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עיקר עשיית 'דירה בתחתונים' ע"י עבודת האתכפיא
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שנה ו  /גליון רכח
שנת חמשת אלפים שבע מאות שבעים ושבעה לבריאה

ב"ה.

לקראת שבת פ' ויקהל-פקודי ,הננו מתכבדים להגיש לקהל שוחרי התורה ולומדי' ,את
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אלה פקודי המשכן

לקוטי תורה פ' פקודי דף ג

תוכן המאמר
אלה פקודי המשכן 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
פרק א )  :( 5קושיות ודיוקים בכתוב 'אלה פקודי המשכן' וכו'
פרק ב )  :( 6עניין 'דירה בתחתונים' ,ופירוש 'מעלה' ו'מטה' באלקות
פרק ג )  :( 8עשיית הדירה לה' ע"י עבודת האתכפיא
פרק ד )  :( 12שורש מצוות לא-תעשה גבוה משורש מצוות-עשה
פרק ה )  :( 15הדמיון של רמ"ח מצוות-עשה ל'אברים' ,ומעלת עסק התורה על שאר המצוות
פרק ו )  :( 22מעלת ההמשכה שע"י מצוות לא-תעשה – אור עליון המושג רק ע"י השלילה
פרק ז )  :( 29ביאור הכתוב 'ששם עלו שבטים שבטי י"ה עדות לישראל' ,עניין עדות הוא על דבר הנעלם
פרק ח )  :( 38ביאור הכתוב 'אלה פקודי המשכן ,משכן העדות' – משכן סתם ,ומשכן העדות
פרק ט )  :( 43ביאור פנימי בכתוב 'רבבה כצמח השדה' וגו'; ג' פירושים ב'עדות' – עדי וקישוט ,נצחיות ,וגבול
פרק י )  :( 48ביאור עניין 'אשר פוקד ע"פ משה' – המשכת משכן העדות ע"י בחינת משה
פרק יא )  :( 49אכילת מצה היא בתור הכנה לגילוי האלוקי בחג השבועות
פרק יב )  :( 52ביאור עניין 'אלה פקודי המשכן' בעבודת התפילה; עבודת הלויים ב'רצוא ושוב' גם כן ע"פ בחינת משה
פרק יג )  :( 60הביאור ב'ביד איתמר' ,עשיית כלים לביטול ד'רצוא ושוב' ע"י עסק התורה מתוך ביטול,
וקיום המצוות מתוך שמחה
פרק יד )  :( 65ביאור עניין 'בן אהרן הכהן' – שבחי' אהרן ממשיכה את הכח לכל העבודה ד'אלה פקודי המשכן' וגו'

ב"ה .לקו"ת פ' פקודי ,ד"ה אלה פקודי המשכן וגו' ]ג ,א – ו ,א[
פרק א
קושיות ודיוקים בכתוב 'אלה פקודי המשכן' וכו'

" ֵא ֶלה ְפקוּ ֵדי ַה ִמ ְשׁ ָכּן ִמ ְשׁ ַכּן ָה ֵעדוּת ְוגוֹ'" .
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]נאמר בתחילת פרשת פקודי " :אלה פקודי
המשכן ,משכן העדות אשר פוקד על פי משה ,עבודת
הלויים ביד איתמר בן אהרן הכהן".
לפי פשוטו ,הכתוב אומר' :אלה פקודי המשכן' –
אלו המנינים של חלקי המשכן ,ובפרשה זו נמנו
משקלי נדבות המשכן בזהב וכסף ונחושת ,וכן נמנו
כל כליו לכל עבודתו.
והולך ומבאר פסוק זה ע"פ פנימיות העניינים,
ואיך הוא שייך לעבודת ה' של כל אחד מישראל.

וגם מה שאמר במשכן הראשון ' משכן ' סתם  ,ובמשכן
השני אמר ' משכן העדות ' " ) תו " ח ע' תמב ,ג (  .ולהלן יבאר
שכפל הלשון בא להורות על שתי מדריגות באלוקות .

וגם :מה שכתוב "אשר ֻפּ ַקד על פי משה" ,והוה-
ליה-למימר" :אשר ָפּ ַקד משה".
3

גם צריך להבין מה שכתוב ' אלה פקודי המשכן  ..אשר
פוקד על פי משה ' ,והרי הפסוק היה יכול לומר באופן פשוט
וקצר יותר – ' אלה פקודי המשכן  ..אשר פקד משה ' .

וגם :אומרו "עבודת הלוים" ,מה ענין עבודת
הלוים – שהיתה במסעות ,לישא את המשכן –
מה שייך זה אצל 'פקודי המשכן'?

ולשם כך יקדים כמה שאלות ודיוקים בכתוב[:

 הכתוב כאן מדובר בעניין ' פקודי המשכן ' – המנייניםשל חלקי המשכן – ומה ענין עבודת הלוים במשכן  ,לשאת
אותו במסעות  ,לעניין זה?

]הולך ומפרט אותן[:

אומרו 'משכן' 'משכן' שני פעמים.

וגם :מה שכתוב "עבודת הלוים ביד איתמר",
4
ולמה לא נזכר גם כן מה שהיה ביד אלעזר?

" ל הבין ענין הכפל ,שכפל שתי פעמים ' משכן' –
' פקודי המשכן ' ' ,משכן העדות ' .

 והרי גם לאלעזר היה תפקיד בעבודת הלוים במשכן ,ומדוע לא הזכיר הכתוב גם אותו ?

הנה ,ידוע הקושיא במקראות אלו:

:ÂÏ‡ ÌÈ¯Ó‡Ó ÏÚ „ÒÂÈÓ ‰Ê ˘Â¯„ Ï˘ ¯Â‡È·‰ (1
Ì˘ ‰ÎÂ¯‡·Â .‚ ,·Ó˙ ·"Á ˙ÂÓ˘ Á"Â˙ .‡ ,Â ˙"Â˜Ï· ¯Â‡È·‰
˙·.‡ ,
Ï"˘˙ ÔÎ˘Ó‰ È„Â˜Ù ‰Ï‡ ‰"„· Â¯‡·˙ ¯Ó‡Ó‰Ó ÌÈÈÈÚ ‰ÓÎ
).(Ëˆ˜ 'Ú ‰"Á Ë˜ÂÏÓ Ó"‰Ò

 (2שמות לח ,כא.

 (3שם.
) (4וכמבואר קושיות אלו באלשיך ]ועיין בספר אוה"ח שנדחק בזה,
ועיין ברמב"ן מזה )ע"פ כמה כתבי-יד דמאמר זה([(.

חסידישע
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פרשה

~ פקודי ~

פרק ב
עניין 'דירה בתחתונים' ,ופירוש 'מעלה' ו'מטה' באלקות

והענין הוא:
 לבאר וליישב את הקושיות הללו .]ויובן בהקדם[:

כי הנה ,ענין המשכן הוא השראת השכינה
בישראל ,וכמו שכתוב "ושכנתי בתוכם" ,וכתיב
"היכל ה' המה".6
5

עניינו של המשכן הוא כמשמעות שמו – ' משכן ',
מלשון הכתוב ' ושכנתי בתוכם ' ,היינו מקום שבו השכינה
שוכנת ושורה  ,ועל ידי השראת השכינה במשכן  ,הרי היא
שורה גם בכל ישראל .
וזהו ' ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם '  .לפי פשוטו תמוה ,
דהוה -ליה -למימר ' ועשו לי מקדש ושכנתי בתו כו ' ,בתוך
המקדש  ,ומדוע נקט הכתוב לשון רבים  .ועל יסוד דיוק זה הוא
דרשת רז " ל " – 7ושכנתי בתוכם  ,בתוך כל אחד ואחד
מישראל "  .כלומר  ' ,משכן ' הוא מלשון לשכון ולדור  ,ותכלית
המשכן היא שבו תשכון ותשרה אלוקות בגלוי  ,היינו להיות
משכן ו ' דירה ' של הקדוש ברוך הוא בעולם הזה  .ועל ידי
שבני ישראל יבנו את המשכן  ,הקדוש ברוך הוא ישכון וישרה
בתוכם .
וזוהי גם המשמעות הפנימית של הכתוב ' היכל ה '
המה ' ,שבני ישראל הם ה ' היכל ' והמקום שבו שורה שכינתו
ית ' ) ע " י המשכן (.

 (5שמות כה ,ח.

) (6בירמיה סימן ז ,ד(.
 (7כן הוא בכמה מקומות בחסידות .ולעת-עתה לא מצאתיו אלא ב'ראשית
חכמה' )שער האהבה פרק ו' קרוב לתחילתו( .ובשל"ה )שער האותיות אות
ל' .מסכת תענית רד"ה מענין העבודה .פ' תרומה חלק תו"א – שכה ,ב.
שכו ,ב – .ועוד() .הערת הרבי בסה"מ ה'תש"ח ע'  .(132וראה לקו"ש חכ"ו
ע'  83הערה  .49שם ע'  173הערה  .45לקו"ש חל"א ע'  237בהערות.
ראה לקו"ש חכ"ו ע'  170הערה  .31נתבאר בד"ה אלה פקודי המשכן
תש"ל )סה"מ מלוקט ח"ה ע' קצט(.

והוא כמאמר רז"ל ' :נתאוה הקדוש ברוך הוא
להיות לו דירה בתחתונים'.
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וזהו שאמרו רז " ל על הכתוב ' ושכנתי בתוכם ' ' ,נתאווה
הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים ' כמו שהוא דר
בעליונים  .היינו  ,שעיקר כוונתו ו רצונו ית ' בבריאת כל
העולמות הוא שיהיה גילוי אל ו קותו ית ' למטה כמו שהוא
9
בגילוי למעלה בעולמות העליונים .

וצריך להבין :והלא גם בלאו-הכי כתיב "את
השמים ואת הארץ אני מלא"!?
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וצריך להבין מהו ענין המשכן בתור דירה לקב " ה ומקום
להשראת השכינה בעולם הזה  ,והרי אפי ' ללא המשכן כבר
ישנה השראת השכינה למטה  ,כמפורש בכתוב " את השמים
ואת הארץ אני מלא "  ,היינו שגם בארץ הלזו התחתונה ' מלא
כל הארץ כבודו ' ,וכן איתא בזהר ' לית אתר פנוי מיניה ',
שאין מקום פנוי ממציאותו של הקדוש ברוך הוא!

אך הענין :
כי 'דירה' זו  -שהקב "ה רוצה להיות לו בתחתונים ,היינו
שיהיה בחינת גילוי אלקותו יתברך.
11

" ענין דירה בתחתונים  ,היינו שיהי ' לו ית ' דירה בבחי '
גילוי  ,וכמ " ש ) ישעי' מד ,יג ( ' כתפארת אד ם לשבת בית ',
שהאדם בבית מושבו הוא מתגלה בו  ,כן יהיה גילוי אלקותו
ית ' בתחתונים " ) סה " מ תרל " ה ח " ב ע' שסו ( .
 (8תנחומא נשא טז .בחקותי ג .בראשית רבה סוף פ"ג .במדבר רבה פי"ג,
ו .וראה תניא ריש פרק ל"ו )ובהנסמן בליקוט פירושים לשם( .ביאורי הזהר
תזריע עב ,ג .מאמרי אדה"א תקע"ז ,הנחות ע' שכט .שערי אורה צז ,ב.
סה"מ תרל"ד ע' רמו ואילך .תרל"ה ח"א ע' קעא .וש"נ .לקו"ש שמות כרך
ו' ,ע'  21ואילך .אג"ק אדמו"ר ח"ה ס"ע קצא ואילך .וראה גם לקו"ת פ'
תבוא ד"ה תחת אשר לא עבדת .לקו"ת בלק ע ,ג .המשך תרס"ו ע' ז ואילך.
" (9וזהו ענין דירה בתחתונים שארז"ל )תנחומא נשא( אשר 'נתאוה הקב"ה
להיות לו דירה בתחתונים' ,דאין הפי' שדירה זו הוא ע"י התלבשות ריבוי
הצמצומים והעלמות האור ,כדרך השתלשלות ,דמה חידוש יש בזה ,שהרי
כבר הוסד סדר ההשתלשלות באופן זה ,ולמה מתאוה לדבר שיש כבר
במציאות? אך הענין ,דדירה זו היא שיהי' גילוי אלהותו ית' למטה כמו שהוא
מתגלה למעלה ,בלתי העלם וצמצום ,שזהו נק' 'דירה' ,כאדם הדר בבית,
שגופו של אדם דר שם בלי העלם וצמצום ,ודירה זו היא ע"י המשכת אור
אין-סוף שממשיך האדם בבחינת 'שוב'" )דרך מצותיך ע' קא ,ב(.
 (10ירמי' כג ,כד.
 (11מכאן בסה"מ תרל"ה ח"א ע' פג .ובד"ה ויבא משה תרנ"ד ע' קמט
סעי' ב.

חסידישע

~ אלה פקודי המשכן ~

והגם שהקב " ה נמצא בכל מקום  ,הרי זה בהעלם  ,וכוונת
הקב " ה בבריאת העולם היא שתהיה ' דירה ' לו ית ' בתחתונים ,
ודיוק הלשון ' דירה ' ) במקום ' נתאווה הקב " ה להיות נמצא
בתחתונים ' וכיו " ב ( הוא  ,שרוצה להיות בעולם הזה כאופן
שאדם דר בביתו  ,שם הוא בגילוי .
]ומבאר מה שאמרו 'דירה בתחתונים' דווקא[:

והיינו' ,בתחתונים' דוקא.
דפירוש 'תחתונים'  ,אין רצונו-לומר במקום,
שהרי הוא יתברך אינו בגדר מקום ,וכמו שכתוב
"הנה מקום אתי".
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הקב " ה הו א בלי גבול ואין -סוף  ,ולמעלה מכל הגדרים
של מקום וזמן גשמיים  ,שהם בגבול ומידה  ,ולכן אי -אפשר
לומר ש ' דירה בתחתונים ' הוא במקום .
וזהו שאמרו רז " ל על הכתוב ' והנה מקום אתי ' – ' הוא
מקומו של עולם ואין העולם מקומו ' ,היינו שכל גדר המקום
אינו תופס מקום אצלו ית ' ,שהרי הו א ברא אותו ובמילא הוא
בטל בתכלית אליו  ,ולכן ' הוא מקומו של עולם ' ,כל גדרי
העולם נמצאו ממנו וכלולים ובטלים בו  ' ,ואין העולם מקומו '
– אין הוא נמצא בתוך גדרי העולם והמקום .

רק פירוש 'עליונים' ו'תחתונים' ,היינו במעלה
ומדרגה.
המשמעות של ' מעלה ' ו ' מטה ' ' ,עליונים ' ו 'תחתונים ',
במדריג ות רוחניות היא  ,ב יחס ל אופן גילוי ה אל ו קות ש בכל
מדריגה  -אם יש בה גילוי רב והקב " ה נרגש בה ביתר שאת ,
הרי זו מדריגה בעליונים  .ואילו מה שלמטה במדריגה  ,זהו
מפני שהאור שמתגלה שם הוא מצומצם יותר  ,והקב " ה אינו
ניכר ונרגש שם כמו במדריגות שלמעלה .
ובלש ון הרמב " ם " :זה שאמרנו ' למטה ממעלתו של
חברו ' – אינה מעלת מקום  ,כמו אדם שיושב למעלה מחברו ,
 (12ראה בכל זה תניא ריש פרק לו .מאמרי אדה"ז ענינים ע' לג וע' מ.
תקס"ז ע' צה ואילך .אמרי בינה שער הק"ש פרק לה )לט ,ב( .אוה"ת ענינים
ע' קעט ואילך .אוה"ת סידור ,סוף עמוד שנז ואילך .ספר החקירה להצ"צ
עד ,סע"ב ואילך .סה"מ תרכ"ז ע' שמח .תרכ"ט ע' שע .המשך וככה תרל"ז
פרק כט ואילך .סה"מ תר"ן ע' רפב ואילך .המשך תער"ב ח"א סוף עמוד
סב ואילך ,וע' עד .סה"מ עזר"ת ע' קפח ואילך .תשח"י ע'  452ואילך.
תש"ל ע'  25ואילך וע'  36ואילך.
 (13שמות לג ,כא.
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אלא כמו שאומרים בשני חכמים שאחד גדול מחברו בחכמה ,
שהוא למעלה ממעלתו של זה  ,וכמו שאומרים ב ' עילה ' שהיא
למעלה מן ה ' עלול ' " ) הל' יסודי התורה פ " ב ה " ו ( .

שעולם הזה השפל הוא היותר תחתון ושפל
במדרגה ,דהיינו שהוא סוף ותכלית כל המדרגות
]ב[השתלשלות העולמות ,שלכך השגת אלהות
הוא בו בהסתר וצמצום גדול" ,והחשך יכסה
ארץ" .
14

והדירה ' בתחתונים ' היינו בעולם הזה התחתון  " ,שאין
תחתון למטה ממנו בענין הסתר אורו ית ' ,וחושך כפול
ומכופל " ) תניא פרק לו (  .ובמדריגות רוחניות הוא המדריגה
התחתונה ביותר בסדר השתלשלות העולמות ) 15ה ' עלול '
האחרון אחרי ירידת אורו ית ' למטה דרך צמצומים רבים
והעלמות והסתרים (.

ונתאוה הקדוש-ברוך-הוא להיות בו דוקא בחינת
'דירה' וגילוי אלקותו יתברך ,להאיר את החשך
דוקא.
וכוונת הקב " ה היא שתהי ה לו דירה  ,מקום שבו יהיה
בהתגלות  ,בעולם הזה התחתון בעניין ההעלם על אלוקות .
היינו  ,הקב " ה רוצה שבני ישראל יאירו את החושך וההעלם
של העולם הזה .
]ומבאר כיצד פועלים את הדירה ,היינו גילוי
אלוקות ,בתחתונים[:

והיינו ,על ידי תורה ומצות.
וכוונה זו נשלמת על ידי תורה ומצ וות  ,שבהן ועל -ידן
נמש כת אל ו קותו ית ' למטה ממש  ,כפי שממשיך לבאר .

 (14ישעי' ס ,ב.
 (15כל העולמות ,עם כל פרטי המדריגות שבהם ,נקראים בשם 'סדר
השתלשלות' – כי הן קשורות זו בזו כשלשלת העשוי' מטבעות האחוזות
וקשורות זו בזו ,וכולן יחד מהוות שלשלת אחת ארוכה ,וכך הוא סדר
השתלשלות העולמות ,כי כל העולמות )וכל מדריגה ומדריגה שבכל עולם(,
יורדים ו'משתלשלים' בסדר מסודר מהעולם והמדריגה שקדמו להם.
כמו באדם שהדיבור 'משתלשל' ממחשבה ,כי תחילה האדם חושב בענין
מסויים ,ובמחשבתו האותיות הן רוחניות עדיין ,ומאותיות המחשבה
משתלשלות ויורדות אותיות הדיבור ,שהן דרגה יותר נמוכה מאותיות
המחשבה ,כי הדיבור הוא אותיות גשמיות המלובשות בקול גשמי.
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וכנודע ממאמר רז"ל ' :יפה שעה אחת בתשובה
ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא'.
16
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עניין זה – שעל -ידי קיום תורה ומצוות ממשיכים גילוי
אלוקות למטה  ,ועושים ' דירה לו ית ' בתחתונים ' – הוא
התוכן הפנימי של דברי רז " ל ' יפה שעה אחת בתשובה
ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא ' .
דלכאורה תמוה  :הרי כל תכלית התשובה וה ' מעשים
טובים ' בעולם הזה ה י א כדי לזכות לחיי העולם הבא  ,ואיך
יתכן שיהיו ' יפים ' ונעלים יותר " מכל חיי העולם הבא " שהם
מטרתם ותכליתם  ,והרי אינם אלא האמצעים כדי להגיע אל
התכלית?
אלא הביאור הוא :

לפי שעל-ידי-זה ממשיך גילוי אלקות יותר
מבחינת 'חיי העולם הבא' כו'.
למרות שבעולם הבא הנשמה נהנית מזיו השכינה ) ראה
ברכות יז ,א ( וישנו גילוי אל וקות ממש  ,מכל -מקום על ידי
ירידתה בעולם הזה  ,ש בו האדם מקיים מצ ו ות מ עשיות ,
'תשובה ומעשים טובים ' ,נמשך עליו מ מהותו ועצמותו ית '
ממש  ,ולא רק בחי ' 'זיו השכינה ' ,שהוא הארה ממנו ית '
בלבד .
וזוהי כוונת הקב " ה בבריאת כל העולמות  ,שאלקותו ית '
תומשך ותתגלה למטה על ידי קיום התורה והמצוות  ,וגילוי
זה הוא במדריגה עליונה יותר מהגילוי שבעולם הבא  ,ובכוח
גילוי זה מאירים את החושך וההעלם שבעולם הזה .

פרק ג
עשיית הדירה לה' ע"י עבודת האתכפיא
]מבאר אופן עשיית הדירה לו ית' בתחתונים
בפרטיות יותר[:

 (16תו"א פ' חיי שרה ד"ה ויצא יצחק לשוח בשדה ,ובביאורנו שם .חסידות
מבוארת  -מועדים ח"א ע' קפו ובביאורים שם .וראה תניא פרק ד .ותניא עם
פי' חסידות מבוארת ח"א ע' קצב ואילך ובביאורים שם.
 (17אבות ד ,יז.

והנה ,המשכת 'דירה' זו וגילוי זה הוא על ידי
ד'אתכפיא סטרא אחרא' דוקא – שהוא היצר
הרע .
18

" עיקר דירה זו הו א על ידי ד ' אתכפיא סטרא אחרא '
דווקא  ,משום ד ' כד אתכפיא סטרא אחרא – אז – אסתלק
יקרא דקוב " ה בכולהו עלמין ' " ) תו " ח ע' תמב ,ד ( .
כלומר :
אף -על -פי שעשיית דירה זו להקב " ה היא על ידי קיום
תורה ומצוות כנ " ל  ,בכל זאת  ,האופן העיקרי שעל -ידו עושים
דירה זו הוא על ידי עבודת ה ' אתכפיא ' ,כי על ידי עבודה זו
ממשיכים למטה מדריגה גבוהה יותר באלוקות  ,ופירוש עניין
ה ' דירה ' הוא שבה דר הקב " ה בכל עצמותו ) ולא רק הארה
והתפשטות ממנו (  ,והדרך שבה ממשיכים את הקב " ה בכבודו
ובעצמו היא דווקא על ידי עבודת ה ' אתכפיא ' ,כפי שיבאר
להלן .
וביאור עניין עבודת ה ' אתכפיא ' וה ' אתהפכא ' :
הקב " ה העלים וצמצם את אורו עד כדי כך שנתהוו
עולמות ונבראים נפרדים – שמרגישים את עצמם כמציאות
נפרדת מאל ו קות – כדי שיהי ' ' אתכפיא ' ו ' אתהפכא ' מחושך
לאור  .כלומר  ,מאחר ש ה אל ו קות הוא בהעלם כל כך באדם
ו ב כללות בעולם הזה  ,עבודת האדם היא להכניע את החושך
וההעלם על אל ו קות  ,ועד שיהפוך את ההעלם וההסתר עצמו
לאור גדול מאוד .
ו פירוש ' אתכפיא ' הוא כפי ' ,ו ' אתהפכא ' משמעו
הפיכה  ,והם שני שלבים ומדריגות בעבודת ה ' בביטול
ה ' קליפה ' והישות של האדם והעולם  :תחילה צריך להכניע
ולכוף את ה ' קליפה '  " ,לאכפייא סט רא אחרא בסור מרע
בתכלית  ,דהיינו בשמירת כל הל "ת בפרטן ודקדוקן מדברי
סופרים  ,שלא לעבור על אחת מהנה  ,ולכוף את היצר הרע
ונפשו הבהמית שלא תמשך אחרי טבעה ורצונה  . .על ידי
שיתחזק נגד כח המתאוה שלו "  ,וכן " לאכפייא סטרא אחרא
בשמירת מצו ות -עשה  ,דהיינו לכוף טבעו בלימוד התורה יותר
מהרגילות שלו  ,ובנתינת הצדקה יותר מטבעו  ,וכן בזריזות
קיום כל המצו ו ת  ,ולהסיר כל מונע מבית ומבחוץ " ) לקו " ת

 (18בסה"מ תרל"ה ח"ב מוסיף" :שהוא ענין כיבוש היצר למנוע תאוות
לבו ,שהיא עניין העמידה  . . .למנוע הילוך היצר הרע ולהיות 'משלחי רגל
השור והחמור' ,דהיינו ,להיות יצרם מסור בידם".

חסידישע
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שה " ש לב  ,א -ב (  .ו אולם  ,בשלב זה ה ' קליפה ' והישות נשאר ים
דבר המנגד לקדושה  ,רק שהאדם מתגבר עליה .
והמדריגה הנעלית יותר היא לבוא לבחי ' ' אתהפכא ',
היינו להפוך את ה ' קליפה ' עצמה מרע לטוב  ,על דרך מאמר
רז " ל ) ברכות רפ " ט ( " בכל לבבך " – בשני יצר י ך  ,כי תכלית
הכוונה היא להפוך את היצר הרע ונפשו הבהמית עצמם מרע
לטוב  .כלומר  ,שגם היצר הרע יתאווה לדברים טובים
וקדושים  .ו על זה נאמר בזהר ' ל א הפכא חשוכא לנהורא ' –
להפוך חושך לאור  ,שה ' קליפה ' עצמה תתהפך מ מציאות של
חושך והעלם על אורו ית ' למציאות של קדושה ואור .

– וכמו שכתוב בזהר' :19כד אתכפיא סטרא
אחרא ,אסתלק יקרא דקודשא בריך הוא לעילא
על כולא' כו'.20
ו עניין האתכפיא הוא כמו שכתוב בזהר ' כד אתפכיא
סטרא אחרא  ,אסתלק יקרא דקודשא -בריך -הוא בכולהו
עלמין ' ,דכאשר האדם בעבודתו את ה ' כופ ה ומכניע את
הסט רא אחרא  ,אזי ' אסתלק יקרא דקודשא -בריך -הוא בכולהו
עלמין ' " ,ואין זה ענין סילוק האור ממש ח " ו  ,דאם -כן מאי
מעליותא  ,אלא אדרבה  ,ודאי היא המשכת וגילוי אור אין-
סוף ב " ה  ,רק שהוא בחי ' גילוי אור הסובב כל עלמין ,שאי-
אפ שר שיהיה הגילוי בפנימיות בתוך הכלי  ,כי אם בבחינת
רוממות  ,ולכן נק ' ' אסתלק ' – כאילו האור מתגלה רק מעט ,
ומסתלק " ) תו " א פ' ויקהל פט ,ד ( .
נמצא  ,שדווקא על ידי עבודת האתכפיא ניתן להמשיך
מדריגה גבוהה ביותר באלוקות  ,אור אין -סוף ב " ה עצמו .
ולפי זה מובן מדוע עיקר עשיית הדירה הוא על ידי עבודה זו ,
כנ " ל שעשיית הדירה היא כאשר יש המשכה של מהותו
ועצמותו ית ' למטה ממש  ,וכדי להמשיך ממהותו ועצמותו
ית ' יש צורך בעבודת האתכפיא ) ו להלן יבאר מדוע בכוחה של עבודה
זו לעורר למעלה כל כך ( .

ומתחלה צריך להיות 'אתכפיא'  ,ואחר כך
בחינת 'אתהפכא חשוכא לנהורא' .
21

22

 (19פרשת תרומה דף קכ"ח.
) (20ועיין גם כן ריש פרשת יתרו ]זהר חלק ב סז ,ב[(.
 (21בעניין הקדמת עבודת האתכפיא  -ראה תו"א ויקהל ד"ה קחו מאתכם
תרומה פח ,ד .ובביאורנו שם פרק ו.
 (22ראה זהר בהקדמה ד ,א .סה"מ תרל"ח ע' קנב .וש"נ.
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" אך  ,אי אפשר להיות בחינת ' אתהפכא ' מ בלי שתקדים
תח י לה בחינת ' אתכפיא '  ,שהיא בחינת ב יטול  ' ,בטל רצונך
] מפני רצונו [ ' כו ' .
" וכנודע  ,שאי -אפשר להיות התהוות ' יש ' מ ' יש ' ] בלא
בחי ' ביטול ) ' אין ' ( באמצע [ .כמשל הגרעין הנזרע בארץ ,
שמתרקב תחלה ונעשה בחינת ' אין ' ,ואז יכול להיות צומח –
גם בתוספת מר ובה – על ידי כח הצומח שבארץ  .מה -שאין-
כן קודם הרקבון ,שהוא עדיין בבחינת ' יש '  .לכן אמרו רז " ל:
ביציאת אפרוח מן הביצה – כי קא גביל  ,עפרא בעלמא הוא
כו ' ] -קודם שהאפרוח יוצא מן הביצה להיות מציאות בפני
עצמו ) בחי ' ' יש ' (  ,הוא כעפר בעלמא – כאין ואפס ממש –
כי לא יכולה להיות התהוות יש מיש בלי ביטול באמצע ) ענין
העפר ( [ .
" וכך אי -אפשר להיות מבחינת אהבה שב ' לעומת זה '
בחינת אהבת ה ' ] ' -אתהפכא ' [  ,אם לא שתקדים תח י לה
בחינת ביטול ] -אתכפיא [ .כי המדה הרעה לא יכולה
להתהפך ולהיות מדה של קדושה ) שהיא מציאות אחרת
לגמרי ( ללא הביטול במדה הרעה תחילה  ,ואחרי שהמדה
הרע ה נתבטלה ממציאותה  ,ביכולתה להתהפך למציאות
אחרת – מדה של קדושה [" ) תו " א ויקהל ד " ה קחו מאתכם תרומה
פח ,ד ( .
]ומבאר עניין האתכפיא בפרטיות יותר[:

וענין 'אתכפיא' זו ,היינו בכל ה' חושים  :כמו
בראיה – "עוצם עיניו מראות ברע"  ,וכן
בשמיעה כו'; וכן בדיבור ומעשה ,וכן במחשבה;
ומדות הנפש' ,קדש עצמך במותר לך' .
23

24

25

עבודת האתכפיא היא בכל החושים של האדם  ,בלבושי
נפשו  ,ובכוחות נפשו הפנימיים  .כלומר  ,בחוש הראיה הוא
כופה ומכריח את עצמו שלא להסתכל בדברים שאינו צריך ,
ללא כוונה מכוונת  ,ואין צריך לומר בדברים האסורים  .וכן
בחוש השמיעה הוא כופה עצמו לא לשמוע דברים שאינו לו
שום צורך בהם  ,ואין צריך לומר בדברים אסורים ) לשון הרע ,

 (23בענין אתכפיא בחושים  -ראה קונטרס העבודה פרק ב ובחסידות
מבוארת לשם )חוברת מ"ג ,בענין קבלת עול מלכות שמים(.
 (24ישעי' לג ,טו.
 (25יבמות כ ,א .ספרי ראה יז ,כא .ראה תניא פרק ל .וראה הערת הרבי
לקונטרס ומעיין מאמר א .לקו"ת מסעי ד"ה אלה מסעי הא' ,ובביאורנו שם
)בדברי הרמב"ן בזה(.
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רכילות  ,וכדומה ( .וכן בלבושי נפשו  ,לכפות עצמו שלא
לחשוב אפילו בדברים המותרים ללא שום צורך וכוונה
אל וקית  ,ושלא לדבר דברים בטלים וליצנות וכו ' ,וכן שלא
לעשות דברים ללא שום כוונה אלוקית  .וכן במדות נפשו ,
לכפות את עצמו שלא להתאוות אפילו דברים מותרים שלא
לשם שמים  ,כמו אכילה לשם מילוי תאוה  ,וכן בכל שאר
מדותיו שכולן יהיו מתוך כוונה למלא את רצונו ית ' .
וכללות העני ין הוא  ,לא להניח לעצמו ללכת בשרירות
לבו  ,ולהיות חופשי בעצמו  ,אלא להגדיר את עצמו בכל
המחשבה  ,הדיבור והמעשה שיהיו על פי התורה  ,וכן לקדש
עצמו אפילו במותר .

ועל ידי זה יבוא לבחינת 'אתהפכא' – להיות ה'
חושים ומחשבה שלו ממש כלי לאור אין-סוף
ברוך הוא.
על ידי עבודת האתכפיא  ,בכל הכחות והחושים כנ " ל ,
יכול להגיע לבחינת ' אתהפכא ' ,כמבואר לעיל שכדי לעלות
מ ' יש ' אחד ל ' יש ' שלמעלה ממנו באין -ערוך הוא על ידי
ביטול  ,אתכפיא  .ואז כל חושיו ולבושי נפשו וכחותיו
מתהפכים להיות כלי לאלוקות  ,היינו שבמדת האהבה שלו לא
ירצה להתענג בדברים גשמ יים ) אתכפיא (  ,ואז יוכל להגיע
לשלב נעלה יותר שמדת האהבה שלו תהיה כלי לאלקות ,
היינו לאהבת ה ' ,ושוב לא יצטרך לכפות את עצמו במדה זו ,
כי מציאותה תתהפך לאהוב רק את ה ' .

וזהו שנאמר על ישראל "היכל ה' המה" .
26

 היינו  ,שעל -ידי עבודת האתהפכא ) בהקדמת אתכפיא (בני ישראל נעשים בחי ' ' היכל ' וכלי להתגלות שם הוי '
בנפשם .

פירוש 'היכל הוי"ה'.
]והולך ומבאר מהי בחינת שם הוי' ,וכיצד
ממשיכים אותה בתוכם[:

היינו ,כי מצות-עשה ומצות לא-תעשה תלוין
בשם הוי' ,כמו שיתבאר לקמן ) שמושרשים בשם
הוי'( ,מצות-עשה ]תלוין[ בו"ה ,ומצות לא-תעשה
בי"ה ,לכן ,על ידי קיום המצות-עשה ולא-תעשה
 (26נסמן לעיל.

פרשה

נעשים בחינת 'היכל' וכלי לגילוי שם הוי' ממש,
אשר זהו ענין "ושכנתי בתוכם" ,וכמו שיתבאר
לקמן בענין "פקודי המשכן ,משכן העדות כו'".
וזהו ענין מאמר רז"ל ' :עתידים צדיקים שיאמרו
לפניהם "קדוש"'.
27

איתא בגמרא  " :אמר רבי אלעזר  ,עתידי ן צדיקים
שאומרים ] המלאכים ) רש " י ( [ לפניהן קדוש כדרך שאומרים
לפני הקב " ה  ,שנאמר ) ישעי' ד ,ג ( ' והיה הנשאר בציון והנותר
בירושלים קדוש יאמר לו ' .
ועל פי הנ " ל – שע " י קיום המצוות שמושרשות בשם
הוי ' ) שהוא מדריגה נעלית מאד באלוקות ( בני ישראל
ממשיכים בחי ' שם הוי ' בנפשם – יבואר הפירוש הפנימי
במאמר זה .

– והיינו ,משום שעל-ידי תורה ומצות הם
ממשיכים על נפשם גילוי אור אין-סוף ,מה שהוא
בחינת 'קדוש' ומובדל כו'.
על ידי קיום המצוות ממשיכים בחי ' שם הוי ' בנפשם  ,כי
שם הוי ' מורה על התגלות אור אין -סוף ב " ה ממש  ,ומדריגה
זו היא כל כך נע לית עד שהיא מובדלת ומופרשת לגמרי מכל
העולמות עליונים ותחתונים  .ועל מדריגה זו חל התואר
' קדוש ' שפירושו מובדל  .ולעתיד לבוא  ,כאשר האלוקות תהי '
בגילוי  ,גם המשכות אלו יתגלו  ,והמלאכים יכירו ששורה בהם
מדריגה עליונה זו שהיא בבחי ' ' קדוש ' ומובדל  ,ולכן יאמרו
עליהם ' קד וש ' ) על -דרך שאומרים עכשיו על הקב " ה שהוא
קדוש ומובדל  ,כמ " ש ' קדוש קדוש קדוש ה ' צבאות ' כו ' (.

ולכן ,נגד ג' פעמים 'קדוש' ,נאמר עליהם "היכל
ה' המה" ג' פעמים ,28והיינו ,ג' בחינת לבושי
הנפש – מחשבה ,ודבור ומעשה – שבהן תלוין
29
קיום כל המצות.
 (27ב"ב עה ,ב.

) (28בירמיה סימן ז(.
) (29ועיין מ"ש בד"ה 'וישלח יהושע' בהפטרה דפרשת שלח ]לקו"ת
שלח נא ,ג )וראה פי' 'חסידות מבוארת' במאמר זה חוברת ל"ג – 'בענין
חובת הלבבות ותיקון המעשים'[.

ועיין מ"ש מענין ג' פעמים 'ארץ' ב'תורה אור' ריש פרשת
בראשית בד"ה 'השמים כסאי'.

חסידישע

פרשה

~ אלה פקודי המשכן ~

כעת אומרים על הקב " ה שלש פעמים ' קדוש ' ,כמ " ש
' קדוש קדוש קדוש ה ' צבאות ' ,וכך יאמרו שלש פעמים
' קדוש ' על ישראל שהמשיכו בעצמם בחינה גבוהה זו  ,כי
המשכתה תלוי ' בקיום המצוות ) המושרשות בשם הוי ',
כנ " ל (  ,וקיומם הוא על ידי שלשה לבושי הנפש מחשבה דיבור
ומעשה , 30וכנגד שלש בחינות אלו שבהן נמשכה מד ריגה זו ,
יאמרו שלש פעמים ' קדוש ' ,מאחר שבחינה גבוהה זו
) ' קדוש ' (  ,שורה בשלשה לבושי נפשם .
וזהו גם הטעם שנאמר על ישראל שלש פעמים ' היכל ה '
המה ' ,כמ " ש ' היכל ה ' המה  ,היכל ה ' המה  ,היכל ה ' המה ',
כי ' היכל ' הוא הכלי שבו שורה קדושתו ית ' ,וכנגד שלש
לבושי הנפש של בני יש ראל בהם שורה קדושתו ית ' ,נאמר
בהם שלש פעמים ' היכל ה ' המה ' .

והיינו ,ה'דירה בתחתונים'.
והתגלות מדריגה נעלית זו בנפשות ישראל על ידי קיום
המצוות  ,היא היא ה ' דירה בתחתונים ' האמורה לעיל .
]כלומר[:

שיהיו הנשמות נעשים בעולם הזה ,בגוף דוקא,
כלי לבחינת 'קדוש' ומובדל.
' דירה ' היא מקום ראוי להתגלות מהותו ועצמותו ית '
ממש  ,כאדם הדר בביתו שדר שם בכל עצמותו באופן גלוי ,
ו ' בתחתונים ' משמעו שמדריגה גבוהה זו תשרה ותתגלה
למטה ממש בעולם הזה הגשמי  ,ובגוף הגשמי .

ועיין מזה בשל"ה ריש פרשת ויחי.
ועיין ב'רעיא מהימנא' פרשת עקב דף ער"ב סוף ע"ב ,ובהרמ"ז
שם.
ועיין מ"ש בפי' 'היכל' סוף ד"ה 'כי אתה נרי' ]תו"א מא ,א וראה
בביאורנו שם[(.
 (30מחשבה דיבור ומעשה נקראים 'לבושי הנפש' )תניא פרק ד'( מאחר
שהם דומים ללבושים גשמיים ,דהנה הלבושים הם זרים לגמרי ביחס למהותו
האמיתית של האדם ,ואין להם קשר ויחס עמוק אליו ,אלא כשם שלובשם כך
יכול לפושטם.
וכן הוא ענין לבושי הנפש לגבי עצם מהות הנפש ,שמחשבה דיבור ומעשה
אינם חלק ממהות הנפש עצמה ,ולפיכך יכול לפושטם ולהחליפם ,היינו
לעשות או לא לעשות איזה דבר ,וכן להפסיק מלדבר לגמרי או לדבר דברים
אחרים ,ואף יכול לא לחשוב מחשבה מסויימת )ואף שהמחשבה משוטטת
תמיד ,אין המחשבה אלא לבוש ,כי בקלות יכול להחליף את מחשבותיו
למחשבה אחרת ,כמ"ש )תהלים קב( "כלבוש תחליפם ויחלופו"(.
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ולפי הנ " ל מבואר עניינה של דירה זו בפרטיות – שעל-
ידי קיום המצוות נמשך מה ותו ועצמותו ית ' ,שהוא בבחי '
קדוש ומובדל  ,והמשכה זו מאירה ומתלבשת ' בתחתונים ' ,הם
נפשות ישראל המלובשות בגופים גשמיים .

וכמו שכתוב "בקרבך קדוש".
31

וזהו הפירוש הפנימי במה שכתוב ' בקרבך קדוש ' –
ש על -ידי קיום המצוות  ,בחי ' קדוש – אור אין -סוף ברוך -הוא
ממש – שורה בקרב בני ישראל כפי שהם מלובשים בגופים
גשמיים בעולם הזה .

וזהו "ושכנתי בתוכם" דוקא.
וזהו גם פירוש ' ושכנתי בתוכם ' ,היינו ושכנתי אני
בעצמי  ,הקב " ה בעצמו  ,כפי שהוא קדוש ומובדל מכל גדר
הבריאה  ,ישכון ויתגלה בתוך נשמות ישראל כפי שהם למטה ,
מלובשים בגופים גשמיים בעולם הזה התחתון שאין תחתון
למטה ממנו .

וכל זה נעשה על ידי 'אתכפיא סטרא אחרא'
ב'סור מרע' ו'עשה טוב' כו'.
32

עשיית הדירה לו ית ' בתחתונים היא על ידי הקדמת
עבודת ' אתכפיא סטרא אחרא ' – הוא היצר הרע ) לשון המאמר
לעיל ( – כי על ידי עבודה זו ממשיכים את אור אין -סוף ב " ה
עצמו ) כדברי הזהר הנ " ל ' כד אתכפיא סטרא -אחרא אסתלק
יקרא דקוב " ה בכולהו עלמין ' ( .וזהו העניין הא ' בעשיית
הדירה  ,המשכת מהותו ועצמותו ית '; וכדי שהמשכה זו
תשכון ותתגלה בתחתונים ממש  ,היינו בנפש האדם כפי
שמלובשת בגוף הגשמי  ,הוא על ידי אתכפיא  ,שבה ועל -ידה
נעשה האדם כלי ראו י להתגלות זו בתוכו ) ולולי עבודה זו אין
האדם כלי מתאים להתגלות מדריגה נעלית זו  ,כמבואר לעיל
שאינו יכול להיות כלי לאלוקות ללא הקדמת העבודה
דאתכפיא (.
ליתר ביאור ולסיכום :
האדם יכול לקיים את המצוות כפי רגילותו  ,ואף פעם
לא לצאת מגדרו  ,לדוגמא  :לתת צדקה רק כפי המח וייב לו
כדי לצאת ידי חובתו  ,ולהתפלל עם הציבור כדין בלי לעסוק
בעבודת התפילה  ,וכיוצא בזה  .ועבודת ה ' באופן כזה אינה
 (31הושע יא ,ט.
 (32תהלים לד ,טו.
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חסידישע

פרשה

~ פקודי ~

בגדר ' אתכפיא סטרא אחרא ' ,כי אינו כופה את עצמו לעשות
יותר מרגילותו ונגד טבעו  .וא " כ אף שמקיים את המצוות
ועושה את רצון ה ' ,אין יצרו הרע נכנע ) כל כ ך ( מעבודה זו ,
ואין בכוחה של עבודה זו לפעול את המשך דברי הזהר
' אסתלק יקרא דקוב " ה בכולהו עלמין ' ,היינו שאינו ממשיך
מהותו ועצמותו ית ' ממש .
אך כאשר האדם מקיים את המצוות באופן של אתכפיא ,
היינו שכופה את עצמו נגד טבעו ורגילתו  ,לדוגמא  " :בבחינת
' ועשה טוב ' – כגון  ,ב עבודת התפילה בכוונה  ,לשפוך נפשו
לפני ה ' בכל כוחו ממש  ,עד מיצוי הנפש  ,ולהלחם עם גופו
ונפשו הבהמית המונעים את הכוונה במלחמה עצומה  ,לבטשם
ולכתתם כעפר קודם התפילה שחרית וערבית מדי יום ביום ,
וגם בשעת התפילה  ,לייגע עצמו ב ' יגיעת נפש ' ] -נפש
האלקית  ,להתבונן בגדולת ה ' [ ו ' יגיעת בשר ' ] -גופו ונפשו
הבהמית  ,שלא יפריעו לכוונה בתפילה [  ...וכן בענין ברכת
המזון וכל ברכות הנהנין והמצוות בכוונה  ,ואין צריך לומר
כוונת המצוות לשמן  .וכן בענין עסק לימוד התורה  ,ללמוד
הרבה יותר מחפצו ורצונו לפי טבעו ורגילותו על ידי מלחמה
עצומה עם גו פו  ,כי הלומד מעט יותר מטבעו – הרי זה
מלחמה קטנה  ,ואין לה ערך ודמיון עם מלחמת היצר הבוער
כאש  ...וכן בשאר מצוות ] מלבד תורה ותפילה [  ,ובפרט בדבר
שבממון  ,כמו עבודת הצדקה וכהאי -גוונא .
" ואפילו בבחינת ' סור מרע ' ,יכול כל איש משכיל
למצוא בנפשו שאינו סר לגמרי מהרע בכל מכל כל  ...כגון
להפסיק באמצע שיחה נאה ] שיש בזה משום ביטול תורה
ומשום מושב ליצים [  ,או סיפור בגנות חבירו ] שיש בזה משום
לשון הרע [  ,ואפילו גנאי קטן וקל מאד  ,אף שהוא אמת ,
ואפילו כדי לנקות עצמו  ...כהאי -גוונא כמה מילי דשכיחי
טובא  .ובפרט בענין לקדש עצמו במותר לו ,שהוא
מדאורייתא  ,כמו שכתוב ' קדושים תהיו ' וגו ' ' ,והתקדשתם '
וגו '; וגם  ,דברי סופרים חמורים מדברי תורה כו ' " ) תניא פרק ל
ע' לח ,ב -לט ,א ( .
ואדם המקיים מצוות ועובד את ה ' באופן כזה  ,עליו
נאמר ' כד אתכפיא סטרא אחרא  ,אסתלק יקרא דקוב " ה
בכולהו עלמין ' ,היינו שממשיך את א ור אין -סוף ב " ה עצמו ,
ובזה יכול להשלים את כוונת הבריאה באופן הכי מושלם –
שעושה דירה לו ית ' עצמו בתחתונים .

קיצור :ענין המשכן" ,ושכנתי בתוכם"' ,דירה בתחתונים',
והיינו על ידי 'אתכפיא' ו'אתהפכא'" ,היכל ה' המה" ג'
פעמים ,כנגד ג' פעמים 'קדוש'.

פרק ד
שורש מצוות לא-תעשה גבוה משורש מצוות-עשה

ב .והנה ,צריך להבין הטעם למה 'אסתלק יקרא
דקודשא בריך הוא' דוקא ממה ד'אתכפיא סטרא
אחרא' ,והלא אין הסטרא-אחרא תופס מקום
כלל בהשתלשלות ,כידוע  ,וכמו שכתוב
" ְשׂ ָמ ִמית ְבָּי ַד ִים ְתּ ַת ֵפּשׂ ]והיא בהיכלי מלך[ כו'"!?
33

34

צריך להבין מדוע יש בכוחה של עבודה זו ד ' אתכפיא
סטרא אחרא ' להמשיך מדריגה נעלית כל כך – ' אסתלק
יקרא דקוב " ה בכולהו עלמין ' ,ואיך קיבלה הסטרא -אחרא
חשיבות כזו  ,שרק על -ידה יומשך מהותו ועצמותו ית '? והלא
אין הסטרא -אחרא תופסת מקום כלל בסדר השתלשלות  ,שכן
כל קיומה וחיותה נמשך מחיצוניות דחיצוניות של חיות
דקדושה . 35וכל ה ' קליפות ' אינן אלא ככלבים שבאים אחרי
סעודה שנעשתה עבור המלך  ,ואוכלים את שיירי הסעודה ,
דאף שהסעודה לא היתה בשבילם  ,מאחר שאוכלים מהשיריים
בלבד אינו נוגע כל כך  .ו " כמשל צואה כשהיא בבית הכסא
ובאשפה ָ ,שׁ ם מקומה הראוי לה  ,מה -שאין -כן כשמכנ יסין
אותה לבית  ,דוחין אותה לחוץ " ) תו " א מג " א ד " ה ובבואה לפני
המלך צו ,א ( .
וזו המשמעות הפנימית של הכתוב ' שממית בידיים
תתפש והיא בהיכלי מלך ' ,שהשממית ) עכביש ( נמצאת
בהיכל המלך  ,אבל מציאותה לא מפריעה כי אין לה שום
חשיבות  ,וכך אין ה ' קליפות ' תופסות מקום כלל בסדר
השתלשלות .

אך ,הענין יובן בהקדים שרש ענין מצות-עשה
ומצות לא-תעשה .
36

 (33ראה תו"א מג"א )מאמר ד"ה ובבואה לפני המלך( צו ,א )ובביאורנו
בזה להלן במאמר א' למגילת אסתר(.
 (34משלי ל ,כח.
 (35ויתירה מזו :כיוון שכל חיותה באה מן הקדושה ,והיא רק אמצעי שעל-
ידה תהיה בחירה חפשית ,הרי מצד עצמה אין לה חשיבות כלל.
 (36בהבא להלן  -ראה תו"א שמות ד"ה זה שמי לעולם ,ובביאורנו שם.

חסידישע

~ אלה פקודי המשכן ~

 כנזכר לעיל שהמצוות מושרשות בשם הוי ' ) מצוות-עשה בו " ה  ,ומצוות לא -תעשה בי " ה (  ,והולך ומבאר עניין זה
בארוכה .

כי הנה ידוע מה שכתוב בתיקוני זהר 38על
פסוק "זה שמי לעולם ,וזה זכרי"' :שמי' עם י"ה
] של שם הוי'[ – ]עולה בגי מטריא[ שס"ה לא-תעשה,
ו"ה עם 'זכרי' – רמ"ח מצות-עשה.
37

39

על הפסוק 'זה שמי לעולם  ,וזה זכרי לדר דר ' איתא
בתיקוני זהר ש ' שמי ' עם אותיות י " ה של שם הוי " ה  ,עולה
בגימטריא שס " ה ) מצוות לא -תעשה ( .ו 'זכרי ' עם אותיות ו " ה
של שם הוי " ה  ,עולה בגימט ריא רמ " ח ) מצוות -עשה ( .ונמצא ,
שמצוות לא -תעשה קשורות באותיות י " ה של שם הוי ',
ומצוות -עשה קשורות עם אותיות ו " ה של שם הוי '.
]כדי להבין את הבא להלן בביאור עניין שם הוי'
ואותיותיו ,יש להקדים :
כל שם משמותיו הקדושים של הקב"ה מורה על
המשכה מיוחדת של אלוקותו ית' בתוך העולמות
והנבראים .כמו שם האדם ,שהוא כדי שאחרים
יוכלו לקראו בשמו ,ולעצמו אינו זקוק לשם .ונמצא,
שהשם הוא רק בשביל הזולת ,ועל ידי השם האדם
מתייחס אל מה שחוץ ממנו .וכך הוא ענין שמותיו
של הקב"ה ,שכולם מורים על היחס והשייכות של ה'
עם ה'זולת' – היינו ,העולמות והנבראים .וכל אחד
מז' השמות של ה' ,מורה על המשכה ויחס אחר )שם
א-ל מורה על המשכת חסד עליון ממנו ית' ,שם
אלקים – המשכת אלוקות בבחי' צמצום והעלם
ומניעת ההשפעה ,וכן בשאר השמות( .וכך הוא בשם
הוי' )שעליו מדובר כאן(.
ובפרטיות יותר ,כל אות משם הוי' )מלבד השם
בכללו( מורה על המשכה אחרת של אלוקות ,כידוע
ד'אות' הוא מלשון המשכה והתגלות ,כמ"ש 'אתא
)בא והגיע( בוקר'[.

 (37בהקדמה ד ,סוף ע"ב .וראה זהר חלק א כד ,א .שם בהשמטות תג ,א.
זהר חלק ג רעח ,ב .ועוד .וראה לקו"ת ס ,א .אוה"ת סידור ע' עב .מאמרי
אדה"א דברים ח"ג ע' תתקי .וש"נ .מאמרי אדה"א במדבר ח"ב ס"ע תרו,
וע' תשעג .דברים ח"ב ע' תריח ואילך .תו"ח בא ח"א קיד ,א .וש"נ .סה"מ
תרכ"ז ע' קכט .וראה אמרי בינה שער התפילין פכ"ח .פל"ג .דרך חיים שער
התפלה סג ,א .עא ,א .שערי אורה שער הפורים ע'  188ואילך .שער
האמונה ע' ד ואילך .תו"ח וארא עג ,סע"ב ואילך .בשלח קצב ,ב ואילך.
פקודי ע' תרמח ואילך.

 (38בהקדמה דף ד' סוף ע"ב ודף ה' ע"א.
 (39שמות ג ,טו.

פרשה
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והנה ,י"ה למעלה מבחינת ו"ה:
]ומביא כמה הוכחות שאותיות י"ה הן למעלה
מאותיות ו"ה[:

שהרי י"ה הוא שם בפני עצמו.
כידוע  ,יש ז ' שמות של הקב " ה שאסור למחוק אותם ,
והם  :הוי ' ,אלקים  ,א -ל  ,שד -י  ,צבאות  ,אלקה  ,י " ה  .ונמצא ,
שמלבד זה שאותיות י " ה הן חלק משם הוי ' ,הרי אותיות אלו
הן גם אחד משמותיו של הקב " ה  ,ואילו ו " ה אינו אחד מז '
השמות  ,ואם כן בחי ' י " ה היא למעלה מבחי ' ו " ה .

גם  -עוד ראי' שי "ה הוא למעלה מו "ה:
פירוש ' ְי ֵהא ְש ֵמיהּ ַר ָבּא' ,יש מפרשים ֵשׁם י"ה רבא
כו'.40
41

נוסח הקדיש ' יהא שמיה רבא מברך ' מבואר במפרשים
באופנים שונים  ,ואחד מהם הוא – יהיה שמו הגדול מבורך .
ועוד פירוש – יהיה שם י " ה ] של הקב " ה [ רבא  ,לשון גדלות ,
שיהיה מתגדל  .היינו  ,שמפרשים ' שמיה ' לא כתרגומו הפשוט
) השם שלו (  ,אלא ' שמיה ' מורכב משתי תיבות ' שם ' ו ' י " ה ' .
ובקדיש מבקשים ששם י " ה יהי ' מבורך .
נמצא  ,איפוא  ,שבאותיות י " ה שייך עניין הגדלות ,
משא " כ באותיות ו " ה .

וכמ"ש גם כן בענין "הנסתרות לה' אלקינו" –
י"ה" ,והנגלות" – ו"ה ,נגלות כו' .
42

43

כלומ ר  :שם י " ה הוא במדריגה נעלית כל כך עד שהו א
נסתר ונעלם מהתחתונים  ,מה -שאין -כן שם ו " ה הוא בבחי '
' נגלות לנו ' ,היינו שהוא במדריגה נמוכה יותר באל ו קות
שיכול ה להתגלות אל הנבראים .
 (40כמו שכתוב בטור אורך חיים ריש סימן נ"ו.
 (41ראה לקו"ת ד"ה ראה אנכי נותן ,עמ' יח ,א בהגהת הצ"צ )בענין 'יהא
שמיה רבא'(.
 (42כן הוא הלשון בתיקוני זהר )ריש תיקון כב( ושם )תיקון ע( קכט ,א.
קנח ,א .תיקונים מזהר חדש קא ,ב.
 (43עיין לקו"ת אחרי )כח ,ד( שובה הא' )פ"ד( סה ,ב .ושם הובא מתיקוני
זהר )תיקון י( כה ,ב .ובזהר חלק ג )קכג ,ב( .ובענין ו"ה נגלות ,עי' מאורי
אור ערך בתי גואי סנ"ז ,ובתיקוני זהר )תיקון ע( קכט ,א .קנח ,א .תיקונים
מזהר חדש קג ,ג .וראה ד"ה והחרים תרל"א ע' מח ואילך .סה"מ תרס"ו ע'
קיא ואילך.
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~ פקודי ~

וכן" ,שמי" למעלה מבחינת "זכרי" ,כמובן ממה
שכתוב בגמרא סוף פרק ג' דפסחים.

 לכאורה  ,האמור לעיל ש שורש מצו ות לא -תעשהנעלה יותר מ שורש מצ ו ות -עשה הוא פלא .

 בגמרא שם דרשו על הכתוב " זה שמי לעולם  ,זה זכרילדו ר דור "  " :אמר הקדוש ברוך הוא  :לא כשאני נכתב אני
נקרא  ,נכתב אני ביו " ד ה " א  ,ונקרא אני באל "ף ד ל "ת " .
ומפרש רש " י שתיבת ' לעלם ' נכתב ה חסר וא " ו  ,ללמד שהוא
גם מלשון העלם  ,היינו  ,שצריך להעלים א חד משמות יו של
הקב " ה  ,ואיזהו? שם הוי '  .אבל 'זה זכרי ' משמע שמות ר
לקראו ולזכר ו  ,הוי אומר  ,זהו שם אדנ " י .
ומזה רואים ש ' שמי ' קאי על שם הוי ' ,הוא ש ם העצם ,
והשם הכי נעלה של הקב " ה  ,ולכן צריך להעלימו ולא
ל הזכ י רו בפירוש  .והיינו ש ' שמי ' הוא למעלה מבחי ' 'זכרי ' .
ומובא מהזהר לעיל שאותיות י " ה שייכות ל ' שמי ' ) שמי עם
י " ה העולה בגימטריא שס " ה מל "ת (  ,ואותיות ו " ה שייכות
ל 'זכרי ' )זכרי עם ו " ה העולה בגימטריא רמ " ח מ " ע (  ,ומזה
מוכח שי " ה הוא למעלה מו " ה .

שהרי המצות-עשה ענינם גילוי והמשכת אלקות
על ידי מעשה זו ,ד'רמ"ח פקודין הם רמ"ח אברין
דמלכא' .

]ומכל הראיות האלו מוכח[:

ואם כן ,ה'לא-תעשה' הם גבוהים ממצות-עשה.
 כי ש ו רש המצ וות לא -תעשה הוא ב בחי ' י " ה ו ' שמי ' ,הנעלים יותר מבחי ' ו " ה ו 'זכרי ' .

ולכן' ,עבר על מצות-עשה ושב ] -ועשה תשובה[ ,לא
זז משם עד שמוחלין לו ] -מוחלים לו מיד[' .
44

 מאחר ששורשן של מצוות -עשה אינו נעלה כל כך ,קל יותר להשיג כפרה ומחילה על העדר קיומן .

מה-שאין-כן במצות לא-תעשה – 'תשובה תולה
]ויום הכפורים מכפר[ כו''  -ו קשה יותר להשיג את הכפרה
והמחי לה עליהן ,והיינו ,לפי שנמשכים מבחינת י"ה,
וכמ"ש במקום אחר.46
45

]אך ,על פי זה קשה[:

וזה יפלא לכאורה.
 (44יומא פו ,א .וש"נ .וראה תניא פרק כח .אגרת התשובה פרק א.
 (45יומא שם.
 (46בד"ה 'לבאר ענין יום הכיפורים' ] לקו"ת יוהכ"פ סח ,א .וראה
בביאורנו שם )'חסידישע פרשה' ליו"כ([.

47

עניין המצוות -עשה הוא שעל -ידי קיומן  ,נמשך ומתגלה
אלוקותו ית ' למטה  .וזהו פירוש דברי הזהר שהמצו ות הן
' רמ " ח אברי ן דמלכא ' " ,ופירוש ' אברין דמלכא ' ,היינו  ,כמו
שהאבר הוא לבוש שבו מתלבשת הנשמה  ,שכח המעשה
מלובש בידים  ,וכח ההילוך מלובש ברגלים  ,והאבר ההוא
נ עשה כלי ולבוש מיוחד אל הכח ההוא המתלבש בתוכו  .כך ,
עד״מ  ,למעלה הרמ״ח מ״ע הם בחי׳ כלים ולבושים ל בחינת
אור א״ס ב״ה הנמשך בהן ועל -ידן " ) תו "א פ' ויקהל פז ,ב ( .

וב'לא-תעשה' ליכא שום מעשה ,רק שיושב ואינו
עובר עבירה.
ואילו עניינן של מצוות לא -תעשה אינו המשכת אלוקות
למטה על ידי מעשה מסויים  ,שהרי במצוות לא -תעשה אין
האדם עושה מעשה שבו ועל -ידו תוכל להיות המשכת
אלוקות  ,אלא רק מונע את עצמו מעשיית איסור .

אם כן ,איך יהיה זה גדול מהעושה מצות-עשה ?
48

כיצד יתכן שהעדר העשייה  ,שיושב ואינו עובר עבירה ,
גבוה יותר מעשייה שבה ועל -ידה נמשך אלוקות למטה?

אך הענין:
 -לבאר מעלת השורש של מצוות לא -תעשה .

דאדרבה ,היא הנותנת.
 -היינו  ,הביאור טמון בשאלה עצמה .

– דלפי ששרש ה'לא-תעשה' ממקום גבוה מאד,
מבחינת י"ה ,על כן אין להם כלים למטה ,רק על
ידי 'שב ואל תעשה' כו'.
49

 (47עיין זהר חלק ב )קיח ,א .קיז ,ב( .וראה ת"ז תיקון ל )עד ,סע"א( .תניא
רפכ"ג .סידור שער החנוכה רפ ,א .שע"ת עב ,ג הערה .17
 (48ראה לקו"ש חל"ט ,ע'  153הערה .13
 (49תמורה ג ,א .מכות יג ,ב.
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" והיינו  ,מפני ששורש המצוות לא -תעשה הוא מבחי '
י " ה דשם הוי ' ב " ה  ,לכן נשגב מאוד נעלה אשר לא יוכל
להתמשך השפע בגדר החיוב  ,שיושג ויותפס מציאות החיוב
של רצון העליון ממש ,אלא רק בגדר השלילה  ,דהיינו שעל-
ידי ה ' לאו ' ,יובן ויושג מציאות הרצון העליון " ) מאמרי אדה " ז
תקס " ה ח " א ( .
וזהו שהאור האלוקי שמתג לה על ידי המצוות ' לא-
תעשה ' " אין להם כלים למטה " ) ל' המאמר כאן (  ,כי הוא אור
בלתי מוגבל שאינו בערך התלבשות פנימית בכלים מוגבלים ,
והדרך היחידה שבה אפשר להמשיך אור נעלה זה  ,היא על
ידי ' שב ואל תעשה ' ,הימנעות ממעשה  ,כפי שממשיך .
]וע"פ הביאור במעלת מצוות לא-תעשה על
מצוות-עשה ,יבאר את הפירוש הפנימי בכתוב
"בארץ לא זרועה"[:

15

תעשה יש זריעה  ,אלא שהיא בבחי ' ' לא ' ,היינו שהדרך
להמשיך אלוקות על ידי מצוות לא -תעשה ) הזריעה שגורמת
את הצמיחה ( היא על ידי ' שב ואל תעשה ' ,הימנעות ממעשה
איסור  ,ובכוחה של זריעה זו להמשיך מדריגה גבוהה יותר
מההמשכה של מצוות -עשה .
וזהו ' בארץ לא זרועה ' ,שבקיום מצוות לא -תעשה
ממשיך מבחי ' ' אשר לא ישב אדם שם ' ) המשך הכתוב ד ' ארץ
לא זרועה ' (  ,היינו מדריגה שלמעלה לגמרי מציור והגבלה  ,כי
ב חי ' אדם שלמעלה ) אדם העליון ( קאי על האור האלוקי
הנמשך ומאיר בבחי ' גבול וציור ,כאדם שיש לו ציור של
רמ " ח אברים וכו '  .ומדריגה שלמעלה מבחי ' אדם העליון ,
אשר לא ישב אדם שם  ,היא אורו ית ' הבלי -גבול שאין שום
כלי שיכול להכיל אור זה  ,ולכן המשכתו היא על ידי שמירת
מצוות לא -תעשה בהעדר העשיה .

וזהו ענין "בארץ לא זרועה" .
50

 לפי פשוטו  ,הכתוב מדבר על המדבר  ,ואומר שהואארץ לא זרועה  ,ואילו לפי פנימיות הענינים :

פירוש ,שהזריעה היא בחינת 'לא' ,היינו ,בקיום
בחינת 'לא' ,דהיינו שמירת מצות לא-תעשה ,זהו
ממשיך מבחינת "אשר לא ישב אדם שם"  ,היינו,
למעלה מבחינת מצות-עשה ,שהם בחינת 'אדם',
'רמ"ח אברין דמלכא' כו'  -כמו שהאדם מורכב מ רמ " ח
אברים שהם כלים לגילוי אור נשמתו.

פרק ה
הדמיון של רמ"ח מצוות-עשה ל'אברים' ,ומעלת עסק
התורה על שאר המצוות

51

כלומר :
קיום המצוות נמשל לזריעה  ,כי כשם שבזריעה זורעים
גרעין וממנו צומח אילן שלם שנעלה באין -ערוך מהגרעין
עצמו  ,כך גם עצם קיום מעשה המצוה הוא הזריעה  ,ועל ידי
זה נמשכת למטה התגלות אור אין -סוף הנעלה באין -ערוך
מהמעשה הפשוט של המצוה .
ולכן  ,על ידי קיום מצוות -עשה זורעים  ,כביכול  ,בבחי '
' הן ' ,באופן חיובי על ידי מעשה  ,ומזה צומח ונמשך גילוי אור
עליון  ,והיה מקום לחשוב שעל -ידי קיום מצוות לא -תעשה
אין זריעה  ,כי אין בזה שום פעולה חיובית  ,ועל זה אומר
הכתוב ' בארץ לא זרועה ' ,ללמדנו שגם בקיום מצוות לא-

 (50ירמי' ב ,ב.
 (51שם ב ,ו.

ויובן זה ] -מעלת מצוות לא -תעשה [ בהקדים תחלה
ענין מצות-עשה ,שהם 'רמ"ח אברים דמלכא',
52
ושס"ה לא-תעשה ,הם שס"ה גידים שבהן הדם.
 מצוות -עשה נמשלו לאברים שבהם נמשכת ח יותהנפש  ,ואילו מצוות לא -תעשה נמשלו לגידים שבהם עובר
הדם .

והנה ,פירוש 'אברים' ,הוא על-דרך-משל האבר,
הוא כלי לחיות הנפש שמלובש בו ,כמו כח
השכל מלובש בראש ,וכח המעשה בידים.
האברים הם ה כלים שבהם מתלבשת חיות הנפש  ,ועל
ידי התלבשות זו ביכולת האדם לפעול פעולות ב אבריו  ,כי
לולי התפשטות החיות באברי גופו  ,היו האברים כדומם מבלי
יכולת לזוז כלל  .ו רק בהתלבשות חיות הנפש בתוכם הם
 (52ועיין מ"ש בד"ה 'בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע' ]לקו"ת
במדבר יג ,א .ובביאורנו שם[ .ובד"ה 'לסוסתי ברכבי' ]לקו"ת שה"ש יב,
ב[.
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~ פקודי ~

נעשים ' חיים ' ,ויכולים לפעול ) העין לראות  ,היד לכתוב
וכו ' (  ,כי כל פעולות האדם באבריו אינן אלא על ידי חיות
הנפש המלובשת בהם .

והנה ,מבואר בבינונים ] -ספר התניא[ חלק א פרק
נ"א – איך שהחיות המלובש בהאברים הוא רק
בחינת גילוי והארה מהנפש ,דאילו הנפש עצמה
לא שייך לומר שמתחלקת לרמ"ח אברים כו'  -כי
הנפש עצמה היא " עצם אחד ר וחני פשוט "
למעלה מהתחל ק ות .וגם הגילוי ממנה ] -מהנפש עצמה [
) ל ' התניא שם (

מאיר ומתלבש במוחין ,והארה נמשך משם לשאר
כל האברים ,ומקבל כל אבר כח וחיות הראוי לו
כפי מזגו כו'  -היינו שגם ההארה המתפשטת מעצם הנפש
להחיות את הגוף אינה בערך להתלבש ב אברים פרטיים  ,כי
מחמת פחיתות דרגתם אינם יכולים לקלוט ו להכיל הארה זו
מעצם הנפש  ,אלא הארה זו מתלבשת תחילה באבר הנעלה
בי ותר – המוח – ואחרי התלבשותה במוח נמשכת ממנה
הארה נוספת  ,נמוכה יותר  ,והיא בערך להתלבש ולהשפיע
חיות פנימית באברים הפרטיים ,יעויין שם באריכות.53

 (53וז"ל שם" :להבין קצת ענין השראת השכינה שהיתה שורה בבית קדש-
קדשים ,וכן כל מקום השראת השכינה מה עניינו ,הלא 'מלא כל הארץ
כבודו' ,ו'לית אתר פנוי מיניה'!
"אך הענין :כדכתיב 'ומבשרי אחזה אלוה' ,שכמו שנשמת האדם היא
ממלאה כל רמ"ח אברי הגוף מראשו ועד רגלו ,ואעפ"כ עיקר משכנה
והשראתה היא במוחו ,ומהמוח מתפשטת לכל האברים ,וכל אבר מקבל
ממנה חיות וכח הראוי לו לפי מזגו ותכונתו – העין לראות ,והאזן לשמוע,
והפה לדבר ,והרגלים להלוך ,כנראה בחוש שבמוח מרגיש כל הנפעל ברמ"ח
אברים וכל הקורות אותם .והנה ,אין שינוי קבלת הכחות והחיות שבאברי
הגוף מן הנשמה מצד עצמה ומהותה ,שיהיה מהותה ועצמותה מתחלק
לרמ"ח חלקים שונים מתלבשים ברמ"ח מקומות כפי ציור חלקי מקומות
אברי הגוף ,שלפי זה נמצא עצמותה ומהותה ]של הנשמה[ מצוייר בציור
גשמי ודמות ותבנית כתבנית הגוף ח"ו ,אלא כולה עצם אחד רוחני פשוט
ומופשט מכל ציור גשמי ומבחי' וגדר מקום ומדה וגבול גשמי מצד מהותה
ועצמותה ,ולא שייך במהותה ועצמותה לומר שהיא במוחין שבראש יותר
מברגלים ,מאחר שמהותה ועצמותה אינה בגדר ובחי' מקום וגבול גשמי ,רק
שתרי"ג מיני כחות וחיות כלולים בה במהותה ועצמותה לצאת אל הפועל
והגילוי מההעלם ,להחיות רמ"ח אברין ושס"ה גידין שבגוף ,ע"י התלבשותם
בנפש החיונית ,שיש לה ג"כ רמ"ח ושס"ה כחות וחיות הללו.
"והנה ,על המשכת כל התרי"ג מיני כחות וחיות מהעלם הנשמה אל הגוף
להחיותו ,עליה אמרו שעיקר משכנה והשראתה של המשכה זו וגילוי זה הוא
כולו במוחין שבראש ,ולכן הם מקבלים תחלה הכח והחיות הראוי להם לפי
מזגם ותכונתם ,שהן חב"ד וכח המחשבה וכל השייך למוחין ,ולא זו בלבד
אלא גם כללות כל המשכות החיות לשאר האברים ג"כ כלולה ומלובשת

אמנם ,מכל-מקום מובן שהארה זו מחיות הנפש
שבכל אבר מתאחד עם עצמות הנפש ,והיו
לאחדים ממש ,שהנפש היא המשכלת בשכל
שבמוח ,והיא המדברת כו' ,54ובהסתלק הנפש
]עצמה[ מהגוף ] ,ממילא[ מסתלקים כל הכחות שהיו
נמשכים ממנה בהאברים  -כי הם בהתאחדות גמורה
עם הנפש  ,ובהסתלק הנפש  ,ממילא יסתלקו כל הכחות
שנסתעפו ונמשכו ממנה.
]ועל פי זה מסיק[:

במוחין שבראש ,ושם הוא עיקרה ושרשה של המשכה זו בבחי' גילוי האור
והחיות של כל הנשמה כולה ,ומשם מתפשטת הארה לשאר כל האברים,
ומקבל כל אחד כח וחיות הראוי לו כפי מזגו ותכונתו – כח הראיה מתגלה
בעין ,וכח השמיעה באוזן וכו' .וכל הכחות מתפשטים מהמוח כנודע ,כי שם
הוא עיקר משכן הנשמה כולה בבחי' גילוי ,שנגלית שם כללות החיות
המתפשט ממנה .רק כחותיה של כללות החיות מאירים ומתפשטים משם
לכל אברי הגוף ,כדמיון האור המתפשט ומאיר מהשמש לחדרי חדרים
]ואפילו הלב מקבל מהמוח ,ולכן המוח שליט עליו בתולדתו ,כנ"ל[.
"וככה ממש על-דרך-משל אין-סוף ב"ה ממלא כל עלמין להחיותם ,ובכל
עולם יש ברואים לאין קץ ותכלית ,רבוא רבבות מיני מדרגות מלאכים
ונשמות כו' ,וכן ריבוי העולמות אין לו קץ וגבול גבוה על גבוה כו' .והנה,
מהותו ועצמותו של אין-סוף ב"ה שוה בעליונים ותחתונים ,כמשל הנשמה
הנ"ל ,וכמ"ש בתיקונים ד'איהו סתימו דכל סתימין' ,פירוש ,דאפילו ב'עלמין
סתימין' דלעילא ,הוא סתום ונעלם בתוכם ,כמו שהוא סתום ונעלם
בתחתונים ,כי 'לית מחשבה תפיסא ביה כלל' ,אפילו בעולמות עליונים.
ונמצא ,כמו שמצוי שם ,כך נמצא בתחתונים ממש .וההבדל שבין עולמות
עליונים ותחתונים הוא מצד המשכת החיות אשר אין-סוף ב"ה ממשיך
ומאיר בבחינת גילוי מההעלם ]שזה אחד מהטעמים שההשפעה והמשכות
החיות מכונה בשם אור עד"מ[ ,להחיות העולמות והברואים שבהם,
שהעולמות העליונים מקבלים בבחינת גילוי קצת יותר מהתחתונים ,וכל
הברואים שבהם מקבלים כל אחד כפי כחו ותכונתו ,שהיא תכונת ובחינת
המשכה הפרטית אשר אין-סוף ב"ה ממשיך ומאיר לו .והתחתונים ,אפילו
הרוחניים ,אינם מקבלים בבחינת גילוי כל כך ,רק בלבושים רבים אשר אין-
סוף ב"ה מלביש בהם החיות והאור אשר ממשיך ומאיר להם להחיותם ,וכל
כך עצמו וגברו הלבושים אשר אין-סוף ב"ה מלביש ומסתיר בהם האור
והחיות עד אשר ברא בו עולם הזה החומרי והגשמי ממש ,ומהווהו ומחייהו
בחיות ואור אשר ממשיך ומאיר לו אור המלובש ומכוסה ומוסתר בתוך
הלבושים הרבים והעצומים המעלימים ומסתירים האור והחיות ,עד שאין
נראה ונגלה שום אור וחיות ,רק דברים חומריים וגשמיים ,ונראים מתים ,אך
בתוכם יש אור וחיות המהוה אותם מאין ליש תמיד שלא יחזרו להיות אין
ואפס כשהיו ,ואור זה הוא מאין-סוף ב"ה ,רק שנתלבש בלבושים רבים,
וכמ"ש בע"ח שאור וחיות כדור הארץ החומרי הנראה לעיני בשר הוא
ממלכות דמלכות דעשיה ,ובתוכה מלכות דיצירה וכו' ,עד שבתוך כולן
]מלובשות[ עשר ספירות דאצילות המיוחדות במאצילן אין-סוף ב"ה".

) (54ועיין מ"ש בענין משל זה באריכות ע"פ 'וידבר' דעשרת
הדברות ] לקו"ת במדבר טו ,ד .וראה בפי' 'חסידות מבוארת' מועדים ח"ב
פרק ב ע' עדר ואילך[(.

חסידישע

~ אלה פקודי המשכן ~

הרי מובן שהכחות והחיות שברמ"ח אברים
מתאחדים עם הנפש ממש ,ועם כל זה ,שוכנים כל
אחד בכלי מיוחד ,כל אחד ואחד בפני עצמו,
להיותם הארה ] בלבד [ מהנפש כו'  -ולכן שייכת בהם
התחלקות פרטית.
]ולפי זה ישוב לביאור הנמשל למעלה' ,רמ"ח
אברים דמלכא'[:

וכך יובן על-דרך-משל למעלה ענין 'רמ"ח אברים
דמלכא' ,שהוא כמאמר הידוע ' :איהו וחיוהי חד,
איהו וגרמוהי חד'.
55

על פי משל זה מהתפשטות והמשכת חיות הנפש לאברי
הגוף  ,יובן עניין ' רמ " ח מצוות -עשה רמ " ח אברים דמלכא ',
היינו שהמצוות הן האברים והכלים שבהם מתלבשת הארה
אלוקית ממנו ית '  .ולכן המצוות נקראות ' אברים דמלכא ',
היינו אבריו של המלך הקב " ה עצ מו  ,ולא אברים של אורו
ית ' ,כי האור והחיות האלוקית הנמשכים במצוות הם
בהתאחדות גמורה עם הקב " ה עצמו  ,הנק ' ' מלכא ' ,כפי
שהולך ומבאר .
והמשכת אורו ית ' לכלים של המצוות היא על -דרך
מאמר הזהר ' איהו וחיוהי חד  ,איהו וגרמוהי חד ' " ,פירוש . .
' חיוהי ' – הן האורות  ,ו 'גרמוהי ' – הן הכלים  ,שכולן אלקות "
) תניא אגרת הקודש ריש סי' כ ( .
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וכך הוא למעלה ,באורות וכלים דעשר הספירות
העליונות .לדוגמא ,מדת החסד שלמעלה מורכבת
מכלי  -הגדר המיוחד של ספירה זו שענינה לגמול
ולהשפיע חסד ,ואור  -גילוי החיות האלוקית
שמתלבשת בכלי זה ופועלת על ידו .ולאמיתו של
דבר ,את האור האלוקי מצד עצמו אי-אפשר להגדיר
בשום הגדרה ,כי היות שהקב"ה הוא 'אין סוף'
ו'פשוט בתכלית הפשיטות' ,גם אורו )היינו ,הגילוי
שלו( הוא 'פשוט' ,ולפיכך האור מצד עצמו אין בו
אפילו הגבלה זו ד'חסד וטוב' ,ולכן יש צורך
בכלים.[56

כי 'חיוהי' – הוא האור והחיות הנמשך מאין-סוף
ברוך הוא להיות מתלבש בבחינת חסד.
והנה ,החסד נקרא 'דרועא' ]זרוע[ ,שהוא 'אבר'
וכלי לאור וחיות זה הפשוט הנמשך מאין-סוף
ברוך הוא' ,דלאו מכל אינון מדות איהו כלל' .
57

58

א ין סוף ב "ה עצמו הוא למעלה מכל גדר  ,הגבלה וציור ,
כי הוא אין סוף ובלי גבול ממש  ,וזהו שמובא בזוהר אשר
' לאו מכל אינון מדות איהו כלל ' – אינו מכל אלו המדות
כלל  ,ש כ ל המדות והספירות העליונות אינן תופסות מקום
כלל ואינן מתייחסות לאין סוף ב " ה  ,כי הוא למעלה מהם
לגמרי .
ו לכ ן  ,כדי שאין סוף ב " ה שהוא מושלל מכל ציור יפעל
השפעת חסד לעולמות מוגבלים  ,יש צורך שיומשך ממנו

]ומבאר תוכן דברי הזהר ע"פ חסידות.
ולהבנת הבא להלן יש להקדים הקדמה קצרה :
עשר הספירות הן עשרה כוחות אלוקיים שנאצלו
מאתו ית' 'לאנהגא בהון עלמין' ,ומבואר בקבלה
וחסידות שהם מורכבים מאורות וכלים  -האור של
הספירה הוא החיות והאור האלוקי שבספירה,
והכלי הוא ההגדרה והציור של הספירה.
כמו בכחות נפש האדם ,שגם בהם יש 'אור'
ו'כלי' .ולדוגמא ,כח השכל הוא האור ,והמוח הוא
ה'כלי' שכח השכל מלובש בו ופועל על ידו ,כי מאחר
שכח השכל הוא כח רוחני ,הרי כדי שיפעל בעולם
הזה הגשמי ,עליו להתלבש באבר גשמי הפועל בו
הגדרה בגדרים גשמיים.

 (55תיקוני זהר בהקדמה ג ,סע"ב.

 (56משל לענין האורות והכלים דעשר הספירות :רב המלמד סברא שכלית
לתלמידו ,מעביר את הסברא לתלמיד ע"י אותיות הדיבור .כלומר ,הסברא
מלובשת באותיות ,ועל-ידן היא מתגלית אל התלמיד .והנה ,הסברא היא כמו
האור של הספירות ,והאותיות הן כמו הכלים ,כיון שהן מגבילים את האור
של הסברא ונותנים בה 'ציור' מסויים ,וכך הסברא יכולה להתקבל בשכל
התלמיד.
ונמצא ,שהאור הוא פשוט בלי ציור וגבול ,והכלים הם בבחי' ציור ,וכמו
כלי החסד וכלי הגבורה .ועל ידי שהאור האלוקי מתלבש בכלי מסויים ,נעשה
ציור באור – אור החסד וכו'.
 (57תיקוני זהר בהקדמה.
 (58שם.
פירוש :מהותו ועצמותו ית' הוא למעלה מכל גדר וגבול ,ואפילו 'ציור'
מסויים ,כי אין לו סוף וגבול כנ"ל .ולפי זה מובן מה שכתוב בתיקוני זהר
)בהקדמה( 'לאו מכל אינון מדות איהו כלל' ,שהוא ית' אינו בגדר כל המדות
הללו .פירוש ,מצד עצמו אין לו שום שייכות ויחס אל המדות והספירות
העליונות ,כי הגם שהם גילויים עליונים כנ"ל ,מכל-מקום לכל אחד יש לו
גדר וציור המיוחד לו דוקא .כגון ,ספירת החסד ענינה להשפיע ,וגבורה
לצמצם וכו' .וכיון שכן ,הרי הוא ית' למעלה מכל ענין הציור והגבול ,ובמילא
למעלה מהספירות והמדות.

18

חסידישע
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פרשה

' התפשטות ' והארה בלבד שבערך להתלבש ולהתגלות דרך
כלי החס ד ) ' חסד דרועא ימינא ' (  ,להשפיע חסד לנבראים .

התאחדות האורות  ,ואדרבה הכלים מעלימים על האור  ,אבל
באמת גם הכלים הם אלוקות ) ראה בארוכה בנספחים לספר חסידות
מבוארת מועדים א -ב  ' -אין -סוף ועשר ספירות' ( .

והרי אם כן' ,איהו וחיוהי חד' ,שאור וחיות זה
מיוחד במקורו אין-סוף ברוך הוא – וכנ"ל במשל
התאחדות החיות שבהאבר במקורו ,הוא עצם
הנשמה.

]ועל פי זה יובן הביאור במאמר הזהר 'רמ"ח
מצוות-עשה הם רמ"ח אברים דמלכא'[:

]ולפי זה יובן עניין 'איהו וחיוהי חד'[:

 האור המתפשט ממנו ית ' להתלבש בעשר הספירותהוא הארה בלבד  ,ומכל -מקום כל מציאותו תלויה בזה שהוא
התפשטות והארה ממקורו – אור אין -סוף ב " ה עצמו  ,ולפי
זה מובן מדוע ' איהו וחיוהי חד ' ,שא ור אין -סוף ב " ה והאורות
הנמשכים ממנו הם בהתאחדות גמורה .

וגם 'איהו וגרמוהי חד' – שהוא יתברך ומדת
חסדו כו'  -ו כן כל שאר מדותיו – מיוחדים בתכלית -
וגם הכלים מאוחדים אתו ית ' .
59

שכן במשל מחיות הנפש המתפשטת להחיות את הגוף ,
הנשמה עצמה איננה בהתאחדות גמורה עם אברי הגוף –
העין  ,המוח  ,האוזן וכו '  .כי התהוות הגוף אינה מהנפש  ,אלא
יש לו שורש ומקור בפני עצמו  .אך למעלה  ,גם הכלים של
עשר הספירות ואור אין -סוף ב " ה עצמו  ,מתאחדים אתו ית '
כמו שההארה האלוקית הנמשכת מאתו ית ' מתאחדת עמו  .כי
הכלים של עשר הספירות כפי שהם בעולם האצילות אינם
דבר נפרד מאלוקות  ,כי עולם האצילות הוא אלוקות ממש ,
אלא שהאורות הם כח הבלי -גבול שלו ית ' ,והכלים הם כח
הגבול שלו .
כלומר  ,האור האלוקי הנמשך ממנו ית ' ,הוא מעין
מקורו ) ובלשון החסידות ' אור מעין המאור ' (  ,וכמו שמקורו
הוא אין -סוף ופשוט בתכלית הפשיטות  ,כך התפשט ות מקורו
– האור – היא בבחי ' אין -סוף ופשיטות  ,והאור הוא הביטוי
הבלי -גבול של אור אין -סוף ב " ה  .אך גם הכלים  ,המגבילים
ומעלימים על האור  ,הם אלוקות והם הביטוי של כוח הגבול
שבאור אין -סוף ב " ה  ,ואינם דבר נפרד מאלוקות  ,רק
שהתאחדות הכלים עם מקורם אינה ניכרת בגלוי כמו

 (59במשל מחיות הנפש המתלבשת בגוף ,לא ביאר פרט זה ,כי לאמיתו של
דבר ,חיות עצם הנפש אינה מתאחדת עם הגוף )הכלי( ,והמשל מובא רק
לגבי הפרט של התאחדות האורות עם הקב"ה ,איחוד כוחות הנפש עם הנפש
עצמה.

והנה ,המשכה זו – שיתלבש אור אין-סוף ב'רמ"ח
אברים דמלכא' על-דרך-משל ,להיות 'איהו
וחיוהי וגרמוהי חד' – הוא על ידי רמ"ח מצות-
עשה.
איתא ב ' עץ חיים '
דתחילת בריאת העולמות ה יתה מצד ' כי חפץ חסד הוא ',
היינו מחמת רצונו ית ' להטיב לברואיו ) כי ' טבע הטוב
להטיב ' (  ,שהרי לא היתה עדיין מציאות של נבראים שיעוררו
רצון לברוא את העולמות  ,ו רק מפ ני עצם רצונו ית ' לעשות
טוב וחסד  ,הקב " ה האציל מעצמו את עשר הספירות  ,ועל -ידן
ברא את כל העולמות והנבראים .
אך לאחר הבריאה  ' ,באתערותא דלתתא תליא מילתא '
 הדבר תלוי בהתעוררות והעבודה של התחתונים  ,וכדישהקב " ה ימשיך להתלבש בעשר הספירות ולברוא את
המציאות על -ידן  ,יש צורך בעבודת בני ישראל למטה .
ו כ ידוע הכלל המובא בספרי קבלה אשר ' באתערותא
דלתתא אתערותא דלעילא '  .כלומר  ,על ידי התעוררות האדם
בעבודת ה ' למטה  ,תומשך מלמעלה המשכה בהתאם
להתעוררות זו  ,ע " ד מ אמר רז " ל ' אדם מקדש עצמו מעט
מלמטה  ,מקדשין אותו הרבה מלמעלה '  .כי ה המשכה
מלמעלה היא בהתאם ל התעוררות מלמטה מצד האדם .
וההתעוררות המיוחדת שבכוחה להמשיך את הקב " ה
להתלבש בעשר הספירות  ,היא קיום רמ " ח מצוות -עשה .
כי " רמ " ח מצו ות הן רמ " ח אברים דמלכא  ,והוא כמשל
אברים של אדם  ,הנה הנשמה אין יכולים לאוחזה ולתופסה
כלל  ,רק אעפ " כ כשנוטלין את האדם בידו הימנית או
ה שמאלית ומושכין אותו ממקום למקום  ,אזי נמשכה הנשמה
ג " כ ממקום למקום  .אף שהנשמה בעצמה אין יכולים לאוחזה
כלל  ,רק שע " י שהתלבשות הנשמה היא בהאברים ע " י כ ך
נמשכה הנשמה ג " כ ממיל א  .וכמו " כ המצ ו ות הם אברין
דמלכא " ) תו "א סד ,ג ( .
) שער ח ) שער דרושי הנקודות ( סוף פרק ו ' (

]מביא דוגמא להמשכת ההארה מאור אין-סוף
ב"ה בכלי החסד[:

חסידישע
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~ אלה פקודי המשכן ~

כגון :על ידי צדקה וגמילות חסדים נמשך בבחינת
'חסד דרועא ימינא'.
" כמו חסד דרועא ימינא  ,שע " י הצדק ה וחסד שנותנים
למטה לעני ממשיכי ם את עצמותו כביכול  ,ע " י התלבש ותו
בבחי ' חסד דרועא ימינא " ) תו "א שם ( .
]ומביא ב' דוגמאות להמשכה בכלי הגבורה[:

ועל ידי קיום מצות דינים ,נמשך ב'גבורה דרועא
שמאלא'.
וכן על ידי 'אתערותא דלתתא' כשכובש את
יצרו ,שהוא גם כן בחינת גבורה ,כמאמר רז"ל :
61
'איזהו גבור? כו' ]הכובש את יצרו['.
60

" וכן גבור ה דרועא שמאלא  ,וכמארז " ל איזהו גבור
הכובש את יצרו  ,כמו לכבוש איזה תאוה כו '  ,שעי " ז
ממשיכים אותו מלמ עלה ג "כ עי "ז 'גבורה דרועא שמאלא ' "
) תו " א שם ( .
ועל פי זה ] -הביאור הנ " ל בהמשכת והתאחדות אורו
במדות העליונות ע "י קיום המצוות[ ,יובן גם כן ענין
מעלת עסק התורה על כל שאר המצות  -כ מאמר
רז " ל 'תלמוד תורה כנגד כולם ':
כלומר  ,אף -על -פי שגם עסק התורה הוא מרמ " ח
מצוות -עשה  ,יש בו מעלה יתירה על שאר כל המצוות .
]וזהו שהולך ומבאר[:

כי הנה ,יש ב' מדריגות בבחינת 'רמ"ח אברים':
האחד – האברים החיצונים ,והב' – אברים
הפנימים.
למעלה יש שתי מדריגות ברמ " ח האברים והכלים
בשביל המשכת אורו ית ' – אברים חיצוניים  ,ואברים פנימיים .
היינו  ,כלים שהם רחוקים ) חיצוניים ( יותר מאור אין -סוף
ב " ה  ,ואינו מתגלה ונרגש בהם כל כך  ,וכלים קרובים
) פנימיים ( יותר לאור אין -סוף ב " ה .

 (60אבות פרק ד משנה א.
 (61ועיין מ"ש מזה באריכות בד"ה 'משה ידבר' ]תו"א סז ,ד )קטעים
ממאמר זה מובאים בביאורינו כאן .וראה פי' 'חסידות מבוארת' במאמר זה
מועדים ח"ב ע' שיג פרק א-ב( .וראה אוה"ת ע"פ זה[.
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]ומביא משל לב' בחינות אברים אלו[:

ועל-דרך-משל באדם התחתון :אברים הפנימים,
בהם הוא התלבשות פנימיות החיות יותר
מבאברים החיצונים ,ולכך רוב אברים הפנימים
'נקובתם במשהו'  -להחשיב את הבהמה לטריפה ,מה-
שאין-כן באברים החיצונים  -כי עיקר ) פנימיות ( חיות
62

הבהמה תלוי באברים הפנימיים דווקא  ,ולכן אם נעשה בהם
נ קב אפילו במשהו ,הבהמה טריפה כי חייה בסכנה ,משא " כ
נקב באברים החיצוניים.

והנמשל יובן:
דאף-על-פי שאין לו גוף ,ולא דמות הגוף  ,עם כל
זה 'דברה תורה כלשון בני אדם'  ,ויש ָשׁם ]-
למעלה[ גם כן בחינות פנימיות וחיצוניות.
63

64

גם למעלה יש כלים ) אברים ( פנימיים יותר  ,שבהם
מלובשת פנימיות החיות של אלוקות יותר מכלים החיצוניים .
]ועתה מבאר איזו מצוה נחשבת מבחי' אברים
הפנימיים[:

ודרך כלל ,הנה מצות עסק התורה הוא כביכול
מבחינת אברים הפנימיים:
כלומר :
"ת פארת ' עמודא דאמצעיתא ' ,שהוא בחי ' תורה  ,שהוא
כמו שנוטלין את ה אדם בכל גופו  ,ועי "ז מוליכים אותו למקום
שרוצים  ,כמו כן ע " י תור ה ממשיכי ם את עצמותו ) עיקר
פנימיות החיות ( כביכול למטה " ) תו "א שם ( .
]והולך ומבאר הטעם לזה[: 65

כי 'אורייתא מחכמה נפקת' .
66

איתא בזהר ' אורייתא מחכמה נפקת ' ) התורה יוצאת
מחכמה (  .כלומר  ,שורש ומקור התורה למעלה הוא בחכמתו

 (62חולין נד ,א.
 (63פיוט יגדל.
 (64ברכות לא ,ב.
 (65בהבא להלן  -ראה תו"א ד"ה ויקהל משה פו ,ג.
 (66זהר חלק ב קכא ,א .וראה שם פה ,א.

חסידישע

20

~ פקודי ~

ית ' ,חכמה דאצילות  ,ולכן הסברות וההלכות שבתורה – כמו
אם יטעון ראובן כך ושמעון כך  ,יהי ' הפסק כך – הן מצד
שכן מחוייב בחכמתו של הקב " ה .

וכתיב בחכמה" :חכמת אדם תאיר פניו"  ,וכענין
'צהבו פניו של רבי אבהו על ידי שמצא תוספתא
חדתא'  ,שעל-ידי-זה יש 'הארת פנים'.
67

68

עניין ' הא רת פנים ' למעלה ) בבחי ' חכמה עילאה ( יובן
על פי משל מהאדם למטה  ,דכאשר משכיל ומבין השכלה
חדשה  ,יצהבו פניו  ,היינו שפניו הוארו ) הארת פנים (  ,וכנראה
במוחש  ,דכאשר משתדל להבין עניין בשכלו ופתאום משיג
ותופס אותו  ,פניו מאירות מחמת השכלה זו .
והטעם להארת הפנים של האדם כ אשר משכיל השכלה
חדשה הוא מחמת התענוג שמתענג בהבנת עניין חדש ,
ותענוג זה מתגלה בפני האדם " עד ש ' צהבו פניו ' ומאירים ".

כך נמשך למעלה להיות "יאר ה' פניו אליך" ,
בחינת פנימיות.
69

וזהו עניין ' הארת פנים ' למעלה  ,דעל -ידי שהאדם לומד
תורה  ,הרי הוא מעורר וממשיך את הרצון והתענוג של
הקב " ה ) כי שורש התורה הוא ברצונו ית ' מאחר שהתורה היא
רצונו וחפצו האמיתי (  ,והארה עליונה זו נמשכת ומאירה
למטה בבחי ' חכמה עילאה ) השורש הגלוי של התורה שממנו
נמשכת למטה (  ,ועל ידי זה בחינת החכמה מאירה ) הארת
פנים (.
במילים אחרות  :על ידי לימוד התורה נמשך אור חדש
) שלא האיר עד שעה זו שבה האדם עסק בתורה (  ,אור
מעצמות אין -סוף ב " ה שמתלבש בחכמת התורה  ,חכמה
דאצילות .
וזהו הפירוש הפנימי ב ' יאר ה ' פניו אליך '  -שאור עליון
מעצמות אור אין -סוף יאיר ויתגלה בבחי ' ' פני אדם העליון '
– חכמה עילאה .

וכמאמר רז"ל ' :כל הקורא ושונה ,הקדוש-ברוך-
הוא קורא ושונה כנגדו'.
70

 (67קהלת ח ,א.
 (68ירושלמי שבת פ"ח ,ה"א.
 (69במדבר ו ,כח.

פרשה

מבואר לעיל שעל -ידי קיום המצוות ממשיכים את אורו
ית ' להתלבש בכלים של עשר הספירות  ,וכן הוא בלימוד
התורה  ,אלא שהכלי דתורה הוא בבחינת ' אברים הפנימיים '
שלמעלה שבהם נמשך עיקר החיות של אלוקות  .ועל ידי
לימוד התורה למטה  ,ממשיכים או ר נעלה זה למטה להתלבש
בכלי החכמה .
וזוהי המשמעות הפנימית של דברי רז "ל ' כל הקורא
ושונה  ,הקב " ה קורא ושונה כנגדו ' ,ד ' באתערותא דלתתא ,
אתערותא דלעילא ' ,וע " י עסק התורה למטה נפעלת המשכה
מלמעלה  ' ,הקב " ה קורא ושונה כנגדו ' ,כפי שממשיך לבאר .

וענין זה ש'הקדוש ברוך הוא קורא ושונה כנגדו',
הוא גילוי בחינת אור אין-סוף ב'חכמה עילאה',
כי מצד עצמו אינו מערך בחינת חכמה כלל.
' הקדוש ברוך הוא קורא ושונה כנגדו ' פירושו שנמשכת
ונשפעת הארה מאור אין -סוף ב " ה להתלבש בכלי החכמה
דאצילות  .וכמבואר לעיל ש הקדוש ברוך הוא מצד עצמו אינו
בגדר הספי רות  ,כי הוא פשוט בתכלית הפשיטות בלי שום
גדר וציור והגבלה  ,ובכדי לפעול המשכתו בכלי החכמה ,
דרושה עבודה מיוחדת מלמטה – לימוד התורה שהיא חכמתו
ורצונו ית ' .

והרי זה גילוי בחינת פנימיות ,וכמו במוח
שבראש ,שם גילוי פנימית החיות.
התגלות אור אין -סוף ב " ה בחכמה עילאה ) הנפעלת ע " י
עסק התורה ( היא גילוי פנימיות ועיקר החיות של אלוקות ,
והמשכתה היא באמצעות מצות לימוד התורה  .כי כשם
שבאדם הגשמי עיקר ופנימיות החיות מנשמתו נמצאת במוחו ,
כך עיקר גילוי פנימיות החיות של האלוקות נמצא בכלי
החכמה דאצילות  ,ונמשך ע " י עסק התורה  .ולכן התורה
שייכת ל ' אברים הפנימיים ' של הקדוש ברוך הוא  ,כי בה ועל-
ידה נמשכת פנימיות החיות )"גילוי בחי ' אור אין -סוף ב " ה "(
בכלי החכמה דאצילות .

וזהו 'כי באור פניך נתת לנו תורת חיים' כו'.
71

 (70ראה ילקוט שמעוני איכה תתרלד .תדא"ר רפי"ח .עיין לקו"ת מטות
פו ,ב.
 (71תפילת שמו"ע.

חסידישע

~ אלה פקודי המשכן ~

 התורה שייכת ל ' אור פניך ' ,לשון פנימיות  ,כי על ידילימוד התורה נמשכת פנימיות החיות של אלוקות לתוך כלי
החכמה .

ואמנם ,בעסק מעשה המצות הוא ההמשכה
בבחינת אברים החיצונים ,כמשל  :על ידי גמילות
חסדים נמשך בבחינת 'חסד דרועא ימינא' כו' -
72

וכשם ש בזרוע שהיא אבר חיצוני נמשכת חיות חיצונית ולא
עיקר החיות  ,כך בשאר המצוות לא נמשכת פנימיות החיות
והאור האלוקי ,אלא הארה והתפשטות חיצונית.

פרשה

21

הוי"ו – הוא בעסק התורה ,שיהיה 'הקדוש ברוך
הוא קורא ושונה כנגדו'.
אות וי " ו קאי על עסק התורה  ,כי כשם שצורת ותמונת
האות וי " ו היא קו הנמשך מלמעלה למטה  ,כך ע " י מצות עסק
התורה נמשך אור אין -סוף ב " ה עצמ ו ,עיקר פנימיות החיות
של אלוקות  .והאות וי " ו מורה על מעלת ההמשכה שעל -ידי
התורה  ,כי היא בצורת קו הנמשך מלמעלה למטה  ,וכך עסק
התורה ממשיך מלמעלה מעלה  ,אור אין -סוף ב " ה עצמו
למטה  ,להאיר בבחי ' חכמה עילאה ) משא " כ המצוות שהן
בדוגמת אברים חיצוניים  ,אינן ממשיכות ממדריגה גבוהה כל
כך (.

ולכן' ,תלמוד תורה כנגד כולם'  ,להיותו בבחינת
74
הפנימיות.

והה"א – הוא במעשה המצות.

ולכן 'תלמוד תורה כנגד כולם ' ,היינו ששקולה כנגד כל
המצוות  ,כי על -ידו נמשך פנימיות החיות של אלוקות  " ,וכמו
על -דרך -משל החיות שבמוחין כולל כללות כל החיות של
הרמ " ח אברים  ,כמ " ש בס פר של בינונים פ רק נ " א הנ " ל  ,כך
התורה היא המוחין של כללות המצ ו ות " ) הגהת הצ " צ כאן ( .

והאות ה " א קאי על מעשה המצוות  .כי האות ה " א קאי
על בחי ' המלכות  ,שהיא כלי לאור האלוקי הנמשך מהספירות
שלמעלה  .וכך המצוות הן בחינות כלים להאור וחיות
האלוקית הנמשך על -ידן  ,רק שהן כלים לאור נמוך יותר  ,כי
הן אברים חיצוניים שבהם נמשכת חיות חיצונית ומוגבלת
יותר .

73

וזהו "והנגלות לנו ולבנינו"  ,הן תורה ומצות,
אותיות ו"ה שבשם הוי'.
75

ועל פי זה יבואר המובא לעיל בעניין הכתוב ' הנסתרות
לה ' אלקינו ' דקאי על י " ה  ' ,והנגלות לנו ולבנינו ' דקאי על
ו " ה – דו " ה הן תורה ומצוות  ,כי ו " ה עם 'זכרי ' רמ " ח
מצוות -עשה  ,וגם תורה היא אחד האברים של הקב " ה ) רק
שהיא מהאברים הפנימיים  ,כנ " ל ( .וכאמור לעיל שעל -ידי
תורה ומצוות נמשך אורו ית ' למטה בבחי ' גילוי ,ועל זה
מורה הכתוב ' ו הנגלות לנו ' ,שהן בבחי ' גילוי אור הקדושה .
וכן נמצא שתורה ומצוות נרמזות בשתי אותיות אלו –
ו " ה  ,כדלקמן .

 (72ראה אגרת הקודש סימן ג.
 (73פאה א ,א .שבת קכז ,א.

) (74וכמו על -דרך -משל החיות שבמוחין כולל כללות כל החיות
של הרמ"ח אברים ,כמו שכתוב בספר של בינונים פרק נ"א הנ"ל.
כך התורה ,היא המוחין של כללות המצות ,וכמ"ש בביאור ע"פ
'ויהי קול מעל לרקיע' כו' .והיינו ,שהיא מוחין דז"א ,כמ"ש על
פסוק 'השמים כסאי'(.
 (75דברים כט ,כח.

וזהו 'זכרי' עם ו"ה ,שעולה ] בגי מטריא[ רמ"ח ,היינו
76
שעל-ידי מצות-עשה נמשך יחוד ו"ה.
וזהו כוונת דברי הזהר ' -זכרי ' עם ו " ה רמ " ח מצוות-
עשה  ,כי על ידי קיום רמ " ח מצוות -עשה נפעל יחוד בחינות
ו " ה  .כלומר  ,יחוד פירושו השפעה שעל -ידה פנימיות המקבל

] (76בגוף המאמר מבואר עניין הגימטריא של זכרי עם ו"ה ,ובהגהה
זו מבוארת השייכות של 'זכרי' לעניין זה[:

)ופירוש 'זכרי' עם ו"ה" ,הנה לפירוש הגמרא סוף פרק ג' דפסחים
משמע ד'זכרי' ,זהו הקריאה של הוי' כמו שנקרא בשם אדנות.
והיינו ,כי קיום המצוות צריך להיות בבחינת 'קבלת עול' ,בחינת
עבד שעובד את האדון ,ועל זה מורה שם 'אדני' ,וכמ"ש במקום
אחר בד"ה 'ועתה יגדל נא כח אדני' ]לקו"ת שלח לט ,ב[ .ואם כן,
פירוש 'זכרי' עם ו"ה ,שעל -ידי מצוות -עשה ממשיכים גילוי שם
הויה בשם אדנות ,על -דרך מה שכתוב )חבקוק ב ,כ( "וה' בהיכל
קדשו" כו' ,וכענין כוונת 'אמן' ,שהוא חיבור הוי' אדנ"י .ועיין מ"ש
מזה ] -יחוד הוי' באדנ"י[ בביאור ע"פ 'שובה ישראל' )ראה זח"ג רכט ,א.
תשב"ץ סי' רנ"א( .וב'מאורי אור' אות זיי"ן סעיף י"ג ,פירש :ד'זכרי'
בדכורא ,ז"א כו' .ועיין בהקדמת תיקוני זהר דף ד' ע"ב ודף ה' ע"א,
ובתיקון כ"ב דף ס"ב ע"ב ,ובלקוטי תורה ]להאריז"ל[ פרשת
בראשית בהקדמתו לטעמי מצוות ,ומ"ש בד"ה 'זכור את יום השבת
לקדשו'(.

22

חסידישע

פרשה

~ פקודי ~

מתאחדת עם פנימיות המשפיע  ,היינו שבחי ' וי " ו מתאחדת
77
ומתחברת עם ה " א  ,כדי להשפיע בתוכה אור וחיות אלוקית .
ועל ידי קיום רמ " ח מצוות -עשה ) כולל גם עסק התורה ,
כנ " ל ( נמשך למטה אור אלוקי נמוך יותר ) ביחס אל האור
הנמשך ע " י שמירת מצוות לא -תעשה ששייכות לבחי ' י " ה
הנסתרות (.

קיצור :ענין 'שמי' עם י"ה – שס"ה לא-תעשה' ,זכרי' עם ו"ה
– רמ"ח מצות-עשה ,מדוע לא-תעשה גבוהים ממצות-עשה.
פירוש 'רמ"ח מצות-עשה הם רמ"ח אברים דמלכא',
המשכות אור אין-סוף בעשר ספירות – חסד כו' .ועיין מ"ש
מזה בד"ה 'אני ישנה ולבי ער' ,גבי' :רעיתי' .והתורה היא
אברים הפנימים כו' .ופירוש 'זכרי' עם ו"ה.

פרק ו
מעלת ההמשכה שע"י מצוות לא-תעשה – אור עליון
המושג רק ע"י השלילה
]על פי הנ"ל בביאור מעלת מצוות-עשה
וההמשכה הנפעלת על ידי קיומן ,ישוב לבאר את
המעלה של מצוות לא-תעשה וההמשכה שעל-ידן ,על
מצוות-עשה[:

ג .אבל 'שמי' עם י"ה – שס"ה לא-תעשה ,הן
נמשכים מבחינת י"ה ,שעל זה נאמר "הנסתרות
לה' אלקינו" ,שהם למעלה מבחינת ו"ה )כנ "ל (.
וביאור ענין לשון 'נסתרות' שנקראים כן בחינות
י"ה.
 הולך ומבאר מדוע אותיות י " ה של שם הוי ' נקראות' נסתרות ' .

דהנה ,כתיב " ְו ַה ָח ְכ ָמה ֵמ ַא ִין ִתּ ָמ ֵצא".

ויובן זה בהקדם הביאור הפנימי בכתוב ' והחכמה מאין
תמצא '  .ותוכן הענין בקצרה הוא שבחי ' החכמה  ,הספירה
הראשונה והנעלית ביותר  ' ,נמצאת ' ונמשכת מבחי ' ' אין ',
היינו ממדריגה שלמעלה לגמרי מהשגת ותפיסת החכמה ,
ולכן נחשבת לבחי ' ' אין ' לגבי החכמה  ,כי אינ ה קיימת
ב ' עולמה ' .

היא

פירוש :שהחכמה
בהשתלשלות .

ראשית

הגילוי

79

כל העולמות  ,עם כל פרטי המדריגות שבהם  ,נקראים
בשם ' סדר השתלשלות ' – כי כל המדריגות קשורות זו בזו ,
ובאות זו מזו  ,כמו שלשלת העשוי ' מטבעות האחוזות
וקשורות זו בזו  ,כי כל עולם וכל מדריגה ומדריגה שבכל
עו לם  ,יורדים ו ' משתלשלים ' בסדר מסודר מהעולם והמדריגה
שקדמו להם .
וכמו באדם שהדיבור ' משתלשל ' ממחשבה  ,ש תחילה
האדם חושב באיזה ענין  ,ובמחשבתו האותיות הן רוחניות
עדיין  ,ומאותיות המחשבה משתלשלות ויורדות אותיות
הדיבור  ,שהן מדריגה נחותה מאותיות המחשבה  ,כי הדיבור
הוא אותיות גשמיות המלובשות בקול גשמי .
ועניינה של ההשתלשלות הוא כדי שהאור ירד ויומשך
למטה לבוא לידי גילוי  ,ואילו למעלה מסדר השתלשלות אין
מציאות של עולמות  ,אלא הכל בטל בתכלית ונכלל באל ו קותו
ית ' ,כמו אותיות המחשבה שאינן ניכרות וגלויות לזולת אלא
כלולות במוח האדם ו מחשבתו  .ובסדר ה השתלשלות  ,מציאות
העולמות והנבראים באה לידי גילוי מה העלם באור אין -סוף ,
כמו כאשר אותיות המחשבה באות לידי גילוי באותיות
הדיבור  ,וכל אות וכל מילה ניכרות כל אחת בפני עצמה .
והנה  ,הגילוי הראשון מן ההעלם באור אין -סוף הוא
ספירת החכמה של עולם האצילות  ,העולם הנעלה ביותר מד '
העולמות אצילות -בריאה -יצירה -עשיה  ,וספירת החכמה היא
הדרגה הראשונה בעשר הספירות של עולם האצילות  ,ונמצא
שספירת החכמה היא הגילוי הראשון מאור אין -סוף ב " ה
בסדר השתלשלות העולמות המוגבלים .
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 (77לביאור כללות ענין היחודים העליונים  -ראה בארוכה דרך מצותיך
מצות פרי' ורבי' פרק ב .שורש מצות התפילה פרק י ואילך.
 (78איוב כח ,יב .מכאן ואילך  -ראה ד"ה מצה זו ,סה"מ תר"מ סעי' מא
ואילך.

והוא היו"ד דשם הוי' .
80

 (79ראה עץ חיים שער דרושי אבי"ע פ"א.
 (80ראה זהר בראשית לא ,א .מאמרי אדמו"ר הזקן על פרשיות התורה
ח"ב ע' תשסד ,ובהנסמן במ"מ שם.

חסידישע

~ אלה פקודי המשכן ~

היו " ד דשם הוי ' מורה על בחינה זו דחכמה  ,הגילוי
הראשון והנעלה ביותר בסדר ההשתלשלות  .כי כשם שתמונת
אות יו " ד היא נקודה קטנה בלי התפשטות לאורך ולרוחב
) שישנה באות ה " א (  ,כך בחי ' החכמה היא התגלות מועטת
מן ההעלם של אור אין -סוף והיא בבחינת נקודה בלבד  ,כמו
ענין החכמה בכוחות השכל שבנפש האדם  ,שהיא ה נקודה
הראשונית לפני ההרחבה לפרטים .

ועל זה אמרו רז"ל ' :ביו"ד נברא העולם הבא',
פירוש ,שמהחכמה נמשך בבחינת בינה ,שהוא
הבנת והשגת אלקות ,שממנה שרש העולם הבא,
'יושבין ונהנין' כו'" ,להנחיל אוהבי יש" .
81

82

פרשה

83

וזהו הביאור הפנימי בדברי רז " ל ' ביו " ד נברא העולם
הבא ' ,כי י ו " ד קאי על החכמה  ,והספירה הבאה אחרי החכמה
ונמשכת ומסתעפת ממנה  ,היא הבינה שממנה שורש העולם
הבא  ,כי בעולם הבא יש השגת אלוקות הנמשכת לנשמות
אשר שם  ,ויש להן הכוח להשיג את הזיו הזה וליהנות מהאור
והגילוי שלו ) כמאמר רז " ל ' יושבין ונהנין מזיו השכינה ' (.
וזהו ' ביו " ד ) חכמה ( נברא העולם הבא ) בינה ( ' ,כי מהחכמה
נמשך בבחינת בינה  ,שממנה שורש העולם הבא .

וזהו בחינת 'יש מאין'.
היחס בין חכמה ובינה הוא כמו היחס בין ' יש ' ל ' אין ',
כי החכמה שהיא ' נקודה ' בלבד היא ' אין ' ,והבינה שהיא
התפשטות החכמה לאורך ולרוחב היא ' יש ' ,ולכן ההמשכה
מחכ מה לבינה – שורש העולם הבא – היא בדוגמת ההתהוות
בדרך יש ) בינה ( מאין ) חכמה (.
]והטעם לזה[:

כי החכמה היא עדיין בחינת 'אין' ,כח מ"ה  ,לפי
ש'מאין תמצא'.

23

הראשית וההתחלה של ההתגלות מההעלם  ,וממילא היא
בבחינת ' אין ' ,היינו מציאות מאד מזוככת  .וגם אותיותיה
רומזות על זה – כח מ " ה  ,היינו ביטול והעדר המציאות .
ואילו בבחי ' הבינה מציאותה נרגשת יותר  ,כי לעומת אור
החכמה  ,אור הבינה הוא מ צומצם יותר  ,ולכן היא בבחינת
' יש ' .
ולכן  ,המשכת הבינה מהחכמה היא בדוגמת התהוות
' יש ' מ ' אין ' .

ואמנם ,בחינת ה'אין' שממנו תמצא החכמה ,הוא
בחינה שלפני כל ההשתלשלות דשם הוי'.
הגם שהיחס בין חכמה ובינה דומה ליחס שבין יש לאין,
והחכמה היא בחי ' אין  ,הנה מבואר לעיל שישנ ו ' אין ' נעלה
יותר  ,הוא ה ' אין ' שממנו נמשכת החכמה  ,כמ " ש ' והחכמה
מאין תמצא ' ,ו ' אין ' זה הוא לפני ולמעלה מכל ההשתלשלות
דשם הוי '  .היינו  ,שה ' אין ' שממנו נמצאת החכמה הוא
מדריגה נעלית ביותר עד שנקראת ' אין ' גם לגבי החכמה  ,כי
אינו מושג בה .

ועל זה אמרו בספר יצירה ' :לפני אחד מה אתה
סופר'.
85

על בחינת ' אין ' זה  ,מקור החכמה שעליו נאמר
' והחכמה מאין תמצא ' ,אמרו ' לפני אחד מה אתה סופר ',
היינו שלפני ולמעלה מכל סדר השתלשלות אי -אפשר לספור
כלל  ,כי בסדר ההשתלשלות המדריגות נמשכות זו מזו  ,על-
דרך המספרים שבאים בזה אחר זה  ,אחד  ,שניים  ,שלו שה
וכו ' ,אך למעלה מהשתלשלות אין מקום לספירה  ,כי הוא
בבחי ' ' אין '  .וכמו שאי -אפשר לספור את בלי -גבול  ,כי הוא
באין -ערוך לגמרי מעניין הגבול והמספר .

84

למרות שגם החכמה היא כבר בגדר יש  ,כי היא חלק
מסדר ההשתלשלות כנ " ל  ,היא עדיין בבחי' ' אין ' ,היינו
שמציאותה איננה נרגשת כל כך  ,כי עניין החכמה היא רק

 (81מנחות כט ,ב.
 (82ברכות יז ,א.
 (83משלי ח ,כא.
 (84ראה לקו"ת פ' צו יא ,ד.

וכמאמר ' :אנת הוא חד ולא בחושבן'.
86

וזהו שנאמר על אור אין -סוף ב " ה שלמעלה מסדר
השתלשלות ' אנת הוא חד ולא בחושבן ' ,אתה הוא אחד  ,אבל
לא בחשבון עשר הספירות הנרמזות באותיות דשם הוי '  .כי
הקב " ה הוא אחד  ,המציאות האמיתית היחידה ) כמבואר בתניא
שער היחוד והאמונה (  .אבל היותו אחד  ,אין הכוונה שהוא ' אחד

 (85פרק א ,משנה ז .וראה לקו"ת בלק ע ,א .תצא לח ,ב.
 (86תיקוני זהר בהקדמה.
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פרשה

~ פקודי ~

המנוי ' שיש שני אחריו  ,אלא הוא למעלה מכל המדריגות
לגמרי  ,ולכן אינו בחשבון עשר הספירות .

החכמה  ,כמבואר לעיל שהוא הגילוי הראשון בסדר
ההשתלשלות .

ושם הוא למעלה משום השגה וגילוי ,ד'לית
מחשבה תפיסא ביה כלל'.

וכדי להיות התהוות החכמה מ'אין' ,הוא על ידי
'ברישא חשוכא' ,שמוכרח להיות העלם והסתר
תחלה ,שלא יתגלה מהבחי' 'אין' שלמעלה
מהחכמה.

למעלה מסדר השתלשלות  ,הנה כל העולמות
והמדריגות המוגבלים וכל הנבראים  ,אין להם שום השגה
ותפיסה  ,כי מאחר שהשגתם מוגבלת  ,יכולים להשיג רק
דברים הניתנים בגבול  ,ולכן אמרו בזהר על מדריגה זו ' לית
מחשבה תיפסא ביה כלל ' .
ומטעם זה  ,למעלה מסדר השתלשלות נק ' ' אין ' ,כי הוא
למעלה לגמרי מההשגה שלנו  .כי לכאורה תמוה  ,כיצד אפשר
לקרוא לדרגה זו בשם ' אין ' ,הלא ' ממך הכל כתיב ' ,היינו
שהקב " ה הוא המציאות האמיתית  ,וכל מה שקרוב אליו יותר ,
הרי הוא אמיתי יותר  ,וככל שיורד ומתרח ק מאור אין -סוף
ב " ה נעשה בבחי ' אין  ,כאילו אינו קיים לפניו ית '  .אלא מאחר
שדרגה גבוהה זו לא ניתנת להשגה שלנו  ,לכן היא נקראת
' אין ' ,כאילו אינה קיימת ב ' עולם ' שלנו .

רק החכמה ש'מאין תמצא' ,הוא ראשית הגילוי.
כלומר  ,הגם שהחכמה נמצאת ונמשכת מבחי ' ' אין '
שלמעלה מהשתל שלות  ,ולכן גם היא בבחי ' ' אין ' ,עם כל זה
אינה ' אין ' ממש  ,אלא שנמצאת ממדריגה שהיא ' אין ' ממש ,
ולאמיתו של דבר החכמה היא ה ' יש ' הראשון  " ,ראשית
הגילוי "  ,רק שישותה אינה נרגשת כל כך ) לעומת ה ' יש ' של
בחי ' בינה (  ,אלא נרגש בה מקורה  ,הוא ה ' אין ' ממש .

וזהו שאמרו רז"ל ' :כברייתו של עולם ,ברישא
חשוכא והדר נהורא'.
87

וזהו הפירוש הפנימי במאמר רז " ל ' כברייתו של עולם ,
ברישא חשוכא והדר נהורא '  .כלומר  ,בריאת העולם היתה על
ידי העלם תחילה ואחר כך גילוי  ,כפי שממשיך לבאר .

ו ' ברישא חשוכא ' ,קאי על הצמצום וההעלם שהיה צריך
להיות מתחילה  ,כדי שתוכל להיות המשכה של בחי' החכמה ,
ראשית הגילוי דסדר השתלשלות  ,כי למעלה מסדר
השתלשלות הוא אין -סוף ובלי גבול  ,ואילו היה מתגלה
ממדריגה זו בלי שום צמצום  ,לא היתה יכול להיות התהוות
מציאות של גבול  ,כגון זו של חכמה  ,אלא הכל היה בבחי '
אין -סוף  .ולכן תחילה היה חושך והעלם והסתר על אור אין-
סוף ב " ה  ,כדי שתוכל להיות המשכה של בחי ' החכמה .

ועל זה נאמר "ישת חשך סתרו".
88

89

עניין זה – שבשביל התהוות החכמה מאור אין -סוף ב " ה
הוצרך להיות צמצום והעלם על אורו ית ' הבלי -גבול – הוא
המשמעות הפנימית של הכתוב ' ישת חושך סתרו ' –
" שמסתתר ] אור אין -סוף ב " ה [ בבחי׳ חש ך והעלם ] כדי [
להיות גילוי ההארה בבחי נת חכמה  ] ,שהוא [ ראשית גילוי
ההשתלשלות " ) לקו " ת תצא )ד " ה ולא אבה ( לח ,ג ( .

ועל ידי 'חשך' והעלם זה ,נמשך אחר כך להיות
בחינת 'נהורא' בחכמה ,ראשית הגילוי )כנ "ל (.
ומרומז באות יו"ד ,שהוא רק נקודה אחת.
]והטעם לזה[:

כי 'נהורא' ,היינו בחינת חכמה ,ראשית הגילוי.
' ) הדר ( נהורא ' ) אור (  ,קא י על ראשית הגילוי מן
ההעלם דאור אין -סוף ב " ה ) שלמעלה מגילוי ( – בחינת

 (87שבת עז ,ב.

 (88תהלים יח ,יב.
פירוש פסוק זה לפי פשוטו הוא :לפי המצודות – שהקב"ה שם חושך
למסתרו בשביל דוד המלך להחשיך להאויב .ולפי התרגום – שהקב"ה משרה
שכינתו בחושך ,ומתראה בענני כבודו .ולפי האבן-עזרא – הקב"ה שם
מסתרו בהאיד העולה משאון גלי הים שיתגעשו מימיו וירבה האיד .על כן
מזה יולד שם חושך מהאיד העולה.
) (89ועיין מ"ש מזה בד"ה 'שחורה אני ונאוה' ]לקו"ת שה"ש ה ,ג[:

'אש שחורה על גבי אש לבנה'(.

חסידישע

פרשה

~ אלה פקודי המשכן ~

כי עיקר ומקור הוא מה שבבחינת העלם" ,ישת
חשך סתרו" ,והגילוי משם רק הארה קטנה,
90
בחינת יו"ד ,נקודה בעלמא.
ומיו"ד נמשך בבחינת ה'.
מהיו " ד דחכמה  ,המורה על התגלות קטנה ומועטת מן
ההעלם  ,נמשך בבחינת הה " א דבינה שהיא המשכה מאור
מצומצם יותר  ,ולכן יש בה יותר גילוי מההעלם  ,כמו בחכמה
שבנפש האדם שהיא נקודה כללית של ההשגה בבחינת נקודה
בלבד  ,היינו גילוי מועט ביותר  ,ואילו בינה היא התפתחות
הנקודה לפרטים  ,עד להתגלות בהתפשטות והתרחבות גדולה .
]ולפי זה ישוב לבאר מדוע י"ה – חכמה ובינה –
נקראים 'נסתרות'[:

וזהו שנקראו "הנסתרות" ,שהם בחינת 'עלמא
92
דאתכסיא' .
91

ולכן ביחס לבחי ' ו " ה  ,נקראו חכמה ובינה ) בחי ' י " ה (
' הנסתרות ' ,כי נמשכו מבחי ' האין שלמעלה מהם  ,דהגם
שחכמה ובינה אינן בבחי ' ' אין ' ממש שלמעלה מגילוי ,מכל-
מקום מאחר שנמשכ ו מן האין הם במדריגה נעלית ביותר  ,עד
שלגבי המדריגות שלמטה מהן נקראו ' נסתרות ' ו ' עלמא
דאתכסיא ' ] -עולם מכוסה [. 93
]על פי זה ישוב לבאר מעלת שורש מצוות לא-
תעשה[:

והנה ,משם הוא שרש ה'לא-תעשה'.
) (90ועיין מה שמבואר מענין יו"ד דשם הוי' בביאורי הזהר פרשת
אחרי ]עו ,ג[ על פי המאמר שם דע" ט ע"ב 'הביאו עלי כפרה'
]בביאורי הזהר לכ"ק הצ"צ  -א ע' שסב[(.
 (91ראה זהר בראשית יח ,א .ויצא ס"ע קנב ,א .קנח ,רע"ב .וארא כט ,ב.
ת"ז בהקדמה א ,סע"א ואילך .תניא פרק כו.

) (92ונקראו גם כן 'מעמקים' ,כמו שכתוב במאורי אור אות מ"ם
ספ"ז ,ובזהר חלק ג' סוף פרשת ויקרא ,ודף רס"ה ע"ב .ובפרשת
בשלח דף ס"ג ע"ב .ועל זה נאמר 'מאד עמקו מחשבותיך ,וכמ"ש
בד"ה 'באתי לגני' .ועיין מ"ש בביאור ע"פ 'אלה מסעי' ,בענין:
שהחכמה נקראת 'אמת' ,וזהו ענין 'חותמו של הקדוש -ברוך -הוא
אמת' ,ומשם מובן מעלת החכמה – הנקרא י"ה – על המדות ,שהן
בחינות ו"ה .ונקראו חכמה ובינה גם כן 'מעייני הישועה' ,כמו
שכתוב במאורי אור שם סעיף פ"ד(.
 (93וכמו רעיון שכלי דק ונעלה מאד שלגבי תלמיד קטן הוא מכוסה ונעלם
מצד מעלתו.
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בחי ' נעלית זו  - ,י " ה  ' ,הנסתרות '  -הוא שורש מצוות
לא -תעשה  .ועל ידי קיומ ן נמשכת השפעה עליונה מבחי ' זו .

כי הנה ,להיות עכשיו גילוי מבחי' 'הנסתרות',
בחינת "ישת חשך סתרו" ,אי אפשר כלל להיות
הגילוי ,אפילו למעלה בעולמות העליונים בהשגת
המהות ממש ,מאחר ד'לית מחשבה תפיסא ביה
כלל' .
94

מאחר שדרגה זו נעלית וגבוהה מאד  ,לא יכול להיות
גילוי מ מנה אפילו בעולמות עליונים  ,כי היא בבחי ' בלי גבול,
ולמעלה באין -ערוך מכל העולמות והמדריגות המוגבלים .
ולכן עכשיו ) בזמן הגלות ( אי אפשר לשום נברא להשיג
ולתפוס דרגה זו  ,מאחר ד ' לית מחשבה תפיסא ביה כלל '  .על-
דרך שאין ביכולת האדם למנות עד שיגיע לבלי גבול ,כי
בלי -גבו ל אינו בגדר הגבול כלל  ,ואין לו שום ערך ויחס אליו ,
ועד שאי -אפשר להשיג אותו .

רק ענין הגילוי הוא ההשגה איך שאינו מושג,
ושאי-אפשר שיהיה בו השגה ,ונקרא ענין השגה זו
'דרך השלילה' .
95

ההשגה היחידה שיכולה להיות במדריגה נעלית זו היא
' דרך השלילה ' ,היינו השגה והכרה שד רגה זו מושללת
מהשגה  ,ואי אפשר להבין את מהותה אלא רק ממה היא
מושללת  .ועל -דרך דברי הרמב " ם ) מו " נ ח " א פנ " ז נ " ח נ " ט עד פרק
ס ( " שיש ריבוי ידיעות גם כן בדרך שלילה  ,עד שבעניינים
הגשמיים יוכל האדם על ידי ריבוי הידיעות השלילות להגיע
כמעט לציור הדבר כמו שהוא " ) לקו " ת פקודי בביאור ו ,ג ( .
]ומביא דוגמא לענין השגת השלילה[:

כמו ענין 'חכים ולא בחכמה ידיעא'  ,אי אפשר
להיות השגת מהות בחינת 'חכים' ,רק שנשלול
איך ד'לא בחכמה ידיעא' ,שאינו מערך וסוג
ומהות החכמה שבהנבראים.
96

כלומר :

 (94תיקוני זהר בהקדמה.
 (95ראה סה"מ תער"ב ח"ב ע' א'נה .סה"מ תרס"ח ע' רח וע' רי ואילך.
 (96שם.
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~ פקודי ~

" עד " מ מ " ש הרמב " ם בענין התוארים שנאמרו על
הקב " ה  ,שנאמ ר רק בשלילות ואינם תוארים עצמיים  .וענין
ההפרש בין תוארי השלילה לתוארי החיוב  ,שתוארים עצמיים
שנק ' בלשון פלוסופים תוארי החיוב  ,הם מורים על מהות
הדבר מהו  .ותוארי השלילה לא יודיענו דבר בשום פנים מן
העצם המבוקש מה הוא  ,אלא שיודיענו שהוא מושלל מדבר
המנגד וסותר ל אותו העצם המבוקש ומהותו  .ולכן ל פי
שהקב " ה הוא למעלה מההשגה ואי -אפשר להשיג מהותו
בשום פנים  ,ע " כ לא יתכן לומר עליו ית ' התוארים כמו כל
יכול  ,וחכם ורוצה  ,כי הוא למעלה ממהות יכולת וחכמה
ורצון שבנבראים  ,עד שאין ערך ודמיון בינו ובינינו כלל,
לומר עליו תוארים אלו בל שון תוארים עצמיים  ,רק שהם
נאמרו בלשון שלילה  ,היינו ענין יכול שנאמר עליו ית '  ,הוא
מפשיט ממנו ית ' כל מה שהוא היפך היכולת  ,כמ " ש לא ייעף
ולא ייגע כו ' ,ועד "ז הוא ענין חכם ורוצה כו '  ,מפשיט ממנו
ית ' מה שהוא היפך החכמה כו '  .ונמצא לא יודיעו תוארים
אלו ידיעת מהותו  ,רק יודיעו מה שאנו שוללים ממנו הדברים
שהם היפך מהותו כביכול  ,נמצא ידיעה זו הוא גילוי שמתגלה
לנו גילוי ממנו ית '  ,ומ " מ אינו השגה במהותו כלל  ,ומ "מ גם
בבחי ' ידיעה זו שבדרך שלילה שייך ידיעות עצומות אין קץ
ממש גבוה מעל גבוה " ) לקו " ת פקודי שם ( .
]ומבאר איך בחינת 'חכים' שונה מהחכמה
שבנבראים )שבזה מתקרבים יותר לדעת מהי חכמת
ה'([:

שהחכמה שבנבראים הוא דבר נוסף על עצמותו,
מה-שאין-כן הוא יתברך וחכמתו אחד ,ודבר זה
אי אפשר להשיג איך הוא ,רק שנדע השלילה –
ד'לא בחכמה ידיעא' כו'.
החכמה שבנבראים היא דבר נוסף על עצמותם  ,היינו
שכ וח החכמה שבו ועל -ידו האדם מבין ומשיג  ,הוא דבר נפרד
ונבדל מהאדם עצמו  ,ואילו הקב " ה הוא וחכמתו אחד  ,ומאחר
שדבר זה לא שייך בעולם המושגים של בני אדם  ,אין לנו
היכולת להשיג איך הוא  ,רק ב ' דרך שלילה ' ,לדעת ולהבין
שחכמתו ית ' אינה כמו החכמה שלנו .
]ועוד דבר שבו חכמתו ית' שונה שינוי מהותי
מחכמת הנבראים[:

וכן ,הרי מן השכל שבאדם לא יתהוה שום דבר,
וחכמתו יתברך הוא המהווה יש מאין הבריאה,

כמו שכתוב "בחכמה עשית" ,הרי דבר זה אי
אפשר להשיג איך מבחינת החכמה יהיה ַהָוָי' מאין
ליש.
97

חכמתו ית ' היא המהווה את הבריאה מאין ליש  ,כמ "ש
' כולם בחכמה עשית ' ,דלפי פשוטו הכוונה היא שהבריאה
היא מעשה חכם  ,ואילו לפי פנימיות הדברים הכתוב מלמד
שהקב " ה ' עושה ' ובורא הכל מאין ליש ' בחכמה ' ,היינו על
ידי חכמתו  .ודבר זה אי אפשר לנו להשיג מהותו – איך ומה
הוא באמת  ,כי עניין זה אינו קיים בעולם שלנו  ,שהרי מכח
ה חכמה שבאדם לא יכולה להיות שום התהוות .

הרי שאי אפשר להשיג המהות ,רק השלילה ד'לא
98
בחכמה ידיעא' כו'.
מכל זה מובן שבמדריגות שלמעלה מההשגה והתפיסה
של האדם  ,כבחי ' י "ה הנסתרות הנ " ל  ,אי אפשר להשיג את
המהות  ,אלא יכולה להיות בהן רק השגה בדרך השלילה ,
להבין שאין לה ש ום דמיון לדברים שאנו מכירים ויודעים .

ומשם נמשכו שרש מצות לא-תעשה ,שענינם גם
כן הוא השלילה במעשה – "לא תאכל חלב" ,
"לא תאכל דם" .
99
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והוא לפי ששרשם מבחינת "ישת חשך סתרו",
שאינו בא עכשיו בהשגה נגלית ,רק בבחינת
השגת השלילה כו'  -הדרך היחידה ש בה יכול ים
להתייחס לאור זה היא בהשגת השלילה.
לכך ,הכלי למטה להמשיך גילוי זה ,אי אפשר
להיות על ידי מצות-עשה ,שהיא 'קום ועשה' -
פעולה חיובית.
 (97תהלים קד ,כד.

) (98ובענין השלילה יש גם כן מדרגות השגות רבות לאין קץ,
שהרי אנו לא נוכל רק להשיג איך ד'לא בחכמה ידיעא' ,שאינו
מערך השכל אנושי ,והרי יש מדרגות אין קץ ב'חכמה ידיעא' עצמו,
שהיא חכמה דבריאה -יצירה -עשיה וגן -עדן העליון כו' ,ושם ישיגו
איך שאינו מערך 'חכמה ידיעא' דגן -עדן כו' .וגם ]שם[ יושג יותר
מהו הענין 'לא בחכמה ידיעא' ,ואיך ענין השלילה ,והמבין יבין(.
 (99ויקרא ז ,כג-כו.
 (100שם כז-כח.

חסידישע

~ אלה פקודי המשכן ~

]ומוסיף ביאור בטעם החילוק בין מצוות-עשה
למצוות לא-תעשה[:

שהרי האתרוג הוא על-דרך-משל כלי ו'אבר'
להאור הנמשך ,וזהו רק מבחינות ו"ה –
"והנגלות"  -דרגות ששייכות להשגה וגילוי – שנמשך
בכלים להיות מושג ,הילכך יש למטה גם כן כלי
לזה ב'קום ועשה'.
מאחר ששורש מצוות -עשה הוא באור מוגבל ששייך
להשגה נגלית  ,לכן הדרך שבה אפשר להמשיך אור זה היא
באופן חיובי שעושה כלים לאור זה על ידי מצוות שקיומן
בפעולות חיוב יות  ,וכל מצוה היא כלי מתאים לאור הנמשך
על -ידה  .וכמו שכדי להשיג דברים השייכים להשגה שכלית ,
האדם משתדל להשיג את מהותם  ,ולא לשלול מהם מה
שאינם  ,כך כדי להשיג אור זה צריך לעשות דברים השייכים
לאור זה גופא .

מה-שאין-כן לבחינת "ישת חשך סתרו" ,לא שייך
כלי ,דהא 'לית מחשבה תפיסא ביה כלל'  -כיון

פרשה
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שבטל אצלו  ,ומה שנגד רצונו ,כאכילת חלב כנ " ל ,מונע
103
השראה והתגלות זו .

ולכן ,נקראת החכמה 'אמת' ,כמו שכתוב
בבינונים פרק ל"ה בהג"ה.
מצד תכונת הביטול שבה  ,החכמה נקראת ' אמת '  .כי
אלוקות היא המציאות האמיתית היחידה  ,כמ " ש ' ה ' אלקים
אמת ' ,ואלוקות שורה בחכמה מחמת הביטול שבה  .וכמו
שכתוב בתניא פרק לה בהגהה  " :וכאשר שמעתי ממורי
] המגיד ממזריטש [ עליו -השלום  ,פירוש וטעם למה שכתוב
ב ' עץ חיים ' ) שער מז פ " ג (  ,שאור אין -סוף ב " ה אינו מתייחד
אפילו בעולם האצילות אלא על ידי התלבשותו תחילה
בספירת חכמה ] ואחר כך הוא מתפשט ומאיר בכל הספירות
של אצילות [  ,והיינו  ,משום שאין -סוף ב " ה הוא אחד האמת
] ה ' אחד ' האמיתי [  ,שהוא לבדו הוא ואין זולתו  ,וזו היא
מדריגת החכמה כו ' ] כי ספירת החכמה עניינה ביטול מוחלט ,
ולכן דווקא בה מתגלה עניין זה שאור אין -סוף הוא ' אחד
האמת ' ו ' שהוא לבדו הוא ואין זולתו ' [".

שהוא אור שלמעלה מכל השגה  ,אין דבר שיכול להיות כלי
אליו ולקלוט אותו  ,ולכן אי אפשר לה משיך אותו על ידי
פעולה חיובית.

ואם כן ,נמשך בחכמה אפס קצהו בבחינת גילוי
מבחינת "ישת חשך סתרו" על ידי ביטול זה –
כמו שנתבאר לעיל בפירוש 'ברישא חשוכא והדר
נהורא' כו'.

רק על ידי 'לא-תעשה' ,שלא לעשות המנגד ,והוא
ַה ֵח ֶלב  -היינו אכילת חלב אסור ,שהוא מנגד ומסתיר
לבחינת השראת הקדושה האלקית ,שאינו שורה
רק בבחינת הביטול  ,והוא בחינת חכמה ,כח
מה .

לכך ,אכילת החלב הוא מנגד ומסתיר בחינת
הביטול ,ומונע הגילוי ] מבחינה זו[.

]והדרך היחידה להמשיך אור נעלה זה היא[:
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 כי אכילת חלב היא נגד רצון ה ' והיפך הביטול ,וממילא היא מונעת את גילוי האלוקות מבחינה זו .

102

המשכת אור נעלה זה היא רק על ידי השלילה  ,שהאדם
מונע את עצמו מלעשות מעשה שמנגד לרצונו ית ' ,וכמו
שאי -אפשר לתאר ולהגדיר את אורו ית ' הבלי -גבול  ,אלא רק
לומר מה א יננו  ,היינו בדרך שלילה  ,כך המשכת אור זה היא
רק על ידי מצוות לא -תעשה  ,היינו שלילת מעשה המנגד
לקדושה האלוקית  ,כידוע שאין הקב " ה שורה אלא במה

 (101ראה תניא פרק ו .וראה סה"מ תרצ"א ע' קמט הערה .34
 (102זהר חלק ג לד ,א .תיקוני זהר ד ,א.

ועל ידי שיושב ולא עובר העבירה שבאה לידו,
הרי זה ממשיך מבחינות י"ה "הנסתרות" כנ"ל ,כי
אי אפשר להיות מהם המשכה רק על ידי בחינה
כזו שהוא ענין השלילה מן המנגד כו'.

 (103ויש להוסיף ביאור בדבר :עצם הדבר שהאדם מונע את עצמו מלעשות
דבר שמנגד לרצונו ית' ,אין בכוחו 'להגיע' לאור העליון ולהמשיך אותו,
שהרי האדם אינו בגדר שפעולותיו או העדר פעולותיו יגיעו לאור נעלה זה,
אלא הכוונה היא שבזה האדם מונע ודוחה התנגדות להמשכת אור זה ,ואילו
כשעובר עבירה ח"ו הרי הוא מונע את ההמשכה ,כי אור עליון זה לא יומשך
במקום ה'קליפה' והסטרא-אחרא.
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חסידישע

~ פקודי ~

" כי הנה כל הל א -ת עשה ענינם ג " כ רק בחי ' שליל ו ת
דבר המנגד ומסתיר אל ו קותו ית '  ,כמו ' לא תאכל חלב' כו ' ,
או ' שעטנז לא יעלה עליך ' כו '  ,שאינו עשיית דבר ב ' קום
ועשה ' ,רק להמנע מהדברים הנ " ל שהן המ סתירים ומונעים
הביטול לא ין -ס וף ב " ה  ,כי הן בחי ' ' יש ' ודבר נפרד לגמרי ,
היפך ה ' אין ' ,לכן הם פוגמים הביטול ומונעים הביטול
מהנפש  ,מה שיש בנפש מבחי נת חכ מה להבטל לא ור א ין -ס וף
ב " ה כמו ד ' כולא קמי ה כלא חשיב ' והם מונעים ביטול זה ,
מפני שהם ' יש ' ודבר נפרד היפך האין כו '  .ויש מצו ות ל א-
ת עשה שחייבים עליהם כרת  ,שכורתים את הנפש משרשה ,
שלא להיות בה בחי נת ביטול זה  .ויובן זה יותר באכילת חמץ
בפסח  ,כ י מצה הוא בחי נת מ " ה וביטול  ,וכמאמר ' מצה זו
שאנו אוכלים על שום מ " ה ' ,והחמץ הוא בחי נת ' יש ' כו ' .
" וע ל -כ ל -פ נים כל מצו ות ל א -ת עשה הוא שלילת
ומניעת דבר המסתיר על א ור א ין -ס וף ב " ה וקדושתו  .ולכן ,
ע " י קיום בחי נה זו  ,שמסירים ההסתר  ,ע ל י די ז ה נמשך היחוד
עליון דא בא ו א ימא  ,שהוא ג "כ גילוי א ור א ין -ס וף ב " ה
' סתימא דכ ל סתימין ' שנמשך ומתגלה  ,וגילוי זה א י א פשר ג ם
כ ן רק בידיעת השלילות  ,שנמשך בחי ' ידיעה והשגה בו ית '
ע ל ד רך הפשטה ממנו ית ' דבר מה  ,שהוא נגד מהותו ית ' ,
ואף שאין זה ידיעת המהות  ,הנה הוא קירוב וגילוי גדול
כנ " ל  ,וגדול אין קץ יותר מהשגת המהות שבבחי ' הזיו המאיר
בסדר ההשתלשלות כו ' " ) לקו " ת פקודי בהביאור ( .

וכמו שכתוב "ולא תחללו" ,לא תעשו חלל
וחסרון ,ועל ידי זה ממילא ישכון כו'.
104

וזהו ה פירושו הפנימי 105של הכתוב ' ולא תחללו את שם
קדשי ' ,היינו דמלבד ה משמעות הפשוטה של הכתוב
ש ' תחללו ' הוא מלשון חול וחילול ,והכתוב אומר שלא לעשות
חילול ה ' ,הרי 'תחללו ' הוא גם מלשון חלל ומקום פנוי ,
והכתוב בא להזהיר שלא לעשות חלל ומסך מבד יל בינו
לאלוקות ע " י עבירה  .וכאשר האדם נזהר מלעבור על רצונו
ית ' ,ממילא ישכון בו אור עליון זה ד ' לית מחשבה תפיסא
ביה ' .

 (104ויקרא כב ,לב.
 (105וראה לקו"ת שה"ש ד"ה מה נאוו לחייך )יב ,ד( .וסה"מ תקס"ד ע' ח.
וראה גם ד"ה כתיב לא תחללו בסה"מ תקס"ב ח"ב ע' שפו .וראה תו"א יתרו
סח ,ב .סה"מ תקס"ו ע' רח .לקו"ת ויקרא ד ,ד .חוקת נז ,ב .סה"מ תקס"ה
ע' תרעה .לקו"ת שה"ש א ,א.

פרשה

וזהו בחינת ענין "בארץ לא זרועה".
בחינת 'לא' ד'לא-תעשה' ,הוא למעלה מבחינת
'הן' דמצות-עשה ,כי 'ברישא חשוכא' כו'" ,ישת
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חשך סתרו".
קיצור :ענין "החכמה מאין תמצא"' ,ברישא חשוכא'" ,ישת
חשך סתרו" – 'והדר נהורא' .ומשם שרש הלא-תעשה ,כי
לפי ד'לית מחשבה תפיסא ביה כלל' ,ואינו מושג בבחינת
'הן' ,רק בבחינת השלילה ,על כן על זה באו המצוות לא-
תעשה ,שהם גם כן בבחינת 'לא' ,למנוע הדבר המסתיר
לבחינת הביטול .פירוש' :שמי עם י"ה'.

) (106ופירוש 'שמי' עם י"ה – הנה ,לפי מה שכתוב בגמרא סוף
פרק ג' דפסחים הנ"ל' ,שמי' ,היינו ,שם הוי'' ,כמו שנכתב' ,ואם כן,
מהו 'שמי' עם י"ה?  -היה צריך להיות שם הוי' ,ולא רק שם י"ה.
אך ,יש לומר על פי מה שכתוב בבחיי פרשת בשלח דף פ"ו ע"ג
ע"פ 'עזי וזמרת י"ה' ,וזה לשונו :ומצאתי במדרש תלים בפסוק 'עזי
וזמרת י"ה' – בעולם הזה מקלסין אותו בשתי אותיות )י"ה( ,אבל
לעולם הבא בשש אותיות ,שנאמר 'כי בי"ה הוי' צור עולמים'.
והיינו ,שהפסוק זה נאמר )בישעיה סימן כ"ו( גבי 'ביום ההוא יושר
השיר הזה' ,שהוא שיר זכר של לעתיד לבוא ,לכן אזי מקלסין אותו
בשש אותיות ,דהיינו שבחינת י"ה ,שהוא עכשיו בבחינת ' מעמקים',
שלא נגלה כלל בחיות העולמות – שמקור ושרש חיותם מבחי' ו"ה
– הנה ,לעולם הבא יומשך בבחינת גילוי ,ולכן הוסיף על שם י"ה
כללות שם הוי'  -וביחד הם שש אותיות .וזהו 'שמי' עם י"ה כו'  -היינו,
'שמי' – שם הוי' ,עם י"ה ,שביחד הם שש אותיות ,וזהו שיתגלה לעתיד
לבוא.

עוד יש לומר על פי מ"ש בתורה -אור סוף ד"ה 'וארא אל אברהם'
– "פירוש 'ושמי הוי' לא נודעתי' ,לא הודעתי' אין כתיב כאן ,אלא
'נודעתי' כו' ,אני בעצמי ,בחינת 'יחיד' כו'" ,עיין שם.
אם כן ,פירוש 'שמי' עם י"ה ,היינו בחינה זו ד'שמי הוי' לא
נודעתי' נמשך ומתגלה בבחינות י"ה על ידי קיום מצוות לא -תעשה
כו'.
ועיין מ"ש במקום אחר בענין 'בשעה שישראל עונין יהא שמיה
רבא מברך ,הקב"ה מנענע בראשו' כו' ,וממה שכתוב שם יובן גם
כן פירוש 'שמי' ,דהיינו' ,שמיה רבא' ,שנמשך בבחינות י"ה ,דהיינו,
ענין 'מנענע בראשו' כו'  -שמורה על ההמשכה למטה .ובמאורי אור
פירש בענין אחר(.

חסידישע

פרשה

~ אלה פקודי המשכן ~
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פרק ז

]וראיה לדבר שיש בחי' 'ירושלים שלמעלה'[:

ביאור הכתוב ' ששם עלו שבטים שבטי י"ה עדות

והיינו ,כמאמר רז"ל פרק ב' דחגיגה בשבעה
רקיעים' :זבול ,שבו ירושלים ובית המקדש ומזבח'
כו'.

לישראל' ,עניין עדות הוא על דבר הנעלם

ד .וזהו מה שכתוב "ששם עלו שבטים ,שבטי
י"ה ,עדות לישראל ,להודות לשם הוי'" .
107

108

על פי המבואר לעיל אודות ההבדל בין שורש מצוות-
עשה למצוות לא -תעשה  ,יבואר הפירוש הפנימי של הכתוב
' ששם עלו שבטים  ,שבטי י " ה  ,עדות לישראל  ,להודות לשם
הוי " ה '  .לפי פשוטו  ,המזמור מדבר על העלייה לירושלים
בשלש רגלים  ,והכתוב אומר ששם  ,בירושלים  ,עלו השבטים
שהם שבטי י " ה  ,הם עם ה ' ושומרי מצוותיו  .והעלייה הזאת
היתה עדות לישראל שהשכינה שוכנת בהם לג ודל הנס
הנעשה אז  ,כי ירושלים היתה מכילה את כל ההמון הזה ולא
היה צר להם המקום  ,ומהראוי היה להודות לה ' על הדבר
ההוא ) ע " פ רד " ק ומצו "ד ( .

פירוש "ששם עלו" ,היינו ב"ירושלים הבנויה כעיר
שחוברה" כו'.
109

לפני הפסוק ' ששם עלו שבטים ' ,כתיב ' ירושלים הבנויה
כעיר שחוברה לה יחדו '  .וכוונת הכתוב ' ששם עלו שבטים '
היא  ,שעלו ב ' ירושלים הבנויה כעיר שחוברה ' כו ' .

ופירש בגמרא 110דפירוש "כעיר שחוברה לה",
היינו ירושלים שלמעלה.
איתא בגמרא שם  :מי איכא ירושלים למעלה? ] -האם
יש ירושלים של מעלה ) כשם שיש ירושלים של מטה (? [ .אין
] -כן [ ,דכתיב ' יר ושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדו ' ]-
כלומר  ,ירושלים של מטה תהיה בנויה כעיר אחרת שחוברה
לה  ,היינו כיוצא בה ודוגמתה ) ' חוברה ' לשון חבר  ,דומה לה (.
ומוכח שיש ירושלים נוספת חוץ מזו של מטה  ,והיכן היא אם
לא למעלה ) רש " י ד " ה ירושלים (  .או שמלשון ' יחדיו ' משמע שיש
שני ערים בשם ירושלים ) רבינו גרשום ( [.

 (107תהלים קכב ,ד.
 (108בד"ה מצה זו תר"מ סעי' מ )ע' נט( מוסיף" :ועיין בלקו"ת בד"ה
ושאבתם מים בששון ממעייני הישועה".
 (109תהלים קכב ,ג.

) (110פרק קמא דתענית דף ה' ע"א(.

111

מבואר בגמרא שם שיש שבעה רקיעים למעלה  ,ומה
נעשה בכל רקיע  ,וברקיע הנק ' 'זבול ' יש ירושלים ובית
המקדש  ,ונמצא שיש ' ירושלים של מעלה ' ,ברקיעים
הרוחניים .

ופירוש "ששם עלו" ,היינו ב'עיר שחוברה לה',
דהיינו בירושלים של מעלה.
שבעלותם בשלש רגלים בירושלים שלמטה
להראות פני ה' ,הנה בהיותם בירושלים של מטה,
"שם עלו" ,בשניהם ,דהיינו גם בירושלים של
מעלה.
כן פירש מו"ה ר' משה אלשיך.112
" הר ' משה אלשיך פירש ' ששם עלו ' ,היינו  ,בירושלים
של מעלה  ,היינו ' כעיר שחוברה לה ' ,היא העליונה  ,שם עלו
שבטים ברגלים בבואם להראות לפני ה ' בהיותם בתחתונה .
ואל תתמה האיך יהיו בשני עולמות כאחת – למטה ולמעלה ,
כי הלא הם ' שבטי י " ה ' ,שקדשם ה ' בשתי אותיות אלו שבהם
נבראו שני העולמות תחתון ועליון " ) יהל אור ע ' תפב ( .

וכתוב בשל"ה ריש פרשת ויחי  ,דלפי פשוטו
'ירושלים שלמטה' הוא ירושלים אשר בכאן בארץ
הקודש כו'  -ירושלים הגשמית.
113

אמנם ,יש גבוה מעל גבוה:
 -ויש דרגה גבוהה יותר בבחי ' ' ירושלים של מטה ' .

כי 'ירושלים שלמטה' הוא שם 'אדנ"י' ,בגימטריא
'היכל' ,שהוא היכל לשם הוי' ,אשר עליו נאמר
114

 (111יב ,ב .וראה לקמן פ' שלח לח ,ג.

) (112בתלים שם סימן קכ"ב(.
 (113ראה גם לקמן שלח לח ,ג .נעתק באוה"ת נ"ך-א ע' שלז וביהל אור ע'
תעט.
 (114חבקוק ב ,כ.

חסידישע
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~ פקודי ~

"והוי' בהיכל קדשו" כו' ,והוא ענין חיבור ויחוד
ו"ה  -ז "א ומלכות ,הוי' ואדנ "י.
מדריגה נעלית זו של ' ירושלים שלמטה ' היא שם
אדנ " י  ,היינו ספירת המלכות דאצילות  ,כי שם אדנ " י הוא
מלכות  ,כמשל המלך שהוא האדון על אנשי מדינתו .
וכללות ענ י ינה של ספירת המלכות הוא שמקבלת
מהספירות שלמעלה ממנה  ,ואח " כ מעל ימה על ההשפעה כדי
שתוכל להיות נמשכת לעולם שלמטה ממנה  .ובזה ספירת
המלכות שונה משאר הספירות  ,שאין לה תוכן משלה אלא כל
תוכנה הוא מה שמקבלת מההשפעה ש ל הספירות שלמעלה
הימנה  .ולכן איתא בזהר על המלכות אשר ' לית לה מגרמה
כלום ' – שאין לה כלל אור משל עצמה  .כמשל הלבנה שאין
לה אור משל עצמה  ,אלא רק מה שמקבלת מ אור השמש .
והיינו שעניינה של ספירת המלכות הוא להיות כלי
מקבל אל האור האלוקי הנשפע בה מהספירות שלמעלה
ממנ ה .
וזהו ש ' אדנ " י '  -מלכות  ,בגימטריא ' היכל ' ,כי ' היכל '
הוא ככלי למה שנמצא בתוכו  .וזהו שנאמר ' הוי ' בהיכל
קדשו ' ,דקאי על ירידת ההשפעה משם הוי ' לספירת המלכות .
ועניין זה הוא חיבור ויחוד בחינות ו " ה  ,היינו היחוד בין שש
המדות העליונות דאצילות ) הנק ' ז " א – זעיר אנפין( ומלכות ,
שהמשפיע  ,ז " א  -המידות  ,משפיע למלכות  -המקבל  ,אור
אלוקי בהשפעה פנימית .
]על פי האמור ש'ירושלים של מטה' קאי על על
מדריגה גבוהה יותר – מלכות דאצילות ,והיחוד שלה
עם המדות העליונות ,יבאר ש'ירושלים של מעלה'
קאי על מדריגה נעלית יותר מהמבוארת לעיל[:

ו'ירושלים שלמעלה' – חיבור חכמה ובינה ,סוד
חיבור ויחוד י"ה ,והוא מהפרדס שער ח' פרק
י"ג .

]מבאר כיצד 'ירושלים של מעלה' היא חיבור
חכמה ובינה ,י"ה .ותחילה יבאר את עניינה של
ירושלים[:

והיינו ,כי 'ירושלים' ,פירוש :יראה שלם .
116

 כלומר  ,עניינה של ירושלים הוא ' יראה ' ו ' שלם ' .]מקדים לבאר עניין היראה שב'ירושלים' ,שיש
בה שתי מדריגות[:

ונודע שיש 'יראה תתאה' ו'יראה עילאה'.
117

כידוע  ,ביראת ה ' יש שתי מדריגות ) כלליות ( – יראה
תתאה )תחתונה (  ,ויראה עילאה ) עליונה (.
ענינה של יראה תתאה הוא שהאדם מרגיש את מציאות
עצמו אלא שאינו רוצה להיות נפרד מהקב " ה  ,ולכן הוא ירא
למרות עיני כבודו ולמרוד בו ית '  ,ונמנע מלעבור על רצונו
ית ' ) ע " ד מ אמר רז " ל ' :תהא יראת שמים עליכם כיראת בשר
ודם ' (.
ויראה עילאה היא שהאדם אינו מרגיש את עצמו
ל מציאות כלל  ,והוא בביטול מוחלט ל נגדו ית '  ,כמו אדם
פשוט העומד לפני מלך גדול שאינו יכול ל עשות שום תנועה ,
וחש בושה גדולה לעמוד בפניו .
]ומבאר משמעות עניין 'שלם' שבירושלים ,שהוא
גם מלשון 'שלום' ,וגם בזה יש שתי מדריגות[:

וגם ב' בחינות שלום ,כמו שכתוב "שלום שלום
לרחוק ולקרוב".
118

ירושלים – יראה שלם  ,שלם לשון שלום וחיבור
ואחדות  .וכשם שיש שתי מדריגות ביראה  ,כך יש שתי
מדריגות גם בענ יין השלום  ,כמ " ש ' שלום שלום לרחוק
ולקרוב ' ,שתי פעמים שלום  ,בחינה אחת בשלום היא בבחי '
' קרוב ' ,והבחינה השני ' היא בבחי ' ' רחוק ' ,כפי שממשיך .

115

' ירושלים שלמעלה ' קאי על היחוד והחיבור בין
האותיות העליונות דשם הוי ' – בחי ' י " ה  ,חכמה ובינה .
כלומר  " ,ההמשכה מאור אין -סוף ב " ה המלובשת במוחין
דאבא ] חכמה [ שלמעלה מההשגה  ,שיהיה נ משך ומתגלה
בבינה " ) לקו " ת פקודי בביאור ( .

 (115ראה לקו"ת ראה לא ,א .וראה באוה"ת בראשית-ג תקלה ,ב .נצבים
ע' א'רכה.

 (116בראשית רבה נו ,יו"ד .וראה לקו"ת ראה כט ,ד .ולהעיר מתוספות
ד"ה הר )תענית טז ,א(.
 (117ראה תו"א פ' מקץ בביאור ע"פ כי אתה נרי ,ובלקו"ת ד"ה וידבר
אלקים את כל הדברים האלה ,ושם פרק ב בענין אם אין חכמה אין יראה כו'.
ועיין בלקו"ת שה"ש סוף ד"ה קול דודי ,ושם סוף פרק ג ,ובד"ה כי תשמע
בקול )ע"פ הנסמן באוה"ת שמות כרך ב ע' תלב(.
 (118ישעי' נז ,יט.
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~ אלה פקודי המשכן ~

שהן ב' בחינות יחודים והמשכות הנ"ל דבחינות
י"ה הנמשך על ידי קיום מצות לא-תעשה,
ובחינות ו"ה הנמשך על ידי קיום מצות-עשה,
כנ"ל.
עניין השלום הוא החיבור והאחדות בין שני דברים .
ולמעלה זהו חיבור ויחוד שתי מדריגות  .וזהו יחוד י " ה וו " ה ,
 שתי מדריגות בשלום  :השלום הנפעל בין בחינות י " ה  ,הואמה שכתוב ' שלום לקרוב ' ,שהוא יחוד בין חכמה ובינה שהן
דרגות נעלות יותר וקרובות יותר לאור אין -סוף ב " ה  .והיחוד
הנעשה בין בחי ' ו " ה  ,שהן דרגות נמוכות יותר ורחוקות יותר
מאין -סוף ברוך הוא  ,הרי הוא בחי ' ' שלום לרחוק ' .
והנה  ,מצוות לא -תעשה מושרשות בבחי ' י " ה  ,ועל ידי
קיומן נפעל היחוד בין בחינות י " ה  ,חכמה ובינה  ,ועל ידי קיום
מצוות -עשה נפעל השלום בין בחינות ו " ה  ,כי זהו שרשן .
]ולפי זה יובן עניין 'ירושלים של מטה' ו'ירושלים
של מעלה'[:

וזהו ענין 'יראה שלם שלמטה' ,שבבחינות ו"ה.
ו'יראה שלם שלמעלה' בבחינות י"ה.
וזהו ' ירושלים שלמטה ' ,בחינת שלום ויחוד התחתון ,
הוא היחוד בין בחי ' ו " ה ) ע " י קיום מצוות -עשה (  ,ו ' ירושלים
שלמעלה ' ב חינת שלום העליון  ,היחוד בין בחינות י " ה
) באמצעות שמירת מצוות לא -תעשה (.

ועל זה נאמר "ששם עלו שבטים" כו' ,שבעלותם
ב'ירושלים של מטה' על ידי קיום מצות-עשה ,עלו
בשניהם ,וכמו שיתבאר אם-ירצה-השם.
כלומר  ,שבעלי ' לרגל לירושלים של מטה  ,פעלו גם את
היחודים הנפעלים בירו שלים של מעלה .
]וכעת יבאר המשך הכתוב 'שבטי י"ה עדות
לישראל'[:

ועל 'ירושלים של מעלה' ,על זה נאמר "שבטי י"ה
עדות לישראל" ,ש'ירושלים שלמעלה' זהו חיבור
ויחוד י"ה  -חכמה ובינה ,ואזי נקראו גם כן נשמות
ישראל ] הפ ועלים יחוד זה ע " י שמירת מצוות לא -תעשה [
"שבטי יה ,עדות לישראל".
]ומבאר מה שכתוב 'עדות לישראל' ,ושייכותו
לעניין 'שבטי י"ה' דווקא[:
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כי הנה ,על-דרך-משל ענין עדות ועדים ,שהיא
הגדה הנאמנת ,אין שייך אלא על דבר הנסתר
ונעלם מעיני הכל  ,על זה צריך עדות שיעידו על
זה .אבל על דבר הנגלה אין צריך ,ואין שייך
עדות .ואפילו על מלתא דעבידא לאגלויי ממש
מיד ,לא הצריכה התורה עדות.
119

120

כמו כן על-דרך-משל פירוש "עדות לישראל" ,זהו
על 'ירושלים של מעלה' ,שהוא בחי' י"ה ,הנק'
'עלמא דאתכסיא'.
כי בחינת יחוד ו"ה ,שהוא ענין אור הנמשך
בכלים – אור מוגבל השייך לגילוי ,זהו הנקרא 'עלמא
דאתגליא' ,ולכן נקרא 'ירושלים שלמטה'  -ועל
בחינה זו לא שייך עדות ,כי הוא בגילוי.
וזהו ענין 'זכרי' עם ו"ה – 'זכרי' ,היינו שם אדני,
שהוא הנקרא 'ירושלים של מטה' ,כנ"ל  -שמדריגות
אלו הן כבר בגילוי.
]ומבאר מפני מה על אף ש'ירושלים של מטה'
הוא מלכות דאצילות ,מדריגה גבוהה מאד שעדיין
כלולה בעולם האצילות שלמעלה מגילוי ,בכל זאת
נחשבת ל'עלמא דאתגלייא' ,בחינת גילוי[:

כי הוא מקור לבריאה-יצירה-עשיה ,והוא בסדר
ההשתלשלות.
' ירושלים של מטה ' ,מלכות דאצילות  ,היא מקור
לעולמות שלמטה ממנה  ,בריאה -יצירה -עשיה . 121כמבואר

 (119ראה לקו"ש חי"ט ע' .190
 (120ר"ה כב ,ב.
 (121ענינם של ג' העולמות בריאה יצירה עשיה:
עולם הבריאה ענינו בריאה 'יש מאין' ,אך מאחר שעולם זה קרוב לעולם
האצילות )שהוא "אלקות ממש" )תניא ר"פ מט(( ,לכן מורגש בו שקיום
העולם אינו אלא מצד שפע החיות מאת ה' .וכמו הדגים שבים שמיד
שפורשים מן הים מתים ,כך הנבראים שבעולם הבריאה )שהם נבראים
רוחניים ,כמלאכים( ,הגם שהם 'מציאות נברא' ,הרי הם 'מובלעים' במקור
חיותם ,מבלי אפשרות לפירוד ממנו ,וכמובן שאינם שייכים להרגש של
'ישות' ומציאות עצמאית.
עולם היצירה הוא העולם שלמטה מעולם הבריאה ,ונקרא 'יצירה' מלשון
'צורה' .שכן לשון 'בריאה' מורה על חידוש דבר מאין ליש ,והיא רק נקודה
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~ פקודי ~

לעיל שמלכות היא הספירה שבה עוברת ההשפעה אל
העולמות שלמטה  .ולכן בחינה זו שייכת לגילוי  ,עלמא
דאתגליא  ,כי היא המקור לעולמות הגלויים שבסדר
השתלשלות .
ואין שייך על זה עדות  -כי ' ירושלים של מטה ' היא
המקור לעולמות הגלויים ,ועל דבר הגלוי אין צורך בעדות.

אבל י"ה נק' 'עלמא דאתכסיא' ,שהוא למעלה
מסדר ההשתלשלות ,ואינו נתפס כלל בשום כלי
כו' ,כי 'לית מחשבה תפיסא ביה כלל'.
בחינות י " ה מורה על אור אלוקי גבוה מאד ) למעלה
מסדר השתלשלות ( הנעלם מהעולמות והנבראים שלמטה ,
ואינו נתפס בשום כלי  ,אפילו הכי נעלה  .כי בבחי ' י " ה
מתגלית הארה מאור אין -סוף ב " ה עצמו  ,כ מבואר לעיל על
הכתוב ' והחכמה מאין תמצא ' ,שהחכמה נמצאת ונמשכת
מבחי ' ' אין ' ,והיא כלי ראוי להתגלות זו מחמת הביטול שלה .

ולכן ,על המשכת בחינה זו נאמר "שבטי יה עדות
לישראל" ,שעם היות שאין מושג המהות ממש
] של בחינה זו[ ,יש עדות על זה.
והיינו ,כי 'עדות' אותיות 'דעות' .
122

וזהו ש ' עדות ' אותיות ' דעות '  .כלומר  ,על אף שאינו
יכול להשיג את המהות של בחינה זו  ,מכל -מקום שייך בה
עדות  ,היינו שיש קצת השגה במדריגה זו  ,אך לא במהותה .
ועם כל זה ניתן לדעת את מציאותה  ,היינו עצם הדבר שהיא
קיימת וישנה במציאות .

ועל זה נאמר "ויקם עדות ביעקב" ,וכתיב
125
"ועדותי זו אלמדם".
123

פרשה

124

של מציאות בלי צורה ,ואילו בעולם היצירה המציאות של הנבראים היא
בצורה מוגדרת ומוגבלת.
ועולם העשיה )הרוחני( הוא מלשון 'תיקון' )כמו 'ועשתה את צפרניה'(,
שכן עולם היצירה הוא 'צורה כללית' ,ובעשיה צורת הנבראים 'מתוקנת'
בציור פרטי מושלם.
 (122רמ"ז פ' שופטים ערה ,א .וראה אוה"ת שופטים ע' תתמז .לקו"ש
ח"כ ע'  104ובהערה .46
 (123תהלים עח ,ה.
 (124שם קלב ,יב.

ויש לבאר פירוש "עדות לישראל" על-דרך אמרם
ז"ל בנר מערבי ' :עדות היא שהשכינה שורה
בישראל'.
126

ופירוש העדות הוא :על ידי שהיה נותן בה שמן
כמדת חברותיה  -שהיה נותן מדה שוה של שמן בכל
שבעת הנרות ,כולל הנר המערבי ,ואף על פי כן ,היתה
דולקת יותר הרבה מהם ,עד שממנה היה מתחיל,
ובה היה מסיים  ,הרי זה עדות על השראת
השכינה – שהרי לולי השראת השכינה לא היה יכול להיות
נס כזה.
127

והרי ,עם כל זה ,ענין זה הוא עשייה גשמית ,שהנר
דולק יותר ,ואינו ערוך למהות השראת השכינה,
שהוא גילוי אלקות ,ועם כל זה ,הוא עדות ממש
על זה ,שנס זה עם היותו מעשה גשמי ,הוא עדות
ממש על השראת השכינה ,אף על פי שאין ערוך
זה לזה.
 עם היות שהנס היה בגשמיות  ,ואין שום יחס וערך ביןנר גשמי להשראת השכינה הרוחנית  ,מכל -מקום הוא עדות
ע ל השראת השכינה הרוחנית  .כי ללא גילוי אל ו קות  ,לא היה
יכו ל להיות נס גדול כזה  ,והנס הגשמי הוא הוכחה ועדות על
זה .

וכך פירוש כאן בענין "עדות לישראל" ,על ידי
שהיו 'עומדים צפופים ומשתחוים רווחים' כו',
עדות היא 'ששם עלו' ,בירושלים של מעלה ,כמו
שכתב מורנו הרב ר' משה אלשיך ) כנ "ל (.
128

ולפי זה מובן הפירוש הפנימי של ' ששם על ו שבטים
שבטי י " ה עדות לישראל ' – שמאחר ששם עלו  ,שבעלייתם
 (125ועיין מה שכתוב כהאי -גוונא בד"ה 'וידעת היום' ,ההפרש בין
'ממלא כל עלמין' ובין 'סובב כל עלמין' ,שבבחינת 'ממלא כל
עלמין' נאמר "ומבשרי אחזה אלוה"' ,אחזה' ממש .אבל בבחינת
'סובב כל עלמין' נאמר "ויאמינו בהוי'" .ומכל -מקום נאמר "וידעת
היום" ,שיהיה נמשך בבחינת דעת ממש כו'.
 (126שבת כב ,ב.
 (127שבת שם.
 (128אבות ה ,ה.
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לרגל בירושלים של מטה התקשרו והתעלו גם כן בירושלים
של מעלה  ,לכן אירעו כמה נסים ) ' עומדים צפופים
ומשתחווים רווחים ' (  ,ונסים אלו הם עדות לעלייה זו  ,כי רק
על ידי זה שהתעלו לירושלים של מעלה  ,היתה אפשרות
לנסי ם כאלו .

וכך על-דרך-זה המצות נקראות 'עדות' ,כמו
שכתוב "בדרך עדותיך ששתי".
129

וגם המצוות נקראות ' עדות ' ,כמ " ש ' בדרך עדותיך
ששתי ' ,שפירושו שמחתי בהיותי הולך בדרך עדותיך
] מצוותיך [  ,כמו השמח על ריבוי הון ) מצו "ד (  .כי מאחר שהן
מעידות על דבר רוחני נעלם  ,הרי אף על פי שהן מלובשות
בגשמיות  ,הן עדות על גילוי אור אלוקי  ,כדלקמן .

והיינו ,שהציצית הם סימן לבחינת "שער רישיה
כעמר נקא" כו'  .וכן התפילין לגבי תפילין
דמארי עלמא  .והסוכה ]היא סימן[ למקיפים
עליונים.
131

130

132

כל מצוה היא עדות וסימן לעניינה ושרשה למעלה
ברוחניות  .ולדוגמא  ,הציצית בגשמיות הם סימן ועדות
לשרשם למעלה  ,והוא מה שנאמר ' שער רישיה כעמר נקא ',
' שער ראשו ' של הקב " ה הוא כצמר נקי  ,על -דרך צמר הלבן
של הציצית  ,דקאי על האור המוגבל והמצומצם הנאצל ממנו
ית ' ,שהוא בדוגמת שערות הראש שנמשכת בהן חיות מועטת
ומצומצמת  .וכן התפילין הגשמיים הם עדות וסימן ל 'תפילין
דמאירי עלמא ' ,וכך הסוכה היא סימן לעניינה למעלה –
האור המקיף  ,כי כשם שהסוכה מקיפה על האדם  ,כך האורות
העליונים המקיפים הם למעלה מהתלבשות פנימית בכלי
המקבל .

והרי במהותן אין ערוך זה לזה ,אף-על-פי-כן הן
עדות זה לזה.

 (129תהלים קיט ,יד.
 (130דניאל ז ,ט.
 (131בהערות ותיקונים מהרבי כותב על "כו'" כאן – צריך עיון.
 (132ברכות ו ,א.
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הגם שאין שום ערך ודמיון בין הדברים הגשמיים שבהם
מקיימים את המצוות  ,ובין האורות הרוחניים הנעלים  ,עם כל
זה  ,הן עדות זה לזה .

וכמו בענין התורה ,שיש בה נגלה ונסתר ,הנה אף
ש"הנסתרות לה' אלקינו" ,רק "הנגלות לנו
ולבנינו" ,עם כל זה ,הנה מן 'הנגלות' יש עדות
לכל משכיל על דבר על 'הנסתרות'.
התורה היא סתים וגליא  ,וכל הדברים שבנגלה דתורה ,
ובכלל זה הלכות העוסקות בדברים גשמיים  ,רומזים לעניינים
נסתרים וסודות עליונים  .והגם שהנגלה מדבר בגשמיות ,
והנסתר מדבר ברוחניות  ,ורק הנגלות הם " לנו ולבנינו" אבל
" הנסתרות לה ' אלקינו "  ,מכל -מקום כל משכיל על דבר ,
המת בונן בתוכן הדברים  ,יכול להבין מתוך הנגלה את
הנסתר  .ונמצא שנגלה דתורה הוא ' עדות ' על הנסתר דתורה .

וכמו שאנו יודעין מהגוף שהוא חי ומדבר ,אנו
יודעין שיש לנו נפש כו'.
מזה שהגוף הגשמי חי ומדבר וכדומה  ,אנו יודעים שיש
בו נשמה וחיות רוחנית המשפיעה בו חיות ועושה אותו לדבר
חי  .ולמרות שהגוף הוא גשמי והנפש היא רוחנית  ,והריחוק
בין גשמיות ורוחניות הוא באין -ערוך  ,אף על פי כן  ,הגוף
הוא עדות וסימן על הנפש .

כך מהמצות גשמיות הנגלות לנו ,יש עדות על
133
פנימיותן.
כשם שהנגלה דתורה הוא עדות על הנסתר  ,והגוף הוא
עדות על הנפש  ,כך המצו ות הגשמיות הן עדות וסימן על
פנימיותן – עניינן ושרשן למעלה .

ועל-דרך-זה יתפרש ענין "עדות לישראל".
על -דרך שנתבאר לעיל שבשני דברים שאין להם שום
ערך זה לזה  ,האחד יכול להיות עדות וסימן על השני ,כך
יתפרש עניין ' עדות לישראל ' ,כפי שממשיך .

 (133וכמ"ש כל זה במקום אחר על פסוק 'וידעת היום' כו' ]לקו"ת
ואתחנן ד"ה וידעת היום )הא'( ד ,א .וראה פי' 'חסידות מבוארת' בזה חוברת
ט"ז[.
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פירוש 'ישראל' – הוא בחינת 'אדם דלעילא' שעל
הכסא וכו' ,כנודע.134
כדי לבאר עניין ' עדות לישראל ' ,צריך לבאר תחילה
בחינת ' ישראל ' ,כידוע דקאי על בחינת ' אדם דלעילא ' ,אדם
העליון שעל הכסא .
ו הכוונה ב ' מראה אדם ' ,ו ' אדם העליון ' – והרי אין לו
גוף או דמות הגוף ח " ו – היא לעשר ספירות דאצילות
) עשרה כוחותיו של הקב " ה (  ,דהגם שהוא ית ' אין לו סוף
ו ' לאו מכל אלין מדות איה ו כלל' )תיקוני זהר בהקדמה ( ,
מכל -מקום צמצם הקב "ה את אורו הגד ול באופן שיתגלו עשר
ספירות  ,שעל -ידן הקב " ה בורא ומנהיג את העולם  .ומעשר
ספירות הללו נשתלשל ו עשר הכוחות שבנפש האדם )תניא
פ רק ג ' ( .וזה ו ' נעשה אדם בצלמנו כדמותנו ' ,שהאדם נברא
בצלם דלמעלה  ,כי עשרה כוחות נפשו הן כדמות עשר
ספירות העליונות ) ראה לקו " ת פ ' ויקרא ד " ה אדם כי יקריב  ,ריש פרק
ב ' .ובחסידות מבוארת שם חוברת יא ( .

והוא בחי' ו"ה ,שנקרא 'נגלות' לגבי י"ה שנקרא
'נסתרות'.
בחינת ' ישראל דלעילא ' היא בחי ' ו " ה – האור
המצומצם והמוגבל המתלבש בכלים  ,כמבואר לעיל שבכללות
הוא הספירות  ,שעניינן אורות בכלים  .אך בפרטיות יותר קאי
על בחי ' ו " ה  ,המדות ומלכות דאצילות  ,שהן דרגות נמוכות
יותר  ,שבהן עניין אורות בכלים מודגש יותר  .ואילו בחי ' י " ה
הוא האור הנעלם מחמת מעלתו  ,שלמעלה מבחי ' ' אדם
דלעילא ' .

ואמנם ,עם כל זה ,נמשך מבחי' י"ה להתלבש
בו"ה ,דהיינו ענין מוחין דז"א הנמשך בו מחכמה
ובינה.

רק שזו ההארה ] מי "ה היורדת להתלבש בו "ה[ אינה
כמו שהיא למעלה בבחי' י"ה עצמו ,בחינת "ישת
חשך סתרו"  -חושך והעלם שלמעלה מאור וגילוי ,כי
נתצמצמה עד שתוכל להתלבש בבחי' ו"ה ,ועם
כל זה ,היא מבחי' י"ה ,ולמעלה מעלה מבחי' ו"ה.
על אף שההארה מי " ה היורדת להתלבש בו " ה  ,עברה
צמצומים רבים  ,ואינה כמו שהיא למעלה בי " ה  ,מכל -מקום
עדיין היא הארה והתפשטות מבחי ' י " ה  ,ובוודאי שגם אחרי
הצמצומים היא למעלה מבחי ' ו " ה .

על כן נקראת 'עדות' ,שהיא עדות ממש על בחי'
'הנסתרות'" ,ישת חשך סתרו" ,דאף-על-פי שכמו
שהן במהותן ועצמותן אי אפשר להן להתגלות
למטה ,מכל-מקום נמשך משם בחינת גילוי אור
ב'ישראל דלעילא' ] בחי' ו "ה[ ,עד שהוא עדות ממש
על בחי' י"ה.
כלומר  ,כשם שהנשמה היא באין -ערוך למעלה מהגוף ,
ומכל -מקום נמשכת ממנה ה ארה להתלבש בגוף להשפיע בו
חיות  ,ולכן הגוף הוא עדות וסימן על מציאות הנשמה שבו –
כך גם ו " ה  ,בחי ' ישראל  ' ,אדם דלעילא ' ,היא עדות על בחי '
י " ה היורדת למטה להתלבש בו .

והיינו' ,עדות' אותיות 'דעות' ,בסוד "אל דעות
הוי'"  ,והוא בחינת הדעת הממשיך ההמשכה
מבחי' י"ה ,שהן חכמה ובינה ,לבחי' ו"ה ,שהן
בחי' המדות.
135

למרות שבחי ' י " ה היא מדריגה גבוהה מאד  ,למעלה
לגמרי מבחי ' ו "ה ) אדם דלעילא (  ,מכל -מקום הארה מבחי '
י " ה נמשכת להתלבש בו " ה  ,ובלשון הקבלה – מוח ין דז " א
הנמשך בו מחכמה ובינה ) י " ה (  ,היינו שנמשך בחי ' מוחין
) חכמה ובינה ( גם לז " א ) מדות (.

וזהו פירוש נוסף ב ' עדות ' אותיות ' דעות ' לשון רבים ,
דקאי על ב ' בחינות דעת  .וכידוע הפירוש הפנימי של הכתוב
' א -ל דעות הוי " ה ' ) מלבד משמעותו הפשוטה שהקב " ה יודע
את הכול (  ,שיש ב ' בחינות דעת באלקות – ' דעת עליון '
ו ' דעת תחתון '  .ו ' דעת תחתון ' אינה עניין הדעת בפני עצמה ,
היינו התקשרות האדם בדבר שכל שמשיג  ,אלא הדעת כפי
ששייכת למדות  ,והיא המקשרת את המוחין עם המדות ,
שתומשך המשכה מבחי ' י " ה לו " ה .

 (134וכמ"ש במקום אחר בד"ה 'זכור את אשר עשה לך עמלק' כו'
]תו"א פד ,ב[.

 (135שמואל א ב ,ג.
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לסיכום  :עדות אותיות דעות  ,כי בחי ' ו " ה היא עדות
וסימן להארה האלוקית הנמשכת בה מי " ה  ,והבחינה
המק שרת י " ה עם ו " ה היא הדעת ) ' דעת תחתון ' (.

ועיין בבינונים חלק א פרק ג.
 ש ם מבאר אשר הדעת ש בנפש האדם היא קיום המדותוחיותן  ,כי היא מחברת את ה התבוננות ב מוח ) חכמה ובינה (
עם רגש הלב ) מדות ( .וכך הוא גם עניין בחינת הדעת
למעלה  ,שממשיכה המשכה מבחי ' י " ה ) חכמה ובינה ( לבחי '
ו " ה ) מדות (.

ועיין ב'אדרא זוטא' דף רצא עמוד א" :דעת דהיא
סהדותא כו'".
בזהר שם מדובר על בחי ' דעת תחתון הממשיכה
המשכה מחכמה ובינה לז " א ) מדות ( .ותוכן דברי הזהר הוא
שבחי ' ז " א נקראת ' דעת ' ,אותיות ' עדות ' ,כי הארות פני ז " א
מעידות שהוא בן של אבא ] חכמה [ ושל אי מא ] בינה [ ,כי על
ידי החכמה ובינה שקיבל מהם  ,הוא דומה להם בהארת פניו
) על -דרך מאמר רז " ל שהכל היו מעידים שאברהם הוליד את
יצחק לפי שהיה דומה לו בקלסתר פניו ( ) ע " פ מפרשי הזהר ( .
ומזה מובן הקשר בין דעת לעדות ) דעת אותיות עדות ( ,
כי ' דעת תחתון ' המקשרת את המוחין עם המ דות מעידה על
ההמשכה מחכמה ובינה  ,מאחר שנמשכה בה הארה מחכמה
ובינה  .ובזה היא דומה להן  ,וממילא עדות וסימן להן .

וכן ,גם כן בכל אחד מישראל למטה ,על-דרך
מ"ש ברבות )וישלח ס"פ ע"ט( בפירוש "י"ה עדות
לישראל" – 'י"ה מעיד עליהן שהן בני אבותיהן'
כו'.
נוסף לזה שבחי ' ו " ה  ' ,ישראל דלעילא ' ,היא עדות
וסימן על ההמשכה מי " ה  ,הנה גם בכל אחד מישראל למטה
היא עדות וסימן  .ועל -דרך מה שכתוב במדרש רבה בפירוש
הפסוק ' ששם עלו שבטים שבטי י " ה עדות לישראל ' –
שלירושלים עלו השבטים להודות לה ' בקרבנותיהם  ,הוא
קורא לשבטים ' שבטי י " ה ' ,ואומר בכך ' ע דות לישראל ' ,רצה
לומר  :י " ה מעיד עליהם שהן בני אבותיהן  ,היינו
שמשפחותיהם קדושים ומיוחסים ) ראה קידושין ע ,ב ( .

והענין:
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 לבאר כיצד כל ישראל למטה הם עדות וסימן על זהשהם ' בני אבותיהם ' .

כמו שכתוב ברבות כי תשא )ס"פ מ"ו( ע"פ "ועתה
ה' אבינו אתה" כו' ,ובפניהם הם ניכרים ,שנאמר
)ישעי' ס"א( "כל רואיהם יכירום כי הם זרע ֵבּ ַרך ה'".
איתא במדרש שם  " :אמרו הנביאים להקב " ה  ,הרי אתה
אומר שאינן בניך ] כתוצאה מחטאם [  ,ובפניהם הם ניכרים
] שהם בניך [! שנאמר ' ונודע בגוים זרעם  ,וצאצאיהם בתוך
העמים  ,כל רואיהם יכירום כי הם זרע ברך ה '' ".
כלומר  ,בני ישראל הם כאילו עדות וסימן על זה שהם
בניו של הקב " ה  ,כי הקשר שלהם עם הקב " ה ניכר בפניהם .
]וכיצד ניכר בפניהם שהם בניו של ה'?[:

והיינו ,על ידי שיש בכל אחד בחינת שם הוי'
136
ממש.
מבואר לעיל שבחי ' ו " ה  ' ,ישראל דלעילא ' ,היא עדות
על ההמשכה מי " ה הנמשכת בה  ,ו כך גם כל ישראל למטה הם
עדות על ההמשכה מבחי ' י " ה הנמשכת בהם  ,כי בכל אחד
מישראל ישנה הארה של שם הוי ' ,כמ "ש ' כי חלק הוי' עמו ',
שהם חלק משם הוי ' ב " ה  .וזהו הפירוש הפנימי של הכתוב
במתן -תורה ' אנכי הוי ' אלקיך ' ,שבזמן מתן -תורה הי ' גילוי
בחינת הוי ' בכל אחד מישראל  ,ע ד שנעשה ' אלקיך ' – כוחך
וחיותך  -דכל אחד מישראל  ,כי בחינה זו חדרה בבהם
בפנימיות ונעשתה חלק ממציאותם .
וזהו שניכר בפניהם של בני ישראל שהם בניו של
הקב " ה  .פנים הוא לשון פנימיות  ,והכוונה שניכר בפנימיות
נפשם שהם בניו של הקב " ה  ,וכשם שבבן יש בו חלק מאביו
)" ברא כרע א דאבוה "(  ,כך יש בכאו " א מישראל התגלות
משם ה ' ,שהיא חלק מה ' .

בחינת יו"ד ] בנפש האדם[ – הוא בחינת ביטול אליו
137
ית' שלמעלה מדעת ושכל המושג.
 (136כמ"ש במקום אחר בד"ה 'ראה אנכי נותן' ]לקו"ת פ' ראה יח ,א
וראה בהקונטרס 'די חסידישע פרשה' לפ' ראה לביאור במאמר זה[.
 (137וכמו שכתוב בבינונים פרק י"ח  -וז"ל שם:
"ולכן ,אפילו קל שבקלים ופושעי ישראל מוסרים נפשם על קדושת ה' על
הרוב ,וסובלים עינויים קשים שלא לכפור בה' אחד ,ואף אם הם בורים ועמי
הארץ ואין יודעים גדולת ה' ,וגם במעט שיודעים אין מתבוננים כלל ,ואין

חסידישע
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~ פקודי ~

 היינו  ,כדוגמת אות יו " ד ש ה י א רק נקודה קטנה  ,בליהתפשטות לאורך ורוחב  ,ה מורה על עניין הביטול והעדר
המציאות  ,מורה על בחי ' חכמה שבנפש האדם שעניינה הו א
ה ביטול שלמעלה מטעם ודעת  ,הנובע מבחי ' הארת אור אין-
סוף ב " ה בבחי ' חכמה שבנשמה .

ובחינת ה' – הוא ענין התבוננות בגדולת ה'.
צורת אות ה " א היא קו למעלה ברוחב  ,וקוים למטה
באורך  .וגם עניינה הוא בחי ' בינה – הבנה והשגה  ,היינו
שהנקודה של ה חכמה מתפשטת בהבנה והשגה באורך ורוחב ,
" שמתבונן בשכלו להבין דבר לאשורו ולעמקו נקרא בינה"
) תניא ריש פרק ג ' (.

ועניין כוח הבינה בעבודת האדם הוא עניין
בגדולת ה ' 138שהאדם מעמיק דעתו ו 'תוקע ' מחשבתו בחוזק
עד שה עניין נכנס ונקלט היטב במוחו ול בו ) ראה בארוכה בש ער
היחוד והאמונה לאדמו " ר האמצעי פרק א ( .
ההתבוננות

וב' בחינות אלו נקראו 'תרין ריעין דלא
מתפרשין'  ,ונק' 'נקודה בהיכלא' – שהה"א
וההתבוננות הוא 'היכל' לגילוי בחינת הביטול של
היו"ד כו'.

פרשה

לכן  ,צריך להיות גם באדם כך  .דהיינו  ,להתבונן ולהעמיק
שכלו ובינתו באורך ורוחב  ,כפי אשר יד ש כ לו ורוח בינתו
מגעת  .וליבטל אליו ולדבקה בו במסירת נפש ממש  ,בבחינת
חכמה שלמעלה מטעם ודעת המושג  .שאם לא יהיה לו בחינת
ביטול הנ " ל ] -דחכמה שלמעלה מטעם ודעת [  ,אזי אפילו אם
יתבונן בגדולת ה ' בהרחבה כפי כחו  ,ויוליד מזה אהבה ויראה ,
] אעפ " כ [ לא יהיה לה ם קיום אמיתי  ,ויפול ממדרגתו ח " ו ...
ונקרא ' נקודה בהיכל א '  ,שהנקודה מחיה את ההיכל  ,שאם אין
נקודה – אין ההיכל משמש כלום ) " 141לקו " ת ראה שם ( .

וזהו ענין "י"ה עדות לישראל כו'"" ,ששם עלו
כו'".
וזהו התוכן הפנימי של ' י " ה עדות לישראל ' ,שבני
ישראל למטה הם עדות על השראת בחי ' י " ה שבהם  ,כי
מאחר שיש בהם בחי ' ביטול שלמעלה מטעם ודעת  ,בחי '
יו " ד  ,וגם הכוח להתבונן בגדולת ה ' ,בחי ' ה " א  ,הרי זו עדות
על בחינות י " ה דלמעלה  ,שהארה מבחינות אלו נמשכת
ומתלבשת בנפשות ישראל .
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" וב ' בחינות אלו ] -יו " ד וה "א – חכמה ובינה[ צריכין
להיות תמיד אצל האדם בעבודת ה ' בלי פירוד  .כי על ב'
בחינות אלו  ,איתא בזהר שהן 'תרין ריעין דלא מתפרשין '. 140
מוסרים נפשם מחמת דעת והתבוננות בה' כלל .אלא בלי שום דעת
והתבוננות ,רק כאילו הוא דבר שאי-אפשר כלל לכפור בה' אחד בלי שום
טעם וטענה ומענה כלל.
"והיינו ,משום שה' אחד מאיר ומחיה כל הנפש ע"י התלבשותו בבחי'
חכמה שבה ,שהיא למעלה מן הדעת והשכל המושג ומובן".
" (138דהיינו ,ענין התבוננות בגדולת ה' – כל חד לפום שיעורא דיליה –
איך הוא 'בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד'  ,ו'כולא קמיה כלא
חשיב' ממש" )לקו"ת ראה יח ,א – נסמן בהגהת הצ"צ לעיל(.
 (139ראה זהר חלק ג ד ,א .וראה גם לקו"ת נשא כב ,א .ולקו"ת פ' ואתחנן
יב ,ד .אוה"ת נצבים ע' א'רכב.
 (140פירוש" :כי הנה ,ההשתלשלות וההתהוות מאין ליש צריך להיות
תמיד ,כמ״ש בחינוך קטן ] -תניא ,שער היחוד והאמונה[ ,ולא מאין ליש
גשמי בלבד  -כמו ז׳ רקיעים וארץ כו׳ ,שצריכים להיות מתחדשים בכל שעה
ורגע מאין ליש ,שאילו הי׳ נפסק המשכת החיות בהם היו חוזרים לאין ואפס
ממש כמו קודם ששת ימי בראשית ,וכמ״ש באריכות בספר של בינונים חלק
ב׳ ]פ"א[  -אלא כמו כן ממש גם בעולמות העליונים ,ואפילו להיות בחינות
חכמה ובינה ,כמ״ש 'והחכמה מאין תמצא' ] -שצריכה להיות התחדשות
בחי' החכמה מאין ליש תמיד[ ,וממנה נמשך בבינה ,שנק׳ בחי׳ 'יש'' ,להנחיל

וזהו הנמשך ומתגלה על ידי קיום מצות לא-
תעשה ,שענינם בחינת 'אתכפיא' וביטול.
אך  ,האפשרות להתגלות בחינות אלו בנפש האדם היא
בתנאי שישמור את עצמו שלא לעבור על מצוות לא -תעשה ,

אוהבי יש' ]וכיון שבינה נחשבת 'יש' ומציאות לגבי החכמה ,הרי התהוות
בחי' הבינה )יש( מהחכמה )אין( ,צריכה להיות בתמידות .וזהו ביאור דברי
הזהר שחכמה ובינה הן 'תרין רעין דלא מתפרשין' ,כי הם בחינות אין ויש,
והאין צריך להוות ולחדש את היש בתמידות ,ולכן אינם נפרדים לעולם["
)לקו"ת פ' ואתחנן יב ,ד(.
 (141במילים אחרות :הגם שעל-ידי כח הבינה יש לאדם השגה מסוימת
באלקות ,ויכול להתעורר מזה באהבת ויראת ה' ,אף על פי כן ,מבלי השפעת
כח החכמה יכול להסתעף מזה דברים שלא כפי הכוונה ,כי כאשר האדם
מתעורר באהבת ה' ותשוקה גדולה מחמת ההתבוננות שלו )בינה( ,יתכן
שישאר בתשוקה זו עד שיהיה בבחי' 'רצוא' ללא 'שוב' ,היינו שירצה
להתעלות מן העולם ולהכלל באלקות ,אך ישכח על הכוונה האמיתית –
להמשיך אלקותו ית' למטה על ידי קיום תורה ומצוות ,אבל על ידי השפעת
הביטול דחכמה לא יפנה מהאמת ,רק יהיה כעבד הבטל לגמרי לאדונו ושומע
לכל פקודתיו בכל אשר יגזור .וכאשר יהי' לו רצון להכלל באלקות )מחמת
כח הבינה – התבוננות( ,הנה מצד כח החכמה לא יפנה מהכוונה האמיתית,
וגם בהיותו בתנועה ד'רצוא' יזכור שמיד אחר כך צריכה להיות עבודת
ה'שוב' ,לשוב למטה ולהביא תשוקה ורצון זה למטה ,בקיום התורה והמצוות
בחיות והתלהבות ,ולא רק למלא את רצון עצמו להיות בעולם רוחני יותר
ולהכלל באלקות )ע"ד המסופר בגמרא )חגיגה יד ,ב( אודות ד' שנכנסו
בפרדס ,ורק ר' עקיבא 'נכנס בשלום ויצא בשלום' ,מחמת הביטול דחכמה(.

חסידישע

~ אלה פקודי המשכן ~

ולהיות בבח ינת ' אתכפיא ' בכל השיעור קומה שלו ,כנ "ל
שדווקא על ידי עבודות אלו נמשכות ומתגלות בנפשו בחינות
ו " ה  .וכמבואר לעיל שהדרך להמשיך אור עליון דבחי ' י " ה ,
היא על ידי השגה בדרך שלילה  ,הנעלית יותר מ ' השגת
החיוב ' .
] כלומר  :הגם שאפילו אם לא יקיים מצוות לא -תעשה ,
עדיין יש בו בחי ' שם הוי ' ) מאז מתן -תורה (  ,אך ללא שמירת
מצוות לא -תעשה הרי בחינות י " ה דשם הוי ' יהיו בהעלם
והסתר  ,כי לא יהיה ביכולת האדם להתבטל אל ה ' למעלה
מטעם ודעת ) חכמה (  ,ולהתבונן באלוקות ) בינה ([.
]ועתה מבאר מה שכתוב בהמשך 'להודות לשם
הוי''[:

וזהו "ששם עלו כו' ,להודות לשם הוי'".
]תחילה יבאר את משמעות הפנימית של
'להודות'[:

– כי פירוש 'להודות' ,היינו בבחינת הודאה
וביטול לבחינה שלמעלה מההשגה ,מה ד'לית
מחשבה תפיסא ביה כלל'.
142

' להודות ' הוא עניין ההודאה  .ו ענ י י נה על -פי חסידות
הוא שהאדם מודה ְל ַמ ה שאינו מבין והוא למעלה מדעתו
והשגתו  ,כדאיתא בגמרא ' מודים חכמים לרבי מאיר ' ,היינו
שאף שאינם מבינים את טעמו  ,אעפ " כ מבטלים את דעתם
לדעת ר ' מאיר .
וכן הוא ענין ההודאה לגבי הקב " ה – כמ " ש ' מודים
אנחנו לך ' – ד אף שאין האדם מבין ומכיר את מהותו
ועצמותו ית ' ) ' לך ' (  ,כי הוא למעלה ממדידה והגבלה  ,ומ וח
האדם יכול לתפוס רק דבר שהוא בגדרו  ,היינו דבר מדוד
ומוגבל – מכל -מקום הוא מודה שזו האמת  ,אף שאין הקב " ה
מושג ונתפס אצלו .

וכנודע  ,שיש הפרש בין ברכה להודאה –
דהברכה ענינו ההמשכה בבחינת גילוי .אבל
144
הודאה ,היינו בבחינה שלמעלה מהשגה וגילוי.
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 (142עוד בביאור ענין ההודאה ע"פ חסידות  -ראה תו"א בשלח סו ,ג.
לקו"ת דברים ד"ה ציון במשפט תפדה א ,א .ובחסידות מבוארת שם ,ריש
פרק ב ע' שס ואילך .מאמרי אדה"ז אתהלך לאזניא ע' קלו ואילך .סידור עם
דא"ח ,ד"ה אתה הצבת שג ,ג ואילך .המשך תרס"ו ע' תמ ]הוצאה חדשה
ע' תקעח-עט[.

פרשה
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כידוע  ,ברכה היא לש ון המשכה  ,כמ "ש ' ויברך הגמלים '
שהורידם למטה בארץ  ,ועניינה הוא המשכת בחינה מסויימת
באלוקות מלמעלה למטה  ,להיות בגילוי  .ומאחר שהברכה
ממשיכה את הדבר לידי גילוי ,הרי ברכה שייכת רק במדריגה
שבגדר השגה ותפיסה  ,אבל דבר שלמעלה מהשגה ותפיסה ,
ולמעלה מגילוי  ,אי אפשר להמ שיך אותו באמצעות ברכה .
ואילו הודאה עניינה ביטול למה שלמעלה מהשגה  ,ואין
עניינה להמשיך בחינה מסויימת  ,אלא להתבטל לחלוטין ,
באופן שלמעלה מטעם ודעת  ,כנ " ל  .ולכן בכוחה של הודאה
להגיע למדריגה הרבה יותר נעלית מאשר ברכה .
וזהו הפירוש הפנימי של הכתוב ' מודים אנחנו לך
ו מהללים לשם תפארתך ' ,שהודאה מגיעה עד למהותו
ועצמותו ית ' ' ,לך '  .ואילו ההילול ) שעניינו המשכה על -דרך
ברכה ( מגיע רק בבחי ' שמו של ה ' ,שהוא רק הארה
והתפשטות חיצונית ממנו .
והטעם הוא  ,כמבואר לעיל באריכות  ,שעבודה של
מעשה חיובי מצד האדם מגעת רק עד דרגות מוגבלות  ,ואי לו
הביטול שלמעלה מטעם ודעת מגיע עד בלי גבול .

ועל-דרך-זה הוא ההפרש גם כן בין מצות-עשה
ומצות לא-תעשה:
דמצות-עשה ,שהן בבחי' ו"ה ,בחי' 'רמ"ח
אברים' ,שהאור נמשך בבחינת גילוי בתוך הכלי,
זהו כמו בחינת ברכה ,ולכן מברכים על הרבה
מצות-עשה  -כי עניינה הפנימי של ברכה שייך במיוחד
למצוות -עשה שהן המשכה של אור מוגבל בגילוי.
אבל בחינת 'לא-תעשה' ,שהן בבחי' י"ה' ,עלמא
דאתכסיא'  -אור בלתי מוגבל שלמעלה מהשגה  ,ולכן הוא
בהעלם ,אינו נתפס בשום השגה ,רק בבחינת
הודאה .ולכן ,אין בה 'קום ועשה' להיות בבחינת

 (143ראה מאמרי אדמו"ר הזקן תקס"ג ח"ב ע' תרצט .סה"מ תרנ"ד ע'
שיא ואילך.
 (144וכמ"ש סוף ד"ה 'יהודה אתה יודוך אחיך' ]תו"א פ' ויחי מה ,א
וראה בהקונטרס 'די חסידישע פרשה' לפ' ויחי לביאור במאמר זה[ ,ובסידור
בביאור ע"פ 'אתה הצבת כל גבולות ארץ' כו' ,עיין שם ]סידור עם
דא"ח בשער הל"ג בעומר שג ,א .וראה אוה"ת ויקרא כרך א' ע' קפז ואילך.
אוה"ת נ"ך כרך ב' תתקמו ואילך[.
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חסידישע

כלי ,כי אם בבחינת 'לא'
בין מצ וות -עשה ומצוות לא -תעשה (.

פרשה

~ פקודי ~

) כמב ואר לעיל בארוכה אודות החילוק

וזהו "שבטי יה עדות לישראל להודות לשם הוי'",
שבבחינה זו אין שייך רק הודאה כו'.
הכתוב אומר שבבחי ' י " ה ועדות ) אור הבלי -גבול ( שייך
רק הודאה  ' ,להודות לשם הוי " ה ' ,כי דרגות אלו הן למעלה
לגמרי מהשגת האדם  ,ואי אפשר להשיג אותן כי -אם על ידי
בחי ' הודאה וביטול  ,כנ " ל .
]על פי הנ"ל בביאור ההפרש בין מצוות-עשה
ומצוות לא-תעשה ,ישוב לתרץ הקושיא דלעיל –
מדוע על ידי אתכפיא סטרא-אחרא נגרם דבר גדול
כל כך ד'אסתלק יקרא דקוב"ה לעילא' ,והרי
לכאורה הסטרא-אחרא אין לה שום חשיבות ,ומדוע
על ידי העבודה דאתכפיא סטרא-אחרא מאיר אור
גדול כזה[:

ובכל זה יובן גם כן הטעם דעל ידי אתכפיא
סטרא-אחרא אסתלק יקרא דקוב"ה לעילא:
כי זו היא בחינת ומדרגת ה'לא-תעשה'

 -עבודת

האתכפיא היא על -דרך שמירת מצוות לא -תעשה ,שהוא
בחינת "ולא תחללו" כו' ,להיות "עוצם עיניו
מראות ברע" וכו'  -שכופה את עצמו ) אתכפיא ( שלא
להסתכל ברע ,ואפילו בדבר המותר אבל אינו צריך ,וכן
בשאר כל החושים – לא רק ראיה  ,אלא גם בשמיעה
ושאר החושים כופה ומגדיר עצמו ,וכן בפנימית המדות
 גם במדותיו ורגשי לבבו ) חלק הפנימי של האדם ביחסלחושים שלו( הוא בבחי' אתכפיא ,שלא להמשך אחר
התאות ואהבות גופנים אשר לא לה' המה  -שאינו
הולך בשרירות ל בו למלא תאוותו בדברים המותרים ,וכן
בשאר כל המדות  -לא רק שכופה את עצמו במדת החסד
והאהבה ) להמנע מ אהבות זרות (  ,אלא גם בנוגע לשאר
מדותיו ) יראה  ,נצחון  ,התקשרות ] יסוד [( הוא בבחי '
אתכפיא ,כנודע ומבואר בספרים – 145הרי כל זה

הוא ענין להסיר הכיסוי המסתיר ומונע אור

 (145ראה קונטרס העבודה פרק ב )ביאור ענין עבודת האתכפיא בכל
החושים( .וראה בפי' 'חסידות מבוארת' חוברת מ"ג לביאור בפרק זה.

קדושת ה' ,ומעורר וממשיך מבחינות יו"ד ה"י,
בחינת "הנסתרות לה' אלקינו"" ,ישת חשך
סתרו" ,שלמעלה ממצות-עשה ,כנ"ל.
כל העבודות דאתכפיא האמורות לעיל אינן עניינים
חיוביים על -דרך מצוות -עשה  ,אלא שהאדם כופה את עצמו
שלא לעשות דבר מסויים  ,על -דרך מצוות לא -תעשה שעניינן
הסרת הכיסוי המסתיר ומונע מאור ה ' להתגלות  ,ומעורר
וממשיך מבחי ' י " ה  .ועל פי זה מובן מדוע על ידי העבודה
דאתכפיא סטרא -אחרא נמשך אור עליון כזה ) אסתלק יקרא
דקוב " ה בכולהו עלמין  ,אור הבא באופן של עליה והסתלקות ,
כי הוא למעלה מהעולמות והנבראים ??? יכולים (  ,כי היא
כדוגמת שמירת מצוות לא -תעשה  ,כנ " ל .

קיצור :ששם עלו כו' בבחי' כעיר שחוברה כו' ,ירושלים של
מטה ,בחינת ה' אחרונה ,וירושלים של מעלה – ה' ראשונה.
וזהו ענין שבטים שבטי י"ה ,עדות לישראל ,כי היא 'עלמא
דאתכסיא' ,על כן על זה שייך עדות .וכן המצות נקראות
'בדרך עדותיך' – תפילין על תפילין דמארי עלמא .כן גם
ב'עלמא דאתגליא' מאיר בחינת עדות ,אותיות 'דעות',
מבחינת 'עלמא דאתכסיא' .וכן גם בנפש האדם מאיר
בחינות י"ה) .ופירוש 'להודות' – כי ברכה והודאה זהו כענין
מצות-עשה ומצות לא-תעשה(.

פרק ח
ביאור הכתוב 'אלה פקודי המשכן ,משכן העדות' –
משכן סתם ,ומשכן העדות
]ולפי זה יתרץ את הקושיא הראשונה בתחילת
המאמר[:

ה .וזהו "אלה פקודי המשכן משכן העדות" ,כפל
לומר ב' פעמים 'משכן' – והם ב' בחינות הנ"ל ) א (
דירושלים שלמטה ,ו) ב ( בחינת 'כעיר שחוברה לה'
כו'  -ירושלים של מעלה.
והיינו ,שעל-ידי מצות-עשה נעשה בחינת יחוד
ו"ה דהוי'  -מאחר שזה שרשן.

חסידישע

פרשה

~ אלה פקודי המשכן ~

על ידי קיום מצוות -עשה נעשה יחוד בחינות ו " ה דשם
הוי ' ,שהן מדריגות נמוכות של אורו ית ' השייכות לגילוי  ,ועל
ידי יחוד זה נמשך אור אלוקי מוגבל ומצומצם שיכול
להתגלות ולהתלבש בכלי המצוות  ,כנ " ל .

וזהו בחינת "משכן" סתם" ,ושכנתי בתוכם",
בחינת השראת השכינה – ה' תתאה – השוכן
אתם  ,ויחודהּ עם בחינת הוא"ו ,וכענין 'קדוש'
בוי"ו  ,שהוא המשכת הארה מבחינת 'קדש
העליון' ,והוא נמשך על ידי רמ"ח מצות-עשה.
146
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כתי ב ' אלה פקודי המשכן ' ,משכן סתם  ,מבלי לפרש
איזה משכן ) כמו בהמשך שנאמר ' משכן העדות ' (  ,קאי על
השראת שכינתו ית ' למטה על ידי קיום מצוות -עשה .
וכדלעיל ש ' משכן ' הוא לשון שוכן ושורה  ,דקאי על השראת
השכינה למטה בגילוי  ,ומאחר שאור זה שוכן ומתגלה למטה ,
בהכרח לומר שהוא אור מצומצם ומוגבל שבגדר להתגלות
בעולמות המוגבלים  .ואור זה נמשך על ידי קיום מצוות -עשה
שהן ' רמ " ח אברים דמלכא ' ,כנ " ל .
והוא כעין המבואר בזהר בעניין תיבת קדוש  ,שיש קדוש
בוי " ו  ,וקדש בלא וי " ו  .קדוש בוי " ו קאי על המשכת האור
למטה בגילוי  .שכן אות וי " ו מורה על המשכה  ,כצ ורתה – קו
הנמשך מלמעלה למטה  .וקדש בלי וי" ו רומז להמשכה מבחי '
קדושתו ית ' העצמית  ,קדש העליון  ,כפי שהוא מובדל ומרומם
מגדר העולמות המוגבלים .

ואחר כך "משכן העדות" – הוא בחי' י"ה.
ומה שנאמר בהמשך הכתוב ' משכן העדות ' קאי על
ההמשכה מבחי ' י " ה  ,הנסתרות  ,עלמא דאתכסיא  .וכאמור
לעיל שעדות שייכת רק בדבר הנסתר והנעלם  ,ובחינה זו
די " ה היא אור נעלה ביותר שלמעלה מתפיסת והשגת
הנבראים ונעלם מהם  .ולכן ' משכן העדות ' רומז לאור עליון
זה .
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וזהו גם כן ענין 'קדש העליון' ,מה שלמעלה
148
מבחינת 'קדוש' בוי"ו.
ההמשכה מבחי ' י " ה היא בחינת ' קדש העל יון ' שלמעלה
מבחי ' קדוש בוי " ו הנ " ל ,כי קדוש בוי " ו מורה על המשכה ,
היינו אור הנמשך דרך צמצומים הרבה  ,ירידה אחר ירידה .
אך ' קדש ' בלי וי "ו מורה על אור נעלה בטרם שנמשך  ,שהוא
בהעלם מחמת מעלתו הגבוהה .

והוא הנמשך על ידי מצות לא-תעשה
ב בחי' י "ה ,קדש העליון.

 -ששרשן

וביאור הדברים:
 לבאר בפרטיות יותר את משמעות הכתוב ' אלה פקודיהמשכן  ,משכן העדות ' על פי הדברים האמורים ש ' משכן '
סתם קאי על ההמשכה שעל -ידי מצוות עשה  ,ו ' משכן העדות '
קאי על ההמשכה שעל -ידי מצוות לא -תעשה .

הנה ,פירוש "אלה פקודי" – לשון 'אלה' ,הוא כמו
שכתוב "שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה".
149

עניינו הפנימי של ' אלה פקודי ' הוא על -דרך הכתוב
' שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה ' ,שגם בו נאמר הלשון
' אלה ' ,וכפי שממשיך .

כי 'אלה' הוא לשון גילוי ,ו'מי' הוא לשון נסתר,
דקיימא לשאלה  ,מי הוא זה ואיזהו ,שלא נודע
מהותו.
150

תיבת ' אלה ' הי א לשון גילוי  ,כי היא מתייחסת לדברים
שנמצאים לפני האדם האומר עליהם ' דברים אלה ' ,ולא שייך
לומר ' אלה ' אלא אם כן הדברים שמדבר עליהם הם בגלוי ,
בניגוד לתיבת ' מי ' שהיא לשון נסתר ושאלה מי הוא זה ?
היינו שמהותו לא ידועה והוא בהעלם .

והענין:

 (146ויקרא טז ,טז.
 (147ראה זהר רע"מ אמור צג ,א .לקו"ת אמור לג ,ב ואילך .בהעלותך ל,
סע"ג ואילך .נצבים נ ,ב ואילך .יו"כ סט ,ב ואילך .שה"ש כא ,ב ואילך .לו,
ד .אוה"ת תזריע כרך ד ע' א'נג.

 (148עיין מ"ש מזה בד"ה 'צאינה וראינה בנות ציון' ] לקו"ת שה"ש
כא ,ב[.
 (149ישעי' מ ,כו.
 (150זהר חלק א א ,ב.

חסידישע

40

פרשה

~ פקודי ~

 לבאר עניינם הרוחני של ' אלה ' – לשון גילוי ,ו ' מי ' –לשון נסתר .

הוא בחי' המדות שנקראות

כי 'אלה' ) לשון גילוי (
"והנגלות" ,כנ"ל – וכמבואר לעיל אשר ו " ה הם ' הנגלות
לנו ולבנינו' ,ואות וי "ו דשם הוי' מר מזת למדות העליונות.

ונמשכים ונולדים מן השכל וההתבוננות ,הוא
בחינת בינה' ,אם הבנים'  ,שנקראת 'מי' .
151

152

וכמו בנפש האדם שהמדות הם פרי ותולדות השכל
וההתבוננות  ,שעל -ידי שהאדם מתבונן בדבר מסוים עד כמה
הוא טוב ונחמד ונעים  ,ממילא מתעורר בו רגש של אהבה
להתקרב אל הדבר ההוא .
נמצא  ,שהמדות ביחס למוחין הן בגילוי  ,שמתגלות
ונמשכות מן ההתבוננות  .ובינה ) התבוננות ( נקראת ' אם
הבנים ' ,כי היא האם המולידה את הבנים  ,היינו המדות .
ובחינת בינה נקראת ' מי ' ,לשון העלם  ,כי היא בהעלם ביחס
למדות .

וכנודע ,בפירוש "לך ה' הגדולה והגבורה וגו'" ,
שהן ששה מדות ,וכולם בטלים במקורן" ,לך ה'"
כו'.
153

כתיב ' לך הוי ' הגדולה והגבורה ' וכו ' ,והפיר וש הפנימי
בזה הוא – שמפרט את ה מדות העליונות  ,הגדולה – מדת
החסד  ,והגבורה – מדת הגבורה וכו '  .ואומר שכול ן הן " לך " ,
היינו טפלות ובטלות למקורן  ,אל הקב " ה עצמו  ' ,לך ה '' .

אותיות 'לך' ) בגי מטריא חמי שים ( הם 'נ' שערי
בינה'  ,שהוא בחינת 'מי ברא אלה'  -שמבחי ' בינה
154

) ' מי ' בגימטריא חמישים ( והתבוננות  ' ,נברא ו ' ונולד ו בחי '
'אלה' ,המדות.
 ולפי זה  ,פירוש הכתוב ' לך ה ' הגדולה ' כו' הוא שכלהמדות הנולדות מההתבוננות ) בינה ( בטלות למקורן – ' לך '
– דקאי על בחי ' בינה שהיא מקור המדות .
 (151ראה זהר חלק א ריט ,א .הערה בסה"מ תש"ט ע' .112
 (152זהר חלק ב קיז ,א.
 (153דה"א כט ,יא.
 (154ראה ר"ה כא ,ב.

ועל פי זה מובן גם פירוש הכתוב ' שאו מרום עיניכם
וראו מי ברא אלה '  -בחי ' ' מי ' ,בינה  ,היא המקור והשורש
הבורא ומהווה בחי ' ' אלה ' ,מדות ) ד ' אלה ' הוא לשון גילוי ,
כמו המדות  ,כנ " ל (.

והנה ,נקראו הששה מדות 'אלה'  ,כי כל מדה
כלולה מכל הששה ,עולה מספר ל"ו ,שהוא
בגימטריא 'אלה'.
155

מלבד המבואר לעיל שהמדות נקראות ' אלה ' משום
ש ' א לה ' הוא לשון גילוי  ,ועניינן של המדות הוא שהן ' נגלות ',
בחי ' ו " ה – הנה טעם נוסף לזה שהמדות נקראות ' אלה ' הוא ,
כי ' אלה ' עולה בגימטריא ל " ו  ,וכאשר שש המדות כלולות זו
מזו ) חסד שבחסד  ,גבורה שבחסד וכו ' ( עולה מספר ל " ו .

וגם  -עוד טעם שהמדות נקראות 'אלה ':
'אלה' אותיות 'לאה'  ,שילדה ששה בנים ,הם
ששה מדות הנ"ל.
156

]ועל פי הנ"ל בביאור ענין 'אלה' מסיק[:

נמצא' ,אלה' הוא בחינת וא"ו דשם הוי' ,דהיינו
ששה מדות – כי אות ו' מספרה שש כמו שש מדות ,שכל
אחד כלול מששה  -וביחד עולה במספר ל " ו  ,בג י מטריא
'אלה'.
וזהו ענין ששה סדרי משנה ,שהן בחי' הששה
מדות העליונות למעלה ,ולמטה מלובשים בשיתא
סדרי משנה – זרעים ,מועד כו'.
עניינו של ' אלה ' ) המדות העליונות כפי שכלולות כל
אחת מזולתה ( הוא עניין ששה סדרי משנה .
והביאור בזה :
המשנה היא בחי ' המדות עליונות של ה ' ,כי תוכן
המשנה הוא פסק הלכות – כשר ופסול  ,חייב וזכאי  ,טמא
וטהור ) בניגוד לגמרא שהיא טעמי ההלכות  ,עניין השכל
והמוחין ( .ושורש עניין פסקי הלכות הוא במדות העליונות ,
שמחסד נמשך להקל ולטהר  ,לזכות וכו '  .ומגבורה נמשך
 (155ראה ספר החקירה נח ,ב.
 (156עץ חיים דרוש יעקב ולאה פרק ב .מאורי אור א' סעיף פא.
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~ אלה פקודי המשכן ~

להחמיר ולטמא ולחייב וכו '  .ובששה סדרי משנה המדברים
בעניינים והלכות גשמיים  ,מלובשות ששת המ דות העליונות .
וזהו הטעם שיש ששה סדרי משנה דווקא  ,כי המשנה
היא במדריגת המדות  ,ויש שש מדות עליונות ) חסד  ,גבורה ,
תפארת  ,נצח  ,הוד  ,יסוד (.

וכל סדר כלול מן כל הששה ,כי הרי סדר זרעים
כלול גם מדינים דסדר מועד ושאר הסדרים ,וכן
סדר מועד כלול מכולם ,וכן שאר הסדרים ,ועל
ידי זה עולה מספר 'אלה'.
]ןעתה ישוב לבאר את עניין 'אלה פקודי
המשכן'[:

וזהו "אלה פקודי המשכן".
פירוש 'פקודי' הוא כמו ענין "ופקדת נוך" ,
וכמאמר רז"ל ' :חייב אדם לפקוד את אשתו',
שהיחוד נקרא פקידה .
157

158

159

' פקודי ' הוא מלשון ' פקידה ' ויחוד  .ולפי זה הולך
ומפרש ' אלה פקודי המשכן ' .

ופירוש "פקודי המשכן".
– שהמשכן הוא בחינת ה"א אחרונה דשם ה'
כנ"ל ,הנק' 'שכינה' ,והיא מקור ושרש נשמות
ישראל.
' משכן ' הוא בחינת ה " א אחרונה דשם הוי ' ,ספירת
המלכות  ,הנקראת שכינה  ,כי השכינה היא החיות האל ו קית
" השוכנת ומתלבשת תוך כל עלמין להחיותן ול קיימן " ) תניא
פרק מא (  .וזוהי מד ר י גת המלכות  ,שהיא ההארה ה אל ו קית
היורדת למטה להתלבש בתוך העולמות ולהחיותם  .וכאמור
לעיל ש ' משכן ' סתם מורה על האור האלוקי המוגבל שנמשך
על ידי קיום מצוות -עשה .
ובחינה זו ) ה " א אחרונה  ,מלכות  ,שכינה ( היא שורש
נשמות ישראל  ,ו לכן מלכות נ קראת גם בשם ' אימא ' ,כי כשם

 (157איוב ה ,כד.
 (158עירובין ק ,ב .יבמות סב ,ב .ראה לקו"ש חכ"ו ע' .286
 (159בבוך  2028נוסף)" :עיין בזהר פרשת וירא דף קט"ו ע"א פקידה
לנוקבא(".

41

שהאם מקבלת את ההשפעה מהאב ומגדלת את הוולד  ,ואח " כ
מולידה אותו להיות ילד חי  ,כך בחי ' המלכות מקבלת את
ההשפעה מהספירות שלמעלה  ,וממשיכה את ה השפעה
למטה  .וכך כל נשמה בטרם ירידתה למטה בסדר השתלשלות
העולמות עד שמתלבשת בגוף גשמי  ,הרי היא נ מצאת
ב ' עיבור ' בבחי ' מלכות דאצילות  ,ועל ידי שהייתה שם ,
נעשית מציאות של נשמה פרטית ה שייכת לרדת ולהתלבש
160
בגוף האדם .

ולהיות 'פקודי המשכן' – בחינת יחוד ו"ה – הוא
על ידי בחינת 'אלה' ,שית סדרי משנה.
וזהו ' אלה פקודי המשכן ' – היחוד ) ' פקודי ' ( של בחי '
המשכן ) ה ' אחרו נה  ,מלכות ( עם בחי ' וא " ו ) שעניינו יבואר
לקמן (  ,הוא על ידי בחינת ' אלה ' ,דקאי על ששה סדרי משנה ,
כנ " ל .
]כלומר[:

שעל-ידי עסק התורה ,שבבחינת ו' )כנ "ל ( ,נעשה
יחוד ו"ה.
על ידי עסק התורה  ,שהיא בבחינת ו' דשם הוי ' ,נמשכת
השפעה מבחינה זו למטה אל האות ה ' ,מלכות  ,ונעשה יחוד
ו " ה  .וכתוצאה מיחוד זה נמשך אור אלוקי למטה בעולם  ,והוא
האור המצומצם ומוגבל ששייך להתלבש בכלים של מצוות-
עשה .

והוא בחינת 'יחוד קוב"ה ושכינתיה' שנעשה על
ידי עסק התורה.
כידוע  ,על ידי כל מצוה נעשה יחוד בין בחי ' קוב "ה
לבחי ' שכינתיה  .אמנם  ,ביחוד זה יש הרבה א ופנים ומדריגות ,
כי בחי ' קוב " ה איננה מדריגה פרטית  ,אלא עניין של קדושה
והבדלה ; וכן בחי ' שכינתיה איננה מדריגה פרטית  ,אלא עניין

 (160כי אף שבשרשה האמיתי ,הנשמה היא למעלה מבחינת מלכות
דאצילות ,כיון שהיא מושרשת בחכמה עילאה )תניא פרק ב'( ,מכל-מקום
השורש הגלוי של נשמות ישראל שממנו הן נמשכות בפועל הוא ממלכות
דאצילות .וכמו שהשורש והמקור של הבן הוא ממוח האב ,אבל אעפ"כ
השורש הגלוי של הבן ,הוא מבטן האם שמשם הוולד יוצא לאויר העולם,
ונעשה מציאות נפרדת בפני עצמו .וכך הוא בשורש הנשמות למעלה ,שכן
מלכות דאצילות נקראת 'נוקבא' כנ"ל ,היינו כמו שהאם מגדלת את הוולד
בתוכה וממנה הוא נולד ,כך בחינת מלכות היא הדרגא שממנה הנשמות
יוצאת לידי גילוי ,להתלבש בגופים של בני ישראל.
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השראת קדושתו ית ' למטה  .ושני ענינים אלה מתפרשים
בכמה וכמה אופנים .
אבל היחוד דקוב " ה ושכינתיה הנעשה על ידי מצוות
עסק התורה  ,הוא היחוד ב ין בחינות וי " ו וה " א  ,כפי שממשיך .

על -דרך היחוד שעל -ידי עסק התורה  ,כך גם על ידי
קיום כל שאר מצוות -עשה נמשכת הארה מאור אין סוף ב " ה
עצמו לתוך האברים והכלים של מצוות -עשה  ,ונפעל היחוד
בין ו " ה.

כי פירוש 'קודשא בריך הוא' ,היינו 'קדוש' בוא"ו,
מה שנמשך הארה מבחינת 'קדש העליון' להיות
161
מאיר בבחינת 'ממלא כל עלמין' הנק' 'שכינה'.

]מעתה ,שנתבאר שיחוד זה נעשה גם על ידי קיום
כל מצוות-עשה ,ולא רק על ידי לימוד התורה ,יבאר
כיצד 'אלה' מרמז על כל המצוות[:

' קוב " ה ' קאי על בחי ' קדוש בוי " ו כנ " ל  ,היינו ההארה
האלוקית הנמשכת מבחי ' קדש העליון  ,והיא בחי ' ו ' דשם
הוי '  .ו ' שכינתיה ' קאי על ה " א אחרונה דשם הוי ' ,כמבואר
לעיל שהיא בחי ' מלכות ושכינה .
ותוכן עניין היחוד בין בחינות אלו הוא שעל -ידי עסק
התורה נמשכת למטה הארה מאור אין -סוף ב " ה עצמו ) קדש
העליון (  ,והארה זו היא גילוי מוגבל לפי ערך הגבלת
העולמות והנבראים  ,אור ה ' ממלא כל עלמין '  .ואור זה נמשך
למטה בבחי ' מלכות ) ה ' אחרונה דשם הוי ' (  ,והמשכה
והשפעה זו מבחי ' וי " ו לבחי ' ה " א  ,היא היחוד והחיבור
ביניהם  .וכשם שיחוד בגשמיות מביא להולדה  ,כך על ידי
יחוד עליון זה נמשך האור למטה  ,לתוך העולמות והנבראים
) וראה בהגהת הצ " צ כאן ליתר ב יאור בעניין יחוד זה ( .

וכן גם על ידי שאר כל רמ"ח מצות-עשה נעשה
יחוד זה.

ונקרא גם כן 'אלה'.
]ומביא ראיות לדבר מפסוקים שבהם המצוות
נקראות 'אלה'[: 162

כמו שכתוב "אלה המצות" ,וכתיב "אלה
העדות והחוקים" ,וכמו שכתוב "אלה מועדי
166
הוי'".
164

163

165

]והנה ,לעיל ביאר משמעות הלשון 'פקודי' מלשון
יחוד ,וכעת יבאר מדוע נאמר 'פקודי' בלשון רבים
דווקא[:

וזהו שכתוב "פקודי" לשון רבים.
– כי על ידי כל מצוה מרמ"ח מצות-עשה נמשך
בחינת יחוד לפי בחינת המצוה ההיא ושרשה
למעלה.
 כיון שיש הרבה אופני יחודים בין בחינות ו " ה  ,בהתאםל מצוה שמקיימים  ,לכן נאמר ' פקודי ' לשון רבים דווקא .

וז"ש ברבות באיכה ע"פ "על אלה אני בוכיה" –
על ביטול תורה ,הדא הוא דכתיב "אלה החוקים
והמשפטים"; על ביטול קרבנות ,הדא הוא
דכתיב "אלה תעשו לה' במועדיכם".
167

168

) (161וכמ"ש פירוש וענין יחוד זה באריכות ע"פ 'ששים המה
מלכות' כו' ,עיין שם ]לקו"ת שה"ש מ ,ג ואילך[  -וז"ל שם:
"ענין יחוד קוב"ה ושכינתיה ,כי שכינה הוא בחי' מלכותו ית' השוכן
בתחתונים ,כי מלכותך מלכות כל עולמים ,והוא בחינת ממכ"ע שהוא רק
הארה בעלמא מבחי' מהו"ע ית' הסוכ"ע כנ"ל .ובחי' סוכ"ע הוא קדוש
ומובדל .ויחוד קוב"ה ושכינתיה ,היינו כאשר יש התגלות בחינת סוכ"ע מה
שהוא קדוש ומובדל ונמשך ונתגלה בעולמות תחתונים .וזהו ענין דירה
בתחתונים שהיא תכלית בריאת כל העולמות ...
"וזהו יחוד קוב"ה ושכינתיה ,כי שכינתיה הוא בחי' ההארה שנמשך ממנו
ית' להיות שוכן בתחתונים בבחי' ממכ"ע ,וע"י לימוד התורה נמשך להיות
יחוד וגילוי אור ה' הסוכ"ע שהוא בחי' קדוש ומובדל ,הנה הוא נמשך
ומתגלה למטה בשכינתיה ,היינו בבחי' ההארה מה ששוכן בתחתונים שם
נגלה אור ה' הסוכ"ע ממש ,והיינו מטעם הנ"ל שבשעה שהאדם קורא ושונה,
הקב"ה קורא ושונה כנגדו .אזכיר את שמי ,כמו שהקב"ה בעצמו אומר הדין
בפיו ,כי אני המשנה המדברת בפיך ,א"כ היינו ממש גילוי בחי' אור א"ס
הסוכ"ע בשכינתיה .ונק' יחוד קוב"ה ושכינתיה"(.

169

 (162על הקטע דלהלן )"כמ"ש ...מועדי הוי'"( כותב הרבי :צריך עיון
קצת שהביא כל זה.
 (163ויקרא כז ,לד.
 (164דברים ד ,מה.
 (165ויקרא כג ,ד .לז.

 (166ועיין ברבות ריש פרשת ויקהל.
 (167איכה א ,טז.
 (168ויקרא כו ,מו.
 (169במדבר כט ,לט.
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על פי המבואר לעיל יש לבאר את המשמעות הפנימית
בדברי המ דרש ' על אלה אני בוכיה ' ,על ביטול תורה וכו ' .
ד ' אלה ' מרמז לעסק התורה ) כנ " ל  ,וכמפורש במדרש (
ועבודת הקרבנות  ,והבכיה היא כתוצאה מביטול תורה וביטול
הקרבנות .

שנקראות 'נסתרות' כנ"ל ,ולכך נק' 'משכן
העדות' ,דעדות שייך על הנסתרות דוקא כנ"ל,
וכמו שנתבאר לעיל בפירוש "שבטי י"ה עדות
לישראל".

דהיינו ,כי על ידי כל זה נמשך בחינת "אלה פקודי
המשכן" ,בחינת ההמשכה מ'סובב כל עלמין'
ב'ממלא כל עלמין' ,שזהו הנקרא 'אלה'.

ויחוד זה די"ה הוא על ידי המצות לא-תעשה,
172
ששרשן מבחינות י"ה ,כנ"ל.

והטעם שעניינים אלו – עסק התורה ועבודת הקרבנות
) שהיא מצות -עשה ( – נקראים בשם ' אלה ' הוא  ,מאחר שעל-
ידם נמשך בחי ' ' אלה פקודי המשכן ' ,ההמשכה מבחי ' קדש
העליון  ,אור הסובב כל עלמין ,למטה בבחי ' המשכן  ,אור
הממלא כל עלמין . 170וכאמור לעיל ' אלה ' הוא לשון ג ילוי,
וזהו עניינה של המשכה זו שנמשכת ומאירה למטה בבחי '
גילוי .

קיצור :ענין אלה .מי ברא אלה .וא"ו מדות הכלולים מוא"ו.
קדוש בוי"ו ששה סדרי משנה .אלה המצות .זהו פקודי
המשכן ,יחוד ו"ה .וזהו 'על אלה אני בוכיה' .ו'משכן העדות'
– זהו בחי' י"ה.

פרק ט

ולכן ,בחורבן בית המקדש נאמר "על אלה אני
בוכיה" ,היינו על הסתלקות האור והגילוי הנקרא
171
'אלה' כו' ,שחזר למקורו בבחינת העלם.

פירושים ב'עדות' – עדי וקישוט ,נצחיות ,וגבול

וזהו ' על אלה אני בוכיה ' ,שהבכיה היא מחמת העדר
בחי ' ' אלה ' ,היינו גילוי הא ור האלוקי למטה  ,כי בחורבן בית
המקדש נתבטלה עבודת הקרבנות  ,והיה ביטול תורה  ,וממילא
נסתלק אור עליון זה מבחי ' י " ה  ,וחזר למקורו בבחינת העלם
מהעולמות והנבראים שלמטה .

ו .והנה ,להבין מעט עוד בפירוש וענין "משכן
העדות" ו"עדות לישראל" – הנה ,מלבד הפירוש
הנזכר לעיל שהוא לשון 'עדות' לפי שהוא בחינת
'עלמא דאתכסיא'  -ועדות היא על דבר הנסתר ומכוסה,
יש עוד טעם למה שנקרא 'עדות'.

וכל זה הוא בחינת "משכן" סתם
העדות'( ,והוא אותיות ו"ה שנקראות 'והנגלות',
וזהו 'אלה' לשון התגלות ,כדלעיל.

) בניגוד ל ' משכן

אבל "משכן העדות" הוא בחינת 'משכן דלעילא',
בבחינת ירושלים שלמעלה ,דהיינו בחינות י"ה
 (170פירוש :המשכה אלוקית מלמעלה למטה ,מהמדריגה שלמעלה
מהעולמות והנבראים – 'סובב כל עלמין' – עד למדריגה המתלבשת בתוך
כל העולמות ונרגשת בתוכם' ,ממלא כל עלמין' .והכוונה של המשכה זו היא
אשר דרגת האלוקות שלמעלה מהעולמות תומשך כמו שהיא בבחי' אין-סוף
למטה מטה ותהי' נרגשת בתוך העולמות.

 (171וכמו שכתוב בזהר חלק א ויגש דף ר"י ע"א" :בגין דוי"ו
אתרחק ואסתלק מינה ,וכדין )ירמי' לא ,יד( 'רחל מבכה' כו'" ,עיין
שם.

ביאור פנימי בכתוב 'רבבה כצמח השדה' וגו'; ג'

ויובן בהקדים תחלה ענין הפסוקְ " 173ר ָב ָבה ְכּ ֶצ ַמח
ַה ָשׂ ֶדה ְנ ַת ִתּ ְיךַ ,ו ִתּ ְר ִבּי ַו ִתּ ְג ְד ִלי ַו ָתּבוֹ ִאי ַבּ ֲע ִדי
ֲע ָד ִיים".
הטעם הנוסף לכך שהמשכן נקרא ' עדות ' ,יובן בהקדם
ביאור הכתוב ' רבבה כצמח השדה נתתיך  ,ותרבי ותגדלי ,
ותבואי בעדי עדיים  ,שדים נכו נו ושערך צמח  ,ואת ערום
) (172ושתי בחינות אלו הוא בחינת 'שכינתא תתאה' ו'שכינתא
עילאה' )ת"ז )עט ,א .קנז ,א(( .ועיין מ"ש מזה ע"פ 'שיר השירים' כו'
]לקו"ת שה"ש א ,א[ ,שהם ב' בחינות מסירת נפש דקריאת שמע –
ב'אחד' ,ו'בכל נפשך' ,וכמו שיתבאר גם כן לקמן ,דפסוק ראשון
דקריאת שמע הוא בחינת 'משכן העדות' ,ופסוק 'ואהבת' הוא
בחינת 'משכן' סתם(.
) (173ביחזקאל סימן י"ו ,ז'(.
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ועריה '  .לפי פשוטו  ,הכתוב מדבר על זה שהקב " ה הפרה
והרבה אותם במצרים כצמח השדה  ,כמ " ש ' ובני ישראל פרו
וישרצו וירבו ויעצמו במאד מאד '  .וממשיך ואומר ' ותרבי
ותגדלי ותבואי בעדי עדיים ' – שבמצרים היו גדולים בכוח ,
ובא זמן הגאולה אבל היו ערומים מבלי זכות ומעשים טובים
) ע " פ מצו "ד ( .

והביא רש"י שם ב' פירושים
עדיים' [ :הא' – לשון 'עד' ,כמו "בטחו בה' עדי
עד" - 174היינו ,לעולם ולנצח; השני – לשון 'עדי',
דהיינו ענין קישוטים ,כמו "את ֶע ְדָים מהר
חורב" שאמרו רז"ל 176שהן שני כתרים שקשרו
להן ,אחד כנגד 'נעשה' ,ואחד כנגד 'נשמע'  -היינו ,
] במה שכתוב ' עדי
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שמפרש ' עדים ' ,לשון קישוט ותכשיט  ,כמו הכתרים
שהמלאכים קשרו לבני ישראל במתן -תורה שהם קישוט.

ופירוש "כצמח השדה".
 שבהיות בני ישראל בארץ מצרים נמשלו לצמחהשדה .

היינו ,על-דרך-משל צמח השדה ,שלא יצמח כי
אם אחר ביטולו והתכללותו בכח הצומח ,והוא
ענין רקבון הגרעין ,שנעשה בחינת 'אין' ונכלל
בכח הצומח ,ואחר כך יצמיח בו כח הצומח.
הדמיון בין המצב של בני ישראל במצרים לצמח השדה
הוא  ,שצמח השדה לא יצמח כי אם אחר שמתבטל ומתרקב ,
ו ) ממילא ( מתכלל בכח הצומח שבארץ  ,ועל ידי שנעשה ' אין '
ואפס בארץ  ,יוכל לצמוח .

והטעם הוא:
 הטעם לזה שגידול וצמיחת הגרעין תלוי בקדימתהרקבון בארץ .

) (174בישעי' סימן כ"ו(.
 (175שמות לא ,ו.

) (176פרק ט דשבת דף פ"ח ע"א(.

פרשה

לפי שלא יוכל להיות התהוות 'יש' מ'יש' כי אם
כאשר יבא בחינת ה'יש' לבחינת הביטול ב'אין'
177
תחלה.
 " כמו הגרעין הנזרע בארץ  ,שצריך להתהוות ממנובריאה חדשה  ,כמו צמיחת גרעינ ין חדשים הרבה  ,א״א
שיצמח בלתי אם לא שיורקב הגרעין הנזרע והי׳ לעפר ממש ,
דהיינ ו שיה י׳ מופ שט מישות שלו לגמרי  ,ואז ישכון בו בחי׳
' אין ' ,שהוא כח המצמיח שבארץ להצמיח ממנ ו גרעינ י׳
חדשים  .אבל בהיות הגרעין בישותו עדיין  ,גם במקצתו  ,לא
יצמח ממנ ו מאומה  ,מפנ י שלא יוכל להיות התה וות יש מיש
178
כו ' " ) מא מרי אד ה " ז תקס " ח ע ' תקנג ( .

וכך יובן בכנסת ישראל בגלות מצרים ,שהיו
משועבדים שם בתכלית ,שזהו כמשל רקבון
הגרעין ,והיינו ,בחינת 'לב נשבר ונדכה'  ,עד
שנעשו בבחינת 'אין'.
179

בני ישראל היו צריכים לבוא ממהות ומדריגה אחת
למהות ומדריגה אחרת למעלה ממ נה באין -ערוך  ,ולכן היה
צורך בביטול באמצע  .כי בהיותם במצרים היו בשפל
המדריגה  ,שקועים במ "ט שערי טומאה  ,והיו צריכים לבוא
למדריגה נעלית ביותר בקבלת התורה  ,שבאין -ערוך
ממדריגתם במצרים  ,ולכן היה צריך להיות ביטול מציאותם
תחילה  .והביטול נפעל בהם על ידי שיעבוד מצרים  ,שגרם
ביטול ושפלות .

) (177ועיין מ"ש מזה בתורה -אור בד"ה קחו מאתכם תרומה ]תו"א
ויקהל פח ,ד .וראה בביאורנו בזה לעיל מאמר ב' לפרשת ויקהל פרק ו[(.
 (178בספר המאמרים תקס"ח ע' תקנג מביא עוד שני משלים לענין זה,
וז"ל:
"ועד״מ זה אנו רואי׳ ג״כ בעבודה שבלב בתפילה הנולד בלב התפעלות
מפני איזה השגה והתבוננות באלקות ,שכאשר צריך האדם לעלות בנפשו
להשגה והתפעלות יותר עליונה ,בהכרח שצריך להיות בנפשו בחי׳ ביטול
היש בהשגה והתפעלות הראשונה שהי׳ לו ,כאילו לא היתה מעולם ,ועד שלא
בא לבחי׳ ביטול היש בעבודתו הראשונה ,לא יוכל לבא למדריגה יותר
עליונה ,ועד״ז כשיעלה עוד ממדריגה זו למדריגה יותר עליונה ,צריך להיות
בחי׳ ביטול היש גם בזאת כו' ,לפי שא״א להיות התהוות יש מיש כנ״ל.
")או עד״מ כשנכנס אדם להיכל המלך ,שכדי שיוכל לקבל הארת פני מלך
שגדול הרבה מערכו ,הרי צריך להיות בו בחי׳ ביטול מהותו הראשון קודם
שנכנס ,וכידוע בפי׳ הפסוק 'והאיש משתאה לה' כו'(".
 (179תהלים נא ,יט.

חסידישע

פרשה

~ אלה פקודי המשכן ~

ועל ידי זה ] -הביטול שנפעל בבני ישראל ע " י שיעבוד
מצרים [ אחר כך "ותרבי ותגדלי ותבואי"  -שהתעלו
למדריגה אחרת שבאין -ערוך למדריגתם הקודמת.
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למתן -תורה  ,שאז נתגלה בכל אחד מישראל בחי ' שם הוי ',
שמו הגדול  ,כמ " ש ' אנכי הוי ' אלקיך ' ,שבחי ' הוי ' נעשתה
אלקים שלך  ,היינו כוחך וחיותך  ,עד כדי כך שדרגה נעלית זו
חדרה לתוך מציאותם  ,ונעשו למציאות חדשה ממש .

]והולך ומבאר מהות מדריגה החדשה שאליה
התעלו בני ישראל ע"י שיעבוד מצרים הנרמזת
בכתוב 'ותרבי ותגדלי ותבואי בעדי עדיים'[:

]ועתה יבאר את המשך הכתוב 'ותבואי בעדי
עדיים'[:

"ותגדלי" – על-דרך "כי מי גוי גדול כו'"  ,וכמו
שכתוב ברבות ריש פרשת לך לך ע"פ "ואעשך
לגוי גדול" – אותה אומה שכתוב בה 'כי מי גוי
גדול' אעמיד ממך.

"ותבואי בעדי עדיים"  -מלשון קישוט ) כנ " ל( – שזכו
לקבלת התורה ,שעל זה נאמר "בעטרה שעטרה
לו אמו ביום חתונתו" ,וקשרו להם גם כן שני
כתרים כו' ,כנ"ל.

פירוש ' ותגדלי ' הוא על -דרך הכתוב על בני ישראל ' כי
מי גוי גדול ' ,שבאו לבחי ' גדלות  ,לא רק גדלות בכמות
) ריבוי אוכלוסין ( או באיכות ) בכוחם (  ,אלא גדלות שהיא
מדריגה גבוהה מאד .

והענין:

180

181

]ומבאר תוכן מדריגה זו ד'גדלות'[:

והיינו ,כמו שכתוב "כי חלק הוי' עמו" ,שנאמר
בו "גדול הוי'" כו' .וזהו 'וקרבתנו מלכנו לשמך
185
הגדול' .
182

183

184

186

 לבאר את עניינם הרוחני של כתרים אלו שזכו להםבני ישראל במתן -תורה ) ע " י הקדמת הביטול דשי עבוד
מצרים (.

כי העטרה הוא בחינת 'מקיף'.
הכתר והעטרה מקיפים על האדם מלמעלה ) מעל ראשו (
ולא בתוכו ) בניגוד למזון שנכנס בתוכו באופן פנימי ונעשה
דם ובשר כבשרו (.

הגדלות שנמשכה בבני ישראל ) ' מי גוי גדול ' ( היא
מב חי ' שמו הגדול  ,דקאי על שם הוי ' ,כמ " ש ' גדול הוי " ה ',
וגדלות זו נמשכה בהם במתן -תורה כמ " ש ' וקרבתנו ] במתן
תורה [ מלכנו לשמך הגדול ] שם הוי ' [ ' ,שהקב " ה קירב אותנו
לבחינה נעלית זו .
כלומר :
על ידי שנעשו ' אין ' במצרים  ,יכלו לעלות לבחי ' ' יש '
חדש ונעלה הרבה יותר  ,וזהו שע ל -ידי שיעבוד מצרים זכו

דהיינו ,מה שאינו יכול לבוא בהתגלות בהשגת
המהות ,והוא בחינת "ישת חשך סתרו" ) כנ " ל
במעלת ההמשכה שע "י מצוות לא -תעשה( ,בחינת 'רעוא
דכל רעוין' ' ,אנכי מי שאנכי' ' ,סתימא דכל

 (180דברים ד ,ז.
 (181הלשון נעתק באוה"ת נ"ך-א ע' תט.
 (182דברים לב ,ט.
 (183תהלים קמה ,ג.
 (184נוסח ברכת ק"ש דשחרית.
] (185מביא עוד פירוש בעניין הגדלות שנעשתה בבני ישראל[:
גם על -דרך מ"ש בד"ה ויהי בשלח פרעה ]תו"א סא ,א[ שמבררים

 (186שה"ש ג ,יא.
 = (187רצון של כל הרצונות )הדרגה הכי נעלית ברצונו ית'( .אדרא זוטא
רפח ,ב.
וכידוע ,שרצון הוא דרגת מקיף ,כמשל כוח הרצון בנפש האדם ,שאינו
כשאר הכוחות ,כח החכמה והמדות וכדומה ,שהם כוחות פנימיים מאחר
שמתלבשים באברים וכלים פרטיים – חכמה במוח ,מדות בלב ,אלא הרצון
הוא כוח מקיף שאין לו אבר מסויים שבו הוא מתלבש ודרכו הוא מתגלה,
אלא הרצון הוא כללות נפש האדם ,ובלשון החסידות :הרצון הוא הטיית
והמשכת הנפש בכללותה .וכך למעלה ,רצונו ית' הוא אור נעלה מאד עד
שאינו בא בהתלבשות בשום כלי.
 (188ראה תניא מהדורא קמא ספמ"ט ע' תו .אבן-עזרא תולדות כז ,יט.
מאמרי אדה"ז תקס"ב ח"א ע' יד .פרשיות התורה ח"א ע' ר"ט .לקו"ת
להאריז"ל תולדות כז ,יט .זהר וישלח קסז ,ב .ויקרא יא ,א .לקו"ת פינחס פ,
ב .לקו"ת ראה לא ,ד .סה"מ תקס"ה ע' תתפ .תקס"ו ע' מז .אתהלך ע' רב.

בחי' הנצוצי' שנפלו מעולם התהו מה שלקח הבכורה מעשו שנק'
"בנו הגדול" )בראשית כז ,א( כו' ,וע"ד 'והאופנים ברעש גדול' ,וכמ"ש
במקום אחר בד"ה 'האזינו השמים' ]לקו"ת פ' האזינו עד ,ד ואילך[.

]ומבאר עניינו של בחי' המקיף דכתר למעלה[:

187

188

חסידישע
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~ פקודי ~

סתימין' " ,נורא תהלות"  ,ד'לא ידע ליה בר
איהו'  ,שמשם נמשך להם הארה.
189

פרשה

190

191

 ענין הכתרים שניתנו לבני ישראל במתן -תורה  ,הואשנמשכה להם הארה מבחינה גבוהה ז ו דאור המקיף  ,שמחמת
גודל ועוצם מדריגתו אינו יכול להתלבש ולהתגלות בעולמות
ובנבראים באופן פנימי .

והוא כמו שנתבאר לעיל בענין ה'לא-תעשה',
שעל-ידם נמשך מבחינות י"ה הנקראות 'נסתרות'

ועניין זה עולה בקנה אחד עם המבואר כ אן ש ' עדי ' הוא לשון
קישוט כמו הכתר  ,היינו ש ' משכן העדות ' הוא גם מלשון
' עדי ' ותכשיט  ,כי קאי על ההמשכה מבחי ' האור המקיף ,
הנמשל לכתר שמקיף על האדם מלמעלה .
]ועתה יבאר כיצד הפירוש השני של רש"י ב'עדי
עדיים' ,לשון 'עד' )כמו 'בטחו בה' עדי עד'( מתאים
עם עניין 'משכן העדות' ,וכן יקשר את שני הפירושים
)לשון עדי וקישוט ,ולשון עד ולעולם( יחד[:

וגם הוא לשון נצחיות ,כמו 'עדי עד'.

 והוא אור נעלה כל כך עד שהוא נסתר ונעלם מהנבראים ,וזוהי הארה מהאור ה מקיף ,על -דרך עניין הכתרים.

' עדי ' הוא גם לשון נצחיות  ,ולפי זה המשמעות של
' ותבואי בעדי עדיים ' ע " פ חסידות היא  ,שעל -ידי שיעבוד
מצרים  ,בני ישראל התעלו והגיעו לבחי ' הנצחיות והבלי-
ג בול  ,כפי שיבאר להלן בפרטיות יותר .

ועל כן ,נקרא 'משכן העדות' ,לשון 'עדי' וקישוט,
כמו "עדי עדיים".

כי בחי' 'כתרים' הנ"ל ,הם המשכת אין-סוף ב"ה,
והרי בחינת אין-סוף כשמו – כן הוא  -שהוא אין
סוף ובלי גבול' ,למעלה עד אין קץ' .

]ולפי זה ישוב לבאר פירוש נוסף ב'משכן
העדות'[:

 נתבאר לעיל ש ' משכן העדות ' קאי על ההמשכהמבחי ' י " ה הנסתרות  ,אור המקיף ) ולכן שייך על זה עדות ( ,

וראה תו"א ט ,ג .יח ,ב .לז ,ב .לח ,א .נא ,א .נו ,א .סד ,ב .סו ,ב .פב ,ג .פד,
ג .פז ,ג .קט ,א .ועוד.
"פירוש :שאין מכיר ומשיג בחי' 'אנכי' אלא אנכי בעצמי" )לקו"ת במדבר
א ,ב(" ,הוא בחי' עצמותו ומהותו שאינו בגדר תפיסא והשגה כלל" )שם(.
הלשון 'אנכי מי שאנכי' נמצא בפי' רש"י עה"ת על דברי יעקב ליצחק
כשלקח את הברכות מעשו אחיו ' -אנכי עשו בכורך' .ומפרש רש"י' ,אנכי
מי שאנכי ,ועשו הוא בכורך' .ומזה רואים דלשון 'אנכי' מורה על ההעלם ,כי
באמירה זו יעקב העלים את עצמו מאביו .ולכן משתמשים בלשון זה בחסידות
על אלקותו ית' כפי שהוא למעלה מגילוי )התמים חוברת א ע' מד ,וחוברת ב ע'
פז ,עיין חסידות מבוארת מועדים-א ע' שעו הערה .(20
 = (189סתום ונעלם מכל הדרגות הסתומות והנעלמות .אדרא זוטא רפח,
א .זהר חלק ב קמו ,ב.
פירוש :מדריגות נעלות הם נעלמות מחמת מעלתן הגבוהה )כמבואר
בארוכה במאמר אודות אור המקיף( ,ובחינה זו המדוברת במאמר כאן היא
'סתימא דכל סתימין' )על-דרך הנ"ל בעניין 'רעוא דכל רעוין'( ,סתומה
ונעלמת אפילו מדרגות גבוהות אלו הנעלמות ,כי היא למעלה לגמרי מהן.
 (190שמות טו ,יא .פירוש :שדרגה זו כל כך גבוהה עד שיראים להלל
ולשבח אותה כיון שעלולים למעט בהם ,כי דרגה זו היא למעלה באין-ערוך
מכל השבחים של הנבראים המוגבלים.
 = (191אין מי שיודע אותו חוץ ממנו .זהר חלק ב רי ,ב .זהר חלק ג רפח,
א.
כלומר :על-דרך המבואר בהערות דלעיל ,כיון שדרגה זו נעלית כל כך,
אי אפשר להיות בה ידיעה והשגה ,כמאמר הזהר 'לית מחשבה תפיסא ביה',
כי היא למעלה באין-ערוך מהשגת הנבראים.

192

וזהו הקשר בין שני הפירושים ' עדי ' לשון כתר ו ' עדי '
לשון נצחיות  ,כי כתר מורה על אור המקיף והבלי -גבול
) המקיף על העולמות מחמת מעלתו (  ,ובמתן -תורה אור עליון
זה האיר בנפשם  ,ובדרך ממילא זה מביא לפירוש השני
ב ' עדי ' לשון נצחיות  ,שאור זה הוא בלי -גבול ואין לו סוף
וקץ  ,היינו עניין הנצחיות  .ובהאיר אור זה בנפשם  ,הגיעו
לבחי ' הנצחיות והאין -סופיות .

וכמאמר "הכל ירוממוך סלה" ,שיש עליות אין
קץ בהשגת אלקות ,כי בכל מקום שנאמר 'נצח'
195
'סלה' 'ועד' אין לו הפסק .
193

194

וזהו מה שנאמר על אין -סוף ב " ה  ' -הכל ירוממוך
סלה ' ,היינו שניתן לשבח את הרוממות שלו עד אין קץ
והפסק  ,כי כשמו כן הוא שאין לו סוף וגבול  ,ולכן נאמר כאן
' סלה ' ,שאין לו הפסק .

 (192ראה תיקוני זהר סוף תיקון נז .זהר חדש יתרו לד ,סע"ג.
 (193נוסח ברכת יוצר דשבת.
 (194עירובין נד ,א.

) (195ועיין בזהר פרשת ויקרא דף כ' סוף ע"א מענין 'סלה',
ובמקדש מלך שם(.

חסידישע

~ אלה פקודי המשכן ~

והיינו ,שזכו לבחינת הנצחיות.
ובנוגע למתן -תורה  ,נתינת הכתרים  ' -עדים ' ,היינו
שנמשכה להם הארה מאור אין -סוף ב " ה  ,אשר כשם שהוא
עצמו בלי גבול  ,כך גם ההארה שנמשכת ממנו היא בלי גבול .
ונמצא שבזה זכו לבחינת הנצחיות  ,כי האירה והתגלתה
בנפשם דרגה גבוהה זו .
]ומביא פירוש נוסף ב'עדי עדיים' ,ומקשר גם
אותו לשני הפירושים האחרים )המובאים ברש"י([:

וגם בפירוש "עדי עדיים" יש לומר שנכלל גם כן
לשון 'עד' הפשוט ,כמו "עד פה תבוא" 196וכמו 'עד
כאן תחום שבת'  -היינו ,עניין הגבול.
197

198

עולה בקנה

וגם פירוש זה ] -פירוש הפשוט ב ' עד ' [
אחד עם פירוש הנ"ל  -ש ' עדי ' הוא לשון המורה על בלי
גבול ,דקאי על אור המקיף ,והוא ,כי להיות שהמשכה

זו שהיא מבחינת "ישת חשך סתרו" ו'סתימא דכל
סתימין' ד'לית מחשבה תפיסא ביה כלל'  -אור
בלתי מוגבל ,על כן נאמר על זה לשון 'עד' ) הגבלה(,
רצה לומר ,עד כאן שייך בחינת השגה ,ולא עד
בכלל ,שאין בבחינת הכתר והמקיף שום השגה
199
כלל.
האור הבלי -גבול שנמשך בנפשם  ,הוא למעלה לגמרי
מהשגה  .ולכן מתאים כאן הפירוש הפשוט ב ' עדי ' ,לשון עד
וגבול  ,כי באור זה עצמו לא שייך השגה  ,אלא עד כאן שייך
השגה  ,ולא עד בכלל  ,ד ' לית מחשבה תפיסא ביה כלל'
) כמבואר לעיל שבא ור זה תיתכן רק השגת השלילה  ,היינו
לשלול כל הגדרים שאינם שייכים לדרגה זו  ,ובזה מתקרבים
אל האור קרוב עד כמה שאפשר  ,אבל בשום אופן אי אפשר
להשיג את מהות האור עצמו (.

) (196באיוב סימן ל"ח(.
 (197חגיגה טו ,א.
 (198בהערות ותיקונים כאן  -הרבי מבאר את הצורך בב' ראיות אלו בלשון
'עד' הפשוט' :עד פה תבוא' הוא בים ,ו'עד כאן תחום שבת' הוא בארץ.

 (199וכענין מ"ש בזהר ר"פ בראשית דף א' ע"ב ע"פ 'מי ברא אלה'
– "דהא לעילא לית תמן שאלה כו'" ,עיין שם.
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ומה שכתוב "עדי עדיים" לשון רבים ,רצה לומר,
שאין שיעור כלל ל'עדיים' וכתרים עד רום
המעלות ,בעילוי אחר עילוי ,זו למעלה מזו ,מאחר
200
שהוא אין-סוף.
 היינו  ,שבאור זה יש דרגות עד אין קץ ) ריבוי (  ,מאחרשהוא בבחינת אין -סוף .
]ועל פי פירושים אלו ב'עדי עדיים' יבאר פירוש
נוסף ב'משכן העדות'[:

וזהו ענין "משכן העדות".
שמבואר למעלה שהוא בחינת יחוד י"ה ,שנקרא
'עלמא דאתכסיא' ,ולכך שייך על זה לשון 'עדות' -
כי היא מדריגה נסתרת ונעלמת.
ועתה  -על פי כל הנ " ל ,יובן גם כן בתוספת טעם
שהוא גם כן לשון 'עדי' וקישוט.
 והתוספת טעם היא  ,כי אור נעלה זה נרמז בענייןהכתר המקיף על הראש  ,מאחר שכתוצאה מגודל מדריגתו
אינו יכול להתלבש בעול מות ובנבראים  ,אלא כביכול ' מקיף '
עליהם מלמעלה ) כלומר  ,שאינו נרגש בהם כי הוא למעלה
מהכלים שלהם (.

ומבחינות כתרים אלו נמשך להיות 'עדות'
לישראל גם כן ,וזהו "ותבואי בעדי עדיים" כו' -
על ידי שיעבוד מצרים ) ה ' אין ' ו ה ביטול באמצע ( הגיעו

] (200מבאר עוד פירושים מדוע כתיב 'עדי עדיים' בלשון רבים[:

)אי נמי יש לומר :עדי א' ,עדיים ב' ,כענין קדש הקדשים דפירוש
בפרדס בעה"כ ערך קדש ,דפירוש קדש הוא כתר ,וקדשים הם
חכמה ובינה כו' ,ועד"ז הוא ענין עדי עדיים ,דהיינו גם כן יחוד
חכמה בינה שמקור ההמשכה מבחי' ישת חשך סתרו שהוא בחי'
כתר .וזהו ענין יחוד י"ה הנמשך ע"י קיום ושמירת הלא -תעשה.
ועמ"ש בפ' שמות בד"ה זה שמי ,בענין איה סופר .ופירוש איה,
היינו י"ה הם חו"ב ,והאלף פלא זהו בחי' כתר.
עוד יש לומר בפירוש 'עדי עדיים' על פי מה שנתבאר לעיל
ד'עדיים' אלו הוא בחי' 'עדות לישראל' ,והם בחי' תרין עטרין הנזכר
באדר"ז דרצ"א ע"א ,והדעת כוללם יחד ,זהו עדי עדיים .ופ' התרין
עטרין הם בחי' מדות שלמעלה מהשכל הנמשכים ומתלבשים
במדות שלמטה מהשכל ,וההמשכה היא ע"י הדעת ,וכמ"ש במקום
אחר .וע' ברע"מ פ' שופטים דער"ה ע"א ,ובפירוש הרמ"ז שם מענין
עדות כו' ,ומבואר במקום אחר(.
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~ פקודי ~

למדריגה נעלית ביותר  ,ונמשך בה ם ' אור מקיף ' ,הארה מאור
אין -סוף ב "ה עצמו ,כנ " ל.

משה הוא בחינת הביטול  ,וזהו מה שאמרו משה רבינו
ואהרן על עצמם ' ונחנו מה ' ,ש אינם נחשבים למאומה לגבי
הקב " ה  ,ומורגש בהם שהכל בא מאת ה ' .

פרק י

ומבואר למעלה דהמשכה זו מבחי' י"ה הוא דוקא
על ידי הביטול ,כמו שנתבאר לעיל בפירוש
"ששם עלו שבטים כו' להודות כו'".

ביאור עניין 'אשר פוקד ע"פ משה' – המשכת משכן
העדות ע"י בחינת משה
]ובזה ישוב לתרץ עוד קושיא מתחילת המאמר –
מדוע כתיב 'אשר פוקד על פי משה' ,ולא 'אשר
פקד'[:

וזהו "אשר ֻפקד על פי משה".
– הכוונה בזה ,ש'משכן העדות' ) ולא ' משכן ' סתם (
דוקא הוא ' ֻפקד על פי משה' ,ואדסמיך ליה קאי -
'אשר פוקד על פי משה' קאי על מה שנאמר סמוך אליו.
 במה שכתוב ' אשר פוקד על פי משה ' מבוארת הדרךכיצד ניתן לפעול המשכה עליונה זו ד ' משכן העדות ' ) אור
בלי -גבול (.

כי מתחלה כתיב "אלה פקודי המשכן" ,שהוא
ענין יחוד ו"ה שנקרא 'פקודי המשכן' ,דהיינו
'משכן' סתם ,ה' תתאה ,שיחוד זה הוא על ידי
בחינת 'אלה' – שיתא סדרי משנה ,ורמ"ח מצות-
עשה ,כנ"ל.
ועתה אומר איך ש'משכן העדות' – שהוא בחינת
יחוד י"ה – הוא ' ֻפקד על פי משה' ,שעל-ידי
בחינת משה נעשה פקידה זו ויחוד זה ] בין י " ה [ -

המשכת בחינה עליונה זו מבחי ' י " ה  ,היא על ידי ביטול
ד ווקא  ,כמבואר לעיל ש " בחי נת ' לא -תעשה ' ,שהן בבחי' י " ה ,
' עלמא דאתכסיא ' ,אינו נתפס בשום השגה  ,רק בבחי נת
הודאה ] ביטול [  ,ולכן אין בה ' קום ועשה ' להיות בבחי נת כלי ,
כ י א ם בבחי נת ' לא ' ] וביטול [" ) ל ' המאמר לעיל (  .ולכן המשכת
' משכן העדות ' ,יחוד י " ה  ,היא ' על פי משה ' ,כיוו ן שהוא על
ידי ביטול שזהו עניינו של משה  .ובעבודה בפועל  ,המשכה זו
נפעלת על ידי שמירת מצוות לא -תעשה ועבודת האתכפיא ,
כמבואר לעיל בארוכה .

וזהו שמצינו ברבי עקיבא שהיה כורע ומשתחוה
עד שאדם מניחו בזוית זו ומוצאו בזוית אחרת,
לפי שאי-אפשר להמשכה זו ]דבחי' י "ה[ לבוא
בגילוי בשכל ודעת ,או כלי המדות ,אלא רק על
ידי בחינת הביטול ,שהוא ענין ההשתחואה
204
שב'שמונה עשרה' ,כנודע .
202

203

על פי המבואר שההמשכה מבחי ' י "ה היא על ידי ביטול
מוחלט  ,יבואר הפירוש הפנימי במה דאיתא בגמרא  ,כך היה
מנהגו של רבי עקיבא כשהיה מתפלל בינו לבין עצמו  ,אדם
מניחו בזוית זו ומוצאו בזוית אחרת  ,וכל כך למה? מפני
כריעות והשתחוויות .
כלומר :

לעומת הפקידה והיחוד שנעשה בין ו " ה שהוא על ידי בחי '
'אלה' ,היינו קיום התורה והמצוות.
]ומבאר בחינתו של משה ,ומדוע דווקא על-ידה
נמשך היחוד העליון של י"ה[:

כי משה הוא בחינת הביטול ,כמו שכתוב "ונחנו
מ"ה".
201

 (201שמות טז ,ז-ח.

 (202ברכות לא ,א.
 (203ראה לקו"ת פ' קרח ,ד"ה ועבד הלוי הוא )מעניין השתחואה ב'שמונה
עשרה'( .וראה בקונטרס 'די חסידישע פרשה' לפ' קרח לביאור במאמר זה.
) (204ועמ"ש בד"ה שימני כחותם ]לקו"ת שה"ש מה ,ג[ –

דההמשכה שע"י שמירת מצוות לא -תעשה הוא ענין אחד עם
ההמשכה שבתפילת שמו"ע.
ועמ"ש מענין תפילת 'שמונה עשרה' בד"ה יהודה אתה ]תו"א ויחי
מה ,א .וראה בקונטרס 'די חסידישע פרשה' לביאור במאמר זה[ .וסוף ד"ה
השמים כסאי ]תו"א בראשית א ,ג[(.

חסידישע

~ אלה פקודי המשכן ~

הדרך להמשיך מבחי ' י " ה היא על ידי ביטול מוחלט
שלמעלה מטעם ודעת  ,וזהו סוד ענין ה כריעות וההשתחוואות
שב ' שמונה עשרה '  " -כמו על -דרך -משל במלך בשר -ודם
כששמע מרחוק שהמלך בא בעיר  ,אזי רץ ל קראתו במרוצה
גדולה ותשוקה גדולה לראותו  .אבל כיון שהגיע מקרוב אל
המלך  ,אזי נופל על הארץ בהשתחו ו אה  ,ואין בו רוח וכח
להרים ראש נגדו  ,שנתבטל לגמרי מכל וכל  ,שזהו למעלה
מבחי ' המרוצה שלו בתשוקה נפלאה קודם לכן " ) מא מרי אד ה " ז
תקס " ה ע' תכה ( .
לסיכום  :המשכת בחי ' ' משכן העדות ' – אור המקיף
כנ " ל – היא ' על פי משה ' ,היינו עניין הביטול  ,וכמבואר
לעיל שהתגלות זו היא על ידי ' אתכפיא סטרא -אחרא ',
ומצוות לא -תעשה דווקא  ,כי אי אפשר לעשות כלי לאור
נעלה זה .

קיצור :עוד יש לומר פירוש 'משכן העדות' מלשון "ותבואי
בעדי עדיים" ,ופירש רש"י שני פירושים :לשון "עדים מהר
חורב" ,בחי' כתרים; ולשון 'עדי עד' – נצחיות" ,יהללוך
סלה" .גם לשון "עד פה תבוא" .ועל זה אמר" :אשר ֻפקד על
פי משה".
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י " ה ) משכן העדות (  ,שזהו גם התוכן הפנימי של הכתוב
'ותבואי בעדי עדיים' ,כנ " ל.

דהיינו ,אפילו יחוד י"ה – שהוא מבחינת "ישת
חשך סתרו" – נגלה עליהם אז ,כמאמר  :שנגלה
206
עליהם מלך מלכי המלכים.
205

אפילו היחוד העליון ביותר דבחי ' י " ה  ,נתגלה בעת
יציאת מצרים  ,וזהו מה שכתוב בהגדה ' נגלה עליהם מלך
מלכי המלכים הקב " ה וגאלם ' ,שהי ' גילוי הארה מאור אין-
סוף ב " ה  ,אור אלוקי שלמעלה מגילוי  ,כעניין ' ישת חושך
סתרו ' המבואר לעיל  ,שמקום מסתרו של אור אין -סוף ב " ה
עצמו  ,הוא ב ' חושך ' ,היינו שנעלם מהתחתונים מצד מעלתו
הגבוהה .

ולהיות כי מבחינת גילוי זה נמשך 'עדות לישראל'
כדלעיל ,ולכן נאמר על זה "ותבואי בעדי עדיים",
וככל הפירושים שנתבארו לעיל בזה  -כתר  ,נצחיות ,
וגבול ,הכל היה הגילוי מזה בליל א' דפסח ] עת
יציאת מצרים[.
ומה שנאמר ' ותבואי בעדי עדיים ' ' ,עדות לישראל ',
פירושו שגילוי נעלה זה נמשך בנשמות ישראל ופעל בהם
שינוי גדול .

פרק יא
אכילת מצה היא בתור הכנה לגילוי האלוקי בחג
השבועות

ז .ועל פי זה יובן גם כן מעט ענין הפסח ואכילת
מצה.
על פי הביאור דלעיל  ,יובן מעט גם העניין הפנימי של
חג הפסח ואכילת מצה ) והרי פרשת פקודי נקראת ) ברוב
השנים ( קרוב לחג הפסח (.

דהנה ,פסוק "רבבה כצמח השדה כו' ותבואי
בעדי עדיים כו'" )שהוא בחינת 'משכן העדות'
כנ"ל  -המשכה מבחי' י "ה( נאמר על יציאת מצרים.
והיינו ,שזכו בליל א' דפסח לבחינת גילוי יחודים
עליונים הנ"ל  -יחוד בחי ' ו "ה ) משכן סתם ( ויחוד בחי '

ולכן ,נצטוו לאכול מצה.
כדי לקבל את הגילוי הנעלה שהיה בעת יציאת מצרים
נצטוו לאכול מצה  ,כי מצה עניינה ביטול  ,ומבואר לעיל שע " י
הביטול  ,בחי ' משה  ,זוכי ם להתגלות אלוקות מבחי ' י " ה  .וזהו
שממשיך לבאר .

וכתיב "מצות יאכל את שבעת הימים" ,207ולשון
זה לפי פשוטו אינו מובן ,דהוה ליה למימר:
'בשבעת הימים'  ' -מצות יאכל בשבעת ימים' ,אבל 'את
שבעת הימים' משמע ֶשַׁי ֲא ִכילוּ מצה את ז' הימים
עצמן ,וזה תמוה!
 (205הגדה של פסח.
 (206כמו שכתוב פירוש זה במקום אחר בד"ה קול דודי כו' ]לקו"ת
שה"ש יד ,ג[.

) (207סוף פרשת בא י"ג ,ז(.
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אבל לפי האמת אתי שפיר:

פרשה

והאהבה היא ביטוי של מידת החסד העליונה  ,והגבורה היא
ביטוי של מידת הגבורה העליונה .

]ותחילה יבאר בחי' 'שבעת הימים' ,ובזה יובן
מדוע צריכים להאכיל את שבעת הימים במצה[:

כי הנה ,ז' הימים הן ז' מדות חסד וגבורה
נצח ,הוד ,יסוד ו מלכות[ כו' ,שהן נמשכים מבחינות
ו"ה דשם הוי' ,הוי"ו – הוא ששה מדות שבפסוק
"לך ה' הגדולה ] והגבורה  ,והתפארת  ,והנצח  ,וההוד  ,כי
כל בשמים ובארץ ]יסוד[[ כו'" ,והשביעית היא בחינת
הה"א ,שהיא בחינת "לך ה' הממלכה כו'"  -ספירת
המלכות.
]תפארת ,
208

ומדות אלו ישנם גם כן בנפש:
כשם שיש מדות אלו למעלה באלוקות  ,כך ישנן למטה
בנפש האדם  ,כי מדות וכחות נפש האדם נשתלשלו ונמשכו
מהן ) ראה תניא פרק ג (  ,והן הביטוי של המדות העליונות למטה .
וזהו הפירוש הפנימי של הכתוב ' בצלם אלקים עשה את
האדם ' ,היינו שהקב " ה ברא את האדם בצלם ודמות שלמעלה ,
וכשם שיש עשר ספירות למעלה  ,כך יש עשרה כחות בנפש
האדם ) ובתוכן ז ' מדות (.
]ומבאר עניינן בנפש האדם[:

והוא בחינת האהבה הנמשכת מצד השכל
וההתבוננות בגדולת הבורא ית' ,כשמשיג איך
"כי הוא חייך" כו' ,ושמחדש בכל יום מעשה
בראשית כו' ,שמהתבוננות זו יולד האהבה או
היראה ,וכנ"ל בענין "מי ברא אלה" כו'  -כלומר :
מבחי' ' מי'  -הבינה ,נבראה ונולדה בחי' 'אלה' – המדות.
209

וכשם שלמעלה יש ג ' מוחי ן ) חכמה  ,בינה ודעת ( וז '
מדות ) הנ " ל (  ,והמוחין הם מקור ושורש המדות  ,כך נשתלשל
למטה בנפש האדם  ,שהמדות נמשכות מהשכל  ,היינו
מההתבוננות שלו .
ולדוגמה  ,על ידי שמתבונן בגדולת ה ' ,נולדות
ומתעוררות בלבו מדות ורגשות של אהבת ה ' ויראת ה ',

 (208נסמן לעיל.
 (209דברים ל ,כ .וראה תו"א )ד"ה שמאלו תחת לראשי( פה ,ג ובביאורנו
בזה לעיל במאמר א' לפרשת ויקהל.

אמנם ,למעלה מזה היא האהבה והדביקות
הנמשכת מצד ההתבוננות בעצמות אור אין-סוף,
שמצד מהותו ועצמותו כלא-חשיב השבח הזה
של ביטול העולמות אליו ית' ,כי במהותו
ועצמותו 'לית מחשבה תפיסא ביה כלל' ,וחיות
כל העולמות הוא רק על ידי 'מחשבה אחת' כו'.
210

רגשי האדם הנ " ל נולדים כתוצאה מההתבוננות שלו
באור והחיות האלוקית המחיה ומהווה את כל העולמות בכל
רגע  ,והעולמות בטלים לגמרי לחיות זו שהיא כל קיומם .
ומאחר שעניינו של אור זה הוא להחיות ולהוות את העולמות
המוגבלים  ,הרי הוא אור מוגבל ל פי ערכם של העולמות .
וממילא גם אהבת ה ' הנולדת מהתבוננות באור זה היא
מוגבלת .
אמנם  ,למעלה מאהבה זו היא האהבה הנמשכת מצד
ההתבוננות בעצמות אור אין -סוף  ,אור בלי -גבול שלמעלה
לגמרי מהעולמות  ,ולגבי אור זה ' כולא קמיה כלא חשיב ',
כאילו אין עולמות במציאות כלל  .וכאשר ה אדם מתבונן
ומעמיק דעתו באור זה הבלתי -מוגבל  ,ממילא נמשכות בלבו
מדות נעלות הרבה יותר  ,בהתאם למעלת האור .

ובחינת אהבה זו נקראת 'עדי עדיים' ,והוא בחי'
'תרין עטרין' הנ"ל הנמשכים מבחינות המדות
שלמעלה מהשכל ,ומתגלים במדות שלמטה
מהשכל ,והוא ההמשכה מבחינות י"ה בו"ה.
וכדי שיזכו ישראל לבחינת גילוי זה בפסח – כי
ביציאת מצרים היה עדיין בבחינת קטנות ,
כצמח השדה בתחלתו ,ולא היה להם רק ה'אהבה
זוטא' ולא 'אהבה רבה' הנ"ל דבחינת 'עדי עדיים'
– לכן ,כדי שיגיעו לגילוי זה נצטוו לאכול מצה.
211

]ומבאר עניין המצה ,וכיצד על-ידה אפשר להגיע
לאהבה רבה זו[:

 (210ראה תו"א ד"ה שמאלו הנ"ל ,ובביאורנו שם פרק יא.
 (211ראה דרך מצותיך כב ,ב.

חסידישע

~ אלה פקודי המשכן ~

שענין המצה הוא המשכת בחינת מ"ה ,והוא
בחינת הביטול ,כמו שנראה לעין שאין במצה
התנשאות כמו בחמץ ושאור כו'.
" החמץ הוא בחינת הגבהה והתנשאות  ,שתופח ועולה
ומגביה את עצמו  ,משא " כ מצה שאין בה שום הגבהה  .וכמו
כן בעבודת ה ' ,חמץ הוא בחינת התנשאות וגסות הקליפה ,
משא " כ מצה בחינת שפלות והכנעה  ,בבחינת ' בטל רצונך ' "
) לקו " ת פ' צו ) ד " ה ששת ימים תאכל מצות ( יג ,א ( .

ובחינת ביטול זה הוא שבו ועל-ידו נמשך
מבחינות י"ה ,כנ"ל בענין 'משכן העדות' אשר
' ֻפקד על פי משה' דוקא  -שעניינו ביטול  ' ,ונחנו מה ' ,
וההמשכה מבחי' י "ה נפעלת ע "י הביטול דווקא.
כדי לזכות לאהבה רבה זו הנמשכת מאורו ית ' הבלי-
גבול  ,בחי ' י " ה ,נדרש ביטול גדול  ,ולכן נצטוו בני ישראל
לאכול מצה כדי להגיע לבחי ' אהבה רבה זו  ,כי מצה עניינה
ביטול  ,ואכילתה פעלה שביטול עצום זה חדר בבני ישראל .
]על פי זה ישוב לבאר דיוק לשון הפסוק 'מצות
יאכל את שבעת הימים' )במקום 'בשבעת הימים'([:

וזהו "מצות יאכל את שבעת הימים" ,פירוש
'יאכל' הוא לשון מפעיל  -שגורם לאחר לאכול ,דהיינו
שיאכילו את ז' הימים ממצה.
והענין הוא:
להמשיך מבחינת מ"ה שבמצה בכל ז' המדות,
להיות נמשך בהם מבחינת הביטול דמ"ה ,ואז
יוכלו כנסת ישראל לקבל מבחינת יחוד העליון
212
די"ה ,שזהו בחינת 'עדות לישראל' ו'עדי עדיים'.
" ומבואר לעיל בענין ' לא -תעשה ' ,שעל -ידי ' אתכפיא
סטרא -אחרא ' ,על ידי זה ' אסתלק יקרא דקוב " ה ' ,שעל -ידי
זה נמשך מבח ינת יחוד י " ה  ,שהוא ' משכן העדות '  ,ולכן על-
) (212ועיין מענין "מצות יאכל את שבעת הימים" בד"ה 'להבין מה

שכתוב בהגדה מצה זו' כו' ]לקו"ת צו יא ,ג )ובקונטרס 'די חסידישע
פרשה' לחג הפסח([ .ועיין מ"ש בד"ה 'קחו מאתכם תרומה' ]תו"א פט,
ג )ובביאורנו לעיל מאמר ב' לפרשת ויקהל([ – דמצה ו'לחם עוני' זהו

בחינת 'אתכפיא' כו' ,עיין שם .ועיין גם כן ב'פרי עץ חיים' שער חג
המצות פרק א ,מענין" :ותרבי ותגדלי ותבואי בעדי עדיים" ,עיין
שם(.

פרשה
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דרך -זה על ידי בחינת המצה נמשך בחינת ' ותבואי בעדי
213
עדיים ' " ) הגהת הצ " צ כאן ( .
לסיכום  :אכילת מצה בפסח פועלת באדם ביטול ,
וכתוצאה מביטול זה  ,יוכל לזכות להמשכה מבחי ' י "ה
הנוטעת באדם אהבה רבה .

והנה ,אכילת מצה היא הכנה לקבלת התורה
שבשבועות:
]תחילה יבאר עניינה של קבלת התורה ,ולפי זה
יובן מדוע אכילת מצה היא הכנה אליה[:

כי על קבלת התורה נאמר "בעטרה שעטרה לו
אמו" ,שהוא בחינת התגלות 'רעוא דכל רעוין'
ו'סתימא דכל סתימין'  -ההמשכה מבחי' י "ה ,וגם
] במתן תורה[ 'קשרו להם שני כתרים' ,שזהו ענין
'עדי עדיים' הנ"ל  -התגלות הארה מאור אין -סוף ב " ה ,
שהוא אור נעלה מאד ,אור מקיף.
ולכך ,הוצרכו תחלה לאכילת מצה ,שהוא בחינת
215
הביטול כו'.
214

 (213כנראה הכוונה אשר לא זו בלבד שעצם הביטול פועל המשכה זו מבחי'
י"ה )כמבואר גם בהגהת הצ"צ( ,אלא יתירה מזו ,שתחושת הביטול עושה
את האדם לכלי מתאים להתגלות עליונה זו .וכלשון המאמר כאן" :להיות
נמשך בהם מבחינת הביטול דמ"ה ,ואז יוכלו כנסת ישראל לקבל מבחינת
יחוד העליון די"ה" )ולא אמר רק שהביטול פועל את ההמשכה( .וכידוע,
הביטול עושה את האדם לכלי קבלה ,כי הביטול מסלק את הרגשת הישות,
והאדם מבטל את מציאותו ,וכולו מסור ונתון לאלוקות ,כמאמר רז"ל 'מדת
בשר-ודם כלי מלא אינו מחזיק ,כל ריקן מחזיק'.
 (214שה"ש ג ,יא.

) (215והנה ,עם היות כי בליל א' דפסח מתגלה גם כן בחינת 'עדי
עדיים' הנ"ל.
אך ,הגילוי הזה הוא אז ממילא ,דהיינו 'אתערותא דלעילא' שלא
ע"י 'אתערותא דלתתא' ,ולכן נקרא 'פסח' לשון 'דילוג' ,כנודע
בענין "מדלג על ההרים" כו' ]ראה לקו"ת שה"ש טו ,ב[ .ואחר ליל א'
דפסח מסתלק גילוי זה ,ולכך אחר כך מתחיל מצות ספירת העומר
ז' שבועות ,כדי להמשיך גילוי יחודים הנ"ל ע"י ' אתערותא דלתתא'.
וה'אתערותא דלתתא' דספירת העומר ידוע )ראה לקו"ת אמור ד"ה
וספרתם לכם לה ,ב )וראה חסידות מבוארת שם(( שהיא התהפכות השבע
מדות דנפש הבהמית ,וכל מדה כלולה מז' ,שתהיינה כולם לה'.
ובחינה זו הוא בחינת ומדרגת 'שבעת הימים' ,בחי' ו"ה הנ"ל .ואחר
כך ,מתגלה על ידי זה – ע"י עבודתו בביטול והתהפכות המדות –
ממילא אחר כך ביום החמשים מבחינת 'עדי עדיים' הנ"ל ,שלמעלה
מבחי' ו"ה.
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 -כי הביטול פועל ומעורר המשכה זו  ,כדלעיל. 216

]וזהו שהולך ומבאר[:

דהנה ,ידוע שבפסוק ראשון דקריאת שמע –
"שמע ישראל ה' אלקינו כו'" – הוא בחינת
'יחודא עילאה' די"ה הנ"ל ,הנק' "הנסתרות לה'
אלקינו" כו' ,והוא ענין "משכן העדות אשר ֻפקד
על פי משה" כו'.
217

קיצור :ועל-דרך-זה יובן ענין אכילת מצה ,בחינת ביטול
ו'אתכפיא' ,להיות כצמח השדה ,בחינת 'אין' ,ועל ידי זה
"ותרבי ותגדלי" כו' .ובחג השבועות בחינת 'בעטרה' כו',
שהוא ענין 'בעדי עדיים'.

פרק יב
ביאור עניין 'אלה פקודי המשכן' בעבודת התפילה;
עבודת הלויים ב'רצוא ושוב' גם כן ע"פ בחינת משה

ח .והנה ,בסדר התפלה אנו מוצאים ככל ענין
הנ"ל בפירוש "אלה פקודי המשכן ,משכן העדות"
כו'.

ולכן ,נאמר )ויקרא כג ,טז( "תספרו חמשים יום" ,ובאמת אין
סופרים רק מ"ט! אלא שעל -ידי ספירת המ"ט יום מתגלה ממילא
דשׁם
'שער החמשים' ,כי הוא מבחינת ומדרגת י"ה ,וכבר נתבאר ָ
הוא מדרגת ה'לא -תעשה' ,שענינם בבחינת 'שב ואל תעשה' ,ולא
בבחינת 'קום ועשה' ,מפני שאין לו כלי כו' ,על כן גם במצות
הספירה אין צריך לסופרו ] -יום החמשים[ כמו בשבעה שבועות
ד'מצוה למימני יומי' )מנחות סו ,א( כו' ,כי הוא מבחינת ו"ה ,מה -
שאין -כן בחינה זו ההמשכה משער הנו"ן  -שלמעלה לגמרי מעבודת
האדם ,ואין בכוח עבודתו המוגבלת לפעול המשכה זו ,רק שנמשך ממילא
על ידי קדימת ספירת ז' שבועות ,שהוא בחינת התהפכות המדות
כו'" ,ולא תחללו" כו' ,שעל ידי זה יומשך אחר כך גילוי זה ממילא.
וכענין "ואתם תחרישון" )שמות יד ,יד( ,כמ"ש במקום אחר ]תו"א
בשלח סד ,ג .לקו"ת פ' צו טו ,ג .תו"ח נח נג ,א .שער האמונה פרק יז[.
וזהו עיקר ענין 'עדי עדיים הנ"ל ,שאז  -במתן תורה דווקא )ולא בליל
א' דפסח( – זכו לגילוי הכתרים כו' ,והוא בחינה גבוה יותר ,כי בחי'
'עדיים' הנ"ל הם בלי קץ ,כנ"ל  -בעניין 'עדיים' לשון רבים.
נמצא העולה מזה :שבליל פסח נמשך גילוי בכנסת ישראל –
בחינת גילוי יחודים הנ"ל – מבחי' ו"ה ומבחי' י"ה ב' אתערותא
דלעילא' על ידי אכילת מצה ,וזהו שנאמר "מצות יאכל את שבעת
הימים" .ואחר כך מסתלקת ההמשכה ,וחוזרים וממשיכים ]אותה[
על ידי 'אתערותא דלתתא' בספירת העומר ז' שבועות ,ואזי מתגלה
בשבועות בחינת 'עדי עדיים' הנ"ל בשעת קבלת התורה  -שאז
מתגלה עיקר עניין 'עדי עדיים'(.
 (216וראה בהגהת הצ"צ כאן שמקשה :לכאורה בליל א' דפסח מתגלית
אותה ההמשכה שבשבועות – ההמשכה מבחי' י"ה ,ואם כן יש להבין את
ההבדל ביניהם.
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מבואר בקבלה שהכתוב בפסוק ראשון דק " ש ' הוי '
אלקינו ' קאי על היחוד בין חכמה ובינה  ,י " ה  ,ד ' הוי " ה ' קאי
על חכמה ו ' אלקינו ' על בינה  .והוא עניין ' משכן העדות '
כנ " ל .

ובפסוק "ואהבת בכל לבבך כו'" הענין הוא
220
בבחינת אהבה הנמשכת מהשכל והטעם.
והוא ענין 'יחודא תתאה' ]דו " ה[ ,כמו שכתוב
"אלה פקודי המשכן כו'" ,וכנ"ל בענין "שאו מרום
כו' וראו מי ברא אלה" כו'.
219

ומה שכתוב בהמשך ק " ש ' ואהבת את ה ' אלקיך בכל
לבבך ' דקאי על התעוררות המדות על ידי ההתבוננות  ,זהו
היחוד התחתון  ,בחי ' ו " ה  ,משכן סתם  ,כי מדות אלו הן
המדות הנולדות ונוצרות מן השכל והן למטה מן השכל  ,וזהו
בחי ' הוי " ו דשם הוי ' – שש מדות הנמשכות מן הה " א –
בינה .

אך ,הנה קודם קריאת שמע תקנו אנשי כנסת
הגדולה פסוקי דזמרה ,והענין של פסוקי דזמרה
הוא כדי שיוכלו להגיע בפסוק ראשון דקריאת
שמע ליחוד העליון ד"ה' אלקינו" ,הנק' 'נסתרות'
כנ"ל – ההמשכה מ בחי' י "ה .ואם לא השיר והזמרה
בפסוקי דזמרה אי אפשר לבוא למדרגת היחוד
הזה כו' )ו להלן בסמוך יבאר הטעם לזה (.

 (217ראה זהר חלק א יח ,א-ב .ועוד .וראה תניא שער היחוד והאמונה פרק
א ,ושם פרק ז.
 (218דברים ו ,ד.
 (219דברים ו ,ה.
) (220ועמ"ש מזה בד"ה בכ"ה בכסלו ]תו"א כט ,ב .אוה"ת בראשית-א
רפב ,א[(.
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~ אלה פקודי המשכן ~

לפני אמירת ק "ש תיקנו לומר פסוקי דזמרה  ,והטעם
הפנימי לזה הוא משום שהעבודה דפסוקי דזמרה היא ההכנה
המתאימה לעבודה דק " ש  ,כי כדי להגיע ליחוד העליון בין
בחי ' י " ה  ,יש צורך להקדים בחי ' שיר וזמרה בפסוקי דזמרה ,
כי השיר מרומם ומעלה את הא דם שיהיה ביכולתו להגיע
ליחוד נעלה זה .

וזה היה עבודת הלוים בשיר וזמרה כו'.
תוכן העבודה של פסוקי דזמרה הוא תוכן עבודת הלויים
בשירה וזמרה על הקרבנות .

והיו נושאים את המשכן ,וכמו שכתוב "בני גרשון
ובני מררי ) לויים( נושאי המשכן"" ,221בני קהת
) לויים( נושאי המקדש"  ,וכתיב "ובחנות המשכן
224 223
יקימו אותו הלוים" .
222

עבודה נוספת של הלויים היא שהיו נושאים את המשכן
בשעת נסיעתו  ,וכן היו מקימים את המשכן כאשר הגיעו
למקום חנייתו  .נמצא שעניינם של הלויים הוא להגביה
ולהעלות ולשאת את המשכן למדריגה עליונה יותר  .ולהלן
יבאר את הקשר בין שתי עבודות אלו של הלויים – השיר
ונשיאת המשכן .

אך ,הטעם איך שעל-ידי פסוקי דזמרה בשיר
ורננה דוקא יגיעו לבחינת היחוד העליון הזה
] די " ה [ ,יובן בהקדים תחלה ענין שיר הלוים כו' -
כמבואר לעיל שפסוקי דזמרה ושירת הלויים הם ענין אחד.
]והולך ומבאר את התוכן הפנימי של שיר
הלויים .ובהקדים[:

דהנה ,כתיב " ְו ַה ַחיּוֹת ָרצוֹא ָושׁוֹב ְכּ ַמ ְר ֵאה
ַה ָבָּזק" ,225ופירש רש"י ] " :פיר שו רבותינו רצוא ושוב [
כלהבת הכבשן שיוצאה תמיד מפי הכבשן,
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וממהרת לחזור ולכנוס ,כך כו' ] כשמוציאות ראשן
מתחת הרקיע הנטוי למעלה מהן – כמו שמפורש בענין –
נרתעות מפנ י השכינה שלמעלה מן הרקיע וממהרות להשיב
את ראשן [".
על המלאכים ה עליונים ) הנקראים בשם ' חיות הקודש ' (
נאמר ' והחיות רצוא ושוב '  .כלומר  ,המלאכים נמצאים תמיד
בשתי תנועות אלו של ' רצוא ' ו ' שוב ' .
וביאור העניין ע " פ חסידות :
' רצוא ' ה י א התשוקה והרצון לצאת מ גדרי מציאות ם ,
ול עלות למעלה ולדבקה בו ית '  .ורצון זה הוא מחמת הכרתם
איך הם רחוקים מאוד ממנו ית ' עצמו  ,ולכן ברצונם ל ה כלל
במהותו ועצמותו ית ' .
ו ' שוב ' ,היינו לשוב ולחזור למטה מרצון חזק זה  ,לקיים
את רצונו ית ' ,ו להשלים כוונת הקב " ה – למלא השליחות
המיוחדת להם  .ותנועה זו מתעוררת בה ם אחרי ה ' רצוא ' ,ו אז
הם מרגישים כאילו עומדים לפני המלך ממש  ,ו נופלת עליהם
אימה ופחד ו הם יראים לגשת אל הקודש ולעמוד לפניו ית ',
אפילו באהבה  ,כי אפילו אהבה מורה על מציאות  ' ,יש מי
שאוהב ' ,ולכן הם נרתעים לאחור וחוזרים לעשות שליחותם
מאת ה ' למלא את כוונת בר י אתם .

וכך נפש האלקית שבאדם ,שנקראת 'נר הוי'',
וכמו שכתוב "נר ה' נשמת אדם" ,צריכה להיות
עולה ויורד בבחי' 'רצוא' ו'שוב' בתמידות בלתי
הפסק ,והוא ב' מיני התפעלות הללו זה אחר זה
בתמידות ,וכמו שכתוב "והחיות רצוא ושוב",
פירוש :אחר ה'רצוא' – 'שוב' ,ואחר ה'שוב' –
227
'רצוא' ,וכן חוזר חלילה.
226

כשם שהמלאכים נמצאים תמיד בשתי תנועות אלו
ד ' רצוא ושוב ' ,כך גם הנפש האלוקית צריכה להיות עולה
ב ' רצוא ' ויורדת ב ' שוב ' בתמידות  ,כי המלכאים נמשלים
ל ' מראה הבזק ' ש " יוצאה תמיד מפי הכבשן וממהרת לחזור
ולכנוס "  ,וכן נשמות ישראל נמשלות לנר  ,כמ " ש ' נר ה '

) (221בפרשת בהעלותך יו"ד ,י"ז(.
 (222במדבר י ,כא.

) (223במדבר א' נ"א(.
) (224ועמ"ש מזה בד"ה שאו את ראש כו' למשפחותם לבית
אבותם ]לקו"ת במדבר א ,ג[(.
) (225ביחזקאל סימן א ,י"ד(.

 (226משלי כ ,כז.
 (227וכמ"ש מזה בד"ה וכל העם רואים את הקולות ]תו"א יתרו עג,
ד וראה בביאורנו בזה לעיל מאמר ב' לפרשת יתרו פרק ג[.
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נשמת אדם ' ,כדוגמת נר שאורו עולה ויורד תמיד ב ' רצוא
ושוב ' .
וביאור עניין ' רצוא ושוב ' בעבודת הנשמה :
' רצוא ' היא האהבה והתשוקה לצאת ממיצר הגוף
והנפש הבהמית והגבלות העולם ולהכלל באלקות  ,בבחי '
כלות הנפש  .ואילו ' שוב ' ענינו לשוב אל העולם הזה  ' ,לשבת
יצרה ' ) ישעי ' מה ,יח (  ,כדי לקיים את תכלית כוונת הבריאה
לעשות לו ית ' ' דירה בתחתונים ' דוקא .
ושתי עבודות אלו חוזרות על עצמן תמיד  .כלומר  ,אחרי
שהנשמה שבה למטה בבחי ' ' שוב ' לעבוד את ה ' ולקיים תורה
ומצוות  ,היא מרגישה את נחיתות הגשמיות והחומריות ,
וחוזרת ומתעוררת מחדש בתשוקה להתקרב לה ' ולצאת
מגדרי וכבלי העולם – ' רצוא '  .ותמיד " יש בכוח הלב
להתגבר עוד בבחינת אש וצמאון  ,להוסיף מדורת אש
השלהבת עזה ביתר שאת " ) תו " א יתרו ד " ה וכל העם – מצויין
בהגהת הצ " צ כאן ) וראה בביאורנו שם ((  ,שתחילה האדם מתעורר
ברצון לעלות למעלה להכלל באמת של האלוקות  ,ומיד אחר
כך שב למטה לקיים את רצונו ית ' בבריאת העולם  ' ,לשבת
יצרה '  .אך כאשר שב למטה ומרגיש שוב את גשמיות
וחומריות העולם  ,מתעורר בתשוקה וצמאון גדול לעלות
למעלה ב ' רצוא ' ,וחוזר חלילה .

ועל ידי זה עולה נפש האלקית ממדרגה למדרגה
עד רום המעלות כו'.
באמצעות שתי עבודות אל ו ד ' רצוא ' ו ' שוב ' ,הנפש
האלוקית עולה באלוקות יותר ויותר  ,עד שמגיעה להתכללות
וביטול מוחלט באור אין -סוף ב " ה ממש  ,כי כל ' רצוא ' נעלה
יותר מה ' שוב ' הקודם לו  ,ומביא את הנשמה לדרגה עליונה
יותר .
נמצא שהתעלות  -הן במלאכים עליונים והן בנשמה
הקדושה – היא ע " י ' רצוא ושוב '.
]ולפי זה ישוב לבאר עניין השיר של הלויים[:

וזהו ענין שיר הלוים על הקרבן.
העלייה הנפעלת על ידי ' רצוא ושוב' היא תוכן השיר
של הלויים בשעת הבאת הקרבנות .
שכן כללות עניין השירה הוא העלאה  ,כנראה בחוש ,
שכאשר אדם שר ניגון עמוק מאד  ,הרי הוא יוצא מגדרי
המציאות וההגבלות שלו  ,ו מתעלה לעולם עליון ורוחני יותר .
ובפרטיות יותר  ,כל שיר מורכב מהרבה תנועות  ,ובהן תנועות

פרשה

של התעלות ) רצוא ( ותנועות של ירידה ) שוב (  ,ובאמצעות
שתי תנועות אלו  ,האדם מתעלה בעילוי אחר עילוי .
וזהו גם עניין הקרבנות  -הקרבת הקרבן על המזבח
228
והעלאתו למעלה להיות נכלל בקדושה  .וכדאיתא בזהר
ש ' רזא דקורבנא עולה עד רזא דאין -סוף ' ,כי הקרבן מתעלה
למעלה באלוקות ) וגם גורם להעלאת כל העולמות
והתכללותם באלוקות ( .אך  ,כדי לפעול העלאה זו כדבעי ,
מוכרח להיות סיוע ונתינת כח ע " י השיר של הלויים  ,שהיו
שרים בעת הבאת הקרבנות  ,כיון שהשי ר פועל העלאה
והגבהה .
]ולפי זה מובן הקשר בין השיר של הלויים,
לעבודתם לשאת את המשכן ולהקימו[:

וזהו גם כן הענין שנשאו את המשכן כו' ,מפני
שעל-ידי השיר ב'רצוא' ו'שוב' מגביהים ומרוממים
למשכן ,עד שנעשה גם בחינת יחוד העליון
בבחינת 'משכן העדות' הנ"ל.
וזהו הטעם שעבו דת הלויים היתה לשאת ולהקים את
המשכן  ,כי על ידי השירה שלהם יכולים לשאת ולהגביה את
המשכן למעלה מעלה  ,להיות נכלל בבחי ' ' משכן העדות ',
כיון ש ' משכן ' סתם עניינו השראת השכינה למטה  -מלכות ,
בחי ' ו " ה  ,ועבודת הלויים היתה להעלות בחינה זו ולגרום
להתכללותה בבחי ' ' משכן ה עדות '  -בחי ' י " ה  ' ,ישת חושך
סתרו ' ,כנ " ל .

וזהו כענין פירוש "ירושלים הבנויה כעיר שחוברה
לה" ,שמחבר בחינת 'ירושלים של מטה' – שהוא
יחוד ו"ה – לבחינת 'ירושלים של מעלה' – שהוא
בחי' י"ה ,והיו לאחדים ממש.
ההעלאה שנפעלת במשכן על ידי שירת הלויים היא
כעניין הפנימי ש ל הכתוב ' ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה
יחדו ' ,חיבור ב ' בחינות ירושלים – של מטה ושל מעלה .
וכידוע שיש שני אופנים בחיבור ויחוד שתי בחינות  ,העלאה
 (228ראה סהמ"צ להצ"צ קנח ,ב" :ע' בפ' נח ]סה ,א[ ,ובפקודי דרס"ח
ע"ב ורס"ט א'" .אוה"ת ויקהל ע' ב'קלז" :בזהר ח"ג פ' צו דכ"ו ב' . .וכ"כ
בזח"א דס"ה א' . .וכ"כ בזח"ב דרס"ט ע"א" .סה"מ תרס"ג ע' נג .תער"ב
ח"ג ע' א'תלד .תש"ט כאן ע'  31בהערה" :ראה זח"ב רלט ,א .זח"ג כו,
ב" .מאמר ד"ה באתי לגני תשי"ב פ"ב )סה"מ מלוקט-א ע' כא( .ד"ה כי
תבואו אל ארץ מושבותיכם תשי"ב )סה"מ תשי"ב ע'  .(240ד"ה באתי לגני
תשל"ב פ"ט )קונטרס יו"ד שבט תשנ"ב — סה"מ מלוקט-ו ע' צו(.
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מלמטה למעלה או המשכה מלמעלה למטה – " וכמשל ב'
אנשים  ,א חד עומד בראש ההר והשני בתחתיות ההר  ,שיש ב '
אופנים באופן ה יחוד  -אם שהתחתון יעלה למעלה  ,או
שהעליון ירד למטה " ) סה " מ תר " ם ח " א ע' צט (  ,ועבודת הלויים
היא באופן של העלאה מלמטה למעלה  ,שמעלים את המשכן
דלמטה להתאחד עם בחי ' ' משכן העדות ' – י " ה .
]ולפי זה יובן הטעם שפסוקי דזמרה הם ההכנה
הראויה לבוא ליחוד העליון די"ה בק"ש[:

וכך הוא ענין פסוקי דזמרה לפני קריאת שמע,
ענין הכנה לרומם הנפש ,עד שתוכל לייחד יחוד
העליון בפסוק ראשון דקריאת שמע ,באמרו "הוי'
אלקינו".
וזהו עניין פסוקי דזמרה  ,עניין השירה וזמרה על -דרך
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השיר של הלויים  ,היינו שבאמצעות העבודה דפסוקי דזמרה
האדם מרומם ומגביה את נפש ו למעלה מעלה  ,עד שתוכל
לפעול את היחוד העליון בפסוק ראשון דק " ש באמרו ' הוי '
אלקינו ' – היחוד דבחי ' י " ה .
והצורך בהתעלות זו בפסוקי דזמרה הוא משום שקודם
התפילה האדם נמצא בדרגה נמוכה מאד  ,כי בשעת השינה
נשמתו נסתלקה ממנו ונשארה בו רק קצת חיות  ,וכתוצאה
מזה חומריות הגוף נתגברה ביותר  .ולכן מיד כשניעור
משנתו  ,האדם גשמי לגמרי וצריך להאיר את נשמתו הקדושה
לתוך גופו שיהיה רוחני יותר  .וזו מטרת התפילה  ,שנמשלה
לסולם המוצב ארצה וראשו מגיע השמימה  ,שבכל שלב
בתפילה  ,ביכולת האדם להגביה את עצמו ולהאיר את נשמתו
שבגופו יותר ויותר  .וז הו גם עניינם של פסוקי דזמרה בפרט ,
שיר והעלאה שבהם ועל -ידם יכול האדם לעלות למעלה
מעלה ולהיות במדריגה הראויה כדי לפעול את היחוד העליון
דבחי ' י " ה .
]ומבאר פעולת יחוד זה בנפש האדם[:

" (229ולכן קוראין אותן 'פסוקי דזמרה' ,שהם כעין בחי' ניגון ,שהוא רק
הרחבת הדבור ,וביאור הענין בתוספת ביאור לפרש הדבר היטיב ]כדי[
להלהיב לבו ונפשו שיתפעל מזה ,משא"כ כשאומר הפסוקים ואינו נוגע
לנקודת לבבו ,אין זה בחינת 'זמרה' וניגון ,ואין זו עבודה תמה" )תו"א בשלח
סב ,ג(.
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דהיינו ,גם כן חיבור ויחוד בחינת הארת הנשמה
המלובשת בגוף עם מקורה ושרשה שלמעלה,
230
בחינת 'מזליה'.
העבודה דהעלאה בפסוקי דזמרה פועלת גם העלאת
הארת הנשמה המלובשת בגוף  ,וחיבורה ויחודה עם מקורה
ושרשה למעלה . 231והוא על -דרך העלאת בחי ' ו " ה למעלה
להיות נכלל בי "ה הנפעל גם ע " י פסוקי דזמרה ועבודת
הלויים  ,כי בחי ' ו "ה היא אור אלוקי נמוך יותר השייך לגי לוי,
ואילו בחי ' י "ה היא אור אלוקי בלתי מוגבל שלמעלה מגילוי.
ובדומה לזה הוא עניין הארת הנשמה המלובשת בגוף  ,ביחס
למקורה שלמעלה מהתלבשות בגוף  .וכאשר האדם פועל
העלאת בחי ' ו " ה להתכלל בי " ה  ,בה בשעה נפעלת העלאת
חלק הנשמה שירדה בגוף ויחודה עם מקורה למעלה .

 (230כמ"ש במקום אחר בד"ה יונתי בחגוי הסלע ]לקו"ת שה"ש טז,
ד[ )ביאור ענין 'לא כל הנשמה יורדת להתלבש בגוף'(  -וז"ל שם:
"הנה נודע שלא כל הנשמה כולה בכללה היא מלובשת בגוף האדם למטה,
שהרי מלאך בשליש עולם עומד ,והנשמה היא יותר עליונה .ואיך תוכל
להתלבש בגוף האדם למטה שהוא קטן מהכיל .אלא קצת הארה מן הנשמה
היא המתלבשת בגוף ,וכל הנשמה כולה היא למעלה בבחינת מקיף ,ונקרא
מזל בלשון רז"ל שאמרו אע"ג דאיהו לא חזי מזליה חזי ,ואין הכוונה על מזל
ממש ,שהרי אין מזל לישראל ,אלא הכוונה על הנשמה שלמעלה שאינה
מלובשת בגוף ,ונקרא מזל מלשון יזל מים מדליו ,ונוזלים מן לבנון ,שהיא
מזלת ומנטפת טיפת השפעה והארה מלמעלה להנשמה המלובשת בגוף
לקשרה ולחברה בגוף.
"וזהו אלהי נשמה שנתת בי טהורה היא ,אתה בראתה כו' .דלכאורה איפכא
הוי ליה למימר אתה בראתה כו' טהורה היא כו' כי קודם שנבראת לא שייך
לקרוא אותה בשם טהורה ,אלא דטהורה היא קאי על חלק הנשמה שלמעלה
מן הגוף בבחינת מקיף שהיא אינה בבחינת בריאה ,אלא אתה בראתה ואתה
יצרתה כו'  -השתלשלות המדרגה הן רק כדי להתלבש בגוף ,כי בריאה הוא
יש מאין דייקא ,דהיינו להיות בחינת יש והתחלקות שכל ומדות ושאר כחות
הנפש ,והיינו כשהיא בהשתלשלות המדרגות להיות מלובשת בגוף .אבל
למעלה היא בבחי' אין ,וכמו עד שלא נברא העולם היה הוא ושמו בלבד ,הוא
לבדו הוא יחיד ומיוחד כו' .כך הנשמה היא בבחינת יחוד למעלה במאצילה
ב"ה ,ושם היא טהורה היא".
 (231כידוע )ראה בהגהת הצ"צ כאן( ,לא כל הנשמה יורדת למטה לתוך
הגוף ,אלא רק ניצוץ והארה ממנה נמשך למטה .כלומר :אין הכוונה שרק
חלק קטן מן הנשמה יורד למטה ,ואילו שאר חלקי הנשמה נשארים למעלה
במקורה ,שהרי אין הנשמה דבר גשמי שאפשר לחלק ולהפריד לחלקים ,אלא
הכוונה היא ,שרק הארה מהנשמה היא בגדר להתלבש ולהתגלות ולהיות
נרגשת בגוף האדם ,שהוא גוף גשמי מוגבל ,ואילו עצם הנשמה הוא למעלה
לגמרי מגדר התלבשות והתגלות בגוף ,ולכן אינו נרגש ואינו מתגלה בו.

56

חסידישע

~ פקודי ~

וזהו "ששם עלו שבטים ,שבטי י"ה" ,שמתחברים
בחי' שבטים דבריאה עם שרשן ומקורן
שבאצילות ,הנקרא 'שבטי י"ה'.
וזהו גם סוד הכתוב ' ששם עלו שבטים  ,שבטי י " ה ',
שמזכיר ' שבטים ' ב ' פעמים  ,א ' סתם  ,וא ' ' שבטי י " ה '  .וטעם
הדבר הוא כי דרגת השבטים בדרך כלל היא בעולם הבריאה ,
ונקראים י " ב בקר דבריאה  ' ,מרכבתא תתאה '  .וזהו שנאמר
' ששם עלו שבטים ' ,דקאי על עליית השבטים דבריאה  ,עד
שעולים ומתחברים עם שרשם ומקורם שבאצילות  ,שנק '
' שבטי י " ה ' .

והיינו' ,ששם עלו' – בבחינת 'ירושלים הבנויה
כעיר שחוברה' כו' ,שהוא חיבור והתקשרות
בחינת 'משכן' עם 'משכן העדות' ,דהיינו 'שחוברה
לה יחדו' ממש.
וזהו הפירוש הפנימי בלשון הכתוב ' ששם עלו ' דקאי על
' ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדו ' ,היינו שעלו
והתחברו במקורם באצילות  .וכעניין המבואר לעיל אודות
עליית בחי ' משכן סתם  ,וחיבורה עם מקורה בחי ' ' משכן
העדות '  .וזהו ' שחוברה לה יחדו '  ,שב ' הבחי ' ד ' משכן '
ו ' משכן העדות ' מתחברות יחדיו להיות כאחד  ,יחוד בחי ' ו " ה
בי " ה .

וזהו ענין עבודת הלוים:
גם התוכן הפנימי של עבודת הלויים הוא על -דרך
המבואר לעיל בעניין עליית והתחברות בחי ' ' משכן ' ו ' משכן
העדות ' ) ו " ה וי " ה (  -לפעול עלייה וחיבור בין שתי מדריגות ,
כדלקמן .
כי 'לוי' מלשון 'לויה' וחיבור  -כמ " ש ' הפעם יל וה אישי
אלי' ,פירוש ,שיתחבר עמי.

וכמו שכתוב "ועבד הלוי הוא".
232

לפי פשוטו  ,ה פסוק מדבר על אחת העבודות המיוחדות
של הלויים  ,ד כתיב " ועבד הלוי הוא את עבודת אהל מועד ,
והם ישאו עונם וגו ' "  ,ורש " י מפרש שהלויים צרי כים להזהיר
את בנ " י – שהם זרים לעבודת המשכן – מלגשת אליהם  ,ואם

 (232במדבר יח ,כג.

פרשה

זר יקרב לעבודת הלויים  ,אזי ' הם ) הלוים ( ישאו עונם ' ,כי
עליהם מוטל לשמור את המשכן והמקדש .
ולהלן יבאר את הכוונה הפנימית של פסוק זה  ,כי לפי
פשוטו לכאורה תיבת ' הוא ' מיותרת  .דהוה ליה למימר ' ועבד
הלוי את עבודת אהל מועד ' ) כקושיית האבן -עזרא שם ( .

דהיינו' ,עלמא דאתכסיא' הנקרא 'הוא',
שעבודת הלוים לקשר ולחבר בחינת 'עלמא
234
דאתכסיא' עם 'עלמא דאתגליא'.
233

למעלה ישנ ם " עלמין דאתגליין "  ,ו " עלמין סתימין דלא
אתגליין " )" עלמא דאתכסיא "( .עלמין דאתגליין הם המשכה
של אל ו קותו ית ' בגילוי  ,שמציאות ה נבראים והעולמות ניכרת
בגלוי  ,וכל נברא הוא מציאות בפני עצמו  .לעומת מציאותם
כפי שהם ב מקורם  ,שם הם מכוסים וכלולים באלקות  ,ואין
מציאותם ניכרת  ,אלא הם בהעלם  .וזהו בחי ' " עלמין
סתימין "  ,דקאי על מקור ההמשכה האל ו קית כפי שהעולמות
והנבראים כלולים שם. 235
 (233ראה זהר בראשית יח ,א .ויצא ס"ע קנב ,א .קנח ,רע"ב וארא כט ,ב.
ת"ז בהקדמה א ,סע"א ואילך .תניא פרק כו.
) (234ועמ"ש מזה בד"ה אז ישיר משה ובני ישראל ]תו"א סב ,ג[ -
וז"ל שם:
"כל בחי' ברכה והמשכה מלמעלה למטה זו היא בחי' ומדרגת עבודת
הכהן .אבל עבודת הלוים מדה אחרת היתה בם היא ממטה למעלה ,דכתיב
ועבד הלוי הוא ,שבחי' עבודתו היא בבחינה עלמא דאתכסייא שלא יהיה בחי'
ומדרגת עלמא דאתגלייא נראה לבחי' ומדרגה כלל ולא יהיה תופס מקום
כלל כמ"ש אתה הוא הוי' לבדך וגו' שאינו בגדר עלמין כלל לא בגדר ממלא
ולא בגדר סובב ,ולזה היתה עבודתם בשירה וזמרה בניגון .כי ענין הניגון הוא
שאין בו רק התפעלות הנפש מפני גילוי התנועות ,ולא מפני שיש בתנועות
ההם מצד עצמם שום שכל והתחדשות אלא מפני גילוי התנועה מתעורר
גילוי הלב .ולכן אפילו בניגון ישן יש התעוררות והתפעלות מפני גילוי
התנועה שבה ,כך הוא ענין עבודת הלוי בשירה להיות בחי' התפעלות הנפש
מצד עצמה ולא מצד השגה להוליד מבינתו כו' מאחר שעבודתו בבחי' הוא
בחי' אתה הוא ה' לבדך וגו' דלית מחשבה תפיסא ביה כלל אלא התפעלות
רעותא דלבא שיהיה נוגע עד הנפש נקודת הלב ולא להיות בחי' מקיף לבד".
ובד"ה אשירה להוי' ]תו"א סג ,א[ .וע' בזוהר חלק ב פקודי דף

רכ"א ע"ב .ובפרשת קרח דף קע"ח ע"ב(.

 (235ליתר ביאור בעניין 'עלמא דאתכסיא' ו'עלמא דאתגליא':
"דהנה ,ים ויבשה הוא עלמא דאתכסיא ועלמא דאתגליא ,ד'כל מה שיש
ביבשה יש בים' ,רק שהברואים שבים הם מובלעים ומכוסים בים ,ואי אפשר
להם לפרוש מן הים ,שמיד שפורשים מן המים הם מתים ,אבל ברואים
שבארץ ,הגם שמקבלים יותר מן הארץ ,מכל-מקום הם נפרדים מהארץ.
וכמו כן למעלה ,עלמא דאתכסיא הוא בבחי' ים ,שנבראים דעלמא דאתכסיא
הם כלולים ומיוחדים בחיות אלוקי שבהם ,משא"כ ברואים דעלמא דאתגליא
הם כמו נבראים שבארץ ,והיינו דהגם שהם מקבלים חיות מאלקות ,עם כל
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ועולמות נעלים אלו  ,המכוסים ונעלמים מעין כל,
נקראים ' הוא ' ,לשון נסתר המורה על דבר שאינו בגלוי לפניו .
ועבודת הלויים היא עם בחינה זו  ,כמרומז בכתוב ' ועבד הלוי
הוא ' " ,לקשר ולחבר בחי נת 'עלמא דאתכסיא ' עם ' עלמא
דאתגליא ' "  ,שיהיה מורגש ב ' עלמא דאתגליא ' הגילוי ה עצום
שישנו בבחי ' ' עלמא דאתכסיא ' .
]על פי כל הנ"ל יבאר המשך הכתוב 'אלה פקודי
המשכן' וגו' )לאחר שעד כאן הוסבר 'אלה פקודי
המשכן ,משכן העדות ,אשר פוקד על פי משה'([:

וזהו "אשר ֻפקד על פי משה ,עבודת הלוים כו'".
 שגם עבודת הלויים נעשית ע " י בחי ' משה  ,כפישממשיך .

דהנה ,פשט הכתוב משמעו שעל פי משה ֻפּקד
עבודת הלוים ,כי מה שאמר "אשר ֻפּקד על פי
משה עבודת הלוים ביד איתמר כו'" – קאי "אשר
ֻפּקד" גם על מה שלאחריו ,דהיינו 'עבודת הלוים',
וגם על מה שלפניו ,והוא 'משכן העדות'.
]ומסכם את פירוש הכתוב[:

וכך רצה לומר" :אלה פקודי כו' משכן העדות,
אשר ֻפּקד – המשכן – על פי משה ,עבודת הלוים
– לשאת המשכן"  ,ועל שניהם אומר "אשר ֻפּקד
כו'".
236

 היינו  ,שבחי ' ' משכן העדות ' ) יחוד בחי ' י " ה ( נעשהעל ידי בחי ' משה ) ביטול (  ,וכן ' עבודת הלויים ' נעשית על ידי
בחינת משה .

ומה שאמר ] בהמשך הכתוב[" :ביד איתמר" – ענין
שלישי הוא ,שביד איתמר כל העבודה הזאת כו'
)כפי שיבואר להלן (.

זה ,הם בבחי' יש ונפרד .וגם מחולקים בעבודתם ,דנבראים דעלמא
דאתכסיא ,עבודתם הוא בבחי' ביטול במציאות ,ונבראים דעלמא דאתגליא,
הגם שעבודתם הוא בבחי' ביטול ,אבל זהו בבחי' ביטול היש ,שהוא בבחי'
הביטול ,ומכל-מקום הוא יש" )סה"מ עת"ר ע' תי-תיא ]בהוצאה החדשה[(.
 (236הרבי כותב בהערות ותיקונים שחסרה כאן תיבה.
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)וביאור ענין "אשר ֻפּקד על פי משה" גם עבודת הלוים
לשאת המשכן כו'(:
237

]ויובן זה בהקדים[:

הנה ,אותיות 'פקד' הם אותיות 'דפק'  ,וכמבואר
בספרי הקבלה שהדפק שרשו מבחינת
'אחוריים' דחכמה ,240וכמו שכתוב "קול דודי
דופ"ק כו'".
238

239

241

242

אותיות ' פקד ' ו ' דפק ' שוות  ,ומזה מובן שתוכן עניינו
של ' פקד ' הוא עניין הדופק שבלב ) כדלקמן ( .ושורש הדופק
הוא מבחינת אחוריים דחכמה  ,היינו הארה חיצונית ודרגה
נמוכה בחכמה . 243וזהו שכתוב ' קול דודי דופק ' ,שהדופק
נמשך מבחי ' ' דודי ' ,דקאי על החכמה  ,מחיצוניותה .

והענין הוא:
דבחינת 'רצוא' ו'שוב' הנ"ל ,שרשו נמשך מבחינת
הדפק.
שורש בחינת ' רצוא ושוב ' הנ " ל במלאכים ובנשמות
ישראל נמשך מבחינת הדופק .

 (237הגה"ה זו היא כהקדמה להמבואר להלן.
 (238ראה קהלת יעקב ערך דפק בשם כתבי האריז"ל .סה"מ תקס"ח ע'
כא.
 (239עיין לקו"ת להאריז"ל פ' וירא בטעמי המצות מצות ביקור חולים.
ובספר מאורי אור אות ד' סי"ט ובאות פ' סי"ג .עץ חיים שם פ"ב מדרגה ח.
ספר המאמרים תקס"ח ח"א ע' יז וע' כב .ומקבילו בלקו"ת שה"ש לה,
סע"ב.
) (240והוא שם קפ"ד – אחוריים דאבא כו' " -שהוא מספר וחשבון
אחוריים דשם ע"ב ,עיין בע"ח שער רפ"ח ניצוצין פ"ב מדרגה ח' כו'"

)לקו"ת שה"ש לה ,סע"ב((.

 (241שה"ש ה ,ב.
 (242המרכאות )גרשיים( בתיבה זו )המופיעות במקור בלקו"ת( הן סימן
להדגשה.
 (243ליתר ביאור:
"בחינת המשכה חיצוניות מן המוח הוא ענין הדפק החיצוני שביד .כי הנה,
אנו רואים שדפיקה זו שביד הרי היא דופקת ממש באותו האופן שדופק בלב,
דהיינו בבחי' רצוא ושוב ,אלא שהוא דפיקה חיצונית בדמים החיצונים
שבכללות הגוף ,שנסגרים ונפתחים ביד ,ושם הם שבים ללכת .והוא סיבת
הדפיקה כמבואר בספרי הרפואה ,ולכך ניכר בדופק דווקא מאיזה דבר בא
הסיבה של החולי ,כי הדופק הזה מורה על ענין הכניסה וסיבוב הילוך
הדמים" )מאמרי אדה"ז תקס"ח ח"א ע' כב(.
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]ומבאר את הקשר בין 'רצוא ושוב' לדופק ,על פי
משל[:

כי אנו רואים בחוש שיש בדפק ענין עליה וענין
ירידה ,דהיינו הסתלקות החיות ) עלייה (
והתפשטות החיות )ירידה( ,והם באים זה אחר זה
בתמידות ,והוא ענין הדפק בלב ,שהוא הנשימה -
הביטוי הגשמי של ד ו פק הלב הוא הנשימה  ,כי כשם שדם הלב
עולה ללב ו חוזר ומתפשט לכל האברים  ,כך בנשימה –
שתחילה נושם פנימה ,ואחר כך החוצה ,וחוזר חלי לה ,וגם
בדפק היד נרגש העלאה והמשכה זו ] של חיות
האדם [ בתמידות ) רק שד ו פק היד הוא חיצוני ביחס לד ו פק
244
הלב(.
" אנו רואים בחי ' ' ר צוא ו ש וב ' בגוף האדם הגשמי ברוח
החיים אשר בקרבו שדופק בלבו  ,ונק ' בזוהר ' דפיקו דלבא ',
שהחיות שבלב הוא בא בנשימה דוקא ' ר צוא ' ו ' ש וב ',
בהתפ שטות והסתלקות  ,וכן חוזר חלילה – שמתפשט  ,וחוזר
ומסתלק  ,וחוזר ומתפשט  ,כד ו פק שביד – שהחיות נמשך
ומתפשט  ,וחוזר ומסתלק  ,וחוזר ומתפשט  .וכן הוא ממש
ב ' דפיקו דלבא ' ,שהוא ענין התפשטות והסתלקות והתפשטות
של רוח החיי ם שבלב  ,והיינו ממש כמו בחי ' ' ר צוא ' ו ' ש וב ' "
) תו " א בראש ית ב ,ג ( .

וכך למעלה בחינת "רצוא ושוב כמראה הבזק" –
שעבודת הלוים לשאת המשכן ] ע " י השיר ב ' רצוא
ושוב' ) כנ " ל([ שרשם ] של ה'רצוא ו שוב' שלהם[ הוא
מבחינת הדפק העליון ,שהוא בחי' הסתלקות
והתפשטות.
שורש שתי העבודות ד ' רצוא ושוב ' הוא מבחי ' ה ' דפק
העליון ' – ה ' רצוא ושוב ' ש יש למעלה  .כידוע שהאדם נברא
בצלם ודמות שלמעלה  ,כמ " ש ' בצלם אלקים עשה את
האדם ' ,וכשם שישנו עניין ' רצוא ושוב ' ,הסתלקות
והתפשטות  ,באדם ) המתבטא בדופק שלו (  ,כך ישנו עניין זה
למעלה באלוקות .
כלומר :

) (244ועיין מ"ש מזה בד"ה 'אני ישנה' ,גבי' :קול דודי דופק' ]לקו"ת
שה"ש לד ,א .סה"מ תקסח[(.

החיות האל ו קית שיורדת ונמשכת ממנו ית ' להחיות את
העולמות  ,ה י א תמיד בשתי תנועות אלו ד ' ר צוא ו שוב '  .כי
לאחר שנמשכת ממנו ית ' הארה אל ו קית כדי להחיות את
העולמות  ,בחי ' שוב  ,הרי היא חוזרת ו עולה למקורה  ,ונמשכת
חיות חדשה להחיות את העולמות .
והסיבה לזה היא  ,כי כוונת הקב " ה בבריאת העולמות
היא ש העולמות והנבראים ירגישו את עצמם כמציאות נפרד ת
ממנו ית ' ,וכדי להוות עולמות באופן כזה  ,צמצם הקב " ה את
אורו הבלתי -מוגב ל והמשיך והאיר מעצמו אור מוגבל שי וכל
להוות עולמות בעלי גבול כמו האור  .וזהו ענין ' שוב ' ,
שהמשיך והאציל מעצמו אור מצומצם שיוכל לרדת בבחי '
גבול ולהחיות עולמות מוגבלים .
אמנם  ,כדי שיהי ' בכוח חיות אל ו קית זו להחיות ולהוות
עולמות  ,מוכרח שתמיד יהי ' לה קשר למקור ה באין -סוף  ,כי
רק בכח האין -סוף להוות ולהחיות עולמות  .ולכן  ,ל אחר
שהחיות נמשכת בתוך העולמות להחיותם  ,הרי מתרחקת
ממקור ה האין -סוף  ,וכדי שיהי ' בכוחה להמשיך ולהחיות את
ה עולמות  ,צריכה החיות לחזור ו לעלות למקורה בבחי ' רצוא ,
כדי לקבל חיות מחודשת ממקורה האין -סוף  ,ואז תהי '
המשכה מחדש להוות ולהחיות עולמות  ,וכיון שהחיות
מצומצמת ומדודה ומוגבלת לפי ערך העולמות  ,יהיו עולמות
ונבראים בעלי גבול .
וסדר זה צריך להיות תמיד  ' ,רצוא ושוב ' ללא הפסק ,
לצורך ב ' הענינים האמ ורים  .א ' ,להחיות עולמות בבחי ' גבול
ומדה ) ' שוב ' (  ,וב ' שיהי ' בכוח הארה אל ו קית זו להוות
עולמות בכוח האין -סוף שממנו היא מאירה ) ' רצוא ' (.
ומשתי תנועות אלו באלוקות נמשך ונשתלשל גם עניינם
למטה בחיות האדם  ,כנ " ל .
]ועל פי זה יבאר גם מדוע עבודת הלויים היא 'על
פי משה'[:

והוא מה שאמר" :אשר ֻפּקד על פי משה עבודת
הלוים" ,שהוא מבחינת 'אחוריים' דמ"ה דמשה,
שהן אותיות 'דפ"ק' – היפך אותיות 'פקד'.
245

נתבאר ששורש הדופק הוא מבחי ' אחוריים ) חיצוניות (
דחכמה  ,וגם נתבאר אשר משה הוא בחי ' חכמה  ,ענין הביטול
) כמ " ש ' ונחנו מה ' (  ,ולפי זה מובן מהי השייכות דבחי ' משה

 (245הדגשה זו מופיעה בלקו"ת.
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אבל בבחינת בינה אין שם הסתלקות ,אלא
התפשטות בלבד.

לעבודת הלויים  ,כי עבודתם היא בבחי ' רצוא ושוב  ,ענין
הדופק  ,והדופק נמשך מבחי ' אחוריים דחכמה  ,בחי ' משה .
נמצא ד ' אשר פוקד על פי משה עבודת הלויים ' היינו שבחי '
' רצוא ושוב ' נמשכת על -ידי ובאמצעות בחי ' משה דלמעלה
– חכמה  ,בחי ' אחוריים שבה  .ולכן נאמר ' ֻפּ קד ) על פי
משה ( ' ,כי ' פקד ' הוא אותיות ' דפק ' לרמז על הקשר בין בחי '
משה לדופק  ' ,רצוא ושוב ' ,כי ' פקד ' הוא ה " מספר וחשבון
אחוריים דשם ע " ב " ) לקו " ת שה " ש שם ( דחכמה  ,שורש הדופק ,
כנ " ל .

משא " כ בב חינת בינה אין הסתלקות והעלאה  ,אלא
התפשטות והמשכה בלבד  ,כי עניין הבינה הוא שמהנקודה
דחכמה נתפשט ונמשך להיות האורך והרוחב דבינה  .וכך גם
למעלה  ,מאור העליון דחכמה נתפשט ונמשך להיות מציאות
אור דבינה שמציאותה נרגשת יותר  ,כי כבר נתרחקה
ממקורה .

אך" ,משכן העדות ֻפּקד על פי משה" ,מבחינת
פנימיות כו' ,כנ"ל.

והיינו ,ענין הדם המתפשט בשס"ה גידים ,שנאמר
בו "כי הדם הוא הנפש"  ,דהיינו ,עיקר המחיה.

נזכר לעיל ש ' פ וקד ע " פ משה ' קאי על ב' חלקי הכתוב
– ' משכן העדות ' ,ו ' עבודת הלויים ' ,היינו ששני דברים אלו
נמשכים על ידי בחינת משה  ,חכמה  .אך בחי ' עבודת הלויים
ובחי ' משכן העדות הן שונות זו מזו ,כי משכן העדות הוא
היחוד דבחי ' י " ה  ,והוא במדריגה נעלית יותר מבחי ' עבודת
הלויים ב ' רצ וא ושוב '  .וכיון שמדובר במדריגות שונות  ,כך
בהכרח לומר שכל אחת נמשכת ממדריגה אחרת  .וזהו שבחי '
משכן העדות נמשכת מבחי ' פנימיות החכמה ) דמשה (  ,ואילו
בחי ' עבודת הלויים נמשכת מבחי ' חיצוניות החכמה ) דמשה ( ,
כמבואר לעיל אשר שורש הדופק הוא מחיצוניות חכמה .

בינה היא בחי ' הדם שטבעו להיות בתנועת ההתפשטות
וההמשכה בגידים  ,כי הדם הוא הנפש  ,היינו עיקר החיות של
האדם  ,ולכן טבעו להתפשט ולהימשך לתוך כל חלקי הגוף
כדי להשפיע בו חיות  .אך אין בטבע הדם מצד עצמו להיות
מסתלק ועולה שוב למקורו בלב ,כי עיקר עניינו הוא להחיות
את הגוף  ,וזהו דווקא על ידי בחי ' ההתפשטות .

]מבאר שעניין הדופק ו'רצוא ושוב' שייך לבחי'
החכמה דווקא[:

ואמנם ,דוקא בחכמה הוא שיש התפשטות
והסתלקות ,והוא בא בהתלבשות בדפק.
אף שעבודת הלויים – בחי ' הדופק – שרשה מבחינה
תחתונה יותר  ,מכל -מקום מדריגתה היא בבחי ' החכמה ) ולא
למטה הימנה (  ,כי דווקא בחכמה ישנו עניין זה דהתפשטו ת
) רצוא ( והסתלקות ) שוב (  ,הבא לידי ביטוי למטה בדופק
הגשמי .
וטעם הדבר הוא כיון שבחי ' החכמה היא הספירה
הראשונה והנעלית ביותר  ,ונמשכת מאור אין -סוף ב " ה
שלמעלה מהשתלשלות  ,ולכן נרגש בה מקורה  ,וכתוצאה
מרגש זה יש בה טבע ההעלאה וההסתלקות לשוב למקורה ,
אך ביחד עם זה י ש בה עניין ההתפשטות  ,כי סוף סוף גם
החכמה היא מציאות נפרדת ממקורה  ,והיא המציאות
הראשונה בסדר השתלשלות העולמות  ,ולכן החכמה היא
בתנועה של העלאה והמשכה  ,כי היא התחלת ההמשכה
להיות יש ודבר נפרד מאלוקות .

246

אך ,על ידי בחינת החכמה נעשה בגידי הדם
בחינת הדפק כו'  -היינו ,גם עניין ההסתלקות  ,שהדם
יסתלק מהאברים ללב.
בחינת החכמה משפיעה באדם את תנועת ההסתלקות
וה העלאה  ,כמבואר הטעם לעיל  ,וממילא נעשה הדופק ,
המורכב מהתפשטות והסתלקות הדם גם יחד .

והן בחינת יחוד עליון הנ"ל די"ה על ידי מצות
לא-תעשה ,ד'לאו' קודם ל'הן' כו'.
247

עניין הדופק הנעשה על ידי בחי ' חכמה ) הסתלקות (
ובינה ) התפשטות (  ,הוא בחינת יחוד העליון די " ה – חכמה
וב ינה  ,כי בדופק חכמה ובינה מתאחדות להיות דבר אחד .
והמשכת יחוד עליון זה בין חכמה ובינה היא על ידי קיום
ושמירת מצוות לא -תעשה  ,כמבואר לעיל שמצוות לא -תעשה
מגיעות למעלה ממצוות -עשה  ,כי הן בחי ' שלילה  ,ואילו
מצוות -עשה הן בחינת החיוב .

 (246דברים יב ,יג.
 (247ראה מאמרי אדה״א נ״ך ע׳ רלו .וש״נ.
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וזהו "קול דודי דופק" ,שהוא יחוד חכמה ובינה,
'תרין ריעין' כו'.

ומה

וזהו הפירוש הפנימי ב ' קול דודי דופק ' – ' דודי ' קאי על
חכמה  ,ועיקר הדופק הוא מפעולתו כנ " ל  ,ונמצא  ,שהדופק
הוא יחוד חכמה ובינה  ,הסתלקות והתפשטות ' ,תרין ריעין
דלא מתפרשין ' .

' ביד איתמר בן אהרן ' פירושו שה קיום של כל העבודות
הנזכרות לעיל בכתוב  ,הוא דווקא על ידי בחינת ' איתמר ' -
' ביד איתמר ' ,כפי שהולך ומבאר .

וזהו "אשר ֻפּקד על פי משה" גם עבודת הלוים
ב'רצוא' ו'שוב' למטה.
 כי דווקא בחכמה ) משה ( יש התפשטות והסתלקות ,' רצוא ושוב ' כנ " ל .וגם כי משה עניינו הביטול דחכמה ,
והמשכת בחי ' יחוד זה די " ה היא על ידי שמירת מצוות לא-
תעשה  ,עניין השלילה והביטול .

ועל ידי זה יש בלוים יכולת להעלות בחינת
'המשכן' לבחינת 'משכן העדות' ,לקשרם ולחברם
248
יחדו 'כעיר שחוברה' כו'.
ההתעלות נעשית על ידי בחי ' ' רצוא ושוב ' ,כמבואר
לעיל  ,ולכן על ידי בחינת משה – חכמה וביטול – שהיא
הממשיכה בחינות אלו  ,יש ביכולת הלויים להעלות ולהגביה
את בחינת המשכן סתם לבחינת ' משכן העדות ' ,לקשרם
ולחברם יחדיו  ,עליית בחי ' ו " ה והתא חדותה בבחי ' י " ה
) כנ " ל (.

שאמר "ביד איתמר בן אהרן כו'" ,הענין

הוא:

שלא ישאר האדם רק בבחינה זו ד'רצוא' ו'שוב'
בלבד ) ' עבודת הלויים ' ( ,כי אין זה תכלית הכוונה -
אף שעל -ידי זה יכול לעלות למעלה מעלה ) כנ " ל( ,אלא
צריך שימשיך זה בבחינת 'כלי' ,שישכון בו בחינת
הביטול הזה ]אשר[ בבחינת 'רצוא' ו'שוב'.
מבואר לעיל שבאמצעות העבודה ד ' רצוא ושוב ' יכול
האדם לעלות למעלה ולהתקרב לאלוקות בהתבטלות גדולה ,
אך אין זו תכל ית הכוונה אלא ' נתאווה הקב " ה להיות לו דירה
בתחתונים ' דווקא  ,היינו להמשיך אלוקות למטה  .ובנוגע
לענייננו הפירוש הוא שימשיך את הביטול הגדול הזה -
הנרגש על ידי עלייתו ב ' רצוא ושוב '  -למטה דווקא .
וכדי שביטול זה יהיה בגילוי למטה  ,צריך לעשות לו
' כלי ' ,כמו נפש האדם שמתגלית דרך כלי האברים  ,כח
הראיה בעין וכח השמיעה באוזן  ,וללא הכלים הנפש לא תבוא
לידי גילוי  ,ולכן אם כלי עיניו נתקלקלו  ,רח " ל  ,לא יוכל
לראות  ,כי אין לו כלי שבו יתלבש ויתגלה כח הראיה של
הנפש  .וכן בהמשכת אלוקות למטה  ,גילוי האלוקות תלוי
בעשיית כלים  ,כפי שממשיך .
]יבאר מהו הכלי לביטול שב'רצוא ושוב'[:

פרק יג
הביאור ב'ביד איתמר' ,עשיית כלים לביטול ד'רצוא
ושוב' ע"י עסק התורה מתוך ביטול ,וקיום המצוות מתוך

והנה ,בחינת הכלי לאור ד'רצוא' ו'שוב' הוא
הדיבור בדברי תורה דוקא ,וכמו שכתוב בפרשה
דקריאת-שמע אחר "ואהבת" ב'רצוא' ו'שוב'
כנ"ל – "ודברת בם בשבתך בביתך כו'" .
249

שמחה
]ומבאר המשך הכתוב 'אלה פקודי המשכן  ..ביד
איתמר בן אהרן' ,שכל זה בא על ידי איתמר בן
אהרן ,וממילא מיושב מדוע לא נזכר גם אלעזר[:

 (248ועיין בזוהר חלק ב פרשת שמות דף י"א סוף ע"ב ע"פ 'וילך
איש מבית לוי' ,וב'מקדש מלך' שם ,ד'בית לוי' זהו בחי' חכמה
ובינה ,והיינו – 'משכן העדות'' .ויקח את בת לוי' ,זהו בחינת
מלכות' ,משכן' סתם כו' ,עיין שם.

הכלי לביטול ד ' רצוא ושוב ' הוא הדיבור בדברי תורה ,
כמפורש בכתו בים דקריאת שמע  ,שתחילה נאמר ' ואהבת את
ה ' אלקיך ' ,היינו התקרבות האדם לה ' ע " י ' רצוא ושוב '
) כמבואר לעיל (  ,ואחר כך כתיב ' ודברת בם ' ,ובדברי תורה
הכתוב מדבר  .כלומר  ,הכתוב אומר שמוטל על האדם להוריד

 (249דברים ו ,ז.
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ולהמשיך ביטול זה ) שבא באמצעות ' רצוא ושוב ' ( בכלי של
דברי תורה .

פירוש 'ודברת' – שתמשיך 'רצוא' ו'שוב' הזה
בבחינת 'כלי' ,והוא באותיות התורה.
" ' ודברת בם ' מל שון ' ידבר עמים תחתינו ' ,שהוא ל שון
הנהגה ו המשכה " ) סה " מ תרל " ט ח " ב ע' תרכב (  ,היינו  ,שהכתוב
אומר ' ודברת בם ' – תמשיך את הביטול של ' ואהבת ' בתוך
כלי  .והכלי הוא – ' בם ' ,דברי תור ה  ,היינו אותיות התורה .
שכן אותיות הן בחי ' כלים ,שבהן מתלבש רעיון שכלי או
רגש הלב  ,ועל -ידן השכל או הרגש באים לידי גילוי .וכך גם
באותיות התורה  ,שהן כלים שבהן מתלבש ביטול זה של
' ואהבת ' שישכון ויתגלה למטה דווקא .

ודוקא כשיש בדיבור זה בחינת הביטול – 250שאינו
רק כלי לדבר ה' זו הלכה שאומר בפיו.
251

אותיות התורה הן הכלי לקבל ביטול זה  ,בתנאי שהאדם
עוסק בתורה מתוך ביטול מוחלט  ,היינו שנרגש בו שהוא רק
כלי ואמצעי לדבר ה ' שאומר בפיו  ,כדוגמת היד שכותבת מה
שאומר לה השכל  ,כי היא בטלה אל השכל בביטול מוחלט .
] והגם שבלימוד התורה בהכ רח שהאדם ישתמש בשכלו
להבין את הדברים  ,ולכאורה זהו עניין של מציאות וישות
האדם  ,היפך הביטול – הרי מאחר שכך הוא ציווי הקב " ה ,
שהאדם יעסוק בתורה בהבנה והשגה  ,הרי גם ההבנה וההשגה
היא חלק בלתי נפרד מהביטול  ,שהאדם ממלא את רצון ה '
להבין את דברי התורה בשכל שלו [.

פרשה
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ואזי הדיבור בחינת כלי ל'רצוא' ו'שוב'.
וכאשר הלימוד הוא מתוך ביטול  ,אזי אותיות התורה
אינן מלאות עם מציאות וישות האדם  ,אלא הן כלים ראויים
לקלוט את הביטול ד ' רצוא ושוב ' ,כי כלי ראוי הוא דווקא
כאשר הוא ריק מכל דבר אחר  ,ואז הוא יכול לקבל ולקלוט .

וזהו "על פי משה" ,פירוש :משה דוקא ,שמשה
היה בבחינת ביטול ,עד שאמר "ונתתי עשב" -
הגם ש לפי האמת הקב "ה הוא הנותן ומשפיע עשב בשדך,
דהיינו לפי שאינו דבר ומהות בפני עצמו ,כי אם
254
בטל לגמרי ,ו'שכינה מדברת מתוך גרונו' כו'.
252

253

משה היה בביטול מוחלט אל ה ' ,כי לא היה לו שום
רצון משלו  ,זו לת רצון הקב " ה  ,ולכן היה כלי ראוי שבו
יתלבשו דברי ה ' ויעבירו לבני ישראל  .וזהו שנאמר ' אנכי
ע ו מד בין ה ' וביניכ ם בעת הה י א להגיד לכם את דבר ה '',
שמשה הוא האמצעי וה ' צינור ' ,כביכול  ,כדי שדברי ה ' יוכלו
לרדת אל בני ישראל .
ולפי זה מובן ש ' על פי משה ' מתייחס גם ל ' ביד א יתמר '
דקאי על דברי התורה ) שהם הכלים להתגלות הביטול ד ' רצוא
ושוב ' ,כנ " ל (  ,והדיבור בדברי תורה צריך להיות ' על פי
משה ' – בביטול מוחלט  ,כדי להיות כלי מתאים ומוכשר
לגילוי זה .

וכמו כן בכל אדם יש ניצוץ והארת בחינת משה
 -בחי' הביטול דחכמה שבו.

255

]הולך ומבאר כיצד יוכל האדם להגיע לבחי'
ביטול זה בשעת עסקו בתורה[:
 (250ועל דרך המבואר במקום אחר ע"פ 'ואשים דברי בפיך' ]תו"א
וישב כז ,ב[ )בעניין הביטול בעסק התורה(  -וז"ל שם:
"אך כדי שיהיה האדם כלי ומכון שיהיה חכמה עילאה שורה ומתגלה בו
בעסק התורה ,צריך להיות תחלה בבחי' ביטול בבחי' רעותא דלבא ,והוא
בחי' קלא דלא אשתמע ,דרוח אמשיך רוח להיות אור ה' שורה ומתגלה בו
להיות חכמת ה' בקרבו בהתגלות ,וחב"ד שבנפשו בטלים וטפלים אליו ,והוא
ענין אתדבקות רוחא ברוחא .וע"ז נאמר אלוהי בקרבי ,וכתיב ואשים דברי
בפיך ,דברי ממש ,כי דבר ה' זו הלכה היא היא הנגלית בו והיא המדברת
מתוך גרונו .ולכן נאמר על התורה בי מלכים ימלוכו .ואמרינן מאן מלכי
רבנן .ומתניתא מלכתא .כי להיותו בביטול אל דבר ה' ורצונו וחכמתו ואינו
תופס מקום מצד עצמו כלל ,הנה דבר המלך הוא השלטון ,והוא בחי' מלך
שגוזר ואומר שאם יטעון ראובן כך כו' יהיה כך .וכן לעשות כך ושלא
לעשות כך וכו' ואינו בבחי' עבד כ"א בעשיית המצוות שהוא כעבד המקיים
מצות המלך ועושה דבריו".
 (251שבת קלח ,ב .כריתות יג ,ב.

דהיינו ,על ידי קריאת שמע.

 (252דברים יא ,טו.
 (253להעיר מזהר חלק ג רלב ,א .ז ,א .רסה ,סע"א .שמו"ר פ"ג ,טו .ויק"ר
פ"ב ,ג .מכילתא שמות יח ,יט .הנסמן במאמרי אדמו"ר הזקן פרשיות ע'
רלא .וראה לקמן ואתחנן ג ,ד .וש"נ.
 (254ועמ"ש בד"ה משה ידבר כו' ]תו"א סח ,ב .וראה בפי' 'חסידות
מבוארת' למאמר זה הנסמן לעיל[.
 (255ראה תיקוני זהר תיקון סט )קיב ,א .קיד ,א( .ועוד .תו"א סח ,ג
ובמראה מקומות שם .וראה רש"י חולין צג ,א ד"ה מש .ראה תניא פרק מד:
"אפס קצהו ..מאיר לכללות ישראל בכל דור ודור" .ראה לקו"ש ח"ו ע' 177
הערה .44
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ביטול זה דמשה נמשך באדם על ידי העבודה בקריאת
שמע  ,כפי שממשיך .

למסור נפשו ב'אחד' בביטול ממש.
256

בפשטות  ' ,למסור נפשו באחד ' ה יינו שבאמירת ' אחד '
י קבל על עצמו למסור נפשו על קידוש השם  ,ותוכן הענין
בעבודה הרוחנית הוא שצריך למסור את הרצון שלו להקב " ה ,
שכן ' נפש ' הוא רצון ) כמ " ש ' אין נפשי ] רצוני [ אל העם
הזה ' (  ,ו ' למסור נפשו באחד ' ה יינו למסור את רצונו להקב " ה .
והנה  ,המסיר ות -נפש ב ' אחד ' באה כתוצאה מזה שהאדם
מתבונן באחדותו ית ' האמיתית  ,שאין עוד מלבדו ממש ,
וכאילו אין עולמות במציאות כלל ,וכאשר נרגשת בחינה זו
בנפשו  ,אזי מתבטל ממציאותו לגמרי ) שהרי מצד הקב " ה לא
257
שייך שום מציאות נפרדת מאתו ( .
]" ובזה יובן מה שבפרשה שניה של ק " ש אומרים ' ונתתי
מטר ארצכם וכו ' ונתתי עשב בשדך ' כו '  ,כא י לו מדבר בעדו ,
ובאמת הקב " ה הוא הנות ן  ,ומשה רבינו ע " ה אמר זה לפי
ש ' שכינה מדברת מתוך גרונו של משה ' ,וזהו מאמר השכינה
שבגרונו  ,שאומרת  ' :ונתתי '  .אבל מה שאנחנו אומרים ג " כ
' ונתתי ' אינו מובן לכאורה  .אלא  ,היינו ע " י שאומרים תחלה
 (256ראה שו"ת הרשב"א ח"ה סנ"ה .ב"ח טור או"ח ר"ס ס"א .פע"ח
שער הק"ש פרק י"ב.
 (257ליתר ביאור בעניין המסירות נפש ב'אחד':
איתא בזהר ובכתבי האריז"ל שצריך למסור נפשו באחד .ואין זה סותר
למה שאמרו רז"ל דענין המסירת-נפש הוא ב'ובכל נפשך' – 'ובכל נפשך',
אפילו הוא נוטל את נפשך – כי המסירת-נפש של 'ובכל נפשך' והמסירת-
נפש שב'אחד' הם שני ענינים שונים ,והמסירת-נפש שב'אחד' היא הרבה
יותר נעלית מהמסירת-נפש ד'בכל נפשך'.
וענין זה )שהמסירת-נפש שבק"ש היא לא רק ב'ובכל נפשך' אלא גם
ב'אחד'( מוכח גם מהמסופר בגמרא )ברכות סא ,ב( שרבי עקיבא היה מאריך
ב'אחד' עד שיצאה נשמתו .ולפי פשוטו ,שענין המסירת-נפש הוא )רק(
ב'ובכל נפשך' ,למה האריך רבי עקיבא באחד עד שיצאה נשמתו? ולמה
יצאה נשמתו ב'אחד'? אלא מזה מוכח ,שנוסף למסירת-נפש ד'בכל נפשך',
צריכה להיות גם המסירת-נפש ב'אחד' )הנעלית יותר מהמסירת-נפש ד'בכל
נפשך'( ,והמסירת-נפש דרבי עקיבא היתה )גם( בחינת המסירת-נפש
ב'אחד'.
)ענין מסירות-נפש באחד ,מרומז גם במה שכתוב )תהלים מד ,כג( 'כי
עליך הורגנו כל היום' ,דלכאורה ,איך אפשר ליהרג בכל יום? אלא קאי על
מסירות -נפש באחד(.
יתירה מזה :עיקר המסירות-נפש בק"ש הוא באמירת אחד .וזהו שר'
יהודה הנשיא היה מעביר ידיו על עיניו ,ואומר )רק( פסוק ראשון דק"ש ]וגם
הכוונה שבק"ש היא בעיקר בפסוק ראשון[ ,כי עיקר מצות ק"ש היא למסור
נפשו באחד ]והמסירת-נפש ד'ובכל נפשך' היא ענין בפני עצמו[.

' לאהבה את ה ' אלהיכם ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם ',
והיינו מסירת נפש  ,ולא בשביל שלא יהא כופר בה ' ממש ,
אלא  ,היינו ביטול היש וגסות הרוח שבאדם  ,שאמרו רז " ל ' כל
מי שיש בו גסות הרוח ראוי לגדעו ] לכרתו [ כאשירה ' ) בסוטה
דף ה' ע "א (  ,ש הוא בבחי ' אשירה ממש  ,שעושה את עצמו
ל ' יש ' ודבר נפרד מיחודו ית ' ,וצריך להיות בבחי ' ביטול
ומסירת נפש לה ' ...
" וע " י ביטול זה נמשך ומתגלה יחוד אור א ין -ס וף ב " ה
ממש בנפשו  ,ויכול לומר ' :ונתתי ' ,שאור א ין -ס וף ב " ה
המתגלה בו הוא הוא המדבר בו  ..והוא כענין ' ודברי אשר
שמתי בפיך ' ,שדבר ה ' ממש הוא בפיו  .וע ל -ד רך -זה תמצא
במאמר רז " ל ' אלו ואלו דברי אלהים חיים ' ,שמה שב ית-
ש מאי אומ רים וב ית -ה לל אומרים  ,וכן דברי אביי ורבא  ,אין
זה דבריהם ממש  ,אלא דבר ה ' שבפיהם ] ' דברי אלקים
חיים ' [  ,וכמו שאמר המגיד ל ' בית יוסף '  ' :אני המשנה
המדברת בפיך ' " ) לקו " ת אחרי כז ,ב ( [.

על ידי זה – הביטול שנפעל באדם בק " ש – אחר כך
"תען לשוני אמרתך" כו'' ,אמרתך' ממש -
258

ש ב יכולתו ללמוד תורה בביטול מוחלט  ,עד שיהיה כלי לדבר
ה ' שיוצא מפיו  " ,שהתורה היא ' אמרתך ' ,אלא שלשוני 'תען '
כעונה אחר האומר מה שהוא אומר  ...דהיינו  ,בחי ' ב יטול
אליו ית '  ,שאין הד י בור נעשה נפרד אצל האדם להיות יוצא
מפי עצמו כאי לו הוא שלו" ) תו "א יתרו סז ,ב (.
]ועל פי זה יובן מה שכתוב 'אלה פקודי  ...ביד
איתמר בן אהרן הכהן'[:

וזהו "ביד איתמר".
' ביד איתמר '  -מורה על ביטול זה שנמשך באדם ע " י
העבודה בק " ש .

פירוש 'איתמר' ,מלשון ' ִא ְתּ ַמּר' הנזכר בגמרא
תמיד ,דפירושו 'איתמר' – שממילא איתמר
ונדבר .
259

]ומביא עניין דומה שממנו אפשר להבין את
משמעות המילה 'איתמר'[:

 (258תהלים קיט ,קעב.
 (259עיין לקו"ת סוף ד"ה נשא הב' )כה ,ב(.
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וכענין "אז נדברו יראי ה'"  ,שענינו הוא ענין
הדיבור אשר הוא בא ממילא ומאליו ,ששייך לומר
'נדברו' ,לשון נפעל ממילא ,שאם הדיבור בא מצד
עצמם )ולא בדרך ממילא( ,היה לו לומר 'מדברים' או
'דוברים' ,אלא 'נדבר"ו'  ,היינו כאשר נדבר
הדיבור בהם ממילא.
260

261

וכך הענין ,בפירוש ' ִא ְיתּ ַמר' בלשון תרגום –
שנאמר ממילא כו'.
והוא ב'דבר ה'' ,שנאמר ממילא ,מפני שהדיבור
של האדם הוא בתכלית הביטול בעצמותו ,עד
שאין הדיבור בא מצד עצמו כלל )כנ "ל ( ,אלא
'נדבר' בו דבר ה' זו ההלכה ממילא ומאליו,
וכענין "אז נדברו יראי ה' כו'".
וזהו כדוגמת לימוד המשניות שלמד הרב בית
יוסף ,שאמר לו המגיד ]המלאך שלמד איתו [' :אני
המשנה המדברת בפיך' כו'.
262

 שמחמת גודל הביטול שלו  ,הרי דבר ה' שדיבר בעסקובתורה היה יוצא מפיו ממילא  ,ולא מצד עצמו  ,אלא ה ' בית
יוסף ' היה כלי ואמצעי  ,שבו ועל -יד ו יצאו דברי תורה מפי
המגיד .

וכענין 'שכינה מדברת מתוך גרונו של משה'
כו'.

263

 כלומר שמשה היה בביטול גדול  ,ומשום זה היה כליואמצעי שעל -ידו השכינה יכלה לדבר אל בני ישראל .היינו ,
שלא היו אלה דברי משה אלא דברי הקב " ה  ,ומשה היה על-
דרך צינור שהמים עוברים בו מצד אחד לצד שני  ,ואינם
משתנים כלל  ,וכך דברי הקב " ה ' עברו ' ,כביכול  ,דרך פיו של
משה מבלי שיהיה בהם שום שינוי .

 (260מלאכי ג ,טז.
 (261הדגשה זו מופיעה בלקו"ת.
 (262מגיד מישרים ריש ויקרא.
 (263נסמן לעיל.
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וזהו ענין "ודברת בם" שאחר "ואהבת" ] דק " ש[,
שהוא לעשות 'כלי' בבחינת הביטול ] ,כדי[ להיות
"ואשים דברי בפיך כו'".
]ולסיכום[:

נמצא ,שיש כאן חיבור 'משכן' עם 'משכן העדות',
להיות "כעיר שחוברה לה" 'מלמטה למעלה'
ו'מלמעלה למטה'.
נמצא שתוכנו הפנימי של הכתוב מלמד על שני אופנים
של חיבור ויחוד בין בחי ' ' משכן ' ובחי ' ' משכן העדות ' – הן
מלמטה למעלה  ,שהתחתון עולה ממדריגתו ומתאחד עם
העליון ; והן מלמעלה למטה  ,שהעליון יורד ממדריגתו למטה
ומתאחד עם התחתון כפי שהוא במדריגתו הנמוכה .
]ותחילה יבאר את החיבור שנעשה ע"י עליית
המשכן מלמטה למעלה[:

היינו ,על ידי עבודת הלוים זהו ההעלאה 'מלמטה
למעלה' ,על ידי 'רצוא' ו'שוב'.
וזהו "ובחנות המשכן יקימו אותו הלוים" ,
להעלותו למעלה מעלה.
264

' עבודת הלויים ' היא העלאת המשכן מלמטה למעלה  ,כי
עבודת הלויים היא ב ' רצוא ושוב ' ,ועל ידי ב' בחינות אלו
נעשית ההעלאה  ,וזאת היתה עבודתם – להעלות ולהגביה את
בחי ' המשכן ) ו " ה ( עד שמתאחד עם בחי ' ' משכן העדות '
) י " ה ( .וזוהי משמעות הכתוב ' ובחנות המשכן יקימו אותו
הלוים ' ,שהלויים הקי מו והעלו את המשכן מלמטה למעלה .
]וזהו החיבור שנעשה מלמעלה למטה[:

ואחר כך על ידי עסק התורה – "ביד איתמר" –
265
זהו החיבור י"ה עם ו"ה 'מלמעלה למטה' כו'.
בהמשך הכתוב נאמר ' ביד איתמר ' ,ונתבאר דקאי על
עסק התורה בביטול ) באופן של ' איתמר ' ממילא (  ,ועל ידי
עסק התורה נמש כת אלוקות מלמעלה למטה  ,היינו שעצמיות

 (264הדגשה זו מופיעה בלקו"ת.
 (265וכענין מ"ש בד"ה 'ראה אנכי' ]לקו"ת ראה יח ,ד )ובביאורנו
שם([ ,בפירוש :יהא שמיה רבא שם י"ה יתגדל ויתרבה ויומשך

בבחי' ו"ה כו' ולא יהי' 'כס י"ה' )שמות יז ,טז( ,התכסות בחי' י"ה
מבחי' ו"ה.
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אלוקות כפי שהיא בטהרתה נמשכת למטה  .וזהו חיבור י " ה
עם ו " ה מלמעלה למטה  ,שבחי ' י " ה נמשכת ויורדת למטה עד
266
שמתאחדת ומתחברת עם ו " ה .

שיש בזה בחי' ההעלאה וההמשכה ,כנ"ל,
והמצוה היא בחינת 'כלי' לזה ,כמו שכתוב "כי
נר מצוה".

וכל זה " ֻפּ ַקד על פי משה" ,וכנ"ל.

לעיל נתבאר שאין הכוונה להיות בבחי ' ' רצוא ושוב '
בתמידות ) אף שעל -ידי זה עולה ל מעלה מעלה (  ,אלא לעשות
כלים שבהם ישכון הביטול שאליו מגיע באמצעות ה ' רצוא
ושוב '  .ובנוסף לכלים דאותיות התורה  ,מצוות -עשה הן כלים
שונים להמשכת והתגלות ביטול זה  .וזהו שנמשלו המצוות
לנר  ,כמ " ש ' כי נר מצוה ) ותורה אור ( ' ,כי בדברי רז "ל הנר
הוא הכלי שבו מניחים את השמן והפתילה  ,ונמצא שהמצוה
היא בחי ' כלי .
וזהו עומק הכוונה של הכתוב המובא לעיל בסמוך
' ועשיתם את כל מצותי  ,והייתם קדושים לאלקיכם  ,אני ה '
אלקיכם ' ,שרומז לבחי ' העלאה והמשכה ' , 269רצוא ושוב ' ,וכל
המצוות הם כלים לביטול ד ' רצוא ושוב ' .

כל האמור לעיל  -הן העבודה של הלויים ) רצוא ושוב (
מלמטה למעל ה  ,והן עבודה של איתמר ) עסק התורה (
מלמעלה למטה  -נעשות ' על פי משה ' ,על ידי חכמה וביטול
דווקא .
]עד כאן ביאר אשר הכלי לביטול ד'רצוא ושוב'
הוא אותיות התורה הנלמדות מתוך ביטול ,וכעת
יבאר שיש עוד כלי להשראת בחי' ביטול זה[:

וכן לענין מעשה המצות ,המה גם כן בחינות
'כלים' ,אלא שהן מתחלקים באופנים שונים ,ועם
כל זה ,הרי כללות כולם שיהא בחינת 'כלי'
לשכון בו בחינת קדושה העליונה  -כמבואר לעיל
שרמ " ח מצוות -עשה הן רמ " ח
אלוקותו ית'.

אברים

וכלים להמשכת

והענין בזה :
על ידי קיום מצוות -עשה פועלים המשכת אור וקדושה
עליונה למטה  ,על -ד רך עניין עסק התורה שגורם להמשכת
אלוקות מלמעלה למטה  ,וכשם שאותיות התורה הן כלים
שבהם האלוקות יכולה לבוא לידי גילוי ,כך גם מעשה
המצוות הם כלים להמשכה זו .

וכמו שכתוב "ועשיתם את כל מצותי ,והייתם
קדושים לאלקיכם ,אני ה' אלקיכם".
267

 פירוש  ,שכל המצוות הן בחינת ' כל י ם ' לשכון בהםבחינת קדושה העליונה  ,שהרי ' והייתם קדושים ' הוא כתוצאה
מ ' ועשיתם את כל מצותי ' ( .

 (266והטעם לדיוק סדר הכתוב ,שתחילה נאמר 'עבודת הלוים' – העלאה,
ואחר כך 'ביד איתמר' – המשכה :כי כדי להמשיך ממקור ומדריגה נעלית
מאד ,צריך להגיע לשם תחילה על ידי העלאה )לוי( ,ואחרי שמגיע למדריגה
עליונה זו ,ביכולתו להמשיך משם למטה ,שמדריגה זו כפי שהיא למעלה
תרד ותתגלה למטה.
 (267במדבר טו ,מ.

268

וצריכה להיות 'שמחה של מצוה' ,שעל-ידי-זה
נמשך הגילוי מבחינת 'עלמא דאתכסיא' ,בחי' י"ה
כו'.
על ידי המצוות ) -עשה ( נמשך אור אלוקי מלמעלה
למטה  ,והן כלים לאור זה ) ופעולתן היא בדוגמת התורה –
המשכת בחי ' ' משכן העדות '  -י " ה  ,מלמעלה למטה (  ,אך כדי
שהמצוה תפעל המשכה עליונה מבחי ' י " ה למטה  ,צריך
להיות עניין ' שמחה של מצוה ' ) כפי שיתבאר בסמוך (  ,הבאה
על ידי התבוננות ושימת לב של האדם בכך שבתוך כל מצוה
נמשך גילוי אל ו קות  ,ו כאשר האדם יכיר בזה שבקיום המצוה
נמשך אל ו קותו ית ' על נפשו  ,ישמח ויגל בהתקרבותו אל
הקב " ה .
]והטעם שצריכה להיות 'שמחה של מצוה' כדי
להמשיך מבחי' י"ה למטה[:

 (268משלי ו ,כג.
' (269הייתם קדושים' מורה על העלאה ,כי 'קדוש' פירושו הבדלה והרמה
'רצוא' ,שהאדם מתעלה ומתרומם בתשוקה גדולה לאלוקות .ו'אני הוי'
אלקיכם' מורה על המשכה ,כמבואר בחסידות בפירוש 'אנכי הוי' אלקיך'
שבחי' 'אנכי' ,דקאי על מהותו ועצמותו ית' ,נמשך למטה דרך בחי' הוי'
)צמצום ,התפשטות ,המשכה והתפשטות( ,עד שחודרת ונכנסת אל תוך
מציאות האדם ,להיות כל כוחו וחיותו ,שזהו 'אלקיכם' ,אלקה שלכם דווקא,
שבחי' זו יורדת להיות חלק ממציאות האדם .וזהו בחי' שוב ,המשכה למטה
)ע"פ הערת הרבי בהערות ותיקונים ללקו"ת(.

חסידישע
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~ אלה פקודי המשכן ~

כי השמחה היא בבינה ,הנקראת 'משכן העדות'
בחי' י "ה ,כנ " ל.
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ופירוש "אהרן הכהן" ידוע  ,שהוא בחינת 'אהבה
רבה' דכהנא רבא.

שמחה היא בספירת בינה  ,כנראה בחוש שכאשר האדם
בא להבנה מלאה בעניין שכלי  ,הוא מרגיש שמחה גדולה ,
משא " כ כאשר תופס רק את נקודת העניין בכח החכמה  ,ואינו
מבין אותו לאשורו ועל בוריו  ,אינו בשמחה .
ובינה היא אות ה " א ראשונה דשם הוי' ) מתוך בחי '
י " ה ( .ולכן  ,דווקא על ידי השמחה בעת קיום המצוות יכול
לעורר את ההמשכה מבחי ' י " ה .

הכתוב מוסיף ומסיים שאיתמר הוא ' בן אהרן הכהן ',
ודרגת אהרן היא בחינת ' אהבה רבה '  .כי " אהרן הוא המדליק
את הנרות הללו  ,לפי שהוא משבעה רועים הממשיכים חיות
ואלהות לכללות נשמות ישראל  ,והוא ממשיך להעלות אהבה
עזה לה ' ,ולהגדיל מדורת אש האהבה כרשפי אש שלהבת
272
מתלהטת בקרב איש ולב עמוק " ) לקו " ת בהעלותך כט ,ג ( .
ואהבה זו של בחי ' אהרן היא למעלה מאהבה רגילה
הנולדת מהתבוננות השכל – שנקראת ' אהבת עולם ' ,לפי
שנלקחה מההתבוננות בביטול העולם ) ולכן היא מוגבלת לפי
הגבלת העולם  ,כנ " ל ( – אבל בחי ' האהבה של אהרן נקראת
' אהבה רבה ' ,כי היא רבה וגדולה יותר מבחי ' ' אהבת עולם ' .
ואהבה זו היא קירבת ה ' ממש  ,היינו במהותו ועצמותו
ית ' כביכול  ,ואינה תלויה בעבודת האדם מלמטה  ,אלא באה
ונמשכת אל האדם מלמעלה למטה  ,מבחי ' ומדריגת אהרן
הכהן  ,שהוא הרועה הרוחני שמשפיע אהבה רבה ועליונה זו
לנשמות ישראל. 273

]ולסיכום[:

ונמצא ,כללות סדר התפילה – בפסוקי דזמרה
וקריאת שמע 'ואהבת' 'ודברת בם' כו' – היינו,
כסדר האמור בפסוק זה ד"אלה פקודי כו' –
ַע"ד – איתמר בן אהרן הכהן".
270

מבואר לעיל ) תחילת פרק ח ] ב מאמר בלקו " ת [( שכללות סדר
התפילה מרומז בכתוב ד ' אלה פקודי המשכן ' ,ועל פי כל
הנ " ל הדבר מובן היטב ד ' עבודת הלויים ' קאי על עליית האדם
בפסוקי דזמרה וק " ש  ,כשיר הלויים ב ' רצוא ושוב '; ו ' ביד
איתמר ' קאי על מה שנאמר בק " ש ' ודברת בם ' ,המשכת בחי '
י " ה למטה לשכון בכלים דאותיות התורה  .ועל ידי ב ' עבודות
אלו נעשה החיבור והיחוד בין משכן סתם ומשכן העדות  ,י " ה
וו " ה  ,ויחוד זה נעשה בשני אופנים – מלמעלה למטה ) ביד
איתמר ( ומלמטה למעלה ) עבודת הלויים ( .וכל זה נעשה ' על
פי משה ' ,מתוך ביטול .

פרק יד
ביאור עניין 'בן אהרן הכהן' – שבחי' אהרן ממשיכה את
הכח לכל העבודה ד'אלה פקודי המשכן' וגו'
]ומבאר המשך הפסוק ד'אלה פקודי  ..בן אהרן
הכהן'[:

 (270הדגשה זו מופיעה בלקו"ת )ואינה ראשי תיבות – 'על דרך' ,אלא
משמעה 'עד' ,היינו שבסדר עבודת התפילה מרומז כל הפסוק עד סופו –
'איתמר בן אהרן הכהן'(.
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 (271ראה לקו"ת ד"ה בהעלותך כט ,ג ,ובביאורנו שם .תו"א ועשית בגדי
קדש פב ,א ,ובביאורנו שם .וראה גם לקו"ת נשא כא ,א .אוה"ת תצוה ע'
א'תרנז .ועוד .ובארוכה בספר הערכים-חב"ד כרך ב ערך אהרן – אהבה
רבה ע' טו ואילך.
 (272כלומר:
כשם שאהרן הי' מדליק ומעלה את נרות המנורה במשכן בגשמיות ,כן הוא
המדליק את הנרות הרוחניים – 'נר ה' נשמת אדם' ,היינו שמדליק את רשפי
אש האהבה לה' הטמונה בלב כל אחד ואחד מישראל .והיה בדוגמת רועה
צאן הזן ומפרנס את צאן מרעיתו ,וכך תוכנם של ז' הרועים של ישראל הוא
שזנים ומפרנסים ומשפיעים בנשמות ישראל מזון רוחני ,היינו "חיות
ואלקות" ,ועל ידי השפעות אלו הם מעוררים מדריגות שונות בנפשם
)בהתאם לענינו המיוחד של רועה זה  -אם ענינו הוא חסד ואהבה ,אזי
ההשפעה שמשפיע לנשמות ישראל היא שתתעורר מדת האהבה בנפשם,
ועד"ז בשאר המדות .וענינו המיוחד של אהרן הכהן הוא חסד ואהבה ,ולכן
תפקידו כרועה לנשמות ישראל הוא שממשיך לנשמות ישראל מדריגה
אלקית כזו המעוררת בליבם אהבה להקב"ה .וכמו שבגשמיות הי' מדליק את
נרות המנורה עד שתהא שלהבת עולה מאליה ,כך גם ברוחניות ,אהרן
מדליק את מדורת אש האהבה של כל אחד מישראל שתצא מההעלם אל
הגילוי.
 (273כלומר ,הגם שמבואר לעיל שאהבה זו נמשכת ומתעוררת על ידי
התבוננות האדם מלמטה בגודל הריחוק שלו ושל כל העולמות מאלקות ,ועל
ידי המרירות ויצעק אל ה' בצר לו להאיר לו גילוי אלקות בתוך החושך
וההעלם של עולם הזה ,אעפ"כ ,אליבא דאמת אהבה זו היא השפעה
מלמעלה מבחי' אהרן דלעילא ,ורק בכח השפעה זו יוכל האדם לעורר
בעצמו בחי' אהבה רבה זו.

חסידישע
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והוא הממשיך הכח הזה להיות כל סדר העבודה
274
הזאת.
מבחי ' אהרן נמ שכת נתינת כח לכללות העבודה של
קיום התורה והמצוות  ' ,ביד איתמר '  .כידוע  ,כדי שתוכל
להיות התעוררות האדם מלמטה  ,מוכרחת להיות התעוררות
מלמעלה הנותנת כח באדם לעבוד את עבודתו  .וזהו שאהרן
הוא אחד הרועים של עם ישראל  ,כי הוא משפיע בהם את
הכוח לעשות את עבודתם  ,כשם שהר ועה זן ומפרנס את צאנו
ונותן בהם כוח .
וזהו ש " אהרן הוא ' שושבינא דמטרוניתא '  ,פירוש
' מטרוניתא ' ,היא בחי׳ כנסת ישראל  ,מקור נשמות ישראל ,
ולהעלות נשמות ישראל ולקשרם בה׳ ולדבקה בו ית׳ חיי
החיים ב״ה הוא ע " י אהרן  ,שהוא ג״כ משבעה רועים כו׳ ,
הממשיך לכללות נשמות ישראל להיות התפעלות הנפש ...
כי עבודת אהרן הוא ' בהעלותך את הנרות ' ,פירוש ' הנרות '
הם הנשמות  ' ,כי נר ה׳ נשמת אדם ' ,וע״י אהרן היתה
הדלקתם והתלהבותם כרשפי שלהבת כו ' " ) לקו " ת פ ' במדבר ב ,
ד -ג ,א ( .

גם כל עסק הלוים היה על ידי אהרן ,וכמו
שכתוב "אהרן ובניו יבאו ְו ָשׂמוּ אותם איש איש
על עבודתו כו'".
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נוסף לזה שהתעוררות עבודת האדם בתורה ומצוות
נמשכת מבחי ' אהרן  ,הנה גם כל עסק עבודת הלויים היה על
ידי אהרן  .וכמפורש בכתוב שאהרן הכהן היה הממונה על
מינוי הלויים ועבודתם  .כלומר  ,שגם העבודה של הלויים
ב ' רצוא ' ) העלאה ( היתה על ידי אהרן ש ממשיך בבני ישראל
את הכוח לעשות את כל עבודתם מלמטה – גם להתעורר
ב ' רצוא ושוב ' והעלאה מלמטה .
וכתיב" 276וילוו אליך וישרתוך כו'"  -כלומר שעבודת
הלויים היא טפלה לכהנים ,עד שהם משרתים את הכהנים.
]כלומר[:

 (274וכמ"ש במקום אחר ע"פ 'בהעלותך את הנרות' ,ובענין 'כשמן
הטוב כו' יורד על הזקן ,זקן אהרן' כו'.
 (275במדבר ד ,יט.
 (276שם יח ,ב.

פרשה

כי תכלית ההעלאה שעל-ידי הלוים הוא בשביל
ההמשכה שעל-ידי אהרן" ,זקן אהרן כו' ]שיורד על
פי מדותיו["  ,שהוא הלכות התורה כו' ,וכמ"ש
במקום אחר .
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עבודת הלויים טפלה לכהנים  ,כי תכלית ההעלאה שעל-
ידי ה ' רצוא ' של הלויים היא בשביל ההמשכה שעל -ידי אהרן ,
כמבואר לעיל שתכלית הכוונה היא המשכת אלוקות למטה
לעשות לו ית ' דירה בתחתונים  .וענ יין ההמשכה של אהרן
הוא – " דהנה  ,כתיב ] על אהרן [ ' ַכּ ֶש ֶמ ן ַה טוֹ ב ַע ל ָה ראֹש
יוֹ ֵר ד ַע ל ַה זָ ָק ן ְ ,ז ַק ן אַ ֲה רֹ ן ֶ ,שׁ יוֹ ֵר ד ַע ל פִּ י מִ דוֹ ָת יו ' ,פירוש
'זק ן אהרן ' – הוא ' דיקנא דכהנא רבא '  ,בחי ' שערות  ,שהן הן
הלכות התורה  ,שנ קרא " קְ ווּצוֹ ָת יו ַתּ ְל ַתּ ִל ים "  ,שהן הן
המשכת גילוי אלהותו מלמעלה למטה  ,בריבוי התחלקות לאין
279
קץ " ) לקו " ת בהעלותך שם ( .
 (277תהלים קלג ,ב.
 (278ראה בד"ה בהעלותך הנ"ל.
 (279כלומר:
'זקן אהרן' מורה על הלכות התורה ,כי הזקן עשוי משערות ,וענין השערות
בגשמיות הוא המשכת חיות מהראש ומוחין בבחי' צמצום והתחלקות .וכך
הלכות התורה הן בחי' המשכות אלקותו ית' מלמעלה למטה בריבוי
התחלקות ,שהרי בכל הלכה נמשכת המשכה אחרת .והם המשכות מבחי'
הראש ומוחין דלמעלה ,שכן התורה היא חכמתו ית' ,והלכות התורה
הנוגעות לענינים גשמיים בעולם הזה )כמו שור שנגח את הפרה וכו'( הם
המשכות מחכמתו ית' )אלקות( מלמעלה למטה ,כמרומז בכתוב בשיר
השירים 'קווצותיו תלתלים'.
"והענין ,דהשערה יש בה חלל מבפנים ,שבו נמשך ומתלבש איזה חיות
מהמוחין .והנה השערות עצמן הם ממותרי מוחין ,ולכן יכולים לחתוך את
השערות ואין זה נוגע להמוח כלל.
"והנמשל יובן ברוחניות :דבחי' שערות נקרא לבושים ,כענין המשל ,שבו
ועל-ידו משיגים הנמשל ,אשר המשל זהו בחי' השערה עצמה .ובחי' הנמשל
המלובש בו ,זהו ענין החיות המלובש בתוך חלל השערה.
"ועד"ז יובן בענין התורה שהיא בחי' שערות ,כי התורה נק' 'משל
הקדמוני' ,פי' ,ש]התורה[ היא בחי' משל ולבוש לבחי' 'קדמונו של עולם',
שכמו שע"י המשל יושג הנמשל ,כך ע"י התורה יהיה השגה באור א"ס ב"ה,
שהוא 'קדמונו של עולם' וכמ"ש במ"א.
"וזהו שהלכות התורה הן בחי' השערות עצמן ,ר"ל שהם הנק' 'משל
הקדמוני' ,ויש עליהם בחי' 'כשמן הטוב' ,שהוא בחי' חכמה דאור א"ס ב"ה
ממש ,מבחי' 'קדמונו של עולם' – היינו ,חכמה דא"ק ,או חכמה דעתיק יומין
– הנמשך ומלובש בהם ,וזהו ענין השערות עצמן ,ובחי' 'כשמן הטוב' היורד
ונמשך עליהם.
"והנה ,השערות עצמן הנק' י"ג תיקוני דיקנא דאריך אנפין ,הם בחי'
חיצוניות לגבי פנימיותן ,שהוא בחי' 'כשמן הטוב' ,שהפנימיות נמשך מבחי'
פנימיות הכתר ,שהוא עתיק יומין ,אך אי אפשר להמשיך הפנימית כ"א ע"י
החיצוניות ] -שממשיכים בחי' אור אין-סוף ב"ה 'קדמונו של עולם',

חסידישע

פרשה

~ אלה פקודי המשכן ~

והנה ,כל זה עכשיו.
כל המבואר לעיל בעניין ההמשכה מבחי ' י " ה למטה
בו " ה  ,הוא עכשיו בזמן הגלות  ,שזוהי תכלית הכוונה בעבודת
האדם עלי אדמות – לעורר המשכה מאור אין -סוף ב " ה
להאיר ולשכון ל מטה  ,המשכת ' סובב כל עלמין ' ב ' ממלא כל
עלמין ' .

אבל לעתיד לבוא כתיב "ביום ההוא יהיה"
פעמים י "ה ,שבחינות ו"ה ,שהוא בחינת 'ירושלים
של מטה' ,יהיו במדריגת י"ה ממש ,שהוא בחינת
'משכן העדות'.
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 -שתי

 לעתיד -לבוא תהיה התגלות אור אין -סוף ב " ה עצמו) בחי ' י " ה ( למטה  ,שלא יהיה עוד בחי ' ו " ה  ,אלא כמו
שעכשיו בחי ' י " ה הוא בגילוי למעלה  ,כך לעתיד -לבוא יהיה
בגילוי למטה  .וזהו ' ביום ההוא יהיה ' ,שלעתיד -לבוא ) ביום
ההוא ( ' יהיה ' שתי פעמים בחי ' י " ה  ,כי אז יהיה רק בבחי '
י " ה  .כי גם למטה  ,במקום שבזמן הגלות היה בו גילוי בחי '
ו " ה  ,תהיה התגלות בחי ' י " ה .

כי מה שעכשיו אינו מושג כלל רק בבחינת
שלילה כו'  -ההמשכה מבחי' י "ה ,אור בלי גבול ,יומשך
לעתיד לבוא בבחינת גילוי.
וזהו 'דירה בתחתונים' ,בבחינות ו"ה דוקא.

הפנימיות ,על ידי הלכות גשמיות של התורה ,חיצוניות השערות[" )לקו"ת
בהעלותך שם בהגהת הצ"צ(.
 (280זכרי' יד ,ט.

67

" וזהו ענין דירה בתחתונים  ,שארז " ל ) ת נחומא נשא ( אשר
' נתאוה הקב " ה להיות לו דירה בתחתונים '  ,ד א ין הפי רוש
שדירה זו הוא ע " י התלבשות ריבוי הצמצומים והעלמות
האור  ,כדרך השתלשלות  ,דמה חידוש יש בזה  ,שהרי כבר
הוסד סדר ההשתלשלות באופן זה  ,ולמה מתאוה לדבר שיש
כבר במציאות? אך העני ן  ,דדירה זו הוא שיהי ' גילוי אלהותו
ית ' למטה ] בבחי ' ו " ה [ כמו שהוא מתגלה למעלה ] בבחי '
י " ה [  ,בלתי העל ם וצמצום  ,שזהו נק ' ' דירה ' ,כאדם הדר
בבית  ,שגופו של אדם דר שם בלי העלם וצמצום  ,ודירה זו
היא ע " י המשכת א ור א ין -ס וף שממשיך האדם בב ח י נת
' שוב ' " )דרך מצותיך ע' קא ,ב ( .

ולכן ,נאמר אלעתיד-לבוא לשון 'והיה' – "והיה
ביום ההוא כו'"  ,דפירוש 'והיה' ,היינו שבחינות
ו"ה קודם לבחינות י"ה ,לפי שיהיה 'דירה
בתחתונים' כו'.
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וזהו הטעם שנאמר על לעתיד -לבוא הלשון ' והיה ',
כמ " ש ' והיה ביום ההוא ' ,כי ' ביום ההוא ' ,לעתיד -לבוא יהיה
בבחי ' ' והיה '  :תיבת ' והיה ' מורכבת מאותיות ו " ה וי " ה  ,אך
ו " ה קודם לי " ה ,כי לעתיד -לבוא תושלם הכוונה העליונה
שבשבילה נברא העולם  ,שתתגלה אלקותו ית ' למטה כמו
למעלה  ,וזו היא כל תכלית הבריאה  .ולכן ו " ה  -למטה  ,לפני
י " ה  -למעלה  ,כי זהו עיקר העניין  ,דירה בתחתונים דווקא .

קיצור :ענין 282שבסדר התפילה בכל יום נמצא כל זה .כי
פסוקי דזמרה זהו כענין בחינת עבודת הלוים ,ועל ידי זה
מגיע ב'שמע ישראל' לבחינת 'יחודא עילאה' .וזהו ' ֻפּקד על
פי משה' .ו'מלמעלה למטה' זהו בחינת 'איתמר' ,על דרך 'אז
נדברו יראי ה''.

 (281ישעי' כז ,יג .ועוד.
 (282הרבי כותב בהערות ותיקונים כאן שתיבה זו מיותרת.

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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