בדוגמת בחינת , "ממש בנפש
י "וע, שיש לה ציור כחות שונים ובאה בהגבלת הגוף, למעלה

ה עצמו למטה שיאיר "קיום המצות ממשיכים מאור אין סוף ב
            .בנפשו המוגבלת

' אדם'שכדי להעלות את בחינת , מבואר לעיל[
ות יש צורך שלמעלה מהשתלשל' לא אדם'לבחינת 

במסירת נפש ותשוקה לעלות למעלה מעלה ולהכלל 
וכעת יבאר שכך הוא . ה עצמו"באור אין סוף ב

שלא די בקיום תורה ומצות , בעבודת ישראל עכשיו
אלא צריכה , )מהסיבה שתבואר להלן בסמוך(בלבד 

                                                

 
 מענין יובן שלמעלה במוחין שורה עצמו ה"ב סוף אין שאור לכך הטעם) 71

 את לראות הוא השכל שענין – להמדות ביחס האדם בנפש והשכל המוחין
, האדם של האישית מציאותו התערבות מבלי בטהרתו שהוא כמו ענין כל

 איך הוא הלב ורגשי המדות ענין ואילו. הענין מהו וההשגה ההבנה עצם היינו
 כפי הענין על ההדגשה עיקר אין שבזה היינו, זה ענין כלפי מרגיש האדם
, הענין אל מתייחסת האדם של האישית מציאותו איך אלא, לעצמו שהוא
 ושכל שבמוחין, נמצא. כלפיו מרגיש – הפרטיות ונטיותיו בטבעו – הוא ואיך

, למעלה כן כמו, והנה. במדות מאשר הישות הרגשת והעדר ביטול יותר יש
 בהם אין, מקום מכל, ומוגדרת פרטית דרגא שהם למרות, העליונים שבמוחין

 ולכן, כלל מקום תופסת אינה מציאותם אלא, עצמית ישות הרגשת כך כל
 בדבר אלא שורה ה"הקב אין"ש היות, עצמו ה"ב סוף אין אור שורה בהם

  ).ו"פ תניא" (יתברך אצלו הבטל
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להיות התעוררות מסירת נפש ותשוקה לדבקה בו 
  :]עצמו' ית

' מלובשים בג בהיות שהתורה והמצות ,אך
חסד ' – 73סדיםחמילות תורה ועבודה וג :72גוונין

היא  ,ועבודה ';למעלה למטהמ' –' דרועא ימינא
אשה ריח " ',ממטה למעלה' – עבודת הקרבנות

 – ועסק התורה ,)ועוד. ב, ב. ט, ויקרא א(" ]'לה[ 'ניחוח כו
 כי התורה כלולה משתיהן ,'קו הממוצע'הוא 

ויש מצות שהם בבחינת ', עלאהה'שיש מצות שהן בבחינת ["
נקראת בשם  ,ולכן, ])א לעמבערג"נוסף בתו(" 'המשכה'
" שמבריח מן הקצה אל הקצה ,בריח התיכון"
כו(    .]'קצוות'שיש בה משתי ה[ )כח, שמות 

אף על פי שבשרשן הנה תורה ומצות מושרשים באור 
שעל ידם ממשיכים יחוד , כמבואר לעיל, ה עצמו"אין סוף ב
זהו רק כפי שהם בשרשם , אולם, ה ממש"סוף באור אין 

כפי שירדו למטה בעולם הזה להיות התורה , אמנם. למעלה
וכן להיות , הגשמית מלובשת באותיות גשמיות בדיו על הספר

כמו ', אדם'תורה ומצות הם בבחינת , הנה –מצוה גשמית 
שהתורה נקראת "', זאת תורת האדם' )יט, ב ז- שמואל(שכתוב 

היינו שהם מלובשים , )ז"הנחות תקע(" 74'אדם'גם כן בשם 
כנראה מכך , למטה בסדר השתלשלות העולמות המוגבלים

שהם כללות התורה (דברים שעליהם העולם עומד ' שהג
גמילות  –' אדם'הקוין של בחינת ' שייכים לאחד מג) והמצות

כי ענין גמילות חסד הוא , חסדים קשורה לקו הימין והחסד
כך למעלה ענין קו הימין והחסד הוא ו, להשפיע לזולתו

                                                

 
' ג'מכונים לפעמים בשם , גבורה ותפארת, חסד –הקוים העליונים ' ג) 72

שגווני הספירות , 'כי חסד הוא בצבע הלבן וגבורה באדום וכו', גווניםגווניםגווניםגוונים
ראה פרדס הרמונים (כמבואר בספרי קבלה , מבטאים את פעולתם בעולמות

, והרפעמים רבות ימצא המעיין בספרי המקובלים ובז: "א"שער הגוונים פ
, ראוי למעיין להיזהר. אל כל ספירה וספירה] מסוימים[יחוס גוונים ידועים 

לפי שהגוון הוא דבר , ו"ואל יעלה על לבו ומחשבתו שיהיו דברים כפשוטן ח
. ומקריו] הגשמיות[והוא אחד מתארי הגשם , ]נתפס בצורה גשמית[הנגשם 

שב שהגוונים ההם והחו. ו"אין ראוי שיתואר במקרי הגשם ח, ומה שאינו גשם
לכן ראוי . ו"הוא מחריב העולם ונמצא מגשים ח, בספירות כפשוטי המאמרים

והנכון בהבנת הגוונים [והנרצה בגוונים  .למעיין להיזהר בעניין זה
עיין ". הוא משל אל הפעולות הנמשכות מהשורשים העליונים, ]שבספירות

  .)שם בארוכה

 ַעל, עֹוֵמד ָהעֹוָלם ְדָבִרים הְׁשלָׁש  ַעל: "ב"מ א"פ אבות פרקי ראה) 73
  ".ֲחָסִדים ְּגִמילּות ְוַעל ָהֲעבֹוָדה ְוַעל ַהּתֹוָרה

 ומצות שתורה זה בענין – לי כאח יתנך מי ה"ד תרומה' פ א"תו ראה) 74
  .'אדם' בבחינת הן

קרבנות  –' עבודה'ו. ההשפעה וההמשכה מלמעלה למטה
קשורה לקו השמאל והגבורה שענינו ) ובזמן הזה תפלה(

כמו הקרבנות שבהם מקריבים את , העלאה מלמטה למעלה
הבהמה על גבי המזבח והיא נשרפת באש של מעלה ומתעלה 

אשה 'בר בקרבנות וכמרומז בכתוב המד(באלקות  תומתכלל
שהקרבן נמשל לריח העולה מלמטה למעלה '', ריח ניחוח לה

ותורה קשורה לקו האמצעי הכולל ]). 'לה[להתכלל באלקות 
ל של "כי בתורה ישנן שתי התנועות הנ, שני הקוים האחרים

שתורה ומצות מלובשות בבחינת , נמצא. המשכה והעלאה
שהן בבחינת  ומזה עולה, שבסדר השתלשלות העולמות' אדם'

        .הגבלה וציור

מצד חסרון זה שתורה ומצות מלובשות בבחינת [
יבאר עכשיו שנדרשת מן האדם עבודה , למטה' אדם'

ה "ס ב"מיוחדת כדי להעלות תורתו ומצותיו לאוא
   :]ממש שאכן יפעלו ההמשכה משם

רוך ב וףסין וכדי להעלות התורה ולקשרה באור א
י לא אדם כ' ',אדם' נתממש שלמעלה מבחי ואה

ומשם תהיינה גם המשכות להיות גילוי אור אין סוף ["' הוא

 דייל הוא ע – ])א לעמבערג"נוסף מתו(" ה ממש בנפשו"ב
וירושה  ,שהם זרע אברהם יצחק ויעקב ,ישראל

להבטל ולהכלל  לנו מאבותינו התשוקה והצמאון
   .)ראה תניא פרק יח( ממש ואהרוך ב וףסין באור א

י גודל מעלת עבודתם במסירת "ע, האבות הקדושים
זכו להמשיך נפש רוח נשמה לבניהם אחריהם עד "', נפש לה

שה מהאבות והיינו שכל אחד מישראל קיבל ביר, "עולם
, )ב"תניא פ(" חלק אלקה ממעל ממש"נשמה קדושה שהיא 
לכך יש לה , ה עצמו"ס ב"מאוא' חלק'והיות שהנשמה היא 

' ולהכלל בו יתאהבה טבעית שלמעלה מטעם ודעת להדבק 
, שהיות שיש בו חלק מעצמיות הוריו, כאהבת הבן להוריו(

  ). לכך יש לו אהבה ומשיכה טבעית אליהם

ואהבה זו אינה ככל אהבה שהיא רגש של קירוב של 
אלא היא מיוחדת בכך שהיא אהבה , האוהב אל הנאהב

היינו מאחר שזוהי אהבה עצמית , שלמעלה מטעם ודעת
ואינה (ה עצמו "ס ב"שורה באשנובעת מעצם הנפש הק

, )'כאהבה רגילה המתעוררת מהתבוננות השכל בגדולת ה
אלא היא , לכך היא אהבה שלמעלה מהגבלת השכל של האדם

צמאון "היינו ', אהבה למסור את כל נפשו ומהותו אליו ית
  ". ה ממש"להבטל ולהכלל באור אין סוף ב

ון ועל ידי שמקיימים תורה ומצות מתוך התעוררות רצ
גורמים להעלאת התורה והמצוה אותה מקיימים , זה ואהבה זו
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ה ממש שלמעלה "לקשרה באור אין סוף ב", או לומדים כעת
            .75כי גם אהבה זו היא לשם, "'אדם'מבחינת 

שהם יעלו וינשאו  ורהתתן וניתן להם כח זה במ
 'אדם' נתמעלה מבחיל – קווין' ג –' אדם' נתבחי

א "תו(" 'כי לא אדם הוא' מבחינת אשר[" ל"כנ ,למעלה

ובהם ועל ידם יומשך גילוי אלקות ואור  ;])לעמבערג
בעסק  'אדם'שלמעלה מבחינת  ואהרוך ב וףסין א

   .'אדם' נתתורתם ועבודתם בקיום המצות שבבחי
, היות שהנשמה היא בבחינת נברא מוגבל: לעיל הקשה

איך ", ואין שום ערך בין הבורא הבלי גבול להנברא המוגבל
יחוד אור אין סוף ברוך הוא ממש ] בהנשמה- [גלה בה ית

וכח זה להיות יכולים ? )המאמר לעיל' ל(" בעסק התורה ומצות
, ה עצמו"להעלות את נפשם להכלל ולהבטל באור אין סוף ב

י "ה ממש ע"וכן הכח להיות יכולים להמשיך מאור אין סוף ב
, וכאמור לעיל, ניתן להם במתן תורה, קיום תורה ומצות

י הקולות וברקים שהיו אז שהביאו את "שענין זה נפעל בהם ע
ועל ידי זה יוכלו להתעלות למציאות , י לביטול מציאותם"בנ

        .נעלית יותר ללא כל ערך למציאותם הקודמת

לאחר שמבואר שכח זה להיות יכולים להעלות [
ה ולהמשיך משם למטה ניתן לישראל "ס ב"לאוא

ין זה מרומז ימשיך לבאר איך שענ, במתן תורה
   :]בתחלת עשרת הדברות

   ":ה אלקיך"אנכי הוי"וזהו 
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 קיום ידי שעל, כלומר. עשאוני כאילו עליכם אני מעלה, )ו"וי חסר( כתיב
 הרי, עצמו ה"ב סוף אין באור ולהידבק לעלות רצון התעוררות מתוך המצות

 ובכך, ממש ה"ב סוף אין לאור אותה ומקשרים המצוה את מעלים בכך
 הן בגשמיות למטה באו שהמצות כפי כי( בשלימות למצוה אותה' עושים'

 להכלל תשוקה מתוך אותן לקיים עבודתנו י"וע, ל"כנ', אדם' ציור בבחינת
, ה"ב ס"באוא האמיתי לשרשן אותן מקשרים, עצמו ה"ב ס"באוא ולהבטל

  ).שלם והיותר המלא במובן למצות נעשים ובזה

) מהימנא רעיא( פנחס' פ זהר( ל"רז במאמר הפנימית המשמעות גם וזוהי 
, מובן אינו שלכאורה', ה"בהקב מעלה של תורה מחבר היה דוד'): ב, רכב
', נפקת מחכמה אורייתא': ז"הת כמאמר, ממש' ית חכמתו היא התורה הרי

 ולקשר לחבר צריכים מה ולשם, עצמו ה"ב סוף אין עם ממש מיוחדת שהיא
 למטה ירדה התורה, שכן: ל"הנ פ"ע מובן הענין אלא? ה"בהקב התורה את

 ורק, פרהס על בדיו גשמיות ובאותיות גשמיים בדברים שנתלבשה עד מטה
' אדם' בבחינת היא למטה שירדה כפי אבל, ממש ה"ב ס"באוא הוא ששרשה

 י"ע נפעל שזה', ה"בהקב' שלמטה התורה את' לחבר' צורך יש ולכן; ל"כנ
  .ל"כנ, עצמו' ית בו לדבקה התשוקה התעוררות מתוך תורה שלומד

בעצמו  ואהרוך הוא אור אין סוף ב –' אנכי'
   .שלמעלה מגדר ההשתלשלות

אנכי מי '(ה עצמו "מורה על הקב' אנכי'תיבת 
 .וא למעלה מכל שאר השמות והתואריםכפי שה, )76'שאנכי

ולכן , תואר ושם שייך רק במה שהוא מוגבל ומוגדר ,שכן
, מגדיר אותוויכול לתארו בשם פרטי זה המורה עליו דוקא 

ואינו , ואילו הוא יתברך עצמו אין לו שום גדר וציור מיוחד
לא אתרמיז לא בשום אות ' –וכלשון הזהר (מוגבל בשום ענין 

            ;)'ולא בשום קוץ

שיהא שורה ומתגלה בנפש  ,ממש 'אלקיך'יהיה 
   .האדם ממש

ואת 'כמו (הוא מלשון כח  'קיםאל'הפירושים בשם  אחד
בעל כל ' וענינו שהוא ית, )גבורי הארץ –' הארץ לקח איליאיליאיליאילי

הפירוש הפנימי , ולפי זה .)'ח סימן ה"ע או"שו(הכוחות כולם 
, ה שולט עליך"לא רק שהקב(הוא  – שלךשלךשלךשלךאלקה  –' אלקיך'ב

. . אנכי 'ופירוש ענין . ה הוא כוחך וחיותך"שהקב) אלא
ה עצמו "אור אין סוף ב –' אנכי'בחינת שיהא , הוא' אלקיך

להיות אלוה שלך ", "שורה ומתגלה בנפש האדם ממש" –
, דהיינו, )ג, ת ואתחנן ב"לקו(" גילוי נתשיתאחד בך בבחי ,ממש

            ;שיאיר ויחדור בו עד שיהיה כל כוחו וחיותו

צמצום  –' ה"הוי' נתבחי דייל רק שנמשך ע
אגרת התשובה ראה ( ]המשכה והתפשטות[ 'והתפשטות כו

   .))ב, צד(פרק ד 
מורות על כל השלבים הנצרכים כדי ' אותיות שם הוי

 ,)אנכי( ה עצמו"שתהיה המשכה והארה מאור אין סוף ב
ה "שכן אור אין סוף ב. )'אלקיך'(ונבראים  עולמותבלמטה 

ולכן כדי שיוכל להאיר , אין לו סוף וגבול –כשמו כן הוא 
ך בכמה ירידות וצמצומים למטה בעולמות המוגבלים יש צור

  .'וירידה זו נרמזת באותיות שם הוי. באורו הבלי גבול

  :וביאור הדברים

מורה על  –שצורתה נקודה קטנה ומצומצמת  –ד "יו
שכדי , האור הבלי גבול) היינו העלם גמור על(וסילוק צמצום 

                                                

 
 אנא, דאמר כמאן': )א, יא ויקרא' פ( בזוהר מבואר' אנכי' תיבת על) 76

 מי נודע ולא, שאנכי מי אנכי, שאומר כמי(' הוא מאן אתיידע ולא, דאנא אןמ
 ת"לקו" (בעצמי אנכי אלא' אנכי' 'בחי ומשיג מכיר שאין: פירוש", )הוא

" כלל והשגה תפיסא בגדר שאינו ומהותו עצמותו' בחי הוא"ש, )ב, א במדבר
  ).שם(
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 לתת מקום למציאות של זולת יש צורך תחילה בצמצום עצום
שצורתה  –' ואחר כך אות ה. )זה לעיל כמבואר ענין צמצום(

מורה על התפשטות אור מצומצם  –קוים באורך ורוחב 
לאחר צמצום והעלם האור יש , היינו. ומועט לאורך ורוחב

 – ר שהוא לפי ערך הכלים של המקבליםצורך לעשות או
הכנת האור המתאים אל , א"וזהו ענינה של אות ה, העולמות

שצורתה קו נמשך מלמעלה  –ו "ואחר כך אות וי. המקבל
בפועל  המצומצם והמוגבל ומורה על המשכת האור –למטה 

, כי עד כאן הכל היה בו יתברך עצמו. ממנו יתברך לעולמות
ואחרי זה . מקבליםדרגת הצמצום האור והכנת אור מתאים ל

 –יש צורך להמשיך ולהוריד את האור בפועל אל העולמות 
שכאמור מורה על , אחרונה' ואחר כך אות ה. ו"וזהו אות וי

וקאי על התפשטות וקבלת שפע , התפשטות לאורך ורוחב
שהאור מתפשט בו במציאותו ונקלט בו , ואור זה בכלי המקבל

  .היטב

רק ' אלקיך'נמשכת למטה להיות ' אנכי'שבחינת , נמצא
כך שכאשר האור ', י הצמצומים והירידות של בחינת הוי"ע

א מועט ומצומצם לפי ערך הו, אכן מגיע לעולמות ונבראים
            .כליהם המוגבלים של העולמות

 נתזה מבחי 'ה"הוי'לישראל נמשך בחינת  ,אך
   .ממש 'אנכי'

י מתן תורה נמשך לבני ישראל הכח להיות יכולים "ע
וזהו שנאמר במתן . ה עצמו למטה"להמשיך מאור אין סוף ב

ממש נמשך ' אנכי'שאומר שבחינת ', אלקיך' אנכי הוי'תורה 
, של כל ישראל בבחינת גילוי בנפשם' אלקיך'טה להיות למ

ולא , "ממש' אנכי'זה מבחינת ' ה"הוי'נמשך בחינת "היינו ש
ה עצמו צריכה לעבור "ס ב"כבדרך כלל שההמשכה מאוא

אלא לנשמות ישראל ', דרך כל השלבים והירידות של שם הוי
) י הביטול העצום שהאור בהם במתן תורה"ע(ניתן הכח 

ה ממש ללא התהליך של צמצומים "ס ב"ישיר מאואלהמשיך 
            .'וירידות דשם הוי

 ,דוקא בהתלבשותה בגוף נפש החיונית ,והיינו
נושאות 'ש ,'כו 'פני שור' 'הפני ארי'שנלקחה מ
כי לא ' נתשעליו לבחי 'מראה אדם'ו 'את הכסא
יגיע להנשמה יתרון  הזדי יל וע ;)ל"כנ(' אדם הוא

ותהיה ירידה  ,םומעלה יתירה בהתלבשותה בה
   .צורך עלייה

שורש הנפש הבהמית שבישראל הוא , כמבואר לעיל
) 'פני שור', 'פני אריה' –' בהמות'הנקראים (מחיות הקודש 

כשם שלחיות הקודש יש כח נעלה , והנה. הנושאות את הכסא
שעליו למעלה ' מראה אדם'וה' כסא'זה להעלות את ה

, ש הבהמיתכך גם יש לנפ', כי לא אדם הוא'לבחינת 
. כח זה לפעול עלייה אפילו בנפש האלקית, "נלקחה משם"ש

ועל ידי שהנפש האלקית מתלבשת בתוך הגוף והנפש 
הנפש (יגיע להנשמה ", הבהמית ונעשית שייכת עמה

ותהיה , "יתרון ומעלה יתירה בהתלבשותה בהם) האלקית
ירידת הנשמה למטה לצורך עלייה גדולה יותר מכפי שהיתה 

שתתעלה מבחינת ', עלה באותיות מחשבתו יתבשרשה למ
לאשתאבא ' –' איהו וחיוהי חד'לבחינת ', איהו וגרמוהי חד'

 .78כמבואר לעיל, 77ממש' בגופא דמלכא

                                                

 
 לאכיםהמ של השורש אשר נתבאר לעיל הרי: מובן אינו לכאורה) 77

 ה"הקב של הדיבור מאותיות הוא, הקודש דחיות המלאכים כולל, העליונים
 מחשבתו מאותיות הוא) האלקית הנפש( ישראל נשמות שרש כ"משא, בלבד

 התורה ניתנה כך משום ואשר, הדיבור אותיות מבחינת בהרבה שלמעלה', ית
 תריו ושייכים קרובים הם' ית במחשבתו שרשם מעלת שמצד, דוקא לישראל

 תורה קיום י"ע למטה משם להמשיך ביכולתם ולכן עצמו ה"ב ס"אוא אל
 הוא שרשה שבישראל הבהמית שהנפש זה שמצד מבאר כאן ואילו. ומצות

 יותר נעלית לדרגה האלקית הנפש גם להעלות ביכולתה, העליונים במלאכים
 ששורש, כן אם והלא. המחשבה באותיות בשרשה עצמה מצד שהיא מכפי

 שעל' אדם' בבחינת גם עלייה שפועלים עד כך כל למעלה הוא המלאכים
 עליונה במדריגה הם שרשם בשרש הרי? להם התורה ניתנה לא מדוע, הכסא
 זו למעלה להגיע האלקית הנפש בכח אין, שכן! ישראל מנשמות אפילו יותר
 ששרשה הבהמית בנפש שנתלבשה כך לולי' דמלכא בגופא לאשתאבא' של
 הוא המלאכים של שרשם, דאמת שאליבא, נמצא! וניםהעלי ממלאכים הוא

 ז"ממאה לעיל המבואר פ"ע ובפרט( ישראל של משרשם יותר למעלה
 התוהו מעולם הוא הבהמית והנפש המלאכים של השורש שבפרטיות ט"תקס

  ).האלקית הנפש שורש, התיקון מעולם מאד שגבוה

  :הוא הענין ביאור אלא 

 יותר למעלה הוא עליונים המלאכים לש והראשון האמיתי ששרשם למרות 
' יש'ו מציאות בבחינת ונעשו למטה שירדו כפי, אמנם, הנשמות משרש
 הנשמות ואילו', ית דיבורו אותיות מבחינת הם המלאכים הרי, מוגבל ונברא

 הכי השורש היינו( שרשם ששרש שאף, והיינו. מחשבתו אותיות בבחינת הן
 הם המלאכים שהרי( הנשמות משרש למעלה הוא המלאכים של) קדום

, מקום מכל, )האלקית הנפש שרש, התיקון מעולם שלמעלה התוהו מעולם
 וישותם במציאותם שהם וכפי יותר נמוכה לדרגה ירדו הרי למטה שבאו כפי
 אבל. 'צבאם כל פיו ברוח' ש"כמ, ממחשבתו ולא' ה דבר מבחינת הם

 שרשן הרי, מוגבל אונבר' יש' בבחינת ונעשו למטה שירדו כפי גם הנשמות
 ניתנה התורה, ולפיכך. 'במחשבה עלו ישראל' כמאמר', ית ממחשבתו הוא

 וציור בגדר להיות למטה שירדו כפי מעלתן מצד ישראל לנשמות דוקא
 להמשיך ביכולתם ולכן ה"ב ס"לאוא יותר קרובים הם ששם, פרטי נשמה
  .ומצות תורה קיום י"ע משם

 והנפש המלאכים של האמיתי שרשם עלתממ גורע זה אין, כן פי על ואף 
 והנפש הכסא שעל' אדם'ה בחינת את להעלות בכחם עדיין ולכן, הבהמית
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  . ממשיך לבאר ענין זה בפרטיות יותר[

דוקא על ידי ירידת הנשמה : והענין בקיצור הוא
, למטה והתלבשותה בתוך הגוף והנפש הבהמית

שזוהי , להתעורר באהבה גדולה יותרביכולת הנשמה 

                                                                              

 
 בעומק בהם טמון עדיין זה נעלה שרש כי, יותר גדולה למעלה האלקית

 מה להגביה הגדול כחם של זה בעילוי ביטוי לידי בא והוא, ובפנימיות
  . מהם שלמעלה

 האלקית הנפש של האמיתי שהשורש חסידותב מבואר: להבהיר יש אמנם[
 תניא(' ממש ממעל אלקה חלק' שהן עד, ממש' ית ועצמותו במהותו היא

 ואין, הבהמית הנפש של האמיתי שרשם מאשר יותר הרבה נעלה וזהו, )ב"פ
  ].זה כל ולהסביר להאריך המקום כאן

  :ביאור לתוספת) 78

 ה"ב סוף אין לאור להעלות יכולים שיהיו ישראל נשמות של המעלה כל 
 להתלבש למטה הנשמה ירידת י"ע דוקא זהו, למטה משם ולהמשיך עצמו
 את להעלות זה מיוחד כח יש הבהמית לנפש דוקא כי, הבהמית בנפש בגוף

 כן וכמו. לעיל כמבואר', הוא אדם לא כי' לבחינת למעלה' אדם'ה בחינת
 היו הם םשג ויעקב יצחק אברהם זרע שהם זה שמצד אף, ישראל בנשמות
 למעלה האצילות עולם את מעלים והיו דאצילות להמדות ובטלים מרכבה
 שרשם מעל להתעלות להם אפשר אי, מקום מכל, ממש ה"ב ס"לאוא מעלה
 בלבד' לבוש' בבחינת הן סוף שסוף, ל"הנ' המחשבה אותיות' בבחינת שהוא
 ס"אאו עם החכמה יחוד –' חד וחיוהי איהו' בחינת של היחוד בערך ואינן

 ששרשה הבהמית בנפש ונתלבשה ירדה שהנשמה כך ידי על, אמנם. ה"ב
 בחינת את להעלות יכולים אכן שהם, הקודש דחיות העליונים ממלאכים הוא

 זה כח האלקית לנפש נמשך זה ידי על', אדם לא כי' לבחינת למעלה' אדם'
 להבטל, המחשבה באותיות משרשה למעלה תתעלה היא שגם, כן גם

  .ממש ה"ב ס"אואב ולהכלל

 כך ידי שעל, למטה ירידתה י"ע דוקא בנשמה שנעשית העלייה וזוהי 
 אל להגיע', דמלכא בגופא לאשתאבא, 'ממש ה"ב ס"לאוא להעלות ביכולתה

 והתלבשותה ירידתה בגלל רק יתכן זה שכל', חד וחיוהי איהו' של היחוד
  .'אדם'ה בבחינת זאת עלייה לפעול דוקא שבכחם, הבהמית ונפש בגוף

 למטה שבאה כפי הבהמית הנפש שהרי, ביאור דורש הענין לכאורה, אך 
, ואדרבה, העליונים במלאכים הנעלה שרשה בה מורגש לא הרי, האדם בגוף

, ותאוותה הגשמיים' צרכי את למלאות הוא ענינה שכל בהמה כמו הוא טבעה
 על והרי, גשמיים לתענוגים הכל את מושכת שבישראל הבהמית הנפש כך
 הבהמית שהנפש אומרים ואיך, מאלקות ויותר יותר מתרחק האדם זה ידי

 באותיות שרשה מעל להתעלות שתוכל האלקית בהנפש מעלה מוסיפה
 רבים צמצומים דרך למטה שירדה כפי הרי? עצמו' ית בו ולדבקה המחשבה
 – להיפך אלא האלקית הנפש את להעלות ענינה אין, והסתרים והעלמות
 שבשרשה ידוע שמעתה אף על, כאן ומבאר שהולך וזהו. עליה להעלים

 שבשרשה מכך כנראה האלקית הנפש על מעלה לה יש הבהמית הנפש
', אדם לא כי' לבחינת למעלה' אדם'ה בחינת את מעלים העליונים המלאכים

, היינו, האלקית להנפש בפועל מגיעה זו מעלה איך להבין צריך, כן פי על אף
 באה זו עלייה וכיצד, האלקית בנפש ויתרון לעילוי גורמת הבהמית הנפש איך
 עדיין היא איך, הבהמית הנפש של הבהמי טבעה למרות, כלומר. ביטוי לידי

 זה ענין איך, ממש ה"ב ס"אוא עם להתייחד האלקית הנפש את מעלה
  .בפועל האדם בעבודת מתבטא

אהבה שבאה דוקא מצד העלם והסתר הגוף והנפש 
  .הבהמית

  ]:וזהו שממשיך לבאר

שגדול כח  ,)א"סע, ת בלק עג"לקוראה ( נודע ,הנהכי 
ת ( ל"רזמר כמא ,'הבעל תשובה יותר מצדיק כו ברכו

אין [ 'במקום שבעלי תשובה עומדין כו' :)ב, לד

   .']לעמוד צדיקים גמורים יכולים
דגדול כוחן של בעלי ", לפי פשוטו הביאור הוא –

, י סנהדרין צט"רש(" תשובה שאין בריה יכולה לעמוד במחיצתם

קים"א ד צדי מפני שבעלי תשובה טעמו טעם החטא ופירשו , )ה 
ונמצא שכובשים את יצרם יותר , ממנו וכבשו את יצרם

            .)ד, תשובה ז' ם הל"פ רמב"ע(ורים מהצדיקים הגמ

 :)ב, א קכט"ח( מאמר הזוהר יפל והטעם הוא ע
   .'ירִּת א ַיילָ חֵ ּבְ  יּהין לֵ כִ ְׁש מָ דְ '

פ "הצדיק גמור עעל הטעם למעלת הבעל תשובה אפילו 
הבעל , שכן. ביותר כח ותוקף' כי נמשכים אחרי ה, סוד הוא

ואילו ', תשובה הוא מי שעבר עבירות ונתרחק מאד מה
ולכן כשהבעל , בחייו' היה רחוק מהלא הצדיק אף פעם 

אז , ומתמרמר על כך ביותר' תשובה מכיר בעוצם ריחוקו מה
הוא מגיע להתעוררות תשוקה ורצון גדולים מאד לחזור 

עד הנה היתה נפשו בארץ "בגלל ש, שכן. 'ולהתקרב אל ה
' היא הסטרא אחרא ורחוקה  מאור פני ה, וצלמות' צי

שות ולזאת צמאה נפשו ביתר עז מצמאון נפ, בתכלית
שככל שמרגיש יותר את גודל , היינו. )ז"תניא פ(הצדיקים 

' ארץ צי'וכיצד נפשו נמצאת ב, ריחוקו מאלקות בתכלית
, הרי הצמאון שלו לאלקות הולך וגובר עוד ויותר –' וצלמות

שהוא , כאדם הנמצא במדבר שממה בלי מים וקרוב למות
ונפשו יוצאת ומייחלת למים כדי להינצל , צמא ומשתוקק

        .מותמ

קיים גם אצל כל ' תשובה'יבאר שמושג זה של [
שעצם זה שאינה נמצאת , נשמה בירידתה למטה

במקורה למעלה באלקות וירדה למטה בגוף ונפש 
, שהנפש נתרחקה מאד מאלקות, משמעו, הבהמית

בדוגמת גודל ריחוקו של הבעל תשובה קודם חזרתו 
   :]'אל ה

ד ַוֵּתרֶ "בהתלבשות הנשמה בגוף  ,אשר לזאת
כי  ',שובהתל בע' נתהוא בבחי ,)ט, איכה א(" ְּפָלִאים

 ברךטול אליו יתיבב' תגדל התשוקה והצמאון לה
   .ביתר שאת בכדי שתוכל נפשו שאת בהשגתה
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כי העולם ["שבידו דוקא  מעבירותתשובה אינה , הנה"
טועים לומר דוקא אנשים פחותי הערך ובעלי עבירות הם הם 

אלא תשובה היא , ])ד, ה ס"דרושים לרת "לקו(" הצריכים לתשובה
אל , להשיב נפשו שירדה מטה מטה ונתלבשה בדברים גשמיים

" מקורה ושרשה לדבקה בו ית׳ לבטל רצונו מפני רצון עליון
דהנה פירוש הפשוט דתשובה " .)ג, ת דרושים לשבת שובה סו"לקו(

מ ענין "עד, בגשמיות הוא רק ענין ההשבה ממקום למקום
" ג"וכה' והשיב את הגזילה'ש "כמ, ו גזלהשבת אבידה א

וכמו כן בכל נשמה  .)תכג' ר האמצעי דברים ב ע"מאמרי אדמו(
שעל ידי ירידה זו הנשמה נתרחקה ביותר , בירידתה למטה

ועוד זאת שנתלבשה בגוף ונפש הבהמית המושכים , מאלקות
אותה ליהנות מתענוגים גשמיים המעלימים ומסתירים על 

על ידי הכרת האדם בגודל ועוצם , ולכן. האלקות ואור הנשמ
ירידה נפלאה ומבהילה  –' תרד פלאים'עד ש, ירידת נפשו

יתמרמר מאד על מצבו הירוד ויתעורר בתשוקה , 79ביותר
הנשמה ת יותר אפילו מאהבת ותשוק, וצמאון גדולים וחזקים

כי למטה זוהי תשוקה הבאה מתוך ', קודם ירידתה לידבק בה
אמור זה מוליד רצון גדול יותר להתקרב שכ, החושך וההעלם

ביתר שאת בכדי שתוכל נפשו שאת "ואהבה זו היא . אל האור
היינו שהיא רצון חזק כל כך עד שלפי ערך , "בהשגתה

            .הוא למעלה מהגבלתו, כחותיו הוא

 ,ואהרוך ב וףסין מחמת שמתבונן בגדולת א
 .'אין לו סוף כו – כן הוא ]'ה"אין סוף ב'[ שכשמו

שהגוף והנפש החיונית  הזהלם תענוגי עווכל 
' הם רחוקים מאד מאור ה ,נמשכים אחריהם

   .וקדושתו
צמאון זה ותשוקה זו יתגדלו ויתחזקו יותר כאשר ישים 

שהוא אין סוף ובלי גבול ', אל לבו אמיתית ענין גדולתו ית
ומכך יכיר שהוא למעלה באין ערוך ממנו ומכל , ממש

יכיר ' וכאשר יתבונן בגדולתו ית. העולמות עליונים ותחתונים
באמת עד כמה תענוגי עולם הזה שהגוף והנפש הבהמית 

ומזה יתעורר ', נמשכים אחריהם רחוקים מאד ממנו ית
אם , כלומר. ולהיכלל בו' בצמאון גדול הרבה יותר לדבקה בה

אז לא יבין עד כמה ', אין לאדם הכרה באמיתית גדולתו ית
' שלולי התבוננות זו בגדולתו ית', הוא באמת רחוק ממנו ית

, הבלתי מוגבלת עלול האדם למעט בכמה הוא רחוק מאלקות

                                                

 
 שלא מה לה שאירע מפליאים שהכל, הרבה פלאים נפלאת ירידתה) "79
  ).שם י"רש" (לכל רעאי

יתמעט ולא יבוא ' ובמילא גם הצמאון שלו להתקרב אל ה
ביתר שאת בכדי "ל בבחינת בעל תשובה שהיא "לתשוקה הנ

כי אם האדם . )המאמר לעיל' ל(" שתוכל נפשו שאת בהשגתה
אך לא שהוא אין סוף , ה הוא נעלה מאד"יחשוב שהקב

אז יחשוב שאינו רחוק , ולמעלה באין ערוך מכל גדר הבריאה
אך אינו , ה הוא רם ונשא"כי יסבור שאף שהקב, כל כך ממנו

הצמאון שלו לדבקה בו לא יהיה , ולכן, שלא בערך הבריאה
תחלה על האדם להתבונן בגדולתו , אלא. ל"כנ', בחילא יתיר'

ובלי גבול ובמילא למעלה לאין שהוא אין סוף , האמיתית' ית
ואחר כך יחשוב איך הוא נמשך אחרי , שיעור מהבריאה

ועל ידי כך יכיר באמת , תענוגי עולם הזה שהם נחותים ביותר
כי עכשיו שהכיר , וקדושתו האמיתית' עד כמה הוא רחוק מה

            .הרי ריחוקו ממנו הלך וגדל יותר, את גדולתו

 מנרתקה תכלה ותכסוף הנפש לצאת ,ואי לזאת
 ,שבגוף ונפש החיונית ]הצואים[' לבושים'הן הם ה –

ה אלקיך בכל "ואהבת את הוי"א לידי קיום וויב
ו(" ]ובכל מאדך[ 'לבבך ובכל נפשך כו ו וכמ ,)ה, דברים 

מי לי בשמים ועמך לא " )כו- כה, תהלים עג(כתוב ש
צּור [ 'כלה שארי ולבבי וגו ].בארץ[ 'חפצתי כו

ִקי אֱ  ְל ֶח י ְו ִב ָב    ."]ים ְלעֹוָלםקִ לְֹל
האמיתית ובריחוקו ' בגדולתו ית(ועל ידי התבוננות זאת 

של האדם מאלקות בגלל גודל ההעלם וההסתר של הגוף 
יתעורר האדם בתשוקה גדולה כל כך עד , )והנפש הבהמית

', שירצה לצאת מכל הדברים המרחיקים אותו מאלקותו ית
והנפש  הוא מאסר הגוף, "לצאת מנרתקה"היינו שירצה 
ולדבקה בו יתברך , שלהם 80'לבושים הצואים'הבהמית וכל ה

  .בלבד

אלקיך ' ואהבת את ה'ובזה הרי הוא מקיים מה שכתוב 
היינו שיתעורר באהבה ', בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך

כי ', בכל מאדך'גדולה ביותר אליו יתברך עד שהיא בבחינת 
" כדי מדתוהרבה יותר מ] דהיינו[, מאד הוא לשון ריבוי"
מורה לא רק על ' מאד'שלשון  ,זאת אומרת ,)ב, א תשא פו"תו(

כלומר  .אלא על ריבוי שלמעלה ממדה וגבול, ריבוי גדול מאד

                                                

 
 הנפש שבהם, ומעשה דיבור מחשבה הם הנפש לבושי ,לעיל כאמור) 80

 הנפש של לבושים וישנם. ורגשותיה שכלה את ולגלות לבטא כדי מתלבשת
 – הבהמית נפש ולבושי, ומצוות בתורה ומעשה דיבור מחשבה – האלקית
 הנפש לש אל לבושים. ותענוגיו הזה עולם בענייני ומעשה דיבור מחשבה
 וכביכול', ה רצון נגד שהם מחמת', צואים לבושים' נקראים הבהמית

  .'אותה מלכלכים'ו האלקית הנפש את מלבישים
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 פרשה                    ~ זכור את יום השבת לקדשו~              חסידישע      

והוא בחינת , 81יותר מכדי השגת הנפש"שיגיע לאהבה שהיא 
  . )המאמר להלן בסמוך' ל(" ה ממש"ביטול באור אין סוף ב

לי בשמים ועמך מי 'וזהו גם התוכן הפנימי של הכתוב 
אני אין לי "היינו '', כלה שארי ולבבי וגו, לא חפצתי בארץ
כי כבר בא להכרה בגדולתו , )פ"ק עה"רד(" חפץ אלא בך לבד

האמיתית שהוא אין סוף ובלי גבול ובמילא למעלה באין ' ית
ולכן אין לכל דבר חשיבות ותפיסת , ערוך מכל גדר הבריאה
א רק תענוגים גשמיים ל, ה עצמו"מקום לגבי אין סוף ב

אלא אפילו תענוגים רוחניים , )'בארץבארץבארץבארץעמך לא חפצתי '(
מי '(כמו התענוג של גן עדן התחתון ואפילו העליון , ונעלים

גם  –' כחשיכה כאורה'ה עצמו הרי "שלגבי הקב, )'בשמיםבשמיםבשמיםבשמיםלי 
הוא בשווה ממש עם ) גן עדן העליון(האור היותר עליון 

וזהו ). וגים גשמייםתענ(החושך וההעלם היותר תחתון 
כלות 'שיגיע לאהבה בבחינת  –' כלה שארי ולבבי'שממשיך 

היינו אהבה שלמעלה מהגבלת הכחות , )'כלה שארי'(' הנפש
מרוב ] נפשו[כאילו כלתה "עד ש, ל"כנ, והכלים של האדם

ם פד"הרד' פי(" התאוה שזוהי , וכאמור לעיל, )ג, ק על תהלי
ביתר שאת בכדי  ,ברךבביטול אליו ית"' תשוקה עצומה לה

            ."שתוכל נפשו שאת בהשגתה

וגם הוא מעלה יתירה הבאה לאדם לאחר 
ביתר שאת מטרם  ,התלבשות הנשמה בגוף

ראה ( שךוכיתרון האור הבא מן הח ,התלבשותה

יותר מכדי  –' בכל מאדך' נתשבא לבחי ,)יג, קהלת ב
 וףסין אר טול באויב נתוהוא בחי ,השגת הנפש

לוי אלקות ממש ימשיך משם גלה ,ממש ואהרוך ב
   .בעסק תורתו ועבודתו

מעלה זו המבוארת כאן של התעוררות אהבה גדולה 
היא באה לאדם דוקא , בלבד' ותשוקה עצומה לדבקה בו ית

, לאחר התלבשות נפשו האלקית בתוך הגוף והנפש הבהמית
אהבה זו באה דוקא מן החושך וההעלם של הגוף , ואדרבה

על ידי הכרת האדם בגודל ריחוקו , רשכאמו, והנפש הבהמית
ניתן , )בגלל העלם והסתר גופו ונפשו הבהמית(' ממנו ית

                                                

 
 גבול שבלי אהויר בהאה שהיא ומרל צונור דאין לכל מובן ודאי ,והנה") 81
 !?ממש גבול שבלי אהויר בהאה יהיה שבאדם זה שייך איך כי ,ממש וקץ
 כח שאין ,שבאדם ומדות השכל הכלי מהגבלת יותר שהיא ,הכוונה אלא

 בחילא'[' יתיר' היא םא יכ ,בתוכן זו אהויר בהאה ולהגביל להכיל אלו בכלים
 ,שלך מאד –' מאדך בכל' ראנק ולכן .אלו מכלים יותר –] ל"כנ' יתיר

 באמת אבל ,גבול ובלי 'מאד' זו רבה אהבה ראתנק שלך כלי לגבי :רושפי
  ).ד, לט מקץ א"תו" (בגבול היא

ויותר מכדי שתוכל נפשו ' בחילא יתיר'להתעורר באהבה 
כאהבת הבעל תשובה הגדולה וחזקה יותר מאשר , שאת

  .אהבת הצדיק

' כיתרון האור מן החושך'וזהו התוכן הפנימי של הכתוב 
שהרי זהו ? מאי קא משמע לן בזה, מוהדעל פי פשטות ת –

דבר פשוט שכולם יכולים לראות שהאור יש לו יתרון על 
שהאור היינו האהבה הגדולה , אלא המשמעות היא! החושך

מתוך התבוננות בגודל ההעלם ', מן החושך'ביותר באה דוקא 
היינו לאחר ירידת הנשמה בתוך הגוף , וההסתר על אלקות

שעל ידי כך , רחוקה מאד מאלקות שאז היא, והנפש הבהמית
יותר מכדי  –' בכל מאדך'יכול להתעורר באהבה בבחינת 

ה "והוא בחינת ביטול באור אין סוף ב", השגת הנפש שלו
כ האור והאהבה של הנשמה קודם ירידתה "משא". ממש

בהם תה לא הי, גדולה מאד ותמידית שהיתהעל אף , למטה
מציאות של ' י לא היכ, להיות יותר מכלי הנפש –מעלה זו 

והעלם על אלקות שמשום זה ישתוקק לצאת ממנו אל ' חושך'
  .האור

ועל ידי התעוררות תשוקה זו לצאת מגדרי והגבלות 
להמשיך "ניתן , ה עצמו"העולם ולהכלל ולהבטל באין סוף ב

כי כמבואר , "משם גילוי אלקות ממש בעסק תורתו ועבודתו
ת בסדר השתלשלות היות שהתורה מצד עצמה מלובש, לעיל

יש צורך להעלות את התורה  לכן', אדם'בבחינת ציור 
י "שזה נעשה ע, ה ממש"מהגבלה זו ולקשרה באור אין סוף ב

ועל ידי . ממש' התעוררות רצון זה ותשוקה זו לדבקה בו ית
ניתן , כאשר מקיים תורה ומצות מתוך תשוקה זו, זה
גילוי אלקות ממש ] ה ממש"ס ב"מאוא- [להמשיך משם "

ת התורה להתאחד כי כבר העלה א, "בעסק תורתו ועבודתו
            .ה עצמו"עם אין סוף ב

שאז ניתן הכח הזה  ,ורהתתן מ דייל הוא ע הזל וכ
, זו על ידם 'המשכה'ו 'העלאה'לישראל להיות 

ונכלל  'עולה' פשנירות להיות מס :]'העלאה'ענין ה[
 :]'המשכה'וענין ה[, ממש ואהרוך ב וףסין בא

ר או נתהתורה והמצות מבחי 'המשכת'ולהיות 
 דייל שזה נעשה דייקא ע ,ואהרוך ב ףוסין א

   .ורהתתן ישראל שזכו לזה במ
, זהו הכח המיוחד הניתן לישראל דוקא בעת מתן תורה

שיהיה ביכולתם  –' א: שבפרטיות מתחלק לשני ענינים
י התעוררות האהבה "ה ממש ע"להעלות ולהגיע לאין סוף ב

; )ל"הנ' בכל מאדך'האהבה ד(שלהם בבחינת מסירת נפש 
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 פרשה                            ~ חג השבועות~                          חסידישע  

יהיו , שעל ידי קיום תורה ומצות למטה בגשמיות – 'וב
למרות ריחוק , ה ממש"יכולים להמשיך מאור אין סוף ב

ה "ס ב"הערך הבלתי מוגבל שיש בין גשמיות זה העולם לאוא
            .82ממש

לא היה מסירת  ,אם לא ניתן כח זה ןכין שאה מ
 וףסין אר בעצמות או ךכל ונכלל כ 'עולה'נפשם 

 ;]הנפש המוגבלת וכחה המוגבלמצד [ ממש ואהרוך ב
ל תורתו ועבודתו ממשיך כ 'המשכת'וגם לא היה 

אשר  – ממש ואהרוך ב וףסין אר או נתמבחי ךכ
 נתלמעלה מעלה מבחי ,הוא למעלה מגדר עלמין

, שבה מלובשים תורה ומצות, סדר ההשתלשלות(' אדם'

שעליו הכתוב  ,'כו 'כי לא אדם' נתבחי ,)ל"כנ
וב לה( אומר אלא  ".'אם צדקת מה תתן לו כו" )ז, אי

להיות בהם  ,שבישראל נמשך כח זה במתן תורה
 'אנכי' נתבחי ונמשך בהם ,תלוי המשכת המצות

   .)ל"כנ( ממש 'אלקיך'להיות  ,ממש

                                                

 
  :כלומר) 82

 תורה מתן שאלמלא, הכוונה, "תורה מתן ידי על הוא זה וכל" שאומר מה 
 להגיע ישראל נשמות של בכוחם' הי לא עדיין, אז שנמשכה כח והנתינת

 בסמוך לעיל שמבואר אף, דהיינו. משם ולהמשיך ממש ה"ב ס"לאוא
 י"ע יתנעש ממש ה"ב ס"באוא ולהבטל להכלל זו גדולה אהבה שהתעוררות

 מתעורר זה ידי שעל, מאלקות ריחוקו בגודל וההתבוננות הבהמית הנפש
 והגבלות גדרי מכל לצאת) תשובה בעל בבחינת( מאד גדולה באהבה

 מגיעה אכן זו שאהבה זה כל, מקום מכל –' דמלכא גופא'ב ולהכלל מציאותו
 ישראל לנשמות שנמשכה כח הנתינת לולי אפשרי' הי לא ממש ה"ב ס"באוא

 הגוף העלם מצד שבאה זו אהבה מעלת גודל למרות, שכן. תורה מתןב
 את להעלות וכחה הבהמית הנפש שורש מעלת גודל אף ועל, הבהמית והנפש
 מציאות בבחינת עדיין הוא זה כל, מקום מכל, לעיל כמבואר' אדם'ה בחינת

 לה ויש ומוגדרת מוגבלת נפש היא סוף סוף הרי הבהמית שהנפש, והגבלה
 זו אהבה וגם). העליון בשרשה גם(' יש' בבחינת היא וממילא יוחדמ ציור

, אדםאדםאדםאדםה אהבת זוהי סוף סוף, הבהמית הנפש העלם מצד מעורר שהאדם
 כל"ש כדי, ולכן. ומציאות יש בבחינת והוא ומצומצם מוגבל שכחו שפשיטא

, והגבלה הגדרה מכל שלמעלה ממש ה"ב ס"באוא להגיע ביכולתו יהיה" זה
 ה"שהקב, תורה במתן שניתן מה וזהו, מאד מיוחדת כח נתינת נדרשת
 בתוך כביכול עצמו את' הכניס'ו) 'אנכי' בחינת( ועצמותו ממהותו המשיך
 גודל למרות, אצלו בכלל מקום תתפוס המוגבלת שעבודתם, ישראל נשמות
 –' לו תתן מה צדקת אם' כתיב עצמו ה"הקב לגבי, שכן. זה כל בלי מעלתה

 ורק, אצלו וחשיבות מקום תפיסת, שתהיה נעלית ככל ,עבודה לשום שאין
 לעבודתנו שתהיה החליט ובכך תורה במתן בנו בחר עצמו' ית שהוא י"ע

 המוגבלות נפשותינו את להעלות שלנו ביכולת בכך הרי, אצלו מקום תפיסת
  .למטה עצמו ה"ב ס"מאוא המוגבלים מעשינו י"ע להמשיך וכן, אליו

' כחשיכה כאורה'ה עצמו "לגבי אין סוף ב, כאמור לעיל
היינו שכל הגדרים של סדר השתלשלות אינם , שווים ממש

כי הוא למעלה באין , ה עצמו"אצל הקבתופסים מקום כלל 
שלגביו אין כל חילוק בין אור , וזאת אומרת. ערוך מכל זה

כל כל ענין ההתחלקות והשינויים , וקדושה וקליפה, לחושך
וכל הגדרים הללו אינם מתחילים , אינם תופסים מקום אצלו

, י צמצום עצום"ע, ומתהווים אלא למטה בסדר השתלשלות
', אם צדקת מה תתן לו'ה עצמו נאמר "קבוזהו שעל ה. ל"כנ

? )ד"מצו(" מהו הדבר אשר תתן לו בזה, אם תצדק"היינו ש
כי כל מעשיך הגשמיים אין להם , כי אין לך דבר לתת לו"

ה "שלגבי אין סוף ב, כאמור, )ם"מלבי(" יחוס עם רוחניותו
 –הן קדושה והן קליפה וטומאה  –עצמו אין לכל דבר 

. 'לכן גם למצות אין חשיבות אצלו יתו, תפיסת מקום וערך
ָעל ּבֹו'וכן כתיב  ְפ יָך ַמה ַּתעֲ  ,ִאם ָחָטאָת ַמה ִּת ָׁשֶע ַרּבּו ְפ ֶׂשה ְו

ה שום התפעלות ושינוי מהחטאים "שאין להקב –' ּלֹו
להיותו בלי גבול ולמעלה שלא בערך , והפשעים של בני אדם

  .וגם החטא אינו תופס מקום לפניו, מכל מעשים אלו

, במתן תורה ניתן לנשמות ישראל כח מיוחד, נםאמ
מכל , שלמרות שאין להן ולמעשיהן תפיסת מקום וערך לפניו

' ומגיע אליו ית' עולה'אכן ' מקום תהיה מסירת נפשם לה
וגם שעל ידי קיום התורה ומצות שלהן יפעלו המשכה , עצמו

' אנכי הוי'וזהו שנאמר אז . ה עצמו ממש"מאור אין סוף ב
היינו אין סוף " ממש' אנכי'נמשך בהם בחינת "ש ',אלקיך

השורה  –" ממש' אלקיך'להיות ", ה עצמו נמשך בהם"ב
            .ומתאחד עם נפש האדם

  

מבאר התוכן הפנימי של מה שנאמר בעשרת [
ומבאר הקשר ', אלקיך' אנכי הוי'הדברות לאחר 

אשר 'לענין ', אלקיך' אנכי הוי'הפנימי שיש בין ענין 
  :]'צריםהוצאתיך מארץ מ

  ."אשר הוצאתיך מארץ מצרים"וזהו 

   :]ברוחניות' מצרים'תחילה יבאר ענין [

 –' מצרים'בשם  ראכי כל סדר ההשתלשלות נק
' ג –' אדם' נתשהוא בבחי ,צר וגבולימ נתבחי

   .גותישהן התחלקות המדר ,'קווין ומעלה ומטה כו
עצם זה שבסדר השתלשלות העולמות יש חילוקי 

שדבר שהוא בלי גבול , הוא מוגבל ומוגדרמדריגות מוכיח ש
ואין סוף הוא למעלה מהגבלה ובמילא למעלה מחילוקי 

שכל ענין הגדרים והחילוקים יכול להיות רק מצד . דרגות
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ובא בהגבלה להיות שייך  םשהאור האלקי יורד ומתצמצ
ולכן כל סדר ההשתלשלות . 83להתחלק ולבוא בציור פרטי

' אדם'להיותו בבחינת  84בולמלשון מיצר וג' מצרים'נקרא 
וכן יש , שזהו ענין ההתחלקות, קווין של הספירות' היינו בג

שיש עולמות נעלים יותר  –בו המושגים של מעלה ומטה 
ויש עולמות נמוכים יותר שבהם , שבהם יש יותר גילוי אלקות

שגם זה הוא ענין של התחלקות , האלקות פחות בגילוי
        .המדריגות

אשר הוצאתיך מארץ 'ן ענין ולפי זה יבאר תוכ[
' לצאת'ה נתן לנו הכח "שבמתן תורה הקב', מצרים

י קיום "זו של סדר השתלשלות ע' מצרים'מבחינת 
   :]תורה ומצות

ין אר לישראל ניתן כח היחוד באו ןכין שאה מ
 'כי לא אדם' נתבחי ,שלמעלה מהשתלשלות וףס

   .גות כללישאין שם התחלקות המדר ,'כו
שיהיו יכולים , י מתן תורה"כח עלישראל ניתן ה

כי בכך יש להם היכולת , רוחנית זו' מצרים'מבחינת ' לצאת'
ה עצמו שלמעלה "שיר מאור אין סוף בבאופן ילהמשיך 

י "ע) והתחלקות' אדם'למעלה מבחינת (מסדר ההשתלשלות 
ועל ידי שהמשכה זו מאירה בנפשם זה , קיום תורה ומצות

וכן על ידי '; מצרים'ינת פועל את יציאתם והעלאתם מבח
בכחם ויכולתם , ל"העלאתם באהבה בבחינת מסירת נפש הנ

לצאת מגדרי והגבלת סדר השתלשלות ולהכלל ולהבטל באור 
  . ה עצמו"אין סוף ב

י המשכה זו שהאירה במתן "ע –' אלקיך' אנכי הוי'וזהו 
נמשכה , ה עצמו"אין סוף ב –ממש ' אנכי'תורה שבחינת 

על ידי זה נעשה , של כל נפשות ישראל' אלקיך'ונעשתה 
שבכחם ויכולתם מאז  –' אשר הוצאתיך מארץ מצרים'ענין 

המיצרים וההגבלות  –' מצרים'ולהשתחרר מבחינת ' לצאת'
            .של סדר השתלשלות

  

                                                

 
 הגבול היינו, )שלט' ע א"ח ח"תקס ז"מאה" ('השדה מיצרמיצרמיצרמיצר' לשון" כמו) 83

  .השדה של והתחום

 נקרא ההשתלשלות וכל העולמות כל דהנה": רב' ע פ"תר מ"סה ראה) 84
 שנה ק"ת מהלך לרקיע הארץ מן' וכמו, וגבול מיצר לשון', מצרים' בשם

 דסדר הגילוים כל גם, העליונים העולמות כל וכן; גבול בחינת שזהו'', כו
  ."'כו הגבלה בחינת הוא הכל ,השתלשלות

וכן יתרץ את , יבאר את המשך עשרת הדברות[
, דוקא' על פני'הקושיא מתחלת המאמר מדוע נאמר 

  :]כתיב 'אין עוד מלבדו'והלא 

הגם שהוא  ,"לא יהיה לך אלקים אחרים על פני"ו
שלא יהיה  ,85הוא גם לשון הבטחה ,וויילשון צ

המעלים ומסתיר  )'אלקים'( צמצום והעלם נתבחי
 וףסין אר וקדושתו מפנימיות החיות מאו 86'אור ה

 ,)'על פני'( עצמו שלמעלה מהשתלשלות ואהרוך ב
ם (" ]ממך[ 'גם חשך לא יחשיך כו"    .)יב, קלטתהלי

י קיום תורה ומצות "י ממשיכים ע"י המשכה זו שבנ"ע
י העלאתם באהבה בבחינת מסירת "וכן ע(לאחר מתן תורה 

הוא ' אלקים'אשר  –' ולא יהיה לך אלקים'נעשה ענין , )נפש
שלגבי המשכה זו של אור אין סוף , היינו, מדת הדין והצמצום

ום והעלם אין בחינת צמצ, ה עצמו שלמעלה מהשתלשלות"ב
על '(כלל שיעלים ויסתיר על פנימיות החיות המאירה מאתו 

מעלה , כי כל הגדרים של אור וחושך, )לשון פנימיות –' פני
גם חושך לא יחשיך 'ככתוב , אינם תופסים מקום אצלו, ומטה
' לא יהיה לך אלקים אחרים'וממילא על ידי המשכה זו . 'ממך

על פנימיות עצמותו  –' על פני'אין שום העלם והסתר כלל  –
כי לגביו אין שום תפיסת מקום , )ה עצמו"אין סוף ב(

שכל ההגבלות והגדרים של סדר , וחשיבות להעלם והסתר
) מצירים וגבולים –' מצרים'שהוא בחינת (השתלשלות 

            .87מתבטלים לגביו

 ',אדם' נתבבחי ,בסדר ההשתלשלות ןכין שאה מ
  .88'םישר'בה ןלבשותגות והתינעשה ירידת המדר

ואילו האור האלקי המצומצם והמוגבל הנמשך מאתו 
אור , הנה, כדי להוות ולהחיות סדר השתלשלות העולמות' ית

                                                

 
 יהיה שלא מצווה ה"שהקב – ציווי כלשון להתפרש יכולה' יהיה' תיבת) 85

 זה דבר יהיה שלא היינו, עתיד לשון גם היא, אמנם', אחרים אלקים' לישראל
 לבני יהיה שלא' מבטיח' ה"שהקב, הבטחה של לשון שזהו, לעולם יבוא ולא

  .'אחרים אלקים' ישראל

  .'ה אור הוא', ית    פניופניופניופניו ומסתיר: ת"באוה) 86

 אורו של הצמצום י"ע הנמשך וההסתר ההעלם ענין כל הרי, זאת ועוד) 87
 אלא, מאתו נפרד דבר אינו שהצמצום, עצמו ה"מהקב', ממך' הוא הרי', ית

 ולהעלים גבול הבלי אורו את לצמצם הכח – ה"הקב של הכחות אחד הוא
 לכן, ה"מהקב –' ממך' הוא הז שכח ומכיון). ה"הקב של הגבול כח( אותו

 על יסתיר שעצם יתכן ולא, ה"הקב של כחו זהו שהרי', יחשיך לא חשך גם'
  .עצם

  .שרים' ' ' ' עעעעב :ת"באוה) 88
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 פרשה                            ~ חג השבועות~                          חסידישע  

ולכן יש לגביו ענין , כאמור, זה בא בצמצום והגבלה
על פנימיות החיות מאור אין  –' על פני'והצמצום ' אלקים'ה

שלכן יכול להתלבש בעולמות מוגבלים ולהוות , ה"סוף ב
י "ואור זה נמשך ע. 'מעלה ומטה וכו –וקי מדריגות חיל

' שרים'צמצומים רבים ועצומים עד כדי כך שמתלבש גם בה
שהם כחות רוחניים שהם מקור החיות לאומות , העליונים

            .שבהם אין האלקות ניכרת וגלויה כלל, העולם והקליפות

   ."אלקיך לכל העמים' ק הלַ אשר חָ " )יט, דברים ד( וזהו
ִאיָת ֶאתּו"כתיב  ָר ָמה ְו ְי ַמ ָּׁש יָך ַה יֶנ ן ִּתָּׂשא ֵע ׁש  ֶפ ַהֶּׁשֶמ

ים ִב ֶאת ַהּכֹוָכ ַח ְו ֵר ָּי ֶאת ַה ם ,ְו ִי ַמ א ַהָּׁש ָּת  ,ּכֹל ְצָב ְח ַּד ִנ ְו
ם ָּת ְד ַב ֲע ם ַו ֶה יָת ָל ִו ֲח ַּת ְׁש ִה ק  ,ְו ַל כֹל  'הֲאֶׁשר ָח יָך אָֹתם ְל ֱאלֶֹה
ם ִי ָמ ל ַהָּׁש ים ַּתַחת ָּכ ִּמ ַע לכל העמים - [ כי לכולם", והיינו, "ָה

כגון הנאמר  ,וגבוהים עליהם מלאכי עליון ,כוכב ומזל ]יש
ובעבור כן יעשו  ';ושר מלכות יון ,שר מלכות פרס' :בדניאל

            .)ן"רמב(" להם אלהים מהם ויעבדום

 ַוּיֹוִצא ֶאְתֶכם ִמּכּור 'הְוֶאְתֶכם ָלַקח " ןכין שאה מ
שלמטה  נהמבחי ,)כ, דברים ד(" ַהַּבְרֶזל ִמִּמְצָרִים

נעשה ירידת המדריגות "ששם [ )'מצרים'( בהשתלשלות

 ,"]אלקיך לכל העמים' אשר חלק ה" "והתלבשותן בהשרים
   .שלמעלה מהשתלשלות נהלבחי

י נתינת הכח לנשמות ישראל במתן תורה להיות "ע
י קיום תורה "ה עצמו ע"יכולים להמשיך אור אין סוף ב

', מצרים'מ' לצאת'ולת להם ניתן הכח והיכ, הנה, ומצות
לבחינה , היינו ממיצרי והגבלות סדר השתלשלות העולמות

' ויוציא אתכם' ואתכם לקח ה'וזהו . שלמעלה מהשתלשלות
להיותו , י קיום המצות"שאור זה המאיר בנשמות ישראל ע –

את ' מוציא'ו' לוקח, 'בלי גבול ולמעלה מגדר ההשתלשלות
בחינה שלמעלה ל"בני ישראל מכל הגדרים וההגבלות 

        .89"מהשתלשלות

מבאר את הפירוש הפנימי של המשך הכתוב [
   :]'מבית עבדים –אשר הוצאתיך מארץ מצרים '

   ":מבית עבדים"וזהו 

                                                

 
 ','ה לקח ואתכם' אמר: "יט, ד דברים הפסוק על ן"הרמב פירוש ראה) 89

 הוציא הוא כי ,זולתו עוזר או שר עליכם תקימו לא ',השם חלק' אתם כי
 אתכם והוציא ,ועצים אש בכור מצרים בתוך שהייתם רזלהב מכור אתכם
  ".שפטים בהם שעשה שריהם כנגד משם

יכול  ,בחינת סדר ההשתלשלות – כי במצרים
, פסחים נו( וכמו ,)'יניקת החיצונים'(' בית עבדים'להיות 

א יצחק שיצ[ 'אברהם שיצא ממנו ישמעאל כו' )א

   .']ממנו עשו
מצד גודל ההעלם וההסתר על האלקות ששורר בסדר 

היינו שהקליפה , לכך יש מקום ליניקת הקליפות, השתלשלות
דרך (" חוטפים יותר מהראוי להם על פי הקצבה"והטומאה 

' כי מאחר שאין אלקותו ית. )א, מצותיך טומאת מצורע קב
מנו לכך יש מקום להרגשת הישות והפירוד מ, מורגשת שם

ת חיות פומזה משתלשל שגם הקליפות יכולות לינוק תוס', ית
וזהו ענין ). יותר מאשר המדה הקצובה להם לעצם קיומן(

שהשפעת ', בית עבדים'קיים ענין ' מצרים'שבבחינת 
כביכול אל הקליפה בכך שבעל כרחה ' עבד'הקדושה נעשית 

וזהו הטעם . תוספת חיות מן הקדושה' חוטפת'הקליפה 
לכך שמבחינת אברהם ויצחק נולדו לתולדות בלתי  הפנימי
אברהם הוא , כי כאמור לעיל, והיינו, )ישמעאל ועשו(הגונות 

והיות , בחינת חסד של סדר השתלשלות ויצחק בחינת גבורה
שהם למטה בסדר השתלשלות ששם יש העלם והסתר על 

וזהו בחינת , לכך יש מקום לקליפה לינוק מהם, ה"ס ב"אוא
ו שמתייחסים אל הקליפות שיונקות תוספת ישמעאל ועש

בגלל גודל ההעלם ) אברהם ויצחק(חיות מאור הקדושה 
            .וההסתר על אור הקדושה

 ,אין שם העלם והסתר כלל ,למעלה ןכין שאה מ
ם סז(" סלה אתנוויאר פניו "    .)ב, תהלי

כ למעלה מסדר השתלשלות אין העלם והסתר על "משא
, ממש' אין עוד מלבדו'ש ובמילא מורגש שם, אור הקדושה

. ולרגש הפירוד והישות' ולכן אין מקום למציאות זולתו ית
, אין נתינת מקום ליניקת החיצונים והקליפות, ומכיון שכן

, 90'יאר פניו אתנו סלה'ככתוב , אלא יש השפעה רק לקדושה
ס "אוא –היינו פנימיותו ועצמיותו ', ית' פניו'שמצד בחינת 

נמשכת , תינת מקום למציאות זולתוה ממש שלגביו אין נ"ב
ולכל דבר הבטל אצלו  91רק לישראל) 'יאר'(השפעה 

 ).'אתנו'(

                                                

 
  ).שם ד"מצו( ושוחקות מאירות פנים לנו יראה: פשוטו לפי פירושו) 90

', אדם לא' בבחינת מהשתלשלות שלמעלה, בסמוך לעיל שמבואר אף) 91
, לקליפה שהקדו בין כלל והבדל הפרש ואין, מקום תופס דבר שום אין הרי

 וכל, כלל המדריגות התחלקות אין שם כי', לו תתן מה צדקת אם' ככתוב
 עד ומתפשט שיורד' ית באורו הצמצום אחרי רק מתחיל ההתחלקות ענין

 של זה שמושג, בחסידות מקומות בכמה מבואר, הנה. להתחלק בערך שהוא
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חוזר לתרץ את הקושיות מתחלת המאמר בענין [
  :]'זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו'

   :'נאמרו חדבור איזכור ושמור בד'וזהו 
 –ממש ' אנכי'על פי זה שבמתן תורה היה גילוי בחינת 

תבואר , למטה בנשמות ישראל –ה עצמו "בס "היינו אוא
        .בדיבור אחד נאמרו' שמור'ו' זכור'הסיבה לכך שבמתן תורה 

' זכור'תחילה יבאר את ענינם הפנימי של [
   :]'שמור'ו

שהוא  ,רושפי ,)א, ג רכד"ראה זח( לדכר – 'זכור'
   .והשפעה מלמעלה למטה המשכה

לנוקבא ' שמור'ו, )זכר(לדכר ' זכור': מובא בזהר
כמו שהזכר הוא המשפיע אל : והמשמעות בזה היא). נקבה(

המשכה "הוא ', לדכר'שהוא ', זכור'כך ענינו של , האשה
            .מן המשפיע אל המקבל, "והשפעה מלמעלה למטה

' זכור'מבאר הטעם לכך שענין זה מרומז בתיבת [
  :]ענין הזכירה –

שלשון זכירה נופל על  :'זכירה'בשם  ראונק
   .כרון בין עיניו לפי שרחוק ממנולהיות לז ,הריחוק

הזכרון שיצטרך לזכור על הדבר אינו שייך אלא על "
ז לשון "דבר הרחוק ממנו במקום או בערך שאז שייך לומר ע

כ כשהדבר אצלו "זכרון שיזכור עליו ולא ישכח מלבו משא
, ה נח"ת דרושים לר"לקו(" וך אצלו אין שייך לשון זכרון כללוסמ

            .)ג

 ואהרוך ב וףסין אר כת אווכך הוא בהמש
שמצד עצמו הוא רם  ,שלמעלה מהשתלשלות

אלא  ,]מכל סדר ההשתלשלות[ ומובדל 'קדוש'ונשא 

                                                                              

 
 בבחינת הוא מהשתלשלות שלמעלה ה"ב ס"באוא ההתחלקות העדר
  . ישראל רק ישנו שם, המקיף בפנימיות ואילו, העליון המקיף האור ותחיצוני

 בנשמות החפשית בבחירתו בחר ה"הקב שאז תורה מתן אחרי: כלומר
' ה ויאר' אז הרי, דוקא בהם הוא והאמיתי הפנימי רצונו שמאז, דוקא ישראל

 –' פניו' בבחינת מהשתלשלות שלמעלה ס"באוא שגם', סלה אתנו פניו
, ישראל נשמות זולת אחר דבר לשום מקום נתינת אין, ועצמיותו פנימיותו

 נשמות את' לקח' ה"הקב תורה שבמתן וזהו. וחפצו רצונו עיקר הוא שבהם
 קשורים ולהיות ההשתלשלות סדר גדרי מכל לצאת למעלה מלמטה ישראל

  . דוקא בישראל אלא רצונו אין ששם', ית עצמותו בפנימיות

וכדי  ';חכים' נתשמתלבש בבחי ',אנת חכים'
 נתבחי היותלריכה צ ,]זאת[ להיות התלבשות

   ."אלקינו' זכרנו ה" ',זכירה'
לדכר הכוונה אל ההמשכה וההשפעה מאור אין ' זכור'
ולכן ענין זה נאמר בלשון . ה עצמו מלמעלה למטה"סוף ב
ה עצמו הוא למעלה לגמרי מכל "ס ב"כי היות שאוא, זכירה

עד שאין לכל העולמות והנבראים של סדר , גדר ההשתלשלות
לכך כדי שיומשך , השתלשלות תפיסת מקום וערך לגביו כלל

כי ענין . 'זכירה'למטה להתלבש בעולמות יש צורך בבחינת 
זכירה שייך כשהדבר אותו רוצים לזכור הוא רחוק ממנו ה

כך הוא . לכן צריך לזכור אותו, ולכן כמעט נשכח מאתו
, ה עצמו למטה"ס ב"שכדי לפעול המשכה זו מאוא, למעלה

היינו , "'אלקינו' זכרנו ה', 'זכירה'צריכה להיות בחינת "
היינו , כביכול, אותנו' יזכור'ה "להתפלל ולבקש שהקב

, אשר סדר השתלשלות יהיה לו תפיסת מקום וחשיבותשיבחר 
ענין זכרון שאנו אומרים "ש, כלומר. שלכן נמשך ומתלבש בו

הוא מפני שבאמת חיות כל  ','יעלה זכרוננו כו'' בו ית
 – הן עולמות התחתונים והן עולמות העליונים – העולמות

.  כטפה מאוקינוס ,הם כלא ממש חשיבא' הרי באמת קמיה ית
" ויחזור להתלבש ,הזל שיזכור ע ',זכרנו'כן מבקשים ל. . 

        . . . . למטה בעולמות )ת שם"לקו(

   .מקבל נתבחי ,)זהר שם(בא לנוק –' שמור'ו
בדוגמת , ל"לנוקבא קאי על מקבל ההמשכה הנ' שמור'

        .הנקבה שהיא מקבלת את ההשפעה מן האיש

   :]מתייחס אל המקבל' שמור'מביא ראיה לכך ש[

 ,"את הדבר שמרואביו " )יא,בראשית לז ( מלשון
 93"תוחלת ממושכה" נתוהוא בחי ;92ממתין :רושפי

המקבל אל  )'ממתין'( שמייחל ומצפה ,)יב, משלי יג(
הצופה ומביט מתי יתן  )'מקבל'ה( כעני ;המשפיע

כתוב שו וכמ ,לידו מאומה )'משפיע'ה(ית בהל הבע
 ,הנה כעיני עבדים אל יד אדוניהם" )ב, תהלים קכג(

                                                

 
 שומר') כו ישעיהו( וכן ,יבא מתי ומצפה ממתין היה: "כאן י"רש ראה) 92

  ".תמתין לא –' חטאתי על תשמור לא') יד איוב( וכן ',אמונים

: ד"מצו פירוש, "ָבָאה ַּתֲאָוה ַחִּיים ְוֵעץ ֵלב ַמֲחָלה ְמֻמָּׁשָכה ּתֹוֶחֶלת: "שם) 93
 וכאשר; לב לכאב לו היא, לבוא ומתאחרת נמשכתנמשכתנמשכתנמשכת והיא, מה לדבר המייחלהמייחלהמייחלהמייחל"

  ".הלב מכאב וירופא, חיים המגדל לעץ לו היא, וההתא באה
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 פרשה                            ~ חג השבועות~                          חסידישע  

' אל ה[ 'כן עינינו וגו ,חה אל יד גברתהכעיני שפ

   .94'אליך נשואות עינינו' :וכמאמר ,"]אלקינו
יכול ' שמר'כי תיבת , מתייחס אל המקבל' שמור'

מצפה וממתין , היינו שהמקבל מייחל, להתפרש לשון המתנה
מתוך תשוקה גדולה מתי יבוא ההשפעה מלמעלה מן 

תן לו צדקה כמשל העני המצוה לבעל הבית מתי י, המשפיע
שהן המקבל , וכך הוא בנשמות ישראל. להחיות נפשו

היינו ' שומרים את הדבר'שהם תמיד , ה המשפיע"מהקב
, ממתינים ומייחלים מתי תבוא להם ההשפעה מלמעלה

' כן עינינו אל ה. . כעיני עבדים אל יד אדוניהם 'וכנאמר 
צופים אל יד "היינו כדוגמת העבד והשפחה ה', אלקינו
ואינם חדלים מלצפות עד אשר , ם ליתן להם דבר מהאדוניה

בצפיה גדולה מתי ' י אל ה"כן עיני בנ, )ד"מצו(" יתן להם
) א, תהלים קכג(וכן כתיב ; תבוא להם השפעתם מלמעלה

ם" ִי ָמ ִבי ַּבָּׁש ּיְֹׁש י ַה יַנ י ֶאת ֵע ָׂשאִת יָך ָנ ֶל להיות צופים  –" ֵא
        .)ד"ופ מצ"ע( ה היושב בשמים"להקב ומביטים לעזרה

שקאי על המקבל ' שמור'בענין  –ולפי ביאור זה [
' זכור'ו, ותשוקתו מלמטה למעלה לקבל ההשפעה
ימשיך  –שקאי על המשפיע וההמשכה מלמעלה 

ענין  –לבאר מהו ענין היחוד של שמור וזכור יחד 
  :]'שמור וזכור בדיבור אחד נאמרו'

 ',מקבל'זו ל 'שמירה'נת וכדי להיות יחוד בחי
 ]היינו[ ',משפיע' נתזו לבחי 'השפעה'חוד ולהיות י

מוכרח  ,]יחד[ שיהיו כלולים המשפיע והמקבל
- [ עליונה יותר משניהם נהלהיות התעוררות בחי

כי לא ' נתבחי דייל ע ,והיינו ,]מן המקבל והמשפיע
ה עצמו שלמעלה מסדר "ס ב"אוא(' 'אדם כו

 'משפיע'התחלקות  נתשאין שם בחי ,)ההשתלשלות
אין שם התחלקות "ש, כמבואר לעיל( ללכ 'מקבל'ו

נמשך ומשם  ,)המאמר לעיל' ל –" המדריגות כלל
 'זכור' נותהבחי' ונשפע בשפע התכללות ב

   .'שמור'ו
הגילוי שהאיר במתן , )בתחלת המאמר(כמבואר לעיל 

ויחרד כל העם אשר 'פעל ש, )'אנכי'גילוי בחינת (תורה 
ל נתינת כח זו לקב' כלים'וביטול זה עשה אותם ל', במחנה

ה ממש "ס ב"להיות יכולים להמשיך אוא –במתן תורה 
ועל דרך זה הוא התוכן הפנימי . ולהעלות להכלל ולהבטל בו

                                                

 
  ".'כו עיני נשאתי אליך' וכתיב: "יד ובכתב לעמבערג א"בתו) 94

שכדי : 'שמור'ו' זכור'של היחוד וההתכללות של בחינות 
היינו , המשפיע' זכור'להיות התכללות והתאחדות בין 

היינו , להמקב' שמור'לבין , ה עצמו"המשכה מאור אין סוף ב
יש , נשמות ישראל וסדר השתלשלות המקבלים המשכה זו

', אנכי'היינו גילוי בחינת , צורך בגילוי שלמעלה משניהם
שלגביו אין תפיסת מקום להחילוקים בין המשפיע והמקבל 

ועל ידי כך  ,95ל ידי גילוי זה החילוקים מתבטליםוממילא ע
וגילוי זה  .ה ונשמות ישראל"ס ב"יכול להיות חיבור בין אוא

לכך ' כלים'הוא הוא הענין שפעל בהם הביטול שיהיו 
            .)96כמבואר בתחלת המאמר(

מה שאין הפה יכול  ,נאמרו חדא בוריבד'וזהו 
לוי ישיהיה ג ',לדבר ואין האוזן יכולה לשמוע

מבלי כל חילוקים בין [ שלמעלה מהתחלקות ינהבח

 נתלוי בחייכי במתן תורה היה ג .]שמיעה וראיה
 ואהרוך ב וףסין אר לוי אויהוא ג ,97'אנכי'

   .שלמעלה מההשתלשלות
כי מאחר שאין האוזן " –וזהו תירוץ השאלה דלעיל 

ולאיזה תועלת היה  ?כזאת' למה השמיענו ה, יכולה לשמוע
ל מובן אשר התוכן הפנימי של "שעל פי הנ? "בחינה זו

אמירת זכור ושמור בדיבור אחד הוא ההמשכה מבחינת 
, ה עצמו שלמעלה מהשתלשלות"ס ב"אוא –ממש ' אנכי'

). זכור ושמור(שלגביו אין כל התחלקות של משפיע ומקבל 
מה שאין הפה יכול לדבר ואין האוזן 'וזהו שמדייק ומפרט 

' פה'מבחינה שלמעלה מ"היינו שיהיה גילוי ', יכולה לשמוע
היינו כל סדר ההשתלשלות ', אדם'שזהו בחינת [' כו' אוזן'ו

שיאיר בחינה זו ', כו' אנכי'בחינת , ]ל"כנ, דםשבא בציור א
ועל . )ת שמות כרך ז"אוה(" 'אדם'בחינת ', אוזן'ו' פה'במקום 

, ידי שהמשכה זו האירה בנפשות ישראל בשעת מתן תורה

                                                

 
 הפכים וה״ה, בתכלית זל״ז שונאים שהם שרים שני למשל וכמו") 95

 היו לא כאלו שנאתם נתבטל, המלך לפני באים כאשר, ומ״מ, זל״ז ומנגדים
 שעשה או רצונו מילא לא שזולתו מפני הוא השנאה עיקר דכל, כלל שונאים

 אבל, במהותם עומדים כשהם הוא וכ״ז, זל״ז שונאים הם ולכן, רצונו לנגד
 לא הרי, המהות נתבטל וכאשר ממציאותם מתבטלים המלך לפני כשבאים

  ).ג' ע ב"תרנ מ"סה" (]להתחבר יכולים וממילא[ כלל שנאה שייך

 ביטול בהם לפעול –' א: יםענינ שני כאן יש, יותר שבפרטיות, נמצא) 96
 שיהיה אפשריות בכלל שתהיה –' וב; זה וכח זו חדשה להמשכה כלים שיהיו
  .ויחס ערך שום ביניהם שאין אלו הפכים שני בין יחוד

 – ממש' אנכי' בחינתש –' אלקיך' הוי אנכי' בענין לעיל כמבואר) 97
 בכל לויבגי שלך אלקה –' אלקיך' להיות למטהנמשכת  – עצמו ה"ב ס"אוא

  .נשמה
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 פרשה                    ~ זכור את יום השבת לקדשו~              חסידישע      

י קיום תורה ומצות "שע: והיא, נפעלה בהן תועלת גדולה
, שלהם יהיו יכולים להמשיך מלמעלה מסדר השתלשלות

י התעוררות "וכן שיוכלו ע; למטה, עצמוה "ס ב"מאוא
, ה עצמו"האהבה הרבה שלהם לעלות ולהגיע לאור אין סוף ב

            .להכלל ולהבטל בו

להיות בהם  – וזהו עיקר נתינת התורה לישראל
שלמעלה  ואהרוך ב וףסין אר תלוי המשכת או

   .מההשתלשלות
ל ' ל(" מה ענינה, ביאור וענין מתן תורה"וזהו  המאמר לעי

שהרי , בשביל נתינת כל התורה כולה' שלא הי, )תובתחל
אלא קיבלו אותה , לא כל התורה ניתנה אז, כאמור לעיל

, אלא ענינו הוא. פרשיות פרשיות במשך ארבעים שנה במדבר
שיהיו יכולים להמשיך מאור , ממש' אנכי'המשכה מבחינת 

כמבואר לעיל (י קיום תורה ומצות "ה עצמו ע"אין סוף ב
, ביכולתם להגיע כל כך למעלה' לא הי, ה זאתשלולי המשכ

            .)ה עצמו אינו בגדר העולמות כלל"ס ב"כי אוא

אי לאו האי יומא ' :)ב, פסחים סח( וזהו מאמר רב יוסף
   .'כמה יוסף איכא בשוקא ,דקא גרים

אלמלא יום זה של קבלת התורה : פירושו לפי פשוטו –
ים רבים הרי כמה אנש, שגרם לי שלמדתי תורה ונתרוממתי

, ולא היה הבדל ביני ובינם, יש בשוק' יוסף'הנקראים כמוני 
מלשון : ולכאורה צריך ביאור. )י"פ רש"ע(אלא הייתי בדרגתם 

רב יוסף משמע שיש מעלה וסגולה מיוחדת ביום זה דוקא 
הלא מעלת "ולכאורה , שהזמן גרם למעלה זו, )'האי יומא'(

אי לאו תורה ': והוה ליה למימר! [התורה מצד עצמה היא
ה משה "ו ד"ז תקס"מאה(" 'האי יומא'ולמה לו לתלות ב, ]''כו

כפי , ל הדברים יובנו ויתיישבו"ועל פי הנ. )שםח "תו. ידבר
            .שממשיך

   :]והבאור הפנימי בזה[

 ואהרוך ב וףסין אר לוי אוידאי לא היה הכח בג
רק שיהיה עסק התורה  ,ורהתתן ממש נמשך במ

 חכמה ולמטה נתיהשתלשלות שמבח נתבבחי
' אדם'שזוהי בחינת , קוין' שהתורה הוא בג, כמבואר לעיל(

 –' כמה יוסף איכא בשוקא' ,)דסדר ההשתלשלות
 וףסין שאין עסק התורה ממשיך כלום מאור א

   .ואהרוך ב

שהיה מתן תורה ' עצרת'דאי לאו האי יומא ד, פירוש"
מה כ'כי ', אנכי' בחינתשזכו ישראל במעמד הר סיני גילוי 

שאפילו מי שהוא יושב ועוסק בתורה לא ', יוסף איכא בשוקא
יד(" היה ממשיך בעסק תורתו כלום כי מבלי נתינת כח . )בכתב 

בכחם של ישראל ' לא הי, זו מלמעלה בשעת מתן תורה
היינו שהיו יכולים להמשיך רק , להגיע למעלה מגדרם וגבולם

לא וכן ; שכולם מוגבלים, מהדרגות של סדר ההשתלשלות
ה "ס ב"בכוחם של תורה ומצות גשמיות להמשיך מאוא' הי

היינו  –' האי יומא'ורק מצד . עצמו שלמעלה מהשתלשלות
ניתן לישראל כח מיוחד זה , הגילוי שהאיר ביום מתן תורה

, ה ממש באהבה בבחינת מסירת נפש"לעלות לאור אין סוף ב
, וכאמור לעיל(י קיום תורה ומצות גשמיות "ולהמשיך משם ע

ולכן המעלה היא לא מצד התורה , אז לא ניתנה כל התורה
  ). 98ממש' אנכי'אלא מצד היום שבו האירה בחינת 

שאלמלא ', כמה יוסף איכא בשוקא'וזהו גם הפירוש של 
לא היתה יכולה להיות , שנמשכה במתן תורה ונתינת כח ז

וממילא נפש , י עסק התורה"ה ממש ע"ס ב"המשכת אוא
רה לא היתה לה שום העלאה האדם של הלומד תו

אין עסק התורה "שהרי אז , בעסק התורה' התרוממות'ו
כמה יוסף 'ולכך , עצמו" ה"ממשיך כלום מאור אין סוף ב

יש ' יוסף'כמה אנשים רבים הנקראים כמוני ', איכא בשוקא
            .אלא הייתי בדרגתם, ולא היה הבדל ביני ובינם, בשוק

יתן להם ונ ,ורהתתן אלא בישראל שזכו לזה במ
   .ל"הכח הנ

ניתן להם הכח והיכולת , י המשכת כח זה"ע, אולם
ס "להעלות מעל הגבלתם ולהגיע למעלה מהשתלשות לאוא

  .ולהמשיך משם למטה, ממש' אנכי'בחינת , ה עצמו"ב

                                                

 
 נתינת שאלמלא –' בשוקא איכא יוסף כמה, 'הוא שהפירוש ל"י אולי) 98
 היינו', בשוקא' נשארים היו בתורה עוסקים שהיו כולם, תורה ןתבמ זה כח

' לצאת'ו לעלות אפשרות כל מבלי, ההשתלשלות סדר בהגבלת למטה
  .זאת מהגבלה
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  ~ תורה אורבהמאמר בלשונו כפי שמופיע  ~  
  וחילוק לקטעים, תיבות- יתוח ראשיופ, עם הוספת קצת סימני פיסוק                             

וכתיב שמור את יום . זכור את יום השבת לקדשו
נאמרו מה ' ל זכור ושמור בדבור א"השבת לקדשו וארז

וצריך . שאין הפה יכול לדבר ואין האוזן יכולה לשמוע
להבין כי מאחר שאין האוזן יכולה לשמוע למה 

הענין  אך. זו' ולאיזה תועלת היה בחי. כזאת' השמיענו ה
הוא כי הנה כתיב ולא אתכם לבדכם אנכי כורת את 
. הברית הזאת כי את אשר ישנו פה ואת אשר איננו פה

שכל הנשמות שהיו עתידים להתלבש בגוף עד סוף כל 
הדורות כולם היו במעמד הר סיני לקבל את התורה הגם 

ולהבין זה מה ענין . שלא נתלבשו בגופות עד לאחר זמן
ומה תועיל קבלתה . בל את התורהלנשמה בלא גוף לק

בעוד שלא נתלבשה בגוף לקיים את התורה לאחר זמן 
והלא אין אדם מקנה דבר שלא בא . כשתתלבש בגוף

ש "וגם להבין מ. ברשותו ושמא יהיה הגוף מונע ומעכב
. לא יהיה לך אלקים אחרים על פני מהו על פני דוקא

דים ז יובן בהק"אך הנה כ. והלא אין עוד מלבדו כתיב
ביאור וענין מתן תורה מה ענינה שלא כל התורה כולה 
בכללה ופרטיה נאמרה בהר סיני בשעת קבלת התורה 
אלא עשרת הדברות בלבד וכל התורה כלה נאמרה 

פרשיות כל פרשה במועדה ובזמנה כל ימי  פרשיות
אלא הענין הוא . משך ארבעים שנה שהיו במדבר

אל להיות שבשעת מתן תורה ניתן הכח וההכנה בישר
ה "ס ב"מקבלים את התורה דהיינו להמשיך גילוי אור א

בעסק התורה והמצות ולכן היו גם הנשמות כולן טרם 
התלבשותן בגופות במעמד הר סיני לקבל את התורה כי 
גם הנשמות בעוד שלא נתלבשו בגופות היו צריכים 

צ מתגלה יחוד "י תומ"והענין הוא כי ע. לכח זה והכנה זו
בא ' ש פ"ד מ"ל ע"י(בנפש האדם כנודע ה "ס ב"אוא

ס "שם צבאות שהוא יחוד אא' ה בעצם היום הזה בפי"ד
ע עד "ש גבי כך מתיחד בכלים דבי"ע' ע כמו באצי"בבי

' והנה הנפש היא בחי). 'שהוא עצמו הוא הצבאות כו
ואין ערוך לנברא לגבי הבורא . נברא ומחודש מאין ליש

. 'קדוש ומובדל כוה שהוא רם ונשא "ומאציל העליון ב
כי נשגב שמו לבדו רק הודו וזיוו של . 'ושמך קדוש כו

וקדושים הם הנשמות בכל יום . 'שמו על ארץ ושמים כו
מ שנאמר סלה הוא בלי הפסק "וכ. 'יהללוך סלה וכו

ה ממש בעסק התורה "ס ב"ואיך יתגלה בה יחוד אור א
ם לא ימשיך כלום "ומצות הרי אם יעשה אותם איש עכו

ה על ידו כלל רק לישראל "ס ב"יהיה גילוי אור אולא 
ניתנה זו במעמד הר סיני להיות להם כח והכנה להמשיך 

כ "ה ממש בעסק תורתם ועבודתם וע"ס ב"גילוי אור א
נתנה התורה ברעש וקולות וברקים ויחרד כל העם אשר 

א "כי הנה נודע שלהיות התהוות חדשה א. במחנה
א לו "ן הנזרע בארץ אמ הגרעי"להיות יש מיש וכמו עד

שיצמח ויתחדש בהתהוות אחרת עד שירקב מתחלה 
י בטול היש לאין מוליד התחדשות "וישוב אל העפר שע

י הרעש קולות "וכך בשעת מתן תורה ע. ההתהוות
' וברקים עד שויחרד כל העם אשר במחנה באו לבחי

ועל כל דבור . ה"ס ב"בטול במציאות ממש לאור א
י בטול היש לאין נמשך להם "ודבור פרחה נשמתן וע

ס "ה ממש להיות גילוי א"ס ב"אור א' אור חדש מבחי
ה כי "וזהו מאמר משה רבינו ע. ה ממש בנפשותם"ב

נסות הוא מלשון ' פי. לבעבור נסות אתכם בא האלקים
הרמת נס שבא האלקים בקולות וברקים עד שויחרד כל 

  :ל"העם כדי להיות להם בטול במציאות כנ

ואמרו תנה הודך על . כים בקשו את התורההמלא ,והנה
והטעם כי הנה התהוות . השמים ולא נתנה להם

. ש וברוח פיו כל צבאם"הדבור כמ' הוא מבחי' המלאכי
כמו הדבור ' עלמא דאתגליי' הדבור הוא בחי' ובחי

מ שהוא לבוש אמצעי של הנפש "הגשמי שבאדם עד
כ עם הנפש אלא הוא יוצא מההעלם "שאינו מתאחד כ

כ "משא. ע"בפ' ונעשה בחי. ל הגילוי לחוץ לזולתוא
לבוש הפנימי שמתאחד ' שהוא בחי' ישראל עלו במחשב

כי המחשבה . עלמא דאתכסייא' עם הנפש והוא בחי
העלם והמחשבה היא מתאחדת עם הנפש ' הוא בבחי

א להיות גילוי השכל "המשכלת תמיד בלי פירוד כי א
אבל . כלל בלא מחשבה שמחשב ומהרהר בשכל זה
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באותיות הדבור אין השכל מתלבש אלא לפעמים 
' מ למעלה יש בחי"כך עד. כשעולה ברצונו לדבר

. אותיות כי אותיות הוא מלשון המשכות כמו אתא בקר
אותיות הדבור ' ויש בחי. 'וכן ואתה מרבבת קדש כו

ויש אותיות המחשבה ששם . שמהן התהוות המלאכים
רבוא ' ה הן סרבוא אותיות התור' עלו ישראל כי ס

לבושין ' שרשי נשמות ישראל שהאותיות הן בחי
וכמאמר אליהו בתקוני זוהר לבושין תקינת לון דמנייהו 

רק ישראל עלו במחשבה הוא . פרחין נשמתין לבני נשא
בזוהר ' וזה נק. לבוש הפנימי שמתאחד עם הנפש' בחי

 :איהו וגרמוהי חד בהון

הון קאי על כי הנה איהו וחיוהי חד ב :הדברוביאור 
. חיוהי' כי החכמה נק. 'בחינת חכמה דאנת הוא חכים כו

ס בעצמו "ואיהו היינו אור א. ש והחכמה תחיה"כמ
מ "ומ. 'חכמה כו' שהוא רם ונשא לאין קץ מבחי

ה בחכמה נעשה איהו וחיוהי חד "ס ב"כשמתלבש אור א
. 'והוא וחכמתו א. 'כי הוא המדע והוא הידוע כו. בהון

אותיות המחשבה ' קאי על בחי ואיהו וגרמוהי
' המחשבה שהוא בחי' ה בבחי"ס ב"שכשמתלבש אור א

גרמוהי שהן בחינת אותיות ולבושין כמאמר לבושין 
מ נעשה איהו וגרמוהי חד בהון כי לא "מ. 'תקינת לון כו

ולכן לא נתנה התורה . מחשבותי מחשבותיכם
' הדבור שהוא בחי' להמלאכים שמפני היותם מבחי

כ עם הנפש כמו "צעי שאינו מתאחד כלבוש האמ
לבוש הפנימי לכך אין יכולים ' המחשבה שהוא בחי

ה ממש בעסק התורה "ס ב"להמשיך גילוי יחוד אור א
ה למטה כמו "ס ב"ועבודת המצות שיתגלה יחוד אור א
 :למעלה אלא ישראל שעלו במחשבה

עם היות העילוי בישראל רב מבמלאכים מצד  ,והנה
כ לא נתנה להם התורה אלא "עפא. ל"נשמותיהם כנ

כי הנה נודע שתכלית . בהתלבשותן בגוף ונפש החיונית
ז להתלבש בגוף ונפש החיונית "ירידת הנשמה לעוה

איהו ' ירידה זו צורך עלייה היא דהיינו להעלותה מבחי
ק לאשתאבא "בזוה' איהו וחיוהי ונק' וגרמוהי לבחי

עם  בגופא דמלכא דהיינו להיות כמו התאחדות הגוף
ו "הנפש בהתלבשותה בו שכל כאב ומכה אשר בגוף ח

מרגשת הנפש ומתפעלת ממקרי הגוף לפי שהם 

א להיות העלאה כזו "מתאחדים והיו לאחדים ממש וא
לבוש ' מצד נשמותיהם שעלו במחשבה בלבד שהוא בחי

הנפש וכמאמר לבושין תקינת לון כי אותיות המחשבה 
א "ן ואלגבי נפש המשכלת עם היות שמתאחדת בה

מ האותיות שבמחשבה הן "להיות שכל בלי מחשבה מ
יכול להתלבש ' שהרי שכל א. כלבוש תחליפם ויחלופו

באותיות אלו ולפעמים באותיות אלו ואינו מתאחד 
איהו ' ממש כגוף עם הנפש שהתאחדות זו הוא בחי

ואין יחוד זה . 'וחיוהי שהנפש מתפעלת בחיי הגוף כו
בהתלבשותה בגוף עם מתגלה בנשמה מצד עצמה אלא 

 :נפש החיונית שירידה זו צורך עלייה היא

כי הנה נפש הבהמית החיונית נלקחה משרשה  :והענין
והנה . 'מחיות הקדש שבמרכבה פני אריה פני שור כו

לפי שהם ' פי. נושאות ומנושאות עם הכסא החיות
מנושאות לגבי הכסא שהם בטלים אליו כבטול הסוס 

ש "מתנהג לפי רצון רוכבו שעמ הסוס "לגבי רוכבו עד
וכן האבות הן המרכבה לפי שהיו . (מרכבה' זה נק

כ את "ולכך הם נושאות ג) 'בטלים תמיד ליחודו ית
מ הסוס עם היות שהרוכב עליו הוא "הכסא כמו עד

מ הסוס "העיקר והסוס הוא בטל וטפל אל הרוכב עליו מ
מנהיג את הרוכב ממקום למקום עד מקום שאין הרוכב 

כך החיות נושאות את . להגיע לשם מצד עצמו יכול
והענין . למקום רם ונשא' הכסא ממקום ומשכן כבוד

הוא כי הנה כתיב ועל דמות הכסא דמות כמראה אדם 
ף הדמיון שדרך וסדר ההשתלשלות "כמראה בכ. 'וגו

' אדם בג' הוא בבחי' מעולם ועד עולם מריש כל דרגין כו
וף וכך נמשך סדר קוין יד ימין ושמאל ואמצע הוא הג

והחיות . 'ההשתלשלות חסד דרועא ימינא וגבורה כו
בנשאם את הכסא נושאות את מראה אדם שעליו 

וגדר ' למעלה מבחי' למעלה לבחינת כי לא אדם הוא כו
אדם שעל ' ההשתלשלות להמשיך משם אור חדש לבחי

' הכסא והוא בחינת המשכה חדשה ואור חדש מבחי
' פי. הנה אנת הוא חכיםכי . ע"ע לבחינת ממכ"סוכ

רם ונשא כי ' והוא בעצמו ית. 'חכים כו' שמתלבש בבחי
' לאו מכל אלין מדות כלל ושם נאמר כי לא אדם הוא כו

שאינו מקבל שינויים והתחלקות המדרגות חסד דרועא 
כי בחינת ההשתלשלות הוא . אדם' שבבחי' ימינא כו
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סוף עד ' מעילה לעלול מריש כל דרגין שהוא עולם האצי
' העשיה שהוא חיות הארץ הלזו ממאמר יקוו המים כו

. ע"ממכ' והוא בחי' תדשא הארץ כו. 'ותראה היבשה כו
ע שהוא "סוכ' ההשתלשלות הוא בחי' אבל למעלה מבחי

העלם הוא שוה ממש בסוף העשיה ' ה בבחי"ס ב"אור א
ועל . 'כמו בראש האצילות כי לפניו כחשכה כאורה כו

כולא קמיה כלא חשיבא וגם הארץ מתחת אין עוד ו
עולם האצילות ולמעלה מהאצילות הוא כטפה מים 

י צמצומים עצומים נאצלו חסד "האוקיינוס רק שע
חכמה מוחא בינה לבא . 'דרועא ימינא תפארת גופא כו

. אדם שעל הכסא' הוא בחי' קרקפתא דתפלין כו. 'כו
אדם להיות אנת ' כי לא אדם לבחי' וכדי להמשיך מבחי

זאת ' קוין חסד דרועא ימינא כו' ים והמשכות גהוא חכ
היא עבודת המלאכים להרים ולנשאות את הכסא 

להמשיך ' כי לא אדם הוא כו' וכמראה אדם שעליו לבחי
ז "ועד. אדם' משם המשכה חדשה והתהוות חדש בבחי

האבות הן הם המרכבה בבחינת מרכבתא עלאה 
דולה הג' אליו בבחינת בטול לך ה' להעלות מדותיו ית

להיות נמשך בהם ועל ידם גלוי אלקות ' והגבורה כו
בתשוקה ' נ לה"י מס"ה ממש והיינו ע"ס ב"ואור א

אברהם . ה ממש"ס ב"וצמאון ליכלל ולהבטל באור א
ויצחק במדת . ש אברהם אוהבי"במדת האהבה כמ

וכן אנחנו זרע אברהם . 'ש ופחד יצחק כו"הגבורה כמ
י קיום המצות "ע והוא. 'אוהבך בני יצחק יחידו כו

ההעלאה כמו תרומה ' והתורה כי יש מצות שהן בבחי
ויש מצות . 'ש צדקה תרומם גוי כו"ומעשר וצדקה כמ

ובהם ועל . 'המשכות כמו ציצית ותפלין כו' שהם בבחי
ויומשך גילוי אור . ה ממש"ס ב"ידם תתעלה הנפש לא

אך בהיות שהתורה והמצות מלובשים . ס ממש בנפש"א
חסד דרועא ימינא . ח"תורה ועבודה וג גוונין' בג

ועבודה היא עבודת הקרבנות ממטה . מלמעלה למטה
ועסק התורה הוא קו ' למעלה אשה ריח ניחוח כו

ולכן נקראת בשם . הממוצע כי התורה כלולה משתיהן
וכדי . בריח התיכון שמבריח מן הקצה אל הקצה

ה ממש שלמעלה "ס ב"להעלות התורה ולקשרה באור א
י ישראל שהם זרע "הוא ע. אדם כי לא אדם הוא' מבחי

וירושה לנו מאבותינו התשוקה . אברהם יצחק ויעקב
וניתן . ה ממש"ס ב"להבטל ולהכלל באור א והצמאון

קווין ' אדם ג' ת שהם יעלו וינשאו בחי"להם כח זה במ
ובהם ועל ידם יומשך . ל"אדם למעלה כנ' למעלה מבחי

לה מבחינת אדם ה שלמע"ס ב"גילוי אלקות ואור א
. אדם' בעסק תורתם ועבודתם בקיום המצות שבבחי

ה "אנכי הוא אור אין סוף ב. ה אלקיך"וזהו אנכי הוי
בעצמו שלמעלה מגדר ההשתלשלות יהיה אלקיך ממש 

י "שיהא שורה ומתגלה בנפש האדם ממש רק שנמשך ע
אך לישראל נמשך . 'ה צמצום והתפשטות כו"הוי' בחי

והיינו דוקא . אנכי ממש' יה זה מבח"בחינת הוי
פני ' בהתלבשותה בגוף נפש החיונית שנלקחה מפני ארי

' שנושאות את הכסא ומראה אדם שעליו לבחי' שור כו
ז יגיע להנשמה יתרון ומעלה יתירה "כי לא אדם הוא ועי

 :בהתלבשותה בהם ותהיה ירידה צורך עלייה

' נודע שגדול כח הבעל תשובה יותר מצדיק כו ,הנהכי 
והטעם הוא . 'ל במקום שבעלי תשובה עומדין כו"מארזכ
אשר לזאת . פ מאמר הזוהר דמשכין ליה בחילא יתיר"ע

ת "בע' בהתלבשות הנשמה בגוף ותרד פלאים הוא בבחי
ביתר ' בבטול אליו ית' כי תגדל התשוקה והצמאון לה

שאת בכדי שתוכל נפשו שאת בהשגתה מחמת 
וא אין לו סוף ה שכשמו כן ה"ס ב"שמתבונן בגדולת א

ז שהגוף והנפש החיונית נמשכים "וכל תענוגי עוה. 'כו
ואי לזאת . וקדושתו' אחריהם הם רחוקים מאד מאור ה

תכלה ותכסוף הנפש לצאת מנרתקה הן הם הלבושים 
ה "שבגוף ונפש החיונית ויבא לידי קיום ואהבת את הוי

ש מי לי בשמים "וכמ. 'אלקיך בכל לבבך ובכל נפשך כו
וגם הוא . 'כלה שארי ולבבי וגו' א חפצתי כוועמך ל

מעלה יתירה הבאה לאדם לאחר התלבשות הנשמה 
בגוף ביתר שאת מטרם התלבשותה כיתרון האור הבא 

בכל מאדך יותר מכדי השגת ' מן החשך שבא לבחי
ה ממש להמשיך משם "ס ב"בטול באוא' הנפש והוא בחי

י "ע ז הוא"וכ. גלוי אלקות ממש בעסק תורתו ועבודתו
ת שאז ניתן הכח הזה לישראל להיות העלאה "מ

ה "ס ב"נ עולה ונכלל בא"והמשכה זו על ידם להיות מס
ס "אוא' ממש ולהיות המשכת התורה והמצות מבחי

. ת"י ישראל שזכו לזה במ"ה שזה נעשה דייקא ע"ב
כ אם לא ניתן כח זה לא היה מסירת נפשם עולה "משא

וגם לא היה ה ממש "ס ב"כ בעצמות אוא"ונכלל כ
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 פרשה                    ~ זכור את יום השבת לקדשו~              חסידישע      

ה "ס ב"אוא' כ מבחי"המשכת תורתו ועבודתו ממשיך כ
ממש אשר הוא למעלה מגדר עלמין למעלה מעלה 

שעליו הכתוב אומר . 'כי לא אדם כו' אדם בחי' מבחי
אלא שבישראל נמשך כח זה ' אם צדקת מה תתן לו כו

במתן תורה להיות בהם תלוי המשכת המצות ונמשך 
וזהו אשר . אלקיך ממשאנכי ממש להיות ' בהם בחי

' כי כל סדר ההשתלשלות נק. הוצאתיך מארץ מצרים
קווין ' אדם ג' מצר וגבול שהוא בבחי' בשם מצרים בחי

כ "שהן התחלקות המדרגות משא' ומעלה ומטה כו
ס שלמעלה מהשתלשלות "לישראל ניתן כח היחוד באוא

. שאין שם התחלקות המדרגות כלל' כי לא אדם כו' בחי
לך אלקים אחרים על פני הגם שהוא לשון צווי ולא יהיה 

צמצום והעלם ' הוא גם לשון הבטחה שלא יהיה בחי
וקדושתו מפנימיות החיות ' המעלים ומסתיר אור ה

ה עצמו שלמעלה מהשתלשלות גם חשך לא "ס ב"מאוא
אדם ' כ בסדר ההשתלשלות בבחי"משא' יחשיך כו

שר וזהו א. 'בהשרי' נעשה ירידת המדרגות והתלבשות
' כ ואתכם לקח ה"משא. אלקיך לכל העמים' חלק ה

שלמטה ' ויוציא אתכם מכור הברזל ממצרים מבחי
וזהו מבית . שלמעלה מהשתלשלות' בהשתלשלות לבחי

עבדים כי במצרים בחינת סדר ההשתלשלות יכול 
וכמו אברהם שיצא ממנו ישמעאל . להיות בית עבדים

ויאר פניו כ למעלה אין שם העלם והסתר כלל "משא' כו
 :אתנו סלה

' פי. זכור לדכר. נאמרו' זכור ושמור בדבור אוזהו 
בשם ' והשפעה מלמעלה למטה ונק שהוא המשכה

זכירה שלשון זכירה נופל על הריחוק להיות לזכרון בין 
ה "ס ב"עיניו לפי שרחוק ממנו וכך הוא בהמשכת אוא

שלמעלה מהשתלשלות שמצד עצמו הוא רם ונשא 
חכים ' אנת חכים שמתלבש בבחי קדוש ומובדל אלא

. אלקינו' זכירה זכרנו ה' ל בחי"וכדי להיות התלבשות צ
. מקבל מלשון ואביו שמר את הדבר' בחי' ושמור לנוק

תוחלת ממושכה שמייחל ומצפה ' והוא בחי. ממתין' פי
המקבל אל המשפיע כעני הצופה ומביט מתי יתן 

ל יד ש הנה כעיני עבדים א"וכמ. ב לידו מאומה"הבעה
. 'אדוניהם כעיני שפחה אל יד גברתה כן עינינו וגו

' וכדי להיות יחוד בחי. וכמאמר אליך נשואות עינינו

משפיע ' שמירה זו למקבל ולהיות יחוד השפעה זו לבחי
שיהיו כלולים המשפיע והמקבל מוכרח להיות 

כי ' י בחי"עליונה יותר משניהם והיינו ע' התעוררות בחי
התחלקות משפיע ומקבל ' ם בחישאין ש' לא אדם כו

זכור ' הבחי' כלל ומשם נמשך ונשפע בשפע התכללות ב
נאמרו מה שאין הפה יכול לדבר ' ושמור וזהו בדבור א

שלמעלה ' ואין האוזן יכולה לשמוע שיהיה גלוי בחי
אנכי הוא גלוי ' מהתחלקות כי במתן תורה היה גלוי בחי

נתינת  וזהו עיקר. ה שלמעלה מההשתלשלות"ס ב"אוא
ה "ס ב"התורה לישראל להיות בהם תלוי המשכת אוא

וזהו מאמר רב יוסף אי לאו . שלמעלה מההשתלשלות
האי יומא דקא גרים כמה יוסף איכא בשוקא דאי לא 

ת רק שיהיה "ה ממש נמשך במ"ס ב"היה הכח בגלוי אוא
. חכמה ולמטה' השתלשלות שמבחי' עסק התורה בבחי

עסק התורה ממשיך כלום כמה יוסף איכא בשוקא שאין 
ת וניתן להם "ה אלא בישראל שזכו לזה במ"ס ב"מאור א
 :ל"הכח הנ

  

. ש אשר הוצאתיך מארץ מצרים"ביאור מולתוספת 
הנה החכמה המתלבשת במדות עם היות שהמדות ודאי 
מתנהגות לפי החכמה המלובשת בהן כמו שאנו רואים 
שלפי שכלו יהולל איש במדותיו שהקטן אוהב דברים 

מ לא כל החכמה והשכל כולו מתלבש "מ. 'קטנים כו
כי פני אריה אל הימין אריה . במדות רק חלק עשירית

חכמה איזהו חכם ' כי ראיה היא בחי' פי. אותיות ראיה
בימין מדת החסד וכן גבורה ' והיא מתלבש. 'הרואה כו

ראיה זו היא מדרגה אחרונה ' ובחי. 'ה כו"גימטריא ראי
שבחכמה שכדי ' ירית מלשבחכמה שהיא חלק עש

חכמה תולדות המדות שאינן ממהות ' להיות מבחי
החכמה אין כל החכמה יכולה להתלבש שם אלא הארה 

וכך . מצר ומקום צר' מצרים בבחי' וזו היא בחי. ממנה
אנו רואים בחוש בציור אברי האדם שמשכן האהבה 

והתפשטות המוח ללב . ומשכן החכמה במוח. היא בלב
. י"ר מ"ם מצ"וזהו ענין מצרי. הגרון דוקאהוא דרך מצר 

שר . שרים' מצר הזה הוא ממשלת ג' והנה בבחי
שר האופים . המשקים בקנה ששם היא המשכת חכמה

ושר הטבחים בוורידין . בוושט ששם היא המשכת בינה



  
44 

 

 

 

 

 פרשה                            ~ חג השבועות~                          חסידישע  

המצר הוא מצומצם ' והיינו לפי שבחי. המשכת הדעת
הורד ולכן יוסף ש. ל"שרים הנ' מאד לכך יש יניקה לג

' ל לא הזכיר רק בחי"שרים הנ' למצרים למקום הג
את אשר האלקים . אלקים יענה את שלום פרעה. אלקים

אלקים שהוא מדת ' הכל בחי. עשה הראה את פרעה
אבל כאשר יצאו ישראל ממצרים אזי . הצמצום כנודע

אלקים ' שבחי. רכב אלקים' במתן תורה נגלה בחי
על הסוס הגם י מרכבה שלו כמו שהרוכב "נתעלה ע

ז הרי הרוכב "שהסוס הוא בטל וטפל לגבי רוכבו עכ
אלקים ' י הרכב נתעלה בחי"כך ע. מתעלה על ידו

והכח הזה שיש לרכב להעלות . הצמצום' למעלה מבחי
ן "שנא. את הרוכב הוא לפי שהם רבותים אלפי שנאן

אדם ' ן פשוטה רומזת לבחי"והנו. ה"ר ארי"ר נש"ת שו"ר
' נלקחו מבחי' י שפני אריה פני שור כווהיינו לפ. כנודע

אלקים ' להעלות בחי לכך יש להם כח זה. לפני מלך מלך
כי ' הכסא ומראה אדם שעליו מלמעלה לבחי' הוא בחי

 :לא אדם הוא

דכתיב בם ברפה . ש אדני בם סיני בקדש"יובן מובזה 
ד של "ל דגש לפי שהיו"פ הדקדוק היה צ"וע. ת"הבי
הענין כי הדגש מורה על ו. י מורגשת במבטא"אדנ

התחלה כמאמר כל התחלות קשות ולכך אלו היה כתיב 
י "אדנ' בם בדגש היה מורה על התחלת החיות בם מבחי

נקודא בהיכלא כי כן הוא דרך והמשכה להיות ' בבחי
ע הוא על "שכל הנהגות בי. ע"התלבשות המלכות בבי

והיינו דרך . ידי התלבשות המלכות כח הפועל בנפעל
מלמעלה למטה להיות השתלשלות והתהוות  המשכה

אבל דרך העלאה ממטה למעלה . ע בסדר הנהגתם"בי
ולא מנושאות . (רכב אלקים הם נושאות את הכסא' בחי

מלכות ' ההשתלשלות ממעלה למטה בחי כבדרך
היא ' אד' י בם ברפה שבחי"ואזי אדנ). המלובשת בהם

' בטול להם ואין כאן לשון התחלה שנעשה בחי

' פי. וזהו סיני בקדש. בם בהשוואה אחת' ות אדהתכלל
קדש ' ם נתעלה בבחי"סיני שירדה משם שנאה לעכו' בחי

התכללות להיות ' י בם ברפה בבחי"ולכן אדנ. העליון
וזהו אשר הוצאתיך מארץ . בחינת העלאה בקנה אחד

כי . עבדים' בחי' מצרים נק' מצרים מבית עבדים כי בבחי
לה לעילה בסדר המדרגות סדר ההשתלשלות מעי' בבחי
מצרים הנה אברהם יצא ממנו ישמעאל ' בבחי' שנק

אבל כאשר הוצאתיך מארץ מצרים היו . 'ויצחק כו
ההשתלשלות לא יהיו בבחינת עבדים כלל  למעלה מן

 :א כלל"ששם אין יניקה ואחיזה לסט

הטעם כי שרשם . ת שנאן אלא שאינן"א. אלפי שנאן
המלכות היא עשיראה כי . ס"א שאין לו רק ט"הוא בז
ס "ויש ט. ס"א בעצמו אין לו רק ט"אבל ז. דכולהו

ן "טיתי' ב' והן בחי. ס ממטה למעלה"וט. מלמעלה למטה
כ "משא. (י ברכאן דצלותא שהם באצילות"ח. ט"דמט

כ "משא) ט דעשייה"מט' י ברכאן דשחרית שהן בבחי"ח
 :ס גמורות כנודע"הם רבותים שהיא י' במל

ב "ד נברא העוה"הנה ביו. נשמתןעל כל דבור פרחה 
ד הוא בחינת צמצום להיות התהוות תענוג "יו. 'כו

ס עצמו לא היו "כי באור א. 'ע מגלוי זיו כו"הנשמה בג
ואין . העולמות יכולים לסבול שלא יבטלו במציאות

ס עצמו כי הוא רם ונשא "יכולים לקבל גילוי תענוג אא
אורו הגדול י צמצום עצום ורב בהעלם והסתר "רק ע' כו

' ת לבחי"ואתעדל' ד כו"יו' א בבחי"לבלתי הגלות כ
ה "ס ב"י שפרחה נשמתן לאור א"צמצום הזה הוא ע

וזהו . ממש מקור התענוג להמשיך משם ענג הנשמות
ה בטל שעתיד להחיות בו את "שהחזיר להם הקב

המשכת ענג ' המתים הוא ענין טלא דבדולחא שהוא בחי
  :ע תענוג הנשמות"העליון לג

  



 

 

  



 

 

 

  



 

 

  2525  ––מנדבים חודשיים מנדבים חודשיים 
  

  לזכות

  ר נשיא דורנו"ק אדמו"כ

  ולזכות

, הרבנית הצדקנית
  מושקא' חיהרבנית 

* * *  

  לזכות

 דוד אברהם' ת ר"הרה
  רחל לאהומרת 

  טיברג

* * *  

  לזכות

רבקה וזוגתו מרת  לוי
  לאה

, מושקא' ובניהם חי
ובתיה , מנחם מענדל
  מינא

  געלב

* * *  

  לזכות

  יועלשרגא פי' ת ר"הרה

  בראוד

* * *  

  לזכות

  יוסף' ת ר"הרה

  וכל משפחתורסקין 

  שיתברכו בכל טוב סלה

* * *  

  

  

  לזכות

  אליההבחור התמים 

  סילפין

  שיתברך בכל טוב סלה

* * *  

  לזכות

  נפתלי' ת ר"הרה

וכל מיכאלאווסקי 
  משפחתו

  שיתברכו בכל טוב סלה

* * *  

  לזכות

  אברהם' ת ר"הרה

  וכל משפחתואברמסון 

  כל טוב סלהשיתברכו ב

* * *  

  לזכות

  מיכאלהבחור התמים 

  זהבי

  שיתברך בכל טוב סלה

* * *  

  לזכות

  ישראל מאיר' ת ר"הרה

  וכל משפחתואברמסון 

  שיתברכו בכל טוב סלה

* * *  

  

  

  

  לעילוי נשמת

 'ישעי אברהםת "הרה
  ת"בהרה

  ה"ע 'עובדי

  שטראקס

* * *  

  לזכות

  בת' שתחי בת שבע

  יוחנן מרזובת "הרה

  וכל משפחתו

* * *  

  לזכות

  בת דינה בת שבע

  מאירה אסתר

  שתתברך בכל טוב סלה

* * *  

  לזכות

  בת פערל רייזל

  אהובה ברכה

  שתתברך בכל טוב סלה

* * *  

  לזכות

  עשיהו 'ת ר"הרה

  בירקאוויץ

 וכל משפחתו שיתברכו
  בכל טוב סלה

* * *  

  

  

  לעילוי נשמת

  בת רבקה אלטא

  חנה לאה

  עליה השלום

* * *  

  לעילוי נשמת

עדאל  ה היקרההילד
ת "הרה בת ה"עשיינא 

יבדל לחיים מרדכי אליה 
  טובים וארוכים 

  האנאווער

* * *  

  לזכות

  אביגדור' ת ר"הרה

  וכל משפחתוסימאנדס 

  שיתברכו בכל טוב סלה

* * *  

  לזכות

  חיים משה' ת ר"הרה

  ובניהםמנוחה רחל וזוגתו 

  מנחם מענדל ופעסיא

  שיתברכו בכל טוב סלה

* * *  

  לעילוי נשמת

בן אלתר  ראובן אברהם
  שלמה זלמן

  ה"תנצב

* * *  

  

  



 

 

 

  לעילוי נשמת

' ת ר"ח הרה"הרה
  ה"עשמואל אייזיק הלוי 

  פאפאק

' ק פ"נפטר ליל ש
סיון ערב חג ' ה, במדבר

  ב"התשע, השבועות

  .ה.ב.צ.נ.ת

ולזכות  על ידינדפס 
משפחתו שיחיו לאורך 

  ימים ושנים טובות

* * *  

  לעילוי נשמת

 בתיה בת שלמה הלוי
  ה "ע

  .ה.ב.צ.נ.ת

* * *  

  לזכות

ולרפואה שלימה וקרובה 
  עבור

  ריסאבת ' שתחיאלה ' חי

  ולזכות

  סאשה' חי בן עמנואל

* * *  

  לזכות

בן  ליוסף יצחקש "רפו
  איריס

  בן אורהדורי ו

לזכות אשר בן רינה 
  לזיווג משורש נשמתו

ולגאולה שלימה של עם 
  ישראל בקרוב ממש

* * *  

  לזכות

ו שאול אליהש ל"לרפו
בן חנה רבקה ' שיחי

  'שתחי

* * *  

  לזכות

  בת חנה מינא מרת

  שושנה אביבה

  שתתברך בכל טוב סלה

* * *  

  לעילוי נשמת

כתריאל  רחמים רביםה
  בן  שלום

חיים  רחמים רביםה
  ה"ע יצחק

' ק ח"ע ביום הש"נלב
  ז"תשרי תשס

  ה"תנצב

* * *  

  לזכות

יונתן מיכאל ' ת ר"הרה
  הכהן

  וכל משפחתו ,בן ריסא

  רכו בכל טוב סלהשיתב

* * *  

  לזכות

נחמן דוב ' ת ר"הרה
  'שיחי

  וכל משפחתו ,בן מאלע

  שיתברכו בכל טוב סלה

* * *  

  

  

  לעילוי נשמת

  יוסף חייםבן  יחזקאל

  ולעילוי נשמת 

  יחזקאלבת  רבקה

* * *  

  לעילוי נשמת

יוסף ' רבן  ראובן' ר
  נדבת ה"ערובינשטיין 

  מיכל קארצאג' ר חתנו

* * *  

  לזכות

  והמצ בת

  יהודית

  ג"תשע ח תמוז"כ

' חי הולזכות אחיותי
 ואחיה, זעלדא, מושקא

מנחם , שרגא פייוויש
  מענדל

  ריוונדבת ה

 מרדכי אברהם ישעיהו
  אסתר שפרהוזוגתו מרת 

  טלזנר

* * *  

לזכות הרב ומשפיע 
שימשיך , שמואל לו

  בעבודתו הקודש 

  מאת תלמידו

  שאול גנוגלי

* * *  

  לזכות

World Trade 

Copiers 

  ואברהם הולצברג

  שיתברכו בכל טוב סלה

* * *  

  לזכות

בן מנחם מענדל  'הת
  שיינא באשא

  ט תמוז"ליום הולדתו כ

לברכה והצלחה בכל 
  המצטרך לו

לאריכות ימים ושנים 
  טובות

* * *  

  לזכות

  בתאסתר 

  רחל

  שתתברך בכל טוב סלה

* * *  

  לזכות 

  'הילד חייל בצבאות ה

אברהם זאב בן שיינא 
  באשא

  ב אלול"לדתו כליום הו

לשנת הצלחה רבה 
  ר"ומופלגה בגו

* * *  

  לזכות 

  הלוי  לוי יצחק' ר

  חנהוזוגתו מרת 

  קורינסקי

  וכל יוצאי חלציהם

  ולזכות 

מלבורן ' חדר מנחם'
  אוסטרליה

  

  

  

  



 

 

  5050  --מנדבים חודשיים מנדבים חודשיים 
  

  לזכות

  בן שרהלוי הלוי ' ת ר"הרה

  בת רחלשיינא מלכה וזוגתו מרת 

, מושקא' חי, הירש הלוי צבי, יהודיתובניהם 
  בת שיינא מלכה טילא, ראשא חנה

שיתברכו בכל טוב סלה בבני חיי מזוני ובכולם 
  רווחי
* * *  

Refuah Sheleima for 

Daniel Reuvein ben Dina 

Donated 

Anonymously 

* * *  

  לזכות

  אהרןמשפחת 

שיתברכו בכל טוב סלה בבני חיי מזוני ובכולם 
  רווחי

* * *  

  לזכות

  ג'באביחת משפ

שיתברכו בכל טוב סלה בבני חיי מזוני ובכולם 
   רווחי

* * *  

  לזכות

   איתן' ר

  חווהוזוגתו מרת 

   רודח

  וכל משפחתם

שיתברכו בכל טוב סלה בבני חיי מזוני ובכולם 
  רווחי

  

  115500  --מנדבים חודשיים מנדבים חודשיים 

  

  לזכות

וזוגתו  שמואל דוד' ת ר"הרה
  שיחיו

  ומאןני

  וכל משפחתם

וב סלה בבני חיי שיתברכו בכל ט
  מזוני ובכולם רווחי

  לזכות

  'שי חנה בןיעקב ' ר

  גרסון

  וכל משפחתו

שיתברכו בכל טוב סלה



 

 

 

  

  

  

  לעילוי נשמת

  חנניה ומרת ברוכה' ת ר"בן הרהאליהו ציון ' ת הר"הרה

   ולזכות

  שתבדל לחיים טובים וארוכים בת גרז 'סופימרת 

  ולזכות

  בת ראשקא שיחיו לאה' חיומרת , בן רחל חיים שמעון' ר

  נדבת

   'בן סופי אוריאל

  לאה' בת חי חנה טויבעוזוגתו מרת 

  ומשפחתם שיחיו

 ר"להצלחה רבה בגו

  לזכות

  שלום דובער ' ת ר"הרה

  מושקא' חיוזוגתו מרת 

  גורביץ 

  וכל משפחתם

 שיתברכו בכל טוב סלה בבני חיי מזוני ובכולם רווחי



 

 

  
  

  
  שיחיושרה  שטערנאוזוגתו מרת יוסף יצחק  'ת ר"הרההשליח 

  מינץ

  לזכות

  שיחיומושקא ' וחי, משה, צמח ,אייזיק גרשון, מנחם מענדל הילדים

  מינץ

ושירוו מהם , שיהיו להם ברכות בכל מכל כל בטוב הנראה והנגלה
 הוריהם אידישע חסידישע נחת

  נדבת

  שיחיו חנה מלכהוזוגתו מרת  הלוי יוסף 'ר

  ץגורבי

  לזכות

  כל משפחתו

ושירוו מהם , שיהיו להם ברכות בטוב הנראה והנגלה בכל מכל כל
 הוריהם אידישע חסידישע נחת
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