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לוי  תשא קדושת  א כי 

תשא כי 

הקדמה 
למעלה באדם זו  דרגות חמשה והם מהותו , על  והמשפיעות בו  הנטועות בחינות חמשה יש 

עצמו לעשות צריך שהאדם העליונים, בעולמות פרצופים מחמשה ושורשם מזו ,

ומלכות. אנפין זעיר ואמא , אבא  עתיק , דהיינו  אליהם, מרכבה

מטבעוא) בו  נטוע אשר כל  את לעשות באדם הנטועה הטבעית המשיכה היא  הנפש ,

ולכן  יעשה, לעשות מטבעו  בו  שנטוע מה כל  רק  לרע, טוב בין יבדיל  לא  לעשות,

מעשה. הוא  שגם הדיבור מעשה של  החיצוני וכח המעשה כח היא  זו  נפש  של  מציאותה

יתאוה  אשר כל  לעשות זו  משיכה כי הבהמית, נפש  החסידות ספרי בלשון הנקראת והיא 

למידת  מרכבה זו  נפש  שתהיה היא  האדם ועבודת המתאוה. היא  הנפש  כי לבהמות, גם יש 

ובמעשה. בפועל  בעולם  מלכותו  לגלות ה"מלכות"

הטבעי ב) כח בין ממוצעים והם לאדם, שיש  והיראה האהבה הרגשי שורש  והיא  הרוח,

באדם  מתעוררות והמידות יש  ולכן המחשבה, שהוא  השכלי כח לבין הנפש  שהוא 

לאהוב  מתעורר שהאדם גם ויש  הנפש , בהם שחפצה בההבלים ולירא  לאהוב טבעו , מכח

טובה, לו  שנותן מי את ולירא  לאהוב נותן שהשכל  ואמו  אביו  את כגון השכל  מכח ולירא 

בה  יש  והרוח שבשמים. אביו  והוא  אותו  ומחיה שבראו  מי את ולירא  לאהוב ה ' ובעבודת

נפשו , לעמקי אותה ומחדיר ויראה באהבה מתעמק  כשאדם כי הנפש , על  להשפיע כח גם

אליו ולהתקרב אותו  לאהוב טוב הוא  הזה הדבר כי הטבעית ההרגשה בנפש  מאירה אזי

נקרא  הרוח דבר של  קיצור בו , ולישמר ליזהר ויש  ואיום נורא  הוא  הזה והדבר ולעשותו ,

ומושפעת  קלה שדעתה נקבה בחינת והיא  מהרוח מקבלת שהיא  הנפש  לגבי ומשפיע זכר



לוי  תשא קדושת  כי  ב 

נה"י  חג "ת הקדושות למידות מרכבה הרוח שיהיה הוא  האדם  ועבודת אליה. מהמשפיע

אנפין". "זעיר הנקראות

והבינה ג) המחשבה כח את בו  שמעורר האדם, של  הקדוש  הרוחני כח והוא  הנשמה,

מתקלקל  אינו  זה וכח לעשותו , ראוי לאין לעשותו הראוי בין ולהבחין לרע טוב בין לדעת

ואינו הזה השכלי מחלק  עצמו  מנתק  כביכול  הוא  אזי חוטא  האדם שכאשר אלא  לעולם,

האדם  על  משפעת שאינה "מקיף" בבחינת היא  הנשמה ואזי מעליו , ומסלקו  לו  שומע

אזי  הנשמה לקול  ושומע שמים מלכות עול  עצמו  על  מקבל  וכשהאדם בכח, רק  בפועל 

לשנות  מהם ומושפע רבו  בקול  השומע כתלמיד  ולנשמה, לרוח מרכבה וגופו  נפשו  נעשים

שהם  והמצוות התורה אחר בטבעה ולהמשך  עצמה הנפש  על  משפעת הנשמה  ואזי טבעו ,

"אמא ". הנקראת הבינה לבחינת מרכבה היא  זו  ובחינה ובבא . בזה האמיתי הטוב

כח ד ) את להנשמה המשפיע והוא  האדם של  הרוחני החיות שורש  והיא  החיה, חלק 

ומתגלה  ששורה עד  מאוד  להזדכך זוכה וכשאדם לנשמה, נשמה בחינת וזה החיות,

דבר  הרואה אדם כמו  ראיה, בבחינת אלוקית לבהירות זוכה הוא  אזי הזה החלק  גם בו 

גשמי. דבר הרואה כאדם ממש  לו  ברורה והאמונה דבר בכל  האמת את רואה הוא  כן גשמי

"אבא ". הנקרא  החכמה לבחינת מרכבה היא  זו  ובחינה

שהוא ה) אנפין" "אריך בחינת כנגד  וזהו  השגה, שום בו  לאדם אין זה וחלק  היחידה, חלק 

על  השגה איזה לאדם יש  היחידה בחלק  גם כי רבינו  מחדש  זה בקונטרס  אבל  הכתר,

התלהבות. ידי

א' פרק
הוי"ה  שם אותיות  ארבע  כנגד פרשיות  ארבע

נפשוכי  כופר איש  ונתנו  לפקודיהם ישראל  בני ראש  את  תשא 

יתנו זה  אותם בפקוד נגף  בהם יהיה  ולא  אותם בפקוד לה '

הקודש  שקל  רמיזת  סוד הנה  וכו ', הקודש  בשקל  השקל  מחצית  כו '

מחציתו על  נצטוינו  מה  ומפני הנגף  מפני בה  להתכפר ענינו  ומה 

ארבע  של  סוד לך  אבאר וקודם השם, בעזרת  אפרש  כולם יותר ולא 

ארבע  כנגד מרומזים הם הנה  חודש , ופרה  זכור שקלים פרשיות 

דכר  נוקבא  פרצופין  ארבע  בסוד הוה "י כזה  בצירוף  הוי"ה  אותיות 



לוי  תשא קדושת  ג כי 

השקלים  היו  לכך  אחרונה , ה "א  נגד הוא  שקלים היינו  אבא , אימא 

הוא "ו כנגד הוא  וזכור אחרונה , ה ' סוד הוא  אדנ "י כי כסף  לאדני

עילאה  אימא  שהוא  בינה  נגד הוא  ופרה  כנודע  זכור בחינות  שהוא 

שבזה  חכמה  שהוא  היו "ד נגד הוא  וחודש  ראשונה  ה "א  היינו 

המוליד נתחדש  שהוא  אבא , בחינות  נקרא  חכמה  ולכך  העולמות ,

לא  לרביעי שלישי בין  לכך  הכל  את  ברא  בחכמה  כי העולמות ,

ריעין  תרין  שהם ואמא  אבא  על  מרומזים ורביעי שלישי כי  יפסיק,

כנגד  כן  גם הם פסח של  כוסות  והארבע  לעלמין  מתפרשין  דלא 

כי  ישתה  לא  לרביעי שלישי כוס  בין  לכך  הללו , פרשיות  הארבע 

מגע  ביה  דלית  המשומר יין  ונקראים ריעים, אכלו  בסוד הם

הוא  בהם כי השגה , לנו  יש  הללו  פרצופים ארבעה  ועד לחיצונים,

עולמו . מנהיג  יתברך 

ּבפקד ּכי לה' נפ ׁשֹו ּכפר  אי ׁש ונתנ ּו לפקדיהם ּבני -י ׂשראל את-רא ׁש תּׂשא  ¦¦¨¤§¥¦§¨¥¦§ª¥¤§¨§¦¤©§¦§
כו ' - ּכל י ּתנ ּו זה אתם. ּבפקד נגף  בהם ולא -יהיה על-ה ּפ קדים אתם העבר ¨§Ÿ¦§¤¨¤¤¤¦§¨¤¦§¨¨¥©©§ª¦

הּקדׁש ּבׁשקל הּׁשקל לה 'מחצית ּת רוּ מה  ה �קל מחצית  ה �קל גּ רה  (שמות ע שׂ רים  ©£¦©¤¤§¤¤©¤¤§¦¥¨©¤¤©£¦©¤¤§¨

יב) וכו '.ל

ומפני הנה  הנגף , מפני  בה  להתכפר  ענינו  ומה הקודש  שקל רמיזת סוד
יותר  ולא  מחציתו  על נצטוינו  מנה ,מה מאתים  דבכלל הכלל ידוע  והלא 

ברכה , עליו תבוא  המוסיף  כל ותרומות  נדבות  השם.ובכל בעזרת אפרש  כולם
הנה  [וה]חודש , ופרה זכור  שקלים פרשיות ארבע של סוד לך אבאר  וקודם
ארבע  בסוד הוה"י  כזה בצירוף  הוי "ה אותיות ארבע כנגד מרומזים הם

אחרונה  ה"א  נגד הוא  שקלים היינו  אבא , אימא  דכר  נוקבא  השקלים פרצופין

בה "א  שמשולה  שמים , מלכות  גילוי שהיא  המקדש  בבית  האדנים  לצורך היו

בחינת  כנגד שהיא  הוי"ה  השם  של אחרונה  הה "א  את  מתקנים  הם  ולכן אחרונה ,

מלכות .

המושפע הטבעי הרצון שהיא  הנפש , תיקון כי נפשו", "כופר הכתוב  אמר וכן

משתוקקת  והנפש  הגוף , מצרכי כסף  שהם  השקלים  ידי על דווקא  הוא  מהנפש 

הנפש . את  מתקן יתברך להשם  אותם  שנותן ידי ועל השקלים אליהם  היו  לכך
אחרונה,אדני ל" ה' סוד הוא  אדנ "י  כי  והוא כסף ", המלכות , הוא  האדנות  שם 

שאין  אע "פ  עם , על המולך מלך  כבחינת  שהוא  ישראל בני נפשות  על מלכותו גילוי

פשוטה  וידיעה  אמונה  מתוך רצונו מקבלים  הם  מקום  מכל המלך, מעלת  מבינים  הם 



לוי  תשא קדושת  כי  ד 

ומרגישים  שיודעים  וממה  מאבותיהם  בם  מושרשת  זו שידיעה  ומטיב , טוב  הוא  כי

בוריו. על הענין עומק  משיגים  שאינם  הגם  בעצמם 

כנודע וזכור זכור  בחינות שהוא  הוא "ו  כנגד זעיר הוא  כנגד היא  ו' האות 

שנאתו  לעורר עיקרה  עמלק  מעשה  זכירת  מצוות  כי המידות , שהוא  אנפין

במעשה)בלבנו, מצווה שהיא עמלק מחית כמצוות הוא (ולא זו מצוה  שתכלית  אלא  ,

הרוח  בחינת  הוא  וזה  ממש , בפועל עמלק זכר את  נמחה  הנרצה  הזמן שכשיבא  כדי

ומכיון  לנקבה , כ"זכר" המעשה  על המשפיעות  המידות  דהיינו - הנפש  על המשפיע 

לה ' מלחמה  שנאמר כמו ישראל בבני מלחמתו ידי על בהקב "ה  נלחם  שעמלק 

הרוח  לתיקון הקשורה  כללית  מצוה  היא  עמלק  מחיית  כן על דור, בדור בעמלק 

יתברך. להשם  ויראה  אהבה  המידות  ליישר בכללותו

ראשונה ופרה  ה"א  היינו  עילאה אימא  שהוא  בינה נגד היא הוא  הפרה 

שהוא  הבינה  כנגד שהיא  משום  חוק , ונקראת  מושג  טעם  בה  שאין מצוה 

הבינה  ידי ועל המחשבה , שורש  היא  הבינה  אמנם  מהשגה . שלמעלה  מקיף  אור

טהורות  מחשבות  מקבלים  אנו בניה  את  המטהרת  כאם  ישראל בני את  המטהרת 

הרוח. בחינת  דהיינו למידות  אם  שהיא  בינה  בחינת  וזהו המידות , כל יסוד שהם 

שאיתא  רמוזה וכמו והבינה  בנה ". צואת  את  ותקנח האם  "תבא  וברש "י במדרש 

הוי"ה . השם  של ראשונה  בה "א 

העולמות,וחודש  נתחדש  שבזה חכמה שהוא  היו "ד נגד היא הוא  הבינה  גם 

היא  והחכמה  נשמה  בחינת  היא  הבינה  כי מהחכמה , ומקבל נוקבא  בחינת 

מחכמה  הוא  ההספירות  שהתגלות  וידוע  לנשמה , נשמה  רק בחינת  הוא הכתר  (כי

לספירות) שורש העולמות,,בחינת המוליד שהוא  אבא , בחינות נקרא  חכמה ולכך
הכל  את ברא  בחכמה בריאת כי  נחשבת  היא  כי מה ", "כח החכמה  נקראת  ולכן

אין. בחינת  הוא  הכתר אבל מאין, יש 

בין לכך  כי  כוסות, ארבע בהלכות כי כוס קיי "ל יפסיק, לא  לרביעי  שלישי 
מתפרשין  דלא  ריעין תרין שהם ואמא  אבא  על מרומזים ורביעי  שלישי 

משפיעלעלמין  שכשהקב "ה  משום  למעלה , מלמטה  סדרן פרשיות  שארבע  כמו

מלמטה  לדרגה  מדרגה  עולים  שהם  כמובן הוא  הסדר אזי להתעלות  לתחתונים  כח

נולדים  שאז הפסח בחג  פרשיות  הארבע  לאחר שהם  כוסות  הארבע  כך למעלה ,

כנגד  למעלה  מלמטה  כן גם  סדרם  חדשה , ורוח חדשה  נפש  להם  וניתנת  ישראל

החכמה  כי לרביעי, שלישי כוס  בין להפסיק  אסור ולכן ואבא  אמא  רוח מלכות 

כו'. דלא  רעין תרין הם  והבינה 
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הללווהארבע  פרשיות הארבע כנגד כן גם הם פסח של מלכות ,כוסות

ואבא , בינה  הם ז"א  כי  ישתה לא  לרביעי  שלישי  כוס בין לכך
ריעים  אכלו  תמידבסוד יחדיו שהם  ואמא  נשפע אבא  להבינה מהחכמה השפע (כי

הפסק) בלי לחיצונים תמיד מגע ביה דלית המשומר  יין בחכמה ונקראים כי

לו  ואין תמידי הוא  אלו בחינות  שני בין היחוד ולכן לחיצונים  שליטה  אין ובינה 

מנהיג הפסק , יתברך הוא  בהם כי  השגה, לנו  יש  הללו  פרצופים ארבעה ועד
הם עולמו נגלים  אדם  של והמעשה  והמידות  בינה  שהחכמה  בחוש  שרואים  וכמו

הוא  הרצון של ששרשו מפני עצמו, לאדם  אפילו נגלה  אינו הרצון אבל בעצמו, לו

שיתבאר. וכמו מהשגה  למעלה  שהוא  החמישי בפרצוף 

ב ' פרק

הכתר  על  מרמז  הקודש  שקל 

של אבל קוצו  בסוד אנפין  אריך  נקרא  שהוא  חמישי פרצוף  יש 

שלא  ובלבד אמרו  ולזאת  דאחד באלף  מרומזת  והוא  יו "ד

תפיסה  מחשבה  לית  אשר המוחלט  אפס  סוד הוא  כי באלף , יאריך 

מטי  ולא  מטי בסוד שם המשוטטת  היא  המחשבה  אך  כלל , ביה 

הזאת  והענין  שם. יאריך  שלא  בכדי מנוחה  בלי למטה  ממעלה 

נקרא  הוא  למעלה  כשנגיע  והמחשבה  וטריא  שקלא  בחינות  הוא 

ושקלא  ארמי, בלשון  רפואה  לשון  הוא  טריא  כי טריא  שהוא  שקלא 

ארוכה , מעלה  לשון  רפואה  לשון  כן  גם הוא  אנפין  אריך  שהוא 

חיים  נובע  שמשם החכמה  מעיין  נקרא  והוא  הקודש , שקל  וזהו 

בחינות  שהוא  למטה  המשוטטת  המחשבה  של  השני למחצית  למטה 

נביעו האי אליהו  אמר זה  ועל  דלעילא  מחשבה  החצי נגד גופא 

מזה  לנו  היוצא  נמצא  לגופא , חיים דאיהו  לגופא  כנשמתא  איהו 

שם  הוא  כי השקל  מחצית  נקרא  למעלה  המשוטטת  שהמחשבה 

המחשבה  על  מגין  הוא  השקל  מחצית  ואותו  מטי ולא  מטי בחינות 

העובר  כל  יתנו  זה  סוד וזהו  וחיים. שפע  משם נובע  להיות  דלמטה 

הפקודים בהם על  יהיה  שלא  זה  וכל  הקודש  בשקל  השקל  מחצית 

שהוא  כתר סוד הוא  שקל  היינו  השקל , גרה  עשרים  סוד וזהו  נגף 

השפע  נמשך  שמשם זיבה , לשון  גרם בבחינות  השפע  בא  ומשם כ'

ודו "ק. למטה 
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והוא אבל  יו "ד של קוצו  בסוד אנפין אריך נקרא  שהוא  חמישי  פרצוף  יש 
דאחד באלף  החיים מרומזת ומקור התענוג  הוא  הכתר אנפין אריך פרצוף 

דהמקבל  מיוחדים , והמקבל המשפיע  ובו כולם  שורש  והוא  העולמות  כל את  הכולל

זו  נוראה  הארה  ולכן כלל, נברא  בגדר אינו ועדיין יש  של מציאות  בו אין עדיין

וכמו  באחד שנרמזת  החכמה  שורש  היא  כי אחד, שמתיבת  "א '" באות  נרמזת 

רבינו. בדברי שיתבאר

יצירה הרמ"ק וכלשון לספר ראשון)בפירושו אחד (פרק בשם  יתייחס  הכתר אמנם  :

שנית  חכמה  ואחריו להם  מיוחד אחד והוא  הנאצלים  תחלת  וממנו נאצל שהוא  מפני

שאין  סופר, אתה  מה  אחד לפני הכתר אל קודם  אמנם  תומם . עד וכן שלישית  ובינה 

אליו. ראש  וזה  אחריו הבא  שני מפני אלא  אחד בשם  האחד יכונה  לא  כי מניין שם 

שם  יכונה  לא  נאצליו אל שגם  ראוי הפרוד ומן השנוי מן משולל סוף  שהאין ואחר

זה  שנקשרים  במה  וזה  הגמורה , וההשואה  הגמור האחדות  אלא  הפירוד על המורה 

בראש . וסוף  בסוף  ראש  זה  עם 

באלף ,ולזאת יאריך  שלא  ובלבד במחשבתו,אמרו  להאריך לא  היא  שהכוונה 

הוא  באלף כי  הנרמז המוחלט הכתר אפס והשגה סוד הוייה  בו אין

וכולו  להנבראים , ישות  תפיסת  מקום  עוד שם  שאין אין, נקרא  וזה  במחשבה , חושית 

- מהשגה  שלמעלה  אלוקי כלל.אור ביה תפיסה מחשבה לית אשר 

המחשבה אך  והיא  שהיא , כל תפיסה איזה יש  בכתר  גם כי  רבינו  מחדש 
בכדי  מנוחה בלי  למטה ממעלה  מטי  ולא  מטי  בסוד שם המשוטטת היא 

שם  יאריך שייכות שלא  לו שיש  כאדם  השכל תפיסה  בדרך שאינה  "תפיסה " ישנה 

ולראות  לנגוע  שיכול עד למטה  מלמעלה  הקופץ  אדם  בדרך הוא  אלא  מקום , לאיזה 

ההוא  המקום  את  רואה  ואינו שם  ונח חוזר מיד אבל גבוה  מקום  באיזה  עין כהרף 

השגה  בגדר רק  ברורה  ראיה  אינה  שראה  החטופה  הראיה  אותה  וגם  בוריו, על

הוא  וכתר שהיות  בכתר, הנוגעת  האדם  של המחשבה  גדר וזה  מהבנה . שלמעלה 

מדרך  הוא  טועה  בוודאי להבינו בו שמתעמק  ומי להשיגו, אפשר אי והתענוג  הרצון

ברצון". טעם  "אין שאמרו וכמו מהשגה  למעלה  הוא  כי האמת 
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כמוס טעם  כן גם  וברצון בתענוג  בו יש  כי מותר, חטופה  השגה  בדרך ושכל א אבל

שורשה  אל מתלהטת  נפשו אזי מתלהב  כשאדם  רק  בוריו, על להשיגו אפשר אי זה 

האור  מאיר בה  ורק  'יחידה ' הנקראת  שהיא  הפנימית  הנקודה  לרגע  בו ומתגלה 

התפשטות  ידי על דווקא  בא  זה  כל אבל רעיון, מכל נעלם  שהוא  הכתר של הפנימי

בוערת  באש  ביותר מתלהב  כשאדם  וזהו השכלי, המחשבה  מכח אפילו הנפש 

בהארה  להתבונן מתחיל אם  אבל העצמית , במציאותו מרגיש  ואינו יתברך להשם 

במקום  לעיין לו אסור אזי המחשבה  ובהתפשטות  זו בהתלהבות  הוא  אין ושוב  זו

אשר  והתענוג  הביטול גודל את  המצומצמות  במחשבותיו יגביל אז כי כזה , גבוה 

בפרשת  רבינו בדברי מבואר וכן תדרוש . אל ממך במופלא  נאמר כך ועל כמו שם ,

ית "ש בהבורא  לדבק  לאדם  לו יש  אשר ההוא  התלהבות  ידי על "אך וז"ל, תרומה 

בהעולמות  כלל נתלבש  לא  עדיין אשר העליון בהירות  ישיג  ההוא  התלהבות  ידי על

חיים " מלך פני באור כדכתיב  העולמות , כל על החיות  בא  מזה  .ב אשר

שקלא והענין  בחינות הוא  וכמו וטריא הזאת טריא , ממשיך הוא  שהשקלא 

שהוא שמבאר שקלא  נקרא  הוא  למעלה כשמגיע גורם והמחשבה

למטה  שהוא וממשיך ושקלא  ארמי , בלשון רפואה  לשון  הוא  טריא  כי  טריא ,
ארוכה . מעלה לשון רפואה לשון כן גם הוא  אנפין זואריך (המכונה ובחינה 

הדברים) וטריא ,בהמשך בשקלא  סוגיא  באיזה  שדן אדם  כגון היא  מטי דלא  מטי של

משפיל  ואח"כ בשכל להדבק  מאוד מחשבותיו שמעמיק  הוא  הסוגיא  בירור ודרך

כמובן  אבל השכל, פי על אותם  להסביר הסוגיא  בפרטי לחשוב  שוב  מחשבו את 

של  העליון חלק  עדיין הסוגיא  בפרטי לחשוב  מחשבתו את  שמשפיל שבשעה 

מטי  ולא  מטי וזה  בתחילה , לו שעלה  ובאור העמוק  השכל באותו מדובק  מחשבתו

היא  למטה  כשמקושרת  וגם  ושוב , ברצוא  ולמטה  למעלה  מקושרת  שמחשבתו

המחשבה  לחלק  מקושר שלמטה  המחשבה  שהחלק  נמצא  ואז למעלה . מקושרת 

מחשבתו  עדיין אזי למעלה  ודביקותו במחשבתו מתקשר כשהוא  זה  וע "ד שלמעלה .

ופרטיה  שבסוגיא  הגשמי וחלק  הסוגיא  פרטי על דעת  קצת  בו שיש  למטה  משוטטת 
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ב א. תורהראה ג ).ליקוטי  מט  (שלח 

וזה ב. בעולמות נתלבש לא עדיין אשר  השפע על רומז הוא  המנורה והנה שם: דבה"ק המשך

הרמז  וזה העליון בהבהירות ולהשיג  לדבק איך לו קשה היה הרמז וגו' משה נתקשה הרמז

שאר אבל אש של וזהו זאת ישיג  התלהבות ידי על הרמז אש של המנורה הקב"ה לו שהראה

להשיג  לו קשה היה לא ובוודאי בעולמות התלבש אשר  השפע העל רומזים המשכן מלאכת

היטב. וד"ק
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שמעיין ג להסבירה  שבשעה  ובחכמה , בכתר ההתדבקות  שתהיה  צריך זה  דרך ועל .

תהיה  ועדיין המשוטטת , מחשבה  בדרך רק  זה  יהיה  מהשגה  למעלה  שהוא  בכתר

תדרוש . אל ממך במופלא  כי למטה , מקושרת  ד מחשבתו
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המגידראהג . אזי תורת עמו, לעשות מה יודע אינו שכל לאדם כשנופל קע"ב: ע' ליקוטים

בסוד  בונה. ופעם  סותר  ופעם ומעמידו, השכל זה מסתיר  פעם וכל השכל, זה לברר  מתחיל

בא  לכן העקודים, מעולם בא וזה  השכל. לזה מצומצם וכלי מלבוש שעושה עד מטי ולא מטי

הגמרא, זה לברר  והתחיל הגמרא קודם כשלומד אבל הכלי. ואח "כ השכל, דהיינו האור  קודם

יפלפל  אז הכלי, שרואה ר "ל מהעינים, שבא הנקודים עולם על מרומז וזה השכל, לו בא ואח "כ

הנקודים  מעולם שבא השכל וזה הכלי, בזה האור  ונותן דבר , לכל טעם שנותן עד בגמרא

מלמעלה. לו שולחים

המשפיע ד. שכביכול דהיינו ושוב, רצוא בדרך היה זה מקום של עצמה ההשפעה שגם מפני וזהו

מטי, ולא מטי בבחינת בעולמות לחשוב עצמו השפיל אזי העולמות לברוא כשהתחיל העליון

ב  שכתב המגיד וכמו פי'תורת ד', חס אותיות היא חסד שמלת בזוהר  איתא צט , ע' וירא פ'

הנה  להם. ומשפיע דלים חונן שהוא לעשיר  משל נמשיל והנה לו. ומשפיע דל על חס שהוא

וברוב  עשרו ברוב בעסקיו תמיד עוסק והוא ועתיק, הון בעושר  עליונה במעלה הוא העשיר 

שפילי  דלים חונן יהיה ההוא שהעשיר תמצא איך והנה עירו. בני  מכל נכבד הוא כי גדולתו,

המדה  וזאת דל, על חס שהוא חסד מדת בהעשיר  שיש מפני אך העשיר , הערך כנגד הערך

מחמת  העני, חסרון על ולבו עיניו ונותן והנכבדים הגדולים עסקיו מכל פונה שהוא לו גורמת

כי  נמצא לו, יחסר  אשר  מחסורו די להשלים מאוד העני על ומשגיח  ביותר  עליו חס שהוא

גדולים  בדברים בגדלות תמיד שהיתה ממחשבתו עצמו את ולהקטין להשפיל צריך העשיר 

שהאדם  מקום בכל תמיד כי הקטנות , מדת שהיא העני במדת עצמו להקטין והוצרך ונכבדים

שם  מחשב, הוא בקטנות ואם בגדלות, הוא שם גדלות במדת אם הוא, שם במחשבתו מחשב

החסד  מדת מחמת והכל הקטנות, לתוך א"ע להשפיל הוצרך העשיר  כי נמצא בקטנות, הוא

הוא  לכך להשפיע, אפשר  אי ההשגחה ובלי לזולתו. להשפיע תמיד וחשקו ותשוקתו שבו

מדת  כי ידוע והנה ממנו. מושפע המקבל היה לא זאת לולא כי ולהשגיח , להשפיל מוכרח 

מדת  חסד שהוא דכר  הוא המשפיע ומדת כלום, מגרמה לה דלית ודלה עניה נקרא נוקבא

שהעגל  ממה יותר  ז"ל, כמאמרם להשפיע תמיד חשקו החסד מדת והנה לעני, המשפיע העשיר 

מוכרח  הוא הנה המקבל. של חסרונו על וישגיח  שיעיין אלא  להשפיע אפשר  אי והנה וכו'.

ומעיין  שלו מגדולה שיורד לירידה נחשב אצלו כי נמצא הימנו, שלמטה במה ולהשגיח  לידע

מלמעלה  השפע להמקבל מטי כשהוא ר "ל מטי, ולא מטי פי' וזהו בחסרונו, ממנו בתחתון

לא  הוא כי נמצא כנזכר  תחתון, של לקטנות גדלות של ממעלתו המשפיע שירד מוכרח  הוא

(א"ת). כנזכר . העליון אצל מטי
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בּ וזהו ה �קל הּקדׁשמחצית  המלכות ,ׁשקל מלבד מרומזת  השקלים  בפרשיית  ©£¦©¤¤§¤¤©¤
שהיא  הכתר, שהוא  לאין חכמה  בין היחוד גם  שקל, בבחינת  שמרומזת 

שהמחשבה  אנפין אריך לבין המחשבה  שהיא  אבא  הנקראת  הבחינה  בין ההתקשרות 

שהוא  וטריא  שקלא  על מרמז "שקל" וזה  מטי, ולא  מטי של באופן רק  שם  נדבקת 

קודש . הנקראת  המחשבה  שהיא  חכמה  על מרמז ו"קודש " אנפין, אריך

החכמה והוא  מעיין נקרא  בהרצון הגנוז  העליון תמיד השכל נקרא  הכתר

מים  מקור הוא  שהמעיין כמו השכלי, כח של השפע  מקור הוא  כי מעיין

המחשבה חיים , של השני  למחצית למטה חיים נובע המשוטטת שמשם
החכמה ,למטה  כח דלעילא והוא  מחשבה החצי  נגד גופא  בחינות בערך שהוא 

שהוא  הגם  גופא  בחינת  הבינה  של השכל נחשב  שברצון, רעיון מכל הנעלם  השכל

מחשבה . של צח ואור כנשמתא רוחני איהו  נביעו  האי  אליהו  אמר  זה ועל
לגופא . חיים דאיהו  לגופא 

בהדרכות  מצינו הק 'ועד"ז במחשבתו הבעש"ט יהיה  עוה "ז מענייני לדבר "כשצריך

לחזור  ודעתו ולחוץ  מביתו שהולך האדם  כמו למטה  העליון מהעולם  הולך. שהוא 

ששם  העליון בעולם  תמיד יחשוב  כך לביתו יחזור מתי חושב  ההליכה  ובעת  תיכף .

במחשבתו  תיכף  ויחזור עוה "ז בענייני מדבר שהוא  בעת  אף  ית ' בבורא  העיקרי ביתו

וכו'" הראשון יא)לדיבוק  ודף ע"ב יוד דף הריב"ש הנ"ל,(צוואת ע "ד הוא  זה  ואף  .

עדיין  היא  כי מטי', 'לא  באמת  היא  עוה "ז בעניני 'מטי' שמחשבתו בשעה  שגם 

בהמקום  האמיתי מקומו שאין בדעתו שיודע  העליון, בעולם  בשרשה  מקושרת 

יתברך, להשם  שמקושר דהיינו העליונים  בעולמות  אלא  עכשיו בו שעוסק  הגשמי

דהיי  ואמא  בחכמה  דהיינו אבא  שנקראת  בדרגה  שעוסק  בשעה  שגם  מזה  נו והיוצא 

שם  במחשבתו מקושר כי אנפין, אריך של הדבקות  ג "כ בו יש  .ה בינה ,
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קדושים  פ' המגיד בתורת ועי' ונעלם. נגלה פירושו מטי ולא מטי מ ' אות עינים אור  עוד וראה

אחוריים. ע"ד זה מטי ולא שמטי

של ה. האופן לבאר  תשע"ה) בשלח  מכוננו, ביאור  (וראה בשלח  בפרשת רבינו שכתב מה וראה

באי"ן  מסתכל שאדם "בזמן וכלשונו להחכמה האין דבקות והשפעת בהחכמה האין דביקות

באה  דחכמה חכמה ואאלפך הרמז זהו מעצמותו. ומופרש מובדל ונעשה במציאות נתבטל

ואאלפך  והיינו החכמה. באה באי"ן הסתכלות מחמת תמצא, מאין והחכמה כדכתיב מאין

כן  גם והיא פלא אותיות הוא ואל"ף אל"ף לשון ואאלפך והיינו באין, חכמה להביא חכמה,

באין", הסתכלות מחמת ומכוסה מופלא שיהיה באין, כן גם הבינה להביא בינה, ואאלפך

עיי"ש. מטי ולא מטי בחינת שהוא ע"ח  בסה"ק מבואר  והענין
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"מחצית נמצא  נקרא  למעלה  המשוטטת שהמחשבה מזה, לנו  היוצא 
מטי . ולא  מטי  בחינות שם הוא  כי  הרוצה השקל", משפיע  כאשר

אזי  להמקבל, המשפיע  בין ערך כלל שאין אע "פ  רוחני שפע  למקבל להשפיע 

לדרגת  עצמו משפיל שהמשפיע  מטי, ולא  מטי בבחינת  להיות  מוכרחת  ההשפעה 

בדרגה  אינו הוא  כי לגמרי, המקבל לדרגת  עצמו שישפיל שייך לא  אבל המקבל,

שישאר  שייך לא  וגם  זה , שפע  יקבל שהמקבל אופן בשום  שייך לא  וממילא  כלל זו

ומוכרח  ממציאותו, יתבטל השפע  כשיקבל מיד אז כי מהמקבל ומובדל מופרש 

לו  שנותן השפע  ולכן ודעתו, ולדרגתו המקבל למחשבת  כביכול עצמו להשפיל

ממנו  נעלם  עדיין אבל למקבל, השפע  שמגיע  מטי, ולא  מטי בבחינת  הוא  המשפיע 

רותח  דבר האוחז אדם  כמו יבוטל, שלא  כדי לגמרי למקבל השפע  את  מגלים  ואין

ומיד  אחד לרגע  רק  החמימות , כל לקבל יכול אינו כי יד אל מיד וזורקהו בידו

מ'אין  שייכות  שום  ואין שבהיות  העולמות , הויית  תחילת  היה  זה  ובדרך זורקהו.

ולא  מטי בבחינת  העולמות  של הראשונה  ההארה  להית  הוכרחה  לכן ל'סוף ', סוף '

.ו מטי 

שהיא  אנפין אריך דהיינו ממנו למעלה  שהיא  בדרגה  דבוק  להיות  רוצה  כשאדם  ולכן

באופן  הדבקות  שתהיה  בהכרח אזי העולמות  כל שורש  בבחינת  שהוא  העליון הרצון

מטי". ולא  "מטי של זה 

משם ואותו נובע להיות דלמטה המחשבה על מגין הוא  השקל מחצית
וחיים  שהוא שפע הקודש  בשקל דוקא  נרמז כתר של זה  גבוה  וענין .

הכתר  הארת  כי מקומות  בהרבה  בספה "ק  כנזכר והוא  המלכות , אחרונה  ה "א  כנגד

שלמעלה  הדבקות  את  שלעורר דהיינו בתחילתן, סופן נעוץ  בסוד במלכות  מאירה 

מלכות  שהיא  ובדיבור במלכות  עבודה  ידי על רק  אפשר אי פה)מהשגה  – .ז (מלכות 

והערות1 2הוספות

מוהר "ר ו. בוצי"ק בער הרה"ק לפני דוב  כנר  השכינה לפני דומין צדיקים "למה פי' זללה"ה,

ואבוקה  נהורא משיך הנר  דאור  הנר , לאור  אלא אבוקה לאור בודקין אין אמרו כי האבוקה"

יתברך, בו מחשבתם תמיד ולקשר  עצמם ולטהר  לקדש צריכין הצדיקים וכן קטופי, מקטף

דמש  הנר  הוא כדמיון הצדיקים על מלמעלה שבאה והתקשרות השפע אבל תמיד, נהורא יך

אבוקה  בחי' וזהו ממציאות, יתבטלו שלא למעלה האור  חוזר  ותיכף מטי ולא מטי בבחי'

לחיים, (אורח  ודפח "ח . האבוקה לפני כנר  השכינה לפני דומין צדיקים וזהו קטופי, מקטיף

צו).

מאלה ז. נא תהי' אל וכו' אהובי "ע"כ כ"ח ) (מכתב במקו"א העבודה ביסוד  שכותב וכמו

ומתוך  הכנעה מתוך ה' לפני נפש שפוך ותפלה, בתורה ואמץ חזק ורק לעלות, המעפילים
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בה  אינה  המלכות  כי במלכות , דווקא  מתגלה  מהשגה  למעלה  שהוא  שהכתר מפני

ודווקא  מהמידות , בה  שמאיר מה  רק  כלום  מגרמה  לה  ולית  מוחשית  השגה  שום 

למעלה  שהוא  הכתר אור בה  שיתגלה  שייך עצמית  השגה  שום  במלכות  שאין מכיון

מהשגה .

הּקדׁשוזהו ּבׁשקל הּׁשקל מחצית על-הּפקדים העבר  ּכל י ּתנ ּו זה ע שׂ רים סוד ¤¦§¨¨¥©©§ª¦©£¦©¤¤§¤¤©¤¤§¦

לה ' ּת רוּ מה  ה �קל מחצית  ה �קל נגף גּ רה  בהם יהיה שלא  זה וכל שצריך , ¥¨©¤¤©£¦©¤¤§¨

המיתה . ומקום  החיצונים  מאחיזת  למעלה  הוא  ששם  הכתר אל המלכות  לחבר

שהוא וזהו כתר  סוד הוא  שקל היינו  השקל, גרה עשרים באות סוד מתחיל

השפע  נמשך שמשם זיבה, לשון גרם בבחינות השפע בא  ומשם כ',
ודו "ק. למטה

והערות1 2הוספות

בפה  עקרים הי"ג  ובכל ושבע"פ שבכתב ותורה ועבדיו בה' האמונה דברי ולחזור  הלב שמחת

קודש, בזכרון זרות ומחשבות מריע כל ולהכרית פשוטה באמונה חקירות בלא אחת בדעה

קדוש  בדיבור  יש גדול וכח  הגבהתי, היא והשפלתי השמש זורח  כלה הענן כאשר  וממילא

לאתר ה' לפני אשר  הנשגב שורש הפשוט  להרצון לעילא דאיזדריקת מלכות בחי' שהוא

כ"ח ). (מכתב אדבר ." כי האמנתי רבוה"ק. אמרו ע"כ מתמן, הדיבור  דאיתנטלית
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