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ב"ה.

לקראת שבת פ' וירא ,הננו מתכבדים להגיש לקהל שוחרי התורה ולומדי' ,את הקונטרס
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ב"ה .תו"א פ' וירא ,ד"ה פתח אליהו אנת הוא חד ולא בחושבן ]יג ,ג – יד ,ד[
פרק א
משל מכחות הנפש המבאר מדוע עשר הספירות נקראות
"תיקונים"

הבאה אלי ' ,וכי שייך בו ית ' ענין השמיעה  ,והרי היא תכונה
גשמית ?

' ָפּ ַתח ֵא ִלָיהוַּ :א ְנתּ הוּא ַחד ְולֹא ְבחוּ ְשׁ ָבּן,
יקת ַע ֲשׂר ִתּיקוּ ִנין כו'' .
ַא ְנתּ הוּא ְד ַא ִפּ ַ
2

)שייך לפסוק 'ארדה נא' וגו'(
1

כתוב בתורה ) בראשית יח ,כ -כא (  " :ויאמר ה ' ,זעקת סדום
ועמורה כי רבה וחטאתם כי כבדה מאוד  .ארדה נא ואראה
הכצעקתה הבאה אלי עשו – כלה  ,ואם לא – אדעה ".
לפי פשוטו פירוש הכתוב הוא שהקב " ה אומר לאברהם
אבינו מה יעשה באנשי סדום – מאחר שעשו הרבה חטאים
ועונות  ,ה ' ירד ויתגלה אליהם לדון אותם  ,כדי לראות האם
אכן עשו כצעקת אנשי המדינה ועומדים במרדם  ,ואם כן ,
יכלה אותם  ,ואם לא יעמדו במרדם – יידע מה לעשות להפרע
מהם ביסורין ולא יכלה אות ן ) ע " פ מפרשי המקרא ( .
בדרוש זה מבוארים כמה עניינים עמוקים בחסידות –
אור אין סוף ושייכותו אל העשר ספירות דאצילות  ,עשר
ספירות דבי " ע  ,החילוק בין הצמצום שהיה כדי להוות את
עולם האצילות  ,והצמצום שהיה כדי לברוא עולם הבריאה
) והוא ההבדל בין ה " חלל ומקום פנוי " ,וה " פרס א "(  ,ועל פי
אריכות הביאור בכל זה יבאר בסוף המאמר את הכוונה
הפנימית בכתוב זה ויבוארו כמה שאלות בפסוק כמו מה
המשמעות של דבר ה ' ' ארדה נא ' ,וכי הקב " ה נמצא במקום
גשמי שאפשר לומר עליו שירד? ומהו ' ואראה ' ,והרי אין לו
גוף ולא דמות הגוף? ואם כן מהו ענין הראי ' ומדוע הראי '
באה דווקא על ידי ' ארדה נא '? ומה הכוונה ב ' הכצעקתה

3

איתא בזהר ) לקמן נעתקו קטעים מהזהר השייכים ל מאמר זה ( :
" פתח אליהו ואמר  ,רבון עלמין ,דאנת הוא חד ולא
בחושבן  . . .אנת הוא דאפיקת עשר תקונין וקרינן להון עשר
ספירן  . . .ואלין עשר ספירן אנון אזלין כסדרן  ,חד אריך ,
וחד קציר  ,וחד בינוני  . . .לבושין תקינת לון דמני י הו פרחין
נשמתין לבני נשא  .וכמה גופין תקינת לון דאתקריאו גופין
לגבי לבושין ".
תרגום ) עם קצת ביאור ( :פתח אליהו הנביא את דרשתו
ואמר  :רבון העולמות  ,אתה הוא אחד  ,אך לא בחשבון ] העשר

:ÂÏ‡ ÌÈ¯Ó‡Ó ÏÚ „ÒÂÈÓ ‰Ê ˘Â¯„ Ï˘ ¯Â‡È·‰ (2
Ê"‰„‡ Ó"‰Ò· ÒÙ„ ,Â"Ò˜˙ ˙˘Ó ÈÚˆÓ‡‰ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Á‰
.Êˆ 'Ú ˙ÂÈ˘¯Ù
˙Á"‡„ ÌÚ ¯Â„ÈÒ .˙˜ÚÊ '‰ ¯Ó‡ÈÂ ‰"„Â ı¯‡‰ ÏÎ È‰ÈÂ ‰"„ Á"Â
„".‡Â‰ ˙‡ ‰
.‡ ,ÁÏ˘˙ „ Í¯Î ˙È˘‡¯· ˙"‰Â‡· ˙Â‰‚‰
È¯Ó‡Ó ÏÚ ÌÈ„ÒÂÈÓ ÌÈÎÂ¯‡ ÌÈ¯Â‡È·Â ˙Â‰‚‰ ‰·¯‰ ÌÚ ¯Ó‡Ó‰
‡„‰‰‰ ÏÎ ‰"„ Ì‚ ‰‡¯Â .Á"¯˙ Â‰ÈÏ‡ Á˙Ù ‰"„· – ˆ"ˆ‰ ¯"ÂÓ
˙¯"·.ÁÈ 'Ú Á"¯˙ ËÈÚ‰ „¯ÈÂ ‰"„ .‚"¯˙ ‡ÓÏÚ È¯‡Ó„ ÔÈÏÈÙ˙ .
.‡ ,ÂÓ ‡¯ÈÂ 'Ù ÔÂÓ¯‰ ÁÏÙ .ÁÏ˙ ˜¯Ù ·"Á ·""¯Ú˙ Í˘Ó‰
– ˆ"ˆ‰ È„ÈÒÁÓ – "‰˘Ó ÈÙ" ¯ÙÒ 'È˘ ‰‡ˆÂ‰· ÒÙ„ ‰Â¯Á‡Ï
ÌÈÒÙ„‰ ÂÈ˙Â·¯ È¯Ó‡ÓÓ ÌÈ¯Â‡È· ÌÈË˜ÂÏÓ Ì˘ ,'Â‰ÈÏ‡ Á˙Ù' ÏÚ
.„È È·˙ÎÓÂ

 (1בראשית יח ,כא.

 (3תיקוני זהר בהקדמה יז ,א.

חסידישע
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~ וירא ~

ספירות [  . . .אתה הוא שהוצאת מעצמך לידי גילוי את עשר
התיקונים  ,ואנו קוראים להם עשר ספירות  . . .ועשר ספירות
הללו הולכות כסדרן  ,אחד ארוך  ,ואחד קצר  ,ואחד בינוני . . .
תקנת ] ועשית [ להן ] -לעשר הספירות [ לבושים  ,אשר מהם
פורחים ] ונמשכים [ נשמות לבני אדם  .וכמה גופים תקנת
] ועשית [ להן  ,שנקראים גופים לגבי לבושים .

להבין ענין זה :למה נקראות עשר ספירות בשם
'תיקונין'?
 מהו הקשר ו השייכות של עשר הספירות לענין לעניןהתיקון  ,היינו מה הן ' מתקנות ' .

צריך להקדים ביאור ענין מהות הנפש.
 מהי מהות הנפש ועצמותה  ,ומה החלקים והכחותהחיצוניים יותר של הנפש .
והנה  ,ביצירת האדם נאמר " נעשה אדם בצלמנו
כדמותינו "  ,היינו שנפש האדם וכחותיו הם בדוגמת הס פירות
העליונות  .ו לכן ע " י הבנת נפש האדם למטה  ,ניתן להבין את
אופן הספירות למעלה .
]והולך ומבאר את ענין ה'תיקונים' בנפש האדם
כמשל לספירות העליונות[:

כי הנה ,הנפש מצד עצמה היא אור פשוט בלי
התחלקות שכל ומדות .
4

 מהות הנפש אינה כח מוגדר  ,ואין בה התחלקותלדרגות ש ונות  ,אלא היא כמו חיות כללית  .ש " עצמות הנפש
מושללת מגדר ההתחלקות  ,שלא יתכן שהיא בעצמה מחולקת
לעשר בחי נות שונות  ,כ י אם היא מהות עצ ם א חד פשוט
בתכלית הפשיטות " ) מאה " ז תקס " ו ח " א ( .

והשכל והמדות שלה הן בחינות 'לבושין' לנפש,
שהנפש יש לה שכל ומדות ,אבל אינן מהות
ועצמיות הנפש.

פרשה

 השכל והמדות הם כחות של הנפש והנפש ' מתלבשת 'בהם  .וכשם שהלבושים הגשמיים אינם מהותו ועצמיותו של
האדם  ,כך השכל והמדות אינם מהות ועצמות הנפש אלא
' כלים ' ואמצעים שבהם הנפש באה לידי ביטוי  .ומהנפש
עצמה " יסתעפו עשר כחות שונות ההם  ,ע ד שהם נחשבים
לגבי עצמותה ג ם כ ן לבחי נות כלי ם ולבושי ם  ,רק שמשונים
הם מלבושי ם הנפרדים דמ חשבה ד יבור ומ עשה  ,שהם לבושים
המחוברי ם עם עצמות הנפש ומיוחדת עמה בתכלית היחוד ,
כמ ו שית באר  ,אבל אינם בחי נת מהותה ועצמותה ממש "
) מאה " ז תקס " ו ח "א (  ,שהרי הם כחות ותוארים וגדרים שונים זה
מזה  ,וכל זה איננה שייך בעצמות הנפש שאין בה כל הגדרה ,
ציור ו התחלקות .
]נמצא שהשכל והמדות אינם עצמיות הנפש
ממש ,אלא בחי' לבושים להנפש בלבד ,אלא שלאידך
גיסא אינם לבושים נפרדים כמו מחשבה דיבור
ומעשה שהם כמו לבושי האדם שאפשר לפושטן בכל
עת שירצה ,ואין להם שום חיבור פנימי עם האדם,
ולכן האדם יכול לדבר וגם יכול לא לדבר ,וכן
במעשה יכול לעשות או לא לעשות )ורק המחשבה
נק' לבוש המחובר ,כי היא קרובה יותר אל הנפש
ונרגשת בה הנפש ,ומטעם זה אי אפשר להפסיק
לחשוב והמחשבה משוטטת תמיד(.
והולך ומבאר בפרטיות יותר את ענין כחות הנפש
– שכל ומדות – הנקראים לבושים מיוחדים
)מאוחדים( והם כחות הנפש ממש ,ובמילא קרובים
יותר אל הנפש ,ונרגשת בהם חיות הנפש ביתר שאת.
וזהו שממשיך לבאר ששכל ומדות נקראים בלשון
הזהר בשם 'תיקונין'[:

אלא שהן ] -השכל ומדות[ נקראין בשם 'תיקונין'
שהנפש 'מתתקנת' ומתלבשת בהן.
 כי מ פני יחוד הכחות עם הנפש ועל שם שהנפשמתלבשת בהם ו ' מתקנת ' את עצמה בהן  ,נקראים בשם
'תיקונים ' .
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" (4כמ"ש בתינא פרק נ"א" ,הגהות לפתח אליהו תרנ"ח ע' א.

) (5ומה שמבואר בתניא )פרק ג' וי"ב( שהנפש עצמה מתחלקת
לשכל ומדות ,שהם נקראים 'עצמיות הנפש'  -ולא לבושים בלבד,
כמבואר כאן ,אין זה אלא לגבי מחשבה דיבור ומעשה ,שהן לבושין
נפרדין ממש ממהות הנפש ,שהן בחינות בריאה -יצירה -עשיה -
עולמות נפרדים שמרגישים קצת פירוד מאלקות ,שעל זה אמר 'לבושין
תקינת לון' כו' ,דאינון בריאה יצירה עשיה.

אבל השכל והמדות ]של הנפש[ ,עם היות שהן בחינות 'לבושין' -
ואינם עצמיות הנפש ,אינן לבושין נפרדין ממש ,אלא כמו בחינות
כלים דאצילות ד'איהו וגרמוהי חד' כו'  -הכלים דאצילות מאוחדים
לגמרי עם האור המלובש בהם ,ולא נרגשת בהם שום תחושה של פירוד
וישות בפני עצמם ,ולכן נקראין בשם 'עצמיות'  -מפני התאחדותם עם
עצם הנפש ,ולא עצמיות ממש  -אבל אינן עצם הנפש ממש .כלומר,
לאמיתו של דבר ,שכל ומדות אינם מהות ועצמות הנפש ,אבל ביחס למחשבה
דיבור ומעשה שהם לבושים נפרדים של הנפש ,השכל והמדות נחשבים
לעצמיות הנפש ,מצד התאחדותם עם הנפש(.

חסידישע

~ פתח אליהו ~

היינו  ,שלבושים וכחות אלו דשכל ומדות מביאים איזה
'תיקון ' אל הנפש עצמה מחמת עוצם אחדותם עם הנפש
) לעומת מחשבה דיבור ומעשה  ,דהגם שבהם באים לידי ביטוי
סברות השכל ורגשי הל ב  ,אעפ " כ  ,הם בבחי ' חיצוניות יותר
ביחס לכוחות השכל והמדות  ,ולכן אינם יכולים לפעול בנפש
את ה 'תיקון ' שנפעל ע " י השכל והמדות (.
]ומביא
'תיקונים'[:

ראיה

לזה

פרשה

שהלבושים

נקראים

וכמו שתרגם אונקלוס על פסוק )דברים כב ,ה( "לא
ילבש גבר שמלת אשה" – 'לא יתקן גבר בתיקוני
אתתא'  -הרי שהלבוש ) שמלה( נקרא 'תיקון' בארמית.
ומזה מוכח אשר לשון התיקוני זהר ' אנת הוא דאפיקת
עשר תיקונין ' ,קאי על ענין הלבושים  ,ולהלן יבאר שתיקון
מורה על לבוש המחובר ומאוחד עם הנפש ) ובנמשל – עם
המאציל אין סוף ב " ה (.
]ומבאר ההבדל בין לבוש סתם ללבוש שנקרא
'תיקונין' ,ומדוע נקראות הספירות בשם זה ,וזהו
עוד ראיה שהלשון 'תיקון' מורה על ענין החיבור
והאיחוד )בנוסף לזה שמורה על ענין הלבושים([:

וענין 'תיקון' הוא מלשון 'תכשיט' ,שמתקשט בו
ומתפעל ממנו.
 מעלת הלבוש הנקרא 'תיקון ' על שאר לבושים  ,הואשהלובש לבוש זה מתקשט בו ו הלבוש משפיע עליו.

והרי מתאחד עם תכשיט זה כאילו הוא מגופו
ממש  -כיון שהאדם מתפעל מהתכשיט  ,הרי זה מורה
שהתאחד אתו.
6

היינו  ,מזה ש ה אדם מתפעל ומתרגש מתכשיט שלובש
מוכח ש התכשיט קרוב מאד לנפש האדם עד שיכול אפי '
להתפעל ממנו  .כי דבר שהוא רחוק מנפשו אין לו שייכות
לא דם ואינו מתפעל ממנו .
]ומביא משל לענין יחוד זה שבין הנפש עצמה
והשכל ומדות )הכחות( שלה ,שהוא קרוב יותר
מהשייכות של הנפש עם המחשבה דיבור ומעשה[:

 (6בספר הערכים-חב"ד חלק ד' ע' תקכא מבאר אשר בזה מדגיש שהשם
'תיקונין' שבהם נקראים הכלים אינו מורה על לבושים נפרדים ,כי אם כמו
לבוש התכשיט המתאחד עם האדם ועד "שנתפעל ממנו".
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וכמו הנפש עם הגוף  -התאחדות התכשיט עם האדם
היא כמו התאחדות הנפש עם הגוף  ,שכשם שהאדם מתפעל
מהתכשיט שלו  ,כך הנפש מתפ עלת ממקרי הגוף  ,כפי
שממשיך.
שעם היות שהגוף הוא ] רק [ לבוש לנפש  -ודבר נפרד
ממנה ,מכל מקום ,הרי הנפש מתפעלת ממקרי

הגוף:

וביאור הדברי ם :
" הנה  ,אנו רואי ם שיש לבוש שיוכל ללבוש אותו
ולפושטו  ,כמו לבוש הגשמי על גוף האדם  ,ויש לבוש שאינו
יכול לפושטו  ,אלא מתאחד עמו בתמידות  ,והוא הגוף עצמו ,
שגם הוא נחשב כמו לבוש לנפש  ,כי הרי הוא מעור ובשר
גשמי  ,ונא מר בו ' עור ובשר תלבישני ' כו׳  ,אמנם  ,לבוש
הגופני הוא לבוש מחובר ] ,מאחר [ שאינו נפרד לעולם "
) מאה " ז תקס " ו ח "א (  .והרי מכך שהנפש מתפעלת ממה שקורה
עם הגוף הוי הוכחה שהגוף אינו כשאר לבוש שאין לו שום
קשר ויחס עם האדם הלובשו ,אלא הוא לבוש בסוג מיוחד  ,כך
שהדבר המלובש בו מתאחד אתו ועד שיכול גם להתפעל
ממנו .
]מביא ראיה לכך שהגוף מחובר ומתאחד עם
הנפש[:

שכשהגוף נוקף אצבעו – מרגשת הנפש.
" והמופת ] והראי ' [ לזה  :שכאשר ינקוף אצבעו  ,ירגיש
מיד הנ פש " ) מאה " ז תקס " ו ח "א ( .
ואילו היה הגוף לבוש נפרד מהנפש  ,אזי לאו דווקא
שכל אשר מתרחש בגוף היה נרגש בנפש  ,וכיון שכאשר
האדם נוגע באיזה דבר ) או נוקף אצבעו ( הרי מיד מתעורר בו
איזה רגש ) בהתאם לדבר שבו הוא נוגע אם הוא דבר לח או
יבש  ,חם או קר וכד ' (  ,ורגש זה אין מק ורו בגוף הגשמי ,
שהרי הוא רק בשר ודם שאין בכוחו ויכולתו להרגיש  ,ומצד
עצמו הוא כדומם  ,אלא הרגש הוא מצד הנפש שהיא רוחנית
וביכולתה להרגיש דברים ) בחוש המישוש שהוא ענין רוחני (.
ומזה שנגיעת הגוף באיזה דבר פועלת מיד הרגשה שמקורה
בנפש  ,מוכח שהגוף מחובר ומאוחד עם הנ פש .
]מביא עוד ראיה על עוצם האיחוד בין הגוף
והנפש ,ומשל זה הוא לכיוון הפוך ,לא שהנפש
מתפעלת ממקרי הגוף ,אלא שהגוף מתפעל מרצון
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חסידישע

~ וירא ~

הנפש )והמשל הוא ,כאמור ,לאיחוד בין השכל ומדות
והנפש ,בניגוד למחשבה דיבור ומעשה([:

וכן מה שעולה ברצון הנפש לפעול איזה פעולה
באברים ,האברים נשמעים לרצון זה תיכף ומיד
כשעולה ברצונו לעשות הפעולה ,הרגל להלוך בו
כו' ,בלי שום קדימת התפשטות והמשכת
המחשבה מהמוח ברגל  -כאשר האדם ) היינו הנפש (
רוצה ללכת ברגליו  ,הרי רגלים הולכים מיד ואין צורך
שהנפש תומשך ותתפשט למטה עד שתגיע לרגליו ותפעל
בהם הליכה.
שאם כן  -אילו כאשר היה ע ו לה במחשבתו של אדם לנענע
את רגלו היה צריך לירד ולהתפשט מן המחשבה אל הרגל
בכדי לפעול את ה פעולה הזו מאחר שאין הנפש בהתאחדות
עם הגוף ,היה איזה שיהוי זמן מה  -משך הזמן של
ירידת והמשכת המחשבה אל הרגל ,והרי אינו שוהה
אפילו רגע ,אלא מיד שעולה ברצונו כו' ] לנענע
רגלו  ,הרי מתנענע רגלו מיד [ -וזהו בגלל שהגוף הוא
בהתאחדות מוחלטת עם הנפש  ,ובמילא מה שרוצה הנפש
פועל מיד על הגוף ,כי הם כמו דבר אחד ממש.
 ומ כל זה מוכח שאף שהגוף הוא רק לבוש לנפש  ,מכלמקום הוא מתאחד עם הנפש ממש  ,עד שהנפש מתפעלת מן
הגוף והנפש פועלת על הגוף בלי שיהוי. 7

 (7ליתר ביאור ,מועתק כאן מהנחת הר' משה בן אדמו"ר הזקן:
"הגוף שהנפש מלובשת בתוכו ,הגם שהוא ג״כ בחי׳ לבוש של הנפש
]לבד[ ,שהיא מתלבשת בתוכו ,שאינו מערך וסוג הנפש הרוחני ,ששוה במזגו
– שמורכב מד׳ יסודות פשוטים דעשיה – למזג הד׳ יסודות המורכבים
בהמלבוש גשמי ,בלי מציאת יתרון בו כלל.
"אך ,מעלה יתירה נודעת לנו בלבוש הגוף ,דאינו מערך לבוש הגשמי,
והיינו ,הגם שהוא לבוש גשמי מורכב מד׳ יסודות גשמיים ,אעפ״כ ,נתחבר
עם הנפש ונתייחד עמה בתכלית היחוד ,עד שמעורבים כל כחות נפשיות
בהגוף ,והגוף מחובר עמם בתכלית היחוד ,והיו לאחדים עמה ממש ,דכאשר
יכאב לו באבר אחד מאברי הגוף ,ירגיש הנפש מכאובו ויצר לה מאד ,וכדומה
לזה תתפעל בהתפעלות הנפש מכל מאורע הגוף.
"וכן כאשר יחפוץ באיזה פעולה מפעולת אברי הגוף ,יתפעלו תיכף אברי
הגוף בקיום רצונו בלי שיהוי זמן מה ,אפילו רגע אחת ,כגון כשרוצה להלוך
למחוז חפצו ,נשמעים הרגלים תיכף לרצונו לזוז ממקומן לילך ,וכן הידיים
נשמעים לרצונו במעשה ומישוש ודומיהן ,שכל זה מצד התפשטות המחשבה
והרצון בכל אברי הגוף ,דאם לא כן ,היה מצטרך להתמהמה זמן מה – רגע
או חצי רגע – עד יעבור השפע של המחשבה מן המוח לאבר פרטי ההוא כו׳,
ולזאת ,נקרא הגוף לבוש המחובר ,שמחובר ומיוחד עם הנפש בתכלית

פרשה

אך ,אין זה אלא מפני שהגוף מתאחד עם הנפש,
והנפש פועלת בו כרצונה כאילו היה ] הגוף [
עצמותה ומהותה ] של הנפש [ ממש  -כאילו הגוף
והנפש הם חד ממש.
ואף שהגוף הוא לבוש הנפש ] בלבד [  -ובוודאי לא
עצמות הנפש ,מכל מקום ,הוא מתאחד עם הנפש -
ולכן מה שקורה עם הגוף פועל מיד על הנפש  ,ומה שמתרחש
בנפש ,מיד פועל על הגוף.
]וכמו במשל ,האיחוד שבין הגוף והנפש ,כך הוא
גם בנמשל ,האיחוד שבין הנפש והכחות שלה ,היינו,
השכל והמדות[:

וכמו כן יובן על דרך זה ענין השכל והמדות של
הנפש  -שאינם עצמיות הנפש  ,ובכ ל זאת אינם נפרדים
לגמרי מהנפש  ,שהם בדוגמת התאחדות הגוף והנפש  ,אבל
יותר מכן.

שהן גם כן רק בחינות 'תיקונין' ולבושין שהנפש
מתתקנת ומתלבשת בהן  -אך אינם עצם הנפש  .היינו ,
שכשם שהגוף הוא לבוש אל הנפש  ,ועל ידו הנפש יש לה
קשר ומגע עם גשמיות העולם  ,כך הנה כחות הנפ ש – שכל
ומידות – הן לבושים שבהם הנפש מתלבשת ומתאחדת.

והן ְכּלֵי הנפש ,שבהן ועל ידן פועלת הנפש,
'כגרזן ביד החוצב בו'  -כשם שהחוצב פועל ועושה

היחוד ,עד שאי אפשר לה להתפשט ממנו ולהפרד ממנו ,עד עת פקודתה ]-
מיתתה[ כו׳".
ובלשון סה"מ תקס"ו ח"א:
"וכן כאשר ירצה לילך ,תיכף יניע רגלו לילך בלי שום ְש ִהיָה ועיכוב,
אפילו רגע ,ואילו היה זה בדרך התלבשות ,היה צריך שהי׳ קצת ,כמו
התלבשות השכל לחשוב ולדבר ,שיש בו שהי׳ קצת .אבל התנועה של הרגל
על פי רצון הנפש ,אין בה שום שהי׳ כלל וכלל ,אפילו רגע.
"מזה מוכרח לומר שאין הנפש בגוף בבחינת התלבשות נפרד ,אלא בבחינת
התלבשות מחוברת ומתאחדת בתכלית ,כאילו הם מתחילת הבריאה עצם
אחד ממש .ועל כן ,תתפעל הנפש ממאורעות מקרי הגוף תיכף ומיד בלי
שום שהי׳ כלל וכלל וכו׳.
"משא״כ בחי׳ לבושים דמחשבה דיבור ומעשה ,הן נקראים לבוש נפרד מן
העצם ,שהרי גם אחרי התלבשות השכל במחשבה ודיבור ,מכל מקום ,הן
מפורדים ,שהרי יכול לפשוט ולפסוק מלחשוב ולדבר כו׳".

חסידישע
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~ פתח אליהו ~
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מלאכתו באמצעות הגרזן הנפרד ממנו  ,כך הנפש פועלת
ומבצעת את רצונה ע "י כלי כחותיה ,שכל ומידות.

אבל הנפש מצד עצמה היא למעלה מכל הבחינות
הללו  -אין בה כחות של שכל ומדות.

לאהוב במדת האהבה ולהשכיל בחכמה כו' -
הנפש משתמשת במידת האהבה כדי לאהוב ובכח החכמה כדי
להשכיל ,היינו שמתלבשת בכחות אלו ופועלת דרכם.

 כי הנפש מצה עצמה היא "עצם אחד רוחני פ שוט "תניא פנ "א (  ,שלא שייך בה שום גדרים ותוארים כלל  ,אלא היא
רק היולי ומקור אל הכחות המסתעפים ובאים ממנה ) וכמו
שאמרו עליו יתברך ' לאו דאית לך כל אליו מדות כלל ' ,שאין
לו כל המידות הללו  ,כי הוא אינו בגדרם כלל  ,כך גם עצם
הנפש שהיא ' חלק אלקה ממעל ממש ' ,אין ל ה כל הגדרים
וההגבלות הללו ( .

ֶשׁ ָכּל זה וכיוצא בזה הוא רק פעולת הנפש
והתפשטותה ,שאינן אלא ממנה לזולתה  -היינו ,
שאין זה שמידת האהבה אוהבת  ,או שכח השכל משכיל  ,כי
אינם בהם כוח ויכ ולת זה מצד עצמם  ,כי אם זהו פעולת הנפש
והתפשטותה  ,שפועלת דרך כחות אלו  ,שהם כדוגמת כלים
אל הנפש  ,שעל ידם הנפש יכולה לבטא ולגלות את עצמה
ורצונה.8

 (8ליתר ביאור ,מועתק כאן מסה"מ תקס"ו ח"א:
"ויובן זה ] -חיבור ויחוד השכל והמדות עם הנפש[ על דרך דוגמא מכלי
הגרזן ביד החוצב בו ,שיפעול פעולתו ע״י הגרזן ,שהגרזן הוא כלי מחבר את
הפועל עם הפעולה כו׳ ,כך השכל והמדות הן בחינות כלים לחבר את הנפש
לדבר הנפרד זולתה.
"כמו שהנפש תתחכם בחכמת הרפואה וכיוצא ע״י כח השכלי שיש בה,
שהכח הזה הוא כמו בחינת כלי שעל ידו תפעול הנפש פעולתה כו׳ ,וכמו על
דרך זה להחכים ע״י החכמה ,נקרא כח החכמה בחינת כלי.
"כך המדות נקראים 'כלים' להביא את הנפש לידי אהבת דבר נפרד זולת
הנפש ,כמו לאהוב הכסף וכיוצא ,אותה כלי המדה של אהבה שקבועה בנפש
היא המחברת את הנפש ומביאתה לפעולת אהבת אותו הכסף ,ואם כן,
האהבה כמו בחינת כלי ממוצע בין הפועל לנפעל .ועל דרך זה בכל המדות
פרטיים ,כולן הן כחות ממוצעים ,ונקראים 'לבוש' ,על דרך משל הלבוש
שעל ידו יתחבר כו׳ ,כך תמצא הנפש המצאה של ֵשכֶל ע"י כח החכמה,
וכיוצא.
"ומה שנקרא לבוש מחובר ,הוא לפי שמכל מקום השכל והמדות מחוברים
ומיוחדים בעצמות הנפש ,והיו לאחדים עמה יותר מחיבור הגוף לנפש כנ"ל,
ואינם לבוש נבדל מן הנפש כו׳ ] -הנפש והגוף הם שני דברים שונים ובאין
ערוך זה לזה ,כי הנפש היא רוחנית והגוף הוא גשמי ,אלא שהנפש מתלבשת
בתוך הגוף ומתאחדת עמו בתכלית היחוד ,אבל השכל ומדות הם עצמם
כחות והתפשטות והארות מהנפש עצמה ,ואינם דברים נפרדים לגמרי
מהנפש[.
"וזהו עיקר ההפרש בין לבושים דמחשבה דיבור ומעשה שנקראים לבושים
נפרדים ,אבל שכל ומדות נקראים לבושים מחוברים ,מפני שנמשכים
מעצמות הנפש ממש ,רק שנעשים לנפש כמו בחינות כלים ,כאיברי הגוף
לנפש ,אבל יותר דבוקים בנפש מדיבוק איברי הגוף באיברי הנפש כו׳ ,ועל
כן ,נקראים המדות בחינת מהות ועצמות ]הנפש[ לגבי לבושים דמחשבה
דיבור ומעשה כו׳".

) ל'

]ומביא ראי' לכך ששכל ומדות אינם עצם הנפש
שהיא עצם אחד פשוט ,כנ"ל[:

שהרי השכל והמדות הם מקבלים שינויים.
 ואם כן  ,אינם יכולים להיות הנפש עצמה  ,כידוע דכלעצם בלתי משתנה כלל וכלל ) וכפי שנאמר עליו יתברך ' אני
הוי ' לא שניתי ' ,שלא שי יך בו יתברך שום שינוי  ,וכך גם
בהנפש  ,שהיא  ,כאמור  ' ,חלק אלקה ממעל ממש ' ,לא שייך
בה בעצמה שינויים ( .
]מביא דוגמא לשינויים במדות[:

כי במדות יש קטנות וגדלות ,שהקטן אוהב
דברים קטנים כו' ] והגדול אוהב דברים גדולים
)חשובים([.
 המדות מתגדלות במשך הזמן  ,דאהבתו של הקטן היאלדברים קטני הערך ) לשחק משחקים ולאכול ממתקים (  ,ואילו
הגדול אוהב דברים גדולי הערך ) כמו לעסוק במושכלות דקות
ועמוקות (  ,אבל הנפש עצמה איננה מתגדלת במשך הזמן ,
ואין זה נכון לומר שכאשר האדם הוא קטן נפשו קטנה  ,ואילו
כאשר הוא גדול נפשו גדולה  ,אבל במדות  ,הם הרגשות  ,אכן
יש קטנות וגדלות .
]וכן מביא דוגמא לשינויים בשכל[:

והשכל – 'כל זמן שמזקינים כו'
עליהם[' .

] דעתם מתיישבת

9

גם השכל מתגדל ומתפתח עם הזמן  .כאשר הוא קטן
ביכולתו להבין ולהשיג דברים פשוטים  ,ואילו כאשר הוא
גדול ביכולתו להבין ולתפוס גם סברות דקות ועמוקות .

 (9ראה סוף קנים.
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חסידישע

~ וירא ~

ולא שייך כל זה בעצמיות הנפש ומהותה ,שהיא
אינה בעלת שינויים כלל ] בעצמה [  -בעצם הנפש אין
שינויים כלל  ,כלומר  ,עצם הנפש אינה משתנה בעצמה ) ללא
התייחסות לדברים שמחוצה לה(.
]ויתירה מזו[:

ואינה מקבלת שינויים ממקרי הגוף  -ומאורעות הגוף
לא פועלים ב ה שינויים  ,היינו  ,שבנוסף לכך שאינה בעלת
שינויים בע צמה  ,הנה גם אינה מקבלת שינויים מ הדברים
המתרחשים עם הגוף בה היא מלובשת  .כמו קור וחום כיוצא
בזה ,שעצמיות הנפש ומהותה לא מתפעלת מזה כלל.10
]וכיצד יתכן שהנפש אינה מקבלת שינויים
ממקרי הגוף ,והרי הנפש מתלבשת בגוף ,וא"כ ,מה
שמתרחש עם הגוף פועל גם על הנפש המלובשת בו?
וזהו שמבאר כאן[:

פרשה

 עצם הנפש אינה מקבלת שינויים מהגוף כי עצמותהנפש לא מתלבשת בתוך הגוף .
כלומר  :מאחר שאין מהות ועצמות הנפש מלובשת
בתוך הגוף  ,לכן  ,אין לגוף כל פעולה עליה  .כלומר  ,הגם שכל
הנפש ה יא הנפש של גוף זה  ,וגם עצמות הנפש נמצאת בתוך
גוף האדם  ,מכל מקום היות שהיא למעלה לגמרי מכל גדר
וציור  ,אלא היא ' חלק אלקה ממעל ממש' – עצם אחד רוחני
פשוט – לכך  ,אין הגוף בגדר כלל לפעול עליה  ,שהרי איננה
נתפסת בתוך הגוף כשאר חלקי הנשמה ) הארותיה וכחותיה (.
כמו עד " מ רב האומר סברא עמוקה ודקה מאוד לתלמיד
קטן  ,דאף שהתלמיד שמע את כל האותיות והתיבות של הרב ,
ואפילו ביכולתו לחזור על זה  ,מכל מקום  ,מאחר שלא הבין
והשיג את הסברא  ,הרי זה כאילו אין הסברא נמצאת במוחו
ושכלו כלל  .בסגנון אחר  :הסברא נמצאת במוחו אבל אינה
מלובשת ומתאחדת עמו ) כי ' התלבשות ' היא כאשר הדבר
מתאחד ומתעצם עם הדבר שבו הוא מלובש (.

שאינה מתלבשת בעצמותה בגוף.

אלא הארותיה וכחותיה ] של הנפש[ שהן
המתפשטות בגוף ומתלבשות בו ,הן מקבלים
שינויים מצד הגוף המקבל ,בקטן כך ,ובזקן כך
כו'.

 (10ליתר ביאור בענין זה מועתק כאן ממאה"ז תקס"ו ח"א:
"אבל ]השכל ומדות[ אינם בחי׳ מהותה ועצמותה ממש ]הגם שמיוחדים
עם עצמות הנפש[ ,כנראה בעליל ,שימצא בעשר כחותיה בחי׳ שינויים
והתפעלות משינויי הזמן ,שיש בהן בחי׳ קטנות וגדלות ,שכאשר הוא רך
בשנים ,אזי השכל שלו בקטנות ]ואינו יכול להבין ולהשיג כל כך[ ,וכן המדות
]דכשהוא קטן הוא אוהב דברים קטני הערך ,וכועס על דברים קטנים מאוד[,
וכשהוא זקן מאד ,אזי דעתו מתיישבת עליו בבחי׳ 'מוחין דגדלות' ] -שיכול
להבין סברות דקות ועמוקות ביותר[ ,כענין מאמר רז״ל' :כל מה שמזקינין
דעתן מתיישבת עליהן'.
"ואם השכל והמדות עצמן הם הם מהותה ועצמותה של הנפש ,איך יתכן
בהם שינויים אלו ברבוי ומיעוט דקטנות וגדלות ,עד שימצא בהם המאורעות
האלו – שיתפעלו משינויי הזמן ,דכשיזקין יתוסף בו רוח בינה יתירה ,שיהי׳
דעתו מתיישבת עליו ,וקודם לכן לא היתה דעתו מתיישבת ,שהזמן גרמא
בזה ,שזה פליאה דעת ,שהרי אי אפשר להיתוסף בה ] -בנפש עצמה[ יותר
מכמות שהיא בעצם ,כמו שנמשכה מלמעלה ,ולא אפשר להימצא בה
התפעלות ושינויים כאלו ברבוי ומיעוט ,שכמו שהיא היא ,לא פחות ולא
ומאַ ִין יסתעף סיבת השנוי בה בתוספת ורבוי מאריכות ימים על פני
יותרֵ ,
האדמה שיהי׳ הזמן גרמא בזה ,הלא כל זה הוא מהנמנע בעצמות הנפש!
שכל זה לא יתכן בעצמות הנפש זולתי בכחותיה וענפיה המסתעפים
הימנה ,דהיינו ,שעשר מדריגות הנ״ל הם כחותיה המסתעפים ממנה ,לכך,
ימצא שינויים אלו ברבוי ומיעוט לפי אופן ההשפעה של עצמות הנפש מקורן,
שכאשר הוא רך בשנים ,אזי אין מתפשט השפע של השכל ממקורו דעצמות
הנפש ברבוי ותוספת כל כך ,וכשיזקין יהיה דעתו מתיישבת בתוך הכלי ע״י
המשכתו בתוספת גילוי מעצמות הנפש כנ״ל )ואין צריך להאריך בראיות
לזה ,כי האמת יורה דרכו(".

חלק הנשמה ששייך בו שינויים הוא הארת הנשמה ) ולא
עצמותה (  ,כי ההארה מתלבשת ממש בתוך הגוף ומתאחדת
עמו  ,עד שנרגשת בתוך הגוף  ,ומתפעלת ממנו  .והשינויים
שבהארת הנשמה הם מחמת כלי המקבלים  ,היינו ,שבקטן ,
היות שגופו איננו גדול ומפותח עדיין  ,לא יכולה להתגלות בו
הארת נשמתו בשלימות  ,ולכן חסרים בו עדיין הרבה דברים –
כגון שאינו יכול ללכת ולדבר וכד ' ,משא " כ בגדול שגופו
נעשה כלי מתאים יותר להתגלות הנשמה  ,ולפיכך  ,כל כוחות
וחושי נפשו הם בגילוי ופועלים את פעולתם .

וגם השכל והמדות אינן רק הארות הנפש
וכחותיה המתפשטות בגוף ,ואינן עצמיות הנפש
ומהותה ,אלא שהנפש פועלת ומתפשטת בכחות
והארות הללו ] לפעו ל על ידן[.
 כשם שכחות הגוף הם רק הארות מהנפש ולכן שייךבהם שינויים  ,על דרך זה כח השכל וכח הרגש הם כחות
רוחניים ונפשיים הבאים מהתפשטות והארת הנפש  ,ולכן
יכולים להיות בהם שינויים.

חסידישע

פרשה

~ פתח אליהו ~

ומכל מקום] ,השכל והמדות[ אינן לבושין נפרדים
ממש ,כמו מחשבה דיבור ומעשה ,שהן הארות
וכחות המלבישים ממש את הנפש )כמו לבוש
המכסה כו'(.
 הגם שהשכל והמדות הם ' לבושים ' לנפש ולא הנפשעצמה  ,מכל מקום אינם נפרדים מהנפש לגמרי אלא מאוחדים
עם הנפש  ,לא כמו מחשבה דיבור ומעשה שהתלבשות הנפש
בהם היא באופן שלא נרגש בהם גילוי הנפש כל כך  ,והם
נפרדים מהנפש  .וכפי שרואים במוחש שכח הדיבור נפרד
מהנפש ויוצא ממנה עד שנשמע לזולת  ,וכל שכן לגבי כח
המעשה  ,וכן מחשבה דיבור ומעשה אינם מבטאים בהכרח את
מהות האדם  ,ויתכן שיחשוב או ידבר מה שאינו מבין או
מרגיש .
משא " כ השכל והמדות שגם הם נקראים לבושי הנפש ,
אך בזהר כינו א ותם בשם 'תיקונים ' ,כי אינם לבושים נפרדים
כמו המחשבה דיבור ומעשה  ,אלא הם הארות מעצמיות הנפש
שבהן ועל ידן תוכל הנפש להשיג את מבוקשה  ,הן במדות והן
בשכל  ,כמבואר לעיל .
אבל השכל והמדות הן הארות מעצמיות הנפש -
ונרגש בהם הארת הנפש עצמה ,שהם כחות נפשיים זכים
ועדינ ים יותר  .כלומר  ,השכל והמידות הן הארות והתפשטות
מ עצמיות הנפש ממש  ,משא " כ מחשבה דיבור ומעשה בהם
מתלבש רק הארת והתשפטות מהנפש  ,ומאחר שמציאותם
נרגשת יותר  ,הרי הם גם מעלימים ומסתירים על מהות הנפש
ועצמותה  .אבל השכל והמידות  ,אף שאינם הנפש עצמה  ,בכל
זאת הרי בהם ועל ידם באה לידי גילוי וביטוי מהות ועצמות
הנפש.

ואינן לבושין ממש ,אלא 'תיקונין' ,שעצמותה
הנפש[ מתתקנת ומתנאה בהן ,כמו תיקון
ַפּה את האדם שמתקשט בו
ַמי ֶ
התכשיט ,שהוא ה ְ
ומתנאה  -כמו תכשיט שמקשט את האדם עצמו.

] של

 כך השכל ומדות " מתקנים " את הנפש בזה שעל ידןתוכל הנפש עצמה לבוא לידי גילוי בהשכלת איזו חכמה או
באהבת איזה דבר וכיוצא בזה  ,ולכן נקראים 'תיקונים ' ולא
רק לבושים  ,כי מחמת קירובם אל הנפש  ,ביכולתם לבטא את
עצמיות הנפש  ,כנ " ל ) משא " כ מחשבה דיבור ומעשה ,
שבבחינתם הרוחנית הם רחוקים יותר מעצמיות הנפש  ,ולכן
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הם מהווים לבושים ועד להעלמות והסתרים על עצמיות
הנפש. ( 11

פרק ב
הנמשל בעשר ספירות העליונות שנקראות 'תיקונים'
]ועתה ,לפי ביאור זה בנפש האדם בענין החילוק
בין לבושי שכל ומידות ללבושי מחשבה דיבור
ומעשה ,ימשיך לבאר את הנמשל בעשר ספירות
העליונות[:

ועל דרך זה יובן גם למעלה בעשר ספירות,
שנקראות 'תיקונין'.
12

כשם שה שכל ומדות ש בנפש האדם נקראים 'ת י קונין '
מחמת עוצם התאחדותם עם הנפש  ,וכיון שמביאים תועלת
ו תיקון לנפש  ,שעל ידם תוכל הנפש עצמה להשיג את
 (11כלומר:
כוח השכל והרגש שבאדם ,הם כחות רוחניים ועדינים יותר ,וכנראה מכך
שכל עניינם הוא לפעול דברים רוחניים – השכלת שכלים ,והתעוררות
הרגשים ,שכל זה הם דברים נעלים ומופשטים מגשמיות .ואילו מחשבה
דיבור ומעשה הם לבושים ו'כלים' נמוכים יותר של הנפש ,שמחשבה ודיבור
עניינם אותיות ,שהאדם חושב באותיות ואותיות אלו יורדות לדיבורו ,וענין
האותיות הם כלים יותר נמוכים ועד שהן יוצאות מהאדם ונמשכות אל הזולת
להיות נשמעות באוזניו ,וכל שכן לבוש המעשה הוא דבר נמוך ונחות.
ולפי זה מובן שכשהאדם משכיל דברים בשכלו או מרגיש דברים בלבו,
הרי זהו ממש שנפשו משכלת דברים שכליים ומתעוררת ברגשים לדברים ,כי
כחות אלו מציאותם היא כל כך עדינה ורוחנית עד שהם מתאחדות עם הנפש
ממש ,וכמעט לא נראה וניכר שהם מציאות נפרדת ממנה ,עד שניתן לומר
עליהם שהנפש אוהבת באמצעות מידת האהבה ומשכלת באמצעות כוח
השכל ,ולא שמידה זו פועלת איזה דבר בפני עצמה .משא"כ לבושי המחשבה
דיבור ומעשה הרי מציאותם היא נרגשת יותר והם בבחינת יש ונפרד מהנפש,
ולכן כאשר האדם חושב דברים במחשבתו ומדבר דברים בפיו ,הנה ,אף שגם
דברים אלו הם פעולות הנפש ,וללא הנפש הרי לא היו קיימות ונעשות כלל,
מכל מקום ,בגלל הפירוד שלהם מעצמיות הנפש ,אינם 'מתקנים' ומתייחסים
לעצמיות הנפש ממש כמו שהוא בכחות השכל והמידות ,אלא להארות
והתפשטות של הנפש בלבד.
) (12והיינו ,חכמה ומדות דאצילות ,ד'איהו וגרמוהי חד כו'' -
דווקא המוחין והמדות דאצילות נקראים 'תיקונים' ,כי הם אכן מתאחדים עם
אור אין סוף המתלבש בהם ,כמאמר הזוהר 'איהו וגרמוהי חד' ,אור אין סוף
והכלים שלו מאוחדים.
אבל בריאה -יצירה -עשיה  -והספירות שבהם ,הן בחינות 'לבושין'
ממש  -שמעלימים ומסתירים על האור המלובש בהם ,ועליהם אמר:
'לבושין תקינת לון' כו'  -על דרך הלבושים הנפרדים של הנפש  -מחשבה
דיבור ומעשה(.
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חסידישע

~ וירא ~

מבוקשה – כך הוא גם ב עשר ה ספירות ה עליונות ) דאצילות (
הנקראות 'תקונין ' .
]וזהו שהולך ומבאר[:

כי הנה ] ,ממשיך ב'פתח אליהו'' [:אנת הוא חכים',
פירוש' ,אנת הוא' ,היינו אור אין סוף' ,חכים' –
שנמשך בבחינת חכמה.
 אור אין סוף ב " ה עצמו נמשך ומתלבש בספירתהחכמה דאצילות  ,כי ספירות אלו הן 'תיקונים ' ו 'תכשיטין '
אל אור אין סוף ב " ה  ,שמתאחדות עמו יתברך ) על דר ך הנ " ל
במשל הנפש  ,שהנפש עצמה מתלבשת בכח השכל והמידות ( .

על דרך ) מגילה לא ,א ( 'במקום שאתה מוצא
גדולתו כו' ] שם אתה מוצא ענוותנותו['.
ענין ' אנת הוא חכים ' ,היינו שאור אין סוף נמשך בבחי '
החכמה  ,הוא על דרך הפירוש הפנימי במה שאמרו רז " ל :
' במקום שאתה מוצא גדולתו של הקב " ה  ,שם אתה מוצא
ענותנותו ',
כלומר :
" שהוא ית׳ משפיל את ע צמו להיות מתלבש בעשר
כלים דאצילות  ,שהן בחי׳ ח סד וג בורה כ ו׳  ,וג ' ר אשונות –
ח כמה ב ינה ד עת  ,ואז שיי ך לקרותו בתוארים  ,שנק רא ' חכם '
מצד התלבשותו בחכמה  ,וכמאמר אליהו  ' :אנת חכים ',
פי רוש  :שמספר ] אליהו [ ב ענותנותו ] של הקב " ה [  ,שמשפיל
את עצמו להתלבש בבחינת כלי החכמה  ,עם היות שהחכמה
אין ערוך אליו כלל כנ״ל  .וכן משפיל את עצמו להתלבש
בבחינת חסד  ,ונק רא אז ' הגדול ' ,או ' חסיד ' .
" וזהו שהגדולה היא ענותנותו – שע״י ענוה והשפלה ,
שהשפיל את עצמו להתלבש במדת חסד  ,אז דייקא ש ייך
לקרותו 'גדול ' ,משא״כ מהותו ועצמותו מרומם מגדר זה
כנ״ל " ) תו "א פ' בא ד " ה בעצם היום הזה ( .
בסגנון אחר :
במקום שאתה מוצא ענין התוארים וגדרים עליו ית ',
כמו 'גדולה ' ו 'גבורה ' ו ' תפארת ' וכו ' ,הוא רק ע " י שהוא ית '
מוריד ומשפיל את עצמו ב לבושים אלה  ,שזהו ענוה והשפלה
עבורו ית ' .

ועדיין אינו חכים בחכמה ידיעא.

פרשה

בחינת ' אנת הוא חכים ' קאי על מדריגת החכמה
שלמעלה מבחי ' ' חכים בחכמה ידיעא ' ,היינו  ,שבמדריגה זו
בחינת החכמה היא כבר בגדר השגה וידיעה  ,מחמת שניתנה
בגבול ומדה  ,ואפשר לתאר אותה כחכמה הידועה לנו  .אך ,
' אנת הוא חכים ' ,היי נו  ,שאור אין סוף הוא ' חכים ' ,שנמשך
בבחי ' החכמה  ,הנה בחינת חכמה זו היא למעלה לגמרי ממה
דאיתא בזהר ' חכים בחכמה ידיעא ' ,כדלקמן .
]ומאחר שעדיין אינו בבחי' "חכמה ידיעא" ,איך
נק' דרגא זו של המשכת אור אין סוף בחכמה בשם
'חכים' כלל ,היינו בשם ותואר מסוים?
זהו שיבאר כאן[:

אלא שנקרא 'חכים' לפי שהוא מקור החכמה,
וממנו המשכת חכמה בבריאה יצירה עשיה ,הגם
שאין ערוך חכמה דבריאה כו' ] מבחי ' ' אנת הוא
חכים '  ,חכמה דאצילות [ ,וכל שכן דעשייה כו' ] מבחי '
'אנת הוא חכים'[ ,להיות נקרא בשם 'חכים' על שם
זה.
כלומר :
מדריגה זו ד ' אנת הוא חכ ים ' נקראת בשם ' חכים ' – אף
שהיא למעלה לגמרי מ ענין חכמה ידיעא דסדר השתלשלות –
מ פני שהיא המקור שממנה נמשכת החכמה ידיעא דבריאה
יצירה עשייה  .והגם שבחי ' ' חכים ' נעלית באין ערוך לגמרי
מבחינות החכמה דבי " ע  ,וא " כ  ,איך יתכן שנקראת חכים
משום זה  ,והרי אין לה שום שייכות עם חכמה דבי " ע?
וזהו שהולך ומבאר מדוע בכל זאת נק ' בשם ' חכים ' ,
מפני היותו המקור לבחי' החכמה דבי " ע  ,אף שהן באין ערוך
זה לזה .
]ומקדים לבאר אשר לכל דבר בעולם הזה יש
מקור ושורש למעלה באלקות ,עד לשרשו בעשר
ספירות העליונות ,כי רק הדבר הגשמי עצמו )היינו,
החומר הגשמי( נברא ונתהווה באופן של 'יש מאין',
ואין לו יחס וערך למקורו למעלה ,אלא מציאותו
מתחלת כאן בעולם הזה .אך ,התכונות של כל
הדברים בעולם הזה יש להם מקור ושורש למעלה,
ומשתלשלים משרשם בדרך עילה ועלול מדריגה
אחרי מדריגה ,העלם אחר העלם עד שנעשה מחסד
דאצילות מתיקות גשמית ,כי גם מתיקות גשמית של
פרי מתוק אינה חומר גשמי אלא תוכן רוחני ,ומאחר
שחסד דאצילות הוא בחינה רוחנית ,וגם חסד דעשיה
גשמית הוא ענין רוחני ,יש להם ערך ושייכות זה
לזה ,ולכן אפשר שישתלשל ויומשך מחסד דאצילות
עד לחסד דעשיה הגשמית )מתיקות(.

חסידישע

פרשה

~ פתח אליהו ~

ועל פי זה יובן גם לגבי 'אנת הוא חכים' ,דעם
היות שאינה חכמה ידיעא ,מאחר שהיא השורש
ומקור לבחי' החכמה דבי"ע ,כי לכל מדריגות
החכמה יש ערך ויחס זו לזו ,שייך לקרותה בשם
'חכים'.
וזהו שממשיך כאן[:

הנה ,הענין יובן על דרך משל ממה שאמרו
רז״ל ' :אין לך כל עשב כו׳ ] מלמטה שאין לו מזל
מ למעלה המכה בו ואומר לו :גדל!['" ,וגבוה מעל גבוה
כו' ] שומר ,וגבוהים עליהם [" .
13
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ו יובן ענין זה – כיצד יתכן שהוא ית ' נק ' בשם חכים –
ממה שאמרו רז "ל על הכתוב 'גבוה מעל גבוה שומר ,וגבוהים
עליהם ' – אין לך עשב מלמטה שאין לו מזל מלמעלה המכה
בו ואומר לו גדל  .ד 'גבוה מ על גבוה שומר ' משמע שיש דבר
למעלה ששומר על הדבר הגשמי בעולם הזה  ,וזהו שמפרשים
חז " ל  ,שהוא השורש הרוחני ) המזל ( שלו שהוא השומר
הפרטי של אותו דבר גשמי ומשפיע לו את ה חיות הפרטית
שלו .
כלומר  ,לכל דבר בעולם הזה יש שורש ומקור רוחני
למעלה שמשם נשפעות כל התכונות הרוח ניות של הדבר
הגשמי שהוא מקור ו ) כגון ענין המתיקות שבפרי ה נשפע
ונמשך משרשו למעלה בחסד דאצילות  ,משא " כ ה מציאות
הגשמית ה מתהווית מאין ליש ממש (.
" שהמזל הוא כח רוחני " ) לקו " ת פ' צו ד " ה ואכלתם אכול ( .
כלומר  ,המזל הוא השורש והמקור הרוחני לחיות של הדברים
הגשמיים שבעולם הזה  .שכן ' מזל ' הוא מלשון ' נוזל ' ) כמ " ש
' נוזלים מן לבנון ' (  ,היינו  ,העברה והמשכה  .ובענינינו  ,המזל
הוא השורש והכח רוחני למעלה שממנו ' נוזלת ' ונמש כת
השפעה וחיות רוחנית אל הדברים הגשמיים למטה ) כמו
במאמר רז " ל הנ " ל שהעשב הגשמי יש לו מזל למעלה
הממשיך בו כח וחיות רו חנית ל צמוח מקטנות לגדלות (.
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" וכן הוא למעלה מעלה עד רום המעלות  ,וכדכתיב ' כי
גבוה מעל גבוה שומר  ,וגבוהים עליהם ' " ) לקו " ת פ ' בלק ד " ה מי
מנה (  .כלומר  ,מלבד בחי ' המזל – שהוא ה שורש הרוחני
הקרוב יותר אל הדבר הגשמי – יש לכל דבר שורש ים
ומקור ות יותר עליונים )" המזל מקבל משמרי האופנים ,
והאופנים מחיות הקדש שבמרכבה  ,והחיות מהשרפים " ) לקו " ת
שם (  ,עד לעשר ה ספירות עליונות (  ,שמהם נשפעת ונמשכת
חיות אלקית לבחי ' המזל  ,ודרך המזל החיות יורדת ממדריגה
למדריגה עד ה נברא ה פרטי בעולם הזה .
]והולך ומבאר דוגמא לזה שלכל דבר למטה יש
שורש למעלה[:

והרי התפוח הגשמי יש בו מתיקות ,וחיך אוכל
יטעם  -ניתן לטעום מתיקות זו בחיך הגשמי של האדם
ֹאמר שיש בכח
באכילתו את התפוח] ,ואמנם[ האם נ ַ
הצומח אשר בארץ טעם ומתיקות גם כן?
התפוח הגשמי יש בו מתיקות  .ו הוא צומח מכח הצומח
שבארץ  .אבל אין לומר שבכח הצומח יש מתיקות גשמי ת  .כי
כח הצומח הוא כח רוחני ולא יתכן שיהי ' בו טעם גשמי .

ופשיטא במזל ,שאינו מערך ומהות זה כלל!
ופשיטא שבמזל העליון – ה מקור הרוחני של התפוח –
אין מתיקות גשמית שהרי כל כולו של המזל היא רוחנית
)עוד יותר מאשר כח הצומח שבארץ הגשמית (.
אמנם  ,הרי בהכרח לומר שלמתיקות שבתפוח הגשמי יש
מקור  ,ומהו מקורה?
זהו שהולך ומבאר :

אלא הענין הוא :
15

 -לבאר וליישב ענין זה .

שהמתיקות נמשך מחסד ,ומרירו מגבורה.
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 (13ב"ר פ"י ,ו .זהר חלק א' רנא ,א .זח"ב קעב ,ב .וראה תו"א עא ,א.
וראה במאמרי אדה"א בראשית ח"א ע' סו שאף בדומם יש מזל למעלה,
והביא ראיה מגמרא חולין מ ,א" :לגדא דהר  . .כי נפל מזל אותו ההר" ,עיין
שם .וראה גם במאמרי אדה"ז על מארז"ל ע' קלה .אדה"א דברים כרך ג ע'
תתמח שהמזל מקבל מהעליון הימנו ,כי גבוה מעל גבוה ,עיין שם .ועיין
תתעו ד"ה ויהי ביום השמיני תש"כ.
 (14קהלת ה ,ז.

המתיקות נמשכת מספירת החסד דאצילות והמרירות
נמשכת מספירת הגבורה דלמעלה ) כי יש דמיון בין תכונת
החסד לתכונת המתיקות ובין ת כונת הגבורה לתכונת
המרירות  ,כדלקמן (.

 (15ראה לקו"ת שה"ש טז ,א )ושם מציין לד"ה זה(.
 = (16מרירות.

חסידישע
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פרשה

~ וירא ~

]אך לפי זה קשה[:

והרי הם ענינים רוחניים!
חסד וגבורה דאצילות – עם היות שיש דמיון בין
התכונות שלהם לתכונות המתיקות והמרירות – הרי הן
ספירות דאצילות  ,ועולם האצילות הוא עולם רוחני -אלקי ,
בניגוד למתיקות והמרירות שהם טעמים גש מיים שנרגשים
לחיך האוכל  .ואם כן  ,כיצד יתכן שמתכלית הרוחניות
ישתלשלו תכונות גשמיות  ,והרי גשמיות ורוחניות הם באין
ערוך לגמרי זה לזה  .כמו סברא שכלית לגבי אבן -דומם שהם
שני ' עולמות ' וגדרים שונים לגמרי שאין להם שום קשר
ושייכות זה לזה .
]ומתרץ[:

רק שבהשתלשלות וסדר ירידת המדריגות
מדריגה אחר מדריגה ,נתגשמו ] החסד והגבורה
העליונים[ עד שנמשך מבחינת חסד מתיקות כו'
]ומבחינת גבורה מרירות[.
מחסד וגבורה דאצילות ירד להיות מתיקות ומרירות
גשמית  .היינו  ,שעל ידי שחסד דאצילות  ,לדוגמא  ,יורדת דרך
מדריגות רבות מדריגה אחרי מדריגה  ,שבכ ל מדריגה אורו
של חסד דאצילות הולך ומתמעט ומתצמצם יותר ויותר  ,עד
שבהגיע השפע של חסד דאצילות למטה ממש לבחינת עשיה
גשמית  ,נעשה מתיקות גשמית  ,שהיא הביטוי הגשמי ביותר
לבחינת חסד דאצילות  .היינו  ,תהליך זה של הפיכת חסד
רוחני דאצילות להיות מתיקות גשמית בעולם העשיה הגשמי
אפשרי רק על ידי סדר השתלשלות  ,היינו ירידות וצמצומים
רבים בבחינה זו עד שנמשך ממנה בחינת חסד מתיקות
גשמית .
עם היות שאין ערוך אליו  -אין ערוך מתיקות גשמית
לחסד עליון ואין ביניהם שום השוואה.
מכל מקום ,הוא ממזגו ותכונתו  -תכונת המתיקות
הגשמית דומה בעניי נה לחסד העליון  ,אלא שלמעלה תכונה זו
היא רוחנית ועדינה לאין ערוך.
 וכמבואר לעיל שבעצם גם מתיקות גשמית היא תכונהרוחנית ולא דבר גשמי שאפשר למשש  ,וכן חסד דאצילות
הוא בחינה רוחנית  ,וסוף -סוף יש להם איזה ערך זה לזה  ,ולכן
יכול להשתלשל ולרדת מבחי ' חסד דאצילות עד להתהוות

מתיקות גשמית ) ורק התהוות החומר הגשמי הוא יש מאין
ממש (.
]ומוסיף ומבאר כיצד המתיקות היא ממזגה
ותכונתה של ספירת החסד ,וכיצד יש בענין החסד
כמה מדריגות זו למעלה מזו שכולם הם ענין
המתיקות והעריבות[:

וכמו שרואין כמה מיני עריבות ומתיקות
ברוחניות :כמו תענוג של דבר חכמה ,הוא גם כן
מתיקות ,וכן תענוג של ניגון ,שהוא מן הקול
היוצא מן הלב – בחינת המדות.
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 גם בעולם הזה הגשמי יש הרבה מדריגות  ,זו למעלהמזו  ,בענין החסד ) מתיקות ( .מתיקות של דבר מאכל היא
למטה מטה במדריגה  ,ואילו מתיקות ותענוג של ניגון יפה
היא מדריגה יותר עליונה ועדינה במתיקות  ,עד המתיקות
)געשמאק ( מהשגת והמצאת איזו חכמה  ,שהיא מדריגה יותר
עליונה בענין המתיקות  .אבל כל הדרגות של מתיקות זו הם
דומות זו לזו בכך שכולן הן בחינת מתיקות רק שזו היא דרגה
נעלית ומופשטת יותר של מתיקות  ,וזוהי דרגה נמוכה
וגשמית יותר של מת יקות  .וכן הוא למעלה מעלה עד רום
המעלות  ,עד לבחי ' חסד דאצילות שהוא בחינה היותר עליונה
בענין המתיקות .

ולכן  -בגלל הדמיון במזגו ותכונתו ,בכמה ירידות
והשתלשלות נעשה מתיקות גשמי ממש ] מספירת
החסד [ ,הגם שההפרש וההבדל רב ביניהם  -מאחר
שסוף סוף יש ביניהם נקודה משו תפת.
 וכיון שגם המתיקות הגשמית היא דבר רוחני יש איזהערך ויחס בין המתיקות הגשמית לחסד דאצילות  ,ולכן –
" בכמה ירידות והשתלשלות נעשה מתיקות גשמי ממש "
מבחי ' חסד דאצילות  .כלומר  ,שכן לא מדובר כאן בהתהוות
דבר חדש ממש שאף פעם לא היה  ,כמו התהוות חומר גשמי
מרוחניות  ,שזהו ממש התהוות יש מאין  ,דבר מלא -דבר  ,אבל
בחינת מתיקות הרי כבר היתה קיימת כמובן בדרגה נעלית
הרבה יותר  ,ושרשה בחסד דאצילות  ,ואילו גשמיות אף פעם
לא היתה קיימת  ,והיה צורך לחדש אותה מאין ממש  .אבל
כאמור ענין המתיקות אינו דבר גשמי שיש צורך לחדשו
ולהוותו  ,אלא ה יא תכונה רוחנית שאינה ניתנת לחוש

 (17ראה קונטרס ומעיין בתחילתו.

חסידישע

~ פתח אליהו ~

המישוש ואי אפשר לגעת בה  ,ולכן היא יכולה לבוא ע " י
השתלשלות רבות מחסד דאצילות .
]ובזה יובן הנמשל למעלה – מאחר שבחי' 'חכים'
היא מקור לחכמה שלמטה )כי גם החכמה למטה
היא ממזגה ותכונתה של החכמה העליונה( ,לכן יתכן
לקרותו 'חכים'[:

וכך הוא הענין בבחינת חכמה – שיש בה גם כן
גבוה מעל גבוה.
כשם שיש כמה מדריגות ב ענין המתיקות  -חסד  ,בעילוי
אחר עילוי  ,כך יש כמה מדריגות בחכמה ב עילוי אחר עילוי ,
עד בחי ' חכמה דאצילות  ' ,אנת הוא חכים ' ,כפי שיבאר להלן.

והגם שחכמה דבריאה אינה מערך ולא מהות
חכמה הנראית ונגלית בעשייה ,מכל מקום ,הוא
מקור ושרש להיות ממנה התהוות בחינת חכמה
דעשיה הנגלית כו' ] כדלעיל בענין המתיקות דחסד[.
וכך היא חכמה דאצילות ,עם היות שהוא בחינת
'חכים ולא בחכמה ידיעא' ,מכל מקום ,היא
בחינת מקור דמקור כו' ] של בחינת החכמה דעשיה[.
 כי שתי מדר יגות אלו בחכמה הם בגדר גבול ומדה) שהרי אפילו עולם האצילות הוא עולם מוגבל בעשר ספירות
מוגדרות שכל אחת שונה מזולתה (  ,ולכן  ,אפשר שמבחי '
חכמה דאצילות תבוא חכמה דבי " ע  ,כי אפילו חכמה דעשיה
הגשמית היא " ממזגו ותכונתו " של חכמה דאצילות  ,רק שזה
במדריגה יותר עליונה  ,וזה במדריגה יותר תחתונה .
]אע"פ שנתבאר לעיל שכל המדריגות בחכמה יש
להם ערך ושייכות זה לזה )כי יש להם אותם
התכונות( ,כעת הולך ומבאר שמכל מקום התהוות
בחי' 'חכים ולא בחכמה ידיעא' מאור אין סוף ב"ה
לא יכולה להיות על ידי בחי' השתלשלות המדריגות,
כי לאור אין סוף ב"ה אין שום שייכות לכל ענין גדר
ותואר ,אפילו לענין החכמה כפי שהוא באצילות[:

אבל להיות 'אנת הוא חכים' ,דהיינו ,המשכת
אור אין סוף ) ' אנת ' ( בחכמה ] דאצילות [ ,הנה ] ,על זה
נאמר [ 'החכמה ממש מאין תמצא'  -התהוות החכמה
מאין סוף ב "ה עצמו היא בדרך יש מאין ממש ,כבריאה
חדשה לגמרי שלא היתה קיימת קודם לכן.

פרשה
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כלומר  :ריחוק הערך בין חכמה דאצילות ל אור אין סוף
ב " ה הו א באין ערוך ממש  ,כי אור אין סוף  ,כשמו כן הוא ,
אין סוף ובלי גבול  ,ואילו חכמה דאצילות  ,אף שה י א מדריגה
גבוה ה מאד באלקות  ,מ " מ  ,היא מוגדרת בגדר מסויים  ,שה י א
חכמה ולא ענין אחר  .ולפיכך  ,כדי שתהי ' התהוות חכמה
דאצי ' מאור אין סוף " הוא ירידה גדולה לפניו ית ' "  ,עד
שהוא כמו בחי ' יש מאין.
וזהו גם ביאור הפנימי במה שכתוב ' והחכמה מאין
תמצא ' ,היינו  ,ש בחי ' חכמה דאצילות " נמצאת " מבחי ' ' אין '
ממש  .ולא יתכן שתתהווה ע " י השתלשלות לבד  ,כי ענין
ההשתלש לות הוא ש ל כל דרגא יש ערך ושייכות לחברתה ,
ונמשכת ממנה  .אבל ל חכמה דאצילות אין שייכות לאור אין
סוף וריחוק הערך ביניהם הוא כמו ריחוק הערך בין גבול ובלי
גבול , 18כפי שיתבאר לקמן בפרטיות יותר .

ולכן היא בחינת 'ענוותנותו' ,שהוא ירידה גדולה
לפניו יתברך.
מובא לעיל הפ ירוש הפנימי בדברי רז " ל ש ' בכל מקום
שאתה מוצא גדולתו של הקב " ה  ,שם אתה מוצא ענוותנותו ',
שעצם הענין שניתן לקרות להקב " ה בתואר 'גדול ' מורה על
ירידה לפניו  ,כי הקב " ה עצמו הוא למעלה מכל גדר ותואר ,
וזה ששייך לקרותו גדול או חכם וכדומה זהו רק לאחר שיורד
ומתצמצם להיות בערך דרגות מוגדרות הללו .
ובפרטיות  ,כוונת חז " ל בענין ' ענוותנותו ' היא על
הירידה מאור אין סוף ב "ה עצמו לעשר הספירות דאצילות ,
 (18וראה לקו"ת פ' בהר מא ,ד" :כי הנה ,כתיב 'והחכמה מאין תמצא',
פירוש :כי התהוות החכמה שהוא ראשית ההשתלשלות מאין סוף ב"ה אינו
כמו השתלשלות שמהחכמה למטה ,שהוא דרך 'עילה ועלול'.
"כמשל באדם שיש בו שכל ומדות ומחשבה ודיבור ומעשה ,שמשתלשלים
זה מזה ,הנה ,השכל עצמו נמשך ומתלבש בהמחשבה ,וכן המחשבה בהדבור
וכן השכל ומדות כו' .וזהו הנק' 'השתלשלות עילה ועלול' ,שהוא בחי' 'יש
מיש' ,ולא 'יש מאין' .כי העילה עצמה נתפסת ומתלבשת בהעלול.
"וכך הוא ענין השתלשלות עילה ועלול שבאצילות מהחכמה ולמטה ,כמ"ש
בזהר בראשית ,וכמ"ש 'כולם בחכמה עשית' ,שכל ההתהוות נמשכו מהעלם
לגילוי מבחי' חכמה ,שבתחילה היו כלולים יחד בבחינת חכמה ,והוא בחינת
המאמר האחד שבו יכול להבראות ,דהיינו ,שהוא הכולל לכל ט' מאמרות.
וכן הוא למטה ג"כ כשעלה ברצונו לברא העולם במחשבה א' נבראו כל
העולמות בדרך כלל ,והוא מ"ש 'בראשית ברא' ,ותרגם יונתן' :בחוכמתא',
ונפרטו אח"כ בט' מאמרות בששת ימים כו'.
"אבל התהוות החכמה מאין סוף ב"ה הוא 'יש מאין' ממש ,להיות כי אין
סוף ב"ה הוא למעלה מעלה אין קץ מבחינת ומדרגת חכמה ,ולכן ,כדי
שיהיה התהוות בחי' חכמה זהו בריאה 'יש מאין'".
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חסידישע

~ וירא ~

החל מספירת החכמה  ,שירידה זו אינה בדרך יש מיש ועילה
ועלול כך שלכל דרגה יש קשר ישיר לחברתה  ,כי אם בדרך
' יש מאין ' ממש ,שמבלי גבול נעשה גב ול  ,שגבול ובלי גבול
אין להם כל ערך ויחס זה לזה  ,ולכן הירידה מבלי גבול לגבול
הוא בדוגמת התהוות יש מאין ממש .

פרק ג
ביאור ענין עולם האצילות ,ומדוע נק' 'אצילות' דווקא
]וע"פ הנ"ל – שחכמה דאצילות לגבי אור אין
סוף ב" ה עצמו הוא באין ערוך ממש ,וזהו בחינת
התהוות יש מאין ממש – יובן הטעם שנק' עולם
האצילות בשם 'אצילות' דווקא[: 19

וזהו לשון 'אצילות' בלשון הקדש  ,שהוא לשון
ירידה והשפלה ממדריגתו העליונה ,להשפיל את
עצמו ְכּ ִאלוּ הוא במדריגה פחותה.
20

כלומר  :משמעות לשון אצילות היא  ,הפרשת והמשכת
הארה מאור אין סוף ב " ה עצמו שהארה זו תומשך ותרד
לדרגה נמוכה יותר  .היינו  ,אצילות משמעה התפשטות מדבר
שכבר היה קיים  ,ולא התהוות דבר חדש ממש  ,אבל לפי הנ "ל
לכאורה דורש ביאור  ,כי גם החכמה דאצילות היא התהוות
חדשה ממש מאור אין סוף ב " ה עצמו  ,ולא רק התפשטות
מדבר שהיה קיים כבר קודם לכן!
וזהו שמבואר במקומות אחרים בחסידות שאצילות אינו
התהוות דבר חדש אלא רק התפשטות והתגלות של האור אין
סוף לדרגה נמוכה יותר  .ובלשון אדמו " ר הזקן כאן  " :שהוא
לשון ירידה והשפלה ממדריגתו העליונה  ,להשפיל את עצמו

 (19עולם האצילות הוא העולם הראשון מד' העולמות אצילות ,בריאה,
יצירה עשיה ו'אצילות' הוא מלשון הפרשה ,כמו 'ויאצל מן הרוח' הנאמר גבי
משה והשבעים זקנים )בהעלותך יא ,כה .וראה פרדס להרמ"ק שער טז פ"א(.
וטעם הדבר הוא מפני שעולם האצילות אינו בריאה חדשה ,אלא רק גילוי
ההעלם ,היינו התפשטות מדבר קיים ,כמו ב'ויאצל מן הרוח אשר עליו'
הנ"ל ,שהקב"ה האציל והפריש מרוחו של משה על הזקנים ,שאין בזה חידוש
דבר מעיקרו ,אלא התפשטות רוחו של משה לחוץ ממנו )הזקנים( .וכן עולם
האצילות אינו אלא התפשטות וגילוי כוחותיו של הקב"ה הנקראים 'עשר
ספירות' שהן כוחות אלקיים ,ולא נבראים ולכן "עולם האצילות הוא אלקות
ממש" )תניא ריש פרק מט(.
 (20ראה עוד בביאור ענין עולם האצילות בלקו"ת ואתחנן ד"ה ענין ק"ש.
וראה פרדס שער אבי"ע פ"א .ראה סה"מ תרצ"ב ע' שט .וראה בד"ה וירד
העיט תרנ"ח ע' יח ביאור ללשון התו"א כאן.

פרשה

כאילו הוא במדריגה פחותה "  ,הרי שזהו ירידה והשפלה  ,אבל
ביחד עם זאת זוה י השפלה של " עצמו " – התפשטות
והתגלות של אור אין סוף ב " ה עצמו  ,התהוות דבר חדש  .וזהו
רק שהוא " כאילו הוא במדריגה פחותה "  ,היינו  ,התפשטות
של אור אין סוף ב " ה עצמו והתגלות שלו לדרגה נמוכה יותר ,
אבל לכאורה אין זו התהוות חדשה כפי שנתבאר לעיל בענין
' והחכמה מאין תמצא '!
אבל בכל זאת ידוע ומבואר לעיל שאצילות הוא אחד
מארבעת העולמות העליונים  ,שהם כבר בבחינת גבול ומידה
ויש להם ציור והגדרה מסוימת  ,היינו  ,שלגבי אור אין סוף
ב " ה שכשמו כן הוא – אין סוף ובלי גבול  ,הנה עולמות
העליונים  ,כולל עולם האצילות  ,הם מוגבלים ומוגדרים
ובמילא אין להם שום ערך והשוואה אליו יתברך  .ולפי זה הרי
לכאורה זו הרי סתירה להמבואר שאצילות הוא התפשטות
בלבד של אור אין סוף ולא דבר חדש .
וזהו שממשיך לבאר באמצעות משל ממקום אחר
שמוצאים הלשון ' אצילות ' :

וכמו ) במדבר יא ,כה( " ְו ָא ַצ ְל ִתּי ִמן ָהרוּ ַח" דגבי משה
 לגבי משה נאמר לשון ' אצילות ' ,שהאצילו והפריש מרוחושל עצמו על הזקנים ,ועל פי זה יובן גם ענין אצילות למעלה.
]ומבאר הצורך להאצלה והמשכה זו מרוחו של
משה[:

דלפי שאמר  -משה כאשר הקב " ה ביקש ממנו לתת בשר
לבני ישראל במדבר ֵ " -מ ַא ִין ִלי ָבּ ָשר"  -איך אוכל לתת
ולהשפיע בשר גשמי לבני ישראל ,שהיתה מדריגתו

במעלה העליונה ,ולא היה יכול להשפיל את
עצמו בהמשכת בשר גשמי ] לבני ישראל[  -משה היה
21

בדרגה נעלית הרבה יותר מבשר גשמי  ,ולכן אמר ' מאין לי
בשר'.

 (21ביאור ענין 'מאין לי בשר'" :אך ,מרע״ה אמר 'מאין לי בשר' ,פי׳:
שהיה נעלה מאד מבחי׳ גבורות של הבשר ,אף כמו שהם לאחר הבירור.
שההתלהבות ורשפי אש האהבה הוא עדיין בחי׳ 'יש מי שאוהב' ,ובמשה
כתיב 'ונחנו מה' ,שהוא בחי׳ 'אין' – תכלית הביטול .ואף שבו יש ג״כ בחי׳
התלהבות בבחי׳ גבורות ,אך ,ההתלהבות כלולה בבחי׳ ביטול ו'אין' ,והוא
נק׳ בחי׳ 'גבורות דאבא' ,משא׳׳כ הגבורות הנולדים מבירור הבשר ,הוא
בחינת 'גבורות דאימא' ,או 'גבורות דז״א' ,שהוא בחי׳ 'יש' ודבר ,שנרגש
ההתלהבות כו׳ ,והוא מילתא זוטרתא ולמטה מבחי׳ מרע״ה ,שהוא בחי׳ מ״ה
– תכלית הביטול ,בחי׳ 'אין' כנ״ל" )לקו"ת בהעלותך לא ,ד(.

חסידישע

~ פתח אליהו ~

לכך אמר לו הקדוש ברוך הוא " ֶא ְס ָפה ִלי ִש ְב ִעים
ִאיש" ) במדבר יא  ,טז ( ,שהם במדריגה הפחותה -
דרגה יותר נמוכה מדרגת משה  ,ויכולה להיות מהם המשכת
והשפעת בשר גשמי.
היינו ,שלא יהיו מתגשמים ממש  -שלא יהיו בדרגה
נמוכה עד כדי כך שיהיו בהגשמה ממש  ,אלא יהיו בדרגה
גבוהה  ,וביחד עם זה לא נעלית מידי מלהשפיע בשר גשמי זה
למטה לבני ישראל.

אלא " ְו ָא ַצ ְל ִתּי ִמן ָהרוּ ַח ַא ֶשר ָע ֶלי ָךְ ,ו ַש ְמ ִתּי
יהם"  -ונקט לשון 'האצלה' דווקא ,פירוש ,שאוריד
ַע ֵל ֶ
ואמשיך בחינה שלך  -בחינת משה עצמו ,שיהיה
למטה ממדריגתך  -וזהו כאמור משמעות לשון ' אצילות '
– התפשטות והמשכה בלבד  ,ולא התהוות דבר חדש  ,היינו
התפשטות רוחו של משה עצמו לדרגה נמוכה יותר  ,לבחינת
הזקנים  ,והם יוכלו להמשיך בשר לבני ישראל  .וזהו ' ואצלתי
מן הרוח אשר עליך ' ,שהקב " ה האציל והמשיך מבחינתו של
משה למטה לדרגה נמוכה יותר  ,אבל לא שדרגת משה
תתצמצם תתמעט ותתעלם  ,אלא שתישאר בדרגתו ורק
שתרד ותתגלה למטה ממדריגתך למדריגת הזקנים.
]זהו הביאור במה שנאמר 'ואצלתי מן הרוח אשר
עליך' ,האצלת והמשכת רוחו של משה כפי שהוא
לדרגה נמוכה יותר ,וממשיך לבאר את המשך
הדברים – 'ושמתי עליהם' ,שזהו דבר נוסף בהמשכה
זו )ראה הגהות לד"ה פתח אלי' נז ואילך([:

"ושמתי עליהם" ,שיהיה יניקה גם להם ] -לזקנים [
ממדריגה זו  -היינו  ,לא שהזקנים יקבלו מבחינת משה
עצמה  ,אלא רק יניקה ממנה  ,והמשמעות של יניקה היא רק
המשכת הארה מועטת ומצומצמת מדרגה זה עצמה  .ובזה
מיושבת מה שהובא לעיל בביאור לשון וענין ' אצילות ',
שפירושו הוא המשכת והתפשטות דרגה שכבר קיימת  ,היינו
התגלותה בלבד  ,אב ל עם זאת עולם האצילות הוא גם באין
ערוך מאור אין סוף ב " ה עצמו  ,הנה  ,זהו הרמז במה שנאמר
כאן לגבי משה  ' ,ושמתי עליהם ' ,שבנוסף לכך ש ' ואצלתי מן
הרוח אשר עליך ' ,אלא גם ' ושמתי עליהם ' ,שאצילות רוחו
של משה על הזקנים הוא אכן המשכת דרגת משה עצמו
) ואצלתי מן הרוח אשר על יך (  ,אבל הזקנים קיבלו רק הארה
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בלבד מדרגה זו שבאין ערוך לגבי דרגת משה עצמה ) פעולה
נוספת – ושמתי עליהם(.

אבל לא שיהיו עולים במעלת ומדריגת משה
עצמו כו'  -אלא שתהיה להם יניקה מועטת ממדריגת משה
עצמה.
" דמפני שאינם ערוך כלל לגבי משה  ,לכן מקבלים
מרוחו של משה כמו שהוא בבחינת ירידה דוקא  ,והיינו שהוא
בחינת הארה לבד  ,וגם זאת  ,לא מבחינת ההארה כמו שהיא
כלולה בהעצם להיותה במדריגה עליונה הרבה יותר  ...דכל
הכלול בהעצם הוא כמו העצם ממש כו ' ,ולזאת בחינת הכלים
דאצילות להיותם בבחינת אין ערוך כלל לגבי העצמות כו ',
כנ " ל  ,לזאת אי א פשר גם כן שיקבלו גם מבחינת האור כמו
שהוא כלול בהעצם ] שזהו ענין ' ואצלתי מן הרוח אשר
עליך ' ,האצלת רוחו של משה עצמו [  ,כי אם מבחינת האור
שבא בגילוי מן העצם ] ' ושמתי עליהם ' – המשכת הארה מן
העצם למטה מהעצם [  ,הנה  ,הארה ממנו מתלבשת בהכלים
דעשר ספירות דאצילות כו ' " ) הגהות לד " ה פתח אליהו תרנ " ח ( .
]וכעת יבאר הנמשל מהאצלת רוחו של משה על
הזקנים בענין התהוות עולם האצילות מאור אין סוף
ב"ה עצמו[:

וכמו כן למעלה :ענין אצילות הוא בחינת ירידה,
להיות התלבשות אור אין סוף בחכמה כו' ] ועל
דרך זה בשאר עשר הספירות [.
" והיינו  ,לפי שהחכמה אין ערוך כלל לגבי העצמות ,
לכן התלבשות האור אין סוף בחכמה הוא בבחינת ירידה ,
דהיינו  ,בחינת הארה לבד שירדה אל הנאצלים להתלבש
בבחינת החכמה כו ' " ) הגהות לד " ה פתח אליהו תרנ " ח (  .וכאמור
לעיל  ,שאף שאצילות הוא ענין התפשטות והתגלות לבד של
מה שהיה קיים כבר  ,הנה מאחר ש סוף כל סוף אצילות הוא
עולם מוגבל ומוגדר  ,כדי להוותו יש צורך בהמשכת הארה
מועטת בלבד מאור אין סוף .
]וע"פ זה יובן הטעם שנקראים העשר ספירות
בשם 'תקונין' )כנזכר לעיל([:

ולכן  -בגלל גודל הירידה מאור אין סוף עד חכמה
דאצילות ,נקראות עשר ספירות דאצילות 'עשר
תיקונין'  -ותיקון  ,כאמור  ,הוא ענין הלבוש ) כמובא לעיל
' לא ילבש גבר שמלת אשה ' – ותרגומו  :לא יתקן ב תיקוני
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אתתא( ,שהן בחינות 'לבושין' לאור אין סוף ,ולא
עצמיות כו'.

מציאותם  ,כי הם הרי אחרי צמצום שבין עולם האצילות
ובי " ע ) כפי שיבואר עניינו להלן (  .ומסיבה זו הספירות
שבעולמות אלו הם בבחי' לבושין נפרדין  ,ומכסים על האור
האלקי שבהן  ,ואי אפשר לקרותם 'תיקונים ' המורה על ענין
ההתאחדות שלהם עם אור אין סוף במלובש בהם  ,כנ " ל .

ומכל מקום ,אינן לבושין ממש
דבי "ע שהם לבושים נפרדים ממש ,אלא 'תיקונין' ,משום
ד'איהו וגרמוהי חד' כו'  -שמאוחדות עם האור האלקי
המלובש בהן.

פרק ד

כפי שנתבאר לעיל  ,עשר ה ספירות הן ירידה גדולה
מבחי ' אור אין סוף עד שאין באין ערוך ממנו  ,אבל ביחד עם
זה  ,ה ם כלים להתלבשות אור אין סוף בתוכם  .ולכך הם כמו
לבושים לאוא " ס  ,אך " לא עצמיות " – אינם אוא " ס ב " ה
עצמו .
 -על דרך הספירות

הג ם ש עשר ה ספירות דאצילות אינן עצמיות אלקות
ממש כנ " ל  ,מ " מ  ,אינן רק לבושין בלבד  ,היינו  ,שאינן לבושין
נפרדים ממנו ית ' המכסים ומעלימים על האור אלקי ) כמו
בחי ' מחשבה דיבור ומעשה הנ " ל ,שכנגד עולמות בי " ע  ,שהם
מעלימים על אלקות (  ,אלא נק ' 'ת י קונין '  .וכפי שנתבאר לעיל
דת יקון הוא כמו תכשיט  ,שהוא מתאחד עם נפש האדם עד
שהוא מתפעל ממנו  .וכך הוא ב ענין עשר ה ספירות  ,שהן
לבושין על אורו ית ' ,אלא שהן לבושין המתאחדין עם האור
המלובש בהן .
וזהו מה דאיתא בזהר  ' :איהו וחיוהי חד  ,איהו וגרמוהי
חד ' ,פירוש  " :חיוהי הן האורות  ,וגרמוהי הן הכלים " ) תניא
אגרת הקודש ריש סימן כ' (  ,שעצמות אור אין סוף ) ' איהו ' ( ,
והאורות שלו ) ' חיוהי ' (  ,והכלים של הע " ס הן כולא חד ממש
22
) כמו במשל הנפש והגוף כנ " ל (.
מה שאין כן בריאה-יצירה-עשיה ,כנזכר לעיל -
שהם לבושים נפרדים המעלימים ומסתירים על האור המלובש
בהם ) כל עולם מידת ההע לם וההסתר הוא לפי עני י נו
ובחינתו(.
ואילו הספירות של העולמות שלמטה מאצילות –
בריאה יצירה עשייה – הן בבחי ' לבושין ממש  ,כמו לבוש
המכסה על האור המלובש בהן  .כי בעולמות אלו כבר נרגש ת

ביאור ענין 'אנת הוא חד ולא בחושבן'
]וע"פ כל הנ"ל – בענין האין ערוך שבין אור אין
סוף לעשר ספירות דאצילות ,והערך שיש בין אצילות
לעולמות בי"ע – ישוב לבאר דברי התיקוני זוהר
המובאים לעיל בתחילת המאמר[:

וזהו 'אנת הוא חד ולא בחושבן'  -אתה ) אור אין סוף
ב " ה עצמו ( הוא אחד  ,אבל לא בחשבון  ,ולכאורה תמוה  :אם
הוא ית ' ' חד ' ,איך אינו בחשבון הע " ס? והרי אחד משמעו
שיש שני לו ושלישי וכו ' ) בניגוד ל ' יחיד ' שאינו בגדר מספר
כלל( ,שזה נקרא 'אחד המנוי ' ,היינו ,ששייך למנין הע " ס.
]וזהו שממשיך לבאר[:

שאינו נמנה בכלל העשר ספירות  -כי הוא באין ערוך
מהן  ,וכמאמר הזוהר ' לאו מכל אילין מדות איהו כלל '  .וזהו
שהוא יתברך ' חד ולא בחושבן ' ,היינו שהקב " ה הוא אחד
במובן זה שהוא יחיד ומיוחד  ,ולא בבחינת אחד המנוי  ,ומכיון
23
שכן הרי הוא ' לא בחושבן' עשר הספירות.
שאין ערוך אליו כלל  -שהרי אין סוף ב " ה הוא בלי
גבול  ,ואילו הספירות ) על אף שהן נעלות ביותר ( הן בגדר
גבול ומידה ,ולכן אין להן שום ערך ויחס אליו יתברך עצמו.
]מוסיף ומבאר עוד בענין ריחוק הערך בינו
יתברך לעשר הספירות[:

כי התהוות חכמה מהכתר היא מ'אין' ממש.
 (22ודבר זה "יחודו שמתייחד עם מדותיו שהאציל מאתו ית'" ,אף שמהותו
ועצמותו ית' "מרומם לבד רוממות אין קץ מבחינת חכמה ושכל והשגה" –
"אינו בבחינת השגה להשיג איך מתייחד בהן ,ולכן נקראו מדותיו של הקב"ה
שהן הספירות בזהר הקדוש 'רזא דמהימנותא' ,שהיא האמונה שלמעלה מן
השכל" )תניא שער היחוד והאמונה ס"פ ט'(.

) (23ו]'אנת'[ קאי על כתר עליון הממוצע בין המאציל לנאצלים -
שהרי הכתר אינו נמנה בין עשר הספירות ,אלא הוא למעלה מהם ,והוא
בחינה ממוצעת בין האור אין סוף עצמו לעשר הספירות(.

חסידישע

~ פתח אליהו ~

התהוות החכמה דאצילות – היינו הספירה הראשונה
והנעלית ביותר מבין עשר הספירות של אצילות – מהכתר
) אור אין סוף ב " ה עצמו  ' ,אנת ' ( היא בדרך ' יש ' מ ' אין ',
וכמשמעות הפנימית של הכתוב ' חכמה מאין תמצא ',
שבחינת החכמה דאצילות ' נמצאת ' ונמשכת בבחינת ' יש
מאין ' ממש מאיתו יתברך  ,על דרך התהוות ובריאה חדשה
ממש  ,בבחינת דילוג .

ולא כסדר השתלשלות ,שהן בחינת התהוות 'יש'
מ'יש' כו'  -שכל דרגה קשורה בחברתה כט בעות השלשלת
האחוזות זו בזו  .והתהוות ' יש ' מ ' יש ' שייכת כאשר כל
הדרגות הן בערך זו לזו  ,אבל התהוות החכמה מאור אין סוף
ב " ה עצמו  ,שאין לו שום ערך לדרגת החכמה  ,היא בדרך יש
מאין ממש  ,כי ככל שיורד ויומשך מאור אין סוף דרך לעולם
לא יהיה ויתהווה ממנו דבר מוגדר ומוגבל  ,גם לא חכמה
דאצילות ,אלא נדרש דילוג עצום מאין ליש.24

פרק ה
ביאור ענין הצמצום ד'חלל' ו'מקום פנוי' בין אור א"ס
לאצילות ,ומשלים לזה

והנה ,בכל העולמות אצילות בריאה יצירה
עשייה ,יש בחינת כתר הממוצע .
25

ספירת הכתר היא מדריגה ממוצעת בין הקב " ה בכבודו
ובעצמו ) ' מאצי ל ' ( והנאצלים ) שהתחלתם היא עשר ספירות
עליונות דאצילות ) מחכמה עד מלכות ( שנאצלו מאתו ית ' (.

 (24ליתר ביאור בענין התהוות יש מיש מובא בכאן מהגהות לד"ה פתח
אליהו תרנ"ח:
"רצונו לומר מציאות ממציאות ,וכמו שכל ומדות ,דכשם שהמדות עם
היותם ענין רוחני ,מכל מקום ,הרי הם מציאות דבר מה ,מציאות מורגש ,כמו
כן השכן הוא גם כן מציאות דבר מה במציאות מורגש כמו המדות ,אלא
שהוא בדקות יותר ,וממילא גם ההרגש אינו במורגש כל כך כו' ,אבל מכל
מקום הוא מציאות ,ואם כן התהוות המדות מן השכל הוא מציאות ממציאות,
דהיינו דבר מדבר ,וזהו ענין התהוות יש מיש ,דהיינו יש מיש רוחני .אבל
התהוות דבר מלא-דבר הוא מה שנתהווה מציאות יש ממש מאין ואפס
המוחלט שאינו בבחינת יש כלל כו'".
 (25ע"ח שער דרושי אבי"ע פ"ד .ראה אגה"ק סי' יז .לקו"ת שה"ש ז ,ד
ואילך .המשך תער"ב ח"ג ע' א'ריד.
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וכלל גדול הוא שבכל ' ממוצע ' צריך להיות משני העניינים
שהוא ממוצע ביניהם  ,ומצד זה ביכולתו לחבר אותם .
כמו עד " מ מתורגמן  ,שכדי להיות ממוצע בין ב' אנשים
המדברים שפות אחרות  ,ה מתורגמן מוכרח להכיר את ב '
השפות וכך ביכולתו להעביר את הענין מאדם שמדבר שפה
אחת לחברו שמדבר שפה אחרת .
וכך הוא הענין בספירת הכתר  ,דמכיון שאור אין סוף
ב " ה עצמו והנבראים הם באין ערוך זה לזה  ,ואין להם שום
קשר ושייכות ) כמו בלי גבול וגבול (  ,צריך להיות ממוצע
שביכו לתו לחבר ולייחד ב' קצוות אלו – בלי גבול וגבול.
ולכן  ,כתר מורכב משתי מדריגות  ,והם ב ' הבחינות שצריכות
להיות בכדי להיות ממוצע בין אור אין סוף ועולמות
מוגבלים  ,וכן בין כל עולם ועולם .
המדריגה העליונה – הנקראת ' בחינה אחרונה
ש במאציל ' ,היא התגלות האין סוף ממש  ,ובח ינה זו נק ' בשם
' עתיק יומין ' ,כי ' יומין ' הוא כינוי למדות העליונות ,
שנקראות ' יומין עילאין '; ו ' עתיק ' הוא מלשון העתקה ,
פירוש  ,ש ' נעתק ' ,ומובדל ומופרש לגמרי מ ' יומין עילאין'
שהם המדות ) ראה דרך מצותיך מצות וידוי ותשובה פ " ב ( .
והמדריגה התחתונה שבכתר היא ' ראשית הנאצלים ',
היינו התחלת מציאותם של הנאצלים  ,ולכן נק ' בשם ' אריך
אנפין ' ' ,פנים ארוכות ' ) ,בניגוד לז ' המדות המכונות ' זעיר
אנפין ' ,בפנים זעירות (  ,כלומר  ,שיש כאן ' פנים ' ,שהיא צורה
של מדות  ,אך באופן של ' אריכות ' וגדלות  ,לפי שהמדות כפי
שהן בספירת הכתר עדיין אינן מצויירות ומוגדרות  ,אבל מכל
מקום הן ראשית והתחלה למציאות הספירות .
ובכל עולם ועולם הבחינה היותר עליונה שלו הוא
ספירת הכתר  .לדוגמא  ,כתר דבריאה הוא הממוצע בין עולם
האצילות ועולם הבריאה  ,כי אצילות הוא רק האצלה והפרשה
מאור אין סוף ב " ה ואילו בעולם הבריאה הוא התחלת הישות ,
ולכן כדי לחבר את ב ' העולמות הללו  ,שיומשך מאצילות
לבריאה  ,צריך להיות ממוצע ביניהם  ,והוא בחי ' כתר
דבריאה  .וכתר דאצילות הוא הממוצע בין אור אין סוף ב " ה
ממש והעולם הראשון – אצילות .
]ומביא דוגמאות לזה שכתר הוא בחי' ממוצע
בכל העולמות[:

חסידישע
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כי מלכות דאצילות נעשה כתר לבריאה .
26

 הכתר של בריאה הוא הממוצע בין אצילות לבריאה ,ומחבר את הדרגה התחתונה של אצילות ) מלכות ( עם הדרגה
העליונה של בריאה ) כתר ( .

ומלכות דבריאה כתר ליצירה.
אך ,ההפרש בין כתר דאצילות לכתר שבכל
העולמות  -והרי בהכרח לומר שיש הבדל ביניהם  ,כי הכתר
דאצילות מחב ר את אור אין סוף לעולם האצילות  ,שזהו
חיבור בין בלי גבול לגבול ,והכתר שבין כל העולמות מחבר
רק עולם מוגבל אחד לעולם מוגבל שני  ,וצריך להבין מהו
ההפרש בין הכתר שבין אור אין סוף לאצילות  ,והכתר שבין
כל עולם לעולם.
]וזהו שהולך ומבאר[:

כי התהוות אצילות ] מאור אין סוף ב "ה[ הוא על ידי
צמצום אור אין סוף ,להיות 'מקום פנוי' ו'חלל'
ממש כו'  ' -חלל ' במובן של העלם גמור על האור האלקי
) צמצום בדרך סילוק ,כפי שיבואר להלן באריכות(.
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מכיון שהתהוות עולם האצילות מאור אין סוף ב "ה הי א
על ידי צמצום עצום ) שעל ידו נהי ' ' מקום פנוי ' ו ' חלל ',
כדלקמן (  ,על כרחך צריך לומר שהממוצע בין אור אין סוף
ואצילית ) היינו  ,הכתר שביניהם ( אינו דומה כלל לבחי ' הכתר
של העולמות דלמטה .

פרשה
]ימשיך לבאר את ההפרש בין הצמצום שעל ידו
נעשה 'מקום פנוי' והצמצום שעל ידי 'פרסא'[:

וההפרש שבין 'פרסא' ל'מקום פנוי' יובן בהקדם
ענין הצמצום באור אין סוף:
כדי לבאר את ההבדל בין התהוות עולם האצילות מאור
אין סוף שהוא ע " י הצמצום ד ' מקום ופנוי ' ,להתהוות עולמות
בי " ע מעולם האצילות שהוא ע "י ' פרסא ' המפסקת  ,יבאר
תחילה את משמעות הצמצום באור אין סוף  ,ומהי בחינת אור
אין סוף שבה היה הצמצום  ,ואח " כ יבאר את ענין הפרסא בין
עולם האצילות ועולמות בי " ע  ,ועל פי זה יובן ההפרש בין
כתר דאצילות לכתר שבכל העולמות .
]ומקדים לבאר מהו בחי' 'אור אין סוף' ,ובזה
יובן ענין הצמצום שבו[:

כי הנה' ,אור אין סוף' ,היינו ,אור וגילוי להיות
איזה התפשטות והתהוות מקור וחיות.
' אור אין סוף ' ) בניגוד ל ' אין סוף ' עצמו ( הוא כינוי
לאור וגילוי אלקי ממנו ית ' עצמו  ,ותכלית הכוונה של גילוי
זה הוא בכדי שתהי ' איזה התפשטות והתהוות של חיות אלקי ,
שהוא מקור לכל המדריגות שלמטה ממנו  " ,והיינו ,דבחינת
אור אין סוף הוא בחינת גילוי שלצורך העולמות  ,ואם היות
שהוא למעלה מעלה עדיין מגדר מקור לעולמות  ,על זה אמר :
' שהוא בחינת אור וגילוי להיות כו ' ] איזה התפשטות והתהוות
מקור וחיות [ ' " ) הגהות לפתח אליהו (  .שהוא הגילוי הראשון ממנו
יתברך שב סופו של דבר יגרום להתהוות חיות אלקית שהיא
אכן המקור להתהוות כל המציאות  ,אף שגילוי זה עצמו
עדיין למעלה הרבה מלהיות מקור ישיר לעולמות .

והתהוות בריאה-יצירה-עשיה ] מאצילות[ ,היינו ,על
ידי 'פרסא' המפסיק בין אצילות לבריאה ,ובין
בריאה ליצירה כו' ,ולא 'מקום פנוי'.

ו'אור אין סוף שבעצמותו' ,היינו ,בחינה זו שיש
בו אור להיות מאיר ומתפשט להוות ולהחיות.

 כ לומר  ,לא על ידי העלם גמור של האור האלוקי  ,אלאעל ידי צמצום ו מיעוט האור  ,עד שנעשה בערך עולמות
התחתונים יותר  .ולפי זה צריך לומר שגם הממוצע בין עולם
האצילות והעולמות שלמטה ממנו  ,הוא במדריגה אחרת
ובאופן אחר לגמרי .

התואר ' אור אין סוף שבעצמותו ' ,הוא מדר יגה יותר
עליונה מבחי ' ' אור אין סוף ' הנ " ל  ,טרם שנתפשט ונתגלה
אור וחיות אלקי ממנו ית ' ,והוא בחינה שיש בו אור הכלול בו,
ש ביכולתו להאיר ולהתפשט להוות ולהחיות  ,ולא שנתגלה
בפועל ממש .
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 (26ראה עץ חיים שער כללות דרושי אבי"ע פרק י"ג .תניא פרק כ'.
לקו"ת שלח לט ,ד .מסעי צב ,ב.
 (27ראה עץ חיים שער )א( עגולים ויושר ענף ב'.
 (28ראה עץ חיים שער )מז( סדר אבי"ע .לקו"ת שה"ש מב ,ב.

]וע"פ הנ"ל בביאור ב' הבחינות באור אין סוף,
יבאר פירוש פנימי במאמר רז"ל[:

חסידישע

~ פתח אליהו ~

וזהו 'קודם שנברא העולם היה הוא ושמו בלבד' .
29

ועל ב ' בחינות אלו ) ' אור אין סוף ' ,ו ' אור אין סוף
שבעצמותו ' ( כיוונו חז " ל באמרם  ' :עד שלא נברא העולם היה
הוא ] ית ' [ ושמו בלבד '  ,היינו שישנו ' הוא ' וישנו ' שמו ' .
דלכאורה תמוה  ,הרי כל ענין השם הוא בשביל הזולת  ,שיוכל
לקרותו בשמו  ,אבל מקודם שנברא העולם לא היתה שום
מציאות של זולת וא " כ מהו ענין שמו ית ' קודם בריאת
העולם?
]ועתה מבאר הפירוש הפנימי בזה .וביאור
הדברים בקיצור הוא :
"פירוש 'שמו' שהיה קודם שנברא העולם ,היינו,
המקור והשורש והיכולת שיש באור אין סוף ב"ה
שיהי' יכול להתהוות ממנו כל העולמות שיעלה
בחפצו ורצונו על ידי התגלות ההארה וזיו שיוכל
לגלות ממנו ית' ,שבחי' יכולת גילוי זה נק' 'שמו
הגדול' ,ראשית הגילוי .אבל עצמותו ית' למעלה
מעלה מהארה זו ,שהארה זו בטילה במהותו
ועצמותו ית' כטפה מאוקיינוס ויתר על כן לאין
ערוך" )דרך מצותיך ע' קמא ,א(.
"כמו על דרך משל זיו השמש הכלול בשמש
עצמו ,שאינו נראה שם כלל ,רק הוא בטל בעצמותו,
ואין אורו וזיוו ניכר ונראה רק על הארץ .וזהו 'קודם
שנברא העולם היה הוא ושמו בלבד' ,דהיינו ,שהיה
'שמו' נכלל בעצמותו" )לקו"ת שה"ש ד"ה קול דודי ע' יד,
ד([.

דהיינו' ,הוא' – אין סוף בעצמו' .ושמו' – הוא אור
אין סוף שבעצמותו ,שהוא רק בחינת 'שמו',
שהוא בחינת הגילוי.
קודם שנברא העולם הי ' בחי ' ' הוא ' ובחי ' ' שמו ' בלבד .
' הוא ' קאי על " אין סוף בעצמו " ש למעלה מבחי ' אור
אין סוף  ,אלא זהו עצמותו ומהותו ית ' – ' אנכי מי שאנכי ' –
לפני שנתגלה והאי ר ממנו בחי ' אור אין סוף .
ו ' שמו ' קאי על בחי ' אור אין סוף שבעצמותו  ,היינו ,
היכולת שיש בו ית ' לגלות ממנו בחי ' אור אין סוף  ,כמבואר
לעיל – " בחינה זו שיש בו אור להיות מאיר " ) ל' המאמר לעיל ( .
ובחי ' זו נק' ' שמו ' כי " הוא בחי ' הגילוי" כמו שם האדם
שהוא עצמו אינו זקוק לשמו והשם הוא רק כדי שאחרים
י וכלו לקרוא לו בשמו  ,ונמצא שבחי ' ' שמו ' מורה על איך

 (29ראה פרקי דרבי אליעזר פרק ג' .ובפרדס שער עצמות וכלים פ"ח.

פרשה
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שהוא מתייחס לזולת ויוצא לחוץ מעצמו  .וכן למעלה  ,בחי '
' שמו ' מורה על דרגא שכבר יוצאת ומתגלית לחוץ כביכול ,
וזהו בחי ' אור אין סוף שבעצמותו  ,שהוא ענין הגילוי ש ל
האין סוף עצמו .
לסיכום  :יש ג ' מדריגות  .א ' – ' אין סוף עצמו ' ,הוא
עצמותו ומהותו ית ' ממש  .ב ' – ' אור אין סוף שבעצמותו ',
הוא האור הכלול בו ית ' ,היינו היכולת להאיר ולגלות חיות
אלקי ממנו ית '  .ג ' – ' אור אין סוף ' ,והוא כאשר האור
והחיות האלקי מתפשט ומתגלה ומאיר בפועל להיות מקור
רחוק להתה וות .
]ולכאורה תמוה :כיצד יכול להיות ענין הגילוי
בעצמותו? והרי משמעות ענין הגילוי הוא מה שיוצא
מעצמו ומתגלה לחוץ לזולתו .ועצמות הוא איך
שהקב"ה הוא לגמרי לעצמו! ואם כן כל מושג הגילוי
בעצמותו הוא ,לכאורה ,סתירה מיני' ובי'! וזהו
שהולך ומבאר[:

דהיינו ,מה שיכול להיות מתגלה ומתפשט  -היכולת
שיש לו ית' להיות מתגלה ומתפשט.
]ועתה מביא משל לבחי' 'אין סוף עצמו' ,ו'אור
אין סוף' ,וגם לבחי' 'אור אין סוף שבעצמותו'[:

כמו זיו השמש מהשמש ,שהזיו הוא האור שיש
בשמש להאיר על הארץ ) ' אור אין סוף שבעצמותו ' ,
אור הכלול במאור( ,והשמש עצמו ,היינו ,גוף השמש
עצמו )'אין סוף עצמו' ,עצמות המאור(.
]ומביא הוכחה מן התורה שהתואר 'אור' קאי על
התפשטות וגילוי הארה[:

והנה ,האור היוצא מהשמש נקרא בשם 'אור'
) בנמשל 'אור אין סוף'( ,כמו שכתוב "ויקרא אלקים
לאור יום" ,שהיום נקרא 'אור' על שם התפשטות
האור והזיו מה שמאיר ביום.
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]וכן מביא ראיה מהתורה שהתואר 'מאור' קאי
על עצם הדבר ,שורש ומקור האור ,הגילוי
וההתפשטות[:

מה שאין כן עצמיות השמש נקרא 'מאור' ,וכמו
שכתוב ) בראשית א ,טז( " ֶאת ְשׁנֵי ַה ְמּאֹרֹת ַה ְגּד ִֹלים
 (30בראשית א ,ה .לקו"ת שמע"צ פו ,א )ושם מציין לכאן(.
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חסידישע

~ וירא ~

כו' ] ֶא ת ַה ָמּ אוֹר ַה גָּדֹל ְל ֶמ מְ ֶשׁ לֶת ַה יּוֹם ) השמש ( ְו ֶא ת
ַה ָמּ אוֹר ַה ָקּ טֹן ְל ֶמ מְ ֶשׁ לֶת ַה ַלּ ְי ָל ה ) הירח ( ְו ֵא ת ַה כּוֹ ָכ ִב ים [" -
הרי שהשמש עצמה נקראת מאור  ,מקור ושורש האור
המתפשט ממנה.
]והנמשל מהנ"ל[:

וכך הוא באור אין סוף ,שהאור נקרא הגילוי,
שמתפשט ממנו התהוות האור וחיות כו' ] להיות
איזה התפשטות והת הוות מקור וחיות ) ל ' המאמר לעיל ( [  -בחי '
'אור אין סוף';

ואין סוף בעצמו  -בניגוד ל'אור אין סוף ' – הוא
בחינת המאור ,שהוא מקור האור  ,וממנו נמשך
האור.
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]וע"פ כל הנ"ל  -בביאור בחינות 'אין סוף עצמו',
'אור אין סוף שבעצמותו' ,ו'אור אין סוף' – ישוב
לבאר את ענין הצמצום ב'אור אין סוף'.
והענין בקיצור הוא ,שהצמצום היה בבחינת 'אור
אין סוף ב"ה' ,ולא ב'אין סוף ב"ה עצמו' ,היינו,
העלם האור והגילוי בלבד ,ואין הכוונה שהקב"ה
עצמו )אין סוף ב"ה( הוא בהעלם.
וזהו שממשיך[:

והנה ,הצמצום היה באור אין סוף
עצמו ,אלא באור אין סוף.

פרשה
]והולך ומבאר מהו תוכן ענין הצמצום שהי'
בבחי' 'אור אין סוף'[:

דהיינו ,שהאור נכלל במאור.
ענין הצמצום הוא שהאור אין סוף  ,היינו ההתפשטות
וההארה ממנו יתברך התעלם וחזר ונכלל בעצמות המאור ,
היינו  ,העדר האור והגילוי לגמרי  ,שכל האור והגילוי מאיתו
יתברך מת עלם על ידי כך שחוזר ונכלל בעצמות המאור .
]והטעם מדוע צריך להיות הצמצום הוא[:

כי לפי שאין העולמות יכולים לקבל גילוי אור אין
סוף כמו שהוא בעצמותו  -גילוי אור אין סוף עצמו
) ללא כל העלם וצמצום( ,והיו בטלים במציאות ממש
כו' ] לגבי אור בלי גבול זה [  -כביטול זיו השמ ש בשמש ,
שבמאור השמש אינו עולה בשם זיו כלל ,כי כל מציאותו
בטלה ונכללת במציאות השמש  ,כך כל העולמות לגבי גילוי
עצום זה היו בטלים במציאות ממש  ,שכל עצם מציאותם
היתה בטלה במציאות אור אין סוף.

לכך  -כדי שתהיה נתינת מקום למציאות העולמות ,צמצם
האור שיוכלל במאור )להיות רק בכח  -בבחינת כוח
ויכולת בלבד ,שהוא ענין 'אור אין סוף שבעצמותו' הנ " ל,
ולא בפועל  -בבחינת התפשטות להיות 'אור אין סוף'(,
ויתעלם בו ,שלא יהיה גילוי האור ,רק המאור.
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 -לא באין סוף

 (31יש להבהיר" :מה שכתוב 'שהוא מקור האור' ,אין הכוונה שהוא בחינת
מקור ממש ,שהרי ידוע דכל מקור הוא שבא בבחינת גילוי והתפשטות ,היינו
שמתגלה ומתפשט להיות בחינת מקור כו' ,אבל העצמות שאינו בגדר גילוי
וגדר התפשטות כלל ,דכל עצם בלתי מתגלה ובלתי מתפשט ,ממילא אינו
בגדר מקור ...אלא שהכל נמצא ממנו ,וכמו 'מאמיתת המצאו נמצאו כל
הנמצאים' כו' ,דאין סוף עצמותו ומהותו אינו בגדר מקור להם ,אלא שכולם
נמצאים ממנו כו' .וכמו שכתוב במקום אחר משל על זה ,כמו מעיינות
הנמשכים מן התהום ,שאינו שייך לומר שהתהום מקור למעיינות כמו
שהמעיינות מקורים להנהר ,דהמעיינות הם נמשכים ומתפשטים וממשיכים
מים בנהר כו' ,משא"כ התהום אין בו שום תנועה והתפשטות כלל ,ולזאת
אינו שייך שהוא ממשיך מעיינות ,כי אם שהמעיינות נמצאאים ממנו,
ובהתהום עצמו אין בו שום שינוי והתפעלות בהמשכת המעיינות ממנו כו'.
ובדוגמא כזאת יובן למעלה ,דעצמות המאור אינו בגדר מקור להאור ,כי אם
האור נמצא ונמשך ממנו כו' .ומה שאמר 'מקור האור' ,היינו ,להיות שהאור
נמשך ממנו נאמר על המאור 'מקור האור' ,אבל אין הכוונה מקור ממש ,כי
אם מה שהאור נמשך ממנו כו'" )הגהות לפתח אליהו(.

) (32אבל במאור ,שהוא 'אין סוף עצמו'  -ולא 'אור אין סוף' ,לא
שייך צמצום חס -ושלום ,ולא העלם  -כי אינו בגדר העלם וצמצום ,כי
"המאור אין עניינו להיות בבחינת גילוי ,שאינו בגדר גילוי כלל ,דכל עצם
בלתי מתגלה כו' ,ואינו שייך בו ענין העלם גם כן ,דהעלם שייך בדבר ששייך
בו גילוי ,וכמו האור שהוא בחינת גילוי )היינו ,דכללות עניינו הוא להיות
בבחינת גילוי כו'( ,וקודם שנתגלה הרי הוא בהעלם ,אבל עצם המאור שאין
עניינו גילוי ,ממילא ,אינו שייך בו גם כן העלם" )הגהות לד"ה פתח אליהו(.
ואדרבה  -לא רק שאינו בגדר העלם וצמצום ,המאור הוא בהתגלות -
תמיד ,בכל המדריגות .ו"ענין ההתגלות בו אין עניינו שיהיה בבחינת תפיסא
והשגה לידע מה הוא ,מאחר שאינו בגדר גילוי כו' ,כי אם ענין ההתגלות הוא
מה שהוא נמצא ומתגלה כמו שהוא למעלה מגדר גילוי וגדר העלם כו' ,וזהו
'המאור הוא בהתגלות'" )הגהות לד"ה פתח אליהו(.
ולכן  -מאחר שהמאור הוא בהתגלות ,היינו שנמצא ומתגלה כמו שהוא
למעלה מגדר גילוי ותפיסה ,אפילו תנוקות יודעים שיש שם אלוה מצוי
כו'  -עצם קיומו של הקב"ה ידוע אפילו לתינוקות ,אף שאין בהם השגה

ותפיסה איך ומה ,לפי שאין בהם גילוי האור ,שמכל מקום ,המאור

עצמו הוא נמצא למטה כמו למעלה  -שכאמור' ,לית אתר פנוי מיניה',
ולכן גם תינוקות שאינם שייכיך להשגה ותפיסה שכלית ,עדיין יודעים על

חסידישע

פרשה

~ פתח אליהו ~

 כלומר  ,צמצום זה הוא העלם האור אין סוף כדי לתתמקום למציאות העולמות המוגבלים והמוגדרי ם  ,והאופן שבו
נעשה הצמצום הוא שהאור חזר ונכלל במאור  ,מקור האור ,
שלא יתגלה בפועל .
ועם כל זה  ,עדיין המאור עצמו הוא בהתגלות ונמצא
בכל מקום ) כמאמר " לית אתר פנוי מיניה "(  ,והצמצום אינו
משפיע כלל על המאור עצמו  .ולכן צמצום זה שהוא בדרך
סילוק ) כמבואר בחסידות ( אין פירושו סילוק האין סוף עצמו
או סילוק האור ) כפשוטו (  ,אלא העלם האור והתכללותו
בהמאור  ,היינו  ,שהאור עדי ין קיים  ,רק שאינו בהתגלות
אלינו  .כי אמנם הצמצום גורם העלם האור  ,אבל זהו רק כפי
שנראה אצלנו למטה  ,אבל מצד הקב " ה האור עדיין בגילוי .
ואילו הצמצום של הפרסא והכל ים ) כפי שיבואר
בפרטיות יותר להלן ( הוא שיש דברים הנראים נפרדים
מאלקות המעלימים על האור  ,היינו  ,שאין זה צמצום בדרך
סילוק  ,כי האור אכן מאיר ממקורו  ,רק שיש דבר המעלים
ומכסה עליו שלא יתגלה בכל תוקפו אל המקבלים .
והמשל לב' מיני צמצום אלו הוא ) כפי שממשיך (  ,רב
שמע לים את השכל ולא מגלה אותו אל התלמיד – סילוק  ,ורב
שמסביר את השכל באמצעות משל – פרסא  .באופן הראשון
הסברא קיימת רק בשכל הרב  ,ובאופן השני הסברא אמנם
מאירה ועוברת אל התלמיד אבל באופן מצומצם יותר  ,כי
המשל מעלים עליה .
]ובזה יובן מהו בחי' ה'מקום פנוי' וה'חלל'
)ומיושבת השאלה דלעיל מהו ההפרש בין המקום
פנוי והפרסא([:

ולכן ,נקרא צמצום זה 'מקום פנוי' ו'חלל' כו',
פירוש ,שהוא חלל וריק מן האור ,שאין בו אור
והתגלות כלל ,אלא נשאר בכח במאור  -היינו ,
העלם גמור על האור והגילוי  ,שלא יהיה אלא בכוח  " .לא
ש ] האור [ נסתלק לצדדין ח״ו  ,שזה מורה התעלמות האור
33
לגמרי ,רק שלא האיר בגילוי " )סה "מ תקס "ח ח "א ע' שכה (.

מציאות הקב"ה ,כי הקב"ה עצמו הוא למעלה מלהיות בגילוי לכולם ,גם
לחכמים גדולים ,אלא הוא נמצא בכל מקום כמו שהוא למעלה מגילוי(.
 (33ליתר ביאור מובא כאן מסה"מ תקס"ו ח"א:
"והנה ,ענין החלל ]ומקום פנוי[ כו׳ הוא :בהיות בעץ חיים הלביש הכל
במשלים גשמיים ,שאור הוא גשמי ,לזאת מוכרח לתאר החלל בשם 'חלל'
ו'מקום פנוי' מאור ,שאינו מאיר שם כו׳ .אבל באמת ,כמו שביארנו ענין אור
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]ועכשיו מביא כמה דוגמאות ומשלים לצמצום
זה שהי' ב'אור אין סוף' )בחי' מקום פנוי וחלל([:

וכמשל הנפש ,שבבואהּ לגוף נראה גילוי החיות
שבה ,שמחיה את הגוף  -על ידי התלבשות הנשמה
בגוף נראה וניכר כוחה להחיות  ,שהופכת גוף גשמי ודומם
לדבר חי.

אבל קודם בואהּ לגוף ,אף על פי שיש בה כח
החיות להחיות את הגוף בהתלבשותה בו -
והיכולת הזו אמנם קיימת בנשמה גם כשאינה מלובשת בגוף,
מכל מקום ,הרי החיות ההוא בכח ולא בפועל כל
זמן שלא נתלבשה עדיין בגוף להחיותו ,ולהוציא
גילוי החיות מכח אל הפועל ,ומההעלם אל הגילוי
 הרי שיש מצב בו אור ופעולת הנמשה הוא בהעלם ובכוחבלבד כלול בעצמות הנפש  ,וזהו המשל להצמצום של ה ' חלל '
ו ' מקום פנוי ' ,בו האור האלקי חוזר ונכלל במקורו באין סוף
עצמו ונשאר רק בכוח ולא בפועל.
]ועוד משל לזה[:

וכן ] כמשל[ איש חכם :שכשהחכמה שלו היא
בבחינת התפשטות לזולתו ,או אפילו לעצמו –
דהיינו בשעה שעוסק בה  -שמשכיל השכלות בפועל –
אזי היא בבחינת גילוי ,שנראית ונגלית חכמתו
לזולתו או לעצמו.
אבל בעידנא דלא עסיק ] -בשעה שאינו עוסק בה
) בחכמה זו להשכיל בפועל([ ,הרי חכמתו רק בכח
הנפש ,דהיינו ,שיש בכחו ]ויכולתו[ להשכיל אם
יעסוק בהשכלה ,אבל לא באה לידי גילוי מכח אל
הפועל.

]שבאמת הוא משל לבחינת השפע והחיות המשתפט מאיתו יתברך[ ,לזאת
גם החלל הוא באופן אחר ממש.
"והיינו ,שלא כדמיון העולם – שנעשה חלל ומקום פנוי ממנו ית׳ ,הלא
'לית אתר פנוי מיניה' כלל! אך ,זהו ההלבשה בגשמיות כנ״ל ,ובאמת הענין
הוא ,שהחלל ומקום פנוי הוא שמופנה וריקני מגילוי אור אין סוף ,שנכלל
]האור[ במאור הנעלם ד'לית מחשבה תפיסא ביה כלל' ,ולזאת יקרא בשם
'חלל' ו'מקום פנוי' ,מצד העדר האור והגילוי כו׳ .אבל בבחינת המאור
הנעלם 'לית אתר פנוי מיניה' ממש כו'".
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חסידישע

פרשה

~ וירא ~

" והמשל בזה  :כמו הרב המשפיע השכל הנפלא
לתלמידו  ,ובאמצע ההשפעה בעת שמשפיע לו ומרחיב לו
הד י בור  ,עלה ברצונו של הרב להעדיר השפע  ,ונמנע
מלהשפיע לו  ,שלגבי הרב א ין שינוי בין קודם ההעדר ובין
לאח״כ  ,זולתי לגבי התלמיד הוא השינוי .
" כך עד״מ למעלה  :ענין הצמצום באור א״ס ,שתח י לה
הי ה ממלא אף החלל  ,ואח״כ נעדר אורו וגילוי ו  ,להיותו נכלל
במאור הנעלם  ,שלא יתכן בזה אף בחי׳ כיווץ והסתלקות ...
כי המאור הנעלם נעדר האור – הוא הגילוי – שלו  ,אבל ישנו
פה בה ' חלל ' כמקודם  ,רק החלל פנוי ור י קני מגילוי ו בלבד
כנ״ל .
" אך  ,המשל אינו דומה לנמשל ,שהנמשל הוא הצמצום
בעצמותו בינו לבין עצמו ית ' ,שאף הגילוי והעדרו שניהם הם
במהותו ועצמותו ית׳  ,משא״כ במשל בהרב המשפיע
לתלמידו לזולתו  ,שהגילוי והעדרו שניהם בזולתו כנ״ל .
" אך  ,המשל האמ יתי הדומה לנמשל הוא כשמייגע הרב
בעצמו שכלו בעיון רב בשכל הנפלא ההוא  ,שאז מתגלה
שכלו מעצמות כח חכמתו הנעלם להשכיל המושכל ההוא ,
וכשמעדיר שפע הגילוי של השכל  ,כגון שאינו חפץ להתייגע
בלימוד ההוא  ,כ״א לישב במנוחה והשקט בלי שום מחשבה
ושכ ל כלל  ,שאז נעדר אור השכלי שלו להתעלם בעצמו ת
המאור – הוא כח חכמתו הנעלמה  ,כח המשכיל שלו –
שהגילוי והעדרו הוא מיני ה ובי ה  ,בינו לבין עצמו  ,ובעצמותו
אין שינוי בין הגילוי להעדרו  ,שבכח עצמות חכמתו הנעלמה
אי ן שינוי בין קודם הלימוד ובין לאח״כ  ,ובין כשחזר ונח מן
הל ימוד  ,שהכח המשכיל ש וה בלי שינוי  ,שיש בכ ו חו ללמוד
הרבה ולהמציא המצאות חדשות הרבה כנ״ל  .ר ק השינוי הוא
בכלי המוח  ,ש הגילוי של השכל בהחכמה ההיא שורה בכלי
המוח בבחי ' גילוי  ,משא״כ כשנעדר אורו " ) מאה " ז תקס " ו ח " א
34
הנחת הר ' משה ( .

 (34ליתר ביאור מועתק כאן ממאמרי אדמו"ר הזקן שם מהנחת כ"ק
אדמו"ר האמצעי:
"ויובן זה בביאור יותר על פי משל אחר בכחות הנפש ,כמו השכל שהוא כח
מכחות הנפש ,ויש בו גם כן בחינת 'אור' ו'מאור' ,דהיינו ,כשישיגו החכם
בלמדו איזה שכל וסברא ,אזי נגלה העלם כח השכלתו; וכשמפסיק מלהבין
ולהשיג את השכל וסברא ,הנה ,בחינת אור ההתגלות נכלל בכח השכלתו,
ובודאי לא נתבטלה כלל אור ההשגה הנגלית לו ]והראיה [:כי הרי ישיב
לשואלו מיד ,אלא נכללת האור ונשארת בו בבחינת כח העלמי.
"ואם כן ,הרי מזה מובן יותר שאור וגילוי השכל לא ישתנה מפני העדר
התגלותו בשעה שמפסיק מללמוד כו׳ ,ודי למבין"

]עוד משל[:

וכן ] כמשל[ כח הראיה שבעין :שאף שאם יסתום
]יסגור ויעצום [ העין] ,עדיין[ יש לו כח הראיה
בשלימות ,מכל מקום ,לא בא לידי גילוי להיות
העין רואה ממש ,עד שיפקח עיניו.
" וע ל ד רך ז ה יובן גם באבר פרטי בגוף שהוא ג ם כן
בבחי נת ' אור ' ו ' מאור ' ,כמו כח הראי ה בכלי העין :
" הנה  ,כח הראי ה עצמו – גם שיסג ור כלי העין – נמצא
כחו  ,הרי הוא הנק רא בשם ' מאור ' ,כמו שנק רא ' מאור
עינים ' 35כאשר הוא סומא  ,מפני שלא נתגלה הזיו בעין ,
ונשאר רק המאור של העיניי ם כו׳  .והתפשטות הראי ה מן
העין  ,הוא רק כמו בחי נת הזיו והאור מן עצם המאור כו׳ ,
וכידוע .
" והנה  ,אנו רואי ם שכאשר יסגור כל י העין ולא יביט בה
כלל  ,ונשאר כח הראי ה בנפש כמו שהוא בעצמו ומהותו ,
מבלתי התפשטות אור וזיו כו׳ ,אין הענין שנתבטל מציא ות
האור וההתפשטות של הראי ה לגמרי  ,כי דבר רוחני לא
יתבטל לעולם  ,והרי יש כח רוחני בהבטה והסתכלות  ...אלא
הענין הוא  :שנכלל האור הזה במאור העין .
" ואין התכללות זאת בבחי נת ביטול האור  ,אלא אדרבה ,
נתחזקה במאור העין ביתר שאת  ,וע ל כ ל פ נים ישנה שם
במציאותה בודאי בלי תוספת או גרעון מכמו שהיתה ,
] וההוכחה לזה  [:שהרי חוזרת ומתפשטת כמבראשונה
כשפותח כלי העין  .וא ם כ ן  ,אין הענין אלא שנעשה מן הגילוי
העלם  ,דהיינו  ,שגילוי הראי ה נעשית להיות בבחי נת העלם
ב עצמות המאור  ,ואין זה שינוי כלל וכלל גם בעצם האור ,
ואף ע ל פ י שנעשה בבחי נת העלם  ,והוא העדר ההתגלות  ,אין
העדר זה שינוי בעצמו כלל וכלל" ) מאה " ז תקס " ו ח "א ( .
וכן ] כמשל [ כח ההילוך שברגל  -שגם כשאינו הולך
בפועל  ,אין זאת אומרת שאין בו את הכוח והיכולת ללכת  ,רק
שכוח זה חזר ונכלל במקורו בנפש עצמה  ,וכשחוזר ללכת ,
הנה כוח זה נמשך ומתפשט מעצמות הנפש אל אבר הרגל
ופועל בו הליכה  .הרי שיש כאן אור ומאור  ,וגילוי האור
והעלמו במקורו במאור.

 (35ראה גם כן אוה"ת בראשית תתרלח ,ב.

חסידישע

פרשה

~ פתח אליהו ~

וכיוצא בזה בשאר החושים שבכל האברים כו' -
שבכולם  ,כשאי נו משתמש בחוש מסוים  ,אין פירוש הדברים
שכוח זה אינו קיים עוד  ,אלא שחזר ונכלל במקורו  ,המאור ,
והוא בהעלם לגבי האבר ההוא.
]והנמשל[:

ועל דרך זה יובן למעלה בבחינת הצמצום ב'אור
אין סוף':
שהאור והגילוי נתצמצם ונתעלם להיות רק בכח
המאור  -נכלל בעצמות אין סוף ,ולא בפועל -
בהתפשטות והתגלות ,והרי זה נקרא 'מקום פנוי'
ו'חלל' לגבי האור ,שלא נשאר אור וגילוי  -אבל לא
שהאור באמת אינו קיים ואינו שם ,וכאמור שאין הפירוש
שהאור אכן הסתלק לצדדין  ,ח " ו  ,אלא רק שהאור התעלם ,
וגם מובן וברור ש לא שהמקום פנוי ממש לגבי המאור ,
שהמאור תמיד קיים בכל מקום  ,ד ' לית אתר פנוי מיניה ',
כנ " ל.
" והנמשל מכל אלה המשלי ם בבחי׳ ' אור ' ו ' מאור ' ,ואי ך
שהעדר ההתגלות איננו שינוי גם בעצם האור כו׳  ,יובן כמ ו כן
למעלה מעלה בבחי נת הצמצום הראשון הנק רא ' מקום פנוי '
ו ' חלל ריקן' כ ו׳  ,שאין הענין שהוא מקום פנוי וריקן ממש
ח״ו  ,אלא מפני ששם הוא העדר התגלות האור שמאיר
מעצמות המאור הנק רא א ין סוף  ,לכך  ,קראו בשם ' חלל' כו׳ ,
לפי שבלשון המקובלי ם נק׳ ענין ההתפשטות וההתגלות בשם
אור כמו י ' ספירות  ,שנק ראים בשם ' אורות ' כידוע  ,והוא ענין
מציא ות יש ודבר מה  ,ע ל כן קורא למה שהוא בחי נת העדר
ההתג לות בשם ' מקום פנוי ' ו ' חלל' כו׳  ,אבל לא שהוא פנוי
לגמרי  ,אלא הוא ע ל ד רך מ של הנ״ל בכח הראי ה שנתפשטת ,
כשנכללת במאור העיני ים  ,או כמשל כח התגלות שכל ,
שנכלל בכח השכל העצמי כו׳ – שאין זה שינוי כלל וכלל גם
בעצם האור כו׳ וא יך נקרא אותו ' פנוי ' לגמרי מן האור כו׳?
אלא הענין הוא  :רק בחי נת התכללות האור במאור  ,שישנו
במציאו ת כמו שהי ה ממש וכנ״ל  ,ו די למבין " ) מאה " ז תקס " ו
36
ח "א ( .

 (36ליתר ביאור מועתק כאן ממאמרי אדמו"ר הזקן שם מהנחת הר' משה
בן אדמו"ר הזקן:
"כך עד״מ למעלה ענין הצמצום שהיה באור א״ס ב״ה ,שבאמת אין שינוי
והתפעלות כלל לגבי האור אין סוף ב״ה בין קודם הצימצום ובין לאח״כ ,כי
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ואף שבאמת אינו 'מקום פנוי' לגמרי חס-ושלום,
שהרי המאור ְמ ַמלֵא את כל החלל  -ואין סוף ב " ה
עצמו נמצא בכל מקום  ,כמו שכתוב ' מלא כל הארץ כבודו ',
ו ' לית אתר פ נוי מיניה ' ממש  ,וכמבואר לעיל בענין ' המאור
הוא בהתגלות'.

שבמאור עצמו לא שייך צמצום והעלם חס-ושלום
– שכן " המאור אין עניינו להיות בבחינת גילוי  ,שאינו בגדר
גילוי כלל ,דכל עצם בלתי מתגלה כו ' ,ואינו שייך בו ענין
העלם גם כן  ,דהעלם שייך בדבר ששייך בו גילוי  ,וכמו האור
שהוא בחיינת גילוי  ,וקודם שנתגלה הרי הוא בהעלם  ,ואבל
עצם המאור שאין עניינו גילוי  ,ממילא אינו שייך בו העלם "
) הגהות לד " ה פתח אליהו ( ,ואם כן אין שום מקום פנוי מהמאור.
והאור הוא בכח כו'  -וגם ביחס לאור באמת אין מקום
פנוי וריק ממנו  ,כי גם כשאינו מאיר  ,עדיי ן הוא קיים  ,רק
שהוא בכח ולא בפועל  " ,שהרי ענין צמצום האור אין זה
הסתלקות ח " ו  ,כי אם שנתעלם לבד  ,דבדבר רוחני אינו שיייך
סילוק לגמרי ח " ו  ,כי אם מה שמתעלם לבד  ,והיינו מה שהוא
בכוח ולא בפועל  ,אבל הוא נמצא שם בכוח בהעלם " ) הגהות

לפתח אליהו לאדמו "ר הרש "ב (.

]ואם כן שבאמת אין שום מקום פנוי וריקן
מאלקות ,מדוע צמצום זה נקרא בספרי קבלה בשם
'חלל' ו'מקום פנוי' ,לכאורה יש לקרותו רק 'העלם'
וכדומה[:

אף על פי כן ,לפי שהמשיל האריז"ל את הגילוי
וחיות הנמשך מאין סוף ]עצמו[ ,והתהוות עשר
ספירות חכמה בינה כו' בשם 'אורות'  -שזהו עני ן

'אני הוי׳ לא שניתי' כתיב ,זולתי השינוי הוא אל המקבלים ,שקודם הצמצום
הי׳ האור מלא כו׳ ,שהי׳ ממלא אף מקום החלל בבחי׳ הגילוי של השפע שלו,
אך ,המאציל ב״ה ראה שלא יוכל להתקיים מזה המשכות סדרי ההשתלשלות
מרוב אורו ית׳ ,שלא יכילנו אותו כלל ,ואי אפשר להתהוות ממנו אף
הנאצלים ,מצד שהם תוארים ,מהות דבר מה ,מהות חכמה ,ומהות חסד כו׳,
ואור א״ס פשוט בתכלית הפשיטות ,עד שאין להם ערך אליו כלל כנ״ל,
לזאת ,היה הצמצום באור א״ס ב״ה ,להיות נעשה 'חלל' ו'מקום פנוי' ריקני
מגילוי אור א״ס ב״ה ,שנעדר האור והגילוי משם ,כי אם נכלל האור ההוא
שהי׳ ממולא בתוך החלל בעצמות המאציל המאור הנעלם כו׳ .אבל במאור
הנעלם ממולא אף החלל ,ד'לית אתר פנוי מיניה' ,ולא נקרא 'חלל' ו'מקום
פנוי' רק לגבי הגילוי של האור ,שנעדר ממנו כנ״ל".
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חסידישע

פרשה

~ וירא ~

'אור אין סוף' ,שהם כמו אור ו'זיו' היוצא משמש
ומאיר כו' ,לכך ,קרא להצמצום – מה שנכלל
האור במאור  -להיות רק בכח – בשם 'מקום פנוי',
שהוא התעלמות האור.
 אכן  ,לאמיתו של דבר אין מקום פנוי ממנו יתברך  ,לאמן המאור וגם לא מן האור ) כנ " ל (  ,רק מפני שהאריז " ל דימה
את גילוי החיות ממנו יתברך לאור  ,לכן קרא לצמצום והעלם
על האור בשם מקום פנוי וחלל ,אף על פי שבאמת הוא רק
העלם ולא מקום פנוי ממש  ,כי האור נמצא  ,רק שהוא בהעלם
ולא מורגש .

והתעלמות זו היא העדר האור עד שאינו עולה
בשם כלל להיות נקרא בשם 'חכמה' ,ואפילו
'חכים ולא בחכמה ידיעא' כו' .
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 כאשר האור נעלם ונכלל במאור אינו נקרא בשם כלל,ורק לאחר שמאיר באופן מסוים  ,ולמשל באור החכמה  ,יש לו
שם ועל כל פנים ראוי להקרא חכם אף כי לא בחכמה הידועה
לנו  ,אבל כשאינו מאיר בפועל אין לו גדר כלל שנוכל לקרותו
בשם .
ובמילים אחרות  " :כאן מפרש ' העדר האור ' ,רצונו
לומר  ,ביטול האור  ,דכל התכללות הוא ביטול  ...ואם כן
התכללות האור במאור  ,היינו ביטול האור  ,דכשמאיר בגילוי
הרי הוא בבחינת אור על כל פנים  ,אבל כשנכלל במאור הרי
הוא בבחינת ביטול לגמרי  ,וכמו שכתוב בספר של בינונים
]תניא [ חלק א פרק לג וחלק ב פרק ג בענין אור וזיו השמש
כשהוא במקורו  ,שהוא בבחינת אין ואפס ממש כו ' ,וכמו כן
יובן בהאור שנכלל במאור  ,שנתבטל כל מציאותו לגמרי ,
והוא בבחינת אין ואפס ממש" ) הגהות לפתח אליהו (  ,ובמילא ,
מאחר שאין להאור שום מציאות כלל בהיותו נכלל במקורו

 (37ראה בהגהות לד"ה פתח אליהו )ע' יז( שמקשה שלכאורה צריך ביאור,
והלא גם בהגילוי אור האין סוף שלפני הצמצום נתבאר לעיל שאין העולמות
יכולים לקבל ,והיינו לפי שהוא אור בלי גבול שאינו בערך העולמות
והספירות כו' ,ובכדי שיהיה בחינת חכמה גם בחינת חכים ולא בחכמה ידיעא,
היה צריך להיות הצמצום כו' ,ואם כן מהו שאומר כאן דבחינת האור כמו
שכלול במאור אינו עולה בשם להיות נקרא בשם חכמה? וראה שם הביאור
בארוכה )סוף ע' עז עד ע' צ(.
) (38שאינו ניכר מורגש אפילו בכח  -ולכן אין לו שם .היינו ,לא רק
שבפועל אינו מורגש מצד התכללותו בהמאור ,אלא גם בכוח אין מורגש ,כי
כל מציאותו בטלה ונכללת במציאות המאור(.

במאור  ,אין לו מציאות בפני עצמ ו שעל מציאות זו יחול שם
ותואר כלשהו .

עד אחר כמה ירידות והשתלשלות המדריגות –
'עקודים' )עשר ספירות הגנוזות במאציל( 'נקודים'
) ספירות דעולם התוהו ( כו' ] ' ברודים ' ) ספירות דתיקון ,
עולם האצילות ([.
39

אחרי התעלמות זו שהיא התכללות האור בעצמות
המאור  ,יש צורך בהמשכת או ר מצומצם יותר לצורך התהוות
העולמות  ,ואור זה צריך לרדת דרך ירידות והשתלשלות
רבות עד שיהי בערך ובגדר להוות דרגות מוגדרות ומצוירות
שניתן לתאר אותן ולייחס להן שמות כחכמה ובינה וכו ' .

שהם בחינת 'עינים' ]עליונים[ ומקור בחינת כלים ,
להיות עולה בשם התהוות בחינת 'חכים ולא
בחכמה ידיעא' כו'  -חכמה דאצילות.
דהיינו ,שאז  -רק אחרי כל הירידות וההשתלשלות הללו -
נעשה בחינת כח התהוות איזו בחינה ,להיות
מקור דמקור לבחינת חכמה ]ד בריאה[ כו'.
40

 ירידת האור מהתעלמותו והתכללותו במאור  ,להיותבגדר מקור להתהוות בחינות פרטיות  ,הוא על ידי ריבוי
צמצומים וירידות של האור  ,ובנוגע לספירות  ,היינו הירידה
מ ' עקודים ' ל ' נקודים ' וכן הלאה  ,עד להתהוות והארת
הספירות שבעולם האצילות .
]על פי זה יבאר מה שהקשה לעיל  -מהו ענין
הכתר שבין אור אין סוף לאצילות[:

)וכל ענין צמצום זה להיות ירידת והשתלשלות
'עיגולים' ו'יושר' ו'פרסא' דאדם קדמון להיות
'עקודים' 'נקודים' כו' ]ו' ברודים'[ ,הכל בכלל כתר
דאצילות ,שהוא הממוצע להיות התהוות בחינת
אצילות עשר ספירות – חכמה כו' ] בינה  ,דעת
וכו'[(.
 (39לביאור ענין 'עקודים'' ,נקודים' ו'ברודים ראה תו"א פ' נח ד"ה הן עם
אחד ובביאורנו שם.
 (40בהערות ותיקונים לתו"א )תו"א קלז ,א( נערכו ע"י הרבי :עיין לקו"ת
במדבר ביאור וידבר גו' המטות ס"ג ]ובלקו"ת שם" :והעינים דא"ק
בהסתכלותן עשו כלים כו' ,והוא ענין עולם העקודים"[.

חסידישע

~ פתח אליהו ~

 הכתר דאצילות כולל את כל הירידות של האורהאלוקי  ,מדריגה אח רי מדריגה  ,מהיותו בהעלם בהמאור עד
שנעשה בערך להיות מקור לספירות דאצילות .
]"והנה ,בזאת נבדל ומשונה המשכת עשר
ספירות הנאצלים מן המאציל ב״ה מכל המשכות
סדרי ההשתלשלות כולן דבי״ע מעשר ספירות
הנאצלים ,והיינו ,בבחי׳ הצמצום הגדול ועצום של
החלל ומקום פנוי כו׳ ,מה שאין כמוהו בכל
ההשתלשלות – מאצילות ועד עשיה .והיינו ,מצד
שעשר ספירות הנאצלים אין להם ערך כלל אל
המאציל ,לזאת הוצרך להיות צמצום גדול ועצום
כזאת אשר לא נמצא כמוהו עוד בבי״ע ,מצד שהם
נערכים לאצילות ואין מצטרכים לצמצום גדול
ועצום כזאת.
"והגם שיש מיני צמצומים בבי״ע הנמשכים
מאצילות דרך סיבת הפרסא והמסך ,הוא הפרגוד
המפסיק בינם לבין אצילות ,וכן מבריאה ליצירה,
ומיצירה לעשיה .הנה ,אין להצמצום של הפרסא ערך
כלל לצמצום חלל ומקום פנוי ,לא מיניה ולא
מקצתיה כלל ,והיינו ,כי בצמצום הפרסא האור ישנו
פה בבחינת גילוי ממש בשלימותו ,רק שמאיר אורו
דרך הפרסא המפסקת בין אצילות לבריאה וכדומה,
שע״י שעובר האור דרך הפרסא ,נתעבה ונתגשם
ומשתנה לגריעותא ,שזהו ענין ההתחדשות מאין
ליש ,שהוא 'אור התולדה' )כמ״ש בע״ח בסוף הספר
ע״ש כמשי״ת( .משא״כ צמצום החלל שהאור נתעלם
במאור הנעלם ומסתלק לגמרי כו'" )מאה"ז תקס"ו
הנחת הר' משה( [.

פרק ו
ביאור ענין הצמצום של הפרסא שבין אצילות לבי"ע
והמשלים לזה
]לאחר שנתבאר עניינו של הצמצום שהי' ב'אור
אין סוף' בשביל התהוות האצילות ,הולך ומבאר ענין
הפרסא ,הצמצום שבין אצילות לעולמות בי"ע )ועל
פי זה יובן מהי בחינת הכתר שבין אצילות לבי"ע([:

אך ,ענין ה'פרסא' שבין אצילות לבריאה ,ובין
בריאה כו' ] ליצירה [:
הוא על דרך משל כמו הרב שרוצה להסביר שכל
גדול לתלמידו ,שאין התלמיד יכול לקבלו ] כפי
שהשכל הוא לעצמו ,היינו באותיות השכל עצמו[ ,וצריך
להמשילו בדרך ] אמצעות [ משל וחידה  -כדי

פרשה
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שהתלמי ד יוכל להבין ולתפוס את השכל  ,יש צורך להלבישו
במשל ,שדרכו השכל ירד לרמת הבנת התלמיד.

וכמו משלי שלמה – "לשמרך מאשה זרה"
ז ,ה( ,שהיא משל להנמשל ,שמדבר בעבודה זרה,
שהיא זרה מדברי תורה כו'  -שלמה המלך מביא משל
) משלי

לעבודה זרה  ,שהיא זרה מדברי תורה  ,מאשה זרה  .ו הרי
שלמה המלך הוא ' חכם מכל אדם ' ולמעלה באין ערוך מכל
איש אחר  ,ולכן כדי ללמד את חכמתו לבני ישראל היה צריך
להלביש אותה במשלים וחידות  ,כמו משל זה של האשה זרה ,
שרק דרכם חכמתו ניתנת להשגת בני ישראל.

וכן כיוצא בזה שאר ענינים ,כמו מה שמביאין
משל ִמ ְד ָב ִרים פשוטים גשמיים לדברים העומדים
ברומו של עולם כו'  -כמו המשלים מדברים גשמיים
המובאים בתורת החסידות כדי להבין ענייני אלקות נעלים.
והנה ,המשל הזה הוא מענינים אחרים שלא מענין
השכל שרוצה ללמד עליו ,רק לפי שבו ועל ידו
יובן השכל ,לכן הוא מפסיקו בדברים אחרים.
 הגם שעל ידי המשל יובן הנמשל  ,הרי המשל הואהעלם לגבי הנמשל  ,כי הוא מעניינים אחרים לגמרי שלא
מענין השכל כלל  ,והוא כמו דבר מפסיק בינו לשכל ,וביחד
עם זה הרי המשל גורם שהשכל יהיה מובן לאחרים .
" ביאור הענין  :מבשרי אחזה  ,ע ל ד רך מ של הרב
כשמצטרך להשפיע שכלו הנפלא לתלמידו ה קטן  ,שהכלי של
התלמיד קטן מהכיל אותו בעצמו כמו שהוא במוחו ] של[
הרב  ,אזי מלביש שכלו במשל וחידה  ,שמתו ך המשל גשמי
יבין התלמיד דקות הנמשל  ,אשר הוא נתלבש בלבוש זר
נפרד  ,באותיות אחרים ממש  ,שהצרופי אותיות של עצמו ת
ההשכלה הם אחרי ם ממש  ,וצרופי אותיות של המשל
שנתלבש בו הם דברים אחרים ממש  ,ולזאת  ,מאחר שנתלבש
הנמשל בצרופי אותיות אחרי ם של המשל  ,אזי נשתנה
לגריעותא לגבי התלמיד המבין ומאזין ומקשיב המשל ,
ומתוכו יכיר הנמשל  ,להיות אף מה שהבין דבר מתו ך דבר –
הוא הנמשל אצלו – בהגשמה יותר  ,ואינו מערך כמו שהי׳
בשכל הרב טרם התלבשות ו בהמשל  ,והיינו  ,שהעברתו ממוח
הרב אל מוח התלמיד דרך לבוש צרופי אותיות  ,נשתנה
לגריעותא להתגשם בהגשמה ממש  ,הגם שהרב לא העלים
דבר א חד מדבריו כלל  ,שהשפיע כל המושכל בשלימותו ,
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זולתי נ סתנן וירד שפע הרב אל התלמיד ד רך מעביר המשל
כו ' " ) מאה " ז תקס " ו הנחת הר' משה ( .
]וכן הוא בנמשל – ענין הפרסא למעלה[:

וזהו ענין 'פרסא' המפסיק בין אצילות לבריאה
שגורמת הפסק והעלם מצד אחד ,וגילוי מצד שני ,כנ " ל.

פרשה

-

שהוא בחינת מסך מבדיל ְל ַדבֵּר מענינים אחרים
שלא מענין אצילות  -הפרסא היא כמו מסך ווילון
המפסיק בעד האור  ,כדי שהאור יעבו ר דרכה וי היה באיכות
אחרת לגמרי שבערך ובגדר העולם והדרגה שלמטה.

ששם ] -באצילות[ החכמה היא באופן אחר ומהות
אחר שאינה מערך אופן ומהות חכמה שבעולם
הבריאה ,ואין בבריאה יכולת לקבל הארת חכמה
כמו שהיא באצילות  -מחמת ריחוק הערך בין אצילות
לבריאה  .וזהו כמו שהתלמיד אינו יכול לקבל את שכל הרב
כמו שהוא ) חכמה דאצילות (  ,כי אם ע " י אמצעות משל גשמי
)פרסא שבין אצילות לבריאה(.

רק שעל ידי ה'פרסא' המפסקת יהיה הארת
בחינת חכמה בבריאה גם כן לפי מזגה ותכונתה -
לפי ערך דרגת עולם הבריאה ) ובמשל  ,לפי ערך כלי המוח
של התלמיד( ,כדי שיובן השכל להתלמיד מן המשל,

ומתחדש שם בחינת חכמה גם כן.

 על ידי הפרסא נעשה בבריאה ' אור חדש ' לגמרי ,שאינו בערך האור דאצילות  ,אלא במהות אחרת בהתאם
לעולם הבריאה  ,ועל ידי העלם זה על החכמה דאצילות
מתחדש ענין החכמה גם בעולם הבריאה ) כמו המשל שמסתיר
על השכל ועל ידי זה השכל נמשך ומתגלה למטה יותר (  .אבל
לא שהאור של חכמה דבריאה הוא באמת אור חדש שלא היה
מעולם  ,שהרי אין העלם הפרסא פועל התעלמות האור לגמרי
) כמו הצמצום של מקום פנוי וחלל הנ " ל (  ,אלא אותו האור
ממש עובר ויורד דרך הצמצום של הפרסא  ,רק שע " י צמצום
זה האור משתנה ממהותו הראשונה כפ י שהיה בעולם
האצילות  ,ולפי ערך האור דאצילות הרי אור זה שעובר דרך
הפרסא נחשב לאור חדש ממש  .אבל  ,כאמור  ,באמת צמצום
זה של הפרסא הוא בדרך מיעוט  ,ולא סילוק גמור  ,ולכן מן
ההכרח לומר שאור דבריאה אינו אור חדש ממש  ,וכפי
שממשיך לבאר בפרטיות יותר .

ולכן ,נקרא בריאה גם כן 'יש מאין'  -התהוות
והמשכת עולם הבריאה מעולם האצילות נקראת גם כן ' יש
מאין' כמו שהתהוות אצילות מאור אין סוף נקראת כן.
]ומבאר איך המשכת בריאה מאצילות נקראת
יש מאין.
שלכאורה אצילות ובריאה הם בערך זה לזה,
שהרי שניהם הם בבחינת גבול ומידה ,רק שאצילות
נעלה הרבה יותר מבריאה ,אבל שניהם מוגדרים
כעולמות ,ויש להם ציור והגדרה מסוימת ,ולפי זה
תמוה ,איך ניתן לומר שעולם הבריאה נמשכת
בבחינת יש מאין מעולם האצילות שבערך אליו!
וזהו שממשיך[:

לפי שהיא מבחינת 'פרסא'  -צמצום הדומה לפרסא ,
מסך ווילון המעלים ומסתיר על מהות האור הראשון  ,ודרכו
כל האור הראשון מאיר  ,אבל משתנה למהות אור אחרת
לגמרי מכמו שהיתה קודם צמצום והעלם זה.

שהיה 'אור של תולדה'  ,דהיינו ,שנולד ונתחדש
אור חכמה בבריאה  -כלומר  ,שהאור שנמשך דרך
41

הפרסא אינה באופן שניכר שהוא רק המשכה והארה ממקורו ,
אלא כמו לידה שהבן נעשה מציאות נפרדת מהאם  ,מקורו ,
ואף שיש בו ממהות אביו ואמו  ,אבל דבר זה אינו ניכר בגלוי,
כך האור הנמשך דרך הפרסא היא בדרך של לידה  ,אור
שנולד ונתחדש ממש  ,שמהותו היא שונה מהאור הראשון עד
כדי כך שנראה כאור חדש לגמרי.

כמו על דרך משל השכל שמתחדש אצל התלמיד
מן המשל שאמר לו ]הרב[ ,שהמשל הוא בענין
אחר  -דבר זר ממש משכל הרב ,כנ " ל ,והוא מבין מזה
דעת רבו ,והרי שכל זה הוא חדש אצלו,
שמתחדש על ידי המשל.
" וידוע ענין הבנת המסך הזה מדוגמא שמצינו למטה
בהלבשת איזה אור שכל עמוק במשלים וחידות  ,כמו משלי
שלמה שהעלים עמקות חכמה במשלים  ,והנה השומע המשל
 (41ראה ע"ח שער )מב( דרושי )כללות( אבי"ע פרק יג .סידור )עם דא"ח(
שער המילה קמה ,ב .ביאוה"ז ויצא יז ,א .תו"א לך יב ,ב .מאמרי אדה"ז על
פרשיות התורה ח"א ע' שמט ובהנסמן במ"מ לשם .תו"ח ויקהל ח"ב שפט,
א .וש"נ.
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בלבד ואינו מבין מה שנרמז בתוכו  ,אין המשל אצלו רק
דברים בטלים בעלמא  ,ומי שמבין השכל הנרמז בו ג " כ איננו
משיגו כמו שהוא  ,רק אפס קצהו ממה שמובן מתוך דברי
המשל  ,וה "ז כמי שרואה את האור הגדול דרך המסך המבדיל
בינו לבין האור  ,שאיננו רואה מהות האור ממש  ,רק הארתו
דרך המסך " ) סה " מ תקס " ו ח "א ע' פ' ( .

וכך אור זה דבריאה הוא אור חדש ,שמתחדש על
ידי הפרסא  -וביחס לאור דאצילות  ,האור דבריאה הוא
אור חדש  ,באיכות ובמהות אחרת לגמרי  .והרי זה ענין של
התחדשות ' יש ' ) האור דבריאה ( מ ' אין ' ) האור דאצילות (  ,אף
שלאמיתו של דבר אין זה התחדשות והתהוות יש מאין ממש ,
היינו התהוות דבר מלא -דבר  ,שהרי אור דבריאה נמשך
ונתהווה מהאור דאצילות  ,רק שהוא ע " י צמצום ומיעוט האור
עד שלא ניתן להכיר שאור זה דבריאה בא מהאור דאצילות.42
]וכעת יבאר איך באמת אין זה 'יש מאין'
אמיתי[:

והנה ,המשכיל יבין שהתעלמות השכל של הרב
בדרך המשל שאומר להתלמיד ,הוא ֶשׁ ָכּל חכמתו
בעצמותה הוא מלובש במשל זה.
 היינו  ,כדי להבין את מהות הצמצום הזה של הפרסאיש לעיין יותר בהמשל אליו בהעברת שכל של הרב להתלמיד
דרך המשל  ,שכאשר הרב מלביש את חכמתו בהמשל  ,אינו
רק מוסר חלק מחכמתו והא רה ממנה בלבד  ,אלא מלביש בו
את כל חכמתו ועצמותה ממש  ,שכל שכלו עובר דרך המשל ,
רק שמאחר שהמשל הוא מדבר זר  ,חכמתו לא נראית וניכרת
מתוכו .

ולא בכח לבד ,אלא בפועל ממש.
מבואר לעיל בענין הצמצום בדרך סילוק ) חלל ומקום
פנוי ( שהאור חוזר ונכלל במקורו להיות רק בכוח ולא בפועל ,

 (42כמו ההבדל בין העברת אור דרך חלון שעליו יש כיסוי של עץ ובאמצעו
יש נקב קטן ,לבין העברת אור דרך חלון שעליו יש ווילון דק בלי שום נקב,
שהאור העובר דרך הנקב הוא אותו האור ממש ,רק שהוא במיעוט גדול
יותר ,משא"כ האור המאיר דרך הווילון הרי הוא אור אחר לגמרי ,ובאיכות
אחרת ,שהרי הוילון מהווה העלם והסתר גמור על האור ,רק מאחר שהוא
וילון דק האור יכול להאיר דרכו ,אבל על ידי זה האור משתנה ממהותו
הראשונה ונעשה מהות אחרת לגמרי .וזהו משל לענין הפרסא ,שהוא העלם
גמור ,ולא רק מיעוט האור ,ועל ידה נעשה אור חדש ממש.

פרשה
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אבל כאן בהצמצום של הפרסא  ,הרי האור אכן נמצא ומלובש
בתוך הצמצום של הפרסא ) ובהמשל  ,חכמת הרב נמצאת
בתוך המשל  ,בשונה להמשל להצמצום בדרך סילוק ,
שלדוגמא כוח הראיה נמצא בו רק בכוח כשסוגר את עיניו (.
היינו שחכמת הרב נמצאת בהמשל בפועל ממש  ,וניתן להבין
את מהות שכל הרב דרך אמצעות המשל  ,מאחר שהוא נמצא
בו .

רק לפי שהענין שהחכמה מלובשת בו הוא שלא
מענין השכלת חכמתו בעצמו ,אלא יצא ללמד
שלא כענינו  -שהלביש את חכמתו בדבר זר לגמרי
מחכמתו שרוצה למסור דרך המשל ,לכך השכלת הרב
בענין שמרמז בו ,אין ההשכלה ההיא  -עצמות
חכמת הר ב  -נראית ונגלית להתלמיד אלא על פי
המשל ,שהוא ענין אחר  -דבר זר מחכמת הרב ,וממנו
] -מהמשל[ מתחדש לו השכל ,עד שנקרא אצלו
שכל חדש  -כהתחדשות יש מאין.
כלומר  ,מאחר שחכמת הרב מלובשת במשל זר שאינו
מענין חכמת הרב עצמה  ,לכך חכמת הרב עצמה אינה נראית
ונגלית להתלמיד  ,אלא על פי משל בו היא מלובשת  ,שהוא
אכן ענין אחר מחכמתו  ,ולכן החכמה הבאה להתלמיד דרך
המשל נחשבת כדבר חדש אצלו  ,שהרי בא לו מאין ממש ,
ממשל זר שאין לו שום ערך ויחס לעצמות חכמת הרב  ,וזהו
כמו התחדשות ממש .

אבל מכל מקום ,השכל החדש הזה במהותו
ועצמותו כבר היה לעולמים ,ומרומז הכל במשל.
למרות שלגבי התלמיד השכל נראה כדבר חדש לגמרי ,
הרי לאמיתו של דבר שכל זה עצמו כבר היה קיים אצל הרב ,
ומרומז הכל בפרטי המשל ,רק שמאחר שלא בא לו באופן
ישיר נראה כדבר חדש ממש  ,אבל באמת הוא אותו החכמה
ממש  ,רק שבא לו דרך לבוש המשל שגורם שחכמת הרב
תעבור אליו בשינוי מאיך שהוא בשכל הרב עצמו  ,ונראה
כהתחדשות .
ולפי זה מובן שאמנם נראה שבא מ ' אין ' ,אבל באמת
המקור הוא רק בהעלם  .וכך גם בנמשל  ,באמת האור העובר
דרך הפרסא אינו בחינת יש מאין ממש ,כי האור המאיר
בעולם הבריאה דרך הפרסא  ,הוא האור דאצילות רק שהוא
מ צומצם ונעלם יותר  ,כנ " ל .
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]וחוזר אל הנמשל[:

וכך הוא ענין התעלמות והתלבשות חכמה כו'
]וכל שאר הספירות [ דאצילות בבחינת 'פרסא' להיות
התהוות בחינת חכמה כו' ] וכל שאר הספירות [
דבריאה ,שחכמה דאצילות היא במהותה
ועצמותה  -ולא רק הארה ממנה  -בפועל ממש  -ולא
רק בכוח  -המתלבשת בבחינת ה'פרסא' ,וגורמת
התהוות חכמה דבריאה כו'.
הרי חכמה דבריאה ,אף על פי שהיא אור חדש -
במהות אחרת לגמרי לגבי האור דאצילות בגלל העלם והסתר
הפרסא ,מכל מקום ,כבר יש לה איזה ערך ויחוס
עם חכמה דאצילות  -שהרי האור שבחכמה דאצילות
עצמה עבר וירד דרך צמצום הפרסא להיות חכמה דבריאה ,
רק שנשתנה וירד ממהותו הנעלית להיות במהות אחרת
השייכת להתקבל בעולם הבריאה.

מה שאין כן בחינת צמצום אור אין סוף להיות
אצילות  -שהוא הצמצום בדרך חלל ומקום פנוי הנ " ל,
היינו ,התעלמות האור והעדרו  -שהאור אכן אינו
נמצא כאן  ,אלא הוא רק בכו ח ולא בפועל ) בשונה מהפרסא
בה האור אכן מלובש בפועל ,רק שהוא בהעלם(  -עד
שאינו עולה בשם כלל ,כנזכר לעיל  -אפילו לא בשם
' חכים ולא בחכמה ידיעא '  ,שמאחר שהאור חזר ונכלל
במקורו ונמצא רק בכוח ולא בפועל  ,הנה  ,זאת אומרת שהאור
אין לו מציאות בפני עצמו כלל  ,אלא כל מציא ותו היא זה
שהוא כלול בהמאור והוא חלק ממנו  ,ובהמאור אי אפשר
להבדיל בין המאור והאור הכלול בו  ,ואם כן אין להאור גדרי
מציאות משלו שבגללם ניתן לקרותו בשם בפני עצמו  .אלא
רק כשהאור יוצא מהמאור ומתגלה ומתפשט ממנו  ,הנה אז
יש להאור גדרי מציאות משלו ועתה ניתן  ,כביכול  ,לתפוס
בגדרים הללו ולתאר אותם בשם  ,אבל כל עוד שאין לדבר
גדרי מציאות מסוימים ,הרי אין על מה לייחס שם ותואר.

נמצא שהחילוק העיקרי הוא שצמצום בדרך חלל ומקום
פנוי להיות אצילות הוא סילוק האור לגמרי  ,ופרסא היא רק
כיסוי האור  ,העלם והסתר לבד. 43

ולכן ,נקרא ]אור אי ן סוף ב "ה[ 'חד ולא בחושבן'.
 כי לאמיתו של דבר אינו בגדר עשר הספירותדאצילות  ,וכדי שיתהוו ממנו עשר הספירות  ,יש צורך בהעלם
והסתר גמור על האור  ,כמבואר לעיל .

פרק ז
ביאור ענין 'אנת הוא דאפיקת עשר תיקונין' – יחוד
הספירות ואור א"ס

אך' ,אנת הוא דאפיקת עשר תיקונין כו' ] וקרינן
להון עשר ספירן ['  -אתה ) אור אין סוף ב " ה ( הוא שהוצאת
) מעצמך לידי גילוי ( עשרה תיקונים  ,עשר הספירות
דאצילות  ,והדיוק וההדגשה כאן הוא במה שנאמר ' אנת ',
שהקב " ה עצמו הוא שהוציא וגילה את עשר הספירות  ,ולא
שהן נפרדות ממנו לגמרי.
]כלומר[:

שמכל מקום ,אינן בחינת נפרד לגמרי ,אף שאין
להם ערך ויחס אליו כו' ] יתברך כלל[.
 (43ליתר ביאור בסיכום ההבדל בין ב' צמצומים אלה ,מובא בכאן ממאה"ז
תקס"ו הנחת הר' משה:
"כל זה ענין צמצום הפרסות דאבי״ע ,שמובדל ומופרש מהם סיבת
הצמצום של החלל ,שאין כמוהו בכל סדרי ההשתלשלות דאבי״ע ,שהוא
צמצום גדול ועצום יותר ,ואין ערך ביניהם כלל ,והיינו ,שהצמצום של
הפרסא הוא שכל עצמות האור והשפע עליונה דאצילות מתגלה ומתלבש בו,
רק מצד עביותו של המסך והפרסא נשתנה לגריעותא בהגשמה ל'יש' אצל
המקבלים ,שזהו ההתחדשות מאין ליש כנ"ל .משא״כ הצמצום של החלל
ומקום פנוי ,שהאור והגילוי נסתלק ונתעלם ממנו ליכלל במאור הנעלם ,שזהו
מיעוט וחסרון לגבי החלל ,שהוא פנוי מגילויו ,שנסתלק ונעלם במקורו כנ״ל.
והרי זה כמשל הרב המעלים עצמות המושכל מהתלמיד ,ואינו חפץ להשפיע
לו כלל ,רק אפס קציהו ושמץ מנהו מגלה לו .אך ,זהו בענין ההשפעה
לזולתו .ועיקר המשל הדומה לנמשל הוא כשמצמצם הרב גילוי שכלו בינו
לבין עצמו ,שאינו רוצה להתייגע בכל שכלו בעומק החכמה ,זולתי מעט
מזעיר משכלו מתגלה בענין הלימוד בנקל בדבר שאינו צריך להתייגע בכל
שכלו ,זולתי אפס קציהו ושמץ מנהו כו׳ כנ״ל ,שזהו למעלה ענין הצמצום
באור אין סוף ,שנעשה חלל ומקום פנוי".

חסידישע

~ פתח אליהו ~

כלומר  ,למרות שנתבאר לעיל אשר הספירות דאצילות
אין להן שום ערך והשוואה אל אור אין סוף ב " ה עצמו ,
שהלא הן בבחינת גבול ומידה ואילו הוא יתברך עצמו בלי
גבול כלל ,מכל מקום ,אינן בחינת נפרד לגמרי  ,למרות ריחוק
הערך שלהן אליו  ,כי אם ' אנת הוא דאפיקת עשר תיקונין ',
אתה בעצמך – אור אין סוף ב " ה עצמו – הוא שהוצאת
מעצמך לגילוי את עשר הספירות דאצילות  ,הרי שהן
מתאחדות עמו  ,כפי שממשיך לבאר הטעם לכך .

פרשה
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בהעלם  ,ומאור זה זה הן מתהוות  .נמצא  ,שגם עשר הספירות
דאצילות קשורות לאור אין סוף שקודם הצמצום ד ' מקום
פנוי '  ,ועד שמתאחדות עמו .

פרק ח
'לאנהגא בהון עלמין' – היחוד בין הכלים דע"ס ואור
א " ס ב "ה

מכל מקום ,מאחר שהאור  -שממנו מתהוות הספירות
 נכלל במאור כו'  -בצמ צום בדרך חלל ומקום פנוי הנ " ללצורך התהוות אצילות  ,אור זה עצמו שהוא מקור הספירות
חזר ונכלל במאור  ,היינו באור אין סוף ב " ה עצמו שלמעלה
באין ערוך מהספירות  ,הרי שלהאור שהוא מקור הספירות יש
קשר להמאור  ,שכן אור זה חזר ונכלל במאור  ,שמקור
הספירות הרי הוא האור המתפש ט ומתגלה מאיתו יתברך ,
ולכן בהכרח שאין הספירות נפרדות ממנו ממש.

וגם

 -הוכחה נוספת לכך שהספירות אינן בבחינת נפרד

ממנו:
אחר כך

 אחרי חזרת האור להתכלל במקורו לצורךהתהוות אצילות  -המשכת 'קו' ו'חוט' כו'.

 לצורך ההתהוות לא היה מפסיק רק בחינת צמצום ,העלם וסי לוק בלבד  ,שהרי מהעלם בלבד אין כוח להוות  ,אלא
אחרי העלם זה שנתן מקום למציאות של ' יש ' וזולת  ,הנה
הקב " ה גילה והמשיך מעצמו אור אלקי מצומצם יותר
) הנמשל לקו וחוט דק ומצומצם ( שממנו יכולה להיות התהוות
עולמות ומציאות מוגבלת ומוגדרת  .ואור זה שנמשך לאחרי
הצמצום של הס ילוק הוא בא מהאור שלפני הצמצום  ,שרק
בכוח אור זה לפעול את התהוות מציאות חדשה שבאין ערוך
ממנו יתברך ) כמבואר בתניא אגרת הקודש סימן כ ' ( .ולפי זה
הנה יוצא  ,שגם האור שנמשך בפועל להוות את מציאות
האצילות ועשר הספירות שבו הרי הוא קשור לאור אין סוף
ב " ה עצמו  ,המאור  ,שהרי הוא נמשך ובא ממנו ,רק שהוא
אור מצומצם יותר אבל בכל זאת הוא קשור עמו .

הרי הכל מתאחדים עמו  -כל הספירות דאצילות.
 כלומר ,סוף סוף יש קשר מסויים בין הספירותדאצילות לאור אין סוף ב " ה  ,כי התהוותן היא על ידי המשכת
אור אלקי מצומצם מאד ) כמשל קו וחוט דק ( מה אור שהיה

]עד כאן נתבאר דעם היות שהוא ית' עצמו
מרומם ונשגב מכל הגדרים והתוארים של העשר
ספירות' ,חד ולא בחושבן' כנ"ל ,אעפ"כ ,האורות של
העשר ספירות עדיין בתכלית האחדות עמו ית',
ד'איהו וחיוהי חד' – עצמותו ית' והאורות שלו חד.
ולהלן הולך ומבאר כיצד אפילו הכלים של העשר
ספירות )וכל הבחינות המסתעפות מהם( הם
בתכלית האחדות עמו ית' ,כדאיתא בזהר 'איהו
וגרמוהי חד' – עצמותו ית' והכלים שלו חד[:

ואפילו 'לאנהגא בהון עלמין'  -להנהיג בהן ) על ידי
הספירות ( את העולמות' ,עלמין' – הם בחינות כלים -
עולם לשון העלם  ,וזהו ענין הכלים ,שמעלימים על האור
המלובש בהם' ,ת' אלף עלמין דכסופין' כו',

דבאצילות 'איהו וחיוהי חד' אפילו בבחינת כלים

 כדאיתא בזוהר שם  ' :איהו וגרמוהי חד ' ,הוא ) אור אין סוףב "ה עצמו( והכלים שלו מאוחדים.
 היינו ,גם הכלים של הספירות דאצילות מתאחדים עםאור אין סוף ב " ה .
" והנה  ,ידוע זה הכלל  :שכל הבחי נות ומדרגות שונות
שנמצאו בעולם האצי לות  ,אף בחי׳ העולמות שנסתע פו
מחיצוניות הכלי ם דאצי לות  ,נק ראים הכל בשם עצמותו ,
ד ' איהו וגרמוהי והעלמין דילי ה חד ' ממש בתכלית היחוד .
" ומבשרי אחזה  :שכל הענפים והכחות המסתעפים
מהנפש  ,אף בחי נות כחות חיצוניות שלה  ,הם הכל מיוחדים
עמה בתכלית היחוד  ,שנקראו על שמה  ,ששייכים א ליה ולא
לזולתה  ,כמו כח הראי׳ הנמשך מהשכל בכלי העין  ,שאף
שהשכל הוא כלי העצם של הנפש  ,וכמ״כ הכח הראי׳ וכלי
העין כולם שייכים לה  ,וכן כל אברי הגוף כולן " ) מאה " ז תקס " ו
הנחת הר ' משה ( .
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חסידישע

~ וירא ~

]ומביא משל לזה שגם החלק החיצוני של עולם
האצילות )הכלים( הוא בתכלית היחוד עמו ית'[:

וכמשל דבר גשמי הנתפס במחשבה  -ובנמשל הדבר
הגשמי הם הכלים ,והמחשבה היא האור אין סוף.

שמחשבתו מקפת אפילו גשמי כאבן דומם
ובנמשל ,אור אין סוף מתאחד גם עם הכלים.
הגם שאין המשל דומה לנמשל ,לא מניה כו'
מקצתיה[.

-

] ולא

 כי התאחדות המחשבה והדבר הגשמי היא בא ין ערוךלגמרי לגבי התאחדות האור אין סוף עם הכלים .

פרשה

שהקשר שלהם עם האור אין סוף אינו נראה וניכר כל כך ) עד
שהם כלים המעלימים על האור (  ,מכל מקום גם הם מתאחדים
ע ם האור אין סוף .

ועל דרך זה התחלקות המחשבה לכמה מיני
מחשבות עד אין מספר כו'.
 התחלקות זו בכלים דאצילות להיות 'ת ' אלף עלמין ''תליסר אלף ' כו ' ,נראית גם במוח שבראש  ,כי מחשבת האדם
מתחלקת לכמה מחשבות עד אין מספר  ,כמו שהשערות
הבאות מן הראש ) שבו המחשבה ( מתחלקות לריבוי גדול
) והוא מפני התאחדות השערות עם הראש  .וכך גם למעלה ,
התאחדות הכלים דאצילות עם א ור אין סוף ב " ה  ,היא
הגורמת את ההתחלקות בריבוי גדול ( .

מכל מקום ,קצת מן הקצת יכול המשכיל
להתבונן ולהשכיל על דרך הנמשל מן המשל הזה.
כי כשם שיש כח ויכולת במחשבה להקיף את
הדבר הגשמי בתוכו ,עם היותו דבר נפרד ממנו
ממש  -שהרי מציאות הדבר הגשמי אינה נמצאת בתוך
האדם ,ואין ערוך אליו  -והוא נפרד ממנו גם בדרגה ,
שהרי הדבר הוא דומם ואילו האדם נמצא בדרגה הרבה יותר
נעלית ,מכל מקום ,יש כח המחבר להיות דבר

הגשמי מוקף במחשבה שבמוח.

כך למעלה ,יש כח ויכולת לחבר את האורות
וכלים  -היינו אור אין סוף והכלים.
ושם – למעלה – הם מחוברים להיות הכל
אחדות אחת ולא יפרדו ,מה שאי אפשר לצייר זה
במוח ִשׂ ְכלֵנוּ בעולם הנפרד.
 כי אנו יכולים לצייר רק דבר שקיים בעולם שלנו,ובעולם הזה הנפרד אין במציאות אחדות כזו .

ובחינת כלים דאצילות הם 'ת' אלף עלמין
דכסופין כו' ,תליסר אלף עלמין כו'' ,שהן
מבחינת נימין ושערות כו'.
 כמו שערות הראש הקשורות למוח שבראשומתאחדות עמו  ,אף שהקשר אינו חזק ביותר ) ועד שאינו
מרגיש כאב בחתיכת השערות (  ,כך בחינת הכלים דאצילות ,

פרק ט
'חד אריך וחד קציר וחד בינוני' – חסד ,גבורה ותפארת.
ביאור הפנימי בכתוב 'ארדה נא' והקשר של 'פתח
אליהו' לפרשתנו
]הולך ומבאר המשך דברי הזוהר )'פתח
אליהו'([:

'חד אריך ,וחד קציר ,וחד בינוני'  -ספירה
אחת ארוכה ,ספירה אחת קצרה ,וספירה אחת בינונית.
]מבאר מהי בחינת 'חד אריך'[:

הנה ,חסד נקרא 'אריך' ,לפי שהוא מתפשט
מלמעלה מעלה למטה מטה ,כמו מים היורדים
ממקום גבוה למקום נמוך.
 ענין ספירת החסד הוא השפעה והתפשטות של האורהאלקי  ,על דרך המים – שתכונותיהם נשתלשלו מספירת
החסד – שהם גם כן בבחינת השפעה ואריכות  ,וטבעם לרדת
ממקום גבוה ) מעלה מעלה ( למקום נמוך ) מטה מטה (.
]מבאר מהי בחינת 'חד קציר'[:

וגבורות ,שהן ממטה למעלה
למעלה ,נקראות 'קציר' ,שהוא מקצר ומגביל
השפעת החסד.
 -כאש שט בעה לעלות

חסידישע

~ פתח אליהו ~

 ענין הגבורה והצמצום הוא לקצר ולהגביל אתההשפעה הנמשכת מחסד  ,ולכן נקראת ' חד קציר '.

שיהיה לפי ההעלאה שממטה למעלה.
 מצד הגבורה  ,השפעת החסד צריכה להיות רק לפיטיב ההעלאה  ,ולמשל  :הגילוי האלקי מל מעלה יהיה רק לפי
ערך התעוררות האדם מלמטה בהתעלות והתקרבות שלו לה '
מצידו  .וזו הגבלה לחסד  ,כי החסד מצד עצמו רוצה להשפיע
לכולם בלי גבול  ,ולא רק לפי ערך ההעלאה  ,אבל הגבורה
מגבילה את החסד שיומשך רק למי שראוי לקבל את
ההשפעה .

פרק י
הביאור הפנימי בכתוב 'ארדה נא' והקשר של 'פתח
אליהו' לפרשתנו
]ועל פי כל זה יבאר הקשר בין מאמר הזוהר
'פתח אליהו' לפסוק "ארדה נא" שבפרשת 'וירא'[:

וזהו "ארדה נא ואראה הכצעקתה כו'
עשו[" .

] הבאה אלי

44

" ועם כ ל ז ה יובן מ ה ש כתוב בפרשה זו ' ארדה נא
ואראה הכצעקתה הבאה אלי עשו  ,כלה וגו ' " ) מאה " ז תקס " ו
הנחת הר' משה (  " ,דלכאורה אינו מובן ספיק ה זאת  ,אם
' כצעקתה הבאה ' כו׳ ] אזי אעשה כלייה בהם [ ,ומי איכא
ס פיקא קמי ה ש מיא כ ו׳ ? " ) מאה " ז תקס " ו הנחת כ " ק אדמו " ר
האמצעי ( .

רצונו לומר' ,אראה אם הכצעקתה הבאה אלי' –
ממטה למעלה' ,ארדה נא' – מלמעלה למטה,
שיהיו שוין ההעלאה וההמשכה.

 (44וירא יח ,כא.
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 כלומר  ,הקב " ה אומר לאברהם שהוא מוכן לדון אתסדום כהוגן  ,ב שילוב ראוי של חסד וגבורה  ,במידת התפארת
שכוללת חסד וגבורה והיא מידת הרחמים  ,אבל אנשי סדום
לא זכו גם לרחמנות זו  ,מאחר שלא היו להם שום זכויות כלל .
]לפי זה צריך להבין מדוע הכתוב מתאר תחילה
את הירידה ,והרי היא באה רק לאחר ההעלאה ולפי
ערכה ,כנ"ל[:

אך ,לפי שההמשכה מלמעלה למטה היא בחינת
'אור ישר' ובחינת חסדים  -אור שנמשך מלמעלה למטה
באופן של השפעת חסד ,כנ " ל ,לכך נאמר 'ארדה נא'
תחילה ,ואחר כך 'אראה כו' ] הכצעקתה הבאה אלי['.
 היינו  ,הגם שההשפעה מלמעלה באה אחרי ההעלאהמלמטה ולפי ערכה  ,מכל מקום  ,ההעלאה מלמטה היא בח ינת
' אור חוזר ' שחוזר ומאיר מלמטה למעלה על ידי ואחרי
ההשפעה של ה ' אור ישר' מלמעלה  ,ולכן ענין ה ' אור חוזר '
נזכר מאוחר יותר בפסוק .
ו'בינוני'  -משמעות דברי הזוהר ' חד בינוני ' -
רחמנות  -ספירת התפארת ,שעניינה רחמים.

הוא

בחינת ממוצע בין החסד – שהוא שלא להבחין
כלל ,אף על פי שאינו הגון  -השפעה ללא הגבלות -
ובין גבורות ,לדון אם הוא הגון  -להשפיע רק אם
המקבל ראוי להשפעה זו.
ורחמנות הוא ממוצע  -דרגה ממוצעת בין חסד וגבורה,
שמצד עצמו אינו ראוי ,מכל מקום ,צריך לרחם
כו'.
 כלומר ,הרחמנות היא שילוב בין חסד וגבורה ומצדהרח מנות  ,אף על פי שהמקבל אינו ראוי להשפעה ) ענין
הגבורה (  ,מכל מקום משפיעים לו מצד הרחמנות שעליו ) ענין
החסד ( .
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~ המאמר בלשונו כפי שמופיע בתורה אור ~
עם הוספת קצת סימני פיסוק  ,ופיתוח ראשי -תיבות  ,וחילוק לקטעים

פתח אליהו אנת הוא חד ולא בחושבן אנת
הוא דאפיקת עשר תיקונין כו' .להבין ענין זה למה
נק' י"ס בשם תקונין .צריך להקדים ביאור ענין מהות
הנפש .כי הנה הנפש מצד עצמה היא אור פשוט בלי
התחלקות שכל ומדות והשכל והמדות שלה הן בחי'
לבושין לנפש שהנפש יש לה שכל ומדות אבל אינן
מהות ועצמיות הנפש )ומ"ש בתניא שהנפש עצמה
מתחלקת לשכל ומדות שהם נקראים עצמיות הנפש אין
זה אלא לגבי מחדו"מ שהן לבושין נפרדין ממש ממהות
הנפש שהן בחי' בי"ע שע"ז אמר לבושין תקינת לון כו'
דאינון בי"ע אבל השכל והמדות עם היות שהן בחי'
לבושין אינן לבושין נפרדין ממש אלא כמו בחי' כלים
דאצי' דאיהו וגרמוהי חד כו' ולכן נקראין בשם עצמיות
ולא עצמיות ממש( אלא שהן נקראין בשם תיקונין
שהנפש מתתקנת ומתלבשת בהן .וכמו שת"א ע"פ לא
ילבש גבר שמלת אשה לא יתקן גבר בתיקוני אתתא.
וענין תקון הוא מלשון תכשיט שמתקשט בו ומתפעל
ממנו והרי מתאחד עם תכשיט זה כאלו הוא מגופו
ממש .וכמו הנפש עם הגוף שעם היות שהגוף הוא לבוש
לנפש מ"מ הרי הנפש מתפעלת ממקרי הגוף שכשהגוף
נוקף אצבעו מרגשת הנפש וכן מה שעולה ברצון הנפש
לפעול איזה פעולה באברים האברים נשמעים לרצון זה
תיכף ומיד כשעולה ברצונו לעשות הפעולה .הרגל
להלוך בו כו' .בלי שום קדימת התפשטות והמשכת
המחשבה מהמוח ברגל שא"כ היה איזה שיהוי זמן מה
והרי אינו שוהה אפילו רגע אלא מיד שעולה ברצונו כו'.
אך אין זה אלא מפני שהגוף מתאחד עם הנפש והנפש
פועלת בו כרצונה כאילו היה עצמותה ומהותה ממש
ואף שהגוף הוא לבוש הנפש מ"מ הוא מתאחד עם
הנפש .וכמו"כ יובן עד"ז ענין השכל והמדות של הנפש
שהן ג"כ רק בחי' תקונין ולבושין שהנפש מתתקנת
ומתלבשת בהן והן כלי הנפש שבהן ועל ידן פועלת
הנפש כגרזן ביד החוצב בו .לאהוב במדת האהבה

ולהשכיל בחכמה כו' שכל זה וכיוצא בזה הוא רק
פעולת הנפש והתפשטותה שאינן אלא ממנה לזולתה
אבל הנפש מצד עצמה היא למע' מכל הבחי' הללו.
שהרי השכל והמדות הם מקבלים שינויים כי במדות יש
קטנות וגדלות שהקטן אוהב דברים קטנים כו' .והשכל
כל זמן שמזקינים כו' .ולא שייך כ"ז בעצמיות הנפש
ומהותה שהיא אינה בעלת שינויים כלל .ואינה מקבלת
שינויים ממקרי הגוף שאינה מתלבשת בעצמותה בגוף
אלא הארותיה וכחותיה שהן המתפשטות בגוף
ומתלבשות בו הן מקבלים שנויים מצד הגוף המקבל
בקטן כך ובזקן כך כו' .וגם השכל והמדות אינן רק
הארות הנפש וכחותיה המתפשטות בגוף ואינן עצמיות
הנפש ומהותה .אלא שהנפש פועלת ומתפשטת בכחות
והארות הללו ומ"מ אינן לבושין נפרדים ממש כמו
מחדו"מ שהן הארות וכחות המלבישים ממש את הנפש
)כמו לבוש המכסה כו'( אבל השכל והמדות הן הארות
מעצמיות הנפש ואינן לבושין ממש אלא תקונין
שעצמותה מתתקנת ומתנאה בהן כמו תקון התכשיט
שהוא המיפה את האדם שמתקשט בו ומתנאה:
ועד"ז יובן גם למעלה בי"ס שנק' תקונין )והיינו חכמה
ומדות דאצי' דאיהו וגרמוהי חד כו' .אבל בי"ע הן בחי'
לבושין ממש ועליהם אמר לבושין תקינת לון כו'( .כי
הנה אנת הוא חכים פי' אנת הוא היינו אא"ס חכים
שנמשך בבחי' חכמה ע"ד במקום שאתה מוצא גדולתו
כו' ועדיין אינו חכים בחכמה ידיעא אלא שנק' חכים לפי
שהוא מקור החכמה וממנו המשכת חכמה בבי"ע הגם
שאין ערוך חכמה דבריאה כו' וכ"ש דעשיי' כו' להיות
נק' בשם חכים ע"ש זה .הנה הענין יובן עד"מ ממה
שארז"ל אין לך כל עשב כו' וגבוה מעל גבוה כו' .והרי
התפוח הגשמי יש בו מתיקות וחיך אוכל יטעם האם
נאמר שיש בכח הצומח אשר בארץ טעם ומתיקות ג"כ
ופשיטא במזל שאינו מערך ומהות זה כלל .אלא הענין
הוא שהמתיקות נמשך מחסד ומרירו מגבורה והרי הם
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ענינים רוחניים רק שבהשתלשלות וסדר ירידת
המדרגות מדרגה אחר מדרגה נתגשמו עד שנמשך מבחי'
חסד מתיקות כו' .עם היות שאין ערוך אליו מ"מ הוא
ממזגו ותכונתו וכמו שרואין כמה מיני עריבות ומתיקות
ברוחניות כמו תענוג של דבר חכמה הוא ג"כ מתיקות
וכן תענוג של ניגון שהוא מן הקול היוצא מן הלב בחי'
המדות .ולכן בכמה ירידות והשתלשלות נעשה מתיקות
גשמי ממש הגם שההפרש וההבדל רב ביניהם .וכך הוא
הענין בבחי' חכמה שיש בה ג"כ גבוה מעל גבוה .והגם
שחכמה דבריאה אינה מערך ולא מהות חכמה הנראית
ונגלית בעשייה מ"מ הוא מקור ושרש להיות ממנה
התהוות בחי' חכמה דעשי' הנגלית כו' .וכך היא חכמה
דאצי' עם היות שהוא בחי' חכים ולא בחכמה ידיעא.
מ"מ היא בחי' מקור דמקור כו' .אבל להיות אנת הוא
חכים דהיינו המשכת אור א"ס בחכמה הנה החכמה
ממש מאין תמצא ולכן היא בחי' ענוותנותו ית' שהוא
ירידה גדולה לפניו ית' וזהו לשון אצי' בלה"ק שהוא ל'
ירידה והשפלה ממדרגתו העליונה להשפיל א"ע כאלו
הוא במדרגה פחותה וכמו ואצלתי מן הרוח דגבי משה
דלפי שאמר מאין לי בשר שהיתה מדרגתו במעלה
העליונה ולא הי' יכול להשפיל א"ע בהמשכת בשר
גשמי לכך אמר לו הקדוש ב"ה אספה לי שבעים איש
שהם במדרגה הפחותה היינו שלא יהיו מתגשמי' ממש
אלא ואצלתי מן הרוח אשר עליך ושמתי עליהם פי'
שאוריד ואמשיך בחי' שלך שיהי' למטה ממדרגתך.
ושמתי עליהם שיהי' יניקה גם להם ממדרגה זו אבל לא
שיהיו עולים במעלת ומדרגת משה עצמו כו' .וכמו"כ
למעלה ענין אצי' הוא בחי' ירידה להיות התלבשות אור
א"ס בחכמה כו' ולכן נק' ע"ס דאצי' עשר תקונין שהן
בחי' לבושין לאור א"ס ולא עצמיות כו' ומכל מקום אינן
לבושין ממש אלא תקונין משום דאיהו וגרמוהי חד כו'.
משא"כ בי"ע כנ"ל:
וזהו אנת הוא חד ולא בחושבן שאינו נמנה בכלל הי"ס
)וקאי על כ"ע הממוצע בין המאציל לנאצלים( שאין
ערוך אליו כלל כי התהוות חכמה מהכתר היא מאין
ממש ולא כסדר השתלשלות שהן בחי' התהוות יש מיש
כו' .והנה בכל העולמות אבי"ע יש בחי' כתר הממוצע.
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כי מלכות דאצילות נעשה כתר לבריאה .ומלכות
דבריאה כתר ליצירה .אך ההפרש בין כתר דאצילות
לכתר שבכל העולמות כי התהוות אצילות הוא ע"י
צמצום אור א"ס להיות מקום פנוי וחלל ממש כו'
והתהוות בי"ע היינו ע"י פרסא המפסיק בין אצי'
לבריאה ובין בריאה ליצירה כו' ולא מקום פנוי.
וההפרש שבין פרסא למקום פנוי יובן בהקדם ענין
הצמצום באור א"ס .כי הנה אור א"ס היינו אור וגילוי
להיות איזה התפשטות והתהוות מקור וחיות ואור א"ס
שבעצמותו היינו בחי' זו שיש בו אור להיות מאיר
ומתפשט להוות ולהחיות .וזהו קודם שנברא העולם היה
הוא ושמו בלבד דהיינו הוא א"ס בעצמו .ושמו הוא אור
א"ס שבעצמותו שהוא רק בחי' שמו שהוא בחי' הגילוי
דהיינו מה שיכול להיות מתגלה ומתפשט כמו זיו
השמש מהשמש שהזיו הוא האור שיש בשמש להאיר על
הארץ והשמש עצמו היינו גוף השמש עצמו והנה האור
היוצא מהשמש נק' בשם אור כמו שכתוב ויקרא אלקים
לאור יום שהיום נק' אור ע"ש התפשטות האור והזיו מה
שמאיר ביום משא"כ עצמיות השמש נקרא מאור.
וכמ"ש את שני המארת הגדלים כו' .וכך הוא באור א"ס
שהאור נקרא הגילוי שמתפשט ממנו התהוות האור
וחיות כו' וא"ס בעצמו הוא בחי' המאור שהוא מקור
האור וממנו נמשך האור:
והנה הצמצום היה באור א"ס דהיינו שהאור נכלל
במאור כי לפי שאין העולמות יכולים לקבל גילוי אוא"ס
כמו שהוא בעצמותו .והיו בטלים במציאות ממש כו'
לכך צמצם האור שיוכלל במאור )להיות רק בכח ולא
בפועל( ויתעלם בו שלא יהיה גילוי האור רק המאור
)אבל במאור שהוא א"ס עצמו לא שייך צמצום ח"ו ולא
העלם ואדרבה המאור הוא בהתגלות ולכן אפילו
תנוקות יודעים שיש שם אלוה מצוי כו' אף שאין בהם
השגה ותפיסה איך ומה לפי שאין בהם גילוי האור
שמ"מ המאור עצמו הוא נמצא למטה כמו למעלה( ולכן
נק' צמצום זה מקום פנוי וחלל כו' פי' שהוא חלל וריק
מן האור שאין בו אור והתגלות כלל אלא נשאר בכח
במאור וכמשל הנפש שבבואה לגוף נראה גילוי החיות
שבה שמחיה את הגוף אבל קודם בואה לגוף אע"פ שיש
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בה כח החיות להחיות את הגוף בהתלבשותה בו מ"מ
הרי החיות ההוא בכח ולא בפועל כ"ז שלא נתלבשה
עדיין בגוף להחיותו ולהוציא גילוי החיות מכח אל
הפועל ומההעלם אל הגילוי .וכן איש חכם שכשהחכמה
שלו היא בבחי' התפשטות לזולתו או אפילו לעצמו
דהיינו בשעה שעוסק בה אזי היא בבחי' גילוי שנראית
ונגלית חכמתו לזולתו או לעצמו אבל בעידנא דלא
עסיק הרי חכמתו רק בכח הנפש דהיינו שיש בכחו
להשכיל אם יעסוק בהשכלה אבל לא באה לידי גילוי
מכח אל הפועל וכן כח הראי' שבעין שאף שאם יסתום
העין יש לו כח הראי' בשלימות מ"מ לא בא לידי גילוי
להיות העין רואה ממש עד שיפקח עיניו וכן כח ההילוך
שברגל וכיוצא בזה בשאר החושים שבכל האברים כו'.
ועד"ז יובן למעלה בבחי' הצמצום באוא"ס שהאור
והגילוי נתצמצם ונתעלם להיות רק בכח המאור ולא
בפועל .וה"ז נק' מקום פנוי וחלל לגבי האור שלא נשאר
אור וגילוי .ואף שבאמת אינו מקום פנוי לגמרי ח"ו
שהרי המאור ממלא את כל החלל .שבמאור עצמו לא
שייך צמצום והעלם ח"ו והאור הוא בכח כו' .אעפ"כ
לפי שהמשיל האריז"ל את הגילוי וחיות הנמשך מא"ס
והתהוות ע"ס חכמה בינה כו' בשם אורות שהם כמו
אור וזיו היוצא משמש ומאיר כו' .לכך קרא להצמצום
מה שנכלל האור במאור בשם מקום פנוי שהוא
התעלמות האור והתעלמות זו היא העדר האור עד
שאינו עולה בשם כלל להיות נק' בשם חכמה ואפי'
חכים ולא בחכמה ידיעא כו' )שאינו ניכר מורגש אפי'
בכח( עד אחר כמה ירידות והשתלשלות המדרגות
עקודים נקודים כו' שבחי' עינים היא מקור בחי' כלים
להיות עולה בשם התהוות בחי' חכים ולא בחכמה
ידיעא כו' דהיינו שאז נעשה בחי' כח התהוות איזו בחי'
להיות מקור דמקור לבחי' חכמה כו' )וכל ענין צמצום
זה להיות ירידת והשתלשלות עיגולים ויושר ופרסא
דא"ק להיות עקודים נקודים כו' הכל בכלל כתר דאצי'
שהוא הממוצע להיות התהוות בחי' אצי' ע"ס חכמה
כו'(:
אך ענין הפרסא שבין אצי' לבריאה ובין בריאה כו' הוא
עד"מ כמו הרב שרוצה להסביר שכל גדול לתלמידו
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שאין התלמיד יכול לקבלו וצריך להמשילו בדרך משל
וחידה וכמו משלי שלמה לשמרך מאשה זרה שהיא משל
להנמשל שמדבר בע"ז שהיא זרה מדברי תורה כו' וכן
כיוצא בזה שאר ענינים כמו מה שמביאין משל מדברים
פשוטים גשמיים לדברים העומדים ברומו של עולם כו'.
והנה המשל הזה הוא מענינים אחרים שלא מענין השכל
שרוצה ללמד עליו רק לפי שבו ועל ידו יובן השכל לכן
הוא מפסיקו בדברים אחרים .וזהו ענין פרסא המפסיק
בין אצי' לבריאה שהוא בחי' מסך מבדיל לדבר מענינים
אחרים שלא מענין אצי' ששם החכמה היא באופן אחר
ומהות אחר שאינה מערך אופן ומהות חכמה שבעולם
הבריאה ואין בבריאה יכולת לקבל הארת חכמה כמו
שהיא באצי' רק שע"י הפרסא המפסקת יהיה הארת
בחי' חכמה בבריאה ג"כ לפי מזגה ותכונתה כדי שיובן
השכל להתלמיד מן המשל ומתחדש שם בחי' חכ' ג"כ.
ולכן נק' בריאה ג"כ יש מאין לפי שהיא מבחי' פרסא
שהי' אור של תולדה דהיינו שנולד ונתחדש אור חכמה
בבריאה כמו עד"מ השכל שמתחדש אצל התלמיד מן
המשל שאמר לו שהמשל הוא בענין אחר והוא מבין מזה
דעת רבו והרי שכל זה הוא חדש אצלו שמתחדש ע"י
המשל .וכך אור זה דבריאה הוא אור חדש שמתחדש ע"י
הפרסא .והנה המשכיל יבין שהתעלמות השכל של הרב
בדרך המשל שאומר להתלמיד הוא שכל חכמתו
בעצמות' הוא מלובש במשל זה ולא בכח לבד אלא
בפו"מ .רק לפי שהענין שהחכמה מלובשת בו הוא שלא
מענין השכלת חכמתו בעצמו אלא יצא ללמד שלא
כענינו לכך השכלת הרב בענין שמרמז בו אין ההשכלה
ההיא נראית ונגלית להתלמיד אלא עפ"י המשל שהוא
ענין אחר וממנו מתחדש לו השכל עד שנק' אצלו שכל
חדש אבל מ"מ השכל החדש הזה במהותו ועצמותו כבר
היה לעולמים ומרומז הכל במשל .וכך הוא ענין
התעלמות והתלבשות חכמה כו' דאצי' בבחי' פרסא
להיות התהוות בחי' חכ' כו' דבריאה .שחכ' דאצי' היא
במהותה ועצמותה בפו"מ המתלבשת בבחי' הפרסא
וגורמת התהוות חכמה דבריאה כו' הרי חכמה דבריאה
אע"פ שהיא אור חדש מ"מ כבר יש לה איזה ערך ויחוס
עם חכמה דאצי' .משא"כ בחי' צמצום אוא"ס להיות

חסידישע

~ פתח אליהו ~

אצי' היינו התעלמות האור והעדרו עד שאינו עולה בשם
כלל כנ"ל ולכן נק' חד ולא בחושבן:
אך אנת הוא דאפיקת עשר תקונין כו' שמ"מ אינן בחי'
נפרד לגמרי אף שאין להם ערך ויחס אליו כו' מ"מ
מאחר שהאור נכלל במאור כו' .וגם אח"כ המשכת
קו"ח כו' הרי הכל מתאחדים עמו .ואפי' לאנהגא בהון
עלמין .עלמין הם בחי' כלים .ת' אלף עלמין דכסופין כו'
דבאצי' איהו וחיוהי חד אפי' בבחי' כלים .וכמשל דבר
גשמי הנתפס במחשבה שמחשבתו מקפת אפי' גשמי
כאבן דומם הגם שאין המשל דומה לנמשל לא מני' כו'.
מ"מ קצת מן הקצת יכול המשכיל להתבונן ולהשכיל
ע"ד הנמשל מן המשל הזה כי כשם שיש כח ויכולת
במחשבה להקיף את הדבר הגשמי בתוכו עם היותו דבר
נפרד ממנו ממש ואין ערוך אליו מ"מ יש כח המחבר
להיות דבר הגשמי מוקף במחשבה שבמוח .כך למעלה
יש כח ויכולת לחבר את האורות וכלים ושם למעלה הם
מחוברים להיות הכל אחדות א' ולא יפרדו .מה שא"א
לצייר זה במוח שכלנו בעולם הנפרד ובחי' כלים דאצי'

פרשה
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הם ת' אלף עלמין דכסופין כו' תליסר אלף עלמין כו'
שהן מבחי' נימין ושערות כו' ועד"ז התחלקות המחשבה
לכמה מיני מחשבות עד אין מספר כו':
חד אריך וחד קציר וחד בינוני הנה חסד נק' אריך לפי
שהוא מתפשט מלמעלה מעלה למטה מטה כמו מים
היורדים ממקום גבוה למקום נמוך .וגבורות שהן ממטה
למעלה נק' קציר שהוא מקצר ומגביל השפעת החסד
שיהי' לפי ההעלאה שממטה למעלה :וזהו ארדה נא
ואראה הכצעקתה כו' .ר"ל אראה אם הכצעקתה הבאה
אלי ממטה למעלה ארדה נא מלמעלה למטה שיהיו שוין
ההעלאה וההמשכה אך לפי שההמשכה מלמעלה למטה
היא בחי' או"י ובחי' חסדים לכך נאמר ארדה נא תחלה
ואח"כ אראה כו' .ובינוני הוא רחמנות בחי' ממוצע בין
החסד שהוא שלא להבחין כלל אע"פ שאינו הגון ובין
גבורות לדון אם הוא הגון ורחמנות הוא ממוצע שמצד
עצמו אינו ראוי מ"מ צריך לרחם כו':

מנדבים חודשיים – 25
לזכות
כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו
ולזכות
הרבנית הצדקנית,
הרבנית חי' מושקא
***
לזכות
הרה"ת ר' אברהם דוד
ומרת רחל לאה
טיברג
***
לזכות
לוי וזוגתו מרת רבקה
לאה
ובניהם חי' מושקא,
מנחם מענדל ,ובתיה
מינא
געלב
***
לזכות
הרה"ת ר' שרגא פייועל
בראוד
***
לזכות
הרה"ת ר' יוסף
רסקין וכל משפחתו
שיתברכו בכל טוב סלה
***

לזכות
הבחור התמים אליה
סילפין
שיתברך בכל טוב סלה
***
לזכות
הרה"ת ר' נפתלי
מיכאלאווסקי וכל
משפחתו
שיתברכו בכל טוב סלה
***
לזכות
הרה"ת ר' אברהם
אברמסון וכל משפחתו
שיתברכו בכל טוב סלה
***
לזכות
הבחור התמים מיכאל
זהבי
שיתברך בכל טוב סלה
***
לזכות
הרה"ת ר' ישראל מאיר
אברמסון וכל משפחתו
שיתברכו בכל טוב סלה
***

לעילוי נשמת
הרה"ת אברהם ישעי'
בהרה"ת
עובדי' ע"ה
שטראקס
***
לזכות
בת שבע שתחי' בת
הרה"ת יוחנן מרזוב
וכל משפחתו
***
לזכות
דינה בת שבע בת
מאירה אסתר
שתתברך בכל טוב סלה
***
לזכות
פערל רייזל בת
אהובה ברכה
שתתברך בכל טוב סלה
***
לזכות
הרה"ת ר' יהושע
בירקאוויץ
וכל משפחתו שיתברכו
בכל טוב סלה
***

לעילוי נשמת
רבקה אלטא בת
חנה לאה
עליה השלום
***
לעילוי נשמת
הילדה היקרה עדאל
שיינא ע"ה בת הרה"ת
מרדכי אליה יבדל לחיים
טובים וארוכים
האנאווער
***
לזכות
הרה"ת ר' אביגדור
סימאנדס וכל משפחתו
שיתברכו בכל טוב סלה
***
לזכות
הרה"ת ר' חיים משה
וזוגתו מנוחה רחל ובניהם
מנחם מענדל ופעסיא
שיתברכו בכל טוב סלה
***
לעילוי נשמת
ראובן אברהם בן אלתר
שלמה זלמן
תנצב"ה
***

לעילוי נשמת
הרה"ח הרה"ת ר'
שמואל אייזיק הלוי ע"ה
פאפאק
נפטר ליל ש"ק פ'
במדבר ,ה' סיון ערב חג
השבועות ,התשע"ב
ת.נ.צ.ב.ה.
נדפס על ידי ולזכות
משפחתו שיחיו לאורך
ימים ושנים טובות
***
לעילוי נשמת
בתיה בת שלמה הלוי
ע"ה
ת.נ.צ.ב.ה.
***
לזכות
ולרפואה שלימה וקרובה
עבור
חי' אלה שתחי' בת ריסא
ולזכות
עמנואל בן חי' סאשה
***
לזכות
רפו"ש ליוסף יצחק בן
איריס
ודורי בן אורה
לזכות אשר בן רינה
לזיווג משורש נשמתו
ולגאולה שלימה של עם
ישראל בקרוב ממש
***

לזכות
לרפו"ש לשאול אליהו
שיחי' בן חנה רבקה
שתחי'
***
לזכות
מרת חנה מינא בת
שושנה אביבה
שתתברך בכל טוב סלה
***
לעילוי נשמת
הרחמים רבים כתריאל
שלום בן
הרחמים רבים חיים
יצחק ע"ה
נלב"ע ביום הש"ק ח'
תשרי תשס"ז
תנצב"ה
***
לזכות
הרה"ת ר' יונתן מיכאל
הכהן
בן ריסא ,וכל משפחתו
שיתברכו בכל טוב סלה
***
לזכות
הרה"ת ר' נחמן דוב
שיחי'
בן מאלע ,וכל משפחתו
שיתברכו בכל טוב סלה
***

לעילוי נשמת
יחזקאל בן יוסף חיים
ולעילוי נשמת
רבקה בת יחזקאל
***
לעילוי נשמת
ר' ראובן בן ר' יוסף
רובינשטיין ע"ה נדבת
חתנו ר' מיכל קארצאג
***
לזכות
בת מצוה
יהודית
כ"ח תמוז תשע"ג
ולזכות אחיותיה חי'
מושקא ,זעלדא ,ואחיה
שרגא פייוויש ,מנחם
מענדל
נדבת הוריו
מרדכי אברהם ישעיהו
וזוגתו מרת אסתר שפרה
טלזנר
***
לזכות הרב ומשפיע
שמואל לו ,שימשיך
בעבודתו הקודש
מאת תלמידו
שאול גנוגלי
***
לזכות
World Trade
Copiers
ואברהם הולצברג

שיתברכו בכל טוב סלה
***
לזכות
הת' מנחם מענדל בן
שיינא באשא
ליום הולדתו כ"ט תמוז
לברכה והצלחה בכל
המצטרך לו
לאריכות ימים ושנים
טובות
***
לזכות
אסתר בת
רחל
שתתברך בכל טוב סלה
***
לזכות
הילד חייל בצבאות ה'
אברהם זאב בן שיינא
באשא
ליום הולדתו כ"ב אלול
לשנת הצלחה רבה
ומופלגה בגו"ר
***
לזכות
ר' לוי יצחק הלוי
וזוגתו מרת חנה
קורינסקי
וכל יוצאי חלציהם
ולזכות
'חדר מנחם' מלבורן
אוסטרליה

מנדבים חודשיים 50 -
לזכות
הרה"ת ר' לוי הלוי בן שרה
וזוגתו מרת שיינא מלכה בת רחל
ובניהם יהודית ,צבי הירש הלוי ,חי' מושקא

שיתברכו בכל טוב סלה בבני חיי מזוני ובכולם
רווחי

***
לזכות
משפחת באבי'ג

בת שיינא מלכה
שיתברכו בכל טוב סלה בבני חיי מזוני ובכולם
רווחי

שיתברכו בכל טוב סלה בבני חיי מזוני ובכולם
רווחי

***

***

Refuah Sheleima for

לזכות
הרה"ת ר' שלום דובער
וזוגתו מרת חי' מושקא
גורביץ

Daniel Reuvein ben Dina
Donated
Anonymously

וכל משפחתם
שיתברכו בכל טוב סלה בבני חיי מזוני ובכולם
רווחי

***
לזכות
משפחת אהרן

מנדבים חודשיים 150 -
לזכות
הרה"ת ר' שמואל דוד וזוגתו
שיחיו
ניומאן
וכל משפחתם
שיתברכו בכל טוב סלה בבני חיי
מזוני ובכולם רווחי

לזכות
ר' יעקב בן חנה שי'
גרסון
וכל משפחתו
שיתברכו בכל טוב סלה

לעילוי נשמת
הרה"ת הר' אליהו ציון בן הרה"ת ר' חנניה ומרת ברוכה
ולזכות
מרת סופי' בת גרז שתבדל לחיים טובים וארוכים
ולזכות
ר' חיים שמעון בן רחל ,ומרת חי' לאה בת ראשקא שיחיו
נדבת
אוריאל בן סופי'
וזוגתו מרת חנה טויבע בת חי' לאה
ומשפחתם שיחיו
להצלחה רבה בגו"ר

השליח הרה"ת ר' יוסף יצחק וזוגתו מרת שטערנא שרה שיחיו

מינץ
לזכות
הילדים מנחם מענדל ,אייזיק גרשון ,צמח ,משה ,וחי' מושקא שיחיו
מינץ
שיהיו להם ברכות בכל מכל כל בטוב הנראה והנגלה ,ושירוו מהם
הוריהם אידישע חסידישע נחת

נדבת
ר' יוסף הלוי וזוגתו מרת חנה מלכה שיחיו

גורביץ
לזכות
כל משפחתו
שיהיו להם ברכות בטוב הנראה והנגלה בכל מכל כל ,ושירוו מהם
הוריהם אידישע חסידישע נחת
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