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 א"תרל אב 'פר שפת אמתשיעור ב

 ]'השבוע יום ד ם-יבנמסר 

. ה הגיד כי מה שהיה צורך לעשר מכות

להסיר הקליפה והסתר מעשרה מאמרות לעשותן עשרת 

 –המושג צמצום ביאורו . הן מושג של צמצום

ת בבריאת העולם היה "שלפני העשרה מאמרות שאמר השי

היה לא ש אך בצורה מופשטת ורוחנית כזו

אלא הכל ', חד ושניים וכדוא, יום ולילה

ובכדי שלא יהיה בבריאת העולם מצב שכזה 

עשה , שהנברא יחזור ויכלל בבורא מחמת האור הגדול שלו

וצמצם את אורו בהתלבשויות שונות 

עד , ודרגות שלכל אחד כינוי אחר והארה שונה מחברתה

ת נראה שיש בורא כע. שנברא העולם החומרי שבו אנו חיים

וזה , ולנברא יש תחושה שהוא ישות בפני עצמו

יוצא . ה את עצמו בתוך הטבע"מחמת ההסתר שהסתיר הקב

לשון  –כ שהצמצום של עשרה מאמרות יצר הסתר בעולם 

                                                                             

                                                                                           

                                                                                        

                                                                                            

                                                                            

                                                                     

שיעור ב[

        

  ''''אוראוראוראור    חושך אוחושך אוחושך אוחושך או''''

ה הגיד כי מה שהיה צורך לעשר מכות"להר זצ"ז מו"אא'

להסיר הקליפה והסתר מעשרה מאמרות לעשותן עשרת 

 .'ל"ד ז"הדברות עכ

 

 

הן מושג של צמצוםמאמרות  עשרה

שלפני העשרה מאמרות שאמר השי

אך בצורה מופשטת ורוחנית כזו, ם קיים אמנםהעול

יום ולילה, בורא ונברא מצב של

ובכדי שלא יהיה בבריאת העולם מצב שכזה . היה אחד

שהנברא יחזור ויכלל בבורא מחמת האור הגדול שלו

וצמצם את אורו בהתלבשויות שונות , ה מחיצות כביכול"הקב

ודרגות שלכל אחד כינוי אחר והארה שונה מחברתה

שנברא העולם החומרי שבו אנו חיים

ולנברא יש תחושה שהוא ישות בפני עצמו, ויש נברא

מחמת ההסתר שהסתיר הקב

כ שהצמצום של עשרה מאמרות יצר הסתר בעולם "א

יש  ....""""
והאדם 
צריך להשליט מח על הלב שלא 
ובפרעה 
 ''''כי אני הכבדתי את לבוכי אני הכבדתי את לבוכי אני הכבדתי את לבוכי אני הכבדתי את לבו
 יהשה

מושפע מהכבד ועל כן 

ישראל כאשר ישראל כאשר ישראל כאשר ישראל כאשר 
כן כן כן כן     אהרןאהרןאהרןאהרן

האמרי 
שכל , 

י ממשה רבינו 
ה חפצו מיד בהשתוקקות 

כ "א. 
להם השתוקקות 
לקיים הפסח אך עוד 

  תמיד החלו ללכ

                                                                             

                                                                                               

                                                               

                                                                                            

                                                 

                                           

 

 

 

 

 ד"בס

        מאמריםמאמריםמאמריםמאמרים
""""כי אני הכבדתי את לבוכי אני הכבדתי את לבוכי אני הכבדתי את לבוכי אני הכבדתי את לבו""""

והאדם , באדם מח לב כבד
צריך להשליט מח על הלב שלא 

ובפרעה . יושפע מתאוות הכבד
כי אני הכבדתי את לבוכי אני הכבדתי את לבוכי אני הכבדתי את לבוכי אני הכבדתי את לבו''''נאמר 

שה ,,,,''''כבד לב פרעהכבד לב פרעהכבד לב פרעהכבד לב פרעה''''וכמו כן 
מושפע מהכבד ועל כן לבו 

  .מאן לשלח העם

★  

ישראל כאשר ישראל כאשר ישראל כאשר ישראל כאשר     ניניניניוילכו יעשו בוילכו יעשו בוילכו יעשו בוילכו יעשו ב""""
אהרןאהרןאהרןאהרןאת משה ואת משה ואת משה ואת משה ו' ' ' ' ציוה הציוה הציוה הציוה ה

האמרי ק בעל "הרהבשם  """"עשועשועשועשו
, י"י דברי רש"עפע "זייוסף 
י ממשה רבינו "ששמעו בנמצוה 

ה חפצו מיד בהשתוקקות "ע
. גדולה לקימה בעובדא

להם השתוקקות ה תאן היכ
לקיים הפסח אך עוד גדולה 

מיד החלו ללכ,לא הגיע זמנו



תפקיד האדם הוא לחזור ולגלות את אותו הסתר בתוך ו, נעלם

יושבי ת בתהלים אנו מוצאים שדוד המלך מכנה א. הטבע

כאותה  –מבאר המדרש חלד  .'יושבי חלד'העולם הזה בשם 

כמו כן תפקיד , חולדה שחופרת מחילות וחיה מתחת לאדמה

האדם בעולם הוא לגלות את המתרחש מתחת לפני השטח 

ולא להתפעל , לגלות את החיות האלוקית שמחיה כל מצב

  .ממה שרואה למעלה באופן שטחי

  

 –לם בעשרה מאמרות ה ברא את העו"הקב, הדברים סיכום

ואנו צריכים להגיע , שהם יוצרים בעולם בחינה של הסתר

וכבר מבאר , אלוקיך' הוה אומר אנכי ה –לעשרת הדיברות 

א זהו הגילוי שאדם "ע שאנכי ה"ק בעל הנועם אלימלך זי"הרה

השאלה . מגלה שהוא לא נפרד חלילה אלא אחד עם הבורא

מאמרות לעשרת ' היא כיצד מגיעים למצב הזה להפוך את י

הדיברות הלא כל המצבים שהאדם עובר בנויים ממידות 

כאן נכנסים לתמונה  ?שמתעוררות בו וזו עבודה לא פשוטה

א מבאר בשבוע הקודם כי אילו היו בני "השפ! עשרת המכות

ה והיו מסכימים עם המהלך "ישראל מקשיבים למשה רבינו ע

היו צריכים  לא, כ"שרצה להביא אותם לדרגת אמונה גבוהה כ

הסיבה  וכל, לעבור את כל עשרת המכות וקריעת ים סוף

בני ישראל הן ' הפסוקדברי כ אושעברו את כל המעבר הזה ה

, בדרך מליצה אומרים ...'ני פרעהלא שמעו אלי ואיך ישמע

כי כל ... שכשאדם מקבל מכה הוא אך פעם לא שואל מדוע

באר אך אנו נבוא ל... אחד יודע בדיוק מדוע מגיעה לו מכה

  .ה את עומק הענין של עשרת המכות"אי

  

ק "מקשה הרה ".ולכל בני ישראל היה אור במושבותם" כתוב

אם התורה רוצה להדגיש את ההבדל , ע"בעל הקדושת לוי זי

י והמצרים היתה צריכה לכתוב שלמצרים "והשוני שהיו בין בנ

אך יש להבין . ואילו לבני ישראל לא היה חושך, היה חושך

? לכאורה בדווקא שלישראל היה אור' התורה הק המדוע כתב

בשתיים יכסה פניו ובשתיים יכסה "נאמר במלאכים , מתרץו

  ".רגליו

  

  

  

  

        מאמריםמאמריםמאמריםמאמרים
זרז עצמם לכיוון ביתם ל

כ כתיב "ע. למצות הפסח
שכל הליכתם , 'וילכו ויעשו'

היתה מחמת שלא יכלו 
לקיים את המצוה כעת 
בעובדא לכן הלכו לשם 

ונחשב להם ההליכה , מצוה
כעשיית המצוה בעובדא 

  .לכשיגיע זמנו

★  

ישנם , ע"זי צחקהחקל י בשםבשםבשםבשם
מצוות שקל בעובדא וקשה 

כגון . ויש להיפך, במחשבה
אך , כ קשה בעובדא"צום יוה

ב לשם קל במחשבה לחשו
שמים מחמת שאין הגוף 

כ בערב "משא. כ"כ מתגבר
כ שצריך לאכול לשם "יוה

שם קל בעובדא וקשה , שמים
וכן היה אצל ... במחשבה

שכשאנר , ה"אברהם אבינו ע
 'והעלהו לעולה'ה "לו הקב

היה קשה בעובדא וקל 
וכשאמר , שמים במחשבה לשם

אל תשלח ידך 'ה "לו הקב
היה קל בעובדא ', אל הנער

ז אפשר "עפי... וקשה במחשבה
שאמר , גם לפרש בקרבן פסח

ולא יתן המשחית לבוא 'להם 
כ הוה קל "א', אל בתיכם

מזה רוח  בעובדא כי יש להם
אך קשה במחשבה , שינצלו

תבת ול כן כע .לשם שמים
... 'ועשו בני ישראל'ק "התוה

י להגיד שבחן של "ומבאר רש
ישראל שלא הפילו דבר מציווי 

כלומר שמשה . משה ואהרן
ואהרן היו כל מחשבתם בלתי 

וכמו כן נהגו בני , לבדו' לה
ישראל שכיוונו הכל לשם 

צמם שמים ולא חיפשו טובת ע
        .כלל

★        



סדר  נוה צמצם בעולם יש"שהקב בצמצום

. 'וכו, עולם הבריאה, עולם האצילות :בריאהב

ה הציב אותו "ל נברא ונברא היכן שהקבכ

שם הוא עומד מבריאת העולם ללא יכולת 

כ האדם לו ניתנה "משא. לשנות או להתקדם

כעת "היכולת להתקדם כפי שכתוב מצד אחד 

ומבארים  "יאמר ליעקב ולישראל מה פעל קל

שלעתיד לבוא המלאכים ישאלו את עם 

שכן רק אנו נוכל להשיג , ישראל מה פעל קל

ומנגד  ,)ו באב"אוהב ישראל ט(עצמותו יתברך  את

תחתית הישראל כשהם יורדים הם יורדים עד 

האדם כשהוא מתעלה הוא מעלה ... שבאומות

רי וכבר מבאר הפ. ל הבריאה איתו יחדאת כ

פנחס בן יאיר ' רעל , שבועה ע"יהארץ ז

כשהלך ' חלוק לי מימך'נאי שאמר לנהר גי

מה אתה ': אמר לו הנהר. לפדיון שבויים

אף אני עושה רצון , עושה רצון בוראך

אם לא תחלוק לי מימך ': ענה לו. 'בוראי

לאחר . 'ר שלא יעברו בך מים לעולםאגזו

ה שהי בירלעק גם וחלביקש ממנו שישעבר 

שלא יאמרו כך עושים לבני  ,הולך עימו בדרך

פנחס בן יאיר ' שר, והביאור בזה הוא... לויה

 אאמנם אתה עושה רצון הבור, אמר לנהר

, אך הנך נשאר באותו המקום ובאותו המצב

והתפקיד שלי בחיר הבריאה אך אני אדם 

כ השליחות "וא, היות תמיד מוסיף והולךהוא ל

ליחות שלי ועליך שלך כלולה בתוך הש

שאני מעלה כל , להכניע את עצמך מפני

אני יכול להביא ויתירה מזו ש. העולמות כולם

ך לא היית מגיע מקום שלבדאותך לכזה 

יהושע וכן מצינו בשמש בגבעון דום ש. עולםל

 .והוא על זה הדרך, אמר שירה במקום החמה

כ כיצד ניתן להתמודד "כעת ניגש לבאר א

כל העולמות לבין יורדים עד שאול  בין עליית

  .תחתית

את לכל אדם נותנים ש, הקדושת לוימבאר 

ו בדיוק לפי הדרגה להמעברים המיוחדים 

כדי שיוכל לקבל את ההארה  ,מצד אחד .שלו

 .במידה כזו שלא יתגשם ,ומצד שני ,שצריך

ה במצרים אור כה רב "במכת חושך נתן הקב

' הר הקודוגמא לדבר מבאר הזו. שנהיה חושך

עילת העילות אוכמא  כתר לגבימידת הש

ד כמה עכלומר . )חשוך ,שחור –אוכמא (. הוא

ה "אך לגבי הקב, שהכתר הוא הגבוה מכולם

ולשטח ... ה הוא צמצום"עצמו אור אין סוף ב

נהיה , שהואם אדם נפגע חלילה ממי: המעשי

שך זה יכול למשוך את האדם וח. לו חושך

מחלוקת ר רכילות "לשה, י מטהמצד אחד כלפ

שני יכול להעלות ומצד ... 'מידות רעות וכו

אין אדם נוקף אצבעו ', את האדם כלפי מעלה

 ,'ואהבת לרעך כמוך', 'כ מכריזין עליו"אלא א

השני הוא שליח של ... ''אני ה'כי ? מדוע

באופן ... כבד ולאהוב אותווצריך ל המלך

ה "לה את האור שהקבגמשכזה אותו אדם 

ו כ שאם ז"יוצא א .מתגלה אליו בצורת מכה

וזה מה , מכה או אור זה תלוי באדם עצמו

לכולם נהיה  במכת חושך. שהיה במכת חושך

רק החידוש הוא שבעוד המצרים לא ! חושך
. ליהודים היה זה אור, סבלו את החושך הזה

ה כיצד "מפני שהם למדו ממשה רבינו ע

לעבוד עם החושך הזה ולגלות בו את האור 

 תר כפי שטבעה מתגלה דרכו בהס"שהקב
וזהו לימוד  .שיתי בראמבבריאה מששת י

 כשההסעה. תחומי החייםלאדם בכל גדול 

לגוי זהו חושך איום , בדקה וחצי תמאחר

וכשהאוטובוס בא . וליהודי זה אור גדול. ונורא

ה "הקבאת חושך ליהודי ששוכח בזמן זה 

אך כשמשהו הכי קטן , הטבע מכח ההרגל של

יש קשר , הזמן לשמוחזהו  – חיל לצלועמת

ולכן לא מספיק שהתורה תכתוב ! בורא



דוגמא . הראשונה שעושה היא להכניס אויר

כי תחילה . 'זו מלמדת אותנו פרק בעבודת ה

, של רצוא הבחינ ,משפיע לאדם שפע

 כ"חמד לאובלע שצריךוהאדם הוא זה 

ועל כן אם . 'שוב'בחינת , להוציא את האויר

אדם במצב של חושך נותן הכנעה לטבע 

ומכניס את עצמו למערבולת רגשות ונקמה 

ה נותן "אז הוא מפסיד את החיות שהקב

ה נתן לו בחינת רצוא והוא צריך 

, ה"הנשימה הזו בחינת שוב לקב

את  –ה את הנשימה הזו "אם לא מחזיר לקב

א מפסיד ואז ה, החושך זה שמסתתר בו אור

ה להעלות לעצמו את החיות הרוחנית שאמור

נגד אם משיב מו... תו בכל העולמות כולם

החושך הזה על ידי שעושה  / את הנשימה

, ת"את תפקידו לגלות שם את רצון השי

בו ולכל בני ישראל היה אור ממילא מתקיים 

  

המקיימים  לצדיקים שכרש שנותנים 

שהם ' פי, ה מאמרותרששנברא בע

יודעים ודבקים בשורש חיות הנעלם שעל ידי 

מכה הסיר הסתר  י כל"וע. העשרה מאמרות

' פי. ונעשין עשרת הדיברות. 

ר אחד בָּ הנהגה כמו שאמר דַ לשון 

ת "י דברי השי"יו עפשמנהיג כל מעש

שיהיו כל מעשיו לשם  תוואחדותו ואהב

  )ו"הי נפתלי בינגנפתלי בינגנפתלי בינגנפתלי בינג' י ר"נכתב ע(

        .א"שליט שלמה נחשונישלמה נחשונישלמה נחשונישלמה נחשוני
        .שמחת האירוסים

                ....קקקק""""ק ובדרכי רבוהק ובדרכי רבוהק ובדרכי רבוהק ובדרכי רבוה""""
        .נו הקדושהדקהילתי רב    עעעע""""זיזיזיזי

        עעעע""""זיזיזיזי    דכידכידכידכיר אברהם מרר אברהם מרר אברהם מרר אברהם מר

        ....בבבב""""בבבב    11111111דונולו דונולו דונולו דונולו 
bingnaftali@gmail.com  

אלא להיפך , ל לא היה חושך

  .חושך הכי גדול נעשה להם לאור

המעבר בין , ע"א זי

יכול , עשרה מאמרות לעשרת הדיברות

הפרי  .ידי עשרת המכות

י הפסוק "הארץ מבאר שישנו מושג עפ

כשאדם מסתכל על  

ת "הבריאה שברא השי

יכול מזה לבד , מששת ימי בראשית ועד ימינו

אותה שמש  ,דבר לא השתנה

 ה לא ייעף ולא ייגע

בשונה מהאדם שאינו 

אך האמת היא . מסוגל להגיע לכזו רמה

ה הוא "שהפלא היותר גדול לגלות את הקב

זה  – רצוא. רצוא ושוב

דבק רוחנית של הבריאה לה

, נותמצב של מוחין דקט

אם נביט , כעת .רוחני

בראיה רוחנית ודאי שהמצב של רצוא הוא 

הוא יותר שם האדם מרגיש ש

אך אם נסתכל . וב לבורא

 יכן האדם יותר מיישם

זה , ה"למצוא את הקב

במצבים שלא נח לו ולא מסתדר לו 

יש יותר ' שוב'של זה 

 ידוע בעולם הטבע. מצבים של גילוי הבורא

מאשר  נשימהציא ואדם יותר מפעיל כח לה

הפעולה  –כמו כן תינוק שנולד 

הראשונה שעושה היא להכניס אויר

זו מלמדת אותנו פרק בעבודת ה

משפיע לאדם שפעה "הקב

והאדם הוא זה 

להוציא את האויר

אדם במצב של חושך נותן הכנעה לטבע 

ומכניס את עצמו למערבולת רגשות ונקמה 

אז הוא מפסיד את החיות שהקב' וכו

ה נתן לו בחינת רצוא והוא צריך "כי הקב. ול

הנשימה הזו בחינת שוב לקב להשיב את

אם לא מחזיר לקבו

החושך זה שמסתתר בו אור

לעצמו את החיות הרוחנית שאמור

תו בכל העולמות כולםאו

את הנשימה

את תפקידו לגלות שם את רצון השי

ממילא מתקיים 

   .תםבמושב

 

ש שנותנים "וז'

שנברא בע העולם

יודעים ודבקים בשורש חיות הנעלם שעל ידי 

העשרה מאמרות

. מאמר אחד

לשון  –דיבור 

שמנהיג כל מעש .לדור
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ל לא היה חושךשלבני ישרא

חושך הכי גדול נעשה להם לאורה

  

א זי"מה שמבר השפ זה

עשרה מאמרות לעשרת הדיברות

ידי עשרת המכותלהתבצע רק על 

הארץ מבאר שישנו מושג עפ

 ".והחיות רצוא ושוב"

הבריאה שברא השיהמופתי של סדר ה

מששת ימי בראשית ועד ימינו

דבר לא השתנה! להתפעל מאוד

ה לא ייעף ולא ייגע"הקב, ותם יום ולילהא

בשונה מהאדם שאינו . כפי שאומר הפסוק

מסוגל להגיע לכזו רמה

שהפלא היותר גדול לגלות את הקב

רצוא ושובשל במושג 

רוחנית של הבריאה לה תוקקותשה

מצב של מוחין דקטזהו  – שוב. בבוראה

רוחניבו האדם לא במיטבו ה

בראיה רוחנית ודאי שהמצב של רצוא הוא 

שם האדם מרגיש ש, יותר משובח

וב לבוראקרתר ווי רוחני

יכן האדם יותר מיישםה, של הכנעה במבט

למצוא את הקבלו ש את התפקיד

במצבים שלא נח לו ולא מסתדר לו  דווקא

זה דווקא במצב , כלום

מצבים של גילוי הבורא

אדם יותר מפעיל כח להש

כמו כן תינוק שנולד . להכניס
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