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 הקונטרס את', ולומדי התורה שוחרי לקהל להגיש מתכבדים הננו ,חג השבועות לקראת
 ,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 אורהבי
). '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 התור 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
  .RabbiGelb@ChassidusOnline.org: אימייל לכתובת
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 ונזכה, "מכסים לים כמים' ה את דעה הארץ מלאה כי" היעוד לקיום שנזכה ר"ויה
  .ממש ומיד ותיכף בימינו במהרה, "תצא מאתי חדשה תורה", חדשה תורה לשמוע
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  ]א, ט –ב , ח[ה וארשתיך לי לעולם "ד, במדבר' ת פ"לקו.  ה"ב

  
  פרק א

  'כלות הנפש', 'התשוקה הטבעית של הנשמה לידבק בה

    ֶדקְוֵאַרְׂשִּתיְך ִלי ְּבצֶ . ְלעֹוָלם ִלי 1ְוֵאַרְׂשִּתיךְ 
  2.)כב- כא, הושע ב( "'כּו    ְוֵאַרְׂשִּתיךְ  ,'כּו

ְוֵאַרְׂשִּתי ִלי ְּבֶצֶדק . ְלעֹוָלם, ִליְוֵאַרְׂשִּתי "כתוב [
, ְוֵאַרְׂשִּתי ִלי ֶּבֱאמּוָנה. ּוְבֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים, ּוְבִמְׁשָּפט

  ."'ה ַעְּת ֶאתְוָיַד 

הכתוב מדבר על לעתיד : פירושו לפי פשוטו הוא
ה לאיש וכנסת ישראל "לבוא וממשיל את הקב

מיוסד על משל  'שיר השירים'שכל  ,כידוע( לאשה
ה יקח את ישראל להיות "שאז הקב ,ואומר, )זה

וזה יהיה  ;ימאס בהם עוד ארוסתו עד עולם ולא
ובעבור החסד , בשכר הצדקה והמשפט שיעשו אז

כי הצדקה . ה עושה עם ישראל"והרחמים שהקב
 הוהמשפט שיעשו לא יהיו כדאים להשפיע להם טוב

כל השכר של לעתיד המדובר (מרובה כזאת 
יעשה עוד בחסד ' אבל ה, )פסוקים הקודמיםב

ה יקח את ישראל "וממשיך ואומר שהקב. וברחמים
ואז ישיגו , לארוסתו בשכר האמונה שהאמינו בו

  .)ד"פ מצו"ע(' השגה גדולה לדעת את ה

הפירוש הפנימי בפסוק זה את להלן יבאר 
  .של כל אחד מישראל' ומשמעותו בעבודת ה

                                                

 
1 (ÂÏ‡ ÌÈ¯Ó‡Ó ÏÚ „ÒÂÈÓ ‰Ê ˘Â¯„ ¯Â‡È· :  

  ‰‡Ó"Ê ÌÈ�È�Ú Ú '„Ó˜ ÍÏÈ‡Â ‰ÓÎ ÌÈ�È�Ú ¯Ó‡Ó·˘ ‰Ê ÌÈÈÂ�È˘· 
)‰‡ˆÂ‰· ˙Ó„Â˜‰ Ú 'Î˜(  ˘Â¯„‰ ˙ÏÁ˙‰Â" ˙ÂÏ˘Ï˙˘‰ ÔÈ�Ú

˙ÂÓÏÂÚ‰" .‰‡Ó"Ê ÍÏ‰˙‡ ‡È�Ê‡Ï „"‰ ÌÂÈ· ‡Â‰‰ Ú 'ËÏ ,Â˙ÏÁ˙‰ :
"‰ ‰È‰È ‡Â‰‰ ÌÂÈ‰· '„Á‡" .‰Â‡"˙ �"Í-· Ú 'ˆ˙˙.  

ָקרֹוב ְלסֹוף , ג"ָּפָרָׁשה ל, ְּתרּוָמה. ח"סֹוף ָּפָרַׁשת י, ֹּבא: ַעֵּיין ַרּבֹות() 2
  ").ְוָׁשַמר ְלךָ "ַּגֵּבי ָּדָבר ַאֵחר , ּוְבָפָרַׁשת ֵעֶקב. ָּפָרָׁשה

ה "בין הקב כתוב זה מדמה את הקשר, והנה
וזהו , והנשואין )הארוסין(וישראל לענין הקידושין 

, ה נמשל לאיש וכנסת ישראל לאשה"מאחר שהקב
דרגא נמוכה , מדריגות' ובהתקשרותם יחד ישנן ב

. נשואין –ודרגא נעלית יותר , דושיןיק –יותר 
' כנסת ישראל'וממשיך לבאר טעם עמוק יותר מדוע 

   :]ה"נמשלה לאשה והכלה של הקב

 תמֹוְׁש נִ  לּכָ  רְמקֹו אֶׁשִהי ,'לִיְׂשָראֵ ת ְּכֶנסֶ ' ,הִהּנֵ 
  .לִיְׂשָראֵ 

מתייחסת ' כנסת ישראל'מבואר בספרי קבלה אשר 
. שזו היא בחינת מלכות דאצילות, למקור כל נשמות ישראל

בתוכה ומקבלת ' כונסת'על שם שהיא ' ישראלכנסת כנסת כנסת כנסת 'ונקראת 
מהספירות (האצילות את כל האורות העליונים של עולם 

' מכונסות'וכן על שם ששם כל הנשמות ; )שלמעלה ממנה
בתורת ' אימא'וזהו שמלכות מכונה . יחד בהתכללות אחת

  .והמקור להמשכת נשמות ישראל למטה' אם'כי היא ה, הסוד

' כנסת ישראל'ומבאר את הטעם הפנימי לכך ש[
   :]'כלה'נקראת 

ים פד( קַהָּפסּו םׁשֵ ל עַ  ',הַּכּלָ 'ִנְקֵראת  ִּל ִה  ָּכְלָתה": )ג, ְּת
ג(ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב  ,"ַנְפִׁשי ית  אִׁש ֵר ְוֶאל ִאיֵׁשְך ": )טז, ְּב

 יַחֵּי'וְ  ,ּהִּבְמקֹורָ  הְלָדְבקָ  ְּתׁשּוָקָתּה יּכִ  ,"ְּתׁשּוָקֵתךְ 
  .'ַהֶּנֶפׁש תְכלֹו'ּבִ  ,ִיְתָּבֵרךְ  3'ַהַחִּיים
מקור , שהיא מלכות דאצילות –זו ' כנסת ישראל'ו

ועומק ). חתן נקרא ה"והקב(' כלה'נקראת  –נשמות ישראל 
היינו מלשון ', נפשי כלתהכלתהכלתהכלתה'הטעם לכך הוא על שם הפסוק 

כי כל רצונה ותשוקתה של מלכות דאצילות . תשוקה ותאוה
                                                

 
  ).א, סג(ד "ראה גם תניא פמ. א, יומא עא) 3
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 פרשה                          ~ חג השבועות~                        חסידישע  

הוא לעלות ולידבק במקור חיותה ומקור כל החיים של כל 
שכל דבר רוצה ", דהיינו. וה עצמ"אור אין סוף ב –העולמות 
כמו למשל שאור הנר , משם להיות כלות אליו לקחנלמקורו ש

ח לקתמיד למקורו שנ וצהרשעולה תמיד למעלה מחמת 
והכל הוא , דהיינו יסוד האש הכללי שתחת גלגל הירח, משם

. )ז ענינים"מאה(" מחמת שכל דבר רוצה לשרשו שנלקח משם
 ". במקורהבמקורהבמקורהבמקורהקתה לדבקה תשו"שכל , וכך הוא בבחינת מלכות

שרצונה הוא  ,כלומר', כלות הנפש'בבחינת  ותאוה זו היא
  .ה עצמו"ס ב"מגדרה והגבלתה להכלל באוא 'לצאת'לעלות ו

 –' ואל אישך תשוקתך'וזהו התוכן הפנימי של הכתוב 
שכל ', כנסת ישראל, 'ל"הנ' כלה'סוד מדבר בההפ "שע

, בקה בולד, ה החתן"אל הקב –' אל אישך'תשוקתה היא 
   ).חיי החיים(להיותו מקור כל החיים 

ים פג(ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב  ִּל ִה ַאל  ,ֱאֹלִקים ַאל ֳּדִמי ָלךְ ": )ב, ְּת
  .4"ֶּתֱחַרׁש ְוַאל ִּתְׁשֹקט ֵאל
אל תחרש ואל , אלקים אל דמי לך'וזהו גם סוד הכתוב 

 מתייחס אלכאן ' אלקים'שהזהר מפרש ש', ל- תשקוט א
, ותוכן הכתוב הוא'; כנסת ישראל, 'ספירת המלכות דאצילות
עד , לדבקה בו' לעלות אל התמידית שבחינה זו היא בתשוקה 

 )'אל תחרש ואל תשקוט'( שאינה שותקת מצעקתה התמידית
  .5עצמו' לצאת מהגבלתה כדי להכלל בו ית

כפי שהיא ' כנסת ישראל'עד כאן מבואר בענין [
, כעת יבאר אשר כמו שהיא למעלהו, למעלה בשרשה

שמקור נשמות ישראל נמצא בתשוקה תמידית 
כך הוא למטה בכל נשמה פרטית ', לדבקה בה

  :]הנמשכת משרש זה

 –ל ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמִּיְׂשָראֵ  תמֹוְׁש נִ  תִּבְפָרטּו ןְוכֵ 
כ( ְּכִתיב הִהּנֵ  ם( כז, משלי   תִנְׁשמַ  6םֱאֹלִקי רנֵ " :))'הוי: ָׁש

                                                

 
, מ"ק: 'ב ֵחֶלק. 'ב, ו"פ. 'ב, ז"ע. 'ב, ח"קע: 'א ֵחֶלק: ַּבּזַֹהר ַעֵּיין() 4
  ).'ב, ו"רנ. 'א

נהורא תתאה קארי תדיר לנהורא עילאה ): "ב, א פו"זח(כלשון הזהר ) 5
סוף אור אין [קורא תמיד להאור העליון ] מלכות[האור התחתון " (ולא שכיך

  .)ולא נח] ה עצמו"ב

ל הטעם "ואולי י', נשמת אדם' ' ' ' הויהויהויהוינר 'אשר לשון הכתוב הוא  ,יש להעיר) 6
אלקים 'פסוק הובא מלעיל כי  :דוקא' אלקים'הלשון כאן ונקט שם  שמשנה

', כנסת ישראל, 'א למדת המלכותישם ה' אלקים'והכוונה בשם ' מי לךאל ד
נמשכה נמשכה נמשכה נמשכה נשמה מישראל שולכן כאן בביאורו איך כל , מקור נשמות ישראל

מזכיר גם כן שם , יש לה תשוקה טבעית זו גם כן לחזור לשרשה ,ממקור זהממקור זהממקור זהממקור זה
  .'אלקים'

 ,רַהּנֵ  רְּכאֹו הְלַמְעלָ  תֶׁשֵּיׁש ְּבִטְבָעּה ַלֲעלֹו ,"םָאדָ 
ּבֹו ִיְתָּבֵרְך  הְלָדְבקָ  ,7ֵמֵאֶליהָ  הָהעֹולָ  תְלֶהבֶ ּוְכׁשַ 

  .8ַמָּמׁש 'ַהֶּנֶפׁש תְכלֹו'ּבִ 
יש תשוקה , כמו שלמעלה במקור כל נשמות ישראל

ה עצמו מקור כל "טבעית ותמידית לדבקה באור אין סוף ב
כך הוא למטה אצל כל נשמה , 9כל העולמותהחיים של 

שיש בטבע כל נשמה לעלות למעלה מתוך רצון , פרטית
ותשוקה זו היא . 'ותשוקה גדולים מאד כדי לדבקה בו ית

גדולה עד כדי כך שכמעט כלתה ויצאה נפשו מהגבלתה בתוך 
כי רצונה להשתחרר ממאסר הגוף ולצאת , גופו הגשמי

שהוא ' גמור כדי לדבקה בהמהבלי העולם שהם כולם שקר 
 מקור כל החיים וכל התענוגים והוא המציאות האמיתית

  .היחידה שקיימת

היינו שהכתוב מדמה ', נשמת אדם' נר ה'וזהו שכתוב 
להסתלק  ווכמו שאור הנר חפץ בטבע, את נשמת האדם לנר

 מן הפתילה ולעלות למעלה כדי להכלל במקורו באש היסודי
כך נפש האדם רוצה בטבעה לעלות  ,)הירחגלגל שתחת (

העולה ] הנר[כשלהבת (למעלה בתשוקה טבעית ותמידית 
   .לדבקה בו יתברך) מאליה

 ָּכְרֲחךָ ל עַ "ֶׁשּבְ  – )בראשית שם( "ל ָּבךְ ֹוְוהּוא ִיְמׁש" ,ַאךְ 
אל א( "ׁשֹובְוַהַחּיֹות ָרצֹוא וָ " ,)כב, ת דָאבֹו( "יחַ  הַאּתָ  ֵק ְז ֶח , ְי

  .ףּוְלִהְתַלֵּבׁש ַּבּגּו דֵלירֵ  ,)יד
מקור כל נשמות ', כנסת ישראל'למרות ש, אמנם

תה כדי לעלות לברוצה בטבעה לצאת ממציאותה והג, ישראל
משך למטה יולא לרדת ולה, ה עצמו"ולהכלל באור אין סוף ב

העולמות התחתונים המרגישים את עצמם  להחיות את
היא אכן לא א, אינה עושה כן, מכל מקום –נפרדים מאלקות 

, יורדת למטה ומשפיעה חיות וקיום אל העולמות והנבראים
יתברך אשר יתהווה עולם עם הרגשת  וכוונתו זהו רצונוכי 

ובתוך עולם זה נשמות ישראל יבררו ויתקנו  ,ישות עצמית
בו אור אלקי כדי לעשותו דירה לו  וימשיכואת העולם 

  .יתברך

                                                

 
  .פ בהעלותך"י ר"רש) 7

יט שמבאר אהבה טבעית זו שיש בכל נפש אלקית -יח פרק תניא ראה) 8
  .'חלק אלקה ממעל ממש'להיותה 

ה קבע בהבריאה אשר כל דבר "היות אשר הקב' טבעית'תשוקה זו היא ) 9
  .טבעיטבעיטבעיטבעיולכך זהו רצון , ל"כנ, הוא שנמשך לשרשו שנלקח משם
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 פרשה                       ~ וארשתיך לי לעולם~                 חסידישע      

וכן הוא בנוגע להנשמות כפי שהן למעלה כלולות 
ששם תשוקה טבעית זו לעלות לדבקה בו , בספירת המלכות

שכל רצונן הוא לצאת מגדרן והגבלתן , יתברך היא בהתגלות
שזו , ה עצמו"בספירת המלכות כדי להכלל באור אין סוף ב

, הוא ההיפך מזה' רצונו ית, אמנם. 'כלות הנפש'בחינת 
נתו בבריאת כל העולמות הוא שהנשמה תרד שרצונו וכוו

למטה ותתלבש בגוף גשמי כדי לבררו ולתקנו ולהמשיך בו 
, ומצד רצון זה המושל ושולט על כל הבריאה, ל"כנ, אלקות

הרי הנשמה עושה היפך טבעה ויורדת למטה בגוף הגשמי 
  . שבעולם הזה

שכאמור קאי  –' ואל אישך תשוקתך'וזהו שכתוב אחרי 
' הטבעית והתמידית של המלכות לעלות אל ה על התשוקה

) האיש(ה "שהקב', והוא ימשול בך' –כדי להכלל ולהבטל בו 
לכפותה לעשות נגד טבעה ) האשה(' כנסת ישראל'מושל ב

 שהחיות האלקית הנמשכת מן המלכות' כי רצונו ית. העצמי
 ית שלטבעהתשוקה העל  'שולט'ו 'מושל'תרד למטה 

למטה ויפסיק מתשוקתה כדי  משךשתוהמלכות וכופה אותה 
שאף , וכן לגבי הנשמה .שתוכל להחיות עולמות התחתונים

שכל ', )של הנשמה(תשוקתך ) ה"זה הקב(אל אישך 'ש
והוא 'עם זאת , רצונה להתבטל ממציאותה ולהכלל באלקות

מושלים עליה ופועלים שתרד ' רצונו וכוונתו ית', ימשול בך
  .למטה כדי להשלים כוונת הבריאה

פ פנימיות הדברים "שע', בעל כרחך אתה חי'וזהו 
הוא ' כנסת ישראל'שעל אף שטבעה של , הפירוש הוא

עצמו ובכך להבטל ' להסתלק למעלה כדי להכלל בו ית
', בעל כרחך אתה חי'הנה מכל מקום , ממציאותה העצמית

 נגד רצונה הטבעי היא יורדת למטה ונשארת במציאותה כדי
שמושל ' וזהו מצד רצונו ית. הנפרדיםלהשפיע חיות לעולמות 

שאף שרצונה , וכן ביחס לנשמה .ל"כנ', כנסת ישראל'על 
הטבעי הוא לא לרדת למטה אלא לעלות למעלה כדי לדבקה 

היא יורדת ' בעל כרחך, 'מכל מקום, ה עצמו"ס ב"באוא
, חיים גשמיים בעולם הזה' לחיות'למטה להתלבש בגוף כדי 

  .'כי זהו רצונו וכוונתו ית

שבאופן ', החיות רצוא ושוב'וזהו גם עומק הכוונה ב
, למעלה' כנסת ישראל'כללי מתייחס לשתי תנועות אלו ב

ועלייה למעלה כדי לדבקה ' רצוא'שמחד גיסא היא בבחינת 
בבחינת ומאידך היא , )מצד טבעה לחזור לשרשה( 'בו ית

שיתהווה עולם המרגיש ' וחזרה למטה מצד רצונו ית' שוב'
בפני עצמו שבו הנשמה יכולה ' יש'ו למציאות ואת עצמ

, וכן הוא בנשמות .לעבוד עבודתה בתיקון ובירור העולם
ומצד , ועלייה למעלה' רצוא'שמצד עצם טבען הן בבחינת 

וירידה ' שוב'המושל על כל הבריאה הן בבחינת ' רצונו ית
    .למטה

ֶזהּו  הִהּנֵ  ,ףַּבּגּו ּהִהְתַלְּבׁשּותָ  רַאחַ  הְלַמּטָ  םּגַ  ,ןְוָלכֵ 
 הְלתָ ּכָ  םְוגַ  הִנְכְספָ  תִלְהיֹו – םָהָאדָ  תֲעבֹודַ  רִעיּקָ 

  .ִיְתָּבֵרךְ  וַנְפׁשֹו ַמָּמׁש ֵאָלי
והיות שבמקור נשמת האדם יש רצון טבעי ותמידי 

שכל רצונה ה עד "ס ב"לצאת ממציאותה ולהכלל באוא
לכך גם למטה בירידת , להבטל ממציאותה העצמית וחפצה

זהו עיקר עבודת ", הנשמה למטה והתלבשותה בגוף הגשמי
 ".ה וגם כלתה נפשו ממש אליו יתברךהאדם להיות נכספ

למטה  כתונמש תשתשוקה זו שבשרש הנשמה נובע ,היינו
שגם בה יש תשוקה , חלק בלתי נפרד מנשמת האדםונעשית 

  .'לדבקה בו ית טבעית ותמידית

עיקר עבודת האדם הוא להביא תשוקה זו מן , והנה
בהעלם תשאר ההעלם אל הגילוי כך שתורגש באדם ולא 
זו ואף שאין . בעצמותה בהעלם והסתר הגוף הגשמי והחומרי

 'כלות הנפש'תכלית הכוונה להישאר בתשוקה זו עד שמגיע ל
ת בגשמיות אלא לחזור למטה כדי לקיים תורה ומצו, ממש

על האדם לעורר , עם כל זה, הנה –ולהמשיך אלקות למטה 
תשוקה זו ולגלותה כדי שהאדם אכן יתעורר בלבו בתשוקה זו 

 ולחזור למטה' לשוב'ורק אחר כך לפעול בעצמו ', לדבקה בה
וכפי שיבאר להלן , למטה' כדי להמשיך אור קדושתו ית

   .ותיכבאר

  
  בפרק 

  ''חצרות ה'ענין ; 'דומם'הן בחינת  שלמעלההאותיות 

  .10'ַהֶּנֶפׁש תְּכלֹו' ןְּבִעְנָי תְּבִחינֹו יֵיׁש ְׁשנֵ  ,הְוִהּנֵ 
ובנשמות ' כנסת ישראל'ל ב"הנ' כלות הנפש'בבחינת ה

להיות נכספה וגם כלתה נפשו אליו " –שיורדות למטה 
שהן , ישנן שתי בחינות ומדריגות – )המאמר לעיל' ל(" יתברך
   .כפי שימשיך, סוגי נשמותבשני 
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  .באריכות
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 פרשה                          ~ חג השבועות~                        חסידישע  

ֶׁשהּוְזְּכרּו  'הַּכּלָ ' תְּבִחינֹו יְׁשנֵ  לׁשֶ  ןְוֶזהּו ָהִעְנָי
  : 11אַּבְּגָמרָ 

 הזֶ ל ְועַ  ,'הַוֲחסּודָ  הָנאָ  הַּכּלָ 'ַהְיינּו  – תַאחַ  הַּכּלָ 
     ;12"ה ְלַחְצרֹות ַנְפִׁשי ָּכְלָתה": )ג, תהלים פד( רֶנֱאמַ 

אֹו  תֲאִפיּלּו ִחיֶּגרֶ ' ,'אֶׁשִהי תְּכמֹו הַּכּלָ ' –' בְוהַ 
 ֵאל ֶאל, ְיַרְּננּו ְבָׂשִריּו ִלִּבי: ")םָׁש ( רֶנֱאמַ  הזֶ ל עַ  ,'אסּומָ 

  ."ָחי
 כיצד מרקדין לפני הכלה ,תנו רבנן: "איתא בגמרא

כלה כמות , בית שמאי אומרים ?]י"רש. מה אומרים לפניה[
ובית הלל  ;]י"רש. לפי יופיה וחשיבותה מקלסין אותה[ שהיא

. חוט של חסד משוך עליה[ כלה נאה וחסודה :אומרים
והגמרא ממשיכה אשר לפי בית הלל אפילו כלה ]". י"רש

  .'כלה נאה וחסודה'חיגרת או סומא אומרים עליה 

שהכוונה לשתי , הפירוש בזה על פי סוד הוא, והנה
היא ' כלה'כמבואר לעיל ש(' כלות הנפש'בחינות בענין 

   ):'פשכלות הנ'מלשון 

והיא בבחינה ', כלה נאה וחסודה'האחת היא ' כלה'ה
שמתייחס למי שנפשו  'נאה וחסודה'ונה יותר שלכן היא עלי

ועל . האלקית היא העיקרית בו ולא סר מן התורה כל ימיו
והדיוק בזה הוא '', כלתה נפשי לחצרות ה'נאמר  אדם זה

 מנפשו האלקית נובע' כלות הנפש'שה – 'נפשי'שאומר 
ויש '', חצרות ה'להוא ' כלות הנפש'וכן נאמר שה; עצמה

  . להבין מהי בחינה זו

', כלה כמות שהיא'האחרת היא בחינת ' כלה'וה
דרגה ומתייחס ל', אפילו חיגרת או סומא'שכאמור הכוונה ל

או ' חיגרת'ינת שהיא בבח( 'כלות הנפש'ב נמוכה יותר
באותו (נאמר  וועל מי שהוא במדריגה ז ).ברוחניות' סומא'

והדיוק בזה הוא מה ', ל חי- לבי ובשרי ירננו אל א') פסוק
 שאצל נשמה זו, )'נפשי'ולא (דוקא ' בשרי'ו' לבי'שאומר 

היינו שיש העלם והסתר ' חיגרת וסומא'היות שהיא בבחינת 
לכן , )מצד התגברות הגוף והנפש הבהמית( על נפשו האלקית

הלב והבשר אה מצד אלא ב, אינה באה ממנה' כלות הנפש'ה
היא ) אלא'', חצרות ה'אינה לבחינת (ותשוקה זו ; הגשמיים
   .ויש להבין מהי בחינה זו'', ל חי- א'לבחינת 
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 ֵריׁש ָּפָרָשה: ָנׂשֹא. ָקרֹוב ְלֵריׁש ָּפָרַשה, ט"ָּפָרָׁשה צ, ַוְיִחי ַרּבֹות() 12
-מב, ַּבִּמְדָּבר ז(" ַקֲעַרת ֶּכֶסף [. .]ַּבּיֹום ַהִּׁשִּׁשי "ַּגֵּבי , ג"סֹוף ָּפָרַׁשה י. 'י

  ).)מג

   .באריכות שממשיך ומבאר להלן וזהו

  

  :ןָהִעְנָי רּוֵביאּו

  .אלו' כלות'בחינות ' ב של לבאר בפרטיות מהו ענינן

, ברוחניות' חצרות'ענין ה את ממשיך ומבאר[
של האדם שהוא בבחינת ' כלות הנפש'שכאמור ה

ולהבנת ענין . ''חצרות האל 'היא ' כלה נאה וחסודה'
למעלה שהן ' אותיות'זה מקדים ומבאר ענין ה

לפי שכמו שלמטה , )כפי שממשיך(' אבנים'בבחינת 
כך גם למעלה  –אותיות  –החצר נעשה מאבנים 

  .דוקא' אותיות'בחינת היא ב' חצרות'דרגת ה

  :]וזהו שממשיך

 םְוֵצירּוֵפיהֶ  ,"םֲאָבִני"ִנְקְראּו  תָהאֹוִתּיֹו ,הִהּנֵ  יּכִ 
 רֵספֶ "ּבְ  בֶׁשָּכתּו ְּכמֹו ,"תֲחֵצרֹו"וַ  "םָּבִּתי"ִנְקְראּו 

    םָבִּתי יְׁשנֵ  תּבֹונֹו םֲאָבִני יְׁשּתֵ " :)ו"ד מט"פ( "הְיִצירָ 
  .13"'כּו

ומבאר שכשם , בספר יצירה האותיות נמשלו לאבנים
, ששה בתים –שני בתים ומשלש אבנים בונים שמשתי אבנים 

תי אותיות ניתן לצרף שתי תיבות שעם ש, כך הוא באותיות
ועם שלש אותיות ניתן לצרף , )אוב, אב –' וב' כמו אות א(

  .וכך הלאה, תיבות שש

ות טעם לכך שהאותיות מכונה את מבאר[
במה הן דומות לאבנים שהם מסוג  –' אבנים'

  :]הדומם

 תִלְבִחינַ  תֶנְחָׁשבֹו םֶׁשָּבָאדָ  רַהִּדּבּו תֶׁשָהאֹוִתּיֹו יְלפִ 
  .לַהֵּׂשכֶ  תַמהּו יְלַגּבֵ  'םּדֹומֵ '

כמו שהאבנים הם "אותיות הן בדוגמת אבנים לפי ש
שהוא מדרגה היותר תחתונה מכל הד׳ יסודות , דומם נתבחי

ות לגבי השכל המלובש כמו כן האותי, דברמי חומח צומם ד
" שאינם מערך השכל כלל, מם בתכליתדו נתהם בחי, בהם

צא כא"תו(   .)א, א וי

  :כלומר
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 פרשה                       ~ וארשתיך לי לעולם~                 חסידישע      

כי אין להן תוכן , האותיות הן בדרגה תחתונה ביותר
אלא כל עניינן הוא שהן כלים שדרכם באים לידי , בפני עצמן

אדם מצרף ביחד דכאשר ה. ביטוי רגשי הלב ורעיוני השכל
כמה אותיות היוצרות תיבה שבה הוא מבטא רגש מסויים אז 

אבל מבלי התלבשות השכל , האותיות מקבלות משמעות
וכנראה מכך דכאשר . והמדות בהן אין להן כל משמעות

מפרידים את צירוף האותיות של תיבה אחת לאותיות 
שלא ניתן להבין מהשהו , אין בכך שום הבנה והשגה, נפרדות

כי הן רק כלים ואמצעים שבהן ועל ידן בא , אותיות לבדןמ
ולכן הן נקראות ). שכל ומדות(לידי ביטוי וגילוי דבר אחר 

כך , כשם שהאבנים הן בסוג הכי תחתון של הבריאה, אבנים
  .האותיות הן בדרגה הכי תחתונה

   :]מבאר ענין האותיות למעלה[

 ,רִמְסּפָ  ןְלֵאי תָהעֹוָלמֹו תִהְתַחְּלקּו יִריּבּו ,הְוִהּנֵ 
ְּכמֹו  ,זֹו ִמּזֹו תֲחלּוּקֹו תַמְדֵרגֹו תבֹובְ רִ  יִמיּנֵ  הְלַכּמָ 

ו(ֶׁשָּכתּוב  ם  י יִר ִּׁש ר ַה י  ןְוכֵ  ;14"ֵאין ִמְסָּפר ַוֲעָלמֹות": )ח, ִׁש
 תּוִמּדֹו 15ד"ַחּבַ  ןֶׁשֵאי ,םַהַּצִּדיִקי תְוִנְׁשמֹו םַמְלָאִכי

 םְוִנְׁשָּפִעי םִנְמָׁשִכי םהֵ  םּכּוּלָ  –ה ָלזֶ  הּדֹומֶ  הזֶ  לׁשֶ 
 םאֹותָ  הַהְּמַהּוֶ  ''ה רְּדבַ ' תאֹוִתּיֹו יֵצירּופֵ  תִמְּבִחינַ 

 רְמקֹו תַמהּו יְלַגּבֵ  'םּדֹומֵ ' תְּבִחינַ  םֶׁשהֵ  ,'ֵיׁש'לְ  'ןַאיִ 'מֵ 
  .16תָהֲאִצילּו םֶׁשְּבעֹולָ  ּהחֹוְצבָ 

וכתיב ', בעשרה מאמרות נברא העולם'ל "אמרו רז
י "היינו שבריאת כל העולמות היא ע', שמים נעשו' בדבר ה'

  . בחינת אותיות דיבורו יתברך

מובן , ה גוף ולא דמות הגוף"מאחר שאין להקב, והנה
אלא הכל , ה יש דיבור כמו דיבור האדם"שאין הכוונה שלהקב

לא ", והיינו. לשמוע הוא משל כדי לשכך האוזן מה שיכולה
כמו שדיבור התחתון , מ"בשם דיבור רק עד' נקרא דבורו ית

שבאדם הוא מגלה לשומעים מה שהיה צפון ונעלם 
יציאת האור והחיות , ה"כך למעלה באין סוף ב, במחשבתו

                                                

 
 אלא' עלמות' תקרי אל" ):ב, עבודה זרה לה(ל "רז אמרו כך ועל) 14

  .'מספר אין' עולמות שיש היינו, "'עולמות'

  .דעת, בינה, חכמה= ) 15

  ". ַוַּיַעׂש ָּדִוד ֵׁשם"ִּדּבּור ַהַּמְתִחיל " ִאֶּגֶרת ַהּקֶֹדׁש"ַעֵּיין ּבְ () 16

 ּוְלָהִבין" ַהַּמְתִחיל ְּבִדּבּור, ְּבֵראִׁשית ְּבָפָרַׁשת ֶּׁשִּנְתָּבֵאר ַמה ְוַעֵּיין 
 ָּפסּוק ַעל, ְלֵעיל ֶּׁשִּנְתָּבֵאר ַמה ְוַעֵּיין". 'כּו ַוִּייֶצר' ִעְנָין ֵּביאּור ְּבתֹוֶסֶפת

ת "לקו[ "ַּמִים ָׂשְבָעה לֹא ֶאֶרץ" ְּבִעְנָין, "ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ִמְסַּפר ְוָהָיה"
  ).]ב, במדבר ה

 ראהגילוי לברוא עולמות ולהחיותם נקמההעלם אל ' ממנו ית
תניא (" העולם והן הן עשרה מאמרות שבהן נברא, בשם דיבור

ענין  הוא שענין הדיבור למעלה באלקות, מצאנ .)פרק כב
, להוות העולמות מאין ליש' ממנו יתוההתפשטות הגילוי 

  .צאו מההעלם אל הגילוישֵי

בלבד  דומם נתכמו האבן הגשמי אינו אלא בבחי", והנה
ובן ך יכ ,הצומח בעצם נתשחיותם מצומצם מאד גם מבחי

 . .כל הנבראים  ]מהם[ אותיות העליונים שנבראו נתמבחי
 וףסין אור דומם בלבד לגבי עצמות א נתשאינם אלא בחי

 ,האותיות נתפי שהעולמות שנמשכו יש מאין מבחיל .ה"ב
 ,במלאכים 'ק שנה"מהלך ת'כמו  ,גבול נתהרי הן רק בבחי

 פשראי א ,ןכם וא .בולגל בלתי בע ין סוףאור וא ,כידוע
אם לא שנתצמצם האור  בולגל מבלתי בע בולגל שיומשך בע

כדוגמת  ,בלבד 'דומם' נתעד שאינו אלא בבחי ךכל והחיות כ
 ,בולגל נברא בע נתואזי יוכל לימשך מהן בחי ,האבן למטה
וכנראה בחוש גם  ,'מאמרות עשרה'אותיות ד נתוהן הן בחי

גם  'דומם' נתשהן רק בחי ,באותיות הדיבור באדם למטה
ואין להם ערך ויחוס כלל  ,אור השכל המלובש בהם נתלבחי
  .)תרכח' ב ע"ח ח"ז תקס"מאה(" ל"כנ ,עמו

אל אור השכל  'כלים'וכמו שבפשטות האותיות הן 
תיבה שבה  י צירוף כמה אותיות יחד נעשית"וע, והרגש

ובכל תיבה מלובש דבר שכל , מלובש שכל או רגש מסוים
העליונות יחד נבראו  י צירוף אותיות"ע, כך גם למעלה, אחר

שכל אות מורה על , והיינו. נבראים שונים ומחולקים זה מזה
וענין צירוף אותיות יחד , למטה' המשכה אחרת של אורו ית

מורה על המשכת אור מסוים שממנו נבראו נבראים שונים 
ו שהתהוות ריבוי העולמות והנבראים וזה. ומחולקים זה מזה

י הארה חיצונית "היינו ע, ךי אותיות דיבורו יתבר"ענעשית 
י צירוף אותיות שונות "וכן ע, ומצומצמת הנמשכת מאתו

היינו המשכות שונות זו מזו שמהן נבראו נבראים , יחד
  .17שונים

                                                

 
ד  ּוִמּדֹות ֶׁשל "ֶׁשֵאין ַחּבַ , ְוֵכן ַמְלָאִכים ְוִנְׁשמֹות ַהַּצִּדיִקים: "ומה שאומר) 17

שאף שלגבי נשמות ומלאכים אין התחלקותם זה מזה , הכוונה, "ֶזה ּדֹוֶמה ָלֶזה
שבהם גשמיות וגוף כל נברא ועולם מפריד , ניכרת כל כך כמו אצל העולמות

כ בנשמות ומלאכים אין הגשמיות מבדילה ומפרידה "משא, אותו מזולתו
איך ניתן לומר בהם שהם , ואם כן. גשמיותב נתפסיםביניהם היות שאינם 

 תוזהו שאומר שההתחלקות שלהם מתבטא? בבחינת ריבוי התחלקות זה מזה
כחות כחות כחות כחות היינו שמתחלקים ב, "ד ומדות של זה דומה לזה"שאין חב"באופן אחר 

שכולם , שאין השכל של נשמה אחת דומה לנשמה אחרת, שלהם הרוחנייםהרוחנייםהרוחנייםהרוחניים
 המלאכים נקראיםש, הקדושים בספריםמובא וזהו ש. בדרגא אחרת של שכל

ששכל כל , שכלםהמבדיל ביניהם הוא  היינו שהדבר היחיד', שכלים נבדלים'
  . בדרגתו הפרטית לפי ערך ,מלאך שונה מזולתו
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 פרשה                          ~ חג השבועות~                        חסידישע  

 םְּבעֹולָ  ]של האותיות[ ןְוָׁשְרׁשָ  ןְמקֹורָ  םּגַ  ,הְוִהּנֵ 
 םֶׁשהֵ  ,)ז בהקדמה"ת( "דחָ  יִאיהּו ְוַגְרמֹוהִ "ּדְ  ,תָהֲאִצילּו

 טהּוא מּוְפׁשָ  סֹוף ָּברּוךְ  ֵאין רְואֹו ,תֱאֹלקּו תְּבִחינַ 
 רֵמַאחַ  ,הזֶ  לּכָ  םעִ  –ל ּוְגבּו הּוִמּדָ  רֶּגדֶ  תְּבִחינַ  לִמּכָ 
 ,הְלַמּטָ  םֶׁשִּנְמָׁשְך ֵמהֶ  תָהעֹוָלמֹו תִלְבִחינַ  רָמקֹו םֶׁשהֵ 

 ,תְוַהְמָׁשכֹו תַּכְך ֹּכחֹו לּכָ  ֹכחַ ּבְ  הְלַמְעלָ  םֵיׁש ׁשָ 
 לְּבפֹועַ  תָהעֹוָלמֹו תִהְתַחְּלקּו תְּבִחינַ  םֵמהֶ  הֶׁשִּיְתַהֶּוו

  .18ַמָּמׁש
הן דרגא נמוכה '' דבר ה'אותיות כפי שהן בבחינת ה

היינו שזהו כפי שנמשך מאתו , יותר של המשכת אורו יתברך
, היינו( ליםבאור חיצוני ומצומצם לפי ערך העולמות המוג

כפי שנמשך אור ושפע מבחינת המלכות למטה לעולמות 
יות הדיבור הן יוצאות חוץ מעצמו כמו באדם שאות, )ע"בי
ע שהם בבחינת "עולמות בי: ובנמשל( נשמעות אל הזולתו
מלבד ענין אותיות , והנה. )וזולת לגבי עולם האצילות' נפרד'

ושכל ותיות כפי שהן במקורן במחשבת ישנם גם א, הדיבור
, י אותיות"כל גילוי של איזה ענין נעשה דוקא עכן ש, האדם

כי הן , א להיות גילוי השכל והמחשבה"ובלתי אותיות א
לידי  והאמצעים שדרכם אור השכל והמחשבה בא' כלים'ה

  .שזהו הגילוי לעצמו, גילוי וביטוי במוח האדם

מקור אותיות דיבורו יתברך הוא , וכמו כן למעלה
כפי ששפע המלכות עדיין , היינו( הן באצילותהאותיות כפי ש
שאינו , שהוא העולם הראשון והנעלה יותר, )נכלל באצילות

והפרשה בלבד של כחותיו ' לההאצ'התהוות חדשה אלא 
 .ההעלם אל הגילויהיינו שבו כחותיו יתברך באים מן , יתברך

 )ט"תניא פמ( "ממש אלקות"ולכן עולם האצילות הוא בחינת 
ומטעם . 'אלא התפשטות והפרשת הארה ממנו ית היות שאינו

איהו וחיוהי חד ואיהו וגרמוהי 'ז על אצילות ש"מובא בת, זה
ה עצמו מאוחד עם האורות שלו "אור אין סוף ב –' חד

' כלים'היינו שגם בחינת ה, ומאוחד גם עם הכלים שלו
כמו (אינם דבר נפרד לעצמם , והאותיות כפי שהם באצילות

אלא , )טה להוות העולמות בפועלשהם בהמשכתם למ
ה "וכמו שאור אין סוף ב. היחוד מיוחדים עמו יתברך בתכלית

ינַ  לִמּכָ  טמּוְפָׁש "עצמו  ִח דֶ  תְּב בּו הּוִמּדָ  רֶּג כך הוא גם , "לּוְג

                                                

 
 ַהַּמְתִחיל ִּדּבּור" ַהּקֶֹדׁש ִאֶּגֶרת"ּבְ  ֶּׁשָּכתּוב ַמה יּוָבן ֶזה ֶּדֶרךְ  ְוַעל() 18

 ָעְלִמין ּוְרָבבֹות ָהֲאָלִפים ֶׁשַּגם לֹוַמר ְוָקרֹוב" :]'סימן כ[ "ְוַחּיֹוִהי ִאיהּו"
 ַּגם ֶׁשֵהם, לֹוַמר ורֹוֶצה. "'כּו ַמָּמׁש ָעְלִמין ֵאיָנן' כּו ְּבֻגְלָּגְלָּתא ְּדַיְתִבין

 ָעְלִמין ַּכךְ  ָּכל ֵמֶהם ֶּוהִיְתהַ  ְלַמָּטה ֶׁשְּכֶׁשּיּוְמְׁשכּו, 'אֹוִתּיֹות' ְּבִחיַנת ֵּכן
  ).ַמָּמׁש ְּפֹוַעלב

שאינם מוגדרים , לגבי הכלים והאותיות כפי שהם באצילות
  .ומוגבלים כלל

שהן  למרות גודל מעלת האותיות כפי, ועם כל זה
בחינת  על כל פנים מאחר שישנן, מכל מקום, באצילות

לית כלל להיותן רק שאין מציאותן ניכרת ונג, ות שםאותי
מן ההכרח אשר , וכלולות בו ה"מיוחדות עם אור אין סוף ב

רק , םלריבוי התחלקות הנבראים התחתוני שורששורששורששורשוה מקורמקורמקורמקורהן ה
 כי האותיות שם עדיין לא .ששם הכל הוא בכח ולא בפועל

עם ציור  יצאו ונפרדו ממקורן להיות אור וחיות נפרד לעצמו
למעלה בהאותיות דאצילות  שגם, ונמצא. והגבלה פרטיים

על כל פנים ריבוי התחלקות של נבראים  ישנם בכח
יש , ואם כן. שורש לכל הנבראיםהשהן המקור ו, התחתונים

  .''דבר ה'איזה ערך ויחס בין האותיות דאצילות לאותיות 

  .ְּבֹכַח ָחְכָמתֹו ןְּבעֹודָ  רַהִּדּבּו תאֹוִתּיֹו לׁשַ ְוִכמְ 
חייבים לומר  ,ואם כן ,י אותיות"כל גילוי הוא ע, כאמור

רק שהאותיות כפי . אותיות האדם ישנן שגם בשכל ומחשבת
אלא , שקיימות שם הן בטלות לאור השכל ובלתי ניכרות כלל

, קוםאבל מכל מ. מה שמורגש הוא הסברא השכלית וההגיון
, להמאחר שהאדם בכלל יודע במוחו אודות סברא זו ומודע 

שהן הכלים שדרכם סברא , צריך לומר שקיימות שם אותיות
ואותיות אלו . זו באה לידי גילוי לאדם כך שיהיה מודע ממנה

הן המקור והשורש לאותיות הדיבור כפי שהן יורדות ונעשות 
יש איזה יחס בין , ואם כן. נפרדות לעצמן וניכרות וגלויות

 שרשןשרשןשרשןשרשןשהרי הן , אותיות השכל והמחשבה לאותיות הדיבור
וכל הדברים שיוצאים בדיבורו כבר היו קיימים  מקורןמקורןמקורןמקורןו

   .במחשבתו

 ',ןָעְלִמי לּכָ  בּסֹובֵ 'הּוא ַעְצמֹו הַ  סֹוף ָּברּוךְ  ֵאין יּוְלַגּבֵ 
 תְּבִחינַ  אֶׁשהּו ',תאֹוִתּיֹו' תְּבִחינַ  םִנְקָרִאי 19םהֵ  םּגַ 
  .'הֲעִׂשּיָ 'ֶׁשּבַ  הַּתְחּתֹונָ  הְּבַמְדֵרגָ  ןֶׁשהֵ  ,םָּכֲאָבִני 'םּדֹומֵ '

לאותיות כפי שהן באצילות יש יחס וערך ומצד זה אשר 
כפי שנמשכות למטה להתהוות העולמות '' דבר ה'לאותיות 

' דומם'הרי גם בחינת אותיות אלו נחשבות לבחינת , בפועל
שהוא  ',ובב כל עלמיןס'ה ה עצמו"לבד לגבי אין סוף בב

, למעלה לגמרי מכל שייכות לעולמות מוגבלים ומוגדרים
לענין ' מקור'גם לא להיות , שהוא אינו בגדר הגבול כלל

בחינת , ה עצמו הבלי גבול"שלגבי אין סוף ב, היינו. הגבול

                                                

 
  .באצילות ןהאותיות כפי שהמקור  -) 19
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 פרשה                       ~ וארשתיך לי לעולם~                 חסידישע      

בעולם הזה שהאותיות דאצילות נחשבות לאבן דומם ממש 
ת הם בהשוואה כי לגביו אצילות ועשיה הגשמי, הגשמי
  .כי לשניהם אין תפיסת מקום וחשיבות כלל אצלו, גמורה

קד(ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב  ים  ִּל ִה  – "ָעִׂשיתָ ָּלם ְּבָחְכָמה ּוּכ": )כד, ְּת
 תִלְבִחינַ  תֶנְחֶׁשבֶ  20הָחְכמָ  תּוַמְדֵרגַ  תֶׁשֲאִפיּלּו ְּבִחינַ 

  .21ֶאְצלֹו ִיְתָּבֵרךְ  תַגְׁשִמּיּו הֲעִׂשָּיי
אותיות כפי שהן באצילות זהו בחינת מלכות בחינת 

היינו שאותיות הדיבור ', מלכות פה': כמאמר הזהר, דאצילות
ה עצמו "לגבי אין סוף ב, וכאמור. והפה הם בחינת מלכות

למעלה ' לאותיות הדיבור אין תפיסת מקום כלל להיותו ית
  .לגמרי מכל גדר העולמות והספירות

שיש ', ם בחכמה עשיתכול'וזהו הפירוש הפנימי בכתוב 
' בריאה'כאן ולא לשון ' עשיה'להבין מדוע נקט לשון 

? לפי פשוטו מהו החידוש כאן, וכן בכלל יש להבין? 22וכדומה
  ! ושכל ה ברא הכל בחכמה"בודאי שהקב

שאפילו בחינת : "אלא לפי פנימיות הענינים הדבר מובן
נחשבת לבחינת עשייה גשמיות אצלו , ומדריגות חכמה

בחינת אותיות  –שלא רק שמלכות דאצילות , היינו, "יתברך
נחשבת לעשיה גשמית לגבי אין סוף  –כפי שהן באצילות 

גם , הנה, לגביו ה עצמו מצד העדר התפיסת מקום שלהן"ב
גם לה אין חשיבות , חכמה, הספירה העליונה ביותר באצילות
ולכן היא נחשבת , ה עצמו"ותפיסת מקום לגבי אין סוף ב

עד שאבן דומם בעשיה הגשמית , כעשיה גשמית לפניו יתברך
מאחר שהוא למעלה מכל , וחכמה דאצילות שווים ממש לפניו

   .חכמה דאצילותגם הגבול הנעלה ביותר של , גדר הגבול

 םֶׁשהֵ  ,ַהְיינּו – "תֱאֹלקּו תְּבִחינַ " אִּנְקרָ ּׁשֶ  הּומַ 
הּוא  סֹוף ָּברּוךְ  ֵאין תְּבִחינַ  םֶׁשהֵ  ,תֱאֹלקּו 'תְּבִחינַ '

 םֵאינָ  לֲאבָ . 23'יְּכלִ ' תִּבְבִחינַ  לְוִנְגּבָ  םִנְתַצְמצֵ  אֶׁשּלֹ 
                                                

 
 –ל במשל מנפש האדם "כנ, שם הוא מקורן של האותיות באצילות) 20

  ".בעודן בכח חכמתו"

שער . בהגהה ראה תניא פרק ב[ "ֲאָמִרים ִלּקּוֵטי"ּבְ  ֶׁשָּכתּוב ְּכמֹו() 21
  .)]היחוד והאמונה פרק ט

 על הנופל לשון', השכלתהשכלתהשכלתהשכלת בחכמה כולם': לומר יותר מתאים היה או) 22
 דברים בריאת עם יותר שמתאים' עשית'ל בניגוד( דוקאוהשכל  החכמה ענין

  ).בפועל גשמיים

 ,כמשל, ממש בפועל העולמות בהתהוות למטה בהמשכתן שהוא כמו) 23
 לעומת, ממש בפועל אותיות להיות הפועל אל מהכח יוצאות כשהאותיות

  .החכמה במקורן מצב

 ,ּוִבְכבֹודֹו ַמָּמׁש ְּבַעְצמֹוהּוא  סֹוף ָּברּוךְ  ְּבֵעֶרְך ֵאין
 סֹוף ָּברּוךְ  ֵאין תֵמַעְצמּו טַהִּמְתַּפּׁשֵ  'וִזי'וְ  הֶהָארָ  קרַ 

  .הּוא
שגם בחינת אותיות כפי שהן באצילות  על פי זה

יש להבין מה , ה עצמו"נחשבות לדומם ממש לגבי אין סוף ב
שהובא לעיל שהאותיות כפי שהם באצילות ששם הוא בחינת 

אֹו, ֵהם ְּבִחיַנת ֱאלֹקּותֵהם ְּבִחיַנת ֱאלֹקּותֵהם ְּבִחיַנת ֱאלֹקּותֵהם ְּבִחיַנת ֱאלֹקּותֶׁש " –' איהו וגרמוהי חד' יןְו סֹוף  ר ֵא
בּול ָּברּוךְ  ָּדה ּוְג ר ּוִמ ֶד יַנת ֶּג ִח ל ְּב ָּכ והרי אם , "הּוא מּוְפָׁשט ִמ

איך יתכן לומר שהן , אין להן שום חשיבות אצלו יתברך
  ?"בחינת אלקות"

  :אלא הענין הוא

הארה בלבד ' הפרשת'עולם האצילות הוא , כאמור
ולכך גם ענין הכלים , ה ואינו התהוות חדשה"מאור אין סוף ב

היינו הם התפשטות אורו ', אלקות'והאותיות שבו הם בחינת 
. ממש' כלי'בלבד ולא באו בצמצום ובהגבלה בבחינת ' ית

שאף שבודאי ישנה , כמו אותיות המחשבה והשכל, היינו
באור  כלולות להיותן, אבל מכל מקום, ותיות שםא מציאות

' כלי'בבחינת  מציאותן בטלה לגמרי אל השכל ואינן, השכל
כלים ממש  כמו אותיות הדיבור שהן, מוגדר ממשמוגבל ו

כפי שהן במקורם ' אותיות'כך ענין הכלים וה. לאור השכל
בחינת אלקות , ה"התפשטות של אור אין סוף ב הן, באצילות

לעולמות  כמו שהן בירידתן(בבחינת כלי מוגבל ולא , שממ
  ).בריאה יצירה עשיה

אין ערוך האותיות והכלים דאצילות , אך אף על פי כן
הפרשת 'הוא  כי למרות שאצילות, ה עצמו"לגבי אין סוף ב

בלבד ' זיו'ו' הארה'זהו רק , מכל מקום –ל "כנ, בלבד' הארה
ה "וף באבל אינו אין ס, ה"מאין סוף ב מתפשטמתפשטמתפשטמתפשטהנמשך ו

כי , והארה אין לה שום ערך וחשיבות לגבי העצם. בעצמו
  .היא רק התפשטות חיצונית מהעצם שאין לה מאומה מהעצם

ְּכמֹו  ,ַהֶּׁשֶמׁש ףִמּגּו טַהֶּׁשֶמׁש ַהִּמְתַּפּׁשֵ  וִזי לְוִכְמׁשַ 
  .ֶׁשִּנְתָּבֵאר ְּבָמקֹום ַאֵחר

או כמשל אור השמש או אור הנר שאינו נוגע להשמש "
כשיש  ,ועל דרך משל .להנר כלל אם מאיר האור אם לאו

, איזה מסך המסתיר על השמש לבלי יאיר אורה אחר המסך
וכן כשלא יש דבר , לא יש שום שינוי בהשמש או בהנר
לא יש שום תוספת או , המסתיר והשמש או הנר מאירים בטוב

וכמו אם ירבה חלוני הבית שבא יבוא , גרעון בהשמש כלל
שכל , ית ביותר מכמו אשר ימעיטו חלוני הביתהאור אל הב

מפני שהאור , והיינו, זה אינו פועל שום שינוי בהשמש כלל



  
12 

 

 

 

 

 פרשה                          ~ חג השבועות~                        חסידישע  

' ט ע"מ תרכ"סה(" 24הוא הארה בעלמא שאינו נוגע לשמש כלל

  .)קלו

המתפשט ונמשך מן מאור ' זיו השמש'ואף על פי שזהו 
היינו שאין זה מציאות חדשה אלא התפשטות , השמש עצמו

הזיו הזה אינו בערך כלל , על כל זה, של השמש עצמה
וכמו כן . עד שאינו פועל שום שינוי בהשמשעצמה להשמש 

אף שהאותיות כפי שהן במקורן באצילות  –בהנמשל למעלה 
, מכל מקום, ולא מציאות חדשה, ממש" ת אלקותבחינ"הן 

ה עצמו ובלתי תופסות מקום לגביו "אינן בערך אין סוף ב
   .ממש

לפי זה שאין שום ערך ויחס בין הכלים [
שהם , ה"והאותיות דאצילות לעצמיות אין סוף ב

, איך יתכן אשר, אם כן, ש לגביוממ' דומם'בחינת 
ה למטה "ב דרכם מתגלה אור אין סוף, ואר לעילבמכ
' ל(" להשפיע החיות בעולמות עליונים ותחתונים"

הרי אינם בערך כלל עצמיות אין , )המאמר להלן בסמוך
לאיזה ענין יש צורך ' כלי'והרי כדי להיות , ה"סוף ב

שהכלי יהיה לפי ערך ובהתאם להדבר שהוא כלי 
  ! אליו

כח הראיה שבנפש אינו מתגלה בשום , כמו למשל
י מזג והרכבת העין הגשמית הוא כ, אבר חוץ מהעין

ולכן יכול  ,ועדין לפי ערך מעלת כח הראיה שבנפש זך
כ שאר האברים שאינם "משא, להיות כלי אליו

  .נעלים כל כך ולכן אינם כלים לכח הראיה

איך יתכן שהאותיות כמו שהן , וכך גם למעלה
הרי , ה"באצילות יהיו כלים להמשכת אור אין סוף ב

  !אינם בערכו כלל

  :]וזהו שממשיך ומיישב

 יֵעֶרְך ּבֹו ְלַגּבֵ  ןֶׁשֵאי תֱהיֹו םעִ  ,םָהָאדָ  רּוְכמֹו ְּבִדּבּו
 טִמְתַּפּׁשֵ  לַהֵּׂשכֶ  תֶהָארַ  ,הזֶ  לּכָ ם עִ  ,ִׂשְכלֹו תַמהּו

י ְלזּוָלתֹו ּכִ  לְלַהְׂשִּכי רֶאְפׁשָ  יְואִ  ,ְּבִדּבּורֹו הּוִמְתַּגּלֶ 
 הֶׁשּלֹו ַנֲעׂשֶ  רְוַהִּדּבּו ,רְוִדּבּו לַהּקֹו תֶרְך ַהֲעָברַ ּדֶ  םִא 

  ;ַלֲחֵבירֹו לֵׂשכֶ 
בערך כלל לגבי  למרות שאותיות דיבור האדם אינן

ממש לגבי ' דומם'כמבואר לעיל שנחשבות כ(שכלו  מהותמהותמהותמהות
השכל עצם מ חיצונית והתפשטות הארההארההארההארה, מכל מקום, )השכל

שעל אף ריחוק הערך שיש , נמצא. נמשכת ומתגלה בדיבורו
                                                

 
אזי , למאור השמש עצמו הזה היה לו איזה יחס וערך 'זיו'אילו ה, שהרי) 24

היתה צריכה להיות איזו התפעלות , לדוגמא, כשהזיו מתעלם על ידי העננים
  .ואנו רואים שאינו כן, ושינוי גם בגוף השמש עצמו

בכל זאת השכל מתלבש ומתגלה דרך , הדיבור להשכלבין 
כי נמשכת הארה חיצונית מהשכל שבערך , האותיות

הלא אין דרך אחרת , ויתירה מזו. להתגלות בהאותיות
עד , להעביר דבר שכל לזולתו כי אם דרך אותיות הדיבור

כי הארת שכלו נמשכת , בירושהדיבור שלו נעשה שכל אצל ח
  .לטת בשכל חבירודרך דיבורו ונק ומתגלה

הּוא  סֹוף ָּברּוךְ  ֵאין תַעְצמּו תֶהָארַ  ,לִּכְבָיכֹו ,ַּכךְ 
 יְמקֹורֵ  םהֵ  םֶׁשהֵ  ',תאֹוִתּיֹו' תְּבִחינַ  יְידֵ ל עַ  הִמְתַּגּלֶ 
הּוא  ךְ סֹוף ָּברּו ֵאין רֵמאֹו תַהַחּיּו תַהְמָׁשכַ  יְוָׁשְרׁשֵ 

 םֶעְליֹוִני תְּבעֹוָלמֹו תְלִהְתַלֵּבׁש ּוְלַהְׁשִּפיַע ַהַחּיּו
  .םְוַתְחּתֹוִני

למרות ריחוק הערך שיש בין  –כמו כן למעלה 
, מכל מקום, ה עצמו"האותיות כפי שהן באצילות לאין סוף ב

שהארה זו אינה בערך , ה"נמשך זיו והארה בלבד מאין סוף ב
ולכך יכולה להתלבש ולהתגלות , כלל לגבי עצמיות אין סוף

' מקור'שהם ה, והאותיות דאצילותי בחינת הכלים "ע
שזהו ענין , להמשכת החיות בפועל בעולמות' שורש'וה

כפי שירדו בפועל ממש להיות אורות '' דבר ה'אותיות 
   . בכלים

 הַמְדֵרגָ  אֶׁשהּו ,ןָהֶעְליֹו םֶׁשָּבעֹולָ  תאֹוִתּיֹו תּוְבִחינַ 
 25'לֵׂשכֶ 'וְ  'ֹראׁש' תְּבִחינַ  הַנֲעׂשָ  –ֶׁשּבֹו  הַּתְחּתֹונָ 

  .26ִמֶּמנּו הֶׁשְּלַמּטָ  םְלעֹולָ 
שמאותיות דיבורו  ,כמו לעיל בהמשל בדיבור האדם

כי הארת שכלו עוברת דרך אותיות (נעשה שכל אצל חבירו 
שבחינת האותיות , כביכול, כך גם למעלה, )ל"כנ, הדיבור

 –שבו  ביותר תחתונהההיינו הדרגא  –שבעולם העליון 
היינו הדרגא הנעלית יותר  –' שכל'וה' ראש'נעשה בחינת ה

  .לעולם שלמטה ממנו –

  : ובאותיות הקבלה

האור האלקי המתגלה בהעולם העליון אינו יכול לרדת 
י התלבשותו תחלה "ולהימשך אל העולם שלמטה ממנו אלא ע

של העולם  'אותיות'וה 'דיבור'שזהו ענין ה, בספירת המלכות
ענין הדיבור הוא הגילוי וביחד עם , כי כאמור לעיל. העליון

                                                

 
  .לזולתו' שכל' נעשות באדם הדיבור שאותיות ל"הנ בהמשל כמו) 25

 ַּכֲאֶׁשר" ַּגֵּבי, "ָנא ִיְגַּדל ְוַעָּתה" ַהַּמְתִחיל ְּבִדּבּור ֶׁשִּנְתָּבֵאר ּוְכמֹו) 26
  .]ב, ת שלח לט"לקו[ "ֵלאמֹר ִּדַּבְרּתָ 
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 פרשה                       ~ וארשתיך לי לעולם~                 חסידישע      

זאת הוא גילוי בצורה מצומצמת יותר לפי ערך מעלת השכל 
ענין המלכות הוא להמשיך , וכך למעלה. כפי שהוא לעצמו

, את האור שבעולם העליון למטה שיתגלה בעולם התחתון
צמצום כדי לפעול התגלות זאת נדרשים , וביחד עם זאת

כדי שיהיה בערך העולם , והעלם ומיעוט האור העליון
י המשכה זו של האור דרך ספירת המלכות "ורק ע. התחתון

נמשך האור למטה אל , )אותיות הדיבור של העולם העליון(
 –העולם שלמטה ממנו ונעשה הדרגא העליונה שבעולם זה 

של העולם ' שכל'וה' ראש'שזהו ענין ה, בחינת החכמה
  .שלמטה

אשר יש  ,חוזר להאמור לעיל, ל"על פי כל הנ[
ואחת מרומזת בכתוב ', כלות הנפש'שתי בחינות 

וכעת . 'חצרות'שמזכיר ענין ה', כלתה נפשי לחצרות'
  :]''חצרות ה'ממשיך לבאר התוכן הפנימי והרוחני ב

 תַהַחּיּו תַהְמָׁשכַ  'ׁשֹוֶרׁש'וְ  'רָמקֹו' תְּבִחינַ  אִנְקרָ  ,ןְוָלכֵ 
 הְוַהְׁשָּפעָ  תַהַחּיּו רעֹובֵ  םֶׁשֶּדֶרְך ׁשָ  ',תֲחֵצרֹו' םְּבׁשֵ 

  .םֶׁשַּמְׁשִּפיַע ַלִּנְבָרִאי
כי ', חצרות'מקור האותיות כפי שהן באצילות נקרא 

כך ענין , דוגמת החצר שדרכו עוברים מהבית אל החוץ
דרך שם עובר זיו והארה ש, האותיות באצילות 'מקור'

להתלבש ולהשפיע החיות " ה למטה"מעצמות אור אין סוף ב
וזוהי דרגת האותיות בפועל , "בעולמות עליונים ותחתונים

כפי שיוצאות מההעלם במקורן אל הגילוי להוות ולהחיות 
   .עולמות ונבראים

   :תַהְמָׁשכֹו תְּבִחינַ ' ב 27םְוֵיׁש ָּבהֶ 

 ָחֵצר" אְוִנְקרָ  ,'תָהעֹוָלמֹו תִחיצֹוִני'לְ  אהּו – דֶאחָ 
אל מ( "צֹוָנהיַהחִ  ֵק ְז ֶח   .)לא, ְי

 תְּבִחינַ  םֶׁשהֵ  ,'תָהעֹוָלמֹו תְּפִניִמי'לְ  אהּו – 'בְוהַ 
 ,םַהַּצִּדיִקי תְוִנְׁשמֹו הְוַהְּתִפּלָ  הַהּתֹורָ  תאֹוִתּיֹו
ר ה( "ֹנַכח ֵּבית ַהֶּמֶלךְ  ַהְּפִניִמית ֲחַצר" אְוִנְקרָ  ֵּת ְס   .)א, ֶא

מקור  אל מתייחסלמעלה ' חצרות'ענין , כאמור
דרגות ' אלו יש ב' חצרות'וב, האותיות כפי שהן באצילות

  .סוגי חיות אל העולמות' שדרכן נמשכים ב

  :והביאור בזה

                                                

 
  .אלו' חצרות'ב -) 27

' חיצוניות העולמות, 'מדריגות בעולמות' ישנם ב
  . 'פנימיות העולמות'ו

היא העולמות והנבראים הגשמיים ' חיצוניות העולמות'
מאחר שאינם תכלית הכוונה של ' חיצוניות'ונקראים . עצמם

שעל ידם ' אמצעי'אלא הם רק בגדר , ה בהבריאה"הקב
וזהו שהם . ה תוכל לבוא לידי פועל"תכלית המטרה של הקב

הרי , שבעסקו במשא ומתן, כמו באדם למשל', חיצוניות'
תו היא להרוויח כסף כדי שיוכל לפרנס את בני תכלית כוונ

ואילו העסק עצמו אינו אלא אמצעי שדרכו יוכל לבוא , ביתו
ולכן האדם עוסק בכך רק באופן חיצוני ולא , אל המטרה

מאחר שהעולמות , להעמוכמו כן ל. מתוך חשק ורצון פנימי
לכך ', אמצעי'עצמם אינם תכלית המטרה אלא רק בחינת 

שאינה קשורה  לבדבחיות חיצונית ומועטת  נשפעת בהם רק
  .כי אינם תכלית רצונו יתברך ',לעצמיותו ית

אותיות התורה והתפלה "היא ' פנימיות העולמות'ואילו 
ה "שתכלית הכוונה של הקב ,כידוע, "ונשמות הצדיקים

כמאמר (בבריאת כל העולמות היא בשביל התורה וישראל 
דברים ' בשביל ב –' בראשית ברא אלקים'ל על הפסוק "רז

', דרכו ראשיתראשיתראשיתראשיתקנני ' ה'התורה שנאמר  –' ראשית'הנקראים 
וכמו ). 'תבואתה ראשיתראשיתראשיתראשית' קדש ישראל לה'שנאמר , וישראל

האדם עוסק במשאו  עצמיות ופנימיותל שאין "בהמשל הנ
עיקר רצונו הוא ואילו  ,ומתנו להיותו רק האמצעי אל העיקר

אחר שזהו עיקר שמ, כמו כן למעלה –בהכסף שירויח מכך 
לכן החיות והאור האלקי , בבריאת כל העולמות' רצונו ית

 הנמשכים לכך הם מבחינת פנימיות ועצמיות החיות האלקית
 פנימיותפנימיותפנימיותפנימיות'ולכן נקרא , 'שקשורה למהותו ועצמותו ית

  .'העולמות

בהתאם ' חצרות'בחינות ' וזהו שלמעלה באצילות יש ב
דרגא נמוכה ', ונהחצר החיצ, 'המדריגות בחיות העולמות' לב

יותר במקור האותיות שדרכה נמשך אור אלקי חיצוני 
חצר 'וה', חיצוניות העולמות'ומצומצם יותר להשפיע חיות ל

דרגא נעלית יותר במקור האותיות שדרכה נמשך  –' הפנימית
פנימיות 'אור אלקי פנימי וגבוה יותר להשפיע חיות ל

  . 'העולמות

  

  

  

  

  



  
14 

 

 

 

 

 פרשה                          ~ חג השבועות~                        חסידישע  

  גפרק 

  ''כלתה נפשי לחצרות ה'התוכן הפנימי של 

  ":'ה ַנְפִׁשי ְלַחְצרֹות ָּכְלָתה" ְוֶזהּו .ב
יבואר הפירוש ', חצרות'בחינות ' על פי זה שיש ב

' חצרות'שנקט '', ה חצרותחצרותחצרותחצרותכלתה נפשי ל'הפנימי בכתוב 
  .בחינות אלו' להורות על ב ,לשון רבים

 תהמוזכר' נפשי'תחילה יבאר מהי בחינת [
  :]בפסוק

 אֶׁשִהי ,לִיְׂשָראֵ ת ִנְׁשמֹו רְמקֹו אהּו – "ַנְפִׁשי"
  .28עַ "ְּבִבי תַּדֲאִצילּות ַהִּמְתַלֶּבׁשֶ  תַמְלכּו
, מקור נשמות ישראל(רומז למלכות דאצילות ' נפשי'

כפי שיורדת למטה ומתלבשת בעולמות התחתונים ) ל"כנ
זהו כפי שמלכות דאצילות , שכן. ע להחיותם ולקיימם"בי

והחיות של העולמות התחתונים ' נפש'יורדת ונעשית ה
איהו 'ששם , בניגוד למצבה במקורה בעולם האצילות(

ה "שהיא מיוחדת עם אור אין סוף ב, ל"כנ', וגרמוהי חד
והחיות של העולמות ' נפש'עצמו ואינה שייכת להיות ה

  ). המוגבלים

'', כלתה נפשי לחצרות ה'ולפי זה יבאר ענין [
מלכות כפי  בחינת –' נפשי'שזהו בחינת  שהיות

והחיות של ' נפש'שירדה ממקורה ונעשתה ה
. . כלתה 'לכך ממילא בא לענין , העולמות התחתונים

   :]''לחצרות ה

ִּבְמקֹוָרּה ְוָׁשְרָׁשּה  תְוֶחְפָצּה ּוְתׁשּוָקָתּה ִלְהיֹו
 תַהְמָׁשכַ  – "'ה תְצרֹוחַ "הַ  אהּו םׁשָ  רֲאׁשֶ  ,תַּבֲאִצילּו

ִּפיַע ַהַּמְמִׁשיְך ּוַמְׁש  הּוא ָּברּוךְ  סֹוף ֵאין רֵמאֹו תַהַחּיּו
 ּהַנְפׁשָ  הָּכְלתָ  –ַע "ְּבִבי הּוִביִריָדָתּה ְלַמּטָ  .29תַחּיּו ּהלָ 

בבחינת [ ִּבְמקֹוָרּה ְוָׁשְרָׁשּה ְוַחּיּוָתּה הְלָדְבקָ  ףֵּתיכֶ 

  .]''חצרות ה'
 כל דבר רוצה לחזור ולהכלל במקורו, כמבואר לעיל

 המלכותבירידת , ולכן, ששם הוא שרשו וחיותו האמיתי
עד שנתרחקה מאד , העולמות התחתונים להחיות אתלמטה 

את גודל ועוצם מרגישה  היא יאז, משרשה ומקורה באצילות

                                                

 
  .עשיה ,יצירה ,בריאה= ) 28

כפי שהן '' דבר ה'קאי על מקור אותיות ' חצרות'ש, כמבואר לעיל) 29
  .באצילות

לדבקה  תיכףתיכףתיכףתיכףכלתה נפשה "ולכן , ממקומה האמיתי ריחוקה
  . "במקורה ושרשה

בחינת כי מקור ושורש '', כלתה נפשי לחצרות ה'וזהו 
, הוא באצילות") ע"מלכות דאצילות המתלבשת בבי("' נפשי'

שהם האותיות כפי  –כמבואר לעיל '' חצרות ה'וזהו בחינת 
שהם באצילות שהם מקור ושורש המשכת החיות מאין סוף 

ירידת ספירת  –' נפשי'י ענין "וע. ה למטה בעולמות"ב
באצילות עד שנעשית  האמיתי ממקורההמלכות למטה 

התחתונים  והחיות הפנימית של העולמות 'נפש'ה –' נפשי'
שזהו , מאלקות) במדה מסוימת(המרגישים את עצמם נפרדים 

שמיד '', לחצרות ה. .  כלתהכלתהכלתהכלתה'נעשה ענין , תכלית הריחוק
, לחזור לשרשה באצילות וכליון בה תשוקה מתעוררים

  .''חצרות ה'ששורש זה נקרא 

תשוקה זו של המלכות לחזור משל ל מביא[
ששם הוא עיקר חיותה , מקורה האמיתילשרשה ו

ה הממשיך "המשכת החיות מאור אין סוף ב("
  :]))המאמר לעיל' ל(" ומשפיע לה חיות

הּו(ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב  ,ַנְפׁשֹו יְלַחֵּי בָּתאֵ  םּוְכמֹו ֶׁשָהָאדָ  ָי ְע ַׁש  ְי

ְּבָמקֹום ּוְכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר , "'כּו ִאִּויִתךָ ַנְפִׁשי : ")ט, כו
  30.)מדרק ראה תניא פ( ַאֵחר

לחזור למקורה לעלות ו ספירת המלכותתשוקה זו של 
, חיותהחיותהחיותהחיותהששם הוא עיקר , באצילות ושרשה האמיתי

כאדם המתאוה "היא , בירידתה למטה דוקא המתעוררת בה
מתאוה ותאב שתשוב נפשו , ונהוכשהוא חלש ומע, לחיי נפשו

מתאוה וחפץ שתשוב נפשו , וכן כשהוא הולך לישון ;אליו

                                                

 
 :פתח ואמר: "שם ל"ז - 'ב ַעּמּוד, ח"רמ ַּדף ַוְיִחי ַּבּזַֹהר ְוַעֵּיין() 30

'' חצרות ה'למה נכסף דוד ל, קשה['' הויכספה וגם כלתה נפשי לחצרות נ'
ענין זה כבר פירשוהו [ מלה דא הא אוקמוה חברייא – ]''בית ה'ולא ל

אית  ]:פ סוד"בא וראה ביאור ע[ אבל תא חזי, ]החברים במדרש תהלים
 ואית מדורין עלאין ]ע"מדורים תחתונים בהיכלי עולמות בי[ מדורין תתאין

 ].אין הנשמות שורות שם[ שריין תמןבעלאין לאו , ]בהיכלי עולם האצילות[
ולכן לא נכסף , מיים שבאצילותיהבתים הפנ[' בתי גואי'ינון א ?ומאן אינון

הבתים החיצונים ['' הויחצרות 'אינון אקרון  –' בתי בראי'ו ].דוד לעלות שם
, ושם שורים הנפש רוח ונשמה של בני אדם'', חצרות ה'ע נקראים "שבבי

, ]''לחצרות ה, 'ן שלי"דהיינו הנר', נפשינפשינפשינפשינכספה וגם כלתה 'לכך אמר דוד 
לפי שאלו הנשמות [ תיאובתא לגבי נוקבאין דאינון קיימי ברחימו ובג

אל המלכות  'מיין נוקבין'ע עומדות באהבה ותשוקה להעלות "שבבי
 כד נשמתא סלקא ]:ראיה לכך[ תא חזי. ]ן"דאצילות לגרום יחוד זו

מתעוררים [ לא לגבי נוקבאואתער כ, ]ן"כשהנשמה עולה בסוד העלאת מ[
דהא איהי , ]לעלות עמה אל המלכות דאצילות ע"פנימיות עולמות בי

כי הנשמה מתאחדת [ תא ואתקשרת ביהואתאחדת בתיאובתא שלימ
  ).)פ מפרשי הזהר"ע]" (בתשוקה שלימה ומתקשרת במלכות
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 פרשה                       ~ וארשתיך לי לעולם~                 חסידישע      

שדוקא כאשר האדם , היינו. )ד"תניא פמ(" אליו כשיעור משנתו
היינו (מרגיש חלש ומעונה ואינו מרגיש חיותו כל כך 

אז מתעוררת בו , )שנתרחק מלהיות חי בצורה אמיתית
] וחיותו[מתאוה ותאב שתשוב נפשו "תשוקה עצומה עד ש

ספירת המלכות שדוקא בירידת , למעלהכך הוא ". אליו
שאז מרגישה רחוק מאד ממקורה ושרש  ,למטה )'נפשי'(

  .אז מתעוררת בתשוקה גדולה לחזור למקורה, חיותה האמיתי

', נפשי אויתיך בלילה'וזהו הפירוש הפנימי בכתוב 
לכך , וחיי האמיתים 'נפשי' 'מפני שאתה ה: כלומר"
, היינו. )תניא שם(" לך שאני מתאוה ותאב, רושפי', אויתיך'

, כמו שהוא לפי פשוטו, לא על נפש האדם(' נפשי'שמפרש 
', נפשי אויתיך'וזהו  .שהוא מקור חיותו האמיתי', על ה) אלא

היינו חיותו האמיתית של ' נפשי'ה הוא "שמאחר שהקב
וכך . 'האדם תאב ומתאווה אליו ית –' אויתיך'לכך , האדם

שכל , ע"ה לעולמות ביאחרי ירידת הוא בספירת המלכות
כי שם הוא מקומה  ,רצונה הוא לעלות לשרשה באצילות

   .31האמיתי ושם הוא עיקר חיותה

 ּבֹו הְלָדְבקָ  םָהָאדָ  תַּבֲעבֹודַ  ֶזהּו ,הִהּנֵ  :הְלַמּטָ  ןְוכֵ 
 הַהּתֹורָ  תאֹוִתּיֹו תבֹוּוַמְחְׁש  יְּבִדּבּורֵ  ִיְתָּבֵרךְ 
 תֱאֹלקּו תְוַהְמָׁשכַ  "'ה תַחְצרֹו" םהֵ  םֶׁשהֵ  ,הְוַהְּתִפּלָ 

  .הּוא ָּברּוךְ  סֹוף ֵאין רֵמאֹו
שבירידתה למטה  ,בספירת המלכותכמו שזה למעלה 

 תיכף ומיד משתוקקת לחזור ולעלות לשרשה ומקורה האמיתי
כך הוא גם למטה בנפש  –ששם הוא עיקר חיותו , באצילות

שמתעוררת  ,)נמשכת ממלכות דאצילות, שכאמור( האדם
' ובעבודת ה. ולדבקה במקורה בתשוקה גדולה מאד לחזור

י הדיבור "זהו ע, הדרך לבוא לידי דביקות זו במקורה
הם  ,כי כאמור לעיל, והמחשבה באותיות התורה והתפלה

הם "' חצר הפנימית'שמקבלת מבחינת ה' פנימיות העולמות'
רכן לפי שד, )המאמר לעיל' ל(" בחינת אותיות התורה והתפלה

  .חיות מפנימיות עצמותו יתברך ממש נמשכת
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שמתעורר  עד, בלבומאד מורגשת ווהטבעית אליהם באה לידי גילוי 
  .לחזור להיות בקירוב פנימי וגלוי עמם, בגעגועים אליהם

  דפרק 

כלה נאה 'בחינת '; בעבודת ה' בית'ו' חצר'ההפרש בין 

  'וחסודה

, ברוחניות למעלה' חצרות'לאחר שנתבאר ענין ה[
ממשיך ומפרש אשר מלבד בחינה זו ישנה גם בחינת 

והיא דומה להחצר בכך ששניהם נעשים ', בית'
חצר אין לה גג לעומת רק שה, )אותיות(מאבנים 

ומבאר המשמעות בכך בעבודת . גגלו הבית שיש 
  :]האדם לקונו

 תּוְבִחינַ  ,"רָחצֵ " תְּבִחינַ  :תְּבִחינֹו יְׁשנֵ  ֵיׁש ,הְוִהּנֵ 
 אהּו תַּביִ  קרַ  ,32"םֲאָבִני" תְּבִחינֹו ןהֵ  ןּוְׁשֵּתיהֶ . "תַּביִ "

  . גּגַ  ּהלָ  ןֵאי רְוֶהָחצֵ  ,הרֶ ְמקּו

  :'ה תַּבֲעבֹודַ  תְּבִחינֹו' בַמָּמׁש ֵיׁש  הְוָככָ 
 )יא, קהלת ג( על הכתוב )ג, א"אבות דרבי נתן פל( ל"רז אמרו

וכל מה ' עולם קטן'שהאדם הוא  –' גם את העולם נתן בלבם'
ולכן שני ענינים אלו של בית וחצר , שיש בעולם יש באדם

 כך קיימים בנפש האדם, כמו שקיימים בעולם הגשמי
  .'ו את הובעבודת

  :]'בעבודת ה' חצר'תחלה יבאר ענין ה[

 ןּוְמַכֵּוי ,הּוְתִפּלָ  הְּבתֹורָ  קעֹוסֵ  אֶׁשהּו יֵיׁש מִ  ,הִהּנֵ 
ֶרְך זֹו ּדֶ  םגַ  יּכִ  – םְלַבּדָ  םֶׁשָּבהֶ  תִלּבֹו ָלאֹוִתּיֹו תאֶ 

 ןֵאי ,הִהּנֵ  – 33ְּכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר ְּבָמקֹום ַאֵחר, הְיָׁשרָ 
ֹּכַח  אְּבלֹ  ,דְלבָ  הַּמְחָׁשבָ ֹּכַח הַ  קרַ  םְמלּוָּבׁש ָּבהֶ 

 לִליּפֹו לָיכֹו יֲהרֵ  ,יֶׁשִּׂשְכלֹו ָּפנּו ןְוֵכיָו .תִּׂשְכִלּיּוהַ 
 – גּגַ  ּהלָ  ןֶׁשֵאי רִּכְמַׁשל ֶהָחצֵ  ,ץחּו תְּבִׂשְכלֹו ַמֲחָׁשבֹו

  .ְלתֹוכֹו דיֹורֵ  רֶׁשַהָּמטָ 
ל "כנ( 'אותיות'היינו שהוא בבחינת , חצר הוא מאבנים

היינו שמתייחס לאדם , )שאותיות הן בבחינת אבנים ודומם
שחושב את פירוש המלות , המכוון לאותיות התפלה בלבד

והחצר אינו . מבלי להעמיק שכלו במה שאומר, בצורה פשוטה
אינו  שכלושכלושכלושכלושכיון ש, וברוחניות המשמעות בזה היא, מקורה

שכן אינו משתמש בו להתבונן במה , עסוק בעת תפלתו
הרי  –רק במחשבה בעלמא מבלי העמקה בזה  אלא ,אומרש

                                                

 
  .אותיות -) 32

  . א, ש ג"ת שה"לקו. ד, א בשלח סב"ראה תו) 33
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 פרשה                          ~ חג השבועות~                        חסידישע  

, וממילא יכול ליפול בשכלו מחשבות חוץ, שכלו פנוי וריק
וכל מיני פסולת יכולים  שהמטר, כדוגמת החצר שאין לה גג

  .לתוכו לרדת

, בלבד' חצר'ולמרות חסרון זה של מי שהוא בבחינת (
בר במי מדו, שכן', בעבודת ה" גם זו דרך ישרה", מכל מקום

שאכן חושב על פירוש מלות התפלה ואינו סתם אומר דברים 
אלא הוא , כפטפוטי דברים בעלמא, מבלי כל שימת לב כלל

היינו , "ומכוין את לבו לאותיות שבהם, בתפלה. . עוסק "
בלבד רק כדי לצאת ' עראי'בכך ואין תפלתו ' עסוק'שהוא 

ינו הי, למה שאומרלבו לבו לבו לבו אלא הוא מכוין את , ידי חובתו
הוא חושב בכך , לדוגמא'', ברוך אתה ה'שבאמירתו 

כפירושו (ה הוא מקור כל הברכות בחייו הפרטי "שהקב
   ).ומתפעל ומתרגש מכך בלבו, )'ברוך'הפשוט של תיבת 

 הַמְחַׁשְבּתֹו ְיכֹולָ  ןְוֵאי, לֵׂשכֶ  לַּבעַ  אֶׁשהּו ימִ  ,ְלִפיָכךְ 
 קְלַהֲעִמי :ֲעָצתֹו תֹזא ,הִהּנֵ  – ִׂשְכלֹו תְלַהְלִּביׁש אֶ 

 םָמקֹו דעַ  הֶׁשַּבְּתִפּלָ  תְלֵפירּוׁש ַהִּמּלֹו ַּדְעּתֹו ְוִׂשְכלֹו
 ,ס"ַּבַּפְרּדֵ  הַהּתֹורָ  קִׂשְכלֹו ְּבֵעסֶ  ןּוְבִעּיּו ,תֶׁשָּידֹו ַמַּגעַ 

' ל(פירוש וטעמי התורה [ "הַהּתֹורָ  תְּפִניִמי" אִנְקרָ  הְוזֶ 

  .])בסמוך המאמר להלן
ליפול  ותשיכול' חצר'זה של בחינת ה ומצד חסרון

לכן  –" זו דרך ישרה"אף שכאמור  –בשכלו מחשבות חוץ 
' בעל שכל'שהוא בכלל , מי שביכולתו להעמיק שכלו

כ מי שאינו בעל שכל כל כך ולכן אין ביכולתו אפילו "משא(
רק שקשה לו להתרכז ואשר כח שכלו , )לקיים בעצמו ענין זה

י התבוננות שכלית "חשבתו עאכן יתלבש ויתבטא דרך מ
עד ("ישתדל ככל יכולתו : הנה זאת עצתו –בתיבות התפלה 

להעמיק את שכלו בפירוש המלות ") מקום שידו מגעת
איני מבקש 'ש, דהיינו. להתבונן בתוכנן הפנימי, שבתפלה

יעבוד על עצמו ', בעל שכל'ולכן אם הוא ', אלא לפי כוחן
ו בפירוש מלות התפלה ביגיעה יתירה כדי לתקוע דעתו ושכל

כי אין דבר שעומד ', יגעתי ולא מצאתי אל תאמין'כידוע ש(
ועמל כדי שיוכל להתפלל ' יגיעה' רק שנדרשים, ןבפני הרצו

ולא רק מחשבה בעלמא בפירוש , מתוך התבוננות שכלית
  ).המלות

שאף שלימוד התורה , וכן הוא בנוגע לעסק התורה
ה שלומד הוא דרך באופן כזה שיחשוב באופן שטחי על מ

ישרה שהרי מבין את כוונת הדברים לכל הפחות לפי פשוטו 
בדרך זו היות שכח  דרק שבלימו. וישיג את ההלכה למעשה

לכן , שכלו אינו עסוק בכך כי אינו מעיין בלימודו ומפלפל בו

. מחשבות חוץ יכולות ליפול במחשבתו להפריעו ולבלבלו
תו להשתמש בכח ולכן ביכול' בעל שכל'מי שהוא , ולכן

כמבואר לעיל לגבי (רק שקשה לו להתרכז , שכלו בלימודו
ישתדל ככל יכולתו עד מקום שידו מגעת ללמוד , )תפלה

ובמילא אין , בלימודו' מונח'בעיון שכלו כך שכל כולו 
   .מחשבתו פנויה לחשוב בדברים זרים בעת לימודו

שהוא ', התורהפנימיות פנימיות פנימיות פנימיות 'ולימוד באופן כזה נקרא 
כי כאשר ישתמש , )המאמר להלן' ל(" וטעמי התורה פירוש"

בכח שכלו בעת לימודו כך שמעיין ומעמיק דעתו במה 
הנה בלימוד זה הוא מבין לא רק מה שנוגע למעשה , שלומד

וההגיון , היינו לפירושה וטעמה, אלא יורד לעומק ההלכה
בניגוד ללימוד , של התורה 'תופנימי'שזוהי ה, והסברא שבזה

התורה היינו ' חיצונית'ל שבזה האדם מגיע רק ל"השטחי הנ
שזהו , ולא להשכל והטעם שבזה, מה שנוגע למעשה בלבד

      .פנימיות המעשה

 אהּו םְוגַ  ;יְּפִנימִ  אֶׁשהּו – "תַּביִ " אזֹו ִנְקרָ  הּוְבִחינָ 
 ,ַרְגלֹו דֵמֹראׁשֹו ְועַ  ,ַעְצִמּיּותֹו לֶׁשּכָ  – 'הרֶ ְמקּו'

  34.35ּבֹו ףְמלּוָּבׁש ּוְמעּוּטָ 
 בקביעות כשם שהבית הוא פנימי בכך שדרים בתוכו

כל פנימיות , כך בבחינה זו. וכל מהות האדם נמצאת בביתו
, בתפלתו ובעסק התורה 'עסוקות'ועצמיות האדם נמצאות ו

בעבודת התפלה ' נמצא'ל שבאמת אינו "בניגוד להאדם הנ
היינו במחשבתו בלבד , שרק חיצוניותו עסוקה בכך, שלו

את מהות  'תופס'הוא לבוש חיצוני של הנפש שאינו ש(
והיות שאדם זה . מבלי העמקת כח שכלו הפנימי, )האדם

היינו , המשים את כל עיונו ושכלו במה שאומר ולומד
', בית מקורה'לכן הוא בבחינת , שפנימיותו עסוקה בכך

, שכל עצמיותו"כך אדם זה , שהמטר אינו יכול לרדת לתוכו
בעבודת התפלה  –" מלובש ומעוטף בו ,מראשו ועד רגלו
אינן יכולות ליפול ' מחשבות חוץ'כך ש, ועסק התורה שלו

 'מונחת'כי כאמור כל עצמיותו , כי שכלו אינו פנוי, במוחו
  .'בעבודתו את ה

הוא משום ' פנימי'ועוד טעם שבחינה זו נקראת 
ואינו נשאר , לפנימיות הענין' נכנס'שבעבודה זו האדם 

                                                

 
 –כשם שמי שנמצא בבית הרי כל כולו מלובש ומעוטף בהבית ) 34

  ".מראשו ועד רגלו"

, "'כּו ַבַּמִים ַהְמָקֶרה" ַּגֵּבי', א, ה"ר ַעּמּוד', ג ֵחֶלק ַּבּזַֹהר ְוַעֵּיין() 35
  ).ָׁשם ז"ּוְבָהַרמַ 
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 פרשה                       ~ וארשתיך לי לעולם~                 חסידישע      

, כי אינו חושב על חיצוניות הדברים בלבד, כביכול, מבחוץ
אלא מעמיק , היינו פירוש מלות התפלה לפי פשוטן בלבד

וכן בלימוד . של הדבריםפנימי פנימי פנימי פנימי שכלו ומתבונן בהתוכן ה
 האדם אינו נשאר בחיצוניות פשטי התורה בלבד, התורה

אלא נכנס , )לימוד הדברים כפי שזה נוגע למעשה לחוד(
שכלו בהבנת בהיינו שמעיין , מיות התורהבעומק יותר לפני

, )שיורד לעומקה של הלכה ולטעמה( פירוש וטעמי התורה
   .שהם הפנימיות של הפשט

 – אְּדאֹוַרְייתָ " :)א, ר 'בלק ח( ֶׁשָּכתּוב ַּבֹּזַהר ּוְוֶזה
 בָיִתי ןְּדַתּמָ  ,הּוא ִעיָּלָאה ְדקּוְדָׁשא ְּבִריךְ  36אֵהיָכלָ 
 ֵּפירּוׁש אֶׁשִהי ,הַהּתֹורָ  תְּפִניִמּיּו –ְוַהְיינּו  ,"אַמְלּכָ 

 'ִעיָּלָאהה ָחְכמָ ' ןֶׁשְּמלּוָּבׁש ָּבהֶ  ,הַהּתֹורָ  יַטֲעמֵ וְ 
  .]דאצילות[

: מובא בזהר' פנימיות התורה'על בחינה זו של 
דתמן יתיב , דאורייתא היכלא עילאה דקודשא בריך הוא'

 ה"העליון של הקב' בית'וה' היכל'היינו התורה היא ה', מלכא
 פנימיותפנימיותפנימיותפנימיותדוקא ב, כלומר). ה"הקב(ששם יושב המלך , עצמו

הסברא וההגיון של (היינו פירוש וטעמי התורה , התורה
  .שם שורה ושוכן עצמיותו יתברך, )ההלכה

  : וביאור טעם הדברים

התורה יוצאת (' דאורייתא מחכמה נפקת'איתא בזהר 
לה הוא בחכמתו למעדשורש ומקור התורה , היינו, )מחכמה

השכליות וההגיון  הסברותוהכוונה ל .חכמה דאצילות', ית
 .בחינת חכמתו יתברך ממשהן , שמאחורי ההלכות המעשיות

כי הוא התגלות " אלקות ממש"שאצילות הוא , ומבואר לעיל
ולכן חכמה דאצילות היא חכמתו , של כחותיו יתברך עצמו

שמיוחדת ', יעאאנת הוא חכים ולא בחכמה יד, 'יתברך ממש
  . ה עצמו"ממש עם אין סוף ב

וזהו טעם נוסף לכך שפירוש וטעמי התורה נקראים 
דר בו  עצמועצמועצמועצמוכי כשם שבבית האדם , התורה' פנימיות'

בקביעות עד שיכול להיות בגילוי ובלא לבושים כל כך מכמו 
' בית'וה' היכל'שהם ה, כך הוא בטעמי התורה, שהוא בחוץ

דתמן יתיב , 'ממש' כמתו יתה עצמו להיותם ח"של הקב
  .ה עצמו"שם דר ושוכן המלך הקב', מלכא

  : ומכאן יוצא דבר נפלא ביותר

                                                

 
וכמו כן , בו האדם דר בפנימיותו' בית'רמז לבחינת ה –' היכלא עילאה') 36

  .דר ושוכן עצמועצמועצמועצמוה "שם הקב –' תמן יתיב מלכא'בפנימיות התורה 

כאשר האדם לומד תורה בעיון שכלו ובהעמקה גדולה 
אז , הנה, והסברות השכליות שבזהעד שיורד לטעמי ההלכה 

כאדם , בזה" מלובש ומעוטף"הרי פנימיות ועצמיות האדם 
הרי , וביחד עם זה. הדר בבית שכל עצמיותו נמצאת שם

, ה"שם שורה עצמיותו של הקב' פנימיות התורה'מבואר שב
חכמתו יתברך ממש דאצילות  –' חכמה עילאה'כי הוא 

הרי בזה , ואם כן. צמוה ע"שמיוחדת ממש עם אור אין סוף ב
מתחבר ומתאחד " מראשו ועד רגלו"פנימיות ועצמיות האדם 

יחוד נפלא "והרי זהו , ה"עם פנימיותו ועצמיותו של הקב
להיות לאחדים ומיוחדים ממש מכל צד . . שאין יחוד כמוהו 

     .)ה"תניא פ(" 37ופינה

 תֵּפירּוׁש ַהִּמּלֹו םְוגַ  ,הַהּתֹורָ  יְפָׁשטֵ ּבִ  ןְּכֶׁשֵּמִבי קרַ 
 'תֵהיָכלֹו'וְ  'םָּבִּתי' אִנְקרָ  – ְפׁשּוטֹו יְלפִ  הֶׁשַּבְּתִפּלָ 

  .'הֲעִׂשָּיי'ּדַ 
ישנן דרגות רבות בהעמקת השכל במלות התפלה 

וכאשר האדם אכן משתמש בכח שכלו והבנתו . ובעסק התורה
, )עליהם במחשבתו מבלי כל העמקה כלל' חושב'ואינו רק (

וגם פירוש המלות , ין בשכלו רק בפשטי התורהאך הוא מב
ולא לפי הסוד והתוכן (הוא מבינן לפי פשוטן בלבד , שבתפלה

כי הוא אכן ', בית'הרי גם זה נחשב לבחינת  –) הפנימי שבהן
רק שמפני אשר נשאר בבחינת , מעסיק את כח שכלו בעבודתו

נקרא בתים והיכלות "לכן , הפשט ואינו יורד לעומק הדברים
כי (' בית'היינו המדריגה הנמוכה יותר של בחינת , "שייהשייהשייהשייהעעעעד

פשט כנגד , ע"העולמות אבי' ס התורה הוא כנגד ד"פרד
ומי שמשכיל בכח שכלו בפשטי ', יצירה וכו –רמז , עשייה

של עולם העשייה ' היכל'ו' בית'הוא בבחינת , הדברים בלבד
   ). לחוד

חוזר להמובא לעיל שבנשמות ישראל , על פי זה[
כלה כמות 'ו' כלה נאה וחסודה' –' כלה'בחינות ' ש בי

  :]ומבאר את ענינן בפרטיות', שהיא

 ,ְּדַהְיינּו ,"הַוֲחסּודָ  הָנאָ  הַּכּלָ " תְּבִחינַ  אהּו הזֶ  לְוכָ 
38"ֶחְפצֹו' ְּבתֹוַרת ה" וָיָמי לֶׁשּכָ  ימִ 

ים א(  ִּל ִה  אְולֹ  ,)ב, ְּת

                                                

 
י עסק התורה שנשמת האדם מלובשת "כי ע: "ב, ת מטות פד"ראה לקו) 37

נמצא הרי  . .ה נמשך ומתלבש בהתורה "ס ב"ז אור א"כ עי"וכמ. בהתורה
שנים 'מ "עד ,ה כביכול עם האדם העוסק בתורה מלובשים בלבוש אחד"הקב

  ".ממש 'שמתכסים בטלית אחד

  .אותיות התורה והתפלה –ל "הנ'' חצרות ה') 38



  
18 

 

 

 

 

 פרשה                          ~ חג השבועות~                        חסידישע  

 אִהי תָהֱאֹלִקי ְוַנְפׁשֹו, לּוְׂשֹמא ןָיִמי הִמֶּמּנָ  רסָ 
  .39ּבֹו תָהִעיָּקִרי

: א –' כלות הנפש'יש שתי בחינות , כמבואר לעיל
'; כלתה נפשי לחצרות ה'שהיא בחינת ', כלה נאה וחסודה'

אפילו חיגרת או סומא שהיא בחינת ', כלה כמות שהיא': וב
כל מה שנתבאר עד כאן , והנה. 'ל חי- לבי ובשרי ירננו אל א'

היינו שהכוונה למי שהוא ' כלה נאה וחסודה'הוא בחינת 
יינו שאין ה, שנפשו האלקית היא העיקרית בו, במדריגת צדיק

אלא כל נטיותיו , פ רצון הנפש הבהמית"חייו מונהגים ע
הנפש , ולכן. ורצונותיו הם בהתאם לרצון הנפש האלקית

כי אין דבר שמעלים ומכסה , האלקית היא בהתגלות אצלו
היינו שגם , עליה לפי שנפשו האלקית כבר נתהפכה לקדושה

תר על והיות שאין שום העלם והס. רצונו הטבעי הוא לאלקות
כלות 'ב' לכך תשוקתה הטבעית לדבקה בה, נפשו האלקית

ומצד זה אין לו רצונות , אצלו תהיא בהתגלות ומורגש' הנפש
עצמו ' אישיים כלל אלא כל רצונו וחפצו הוא לדבקה בו ית

ולכן כדי למלא רצון זה ותשוקה זו הוא עוסק , בכלות הנפש
מתגלית שבהן '' חצרות ה'באותיות התורה והתפלה שהן 

ישנן שתי  ובענין זה .ל"כנ, ה עצמו"הארת אין סוף ב
  .ל"כנ' בית'ובחינת ' חצר'בחינת  –מדריגות 

כלתי נפשי לחצרות 'זו נאמר ' כלות הנפש'וזהו שעל 
' נפשי'באה מצד ' שהתשוקה של אדם זה לדבקה בו ית'', ה
והיא מורגשת גלויה " היא העיקרית בו"כי , נפשו האלקית –
שהוא מקורו ' כתוצאה מכך כל רצונו הוא לדבקה בו יתו, בו

וכדי לרוות צמאון זה אדם זה עוסק ; וחיותו האמיתיים
שבהם מתגלה '' חצרות ה'באותיות התורה והתפלה שהן 

  .ה עצמו"אלקות מאור אין סוף ב

  
  

  

  

  

  

  

  

                                                

 
שלו ' כלות הנפש'היינו שה'', לחצרות הנפשי נפשי נפשי נפשי כלתה 'ולכן עליו נאמר ) 39

  .נפשו האלקית –' נפשי'היא מבחינת 

  הפרק 

עצמותו ' ל חי- א'התבוננות ב', כלה כמות שהיא'בחינת 

  ממש' ית

הדרגה האחרת של את הולך ומבאר , מעתה[
 –' כלה כמות שהיא'שהיא בבחינת ', כלות הנפש'
לבי ובשרי 'שאודותה נאמר ', אפילו חיגרת או סומא'

  :]'ל חי-ירננו אל א

 תְּבִחינַ  אֶׁשהּו – 40ַהֶּדֶרךְ  תאֶ  רֶׁשֶהֱעִבי ימִ  ,ַאךְ  .ג
ּלִ ( ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב ,"אאֹו סּומָ  תִחיֶּגרֶ " ִה : )ה, קטו יםְּת
 אִהי תַהַּבֲהִמי ְוַנְפׁשֹו ,"ְוֹלא ִיְראּוֵעיַנִים ָלֶהם "

 יְלַחֵּי 'ַהֶּנֶפׁש תְּכלֹו'לֹו  ןֵאי ,ןּכֵ ל ְועַ  .ּבֹו תֶׁשּמֹוֶׁשלֶ 
 ְוֶנֶפׁש ףַהּגּו רְּבַמֲאסַ  אֶׁשִהי רֵמַאחַ  ,תַנְפׁשֹו ָהֱאֹלִקי

ַאף  תִלְהיֹו :ֲעָצתֹו תזֹא הִהּנֵ  – 41תַהַּבֲהִמי תַהִחּיּוִני
  ".הַּכּלָ " תַעל ִּפי ֵכן ִּבְבִחינַ 

' תורת הבכל ימיו ' מי שהעביר את הדרך ואצלו לא הי
, הנה, חפצו ועד שסר ממצות התורה בסור מרע ועשה טוב

עינים להם 'וכמפורש בכתוב ', חיגרת או סומא'הוא בבחינת 
שיש מצב כזה שאף שבגשמיות יש להאדם  –' ולא יראו

  .מכל מקום חסר אצלו ענין הראיה ברוחניות, עינים

ומצב זה נעשה באדם על ידי זה שנפשו הבהמית מושלת 
כי מילא בפועל את תאות נפשו הבהמית והלך בשרירות , בו

שעל ידי כך נפשו , )'עד שיתכן שגם עבר על רצון ה( לבו
בגשמיות שככל שהאדם  כמו(הבהמית מתחזקת ומתגברת 

כך ברוחניות , אבר זה נעשה חזק יותר, משתמש באבר מסוים
ועל ). הרי היא מתחזקת, י ריבוי השימוש בנפש הבהמית"ע

הנפש האלקית שבו , הנה, ידי זה שנפשו הבהמית מושלת בו
מתעלמת ומסתתרת יותר ויותר במאסר הגוף והנפש 

הם ', ים להשתמורת זאת שהם יהיו נכנעים ובטל, הבהמית
. 42בהתגברות ומונעים את הנפש האלקית מלהאיר ומלהתגלות

                                                

 
, "סר ממנה ימין ושמאל"והוא אכן , "חפצו' כל ימיו בתורת ה" איןאיןאיןאיןש) 40

  .היינו שאינו במדריגת צדיק, "נפשו האלקית העיקרית בו"אין אין אין אין ו

נפש זו היא חיות כי : 'נפש החיונית'הטעם שהנפש הבהמית מכונה גם ) 41
ככתוב ( ונפש זו נמצאת בדם האדם. 'בשרבשרבשרבשרנפש ה'ולכן נקראת בכתוב  ,הגוף

נמשכים חיים מנפש , י סיבוב הדם בכל אברי הגוף"וע) 'נפש הבשר בדם היא'
 –' נפש החיונית'נקראת נפש זו בספרי הקדמונים בשם  ,ולכך .זו לכל הגוף
  .להיותה מחיה את הגוף, מלשון חיות

העינים או שמזפפין או ] את[כמו למשל שמקשרין לאדם "ומצב זה הוא ) 42
אל אשר יהיה רוח , ומנהיגין אותו כמו שוטה, ]ואת עיני[שמשחירין 

רק מחמת , איש חכם ונבון] הוא[אף שהאיש בעצמו ; שם ילך –המנהיגים 
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 פרשה                       ~ וארשתיך לי לעולם~                 חסידישע      

כי נפשו , "אין לו כלות הנפש לחיי נפשו האלקית", ובמילא
את היכולת  לההאלקית נתונה בגלות בנפשו הבהמית ואין 

  .כטבעה' אל ה 'כלות הנפש'לבטא את עצמה ולהיות ב

" העביר את הדרך"למרות מצב גרוע זה של אדם כזה ש
וכפי , "'כלה'להיות אף על פי כן בבחינת : זאת עצתו" –

  .שממשיך ומבאר כיצד פועלים ענין זה

ִלְהיֹותֹו  יּכִ  ,"אֶׁשִהי תְּכמֹו הַּכּלָ " :ָאְמרּו הזֶ ל ְועַ 
 הזֶ  ןֵאי ,תַהַּבֲהִמי ַנְפׁשֹו דִמּצַ  "אאֹו סּומָ  תִחיֶּגרֶ "

 ,תָהֱאֹלִקי ַנְפׁשֹו דִמּצַ  'הַּכּלָ ' תְּבִחינַ  תמֹוֵנַע ִמִּלְהיֹו
  ".ִלִּבי ּוְבָׂשִרי ְיַרְּננּו ֶאל ֵאל ָחי" תְּבִחינַ  יְידֵ ל עַ 

שתהיה , היא' כלה כמות שהיא'משמעות הפנימית של ה
למרות , )'כמות שהיא'(בכל מצב שתהיה ' כלה'בבחינת 

חיגרת או 'העלם והסתר הנפש הבהמית שעושים את האדם ל
' כלה'אותו מלהיות בבחינת  אין זה מונע, בכל זאת .'סומא

לבי 'י ענין "ע ,בכלות הנפש אליו יתברך מצד נפשו האלקית
כפי שממשיך לבאר התוכן הפנימי ', ל חי- ובשרי ירננו אל א

   .בזה

 םיַּגְׁשִמּיִ  'םֵּכִלי' םֶׁשהֵ  יְלפִ  רְוַהָּבׂשָ  בַהּלֵ  ,הִהּנֵ  יּכִ 
 רִלְמקֹו םְוֶחְפצָ  םְּתׁשּוָקתָ  תִלְהיֹו םְיכֹוִלי םֵאינָ 

ם ּותָ הּוא ַהַּמְׁשִּפיַע ַחּי סֹוף ָּברּוךְ  ֵאין רְלאֹו –ם ַחּיּותָ 
 דּו ִלְמאֹּבְורַ  ,םְמצּוִמים ְוַהָּמָסִכיָגְברּו ַהּצִ  יּכִ  –

 םֵאינָ  ,ןּכֵ ל עַ  ,43םֶהְעלֵ  רַאחַ  םּוְבֶהְעלֵ  רְּבֶהְסּתֵ 
 יְוַחֵּי רקֹוְמ  אֶׁשהּו ,''ה תַחְצרֹו'לְ  תְוָכלֹו םִנְכָסִפי
  ."ֶאל ֵאל ָחי ְיַרְּננּו" רַּכֲאׁשֶ  םִא י ּכִ  ,)ל"כנ( ַהֶּנֶפׁש

טבע כל דבר להיות נמשך לשרשו , כמבואר לעיל
טבע זה , אך. האמיתיתכי שם הוא חיותו ומציאותו , ומקורו

יכול להיות בהעלם אצל דברים מסוימים היות שאינם יכולים 
. לכך' כלים'כי אינם , להרגיש את מקורם האלקי העליון

                                                                              

 
חלק אלקה 'אף שהיא , וכן הנשמה. נעשה שוטה, שעיניו נקשרו ואינו רואה

גוף חומר עב  –באדם ] ה"הקב[אבל כשהביאה , ממקום קדושה' ממעל
שכל מה שהגוף עושה אינה יכול למחות  ,נעשה שוטה –המעלים ומסתיר 

בשם  –קצא ' אור התורה ויקרא כרך א ע" (בידו מחמת העוורון שלה
  )ר הזקן"אדמו

, האור איכותאיכותאיכותאיכותרומז לצמצום על " הצמצומים גברוגברוגברוגברו"ש, יש לומר) 43
. שהצמצום פועל שיתעלם האור לגמרי עד יומשך אור באיכות אחרת לגמרי

 ריבוי, כמותכמותכמותכמותרומז לצמצומים רבים ב, "העלםהעלם אחר . .  למאד  רבורבורבורבו"ו
, עד שגם אור זה שהוא במהות אחרת לגמרי מהאור הראשון, צמצומים

  .יתצמצם ויתמעט יותר ויותר

והעלם זה בא מצד ריבוי הצמצומים והמסכים בהעלם אחר 
אור אין סוף  –העלם על האור האלקי השופע בהם ממקורם 

  . ה"ב

כי , בכלות הנפש שהנפש האלקית נמשכת לשרשה וזה
' חלק אלקה ממעל ממש'שהיא ', אלקית' –כשמה כן היא 

לכך היא , ומכיון שאין עליה צמצומים והעלמות, )ב"תניא פ(
 גשמייםגשמייםגשמייםגשמייםהלב והבשר ה, אך. מרגישה את מקורה ונמשכת אליו

ה "על אף שגם הם מקבלים חיותם מאור אין סוף ב, של האדם
מאחר , מכל מקום –והוא מקורם ושרשם , "המשפיע חיותם"
הרגשה במקורם הכרה להם  ןאי, "גשמייםגשמייםגשמייםגשמייםהם כלים "ש

ולכך , "גברו הצמצומים והמסכים ורבו למאד"האלקי כי בהם 
כי , לעלות ולחזור למקורםמעצם טבעם אינם משתוקקים 

  .מקורם לא נרגש בהם

שגם הם ישתוקקו למקורם היא והדרך היחידה לפעול 
  . אר בסמוךכפי שיב', ל חי- ירננו אל א'כאשר 

ל - ירננו אל א'תוכן ענין זה של  את הולך ומבארו[
   :]'חי

 – 'הּבַ  תָהֲאִמיִּתי 44הָּבֱאמּונָ  ןִיְתּבֹונֵ  רַּכֲאׁשֶ  אְוהּו
 ',ןָעְלִמיל ּכָ ב סֹובֵ ' תִמְּבִחינַ  הַמְעלָ  הְלַמְעלָ  אֶׁשהּו

  .לְּכלָ  'ןָעְלִמי' תּוְבִחינַ  רֶגדֶ ֶׁשֵאינֹו ּבְ 
ובשרו הגשמיים יהיו נכספים אליו כדי לפעול שגם לבו 

משך למטה ישבכחה לה ,יש צורך להתבוננות מיוחדת, יתברך
ולפעול בו אשר גם הוא יתעורר  מטה ולחדור גם ללבו הגשמי

ה "שצריך להתבונן בהקב. בתשוקה גדולה לחזור לשרשו
, שהוא למעלה מעלה גם מהאור האלקי הבלתי מוגבל, עצמו

כ כל האורות "משא(עולמות כלל אינו בגדר ' כי עצמותו ית
כל ענינם , גם האור הבלי גבול, והגילויים הנמשכים מאתו
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כי האמונה היא בדבר שלמעלה מן ההבנה (בדבר הנתון להתבוננות שכלית 
שלמעלה מעלה ' כי גם אחרי כל ההתבוננות בענין עצמותו ית –) וההשגה

להיותו למעלה לגמרי מתפיסת האדם , הנה', סובב כל עלמין'אפילו מבחינת 
ואף שמעמיק דעתו , ת בוולעולם לא יבוא להכרה והבנה אמיתי, וממציאותו

אין לכל ' איך שלגבי עצמותו ית –' כולא קמיה כלא חשיב'מאד בענין 
זהו דבר , הנה, וכאילו אינם קיימים לפניו וכלל פיסת מקום כללהעולמות ת

עולם ומלואו הנראה כי הרי הוא רואה , שמכחיש את מה שעיניו רואות
' אין עוד מלבדו'ואף שמבין בשכלו את האמת ש, עצמאית' יש'כמציאות 

ענין זה לעולם , מכל מקום', ואין לעולמות ערך ותפיסת מקום לגבי מהותו ית
ולכן קורא . שכלו כי הוא נגד החוש שלוכלי אצלו ולא יתיישב ב' יונח'לא 
כמו כן , כי כשם שהאמונה היא בדבר שלמעלה מתפיסת שכלו', אמונה'לזה 

לעולם ישאר בגדר , אף שמשתמש בשכלו כדי להתרכז בזה, התבוננות זו
  .להיותו בעצם למעלה מתפיסתו השכלית' אמונה'
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 פרשה                          ~ חג השבועות~                        חסידישע  

ה בכבודו "רק התבוננות זו בהקב .)הוא לצורך העולמות
שבגלל , חלק הגשמי של האדםהובעצמו יכולה לפעול על 

לכן יכול להתפשט למטה מטה , כל כךנעלית ' שעצמיותו ית
   ).פי שממשיך בסמוךכ(ולחדור גם ללבו הגשמי 

   :הסברת הדברים

, 'ממלא כל עלמין'ה' ההתבוננות באורו ית הלא מספיק
שהוא האור המוגבל והמצומצם שמתלבש בכל עולם ונברא 

וגם ; אותם בחיות פנימית' ממלא'לפי ערכו ותכונתו הפרטי ו
שהוא , 'סובב כל עלמין'אינו מספיק להתבונן באורו יתברך ה

ול שלמעלה מלהיות מתגלה ונרגש האור האלקי הבלי גב
אף שגם אור זה נמצא בתוך כל העולמות ואדרבה (בעולמות 

שהוא כאילו מקיף ' סובב'ולכן נקרא , )חיותםממנו הוא עיקר 
. היינו שהוא למעלה מתפיסתם והשגתם, עליהם מלמעלה

שהרי כל ', עלמין'גם אור נעלה זה הוא בגדר , סוף סוף, אבל
ואף שהוא , ולמות להוותם ולקיימםהמשכתו היא לצורך הע

כל ענינו הוא , מכל מקום, למעלה מלהיות מתגלה ונרגש בהם
שהוא לצורך ', עלמיןעלמיןעלמיןעלמיןסובב כל 'ולכן נקרא , לצורך העולמות

  .העולמות

ההתבוננות בשני אורות אלו לא תגרום לבחינת , והנה
כי הן אור הממלא והן אור הסובב , בלבו הגשמי' כלות הנפש'

רוחניים אלקיים ואינם שייכים להגשם והחומר של הם אורות 
ובמילא אין , שאין לגשמיות שם ערך עם רוחניות, האדם

  . ביכולתם לפעול על לבו הגשמי ולחדור בו

 וכדי לפעול שגם לבו ובשרו הגשמיים יתעורר, אלא
על האדם להתבונן ולהעמיק דעתו ', בתשוקה לדבקה בו ית

סובב 'לה מעלה מבחינת שהוא למע', באמונה האמיתית בה"
היינו התבוננות , "עלמין כלל'ובחינת גדר גדר גדר גדר שאינו ב, כל עלמין

גם אור הסובב הוא , כלומר. במהותו ועצמותו יתברך ממש
ה בכבודו "ואינו הקב, עצמו' והתפשטות ממנו ית' אור'

  . 'הארה'עצמו שלמעלה מכל גילוי ו 'מאור'שהוא ה, ובעצמו

' ן להתבונן בעצמותו יתאיך יתכ, ולכאורה צריך ביאור
פשיטא שאי אפשר , ואם כן, שהוא אינו אפילו בגדר עלמין

' אשר מוחו המוגבל והגשמי של האדם יוכל להשיג אותו ית
ה עצמו "ההתבוננות בהקבש, אלא הענין הוא? !ולהתבונן בו

, )כמבואר בסיום המאמר(' כולא קמיה כלא חשיב'היא בענין ד
עצמו אלא בהביטול והעדר תפיסת ' לא במהותו יתהיינו 

ה "שלגבי הקב, זאת אומרת .לגביומקום של כל הבריאה 
בניגוד לאור הממלא ( כללכללכללכללעצמו אין העולמות תופסים מקום 

שאור הממלא מתצמצם לפי ערך העולמות ופשוט , והסובב
ואפילו לגבי סובב שאינו , שהם תופסים מקום לגבי אור זה

הרי כל , כם אלא נשאר מובדל ומרומם מהםמתצמצם לפי ער

ולכן צריך , ל"כנ, תכלית המשכתו היא בשביל העולמות
כי ). לומר שלגבי אור זה יש תפיסת מקום מסוימת לעולמות

ואין , מגדר העולמותלגמרי לגמרי לגמרי לגמרי מרומם ומתנשא ' מאחר שהוא ית
' הרי הם חשובים לפניו ית, להם שום תפיסת מקום אצלו כלל

ה "א ד"א מג"תו(" כאילו אין שם עולמות כלל"היינו ', כלא'

  .)ויושט המלך לאסתר

, על ידי התבוננות זאת, כמבואר להלן בסמוך, והנה
, ממש שלמעלה מכל גדר העולמות' מאחר שהוא בעצמותו ית

היינו שאינו מוגבל , הבלי גבול' והוא למעלה אפילו מאורו ית
שהרי (בול שהוא אינו גבול וגם אינו בלי ג, משום גדר וציור

שנמצא בבלתי בעל גבול ולא , זהו ציור מסוים' בלי גבול'גם 
ולכן ביכולתו  –אלא הוא מופשט מכל ציור וגדר , )בגבול

כי ', כלות הנפש'לרדת ולהתפשט גם ללבו הגשמי ולפעול בו 
ולכך יכול גם לחדור , אין שום הגבלות כלל' לעצמותו ית

שוקה לחזור לגשמיות העולם שגם הלב הגשמי יתפעל בת
  .לשרשה

סובב כל 'ו' ממלא כל עלמין'ממשיך לבאר איך [
כי הם אורות , ממש' אינם עצמותו ית' עלמין

הנמשכים מאתו וכל מטרת המשכתם הוא בשביל 
העולמות והנבראים ומכך מוכח שיש להם איזה 

דבר שלא יתכן לומר על , שייכות וערך עם הבריאה
  :]ממש' עצמותו ית

 –אֹותֹו  םָאנּו ַמִּׂשיִגי ןֶׁשֵאי ,לנּו ַהּדַ ִׂשְכלֵ  יְלפִ  קרַ 
סֹוֵבב ָּכל 'וְ  'ָעְלִמיןְמַמֵּלא ָּכל ' אֶׁשהּו וָעָלי םאֹוְמִרי
 דְוָגבֹוַּה ְמאֹ  ,אָרם ְוִנּׂשָ  אהּו תֶּבֱאמֶ  לֲאבָ . 45'ָעְלִמין

ַׁשָּייְך  אֶׁשהּו – 'סֹוֵבב ָּכל ָעְלִמין' תֲאִפיּלּו ִמְּבִחינַ 
 – תַהַחּיּו תְוַהְמָׁשכַ  םַלִּנְבָרִאי הַהְׁשָּפעָ  ןְּבִעְנָי

 תֵאיָנּה ִמְתַלֶּבׁשֶ  הַהַהְׁשָּפעָ  תֶׁשְּבִחינַ  :ראמֹלֵ 
 םֵמהֶ  הְלַמְעלָ  אֶׁשהּו קרַ  – 'ןָעְלִמי'ְּבתֹוְך  תְוִנְתֶּפסֶ 

  .ןֲעֵליהֶ  'בסֹובֵ 'וְ 
לפי השכל שלנו הרי בחינות ממלא כל עלמין וסובב כל 

שהן אורות אלקיים עליונים , עלמין הן דרגות גבוהות מאד
זהו רק , אמנם. ביותר שמשפיעים חיות וקיום לכל הבריאה

שביחס אלינו אלו הם אורו וגילויים , לפי שכלנו הדל והמוגבל
הם  ה עצמו הרי שני אורות אלו"ביחס להקב, אולם. עליונים

ואינם תופסים מקום כלל לגבי , רק התפשטות חיצונית מאתו
ואפילו . הבריאהגדר גדר גדר גדר המובדל ומרומם מכל ' עצמותו ית
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 פרשה                       ~ וארשתיך לי לעולם~                 חסידישע      

הרי משמו עצמו מוכח , הבלי גבול' סובב כל עלמין'בחינת 
שהוא אור אשר , שיש לו שייכות עם העולמות והברואים

 כי כל ענינו הוא. שמתייחס עם העולמות', עלמיןעלמיןעלמיןעלמיןסובב כל '
היינו שהוא בחינת השפעה והמשכה , בשביל העולמות

אינה מתלבשת ונתפסת "רק שלהיותו בלתי מוגבל . לנבראים
היינו , "עליהן' סובב'רק שהוא למעלה מהם ו', עלמין'בתוך 

  .שאינו מתגלה ומורגש בהם

ה בכבודו ובעצמו הוא למעלה מכל ענין "אבל הקב
כולא קמיה 'דו שמצי, והיחס לאיזו מציאות אחרת' השפעה'ה

   .אין לכל העולמות תפיסת מקום וחשיבות כלל', כלא חשיב

 תִּבְבִחינַ  םִא י ֵאינֹו ַׁשָּייְך ּכִ  הַהְׁשָּפעָ  ןִעְנָי ,הְוִהּנֵ 
ְלזּוָלתֹו  הַהְׂשָּכלָ  ְלַהְׁשִּפיעַ ּוְכֶׁשָּצִריְך  ,ל"ַהּנַ  'תאֹוִתּיֹו'

 מּותֹוַעצְ  דִמּצַ  לֲאבָ . ]משתמש באותיות דוקאשאז [ 'כּו
ַׁשָּייְך  אלֹ ,הַהְׁשָּפעָ  תִלְבִחינַ  אֶׁשּבָ  םקֹודֶ  ,ּוַמהּותֹו

 אְולֹ  ,'אְמַמּלֵ ' תְּבִחינַ  אלֹ  ,לְּכלָ  'ןָעְלִמי' תְּבִחינַ 
  .'בסֹובֵ ' תְּבִחינַ 

עצם זה שאומרים אשר אורות אלו הסובב והממלא הם 
מוכיח אשר הם שייכים ' כה ממנו יתשמוה' השפעה'בגדר 

כל השפעה , שכן). העולמות(ומתייחסים עם מציאות הזולת 
וכלים המגבילים ונותנים ציור אל ' אותיות'י "אינה אלא ע

שהם מצמצמים על השפע כדי שיהיה בערך להתגלות , האור
שכשצריך , כמו על דרך משל בנפש האדם, אל הזולת

וזאת . תמש באותיותלהשפיע שכל לזולתו מוכרח להש
י צמצום "אומרת שגם ההשפעה של אור הסובב נמשכת ע

אבל . כדי שיהיה בערך לעולמות לקבלו' אותיות'והעלם ה
אפילו השפעה (קודם שבא לבחינת השפעה קודם שבא לבחינת השפעה קודם שבא לבחינת השפעה קודם שבא לבחינת השפעה ' מצד עצמותו ית

, שבחינת ההשפעה אינה מתלבשת ונתפסת בתוך עלמין"כזו 
בחינת  לא שייך, )"עליהן' סובב'ק שהוא למעלה מהם ור

י "והמשכות מאתו שבאים ע' אורות'שהם , אורות אלו כלל
אלא ', עלמין'וודאי שאין שייך בחינת , צמצום והעלם גדולים

  .ממש' כולא קמיה כלא חשיב'

כעת יבאר התוצאה מכך בנפש האדם [
העדר  –' כולא קמיה כלא חשיב'מהתבוננותו בענין 

  :]'חשיבות כל העולמות לגבי עצמותו ומהותו ית

 דְוִּיּקֹו רִיְתעֹורֵ  ,הָּבזֶ  ּוִביָנתֹו ִׂשְכלֹו קַיֲעִמי רְוַכֲאׁשֶ 
 בַהּלֵ  תִלְהיֹו ,טּוְלִהְתַלהֵ  בהֵ ְלִהְתלָ  ְּבִלּבֹו ֵאׁש דקֹיְ 

 ַהֶּנֶפׁש תִּבְכלֹו ַנְפׁשֹו ְוִתְׁשַּתֵּפךְ  ,סָנמֵ  ַמָּמׁש יַּגְׁשמִ 
  .ִיְתָּבֵרךְ  ּבֹו הְלָדְבקָ  ַמָּמׁש

יִּתי"כאשר האדם יעמיק שכלו ויתבונן  ִמ ֲא ה ָה מּוָנ ֱא ת ָּב
יַנת  –' ַּבה ִח ְּב ה ִמ ָל ְע ה ַמ ָל ְע ַמ ִמין'ֶׁשהּוא ְל ְל ב ָּכל ָע ', סֹוֵב

יַנת  ִח ר ּוְב ֶד ֶג ינֹו ְּב ֵא ין'ֶׁש ִמ ְל ל' ָע ָל אזי  ,)המאמר לעיל' ל(" ְּכ
וממילא , הגשמיים יתבטל לגמריובשרו ההעלם שמצד לבו 

נפשו האלקית אינה נתונה עוד במאסר הגוף והנפש היות ש
. . יתעורר ויקוד יקוד אש בלבו להתלהב ולהתלהט "הבהמית 

  ".ממש לדבקה בו יתברך' כלות הנפש'ותשתפך נפשו ב

  : והביאור בזה

ה הוא למעלה אפילו מאור "התבוננות זו בכך שהקב
הגשמי ' כלי'היא פועלת לביטול הלבוש וה, הסובב כל עלמין

כי , וגם לביטול הנפש הבהמית, הלב והבשר הגשמיים של
, אין לשום דבר חשיבות ותפיסת מקום' לגבי עצמותו ית

ביטול זה חודר בכל  ,תבוננות בכךוממילא כתוצאה מהה
, עד שהגשמתו נופלת ומתבטלת לגמרי, מציאות האדם

כאשר המניעה והעיכוב , וממילא". נמסנמסנמסנמסלהיות הלב הגשמי "
אזי , וונתבטל ווף והנפש הבהמית הוסרהזה של גשמיות הג

כי מאסר הגוף , יש מקום לנפשו האלקית לבוא לידי גילוי
והנפש הבהמית נתבטלו ולכן הנפש יכולה לבטא את מהותה 

   .'האמיתית בתשוקתה התמידית לעלות ולדבקה בו ית

 הִהּנֵ  ,46ל"ַהּנַ  ןִׂשְכלֹו ּוִביָנתֹו ָּבִעְנָי קַיֲעִמי רְוַכֲאׁשֶ 
ד בֹוַּה ְמאֹוּגָ  םקֹוִמּמָ  אהּו ל"ַהּנַ  תֶׁשִהְתּבֹוְננּו תֵמֲחמַ 

 וּוְלָפָני – ַעְצמּותֹו ּוַמהּותֹו ִיְתָּבֵרךְ  תְּדַהְיינּו ְּבִחינַ  –
ים קלט( "ַּכֲחֵׁשָכה ָּכאֹוָרה" ִּל ִה  אִהי הְיכֹולָ  ,ןָלכֵ  ,)יב, ְּת

ֹו ִלּבֹו ּוְבָׂשר דעַ  םּגַ  'ִלְנּגֹועַ ' הַהִּנְמָׁשְך ִמּזֶ  תַהִהְתּבֹוְננּו
 תִלְכלֹו םְוֶחְפצָ  םְּתׁשּוָקתָ  םהֵ  םּגַ  תִלְהיֹו ,תַהַּגְׁשִמּיֹו

  .ַהֶּנֶפׁש ַמָּמׁש תּבֹו ִּבְכלֹו הְלָדְבקָ , ִיְתָּבֵרְך  וֵאָלי
בנוסף לכך שהתבוננות זו פועלת ביטול הגשמת האדם 

תוכל לבוא לידי  אלקיתאלקיתאלקיתאלקיתוביטול נפשו הבהמית כך שנפשו ה
היא גם פועלת , הנה –גילוי וביטוי בכלות נפשה אליו יתברך 

אינם נכספים אליו  גשמייםגשמייםגשמייםגשמייםאשר תמורת זאת שלבו ובשרו ה
אלא נמשכים אחרי ( 'כלים גשמיים'להיותם מלובשים ב' ית

הנה יתעוררו גם הם בתשוקה , )תאוות ותענוגים גשמיים
בקה בו בכלות וחפץ גדולים מאד לכלות אליו יתברך לד

ה "מאחר שההתבוננות היא בעצמות אין סוף ב, שכן. הנפש
ולגביו , ממש שלמעלה מכל גדר עלמין ולמעלה מכל השפעה

אין תפיסת מקום וערך לכל העולמות עד שהכל בהשוואה 
                                                

 
סֹוֵבב ָּכל 'ֶׁשהּוא ְלַמְעָלה ַמְעָלה ִמְּבִחיַנת  –' ָּבֱאמּוָנה ָהֲאִמיִּתית ַּבה") 46

  .)המאמר לעיל' ל" (ְּכָלל' ָעְלִמין'ֶׁשֵאינֹו ְּבֶגֶדר ּוְבִחיַנת ', ָעְלִמין
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 פרשה                          ~ חג השבועות~                        חסידישע  

 – 47שרוחניות וגשמיות שווים ממש לפניו –גמורה אצלו 
כֹולָ ", לפיכך נּו אִהי הְי ִהְתּבֹוְנ ְמ  תַה ִּנ ּזֶ ַה ְך ִמ ּגֹוַע ּגַ  הָׁש  דעַ  םִלְנ

יֹו ,תתתתַהַּגְׁשִמּיֹוַהַּגְׁשִמּיֹוַהַּגְׁשִמּיֹוַהַּגְׁשִמּיֹוִלּבֹו ּוְבָׂשרֹו  ְה צָ  םְּתׁשּוָקתָ  םםםםהֵ הֵ הֵ הֵ  םּגַ  תִל ְפ ֶח  םְו
לֹו ְכ י תִל ָל ךְ  וֵא ֵר ָּב ְת    ".ִי

 ,ְּבַעְצמֹו ּוִבְכבֹודֹו "ָחי ֵאל ֶאל ְיַרְּננּו ְבָׂשִריּו ִלִּבי"ְוֶזהּו 
  .48ֹוּוַמְׁשִּפיַע ְלזּוָלת הַהְּמַחּיֶ  הְּבִחינָ  יִלידֵ  אֶׁשּבָ  םקֹודֶ 

לבי ובשרי 'נאמר ' כלות הנפש'וזהו שבדרגה זו של 
בניגוד לענין . 49ממש' היינו לעצמותו ית', ל חיל חיל חיל חי----אאאאירננו אל 

אינה אלא לבחינת ' כלות הנפש'שה'', כלתה נפשי לחצרות ה'
' עה וחיות מאתו יתשהם בחינת המשכת השפ'' חצרות ה'
מאחר ', תשוקה זו בכלות הנפש אל ה, הנה –) כמבואר לעיל(

לכך ) 'ל חי- א'(ממש ' שסיבתה היא ההתבוננות בעצמותו ית
כי , וחודרת עד ללבו ובשרו הגשמיים של האדם 'נוגעת'היא 

 וגילוי אלקות אור', כחשיכה כאורה'ה עצמו "לגבי הקב
הם בהשוואה אחת ממש  ,והעלם של גשמיות העולם וחושך

   .ערכםבהעדר חשיבותם ו

                                                

 
לכאורה יש להפליא "ש –' כחשיכה כאורה'וזהו הפירוש הפנימי של ) 47

 :והוה ליה למימר', אורהככככחשיכה ככככ' –' אור'ו' חשך'ן ב"כפי' למה נכתבו ב
ש "וכמ, מאחר שלא בא לרמז רק שגם חשך נחשב כאור', חשיכה כאורה'
אלא , החושך אינו מחשיך ומעלים' שלגביו ית - [' גם חשך לא יחשיך ממך'

  ). ד –ג , ח רצז"סידור עם דא" ('כו] נחשב כמו אור

, ממשה "אין סוף בעצמות שבא לומר ולחדש אשר לגבי , אלא הענין הוא 
, וההעלם של העולמות התחתונים אינם מעלימים לפניו 'חושך'לא רק שה

היינו העולמות העליונים בהם אלקותו הוא ', אור'שגם ה, אלא עוד זאת
ק שבדיו, היינו. בהעדר החשיבות והתפיסת מקום' חושך'נחשב לגביו ל, בגלוי

בטלים אצלו ואינם תופסים מקום כלל להיותו  התחתוניםכמו שהעולמות 
ככה ממש העולמות העליונים בטלים לגמרי אצלו , מרומם מהם באין ערוך

  .כי הוא למעלה מכל גדר ההשתלשלות, היות שאינם תופסים מקום לגביו

  .'סובב'קודם שבא אפילו לגדר השפעה של ) 48

ה קודם שבא להמשכת "תו אין סוף ברומז לעצמו' ל חי- א'בחינת ) 49
שהם האותיות שבהם נמשך אורו '' חצרות ה'כי זהו בניגוד ל, השפעה מאתו

 ',חי ולא בחיים'"היינו ' ל חי-א'הנה '', ה'והכלים של ' חצרות'והם רק ה', ית
הגילויים  ניןעא הו ',ולא בחיים' ;שהוא חי בעצם ,ס עצמותו"הוא א –' חי'

 נתלא מבעי בבחי ,כי כל הגילויים הם להחיות .עולםשנמשכים להחיות את ה
 נתבחי לואלא אפי ,ותפנימי נתשהוא בא בהתלבשות בבחי ,'למיןע לכלא ממ'
שגם החיות כללי  ,וכידוע ,בשביל להחיות ןכ םהוא ג ,'למיןע לכבב סו'

 ואהרי ה ,קוםמ כלמ ,שהוא למעלה מכחות הגלויים ,שנמשך להחיות הגוף
הוא  'למיןע לכבב סו' נתבחי ,למעלה ןכ וכמו .בכדי להחיות את הגוף ןכ םג
" וףס יןעצמות א חינתוא בה –' חי בעצם'אבל  ,להחיות את העולמות ןכ םג
  ).קצ בהוספות' א ע"ג ח"מ תרס"סה(

 ,ריֹותֵ  הֶעְליֹונָ  הַמה ֶּׁשהּוא ְּבִחינָ  לֶׁשּכָ  ,50עַּכּנֹודָ 
ְוַעל ְיֵדי  ,ריֹותֵ  הְלַמּטָ  טּוְלִהְתַּפּׁשֵ  דֵלירֵ  אִהי הְיכֹולָ 

  51.'כּו בַהּלֵ  דעַ  'הָנְגעָ 'וְ  הֶזה ָּבאָ 
ביכולתה לרדת ולהתפשט  ,כל דרגה שהיא גבוהה יותר

כי דרגה שהיא באמת נעלית מאד פירושה הוא . למטה יותר
ולכך , שאין לה כל כך הגבלות ואין לה ציור והגדרה פרטיים

, עד שיכולה לרדת למטה מטה תהיא כל כך בלתי מוגבל
שמקומה הוא דוקא למעלה ברוחניות ' אומר'שאין לה ציור ש

וגדר ולכך ביכולתה  אלא היא מושללת מכל ציור, ואלקות
כי לגבי דרגה זו , להימשך גם למטה ביותר גם בגשמיות

רוחניות וגשמיות שווים ולכן אין לגבה שום מניעה ועיכוב 
כי הן הרוחניות והן הגשמיות אינם תופסים , מלרדת לגשמיות

  .מקום אצלה

הנה מי שדעתו וכח שכלו עמוק "וכמו על דרך משל 
ביכולתו להוריד , לגת ביותרעמוק מאד במעלה ומדריגה מופ

, ולהשפיל כל שכל וסברה עמוקה ולהלבישה בכמה לבושים
יבין את , ואפילו תינוק, עד שגם הבעל שכל קטן בערך

יודע אותו לעומקו  ואהרי לפי שכל דבר שכל ה, והיינו. השכל
כ מי "משא. ולכן ביכולתו להורידו למטה מטה, ופנימיותו

, דע את פנימיות ועומק השכלשאינו בעל שכל גדול ואינו יו
שמבין את השכל לעצמו לא להסבירו  צמועת די לו להפקיע א

  .)רנב' ב ע"מ תרס"סה(" 'וכל שכן לבעל שכל קטן כו, לזולתו

ּנַ ", ולפיכך נּות ַה ַמת ֶׁשִהְתּבֹוְנ ֲח בֹוַּה "ֵמ ל הּוא ִמָּמקֹום ָּג
יַנת  –ְמאֹוד  ִח ינּו ְּב ְי ַה יו  – ְתָּבֵרךְ ְתָּבֵרךְ ְתָּבֵרךְ ְתָּבֵרךְ ַעְצמּותֹו ּוַמהּותֹו יִ ַעְצמּותֹו ּוַמהּותֹו יִ ַעְצמּותֹו ּוַמהּותֹו יִ ַעְצמּותֹו ּוַמהּותֹו יִ ְּד ָנ ָפ ּוְל

ֲחֵׁשָכה ָּכאֹוָרה" ים קלט(" ַּכ ִּל ִה ן, )יב, ְּת ֵכ יא , ָל ה ִה כֹוָל ְי
ה  ֶּז ְך ִמ ְמָׁש ִּנ נּות ַה ִהְתּבֹוְנ ּגֹועַ 'ַה ְנ ם ַעד ִלּבֹו ּוְבָׂשרֹו ' ִל ַּג

י, ַּגְׁשִמּיֹותַּגְׁשִמּיֹותַּגְׁשִמּיֹותַּגְׁשִמּיֹותהַ  ָל לֹות ֵא ְכ ם ִל ָצ ְפ ֶח ם ֵהם ְּתׁשּוָקָתם ְו יֹות ַּג ְה ו ִל
ְך  ֵר ָּב ְת ֶפׁש ַמָּמׁשלְ , ִי ֶּנ לֹות ַה ְכ ָקה ּבֹו ִּב ְב   .)המאמר לעיל' ל(" ָד

                                                

 
סידור עם . קכו' ד ע"ז תקס"מאמרי אדה. א, ש כג"ת שה"ראה לקו) 50
ובארוכה שערי אורה שער הפורים . ד, ח ויצא כג"תו. ג, שא. ד, ח עא"דא
  .א ואילך, שם פה. ב-א, נח

 )כו, כג ְׁשמֹות( ָּפסּוק ַעל, ִמְׁשָּפִטים ְּבָפָרַׁשת ֶּׁשִּנְתָּבֵאר ַמה ְוַעֵּיין() 51
 ִּבְבִחיַנת ִהיא ִיְׂשָרֵאל ֶׁשְּכֶׁשְּכֶנֶסת :ְּבִעְנָין, "ַוֲעָקָרה ְמַׁשֵּכָלה ִתְהֶיה לֹא"
 ַעל ַחָּנה ַוִּתְתַּפֵּלל" הּוא ָצהָהעֵ , ְוִיְרָאה ַאֲהָבה מֹוֶלֶדת ֶׁשֵאיָנּה 'ֲעָקָרה'

 ַעֵּיין. 'כּו ה"ֲהָוָי ֵׁשם ִמְּבִחיַנת ְלַמְעָלה – )י, א. א, ב' א ְׁשמּוֵאל(" ה"ֲהָוָי
  . ָׁשם

" ְיַדֵּבר מֶֹׁשה" ָּפסּוק ַעל 'ֵּביאּור'בַ  ִיְתרֹו ְּבָפָרַׁשת ְתָּבֵארֶּׁשּנִ  ַמה ְוַעֵּיין
 'ָהִראׁשֹון ִּתיּקּון'ֵמהַ  ָׁשְרָׁשם עַ "ִּבי עֹוָלמֹות ֶׁשְּׁשלֹׁש, 'ַרָּבא ִאְּדָרא'הָ  ְּבֵׁשם

 ַעֵּיין, )יח, ז ִמיָכה(" 'כּו ָּכמֹוךָ  ֵאל ִמי" ַאְנִּפין ַּדֲאִריךְ  ִּדיְקָנא ִתיּקּוֵני ג"ְּדי
 ְּבִדּבּור, ָׁשם ְוַעֵּיין". 'כּו ֵאל ֶאל ְיַרְּננּו ּוְבָׂשִרי ִלִּבי" ֶׁשֶּזהּו, ְוֶאְפָׁשר. ָׁשם

  ").ּוַמֲעֵׂשיֶהם ַמְרֵאיֶהם" ַהַּמְתִחיל
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 פרשה                       ~ וארשתיך לי לעולם~                 חסידישע      

  ופרק 

  'סוכת דוד הנופלת, 'שבזמן הגלות' קידושין'בחינת ה

כעת חוזר ומתחיל לבאר את הכתוב שהובא [
  :]בתחלת המאמר

  :"ְלעֹוָלם ְוֵאַרְׂשִּתיְך ִלי" ְוֶזהּו
שהארוסין והקידושין ', לעולם'מבאר דיוק הלשון 

  .מבלי כל הפסק, 'לעולם'יהיו דלעתיד 

תחלה יבאר מדוע בזמן הגלות אין הקדושין [
   :]'לעולם'קיים 

ת ְּכֶנסֶ ' אִנְקרָ  םיַהִּמְקָּדׁש ַקָּית ֵּבי ןֶׁשֵאי ןִּבְזמַ  יּכִ 
ט( ,"ַהֹּנֶפֶלתֻסַּכת ָּדִוד " )מלכות דאצילות( 'לִיְׂשָראֵ  מֹוס  , ָע

 אִהי דְוָתִמי ,תיִרידֹווִ  תֲעִלּיֹו ּהֶׁשֵּיׁש לָ  תֵמֲחמַ , )יא
  .תְויֹוֶרדֶ  הֶׁשעֹולָ  – 'תנֹוֶפלֶ ' תִּבְבִחינַ 

ל "ואמרו רז, י הלכו בגלות"בחורבן בית המקדש בנ
דהיינו שגם השכינה , שבכל מקום שגלו ישראל שכינה עמהם

 – )שרשם של נשמות ישראל(דלמעלה ' כנסת ישראל'ו
ויורדים למטה ממקומם ומדריגתם ' גולים' –מלכות דאצילות 

ע "מסתתרת מאד בבי ]המלכות[ בזמן הגלות"ש. תהאמיתי
 ',שרים' ע'עד שירדה למטה מאד ב ,בריבוי הצמצומים

. )צט' ב ע"ז כתובים ח"מאה(" 'סוכת דוד הנופלת'וזהו  .כידוע
שתמורת זאת אשר השפע של מלכות יורד להחיות את , היינו

כמו , לוי כך שיש גילוי אלקות בעולמותהעולמות באופן ג
יורד דרך צמצומים ' אור שכינתו ית, הנה –שהוא בזמן הבית 

, רבים ומתעלם ביותר עד שאין שום גילוי אלקות בעולם
האור האלקי משפיע חיות גם לקליפות וסטרא , ואדרבה

  . 'אחרא שהם נגד רצון ה

 ופירושו לפי פשוטו', סוכת דוד הנופלת'וזהו שנאמר 
 בית דוד אשר נפלה והושפלה בימי הגולהשל המלוכה  –הוא 

קאי על ספירת ' סוכת דוד': פ סוד"ובעומק יותר וע. )ד"מצו(
שרשו הוא , ישראלמלך מלך מלך מלך כידוע שדוד (המלכות דאצילות 

' נופלת'ובזמן הגלות בחינת המלכות , )דאצילות מלכותמלכותמלכותמלכותמ
  .ל"כנ, ויורדת למטה מאד דרך צמצומים רבים

הירידה שנעשתה בספירת המלכות בזמן מלבד , והנה
כי על ידי כך שירדה להשפיע חיות , יש לה גם עליות, הגלות

היינו ', לברר בירורים'ביכולתה , לקליפות וסטרא אחרא
את ניצוצות הקדושה הטמונים בדברים גשמיים ' להוציא'

שוב לשרשם  להעלותםלהעלותםלהעלותםלהעלותםהמקבלים חיותם מקליפת נוגה ו
גלות המלכות ירדה למטה יותר שעצם זה שב, היינו. בקדושה

מאפשר לה לברר אותן ולפעול בהן עלייה , בתוך הקליפות
כי קודם לכן לא היתה לה שום שייכות עם הקליפה כדי (

  ). שתוכל להשפיע עליהן

ותקם בעוד לילה 'וזהו שמבואר בספרי קבלה על הפסוק 
היינו ' אשת חיל'פ סוד מדבר על "שע', ותתן טרף לביתה

וכל לילה היא יורדת , )שנמשלה לאשה(לות מלכות דאצי
' קמה'ובחצות לילה היא , ע כדי לברר בירורים"לעולמות בי
ומעלה ניצוצות אלו חזרה ) ותקם בעוד לילה(מנפילתה 

לשרשם  –לביתה  –ניצוצות הקדושה  –ותתן טרף (לשרשם 
  ).באלקות

סוכת דוד 'ולא (בלשון הווה ' נופלת'זהו דיוק הלשון 
כי אף שיש , כי נפילתה היא בתמידיות, )וצא בזהוכי' שנפלה

    .תמיד אחר כך תהיה לה ירידה, עם כל זה, לה עלייה

 םעֹוִלי – םַּבֲעבֹוָדתָ  לִיְׂשָראֵ  תִּבְכָללּו ,הְלַמּטָ  םְוגַ 
  .םְויֹוְרִדי

שרש ', כנסת ישראל דלעילא'ומצד ירידה זו שנעשתה ב
ראל לכן גם למטה בכללות נשמות יש, נשמות ישראל

בניגוד , דהיינו. יש בהן עליות וירידות', בעבודתם את ה
שאז היו בתכלית הבית י בזמן "למעמדם ומצבם של בנ

היה  –מלכות דאצילות  –כי בגלל ששרשם הרוחני , המעלה
לכך גם למטה בנשמות , בתכלית העילוי בהתכללות בשרשה

 היו בתכלית העילוי' בעבודתן את ה, ישראל שנמשכות משם
. מבלי כל נתינת מקום לנפילה וירידה בעבודתם הרוחנית

, למעלה' כנסת ישראל'בזמן הגלות מצד ירידת , ולעומת זה
אז גם למטה בנשמות ישראל תמיד הם בבחינת עליות 

שבעת התפלה הנשמה מתעוררת ברצון ותשוקה . וירידות
ואחרי התפלה רצון זה חולף ', לעלות למעלה לדבקה בו ית

וכאשר האדם מקיים ; מה חוזרת ויורדת למטהועובר והנש
בכך הנשמה ו' נמשכת על הנשמה מקדושתו ית ,איזו מצוה

; היא חוזרת ויורדת למטה ואחרי זה, עולה למעלה מעלה
ואחר כך , ובבוא יום השבת הנשמה עולה ומתכללת בקדושה

, היא חוזרת ויורדת למצבה הרגיל כמו שהיתה קודם השבת
   . תמיד בעליות וירידות

מֹוס (א ְּכִתיב ֹוָלב ֶלָעִתיד לֲאבָ  ַּכת ּוֶאת ס ָאִקים": )םָׁש ָע
 ,52"ְוַגם ִנָּצָבה ָקָמה" אֶׁשְּתהֵ  –" ֶפֶלתֹוָּדִוד ַהּנ

                                                

 
  .ז, פ לשון הכתוב בראשית לז"ע) 52
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 פרשה                          ~ חג השבועות~                        חסידישע  

 תִתְהֶיה ִּבְבִחינַ  אֶׁשּלֹ  ,קֶהְפסֵ  יְּבלִ  – 53"םְלעֹולָ "
  .ְוָׁשלֹום ַחס ,'הְנִפילָ '

המלכות תתעלה שוב לשרשה , כ לעתיד לבוא"משא
ותהיה כלולה בה ביחוד תמידי ונצחי מבלי כל נתינת מקום 

את סוכת  אקיםאקיםאקיםאקים'וזהו שנאמר אודות לעתיד לבוא . לנפילה עוד
ועלייה שוב ' הקימ'שתהא לבחינת מלכות ', דוד הנופלת

כך שלא תהיה שייכת להשפיע חיות , לשרשה באצילות
לקליפה וסטרא אחרא מצד גודל ועוצם הגילוי שבעולם 

  .האצילות

היא , וקימה ועלייה זו שתהיה למלכות לעתיד לבוא
, שכן. עוד' נפילה'שלא תהיה בבחינת , בלי הפסק', לעולם'

למטה כמו  ממש' לעתיד לבוא יהיה גילוי מהותו ועצמותו ית
ועל ידי כך המלכות תתעלה לשרשה ושוב לא תתכן , למעלה

כי לגבי התגלות זאת אין שינויים ואין מקום , בה נפילה
כי הוא הבלי גבול האמיתי ולכן כשגילוי זה , לירידה כלל

עליית המלכות , מאיר למטה בדיוק כמו שהוא מתגלה למעלה
כי לגבי . בחינת עלייה שאין לה סוף, "בלי הפסק"תהיה 

אין , שהוא למעלה באין ערוך מכל גדר הבריאה' עצמותו ית
  .'נפילה'שיכולה לגרום ל' לעומת זה'נתינת מקום לקליפה ו

היינו שלעתיד לבוא ', לעולםלעולםלעולםלעולםארשתיך לי 'וזהו 
בלי "' לעולם'ה וישראל יהיה "והקדושין בין הקב' ארוסין'ה

ונפילה כי לגבי גילוי עצמות אלקות לא תתכן ירידה , "הפסק
כי הכל בטל לגביו ואין נתינת מקום לשום מנגד , למטה

  .שיעכב עלייה זאת

ויו"שמו( םּוְמַבְּקִׁשי םְוֶזהּו ֶׁשָאנּו אֹוְמִרי  :)ט"ע לשבת 
 רֲאׁשֶ " :םָאנּו אֹוְמִרי םּוַפעַ  ,"ְּבִמְצֹוֶתיךָ  ַקְּדֵׁשנּו"

  .54ָׁשנּוִקּדְ  רֶׁשְּכבָ  – "וְּבִמְצֹוָתי ָׁשנּוִקּדְ 
והוא גם כן ', במצותיוקדשנו קדשנו קדשנו קדשנו אשר 'אנו אומרים  ,הנה"

כמו שכתב הרב דוד אבודרהם גבי ברכת (לשון אירוסין וקדושין 

ם' ידי במצותיך  קדשנוקדשנוקדשנוקדשנו'מהו שאנו מבקשים , ואם כן, )'נטילת 
ת "לקו(" 'קדשנו במצותיו'כבר כבר כבר כבר והלא , לשון להבא –'' כו

  !?)'ביאור'בה

  :ליתר ביאור

שזוהי דרגה גבוהה מאד ' ידוע שהמצות הן רצונו ית
על ידי , ולכך. ה עצמו"שמיוחדת לגמרי עם אור אין סוף ב

                                                

 
  .'לעולםלעולםלעולםלעולם לי וארשתיך' ככתוב) 53

  .תתצ' ע ב כרך ך"נ ת"באוה ראה) 54

' האדם ממשיך על עצמו מקדושתו ית ,קיום המצות למטה
שכמו ', אברים דמלכא'וזהו שבזהר המצות נקראות . ממש

י שמושך את האדם באחד מאבריו גם האדם עצמו נמשך "שע
פרטי של ' אבר'ת שהיא בחינ(י קיום כל מצוה "כך ע, אחריו

  .ה עצמו למטה"ממשיכים את אור אין סוף ב, )ה"הקב

אשר 'ועל פי זה מובן מדוע מברכים קודם כל מצוה 
כאדם ", הוא גם לשון קידושין' קדשנו'ש', קדשנו במצותיו

ודבק 'ש "כמ, המקדש אשה להיות מיוחדת עמו ביחוד גמור
 ,קץ ויתר על כן לאין ,ככה ממש – 'באשתו והיו לבשר אחד

באור אין . . . הוא יחוד נפש האלקית העוסקת בתורה ומצות 
י כל מצוה נמשך על האדם "כי ע. )ו"תניא פמ(" ה"סוף ב

בדוגמת ' ה עצמו ובכך האדם מתייחד עמו ית"ס ב"אוא
  .55הקידושין

שעל ידי כל מצוה ', אשר קדשנו במצותיו'וזהו ענין 
שין בין איש י קידו"כהיחוד הנפעל ע' נעשה אדם מיוחד עם ה

', קדשנו במצותיך'ם אומרים ומבקשים מיפעלאבל . לאשתו
י קיום כל מצוה האדם כבר נעשה מיוחד "הלא עו, לשון להבא

  !'קידושין'בבחינת ' עם ה

   :]והביאור בזה[

 ֵאּלּו ןְּבִקּדּוִׁשי ]בזמן הגלות[ ֶׁשַעְכָׁשו יְלפִ  ,ְוַהְיינּו
 'הְיִרידָ ' תֵיׁש ְּבִחינַ  ,]מצותתורה וי קיום "שנעשים ע[

 ַקְּדֵׁשנּו" םּוְמַבְּקִׁשי םָאנּו אֹוְמִרי ,ןָלכֵ  ,ןֲעַדִיי
 56קֶהְפסֵ  יְּבלִ  הֶׁשִּיְהיֶ  – םְלעֹולָ ַקְּדֵׁשנּו  – "ְּבִמְצֹוֶתיךָ 

  57.ַחס ְוָׁשלֹום
כנסת 'בזמן הגלות מחמת גלות השכינה ו, כאמור לעיל

שתמיד בני , יש מצב של עליות וירידות', ישראל דלעילא
פעם הנפש עולה ונכלל  –ישראל הם בבחינת עליות וירידות 

                                                

 
שהעלנו ', אשר קדשנו במצותיואשר קדשנו במצותיואשר קדשנו במצותיואשר קדשנו במצותיו'] לפני קיום כל מצוה[וזהו שאומרים ") 55

, ה בכבודו ובעצמו"שהיא קדושתו של הקב, ה"למעלת קודש העליון ב
 תנוהיא בחי, ה הוא מובדל מהעולמות"מה שהקב, וקדושה היא לשון הבדלה

כי על ידי יחוד הנפש , מה שאינו יכול להתלבש בהן, 'סובב כל עלמין'
הרי היא במעלת ] בקיום תורה ומצות[ה "והתכללותה באור אין סוף ב

והיו ' מאחר שמתייחדת ומתכללת בו ית, ה ממש"ריגת קדושת אין סוף בומד
  ).שםתניא " (לאחדים ממש

מבלי כל , בתמידיות' לשמים ומוכנים לדבקה בו ית 'מוקדשים'שנהיו ) 56
  .הפסק לדביקות זו ומבלי כל ירידה אחר כך

 הפסוק סוד תא מבאר שם[ 'ב ַעּמּוד', ו ַּדף, ַוִּיְקָרא ַּבּזַֹהר ְוַעֵּיין() 57
 ַּדף, ֵּתֵצא ָּפָרַׁשת" ְמֵהיְמָנא ַרְעָיא"ּובְ . ]'הנופלת דוד סוכת את אקים'

  ).'א ַעּמּוד, ז"רע
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 פרשה                       ~ וארשתיך לי לעולם~                 חסידישע      

כמו אחרי , ופעם היא יורדת, כמו בעת קיום המצוה, באלקות
ונפשו יורדת לעמקי ' או שעובר על רצון ה(קיום המצוה 

עכשיו בזמן הגלות בקידושין ש, ומזה עולה). ו"ח, פותהקלי
כי , "יש בחינת ירידה עדיין", י קיום המצות"אלו שנעשים ע

  .'עדיין שייך אשר הנשמה תרד מעלייתה בקדושתו ית

כי , להבא' קדשנו במצותיך'וזהו שאומרים ומבקשים 
בקידושין דעכשיו עדיין חסר מצד הירידה שיכולה להיות 

, שיקדש אותנו בקידושין נצחיים' בקשים מאת הומ, אחר כך
היינו שלא תהיה נתינת מקום לנפילות , "שיהיה בלי הפסק"

זהו מצד גילוי עצמות אין סוף , כמבואר לעיל. וירידות כלל
ולכך בהגלות , שמצדו אין נתינת מקום למציאות בלעדו, ה"ב

  .58נגלות בחינה זו אינו שייך ירידה ונפילה למטה

  
  זפרק 

  י עסק התורה"המשכת אור מקיף ע', מאמר'ן העני

ֶאָחד  ןִעְנָי – 'רַמֲאמָ 'ּו 'ןִּקּדּוִׁשי'הַ  ןִעְנַי ,59הְוִהּנֵ  .ד
  .אהּו

, שכן. הם בשוה' מאמר'ענינם ותוכנם של הקידושין וה
שעושה היבם  קידושיןקידושיןקידושיןקידושיןהוא מעשה ' מאמר, 'בהלכות יבום

: ואומר לה, הוא נותן ליבמה כסף או שווה כסף: לפני היבום
הוא תקנת ' מאמר'ה". הרי את מקודשת לי בזיקת יבמין"

שתיקנו לא להתחיל את קנין היבום בביאה בלא , חכמים
  .דבר שנחשב לפריצות, קידושין

                                                

 
  :יש להעיר ולבאר) 58

ולעתיד לבוא  ,בלבד 'קידושין'בסוף המאמר יבואר אשר עכשיו הוא בחינת  
ה "היינו שאז יהיה היחוד וההתקשרות האמיתי בין הקב, 'נשואין'הוא בחינת 

שאף  ,'דושיןיק'כ עתה בזמן הגלות יש רק בחינת "משא, ונשמות ישראל
אבל הוא רק הכנה להתאחדות , מסוימת שגם הוא בחינת התקשרות

  . והתחברות האמיתית

ענין  אמיתיתאמיתיתאמיתיתאמיתיתאלא גם , לא רק הנשואין יהיו לעתיד לבואכאן מבאר ש, הוהנ 
י קיום תורה ומצות "לעומת המצב כעת שאף שע, יהיה רק לעתיד קדושיןקדושיןקדושיןקדושיןה

, )המאמר להלן' ל" (מקושר לשמים"נמשך באדם אור מקיף שפועל שיהיה 
ולכן . אחרי זה יכול שוב ליפול בתאוות עולם הזה וכדומה, מכל מקום

שיהיו רק  האמיתייםהאמיתייםהאמיתייםהאמיתייםדושין ישזוהי בקשה על הק', במצותיך קדשנוקדשנוקדשנוקדשנו'בקשים מ
 אמיתיתאמיתיתאמיתיתאמיתיתי קיום תורה ומצות תפעל עלייה "שאז ההמשכה שמאירה ע, לעתיד

לעתיד לבוא יהיה גם בחינת , ויתירה מזו. בהנשמה כיון שלא תהיה לה הפסק
כפי שיבאר , היינו התאחדות מוחלטת בין עצמות אלקות והנשמה, 'נשואין'

  .בסוף המאמר

  .תתרסג' ע תבוא ת"באוה מבואר) 59

אזי מן , אם על פי פשטות יש להם תוכן משותף, והנה
פנימיות הענינים הם עולים בקנה  פ"ההכרח לומר שגם ע

, כמו הלובש לגוף, הגליא שבתורה הוא כפי הסתים"כי , אחד
ויש עוד כמה פנים לפנים עד אין קץ ותכלית וכגוף לנפש 

תיך כב(" 'חיה יחידה כו, ונפש לרוח ונשמה   .)ב, דרך מצו

 :ןָהִעְנָי רּוֵביאּו

ואיך הוא דומה ' מאמר'לבאר ענינו הפנימי של ה
מובדלת ומזומנת  –' קדושה'שבו האשה נעשית , לקידושין

ה הוא האיש וכנסת ישראל "שהקב, וכידוע. רק לבעלה
ואילו , וענין הנשואין הוא התאחדותם המושלמת, האשה

, את הנשמה' מקדש'ה "הקידושין הוא שלב לפני זה שבו הקב
ומזומנת מכל דבר אחר ' מובדלת'ת היינו שהנשמה נעשי

  .ה"ונעשית מוכנה להתייחד עם הקב

  :]למעלה ברוחניות 'מאמר'יבאר את ענין ה[

ים כו(ַעל ֶּדֶרְך ַמה ֶּׁשָּכתּוב  ִר ָב ֶהֱאַמְרָּת ' ֶאת ה": )יז, ְּד
 ,לַמְפִעיְלׁשֹון  – "ֶהֱאַמְרּתָ "ּוֵפירּוׁש  ,"ַהּיֹום

  .ִיְתָּבֵרךְ  ּבֹו 'הֲאִמירָ 'הָ  ּתָ לְ ְפעַ הִ ׁשֶ 
ה וכנסת ישראל הוא התוכן "בין הקב' מאמר'ענין ה

הוא ' האמרת'ש', האמרת היום' את ה'הפנימי של הכתוב 
ופירוש ; )פ"ראה פירוש האבן עזרא עה(' מאמר'ו' אמירה'לשון 

שנשמות ישראל למטה פועלות האמירה אצלו , הכתוב הוא
מה פעלה שהנש', מפעיל'הוא לשון ' האמרת'היינו ש, יתברך
  .בו יתברך' אמירה'את ה

  :]'זו אצל ה' אמירה'ומבאר כיצד פועלים [

  .60ַאֵחר ְּכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר ְּבָמקֹום ,הַהּתֹורָ  קֵעסֶ  יְידֵ ל עַ 
, בו יתברך' אמירה'פעולה זו שבני ישראל פועלים את ה

שעל ידי שלומדים תורה , נעשית על ידי עסק התורה שלהם
ה "שגם הקב, אותו הענין למעלה על ידי זה נעשה, בפיהם

תנא דבי ( ל"וכמאמר רז. את דברי התורה) אמירה(' אומר'

ה קורא ושונה "הקב, כל הקורא ושונה': )ח"אליהו רבה ריש פי
ה "שקריאת התורה אצל האדם פועלת שגם הקב', כנגדו

   .61בו יתברך' אמירה'היינו שנפעלת ה, כביכול, בתורה' קורא'
                                                

 
ה וידבר אלקים את כל הדברים "ד(ג ואילך , ת במדבר טו"ראה לקו) 60

, ת דרושים לשמיני עצרת פא"וראה לקו. ג, א משפטים עז"תו). האלה לאמר
  .ג

דע מה ': )א, אבות ב( ל"הפירוש הפנימי במה שאמרו רז ועל דרך) 61
לדעת אשר כל מה שנעשה ונפעל בעולמות האדם צריך  –' למעלה ממך
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 פרשה                          ~ חג השבועות~                        חסידישע  

 תאֹוִתּיֹו' תְּבִחינַ  אֶׁשהּו ,זֹו 'הֲאִמירָ 'ּבַ  הְוִהּנֵ 
 סֹוף ָּברּוךְ  ֵאין תַעְצמּו תּבֹו ֶהָארַ  הִמְתַּגּלֶ  ,62'הַהּתֹורָ 

  .הּוא
ּיֹות ַהּתֹוָרה ", כאמור לעיל ם  . .אֹוִת ְצרֹות ה"ֵה " 'ַח

ין סֹוף ָּברּוְך הּוא לֹקּות ֵמאֹור ֵא ְמָׁשַכת ֱא ַה היינו שאותיות , "ְו
הארת מיוחדים אשר דרכן נמשך ומתגלה ' כלים'התורה הן 

נעלה (ה ממש שלמעלה מכל גדר עלמין "עצמות אין סוף ב
והכוונה למקור האותיות  ).'סובב כל עלמין'יותר גם מבחינת 

, כפי שהן באצילות ששם הן למעלה מכל ציור והגבלה
ְצמּו תֶהָארַ "ש ,וכמבואר לעיל ין תַע הּוא  ֹוף ָּברּוךְ ס ֵא

ּלֶ  ַּג ְת דֵ ל עַ  הִמ ינַ  יְי ִח ּיֹו' תְּב    .כפי שממשיךו, "'תאֹוִת

ְּכֶעְרּכֹו  אֵאיָנּה ִמְּבִחיָנתֹו ְולֹ  ]האמירה[ׁשֶ  תֱהיֹו םעִ 
 ליֶׁשּבֹו ַמְׂשּכִ  ,םֶׁשְּבָאדָ  יַּגְׁשמִ  רִּכְמַׁשל ִּדּבּו – 63לְּכלָ 

אף שאותיות הדיבור על [ ֶׁשּבֹו הָחְכמָ  תְלזּוָלתֹו ִמְּבִחינַ 

  .)'פרק ב ל"כנ( ]אין להן שום ערך לגבי חכמתו
ובפשטות , הן בחינת דומם' אותיות, 'כמבואר לעיל

המשמעות היא שאין להן תוכן משלהן חוץ ממה שממשיך 
כ האותיות לעצמן אינן בעלי "משא, בהן משכלו ורגשי לבבו

וזה מורה על ריחוק הערך שיש בין האותיות . תוכן עצמי
שאין לאותיות ערך יחס כלל עם הדבר , להשכל המלובש בהן

היינו ' אותיות'בחינת ה, וכך למעלה. שכל המתלבש בתוכן
ואינן בערך כלל להארת ' דומם'הן בבחינת , אותיות התורה

הארה זו , ואף על פי כן. המלובשת בתוכן' עצמותו ית
   .מתלבשת באותיות התורה ודרכן היא מתגלה למטה

 ,ַאךְ  ,'ףַמִּקי' תְּבִחינַ  אהּו ]האמירה[ ל"ַהּנַ  הּוְבִחינָ 
 ,ְּבעֹודֹו ְּבֹכַח ָחְכָמתֹו יּכִ  .יֵאינֹו ִמְתַלֵּבׁש ּבֹו ְלַגְמרֵ 

 לעַ  רְלַדּבֵ  ,םַהַּמְגִּביִלי תאֹוִתּיֹו תּבֹו ְּבִחינַ  ןֵאי יֲאַז
  .)]ענין של הגבלה(דוקא [ ֵאּלּו תְּבאֹוִתּיֹו הזֶ  ןִעְנָי

 היא בחינת האותיות כפי שהן' אמירה'ההיות שבחינת 
לכן כשבחינה זו נמשכת למטה על האדם , באצילות במקורן

של ' אמירה'כאמור שהוא המפעיל את ה(העוסק בתורה 

                                                                              

 
וכן הוא  .כתוצאה מעבודת האדם למטה –' ממך'הוא ) 'למעלה'(העליונים 

 –נפעל אותו הענין למעלה , שעל ידי עסק התורה למטה, בלימוד התורה
  .את דברי התורה' יאמר'ה "שהקב

  .ל"כנ ,)'חצר הפנימית'('' חצרות ה' ',העולמות פנימיות'מ שהן) 62

  .'להארת עצמותו ית כלל ה אינה בערך"של הקב' ירהאמ'ה) 63

, "אך אינו מתלבש בו לגמרי' מקיף'הוא בחינת ", )ה"הקב
, היינו שהארה זו היא למעלה מגדרי מציאות האדם וכחותיו

  . ולכן אינה מתלבשת בו בצורה פנימית ובהתגלות

 –בי מקור האותיות באצילות כמבואר לעיל לג, שכן
עם  אף ששם הן מיוחדותש –שזו היא בחינת אותיות התורה 

וכלא ' דומם'עדיין בחינת  הן, מכל מקום, ה"ף באור אין סו
כי אין " אלקות בחינתבחינתבחינתבחינת"רק ששם הם ', חשיב לגבי עצמותו ית

  . אותם שם להגביללהגביללהגביללהגביללהם כלי 

שכל , כאמור לעיל( כמשל אותיות כפי שהן בכח חכמתו
י אותיות ולכן עצם זה שהאדם מודע בשכל "גילוי בא ע

' נגבלת'שחכמת האדם אינה , )מסוים מכריח שיש שם אותיות
מהרהר כנראה במוחש שבמחשבתו האדם , י אותיות אלו"ע

, אודות סברא שכלית מבלי לשים לב על האותיות כלל
שבתחושת האדם יש כאן רק רעיון שכלי וחושב עליו ומעמיק 

ובשלב זה עדיין לא . פרטים וההסברים שבודעתו בכל ה
שהרי סברא זו , על ידן מוגבלתמוגבלתמוגבלתמוגבלתניכרות האותיות ואין הסברא 

שאדם אחד יבטא , יכולה להתבטא באותיות ודיבורים שונים
את הענין באותיות שלו ואילו אדם אחר יבטא אותו באותיות 

כ כאשר "משא. אותיות חבירוהלגמרי משונות שהן שלו 
אז הוא , ר שכל יורד ובא לידי ביטוי באותיות דיבורוהדב

כי הסברא כבר קבלה , מצטייר ונגבל בצורה מסוימת דוקא
  .את ביטויה באופן מסוים על ידי אותיות אלו דוקא

כפי שהן כלולות ' אמירה'שהאותיות וה, עולהולפי זה 
היות שאין שם בחינת אותיות , עדיין בחכמת האדם

, וכך גם למעלה. חינת בלי גבול עדייןלכן הן בב, המגבילות
באותיות התורה שהן בבחינת אצילות ומיוחדות עם אור אין 

לכך אינן מוגבלות ומכיון שכן הן למעלה , ה עצמו"סוף ב
    ".אינו מתלבש בו לגמרי"ממציאות האדם ולכן 

 םֵמֶהְעלֵ  ,לַהּפֹועַ  לִמֹּכַח אֶ  ]האותיות[ םּוְכֶׁשּיֹוְצִאי
 רַהִּדּבּו לֶהבֶ  ,הִהּנֵ  – הַּבּפֶ  יַהִּגיּלּו לאֶ  ]בכח חכמתו[

  .תָהאֹוִתּיֹו קּוְמַחּלֵ  ,]הפשוט[ לַהּקֹו דַמְפִרי
כשהאותיות והאמירה כפי שהן עדיין בכח חכמתו 

, למטה מהעלם בכח חכמתו אל הגילוי בפהונמשכות יורדות 
 הנה אז הבל הדיבור מפריד את הקול הפשוט ומחלק אותו

שבדיבור אז האותיות יורדות ממעלתן , לאותיות המגבילות
ונגבלות ומצטיירות באותיות , כפי שהן כלולות בכח החכמה

   .פרטיות נפרדות זו מזו
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 פרשה                       ~ וארשתיך לי לעולם~                 חסידישע      

 יּכִ  ,הָׁשמָ ּנְ לַ  'ףַמִּקי' תְּבִחינַ  אהּו רַהִּדּבּו לֶהבֶ  ,ןְוָלכֵ 
 תַעְצִמּיּו הֶהָארָ  הּוִמְתַּגּלֶ  איֹוצֵ  רַהִּדּבּו לֶדֶרְך ֶהבֶ 

לאדם [ וֵאָלי 'ְלבּוׁש' הַנֲעׂשֶ  לְוַהֶהבֶ  ,]חכמת האדם[

כפי שהוא בכח [ לַהֶהבֶ  רּוְמקֹו ,]המדבר דברי תורה

 הִמְלַמְעלָ  וָעָלי 'ףַמִּקי' תִּבְבִחינַ  רִנְׁשאָ  ]חכמתו
  .]שמקיף את האדם' לבוש'בדוגמת ה[

ומתגלה הארת  תיוצא' אמירתו'מאחר שבדיבור האדם ו 
לכן מן , )במחשבתושהיתה הסברא השכלית (עצמיות שכלו 

ההכרח אשר הבל הדיבור הוא בדרגה נעלית יותר כמו בחינת 
לנשמת האדם להיותו ' מקיף'ולכן ההבל הוא בחינת . החכמה

שהבל , וזהו שמבואר בפרי עץ חיים .למעלה לגמרי ממנה
היינו שנעשה  ,להנשמה' אור מקיף'הדיבור נעשה בחינת 

כי בתוך , רוחני אל האדם המדבר את דברי התורה' לבוש'
שלמעלה לגמרי מנפש " הארת עצמיות"הדיבור מלובש 

נשאר בבחינת "ולכן גם הדיבור המבטא עצמיות זו , האדם
בדוגמת הלבוש שמקיף את האדם , "עליו מלמעלה' מקיף'

  .הלובשו

 ׁשֹוֶרׁש ,ִיְתָּבֵרךְ  'ורּוַח ִּפי'מֵ  אהּו ,הזֶ  לְוׁשֹוֶרׁש ַהֶהבֶ 
 הֶהָארָ  ֶׁשִּמֶּמּנּו ִנְמָׁשךְ  ,]שבכל העולמות[ 'ןַּמִּקיִפי'הַ  לּכָ 

  64.ֶׁשּלֹו לַהּקֹו לְּבתֹוְך ֶהבֶ  רעֹובֵ  תִלְהיֹו

                                                

 
 -' ַחִּיים ֵעץ ְּפִרי'הַ  ְּבֵׁשם' ה ֶּפֶרק סֹוף 'ֵּבינֹוִנים ֶׁשל ֵסֶפר'ּבְ  ַעֵּיין() 64

 בעיונה בה שמתלבש, המשכלת לנפש לבוש וגם מזון היא ההתור: "שם ל"ז
    אוראוראוראור''''    בחינתבחינתבחינתבחינת    נעשהנעשהנעשהנעשה    הדיבורהדיבורהדיבורהדיבור    הבלהבלהבלהבלש, בדיבור בפיו כשמוציא שכן וכל. ולימודה

  . "חיים עץ בפרי שכתוב כמו, ''''מקיףמקיףמקיףמקיף

', ג ֶּפֶרק', ב ֵחֶלק', ג ַׁשַער, 'ְׁשָעִרים ָמבֹוא' ְּבֵסֶפר ֶּׁשָּכתּוב ַמה ְוַעֵּיין 
 ֵמַהאי": ]א"ע[ ד"קל ַּדף, ]א"ח זהר[ ָנׂשֹא ]פרשת[' ִאְּדָרא'הָ  ִּפי ַעל

  . ָׁשם ַעֵּיין ,"'כּו רּוָחא ָנְׁשָבא ִעיָּלָאה ּפּוָמא

 ְּבֵפירּוׁש" ֲעֶצֶרת ַהְּׁשִמיִני ַּבּיֹום" ָּפסּוק ַעל ִמֶּזה ֶּׁשִּנְתָּבֵאר ַמה ְוַעֵּיין 
: ל שם"ז -]ב, פד עצרת לשמיני דרושים ת"לקו[ "ְּבִפיךָ  ְּדָבַרי ָוָאִׂשים"
שמן התורה נעשה בחינת  ',ובצל ידי כסיתיך ,ואשים דברי בפיך'כתיב "
מוצא ' נתוהוא בחי ,מהבל הדבור נעשה מקיף לנשמהמהבל הדבור נעשה מקיף לנשמהמהבל הדבור נעשה מקיף לנשמהמהבל הדבור נעשה מקיף לנשמהש ',צל'בחינת  ',סוכה'

 ,יחיה האדם' ,תורה בעצמה נתהוא בחיש –' כי לא על הלחם לבדו' ','פי הוי
שמזה נעשה  ,י מוצאיהם בהבל הפה"שהוא ע –' 'כי על כל מוצא פי הוי

שאפילו לומד בענין שאינו  – שהתלמוד שלומד בהבל הפה. . . מקיף לנשמה 
ואפילו בענינים הנוגעים  ,סדר קדשים וזבחים ומנחות :גוןכ ,למעשהצריך 

ובפרט כי כעת  ;ברים שאין צריך ללמדם בתוך הגמראיש כמה ד ,למעשה
 – כ גילוי רצון העליון הנוגע למעשה"והוא ג ,יש קיצור דינים בשולחן ערוך

אלא  ,כי אין הענין בשביל שנוגע למעשה ,צריך ללמוד הגמרא ,אף על פי כן
להיות נמשך  ,מזה נעשה מקיף לנשמהמזה נעשה מקיף לנשמהמזה נעשה מקיף לנשמהמזה נעשה מקיף לנשמהש ,שמוציא בפה דברי תורהבשביל 

רוש פי ',ואהיה שעשועים יום יום'ש "כמ ,והוא בבחינת התורה ,עונג העליון
 ,'אצלו ית 'שעשועים' נתהם בחי ,ותורה שבעל פה ,תורה שבכתב –' יום יום'

דכל דבר וענין יש לו השורש הרוחני למעלה , ידוע
יש  נתכי רק התהוות הגשמי באה בבחי(ים בעולמות עליונ

והשורש של  ).השתלשלות מלמעלה ואינה, המוחלט מאין
, על נפשו' מקיף'ההבל הגשמי של האדם שהוא בבחינת 

ההבל העליון של , יתברך' רוח פיו'הוא מבחינת , ל"כנ
שהוא השורש לכל האורות המקיפים שבכל , ה"הקב

ועל ידי שהאדם לומד תורה בפיו כך שהבל פה . העולמות
הבל 'ה מן הגם האר, האדם מוציא ומחלק את אותיות התורה

ה נמשכת למטה לעבור בתוך הבל הקול של "של הקב' העליון
שבעסק התורה שורש כל האורות , ונמצא. האדם הלומד

  .המקיפים נמשך למטה ומאיר בנפש האדם

, ומחמת גודל מעלת אור זה שנמשך למטה בעת לימודו
  ). כפי שיבאר להלן בסמוך(נפעלת העלאה גדולה בנפשו 

 תְּבִחינַ  –ת ַטַּבעַ  ּהלָ  ןֶׁשּנֹותֵ  ,ןִּקּדּוִׁשיהַ  ןִעְנָי ְוֶזהּו
  .'ףַמִּקי ראֹו'

הם  'מאמר'בפשטות ענין הקידושין וה, כאמור לעיל
הוא המשכת ' מאמר'שה, וכן הוא גם ברוחניות, ענין אחד

ועל דרך זה . י לימוד אותיות התורה"האור המקיף העליון ע
שבו האדם נותן את הטבעת , הוא ענינו הפנימי של הקידושין

כך , והטבעת היא דבר עגול המקיף על אצבע הכלה, להכלה
 .שמורה על המשכת האור המקיף על האשה, ענינו למעלה

, והארת אור עליון זה בנפש הכלה פועלת את ענין הקידושין
    .כפי שממשיך, רק לבעלה' מקודשת'שנעשית 

אֹור ' 65וּוַמְמִׁשיְך ָעָלי ,"ֶהֱאַמְרָּת ַהּיֹום' ֶאת ה"ְוַכְך 
' רוח פיו'[ 'םַּמִּקיִפי'הַ  לְוׁשֹוֶרׁש ּכָ  רִמָּמקֹו 'יףַמּקִ 

 :ֵּפירּוׁש ,םַלָּׁשַמיִ  'ְמקּוָּדׁש' אהּו ]ז"עי[ יֲהרֵ  ,]ברךית
  .ּבֹו ִיְתָּבֵרךְ  הְלָדְבקָ  רּוְמקּוּׁשָ  ןמּוכָ  אֶׁשהּו

של ' אמירה'המשכת ה –' מאמר'וכך הוא ענין ה
כמו נתינת הטבעת מן האיש (ה למטה על נפש האדם "הקב

י לימוד אותיות התורה שבהן שורה "שע, והיינו, )אל האשה

                                                                              

 
בני ושעשועי את 'ש "כמ ,ותענוג הזה נמשך למטה .שהוא בחינת עונג העליון

  . "'האדם

  ". ּוְתבּוָנה ַּדַעת ִמִּפיו" ָּפסּוק ַעל, א"מ ָּפָרָׁשה, ִתָּׂשא ִּכי, ַרּבֹות ְוַעֵּיין 

 ָּפָרָׁשה, ָנׂשֹא. ה"מ ָּפָרָׁשה ֵריׁש, ָׁשם: ַרּבֹות": ַהּיֹום ֶהֱאַמְרּתָ " ּוֵמִעְנָין 
". ֲאִני ֵאֶּלה ַעל" ַּבָּפסּוק, ֵאיָכה ַּבִּמְדָרׁש". ַהְּׁשִביִעי ַּבּיֹום" ַּבָּפסּוק, ד"י

  ).'ו ַּדף, ְּבָרכֹות. 'א ַעּמּוד', ג ַּדף, ֲחִגיָגה. 'ב ַעּמּוד, ו"נ ַּדף, ִּגיִּטין

  .)על נפש האדם הלומד תורה(עצמו  על ממשיך, היינו) 65
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 פרשה                          ~ חג השבועות~                        חסידישע  

מתגלה באדם אור עליון זה  ,ה"הארת עצמות אין סוף ב
  .שלמעלה מגדרי והגבלת מציאותו' אור מקיף'שהוא 

י שהמשכה נעלית זו מאירה ומתגלה בנפש "ע, והנה
מקודש "שנעשה , על ידי זה נפעל ענין הקידושין, האדם

כי ". שהוא מוכן ומקושר לדבקה בו יתברך, פירוש, לשמים
ולמעלה  שהוא בלתי מוגבל, בגלל עוצם מעלת האור המקיף

פועל עליה , הנה כשמתגלה בנפש האדם, לגמרי ממציאותו
היינו שמרומם ומגביה את נפשו למעלה , רוממות והבדלה

מקודש 'כך שהאדם נעשה , 66לבדו' מכל הענינים בלתי לה
היינו מובדל ומופרש משאר עניני העולם ומיוחד ', לשמים

   .ומזומן רק לדביקות באלקות

 הֵאּלּו ֶנֶאְסרָ  ןֶׁשְּבִקּדּוִׁשי ,הִאּׁשָ  ַהְמַקֵּדׁש םְּכמֹו ָאדָ 
ב( ְלַבֲעָלּה קרַ  תּוְמיּוֶחדֶ  ,םָהעֹולָ  לּכָ  לעַ  תוד, קדושין  ה "ב 

' ֶאת ה" תְּבִחינַ  –ה ַהּתֹורָ  יְידֵ ל ַּכְך עַ  – )דאסר
 לֶהבֶ 'ּבְ  קְוָדבּו רְמקּוּׁשָ  אהּו – 67ל"ַהּנַ " ֶהֱאַמְרּתָ 

  .ְלִׁשְבּתֹו ןָמכֹו תִלְהיֹו ]אור המקיף[ 'רַהִּדּבּו
כמו שאומר האיש בעת , פעולת הקידושין בפשטות היא

היינו ', הרי את מקודשת לי בטבעת זו': שמקדש את האשה
ומובדלת ' מקודשת'שעל ידי נתינת הטבעת האשה נעשית 

קשר  שנוצר, היינו. מכל בני העולם ומיוחדת רק לבעלה
מסוים בין איש ואשתו כך שאסור לה להנשא לאיש אחר אבל 

שפעולה זו היא כעין , נמצא. בד בבד אסורים עדיין להתייחד
י נתינת "וזה נגרם ע. להיחוד שיהיה בשלב הנשואין הכנההכנההכנההכנה

כי כאמור , ל"כנ, מורה על המשכת האור המקיףה, הטבעת
ם אור נעלה זה מעלה את האשה ומפרישה משאר בני העול

  .להיות מיוחדת רק לבעלה

בזה , ולימוד אותיותיה, וכמו כן על ידי עסק התורה
' אמירה'שפועלים את ה', היום האמרתהאמרתהאמרתהאמרת' את ה'גורמים לענין 

. 'ית' רוח פיו'שהיא המשכת האור המקיף העליון מ', בו ית
הרי נפעלת בו , ובגלל התגלות אור מקיף זה בנפש האדם

של " 'הבל הדיבור'ק במקושר ודבו"עלייה גדולה שנעשה 
היינו מוכן ומזומן לשבתו " מכון לשבתו"ובכך נעשה , ה"הקב

וזהו שמבואר ). ענין הנשואין(' היינו לדביקות בה, ה"של הקב

                                                

 
, יורד מתחלה אור העליון, שכל דבר שצריך להעלותו מלמטה, כנודע") 66

מקיפין אותו  –כי כל דבר שצריך לעלות ", "והוא אור המקיף שהוא המעלה
כמו שזורקין את האבן על ידי . הוא עולה – ועל ידי זה המקיף המקיפו, סביב

  ).ד, א מקץ לט"תו" (מה שלא היה עולה כלל מעצמו', כו) מקלע(קירטא 

  .בנפש האדם" ה"הארת עצמות אין סוף ב"התגלות ) 67

ששניהם , ענין אחד הוא' מאמר'אשר הקידושין וה, לעיל
שהכלה או נפש האדם נעשות , פועלים ההכנה להיחוד

   .איתם התאחדלבעליהם ומוכנות ל' מקודשות'

ֹּכַח  תְלַהְמִׁשיְך ְּבִחינַ  דֵאינֹו לֹומֵ  םִא  ןַמה ֶּׁשֵאין ּכֵ 
 רְּכִאּלּו ֲחֵבירֹו ְמַדּבֵ  אהּו יֲהרֵ  ,וֵאָלי ]העליון[ רַהִּדּבּו
ְּבִׂשְכלֹו  קִיָדּבֵ  אֶׁשּלֹ  ,ֵאינֹו ׁשֹוֵמעַ  אְוהּו וְלָפָני

  .לַהּקֹו תְׁשִמיעַ  יֲחֵבירֹו ְּבלִ  לּוַמְחַׁשְבּתו ׁשֶ 
הבל 'אבל יש תנאי אחד כדי להמשיך את הדיבור וה

כדי לפעול (בנפשו  וו למטה ויתגלה שיאיר"של הקב 'העליון
  : והוא, )את ענין הקידושין

שבעת לימוד התורה על האדם לשים אל לבו ולזכור 
היינו שאותיות התורה ', זו הלכה –' דבר ה'בעובדה זו ש

' רוח פיו, 'ה ממש"של הקב' אמירה'שהאדם לומד אלו הן ה
דברי אשר שמתי 'וככתוב . ואינם דברי עצמו כלל, יתברך

' שם'אשר , ה"ממש של הקב' דברי' אלו הןשבאמת ', בפיך
מפני שהדבור של האדם הוא בתכלית ", הלומד בפה האדם

אלא  ,יבור בא מצד עצמו כללעד שאין הד ,הביטול בעצמותו
וזהו  . . ממילא ומאליו 'הלכהזו  – 'דבר ה'בו  'נדבר'

שאמר לו  וסףיית כדוגמת לימוד המשניות שלמד הרב ב
 'אני המשנה המדברת בפיך' ]:המלאך שלמד אתו[ המגיד

ת "לקו(" 'שכינה מדברת מתוך גרונו של משה'וכענין  ,'כו

   .)א, פקודי ו

הכח , זו וביטול זה בעסקו בתורה על ידי הכרה, והנה
יכול להימשך ולהתגלות , האור המקיף, הדיבור העליון
מוכן "ובמילא נעשה , בו" מקושר ודבוק"בנפשו ונעשה 

  ".ומקושר לדבקה בו יתברך

להמשיך בחינת כח "כ אם האדם אינו לומד תורה "משא
והוא ' תורת ה יהואלא הוא שוכח על כך שז" הדיבור אליו

הרי זהו כמו על דרך משל מי שחבירו , ישות עצמומלא עם 
אי אפשר להשומע ש, מדבר לפניו והוא אינו שם לב לדבריו

לדבוק בשכלו ומחשבתו של חבירו המדבר אליו מבלי שישמע 
' כך אדם שלומד ואינו זוכר שזהו דבר ה. ואמירתוקולו את 

הרי לא ידבק בהארת עצמות אין סוף , 68ממש שאומר בפיו
                                                

 
'' דבר ה'ל והכרה שזהו ליתר ביאור בענין לימוד התורה מתוך ביטו) 68

  :ממש

לא יהיה נפשו מסך מבדיל כאילו , כל מה שיקרא וישנה מקרא ומשנה" 
ודברי אשר שמתי בפיך 'אלא כמו שכתוב , עושה וקורא ושונה)] האדם(הוא [

שיזכור , היינו, )ב, ת בהר מב"לקו" ('כו' אני המשנה המדברת בפיך'', 'כו
היינו דברי , ממש' דברי'הרי הם בעת לימודו תורה שדברי התורה שלומד 
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 פרשה                       ~ וארשתיך לי לעולם~                 חסידישע      

כי הישות שלו מונעת ממנו , ה המלובשת באותיות אלו"ב
   .69מלידבק באור התורה

  ".'כּו יְוֵאַרְׂשִּתיְך לִ "ְוֶזהּו 
, ה"זהו ענין הארוסין והקידושין בין האדם והקב

מתוך ההכרה שזהו י עסק התורה "שנעשים ע', לי ארשתיךארשתיךארשתיךארשתיך'
בו יתברך ' אמירה'שבזה פועלים את ה, ממש'' דבר ה'

מקושר "ור מקיף שגורם אשר האדם יהיה שממשיך הא
היינו שנעשה , "מוכן ומקושר לדבקה בו יתברך. . לשמים 

   .שזהו בבחינת הנשואין', מוכן לדביקות אמיתית בה

  
  

  חפרק 

' רחמים', 'משפט', 'צדק'י "פדיית הנפש ממאסר הגוף ע

  'אמונה'ו

ִמּתֹוְך  תַנְפׁשֹו ָהֱאֹלִקי תָצִריְך ִלְפדֹו אהּו דעֹו ,ַאךְ 
ת ִּתְהֶיה ִנְקֵרא אֶׁשּלֹ  ,תְוַנְפׁשֹו ַהַּבֲהִמי ףַהּגּו רַמֲאסַ 

  ".אסּומָ  אֹו תִחיֶּגרֶ "
ה איך "ל בעצמות אין סוף ב"הגם שעל ידי התבוננות הנ

ואין לכל העולמות תפיסת מקום ' כולא קמיה כלא חשיב'ד
נכספים אליו יתברך  גשמייםגשמייםגשמייםגשמייםלבו ובשרו הגם , וחשיבות לפניו

                                                                              

 
דלהיות שתורה שבעל פה נתלבשה בענינים . "שיוצאים מפיו עצמו ה"הקב

יכול להיות שלומד  –שנים אוחזין בטלית , המחליף פרה בחמור –גשמיים 
שיהיה לימוד התורה  היותל ריךצ] אלא[, נותן התורה' תורה וישכח על ה

רק , ו שום פניה בלימודולא יהיה ל', שיזכור שזהו חכמתו ורצונו ית, בביטול
לא ). "קכז-קכו' ח ע"מ תרפ"סה" (ילמוד תורה לשמה בבחינת ביטול ממש

אלא גם כאשר ', מבעי אם לומד בשביל כבוד וגאוה דהוא גרוע מאד כו
זהו ענין , )שי' ו ע"מ תרפ"סה" (לימודו הוא למען לידע את ההשכלה שבה

  .של הגדלת הישות המציאות העצמית של האדם

כל האומר אין לי '): ב, יבמות קט(ל "ו התוכן הפנימי של דברי רזוזה) 69
אזי , ודבר בפני עצמו' יש'שמאחר שהוא "', אלא תורה אפילו תורה אין לו

" ואין זה גילוי רצונו כלל, כלל' אין זה דבר ה, אף כשמדבר דברי תורה
ן שאי', אפילו תורה אין לו'וזהו פירוש ). "ה וספרתם לכם"ת אמור ד"לקו(

אלא  ליליליליהאומר אין 'וזהו " ).ה זה"פ ד"הנחות הר' ס" (התורה שייכה אליו
ורוצה ', לא זכה' נתמפני שהוא בבחי, לעצמילעצמילעצמילעצמי –' ליליליליאין 'שאומר , כו׳' תורה

שהתורה היא  – 'אפילו תורה אין לו, 'ולכן. נפרדודבר  'יש'להיות לעצמו 
ה אלא במי כי אין אור אין סוף שור, נשפעת ונמשכת במקום קדושה דוקא

היות שהאדם מלא בישות , אם כןו, )ב, א ז"תו" ('כו] 'לו יתאצ[שבטל 
  .ומתגלה בנפשו אין קדושת התורה שורה –היפוך הביטול  –עצמית 

אדם זה הוא בבחינת , כאמור, אף עלי פי כן –ות הנפש בכל
היינו שנפשו הבהמית היא בהתגברות ', כלה כמות שהיא'

אצלו עד שמכסה לגמרי על נפשו האלקית בלתי תת לה מקום 
חיגרת או 'וזהו שהוא . להתגלות ולכלות אליו לפי טבעה

שהנפש הבהמית מכסה על האמת ומונעת מהנפש ', סומא
עוד הוא ", ולכן. ות בעיני שכלה את האלקותהאלקית מלרא

נפשו האלקית מתוך מאסר הגוף ונפשו  לפדותלפדותלפדותלפדותצריך 
  ".'חיגרת או סומא'שלא תהיה נקראת , הבהמית

את הנפש האלקית ' פודים'ממשיך ומפרט איך [
   :]מתוך מאסר הגוף והנפש הבהמית

  .70הִּבְצָדקָ  אהּו ןְוַהִּפְדיֹו
הגוף ונפש הבהמית פדיית נפשו האלקית מתוך מאסר 

שמסגולת מצוה זו לפעול את , י נתינת צדקה לעני"ע נעשית
   ).כפי שממשיך ומבאר בסמוך את הטעם לכך(' פדייה'ה

  ".ֶצֶדקּבְ ְוֵאַרְׂשִּתיְך ִלי "ְוֶזהּו 
', צדקצדקצדקצדקוארשתיך לי ב'וזהו ביאור המשך הכתוב 

היינו זה  –ה "שהארוסין והקידושין של הנשמה עם הקב
םְמק"שיהיה  ִי ַמ ָּׁש ירּוׁש, ּוָּדׁש ַל ר  ,ֵּפ ן ּוְמקּוָּׁש ֶׁשהּוא מּוָכ

ךְ  ֵר ְתָּב ָקה ּבֹו ִי ְב ָד אינם יכולים להיות באופן אמיתי כי  –" ְל
שבזה האדם , היינו על ידי מצות הצדקה', צדק'אם על ידי 

, את נפשו האלקית מתוך מאסרה בגוף ונפש הבהמית' פודה'
מהותה הפנימית שתהא ביכולתה להתגלות ולבטא את 

על ידי זה שוב אינו , ובמילא. 'בתשוקה וחפץ לדבקה בה
כי נפשו יצאה מנפשו הבהמית ', חיגרת או סומא'בבחינת 

  .ולכן אין עליה העלם והסתר עוד

' לפדות'מבאר את הטעם לסגולה זו של הצדקה [
    :]את הנפש  האלקית

, ב י"ב( "'כּו    הְּגאּולָ הַ  תאֶ  תֶׁשְּמָקֶרבֶ  הְצָדקָ  הְּגדֹולָ " יּכִ 

 'יַמְצלִ  רְוָהדָ  יֶלָענִ  הְּפרּוטָ  בָיִהי'ּדְ  רֱאִליֶעזֶ  יּוְכַרּבִ  ,)א
  71.)ב שם"ב(

                                                

 
ושביה 'בענין  –ה ציון במשפט תפדה "ת דברים סוף ד"ראה לקו) 70

  .'בצדקה

 ִיְׂשָרֵאל ֵאין" ַהַּמְתִחיל ִּדּבּור" ַהּקֶֹדׁש ִאֶּגֶרת"ּבְ  ֶׁשָּכתּוב ּוְכמֹו) 71
 סימן[ 'ִּבְצָדָקה ְוָׁשֶביהָ ' )כז, א ְיַׁשְעָיהּו( ֶׁשֶּנֱאַמר" ִּבְצָדָקה ֶאָּלא ִנְגָאִלין

 ָׁשם ַעֵּיין ,"'כו ִנְפֶּדה ְוַעָּתה', כו ׁשֹוַנפְ  ּפֹוֶדה ֶזה ְיֵדי ֶׁשַעל": ]ד
י נתינת "ע ]פדיית פנימיות נקודת הלב היא[ והיינו: "שם ל"ז - ַּבֲאִריכּות

ובפרט מי שמזונותיו מצומצמים ודחיקא  ,שהוא חיותו ,מממונו' הצדקה לה
י שא ,ובפרטות אם נהנה מיגיע כפיו ;שנותן מחייו ממש ,ליה שעתא טובא
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 פרשה                          ~ חג השבועות~                        חסידישע  

כי  ,י הצדקה דוקא"ע"פדיית הנפש האלקית היא 
וכמו שהוא מרחם על  ',מודדין לו ]בה[ – במדה שאדם מודד'

כך מלמעלה מתגלגלים  ,העני להחיות נפשו ממתי רעב
לרוממה  ,רחמים המרובים ממקור הרחמים על נפשו

 'מחיה מתים כו' :אומריםשו וכמ ,משפלותה וטומאתה
שעל ידי נתינת , היינו .)ב, ת ראה כה"לקו(" ']ברחמים רבים[

, צדקה מלמטה שהיא ביטוי של רחמנות האדם על העני
רחמים 'מבחינת שתומשך , גורמים גם כן למעלה אותו הענין

פ הכלל "ע(ה למטה על נפש האדם "של הקב' רבים
והמשכה ). 'אתערותא דלעילא –באתערותא דלתתא 'ש

בכחה להעלות , עליונה זו כשמתגלה בנפש האדם ונרגשת בה
  .72את נפשו ולשחררה ממאסר הגוף והנפש הבהמית

גדולה צדקה שמקרבת את : "ל"וזהו מה שאמרו רז
ו' ישעי(שנאמר , הגאולה שמרו משפט ועשו ' כה אמר ה' )א, נ

וצדקתי , קרובה ישועתי לבואקרובה ישועתי לבואקרובה ישועתי לבואקרובה ישועתי לבוא ]73על ידי כן תהיה[ כי, צדקהצדקהצדקהצדקה
 .)ישועתי(מכאן שהצדקה מקרבת את הגאולה , "'להגלות

והתוכן הפנימי בזה הוא שהכוונה גם על הגאולה הפרטית של 
, כי כאמור, נפש האלקית מתוך מאסר הגוף והנפש הבהמית

הצדקה מעוררת אור בלי גבול שלמעלה שבכחו להגביה 
כולל הגבלות , ולהעלות את נפש האדם מעל כל ההגבלות

  .ולפדותה ממאסר זה, הגוף

רבי אלעזר : "וזהו הפירוש הפנימי במה שממשיך שם
אמר ]. ואחר כך התפלל[פרוטה לעני והדר מצלי ] נתן[יהיב 

שעל , כלומר, "'אני בצדק אחזה פניך'דכתיב ]: לטעם הדבר[

                                                                              

 
עומקא 'מ 'נקודת פנימית הלב' נתשלא עסק בהם פעמים רבות בבחי פשרא

והרי עתה הפעם  –וונא גאי וכה תןמושא הם במכמנהג העולם בעסקי ',דלבא
 ,בזה פודה נפשו משחת ,הנה ,בשמחה ובטוב לבב' כשמפזר מיגיעו ונותן לה

בתוך  'שביה'גלות ו נתשהיתה בבחי 'נקודת פנימית לבבו'בחינת  ,דהיינו
 :רושפי 'משמר' ',מכל משמר נצור לבך' כתובשו כמ ,הקליפה גסה או דקה

ושביה 'וזהו . . . בצדקה זו  'חיצונים'דה מהועתה נפ ;בית האסורים
  ."'בצדקה

ביאור נוסף בכך שבכח הצדקה לפדות את נפשו האלקית מתוך מאסר ) 72
צ "צויין בהגהת הצ –ד ' פ תניא אגרת הקודש סי"ע(הגוף והנפש הבהמית 

  ):כאן

מאחר שהכניס והשקיע את נקודת פנימיות לבו בתאוות ועניני עולם הזה 
הרי , לכן כאשר מפזר ממונו שבהם היה יכול לקנות חיי נפשו ממש, הגשמי

ומוציא את נקודת פנימיות לבו ממאסר הגוף שעד אז היה ' פודה'בזה הוא 
כמנהג (במשאו ומתנו אפשר שעסק בזה בכל חיי נפשו , וכן. שקוע בזה

חיי נפשו חיי נפשו חיי נפשו חיי נפשו הרי הוא נותן מ, ולכן כאשר נותן צדקה מממון זה שהרוויח, )ולםהע
ומשחרר את פנימיות ' פודה'והרי בזה הוא , לתת צדקה' אל העני במצות ה

  . נקודת נפשו ממאסרה בגשמיות הגוף ותאות הנפש הבהמית

  .פ המצודות שם"ע) 73

על ידי זה נעשה , נתינת צדקה תחלה –' אני בצקה'ידי 
כי התפלה נקראת , והטעם הפנימי לכך. בתפלה' אחזה פניך'
היינו , לפי שכל ענינה הוא לבוא למדת האהבה' דה שבלבעבו'

אלקיך בכל ' ואהבת את ה'באמרו ' להתעורר באהבת ה
מתחלה את ' פודה'ואי אפשר לבוא לכך אלא אם כן . 'לבבך

שרק אז האהבה , נפשו האלקית ממאסר הגוף והנפש הבהמית
קודם התפלה , ולכן. של נפשו האלקית יכולה להתגלות בלבו

, את נפשו האלקית מגלותה' לפדות'קה כדי דצת צריך לת
י "ע' להתחבר עם ה –ואז ניתן להגיע למטרת התפלה 

  . 'התעוררות מדת האהבה אליו ית

וארשתיך לי 'ממשיך ומבאר המשך הכתוב [
   :]'במשפטבצדק ו

   :"ּוְבִמְׁשָּפט"

ּקּוק א(ְּכִתיב  ,הְּדִהּנֵ  ַב ת ָרָׁשע ַמְכִּתיר אֶ ": )ד, ֲח
י( רֶנֱאמַ  הזֶ  לְועַ  ,"ַהַּצִּדיק ִר ָב גְּד עֹוו , ם י  ּוִבַעְרָּת ָהָרע" :)דְו
  .הזֶ ל עַ  'טִמְׁשּפָ ' תִלְהיֹו ָצִריךְ  ,ְלָכךְ  ."ִמִּקְרֶּבךָ 

, ופירושו הפנימי הוא', רשע מכתיר את הצדיק'כתיב 
שנדבק בו מחמת עוונותיו  )שבקרבך' רשע'ה( שהרע שבאדם

מבדילים ביניכם לבין  עונותיכם היו' )ב, טנ' ישעי( ככתוב –
' צדיק'ה, את נפשו האלקית) 'מכתיר'(מסבב  – 'אלקיכם

ג( ל"כמאמר רז, שבו ולכן צריך . 'מלפפתועבירה ' )ב, סוטה 
וזהו התוכן , את הרע הזה מקרב ופנימיות האדם' לבער'

שיש לבער ולבטל  –' קרבךקרבךקרבךקרבךובערת הרע מ'הפנימי של הכתוב 
נפש  פנימיותפנימיותפנימיותפנימיותמקרב ו –' מקרבך'את בחינת הרע הרוחני 

וזהו ענין . ל"כנ, שלא יפסיק ויבדיל בינו לאלקות, האדם
את עצמו שלא להיות שקוע בתאוות ' לשפוט' –' משפט'ה

שכל דבר שעושה הוא בכוונה , נפשו הבהמית ותענוגיו
אם דבר זה הוא מצד הקדושה , הכל במשפט יבוא, ובחשבון

  .או מצד הקליפה

שכדי שהאדם יוכל ', במשפט. . וארשתיך לי 'וזהו 
יִ  'ְמקּוָּדׁש'"להיות  ַמ ָּׁש ירּוׁש ,םַל  רּוְמקּוָּׁש  ןמּוכָ  אֶׁשהּו :ֵּפ

קָ  ְב ָד ךְ  הְל ֵר ְתָּב זה נעשה ', וארשתיך לי, ')המאמר לעיל' ל(" ּבֹו ִי
את ' לשפוט'ל "היינו העבודה הנ, בנפשו' משפט'י בחינת "ע

לא עצמו בכל דבר שעושה לוודא שהכל יהיה לשם שמים ו
' רע'בכך האדם מבטל מקרבו את ה. לשם מילוי תאוותו

כך , הרוחני שנדבק בו ושוב אינו מפסיק בינו לאביו שבשמים
  ".לדבקה בו יתברך. .  מוכןמוכןמוכןמוכן"שנעשה 

   :"ּוְבֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים"
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 פרשה                       ~ וארשתיך לי לעולם~                 חסידישע      

 בּוְכִדְכִתי ,ַנְפׁשֹו לעַ  םַרִּבים ַרֲחִמי רְלעֹורֵ  ,ְּדַהְיינּו
הּו כט( ָי ְע ַׁש     ,74"ֶאת ַאְבָרָהם ָּפָדהַיֲעֹקב ֲאֶׁשר "לְ : )כב, ְי

  .75ַאֵחר ְּכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר ְּבָמקֹום
הכוונה לענין נוסף שעל ' ובחסד וברחמים'שכתוב  מה

לבוא (האדם לעשות כדי להיות מוכן לדביקות באלקות 
להתבונן ולהעמיק דעת בגודל ועוצם , והוא). 'בקידושין עם ה

שירדה מגן עדן העליון למטה , ירידת נפשו ממקורה הנעלה
שעל ידי כך , מטה עד להתלבשות בגוף גשמי בעולם הזה

יבוא להכרה אמיתית בגודל ירידת נפשו ויתמרמר מאד על 
לעורר רחמים ("ה לרחם על נפשו "כך עד שיבקש מהקב

. מחמת גודל שפלותה שירדה למטה כל כך") רבים על נפשו
ר הגוף והנפש נפשו האלקית ממאס' פדיית'וזה פועל את 

כי על ידי התעוררות זו מלמטה נעשית המשכה , הבהמית
תאיר ותומשך בנפשו  תהבלתי מוגבל' מלמעלה שרחמנותו ית

  .לרוממה ולהעלותה משפלות זו

לבית יעקב אשר פדה את ' כה אמר ה'וזהו שכתוב 
' אשר פדה את אברהם'התיבות , דלפי פשוטו. 'אברהם

אשר פדה ' כה אמר ה'וכאילו נאמר '', אמר ה' מתייחסות אל
פשטות הלשון משמעה דיעקב , אולם. 'את אברהם לבית יעקב

דתו ומבואר בתורת הסוד דיעקב מ. ברהםהוא אשר פדה את א
האהבה החסד ו ואברהם מדתו מדת, הרחמיםהתפארת ו מדת

כלות 'וקאי על האהבה וה, )'אברהם אוהבי'כמו שכתוב (
גולת ומס', הנפש האלקית לדבקה בו ית הטבעית של' הנפש

כי היא המשכה בלתי , אהבה זומדת הרחמים לפדות ולעורר 
, י הארתה והתגלותה בנפש האדם"וע, )רביםרביםרביםרביםרחמים (מוגבלת 

' נפדית'ובמילא היא , נפשו מתרוממת ומתעלה ביותר
  .מגלותה בתוך הגוף והנפש הבהמית

די שעל י', בחסד וברחמים. . וארשתיך לי 'וזהו 
כתוצאה מהתעוררות האדם (' מאת ה' רחמים רבים'המשכת 

הנה נפש ) מלמטה במרירות גדולה ובקשת רחמים רבים
מגלותה במאסר הגוף והנפש הבהמית ' נפדית'האדם מתעלה ו

ענין הארוסין (' ונעשית ראויה ומוכנה לדבקה בו ית
  ). והקידושין למעלה

   ":ֶּבֱאמּוָנה ְוֵאַרְׂשִּתיְך ִלי"

                                                

 
 ְּבֵפירּוׁש, "ָאִׁשיָרה" ָּפסּוק ַעל חְּבַׁשּלַ  ְּבָפָרַׁשת ֶּׁשִּנְתָּבֵאר ַמה ְוַעֵּיין() 74

 ֵמִעְנַין ֵעֶקב ָּפָרַׁשת ְּבַרּבֹות ְוַעֵּיין". ָעִׂשיתָ  ַאָּתה ְּבַיֲעקֹב ּוְצָדָקה ִמְׁשָּפט"
  ").ּוְבִמְׁשָּפט ְּבֶצֶדק ִלי ְוֵאַרְׂשִּתיךְ "

  .ב, א ויחי נא"תו. ה"מ, ב"ראה תניא פל) 75

 ,אהּו יִאיׁש ָענִ  םְוגַ  ,דִלְלמֹו לֶׁשֵאינֹו ָיכֹו ימִ  ,ְיינּוְּדהַ 
מֹוֵנַע לֹו  ןֵאי ,ַאף ַעל ִּפי ֵכן –ה ְצָדקָ  ןִליּתֵ  לָיכֹו ןְוֵאי

 ,'הֱאמּונָ 'הָ  יְידֵ ל עַ  'הֲארּוסָ 'וַ  'הַּכּלָ ' תְּבִחינַ  תִלְהיֹו
ֵאיְך  אְּדִליּבָ  קֵמעֹומֶ  תְּבִהְתּבֹוְננּו ,76ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל

 הַמְעלָ  הְלַמְעלָ  אְוֶׁשהּו ,77'יֲחִׁשיבֵ  אְּכלָ  ַקֵּמיּה אכֹולָ 'ּדְ 
  78.'סֹוֵבב ָּכל ָעְלִמין' תִמְּבִחינַ 

נו מי שאיקאי על ' אמונהאמונהאמונהאמונהוארשתיך לי ב'מה שנאמר 
יכול ללמוד מפני צוק העתים וגודל הדוחק של טרדות 

הנה אם כן אין ביכולתו להמשיך על עצמו , הפרנסה וכדומה
האור המקיף העליון שבכחו ומחמתו נפש האדם נעשית 

וגם להיותו איש עני מאד אינו ; ל"כנ', אליו ית' מקודשת'
ית ִמּתֹוְך "ביכולתו לתת צדקה ובכך  לִֹק ֱא ְפׁשֹו ָה ְפדֹות ַנ ִל

ית ִמ ֲה ַּב ְפׁשֹו ַה ַנ ּגּוף ְו ר ַה ַס ֲא , עם כל זה – )המאמר לעיל' ל(" ַמ
להיות מקודש (ה "הקב עם' ארוסה'ו' כלה'יכול להיות 

ככתוב ', אמונה'על ידי ה, )'לשמים ומוכן לדבקה בו ית
  .'באמונהבאמונהבאמונהבאמונהוארשתיך לי '

ן" ,כמבואר לעיל, הוא 'אמונה'וענין ה ְתּבֹוֵנ ֲאֶׁשר ִי  ַּכ
יַנת  –' ַּבה ֱאמּוָנה ָהֲאִמיִּתיתֱאמּוָנה ָהֲאִמיִּתיתֱאמּוָנה ָהֲאִמיִּתיתֱאמּוָנה ָהֲאִמיִּתיתּבָ  ִח ְּב ה ִמ ָל ְע ה ַמ ָל ְע ַמ ֶׁשהּוא ְל
ין' ִמ ְל ל ָע ב ָּכ יַנת ', סֹוֵב ִח ר ּוְב ֶד ֶג ינֹו ְּב ֵא ִמין'ֶׁש ְל ָלל' ָע ' ל( "ְּכ

ה שלפניו "שמאחר שמתבונן בעצמות אין סוף ב .)המאמר לעיל
ן", שווים ממש' כחשיכה כאורה' ֵכ נּות, ָל ִהְתּבֹוְנ יא ַה כֹוָלה ִה  ְי

ְך ִמ  ְמָׁש ִּנ ה ַה ּגֹועַ 'ֶּז ְנ ם ַעד ִלּבֹו ּוְבָׂשרֹו הַ ' ִל יֹות , ַּגְׁשִמּיֹותַּגְׁשִמּיֹותַּגְׁשִמּיֹותַּגְׁשִמּיֹותַּג ְה ִל
פְ  ֶח ם ֵהם ְּתׁשּוָקָתם ְו ךְ ַּג ֵר ְתָּב יו ִי ָל לֹות ֵא ם ִלְכ ָקה ּבֹו , ָצ ְב ָד ְל

                                                

 
ֶׁשהּוא  –' ַּבה ֱאמּוָנה ָהֲאִמיִּתיתֱאמּוָנה ָהֲאִמיִּתיתֱאמּוָנה ָהֲאִמיִּתיתֱאמּוָנה ָהֲאִמיִּתיתִיְתּבֹוֵנן ּבָ ְוהּוא ַּכֲאֶׁשר : "ראה לעיל) 76

' ָעְלִמין'ֶׁשֵאינֹו ְּבֶגֶדר ּוְבִחיַנת ', סֹוֵבב ָּכל ָעְלִמין'ְלַמְעָלה ַמְעָלה ִמְּבִחיַנת 
  ".ְּכָלל

שער  'ראשית חכמה'כגירסת ה –ב , זהר חלק א יא. לב, ראה דניאל ד) 77
  .היראה

 ִּכי 'כּו ְיָדָענּו לֹא ַאְבָרָהם ִּכי" ָּפסּוק ַעל ֶּׁשִּנְתָּבֵאר ַמה ְוַעֵּיין() 78
וזהו שאמרו : "ל שם"ז - ]ג, צג אסתר מגלת א"תו[ "'כּו ָאִבינּו' ה ַאָּתה"

כי כל נצוץ  ','אבינו כו 'ויכי אתה ה ,'כי אברהם לא ידענו כו' :ישראל בגלות
 'פנים' נתשפנה בבחיהי אביו בעזרו אף קודם אל – א מישראל"נפש כאו

 ',למיןעל כבב סו' נתבחי ',אתה אבינו' כשיאמין אמונה אמתיתכשיאמין אמונה אמתיתכשיאמין אמונה אמתיתכשיאמין אמונה אמתית ,ל"הנ
בב סו' נתובבחי .'אכל בי עשרה שכינתא שריא'ו ',כולא קמיה כלא חשיבא'ד
נושא ' ',חטאת' לה' ,'אין עונות מבדילין ומפסיקין בין ישראל כו 'למיןעל כ

אין העולם  'למיןעל כבב סו' נתכי בבחי ,'כו 'זדונות נעשו כזכיות' ',עון
 ',עובדי כוכבים מרקדים בהיכלו ,הן הן גבורותיו' :ל"רזמר כמא ,מפסיק כלל

וגם משל זה אינו אלא  .שאין תופס מקום ,וכמשל הזבוב המהלך בקצה הבית
 נתלל העדר תפיסת מקום של בחיאבל באמת אין ערוך כ ,לשכל אנושי

  . "'למיןעל כבב סו' – 'ה"הוי' נתלגבי בחי חתוניםתוליונים עולמות ע

  ").ֱאמּוָנהּבֶ  ִלי ְוֵאַרְׂשִּתיךְ " ִעְנָין יֹוֵתר יּוָבן, ָׁשם ֶּׁשִּנְתָּבֵאר ּוִמַמה 
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 פרשה                          ~ חג השבועות~                        חסידישע  

ֶפׁש ַמָּמׁש ֶּנ לֹות ַה ְכ שאור זה הוא , היינו. )המאמר לעיל' ל(" ִּב
גם על למעלה עד כדי כך שיכול לרדת למטה מטה ולפעול 

לגרום , אדם כזה שאינו יכול ללמוד ואינו יכול לתת צדקה
ועל ידי זה  .'שגם לבו ובשרו הגשמיים ישתוקקו לדבקה בו ית

' ארוסה'ו' כלה'נפעל שגם אדם שהוא בדרגה נמוכה כזו יהיה 
   ".מוכן ומקושר לדבקה בו יתברך"ה "של הקב

  
  

  טפרק 

  לבואוהתקשרות האמיתית שיהיו לעתיד ' נשואין'ה

בין ' נשואין'ממשיך ומבאר ענין ה, ומעתה[
 –ל "שהוא מרומז בסוף הכתוב הנ, ה"ישראל והקב

  :]''וידעת את ה'

ר ַאחַ  לֲאבָ  ,'הֲארּוסָ 'וַ  'הַּכּלָ ' תִּבְבִחינַ  אהּו הזֶ ל ְוכָ 
  .79'ןִנּׂשּוִאי' תְּבִחינַ  תָצִריְך ִלְהיֹו ַּכךְ 

ן  כמו שבפשטות הארוסין והקידושין הם השלב הראשו
והנשואין הם משלימים את יחוד , בהתאחדות האיש ואשתו

שבחינת הקידושין הוא רק השלב  –כך גם למעלה , זה
הראשון שבו נפש האדם נעשית מקודשת לשמים ומוכנה 

, אך עדיין לא באה בפועל אל הדביקות', לדבקה בו ית
אחר כך צריך להיות , ולכן. קותההתאחדות וההתכללות באל

היינו הדביקות בפועל ממש עם , ה"עם הקב' נשואין'בחינת 
   .'ה

אלו נרמזים ' נשואין'ממשיך ומבאר שבחינת [
וידעת את . . . וארשתיך לי ' –ל "בהמשך הכתוב הנ

מורה על התקשרות והתחברות אמיתית ' דעת'ש'', ה
  :]'כך שאכן מתאחד ומתכלל בו ית, ה"עם הקב

  :"'ֶאת ה ָיַדַעּתְ וְ "ְוֶזהּו 
ענין הנשואין שהוא כאשר האיש והאשה מתייחדים 

' וידעת'מרומז בתיבת ', בשר אחד'ומתאחדים עד שנעשים ל
  .ענין הדעת –

  :]'דעת'המשמעות הפנימית של את מבאר [

ת ד( ןִמְּלׁשֹו י אִׁש ֵר  אֶׁשהּו, "ֶאת ַחָּוה ָיַדעְוָהָאָדם " )א, ְּב
  .יָהֲאִמיִּת  תִהְתַקְּׁשרּו תְּבִחינַ 

                                                

 
סוף : במדרש שלנו[ ח"י ָּפָרַׁשה סֹוף, ֹּבא ְּבַרּבֹות ֶׁשָּכתּוב ּוְכמֹו() 79

  ).]להלן 'ביאור'בהשון המדרש מובא ל – ו"פרשה ט

שנקט לשון '', והאדם ידע וגו'על היחוד הגשמי נאמר 
התקשרות "הוא ' דעת'כי הענין הפנימי של ', דעת'

שהאדם נעשה מחובר ומקושר באמת לאמיתו עם , "האמיתי
כי כל מציאותו , מבלי כל נתינת מקום לפירוד, ה"הקב

הנקרא בלשון הזהר (' עד שנכללה בו ית ה"מחוברת עם הקב
   .)'לאשתאבא בגופא דמלכא'

הוא יחוד והתקשרות עם ' קידושין'גם בחינת ה, שכן
שעל ידי עסק התורה נמשך על האדם , כמבואר לעיל, ה"הקב

אור מקיף עליון שמעלה את נפש האדם שתהיה דבוקה 
' ְמקּוָּדׁש'"ובכך הרי האדם נעשה , ה"בהארת אור אין סוף ב

ם ִי ַמ ָּׁש ירּוׁש, ַל ן ּו: ֵּפ ךְ  ְמקּוָּׁשרְמקּוָּׁשרְמקּוָּׁשרְמקּוָּׁשרֶׁשהּוא מּוָכ ֵר ְתָּב ָקה ּבֹו ִי ְב ָד " ְל
שהמשכת הארה זו פועלת התקשרות , נמצא. )המאמר לעיל' ל(

דרגה זו היא , כמבואר לעיל, אולם. ודביקות מסוימת באלקות
כי כמו בקידושין , באלקותאמיתית אמיתית אמיתית אמיתית לדביקות ' הכנה'רק 

לייחד את האשה לבעלה אבל עדיין  בפשטות שפעולתם היא
כך בבחינה זו נפש האדם נעשית , אינם מתאחדים בפועל

". 'שתמלא כולו לה", באלקותאמיתית אמיתית אמיתית אמיתית לדביקות ' מוכנה'
עם ' התקשרות'ברוחניות הם בחינת ' קידושין, 'כלומר
כי בשלב זה נפש , "התקשרות האמיתי"אבל לא , אלקות

   .'האדם עדיין אינה מתאחדת לגמרי עם ה

הּו יא(ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב  ָי ְע ַׁש ֶאת  ֵּדָעהָהָאֶרץ  הָמְלאָ ּו": )ט, ְי
 םׁשּו הִיְהיֶ  אֶׁשּלֹ – 'הלַ  ּכּוּלֹו אלֵ ֶׁשִּתּמָ  :ֵּפירּוׁש ,"'ה

 לכָ וְ  ,ְלַבּדֹו' הלַ  םִא  יּכִ  הּוַמֲעׂשֶ  רִּדּבּו ,הַמֲחָׁשבָ 
  .''ה תַּדעַ ' ןמִ  קרַ  'םְממּוָּלִאי'ִיְהיּו  ַמְחְׁשבֹות ָאָדם

, ה"לא עצם היחוד עם הקב(הוא ' קידושין', כאמור
" מוכן ומקושר לדבקה בו יתברך"כאשר האדם נעשה ) אלא

היינו שבכך שנעשה מובדל מעניני העולם , )המאמר לעיל' ל(
', ית" מכון לשבתו"נעשה , לבדו' ודברים גשמיים בלתי לה

מתאים להשראת אלקות ודביקות ' כלי'שבזה נעשה 
הוא ' נשואין'ואילו . ה עצמו"תאחדות עם אור אין סוף בוה

, ה"עם אין סוף ב" התקשרות האמיתי"כאשר האדם מגיע ל
, "'תמלא כולו לה"עד כדי כך ש' שהוא דבוק ומקושר עם ה

' שום מחשבה דיבור ומעשה כי אם לה"שאין נתינת מקום ל
ומציאותו חדורה , ונכלל בו' כי הוא כבר התחבר עם ה, "לבדו
עד שאין שום פינה בנפשו שאינה מלאה '' דעת ה'עם 

  .באלקות

שזהו הזמן של , והתקשרות זו תהיה לעתיד לבוא דוקא
: )פ טו"ר ס"שמו(כמאמר המדרש , ה וישראל"הנשואין בין הקב

. . ' לי לעולם ארשתיךארשתיךארשתיךארשתיךו'שנאמר , העולם הזה אירוסין היו"
כי ' )ה, נד' ישעי(שנאמר , אבל לימות המשיח יהיו נשואין
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 פרשה                       ~ וארשתיך לי לעולם~                 חסידישע      

' ונגלה כבוד הוי'כי על לעתיד לבוא כתיב ". 'עושיך בועליךבועליךבועליךבועליך
למטה ' היינו שיהיה גילוי עצמותו ית' וראו כל בשר יחדו

שיראו ', כי עין בעין יראו'וכן כתיב , )כל בשר(בגשמיות 
ולכן . ממש' בעינים גשמיות התגלות מהותו ועצמותו ית

ם לים כמי' ומלאה הארץ דעה את ה'נאמר גם על לעתיד 
ה יתגלה למטה כמו למעלה "שעצמות אין סוף ב', מכסים

' ארציות'שגם למטה בה', הארץהארץהארץהארץומלאה 'ולכן כתיב , ממש
שלא , "'תמלא כולו לה"עד ש, והגשמיות יהיה גילוי אלקות

גם , ולכן .'אלקותו יתתתגלה שום פינה בעולם שלא תהיה 
עד שכל , ממש' למטה בנפש האדם יהיה גילוי עצמותו ית

', עם ה" התקשרות האמיתי"ו' דעת'ב' מלאה'נפשו תהיה 
ָבה" ֲחָׁש ה ׁשּום ַמ ֶי ְה ה, ֶׁשּלֹא ִי י ִאם ַל ֶׂשה ִּכ ֲע , ְלַבּדֹו' ִּדּבּור ּוַמ

יּו  ְה ם ִי ְחְׁשבֹות ָאָד ל ַמ ָכ ים'ְו ִא ק ִמן ' ְממּוָּל     ".''ַּדַעת ה'ַר

קדשנו ' – ל"המשך הפיסקא הנאת מבאר [
  :]'במצותיך

 דְמיּוחָ  'ֶחְלֵקנּו' הֶׁשִּיְהיֶ  – 'ְּבתֹוָרֶתךָ  ֶחְלֵקנּו ןְותֵ 'ְוֶזהּו 
 ,ַמָּמׁש םְהיּו ַלֲאָחִדייִ וְ  ,'ְּבתֹוָרֶתךָ ' דַהִּיחּו תְּבַתְכִלי

  .ְוַדי ַלֵּמִבין
שקאי על בחינת ' קדשנו במצותיך'וזהו שאומרים 

, י תורה ומצות"ין שנעשית עכשיו בזמן הגלות עהקידוש
. שכאמור לעיל בזה יש עליות וירידות ואין זה היחוד האמיתי

שקאי על ' ותן חלקנו בתורתך'והנה מיד אחרי זה אומרים 
שתוכן , ין שיהיה לעתיד לבוא דוקאאוהיחוד האמיתי של הנש

וכחות נפשנו ' חלקי'היינו כל  –' חלקנו'שיהיה , הבקשה הוא
' בתורתך, ')לבושי הנפש, דיבור ומעשה שלנו, גם המחשבה(
, בתורתך") התקשרות האמיתי(" בתכלית היחודבתכלית היחודבתכלית היחודבתכלית היחודמיוחד " –

ומקושר לדבקה בו מוכן מוכן מוכן מוכן "ולא רק , ממשממשממשממשויהיו לאחדים 
מלאה 'דבר זה יהיה לעתיד לבוא כאשר , וכאמור". יתברך

יתגלה למטה מטה עד  'שעצמותו ית –'' הארץ דעה את ה
ֵלא ", )'חלקנו'(שיהיה חודר בכל מציאותנו  ִּתָּמ ' ַלה ּכּוּלֹוּכּוּלֹוּכּוּלֹוּכּוּלֹוֶׁש

ָבה – ֲחָׁש ה ׁשּום ַמ ֶי ְה ה, ֶׁשּלֹא ִי י ִאם ַל ֶׂשה ִּכ ֲע ּבּור ּוַמ ' ִּד
ַבּדֹו   ".ְל
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 פרשה                          ~ חג השבועות~                        חסידישע  

  

  ~ לקוטי תורהבהמאמר בלשונו כפי שמופיע  ~  
  וחילוק לקטעים, תיבות- יתוח ראשיופ, עם הוספת קצת סימני פיסוק                             

', ֶדק כּוְוֵאַרְׂשִּתיְך ִלי ְּבצֶ . ְלעֹוָלם, ְוֵאַרְׂשִּתיְך ִלי
, ְּתרּוָמה. ח"סֹוף ָּפָרַׁשת י, ֹּבא: ַעֵּיין ַרּבֹות( 'ְוֵאַרְׂשִּתיְך כּו

ַּגֵּבי ָּדָבר ַאֵחר , ּוְבָפָרַׁשת ֵעֶקב. ָקרֹוב ְלסֹוף ָּפָרָׁשה, ג"ָּפָרָׁשה ל

   .")ְוָׁשַמר ְלךָ "

ָרֵאל ִיְׂשָרֵאל ֶׁשִהיא ְמקֹור ָּכל ִנְׁשמֹות ִיְׂש - ִהֵּנה ְּכֶנֶסת
ְּכמֹו , "ָּכְלָתה ַנְפִׁשי: "ַעל ֵׁשם ַהָּפסּוק', ַּכָּלה'ִנְקֵראת 
ְלָדְבָקה  –ִּכי ְּתׁשּוָקָתּה , "יֵׁשְך ְּתׁשּוָקֵתךְ ְוֶאל ִא : "ֶׁשָּכתּוב

ּוְכמֹו . ַהֶּנֶפׁש- ִּבְכלֹות, ְוַחֵּיי ַהַחִּיים ִיְתָּבֵרךְ , ִּבְמקֹוָרּה
" ט ֵאלַאל ֶּתֱחַרׁש ְוַאל ִּתְׁשקֹ , ֱאלִֹקים ַאל ֳּדִמי ָלךְ : "ֶׁשָּכתּוב

. 'א, מ"ק: 'ֵחֶלק ב. 'ב, ו"פ. 'ב, ז"ע. 'ב, ח"קע: 'ֵחֶלק א: ַעֵּיין ַּבֹּזַהר(

  .)'ב, ו"רנ

: ִהֵּנה ְּכִתיב, ד ִמִּיְׂשָרֵאלְוֵכן ִּבְפָרטּות ִנְׁשמֹות ָּכל ֶאָחד ְוֶאחָ 
ְעָלה ֶׁשֵּיׁש ְּבִטְבָעּה ַלֲעלֹות ְלמַ , "ִנְׁשַמת ָאָדם ֵנר ֱאלִֹקים"

ֵרְך ְלָדְבָקה ּבֹו ִיְתּבָ , ּוְכַׁשְלֶהֶבת ָהעֹוָלה ֵמֵאֶליהָ , ְּכאֹור ַהֵּנר
ַעל "ֶׁשּבְ  –"  ְוהּוא ִיְמׁשֹול ָּבךְ "ַאְך . ִּבְכלֹות ַהֶּנֶפׁש ַמָּמׁש

 ֵליֵרד ּוְלִהְתַלֵּבׁש, "ְוַהַחּיֹות ָרצֹוא ָוׁשֹוב", "ָּכְרֲחָך ַאָּתה ַחי
ִהֵּנה ֶזהּו , ַּגם ְלַמָּטה ַאַחר ִהְתַלְּבׁשּוָתה ַּבּגּוף, ְוָלֵכן, ַּבּגּוף

ֹו ִלְהיֹות ִנְכְסָפה ְוַגם ָּכְלָתה ַנְפׁש –ָדם ִעיָּקר ֲעבֹוַדת ָהאָ 
  . ַמָּמׁש ֵאָליו ִיְתָּבֵרךְ 

ל ְוֶזהּו ָהִעְנָין ׁשֶ ', ְּכלֹות ַהֶּנֶפׁש'ְוִהֵּנה ֵיׁש ְׁשֵני ְּבִחינֹות ְּבִעְנָין 
  : )ִּדְכתּוּבֹות' ֶפֶרק ב(ְׁשֵני ְּבִחינֹות ַּכָּלה ֶׁשהּוְזְּכרּו ַּבְּגָמָרא 

: ְוַעל ֶזה ֶנֱאַמר, "ַּכָּלה ָנָאה ַוֲחסּוָדה"ַהְיינּו  –ת ַּכָּלה ַאחַ 
 ָקרֹוב ְלֵריׁש, ט"ָּפָרָׁשה צ, ַוְיִחי, ַרּבֹות( " ְלָתה ַנְפִׁשי ְלַחְצרֹות הּכָ "

ת ַּבּיֹום ַהִּׁשִּׁשי ַקֲערַ "ַּגֵּבי , ג"סֹוף ָּפָרַׁשה י. 'ֵריׁש ָּפָרָשה י: ָנֹׂשא. ָּפָרַשה

   ;").ֶּכֶסף

, "ֲאִפיּלּו ִחיֶּגֶרת אֹו סּוָמא", "ַּכָּלה ְּכמֹות ֶׁשִהיא" –' ְוַהב
  ". ָחי- ֶאל ֵאל, ִלִּבי ּוְבָׂשִרי ְיַרְּננּו: "ַעל ֶזה ֶנֱאַמר

  : ּוֵביאּור ָהִעְנָין

ְוֵצירּוֵפיֶהם ִנְקְראּו , "ֲאָבִנים"ִּכי ִהֵּנה ָהאֹוִתּיֹות ִנְקְראּו 
ְׁשֵּתי ": "ֵסֶפר ְיִציָרה"ָּכתּוב ּבְ ְּכמֹו ׁשֶ , "ֲחֵצרֹות"ַו" ָּבִּתים"

 ְלִפי ֶׁשָהאֹוִתּיֹות ַהִּדּבּור, "'ֲאָבִנים ּבֹונֹות ְׁשֵני ָבִּתים כּו
  . ַהֵּׂשֶכל ֶׁשָּבָאָדם ֶנְחָׁשבֹות ִלְבִחיַנת ּדֹוֵמם ְלַגֵּבי ַמהּות

יֵּני ְלַכָּמה ִמ , ִריּבּוי ִהְתַחְּלקּות ָהעֹוָלמֹות ְלֵאין ִמְסָּפר, ְוִהֵּנה
ַוֲעָלמֹות : "ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב, ִרְבבֹות ַמְדֵרגֹות ֲחלּוּקֹות זֹו ִמּזֹו

ד "ֶׁשֵאין ַחּבַ , ְוֵכן ַמְלָאִכים ְוִנְׁשמֹות ַהַּצִּדיִקים; "ֵאין ִמְסָּפר
ָּפִעים ּכּוָּלם ֵהם ִנְמָׁשִכים ְוִנְׁש  –ּוִמּדֹות ֶׁשל ֶזה ּדֹוֶמה ָלֶזה 

, ֵיׁשַהְּמַהֶּוה אֹוָתם ֵמַאִין לְ ' ִתּיֹות ְּדַבר הִמְּבִחיַנת ֵצירּוֵפי אֹו
ְּבעֹוָלם ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ּדֹוֵמם ְלַגֵּבי ַמהּות ְמקֹור חֹוְצָבּה ׁשֶ 

". ַוַּיַעׂש ָּדִוד ֵׁשם"ִּדּבּור ַהַּמְתִחיל " ִאֶּגֶרת ַהֹּקֶדׁש"ַעֵּיין ּבְ (ָהֲאִצילּות 

ּוְלָהִבין "ְּבִדּבּור ַהַּמְתִחיל , ְּבֵראִׁשית ְוַעֵּיין ַמה ֶּׁשִּנְתָּבֵאר ְּבָפָרַׁשת

ַעל ָּפסּוק , ְוַעֵּיין ַמה ֶּׁשִּנְתָּבֵאר ְלֵעיל". 'ַוִּייֶצר כּו'ְּבתֹוֶסֶפת ֵּביאּור ִעְנָין 

  .")ֶאֶרץ ֹלא ָׂשְבָעה ַּמִים"ְּבִעְנָין , "ְוָהָיה ִמְסַּפר ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל"

ִאיהּו "ּדְ , ְוָׁשְרָׁשן ְּבעֹוָלם ָהֲאִצילּותַּגם ְמקֹוָרן , ְוִהֵּנה
- סֹוף ָּברּוךְ -ְואֹור ֵאין, ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ֱאלֹקּות, "ְוַגְרמֹוִהי ָחד

, ִעם ָּכל ֶזה, הּוא מּוְפָׁשט ִמָּכל ְּבִחיַנת ֶּגֶדר ּוִמָּדה ּוְגבּול
ְך ֵמֶהם ֵמַאַחר ֶׁשֵהם ָמקֹור ִלְבִחיַנת ָהעֹוָלמֹות ֶׁשִּנְמׁשָ 

, ָׁשכֹותֵיׁש ָׁשם ְלַמְעָלה ְּבכַֹח ָּכל ַּכְך ֹּכחֹות ְוַהמְ , ַמָּטהלְ 
 ת ָהעֹוָלמֹות ְּבפֹוַעל ַמָּמׁשֶׁשִּיְתַהֶּווה ֵמֶהם ְּבִחיַנת ִהְתַחְּלקּו

ִאיהּו "ִּדּבּור ַהַּמְתִחיל " ִאֶּגֶרת ַהֹּקֶדׁש"ְוַעל ֶּדֶרְך ֶזה יּוָבן ַמה ֶּׁשָּכתּוב ּבְ (

' ּוֻגְלָּגְלָּתא כָקרֹוב לֹוַמר ֶׁשַּגם ָהֲאָלִפים ּוְרָבבֹות ָעְלִמין ְּדַיְתִבין ּבְ וְ ":ְוַחּיֹוִהי

, ֶׁשֵהם ַּגם ֵּכן ְּבִחיַנת אֹוִתּיֹות, ְורֹוֶצה לֹוַמר. 'ֵאיָנן ָעְלִמין ַמָּמׁש כּו

. )ׁשְּבפֹוַעל ַמּמָ , ֶׁשְּכֶׁשּיּוְמְׁשכּו ְלַמָּטה ִיְתַהֶּוה ֵמֶהם ָּכל ַּכְך ָעְלִמין

  . ְוִכְמַׁשל אֹוִתּיֹות ַהִּדּבּור ְּבעֹוָדן ְּבכַֹח ָחְכָמתֹו

ַּגם ', ּסֹוֵבב ָּכל ָעְלִמין'הַ , הּוא ַעְצמֹו-סֹוף ָּברּוךְ - ּוְלַגֵּבי ֵאין
ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ּדֹוֵמם ', אֹוִתּיֹות'ֵהם ִנְקָרִאים ְּבִחיַנת 

: ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב, ֶׁשַּבֲעִׂשָּיה ֶׁשֵהן ְּבַמְדֵרָגה ַּתְחּתֹוָנה, ָּכֲאָבִנים
ְכָמה ֶׁשֲאִפיּלּו ְּבִחיַנת ּוַמְדֵרַגת חָ  –" ּכּוָּלם ְּבָחְכָמה ָעִׂשיתָ "

ב ְּכמֹו ֶׁשָּכתּו(ֵרְך ֶנְחֶׁשֶבת ִלְבִחיַנת ֲעִׂשָּייה ַגְׁשִמּיּות ֶאְצלֹו ִיְתּבָ 

  . ")ִלּקּוֵטי ֲאָמִרים"ּבְ 
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 פרשה                       ~ וארשתיך לי לעולם~                 חסידישע      

, קּותַהְיינּו ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ֱאלֹ', לֹקּותאֱ 'ּוַמה ֶּׁשִּנְקָרא ְּבִחיַנת 
ָּבל ֶׁשּלֹא ִנְתַצְמֵצם ְוִנגְ " הּוא- סֹוף ָּברּוךְ - ֵאין"ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת 

הּוא - סֹוף ָּברּוךְ - ֲאָבל ֵאיָנם ְּבֵעֶרְך ֵאין. 'ְּכִלי'ִּבְבִחיַנת 
 ֵמַעְצמּות ַרק ֶהָאָרה ְוִזיו ַהִּמְתַּפֵּׁשט, ְּבַעְצמֹו ּוִבְכבֹודֹו ַמָּמׁש

ֵּׁשט ִמּגּוף ְוִכְמַׁשל ִזיו ַהֶּׁשֶמׁש ַהִּמְתּפַ . הּוא- סֹוף ָּברּוךְ - ֵאין
  . ְּכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר ְּבָמקֹום ַאֵחר. ַהֶּׁשֶמׁש

הּות ִעם ֱהיֹות ֶׁשֵאין ֵעֶרְך ּבֹו ְלַגֵּבי מַ , ּוְכמֹו ְּבִדּבּור ָהָאָדם
ִמְתַּפֵּׁשט ּוִמְתַּגֶּלה  ֶהָאַרת ַהֵּׂשֶכל, ִעם ָּכל ֶזה, ִׂשְכלֹו

 ְך ַהֲעָבַרתְוִאי ֶאְפָׁשר ְלַהְׂשִּכיל ְלזּוָלתֹו ִּכי ִאם ֶּדרֶ , ְּבִדּבּורֹו
  ;ֹו ַנֲעֶׂשה ֵׂשֶכל ַלֲחֵבירֹוְוַהִּדּבּור ֶׁשּל, ַהּקֹול ְוִדּבּור

ל הּוא ִמְתַּגֶּלה עַ - סֹוף ָּברּוךְ - ַּכְך ִּכְבָיכֹול ֶהָאַרת ַעְצמּות ֵאין
ְמָׁשַכת ֶׁשֵהם ֵהם ְמקֹוֵרי ְוָׁשְרֵׁשי הַ ', אֹוִתּיֹות'ְּבִחיַנת  ְיֵדי

יַע ְלִהְתַלֵּבׁש ּוְלַהְׁשּפִ , הּוא- סֹוף ָּברּוךְ - ַהַחּיּות ֵמאֹור ֵאין
ּוְבִחיַנת אֹוִתּיֹות . ַהַחּיּות ְּבעֹוָלמֹות ֶעְליֹוִנים ְוַתְחּתֹוִנים

ַנֲעָׂשה  –ַּתְחּתֹוָנה ֶׁשּבֹו ֶׁשהּוא ַמְדֵרָגה , ֶׁשָּבעֹוָלם ָהֶעְליֹון
ּוְכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר ְּבִחיַנת רֹאׁש ְוֵׂשֶכל ְלעֹוָלם ֶׁשְּלַמָּטה ִמֶּמנּו 

  ."ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת ֵלאֹמר"ַּגֵּבי , "ְוַעָּתה ִיְגַּדל ָנא"ְּבִדּבּור ַהַּמְתִחיל 

ַחּיּות ְּבֵׁשם ְוָלֵכן ִנְקָרא ְּבִחיַנת ָמקֹור ְוׁשֹוֶרׁש ַהְמָׁשַכת הַ 
 ַּמְׁשִּפיעַ ֶׁשֶּדֶרְך ָׁשם עֹוֵבר ַהַחּיּות ְוַהְׁשָּפָעה ׁשֶ ', ֲחֵצרֹות'

  : ְּבִחיַנת ַהְמָׁשכֹות' ְוֵיׁש ָּבֶהם ב. ַלִּנְבָרִאים

  ".ָחֵצר ַהִחיצֹוָנה"ְוִנְקָרא , ֶאָחד הּוא ְלִחיצֹוִנית ָהעֹוָלמֹות

ֵהם ְּבִחיַנת אֹוִתּיֹות ׁשֶ , הּוא ְלְּפִניִמית ָהעֹוָלמֹות' ְוַהב
ֲחַצר  "ְוִנְקָרא , ְוִנְׁשמֹות ַהַּצִּדיִקים, ַהּתֹוָרה ְוַהְּתִפָּלה

  ."נַֹכח ֵּבית ַהֶּמֶלךְ  –ַהְּפִניִמית 

  ": 'ָּכְלָתה ַנְפִׁשי ְלַחְצרֹות ה"ְוֶזהּו . ב

- ֶׁשִהיא ַמְלכּות, הּוא ְמקֹור ִנְׁשמֹות ִיְׂשָרֵאל" ַנְפִׁשי"
יֹות ְוֶחְפָצּה ּוְתׁשּוָקָתּה ִלהְ , עַ "ַהִּמְתַלֶּבֶׁשת ְּבִביַּדֲאִצילּות 

, "'ַחְצרֹות ה"ֲאֶׁשר ָׁשם הּוא הַ , ִּבְמקֹוָרּה ְוָׁשְרָׁשּה ַּבֲאִצילּות
הּוא ַהַּמְמִׁשיְך - סֹוף ָּברּוךְ - ַהְמָׁשַכת ַהַחּיּות ֵמאֹור ֵאין

ָּכְלָתה  –ַע "ִביּוִביִריָדָתּה ְלַמָּטה ּבְ , ּוַמְׁשִּפיַע ָלּה ַחּיּות
ּוְכמֹו . ּוָתּהַנְפָׁשּה ֵּתיֶכף ְלָדְבָקה ִּבְמקֹוָרּה ְוָׁשְרָׁשּה ְוַחּי

ַנְפִׁשי ִאִּויִתָך : "ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב, ֶׁשָהָאָדם ָּתֵאב ְלַחּיֵי ַנְפׁשֹו

, ח"ְוַעֵּיין ַּבֹּזַהר ַוְיִחי ַּדף רמ(. ּוְכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר ְּבָמקֹום ַאֵחר" 'כּו

  . )'ַעּמּוד ב

 ְלָדְבָקה ּבֹו ִיְתָּבֵרךְ : ִהֵּנה ֶזהּו ַּבֲעבֹוַדת ָהָאָדם, ְוֵכן ְלַמָּטה
ֶׁשֵהם ֵהם , ְּבִדּבּוֵרי ּוַמְחְׁשבֹות אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה ְוַהְּתִפָּלה

  . הּוא- סֹוף ָּברּוךְ - ְוַהְמָׁשַכת ֱאלֹקּות ֵמאֹור ֵאין, "'ַחְצרֹות ה"

". ַּבִית"ּוְבִחיַנת , "ָחֵצר"ְּבִחיַנת : י ְּבִחינֹותְוִהֵּנה ֵיׁש ְׁשנֵ 
, ַרק ַּבִית הּוא ְמקּוֶרה, "ֲאָבִנים"ּוְׁשֵּתיֶהן ֵהן ְּבִחינֹות 

  . ְוֶהָחֵצר ֵאין ָלּה ַּגג

  : 'ְּבִחינֹות ַּבֲעבֹוַדת ה' ְוָכָכה ַמָּמׁש ֵיׁש ב

ַכֵּוין ֶאת ִלּבֹו ּומְ , ִהֵּנה ֵיׁש ִמי ֶׁשהּוא עֹוֵסק ְּבתֹוָרה ּוְתִפָּלה
ְּכמֹו  ,ִּכי ַגם זֹו ֶּדֶרְך ְיָׁשָרה, ָלאֹוִתּיֹות ֶׁשָּבֶהם ְלַבָּדם

ַח ִהֵּנה ֵאין ְמלּוָּבׁש ָּבֶהם ַרק ֹּכ, .ֶׁשִּנְתָּבֵאר ְּבָמקֹום ַאֵחר
נּוי ְוֵכיָון ֶׁשִּׂשְכלֹו ּפָ , ְּבלֹא ּכַֹח ַהִּׂשְכִלּיּות, ַהַּמְחָׁשָבה ְלָבד

ִּכְמַׁשל ֶהָחֵצר , ל ִליּפֹול ְּבִׂשְכלֹו ַמֲחָׁשבֹות חּוץֲהֵרי ָיכֹו
  . ֶׁשַהָּמָטר יֹוֵרד ְלתֹוכֹו –ֶׁשֵאין ָלּה ַּגג 

ְוֵאין ַמְחַׁשְבּתֹו ְיכֹוָלה , ִמי ֶׁשהּוא ַּבַעל ֵׂשֶכל, ְלִפיָכךְ 
ְלַהֲעִמיק ַּדְעּתֹו : ִהֵּנה זֹאת ֲעָצתֹו, ְלַהְלִּביׁש ֶאת ִׂשְכלֹו

, ָּידֹו ַמַּגַעתְלֵפירּוׁש ַהִּמּלֹות ֶׁשַּבְּתִפָּלה ַעד ָמקֹום ׁשֶ  ְוִׂשְכלֹו
ְּפִניִמית "ְוֶזה ִנְקָרא , ס"ּוְבִעּיּון ִׂשְכלֹו ְּבֵעֶסק ַהּתֹוָרה ַּבַּפְרּדֵ 

  ". ַהּתֹוָרה

ְוַגם הּוא ְמקּוֶרה ; ֶׁשהּוא ְּפִניִמי –" ַּבִית"ּוְבִחיָנה זֹו ִנְקָרא 
ף ּבֹו ֵמרֹאׁשֹו ְוַעד ַרְגלֹו ְמלּוָּבׁש ּוְמעּוּטָ , תֹוֶׁשָּכל ַעְצִמּיּו –
ז "ּוְבָהַרמַ , "'ַהְמָקֶרה ַבַּמִים כּו"ַּגֵּבי ', א, ה"ַעּמּוד ר', ְוַעֵּיין ַּבֹּזַהר ֵחֶלק ג(

ֵהיָכָלא ִעיָּלָאה  –ְּדאֹוַרְייָתא : "ְוֶזהּו ֶׁשָּכתּוב ַּבּזַֹהר. )ָׁשם
 –ְוַהְיינּו ". ְּדַתָּמן ָיִתיב ַמְלָּכא, הּוא- ְדקּוְדָׁשא ְּבִריךְ 

 ְּמלּוָּבׁשֶׁשִהיא ֵּפירּוׁש ְוַטֲעֵמי ַהּתֹוָרה ׁשֶ , ְּפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה
  . ִעיָּלָאה- ָּבֶהן ָחְכָמה

 ְּתִפָּלהְוַגם ֵּפירּוׁש ַהִּמּלֹות ֶׁשּבַ , ְּכֶׁשֵּמִבין ִּבְפָׁשֵטי ַהּתֹוָרהַרק 
ְוָכל ֶזה הּוא . ִנְקָרא ָּבִּתים ְוֵהיָכלֹות ַּדֲעִׂשָּייה –ְלִפי ְפׁשּוטֹו 

ְּבתֹוַרת "ְּדַהְיינּו ִמי ֶׁשָּכל ָיָמיו , "ַּכָּלה ָנָאה ַוֲחסּוָדה"ְּבִחיַנת 
 ְוַנְפׁשֹו ָהֱאלִֹקית, ָסר ִמֶּמָּנה ָיִמין ּוְׂשמֹאלְולֹא , "ֶחְפצֹו' ה

  .ִהיא ָהִעיָּקִרית ּבֹו
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ִחיֶּגֶרת אֹו "ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת  –ִמי ֶׁשֶהֱעִביר ֶאת ַהֶּדֶרְך  ,ַאךְ  .ג
- ְוַנְפׁשֹו, "ֵעיַנִים ָלֶהם ְולֹא ִיְראּו: "ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב , "סּוָמא

 ְוַעל ֵּכן ֵאין לֹו ְּכלֹות ַהֶּנֶפׁש, ּבֹוַהַּבֲהִמית ִהיא ֶׁשּמֹוֶׁשֶלת 
ֶנֶפׁש ֵמַאַחר ֶׁשִהיא ְּבַמֲאַסר ַהּגּוף וְ , ְלַחֵּיי ַנְפׁשֹו ָהֱאלִֹקית

ן ִלְהיֹות ַאף ַעל ִּפי כֵ  –ִהֵּנה זֹאת ֲעָצתֹו ; ַהִחּיּוִנית ַהַּבֲהִמית
ִּכי , "יאַּכָּלה ְּכמֹות ֶׁשהִ : "ְוַעל ֶזה ָאְמרּו". ַּכָּלה"ִּבְבִחיַנת 
ֵאין ֶזה , ַהַּבֲהִמית-ִמַּצד ַנְפׁשֹו" ִחיֶּגֶרת אֹו סּוָמא"ִלְהיֹותֹו 

ָהֱאלִֹקית ַעל ְיֵדי - מֹוֵנַע ִמִּלְהיֹות ְּבִחיַנת ַּכָּלה ִמַּצד ַנְפׁשֹו
  ". ִלִּבי ּוְבָׂשִרי ְיַרְּננּו ֶאל ֵאל ָחי"ְּבִחיַנת 

ֵּכִלים ַּגְׁשִמִּיים ֵאיָנם  ַהֵּלב ְוַהָּבָׂשר ְלִפי ֶׁשֵהם, ִּכי ִהֵּנה
ְלאֹור , ְיכֹוִלים ִלְהיֹות ְּתׁשּוָקָתם ְוֶחְפָצם ִלְמקֹור ַחּיּוָתם

ם ִּכי ָגְברּו ַהִּצְמצּוִמי, הּוא ַהַּמְׁשִּפיַע ַחּיּוָתם- סֹוף ָּברּוךְ - ֵאין
ַעל , ֵלםְוַרּבּו ִלְמאֹד ְּבֶהְסֵּתר ּוְבֶהְעֵלם ַאַחר ֶהעְ , ְוַהָּמָסִכים

 ֶׁשהּוא ְמקֹור ְוַחֵּיי', ֵאיָנם ִנְכָסִפים ְוָכלֹות ְלַחְצרֹות ה ֵּכן
  ". ְיַרְּננּו ֶאל ֵאל ָחי"ִּכי ִאם ַּכֲאֶׁשר , ַהֶּנֶפׁש

ֶׁשהּוא  –' ַּכֲאֶׁשר ִיְתּבֹוֵנן ָּבֱאמּוָנה ָהֲאִמיִּתית ַּבה, ְוהּוא
ֹו ְּבֶגֶדר ֶׁשֵאינ', סֹוֵבב ָּכל ָעְלִמין'ְלַמְעָלה ַמְעָלה ִמְּבִחיַנת 

נּו ַרק ְלִפי ִׂשְכֵלנּו ַהַּדל ֶׁשֵאין אָ , ּוְבִחיַנת ָעְלִמין ְּכָלל
' ְמַמֵּלא ָּכל ָעְלִמין'אֹוְמִרים ָעָליו ֶׁשהּוא  –ַמִּׂשיִגים אֹותֹו 

ְוָגבֹוַּה , ֲאָבל ֶּבֱאֶמת הּוא ָרם ְוִנָּׂשא. 'סֹוֵבב ָּכל ָעְלִמין'וְ 
 ֶׁשהּוא ַׁשָּייךְ  –' ֵבב ָּכל ָעְלִמיןסֹו'ְמאֹד ֲאִפיּלּו ִמְּבִחיַנת 

: ֵלאמֹר –ְוַהְמָׁשַכת ַהַחּיּות , ְּבִעְנָין ַהְׁשָּפָעה ַלִּנְבָרִאים
תֹוְך 'ֶסת ּבְ ֶׁשְּבִחיַנת ַהַהְׁשָּפָעה ֵאיָנּה ִמְתַלֶּבֶׁשת ְוִנְתּפֶ 

  . ַרק ֶׁשהּוא ְלַמְעָלה ֵמֶהם ְוסֹוֵבב ֲעֵליֶהן –' ָעְלִמין

אֹוִתּיֹות  ָין ַהְׁשָּפָעה ֵאינֹו ַׁשָּייְך ִּכי ִאם ִּבְבִחיַנתִענְ , ְוִהֵּנה
ֲאָבל ִמַּצד . 'כּו ל ּוְכֶׁשָּצִריְך ְלַהְׁשִּפיַע ַהְׂשָּכָלה ְלזּוָלתֹו"ַהּנַ 

 א ַׁשָּייךְ קֹוֶדם ֶׁשָּבא ִלְבִחיַנת ַהְׁשָּפָעה לֹ , ּוַמהּותֹו ַעְצמּותֹו
  . ְולֹא ְּבִחיַנת סֹוֵבב, יַנת ְמַמֵּלאלֹא ְּבחִ , ְּבִחיַנת ָעְלִמין ְּכָלל

  ִיְתעֹוֵרר ְוִּיּקֹוד ְיקֹד ֵאׁש, ְוַכֲאֶׁשר ַיֲעִמיק ִׂשְכלֹו ּוִביָנתֹו ָּבֶזה
, ָּמׁש ָנֵמסְּבִלּבֹו ְלִהְתָלֵהב ּוְלִהְתַלֵהט ִלְהיֹות ַהֵּלב ַּגְׁשִמי מַ 

  . ְבָקה ּבֹו ִיְתָּבֵרךְ ְוִתְׁשַּתֵּפְך ַנְפׁשֹו ִּבְכלֹות ַהֶּנֶפׁש ַמָּמׁש ְלדָ 

ִהֵּנה ֵמֲחַמת , ל"ְוַכֲאֶׁשר ַיֲעִמיק ִׂשְכלֹו ּוִביָנתֹו ָּבִעְנָין ַהּנַ 
 ְּדַהְיינּו ְּבִחיַנת, ל הּוא ִמָּמקֹום ָּגבֹוַּה ְמאֹוד"ֶׁשִהְתּבֹוְננּות ַהּנַ 

" ַּכֲחֵׁשָכה ָּכאֹוָרה"ּוְלָפָניו , ַעְצמּותֹו ּוַמהּותֹו ִיְתָּבֵרךְ 

ָׁשְך ָלֵכן ְיכֹוָלה ִהיא ַהִהְתּבֹוְננּות ַהִּנמְ , )יב, ִהִּלים קלטְּת (
ִלְהיֹות ַּגם ֵהם , ִמֶּזה ִלְנּגֹוַע ַּגם ַעד ִלּבֹו ּוְבָׂשרֹו ַהַּגְׁשִמּיֹות

ְלָדְבָקה ּבֹו , ְּתׁשּוָקָתם ְוֶחְפָצם ִלְכלֹות ֵאָליו ִיְתָּבֵרְך 
  . ִּבְכלֹות ַהֶּנֶפׁש ַמָּמׁש

ְּבַעְצמֹו ּוִבְכבֹודֹו  –" ָחי- ֶאל ֵאל, ִּבי ּוְבָׂשִרי ְיַרְּננּולִ "ְוֶזהּו 
, ַּכּנֹוָדע. ָלתֹוקֹוֶדם ֶׁשָּבא ִליֵדי ְּבִחיָנה ַהְּמַחֶּיה ּוַמְׁשִּפיַע ְלזּו

א ֵליֵרד ֶׁשָּכל ַמה ֶּׁשהּוא ְּבִחיָנה ֶעְליֹוָנה יֹוֵתר ְיכֹוָלה ִהי
ֵּלב ַעל ְיֵדי ֶזה ָּבָאה ְוָנְגָעה ַעד הַ וְ , ּוְלִהְתַּפֵּׁשט ְלַמָּטה יֹוֵתר

   .'כּו

 ֹלא ִתְהֶיה ְמַׁשֵּכָלה"ַעל ָּפסּוק , ְוַעֵּיין ַמה ֶּׁשִּנְתָּבֵאר ְּבָפָרַׁשת ִמְׁשָּפִטים(

ֶׁשֵאיָנּה " ֲעָקָרה"ִיְׂשָרֵאל ִהיא ִּבְבִחיַנת - ְּבִעְנָין ֶׁשְּכֶׁשְּכֶנֶסת, "ַוֲעָקָרה

 ְלַמְעָלה –"ה"ַעל ֲהָויָ " "ַוִּתְתַּפֵּלל ַחָּנה"ָהֵעָצה הּוא , ָאהמֹוֶלֶדת ַאֲהָבה ְוִירְ 

ִיְתרֹו  ְוַעֵּיין ַמה ֶּׁשִּנְתָּבֵאר ְּבָפָרַׁשת. ַעֵּיין ָׁשם. 'ה כּו"ִמְּבִחיַנת ֵׁשם ֲהָויָ 

ת ֶׁשְּׁשֹלׁש עֹוָלמֹו, ְּבֵׁשם ָהִאְּדָרא ַרָּבא" ֹמֶׁשה ְיַדֵּבר"ַּבֵּביאּור ַעל ָּפסּוק 

ִמי "ַאְנִּפין -ג ִתיּקּוֵני ִּדיְקָנא ַּדֲאִריךְ "ַע ָׁשְרָׁשם ֵמַהִּתיּקּון ָהִראׁשֹון ְּדי"יּבִ 

". 'ּוִלִּבי ּוְבָׂשִרי ְיַרְּננּו ֶאל ֵאל כ"ֶׁשֶּזהּו , ְוֶאְפָׁשר. ַעֵּיין ָׁשם, "'ֵאל ָּכמֹוָך כּו

  . ")יֶהםַמְרֵאיֶהם ּוַמֲעׂשֵ "ְּבִדּבּור ַהַּמְתִחיל , ְוַעֵּיין ָׁשם

ְקָּדׁש ִּכי ִּבְזַמן ֶׁשֵאין ֵּבית ַהִּמ ": ְלעֹוָלם, ְוֵאַרְׂשִּתיְך ִלי"ְוֶזהּו 
ֵמֲחַמת , "ֻסַּכת ָּדִוד ַהּנֶֹפֶלת"ֵאל ִיְׂשרָ -ַקָּיים ִנְקָרא ְּכֶנֶסת

 –" נֹוֶפֶלת"ְוָתִמיד ִהיא ִּבְבִחיַנת , ֶׁשֵּיׁש ָלּה ֲעִלּיֹות ִויִרידֹות
ָתם ִּבְכָללּות ִיְׂשָרֵאל ַּבֲעבֹודָ , ְוַגם ְלַמָּטה. ֶדתֶׁשעֹוָלה ְויֹורֶ 

ָאִקים ֶאת : "ָלבֹא ְּכִתיב- ֲאָבל ֶלָעִתיד, עֹוִלים ְויֹוְרִדים
"  ָקָמה ְוַגם ִנָּצָבה"ֶׁשְּתֵהא  –"  סּוַּכת ָּדִוד ַהּנֹוֶפֶלת

ס ֶׁשּלֹא ִתְהֶיה ִּבְבִחיַנת ְנִפיָלה חַ , ְּבִלי ֶהְפֵסק –" ְלעֹוָלם"
  . ְוָׁשלֹום

ּוַפַעם , "ַקְּדֵׁשנּו ְּבִמְצֹוֶתיךָ : "ְוֶזהּו ֶׁשָאנּו אֹוְמִרים ּוְמַבְּקִׁשים
. נּוֶׁשְּכָבר ִקְּדׁשָ  –" ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו: "ָאנּו אֹוְמִרים

, ת ְיִריָדה ֲעַדִייןְלִפי ֶׁשַעְכָׁשו ְּבִקּדּוִׁשין ֵאּלּו ֵיׁש ְּבִחינַ , ְוַהְיינּו
ּו ַקְּדֵׁשנ –" ַקְּדֵׁשנּו ְּבִמְצֹוֶתיךָ "ָלֵכן ָאנּו אֹוְמִרים ּוְמַבְּקִׁשים 

ַּדף , ְוַעֵּיין ַּבֹּזַהר ַוִּיְקָרא(ְּבִלי ֶהְפֵסק ַחס ְוָׁשלֹום ֶׁשִּיְהֶיה  –ְלעֹוָלם 

  .)'ַעּמּוד א, ז"ַּדף רע, ָּפָרַׁשת ֵּתֵצא" ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא"ּובְ . 'ַעּמּוד ב', ו

. ִעְנָין ֶאָחד הּוא –' ַמֲאָמר'ּו' ִּקּדּוִׁשין'ִעְנַין הַ  ,ְוִהֵּנה .ד
ֶהֱאַמְרָּת ' ֶאת ה: "ַעל ֶּדֶרְך ַמה ֶּׁשָּכתּוב: ּוֵביאּור ָהִעְנָין

 ּתָ לְ ְפעַ ֶׁשהִ , ְלׁשֹון ַמְפִעיל –" ְרּתָ ֶהֱאמַ "ּוֵפירּוׁש , "ַהּיֹום
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ֵאר ּתֹוָרה ְּכמֹו ֶׁשִּנְתּבָ ַעל ְיֵדי ֵעֶסק הַ  –ָהֲאִמיָרה ּבֹו ִיְתָּבֵרְך 
  . ְּבָמקֹום ַאֵחר

 ִמְתַּגֶּלה', אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה'ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת , ְוִהֵּנה ַּבֲאִמיָרה זֹו
 ִעם ֱהיֹות ֶׁשֵאיָנּה. הּוא- סֹוף ָּברּוךְ - ּבֹו ֶהָאַרת ַעְצמּות ֵאין

, ָדםר ַּגְׁשִמי ֶׁשְּבאָ ִּכְמַׁשל ִּדּבּו –ִמְּבִחיָנתֹו ְולֹא ְּכֶעְרּכֹו ְּכָלל 
  . ֶׁשּבֹו ַמְׂשִּכיל ְלזּוָלתֹו ִמְּבִחיַנת ָחְכָמה ֶׁשּבֹו

ַאְך ֵאינֹו ִמְתַלֵּבׁש ּבֹו , ל הּוא ְּבִחיַנת ַמִּקיף"ּוְבִחיָנה ַהּנַ 
ֹוִתּיֹות ִּכי ְּבעֹודֹו ְּבֹכַח ָחְכָמתֹו ֲאַזי ֵאין ּבֹו ְּבִחיַנת א. ְלַגְמֵרי

 ּוְכֶׁשּיֹוְצִאים. ַדֵּבר ַעל ִעְנָין ֶזה ְּבאֹוִתּיֹות ֵאּלּוַהַּמְגִּביִלים לְ 
ִהֵּנה ֶהֶבל , ֵמֶהְעֵלם ֶאל ַהִּגיּלּוי ַּבֶּפה, ִמּכַֹח ֶאל ַהּפֹוַעל

  . ּוְמַחֵּלק ָהאֹוִתּיֹות, ַהִּדּבּור ַמְפִריד ַהּקֹול

 ֶדֶרְך ֶהֶבלִּכי , ְוָלֵכן ֶהֶבל ַהִּדּבּור הּוא ְּבִחיַנת ַמִּקיף ַלְּנָׁשָמה
 בּוׁשְוַהֶהֶבל ַנֲעֶׂשה לְ , ַהִּדּבּור יֹוֵצא ּוִמְתַּגֶּלה ֶהָאָרה ַעְצִמּיּות

. ְלַמְעָלהּוְמקֹור ַהֶהֶבל ִנְׁשָאר ִּבְבִחיַנת ַמִּקיף ָעָליו מִ , ֵאָליו
ׁשֹוֶרׁש ָּכל , הּוא ֵמרּוַח ִּפיו ִיְתָּבֵרךְ , ְוׁשֹוֶרׁש ַהֶהֶבל ֶזה

תֹוְך ֶהֶבל ֶּמּנּו ִנְמָׁשְך ֶהָאָרה ִלְהיֹות עֹוֵבר ּבְ ֶׁשּמִ , ַהַּמִּקיִפין
   .ַהּקֹול ֶׁשּלֹו

 ְוַעֵּיין ַמה". ְּפִרי ֵעץ ַחִּיים"ְּבֵׁשם הַ ' סֹוף ֶּפֶרק ה" ֵסֶפר ֶׁשל ֵּבינֹוִנים"ַעֵּיין ּבְ (

 ָהִאְּדָרא ַעל ִּפי', ֶּפֶרק ג', ֵחֶלק ב', ַׁשַער ג, "ָמבֹוא ְׁשָעִרים"ֶּׁשָּכתּוב ְּבֵסֶפר 

ְוַעֵּיין . ַעֵּיין ָׁשם. 'ֵמַהאי ּפּוָמא ִעיָּלָאה ָנְׁשָבא רּוָחא כּו: ד"ַּדף קל, ָנֹׂשא

ָוָאִׂשים "ְּבֵפירּוׁש " ַּבּיֹום ַהְּׁשִמיִני ֲעֶצֶרת"ַמה ֶּׁשִּנְתָּבֵאר ִמֶּזה ַעל ָּפסּוק 

ִמִּפיו ַּדַעת "ַעל ָּפסּוק , א"ה מָּפָרׁשָ , ִּכי ִתָּׂשא, ְוַעֵּיין ַרּבֹות". ְּדָבַרי ְּבִפיךָ 

  ". ּוְתבּוָנה

, ד"ָּפָרָׁשה י, ָנֹׂשא. ה"ֵריׁש ָּפָרָׁשה מ, ָׁשם: ַרּבֹות": ֶהֱאַמְרָּת ַהּיֹום"ּוֵמִעְנָין 

, ִּגיִּטין". ַעל ֵאֶּלה ֲאִני"ַּבָּפסּוק , ַּבִּמְדָרׁש ֵאיָכה". ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי"ַּבָּפסּוק 

  ).'ַּדף ו, ְּבָרכֹות. 'ַעּמּוד א', ַּדף ג, ֲחִגיָגה. 'ּוד בַעּמ, ו"ַּדף נ

אֹור 'ְּבִחיַנת  –ֶׁשּנֹוֵתן ָלה ַטַּבַעת , ְוֶזהּו ִעְנָין ַהִּקּדּוִׁשין
 ּוַמְמִׁשיְך ָעָליו אֹור, "ֶהֱאַמְרָּת ַהּיֹום' ֶאת ה"ְוַכְך . 'ַמִּקיף

ֲהֵרי הּוא ְמקּוָּדׁש , ַמִּקיף ִמָּמקֹור ְוׁשֹוֶרׁש ָּכל ַהַּמִּקיִפים
. ְתָּבֵרךְ ֶׁשהּוא מּוָכן ּוְמקּוָּׁשר ְלָדְבָקה ּבֹו יִ : ֵּפירּוׁש. ַלָּׁשַמִים

ל ָּכל ֶׁשְּבִקּדּוִׁשין ֵאּלּו ֶנֶאְסָרה עַ , ְּכמֹו ָאָדם ַהְמַקֵּדׁש ִאָּׁשה
ְּבִחיַנת , ַּכְך ַעל ְיֵדי ַהּתֹוָרה; ּוְמיּוֶחֶדת ַרק ְלַבֲעָלּה, ָהעֹוָלם

ִּדּבּור הּוא ְמקּוָּׁשר ְוָדבּוק ְּבֶהֶבל הַ , ל"ַהּנַ " ֶהֱאַמְרּתָ ' ֶאת ה"
  . ִלְהיֹות ָמכֹון ְלִׁשְבּתֹו

ַח ַהִּדּבּור ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ִאם ֵאינֹו לֹוֵמד ְלַהְמִׁשיְך ְּבִחיַנת ּכֹ 
ינֹו ֲהֵרי הּוא ְּכִאּלּו ֲחֵבירֹו ְמַדֵּבר ְלָפָניו ְוהּוא אֵ , ֵאָליו
ֵבירֹו ְּבִלי ֶׁשּלֹא ִיָדֵּבק ְּבִׂשְכלֹו ּוַמְחַׁשְבּתֹו ֶׁשל חֲ , עַ ׁשֹומֵ 

  ". 'ְוֵאַרְׂשִּתיְך ִלי כּו"ְוֶזהּו . ְׁשִמיַעת ַהּקֹול

ֲאַסר ַאְך עֹוד הּוא ָצִריְך ִלְפדֹות ַנְפׁשֹו ָהֱאלִֹקית ִמּתֹוְך מַ 
יֶּגֶרת אֹו חִ "ֶׁשּלֹא ִּתְהֶיה ִנְקֵראת , ַהּגּוף ְוַנְפׁשֹו ַהַּבֲהִמית

  . ְוַהִּפְדיֹון הּוא ִּבְצָדָקה". סּוָמא

ֶבת ְּגדֹוָלה ְצָדָקה ֶׁשְּמָקרֶ "ִּכי ": ְוֵאַרְׂשִּתיְך ִלי ְּבֶצֶדק"ְוֶזהּו 
ָיִהיב ְּפרּוָטה ֶלָעִני "ּוְכַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ּדְ , "'ֶאת ַהְּגאּוָלה כּו

  ". ְוָהָדר ַמְצִלי

ָּלא ֵאין ִיְׂשָרֵאל ִנְגָאִלין אֶ "ִּדּבּור ַהַּמְתִחיל " ַהֹּקֶדׁש ִאֶּגֶרת"ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב ּבְ 

ְוַעָּתה ', ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה ּפֹוֶדה ַנְפׁשֹו כו: 'ְוָׁשֶביָה ִּבְצָדָקה'ֶׁשֶּנֱאַמר " ִּבְצָדָקה

  .ַעֵּיין ָׁשם ַּבֲאִריכּות. 'ִנְפֶּדה כו

, " ַמְכִּתיר ֶאת ַהַּצִּדיקָרָׁשע : "ְּדִהֵּנה ְּכִתיב": ּוְבִמְׁשָּפט"
ְלָכְך ָצִריְך ִלְהיֹות ". ּוִבַעְרָּת ָהָרע ִמִּקְרֶּבךָ : "ְוַעל ֶזה ֶנֱאַמר
  .ִמְׁשָּפט ַעל ֶזה

ְלעֹוֵרר ַרֲחִמים ַרִּבים ַעל , ְּדַהְיינּו": ּוְבֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים"
ְוַעֵּיין ( "ַיֲעקֹב ֲאֶׁשר ָּפָדה ֶאת ַאְבָרָהם"לְ : ּוְכִדְכִתיב. ַנְפׁשֹו

ִמְׁשָּפט "ְּבֵפירּוׁש , "ָאִׁשיָרה"ַמה ֶּׁשִּנְתָּבֵאר ְּבָפָרַׁשת ְּבַׁשַּלח ַעל ָּפסּוק 

יְך ְוֵאַרְׂשִּת "ְוַעֵּיין ְּבַרּבֹות ָּפָרַׁשת ֵעֶקב ֵמִעְנַין ". ּוְצָדָקה ְּבַיֲעֹקב ַאָּתה ָעִׂשיתָ 

  .ר ְּבָמקֹום ַאֵחרְּכמֹו ֶׁשִּנְתָּבאֵ   ,")ִלי ְּבֶצֶדק ּוְבִמְׁשָּפט

, ֹודְּדַהְיינּו ִמי ֶׁשֵאינֹו ָיכֹול ִלְלמ": ֶּבֱאמּוָנה, ְוֵאַרְׂשִּתיְך ִלי"
ַאף ַעל ִּפי ֵכן , ְוֵאין ָיכֹול ִליֵּתן ְצָדָקה, ְוַגם ִאיׁש ָעִני הּוא

ַעל ְיֵדי ' ַּכָּלה ַוֲארּוָסה'ֵאין מֹוֵנַע לֹו ִלְהיֹות ְּבִחיַנת 
ְך ְּבִהְתּבֹוְננּות ֵמעֹוֶמק ְּדִליָּבא ֵאי, ְזָּכר ְלֵעילַּכּנִ , ָהֱאמּוָנה

ה ְוֶׁשהּוא ְלַמְעָלה ַמְעלָ , "ְּכָלא ֲחִׁשיֵבי –כֹוָלא ַקֵּמיּה "ּדְ 
ִּכי "ְוַעֵּיין ַמה ֶּׁשִּנְתָּבֵאר ַעל ָּפסּוק (' סֹוֵבב ָּכל ָעְלִמין'ִמְּבִחיַנת 

, םּוִמַמה ֶּׁשִּנְתָּבֵאר ׁשָ ". 'ָאִבינּו כּו' ַאָּתה ה"ִּכי " 'ַאְבָרָהם ֹלא ְיָדָענּו כּו

  .")ְוֵאַרְׂשִּתיְך ִלי ֶּבֱאמּוָנה"יּוָבן יֹוֵתר ִעְנָין 
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 פרשה                          ~ חג השבועות~                        חסידישע  

 ֲאָבל ַאַחר ַּכְך ָצִריךְ , ְוָכל ֶזה הּוא ִּבְבִחיַנת ַּכָּלה ַוֲארּוָסה
  . )ח"ַׁשה יסֹוף ָּפרָ , ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְּבַרּבֹות ֹּבא(ִלְהיֹות ְּבִחיַנת ִנּׂשּוִאין 

, "ְוָהָאָדם ָיַדע ֶאת ַחָּוה"ִמְּלׁשֹון ": 'ְוָיַדַעְּת ֶאת ה"ְוֶזהּו 
ָמְלָאה "ּו: ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב. ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ִהְתַקְּׁשרּות ָהֲאִמיִּתי

ֶׁשּלֹא  –' ֶׁשִּתָּמֵלא ּכּוּלֹו ַלה: ֵּפירּוׁש, "ָהָאֶרץ ֵּדָעה ֶאת ה
, ְלַבּדֹו' ִּכי ִאם ַלה –ִּדּבּור ּוַמֲעֶׂשה  ,ִיְהֶיה ׁשּום ַמֲחָׁשָבה

  . 'ְוָכל ַמְחְׁשבֹות ָאָדם  ִיְהיּו ְממּוָּלִאים ַרק ִמן ַּדַעת ה

  

ְמיּוָחד " ֶחְלֵקנּו"ֶׁשִּיְהֶיה  –" ְוֵתן ֶחְלֵקנּו ְּבתֹוָרֶתךָ "ְוֶזהּו 
ְוַדי . ְוִיְהיּו ַלֲאָחִדים ַמָּמׁש, "ְּבתֹוָרֶתךָ "ְּבַתְכִלית ַהִּיחּוד 

  . :ַלֵּמִבין

  



 

 

  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 אהל' 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"ח הרההשלי

  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

  ביץגור

  לזכות

  כל משפחתו

ושירוו מהם , שיהיו להם ברכות בטוב הנראה והנגלה בכל מכל כל
 הוריהם אידישע חסידישע נחת
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