
בס"ד

הספירותעשרמתלמודאורשלבנקודות–הבריאהסודות
האדםבנפשהנסתריםהעולמותגילוי

שליט"אגוטליבמרדכיאברהםהרבלשיעורימלווהחוברת

שיעורלכלהרבשכתבדפיםהינההחוברת

1מספרשיעור

ע"ישנמסרוכפיהזוהבריאהשלהסודותאתללמודעומדיםאנו
בורא עולם בעצמו לעבדיו הנביאים שבכל דור ודור.

מצב האין סוף

ממלאפשוטעליוןאורהיההנבראים,ונבראוהנאצליםשנאצלוטרםכידע)1
היהאלאוחלל,ריקניאוירבבחינתפנוימקוםשוםהיהולאהמציאות.כל

ולאראשבחינתלאלוהיהולאההוא,פשוטסוףאיןאורמןממולאהכל
והואאחת,בהשואהשוהפשוטאחדאורהיההכלאלאסוף,בחינת

הנקרא אור אין סוף.

הצצה על מחשבתו יתברך שחשב בבריאת העולם:

יתברך,במחשבתוהנפרדים,הנבראיםונבראוהנאצליםשנאצלוטרםכידע
היינועליוןהאלוקותהרגשתעלמורהאורהיהגמור,מציאותימצב

בושאיןפשוטתפישתנו,עלעליונהעצמהשהיאיתברךבמחשבתו
שלהשונותהיכולותמןנובעיםהחילוקיםדכלמדרגות,חילוקי

הנבראשלהמציאותכלממלאיתברך,במחשבתושייךלאוזההתחתונים,
פנוימקוםשוםהיהולאבאור.הדבוקותענוגהנאהלקבלהרצוןשהוא

לקבלברצוןהאורבהרגשתחסרוןשוםהיהלאוחלל,ריקניאוירבבחינת
ולאההוא,פשוטסוףאיןאורמןבשלימותממולאהכלהיהאלאהנברא,של



וסוף,תחילהשייכתלאבאלוקותכיסוף,בחינתולאראשבחינתלאלוהיה
תכלית,בליראשיתבלילאחדותו,סוףואיןלראשיתו,ראשיתואיןראשון

אלא הכל היה אור אחד פשוט שוה בהשואה אחת, והוא הנקרא אור אין סוף.

שלם בתכלית השלימות

ההדגשה היא שהבורא הוא שלם בתכלית השלימות, ואין בו שום חסרון.

אין סוף איננו הבורא עצמו אלא מחשבתו

מחשבתו,עלרקאלאעצמו,יתברךהבוראעלמדבריםשאיןלדעתיש
כלומר יצירת מצב המופנה כלפי הנבראים.

הכל כלול במחשבתו

מכלמדברחיצומחדומםיתברך,במחשבתוכלולההמציאותכל
הדורות, כאשר הכל שלם בתכלית השלימות ומלא שפע ותענוג.

ג' מצבים

מצבנוהתיקון.גמרשני,אלפישיתאסוף,איןויהיה.הווההיהמצבים,ג'
למצבישתווהבעתידמצבנואבלורוחניים,גשמייםחסרונות,מלאהיום

שגםיל"דתחילה.במחשבהמעשהסוףיתברך,מחשבתושלהראשון
האדםאתלהביאדואגתאשריתברךמחשבתוע"ינשלטבהווה,מצבנו

כלבפנימיותהנמצאתנעלמתישותכמוהיאלשלימותם.העולםואת
יצור ודוחפת את המציאות לשלימותה.



פעולת הנברא ופעולת הבורא

מיליאניאיןאםהאדם,לפעולותמסוראחדנתיבנתיבים:ב'ישא"כ
הרעואתהטובאתהמוותואתהחייםאתהיוםלפניךנתתיראהלי,

כללותאתדוחףאשרהאלוקיהכחפנימיאחרנתיבוישבחיים.ובחרת
והיהבדרכו,העומדיםהמוקשיםכלאתכובשאשרלשלימותה,הבריאה

העקוב למישור.

המהות הפנימית של האדם

מחשבתוכלומר:יתברך,מחשבתוהיאהאדםשלהפנימיתהמהות
פעולותיובכלהאדםאתהמכוונתוהיאהאדם,נפשפנימיותהיאיתברך

וגוף,נשמהעצמו,באדםהםונבראשבוראנמצאורצונותיו.מחשבותיו
איןעדחשוביםשאנונמצאהנברא.אתהמפעילהבוראכחהיאהנשמה

וכליתברך.מחשבתושהיאאלוקיתלנשמהנשאיםשאנומטעםקץ,
הקליפהרקהיאשלנו,הגוףצורתשהיאלקבלהרצוןשלהזוהצורה

היאהפנימיתהמהותאלאהפנימית,המהותואיננהשלנו,החיצונית
באופןהגוף,עלהנשמהאתלהשליטהתו"מע"יתפקידנוכנ"ל.הנשמה

שהרצון לקבל יהיה כנוע ונשלט ע"י הנשמה.

האדם גבוה מאד

הס"א משקר לאדם בזה שמכניס לו מחשבות שהוא נמוך ושפל

נפלא,אומןכיאתכם,שפעלמלאכתכםבעלעלתביטובעיניכם,אתםקטניםואם
דחויאמסטראהפגםהואהזה,רוחורעיוןונמוכים.שפליםדבריםפועלאינו

גםלימינו,עומדהויהכיירגישולאושפל,לנמוךעצמואתלחשובזוהמא,בהשהטיל
ורק בעת תחתית שפלותו (פ"ח ב' ל').



אין חילוקים בין בני האדם מצד הנשמה

אחדשכלהגופים,מצדהםהאדםבניביןהחילוקיםשכללהדגישיש
שהיאהפנימיתהנשמהמצדאבלאחר,במינוןאחרמשהולקבלרוצה

שווהפשוטאחדאורהכלאלאחילוק,איןיתברךהבוראמציאות
ואיןאחת,נשמהאחת,ישותכולנוהפנימיותמצדא"כאחת,בהשוואה

שהיאאחת,נשמהשלחלקיםכולנושאנושאמרנווזהוחילוק.שוםביננו
נשמת אדם הראשון.

האין סוף ערובה לביאתנו לשלימות

ובכללבפרטלשלימות,לביאתנווהבטחוןהערובההיאסוףהאיןמציאות
העולםאתלדחוףבכדיומוגבלתסופיתפעילותיוצרסוףהאיןהעולם.
לעשותנואמורזהמידעסוף.האיןהתגלותלקראתעצמואתלהכשיר
לפטוראמוריםאנושאיןהגםשכמנו,עלהכללאכייותר,ושלויםרגועים

עלהעיקריהאחראיהואהעולםבוראזאתובכלעמל,משוםעצמינואת
המישורהןהמישורים,בכלאותנולעודדאמורוזהשיצר,המציאות

הפרטי והן המישור הלאומי.

שאתהבדעתךתדמהאלצרתני)וקדםאחורא'(פ"חרבינואומרעוד)2
לאכיתהיה",לאהיורוחכםעל"והעולהכיוחס,חלילהמהקדושהמתרחק

כןואםלשורשו,הקדושהאללבאמתגלגלהגלגלוכלנדח,ממנוידח
אבלכביכול,הנבזהכחפצוהרוכבאתמובילשהסוסשנראהאף-על-פי

האמת אינו כן, אלא הרוכב מוביל את הסוס לחפצו.

1לשיעורמקורות
הקהאר"ידברי '

ממלאפשוטעליוןאורהיההנבראים,ונבראוהנאצליםשנאצלוטרםכידע)1
היהאלאוחלל,ריקניאוירבבחינתפנוימקוםשוםהיהולאהמציאות.כל

ולאראשבחינתלאלוהיהולאההוא,פשוטסוףאיןאורמןממולאהכל
והואאחת,בהשואהשוהפשוטאחדאורהיההכלאלאסוף,בחינת



(ע"ח ש"א).הנקרא אור אין סוף

אתכם,שפעלמלאכתכםבעלעלתביטובעיניכם,אתםקטניםואם)2
הזה,רוחורעיוןונמוכים.שפליםדבריםפועלאינונפלא,אומןכי

עצמואתלחשובזוהמא,בהשהטילדחויאמסטראהפגםהוא
תחתיתבעתורקגםלימינו,עומדהויהכיירגישולאושפל,לנמוך

(בעה"ס פ"ח ב' ל').שפלותו

כיוחס,חלילהמהקדושהמתרחקשאתהבדעתךתדמהאל)3
הגלגלוכלנדח,ממנוידחלאכיתהיה",לאהיורוחכםעל"והעולה
שנראהאף-על-פיכןואםלשורשו,הקדושהאללבאמתגלגל
כן,אינוהאמתאבלכביכול,הנבזהכחפצוהרוכבאתמובילשהסוס

(בעה"ס פ"ח).אלא הרוכב מוביל את הסוס לחפצו

זהר הק' פרשת אחרי מות:)4
תנינן,יי'.קראתיךממעמקיםהמעלותשירפתח:יהודהרבירמג)

באורייתא,אמליךנש,ברלמבריבעאעלמא,קב"הדבראבשעתא
זמיןקמך,למחטיהואזמיןנש,ברהאילמבריתבעיקמיה,אמרה

למיקםיכיללאעלמאהאכעובדוי,ליהתעבידאיקמך.לארגזאהוא
וחנוןרחוםאלאתקרינא,למגנאוכיא"ל,נש.ברההואכ"שקמך,

ארך אפים.
כלולההתשובהתשובה,בראעלמא,קב"הבראלאועדרמד)

נשברלמבריבעינאאנאלתשובה:להאמרלנבראיו,להטיבברצונו
למשבקזמינאדתהוימחוביהון,לךיתובוןדכדמנתעלבעלמא,
לגביזמינאתשובהושעתאשעתאובכלעלייהו.ולכפראחוביהון,

לגביתבתתשובההאימחובייהו,תייביןנשאבניוכדנשא,בני
אתדכינשוברכלהו,ומתבסמןאתכפיין,ודיניןכלא,עלוכפרקב"ה,

מחוביה.



כדקאתשובהבהאידעאלבשעתאמחוביהב"נאתדכיאימתירמה)
צלותאוצליעלאה,מלכאקמידתבאמר,יצחקר'האור).(מצדחזי

מעומקא דלבא, הה"ד ממעמקים קראתיך יי' (מצד הכלי).
לעילא,הואגניזאתריי',קראתיךממעמקיםאמר,אבארבירמו)
וההואעיבר,לכלומבועיןנחליןנפקיןומהאידבירא,עמיקאוהוא

ולאתדכאהלאתבאדבעיומאןתשובה.אקרידעמיקתאעמיקא
ממעמקיםהה"דלקב"ה,למקריאצטריךעומקאבהאימחובוי,

קראתיך יי'.

2מספרשיעור

בסד

הצמצום
להוציאהנאצלים.ולהאצילהעולמותלברואהפשוט,ברצונועלהוכאשר

בריאתסיבתהיתהזאתאשרוכינויו,ושמותיופעולותיושלימותלאור
בואשרהאמצעית,בנקודהסוףאיןעצמואתצמצםאזהנההעולמות,

הנקודהסביבותצדדיאלונתרחקההוא,האורוצמצםממש,באמצע
האמצעית (האר"י הקדוש, ספר עץ חיים).

בעה"סלפילנבראיו,להטיבהבוראשלהפשוט,ברצונועלהוכאשר
לברואגמורה,בדביקותהפשוטבאורהדבוקלקבללרצוןהכוונה

שיחיוונאצליםהעלמהשלמציאותליצורהנאצלים,ולהאצילהעולמות
אשרוכינויו,ושמותיופעולותיושלימותלאורלהוציאהזו.ההעלמהבתוך



מןהאלוקיהאורהתרחקותע"ידרקהעולמות.בריאתסיבתהיתהזאת
אתרוכשהואשבזהעצמו,עלעבודהשלמציאותליצורהואיכולהנאצל
צמצםאזוהנהלהשפיע,עמ"נהכלומקבלוחנון,רחוםיתברךשמותיו

במרכזשנמצאהנבראשהיאהאמצעית,בנקודהסוףאיןעצמואת
ההוא,האורוצמצםממש,באמצעבואשרהמחשבתית,התכנית
עצמו,באורשינויאיןהאמצעית.הנקודהסביבותצדדיאלונתרחק
אינולקבל,שלאהחליטשהנאצלכיוןאלאשהוא,כפינשארהבורא

מבחין יותר באור האלוקי.

תקציר השיעור הקודם

להטיביתברךמחשבתוהבריאה:שלהאפסנקודתהזו,הבריאהתחילת
בשלימותויהיושהיוכולםהנבראיםכלאתבתוכהכוללתלנבראיו
חסרון,שוםללאבשלימות,האלוקיהאוראתמקבליםהםכאשרגמורה,

נפשפנימיותהאדם,מהותהואזהמצבהוא.ברוךסוףאיןנק'זהמצב
האדם. השלימות הזו הולידה מצב מצומצם וריקני.

עיבור ולידה

מודעאינואמו,ברחםנמצאשהתינוקעיבור,כמוהואסוףדאיןהמצב
האדםנפשכמו"כסופו.עדהעולםמסוףרואהבשלימות,ומוזןלדבר,

ומשיגהמוגבלת,בלתיסופיתאיןבצורהיתברךמחשבתובתוךמעוברת
להיותיכולואינולהוולד,חייבהתינוקבגשמיותאולםשלימותה.את

המתפקדתעצמהבפנימציאותבתורלצאתצריךכיאמו,ברחםלנצח
הצמצוםאחרסוף,איןאורשלהצמצוםנעשהלכןמשלה.חייםויוצרת

נולדת הנפש למציאותה עצמה לתיקוניה ולעבודתה.



פעלהנבראאוהצמצום,אתפעלהבוראהאםהצמצום,אתפעלמי
את הצמצום?

לחשמלבדומהשינוים,איןבבוראכילנברא,מיוחסיםושינויפעולהכל
אבלאליו.שמחבריםהכליםע"פהםהשינויםוכלשינוים,שוםבושאין
והיהבנברא.לצמצוםוהדחףהרעיוןאתשנתןהואהאלוקישהאורודאי

במציאותגםהנכונה.בצורהאותושנקבלרוצהשהבוראמטעםזה
מידישקרובילדמרחק.וקירובמקרב,שריחוקרואיםאנוהגשמית

שלהחשיבותהרגשתאתמאבדהואמרחק,שוםללאלמוריו,אולהוריו
ההורה או המורה. כאשר יש מרחק, אזי כל נגיעה מורגשת כחשובה.

הבושה

מזההנובעתהמאציל,מןהנאצלשלהצורההפכיותענינההבושה,
הואהבוראואילועצמו,לתועלתותענוגהנאהלקבלרצוןהואשהנאצל

לנאצלגורםהנאצלאתהממלאהאלוקיהאורולהשפיע.להטיברצון
הנאצלונתינה,השפעהשכולוהאלוקיהאורמולבמצבו.בושהלהרגיש

מהלךבצמצום.לבחורונדחףנוחותאיהנאצלמרגישובזהמקבל,הוא
הבושה,אתלבטללנאצללאפשרמטרתןהעולמותויצירתהצמצום

האלוקיתהמציאותאתלקבלועי"כלהשפיע,רצוןשלבעניןלהשתלם
בשלימות ובדביקות.

באמצעוריקניפנויואוירהחללמקוםנשאראזאשרהנ"ל,הצמצוםאחרוהנה
הנאצליםשםלהיותשיוכלומקוםהיהכברהנהכנ"ל,ממשסוףהאיןאור

האורמןישראחדקוסוף,איןאורמןהמשיךואזוהנעשים.והיצוריםוהנבראים
העגול שלו מלמעלה למטה, ומשתלשל, ויורד תוך החלל ההוא.

הזההקוסיוםאמנםבו,ונוגעעצמוסוףהאיןמןנמשךהקו,שלהעליוןוראש
למטה בסופו אינו נוגע באור אין סוף.

האצילההוא,החללובמקוםלמטה.סוףאיןאורונתפשטנמשךהזההקוודרך



וברא ויצר ועשה כל העולמות כולם (האר"י הקדוש עץ חיים).

הבנת הצמצום עצמו –

יצירת מקום חסרון והעלמה לצורך מציאות נברא אשר בוחר את דרכו



בולהכניסא"אבבטון,מקוםאפסעדודחוסמלאחדרלעצמינונצייר
משהו.שםלהכניסיהיהשאפשרבכדיקצת,אותולרוקןחייביםדבר,
אותולרוקןחייביםבמחשבות,מקוםאפסעדמלאמחלעצמינונצייר
מלאהשהיאהמציאותאתלעצמינונציירכךמשהו.שםלהכניסבכדי

שבובכדיוחסרון,חללמקוםליצורחייביםלנברא,מקוםאיןאלוקות,
החללשלמצבתיאורהואאותורואיםשאנוכפיהיקוםהנברא.יהיה

חייםבושישאחדכוכברקוישדוממים,כוכביםמליארדייששבושנוצר,
בושישחללשלמצבלעצמינונציירכךהזה.היקוםכלמרכזשהוא

החללכלבאמצעכאשרחי),צומח(דומםנבראיםשלשונותמדרגות
נמצא הנברא האמיתי הנשוא למחשבתו יתברך להטיב לנבראיו.

אשרהאלוקותשלוהעלמהחסרוןמקוםיצירתהואהצמצוםשלהמושג
יכולהנבראהבורא,אתכללמרגישהנבראשאיןמצבמתאפשרבו

עבודהלנבראלאפשרעמ"נזאתוכלרוצה,שהואמהלעשותלבחור
עמ"נ להשלים את עצמו.

מנותקתחייםמציאותשיצרזההואהאלוקיהאורעלשנעשההצמצום
מרכזכאשרהזה,הצמצוםמןתוצאההואכולוהיקוםכלהבורא,מן

מןבמנותקלחיותאפשרותלושניתנהוהאדם,הארץכדורהואהיקום
געגועיםא)מישורים:בכמההיאההתפתחותשיתפתח.עמ"נהבורא,
מפסיקתמידיתענוגוגעגועים,להשתוקקותמביאהחסרכילבורא,
האורלהרגשתמביאאשרגדול,לחסרוןמביאהניתוקמורגש,להיות

באופן אמיתי. ב) תיקון עצמי במידה של השפעה.

רקמושגיםאלוכיוכינויו,ופעולותיושמותיואתלהשיגנוכלהצמצוםע"י
באופןמשיגיםאנועצמינובזיכוךעבודתנווע"פממנו,הרחקהע"י

תפישתנוע"פוכינויושמותיוחילוקיוכינויו.פעולותיושמותיואתהדרגתי
את פעולותיו, וכיון שהתפישה משתנה כך השמות והכינוים משתנים.



השי"ת מאיר כתמיד, ואין בו שום צמצום

נמצא],אינוהואשבומקום[איןתמן,איהודלאואתרדליתהזהר:תיקוני
לעילא עד אין סוף, ולתתא עד אין תכלית, ולכל סיטרא.

כתמידמאירהאורואותועצמו,האלוקיבאורשינוישאיןלזכורצריך
מפסיקאשרשהואהנברא,שלבמציאותרקאלאסוף,איןבבחי'

בפנימיותמצויהוהיאסוף,איןהמכונההאלוקיתהמחשבהאתלהרגיש
יסורים.בדרךאותורהבדרךאוהאדםבחירתאתמנווטתכנ"ל,נשמתו

אישיותוצורתלהשוותהתו"מעבודתבאמצעותהאדםשלותפקידו
וצורת חייו לנשמה האלוקית המצויה בו שהיא בחי' אין סוף.

אתהמחיהכחהואכלומרהמצומצם,המצבבתוךנמצאיתברךהבורא
בצמצוםגםכינמצא,שאינומקוםשאיןמובןובזהההסתרה,מציאות

בתוךהנברא.הרגשתכלפיהיאמציאותוהסתרתשכלאלאנמצא,הוא
המפעילוהואנמצא,יותרהבוראביותרהגדוליםוהכאביםההסתרות

את ההסתרות.

כלומרתודעתי,שינויהכלבסךהואשהצמצוםלומראפשרהחיים:נפש
בבוראשינוישוםאיןאבלהבורא,אתולהרגישלהשיגמפסיקהנברא
העולם.משנבראהואואתההעולם,נבראשלאעדהואאתהעצמו.
שלבמצבנמצאיםשאנואףעלבבוראשינוישוםאיןהעלם,לשוןעולם

בכלמצויהבוראאלוקית.מציאותשלתחושהשוםלנושאיןהעלם,
שוםבהשאיןופשוטהאחידהמציאותהואהבוראהכל.אתומחיה

כלאתהלאהממלאהואזוובבחינתווחילוקים,ומדוריםהבדלים
לנשמהבדומהביותר.המטונפיםבמקומותגםומתפשטמציאותנו,
אףאבריובכלמתפשטתהיאאבלבו,מורגשתואינהבאדם,שנמצאת

ובלתיחשובומטונף,נקיכדוגמתכולםהחילוקיםביותר.המטונפים
המחלקתתודעתנושלתוצאההכלופסול,כשרונמוך,גבוהחשוב,

ומבדילה בין טוב לרע, עמ"נ שנוכל לבצע את עבודתנו ובחירתנו.



מןשוחטאוהצוארמןלשוחטלהקב"הלואכפתמהוכיחז"ל:שאלוע"ז
והתשובהוחילוקים?הבדליםשוםאיןהאלוקיתבמציאותהלאהעורף,

היא שכל זה ניתן לנו עמ"נ לנקות אותנו מזוהמת האהבה העצמית.

בבוראאבלהמחולקת,מהשגתנונובעיםהבוראשלהשמותחילוקיכל
הקדושחלקים:לב'מחולקהואברוךהקדושהשםשינוים.איןעצמו
בתורמושגשהואהוא,ברוךשלנו,המונחיםמכלומובדלמופרששהוא

פחות,אומבורךכיותראותומשיגיםאנוידהשעלעבודתנו,ע"פמבורך
יותר פועל ברכה או פחות.

הצמצום,לתוךהמאירהאורקוהמכונההואיחסיבאופןהמאיראורו
והוא מכיל את כללות המדרגות השונות המכונות עולמות.

ולאהאדםמצבע"פהאלוקותגדלותקביעת/והדרגהיכולתוכל
בערך מוחלט

כלל,הדרגהבהשאיןפעולהיכולתו,כלמצדפעולההואסוףהאין
הצמצום נתן אפשרות להדרגה ומדרגות לטובת הנבראים.

לדעתהואהכלראשית"הצמצום.שנב-ג):עמודהכללים(ספרהרמח"ל
כמוכל-יכול,בדרךפעללאהקב"הבהנהגתו,ביןהעולםבבריאתשבין

שהוא באמת, אלא בדרך בני אדם שעושים הדברים מעט מעט.

פועלהיהשאםזאת.בהדרגהאותהועושהעשאה–המציאותכלכן
לנוהיתהלאכיבמעשיו,כלוםלדבריכוליםהיינולאיכולתוכלבדרך
וזהובהם.להתבונןמקוםלנוישבהדרגהשהכלומפניבהם,כללהבנה

בעניןלהכנסרצהשלאאורו,אתאין-סוףשצמצםשאמרנו,הצמצום
למחשבהדרכיםשתיכימשוער.בדרךאלאבכל-יכולתוהעולםבריאת

לאהעולםשבראקודםוהנהההדרגה.ודרךכל-יכולתודרך–העליונה



זמןהיהאזהעולםלברואכשרצהאלאההדרגה.בדרךצורךהיה
שיתגלה הדרך הזה.

בדרךאלאהעולם,בבריאתיכנסשכל-יכולתורצהשלאונמצא,
דרךוקבעהזה,בעניןליכנסשלאכח-יכולתו,שצמצםהריההדרגה.

ההדרגה. וחלקי הדרך הזה ומשפטיו הוא מה שאנו מבינים".

הקשר בין הצמצום לחיינו

אתועבריתברך,במחשבתודהיינוסוף,באיןנולדשלנולקבלהרצון
הדבוקלקבלהרצוןהיאהאדםשמהותהסברנווכברהצמצום.תהליך

תחתשאנוזמןכלזאת,מרגישיםאנושאיןאלאהאלוקות,באור
לקבלהרצוןשליטתתחתחייםשאנוזמןשכלהדברמשמעותהצמצום.
וזהואמיתית.בצורההבוראאתלהרגישנוכללאעצמינולתועלת
הקותחתיתאבלסוף,לאיןקשורהקושתחילתהקדושהאר"ישאומר

אינה מקושרת לאין סוף.

הארהלנולהאירטומאתם",בתוךאיתםהשוכןהוי"ה"אנישלעניןיש
אליו.אותנוולמשוךמציאותו,בדברהאמתאתלנולהראותעמ"נקטנה
חריפהבצורההגשמיתהמציאותכלאתמרגישיםאנוכלליבאופןאבל

החייםאורשהיאהאלוקיתהמציאותאתמרגישיםאיננואבלומעוררת,
שלעיקריתהיותרהאמתשלהסתרהזוהימוזר.זההכל.אתהמחיה

חיינו.

הצמצום,יתבטלהזולתואהבתהאמונהבעניןיותרשנשתלםככל
ונרגיש יותר את הבורא בחיינו.

במקורושקשורהפנימי,דהיינוהעליון,החלקחלקים,שנייש...לנשמהמאליהו:מכתב
בהסתר,בסיתום,הואהעליוןהחלקהגוף.בתוךהשוכןהחיצוני,התחתון,והחלקהעליון,בעולם

הפנימיהחלקכילו,מתגלההתחתוןהחלקרקהזה,בעולםבעודולאדםמתגלהאינוהפנימיאורו
באדםמאירהעליונההנשמהשלהפנימיאורההיהאילוהלב.טמטוםידיעלמכוסההנשמהשל

עומדכברהיהוהאדםבחירה,שלאפשרותכלהיתהבטילההריהטמטום,חציצתבליגילוייובכל



שלאפשרותכשישהמחלוקת,במקוםההסתר,במקוםרקתתכןהבחירהכיהבא,עולםבמדרגת
אתהקב"השצמצםהצמצוםזהוהזה.עולםחושךידיעלממנוהתעלמותשללאמת,התנגדות

שלבנואלאכבודו",הארץכל"מלאהבחירה,אפשרותאתליצורכדיהעולם,מןוהסתירוכבודו,
יצרעבודתכלהבחירה,אתהמאפשרהואהזההלבוטמטוםומלהשיגו,מלראותוומטומטםאטום
כז,עמודג(חלקהפשוטה...האמתאתבשקריוולכסותברוריםדבריםמהאדםלהשכיחהיאהרע

.וראה שם עוד)

שבאדםהכחותכלכיהיינוהאדם,מצורתחייםעץספרמשלישכלוכידועמלובלין:הכהןצדוקרבי
השגתלהיותהבריאהתכליתוזהותכלית.בעלהבלתיית'אורובושופעאזלאמיתובאמתזהשמכירומימהשי"ת,הכל

וסדריהאדם.לבבקרבוהשגתועצמושצמצםסוףאיןצמצוםנקראוזהשברא,האדםבצורתמצטמצמתהשי"ת
בעניןמישראלהאדםכלשלדקטנותומוחיןבו.המושגהשי"תעצמותשהואהאדםהשגתסדריכפיהואזההצמצום
חכמתסתריכלהכוללעמוקדברוזהבו,שכיוצאכלוכןהשי"ת.שלדקטנותמוחיןנקראזההאלקותוהשגתהיהדות
שוניםבלבושיםרקכלללהסבירואפשרואיהשי"ת,לושהאירמדעתו,ומביןחכםשהואלמיאלאמוסריןשאיןהקבלה

כדרך התורה, רק שלפעמים מתגלה מלה מנרתיקה כדאיתא בסבא דמשפטים צ"ח ב'... (חלק ג דובר צדק עמוד קז)

הריחוק נעשה בד' מדרגות הדרגתיות, שאותן נלמד בל"נ בשיעור הבא

3מספרשיעור

והגשמיתהרוחניתלמציאותבסיסיתכתכניתהספירותמערכת

ספירותה'
לקבלהרצוןהתפתחותבעניןכלליביאור



הכלליתבמציאותהבוראאורשלהופעותשמאיר.אורספיר,מלשוןספירות
ויקו"ק).(קש"יהוי"השםלפיחמשהספירותעיקרספירות.מכונותהאדםובמציאות

הואלנבראיולהטיברצונוכיהתפשטותו,בדרךכליםיוצרהמתפשטהשםאור
דהיינוכלים,ליצרשיכולאחרכחאיןעצמו.אותולקבלהאמוריםהכליםאתשיוצר
לשיאשמגיעיםעדהדרגתי,באופןמתפתחיםדקבלההרצונותדקבלה.רצונות

לקבלהרצוןבהדרגהואח"כקטן,לקבלרצוןמתפתחבתחילהכאשרהתפתחותם,
בשםמכוניםהמהלך,אתהמוביליםהשוניםהאלקייםהאורותומתעצם.הולך

המרכזיהכללכאשרגדול,ויותריותרלקבלרצוןרבבתחכוםהיוצריםהםספירות,
שמתגלהתענוגכלכלים".הויותהיוצריםהםוהסתלקותוהאור"התפשטותהוא

חסרוןיוצרומסתלק .

דומם צומח חי מדבר.)1
הרצוןבצומחתנועה.שוםבוניכרתשאיןוהראיהקלוש,הואהכליבדומם

גםשחפץעדביותר,הגדוללקבלהרצוןשבוהמדבר,עדבחי,וכןיותר,גדול
ומולידהמציאותבכלזורםהאלוקותאורלמקומו.וחוץלזמנוחוץשישבמה

בכל פעם כלים יותר מפותחים.

ד' דרגות במדבר עצמו.)2
הנאהלקבלרצוןא)לקבל:הרצוןשלהדרגתיתהתפתחותישעצמובמדבר
לקבלרצוןג)בהמיות.מתאוותותענוגהנאהלקבלרצוןב)ממנוחה.ותענוג



הנאהלקבלרצוןד)וכדומה.מושכלותשליטהאנושיותמתאוותותענוגהנאה
ותענוג מן האור האלוקי.

ביד האדם להגדיל את האור ע"י הזנה מספרים וסופרים נכונים.

ד' דרגות בהופעת האור האלוקי עצמו.)3
החוויהאלאלו,מצפהלאוהואבאדם,מופיעהאלוקיהאורבתחילה)1

(ספירתהזווהיפההנעימהלתחושהלקבלרצוןבובוראתהזוהחדשה
ב)החיצוניות).החכמותוגםהתורהחכמתנמשכתזהמאור-החכמה

אותולקרבשרוצההואלנבראיולהטיבשרצונוקולטהאדםאח"כ
הבינה,(ספירתלהשפיעמתעוררהואגםואזושמחה,אושרלוולהשפיע

רוצההכליגםומטיב,טובשהבוראשמרגישמתוךדבר,מתוךדברמבין
שובג)חסדים.המכונהאחרתענוגמשיגואזומטיב),טובלהיות

במצבשהרגישכפיה'אוראתלהרגישההשתוקקותבאדםמתעוררת
זעיר(ספירתהב'.מצבכפיבהשפעהלהשתלםרוצהעדייןאבלהא',

ד)מעט).אחדמכללוישנושאים,בב'שעוסקכיוןקטנות,פניםאנפין,
(ספירתה'אוראתלקבלהמירביתההשתוקקותבאדםמתעוררת

המלכות, שליטה גמורה).

ד' עולמות ממעלה למטה.)4
אצלו.ואהיהמלשוןאלוקות,כולורע,יגורךלא,חכמהבחי'הואאצילות

האלוקי,והזולתהאנושיהזולתהזולת,אתולענגלהשפיעהרצוןהואבריאה
מציאותאתעצמו,אתמרגישכברהנבראאזכיבריאהנק'בינה.בחי'והוא

יצירה.לבוראלהדמותבכדילתתאלאלקבלרוצהואינושלו,לקבלהרצון
התכונותב'שלשילובוהואיתברך,מציאותואתולהרגישלשובהרצוןהוא

כללותאתלקבלהעצוםלקבלהרצוןהואעשיהאור"."יוצרובינה,דחכמה
אור ה' והוא בחי' מלכות, מתפשט לעולם הזה חיפוש משמעות, ריקנות.

ד' עולמות ממטה למעלה.)5
תחתדהיינוהזה,בעולםנמצאהאדםכיהעשיה,בעולםמתחילהאדם
צריךאלאכלל,מגולהה'אוראיןולכןביותר,העצוםלקבלהרצוןשליטת
האדםשאיןדהיינוהסתר,בתוךהסתרלהבחיןוישבאמונה.אותולעבוד
מאמיןהאדםכאשראחד,הסתרוישעצמו.אתשמסתירבוראשישמאמין

האמונהמהדעת.למעלהבאמונהלעבדוומשתדלעצמו,אתמסתירשהבורא
נקראת עשיה, דוגמת נעשה ונשמע.



שםלקבלו.יוכלומטהשדריבאופןהעליוןהאורציורהואהיצירהעולם
גדולהיראהצריךואזהאמונה,עבודתע"ילאדם,השי"תאורמתגלה

שהתענוג לא יכבוש את האדם.
האםנבחןהאדםואזהאדם,מןה'אורנלקחשבומצבהואהבריאהעולם
גםוביראהבאהבהלתפקדאמורהאדםהמתנה.בנותןאובמתנה,דבוקהוא

מתגלהזהבעולםבהשי"ת.הדביקותהואהעיקרכינלקחת,המתנהכאשר
בחושך,נמצאהאדםאזכיחושך","ובוראמלשוןוהואלה'.האהבהבחי'

וצריך לקיים "כי אשב בחושך הוי"ה אור לי".
אזבמתנה,ולאבנותן,דבוקשהואמוכיחשהנבראאחרהאצילות:עולם

אהבהבחי'והואהמוחלטת,ה'אהבתנק'זהמצבהמתנה,לומוחזרת
שאינה תלויה בדבר, אז "ואהיה אצלו".

4מספרשיעור

עשר הספירות



ביאור כללי בענין פעילות האורות של הספירות

– רצונו להטיב לנבראיו המאציל את שאר הספירות:כתר

לב'מתחלקתאשרהאדםפעילותאתמפעילותאשראלוקיותהארותהןהספירות
ט'(גוף).המידותעבודתדרךמוסריתפעילותב)(ראש).מוחיתפעילותא)חלקים:

היאמלכותהמכונההעשיריתהספירההזכר,לפעולתנחשבותהראשונותהספירות
היסודע"יהזרעטיפתאתליתןבכדינצרכותהןהזכרפעולותכלכאשרהנקבה,
בנקבההזרעטיפתאתנותןהזכרכאשרוולד.ותולידשתתעברבכדיבנקבה,
תכונותיה,אתנותנתהנקבהוכןומידותיו,מחשבותיומתכונותכלולההטיפה

המקבלת.נקבהאיןאםהראשונותהספירותלט'משמעותאיןהוולד.יוצאומשתיהם
רעיוןהולדתהאדם,שלבעולמוחדשהמציאותהולדתמשמעותווולדהולדתענין

מוחיתפעילותבהפעלתמותניתהולדהכלחדשה.הרגשהחדשה,מחשבהחדש,
שבעניןכפיבמציאות.הולדהשוםתיתכןלאמהםאחדאיןאםגופנית,ופעילות



גופואלויורדתהשיניםע"ינטחנתהאדם,שבראשבפהמתחילההיאגשמיתאכילה
רעיוניבעניןכךהדם,ע"יגופואבריבכלשנספגתעדהקיבהע"ילהטחןוממשיכה

הוא מתחיל בראש האדם, ויורד לרגש, ולביצוע מעשי.

פעילות מוחית: ג' הספירות חכמה בינה דעת.

תפילה,בזמןהארהמרגישאדםכללית,חויהלאדםמשפיעהאלוקיהאורחכמה:
טיפתאתשנותן(אבאוכדומהלויהחתונהכגוןבושהשתתףבאירועשיעור,בזמן

הזרע).

ומתרגםשלו,והחויהההרגשהעלהתבוננותכחלאדםמשפיעהאלוקיהאורבינה:
השי"תלי?שנתגלההזהבגילויממנירוצההשי"תמהשכליות,להבנותגםאותה
שאצלה(אמאהחייםבכללותמעורבותואתגדלותו,אתלימגלההשי"תלי,קורא

מתעצב הוולד).

היכולתאתלאדםמשפיעהאלוקיהאורתוצאה:ובינהחכמהביןחיבורדעת:
להוליד דפוסי התנהגות מוסריים המשתלבים בחיי היום ע"י מה שחווה.

המידותפיתוחלצורךרקהאלוקיהאורלקיחתקטנות,פניםאנפין,זעיריצירת
המוסריות, ולא סתם לצורך הנאה ותענוג. בזעיר אנפין שש ספירות פרטיות.

פעילות מוסרית (גוף) ע"י פיתוח המידות:

חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד.

נתינהחסדשלפעולותע"יהבאהאהבההרגשתלאדםמשפיעהאלוקיהאורחסד:
וויתור, לדון את השני לכף זכות.

המובילההשי"תכבודמפניהיראההרגשתלאדםמשפיעהאלוקיהאורגבורה:
עםמלהתקשרהאדםאתשמעכבמהכלעלהיצרים,התאוותכלעללהתגברות

הבורא.

התפארות,ענינהוגבורהחסדשלשילובבאדםפועלתהאלוקיתההארהתפארת:
"ישראל אשר בך אתפאר", כאשר האהבה והיראה ממוזגים ומפרים ומרבים זא"ז.



לקדושה,המתנגדיםבאדםהחלקיםעלנצחוןבאדםפועלהאלוקיהאורנצח:
אלאכבוד,ולאכסףלאפטירתואחראיתולוקחאדםשאיןלזכורצריךונצחיות.
מרעסורויראה,אהבהשלבערכיםלהשתלםשזכהמההואשלוהאמיתיהרכוש

ועשה טוב, זה רכושו הנצחי.

הוד: האור האלוקי פועל באדם ענין של הודאה ותודה לה' בין בטוב ובין ברע.

בריתהבורא,עםוהקשרהבריתשמירתשלעניןבאדםפועלהאלוקיהאוריסוד:
והוד,נצחשלשילובהואהיסודהערוה.בריתהלב,בריתהלשון,בריתהעינים,

להודותההכרחלביןהרע,עםהמלחמהוהרע,הקלקולאתלנצחההכרחביןשילוב
על כל מצב שיש והאחיזה בטוב.

העליונות,הספירותתשעמכלהמקבלתנקבהבאדםפועלהאלוקיהאורמלכות:
ועי"כ נעשית המלכת השי"ת באדם.

חלוקה לג': חב"ד החלק השכלי, חג"ת החלק הרגשי, נה"י החלק המעשי.

ביאור פרטי בענין פעילות האור של הספירות

כתר

שהיאהמציאותמהותהוי"ה,דשםיודשלקוצוהכתר,ספירתהראשונההספירה
נסתרת.

גולגולת.מבחי' גוף האדם

וענינהכולן,הכוחותכלאתהמפעילההיאכלומרהמלך,ראששעלהכתרמעיןהיא
הרצוןתכונתאתהמולידהגמורהואהבההשפעהלנבראיו,להטיבהבוראשלרצונו
אתהמקבלכלישיהיהבכדיהאדם,בחייהמשמעותחיפושאתבאדם,לקבל

האהבה ההיא.



סופית,בלתיבחינהא').שיעור(כנ"להאדםבחייסוףאיןאורהשראתהואהכתר
לנבראיםלהשפיערוצההואאלאלנבראיו,להטיבהבוראברצוןוהגבלהסוףדאין

שלשהמקורלדעתצריךלה',ומברךתפוח,אוכלכשאדםאפילוסוף.ללאהטבה
סופיאיןהאורבאכילתו.סוףאיןאוראתמשרהובכךהכתר,הואשבתפוחהתענוג

אבל מתקבל בכלים סופיים.

מכתרהואלנבראיולהטיברצונוכיהעיר,אתמכתרהצבאכמו,כיתורלשון–כתר
בדבר:דרכיםב'וישההטבה.אתלקבללהכשרהלבואומכריחההמציאות,כלאת

באופןעצמםאתלהכשירבהלדבוקיםמאפשרתתורהדרךיסורים.ודרךתורהדרך
א)להבחיןישבכליםהאלוקי.לאורדקבלהכליםליצורעמ"נומאיר,ומהנהנעים

אשרדרךהיאיסוריםדרךכמוך".לרעךל"ואהבתהנכונותב)לה'.השתוקקות
אינושהעוה"זהאדםהכרתבתוךלקבועשתכליתםביסוריםהאדםאתמובילה

אלאכדאי,אינולשלםשצריךמהכללעומתמרגיששאדםהתענוגמעטכישווה,
אניהגדול.והתענוגהרוחיםמונחיםכאןבהשי"ת,להדבקבכדילחיותבעוה"זכדאי

לדודי ודודי לי.

כיבעתיד.הנ"לשללהתממשותהצפיהמעט,ליחכה,זעירליכתרמלשוןכתר
הוויתנו היא בסוד החיכוי, צריכים לצפות לגאולה לתיקון להשתפרות.

המשתלשליםמצביםהןהספירותכלשתחתיו.הספירותט'אתהמאצילהואהכתר
מתוך רצונו להטיב לנבראיו, הארות אלוקיות המתגלות מתוך רצונו הנ"ל.

שם עתידי, דתתגלה אחדותו יתברך בעתיד.אהי"ה,שם

בפנימיותנמצאלנבראיולהטיברצונוהאדם,שלהפנימיתהמהותהואהכתר
שקורהמהכלואתפעולותינו,כלאתהקלעיםמאחוריהמפעילוהואנשמתנו,

מסביבנו, הכל לצורך ביאתנו להכשרה שנוכל לקבל את הטוב והעונג.

השקט הפנימי המצוי בכל יחידה במציאותה הפנימית ביותר הוא הכתר.

כולנושלהפנימיותכיגמורה,בפשטותמאוחדהכלכאשרהיחידה,אורהואכתר
הרצונותדהיינוהגופים,רקיוצריםהפילוגיםאתאחידה,מציאותוהואהשי"תהוא

האנוכיים שבכולנו.

גםשלנו,המציאותאתהמסבבהקדמוניהגורםשהואמטעםעתיק,גםמכונההכתר
מטעם שנעתק מהשגתנו, דאנו משיגים רק פעולות שלו.



בלתיזהלדעת,יכוללאאדםעצמוהמאצילאתכילנאצל.מאצילביןאמצעיהכתר
אפשרי, אבל מגע עם רצונו להטיב לנבראיו יש לאדם.

גילויוואחרלאין,הכתרנבחןלנבראיולהטיברצונווגילויהתפשטותמטרםואין.אני
"מאיןהכתר,שהואבאיןלדביקותזוכההאני,אתלבטלהמוכןהאדםלאני.נבחן

יבוא עזרי, עזרי מעם הוי"ה עושה שמים וארץ".

ולכןלתחתון.שירדהדעליוןמלכותהואמדרגהכלשלהכתראחרון.ואניראשוןאני
כמומופשטת,בחינההיאהממוצעתהבחינהלתחתון.עליוןביןממוצעתבחי'הוא
רע,זההקודמת,צורתואתלגמריופושטנרקבוהואבאדמהשנותניםאילןשלזרע

נחשבחוטא,אדםכאשרכךחדש.אילןלצמוחמתחילואזכרע,נחשבהקודםהמצב
חדש.מצבלולהמשיךתשובהע"יכעתוצריךהקודמת,צורתואתפשטלרקבון,זה
והםנרקבים,קודמיםמצביםהעולם,שלהכלליבמצבכךאנושים,ביחסיםכך

תשתית למצבים טובים יותר. לכן כתוב שמטרם הגאולה העולם יחרב.

תמיד,ולהשפיעלהטיברצון-הכתרבחי'אתעצמובתוךלגלותהאדם:הנהגת
לתתלאטובה,ועיןטובהשמיעהטובהמחשבהכולם,עלטובהוהסתכלותענוה

כלאעתיקאבהאישמאלאליתכיכעס,אורעשוםשלילי,דברשוםבאבריולהכנס
ימינא.

5מספרשיעור

חכמה

דשם הוי"ה.י'

.י"השםמבחינת שמותיו נקראתהאונה הימנית של המח.בגוף האדם היא



"חננו מאיתך חכמה בינה ודעת".

היוםלחייהקישור–דעתהכללית,בתובנההעמקה–בינהכללית,תובנה–חכמה
יום, העבודה על מידותינו.

*

ההטבה העליונה מתבטאת בחכמה

האמיתיתההטבהכיחכמה,לאדםמאירלנבראיולהטיבהבורארצוןשהואהכתר
מקניןשלימותהרגשתלאדםאיןחכמה.קניןהיאהאדםבנשמתכראויהנספגת
חיצוניותישעצמהבחכמההחכמה.מקניןרקאלאאנושיים,אובהמייםתענוגים

במדעיםוהןבתורההןבחכמה,שישוההברקותהמידעמןתענוגישופנימיות,
בעיוןשבתמסכתבשבתללמודשנהנומשכיליםישיבהתלמידיעם(סיפורהחיצונים

האמיתיהתענוגכמובןבחכמה.המלובשהבוראמןתענוגוישדלוקה),סגריהעם
כלמחכמתשלמהחכמת"ותרבבחכמה.המלובשהבוראעםהקשרמיצירתהוא
חכמתנצחית,והיאפנימיתחכמההיאשלימהחכמהמצרים".חכמתומכלקדםבני
טומאה.שלחכמהשהיאהפילגשיםבניחכמתהיאחיצונית,חכמההיאקדםבני

ְּבעֹוֶדּנּו ְּבנֹו,יְִצָחקֵמַעל וַיְַׁשְּלֵחםַמָּתנֹת;ַאְבָרָהםנַָתןְלַאְבָרָהם,ֲאֶׁשרַהִּפיַלְגִׁשים"וְִלְבנֵי
ַחי, ֵקְדָמה, ֶאל-ֶאֶרץ ֶקֶדם". 

ספרפתיחתדוקאאינהחכמהרק,לאאבלבספר.לימודע"יהואהמצויהחכמהקנין
חופתם,ביוםוכלהבחתןעפה,בציפורמהתבוננותלהיותיכולהחכמהבספר,ולימוד

איךאלוקית,חכמהלקלוטיכולהאדםדברבכלהאדמה,אתומרויםיורדיםבגשמים
הקב"ה מניע את המערכת, ואיך הוא מרמז לו בכל אלו להתקדם ולעבוד על עצמו.

השי"ת מניע את האדם באמצעות חב"ד

נע.האדםבאדםמחשבותשליחתע"יחב"ד,באמצעותהאדםאתדוחףהשי"ת
מקריאהבחדשות,מידיעהנסיעה,באמצענראהמנוףדבר,מכלחב"דמקבלאדם

להבורא,האדםאתשמקשרתכזוידיעהרקהיאמשמעותיתידיעהאבלבתהילים.
ראשוברצון.במחשבהבדיבורבמעשהבחייו,נצחיותאמיתיותלתזוזותלווגורמת

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7


במעשהחב"דלומדהאדםידןשעליסודית,בצורהההלכותלימודהואלדברוראשון
דיבור מחשבה ורצון.

אתלאדםמקנהלבוראהביטוללבורא.הביטולאתלאדםמקנההחכמה
החכמה.

שהאדםללאהחשיכה,אתשמאירברקכמוכללית,הארהלאדםמאירה'אורכאשר
כחמה,כח–חכמהבו,הפועלהעליוןכלפיומבוטלבטלהאדםאזאותו,וזימןהזמין

פתאםלפתעכאשרמה"."ונחנוהפסוקכמאמרמה,מכונההביטוללעליון,הביטול
התורהאמיתותהבורא,מציאותאמיתותבדברמסוימתתובנהבאדםמבריקה

והמצוות, התובנה הזו כובשת את האדם ומוליכה אותו בדרכי חייו.

בותפיסהאיןכיאין,מכונההכתרלעליון,מהביטולכלומרתימצא",מאין"והחכמה
היראהה'",יראתחכמה"ראשיתלתחתונים.המתגליםבכוחותיורקאלאעצמו,

וההתבטלות מקנה לאדם את החכמה, ולהפך החכמה מקנה לאדם התבטלות.

אור החכמה מכיל את כללות אור האלוקות

האלוקותאורכלאתמכילהחכמהאורהזרע.טיפתמולידלאבאנבחנתחכמה
העתידהאילןכלאתמכילאשראילןשלגרעיןכמומוגבל,בלתיתמציתיבהבזק
הוי"הדשםי'בנרמזלכןתמציתית.צורהזוהיגרעיןשלבמצבאבלממנו,לצמוח
מהכלכולה,המציאותכלאתמכילההתורתיתהחכמהותמציתית.קטנהאותשהיא

שהתפתח ומתפתח הכל כלול כבר בחכמת התורה.

חכמה - כח מ"ה

האלוקותאורלעליון.להדמותהכחאדם,שלכחמה,כחאדם.בגמטריאמ"ה
אתמרגישהאדםכאשרכילעליון.להדמותוהשאיפההרצוןאתמולידלאדםהמאיר
לעשותאפשרזהואתממנו,להפרדולאבולאחוזרוצהטבעיבאופןהמלך,גדלות

להחיותהיאהמגמהאבליבש,שכליכדברנדמיתהחכמהלמלך.נדמיםשאנוע"י



צריךאדםהתורהחכמתמתוךכיבעליה",אתתחיה"החכמהואזהחכמה,את
ללמוד על גודלו של מלך היקום, ולבעור באש של הרצון לחוות אותו.

אור החכמה כולל את כל החכמות

נמשכותהחכמותכלבאשרכולן,החכמותכלאתכוללזהשאורמטעםחכמההשם
שהיאהתורהחכמתובראשונהבראשמוחא.גםמכונההחכמהולכןהאלוקות,מאור

במעשהלבוראו,האדםאתהמקשרשלםאוקינוסהיאבתוכה,האלוקותאתמכילה
דיבור מחשבה ורצון.

מןפרטוכלאדםכלמנהיגהואבאשרעצומה,בחכמהנעשיתהמלךהנהגת
מחיההמלךגילויאורבעליה",אתתחיה"והחכמהלהטיב.לרצונובהתאםהדצח"מ

"חכמתלשורשו.מחוברהואכאשרנהנהוהאדםהאדם,שורשהואכיהאדם,את

מכירהאדםהתורהשלהחכמהדרךכיהאדם.שלהפניםאורהיאפניו",תאיראדם
הנהגותיו,דרכיואתפשוט,לאדםאוצרותיואתשמראהלמלךבדומההמלך,את

שזה מרומם את האדם הפשוט מאד, וממלא אותו הנאה.

חוקיםעלבנויםכולםהמדעיםכלוכו',המוסיקההמתמטיקהשהפיזיקהיל"ד
עלהעליוניםבעולמותהמיוסדיםהחוקיםמןכולםנמשכיםהללווהחוקיםמסוימים,

באופןרקזובחכמהעוסקיםאםכנ"לאולםיתברך.לבוראהצורההשוואתענין
החכמהנעשיתלבוראמקשריםכאשרורקחולפת,אלאנצחית,חכמהזואיןחיצוני

מןבאיםכולם,התחומיםבכלביותרהחדשיםהמדעייםהגילוייםגםנצחית.
החברתי,הבטחוני,במישורגםכולן,התופעותשכללדעתישהעליונים.העולמות

הכלכלי, הכל נמשך ממנו יתברך, דרך חוקיות המתגלה בעולמות העליונים.

מהלהביןמתרסק,מטוסנושר,ילדנוגסת,מחלהחכמה,זוהללוהדבריםאתלהבין
הקב"ה רוצה לרמוז לנו בכל אלו.

חכמה עילאה וחכמה תתאה

תתאהחכמהיתברך.מהבוראחוץכלוםשאיןההבחנההיאעילאהחכמה
מהשי"ת,וחיותהכוחהכלאתמקבלתאשרקיימתמציאותהואשהאדםמשמעותה



ה'מלכותאתקובעתאשרהאדם,מצביובכלהעולמותבכללותזהאורהתפשטות
בכללות הבריאה.

הנהגת האדם לאור ספירת החכמה

ועלהדורשים,אלולהשפיעהבה,להתמידאלוקית,והשכלהחכמהלקנותלהשתדל
צריךהאדםכךאבא,נקראתהחכמהבעליה".אתתחיה"והחכמהלהחיותם,ידה

הקנייתעשית".בחכמה"כולםסביבתו,עללרחםבסביבתו,אשרלכלאבלהיות
הפועמיםהלבבותמסוגליםידושעלחסד,שלמעשההיאישראללעםהחכמה

להתרומם אל השי"ת (הרמ"ק).

בראשית ברא אלקים

הטבעאתהבוראבראעצומהשבחכמההחכמה,היאבראשיתהטבע,היינואלקים
כח–חכמהלשנותו.אנויכוליםהתורהשלעצומהובחכמההיסודות,ד'אתהכולל

מה, מם הא שווה אלקים שהוא הטבע, שאנו יכולים לשנותו.

חייםלידילבואאפשרהתורהחכמתשע"יאמת,תיבותסופיאלקיםבראבראשית
אמיתים.

החכמה נקראת קודש

אזימחכמהריקןהואוכאשרעצמו,אתמקדשאדםבחכמהדביקותשע"ימטעם
אשררצ"לברתא.יסדאבאארץ,יסדבחכמההוי"הההבל.חייעםעליושולטהגוף

הבת שהיא עם ישראל מיוסדת על חכמה.

החכמה נקראת אבא

הנ"להטעםמןוכןשבשמים.אביושלדיוקנודמותלצייראדםיכולהחכמהע"יכי
שהיא כמו טיפת הזרע הבאה מן האבא.



זקן – זה קנה חכמה.

זקן"ואברהםהחכמה.קניןאתמייצגתשהיאמטעםמכובדתהזקנהזקן.פניוהדרת
ישחכמהלושישדמיבכל".אברהםאתבירךוה'הספירות,לכלנושאבאבימים,בא

לו הכל (דמ"א).

חכמתומחכמתו,מרוביםמעשיומתקיימת,חכמתואיןממעשיומרובהחכמתו
מתקיימת.

למעשיםנבחנתהתו"מכללותמשמעותיים.למעשיםלהובילצריכההחכמה
אםוהנורא.הגדולהעולםבוראעםלקשרהאדםאתמוביליםהםבאשרמשמעותיים

באופןרקערך.לחכמהאיןלטפל,המעשהואתלעיקרהחכמהאתהופךהאדם
מתוךחכמהמדברהאדםכאשרה'",יראתחכמה"ראשיתערך.להישההפוך

יראת הוי"ה, אזי דבריו נשמעים, כי חכמה שלו ספוגה באלוקות.

בינה

ה' דשם הוי"ה.

אותו,להפניםומתחיללו,שהאירה'אוראתמעכלהאדםכאשרהתבוננות,לשון
לעניןהאלוקיהעניןאתיתרגםאיךלו,אומרתהזוההארהמהבעמקות,אותולהבין

אתתוחםדהאדםהגבלה,בחי'ישבבינהלכןיום.היוםבחייונתינההשפעהשל
עדייןשנחשבתלחכמהבניגודשלו,ההבנותבתוךשלוהכליםבתוךהאלוקיהאור

בלתי מוגבלת.

לכןדאבא.הזרעבעזרתהוולדאתיוצרתאשרהרחםבעלתאמאנקראתבינה
מעדן,היוצאנהרבשםמכונההבינהולכןונקבה.זכרלזוגנחשביםובינהחכמה
חכמהשהואהזכרעםחבורהע"יכיי"ה,בן-בינההחכמה.מןהיוצאתהארהדהיינו

מולידה בנים שהם המידות הטובות והמתוקנות.



שהןהמידותאםוהיאשמחה",הבנים"אםדכתובהשמחה,מקורגםהיאבינה
למסירותסמלגםהיאבינהדבינה.להשפיעהרצוןמןנמשכותהמידותכלכיבניה,

נפש והקרבה עבור הזולת.

מצדפעולהכבריוצרתבינהלעליון,בטלהחכמהבעודלחכמה,הפוכהבינה
חכמהבעודוחסדים.להשפעהאותוהמביאהההתבוננותפעולתהתחתון,

אורמתגלהשבחכמהבעודכנ"ל.הגבלהישבבינההגבלה,ללאהתפשטות
ואינהמצידה,פעולהפועלתשהבינהמחמתמתגלה,אינובבינההאלוקות,

מאפשרת לעליון להתגלות.

חמישיםשלהבחנהישבבינה.מחשהיאהחכמהלעומתלבלגםנבחנתבינה
שערים שהם חמישים דרכי השכלה אלוקית, שעל ידם האדם מגיע לדביקות.

בניקודהוי"הנקראתשמותיומבחי'המח.שלהשמאליתהאונההיאהאדםבגוף
אלקים.

משפיעה.חזרה בתשובה. דבינה חזרה בה מן הקבלה, להיותהנהגת האדם:

דעת

האוראתומחברמנגישהאדםכאשרחוה",אתידע"והאדםכמ"שחיבור,משמעותו
לעולםויראה,אהבהרגשותכגוןשלו,הרגשלעולםבהשכלותיוהמתגלההאלוקי
בעבודתושלו,המעשייםיוםהיוםבחייפועלותאשרשלו,המידותעבודת

ובהתיחסותו לחיים ולאנשים סביבו.

אצלמאשריותרבקלותנעשהלרגשהשכלביןהחיבורכלומרקלהדעתןנשים
גברים.

לגוףומתקשרתהגולגולת,באמצעמאחורהשנמצאהמחגזעלמקבילההאדםבגוף
האדם.

6מספרשיעור



הראשמערכתלנבראיו.להטיברצונו–כתרהקודמים:השיעוריםמןתמצית
הראשוןהמושכלעיבודבינהכללי,באופןהאלוקיהאורהארת–חכמההעליונה:

באופן עמוק ויסודי יותר, דעת – הבאתו לחיי היום יום.

ספירות הזעיר אנפין

רגשיתלפעילותבוהמתנוצציםהאורותאתהאדםמביאהדעתע"יהוי"ה.דשםו'
הפניםאולםחיינו,לתוךהבוראפניהבאתכלומרקטנות,פניםמכונהוזהומעשית,

שמשקיעאדירתענוגישגדולותשבפניםמטעםגדולות,ולאקטנותלהיותחייבות
ששפירוטלהלןוהשפעה.אמונהמאפשרותקטנותפניםואילובקבלה,אותנו

ספירות של זעיר אנפין:

מערכת מידות עליונה – לב האדם / תוך האדם

חפץ חסד הוא"– "כי אמרתי עולם חסד יבנה". על הבורא נאמר: "כיחסד

מצדוהטעם:החסד.הואחיינושלדהאוראור,יהיבושנאמרבראשיתדימיא'יום
תענוג.מלאהואלשורשומתדמהשהענףובזמןלשורשינו,משתוויםאנושבזה

אזולכןמשורשו,מתנתקהואעצמית,ואהבהקבלהלמעןחישהאדםבזמןמשא"כ
הוא מלא אכזבות וחסרונות.

במערכת הישראלית.כהן,קו ימין, בחיאברהם אבינובחינתו של

לכףלדוןלוותרלהעניקטובכללאחריםלהשפיערצוןהגבלות,שוםבהשאיןאהבה
להסתלקשצריךהיינואביך",ומביתוממולדתךמארצךלך"לךנאמרלאברהםזכות.

מכל הטבעים שלו, ולבוא לטבע חדש.

כיבאברהם,אלאבהבראםתקריאלבהבראם",והארץהשמיםתולדות"אלה
השמים והארץ עומדים על מידת החסד.

אותנושיובילבחיינוהחזקהקודזההמובילה,החזקההידימין.ידהיאהאדםבגוף
לעבדות השי"ת.

"יומא דאזיל עם כולהו יומין", מתלוה לכל המידות כולן.



שאלתללאלתחתון,העליוןמןנמשכתהחכמהכישבמח,החכמהמןנמשכת
התחתון, כך החסד נמשך מן העליון לתחתון ללא שאלת התחתון, וללא שום הגבלה.

היורדים ממקום גבוה למקום נמוך.מיםנמשלת ל

כי הזכר הוא כח השפעה, כמ"ש "זכר חסדו לבית ישראל".זכר,

שלהתדירהפעולתוהיום".כלא-ל"חסדא-ל.שםנק'יתברךשמותיומבחינת
הבורא היא חסדים. חס-ד', חס השי"ת עלינו (כי חס רחמנא עלן).

חדשים: תשרי / ניסן.

כלההכנסתובנתינהבצדקהלעסוקבריותיו,ואתהשי"תאתלאהובהאדם:הנהגת
אדםביןטובותבעשייתלהתמקדוכו'.אנשים,ביןשלוםהבאתאבלים,ניחום

הפוכים,נראיםהחייםבמציאותחסד,עלמושתתיםלהיותצריכיםהחייםלחבירו.
אבל השי"ת מאפשר בחירה לכל אחד ושולט בכל.

*

ָּתרּום יְִמינֶ�"– "ְל� ְזרֹוַע ִעם ְּגבּוָרה ָּתעֹז יְָד�גבורה

איןשאםדקבלההרצונותגילויהואכיהגהינום,בושנבראיוםבראשית,דימיב'יום
להם חסימה ע"פ התורה יוצרים גהינום בחיי האדם.

לעקידה,צריךהיהדלכןותענוג,הנאהלקבלהרצוןגילויאבינו,יצחקשלבחינתו
בכדי לקשור ולשלוט ולהתגבר על הכלים דקבלה.

עלהתגברותהמאפשרהמניעהכחשהואהבורא,מרוממותופחדיראהבחי'
בחי'העצמית.האהבהתענוגימןלהתרחקהכחאתנותןאשרהואוהיצרים,התאוות

דעהאלוקי.השפעעלוהגבלהצמצוםיוצרתאשרבחינהופרישות.התרחקותשל
מאין באת ולאן אתה הולך ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון.

לקבלוהרצוןהכליבחי'היאאדםבכלשישהנקבהכיה'",יראת"אשהנקבהבחי'
שאותו צריך להגביל, ועליו צריך להתגבר ולשלוט.

איזהו גיבור? הכובש את יצרו. איזהו גיבור שבגיבורים? העושה את שונאו אוהבו.

לוי.במערכת הישראליתיד שמאל.בגוף בחי'



, מצד התלהטות הרצון לקבל שעליו צריך לשלוט.אשנבחן גם ל

לעצבפעלההבינהשספירתדכפיהבינה,מספירתהמשךהיאהגבורהאלקים.שם
אתלתחוםפועלתהגבורהכךהחכמה,ספירתשלההשכלהאתולתחום

הוא"חסדבבחי'גבולות,ללאיתפשטלאשהאורהחסד,ספירתשלההתפשטות
ונכרתו".

חדשים:  חשוון / אייר.

ממתיקם.לעורר היצרים והתאוות רק לפי רצון ה', ובזההנהגת האדם:

מבחינההרבים.אתהמעטיםהיכוהיונים,נגדהחשמונאיםגבורתלחנוכה:הקשר
הטומאהכוחותאתלהכותמסוגליםאשרשבאדםהקדושהלכוחותהכוונהפנימית

לכןהשי"ת,עםחסדלעשותברצותםכייחד,כרוכיםוהחסדהגבורהה'.בעזרתשבו
התגברו על האויבים.

*

השלימהבצורההאדםאצללהתיישב–בית"לשבתאדם"כתפארת-תפארת
ביותר.

בחינתו השלימה של יעקב אבינו, משא"כ מאברהם יצא ישמעאל, ומיצחק יצא עשו.

ישדאםוהאש,המיםביןוהיראה,האהבהביןמיזוגהואדהיופייופי,לשוןתפארת
יראהללאדאהבהלאדם,בריאהדבראיןאהבה,ללאיראהאויראה,ללאאהבה

זוהיאהבה,ללאיראהוכןהגבלה,שוםללאהרגשותבמערכתקיצוניתהסחפותזוהי
התרחקות ופרישות שאין בה שום צורה של קירוב.

פעמייםבוונכפלהאדמה,יבוליצמיחתהתחילהשבובראשיתדמעשהשלישייום
כי טוב.

שהיההתיכוןהבריחשמאל.לידימיןידביןהמחברהגוףעצםהיאהאדםבגוף
במשכן, המבריח מן הקצה אל הקצה.

בחי' "ישראל אשר בך אתפאר".קודשא בריך הוא.אוהוי"השם

כלעלהשי"תאתומקלסמפארשהאדםהתפארותשלמידהזוהיה'עבדותמבחי'
התפארתקליפה.זועצמואתמפאראםאבלעליו",ופאריעלי"פארולו,שישמה



שהםובינהחכמהאתמחברשהדעתדכפיהאמצעי,בקודשניהםהדעת,מןנמשכת
זוג, כך התפארת מחבר את חסד וגבורה שהם זוג.

חדשים:  כסלו / סיון.

ע"ייתגאהשלאויזהראמצעי,קוהיאשהתורההתורה,עסקריבויהאדם:הנהגת
תורתו על אף אדם.

*
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מערכת מידות תחתונה – סוף האדם.

התמידיתבמלחמהישראלאויביכלאתמנצחאשררבינומשהבחי'–נצח
שלוהנצחוןאדם.ובכלדורבכלדמשהואתפשטותאהדורות,בכלהנמשכת

הקדושה על הטומאה הוא לנצחיות, גם אם נדמה להפך.

עםהתחתוניםשלהנצחיהמגעהןאשר,קטנותלפניםבעצמונבחןרבינומשה
מןלמעלהשהןמטעםהגדולות,אתמנצחותהקטנותהפניםודוקאיתברך.העליון

הטבע, משא"כ הפנים הגדולות הן ע"פ הטבע.

פניעלאשרהאדםמכלענומשהוהאישאמונה.ע"יהעםמנהיגרבינו:משה
האדמה, בחי' פנים קטנות.

באם אין הולכים בדרך הקדושה.נצח צחן,היפוך

נבראושאזבראשיתמעשהשלרביעייום.ימיןרגללנבחןהאדםגוףמבחי'
בחינותוהםהקטן,והמאורהגדולהמאורהשמים,ברקיעהמאיריםהמאורות

נצחיות.

נמצאתאינהזומדרגהכיויוצא.נכנסובא,יוצאצבאות.נק'הקדושיםשמותמבחי'
בקביעות במדרגות הקדושה (נה"י אינם בקביעות).

אדםאהבהדע"יימין),מידלוקחתימין(רגלימיןידשלהאהבהמןנמשךזהנצחון
יכול לנצח את כל אויביו באופן נצחי.



רבינומשהכךהכוחות,כלשלהרמונישילובעלשאחראיבתזמורתמנצחכמונצח
נגדלהלךלדעתצריךבישראלמנהיגכלוכלואחד.אחדכלשלרוחוכנגדלהלךיודע

רוחו של כל אחד.

טבת / תמוזמבחינת חדשים:

כפיהתורה,תומכידאורייתא,לתמכיןנבחניםהאדםשלהרגליםהאדם:הנהגת
הנצחונותהדגשתדע"יבתורה,לתמוךלהתרגלהגוף,אתתומכותשהרגלים
דרךבכלהתורהבלומדילתמוךישתדלבגשמיותוכןבתורה.תומךהאדםוהנצחיות

שיוכל.

*

עלגםלאדם,שעושהדברכלעללה'ותודההודאהשלבחי'הכהן,אהרןבחי'–הוד
מחשבותיכם,מחשבותילאכיקבילים,ובלתיכקשיםהאדםבעינישנראיםדברים

ולא דרכיכם דרכי נאום הוי"ה.

הכללוקחאלאלה',מודהלאאדםאםודוויה,כואבת–דוההואהודאותיותבהיפוך
כמובן מאליו.

שהואאהרןשלתכונתועםזהמשתלבאיך.שמאלרגללנבחןהאדםגוףמבחי'
הואבמלחמותשנמצאמיתשובה:ותודה?הודאהוכולושלום,ורודףשלוםאוהב

אוהב שלום.

שאדםדע"יגבורה,שמאלמידנמשכתזובחי'צבאות.נק'הקדושיםשמותמבחי'
הםוהודיהנצחוןזוג,הםוהודנצחלהשי"ת.ומשבחמודהאויביועללהתגברזוכה

ב' חצאים של אותה המטבע.

נצח והוד מקור הנבואה.

שהאדםכךעלהמרמזיםהנמוכים,היצוריםנבראושאזבראשית,דימיחמישייום
לושמגיעסבורגאוהבעלאבלדבר,כלעלמודהדאזנמיכות,בעצמולנהוגצריך

הכל. אדם שהוא שפל רוח מוקף כולו שלום.

שבט / אבמבחינת החדשים

כיבתורה,תומךתורהשלקלהגירסהכלעללה'שמודהע"יהאדם:הנהגת
המצוותעללה'להודותצריךוכןהתורה.בשלימותוהכרהשמחהמביאהההודאה



הדבריםכלעללהודותשצריךובודאייתברך.עמוקלקשרכלועלהתפילה,ועל
הגשמיים שה' השפיע לאדם.

*

פוטיפר.אשתעםהסיפורמןכידועהבריתשומרהיהאשרהצדיקיוסףבחי'–יסוד
לא נטר איבה לאנשים שמכרו אותו. "אלקים חשבה לטובה להחיות עם רב".

בחינותחמשתכלתמציתאתבתוכומאגדאשר,קודשבריתאותהואגופניתמבחי'
הזה,התמציתזרעאתבהלהטמיעבכדיהנקבה,אלאותםומשפיענו"החג"ת

ולפעול בה הופעת וולד.

בו,נדבקיםהחיצוניםוהכוחותשהקליפותמטעםביסוד,נעשההעורלההסרתסדר
עמ"נ לגזול ממנו את השפע.

היסוד עומד כולו להשפעה, ואין בו קבלה כלל, לכן בחי' הצדיק נמשכת ממנו.

לביןהמלךאויביאתלנצחהנצחוןערךביןההוד,לביןהנצחביןאמצעיקוהואהיסוד
החסדביןאמצעיקוהואשהת"תכפימצב,ובכלזמןבכללמלךההודאהערך

והגבורה.

המושפעהשפעאתמגבילדהואדי,לעולמושאמר.שדינק'יתברךשמותיומבחי'
לתחתונים שיושפע באופן שהקליפות לא תקבלנה כח מהשפעה זו.

אדר / אלולמבחינת החודשים

בולהשתמשקודשבריתאותלשמורמניבול,ולשונופיולשמורהאדם:הנהגת
בטהרה.

ולסביות,הומואיזםאיסוראיש,אשתאיסורזונה,גויהשפחהנידה–נשג"זאיסור
גם אם יש נטיות מולדות הן פסולות, כמו נטיה מולדת לאלימות.

משפיעבראם,ונקבהזכרוהאדם,החיותנבראושאזבראשית,דימישישייום
ומקבל.

*

ותענוג,הנאהלקבלהרצוןעצםנמצאבהמערכת,בכלהאחרונההספירה–מלכות
העליונותהספירותט'כללהשגתהמובילהשמים,מלכותעולקבלתעיקרבהולכן



מלכותעולעצמועלומקבלבו,שישלקבלהרצוןבעצםמכירהאדםכאשרממנה.
חכמה תתאה.שמים זוכה להשיג בעיקר את אור החכמה, לכן ספירה זו מכונה

עדכלל,חייםאיןהמלךשלדודחז"לאמרולכןזו,לספירהמרכבהמהווההמלךדוד
איןלקבלעמ"נלקבללרצוןנמשל:חיים.לולתתצריךהיההאבותמןאחדשכל

חיים, אלא צריך לקבל חיים מט' הספירות שמעליו.

האדםשכאשרמטעםזאתוכלומלחמות,רדיפותשונאיםהרבההיוהמלךלדוד
רוצה לקבל עול מלכות שמים יש עליו מלחמות מבית ומחוץ.

אתקיבלהלכןדבינה,הרחמיםמדתעםהתמזגותהמטעםהוי"ה,דשםתתאהה'
אותה האות שקיבלה הבינה.

שמלכותכךהבאה,מדרגהשללכתריסודיחומרמהווהמדרגהכלשלהמלכות
מתלבשתדעשיהשמלכותעדהעולמות,כלסוףעדלתחתוןכתרנעשיתדעליון

ובליבא,במוחאלקבלהרצוןנגדבעבודהמותנהזהוכלהזה.שבעולםבנשמות
שהיא אשר מקנה לאדם את המעבר לראש המדרגה הבאה בסולם.

לדריומשפעתויסודשהואהשוכןאוראתמאספתכישכינה,מכונהגםהמלכות
מטה.

עםמזדווגתזכאיםהתחתוניםובאםהזה.בעולםהשי"תהנהגתסודהיאהמלכות
אוראתמהםמונעתזכאיםאינםובאםה',אוראתלהםמשפעתבפניםפניםהיסוד

ה', ונמצאת עם היסוד במצב של אחור באחור, ואז נעשה מצב של גלות בתחתונים.

עצמועלמקבלשהאדםבזמןבתחתוניםהשי"תאדנותאתמגלהדהיאאדני,שם
עול מלכות שמים.

כלתתגלנהשבוהכל,תכליתהואלקבלדהרצוןבראשית,דמעשהקודששבתיום
התכונות הקודמות דששת ימי המעשה.

ברצותומהשי"ת,לושישמהדכלכלום,לוואיןענישהואלדעתהאדם:הנהגת
שמקבלתמהרקאלאמעצמה,דברלהאיןהמלכותגםכךמקצר,וברצותומרחיב

מן העליונים.
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ישרדאורבחינותד' –

הריון ולידה של הנברא מן הבורא

הסבר רגיל על התהליך. חו"ב תו"מ. בחי"א בחי"ב בחי"ג בחי"ד.

הכללים: אין אדם משתוקק למה שלא הכיר.

אין אדם משתוקק למה שיש לו ממילא.

התפשטות האור והסתלקותו עושים את הכלי רצוי לתפקידו.

כל התפשטות אור ה' לתחתונים בכל מקום ובכל מדרגה נעשית באופן הזה.

ובכלהנ"ל,התכונותלפיהנבראים,אלהבוראמןהאורהתפשטותתכניתהספירות
פעם שהנברא משווה צורתו, אל אחד מן הספירות מקבל משם את האור.

הנאצלאלהמאצילמןהשפעממשיכיםאשרצינורותמחברת-הספירותרמח"ל:
משפיעחסדוהרחמים.הדיןהחסדמיזוגתכונתםעיקרהבושה.מפגםלתקנובכדי

בהרווחה, דין הוא מונע וסותם, רחמים מידה ממוצעת.

אדםהעולםבאלו.אלומקושריםהאדם,בתבניתוהעולםהעולםבתבניתהאדם
גדול, האדם עולם קטן.

פעולות ה' פועלות מציאויות גשמיות, ואברי האדם, ולכן נקראות ע"ש פעולתן.

חסד – מים קרים ולחים.

דין – אש חם ויבש

רחמים – אויר חם ולח

עפר חומר כללי המשתתף עם כולם, והכללי הוא השכינה.

דוגמאות מהחיים.



עלשמקבלטובותקבלות–בינהלאדם.שמאיראלוקותאור–חכמהה':עבודת
השתוקקות–מלכותשלו.הקבלותאתשיזיןבאופןה'לאורהשתוקקות–ז"אעצמו.

לאור ה' מצד עצמה, ללא קשר לקבלות שלו.

(חכמה).דלעילאאתערותאמצדלאדםהמאיריםהחגיםחודש–סתוהשנה:עונות

אור–אביב(בינה).האמונהועבודתוהסתרחשיכהכולם,האורותהסתלקות–חורף
תוקפהבמלואמאירההשמש–קיץאמצעי).קו(ז"אמועילהבצורהלהאירחוזרה'

ושורפת את הכל (מלכות).

בכי–ז"אהתחתון.מצדופעולהלידה–בינהאמו.במעיעובר–חכמההאדם:גידול
שרוצה את ההכרח. מלכות – רוצה מעבר להכרח.

במחשנופלתחכמה,שהיאכלליתבמחשבהמתחילהפעולהכלפעולות:סדר
מעמיקהחשיבההתחתוןשלהתעוררותבינהאח"כדלעילא.אתערותאמצדהאדם

יותר. ז"א – תכנון המימוש ושרטוט על נייר. מלכות – ביצוע בפועל.

9מספרשיעור

העולמות
ד' בחינות דאו"י חזרה. ד' בחינות אלו מצויות במחשבתו יתברך המכונה אין סוף.

משםלקבל.עמ"נלקבלשלאהמוחלטתההחלטההצמצום,נעשהסוףדאיןבמלכות
הנשמה מתפשטת אל העולמות.

להטיב לנבראיו.קוצו של יוד, עולם המייצג את רצון הבוראאדם קדמון כתר,

שלילי,בהאיןדאצילותתורהרע,יגורךלאלאור,שוהלגמרי,זךכליחכמה,אצילות
הטמאיםוהמצביםהרשעיםכלכשר,הכלאלאוטמא,פסולבהאיןטוב,כולה

חדוגרמוהיוחיוהיאיהוכולו.העולםכללגביהנצחיתה'אהבתכטובים.מתגלים
זהדשםנשמה,עדייןנקראתאינהלאצילותסוףמאיןבאההנשמהכאשרבהון,

מורה על נברא נפרד. הסיפור על רבי זושא, ורבי אהרן מבעלז זי"ע.

אהבהמאהבה,תשובההוא",חסד"חפץרע,ומיעוטהטוברובהבינה,בריאה
נפרדהשכברנשמה,נקראתזהלעולםבאההנשמהכאשרבדבר.תלויהשאינה

אדםלהשפיע.רקרוצהולכןשלו,הקבלהאתמרגישהכליבהיותיתברך,מעצמותו



אינועדייןאבללטובתו,מצביושכלומשיגבשלימות,אליוהשי"תאהבתאתמרגיש
משיג זאת לגבי כל העולם כולו.

משתמששחציאמצעי,קושהואמטעםרע,וחציוטובחציובינוני,ז"א,יצירה
היאשתורהמטעםועונש,שכרהשגתבתורה,עיניםפקיחתבחכמה.וחציבחסדים

אהבהיסתלק,השי"תגדלותאורשמאיראהשישמטעםמיראה,תשובהאמצעי.קו
מעטבהמעורבכברזהלעולםבאההנשמהכאשרה'.גדלותבאורבדבר,התלויה

הבורא,אתהרשיעאדםועונששכרהשגתשעדמטעםחציחצילקבל.הרצון
מהשגת שכר ועונש הוא מצדיק את הבורא, כי משיג שכל העונשים היו לטובתו.

לקבל.הרצוןשליטתניכר,אינוהטובומיעוטטוב,ומיעוטורע,רובומלכות,עשיה
רצוןהיאהדרךתחילתלמעלה.ממטהלטפסוצריךדרכו,אתהאדםמתחילכאן

שלהרגשהאיןהבורא,מציאותשלכללהרגשהאיןולכןבמיטבו.לקבלעמ"נלקבל
הסתראוהסתר,בתוךהסתרישאלאלנו,להעניקהשי"תשרוצהאורותמיניתרי"ג
אתהמפרידהגדול,לקבלהרצוןאתרוכשתזהלעולםבאההנשמהכאשראחד.

לביןהבוראעםקשרביןמתנדנדהאדםנפרדת.רשותלהיותהבוראמןהנשמה
חילוניות, בין אמונה בבורא לבין הרשעה של הבורא מחמת כל הסבל שסובל.

סילוק–בריאהיצירה,–בתורהעיניםפקיחתהאמונה.עבודתהסתרה,–עשיה
החזרת–אצילותהמתנה.בנותןאובמתנהדבוקאםהאדםאתלבחוןהמתנה

המתנה.

לעבודצריכיםלכןלקבל,עמ"נלקבלהרצוןבשליטתבעשיהנמצאיםאנחנוסיכום:
אתכוללמצבוכלעולםכלדאמתאליבאהשאר.כלאח"כובהשפעה.באמונה

קטעבכלנמצאשהשי"תמטעםמזוזוהספירותהתכללותהאחרים.העולמות
לפיכךאותו,משיגשהנבראמהעלאלאלכשלעצמו,השי"תעלמדוברואיןבבריאה,

יש שם הוי"ה בכל מצב ובכל נושא בבריאה.

רוחניותהגדול,לקבלהרצוןבושישכלגשמיות:לרוחניות,גשמיותביןלהבדילהגדר
כל שהרצון לקבל בו ממועט. הדעה הרווחת היא המוחשי והאינו מוחשי.

אבי"ע דקליפות כנגד העולמות דקדושה.
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עגולים ויושר
בחי'מתגלהמתפשטות,הבחינותד'-הבוראשלתכניתולנבראיו,להטיברצונושלמצבסוף:אין)1

המלכות שהיא הנברא, ומקבלת את כללות האור.

המקבלתם.ומלכות(ז"א),שילוב(בינה),הבריאהתיקון(חכמה),הבריאהמטרת-הבחינותד')2

השפעהלתקןעמ"נהאלוקותאורכללעלויתורהזה,באופןלקבללהפסיקהנבראשלהחלטהצמצום,)3
והשוואת הצורה.

שלהבחןשוםשםשאיןמטעםלעגולים,ונמשלותאור,ללאלגמריריקותהבחינותכלנשארותהעגולים,)4
חשיבות בין הספירות. הבחני החשיבות ניכרים מאוחר יותר כאשר הרצון לקבל אסור לשימוש, אבל הצמצום

נעשה מתוך בחירת התחתון, וממילא אין שם הבחני חשיבות. בין מצב שלם של מחשבת הבורא לבין מצב
של מערכת המתנהלת ע"פ עבודת התחתונים, יש מצב של חסרון מוחלט, בדומה לחורבן העולם כאשר

יצטרך לעבור ממערכת של אהבה עצמית למערכת של אהבת הזולת.

הכליםשבובמצבמושרשיםביותרהנמוכיםאפילוהחסרונותכלבמציאות.החסרונותכלשורשהעגולים)5
נתרוקנו מן האור האלוקי המירבי. אלא שאין האדם יודע ליחס את חסרונותיו לשורשם.

דהכאהזווגהמושגהסברהבית.ובעלהאורחשלהמשלאחר.באופןלקבלועמ"נמחדשהאורהמשכת)6
– חיבור שבא ע"י הכאה, דוגמא מכדור הארץ כח משיכה וכח דחיה בבת אחת תואמים.

לעליוןוההתבטלותלהשפיעהרצוןא)ברוחניות:למעלהממטהעביותשלבחינותבה'נעשיתהעבודה)7
שהוא עביות דשורש. ב) גילוי אור ה' – חכמה המגלה את הרצון לקבל באופן חלש. ג) הרצון לקבל את אור

החסדים בינה. ד) הרצון לקבל גילוי אלוקות עליונה המכונה חיה. ה) הרצון לקבל את גילוי האלוקות המירבי
המכונה אור היחידה.

וחוסרממנוחהותענוגהנאהלקבלרצוןא)בגשמיות:למעלהממטהעביותבחינותבה'נעשיתהעבודה)8
מעש. ב) מתאוות בהמיות. ג) מתאוות אנושיות כבוד וממשלה. ד) מושכלות. ה) אור השי"ת בעצמו.

וביצוע.טוב,ועשהמרעסורשלתיכנוןוסוף.תוךראשחוזר.אורישר,אורהמושגיםהסבר)9

שהםהדבריםכללדחותצריךמותריםדבריםלגמרי.לדחותצריכיםאסוריםדבריםמהחיים.דוגמאות)10
בגדר מותרות. ואז לקבלם בשבת עמ"נ להשפיע נחת רוח להבורא. האם אנחנו יכולים, בעולמות העליונים
יכולים מטעם שהם זכים, האם המקבל עמ"נ לקבל בעולם הזה יכול? העקרון הוא מסך המבוסס על יראה,
אדם צריך להוכיח את עצמו שהוא משועבד לבורא, ורוצה להשפיע לבורא, ולכן מתרחק מדברים שליליים.

אכילה מיותרת, הסתכלות על נשים, פורנוגרפיה, דיבורים רעים, קטטות במשפחה, בלימת הפה בשעת
מריבה וכו'. עי"כ אדם משיג קירבת הבורא, ומשיג אהבת הבורא במידת מה, ויכול לכלכל מעשיו בצורה

חיובית של קירבה גם כן, לא רק התרחקות.

השגהדהיינועיגולים,שלהנהגהואח"כועונש,שכרבושישקושלהנהגהקודםלמעלה:ממטה)11
שבעצם הכל שלם ע"י השגחת הבורא יתברך. בראש של הקו יש עיגול, נמצא בכל מדרגה יש שכר ועונש

והשגחה פרטית.



:שרטוטים
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ערך הפוך בין אורות לכלים

סיכום שיעור שעבר: תבנית הספירות כח"ב תו"מ.

ובעה"ב,האורחמשלואו"ח,או"ידהכאה,זווגהקדושה:מערכתתבנית
רת"ס.

העקרון של ערך הפוך בין כלים לאורות.הנושא היום

נגדליםהתחתוניםבאורותמתחילה,נגדליםהעליוניםבכליםכלל:
מתחילה.

אלהקלמןהדרגתי,באופןמתרחשתהתרחשותשכלהדברמשמעות
הכבד, והופעת האור היא בהתאם.

השכררפואהולומדמחייושניםמשקיעאדםאגרא,צעראלפוםבגשמיות
בהתאם.

לעתידואמונה.השפעהשליגיעההטבע,נגדללכתהטירחהברוחניות
התגברותדורשבחיינוקושיכלחבירו.שלמחופתונכוהצדיקכללבוא

עלפסיכולוגי,נפשיקושיזהוביןחושני,קושיזהוביןהבורא,עםויחודו
הכל אנו צריכים להתגבר וליחד את הכל לבורא, ולהכניע את מצבינו אליו.

משפחה,תורה,לימודהתפילה,שארק"ש,מצבים:ה'זצ"למאדמו"ר
רחוב.

בדורקלהיגיעהוכו',אדםכבניאנוכמלאכיםראשוניםאםהדורות,סולם
זה שווה הרבה יגיעות בדור קודם, ומאירה יותר בכל העולמות.



כלים,אורותאו"ח,או"ינברא,בוראהפכיות:ישהבאיםהערכיםבין
הלבשה המשכה, נשמה גוף, יצר טוב יצר רע, נפש אלוקית נפש בהמית.

ביןהפוךערךשלהעקרוןלפיבנויהכלהספירותהפרצופיםהעולמות
כלים לאורות.

דכתרהרצוןהנפש.אוררקלומגיעדכתרהרצוןעםעובדהנאצלכאשר
כולו השפעה, בחי' ביטול לעליון. תיקון דומם דקדושה, אור כללי בתו"מ.

דחכמההרצוןהרוח.אורממשיךדחכמההרצוןעםעובדהנאצלכאשר
הוא כבר רצון לקבל, אבל עדיין לא מפותח. אור פרטי בכל מצוה.

כלל: האור הגדול מאיר בכלי הזך יותר מטעם השתוות הצורה.

דבינההרצוןהנשמה.אורממשיךדבינההרצוןעםעובדהנאצלכאשר
בהשפעה.ועוסקלקבלשמפסיקכךכדיעדמורגש,יותרלקבלרצון

השגת טעמי תורה ומצוות.

כברדז"אהרצוןהחיה.אורממשיךדז"אהרצוןעםעובדהנאצלכאשר
בפניעולםלהיותנהפכתמצוהכלממנו.שנפרדאחרלאורהשתוקקות

עצמה.

דמלכותהרצוןהיחידה.אורממשיךדמלכותהרצוןעםעובדהנאצלכאשר
בכליתברךיחודואתמגלההיחידהאורהמירבי.לקבלהרצוןהוא

המציאות כולה.

עצמאימבוגרשנעשהעדהדרגתיבאופןלהתפתחשמתחילילדכמו
הקלמןללכתצריכיםהקדושה,בדרכיאנחנוכךבחיים,למהלכיםוכשיר

מןבהדרגה,זאתלעשותצריךבתשובהשחוזרחילוניאדםהכבד.אל
חרדיאדםכךבריא,יהיהשהתהליךלהבטיחבכדיהכבד,אלהקל

שלו,הרצונותעלפנימיתמבחי'תשובהלעשותוצריךתו"מ,כברשמקיים
צריך לעשות זאת בצורה הדרגתית.



החושךכיגדול,יותראורישיגכךגדול,יותרחושךלסבוליכולשאדםככל
מעצתהמלךאתהציל(שמרדכיהאלההדברים"אחרוזהוהאור,אתמכין
בלבהחושךאתמגדלהשי"תכלומרהמן",אתהמלךגידלותרש)בגתן
ששייךדברכלהיהודים,כלאתולאבדלהרוגלהשמידרוצההמןאדם,

תשובהע"יהוא.ונהפוךואח"כנושן,ישןדברהיאהאנטישמיותליהדות,
מאהבה שעשו באדר, ודביקותם בה' בתנאים הקשים ביותר זכו להצלה.

השמחהיותרגדולשהחושךדככלבשמחה,מרביםאדםמשנכנסולכן
לגאולתהכנההואאדרכךלתשרי,הכנההואשאלולכפייותר.גדולה

וביאתהחושךבהכלתשישהגדולההשמחהע"יהיאוההכנהמצרים.
מעיןכיסויועלורביה,פריהעלמרמזיםהדגיםדגים,הואאדרמזלהאור.

הרע, כי שמחת אדר מביאה את הכל.

שלהגדולהאורמאירבוכימפורים,חוץלהתבטלעתידיםהמועדיםכל
אח"כהלידהקשייכלעםיולדתכמוגדולה.בוהשמחהולכןהתיקון,גמר

וחשכותינוהרפתקאותינוכלכךגדול,ואורלעולםחדשיםחייםמביאה
מביאים אור גדול.

הזוהר.בשחוק"ק'אות"המליךאדר, חודשעלהיצירהבספרכתוב
והאותהרשימה"אשת חיל,האותיות, שתיביןההבדלאתמתארהקדוש

היאשלהוהאותהרשימהאשת זנונים,לה.ראויוכךה'אותהואשלה
שלהואותכך,להיותנתתקנהלאאבלדהיינו ה',זהכעיןלהיותצריכה

בניאצלהקוףכמואות ה',שלבתקוןנתתקנהשלההאותכיק',הוא
לעשותמתוקןואינולהםלהדמותאדםבניאחרשהולךאדם,
(זוהר הסולם תרומה תי"ג).זה" 

"ויזעקועדטומאה,שערימ"טשללחושךהגיעוכאשרמצריםבגאולתוכן
ואתפרעהלבאתהקשיתי"ואניהעבודה".מןהאלקיםאלשועתםותעל

אנוואםנסבלים,ובלתיקשיםנעשיםהחייםרבותפעמיםעבדיו",לב
גדולהיותרהבוראקירבתנרויחמהבורא,זזיםולאבאמונתנועומדים

ממה שהורגלנו.
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סיכום שיעור שעבר

תבנית הספירות כח"ב תו"מ.

ובעה"ב,האורחמשלואו"ח,או"ידהכאה,זווגהקדושה:מערכתתבנית
רת"ס.

ובאורותמתחילהנגדליםהעליוניםבכליםלאורות,כליםביןהפוךערך
התחתונים נגדלים מתחילה.

*

כל מערכת העולמות יוצאת ע"פ זווג דהכאה,

שולטלקבלהרצוןשבומקוםביותר,הנמוךהעולםהואהעשיהעולם
הנפש.אורהאמונה.עלהיאעבודתנווכלה',פניהסתרתישולכןביותר,

בחי"ש.



עולם היצירה תשובה מיראה אור הרוח – חסדים בהארת חכמה. בחי"א.

גמורה.והשפעהחסדים–הנשמהאורמאהבהתשובההבריאהעולם
בחי"ב.

עולם האצילות – אהבת ה' הנצחית אור החיה, גילוי המלך. בחי"ג.

עולם א"ק – אור היחידה אחד יחיד ומיוחד. בחי"ד.

זווגשלעקרוןאותולפיברת"סשיוצאיםפרצופיםה'ישעולםבכל
דהכאה.

העולמות מתפשטים ממעלה למטה, מה הגורם ליציאת מדרגות חדשות?

*

אור פנימי ואור מקיף בעולמות העליונים
האו"פרחוקה.הארהמקיףאורהאדם,בפנימיותומאירמוחשיאו"פ
ללאמאירהאו"מחשוב),יותרעבהיותר(כלהאדםשלהעבודהלפימאיר

שום הגבלה בכל הבחינות (כל היותר זך יותר חשוב).

אמנםחדשה.מדרגהלהולידבכדילהסתלקסופהברוחניותמדרגהכל
המדרגההנבראכלפיאבלבנצחיות,נרשםהכלברוחניות,העדראין

לנשמותמקוםולהותירלהסתלק,שסופואדם,כמוממשמופיעה.איננה
אלאברוחניות,העדראיןכימסתלקת,הנשמהאיןובאמתלפעול.חדשות

שאינה מגולה בעוה"ז.

אור פנימי ואור מקיף, הביטוש שלהם מוביל להסתלקות.

כל תענוג שמקבלים מושך תענוג גדול יותר.

בקדושה התירוץ הוא השפעה גדולה יותר.



להמשיךאובקדושה,קטןבאורלהשארהאםהנקודהסביבהואהביטוש
אור גדול עמ"נ להשפיע נחת רוח ליוצרו.

יותרלקחתמושךהגוףאבלמועיל,במינוןתענוגלוקחאדםג"כבגשמיות
דרךואתיקח,שאותוהמדויקהמינוןאתהחליטאםגםהתענוג,מן

מושךהתענוגהמצב,בתוךכברהואכאשרמ"מיפעל,שבההפעולה
לגמרילהסתלקצריךהואאלאברירה,איןלפעמיםואזיותר.אותו

מקבלת התענוג, ולא לקחת אפילו את המינון הנמוך.

מנצחתהיתרהההמשכהשבטומאההואלטומאהקדושהביןההבדל
כאשרבקדושהואילוהכלים.כללשבירתשגרמהדאדה"ר,החטאדוגמת
אינםהכליםוממילאהסכנה,מןעצמואתמסלקהסכנהאתחשהנברא

מןהאדםאתלהרחיקבקדושה,שישוסייגיםגדריםעניןוזהונשברים.
לדבריםהאדםאתלהובילעלוליםהםאםמותריםדבריםגםלכןהעבירה,

אסורים נאסרים על האדם.

אור,ללאנשאריםהכליםכיהכלים,הויותלגילויגורםומקיףפנימיביטוש
וממילא חסרונותיהם מגולים, ואז נאלצים להמשיך מדרגה חדשה.

בעולמינו

תורת חב"ד

אור מצומצם ומוגבל, המתלבש ומתישב בפנימיותו של מקבל האור.

יושרבבחינתשנמשךוהגבלה,בהגדרההבאאלקיאורהוא
מתלבשונכנס,,נה"י חג"ת חב"ד- למטהמלמעלהוהדרגה,
לפיעולםלכלשמאירזהידיועלבפנימיותם,-בהכליםומתיישב

.ממלא כל עלמיןערכו, בבחינת 

http://chabadpedia.co.il/index.php/%D7%97%D7%91%22%D7%93
http://chabadpedia.co.il/index.php/%D7%97%D7%92%22%D7%AA
http://chabadpedia.co.il/index.php/%D7%A0%D7%94%22%D7%99
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וממדריגהלעילהמעילהיורדותשהספירותשםעלכךונקראים
שוניםממיניםמיניםועצומיםרביםצמצומיםעל-ידילמדריגה
האורותנעשיםזווירידהצמצוםידיועלעץ-חיים.בספרכמבואר

-אותםומרגישיםבפנימיותם,אותם מקבליםנבראיםוהמוגבלים,

ממלאבשםגםונקראפנימי,אורנקראולפיכךערכו,לפינבראכל
כל עלמין, שמחיה בפנימיות את כל הנבראים.

בבחינתשהוא,עלמיןכלסובבהנקרא ,מקיףאורמולהבדיל
אין-סוף.

 אוכליםלאולעולמותהמאיראלקיאורכל -מקיףאור

בפנימיותםהאוראתלקבליכוליםשאינם שהוא,נבראלכל 
מקיףבחינתהאורנקראמהם,ומופשטגדולהיותומצדוהרגשתם,

ביחס אליהם. והיינו שהוא מעל ומעבר ליכולת השגתם.

 הבלתי בעל גבול.אור אין סוףעיקרו של אור מקיף הוא 

אלקיאורהוא,עלמיןכלסובבמבחינת הואברוךאין-סוףאור
-לקבליכוליםהמוגבליםהנבראיםאיןולכןבעל-גבול,הבלתי

להרגיש ולחוש בפנימיותם את האור, והוא מקיף בעצם.

האדם.שלהטבעייםוהכליםהדעתבתוךשמאירמההואפנימיאור
בתוךולאמסביב,לאדםהמקיףהאמונהאורבחי'הואמקיףאור

כליו הפנימיים, אלא למעלה מהדעת.

ושלושה ענינים בזה:

ח"ו,מלמעלהומקיףסובבהכונהואיןעלמין.כלסובבהיותוא)
וליתשהיא,הגבלהבשוםמוגבלשאינוח"ו,מקוםבגדראינושהרי
למעלה,כמולמטהונמצאממנו),פנוימקום(איןמני'פנויאתר

בתוך הנבראים, מחוץ להם ובעצם הויתם.
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אותם"מקיף"הואשהריבהם,ופועלנמשךאףהאורכן,עליתר
ה"מוקפים",אלההתיחסותופעולתהיאזוו"הקפה"כביכול,

היאבנבראיםופעולתובענינם,עצומהפעולהלהםגורם-ואדרבה
אורידי  עללישאיןמהתהוותםעצםשכלוהיא,ביותר,עקרונית
פירוש:עלמין.כלהסובבהאורשלמכוחובא -עלמיןכלהממלא

חז"ל:שאמרוכמוהדעת,בתוךלהרגישזוכיםהאמונהאורע"י
בשכר ויסתר משה פניו כי ירא מהביט, זכה לתמונת ה' יביט.

נרגש.ואינובהעלםשהואמשוםעלמין"כל"סובבנקראמקוםמכל
לכליםויחסיתהאדם,שלהטבעייםלכליםמחוץהיאהאמונהכי

אמונהשלבאופןהבוראמציאותנחשבתהאדםשלהטבעיים
לנעלמת.

תחושת-השגתאתומקיףסובבעלמין,כלסובב-ופירוש
בבחינתמופשטוהיותועליונותובגללוזאתהנבראים,והרגשת

בלי-גבול. ואכן האמונה היא ממש ללא גבול.

להורותכביכול,עיגולבבחינתהואהריעלמין,כלסובבלהיותוב)
נקראהואמקוםמכלכנ"ל,מני'פנויאתרשליתפיעלשאף

ואיןהתחלהלואיןשה"עיגול"שםעלוזאת"עיגול", כמומשלבדרך 
לוואיןהתחלהלואין-ח"וגבולבגדראינוזהאורגםכךסוף,לו

העליונהבמדריגהכאחד,וה"רגל"ה"ראש"מקיףולכןסוף,
שנמצאכמוברגלגםשנמצאוהיינובשוה.התחתונהובמדריגה

מורגששאינוכמובראש,מתגלהואינומורגשאינו-זהועםבראש.
ברגל.

"שהריהכלי,בתוךזורחתהמקיףמאורהארהכן,פיעלואף

בתורתענינוכמבואר"מבחוץהכליחצימצחצחהמקיף
בבחינתהכליבתוךמאירשאינובהעלם,זהגםאבלהחסידות.

פנימיות וגילוי.
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הפנימי.לאורשמירהמהוהעלמין,כלסובבבחינתהמקיףהאורג)
פגםידיעלח"ולהפגםעלולהריבכלי,מלובשלהיותופנימיהאורכי

הכליחצימצחצחהמקיףאורכיעליו,שומרהמקיףולכןבכלי,
שעלנמצאגדלותו,מחמתחיצוניםהעינימסמאגםוהמקיףמבחוץ,

ידי המקיף אין החיצונים יכולים להתקרב אל הפנימי.

הפנימייםהכליםכיהפנימיים,הכליםאתמזכךהאמונהאורפירוש:
לכןגדול,יותרהרבההואהאמונהואורהאדם,שלהדעתעלבנוים
בצלבהיותםושמירהוהתעלותזיכוךהפנימייםלכליםגורם

האמונה, ועי"כ נשמרים מן הקליפות.

אור מקיף ואור פנימי / ברסלב גבירצמן.

בהבהרתנוסףצעדנעשהכעתהמקיף'.'אורבענייןהקודםבפרקנגענו
הבחנות,לשנימתחלקהרוחניהאורכאמור,למקיף.פנימישביןהקשר
כאןבאדםוגםמאוד,עליוניםבעולמותגםקייםהזההחילוקופנימי.מקיף

בעולם.

מה נחשב עבורנו מקיף, ומה ייחשב לפנימי?

הרוחניותזוובאדםהכלי.אלהיכנסובטרםהאור–הואכןכשמומקיף,
לאאךבכוחקיימתדהיינובו,שוכנתאינהעדייןאךאותוהמסובבת

דוגמהלהציגנוכלממשי.באופןהמושגתהרוחניותלעומתבפועל.
–לנומובניםשאינםרקשלאשוניםבמושגיםמוקפיםאנחנולכך:פשוטה

ובחירה','ידיעהלמשל,תפיסתנו.יכולתאתמהותםבעצםסותריםאף
יתכןלאהן'אין-סוף'התוארעצםאולכאורה.אחדבנושאהפכיםשני

מושגיםגבול'.'בלתיאומרתמהותושכלמושגיקיףהמוגבלששכלנו
אתלהקיףבהחלטיכוליםמאידךאךאחד.מצד–נתפסיםאינםשכאלו

עולם המחשבה שלנו.
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ישנההכלי,עצםעלממשיבאופןישפיעפנימיואורבעודמכך,יוצאכפועל
איננוהמקיףשהאורהריניכרת.תמורהבגופוויחולל האדםמהותאת

משפיע באופן המחולל שינוי, רק מקיף ומלווה את הנפש מבחוץ.

אךתמורה.ומחוללמבפניםמזיןפנימיאורהשאלה,מתחדדתכעת
במה יועיל האור המקיף?

מאוד,חשובהוהמקיףהפנימיהאורשלההשפעהדרכיהבנתאכן,
ומשמשת מפתח לגישה מיושבת לדרכי הכרת הבורא ועבודתו.

באמצעותמכן,לאחרורקכמקיף,להופיעמטבעומוכרחרוחנישפעכל
הדברדומהידיעה.זהאחריאמונהקודםלפנימי.ייהפךהאדם,עבודת
רקאינהזו'אפשרות'אולםלמציאות.והפךאפשרותבגדרשהיהלמעשה

הואהרימקיף,בגדרהאורהיותבשלבאף(תאורטי),מופשטעניין
בטורכאןשהוזכרמהכעיןלבוש,זהוראשית,ומועיל.הנפשעלמשפיע
עתהלעתאםגםאלוקות''השגותולחמם.להגןתפקידוהלבושהקודם.

נוכחותן,שעצםהריהדעת,עלומתיישבפנימיבאופןמובנותאינן
אתלהלהיבכדיבהןישחיינו,אתמקיפיםשכאלהשרעיונותוהעובדה

הלב ולשמור את הנפש מהשפעות פסולות.

(עי'לפנימיהמקיףהאוראתלהפוךהיאיהודישלעבודתועיקרזאת,עם

לעתידנאמרבצדיקיםסוכה.אולחופהדומההמקיףכ"א).סי'ליקו"מ
הבאעולםתענוגכלומר,בראשיהם"ועטרותיהםיושבים"צדיקיםלבוא:
צדיקים(בראשיהם).בפנימיות(עטרותיהם)המקיףשלהיכנסויהיה

הבורא,ובעבודתהמצוותבקיוםשבת,בערבוטרחתםעבודתםבזכות
המקיףהאוראתממשבתוכםולהכיל'לאכול'בשבת,–לבואלעתידיזכו

העצום.

והנה כמה עניינים המיוחסים להגדרת אור מקיף בספרי הקודש:

למעלהמנהיגושהקב"הומהפנימי,אורנקראזההשיגשהאדםמה"
(דובר צדק ר' צדוק הכהן).מהשגתו, זה נקרא אור מקיף"



לדרגה:מדרגהלהתעלותלנפשהמסייעהכוחגםהואהמקיףהאור
מבחוץ,מקיףואורבתוכה,ומתפשטהמחיהפנימי,אורבויש"בנשמה

יכולשאינומהוהואערכה,מכפייותרעליונהלמדרגהלהעלותם
"תפקידשערים':'פתחיבספראוו).אותתורה,(אורבתוכה"להתפשט

נמצאשיודעמהלמדרגה".ממדרגהשיעלהלולסייעהואהמקיףאור
בהשגתו – האמונה מושכת אותו לעבר מה שעדיין אינו בהשגתו.

מתחלקמטבעופנימיאורהמקיף:האוראתהמייחדתנוספתהגדרה
והנפשבלב,הרוחבמוח,שרויההנשמהמשל,בדרךשונות.למדרגות

הנפששלהתנהגותהאףלכךאיהכלי,אופיאתמקבלתהפנימיותבכבד.
בפהמחשבה,תבטאהיאבמוחשורה.היאבהםבאבריםתלויההפנימית

תלויבלתיהיותומפאתהמקיף,האורהדרך.זועלוכןהרגשהבלבדיבור,
הפרטהללאאחת,בבתכולההקומהאתמקיףהואהריבגוף,

בבתהנפשעליאירמקיףאורהדרגה.ללאאףוממילאלמדרגות
אחת, בשווה. כמו רצון בלתי מוגדר הכובש את כל מציאות האדם.

עבודתדרכיבכליסודאבןאפואמשמשלפנימימקיףאורביןהקשר
באורובעיקררקהיאלחברואדםביןהמדרגותשחילוקמשוםהבורא.
לכלולהתעלותלעלותוזכותחלקלהםישישראלכלשהלאהפנימי,
וככלאדם,כלאתבאפשרותמקיפההזווהיכולתקדושה,שלמדרגה

כךפנימית,למציאותאותוולהפוךהמקיףאתלהמשיךשמתייגעים
ישראללכלמאירהמקיףהאורלטובה.השינויבהוניכרהנפשמתקדשת

מקדםהמקיףשהאורנמצאלחבירו,אדםביןמחלקהפנימיוהאורבשוה,
אחדות ישראל.

איך ייעשה המקיף לפנימי?

ראשית,לפנים.מקיפיםלהמשכתבמיוחדנועדווענייניםמצוותוכמהכמה
ושבעהשכינה,להשראתמוכןכליאדםשלראשובקדושה:ההשתדלות

שבעתוהפה.החוטם.נקביב'עיניים,ב'אוזניים,ב'בו:קבועיםחלונות
ומאירההנשמהמופיעהבאמצעותםהמוח,אתמשמשיםהללוהנקבים



אליוהחודרותוההבנותהמושכלותאתהשכלקולטובעדםחוץ,כלפי
הבלתיהמקיפיםלהמשכתמסוגלתהללוהפתחיםשלשמירתםמבחוץ.
הנפשאתמהותיתלשנותהמסוגלמוחש,פנימי,לאורוהפיכתםמושגים

(עפ"י ליקו"מ שם).

והמצוותסוכותימישבעתמקיף','אורנחשבתסוכהמצוותכןכמו
בנוגעגםכךלפנים.המקיפיםאתלהמשיךמסוגליםבהם,הקשורות

האוראתממשיכיםהללוהימיםהחופה.שלאחרהמשתהימילשבעת
המקיף המאיר בחופה, אל הפנימיות.

*

אור מקיף ואור פנימי

מקיףאורוהםהפנימיות,בתורתבהרחבההמבואריםמושגיםשניישנם
ואור פנימי.

עמלוידיעללובאהזוקדושהבתוכו.הנמצאתקדושהישאדםבכל
לעצמוהאדםקונהה',בעבודתמאמץידיעלדהיינובמצוות.בתורה
בתוכוהנמצאזהאורבתוכו.הנמצאתוהיאמסויימתקדושהגמורבקניין
זהאורושיעור,האדםבפנימיותהנמצאאורדהיינו פנימי,אורנקרא

משתנה מאדם לאדם לפי עבודת ה' של כל אחד ואחד.

מחוץהנמצאהאורהוא מקיףאורמקיף.אורהנקראנוסףמושגישנו
הואהמקיףהאורכלומר,לתוכו.פנימהלהיכנסושואףלומסביבלאדם 

לאדםומחכהושואףהרוצהלאדםמחוץהקיימתהקדושהפונטציאל
מכלהאדםאתמקיףזהאורהטובים.מעשיוידיעללתוכואותהשיכניס

צדדיו ולמעשה דוחפו מבחוץ להתקדם ולהתקדש.

מהם המקיפים והפנימים

ועל ב' סוגי אורות אלו כתבו רבים מגדולי החסידות, ונביא חלק מהם:



אורנקראזההשיגשהאדםמהפירוש.מקיףואורפנימיאורדיש "ידוע
מקיף" (דובראורנקראזהמהשגתו,למעלהמנהיגו,שהקב"הומהפנימי,

צדק, אחרי מות).

מבחוץ,מקיףואורבתוכם,ומתפשטהמחיהפנימי,אורבויש"ובנשמה
יכולשאינומהוהואערכם,מכפייותרעליונהלמדרגהלהעלותם
ניצוצותשרקממעל,בשמיםהנשמהשורשוהואבתוכם,להתפשט

נשלחים מאיתה לתוך הגוף להנהיגו" (אור תורה, אות ו).

בקרבנו,השוכנתהלזוחיהדלנפשבידינו,דמקובלמהפיעללפרש"ויש
חלקאותוהיינוהעליונים,אורותבכלכמומקיףואורפנימיאורכןגםיש

לואפשרשאיוחלקפנימי,לאורהואבכלינגבלשיהיהבאפשריאשר
להיות נגבל נשארת לאור מקיף" (אגרא דכלה קצו).

והחיהשלו.הפנימיאורהםבגופוהמתפשטיםנשמהרוחהנפש"באדם,
הואהמקיףאורתפקידהמקיף. אורהםמבחוץ,עליוהמאיריםוהיחידה

ויושר,עיגוליםנתיבשערים" (פתחילמדרגהממדרגהשיעלהלולסייע
פתח ה').

ועלהגוף,אתסובבוהמלבושהגוף,בתוךונכללבפניםפנימיאוריש"כי
ש"ר,המלבושים" (בא"חמחוץועומדיםהמקיפים,האורותהםהמלבוש

בראשית).

שהמקיף יהיה פנימי

מוגבלהואהפנימיהאורשכןהפנימי,מהאורבהרבהגדולהמקיףהאור
מסוים,למקוםמוגבלבלתיהואהמקיףהאוראךלאדם.מסוים,למקום

כמהלהפןךהיאבעולםהאדםמטרתהפנימי.מהאורהואגדולולכן
שיותר מהאור המקיף לאור פנימי, דהיינו לקדושה הנמצאת בתוכו.

שכןהמקיף,באורלאהואפשוטלאדםגדולצדיקביןההבדללמעשה
הואההבדלשוים.כולםהמקיףהאורדהיינוהקדושהפונטציאלמבחינת



אתקידשהאדםכמהדהיינולפנימי,האדםאצלנהפךמקיףאורכמה
עצמו על מנת לקבל את האור המקיפו מסביב.

מצוות של מקיפים

וישנןהפנימייםמהאורותאורהאדםעללהמשיךשנועדומצוותישנן
למצוותדוגמאותהמקיפים.מהאורותהארההאדםעלהממשיכותמצוות

כאלו הן:

אישהבןשמבארכפימקיףאורהאדםעלממשיכהבטליתהתעטפותא. 
חי: "ובזה מובן הטעם דהציצית...הוא בחינת אור מקיף" (בא"ח שם).

הטובלהאדםשכןמקיף,אורהטובלעלממשיכהבמקווההטבילהב. 
לקבליכולהבמקיףהטובלתאשההמקוה.במיכולומוקףבמקווה

בפנימיותה אור פנימי – ילדים טובים וקדושים.

כולוכלמוקףישראלארץישיבתמצוותאתומקייםישראלבארץ היושבג.
באוירא דארץ ישראל.

 מצוות הסוכה. הקפות של הוש"ר ושמחת תורה.ד.

האדם.. מצוות התפילין גם נחשבת מקיפה, כי היא מחוץ לגוףה

13מספרשיעור

טעמים נקודות תגין אותיות
פתיח

ומשפטיםמיליםנעשותצירופיהןידישעלהעבריותהאותיותאתישבגשמיות
ג'ישג"ץשעטנ"זאותיותעלמסוימות,אותיותעלתגיןישהתורהבספרורעיונות.

הללו.האותיותשלמיוחדותעלמורההתגאחד.תגישחי"הבד"קאותיותועלתגין,
המיליםאתלנגןאיךמוריםהטעמיםהאותיות.אתלקרואאיךמורותהנקודות



סוףבתורתאופסיקבתורתשאלה,בצורתאופקודהבצורתאםוהמשפטים,
משפט, וכו'.

חכמת הקבלה

מלשוןהאו"מ,שלהביטושמטרםמדרגה,בכלהראשונהההתפשטותהםטעמים
שהםוהאו"חהמסךע"יהנפלאההשי"תהתגלותמופיעהכאןיטעם",אוכל"וחיך

עבודת התחתון, ויש בזה טעם נפלא.

כיודין,לאו"חכברנחשבותוהןהנ"ל,הביטושלאחרהיוצאותהקומותהןנקודות
האמאעםהמשלהמסולק.האורחעםהמשלהסתלקות,תהליךבמסגרתבאות

הזדמנותשישפעםובכלאחריורודפתולכןהפעוט,בנהאתלהאכילהמשתוקקת
מצידו דוחפת לו כף עם אוכל לפיו.

הם רשימות של הנקודות.אותיותהם רשימות של הטעמים,תגין

נועדזהרושםהסתלקותו,אחרחותםרושםמשאירשמאיראורכלהקדוש:האר"י
מחדש.אותוולהמשיךאותולשחזרשינסהעמ"נהאור,מאותוזכרוןבכלילהטביע

בגשמיות – חוק שימור האנרגיה, וכן שימור המאורעות בתת מודע.

נחשבותשלהןהרשימותלכןעוד,יחזרוולאמסתלקיםהא'מדרגהשלהטעמים
הא'מדרגהשלהנקודותאבלהכלים,מעלאו"מכמיןכלומרהאותיות,עללתגין

שהםלאותיותנחשבותשלהןהרשימותולכןהב',במדרגהטעמיםלהיותנהפכות
עצם הכלים של מדרגה הב'.

שתפישתנוכךעלמורהואותיות,תגיןרקאלאונקודותטעמיםאיןהתורהבספר
לנואיןאבלהמקורי,הדברמןרשימהרקכמולמצבנו,בהתאםתחתונההיאבתורה
תפיסהישולנוומלכות,תפארתבינהחכמההםטנת"אעצמו.המקוריבדברתפישה

רק במדרגות התחתונות של תפארת ומלכות.

לגביולקחיםרשימותנשארותהזדככותהאחרמדרגהבכלועביות:התלבשות
שלרשימהשיהיה.מהעלהמצביעהורשימהשהיה,ממהרשימהנשארתהעתיד,

שכרגעידיעהמתוךשהיו,ממההטוביםהדבריםמןזכרוןכעיןמשמעותההתלבשות
ממהרשימהזאת.מאפשראינוהמצבכיזאת,עללחזורזאת,לממשאפשרותאין

היאדעביותרשימהיותר.אפשריזהאיןכרגעאבלבכלי,מלובשהיהשהאור
מןנעימיםזכרונותעםלהשאריכולאינניבהווה,לעשותיכולכןאנימההחלטה



בהווה,ביותרהטובהבצורהולפעולבהווה,המצבלגביריאלילהיותעליאלאהעבר,
אניכרגעעביותאיזועםמסך,לעשותיכולאניכרגעעביותאיזועללאבחןעלילפיכך

יכול להתמודד, איזו עבודה כרגע אני יכול לעשות.

יכולשאינוודאיאבלנערותו,מימימילדותו,נעימיםדבריםזוכראדםא)דוגמאות:
עליוע"כלגמרי,נשתנהומצבורבות,הזמןבמרחבהפליגכברהואכעת,זאתלממש
תחומיםלויוצרהואאבלהעבר,עלמהבמידתנשעןההוהלהווה,עצמואתלארגן

עלרקלהשעןיכולאינוא"כממנו,שנסתלקהרוחניתחוויהחווהאדםב)חדשים.
במצבבהווהשלוהעצמיתלעבודהלהתארגןעליואלאהעבר,מןנחמדיםזכרונות
עלזכותנוג)בעבר.שחוההחזקההחוויהעלנשענתהנוכחיתהעבודהאבלהנוכחי,

זכויותנוד)בהווה.פעולותינועלגםאבלהעבר,מןרשימותעלנשענתישראלארץ
ללאבהווה.פעולותינועלגםאבלאבותינו,שיצרומדרגותעלנשענותהרוחניות

מסוימותויכולותידיעותאיתומביאבתשובהשחזרחילוניה)ועתיד.הווהאיןהעבר
דעבודתהנורמהו)וכו'.אקדמאיםאומניםדוגמתהדתים,חייולתוךהחילונייםמחייו

לכתחילהלהיותנהפךבדיעבד,שםשהיהמההיום,והנורמותזצ"להרביאצלה'
היום.

זכרוןמעיןכלומרבלבד,התלבשותרשימתהיאהטעמיםמןשנשארההרשימהא"כ
ולאהאותיות,מעלהיאכיתגין,נקראתוהיאבמדרגה,שהתחדשהנפלאמהאור

ונותנתמלמעלהמאירההיאכעת,ריאליתממששאינהמטעםהאותיות,מןחלק
המציאותלהיותהופכתהנקודותמןשנשארההרשימהההווה.לפעולותכוחות

תשתיתהמהוותהאותיותדוגמת,אותיותבשםהמכונההיאולכןבהווה,העכשוית
לדיבור ולכתיבה בהווה, והן בעצם היוצרות את המדרגות של התפישה שלנו בהווה.

*

כיוהטעמים,הנקודותומעליהןהתגין,מעליהןביותר,הבסיסיהגולםהןהאותיות
אותםלצרףואיךהאותיותאתלקרואאיךיודעיםאנואיןוטעמיםנקודותללא

וגםוטעמים.נקודותע"ירקנעשהרעיונותבתורהאותיותשלהבניןכללמשפטים,
שאנונקודותעםאותוקוראיםאנואבלנקודות,ללאספרותיחומרלנוישאם

היולאולובעולם,כללנקודותהיולאלואבלהאותיות,לגבישנכונותמשערים
טעמים כלל בעולם, היה החומר של האותיות נתון כאבן שאין לו הופכין.

שהסכימוחיצוניםסימניםרקאינןהעבריותהאותיותהשל"ה:התניאבעלבלוךהרב
שלאותיותלגבישנכוןמהביניהם,ושפהתקשורתליצורעמ"נאדםבניעליהם



אבללרוחניות.שייכותשוםללאלגמריגשמיתקשורתאמצעישהןהגויםשפות
אותכלצורתהעליונים,שבעולמותרוחניותממדרגותנמשכותהעבריותהאותיות

כלצורתמסוים,בכליהמתגלהאלוקיתהארהשלפריהיאאלאגשמית,מקריתאינה
אלוקיתההארהאתלהכילבכדילעשותשעלינורוחנייםתיקוניםעלמצביעהאות

מדרגותכ"בכאןישכיעמקות,שלאוקינוסכאןשישנמצאהאות.לאותההמיוחדת
וכפיבצורתה.והןבביטויההןאחרתרוחניתמדרגהמייצגתאחתשכלרוחניות,

צירוףע"יכךובכתיבה,בדיבורורעיונותמסריםיוצריםאנואותיותצירוףשע"י
ותובנותגילויםהמביעותבנפשינוחדשותמדרגותיוצריםאנווהרצונותהכלים

חדשות.

האותיות הסופיות מסיימות את המדרגה, דכל מדרגה רוחנית יש בה מסך המסיים.

מדרגותמהשגתנולמעלהעודשישהמראיםדקיםעיטוריםתגיןישהאותיותעל
באותיותתגיןג'חושבים.אומדבריםאוכותביםשאנובאותיותונסתרותרבות

גמילותג"ץחוקית,מצווההיאשעטנ"זהמצוותסוגיב'אתמקיפיםג"ץ,שעטנ"ז
ונעלמיםדקיםאורותהמצוותסוגישבכללומרובאהגיונית,מצווהוצדקהחסדים

מניעים אותן.

תפארתמלכותורצון,מחשבהדיבורמעשההןוהטעמיםהנקודותהתגיןהאותיות
והרצוןהאותיות,חשיבתהאותיות,דיבורהאותיות,כתיבתמעשהוחכמה.בינה
דיבורדקדושה,אותיותכתיבתבמעשהלמטה,פועליםשאנודברכלהכל.אתמניע

לשורשילמעלהבשלשלתקשורהכלקדושה,שלורצוןחשיבהקדושה,של
שלהפעולותחשובותכמהלבשימוהרוחניים.השורשיםאתומעוררהאותיות,
ומזוזות,ותפיליןתורהספרקדושתלמעלה.קשורותלפרטיהןשכולןשלנו,הקדושה
פועליםתפילותיהםע"יקדושיםאנשיםלכןהמחשבה.וקדושתהדיבור,וקדושת

לשורשיםקשוריותרהואע"כושמור,קדוששדיבורםמטעםחשובות,פעולותתיכף
הרוחניים וממילא יותר פועל. "ולא יראה ב"ך ערוות דבר". שמירת הדיבור.

עליוניםהעולמותכלנבראושבהןמזה,זהשוניםוכחותחיותהמשכותמיניכ"ב
העולםלבראיתברךוחכמתוברצונועלהשכךשבתוכם,הברואיםוכלותחתונים

הקבועותאותיותכ"בהןוהןיותר.ולאפחותלאדווקא,שונותהמשכותמיניבכ"ב
הןהאדםשבנפשוהמחשבההדבוראותיותשגםיצירה...בספרכדתנןולשון,בפה

היחודשער(תניאועצמותן.ממהותןהאדםשבנפשוהמדותמהשכלהמשכות
והאמונה פרק יא)



וחילופיםהצירופיםשינוייידיעלובפרטותבכללותלמיניהםמתחלקיםהברואים
כי כל אות היא המשכת חיות וכח מלמעלה.ותמורות כנ"ל,

נגדהנקודותהאדם,שלאבריםרמ"חשלהחומרנגדהןהתורהאותיותבלוך:הרב
השפללעולםלמטהבירדםהתורהשאורותוכמוהנשמה,נגדוהטעמיםהרוח,

כמובקדש,למעלההנמצאיםלהאורותויחסהקשראיזהלהםישבאותיות,נתגלמו
ומדהמדהכללאותיות,יחסאיזהלהםישהאדםבנפשהנמצאיםהאורותגםכן

האדםבנפשאורותכנגדןישח.ס.ד.באותיותבתורהשנתגלמהחסדמדתכמו
האורותדקותלפיאלואותיותלתמונתבערכםומתיחסיםהשייכיםאורות

הנמצאים במדה זו.

רוחבבחינתוהםותגין,טעמיםנקודות,גםמדהבכלנמצאיםהאותיותמלבדאולם
ונשמה,רוחגוף,בחינותבהישכןגםעצמההמדהכיהמדה,לעצםונשמה

שהיאהמדהעצםמלבדמדה,כלעםלהתנהגאיךלהבחיןכחנתןהאדםובהרגשת
צריכההיאנגוןובאיזהאופןבאיזהולדעתותגה,טעמהנקודתה,עםגםהאות,

עלוטעמה,נקודתהפיעלומעודנתמרוככתלהיותצריכהומדהמדהכללהקרא,
תצאאזהנכון,הנגוןבלישהיאכמוהאותתקראואםלה,הראויהנכוןהניגוןפי

בטעמהמוטעמתהדעתמדתבהיותורקהיא...רעהומדהקשיותהבכלהמדה
ומעטרתהאדםאתהמאשרתהטובהמדההיאאזלה,הראויבתגהומעוטרתהנכון
לאשרוסגולותיובכלולהשתמשכחותיוכלועלעצמועללמשולמלוכה,בכתראותו

ולהצלחתו.

הםוהטעמיםהנקודותהתגיןפועלים,שאנושונותפעולותהמעשים,הןהאותיות
אולקדושהלרע,אולטובשייכיםהםהאםהמעשיםשלהמשמעותאתהנותנים

תגיןהפעלתוע"ילטומאה,שייכיםורצונותמחשבותדיבוריםמעשיםסתםלטומאה.
נקודות טעמים אלקיים הם מתהפכים לקדושה.

מצוה תורה אהבה יראה – אותיות תגין נקודות טעמים.

מקורות
אינקודותבלאגרידאאותיותמציאותכי,מעשהבחינתהםהאותיות...החיים:נפש

אידבורכינקודות,בלאהכתיבהמעשההיינוהמעשה,בחינתאלאשיהיואפשר
נקודותבלאהאותיותלכןהנקודות,צירוףידיעללאאםמהפהלהוציאםאפשר



שלהם,רוחבחינתהןוהנקודותכידוע.מעשהבחינתשהואנפש,בחינתנקראות
וכמורוח,בחינתשהואהאדםשלהדבורידיעלהאותיותעםבאיםשהנקודות

הםהאותיותתנועותחיותעיקרכןשבו,הרוחבחינתידיעלהאדםחיותשעיקר
הםהתיבותשלוהטעמיםמהפה... האותיותלהוציאאפשראישבלתםהנקודות,

והנהגתתנועותהםכיכידוע,הנשמהבחינתשהואהלב, וכוונתהמחשבהבחינת
ב(שערבשכל...במחשבההתלוידברשהואצד,לאיזהונטייתםוהאותיותהנקודות

פרק טז, ועיין שם עוד).

מעשה,בחינתאותכלציור,ומחשבהדבורמעשהבחינתבתורהוגםאמת:שפת
רוחנפשבחינתכןגםוהםמחשבה,בחינתוהטעמיםהדבור,בחינתוהנקודות

ונשמה... (בראשית תרס"א).

כתריםקושרשהיהלהקב"המצאלמרוםמשהכשעלהעקיבא,רביפרקמהר"ל:
איהזהוהסדרלישראל,השי"תשנתןאלקיסדרהיאהתורהפירוש:לאותיות...

עצמו,בפנימעלהאחדכלדבריםשניכאןשישונמצאעליון,יותרסדרשיהיהאפשר
כיעליונה,יותרמדריגהשתהיהאפשרשאיהשני,אלקיים,ומצותיהשהתורההאחד

תורה,נחלבנינתןשהריגדולהמעלהאפשרויהיהאלקיתשתהיהאפשרכבר
אמרולפיכךישראל,תורתוהיאעליונהיותרמעלהנחתורתאחרעודישואמנם
היותרמעלהעלמורהשהכתרלאותיות,כתריםקושרשהיההקב"המוצאשהיה

האותיותעלישולכךעליונהיותרהיאשהתורהומפניעוד,זהאחרשאיןעליונה
דהיינושבההאותיותצריכיםולכךעוד.אחריהמעלהשאיןלךלומרתגין,שבה

ושארבגטתגיןצריךואיןתגין,להםלהיותצריךהתגיןאלהראויג"ץשעטנ"זאותיות
אחריושאיןאלקיסדרהיאשהתורהלומרהתורה,מעלתלפיבתורהאםכיכתיבה

עוד... (באר הגולה באר ד)

וקושרשיושבלהקב"המצאולמרוםמשהשעלהבשעהרבאמראר"יבמנחות,
האותיותעלשהםהתגיןעניןלבארבארבאמרר"יכידעלאותיות...כתרים

אלמתעלההיהכאשרלומררוצהלרקיעע"הרבינומשהכשעלהואמרשבתורה,
מןמתעלהשהיהרקאפשראיהתורהלקבלכיהתורה,לקבלהעליוניםמדרגת

שמצאואמרלרקיע,רע"המשהכשעלהשאמרוזההעליונים,מדרגתאלהגשמיים
אותיותעלותגיןכתריםישכידעהתורה,לאותיותכתריםקושרשהיהלהקב"ה
עלשהםהתגיןכךעצמם,תורהדבריעלמוריםהתיבותשגוףשכשםהתורה,

עצמה,התורהמןיוצאיםמאד,מאדדקותהשגותעלמוריםשבתורההאותיות
קושרהיהשהקב"הואמרהשערה.חוטכמודקשהואהתגעליהםמורהולכך



הרבה,פעמיםשבארנוכמוהתורהסדרהתחייבהשי"תשמןשכמולתורהכתרים
מחכמתומתחייבכךהתורה,מחכמתוומסודרהתורהסדרהתחייביתברךשמאתו
שהיהשאמרומהוזהושיתבאר,כמוהתורההשגתמןהיוצאיםדקותהשגות

הקב"ה קושר כתרים לאותיות התורה.

רש"ר הירש:

בתגיםמעוטרותלהיותראויותה'תורתשלאותיותבמנחותשםאמרו...והנה
למאבקמראשמוכנהה'תורתשלהאותכןעלכיולכתרים,זייןלכליהדומים

כתריםאותםנצחון.בעטרתמכותרתהמאבקיםמכלתצאהיאורקולמלחמה,
נעזכךועלג"ץ,שעטנ"זהאותיותגביעלרקמצוייםהתורהלאותיותהנקשרים

תיבותראשיהואג"ץואילושעטנז,אלאאיננוששעטנ"זנניחאםהשערה,להביע
אתכביכול,מעטריםהאלההתיבותשתיגבישעלהכתריםהרי,צדקהגמ"חשל
שכןנצחון,בעטרתמוכתרתכולההתורהשכלונמצאהתורה,שלהקטביםשני

זהכנגדהפשוט,האנושילשכלמידגלויאיננושטעמםהחוקיםאתמייצגשעטנז
נכתבולאש"אילוהמצוותאותןשלמובהקותדוגמאותהןוצדקהחסדגמילות

שלהאלההחלקיםשניאתמעטריםזייןשלכתריםאולםלכותבן",היהבדין
סוףאךהכל,דעתעלשיתקבלוכדילהאבקחייביםואלושאלוללמדנוהתורה,

נצחונם לבא... (דברים ו ט)

 

בשרשםהםכלםהקדושותוהתיבותהקדושותאותיותכידעהקדוש:השל"ה
מכתר.והטעמיםמחכמה,והנקודותמבינה,האותיותהאמתחכמיואמרורוחניים,

רביםלשונו:וזההאותיות,משערראשוןפרקהפרדסמספראעתיקהעניןלהבין
סימניותלעשותהחכמיםהסכמותלומררוצההסכמיות,האלההאותיותהיותחשבו

נהגותבומ"ףשהםבשפתיםנחלקתהתנועהשתהיההסכימוכיצדהדיבור,מוצאת
התנועותלשארוכןהפ"א,ובצורתהמ"םובצורתהוי"וובצורתהכי"תבצורת

שעשואליהם,וכמוהנרצהלכלסימניותלהםישהגויםלשונותשארוכןשהסכימו
התורהאותיותשאיןהאותיותמשערהשניבפרקעודוכתבהמספר...בעלי

שדקדקווזהונשמתם,פנימיותאלבצורתםמתייחסותראשונותהםאמנםהסכמיות,
וזיוניהןותגיהןוקוציהןהאותיותצורתמציאותבביאורהפשטבעליאפילורז"ל
צורהלהישואותאותוכלעליונות,וספירותידוערוחניותאלרומזיםשהםלפי

כדרךלמדריגהממדריגהמשתלשלהספירהמעצםאצילנכבדומאוררוחניית
אדםובהיותההיא,לרוחניותומכוןהיכלהאותוהנההספירות.השתלשלות



ממנוהפהוהבלההואהרוחניותיתעוררבהכרחמהאותיותאותומניעמזכיר
זהולאהאצילות,שרששהםבשרשםויתקשרויתעלוקדושותצורותיתהוה
ההם,האותיותעלשורהרוחניותבכתיבתםלומררוצהבמציאות,גםאלאבלבד,

מפניעומדים,היובנסשבלוחותוסמ"ךמ"םטעםוזהתורה,ספרקדושתטעםוזה
שפירשוהלוחותשבירתבעניןטעםוזהוההוא,הזךהגשםמעמידהשהרוחניות

שבהםהכתבוראהבלוחותנסתכלבמדרש,לשונםוזההאותיותשפרחורז"ל
לשוןוערךעודשםועייןאחרון,(ביתונשתברו...מידוונפלומשהבידוכבדושפרח,
הקדש)

למעלהשאמרתימהמלבדהתיבה,בסוףלעולםשבאיםהכפולותמנצפ"ךואותיות
גדול,דיןהמורותאותיותהםכישאמרתי,ההואלדברקרובסודבהםעודישבזה
והבלסטראותזייןהכלישמדרךכמומלה,בסוףבאותתמידהםלכןזין,ככליוהם

. (בית הגדול)להניחם סביב הבית והמגדל להגן עליו

בומ"ףאחה"עיצירהבספרדאתמרבפומא,אינוןתקוניםחמשבתקונים,ואיתא
אתלאהבתווהקב"האותיות...כ"בשלימותאבניםובהןוסשר"ץ,דטלנ"תגיכ"ק
אותיותלמטהבהזכירוכיבבוראו,להדבקשיוכלכדיהאלואותיותבפיוקבעהאדם

מלתוהיינו,העליוניםהשרשיםלמעלהומעוררמנענעבתפילתואובתורתואלו
במקוםהשניוראשהאחדבמקוםאחדראשההשלשלתהתוקעכעיןשהואקבע

שבידוהשלשלתראשאדםבנענערחוק,ההואהמקוםשיהיהפיעלאףכיאחר,
כןגםאמרוכןלהיות.שאפשרמהכלגדולשיהיהפיעלאףהשלשלת,כלמנענע

ומלתסודו.לוגילהוהמקוםבלשונואותיותושתיםעשריםקשריצירה,ספרבסוף
שהיתהע"ההראשוניםמעלתנביןובזהקבעבמלתהנדרשעלכןגםמורהקשר

ה'שהםאותיותכ"בלפגוםשלאנזהריםשהיומפנימידנשמעתתפלתם
ועל.הלשון..הפוגמיםהדבריםושארבטלהבשיחהבפיהםהקבועותמוצאות

כילבטלההדבוריהיהולאדבר,ערותב"ךיראהולאנאמרהאותיותכ"במוצא
...זהנגדזהמכוונותהמעורובריתהלשוןבריתבריתות,שתיהםכיערוה,הוא

(שער האותיות אות ש)

ממדרגותמעלהלמעלההיאמעלהשלהדבוראותיותבחינתבאמת..אבלהתניא:
האדםנבראוגו',בצלמנואדםנעשהואותיותבמאמרשהריהנבראים,שכלומהות

שבנשמתוהשכלהחכמהמקורהואהעליוןוהבלהדבורכןואםושכל...חכמהבעל
נקראולאהשרת...ממלאכיגדוליםשהםהצדיקים,נשמותכלהכוללתהראשון,אדם

מיניכ"בהןוהנהובעצמן.בכבודןיתברךמדותיולגביאלאהנבראיםלגביאותיות



עליוניםהעולמותכלנבראושבהןמזה,זהשוניםוכחותחיותהמשכות
העולםלבראיתברךוחכמתוברצונועלהשכךשבתוכם,הברואיםוכלותחתונים

הקבועותאותיותכ"בהןוהןיותר.ולאפחותלאדווקא,שונותהמשכותמיניבכ"ב
הןהאדםשבנפשוהמחשבההדבוראותיותשגםיצירה...בספרכדתנןולשון,בפה

והאמונההיחוד(שערועצמותן.ממהותןהאדםשבנפשוהמדותמהשכלהמשכות
פרק יא)

הצירופיםשינוייידיעלובפרטותבכללותלמיניהםמתחלקיםשהברואיםרק
וכשנצטרפופרטי,מיוחדוכחחיותהמשכתהיאאותכלכיכנ"ל,ותמורותוחילופים

כמספרהנמשכיםוחיותכחותמיניריבוימלבדאזיתבה,להיותהרבהאותיות
הכוללתכלליתוחיותעליוןכחהמשכתכולנה,עלהעולהזאתעודשבתבה,האותיות
והיאגביהן,עלועולההאותיותשלהפרטיתוהחיותהכחותמיניכלכנגדושקולה

מחברתן ומצרפתן יחד להשפיע כח וחיות לעולם הנברא בתבה זו... (שם פרק יב)

חכמתבחינתבומלובשבתנ"ךהכתוביםלנביאיםהקב"המפישיצאדבורבכל...וכן
הואהקריכיוכתיב.הקרימעניןבחושכנראהוההבנה,מהשכלשלמעלהאלוקות

ככתיבתהזושתבהוההבנה,מהשכללמעלההואוהכתיבלנו,הנגליתההבנהלפי
באותיותהעניןוכןלבוש.להישבפהובקריאתהההבנה,בבחינתלבושלהאין

גדולות בתנ"ך, שהן מעלמא עילאה ומאירות משם בגילוי בלי לבוש כשאר האותיות...

שבכתבהאותיותתמונתהןומעשהומחשבה.דבורבמעשההןלנוהנגלותהאותיות
חלקיםלכ"בהמתחלקוקולבהבלנחקקותהדבורואותיותתורה.שבספראשורי
ביןהבדלאיןכילשון,בכלאותיותהכ"בומבטאהברתשהיאבצורתן,מזהזהשונים
ואותיותבצירופן.אםכיהאותיותהברתבמהותהלשונותושארהקדשלשון

בלבד...כ"בשהןהלשוןואותיותבתיבותמחשבשאדםלשון,בכלגםהןהמחשבה
(אגרת הקדש פרק יט, ועיין שם עוד)

שיעורי דעת מהרב יהודה ליב בלוך מטלז:

בחכמתנפלאהחכמהבזהוישותגין,טעמיםנקודותאותיות,ישתורהבספרוהנה
כללהביןהדלערכנולפיזהואיןבקדש,למעלהבשרשותשהםמהלהביןהנסתר

הוא,בזהחז"לשלמדונוומהחכמה.שליםלפניאנוועומדיםנראה,קצהוואפסזה,
ישאותכלאלאהלשונות,שארכמוהמוסכמיםסימניםאינןהקדשלשוןאותיותכי

מדרגההםומשתלשליםהעליוןבשרשםעליוניםאורותשהםלמעלה,שורשלה
למעלההתורהוספרבית,אואלףאותבצורתלפנינושמתראיםעדמדרגהאחר



בכתבומתגליםהקב"השלשעשועיוהתורהדברישהםהעליונים,מהאורותמצטרף
כיהקדושים,מדבריהםלמדנוועודאותיות.בצורתפההמשתלשליםהאורותמאותן

הרוח,נגדהנקודותהאדם,שלאבריםרמ"חשלהחומרנגדהןהתורהאותיות
נתגלמוהשפללעולםלמטהבירדםהתורהשאורותוכמוהנשמה,נגדוהטעמים
גםכןכמובקדש,למעלההנמצאיםלהאורותויחסהקשראיזהלהםישבאותיות,

מדתכמוומדהמדהכללאותיות,יחסאיזהלהםישהאדםבנפשהנמצאיםהאורות
השייכיםאורותהאדםבנפשאורותכנגדןישח.ס.ד.באותיותבתורהשנתגלמהחסד

ומתיחסים בערכם לתמונת אותיות אלו לפי דקות האורות הנמצאים במדה זו.

רוחבבחינתוהםותגין,טעמיםנקודות,גםמדהבכלנמצאיםהאותיותמלבדאולם
ונשמה,רוחגוף,בחינותבהישכןגםעצמההמדהכיהמדה,לעצםונשמה

שהיאהמדהעצםמלבדמדה,כלעםלהתנהגאיךלהבחיןכחנתןהאדםובהרגשת
צריכההיאנגוןובאיזהאופןבאיזהולדעתותגה,טעמהנקודתה,עםגםהאות,

פיעלוטעמה,נקודתהפיעלומעודנתמרוככתלהיותצריכהומדהמדהכללהקרא,
המדהתצאאזהנכון,הנגוןבלישהיאכמוהאותתקראואםלה,הראויהנכוןהניגון

הנכוןבטעמהמוטעמתהדעתמדתבהיותורקהיא...רעהומדהקשיותהבכל
אותוומעטרתהאדםאתהמאשרתהטובהמדההיאאזלה,הראויבתגהומעוטרת

לאשרוסגולותיובכלולהשתמשכחותיוכלועלעצמועללמשולמלוכה,בכתר
ולהצלחתו... (חלק א עמוד קעב)

חב"ד

השוניםהפרטיםארבעתהםטנת"א) (ר"ת:אותיותתגין נקודותטעמים
 התורה.אותיותבכתיבת 

ספירתכנגדהםשהטעמיםהספירות.כנגדהםאלודרגותארבעכימבואר
 הםאותיותו ,מידותהכנגדהםהתגין,בינההספירתכנגדהםנקודות,חכמהה

,כתרהספירתכנגד הואטעמיםכי מבוארלפעמים.מלכותהספירתכנגד
.חכמה הם כנגד ספירת הנקודותו

בחינתהםהתורהשטעמי.חכמההספירתכנגד הםטעמיםשמבואר
.השיר והניגון שבחכמה שבתורה, שהוא כעניןתענוגה

המגידרסן. נקראות והנקודותסוסנקראים האותיותכיהקדושבזוהרמובא
האותיותכיהסוס,עלהרוכבהואהטעמים,שהםהשכל,הנהכי מבארממעזריטש

האותיות.מתנהגיםידןשעלהנקודותלא][אם(אלא)כגולמים,בעצםהם
אותיותוהנהוצורתו.חכמתולגלותרוצהשהואבשבילהשכל,הואוהמנהיגם

http://chabadpedia.co.il/index.php/%D7%90%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%AA
http://chabadpedia.co.il/index.php/%D7%90%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%AA
http://chabadpedia.co.il/index.php/%D7%97%D7%9B%D7%9E%D7%94
http://chabadpedia.co.il/index.php/%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%94
http://chabadpedia.co.il/index.php/%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA
http://chabadpedia.co.il/index.php/%D7%90%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%AA
http://chabadpedia.co.il/index.php/%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%95%D7%AA
http://chabadpedia.co.il/index.php?title=%D7%98%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%9D&action=edit&redlink=1
http://chabadpedia.co.il/index.php/%D7%9B%D7%AA%D7%A8
http://chabadpedia.co.il/index.php?title=%D7%A0%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA&action=edit&redlink=1
http://chabadpedia.co.il/index.php/%D7%97%D7%9B%D7%9E%D7%94
http://chabadpedia.co.il/index.php?title=%D7%98%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%9D&action=edit&redlink=1
http://chabadpedia.co.il/index.php/%D7%97%D7%9B%D7%9E%D7%94
http://chabadpedia.co.il/index.php/%D7%AA%D7%A2%D7%A0%D7%95%D7%92
http://chabadpedia.co.il/index.php/%D7%A1%D7%95%D7%A1
http://chabadpedia.co.il/index.php/%D7%94%D7%9E%D7%92%D7%99%D7%93_%D7%9E%D7%9E%D7%A2%D7%96%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%A9
http://chabadpedia.co.il/index.php/%D7%94%D7%9E%D7%92%D7%99%D7%93_%D7%9E%D7%9E%D7%A2%D7%96%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%A9


וישלשרשםבאיםהם,השםעבודתלנזכרידםשעל[תפלה]אותיותאוהתורה
הענין,זהכמואותיותכןגםהםהענין,מזהשאינםדבורים,שאראךתענוג.להם
ושוריםשפלשכלהואעליהםרוכבשהואוהשכלאחרים,הםהצרופיםאבל
מים"הוהםהתורה.שלבאותיותמתקנאיםעצמםוהאותיות,קליפותעליו 

ההםהאותיותכןגםמעלהאזוחכם,נלבבאישוכששומעםבוכים".התחתונים
ידיועלהיא,מדהמאיזהשבתוכםהקדושצירוףעלשמסתכל,שבירההמתוך

אלוקות.בהםומכניסההםהאותיותמעלהואזלהקב"ה,עצמואתמדבקהמדה
מעלהזהכששומעח"ו,רעהאיזהבהשישמעשהאיזהלפניוכשסיפרוזה,ידיועל

תיכףיכולאזהנזכרים,אותיותבצירוףאלוהותמכניסואזכנזכר,הקדושניצוץ
עלהדברלהעמידיעשהית'ולמענועין,כהרףה'תשועתכיההוא,הדברלתקן

צירוףעלשורהמתחילהשהיההרעשכלדהיינואון,פועליכליתפרדוואזתיקונו,
.]1[האותיות
.פהשבעלתורהב ולאשבכתבתורהברקמתגלותטנת"אשלדרגותארבעת

מרמזותמונהתמונהוכל,מסינילמשההלכההם התורהשלהאותיותשתמונת
תורהבגילוילידיבאיםאינםכולםוהתגיןונקודותהטעמיםוגםעולמות,לרבוא

באים לידי גילוי. שאינםעלמין סתימין דלא אתגליין. והם נקראין בבחינת שבעל פה

תורת שמואל חב"ד

הואנקודותצומח,בחי'הואותגיןדוממין,הםאותיות,24דצח"מכנגדשהםטנת"א
בחי' חי, וטעמים הוא בחי' מדבר.

המהששיםמ"ששזהו,26נת"אמבחי'כ"אהגילוינמשך אינו25הנגלית בתורהוהנה
אמרמ"טכמשארז"להתורהאותיותמבחי'כ"אאינהתושבע"פבחי'הואכו'מלכות

וקוץקוץכלעלדורשהי'ר"עכמשארז"לבתושבע"פג"כישתגיןמבחי'וגםקרא,
למסורת.אםישלמקראאםישכמשארז"לנקודותמבחי'וגםהלכות,שלתליםתלי
הואהתורהאותיותששרשלפיוהיינו,27בתושבע"פנתגלהלאטעמיםמבחי'אבל

לידיהשכלנמשךשע"יכליםבחי'הםאותיותדהנהחג"ת,בחי'עליונו'מדותמבחי'
ברשהואמישאףרואיםאנוולכךאותיות,בלתיהשכללהשיגשא"אלזולתו,גילוי
הואהשכלשגילוילפילזולתו,השכללהמשיךיכולאינואותיותלואיןאםגדולשכל
ע"יזהובאותיותהשכלשיומשךכדיהנהאךכלים.בחי'שהםאותיותע"ידוקא

להיותיכולאינושהואכמוהשכלשעצמיותלפיהשכל,נתצמצםשתחלהצמצום,
ע"יכ"אממנולשתותא"אגדולהבחביתשהואייןלמשלוכמובאותיות,נמשך

באותיותהשכלשיומשךכדיוכךכו',ההשפעהשנתצמצםקטניםבכליםשממשיכי'
חג"תבמדותהםשהאותיותעניןוזהווהמשכה.התפשטותואח"כצמצום,ע"יזהו
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השכלנמשךעי"זוהמשכהוהתפשטותצמצוםבחי'שהואחג"תמדותג'שע"ילפי
והתפשטותצמצוםשהםידותג'בחי'שהםחג"תבחי'ג'מענין(וע'כו'באותיות
למעלההםתגיןהנהאךופ"ב). פ"א28ראשאתנשאע"פבביאורבלק"תוהמשכה

כל חלף,29בתגאודאשתמשוכמשארז"לאותיות,כתריבבחי'הםתגיןכימאותיות,
כתריםשקושרלהקב"המשהשמצאוארז"לוכןתורה,שלבכתרההמשתמש

ונקודותלז"א.כתרנעשהדאימאות"תבינה,מבחי'שרשןשתגיןלפיוהיינולאותיות,
לפינשתנההתיבהולזהנקודה,בחי'הואחכ'בחי'שהואיו"דכיבחכמה,הם

הואואםאב,פי'הואאזפתחבנקודתהואאםאב,אותיותלמשלכמוהנקודה,
הואהשכלוהנהבחכ'.הםשנקודותלפיוהיינוממש,אחרפי'הואאזאחרתבנקודה

בבחי'שהםלהאותיותומנהיגיםמוליכיםהםהנקודותולכךהמדות,אתמנהיג
עפ"ימתנהגשההיכלהנקודהבחי'הואשהעיקרבהיכלאנקודהעניןוזהומדות,

הנקודה.

14מספרשיעור

בעולמותשנעשההשניהצמצום

מצדההטבהאתהמקבלהנברא–חכמהלנבראיו.להטיברצונו–כתר)1
ביןשילוב–ז"אלעליון.להשפיערוצההנברא–בינההעליון.השפעת
האמיתי,לקבלהרצון–מלכותרצונית.קבלהשלתחילתהלקבלה,השפעה

שאין בו שמץ של השפעה.
איןשבההעצמית,האהבהתכונתשהיאהמלכותעלרובץהראשוןהצמצום)2

אור אלוקות מופיע, חלל פנוי וריקן.
מחזהחכמה,החזהעדמפהכתר,הואהראשאלו:מתכונותבנויפרצוףכל)3

הקבלהכלינחשביםשםומלכות,ז"אולמטהמטבורבינה,הטבורעד
הגדולים ביותר.

הזכיםהםהראשוניםדורותכאשרכזה,באופןבנויהואאףהדורותסדר)4
הזה,באופןבנויהאדםגוףביותר.העביםהםהאחרוניםוהדורותביותר
גםהמחמבנהלמשלאוביותר.העביםנחשביםהתחתוניםהאבריםכאשר

כלביותר.העבהנחשבהתחתוןהאחוריחלקוכאשרהזהבאופןבנויהוא
דאו"י,הבחינותה'התפתחותשלהזההבסיסעלבנויהבמציאותמערכת

ועדלנבראיולהטיבהבוראשלמרצונוהמציאותהמשכותאתהמציירות
יציאת הנברא המנותק מן הבורא, מהזך אל העב.
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ראשרת"ס.המכילהשלימהמדרגהבתורמתגלהאלומתכונותתכונהכל)5
לאומהלקבלמהשלתכנון–ושליליחיוביישבראשוביצוע.תכנון–וגוף

להשפיע,עמ"נשמקבליםמה–תוךהחיוביהתכנוןמתבצעבגוףלקבל.
השלילי סוף – מה שאסור לקבל מטעם קבלה לתועלת עצמית.

האפשריות,והתכונותהצורותכלאתמכילבעולמותהמתגלההכתרפרצוף)6
לפיכךהמצבים,וכלהתכונותכלשלהשורשהואלנבראיולהטיבהרצוןכי

כאשר יתמלא פרצוף הכתר בכל בחינותיו סימן הוא שהכל תוקן.
שישביותרהעביםהכליםאתמייצגהכתרפרצוףשלמטבורהלמטה)7

היאהמשימהולפיכךגדולה,כ"כעביותלהכיליכולהכתררקכיבעולמות,
למלאות את החלק הזה של פרצוף הכתר.

כיוןהבינהפרצוףהואביותרהעבההחלקעםלהתמודדשיכולהיחיד)8
דפרצוףמטבורהלמטהלביןהבינהפרצוףביןהעירובחסדים.שתכונתו

הכתר מכונה שיתוף מדת הרחמים בדין.
המלכות.אתמזכךב)הבינה.אתמעבהא)כוונים:לב'פועלהזההשיתוף)9

הרצוןמןלצאתעתידשהאדםכיוןאינטגרציה.מזדכך,העבהמתעבה,הזך
הבינה,תכונתעםלמתקורבחיובישלכןשבעולמות,ביותרהנמוךלקבל
אבלנחשכת.הבינהשנימצדלתקנו.קבילהמסודרתאפשרותשתהיהבכדי

ועי"כהשני,מןנכללאחדכלאזיכאלו,הפוכיםכוחותב'מערבביםכאשר
המערכת כולה מתאזנת.

הבינה והמלכות ב' כוחות הפוכים במציאות הם שורש -
הנפש האלוקית והנפש הבהמית באדם,

היצר הטוב והיצר הרע,
הרצון להשפיע והרצון לקבל.

ימין ושמאל בחברה.
דתיות וחילוניות.

שמרנות ומודרניות.
רוחניות וגשמיות.

עליות וירידות.
שמחה ועצבות.
אמונה וידיעה.
אהבה ויראה.

טוביצרביןאיזוןשייךהיאךהתורה.ע"פבריאלאיזוןלהגיעצריכיםאלוכל
חיוביים.לאפיקיםמכווניםהםכאשרבעולמינוליצריםגםמקוםישהרע,ליצר
תשובהבעליויותריותרהיוםעברם,אתמוחקיםהיובעברתשובהבעלי

שלמדוחיובייםדבריםהרבהלהםישכיעברם,אתלמחוקכדאישלאמבינים
אמנים,התורה.עולםלתוךאותםלרתוםויוכלווהשתמשו,והשכילו



כללאמצע,להגיעצריכיםבחברהקיצונייםושמאלימיןוכו'.מתמטיקאים
אינםהערכיםכימחלה,זודיפרסיהמאניהלהתקיים.יכולהאינהקיצוניות

מאוזנים, אלא נדים בקיצוניות רבה מצד לצד בצורה חולנית.
צמצוםנעשהאחדמצדבעולמות,מהפכהנעשתההעירובמןכתוצאה)10

קדושה,שלבאופןדקבלהברצונותלשמשואילךמכאןא"אבעולמות,חדש
מטעםלהשפיע,עמ"נבמשפיערקאלאלהשפיע,עמ"נמקבללהיות

שהאדםנמשךמזהביותר.הגדוללקבלהרצוןע"ינשלטיםדקבלהשהרצונות
מוכרח.שאינומהכלמקבלה,ולהתרחקלהשפיע,עמ"נבמשפיעלעסוקצריך
שלבחייםלשמשלהתרגלעצמית,אהבהעלשמושתתלאדםטובוזה

השפעה בניגוד לתכונתו הגולמית.
הרצוןעללקבלהרצוןשליטתמטעםבעולמותחדשהחשיכהשנעשתהנמצא

לתוךנכנסהאשרקדושהשלחדשהמציאותנעשתהשנימצדלהשפיע.
הגשמיותאחדמצדלקבל.הרצוןשלהמציאותאתועידנהלקבל,הרצון

בעולםהתערבההרוחניותשנימצדאותו,והחשיכההרוחניבעולםהתערבה
הגשמי ועידנה אותו.

נחשלות,לשכבותמשכילותשכבותביןחינוכיתחברתיתאינטגרציה)11
אינטגרציה כלכלית בין מדינות עשירות למדינות נחשלות.

ביןלחבר,להשכילצריךשאותןבחיינו,ההפוכותההבחנותלכלהסוד)12
תכונות, בין אוכלוסיות, בין צורות חיים.

האדם,ובחייבעולמותוגדלותקטנותחדשיםמצביםב'נמשכיםמכאן)13
שהיאממלכותנמשכתהגדלותלהשפיע,רצוןשהיאמבינהנמשכתהקטנות

הרצון לקבל.
אלאבקטנות,כללמתחשבתשאינהגדלותהיאנכונהשאינהגדלות)14

גדלותהיאנכונהגדלותהכלים.לשבירתוגורמתלגמרי,מתפרצת
שמתחשבת בקטנות, מלכות שמתחשבת בבינה, אז הכל מאיר באופן מאוזן.

בקטנותכראוימאוזןהיהלאהכליםשבירתאחרשיצאהנקודיםעולם)15
סיפוקבהשפעה,מלאסיפוקשישמשמעותהנכונהקטנותנכונה,וגדלות

ישכאשרוממילאבחיים,מצבבכלשמחהבחלקו,שמחהבאמונה,מלא
לאלכווןאותווסוחפתהאדםשלהמציאותכלאתשוברתאינההיאגדלות

אתלוקחאלאבמצבו,שמחאינוהאדםכאשרהיאנכונהשאינהקטנותנכון.
שללמצבמצפההזמןכלהואוממילאבדיעבד,איתוומשליםבדיעבד,מצבו

למצבמשועבדהאדםכיבריא,אינוזהמצבהקטנות,מןאותושיגאלגדלות
הכלים,אתשוברכזהמצבחיים.אינםקטנותשלבמצבוחייוגדלות,של

הגשמייםבחייםהגדלות.אתעצמולתועלתמקבלשהאדםהכוונהברוחניות
הואכיכלל,גמישואינומהנים,אירועיםמינילכלמשועבדשהאדםאומרזה

באירועיםשולטיםאנותמידולאלשמוח,עמ"נלויקרודבריםמינישכלחייב



לו,ושיחמיאטובהמילהלויאמרזוגושבןלכךזקוקאדםלדוגמא:ובקיצבם.
מסוימת,חייםלרמתזקוקאדםטוב.מרגישאינוהואקוראאינושזהזמןוכל
זקוקאדםטוב.מרגישאינוהואכזוחייםרמתלממןכסףלושאיןזמןוכל

שלוהבריאותייםבתנאיםמשתנהמשהופתאםואםבחייו,בריאותלהרגיש
בבורא,אמונהשלצורההיאהנכונההחייםצורתוכו'.וכו'אותו,מפחידזה

גםולכןכולם,המעשיםלכלויעשהועושהעשההבוראאשרמאמיןשהאדם
כישמח,עדייןהואהחמימות,בשיאכלפיוומתנהגלומחמיאאינוהזוגבןאם

הואהבריאות,בעניןוכןהפרנסהבעניןוכןלטובתו.הבוראמאתשהכליודע
וע"כלטובתו,אותומנהלשהבוראיודעהואבאשרשמחלהיותמשתדלתמיד
גדלותשלמצבבאכאשרממילאשלו.המצביםעללבוראמודההואתמיד

בצורהאותומקבלהואאלאבעוצמתו,אותוומזעזעאותו,שובראינוהוא
מאוזנת.

קטנותשלחייםכלליקובעיםהכליםשבירתאחרשיוצאיםאבי"עעולמות)16
וגדלות מאוזנים כפי שאמרתי.

15מספרשיעור

שבירת הכלים
ההסבר המקובל

הספירותכלאתעברההשפעה,צינורותדרךסוף"מ"האיןשופעשהיההאור,שפע
מןהשופעהחזק,האוראתלהכיליכלוהראשונותהספירותשלושרקהמרכז.עד

חשמלזרםכמוונשברו.חזקכ"כאורלהכיליכלולאהתחתונותז'אבלסוף",ה"אין
חזק מדי שאינו מתאים ליכולת הקיבול של הכלים, וגורם להתפרקותם.

מהי שבירה לפי דרכינו?



יצאלתוכושניתןמהכלכלום.להכיליכולאינוהואשבורכליכאשרבגשמיות
החייםכאשרנשבראדםאנושיתמבחינהלתפקידו.כשירלאנעשההואהחוצה,

תכניםלהכילבכדיהדעתישובאתלואיןשבורוכשהואסתום,למבוימגיעיםשלו
שונים.

ה'אורשאיןלמצבמגיעהנברא-הכליםכאשרמשמעותההכליםשבירתברוחניות
לנטולינהפכיםהםאזאלוקיתוהרגשהמחשבהנטוליהחייםכאשרבו,מאיר

לספקרקוענינולחלוטין,איגואסטייםחייםחיהנבראכאשרקורהזהמצבמשמעות.
את עצמו, ואין אור האלוקות יכול לדור עמו בכפיפה אחת.

אנשיםכאשרהדעת,דעץחטאדוגמתגבוהות,רמותעלמדברתבעולמותהשבירה
קדושיםכ"כאנשיםעלמדוברהגדלות.במלואהשי"תאורממשיכיםאלוקיים

הואשיתגלהעולםמבוראמבקשיםהםאםכלומר:האור,את"להמשיך"שמסוגלים
לקבלרצוןשלמצבלתוךהאלוקיהאוראתמכניסיםזהירותללאאבלמתגלה.אכן

הםכאשרשבור,הפרצוףנעשהאזעצמית.אהבהשלכליםלתוךעצמם,לתועלת
עוברתשלהםהאישיותוכלהרצונותכלאלאבלבדזוולאוריקנים.חלוליםנשארים

לרשות הטומאה.

הרגשהאומחשבהכלרוחנית,התעלותכלשבירה.שלעניןשייךגם–לגבינו
כלומרלשבירה,תגרוםעצמיתאהבהשללכווןאותהונתרגםשניקחרוחנית

להתרוקנות של אישיותנו ממגע של קדושה.

מקום השבירה
לחלוטיןשלימותהןשג"רמטעםהדברסיבתבג"ר,ולאבז"תרקנעשיתהשבירה

האמונהמעבודתאותןומפילאותןמשחדאינההגדלותזמןוממילאהקטנות,בזמן
וההשפעה,האמונהבעבודתבקטנותשלימותהיתהלאלז"תמשא"כוההשפעה,

בתורהלהםשיהיווטעמיםלהרגשותהבורא,גילוילזמןעיניםבכליוןחיכווממילא
ומצוות, ושיוכלו להתפטר מעבודת האמונה.

האדם,בעבודתהןמידותז'כיהמידות,נפילתבשםזהמכונהחסידותבספרי
שלאהבהבמקוםרעהאהבההןומייצרותהקליפות,ביןונפלונשברואלוומידות

קדושה, יראה רעה במקום יראת ה', וכדומה.
מלךהשלישיהמלךהחסד,מלךהשניהמלךהדעת,מלךמכונההראשוןהמלך

דעתושאיןהאדם,שלדעתונפילתהיאראשונהשנפילהנמצאעד"ז.וכו'הגבורה,



שארוממילאתורה.דעתבמקוםבתיםבעלידעתאלאלשורשה,וקשורהשקולה
המידות נמשכות אחר הדעת הנפולה ונקשרות למקומות של טומאה.

מלךמלוךלפניאדום,בארץמלכואשרהמלכים"ואלהבפסוקזהרמוזבתורה
זהוכלומיתתה,מסוימתמידהשלמלוכהעלמורהמלךכלכלומרישראל",לבני

ישראלמלכיאבללקבל.הרצוןלשליטתנפלושהמידותמטעםאדום,למלכימיוחס
הם שליטה של מידות דקדושה.

בנפילה העליונים למטה והתחתונים למעלה
תהיהשבירתוכךבעלייתו,וזךונעלהגבוהיותרשאדםשככלמציינתהקבלהחכמת

עליונים למטה ותחתונים למעלה.קשה יותר.
דהאישבהויותהסיבהזובתחתית,נפוליםהרמיםשכלהשבירהלאחרמצבתמונת

עלמא מוצאים שרבנים ואנשים חשובים נכשלים בדברים נוראים, מטעם הנ"ל.
אדםהרשעים.אתולאהצדיקיםאתדוקאלהחטיאמחפשתהס"א–הקדושהאר"י

הרצוןאזיממדרגתו,כשיורדלכןעצום.הסיפוק–רוחניאורעםנתמלאשלושהרצון
בנסיוןביותרהשפליםלמקומותיורדולכןהסיפוקאתשובלמצואמנסהשנתרוקן

לדלות משם מעט תענוג, ולכן אדם כזה מסוגל לשחיתות נוראית.
כמוונשברות,יוצאותנשברות,וכולןשונות,מדרגותיוצאותהכליםבשבירת

מהכלאזימורעלת,כברשהמערכתכיוןרצ"ללמינגים,שלהמוניתהתאבדות
שמתגלה ממנה מתחבר למקור הרעל שהוא שליטת האהבה העצמית הגדולה.

סיבת השבירה
בסופו של תהליך כללות המערכת שבורה, וסיבת הדבר

שימשוכוחותב'כלומררשויות,ב'והיוהיות-הסיבההרוחנייםבעולמות)1
וכאשרוהבורא,הנבראלקבל,הרצוןורשותלהשפיעהרצוןרשותבערבוביה,

מוחלטים,להיותצריכיםהדבריםשבירה.מתחוללתמוחלטיםהדבריםאין
אורישלחייו,משמעותישואזלבורא,כפוףהנבראבלבד,אחתרשותכלומר
נידוןהדברבערבוביה,משמשיםלקבלורצוןלהשפיערצוןכאשרחייו.בתוך

לבוראהתבטלותלהיותחייבתבלבד.להשפיערצוןלהיותחייבלכשלון.
איןיותרחמורהמצבבעוה"זלצוץ.אחרותליוזמותלהניחולאבלבד,ולתורתו

ב' רשויות, אלא רשות אחת בלבד, שהיא רשות הנברא, ללא בורא כלל.
שנתןהטבעיתהדרךהיאביותר,הבסיסיהאנושיהמצעהיאהתורהכיהענין
בבעיותמסתכניםאותהשומריםלאואםהאנושי,למיןלהשרדותעולםבורא

רבות הנוצרות, כאשר חיים באופן שהוא הפך העקרונות התורתיים.



דוגמאות: המצוקות הנפשיות נובעות מכך שאין חיים ע"פ דרך התורה.
שלובהפעלהשלו,בהשקטהלקבל,הרצוןבצמצוםדוגלתהתורהלהט"ב.
ריגושיםמחפשלקבלהרצוןאזהמגמה,זואיןכאשרובמסורה.במידה

פוליגמיה,בגידות,בעולם,שישהשונותהסטיותכלנובעותמזהחדשים,
אובו,מובניתנטיהבתורלהט"בשנולדאדםגםבישין.מרעיןועודלהט"ב,

חיואבותיוואבותשאבותמשוםזההרישלו,חברתיתזהותבחירתבתור
אנטיחייםבדרךלחלוטיןספוגהשסביבושהחברהמשוםזההריבהפקרות,

במודע,בזאתבחרלאהואכיכלל,אשםאינוכבראדםשאותויתכןתורתית.
בלתימחוזותלתוךלהסחףלפרטגורםכזובצורהשחיהחברהכללאבל

אומרתהתורה(לכןגנטיתבצורהעוברותוהנטיותוהשאיפותהדעותטבעיים,
תוךצנועהבצורהזאתשיעשולעולם,ילדמביאיםזוגכאשרמאדשחשוב
לצמוחביותרהטובההאפשרותאתלילדלתתבכדילקבל,הרצוןצמצום

זולה,מתירנותשלואוירהחברתי,לחץשלבצורהגםאלארק,לאאבלנכון),
החרדיתבחברהגםלכןרוחו.עלהעולהככללעשותלקבללרצוןהמניחה

תוךהתורהבדרךהליכהאיןהחרדיתבחברהגםכיכאלו,תופעותיתכנו
התחברות עם בורא העולם, אלא פעמים רבות בצורה מיכנית בלבד.

כאשררבות,מצוקותהעולםעלמתרגשותהתורה,בדרךהולכיםלאכאשר
שמחסלהאיידסנגיףאתישאזיהאדמה,פניעלדרכואתבשרכלמשחית
האדם,בניביןרבהאלימותישמליונים,שמחסלהסרטןאתישמליונים,
בפעוטות,בגברים,בנשים,התעללותביותר,ונוראיותקיצוניותבצורות

הסיבהומתגברות?הולכותכאלוחדשותתופעותישמדועשונים,ובמיעוטים
המציאותוממילאיתברך,הבוראלרשותכפופיםשאיןמטעםהיאהיחידה

המצעמאותואחרבאופןלחיותאפשרותאיןכילחלוטין,נשברתעצמה
למציאותהתורהאתלהתאיםשמנסותהשונותהרפורמותכלהבורא.שהציע
עלשואהמביאותהללוהרפורמותמוחלפת,תהאלאהזוהתורהכישוגות,

התורהאתולאלתורה,המציאותאתלהתאיםהיאהנכונההדרךהאנושות,
למציאות.

מביאוכןברעהו,אדםחרבכאשרהנורא,החברתילרקבוןמביאלקבלהרצון
אתהמחסלותשונותותופעותמחלותהמלאהנוראהאנושיהכלללמצב

האנושות.

איןוכאשרגדלות,שלורשותקטנותשלכרשותזהמוגדראחרתבצורה)2
ובשמחה,בשלימותהקטנותמצביאתלקבלהעולםשלריבונובפניהכנעה

שובריםהגדלותמצביואזהגדלות,למצבילבובכלומחכהמצפההאדםאזי
והנושאקטנות,שלרשותרקאחת,רשותרקישהתיקוןבעולםאבלאותו.



לבוראלהכנעאיךלגמרי,יסודיתבצורההנבראיםע"ינלמדהקטנותשל
מוחלטת.ובשלימותגמורה,באהבההשלימותמצביאתגםולקבלהעולם,
כפופיםלקטנות,כפופיםהגדלותמצביאזיהשולטת,היאהקטנותכאשר

לרצון להשפיע ולאמונה, וממילא אינם מפרקים את המערכת.
הספירותזו.לבחינהקיוםואין,שובבבחינתולאבלבדרצואבבחינתהיו כי)3

בכלים.להתיישברצולאכךומשוםמקורם,אתהרגישוהתוהועולםשל
להיותצריכההאלוקיתהגדלותשהרגשתרצ"לושוב",רצוא"והחיותפירוש:

ולאהאלוקיבאורלהדבקרצוושםחזרה,לחזורומידבלבד,בנגיעהרק
סיפוקלהםהיהשלאמטעםהאמונה,לעבודתממנוולהתנתקלחזור

באמונה.
"אניאמרהאחתכלנפרדות.אלאבשניהאחתכלולותהיולאשם הספירות)4

אמלוך", וכבר אמרנו שקיצוניות ללא התמזגות בין ההפכים מובילה לרקבון.
חושףאחדכלכאשרישראל,בעםשישהגדולבפירודרואיםאנולזהביטוי

שממשעדגדולות,כ"כוהמחלוקותבשני,שישהרעאתחוצותכלבראש
ותככים,ושנאהקיטובואהבה,אחדותבמקוםלהיותשצריךממההפךהמצב

בשבירהנמצאהעםשכללוכמובןלראות,רוצהשהקב"הממההפוךמצב
מחמת זאת.

למוחין.הקשוראבא''אורהסתלקוממילאהמוחיןעלהמידותהתגברות)5
אלוקיות,השכלותללאהמידות,בעבודתלעסוקרקשרוצהאדםדוגמת

עבודתאתשיזינואלוקיותהשכלותצריךכילכשלון,נידוןהדברוממילא
המידות.

עצמואתמעלהשהנבראבתנאיוזהולמוטב,מחזירושבתורההמאור)6
למאורקשרלואיןכברמאד,יורדהנבראאםאבלשבתורה,במאורלהדבק

סיבהזולמעלה.תחתיותמשאוללעלותלושיעזורמהלוואיןשבתורה,
נוספת לשבירה, כי האור האלוקי הבא ממרום אינו מאיר במצבים נמוכים כ"כ.

בסיפרות חב"ד
עניין השבירה

התפרדותםשלענין הואאורותהשל ונפילתםכליםהשלהשבירהענין
מצטרפיםשכאשרממילה, הואמשלדרך עללכךהביאוררבים.לחלקים
זההאותיותמתפרדיםאםאבלהשכלה,מתלבשתשלימה,למילההאותיות

הכליםשבירתהואזהדרךועלההשכלה.התלבשותבהםימצאלאאזמזה,
עדמזה,זהמפורדיםרביםלחלקיםהכליםשנתפרדו,התוהועולםשל 

ירדוזהומצדזה.פירודקודםבתוכןמתלבששהיההאורמהםשנסתלק

http://chabadpedia.co.il/index.php/%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%9D
http://chabadpedia.co.il/index.php/%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA
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מיניםרביםברואיםהנפרדים,עולמותמזה ונתהוובי"עעולמות עלבמדרגה
ממינים שונים.

כךהירידהגודללפייתברךפניומאתוהנצוצותהכליםירדוכאשרוהנה
כלהפירודהיהלאאזיכךכלירדולאשעדייןוכלוהרבוי.הפירודבהםנעשה

שנתרחקווכלוהאחדותהבטוליותרבוישיתברךאליויותרהקרובכלכיכך
נעשהבעשייהלמטהכשנפלוונמצאוהרבויהפירודיותרבהןנעשהאזייותר

הפירוד והרבוי ביותר.
 הואניצוציםרפ"חמספר .ניצוציםרפ"חהם בשבירהשנפלוהניצוצותכללות
ירידתם,ראשיתשזהובאצילותשהיוכפישנפלוהניצוציםשלהפירודבחינת

לחלקיםנתחלקניצוציםמרפ"חניצוץ כלהבריאהעולםלכשנפלכךאחראבל
נמצאהעשיה.בעולםגםוכךיותר,נתחלקוליצירהמבריאהוכשנפלורבים,

הפירוד בעם ישראל והמחלוקות השונות שישנן, הן תוצאה משבירת הכלים.

הטעם בשבירת הכלים
משוםהכלים,שבירתידיעלדווקאנעשתההעולמותשבריאתלכךהטעם

שהםנבראיםשיווצרווכדיהיחוד,בתכליתומיוחדיחידהואהמאצילשעצמות
שזהועצמובפניודברישבחינתשהםפירודובבחינתגדולרבויבבחינת

עללהיותהוצרךמלבדו,עודשאיןהואברוךאחדותואמתותאלהמנגדממש
זהידיעלמאדרביםקטניםלחלקיםשנתפרדושמחמתהכלים,שבירתידי

מהותנבראכלנעשהזהפירודידיעלוגםהנבראיםשלהרבויבחינתנעשה
 מובדל מחבירו כו'.מלאךבפ"ע שכל 

בצורההאלוקותאוראתמכילואחדאחדכלכינבראים?ריבויצריךמדוע
שלדעתואתולכבדבאהבהמאוחדיםלהיותצריכיםגיסאמאידךאחרת.
השני.
עללהיווצריכולזהאיןלרע,מציאותשלאפשרותשתיווצרכדימכך,ויותר

שתהיהבכדיבעולם?רעצריךומדועבלבד.שבירהידיעל אלאצמצוםידי 
לאדם בחירה בין טוב לרע.

עירוב של טוב ורע
והרצוןלקבלהרצוןורע,טובשלעירובחדש:דברנעשההכליםבשבירת
ונעשיםהבהמית,בנפשמעורבתהאלוקיתהנפשזב"זמתערביםלהשפיע

אתלאדםלאפשרבכדיאלוקי,ברצוןנעשהזהוכלמשולבת.אחתיחידהכעין
וכךאלוקית,לעזרהנצרךהריהוהבחירהעבודתמתוךכיהבחירה.עבודת

נוצר הקשר עם בורא העולם.
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הרעאתלזרוקבאישיותנו,המעורביםוהרעהטובאתלבררהואתפקידנו
מעשיםישורע,טובביןלהבחיןישמעשהובכלעניןבכלהטוב.אתולקרב

ביןלהבחיןישעדייןמותריםבמעשיםגםאבלרעים,ודאישהםאסורים
המעשהלעיתיםלפניו.רצוישאינומהלביןלבוראהרצויביןלקדושה,פסולת

המעשהאבלטובההכוונהלהפך,זהלפעמיםרצויה,אינההכוונהאבלרצוי
פסול, ותמיד צריך לאבחן את הטוב והרע, ולזרוק את הרע ולהשאר רק בטוב.

אחדובכלבחינות,ל"בהםיקו"ק,בחינותד'אחדובכלמלכיםח'שהיוכיון
מותרותספירותט'והנהע"ס,פעמיםל"בכלומרבחינות.ש"ךהםע"ס,

בחינותל"בדהיינוהמלכויות,ל"באבלרפ"ח,הםט'פעמיםול"בבשימוש,
ל"בכלומרהאבן,ל"במכונותוהןבשימוש,אסורותלקבל,הרצוןעצםשל

לרצוןלקבלמרצוןאותןלהפוךשא"אהופכין,להשאיןכאבןשהםבחינות
ואינןלהביןשרוצותהבנה,מלשוןגםאבןמהן.להתפטררקוצריךלהשפיע,

המים",פניעלמרחפתאלקים"ורוחבפסוקרמוזזהוכללהאמין.יכולות
מרחפת אותיות מת רפ"ח, כלומר הרפ"ח חיים, ואילו ל"ב האבן מתים.

לקוםיוכלולאדאל"כלהחיותם,אורניצוצינפלוהללוהכליםנשברוכאשר
בתחיית המתים.

כל החטאים המוזכרים בתורה הם ענפים של שבירת הכלים.

תיקון השבירה – עולם האצילות
בתורה.הלאויןלכלהסיבהזובו.להשתמשאיסור–לקבלהרצוןעצםגניזתא)

איסורעריות,(איסוריהתורהע"פהאסוריםהדבריםכלברדל"א.דמלכותגניזו-
הרצוןע"ינעשהבהםשהשימושמטעםהםוכדומה)דם,אכילתאיסורחזיר,אכילת
זהואתיידע,דלארישאהבורא.מןאותוינתקשודאיהאדם,שלגדולהיותרלקבל
לקבלהרצוןאתלהכילמסוגלהואדוקאוהנשמות,העולמותשלהעליוןהכתר

הגדול, ולגנוז אותו.

נתוןזההפנימים.דאו"אגניזו-לך.במותרעצמךקדש–שמותרמהאפילוב)
לעוררלאבכדישםגםאבלמותרים,דבריםעלשמדוברהיותהאדם,שללבחירתו

במהגםעצמואתלקדשלאדםבחירהישלכןמידי,יותרלקבלהרצוןאתולגרות



אצללבנותעלולהתורה,מצדמותרהואאםגםבומפריזשאדםדברכללו.שמותר
האדם מחלות, דוגמת אכילת יתר של מתוקים.

התינוק.שלהעיבורבזמןכברטוב,ועשהמרעסור-.דאמאואודםדאבאלובןג)
להמשיךצריךהאדם,שלה'עבודתשלביותרההתחלתיתבתשתיתשכברהכוונה

וצריךהעצמותי,לקבלהרצוןמןהמערכתאתלנקותעמ"נהתורהמןהחכמהאור
להמשיך את אור החסדים עמ"נ לתקן את המערכת בהשפעה.

שטיפתאתלאדםלסמלבכדיהיום,כפתיחתחז"לע"יתוקנהידיםנטילתמצוות
מרמזיםהמיםכימים,ע"ידוקאלהיותצריכההנטילההקבלה.מןשלוהידים

הנטילהולנקותו.שלולקבלהרצוןאתלשטוףמסוגלאדםהתורהע"ידדוקאלתורה,
מרמזיםפעמיםג'היד,כלאתלשטוףצריכיםוהמיםיד,בכלפעמיםג'להיותצריכה

לג' ערכים של אמונה יראת ה' ואהבת ה'.

מצוותלזולת,להשפיעהרצוןאתלפתחבאותלחבירואדםשביןהמצוותכללות
גמילות חסדים שאדם טורח לחשוב על השני, ולעזור לו בכל מה שנצרך.

הפוכהחייםדרךכלומרחינם,שנאתמחמתארעהמקדשביתשחורבןלשכוחלא
שללקלקולמביאזהדברהזולת,למעןבחינםעשיהשלשנאההזולת,אהבתמאשר

המח והלב של האדם שאמורים להיות בית המקדש של האדם.

מעשההיאמשפחהפיתוחא)הזה.בעולםהטובמעשייתחלקהיאורבו,פרומצוות
שלפעולהזוהיב)וללוותה.משפחהלבנותעצמואתמקדיששאדםחסד,של

טובשלאאדםגםכךלהן,טובלאכיבשבי,מתרבותאינןשחיותשרואיםכפיאמונה,
שמחמהם,ונהנהבחייוששמחאדםאבללעולם.ילדיםלהביארוצהאינובחייםלו

בוראשישבכךאמונהעלמורהורביהפריהמצוותא"כטוב.לעולםילדיםלהביא
בעולם, והבורא הוא טוב ומטיב.

היאוכלי,אורשהםדאמא,ואודםדאבאלובןואמא,אבאע"ירקמתקיימתזומצווה
אלאוכלי,כלישהםנשיםב'ע"יאוואור,אורשהםגברים,ב'ע"ילהתקייםיכולהאינו

דוקא ע"י שילוב של אור וכלי.

אמצעי.דקותיקוןביה,למעבראאורחאבבחינתרקהידיעההאמונה,שליטתד)
הואלמילראותרוצהבוראו,אתלראותרוצההאדםכילאדם,הואקשהזהדבר

ג'מהםהבורא.עםמגערסיסירקולחוותבלבד,אמונהבבחי'להסתפקוצריךעובד,



הבורא.אתלדעתהרצוןשהואשמאלקוב)גמורה.אמונהשהואימיןקוא)הקוים?
ג) קו אמצעי שהוא קבלת שליטת האמונה, עם ניצוצי חוויה, מציץ מן החרכים.

אח"פחלשים.היותרדקבלהברצונותלהשתמשמכוונתהתורהדעליה,אח"פה)
יותרלמצביםאותםשמעליםדעליהאח"פבמקומם,דקבלההרצונותהיינודירידה

זכים.

שווהוזהאמונה,שעיקרהחכמהבהארתרקהשתמשותהחכמה,עצםגניזתו)
לענין מציץ מן החרכים.

מדרגה.דכלבג"רמתוקניםשהםהמכוסים,החסדיםתכונתשלשליטהמל"צ.ז)
עצמית.אהבהשלמילוימכניסתלקבלוהרצוןהשכלסגירתעלהמרמזתסגורהם'
איזהוצדיק,גדלות.לעיתיםורקאמונה,שלקביעותעלמרמזבאויר,הפורחמגדלל'

צדיק? המצדיק תמיד את יוצרו, וחי באמונה.

האלוקיהאורהתגלותכיהזה,הרוחניהשורשמןנובעיםבנשיםהצניעותעניניכל
היופימןענףהואהגשמיוהיופיעיננו",תחזינהביופיו"מלךכמ"שיופי,מכונה

להיותעליהע"כהזה,היופיאתהמקבלהכלימןענףהיאשהאשהוכיוןהזה.הרוחני
צנועה, בכדי שהיופי לא יהיה מגולה יותר מידי באופן שמגדיל את הרצון לקבל.

הצנעתמעניןנובעזהכלבברכתם,הכהניםכיסויאושמע,בקריאתהעיניםכיסוי
היופי האלוקי, מטעם שגורם לשבירת הכלים אם הוא מגולה מידי.

תוספת

כ"אאותהזהרלספרמבוא/מ"באותהזהרלספרהקדמה

בעולמותשישבחינותה'בעניןהסבר

ספירותנשמות,מלאכים,לבושים,היכלות, .

שבביתההיכלותיופיאתפוגשיםבתחילההברית,ארצותלנשיאלכניסהבדומה
הלבושים,אתפוגשיםאח"כהנשיא.שלגדלותואתיודעיםההיכלותומיופיהלבן,
לפיאותו,שעוטפותשמירהסוגימיניכלכלומרהנשיא,אתשעוטפותעטיפותשהם
אתפוגשיםאח"כהנשיא.שלגודלומתגלהכךהשמירותשלואיכותבכמותגודל

הפגישהאתמכיניםאשרלמיניהם,מזכיריםהנשיא,שלשליחיםשהםהמלאכים



כלומררוחו,גודלאתרואיםואזעצמו,הנשיאאתכלומרנשמות,פוגשיםאח"כעמו.
רוחוגודלאתשואבספירותמאיזה .

אתבכללותיודעיםומהםהיכלות,המכונותחיצוניותמדרגותישברוחניותנמשל:
מהםודוקאהמלך,עלהמכסיםמסכיםדהיינולבושים,אח"כהמלך.שלגדלותו
ככוחותמתגליםאשרשוניםשליחיםשהםמלאכיםאח"כהמלך.שלגדלותונודעת
הןלמלאכים,נחשביםהנפשכוחותכלהבורא,אתומעצימיםהאדםשלהנפש

כגוןהשלילייםהכוחותוכןוכו',הענוההאהבה,האמונה,כגוןהחיובייםהכוחות
והםיסורים,דרךמבחי'לבוראהאדםאתדוחפיםדהםוהכבוד,התאוההקנאה
אשרממעל,אלוקחלקשהיאעצמההאדםנשמתאתישואח"כחבלה.מלאכי
עצמהאתשמתקנתהתיקוניםלפישבספירותהאלוקותמאורניזונת .

מקומוכלומרהבורא,שלהיכלושהואלהשיגיכולבעוה"ז,בומתבונןשאדםדברכל
הבורא,אתמלביששהואלהשיגיכולהמלך.שלמקומוהואדהעוה"זהבורא,של

להשיגיכול.מלאךבחי'הבורא,שלשליחשהואלהשיגיכולבו.מלובשוהבורא
הבוראהשגתשלשונותצורותהםאלוכלומר:הספירות.בחי'בעצמו,הבוראשהוא
אחדבדבר .

לקבלהרצוןשלהדומםחלקאתמטהרכוונהשוםללאבתו"מעובדכאשרוהנה
דעשיההמלכותספירתאתומלבישדקדושה,נפשלהשיגמתחילאזשלו, .

להבחיןישהזהובמצבהסתר,בתוךהסתראחד,הסתרההסתרה,מצבהואעשיה
דצח"םהשונותבדרגותיולקבלהרצוןטהרתאת .

מהיכלותמקבלההכרחי,הרוחניקיומואתלקבלהרצוןכ"א.אותהזהרלספרמבוא
הרוחנייםהכליםאתלהגדילכדיקיומו,מדתעלמיותרותרוחניותהארותולבושים.
רוחואתהמגדילותאנושיותתאוותהמלאכים.מןמקבלבהםמתלבשתשנשמתו

שבאותוהספירותמןמקבלחב"דשהןמושכלותעולם.שבאותוהנשמותמכלמקבל
.עולם




