
כג

מאמר ראשון:
חג השבועות 

תער"ב לפרט קטן

תוכן המאמר:

א.       ג' פירושים ב'כתר' והגדרתו כרצון השייך 
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א.
ג' פירושים ב'כתר' 

והגדרתו כרצון השייך לעולמות.

שאלות הפתיחה
בשעה שהקדימו ישראל לפני מתן תורה נעשה 
שני  להם  וקשרו  השרת  מלאכי  ירדו  לנשמע 

כתרים אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע1, 

ומשמעות הענין הוא דמה שניתנו להם הכתרים 
הוא מפני שהקדימו נעשה לנשמע, אבל אם היו 
מקדימים נשמע לנעשה לא היו נותנים להם את 
השני כתרים לפי שכאשר השמיעה הוא בשביל 
העשיה, כלומר כאשר קודם כל שומעים ומבינים 
לא  זה  לעשות,  מחליטים  כך  ואחר  הענין  את 
עניין  ורק  כתרים,  לתת  ראוי  שבשבילה  מעלה 
שבשבילה  מעלה  היא  לנשמע  נעשה  הקדמת 

ראוי לתת את הכתרים לישראל. 

להמשך  סתירה  לכאורה  זה  הרי  ביאור,  ודרוש 
נעשה  נגד  אחד  כך  אחר  כשאומר  הדברים 
משום  רק  הן  כתרים  שהשני  משמע  כו' 
שאמרו נעשה ונשמע והראיה לזה שהרי אינו 

1.  שבת פ"ח ע"א.

אומר אחד נגד נעשה ונשמע ואחד נגד מה 
כנגד  רק אחד  אלא  לנשמע  נעשה  שהקדימו 
עניין  את  מזכיר  ולא  נשמע  כנגד  ואחד  נעשה 
נעשה  שהקדימו  מה  היתרון  ואיה  ההקדמה 

לנשמע כו'. 

גם צריך להבין מה שנתינת הכתרים הוא על 
שנתינת  נאמר  לפעמים  והלא  המלאכים,  ידי 
זה  וענין  בעצמו,  הקב"ה  ידי  על  היא  הכתרים 
מצינו במדרש רבה פרשת קדושים סוף פרק 
המדינה  שבני  למלך  משל  נאמר  שם  ך"ד2 
נתן  המלך  עשה  מה  כו',  עטרות  ג'  לו  עטרו 
בכל  כך  בניו,  בראשו אחת ושתים בראשם של 
יום ויום העליונים (כלומר המלאכים) מכתירים 
שהן  עטרות  ג'  הוא  ברוך  להקדוש  יום  בכל 
ונתן  אחד  הקב"ה  נטל  קדושות,  ג'  כנגד 
ישראל),  (עם  בניו  בראש  נתן  ושנים  בראשו 

עד כאן מהמדרש. 

העטרות  דנתינת  הרי   - בפירוש  רואים  וכאן 
שנתן שניים  הוא בעצמו  ברוך  הוא מהקדוש 
בראש בניו וכאן אומר במאמר חכמינו בו  פתח 
כו'  וקשרו  השרת  מלאכי  ירדו  המאמר  את 
ולא הקב"ה בעצמו, אך אמנם גם שם במדרש 

2. כן הוא בגוף כתב יד קודש (כ"ף סופית).

בס"ד. חה"ש, תער"ב, לפ"ק

כנגד  א'  כתרים  שני  להם  וקשרו  מה"ש  ירדו  לנשמע  נעשה  ישראל  שהקדימו  בשעה 
מפני  הוא  הכתרים  להם  שניתנו  דמה  הוא  הענין  ומשמעות  נשמע,  כנגד  וא'  נעשה 
השני  נותנים  היו  לא  לנעשה  נשמע  מקדימים  היו  אם  אבל  לנשמע,  נעשה  שהקדימו 
משמע  כו'  נעשה  נגד  א'  אח"כ  וכשאומר  העשי',  בשביל  הוא  שהשמיעה  לפי  כתרים 
שהשני כתרים הן רק משום שאמרו נעשה ונשמע שהרי אינו אומר א' נגד נעשה ונשמע 
גם  כו'.  לנשמע  נעשה  שהקדימו  מה  היתרון  ואי'  לנשמע  נעשה  שהקדימו  מה  נגד  וא' 
קדושים  במד"ר  מצינו  לפעמים  והלא  המלאכים,  ע"י  הוא  הכתרים  שנתינת  מה  צ"ל 
בכל  מכתירים  העליונים  כך  כו',  עטרות  ג'  לו  עטרו  המדינה  שבני  למלך  משל  ך"ד  ס"פ 
בניו,  בראש  נתן  ושנים  בראשו  ונתן  א'  נטל  קדושות  ג'  שהן  עטרות  ג'  להקב"ה  יום 
שם  גם  אך  כו',  וקשרו  מה"ש  ירדו  או'  וכאן  בעצמו  מהקב"ה  הוא  העטרות  דנתינת  הרי 
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וכתר  תורה  כתר  הן  כתרים  ג'  אי'  דאבות  במשנה  והנה  כו'.  מכתירים  העליונים  או' 
או' שקשרו  וכאן  ג' כתרים  גביהן הרי שיש  וכתר שם טוב עולה על  וכתר מלכות  כהונה 
כתרים  ד'  הן  בפרטות  הרי  הן  כתרים  ג'  במשנה  מ"ש  צ"ל  גם  כו'.  כתרים  ב'  רק  להם 
כו'.  הן  כתרים  ד'  ויאמר  הכתרים,  כל  במנין  ש"ט  כתר  חשיב  לא  ולמה  ש"ט  כתר  עם 
קוין,  בהג'  הן  בד"כ  כו'  תורה  כתר  כתרים  הג'  והנה  כו'.  גביהן  על  שעולה  הל'  מהו  וגם 
לעולם  כהן  ואתה  וכמ"ש  החסד  בחי'  הוא  דכהן  וכידוע  הימין,  בקו  הוא  כהונה  דכתר 
לנוכח  דאתה  להוא  אתה  בין  ההפרש  שזהו  גילוי  בחי'  הוא  דאתה  החסד  בחי'  על  דקאי 
בסי'  וכמ"ש  כו'  יום  ג"כ  שנק'   המדות  גילוי  ראשית  והוא  גילוי  בחי'  הוא  וחסד  כו', 

רבה אומר את הלשון העליונים מכתירים כו'. 
ידי המלאכים, אלא  כלומר שההכתרה היא על 
תורה  ובמתן  הקב"ה  את  מכתירים  הם  ששם 

משמע שהם נתנו את הכתרים לעם ישראל. 

שאלות אלו הובאו כאן כדי לפתוח את הנושא 
העיקרי בו הולך לעסוק - עניינו של הכתר.

כתר  במושג  הקשורות  נוספות  שאלות  והנה 
כתר  הן  כתרים  ג'  איתא  דאבות3  במשנה 
תורה וכתר כהונה וכתר מלכות וכתר שם טוב 
- עד כאן לשון המשנה, וצריך  עולה על גביהן 
ביאור הרי במשנה זו נאמר שיש ג' כתרים וכאן 
במתן  כתרים  לישראל  נתנו  השרת  כשמלאכי 
כו'.  כתרים  ב'  רק  להם  שקשרו  אומר  תורה 

ולאן נעלם הכתר השלישי?

גם צריך להבין מה שכתוב במשנה ג' כתרים 
הן ולכאורה הרי בפרטות הן ד' כתרים יחד עם 
כתר שם טוב ולמה לא חשיב כתר שם טוב 

במנין כל הכתרים, ויאמר ד' כתרים הן כו'. 

וגם דיוק נוסף מהו משמעות הלשון שכתר שם 
טוב עולה על גביהן כו'. 

כהונה, מלכות, תורה – ג' קוין
תורה  כתר  במשנה  שנאמרו  כתרים  הג'  והנה 
 - קוין  בהג'  הן  כלל  בדרך  ומלכות,  כהונה  כו' 

3.  פרק ד משנה י"ג.

בכללות  מתחלק  בעולמות  הקב"ה  של  הגילוי 
לשלשה קוין – ימין שמאל ואמצע, חסד גבורה 
תפארת, דכתר כהונה הוא בקו הימין, וכידוע 
בחינת  הוא  ישראל  עם  את  המברך  דכהן 
 - לעולם4   כהן  ואתה  שכתוב  וכמו  החסד 
זה לא כתוב בפירוש את המושג  אמנם בפסוק 
דקאי  זה  מפסוק  נלמד  זאת  בכל  אבל  חסד, 
שמשתמש  מזה  החסד  בחינת  על  (שמדבר) 
בלשון "אתה", דאתה הוא בחינת גילוי שזהו 
מי  ההפרש בין אתה להוא דאתה לנוכח כו', 
 - ישירה  בצורה  אליו  לפנות  ניתן  נוכח  שנמצא 
אפשר  אי  נוכח  נמצא  שלא  אדם  ואילו  אתה, 
שחסד  וכיון  לדבר אליו רק בלשון נסתר - הוא 
מסמלת  "אתה"  המילה  לכן  גילוי  בחינת  הוא 
המדות  גילוי  ראשית  והוא  החסד  בחינת  את 
החסד היא המידה הראשונה שבין כל המידות, 
בניגוד  גילוי,  עניין של  זה  המידות  כללי  ובאופן 
הפסוק  פירוש  כידוע5  העלם,  שעניינם  למוחין 
ולבנינו"6,  לנו  והנגלות  אלוקינו  לה'  "הנסתרות 
י"ה של שם הוי' שכנגד  שהנסתרות הם בחינת 
המוחין, והנגלות הם בחינת ו"ה של שם הוי' – 
(ו"ה נגלות) שכנגד המידות, שנקרא החסד גם 
כן יום כו' שעניינו של יום הוא אור וגילוי ומידת 
כל  עם  שהולכת  העיקרית  המידה  היא  החסד 

4.  תהילים קי, ד.

5.  לקוטי תורה ריש פ' פקודי.

6.  דברים כט, כח.
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בנינה הוא מהגבורות  וכתר מל' הוא בקו השמאל דהרי מל' עיקר  כו'.  בפי' ברוך שאמר 
בנינה  ע"כ  המל'  ע"י  הוא  הכל  בבי"ע  והגילוים  ההמשכות  וכל  בי"ע  דהתהוות  להיות 
היא מהגבו' כו' וכמ"ש במ"א, וע"כ גם הכתר מל' הוא בקו השמאל כו'. וכתר תורה הוא 
כו'.  האמצעי  בקו  היא  דתורה  וגמ"ח  ועבודה  תורה  דברים  בהג'  וכנודע  האמצעי  בקו 

של  הראשון  היום  על  הזוהר7  כדברי  המידות 
דאזיל  "יומא  החסד   מידת  האירה  בו  הבריאה 

עם כולהו יומין" (- יום שהולך עם כל הימים).

אדמו"ר  של  דא"ח  עם  בסידור  שכתוב  וכמו 
הזקן – בפירוש ברוך שאמר כו'8.

למרות   – השמאל  בקו  הוא  מלכות  וכתר 
הרי  קוין,  לג'  הספירות  את  מחלקים  שכאשר 
יש  מקום  מכל  האמצעי,  בקו  היא  המלכות 
דהרי  שייכות מיוחדת בין המלכות לקו שמאל: 
מלכות שהיא מהווה את הנבראים עיקר בנינה 

7.  זח"ג קג, א-ב. קצא, ב.

8.  וזה לשונו שם: דהנה ידוע ההפרש בין אתה להוא דאתה 
מורה על בחינת הגילוי כי אמירת אתה מורה לעומד בנוכח 
ואינו  ונעלם  ואמירת הוא מורה על מי שהוא נסתר  בגילוי 
ידוע מהותו בגילוי כו'. וע"כ תיבת אתה מורה על ג' מדריגות 
הוא  תחתונה  היותר  והמדריגה  הגילוי  בחינת  כולם  שהם 
דרגין דאצילות  בחינת מלכות דאצילות הנקרא סופא דכל 
שנאמר בה ואתה מחיה את כולם כמ"ש ומלכותו בכל משלה 
והיינו בחינת כ"ב אותיות מא' ועד תי"ו כידוע שהיא בחינת 
למטה  הדיבור  אותיות  כמו  ליש  מאין  דווקא  ההתגלות 
כהן  ואתה  מ"ש  הוא  הב'  ומדריגה  המחשבה.  גילוי  שהן 
כו'. ומבואר בזוהר דקאי על בחינת אור החסד שהוא שרש 
מדרגת הכהן כו'. ולהיות כי במידות דאצילות ראשית בחינת 
גילוי האור הוא בחינת החסד כמ"ש יומם יצוה ה' חסדו והוא 
יומא דאזיל עם כולהו יומין כו' וכמ"ש כי אמרתי עולם חסד 
יבנה שעיקר הבנין דז"א הוא ע"י בחינת החסד וכמ"ש זכר 
נקרא  כן  ולהיות  כו'  רובו חסדים  בע"ח שז"א  חסדו כמ"ש 
גם החסד בשם אתה וזהו אתה כהן כו'. והמדריגה הג' הוא 
האצילות  כל  מקור  אבא  אור  בחינת  שהוא  החכמה  בחינת 
והוא השרש הראשון באצילות לבא בבחינת הגילוי שנאמר 
בו ג"כ אתה כמ"ש כי אתה אבינו. וידוע דאבינו הוא בחינת 
החכמה שנק' אב כו'. ולהיות כי החכמה הוא בחינת ראשית 
הגילוי נקרא אתה לנוכח אבל בחינת הכתר נקר' אין וכמ"ש 
והחכמה מאין תמצא לפי שהוא בבחינת ההעלם וההסתר 
מי  על  קאי  הוא  דתיבת  הוא  אלא  אתה  נקרא  אינו  כידוע 

שהוא בבחינת העלם דוקא כנ"ל. 

הוא מהגבורות – כלומר מידת המלכות נוצרה 
שעניינו  שמאל  בקו  שהיא  הגבורה  ממידת 
של  שעניינו  והיות  וצמצומים,  שפע  מניעת 
המלך הוא להיות בריחוק מהעם ומעליהם, הרי 
מידת המלכות צריכה להאצל באופן של צמצום 

וריחוק. 

והסיבה לגבורות והצמצומים: להיות דהתהוות 
של  המציאות  שזה  עשיה  יצירה  בריאה 
ההמשכות  וכל  והרחוקים  הנפרדים  העולמות 
יצירה עשיה הכל הוא על  והגילוים בבריאה 
התהוות  לצורך  כלומר   – כן  על  המלכות  ידי 
בנינה  המלכות,  ידי  על  הנפרדים  עולמות 
וכמו  כו'  צמצומים  שעניינה  מהגבורות  היא 
הכתר  גם  כן  ועל  אחר9,  במקום  שנתבאר 

מלכות הוא בקו השמאל כו'. 

לזה  וההוכחה  האמצעי  בקו  הוא  תורה  וכתר 
עומד  העולם  שעליהם  דברים  בהג'11  כנודע10 
היא  דתורה  חסדים  וגמילות  ועבודה  תורה 
ימין,  בקו  חסדים  גמילות  כו'.  האמצעי  בקו 
מידתו של אברהם אבינו. ועבודה שהיא עבודת 
הקורבנות בהעלאה מלמטה למעלה, עניינה של 
ותורה  אבינו.  יצחק  של  מידתו  הגבורה,  מידת 
בקו האמצעי, כנגד יעקב, בחיר האבות, שכולל 

בתוכו את מידת החסד ומידת הגבורה יחד. 

עד כאן הסביר הרבי נ"ע כיצד כהונה זה קו ימין, 
מלכות זה קו שמאל ותורה זה קו האמצעי, אך 

9.  ראה לדוגמא המשך זה, אות של"ה.

10.  אבות א, ב.

ובכת"י  הג',  בענין  כתוב:  הי'  בגוכי"ק  הגיליון:  בשולי    .11
מעתיק נשמטו כמה תיבות, וניתוספו בגוכי"ק, כבפנים.
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כתר  ערך  בפרד"ס שעה"כ  אי'  דהנה  מהו.  בכלל  הכתר  בחי'  ענין  צ"ל תחלה  כ"ז  ולהבין 
וז"ל יש שפי' מל' המתנה כמו כתר לי זעיר, והכוונה אל תחשוב במקום הזה כלל אמנם 
המתן עד שיתפשט ואז תוכל להבין כן פי' הגאונים (ובזה ג"כ פי' כתר ל' שתיקה דהיינו 
המתן לי ודום מלהגיד דבר, וענין השתיקה בזה הוא לפי שזהו למעלה מהידיעה והשגה 
עד שיתפשט  המתן  אמנם ממ"ש  כו'.  ולבך מלהרהר  מלדבר  פיך  בלום  בס"י  מ"ש  וע"ד 
ל'  הוא  דכתר  והיינו  וגילוי,  התפשטות  מזה  שיהי'  דבר  התחלת  ה"ז  דמ"מ  מובן  כו' 
(אז  התקוה  ענין  וגם  בו,  ולחשוב  מלעיין  העיכוב  והוא  ענינים  ב'  יש  ובהמתנה  המתנה, 
כו',  והגילוי  ההתפשטות  אל  התקוה  והו"ע  דערפון)  ווארטן  דער  עפעס  קען  מיא 

מבלי להתייחס למהות ה'כתר' שבזה. כעת עובר 
לביאור במהותו של הכתר בכלל.

הרמ"ק: ג' פירושים בכתר
ולהבין כל זה צריך להבין תחלה ענין בחינת 
של  בפרד"ס  איתא  דהנה  מהו.  בכלל  הכתר 
ערכי  שער  קֹוְרדֹוֵבירֹו,  משה  רבי   - הרמ"ק 
של  המילולי  הפירוש  מהו  כתר  ערך  הכינויים 

המילה כתר וזה לשונו של הרמ"ק: 

יש שפירשו מלשון המתנה לחכות כמו כתר 
לי זעיר12 פירוש חכה לי קצת, ולכאורה מה זה 
והכוונה  הרמ"ק  מסביר  הכתר?  לבחינת  שייך 
אל תחשוב במקום הזה כלל כי זה מקום עמוק 
אמנם  זה  בשלב  אליו  להגיע  ניתן  שלא  מדי 
ואז תוכל להבין  ויתגלה  המתן עד שיתפשט 

כן פירשו הגאונים. 

נוספים  עניינים  בסוגריים  נ"ע  הרבי  מבאר 
גם  נכלל  (ובזה  אלו:  הרמ"ק  לדברי  הקשורים 
שתיקה  המושג  שתיקה  לשון  כתר  פירוש  כן 
כפי  הכתר,  לבחינת  פעמים  הרבה  מתייחס 
משה  שכאשר  הגמרא13  סיפור  על  שמבואר 
"זו  שאל  סופו  ואת  עקיבא  ר'  את  ראה  רבינו 
תורה וזו שכרה"? ועל זה ענה לו הקב"ה "שתוק 

12.  איוב לו, ב.

13.  מנחות כט, ב.

שכאשר  ומוסבר14  לפני".  במחשבה  עלה  כך 
אליו  היחס  הרי  להשגה,  מעבר  הוא  המקום 
היא שתיקה, ואמנם אין קשר מילולי בין הלשון 
שכתר  הפירוש  לפי  אבל  כתר,  למילה  שתיקה 
מתייחס  שתיקה  המושג  למה  יובן  המתנה  זה 
ודום  לי  המתן  דהיינו  הכתר  לבחינת  בתוכנו 
מלהגיד דבר, וענין השתיקה בזה הוא לפי שזהו 
שכתוב  מה  דרך  ועל  והשגה  מהידיעה  למעלה 
מלהרהר  ולבך  מלדבר  פיך  בלום  יצירה15  בספר 
כו' שמקום השתיקה הוא למעלה מגילוי ודיבור. 

כו'  אמנם ממה שכתוב המתן עד שיתפשט 
- הלשון הזו משמעותה שזה לא חוסר שייכות 
השתיקה  בענין  לעיל  שהתבאר  כפי  לגמרי 
ולהמתין  לחכות  רק  אלא  מגילוי,  שלמעלה 
מובן  שיתפשט")  ("עד  לקרות  שהולך  למשהו 
שיהיה  דבר  התחלת  זה  הרי  מקום  דמכל 
לא  עכשיו  אמנם   - וגילוי  התפשטות  מזה 
התחלת  כאן  יש  אבל  זה  את  להשיג  יכול 
הוא  דכתר  והיינו  בהמשך,  שיתגלה  תהליך 
והוא  ענינים  ב'  יש  ובהמתנה  המתנה,  לשון 
וגם  הזה,  בשלב  בו  ולחשוב  מלעיין  העיכוב 
ענין התקוה (אז מיא קען עפעס דער ווארטן 
דערפון) - 'אפשר שמשהו מזה יצא', והוא ענין 
התקוה אל ההתפשטות והגילוי כו', ועיין שם 

14.  ראה לדוגמא לקוטי תורה פ' בחוקתי.

15.  ספר יצירה א, ח 
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כו'). לו  והתחולל  לה'  דום  וכמו  התקוה  ענין  שהוא  הוחל  ל'  כתר  בפרש"י  וע"ש 
לבושי  לכל  ראש  שהכתר  כמו  והטעם  ועטרה),  כתר  (היינו  כמשמעו  כתר  שפי'  ויש 
מקיפים  האורות  לכל  ראש  שזהו  הכוונה  (ונר'  האצילות  לכל  ראש  זו  מדה  כן  הגוף 
שזהו  צ"ל  העטרה  וענין  הגוף,  ללבושי  ראש  שהן  הראש  לבושי  וכמו  כו'  דאצי' 
והכוונה  הצדיק,  את  מכתיר  מל'  כתר  שפי'  ויש  כו').  הראש  לבושי  מבחי'  גם  למעלה 
ממנו  המאירים  אור  עמודי  תר"ך  אל  לרמוז  כן  ונק'  כו',  בתוכו  האצי'  לכל  סיבוב  ל' 
עכ"ל.  התחתונים  הנאצלים  אל  הנעלם  אור  השופעים  נעלמים  כחות  והם  ובעצמותו 

בפירוש רש"י על הפסוק באיוב "כתר לי זעיר" 
שכתר לשון הוחל ומביא שם רש"י ראיה שכתר 
יונתן16 שמתרגם את  זה מלשון לייחל, מתרגום 
המילה "ייחלו"  - ל"יכתרון" שהוא ענין התקוה 
מלשון  כו').  לו17  והתחולל  לה'  דום  וכמו 
מקום  אמנם  הוא  הכתר  כלומר,  אליו.  תייחל 
שמעבר להשגת האדם, אבל לא מקום שאין לו 
ממתינים  אם  שהרי  להשגה,  כלל  שייכות  שום 
עד  השפעה.  איזה  מזה  להגיע  יכול  ומייחלים, 
כאן היה מאמר המוסגר על פירושו הראשון של 

הפרד"ס.

למילה  נוסף  פירוש  בפרד"ס  הרמ"ק  וממשיך 
כתר: ויש שפירשו כתר כמשמעו הפשוטה (היינו 
כתר ועטרה שעל ראש האדם), והטעם שהכתר 
הרוחנית  הכתר  דרגת  את  מבטא  הראש  שעל 
כמו שהכתר ראש ומעל לכל לבושי הגוף כן מדה 

זו של הכתר היא ראש לכל האצילות. 

הכוונה  (ונראה  בסוגריים:  נ"ע  הרבי  ומוסיף 
שזהו ראש לכל האורות מקיפים  של הרמ"ק 
לא  הוא  שהכתר  כמו  כלומר   - כו'  דאצילות 
רק למעלה מהגוף, אלא גם למעלה מהלבושים 
שעל הגוף, כך הכתר של האצילות הוא למעלה 
בתוך  בפנימיות  המתלבשים  מהאורות  רק  לא 
האצילות, אלא גם למעלה מהאורות המקיפים 
עצמם  הלבושים  שבתוך  וכמו  האצילות,  את 
ראש  שהן  הראש  לבושי  שונות,  דרגות  יש 

16.  ישעיה מב, ד.

17.  תהילים ל"ז, ז

ללבושי הגוף, כך כשמדברים על הכתר שהוא 
כולל  הלבושים  מכל  למעלה  היא  הרי  העטרה, 
לבושי הראש שהם הלבושים הכי עליונים, וענין 
העטרה צריך לומר שזהו למעלה גם מבחינת 
מדגיש  נ"ע  הרבי  כלומר  כו').  הראש  לבושי 
למעלה  רק  לא  ענינו  שהכתר  הרמ"ק,  מדברי 
מכל  גם  למעלה  אלא  עצמו,  האצילות  מעולם 
האורות שמקיפים את האצילות, בדוגמת כתר 
שהוא לא רק מעל גוף האדם, אלא גם למעלה 

מלבושי גופו וראשו.

ויש  כתר:  במילה  נוסף  פירוש  הרמ"ק  וממשיך 
מכתיר  רשע  הפסוק:  מלשון  כתר  שפירשו 
והכוונה  הצדיק18,  את  ומסבב)  מכתר  (מלשון 
עולם  לכל  סיבוב  לשון  היא  הכתר  שדרגת 
האצילות בתוכו כו', ונקרא כן לרמוז אל תר"ך 
עמודי אור  - תר"ך אותיות כתר)   620 (בגימטריה 
ובתוכו  ובעצמותו  הקב"ה  מן  ממנו  המאירים 
אל  הנעלם  אור  השופעים  נעלמים  כחות  והם 
הנאצלים התחתונים ובגלל שזה אור נעלם לכן זה 
נקרא אור שמכתר ומסבב, כי זה לא מתגלה אלא 

נשאר כביכול מסביב, עד כאן לשונו של הרמ"ק.

כתר:  בלשון  משמעויות  שלשה  יש  לסיכום: 
כתר  מלשון  ב.  ולהמתין.  לחכות  מלשון  א. 
ג'   – ולסבב.  ג. מלשון לכתר  שמונח על הראש. 
משמעויות אלו הם ג' בחינות בתוך דרגת הכתר, 

כפי שיבואר בהמשך המאמרים19.

18.  חבקוק א, ד.

19.  ראה פרק קכ"ו ואילך.
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בחי'  הוא  דאצי'  כתר  וכמו  הרצון  בחי'  הוא  בכלל  הכתר  דבחי'  ידוע  דהנה  הוא  והענין 
והן  כו',  הברי'  עולם  לברוא  הרצון  הוא  דברי'  כתר  וכן  כו'.  האצי'  עולם  להאציל  הרצון 
ולמטה  שממנו  ההשתל'  כללות  לגבי  כתר  נק'  א"ק  ובחי'  כו',  הפרטים  הכתרים  בחי' 
סליק  כד  בזהר  ועז"א  כו',  אבי"ע  עולמות  דד'  אריך  בחי'  הוא  דא"ק  המ"ח  וכמ"ש 
יותר  ובכללות  בע"ח.  וכמ"ש  דא"ק  ומחה"ק  רצון  בחי'  דהיינו  עלמא  למברי  ברעותי' 
הפשוט  ברצונו  כשעלה  בע"ח  וכמ"ש  הצמצום  לפני  שבאוא"ס  הפשוט  הרצון  בחי'  הוא 
מה  כל  בעצמו  שכולל  ומדרי'  מדרי'  בכל  כתר  בבחי'  הוא  דכ"ז  כו',  ולברוא  להאציל 
ה"ה  גילוי  בבחי'  ובא  בהרצון  וכלול  שנעלם  מה  וכשנתהווה  זה  רצון  בבחי'  שעלה 

כתר עניינו רצון
הפנימי  תוכנו  את  להסביר  נ"ע  הרבי  ומתחיל 
של הכתר: והענין הוא דהנה ידוע דבחינת הכתר 
דאצילות  כתר  וכמו  הרצון  בחינת  הוא  בכלל 
עולם  להאציל  הקב"ה  של  הרצון  בחינת  הוא 
האצילות כו'. וכן כתר דבריאה הוא הרצון לברוא 
והן בחינת הכתרים הפרטים  כו',  עולם הבריאה 
כלומר רצונות פרטיים לעולמות האלו בלבד כו', 

הראשון  העולם  שהוא  קדמון  אדם  ובחינת 
כל  את  בתוכו  וכולל  הצמצום  לאחר  שנאצל 
לגבי  רצון  כתר  נקרא  והנבראים  העולמות 
ולמטה  שממנו  ההשתלשלות  סדר  כללות 
וכמו שכתב המשנת חסידים20  דאדם קדמון 
פנימיות  יש  הכתר  בתוך   - אריך  בחינת  הוא 
והחיצונית  עתיק,  נקראת  הפנימיות  וחיצוניות, 
שבכתר  הרצון  של  הבחינה  אריך.  נקראת 
הכתר  של  הגלוי  החלק  היא  כאן  המבוארת 
שבכתר  עתיק  מדרגת  (בשונה  אריך  שנקראת 
בריאה  אצילות  עולמות  דד'  תענוג)  שעניינה 
כד  בזהר21  אומר  זה  ועל  כו',  עשיה  יצירה 
סליק ברעותיה למברי עלמא - כשעלה ברצונו 
הזוהר  שכוונת  העולם,  לברוא  הקב"ה)  (של 
שלבריאת העולם קדם רצון כללי שעלה כביכול 

20.  ביאור על קבלת האר"י שנכתב על ידי רבי עמנואל חי 
זה פרק  ריקי מאיטליה. וראה המתבאר בענין זה בהמשך 

י"ב ובהנסמן שם.

21.  ראה זהר חלק א' פו, סע"ב.

ומחשבה  רצון  בחינת  דהיינו  הקב"ה  אצל 
בעץ  שכתוב  וכמו  קדמון  דאדם  הקדומה 

חיים. 

אדם  לפני  כתר  בחינת  עוד  יש  יותר  ובכללות 
קדמון, הוא בחינת הרצון הפשוט שבאור אין 
סוף לפני הצמצום הראשון, שהרי אדם קדמון 
הוא לאחר הצמצום. וכמו שכתוב בעץ חיים22 
התחיל  שזה  הראשון  הצמצום  של  בתיאור 
כשעלה ברצונו הפשוט להאציל ולברוא כו', 

עוד לפני הצמצום.

של  הרצון  כי  נ"ע,  הרבי  מבאר  דלהלן  בשורות 
הוא  שלנו  הרצון  שהרי  שלנו,  מהרצון  שונה  ה' 
הרי  הקב"ה  אצל  ואילו  דבר,  לאיזה  דחף  רק 
כל מה שנתהווה  כלול  בתוך הרצון של הקב"ה 
הרי  מהכתר,  העולם  שנתהווה  ואחרי  מהרצון. 

הכתר סובב ומקיף את כל מה שנתהווה ממנו. 

בבחינת  הוא  זה  דכל  נ"ע:  הרבי  של  ובלשונו 
כתר בכל מדריגה ומדריגה שכולל בעצמו כל 
כל מה שנתהווה  זה  רצון  מה שעלה בבחינת 
בפועל  וכשנתהווה  ברצון,  טמון  כבר  כך  אחר 
מה שנעלם וכלול בהרצון ובא בבחינת גילוי 
הרי הוא - הכתר בבחינת סובב ומקיף לכל מה 
שנתהווה כו', כלומר גם לפני ההתהוות בפועל 
כך,  אחר  שיתהווה  מה  כל  (בכתר)  ברצון  טמון 

22.  שער הכללים פרק ראשון.
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דאצי'  הע"ס  כל  כולל  דאצי'  כתר  וכמו  כו',  שנתהווה  מה  לכל  ומקיף  סובב  בבחי' 
אריך  דעיגולי  וכידוע  האצי'  את  ומקיף  סובב  הכתר  בחי'  הרי  האצי'  וכשנאצל 
קודם  הכל  שכולל  כללי  אור  בחי'  הוא  א"ק   בחי'  וכן  כו',   דאצי'  מל'  בחי'  עד  סובבים 
מגיעים  א"ק  דעיגולי  עליהם  ומקיף  סובב  בבחי'  ה"ה  העולמות  שנתהוו  אחר  שנתהווו 
בתחלה  כולל  שג"כ  הצמצום  שלפני  הפשוט  ברצון  גם  וכ"ה  כו',  העשי'  תחתית  עד 
כל  ומקיף  שסובב  הקו  שלפני  הגדול  העיגול  בחי'  שזהו  ומקיף  סובב  ואח"כ  הכל 
שהכתר  וזהו  כנודע.  כו'  הגדול  מהעיגול  הוא  שרשן  העיגולים  וכל  כו'  שמהקו  ההשתל' 
כו',  לנאצלים  המאציל  בין  ממוצע  הוא  דאצי'  כתר  וכמו  ממוצע  בבחי'  הוא  בכ"מ 

מקיף  הכתר  הרי  בפועל  ההתהוות  לאחר  וגם 
וסובב לכל מה שנתהווה.

וכמו כתר דאצילות כולל כל העשר ספירות 
עולם  את  לברוא  הרצון  את  כשיש   - דאצילות 
עולם  כל  את  בהעלם  ברצון  יש  האצילות 
האצילות, ואחר כך כשהתממש הרצון וכשנאצל 
האצילות הרי בחינת הכתר סובב ומקיף את 
האצילות וכידוע בלשון הקבלה דעיגולי אריך 
שהוא הכתר של האצילות סובבים עד בחינת 
מלכות דאצילות כו',- בחינת מלכות דאצילות 

היא סוף דרגת האצילות והיא מוקפת בכתר. 

שהוא  קדמון  אדם  בחינת  יותר  למעלה  וכן 
הכתר הכללי של כל העולמות הוא בחינת אור 
פרטי  כל  שנתהוו  קודם  הכל  שכולל  כללי 
טמון  הכל  הדורות  כל  סוף  עד  שיהיו  הנבראים 
ברצון הכללי של א"ק ואחר שנתהוו העולמות 
בפועל הרי הוא בבחינת סובב ומקיף עליהם 
תחתית  עד  מגיעים  קדמון  אדם  דעיגולי 
העשיה כו', - כלומר באדם קדמון יש ב' בחינות, 
ובחינת  המקיף)  האור  (שרש  העיגולים  בחינת 
היושר (שרש האור הפנימי), ועיגולי אדם קדמון 
המקיף  האור  שהוא  הכללי,  הרצון  בחינת  היינו 
עולם  תחתית  עד  מגיעים  קדמון,  שבאדם 

העשיה שהוא העולם הנמוך ביותר. 

וכן הוא למעלה יותר גם ברצון הפשוט שלפני 
ואחר  הכל  בתחלה  כולל  כן  שגם  הצמצום 

הגדול  העיגול  בחינת  שזהו  ומקיף  סובב  כך 
הצמצום  לאחר  הבורא  שהאציל  הקו  שלפני 
בורא  שאיתו  המוגבל  האור  שרש  (הקו)  והוא 
הקו  שלפני  הגדול  העיגול  ואילו  העולמות,  את 
הוא שסובב ומקיף כל ההשתלשלות שמהקו 

כו' שהוא האור הפנימי. 

הגדול  מהעיגול  הוא  שרשן  העיגולים  וכל 
הכתרים.  הרצונות,  זה  העיגולים  כנודע.  כו' 
יש  ולכל הרצונות הפרטיים לעולמות הפרטיים 
ההשתלשלות.  סדר  כל  של  הכללי  ברצון  שרש 
העיגולים.  כל  בין  ישירה  השפעה  יש  וממילא 
(הכתר)  שהעיגול  לחשוב  יכולים  היינו  כלומר: 
העולם  בסוף  רק  שרשו  הבריאה  עולם  של 
האצילות  עולם  של  המלכות  היינו   – שמעליו 
האצילות  עולם  של  שהמלכות  הידוע  (וכפי 
הרבי  מבאר  הבריאה),  עולם  של  כתר  נעשית 
נ"ע שאין זה כך, אלא יש שרש לרצון של עולם 
הבריאה כבר ברצון הכללי שהוא העיגול הגדול, 

ולא רק בעולם שמעליו.

הכתר יוצר שייכות
ממוצע  בבחינת  הוא  מקום  בכל  שהכתר  וזהו 
עצמו,  מצד  מהנאצלים  ונבדל  נעתק  המאציל   –
הוא  הרי  הנאצלים  את  רוצה  שהוא  ידי  על  אך 
הרצון  דרגת  שהוא  הכתר  ולכן  אליהם,  מתחבר 
הוא הממוצע, וכמו כתר דאצילות הוא ממוצע 
כו',  האצילות  שבעולם  לנאצלים  המאציל  בין 
הוא  הכתר  לעיל  הנזכרות  מדריגות  בכל  וכן 
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הממוצע בניהם. 

(וכן הוא גם בעולמות אצילות בריאה יצירה 
הדרגה  שהיא  דאצילות  דמלכות  עשיה 
לבריאה  כתר  שנעשה  שבאצילות  התחתונה 
למרות  לבריאה  אצילות  בין  ממוצע  זה  הרי 
שהמרחק בין האצילות לבריאה הוא באין ערוך, 
הכתר הוא  הממוצע בניהם וכן מבריאה ליצירה 

שהמלכות דבריאה נעשה כתר ליצירה כו'), 

 - הממוצע  הוא  שהרצון  משמעותו   - והיינו 
נעשים  כביכול  הרצון  התעוררות  ידי  שעל 
כו'.  בו  שנתעורר  הדבר  אל  שייכות  בבחינת 
דקודם  למטה  באדם  משל  דרך  על  וכמו 
שנתעורר באיזה רצון לאיזה דבר ולמשל אדם 
לפני שהתעורר ברצון ללמוד חכמה מסויימת או 
ליצור איזה יצירה הרי הוא מובדל ממנו לגמרי 
ורק כאשר נתעורר  ואין לו שייכות כלל לזה 
וכדומה  ללמוד את אותה חכמה  זה  ברצון על 
הרי הוא בבחינת שייכות כו'. - השייכות לדבר 
ידי הרצון, וכשאין רצון למשהו הרי  נעשית על 

אין לו שייכות אליו.

ענין  והוא  מרוצה  לשון  הוא  דרצון  וכנודע 
כו',  דבר  לאיזה  שנמשך  וההמשכה  ההטיה 
וקודם שנתעורר באיזה רצון הרי הוא בבחינת 

המושג   - עליה  בבחינת  היינו  בכלל  הבדלה 
פירושו  המשכה  מהמשכה,  הפוך  זה  עליה 
פנימה  התכנסות  זה  ועליה  החוצה,  התגלות 
אין  שהרי  ביותר  בעצמו  והעלם  עצמו,  בתוך 
לו שום התגלות בזה כו', והרצון הוא ההטיה 
היינו היציאה וההתגלות לדבר שחוץ לעצמו 

כו'. 

דקודם  כביכול  למעלה  יובן  כזאת  ובדוגמא 
האור  הרי  העולמות  על  הרצון  התעוררות 
אין סוף לפני הצמצום בבחינת הבדלה לגמרי 
מן העולמות שאינו בבחינת שייכות כלל אל 
גבול  בבחינת  הם  העולמות  שהרי  העולמות 
והאור אין סוף הוא בלי גבול, ואדרבה בבחינת 
גילוי  העלם לגמרי בעצמותו שאינו בבחינת 
כלל בעצם – לא רק שאין לו שייכות לעולמות, 
אלא שכל המושג גילוי לזולת לא שייך אצל אור 
לפני  מוחלטת  בהתעלמות  שהוא  כיון  סוף,  אין 

הצמצום, ובוודאי שאין לו שייכות לעולמות.

גילויים עצמיים לא יוצרים שייכות
לעומק  יותר  נ"ע  הרבי  מברר  המוסגר  במאמר 

את המושג שייכות ואי שייכות: 

לפני   - כביכול  לעצמו  גילוי  בבחינת  לא  (גם 

דאצי'  דמל'  אבי"ע  בעולמות  גם  (וכ"ה  הממוצע  הוא  הכתר  הנ"ל  מדרי'  בכל  וכן 
שע"י  והיינו  כו'),  ליצי'  מברי'  וכן  לברי'  אצי'  בין  ממוצע  ה"ז  לברי'  כתר  שנעשה 
עד"מ  וכמו  כו'.  בו  שנתעורר  הדבר  אל  שייכות  בבחי'  נעשים  כבי'  הרצון  התעוררות 
ואין  לגמרי  ממנו  מובדל  ה"ה  דבר  לאיזה  רצון  באיזה  שנתעורר  דקודם  למטה  באדם 
דרצון  וכנודע  כו'.  שייכות  בבחי'  ה"ה  ע"ז  ברצון  נתעורר  וכאשר  לזה  כלל  שייכות  לו 
באיזה  שנתעורר  וקודם  כו',  דבר  לאיזה  שנמשך  וההמשכה  ההטי'  והו"ע  מרוצה  ל'  הוא 
שום  לו  אין  ביותר שהרי  בעצמו  והעלם  עלי'  בבחי'  היינו  בכלל  הבדלה  בבחי'  ה"ה  רצון 
כו'.  לעצמו  שחוץ  לדבר  וההתגלות  היציאה  היינו  ההטי'  הוא  והרצון  כו',  בזה  התגלות 
האוא"ס  הרי  העולמות  על  הרצון  התעוררות  דקודם  כבי'  למעלה  יובן  כזאת  ובדוגמא 
ואדרבה  העולמות  אל  כלל  שייכות  בבחי'  שאינו  העולמות  מן  לגמרי  הבדלה  בבחי' 
גילוי לעצמו  (גם לא בבחי'  כלל בעצם  גילוי  בבחי' העלם לגמרי בעצמותו שאינו בבחי' 
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כבי' להיות שגם הגילוי לעצמו הוא בבחי' שייכות לאיזה דבר כו', שהרי גם ההתעוררות 
והגילוי לעצמו ה"ה באיזה דבר א"כ ה"ז בבחי' שייכות להדבר רק שהוא לעצמו עדיין כו', 
וקודם ההתעוררות הוא שאינו בבחי' גילוי כלל כ"א אדרבה בבחי' העלם בעצמו לא בבחי' 
כו',  הזולת  לדבר  שייכות  בבחי'  שאינם  לעצמו  גילוים  להיות  יכול  והנה  כו'.  כלל  גילוי 
אדרבה  באמת,  הגילוי  ענין  זה  אין  אבל  כו',  שלו  בהעצם  שמתענג  בתענוג  וכמו 
במי  דוקא  הוא  כזה  תענוג  וע"כ  כו'.  בהעצמות  יותר  ורוממות  עלי'  בבחי'  הוא 
הרוממות  בתכלית  המלך  וכמו  שלו  הרוממות  תכלית  ובזמן  בעצם  שמרומם 
עצמו  רוממות  בעצם  כ"א  דבר  מאיזה  לא  ועצמי  פשוט  בתענוג  שמתענג  שלו 
כו'.  ביותר  הבדלה  בבחי'  שלו  בהעצמות  יותר  מתרומם  הוא  דבהתענוג  כו', 

אלא  לדבר,  גלויה  שייכות  שאין  רק  לא  הרצון 
אין כלל שייכות גם לא שייכות נעלמת. לדוגמא 
יכול  הרי  בית,  לבניית  ברצון  שמתעורר  אדם 
רק  אלא  בפועל  אותו  רוצה  לא  שעדיין  להיות 
חושב עליו במחשבתו, ואז לפחות לאדם עצמו 
שגם  נ"ע  הרבי  אומר  זה  ועל  לבית.  שייכות  יש 
הוא  בית  שרוצה  בעצמו  ידע  שהאדם  בשביל 
צריך להתעורר אליו ברצון, ולפני שעלה הרצון 
לבית, הוא לא יודע כלל שהוא רוצה בית גם לא 
הוא  לעצמו  הגילוי  שגם  להיות  עצמו.  בתוך 
גם  שהרי  כו',  דבר  לאיזה  שייכות  בבחינת 
באיזה  הוא  הרי  לעצמו  והגילוי  ההתעוררות 
דבר אם כן הרי זה בבחינת שייכות להדבר רק 
ההתעוררות  וקודם  כו',  עדיין  לעצמו  שהוא 
של הרצון הוא שאינו בבחינת גילוי כלל גם לא 
לעצמו כי אם אדרבה בבחינת העלם בעצמו 

לא בבחינת גילוי כלל כו'. 

במשהו  יתעסק  שהאדם  להיות  יכול  לא  האם 
נ"ע,  הרבי  אומר  לדבר?  רצון  ללא  עצמו  עם 
יכול להיות גילויים נפשיים שאינם קשורים אל 
גילוי כח התענוג שהוא התעסקות  הזולת, כמו 
האדם עם עצמו, אבל באמת זה לא יקרא גילוי, 
כי גילוי זה שייכות לדבר שמחוצה לו. ובלשונו 
של הרבי נ"ע: והנה יכול להיות גילוים לעצמו 
כל  כו'  הזולת  לדבר  שייכות  בבחינת  שאינם 
ממנו,  חיצוני  למשהו  שייכות  לזה  שאין  עוד 

רצון,  ללא  לעצמו  גם  גילוי  להיות  יכול  זולת, 
שמתענג  התענוג  כח  של  הנפשי  בגילוי  וכמו 
בהעצם שלו ואין לו שייכות למשהו בחוץ כו',  
גילוי העצם לעצמו זה ללא רצון, כי רצון מבטא 
שייכות החוצה ואם זה תענוג פנימי של האדם 

עם עצמו הרי זה לא פועל שייכות החוצה. 

זה  - שכח התענוג בנפש אין  אבל יש להדגיש 
בעצמו  מתענג  כשהאדם  באמת  הגילוי  ענין 
זה  גילוי  כי  גילוי,  של  אמיתית  הגדרה  לא  זה 
בדיוק הפוך מעצמיות, גילוי זה החוצה ועצמיות 
גם כשהאדם מתענג  ולכן  פנימה,  זה התכנסות 
גילוי,  למושג  אמיתית  הגדרה  לא  זה  בעצמו 
יותר  ורוממות  עליה  בבחינת  הוא  אדרבה 

בהעצמות כו'. 

ועל כן תענוג כזה הוא דוקא במי שמרומם בעצם 
אצלו  שמאירה  בעצמיות,  פנימית  הכרה  לו  שיש 
ובזמן תכלית הרוממות שלו וכמו המלך  בגילוי, 
בתכלית הרוממות שלו שמתענג בתענוג פשוט 
ועצמי לא מאיזה דבר כי אם בעצם רוממות עצמו 
בהעצמות  יותר  מתרומם  הוא  דבהתענוג  כו', 
שהתענוג  כידוע  כו'.  ביותר  הבדלה  בבחינת  שלו 
הגדול ביותר הוא לא תענוג שנוצר ממשהו חיצוני, 
אלא תענוג שמקורו בעצמיות הנפש, ואמנם לא כל 
ממנה,  ולהתענג  עצמיותו  את  להכיר  מסוגל  אדם 
המלך,  כדוגמת  בתכלית,  מרוממים  אנשים  אבל 

עיקר התענוג שלהם הוא מרוממותם העצמית.
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כ"א  דבר  באיזה  שרוצה  לא  והיינו  מרוצה  שהוא  ברצון  יש  כזו  ובדוגמא 
כו',  דבר  לאיזה  שייכות  בבחי'  ולא  לעצמו  גילוי  בחי'  שזהו  כו'  מרוצה  שהוא  מה 
כו'),   התעוררות  לאיזה  סיבה  בבחי'  להיות  יכול  (רק  עדיין  התעוררות  בזה  אין  אך 
כו', להדבר  שייכות  בבחי'  ה"ז  לעצמו  רק  אפי'  רצון  באיזה  מתעורר  כאשר  אבל 

וכאשר  כו').  לעצמו  לא  גם  כלל  גילוי  בבחי'  שאינו  הוא  שנתעורר  וקודם  
אל  או  בכלל  ההשתל'  כללות  אל  וגילוי  המשכה  בחי'  ה"ז  ית'  ברצונו  עלה 
כו', מהתהוות  עדיין  למעלה  הוא  הרצון  דבחי'  והגם  כו',  בפרט  עולם  איזה 

ובדוגמא כזו יש ברצון למרות שכח הרצון הוא 
כח המבטא שייכות אל הזולת, הרי יכול להיות 
שהוא  באדם  וזה  פנימה,  התכנסות  ברצון  גם 
אדם  זה  רצון,  שביעות  לו  שיש  אדם  מרוצה23 
שאין לו רצון למשהו, כי המושג רצון זה להשלים 
איזה חסרון, וכשהוא מרוצה פירוש שרצונו כבר 
אליו  שמחוץ  דבר  שום  צריך  לא  והוא  הושלם, 
וממילא אין לו שייכות למשהו חיצוני, והיינו לא 
שרוצה באיזה דבר כי אם מה שהוא מרוצה 
בבחינת  ולא  לעצמו  גילוי  בחינת  שזהו  כו' 
שייכות לאיזה דבר כו' ואם כן יש כאן עניין של 

רצון אך לא באופן של שייכות למשהו חיצוני, 

להיות  יכול  (רק  עדיין  התעוררות  בזה  אין  אך 
בבחינת סיבה לאיזה התעוררות כו') כלומר, עצם 
זה שיש לו שביעות רצון, למרות שכרגע הרצון 
שלו שבע, זה יכול לגרום אח"כ להתעוררות רצון 
ממשי  רצון  באיזה  מתעורר  כאשר  אבל  נוסף, 
אפילו רק לעצמו הרי זה בבחינת שייכות להדבר 
וכבר אינו בחינת 'מרוצה', וקודם שנתעורר  כו', 
הוא שאינו בבחינת גילוי כלל גם לא לעצמו כו'). 

הסבר הדברים על דרך אפשר: 

'עצם'  גילוי.  של  מושג  ויש  עצם  של  מושג  יש 
וכיון  זה אל הזולת.  ו'גילוי'  זה האדם עם עצמו 
שהגילוי זה לזולת, הרי צריך בשביל זה רצון, כדי 
ליצור שייכות לדבר. גם אם זה גילוי בתוך עצמו, 
הרי זה עצמו שמשתמשים במושג גילוי, כלומר 

23.  ראה המשך זה פרק נ"ב.

יציאה מן העצם, הרי זה מורה שיש כאן שייכות 
אל הדבר וממילא רצון לדבר. לפי ההגדרה הזו, 
המקום שלפני הרצון לא יקרא גילוי אלא עצם. 
גם אם מדברים על תענוג עצמי זה משהו ששייך 

לעצם ולא לגילוי החוצה. 

'גילוי עצמי', אבל זה  אמנם משתמשים במושג 
לא באמת גילוי, כי כל עוד הוא עוסק עם עצמו, 
לא  זה  הרי  רוממותו,  של  התענוג  בזמן  כמו 
תנועה של גילוי החוצה ולכן זה לא נקרא באמת 
גילוי. ורק כשיש רצון אל משהו שחוץ ממנו אז 

מתחיל המושג של גילוי. 

רצון.  שביעות  לו  שיש  אדם  ביניים:  משהו  ויש 
מצד אחד אין פה כבר תנועה החוצה כי הוא כבר 
עצמו,  עם  עסוק  הוא  וממילא  ומסופק  מרוצה 
אבל מצד שני זה עצמו שהגיע לשביעות רצון, 
אלא  כלשהו  לרצון  שייכות  לו  שהיה  אומר  זה 
שהוא התמלא, וזה עצמו יכול לשמש אחר כך 

כסיבה להתעוררות רצון ושייכות לדבר.

נ"ע בסוגריים,  היה הערה של הרבי  זה  כאן  עד 
בדרגות  שייכות  ואי  שייכות  במושג  המעמיקה 
שלפני התעוררות הרצון בפועל. כעת חוזר הרבי 
נוצרת  הרצון  בגילוי  כיצד  העיקרי,  לנושא  נ"ע 

שייכות גלויה אל העולמות:

העולם  את  לברוא  יתברך  ברצונו  עלה  וכאשר 
כללות  אל  וגילוי  המשכה  בחינת  זה  הרי 
ההשתלשלות בכלל או אל איזה עולם בפרט כו', 

והגם דבחינת הרצון הוא למעלה עדיין מהתהוות 
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העולמות  התהוות  שיהי'  בכדי  הרי  הצמצום  שלפני  דאוא"ס  הרצון  בעליית  וכמו 
שלאחר  במדרי'  וכן  כו',  האור  סילוק  בחי'  שהוא  תחלה  הצמצום  להיות  הוצרך 
ה"ז  מ"מ  כו'.  הדיקנא  וצמצום  א"ק  צמצום  וכמו  צמצומים  כמה  שיש  הצמצום 
כו'. העולמות  יתהוו  שמזה  העולמות  אל  שייכות  בגדר  האור  שנעשה  ממוצע  בבחי' 

קיצור. יקשה דמשמע שהשני כתרים הם מפני שהקדימו כו' ואח"כ או' א' כנגד נעשה כו'. 
ובמד"ר אי' שהקב"ה נותן שתי עטרות בראש בניו וכאן או' ירדו מה"ש וקשרו. ובמשנה 
דאבות אי' שלשה כתרים הם, ובפרטיות חושב ד' כתרים. הג' כתרים הן בג' קוין. יקדים 
ג'  ב' ל' עטרה,  ג' פירושים בכתר א' ל' המתנה והוא העכבה והתקוה,  ענין הכתר בכלל, 
ל' סיבוב. ויבאר שהכתר עד רוהמ"ע הוא בחי' הרצון שכולל הכל ומקיף וסובב הכל, ולכן 
כתר בכ"מ הוא בחי' ממוצע. כי קודם התעוררות הרצון אפי' לעצמו כבי' ה"ז בבחי' העלם 
כו'. שייכות  בבחי'  להיות  והתגלות  הטי'  בחי'  ה"ז  הרצון  והתעוררות  לגמרי,  והבדלה 

כו' בפועל, שהרי בכדי שתיהיה התהוות בפועל 
בכל  הצמצום,  שהיא  פעולה  עוד  להיות  צריך 
שייכות  שהיא  איזו  נוצרה  הרצון  ידי  על  זאת, 
אבל אין עדיין אפשרות להתהוות עולם מוגבל 
בפועל, וכמו בעליית הרצון דאור אין סוף שלפני 
העולמות  התהוות  שיהיה  בכדי  הרי  הצמצום 
בחינת  שהוא  תחלה  הצמצום  להיות  הוצרך 
לצורך  הראשון  הצמצום  שזה  כו'  האור  סילוק 
ההתהוות, וכן במדריגה שלאחר הצמצום שיש 
כמה צמצומים וכמו צמצום אדם קדמון וצמצום 
שונים  סוגים  שהם  הזקן,  שערות   - הדיקנא 
הרצון   - זה  הרי  מקום  מכל  כו'.  צמצומים  של 
בבחינת ממוצע שנעשה האור בגדר שייכות אל 

העולמות שמזה יתהוו העולמות כו'.

קיצור. 
מפני  הם  כתרים  שהשני  דמשמע  יקשה 
שהקדימו כו' ואחר כך אומר אחד כנגד נעשה 
כו'. ובמדרש רבה איתא שהקדוש ברוך הוא 
אומר  וכאן  בניו  בראש  עטרות  שתי  נותן 
דאבות  ובמשנה  וקשרו.  השרת  מלאכי  ירדו 
איתא שלשה כתרים הם, ובפרטיות חושב ד' 

כתרים. הג' כתרים הן בג' קוין. 

א'  בכתר  פירושים  ג'  בכלל,  הכתר  ענין  יקדים 
לשון  ב'  והתקוה,  העכבה  והוא  המתנה  לשון 

עטרה, ג' לשון סיבוב. 

ויבאר שהכתר עד רום המעלות הוא בחינת 
ולכן  הכל,  וסובב  ומקיף  הכל  שכולל  הרצון 
כתר בכל מקום הוא בחינת ממוצע. כי קודם 
התעוררות הרצון אפילו לעצמו כביכול הרי 
זה בבחינת העלם והבדלה לגמרי, והתעוררות 
והתגלות להיות  זה בחינת הטיה  הרצון הרי 

בבחינת שייכות כו'.

לביאור  פתיחה  מהווה  זה  פרק  כי  לציין,  יש 
יכול  "ולא  (במאמר  קכ"ו  בפרק  רק  שיושלם 
יוסף" תער"ג) בו מפרט את ג' הדרגות של הכתר 
(האור המקיף) על פי ג' הפירושים של הפרד"ס. 

אלא שבשביל להבין היטב את דרגת הכתר יש 
האורות  של  עניינם  את  בהרחבה  קודם  לבאר 
מהפרק  החל  ולכן   הממלא")  ("אור  הפנימיים 
הבא מקדים לבאר בהרחבה את המשל מכוחות 
לאורות  הנמשל  את  ובהמשך  הפנימיים  הנפש 

הגבול בעולמות ובשרשם לפני הצמצום. 

"ועתה  (במאמר  מ"ט  מפרק  החל   - מכן  לאחר 
מה  את  בהרחבה  לבאר  יחזור   - תרע"ב)  ישראל" 
שפתח בפרק זה, מהו עניינו של האור המקיף ("אור 

הסובב") על פי המשל מכח הרצון שבנפש.  
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מחולק  דבזה  כו',  תעטרנו  רצון  כצנה  וכמ"ש  מקיף  אור  בחי'  הוא  דהרצון  ידוע  והנה  ב) 
כח  וכמו  כו',  בכלי  אור  בבחי'  פנימי  אור  בבחי'  באים  שכולם  הכחות  מכל  הרצון  כח 
כלי  לו  יש  כח  שכל  כו',  באזן  השמיעה  וכח  בעין  הראי'  וכח  שבראש  במוח  השכל 
באזן  יתלבש  וכמו שכח הראי' לא  בכלי אחרת,  יתלבש  ותכונתו שלא  לפי מזגו  מיוחדת 
והגם  כו'.  ולא בשאר אברים  וכן השכל מתלבש דוקא במוח שבראש  וכח השמיעה בעין 
וחכמה  שכל  בזה  יש  הרי  האותיות  בכתיבת  וכמו  וברגל  ביד  גם  השכל  התלבשות  שיש 
כו'  בכתב  השכל  אור  להביא  היד  ע"י  שבא  הכתב  באותיות  השכל  התלבשות  לבד  כו' 
שכל  בזה  יש  האותיות  ציור  בעצם  הרי  במ"א,  וכמ"ש  כו'  בהיד  מעבר  בדרך  רק  שזהו 
כו',  גדולה  חכמה  שהיא  הציור  במלאכת  ובפרט  חכ',  ג"כ  שהיא  הכתיבה  מלאכת  והיא 

ב.

משל מאופן התלבשות הכוחות 
הפנימיים באברים והשפעתם זה על זה.

לכוחות הפנימיים יש כלים מיוחדים
מקיף  אור  בחינת  הוא  דהרצון  ידוע  והנה 
הרי  שייכות,  פועל  שהרצון  שהוסבר  למרות 
וכמו  בלבד,  מקיף  של  באופן  שייכות  עדיין  זה 
שכתוב24 כצנה רצון תעטרנו כו', הרצון מקיף 
את האדם כמו הצנה (סוג של מגן25) שמסבבת 

את הגוף. 

הכחות  שאר  מכל  הרצון  כח  מחולק  דבזה 
אור שחודר  שכולם באים בבחינת אור פנימי 
ומתגלה בפנימיות בבחינת אור בכלי כו', וכמו 
בעין  הראיה  וכח  שבראש  במוח  השכל  כח 
כלי  לו  יש  כח  שכל  כו',  באזן  השמיעה  וכח 
מיוחדת לפי מזגו ותכונתו שלא יתלבש בכלי 
באזן  יתלבש  לא  הראיה  שכח  וכמו  אחרת, 
וכח השמיעה בעין וכן השכל מתלבש דוקא 
הגוף  כו'  אברים  בשאר  ולא  שבראש  במוח 
מזג  לפי  כזה שיש אברים שונים  מחולק באופן 

24.  תהילים ה, יג.

25.  מצודת ציון על הפסוק.

לו  השייך  נפשי  כח  מתלבש  אבר  ובכל  מסוים 
בלבד.

שיש  הגם  ושואל:  נ"ע  הרבי  מדייק  זה  ועל 
לבד  אחרים  באברים  גם  השכל  התלבשות 
מהמוח כמו ביד וברגל וכמו בכתיבת האותיות 

ביד הרי יש בזה שכל וחכמה כו'. 

ובזה עצמו יש ב' אופנים, יש אופן שבו השכל רק 
עובר דרך היד אך לא מתלבש בה, כלומר שלא 
שהשכל  זה  בעקבות  עצמה  ביד  שינוי  נעשה 
עובר דרכה, ובלשונו של הרבי נ"ע:  לבד (- חוץ 
מ)התלבשות השכל באותיות הכתב שבא על 
שאותה  כו'  ידי היד להביא אור השכל בכתב 
עוברת  במוחו  ושורה  שנמצאת  שכלית  הבנה 
רק  שזהו  היד  דרך  הכתב  לאותיות  עכשיו 
בדרך מעבר בהיד אך התוכן שכתוב לא קשור 
ליד עצמה ולא משנה את היד עצמה כו' וכמו 

שנתבאר במקום אחר, 

השכל  גילוי  של  נוסף  אופן  יש  לזה,  נוסף  הנה 
ביד, והוא שהרי בעצם ציור האותיות יש בזה 
שכל שציור האותיות יהיה דוקא באופן כזה ולא 
באופן אחר והיא מלאכת הכתיבה כמו כתיבת 
חכמה,  כן  גם  שהיא  אחרת  כתיבה  או  סת"ם 
גדולה  חכמה  שהיא  הציור  במלאכת  ובפרט 
במוחש  רואים  וכאן  כו'  מיוחדת  אומנות   -
חכמה  אותה  בעקבות  משתנית  עצמה  שהיד 
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לו  זה בכח התנועה שביד לבד כ"א מקורו הוא בשכל שיש  יד אין  ובד"כ מי שהוא אומן 
בשמונה  הרמב"ם  (ועמ"ש  וכה"ג  וריקום  באריגה  או  וציור  בכתיבה  היד  במלאכת  חוש 
התלבשות  הנה  וכה"ג.  בריקוד  וכמו  ברגל  השכל  התלבשות  יש  וכמו"כ  פ"א),  פרקים 
זאת אינה בהאברים דיד ורגל כ"א בהכחו' שבהם בכח התנועה שביד וכח ההילוך שברגל 
שהכח  זב"ז  מתלבשים  ה"ה  פנימיים  כחות  דלהיותם  כו',  זב"ז  הכחות  התלבשות  והו"ע 
העליון מתלבש בכח התחתון ומנהיגו כו' (רק שההתלבשות זב"ז היא דוקא כאשר הכחות 
מלובשים בכלים כו' וכמ"ש במ"א), ומה שמתלבש הוא רק הארה לבד, לא עצם הכח כמו 
וההילוך שביד  הוא בכח השכל מה שמתלבש בכח התנועה  וביותר  כו'  לו  בהאבר הראוי 

ובדרך  וכדו',  לציור  מומחית  שיותר  יד  ויש 
זה בכח התנועה  אין  יד  מי שהוא אומן  כלל 
לתנועה  היד  את  הרגיל  רק  שהוא  לבד  שביד 
לו  שיש  בשכל  הוא  מקורו  אם  כי  מסוימת 
חוש במלאכת היד בכתיבה וציור או באריגה 
וריקום וכהאי גוונא – ועל זה הדרך. (ועיין מה 
א'26),  פרק  פרקים  בשמונה  הרמב"ם  שכתב 
השכלי  בכח  וכיצד  הנפש  חלקי  את  מפרט  שם 
של הנפש טמונים כל הפעולות וסוגי המלאכות, 
וכמו  ברגל  השכל  התלבשות  יש  כן  וכמו 

בריקוד וכהאי גוונא. 

הארה מהכח מתגלה בכח נמוך יותר
יכול  פנימי  כוח  שגם  מוכח  מזה  פנים,  כל  על 
המיוחד  האבר  מלבד  נוספים  באברים  לשרות 
גם  ומתגלה  שמתלבש  השכל  כח  כמו  שלו, 
אמרנו  וכיצד   – והרגל  היד  כמו  שונים  באברים 

שהתלבשות השכל היא דווקא במוח?

26.  וזה לשונו שם: והחלק השכלי - הוא הכח הנמצא לאדם, 
החוכמות,  יקנה  ובו  ההתבוננות,  תהיה  ובו  ישכיל,  בו  אשר 
הפעולות,  ואלו  הפעולות.  מן  והנאה  המגונה  בין  יבחין  ובו 
חלק מהן מעשי, וחלק עיוני. והמעשי, ממנו מלאכתי, וממנו 
מחשבתי. והעיוני, הוא אשר בו ידע האדם הנמצאות שאינן 
משתנות כפי מה שהן, ואלו הן אשר יקראו 'חכמות' סתם. 
והמלאכתי, הוא הכח אשר בו נלמד המלאכות, כמו הנגרות, 
הוא  והמחשבתי,  והספנות.  והרפואה  האדמה,  ועבודת 
ירצה  אשר בו יתבונן בדבר אשר ירצה לעשותו בעת אשר 
איך   - אפשר  ואם  לא,  אם  לעשותו  אפשר  האם  לעשותו, 

צריך שיעשה.

אינה  זאת  התלבשות  הנה  נ"ע  הרבי  מתרץ 
בהכחות  אם  כי  ורגל  דיד  עצמם  בהאברים 
וכח  שביד  התנועה  בכח  שבהם  הנפשיים 
ההילוך שברגל והוא ענין התלבשות הכחות 
זה בזה כו'  - כשהאדם הוא אומן ביד אין הכוונה 
התנועה  בכח  אלא  שלו,  ביד  התלבש  שהשכל 
התלבשות  של   - הזה  (ולרעיון  ביד,  שהתלבש 
השלכה  גם  תהיה  בזה  זה  שבנפש  הכוחות 
בנמשל - בעולמות העליונים), דלהיותם כחות 
שהכח  בזה  זה  מתלבשים  הם  הרי  פנימיים 
כמו כח השכל מתלבש בכח התחתון  העליון 

כמו כח התנועה ומנהיגו כו' 

שההתלבשות  זו,  בהתלבשות  תנאי  שיש  (רק 
מלובשים  הכחות  כאשר  דוקא  היא  בזה  זה 
בכלים כו' תכונת ההתלבשות של הכוחות אחד 
בגוף  מלובשת  היא  כשהנשמה  רק  היא  בשני 
(הכלי) ולא כשהנשמה היא בהתפשטות מהגוף 

וכמו שנתבאר במקום אחר), 

רק  הוא  שמתלבש  ומה  נ"ע:  הרבי  ומוסיף 
שמתלבש  כמו  הכח  עצם  לא  לבד,  הארה 
בהאבר הראוי לו כו' – כלומר, גם מה שאומרים 
לא  זה  הרי  יותר,  הנמוך  בכח  מתלבש  שהכח 

עצם הכח ומהותו אלא רק הארה ממנו. 

מה  השכל  בכח  הוא  נכון  זה  כלל  וביותר 
שמתלבש בכח התנועה וההילוך שביד וברגל אין 
במוח  המתלבש  השכל  כח  ומהות  אמיתית  זה 
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שההתלבשות  והיינו  שבראש,  במוח  המתלבש  השכל  כח  ומהות  אמיתית  זה  אין  וברגל 
הוא רק שכל המעשי לבד שהוא כח היותר אחרון שבשכל שעם היותו נמצא בכח השכל 
כו'. שהרי גם כח השכל  זה מהות השכל שבראש  גם כמו שהוא במוח שבראש, הרי אין 
שכליים  להשכיל  הוא  השכל  דעצמות  השכל,  ומהות  עצמות  זה  אין  במדות  המתלבש 
שהוא  כמו  הענין  ומהות  בעצם  ענין  ובכל  כלל  למדות  שייכים  שאינם  ונעלים  עמוקים 
ובפרט  חיצוניות המוחין  דהיינו  בכלל  והמוחין השייכים למדות  כו',  למעלה מגדר מדות 
השכל  וכ"ש  במ"א,  וכמ"ש  כו'  השכל  ומהות  עצם  זה  אין  הבכן  שהוא  שבמדות  המוחין 
השכל   הרי  שבראש  במוח  משא"כ  כו'.  השכל  מהות  זה  שאין  וההילוך  התנועה  שבכח 
שכל  דבר  כל  להשכיל  השכל  ועצמות  מהות  בו  ומתלבש  ממש  המוח  בחומר  מתלבש 
וחכ' כו', והיינו להיותו כלי הראוי לאור השכל ה"ה מתלבש ומתגלה בו ומתאחד בו כו'.

התנועה  בכח  שההתלבשות  והיינו  שבראש, 
שביד וברגל הוא רק שכל המעשי לבד שהוא כח 
היותר אחרון שבשכל שאמנם זה הבנה שכלית 
כיצד  רק  אלא  טהורה  שכלית  הבנה  אינה  אך 
– שכל  היותו  שעם  המעשה,  רובד  את  להנהיג 
המעשי - נמצא בכח השכל גם כמו שהוא במוח 
כו'.  הרי אין זה מהות השכל שבראש  שבראש, 
שהרי גם כח השכל המתלבש במדות – ברגשות 
דעצמות  השכל,  ומהות  עצמות  זה  אין  שבלב 
ונעלים  עמוקים  שכליים  להשכיל  הוא  השכל 
להבין  ענין  ובכל  כלל  למדות  שייכים  שאינם 
למעלה  שהוא  כמו  הענין  ומהות  בעצם  אותו 

מגדר מדות כו', 

כבר  זה  מידות  של  הגדר  הדברים:  ביאור 
שייכות לזולת, השכל כשלעצמו דן בדבר עצמו 
היא  הרגש,   - המידה  ואילו  אובייקטיבי,  באופן 
מתייחסת לדבר באופן חיצוני, כמה הדבר הזה 
אותו  אוהב  אני  כמה  ממני,  רחוק  או  אלי  קרוב 
או שונא אותו, שזה כבר רובד חיצוני יותר. וכך 
את  להבין  שמנסים  אופן  יש  השם,  בעבודת 
ויש  בטהרתם)  (מוחין  כשלעצמו,  השם  גדולת 
קרוב  אני  כמה  ה',  אל  שלי  היחס  מה  להתבונן 

אליו או רחוק (מוחין השייכים למידות).  

והמוחין השייכים למדות בכלל דהיינו חיצוניות 
שעדיין  השכל,  של  החיצוני  החלק   - המוחין 

שבמדות  המוחין  ובפרט  עצמו  השכל  בתוך 
עצמה  המידה  בתוך  התלבש  שכבר  שכל  אותו 
שהוא הבכן - הבכן פירושו המסקנה, לא השכל 
עצמו אלא רק 'הבכן' שיוצא ממנו, אין זה עצם 
אחר,  במקום  שנתבאר  וכמו  כו'  השכל  ומהות 
שאין  וההילוך  התנועה  שבכח  השכל  שכן  וכל 
שאינם  השכל  רבדי  כל   - כו'.  השכל  מהות  זה 
המהות ממש של השכל אלא חלקים חיצוניים 
שלו - כמו החלק שכבר שייך למידות, המסקנה 
השכלית שמתלבשת ממש בתוך המידות, ויותר 
רובד  של  הפעלה  שעניינו  שכל  מזה,  חיצוני 
המעשה שהוא יותר נמוך גם מהמידות - כל אלו 

הם רק הארה בלבד מעצמות השכל עצמו. 

מה שאין כן במוח שבראש ממש הרי השכל 
בו  ומתלבש  ממש  המוח  בחומר  מתלבש 
מהות ועצמות השכל להשכיל כל דבר שכל 
הראוי  כלי  המוח  להיותו  והיינו  כו',  וחכמה 
בו  ומתגלה  מתלבש  הוא  הרי  השכל  לאור 

ומתאחד בו כו'. 

המסקנה מכל זה: הכוחות מחייבים כלי מתאים, 
המוח  רק  זה  השכל  לעצם  המתאים  והכלי 
שבראש, ואמנם יש הארות מהשכל שמתלבשים 
בלבד  הארות  רק  הם  אבל  האחרים,  באברים 
ולא עצם כח השכל, וכן הם מתלבשים בכוחות 
הנפשיים עצמם ולא באבר הגשמי ממש. כל זה 
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וכמו  האברים,  מהות  כפי  בהגשמה  שבאים  בהכחות  פועלים  שהאברים  מה  הסיבה  וזהו 
מהכחות  זה  שאין  כו'  גשמי  דבר  יראה  הראי'  ובכח  גשמיות  השכלה  ישכיל  שהשכל 
שייכות  לו  ואין  רוחניים  בענינים  להשכיל  רק  הוא  מצ"ע  שבנשמה  השכל  דהרי  מצ"ע, 
כו'.  גשמיות  השכלה  משכיל  ה"ה  המוח  בחומר  וכשמתלבש  גשמיות  להשכלה  כלל 
בירידתו  הכוונה  ועיקר  דנשמה  השכל  של  ענינו  עיקר  ג"כ  במוח  דבהתלבשותו  הגם 
ובכל  גשמיות  השכלה  בכל  שבאמת  היות  (עם  אלקות  בעניני  להשכיל  הוא  והתלבשותו 
הוא  דנש"י  החיות  דעיקר  בסש"ב  וכמ"ש  כו'  האלקית  מהנשמה  בזה  יש  גשמי  ענין 
מהנשמה האלקית דוקא וע"כ בכל דבר יש בזה כחות הנה"א כו', ולכן נוגע מאד הענינים 
שעוסקים בהם מפני שבכל דבר ודבר שהאדם פועל ועושה מכניס בזה כחות אלקי' כו'.

היה עיסוק בנושא צדדי - התלבשות הכוחות זה 
בזה. כעת חוזר הרבי נ"ע לנושא העיקרי - כיצד 

הכוחות הנפשיים פועלים באברים.

השפעת האברים על הכוחות
הוא  באברים,  מתלבשים  שהכוחות  וזהו 
הסיבה מה שהאברים פועלים בהכחות שיהיו 
כמוהם, כלומר הכוחות כשלעצמם הם רוחניים 
יכולים  לא  האברים  ולכן  מגשם  ומופשטים 
ידי  על  רק  בעצמותם,  שהם  כפי  עליהם  לפעול 
בהגשמה  שבאים  הרי  באברים  התלבשותם 

כפי מהות האברים, והאברים פועלים עליהם. 

ובכח  ישכיל השכלה גשמיות  וכמו שהשכל 
הראיה יראה דבר גשמי כו' שאין זה מהכחות 
מצד  שבנשמה  השכל  דהרי  עצמם,  מצד 
עצמו הוא רק להשכיל בענינים רוחניים ואין 
השכל   - גשמיות  להשכלה  כלל  שייכות  לו 
עניינים  רק  לתפוס  מסוגל  כשלעצמו  שבנשמה 
וגשמיים  חומריים  דברים  ולא  בלבד  אלוקיים 
משכיל  הוא  הרי  המוח  בחומר  וכשמתלבש 
מתלבש  שהוא  בגלל  כו'.  גשמיות  השכלה 
במוח באופן פנימי ומתאחד איתו זה פועל עליו 
וההארה  המוח,  של  הגשמי  מחומר  שיושפע 

תפעל כפי הכלי ותשכיל השכלה גשמית.

אבל מעיר הרבי נ"ע: הגם דבהתלבשותו במוח 

ועיקר  דנשמה  השכל  של  ענינו  עיקר  כן  גם 
להשכיל  הוא  והתלבשותו  בירידתו  הכוונה 
בעניני אלקות - הסיבה האמיתית למה הקב"ה 
הוריד נשמה עם שכל אלוקי לתוך המוח זה לא 
בשביל הדברים הגשמיים אלא בשביל להשכיל 
באלוקות, זוהי התכלית והכוונה האמיתית בזה.

גשמיות  השכלה  בכל  שבאמת  היות  (עם 
האלקית  מהנשמה  בזה  יש  גשמי  ענין  ובכל 
אלוקות  ענייני  על  חושב  כשהשכל  רק  לא  כו' 
בכל תחום  בזה הנשמה האלוקית אלא  מאירה 
שהאדם עוסק יש בזה מכח הנשמה האלוקית, 
הגשמיים  והאברים  הגשמי  הגוף  בתוך  שהרי 

מלובשים הכוחות הרוחניים של הנשמה. 

תניא27)   -) בינונים  של  בספר  שכתוב  וכמו 
דעיקר החיות דנשמות ישראל הוא מהנשמה 
האלקית דוקא ועל כן בכל דבר – בכל פעולה 
שאדם עושה -  יש בזה כחות הנפש האלוקית 

כו', 

בהם  שעוסקים  הענינים  מאד  נוגע  ולכן 
מפני שבכל דבר ודבר שהאדם פועל ועושה 
מכניס בזה כחות אלקים כו' ואם חלילה עוסק 
בעניינים בלתי רצויים הרי הוא סוחב יחד איתו 
את הנפש האלוקית וכוחותיה בעל כורחה לתוך 

הנסמן  פי  על   – בתניא.  כ"ז  לאגרת  הכוונה  כנראה    .27
בלקוטי שיחות חלק ג' פרשת שמות הערה 22.
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זאת  למרות  אמנם  שליליים.  עניינים  אותם 
שגם בעיסוק בעניינים גשמיים מלובשים כוחות 
אלוקיים, הרי עיקרו של השכל האלקי דנפש 
האלוקית כלומר תכליתו ותפקידו האמיתי הוא 
רצונו  הוא  ובזה  כו')  אלקות  בעניני  להשכיל 

האמיתי.

לתכליתו  במוח  משתמש  כאשר   - זה  גם  אך 
לעניינים אלוקיים הוא על ידי ענינים גשמיים 
ידי  על  הוא  באלקות  יודעים  שאנו  דמה 
מבינים  אנו  שמהם  הגשמיים  הענינים 
אחזה  "מבשרי  הפסוק28  דרך  ועל  באלקות 
ניתן  הגשמי  בבשר  ההתבוננות  דרך   - אלוקה" 
ההשגה  גם  וממילא  אלוקיים  עניינים  להשיג 
מערך  ואינה  בהגשמה  באה  היא  האלקית 
בגוף  התלבשותה  קודם  דהנשמה  ההשגה 
כו'. ההשגה האלוקית של הנשמה כשהיא בתוך 
ירידתה  לפני  להשכלתה  בערך  שלא  היא  הגוף 
לעניינים  כלל  שייכת  היתה  לא  שאז  לגוף, 
בעניינים  היתה  באלוקות  והשכלתה  גשמיים, 
על  השכלתה  כאן  ואילו  כשלעצמם,  האלקיים 

ידי משלים גשמיים וכדומה.

פועלים  האברים  שחומר  מפני  הוא  זה  וכל 
בהכחות - המוח הגשמי משפיע על כח השכל 
הרוחני, והעין הגשמית משפיעה על כח הראיה 

28.  איוב יט, כו.

בבחינת  באים  שהכחות  לפי  והיינו  הרוחני, 
התלבשות והתאחדות שזהו בבחינת תפיסא 
של  מצב  לפעמים  יש   - בהאברים  שנתפסים 
הימצאות במקום זר אך לא נתפס שם, כלומר זה 
לא פועל עליו מאומה, אך אופן ההתלבשות של 
הכוחות באברים הוא באופן שהם נתפסים בהם, 
וממילא  לשני,  אחד  בקירבה  מלובשים  כלומר 
שבאים  בהם  פועלים  כן  ועל  מהם  מושפעים 
כל  כו'.  האברים  חומר  כמהות  בהגשמה 
היכולת של הנשמה לתפוס עניינים גשמיים זה 
רק בגלל שהכוחות הרוחניים התלבשו באברים 
הגשמיים, והם משפיעים על הכוחות הרוחניים.

השפעת הכוחות על האברים
ההשפעה  את  נ"ע  הרבי  הסביר  עכשיו  עד 
הרוחניים  הכוחות  על  הגשמיים  האברים  של 
נוסף  פן  מציג  נ"ע  הרבי  כעת  בהם,  המלובשים 
השפעת  והוא  האברים,  אל  הכוחות  של  ביחס 

הכוחות על האברים: 

וכמו  הכחות  אל  בטלים  האברים  אמנם 
אל  בטלה  הגשמית  שהיד  במוחש,  שרואים 
האברים  בשאר  וכן  אותה  שמניע  התנועה  כח 
היו  לא  לכוחות  בטלים  היו  שלא  כן  לא  (דאם 
מתבטא  והביטול  כו')  להם  כלים  בבחינת 
וממשלה  שליטה  להם  יש  שהכחות  בזה 
לפי  והיינו  כו',  אותם  ומנהיגים  האברים  על 

ג"ז  אך  כו').  אלקות  בעניני  להשכיל  הוא  דנה"א  האלקי  השכל  של  עיקרו  אמנם 
הגשמיים  הענינים  ע"י  הוא  באלקות  יודעים  שאנו  דמה  גשמיים  ענינים  ע"י  הוא 
ואינה  בהגשמה  באה  היא  האלקית  ההשגה  גם  וממילא  באלקות  מבינים  אנו  שמהם 
האברים  שחומר  הוא  וכ"ז  כו'.  בגוף  התלבשותה  קודם  דהנשמה  ההשגה  מערך 
שזהו  והתאחדות  התלבשות  בבחי'  באים  שהכחות  לפי  והיינו  בהכחות,  פועלים 
כמהות  בהגשמה  שבאים  בהם  פועלים  וע"כ  בהאברים  שנתפסים  תפיסא  בבחי' 
כלים  בבחי'  היו  לא  (דאל"כ  הכחות  אל  בטלים  האברים  אמנם  כו'.  האברים  חומר 
כו',  אותם  ומנהיגים  האברים  על  וממשלה  שליטה  להם  יש  שהכחות  כו')  להם 
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על  בהאברים  התגלות  בבחינת  הן  שהכחות 
הוא  גופא  וזה  האברים,  את  מנהיגים  הם  כן 
הנפש  צורת  לאור  הראויים  כלים  שהן  מפני 

על כן הכחות מתגלים בהם, 

אופן של התלבשות שהמלביש  וכנודע שיש 
בגלגולים  וכמו  המלובש  על  ושולט  מושל 
רחמנא ליצלן שאם חלילה מתלבשת נפש אדם 
בגוף של בעל חיים הרי הנפש לא מסוגלת לבטא 
בעל  אותו  ואז  חי,  הבעל  גוף  בתוך  עצמה  את 
סובלת  שהיא  הרוחנית,  הנפש  על  שולט  חיים 
זאת  לעומת  בו,  להתבטא  מצליחה  ולא  בתוכו 
הרי  אדם,  בגוף  נפש  של  גלגול  על  מדובר  אם 
כיון שהגוף כלי לנשמה היא מסוגלת להתגלות 
במקום  שנתבאר  וכמו  ידו  על  ולהתבטא  בו 
אחר29, והיינו לפי שהמלביש כמו גוף של בעל 
ראוי  כלי  אינו בבחינת  נפש אדם  חי שמלביש 
לנפש אדם וממילא אין הנפש מתגלה שם כו'. 

אבל בהתלבשות הנפש בגוף האברים הרי הם 
בבחינת כלי והכחות מתגלים בהם ועל כן הם 
ואם  כו',  ושולטים עליהם להנהיגם  מושלים 
הנפש  בין  שלם  וחיבור  הדדית  השפעה  יש  כן 
כוחות הנפש  לגוף, הגוף מצד אחד משפיע על 

29.  ראה גם שיחת יו"ד שבט תשי"ז.

ומגשם אותם, אך מצד שני בטל אליהם ומונהג 
על ידם.

על  דהכחות  זאת  וממשלה  שליטה  ולכן 
האברים אינו בדרך הכרח שהכחות מכריחים 
של  במושג  שמשתמשים  למרות   - אותם 
מה  אם  כי  הכרח  של  באופן  לא  זה  'שליטה' 
והתגלות  התלבשות  ידי  על  בהם  שפועלים 

שלהם כו'. 

ויובן זאת כיצד הכוחות מתלבשים באברים לא 
באופן של הכרח, על ידי התבוננות בהתלבשות 
הכחות הרוחניים עצמם זה בזה כמו כח השכל 
במלאכת  ומנהיגו  התנועה  בכח  כשמתלבש 
הציור וכהאי גוונא – ועל זה הדרך, הרי אין זה 
בדרך הכרח כי אם מה שפועל בו להיות כפי 

חיוב השכל כו'. 

והכלל בזה הוא שאם מדובר על כוחות פנימיים 
של  באופן  אלא  הכרח  של  באופן  לא  זה  הרי 
כוחות  על  כשמדברים  זאת  לעומת  התלבשות, 
זה  הרי  הרצון  כח  כמו  מקיף,  באופן  הפועלים 

יכול לפעול גם בדרך הכרח. 

פעולת  כמו  זה  ואין  נ"ע:  הרבי  של  ובלשונו 
שזהו  והאברים  הכחות  בכל  שפועל  הרצון 
לכן  בעצם  נעלה  כח  להיותו  הכרח  בדרך 

וזה  האברים,  את  מנהיגים  הם  ע"כ  בהאברים  התגלות  בבחי'  הן  שהכחות  לפי  והיינו 
בהם,  מתגלים  הכחות  ע"כ  הנפש  צורת  לאור  הראויים  כלים  שהן  מפני  הוא  גופא 
ר"ל  בגלגולים  וכמו  המלובש  על  ושולט  מושל  שהמלביש  התלבשות  שיש  וכנודע 
שם  מתגלה  הנפש  אין  וממילא  כלי  בבחי'  אינו  שהמלביש  לפי  והיינו  במ"א,  וכמ"ש 
בהם  מתגלים  והכחות  כלי  בבחי'  ה"ה  האברים  בגוף  הנפש  בהתלבשות  אבל  כו'. 
דהכחות  זאת  וממשלה  שליטה  ולכן  כו',  להנהיגם  עליהם  ושולטים  מושלים  הם  וע"כ 
ע"י  בהם  שפועלים  מה  כ"א  אותם  מכריחים  שהכחות  הכרח  בדרך  אינו  האברים  על 
השכל  כח  כמו  זב"ז  הכחות  בהתלבשות  זאת  ויובן  כו'.  שלהם  והתגלות  התלבשות 
הכרח  בדרך  זה  אין  הרי  וכה"ג  הציור  במלאכת  ומנהיגו  התנועה  בכח  כשמתלבש 
בכל  שפועל  הרצון  פעולת  כמו  זה  ואין  כו'.  השכל  חיוב  כפי  להיות  בו  שפועל  מה  כ"א 
הרצון  כח  בהתגלות  לכן  בעצם  נעלה  כח  להיותו  הכרח  בדרך  שזהו  והאברים  הכחות 



מאחג שבועות תער“בשיעורים בהמשך                                                        המאמרים תער"ב

בהתגלות כח הרצון הרי הוא מכריח התגלות 
הכחות כו', וכמו ילד קטן שלא מסוגל להבין את 
לעשות  צריך  ולפעמים  המבוגר  האדם  הוראות 
את דבריו בדרך הכרח, כיון שיש ריחוק בניהם. 
הרי  ומרומם,  נעלה  כח  שהוא  הרצון  כח  כך 
האברים אינם כלים אליו ולכן פעולתו בהם היא 

גם בדרך של כפיה. 

הוא  לרצונו  שנשמעים  בהאברים  וכן 
כמו   - כו'.  הרצון  לפני  ממילא  שמתבטלים 
הרי  מסוים,  משהו  לעשות  חשק  לו  שאין  אדם 
את  להכריח  הרצון  לכח  ועוצמה  תקיפות  יש 
מעוניין  שלא  דברים  גם  לעשות  והנפש  הגוף 
זאת  לעומת  הפנימים.  הכוחות  מצד  בהם 
כשמדברים על שני כוחות פנימיים שמתלבשים 
של  באופן  היא  הפעולה  אופן  הרי  בשני  אחד 
הפנימיים  הכוחות  עניין  שכל  כיון  התלבשות, 
הוא באופן של התחשבות וצמצום בתוך הכלי, 
והשפעת הכוחות הפנימיים זה על זה היא באופן 

של קירבה והדדיות.

כפיה  בדרך  כן  אינו  פנימיים  בהכחות  אבל 
הכח  להיות  שפועלים  מה  אם  כי  והכרח 
בדרך  שזהו  העליון  כח  חיוב  כפי  התחתון 
פנימי על ידי התלבשות והתגלות כו' - כלומר, 
הוא  אחר  פנימי  כח  על  אחד  פנימי  כח  השפעת 
על  להיפך,  אלא  ורוממות  התנשאות  ידי  על  לא 
בכח  האחד  הכח  של  והתלבשות  התקרבות  ידי 

עליו  ולהשפיע  אותו  לשנות  שמצליח  עד  השני, 
בפנימיותו. 

הידוע  הכלל  את  שאומרים  מה  כמו  ולדוגמא 
שליטה  זה  אין  הרי  הלב  על  שליט  שהמוח 
ידי  על  השכל  שפועל  אם  כי  הכרח  בדרך 
ומזככו  שבלב  בהטבע  חלישות  ההתבוננות 
(תניא30)  בינונים  של  בספר  שכתוב  וכמו  כו', 
הטעם מפני שהלב מקבל חיות מהמוח שהרי 
והלב  כל האברים,  המוח הוא מקור החיות של 
שייכות  ויש  חיותו,  מקור  הוא  שהמוח  מרגיש 
ידי  והיינו על  כו',  כן המוח שליט  בניהם, על 
שהלב הוא כלי אל המוח ומעוניין לקבל ממנו 
על כן המוח שליט על הלב בבחינת אור פנימי 
של התגלות והזדהות כו', וכמו שהוא בהשפעה 
הוא  כן  בשני,  אחד  הפנימיים  הכוחות  של 

שליטת הכחות בהאברים כו'. 

הנפש  בהתלבשות  ברוחניות  הענין  כן  וכמו 
האלוקית בנפש הבהמית שהנפש האלוקית 
ענינו  אין  הבהמית  הנפש  על  ושולט  מושל 
יש  - למרות שבודאי  בבחינת שליטה בהכרח 
זו  הכרח,  של  באופן  היא  שהשליטה  לפעמים 
האלוקית  הנפש  של  האמיתית  ההשפעה  לא 
על הנפש הבהמית, אלא עיקר ההשפעה דוקא 
כי  פנימית,  והשפעה  התלבשות  של  באופן 
שהנפש  והזיכוך  התיקון  בו  שפועל  מה  אם 

30.  לקוטי אמרים פרק נ"א.

ה"ה מכריח התגלות הכחות כו', וכן בהאברים שנשמעים לרצונו הוא שמתבטלים ממילא 
לפני הרצון כו'. אבל בהכחות פנימיים אינו כן כ"א מה שפועלים להיות הכח התחתון כפי 
וכמו מה שהמוח שליט  כו'.  והתגלות  פנימי ע"י התלבשות  כח העליון שזהו בדרך  חיוב 
כו',  על הלב הרי אין זה שליטה בדרך הכרח כ"א שפועל חלישות בהטבע שבלב ומזככו 
ע"י  והיינו  כו',  ע"כ המוח שליט  חיות מהמוח  וכמ"ש בסש"ב הטעם מפני שהלב מקבל 
שליטת  הוא  וכן  כו',  או"פ  בבחי'  הלב  על  שליט  המוח  ע"כ  המוח  אל  כלי  הוא  שהלב 
בנה"ב שהנה"א מושל  הנה"א  ברוחניות בהתלבשות  הענין  וכמו"כ  כו'.  הכחות בהאברים 
והזיכוך  התיקון  בו  שפועל  מה  כ"א  בהכרח  שליטה  בבחי'  ענינו  אין  הנה"ב  על  ושולט 
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האלוקית  הנפש  עניני  על  יסכים  הבהמית 
עד שגם הוא ירצה בעניני האלקית כו' וכמו 

שנתבאר במקום אחר. 

חומר ומזג האבר משפיע 
של  פנימית  התלבשות  שיש  זה  וכל 
המה  שהאברים  לפי  הוא  באברים  הכוחות 
כלים ראוים לאור צורת הנפש על כן הכחות 
מתגלים ופועלים בהם כו',  ולכן לפי אופן חומר

כלומר   - הכחות   התגלות  הוא  כן  האברים   
הכח  על  משפיע  האבר  של  הגשמי  החומר 
הבינה  ומוח  ולח  קר  הוא  החכמה  מוח  הרוחני, 
ולח  קר  שהוא  המוח  ובחומר  ויבש,  חם  הוא 
מתלבש בו נקודת השכל (חכמה), דטבע המים 
חם  שהוא  המוח  וחומר  החסדים),  (ענין  לדבק 
ויבש מתלבש בו חלק השכל שענינו התחלקות 
פרטים (בינה), דטבע האש לפרר (ענין הגבורות 
שהוא  הדעת  בבחינת  הוא  וכן  והצמצומים), 
לפי אופן חומר המוח31, וכמו דלפי אופן חומר 
מזג  שאם  השכל  אור  התגלות  הוא  המוחין 
המוח יבש וחם ביותר לא יהי' מזג השכל טוב 

ואם הוא מזג קר ולח ביותר גם כן לא טוב, 

31.  ראה מאמר ד"ה "זה יתנו" פ' משפטים תשט"ו אות ב'.

ויבש  וחם  ולח  קר  בין  ממוצע  במזג  אך 
יהיה  כך  הגשמי  במוח  המזג  טוב  אופן  לפי 
השראת אור השכל במזג טוב אם בהשכלה 
בעומק – כח הדעת או ברוחב – כח הבינה או 
וכהאי  – כח החכמה  וצחות  בהשכלות דקות 

גוונא. – ועל זה הדרך בשאר הכוחות. 

וכמו כן בכח הראיה שבעין לפי אופן חומר העין 
בשחור ולבן שבו כך יבוא אור הראיה הרוחניות 
שיש  עין  ורע  עין  טוב  ענין  דגם  וכנודע  כו', 
ורואה הכל באור חיובי  לו עין טובה  אדם שיש 
דבר  כל  ורואה  שלילית  עין  לו  שיש  אדם  ויש 
בצורה ביקורתית ורעה תלוי במזיגת חומר העין 
הגשמי אם הוא בריבוי דמים או במיעוט דמים 
מזיגת  וכאשר  ומים,  דם  יש  העין  דבחומר  כו' 
חומר העין היא באופן שהדם הוא בריבוי, שזהו 
טובה,  עין  היפך  של  באופן  יהיה  אזי  אדמוני, 
וכאשר המים הם בריבוי אזי יהיה באופן של עין 

טובה. וכמו שנתבאר במקום אחר32 

הדם  והרכבת  מזיגת  אופן  לפי  כלל  (ובדרך 
אדם  שם  ענין  (שזהו  הגוף  באברי  והמים 
שמורכב מ: א' דם33 א' מורה על המשכת הנפש 

32.  ראה במאמר הנסמן בהערה הקודמת.

של"ה  ה'.  פרק  ב'  חלק  ה'  שער  שערים  מבוא  ראה    .33

וכמ"ש  כו'  האלקית  בעניני  ירצה  הוא  שגם  עד  הנה"א  עניני  על  יסכים  שהנה"ב 
הכחות  ע"כ  הנפש  צורת  לאור  ראוים  כלים  המה  שהאברים  לפי  הוא  וכ"ז  במ"א. 
וכמו  הכחות,  התגלות  הוא  כן  האברים  חומר  אופן  לפי  ולכן  כו',  בהם  ופועלים  מתגלים 
ביותר  וחם  יבש  המוח  מזג  שאם  השכל  אור  התגלות  הוא  המוחין  חומר  אופן  דלפי 
בין  ממוצע  במזג  אך  טוב,  לא  ג"כ  ביותר  ולח  קר  מזג  הוא  ואם  טוב  השכל  מזג  יהי'  לא 
במזג  השכל  אור  השראת  יהי'  כך  הגשמי  במוח  המזג  טוב  אופן  לפי  ויבש  וחם  ולח  קר 
בכח  וכמו"כ  וכה"ג.  וצחות  דקות  בהשכלות  או  ברוחב  או  בעומק  בהשכלה  אם  טוב 
הרוחניות  הראי'  אור  יבוא  כך  שבו  ולבן  בשחור  העין  חומר  אופן  לפי  שבעין  הראי' 
בריבוי  הוא  אם  הגשמי  העין  חומר  במזיגת  תלוי  עין  ורע  עין  טוב  ענין  דגם  וכנודע  כו', 
הדם  והרכבת  מזיגת  אופן  לפי  (ובד"כ  במ"א  וכמ"ש  כו'  דמים  במיעוט  או  דמים 
הרוחניים הכחות  מזיגת  הוא  כזה  אופן  לפי  כו')  דם  א'  אדם  (שז"ע  הגוף  באברי  והמים 
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האלקית ודם מורה על הנפש החיונית34 כו') לפי 
כו',  הרוחניים  הכחות  מזיגת  הוא  כזה  אופן 
וכמו מי שהוא רגזן בטבע או שהוא שקט ונח 
בטבעו הרי זה לפי הרכבת הדם והמים בחומר 
הוא  הרי  יותר  בריבוי  שהדם  שככל  כו',  הגוף 
יותר רגזן בטבעו,  ויש אופן שגם בריבוי דמים 
תהיה מזיגת המים בטוב וכמו שנאמר על דוד 
המלך אדמוני עם יפה עינים35 כו'). – שלמרות 
שהיה מראהו אדום המורה על רבוי הדמים היה 

יפה עינים. 

והגם שהכחות והאברים אינם בערך כלל זה 
לזה שהכחות רוחנים המה והאברים גשמים 
כו', מכל מקום מאחר שמתלבשים בהם וכפי 
בהכרח  הכחות  מזגי  הוא  הכלים  מזגי  אופן 
טבעי  בהגשמת  שיש  נוספת  מסקנה  לומר 
האברים מעין ודוגמא טבע מהות אור הרוחני 
הגשמי  האבר  בין  השקה  נקודות  יש   - דנפש 
בצורה  צד  איזה  לו  יש  אבר  בכל  הרוחני,  לכח 

בהקדמת בית ישראל בית דוד (כא, א). ועוד.

34.  הביאור בזה באריכות בהמשך המאמרים, ראה לדוגמא 
ש"פ ויחי ה'עת"ר.

35.  שמואל א, טז, יב.

המיוחד  הרוחני  לכח  שמתאים  שלו  ובחומר 
שנמצא בו שעל ידי זה הם כלים מוכנים לקבל 

בהם צורת הנפש כו', 

וכמו  הראיה  לאור  כלי  העין  בהירות  וכמו 
טובות  אבנים  כו'  אור  דבר מלוטש מקבל  כל 
ויהלומים כשהם מלוטשים ומחודדים היטב הרי 
הם מקבלים התנוצצויות של אור, וכמו כן חומר 
איזה  בו  יש  שבו  הדקות  והלחלוחית  המוח 

דוגמא מטבע אור השכל כו'.

קיצור. 

לשארי  הכתר  בין  ההפרש  לבאר  יתחיל 
הכחות  שכל  בנפש  המשל  ויבאר  הספירות, 
ולכן  פנימיים,  ובראשם כח השכל הם כחות 
מתלבשים דוקא בכלים הראוים להם (ויזכיר 
בהכחות  השכל  התלבשות  ענין  בקצרה 

שלמטה ממנו). 

הגשמה  עושים  שהאברים  הסיבה  וזהו 
הכחות  אל  בטלים  שהם  ולהיפך  בהכחות, 
והכוחות מנהיגים אותם ובבחינת אור פנימי 
הוא  הכחות  והתגלות  בהכרח,  לא  בהתגלות 

כפי מזיגת האברים.

כו', וכמו מי שהוא רגזן בטבע או שהוא שקט ונח בטבעו ה"ז לפי הרכבת הדם והמים בחומר 
כו').  עינים  יפה  עם  אדמוני  וכמו  בטוב  המים  מזיגת  תהי'  דמים  בריבוי  שגם  ויש  כו',  הגוף 
כו',  גשמים  והאברים  המה  רוחנים  שהכחות  זל"ז  כלל  בערך  אינם  והאברים  שהכחות  והגם 
שיש  לומר  בהכרח  הכחות  מזגי  הוא  הכלים  מזגי  אופן  וכפי  בהם  שמתלבשים  מאחר  מ"מ 
בהגשמת טבעי האברים מעין ודוגמא טבע מהות אור הרוחני דנפש שעי"ז הם כלים מוכנים 
לקבל בהם צורת הנפש כו', וכמו בהירות העין כלי לאור הראי' וכמו כל דבר מלוטש מקבל 
אור כו', וכמו"כ חומר המוח והלחלוחית הדקות שבו יש בו איזה דוגמא מטבע אור השכל כו'.

שכל  בנפש  המשל  ויבאר  הספירות,  לשארי  הכתר  בין  ההפרש  לבאר  יתחיל  קיצור. 
הראוים  בכלים  דוקא  מתלבשים  ולכן  פנימיים,  כחות  הם  השכל  כח  ובראשם  הכחות 
הסיבה  וזהו  ממנו).  שלמטה  בהכחות  השכל  התלבשות  ענין  בקצרה  (ויזכיר  להם 
מנהיגים  והכוחות  הכחות  אל  בטלים  שהם  ולהיפך  בהכחות,  הגשמה  עושים  שהאברים 
האברים. מזיגת  כפי  הוא  הכחות  והתגלות  בהכרח,  לא  בהתגלות  או"פ  ובבחי'  אותם 
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ג.

סיבת התלבשות הכוחות באברים היא 
באופן גילויים מהנפש בבחינת גבול.

האמיתית  הסיבה   - בזה  הענין  עיקר  אמנם 
שהכלי  באופן  באברים  מתלבשים  שהכוחות 
מגביל את האור הוא לפי שהכחות הם פנימיים 
עד  הנפש  מן  בהגבלה  שבאים  היינו  בעצם 
כלומר   - כו'  בכלים  להתלבש  בערך  שהן 
הסיבה שהכח מתלבש בתוך האבר בפנימיותו, 
הוא בגלל אופן המשכתו מהנפש עצמה, שאופן 
בהגבלה.  הוא  עצמה  מהנפש  הכוחות  המשכת 
הם  ולכן  מהותם  בעצם  מוגבלים  שהם  דהיינו 

יכולים להתלבש בכלים המוגבלים.

בהאברים  בהתלבשות  מהכחות  שבא  (ומה 
שנקרא  שבהם  האחרונה  הבחינה  הוא 
בצורה  הכח  את  יש  כלומר   - שברוחני  גשם 
את  ויש  ממקורו  שנמשך  כפי  שלו  המרוממת 
ומתגלה  שנמשך  זה  והוא  שבו  התחתון  החלק 
בתוך האבר הגשמי, אך להיות שהכחות המה 
פנימיים בעצם על כן דקות האברים הנקרא 
להלביש  כלי  בבחינת  הוא  שבגשמי  רוחני 
כיון   – כו').  שברוחני  הגשם  את  ולהתפיס 
שצריך שיהיה חיבור בין הכח הרוחני לכלי, הרי 
החיבור מתאפשר במקום הקרוב ביותר בין הכלי 
התחתון  החלק  שברוחני,  הגשמי  דהיינו  וכוחו. 
שבכח, מתלבש ברוחני שבגשמי - בחלק העליון 

שבכלי.

הכוחות כלולים בנפש עצמה, אבל הנפש 
בעצמותה אחת

יש  נ"ע  הרבי  דברי  המשך  את  להבין  מנת  על 
להקדים:

הנפש בעצמותה הינה ללא גבולות, אבל למרות 
הנפש  כוחות  הרי  מוגבלת,  לא  עצמה  שהיא 
המתגלים בגוף הינם מוגבלים כמו חכמה ושכל, 

ראיה ושמיעה. 

הנפש  שעצם  שכיון  לחשוב  יכולים  היינו  והנה, 
ההתגלות  צורות  כל  הרי  מוגבלת  לא  היא 
הנפש  כוחות  כולל  מוגבלות,  בלתי  הינם  שלה 
הינם  הנפש  שכוחות  וזה  ממנה.  שנמשכים 
רק  אלא  עצמם  הכוחות  מצד  זה  אין  מוגבלים 
מצד הכלי, היינו האבר הגשמי. הכוח הוא פשוט 
ככוח  מצטייר  העין  לכלי  וכשנכנס  גבול  ובלי 
ככוח  מצטייר  האוזן  לכלי  וכשנכנס  הראיה, 
השמיעה וכדו'.  ואם נוציא את הכוחות הנפשיים 
מהאברים הכל יהיה פשוט ללא בחינות שונות. 

ההסבר  את  שולל  נ"ע  הרבי  נראה,  שמיד  כפי 
הזה, ומבאר שגם כשכוחות הפרטיים היו בעצם 
הנפש הם היו מוגבלים מצד עצמם אלא ששם 
הנפש  שעצם  היות  שלהם  ההגבלה  ניכרת  לא 
אלו  כוחות  מתגלים  וכאשר  גבולות.  ללא  היא 
צמצום  של  באופן  מתגלים  הם  הרי  מהנפש 
וההגבלה  לאברים,  שנכנסו  לפני  עוד  והגבלה 
להצטמצם  האפשרות  את  יוצרת  היא  שלהם 
ולהיות ראויים להיכנס לאברים הגשמיים  יותר 

ממש. 

ובלשונו של הרבי נ"ע: והגם דהנפש הוא בלתי 

בהגבלה  שבאים  היינו  בעצם  פנימיים  הם  שהכחות  לפי  הוא  בזה  הענין  עיקר  אמנם  ג) 
בהאברים  (ומה שבא מהכחות בהתלבשות  כו'  בכלים  בערך להתלבש  עד שהן  הנפש  מן 
פנימיים  המה  שהכחות  להיות  אך  שברוחני,  גשם  שנק'  שבהם  האחרונה  הבחי'  הוא 
ולהתפיס  להלביש  כלי  בבחי'  הוא  שבגשמי  רוחני  הנק'  האברים  דקות  ע"כ  בעצם 
בבחי' הם  הכחות  הרי  מ"מ  מוגבל,  בלתי  הוא  דהנפש  והגם  כו').  שברוחני  הגשם  את 
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בבחינת  הם  הכחות  הרי  מקום  מכל  מוגבל, 
גבול שהרי הן כחות פרטים כמו כח החכמה 
כח החסד כו' - חכמה זה לא חסד וחסד זה לא 
חכמה וממילא הם כוחות מוגבלים, והן נמצאים 

כלולים כמו שהם מוגבלים בנפש עצמה. 

הארה והתפשטות מהנפש  הכוחות  לא שהן 
ומהי ההוכחה לזה, דכל הארה הרי  עצמו כו', 
בתוך  אם  כן,  ואם  כו',  העצם  אופן  לפי  היא 
הנפש עצמה אין את הגבלת הכוחות, גם בהארה 
שום  להיות  צריך  היה  לא  ממנה  שמתפשטת 

הגבלה. 

כיון שהכחות אינם הארה מעצם הנפש  אבל 
היותו  עם  שהנפש  מה  אם  כי  מוגבלת  הלא 
בעצמו  כולל  הוא  הרי  בעצם  מוגבל  בלתי 
בעצם  מוגבלים  כחות  בבחינת  שהן  כחות 
כוחות  בתוכו  מכיל  גבול  הבלי  כלומר,   – כו' 
מוגבלים, ולא שהגבלת הכוחות נעשה רק אחר 

שיצאו מהנפש עצמה. 

המוגבלים  שהכוחות  למרות   - מקום  (ומכל 
נמצאים בתוך הנפש הלא מוגבלת, אין הפירוש 
שיש בנפש פיצול בתוכה אלא הנפש היא נפש 
אחת, ובלשון הרבי נ"ע: גם הנפש בעצמו נושא 
ממש  אחדות  בבחינת  הם  ושם  הכחות  את 
ולמרות שנושאה את  גם  שהנפש אחת היא 
כו' וכמו שנתבאר  המוגבלים בעצמה  הכחות 
במקום אחר, אבל מה שהנפש כוללת בתוכה 
היא  לא  שזה  מבטאת  'כוללת'  הלשון   - כחות 

זה  אין  וממילא  בה,  משהו שכלול  עצמה אלא 
היא  זו  שלא  אומרת  זאת  כו').  הנפש  עצמות 
המהות של הנפש - הכחות שלה, שהרי הכוחות 
מוגבלת.  לא  בעצמותה  והיא  מוגבלים  הם 
באחדות  הכוחות  את  נושאת  שהנפש  ולמרות 
מהותה  את  מבטאים  הם  אין  הרי  גמורה 

העצמית. 

של  בשייכות  דרגות  שתי  שיש  כן  אם  נמצא 
לעשות  ניתן  שבה  דרגה  ישנה  לנפש,  הכוחות 
של  ובלשון  עצמה,  לנפש  הכוחות  בין  הבחנה 
כוללת  שהנפש  מה  "אבל  דלעיל:  נ"ע  הרבי 
בתוכה כחות אין זה עצמות הנפש"  - שאז ניתן 
לעשות איזה הפרדה בין הכוחות לנפש עצמה, 
וישנה דרגה גבוהה יותר ששם יש רק את עצם 
יכולת  של  באופן  רק  הם  שם  והכוחות  הנפש 
ופוטנציאל. ובלשון של הרבי נ"ע: "הנפש בעצמו 
נושא את הכחות ושם הם בבחינת אחדות ממש 
הכחות  את  שנושאה  גם  היא  אחת  שהנפש 
בעצמה" - שזו דרגה עצמית יותר בנפש בה לא 
והם מאוחדים  בין הכוחות לנפש,  ניתן להפריד 

בה בתכלית.

מוגבלים,  הם  עצמם  שהכוחות  אף  אמנם 
כמו  הכחות  כי  אחת,  היא  הנפש  זאת  למרות 
בבחינת  כן  גם  הם  הרי  בנפש  כלולים  שהן 
ולכן  כלל  כחות  במציאות  ואינם  גבול  בלי 
שהרי  הנפש,  של  אחדותה  על  מוסיפים  הם  אין 
מוגבלים  כוחות  בתוכה  מכילה  אמנם  הנפש 
ממש,  מציאות  של  באופן  לא  שם  הם  אך 

לא  בנפש  כלולים  נמצאים  והן  כו',  החסד  כח  החכ'  כח  כמו  פרטים  כחות  הן  גבול שהרי 
אבל  כו',  העצם  אופן  לפי  ה"ה  הארה  דכל  כו',  עצמו  מהנפש  והתפשטות  הארה  שהן 
ה"ה  בעצם  מוגבל  בלתי  היותו  עם  שהנפש  מה  כ"א  הנפש  מעצם  הארה  אינם  הכחות 
כולל בעצמו כחות שהן בבחי' כחות מוגבלים בעצם כו' (ומ"מ גם הנפש בעצמו נושא את 
גם שנושאה את הכחות בעצמה  היא  בבחי' אחדות ממש שהנפש אחת  ושם הם  הכחות 
כו' וכמ"ש במ"א, אבל מה שהנפש כוללת בתוכה כחות אין זה עצמות הנפש כו'). אמנם 
כלל,  כחות  במציאות  ואינם  גבול  בלי  בבחי'  ג"כ  ה"ה  בנפש  כלולים  שהן  כמו  הכחות 
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וכידוע דכח השכל ההיולי העצמי הכלול בעצם 
הנפש אינו בבחינת שכלי כלל וכלל כו' - דהיינו 
אפילו לא שכל נעלם, אלא רק יכולת לשכל, שזה 
לא שכל כלל וכלל, וכן בשארי כחות כו', כפי שהם 
בעצם הנפש הרי הם מופשטים לגמרי ממציאותן 
נמצאים  והם  באברים,  והתלבשו  ירדו  שהם  כפי 
שייכות  רק  שיש  כלומר,  בלבד.  כיכולת  שם 

פוטנציאלית להגבלה בכוח בעצם הנפש.

המשכת הכוחות מהנפש בצמצום
להתלבש  שנמשך  הכוחות  של  הארתן  אך 
באברי הגוף הרי זה בא בבחינת צמצום שהנפש 
הגוף  באברי  להתלבש  בכדי  עצמו  את  מצמצם 
לאברים כו', ועל ידי  להיות בבחינת חיות פנימי 
- אותם כוחות שהיו בנפש  זה הן באין בהגבלה 
בבחינת היולי הם נעשים בהגדרה והגבלה ממש 
עד שהן בערך בחינת הרוחניות שבאברים כנ"ל 
שזה החלק העדין והזך שבאברים, שהוא הכלי 

לכוחות הנפש להיות נתפס בהם כו'. 

וזהו גם כן הסיבה מה שהאור והחיות פנימי 
באברי  התחלקות  בבחינת  בא  הנפש  של 
הגוף שאינו בשוה בכל האברים, בשונה מכח 
הרצון למשל שהוא נמצא בכל האברים במידה 

בהגבלה  באים  הפנימיים  הכוחות  הרי  שווה, 
עוד  היא  כנ"ל  שההתחלקות  ובהתחלקות, 
וחיות  אור  דומה  אינו  שהרי  עצמה,  מהנפש 
בגוף,  שהוא  וכמו  בראש  שהוא  כמו  הנפש 
לגבי  בכמות  קטן  הוא  שהראש  היות  שעם 
הגוף ומכל מקום הרי עיקר גילוי הנפש הוא 
בראש דוקא כו' ששם נמצאים הכוחות הנעלים 
של האדם, כמו כח השכל, הראיה השמיעה וכו', 

וברגל החיות במיעוט ביותר כו'. 

וזהו מפני שהגילוי דאור וחיות הנפש הוא לפי 
אופן הכלים שהחיות בא בבחינת התלבשות 
ותפיסא לפי מזיגת הכלי כנזכר לעיל, על כן 
הנפש  אור  גילוי  הוא  הכלי  דקות  אופן  לפי 
וזך מתגלה בו חיות מרובה  – ככל שהכלי עדין 

יותר של הנפש.

בבחינת  דהרכבה  במזיגה  שהוא  דהראש 
חומר דק דמשום זה הוא כלי מוכן יותר לאור 
הנפש  אור  שם  מאיר  כן  על  הנפש,  וחיות 
בגילוי יותר דהיינו שמאירים שם כל הכחות 
בבחינת  הוא  ובגוף  כו',  שבנפש  הנעלים 
הנפש  שאור  הראש  לגבי  האור  מיעוט 
מצומצם שם כו', וברגל שהוא בבחינת חומר 

וכלל  כלל  שכלי  בבחי'  אינו  הנפש  בעצם  הכלול  העצמי  ההיולי  השכל  דכח  וכידוע 
בבחי'  בא  ה"ז  הגוף  באברי  להתלבש  שנמשך  הארתן  אך  כו',  כחות  בשארי  וכן  כו' 
כו',  פנימי  חיות  בבחי'  להיות  הגוף  באברי  להתלבש  בכדי  א"ע  מצמצם  שהנפש  צמצום 
כו'.  בהם  נתפס  להיות  שבאברים  הרוחניות  בחי'  בערך  שהן  עד  בהגבלה  באין  הן  ועי"ז 
הגוף  באברי  התחלקות  בבחי'  בא  הנפש  של  פנימי  והחיות  שהאור  מה  הסיבה  ג"כ  וזהו 
וכמו  בראש  שהוא  כמו  הנפש  וחיות  אור  דומה  אינו  שהרי  האברים,  בכל  בשוה  שאינו 
גילוי  עיקר  הרי  ומ"מ  הגוף  לגבי  בכמות  קטן  הוא  שהראש  היות  שעם  בגוף,  שהוא 
דאור  שהגילוי  מפני  וזהו  כו'.  ביותר  במיעוט  החיות  וברגל  כו',  דוקא  בראש  הוא  הנפש 
מזיגת  לפי  ותפיסא  התלבשות  בבחי'  בא  שהחיות  הכלים  אופן  לפי  הוא  הנפש  וחיות 
במזיגה  שהוא  דהראש  הנפש  אור  גילוי  הוא  הכלי  דקות  אופן  לפי  ע"כ  כנ"ל,  הכלי 
מאיר  ע"כ  הנפש,  וחיות  לאור  יותר  מוכן  כלי  הוא  דמשו"ז  דק  חומר  בבחי'  דהרכבה 
כו',  שבנפש  הנעלים  הכחות  כל  שם  שמאירים  דהיינו  יותר  בגילוי  הנפש  אור  שם 
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עב ביותר על כן גם אור הנפש מצומצם שם 
יוצא, שהסיבה להתחלקות הכוחות  ביותר כו'. 
היא לא רק בכניסתן לכלים והאברים אלא כבר 
בהמשכת הכוחות מהנפש עצמה נאצלו באופן 
של הגבלה, והכלי מותאם לפי הכח הרוחני של 

הנפש, ולפי זכות הכלי הרי הוא מתגלה. 

ההארה מהכח מתחלקת באופנים שונים
שהכח  בזה  זה  הכחות  בהתלבשות  כן  וכמו 
כפי   - התחתון,  בכח  מתלבש  העליון 
שבהתלבשות כוחות הנפש באברים, הרי נעשה 
מתלבש  עליון  כשכח  הוא  כן  הגשמה,  בכוחות 
והגשמה.  ירידה  בכח  נעשה  הרי  תחתון,  בכח 
וכמו השכל שמתלבש במדות וגם בכח התנועה 
בבחינת  בא  הוא  הרי  לעיל,  כנזכר  כו'  וההילוך 
השכל  דאור  לעיל  שנתבאר  וכמו  התחלקות, 
השכל  חיצוניות  בחינת  הוא  במדות  המתלבש 
לבד – שהרי עצמות השכל הוא מעל התלבשות 
שכל  רק  מתלבש  התנועה  ובכח  כו',  במידות 
– שזו מדריגה יותר נמוכה גם מבחינת  המעשי 
זה  שאין  ובודאי  במידות,  המתלבשת  השכל 
עצמות השכל כלל כו', ועצם ומהות השכל הוא 

מתגלה במוח שבראש דוקא כו'. 

וכן בשארי כחות כמו המדות שמתגלות בעיקר 
בלב, וכח התנועה גופא שנמצא ביד וגם ברגל 
התנועה  כח  דעיקר  בהם  בשוה  אינו  הרי 
שבא  ומה  ביד  הוא  דבר  ולעשות  לפעול 
רק חיצוניות כח התנועה, המתבטא  ברגל הוא 
בהילוך לבד כו', והיינו דלפי ערך הכלים ואופן 
הגבלתם כן מתצמצם אור וחיות הנפש בהם 

שמתמעט ממדריגה למדריגה כו'. 

התחלקות,  של  שונות  בחינות  שיש   – זה  וכל 
הוא מפני שזהו התגלות בחינת האור הפנימי 
ולא  שבו  הכחות  בחינת  היינו  בנפש  שיש 

בחינת המקיף שבו אין התחלקות כו'.

קיצור
היינו  פנימיים  הם  הכוחות  כי  הוא  והעיקר 
מוגבלים בעצם, והנפש שהיא בלתי מוגבלת 
כוללת בתוכה כחות מוגבלים, רק בהתכללותן 
והתגלות הארתן  בהעצם הן בלתי מוגבלים, 
הוא על ידי צמצום הנפש, ולפי אופן האברים 

הוא הצמצום באור הנפש כו'.

שהוא  וברגל  כו',  שם  מצומצם  הנפש  שאור  הראש  לגבי  האור  מיעוט  בבחי'  הוא  ובגוף 
בהתלבשות  וכמו"כ  כו'.  ביותר  שם  מצומצם  הנפש  אור  גם  ע"כ  ביותר  עב  חומר  בבחי' 
הכחות זב"ז שהכח העליון מתלבש בכח התחתון, וכמו השכל שמתלבש במדות וגם בכח 
דאור השכל המתלבש  וכמשנת"ל  התחלקות,  בבחי'  בא  ה"ה  כנ"ל,  כו'  וההילוך  התנועה 
המעשי  שכל  רק  מתלבש  התנועה  ובכח  כו',  לבד  השכל  חיצוניות  בחי'  הוא  במדות 
וכן  כו'.  דוקא  שבראש  במוח  הוא  השכל  ומהות  ועצם  כו',  כלל  השכל  עצמות  זה  שאין 
וגם ברגל הרי אינו בשוה בהם  גופא שנמצא ביד  וכח התנועה  בשארי כחות כמו המדות 
כו',  לבד  בהילוך  הוא  ברגל  שבא  ומה  ביד  הוא  דבר  ולעשות  לפעול  התנועה  כח  דעיקר 
למדרי'  ממדרי'  שמתמעט  בהם  הנפש  וחיות  אור  מתצמצם  כן  הכלים  דלפ"ע  והיינו 
כו'. שבו  הכחות  בחי'  היינו  בנפש  שיש  הפנימי  בחי'  התגלות  שזהו  מפני  הוא  וכ"ז  כו'. 

בלתי  שהיא  והנפש  בעצם,  מוגבלים  היינו  פנימיים  הם  הכוחות  כי  הוא  והעיקר  קיצור. 
מוגבלים,  בלתי  הן  בהעצם  בהתכללותן  רק  מוגבלים,  כחות  בתוכה  כוללת  מוגבלת 
והתגלות הארתן הוא ע"י צמצום הנפש, ולפי אופן האברים הוא הצמצום באור הנפש כו'.
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ד.

הכוחות הפנימיים מוגבלים במהותן 
ובהתחלקותן וכנראה בהפרש בין תורה 

ומצוות ובב' הכוונות שבמצוות. 

כח השכל מוגבל במהותו והתפשטותו
הגבלה  בבחינת  באים  עצמן  שהכחות  וזהו 
השכל  כח  לדוגמא  וכמו  ובהתחלקות, 
בבחינת  ומתגלה  בא  שאינו  פנימי  כח  שהוא 
בהגבלה  אם  כי  גבול  בלי  ובבחינת  פשיטות 
ובהתחלקות, דכל אור שכל הרי הוא מורגש 
בהתגלות  שבא  הרצון  כמו  ולא  בהגבלה, 
בהתפשטות בלתי מוגבלת, מה שאין כן אור 

השכל שבא בהגבלה, 

כמו  מוגבל.  הוא  במהותו  פנימי  כח  כלומר, 
לדוגמא כח השכל, הנה אי אפשר לומר על איזה 
שכל  כי  מוגבל,  לא  שכל  לו  שיש  שהוא  אדם 
בהגדרתו הוא מוגבל. בניגוד לכח הרצון שהוא 
כח מקיף, הרי דחף הרצון במהותו הוא דחף לא 
יכול לרצות משהו, בתוקף, תמיד,  מוגבל. אדם 
של  למהות  פרופורציות  מבלי  גבולות,  וללא 
הדבר שרוצה אותו. רק כאשר מדידת הדברים 
נעשית על ידי שכל, הרי טבעו של השכל למדוד 
את הדבר ולהתייחס אליו לפי גדרו ועניינו, ואם 
נהפך  הוא  הרי  מגבולותיו,  שיצא  שכל  ישנו 
בלבד  הרצון  כאשר  אבל  והבל.  שטות  להיות 

וללא  גבולות  ללא  מתגלה  הוא  הרי   - מתגלה 
טעם ודעת. 

מה  לבד  השכל?  של  הגבלתו  מתבטא  במה 
עוסק  השכל  שהרי   - דבר  פרט  באיזה  שהוא 
הנושא  כי  מוגבל,  הוא  וממילא  מסוים  בנושא 
בו הוא עוסק הוא מוגבל ומסויים (שכן הוא גם 
ברצון כו'), - גם הרצון הלא מוגבל יכול להופיע 
כרצון לענין מסויים ומוגבל, ואם כן לא בזה דוקא 
ניכר הגבלתו של השכל, הנה עיקר ההבדל הוא 
עצם האור והגילוי של השכל הוא אור מוגבל 
כו', שגם אור שכל עדין מאוד שבא בהפשטה 
שאינו נתפס כל כך באותיות הרי הוא בבחינת 
אור מוגבל כו', שהרי גם השכל הכי דק מתגלה 
ההגבלה  וזהו  מוגבלים,  אותיות  שהם  באיזה 

בעצם מציאותו כו'. 

עצם  מלבד  ענין  בעוד  מתבטאת  ההגבלה  וגם 
בההתפשטות  מוגבל  שהוא  בזה  מציאותו, 
שכל  דכל  כו',  לא  ותו  תבוא36  פה  דעד  שלו 
 - להתפשט  יכול  כמה  הגבלה  בו  יש  אמיתי 
התפשטות השכל פירושו לקחת סברה שכלית 
שונים,  עניינים  ועוד  עוד  על  אותה  ולמתוח 
כו',  סברה  אותה  פי  על  ומתבהרים  שמוארים 
לעומקו  הענין  שמבין  גדול  חכם  שהוא  ומי 
את  ולהרחיב  יותר  בו  להתפשט  יוכל  יותר 
הכל  עדיין  מקום  מכל  עניינים,  לעוד  זה  שכל 

36.  על פי איוב לח, יא.

שאינו  השכל  כח  וכמו  ובהתחלקות,  הגבלה  בבחי'  באים  עצמן  שהכחות  וזהו  ד) 
ה"ה  שכל  אור  דכל  ובהתחלקות,  בהגבלה  כ"א  גבול  בלי  ובבחי'  פשיטות  בבחי'  בא 
משא"כ  מוגבלת,  בלתי  בהתפשטות  בהתגלות  שבא  הרצון  כמו  ולא  בהגבלה,  מורגש 
כו'),  ברצון  גם  הוא  (שכן  דבר  פרט  באיזה  שהוא  מה  לבד  בהגבלה,  שבא  השכל  אור 
שאינו  בהפשטה  שבא  שכל  אור  שגם  כו',  מוגבל  אור  הוא  והגילוי  האור  עצם  הנה 
וגם  כו'.  מציאותו  בעצם  ההגבלה  וזהו  כו',  מוגבל  אור  בבחי'  ה"ה  באותיות  כ"כ  נתפס 
יכול  כמה  הגבלה  בו  יש  אמיתי  שכל  דכל  כו',  תבוא  פה  דעד  שלו  בההתפשטות  מוגבל 
יותר,  בו  להתפשט  יוכל  יותר  לעומקו  הענין  גדול שמבין  חכם  ומי שהוא  כו',  להתפשט 
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הוא בהגבלה כו', והיינו להיותו כח השכל אור 
פנימי בעצם על כן בא בהגבלה כו'. 

שבא  בזה  פרט  בעוד  מתבטאת  ההגבלה  וגם 
שכלי  ענין  כל  שהרי  התחלקות  בבחינת 
ענין  להיות  אפשר  שאי  פרטים,  כמה  בו  יש 
- בכל מבנה שכלי  שכלי שלא יהיו בו פרטים 
ובכל פרט שבו  יש מורכבות של כמה פרטים, 
והן  בו  המאיר  השכל  אור  איכות  דומה  אינו 
בבחינת פנימיות וחיצוניות כו', – כלומר שיש 
חיצוניותו,  את  ויש  השכל  של  פנימיותו  את 
יותר  השכל  מאיר  שבו  אחד  שבפרט  והיינו 
ובפרט  שבו  והעומק  הפנימיות  בחינת  והוא 
אחר אין בו מאור השכל בבחינת פנימיות כל 
כלומר, גם שכל מופשט שנוגע בהרבה  כו'.  כך 
פרטים, לא נוגע בכל פרט ופרט לעומקו באופן 

שווה.

כמה  בהם  יש  השכל  פי  שעל  במדות  וכן 
אור  והתגלות  התפשטות  באופן  התחלקות 
פי  שעל  האהבה  וכמו  כו',  פרט  בכל  המדות 
חישובים  ידי  על  שנוצרה  אהבה   - ודעת  טעם 
בהגבלה  באה  היא  הרי  ואחרים  כאלו  שכלים 
שענין   - נפש  המסירות  ענין  מחייבת  ואינו 
ומההגבלות  מהטבע  יציאה  הוא  נפש  מסירות 
לפי שהאהבה היא מוגבלת בזה כו'. זה עצמו 
הרי  מסויימת  שכלית  מהבנה  נוצרה  שהאהבה 

היא במהותה מוגבלת. 

מקיף ופנימי - תורה ומצוות
על פי חלוקה זו בין כוחות פנימיים כשכל ומידות 
מהותם,  בעצם  והגבלה  התחלקות  בהם  שיש 
ומוגבל,  מוגדר  לא  הוא  שבמהותו  הרצון  לכח 
מסביר הרבי נ"ע ענין יסודי באופן קיום המצוות:

התחלקות  יש  המצות  שבכוונת  מה  וזהו 
שאין הכוונה בכל המצות בשוה וכפי שמבואר 
במצות  השונה  הכוונה  את  מ"א  פרק  בתניא 
תפילין לעומת מצות ציצית: "ודרך פרט בתפילין 
שבנפשו  ובינתו  חכמתו  בחינת  וליכלל  ליבטל 
ב"ה  א"ס  של  ובינתו  חכמתו  בבחינת  האלקית 
יביאך  כי  והיה  קדש  בפ'  פרט  דרך  המלובשות 
דהיינו שלא להשתמש בחכמתו ובינתו שבנפשו 
בלתי לה' לבדו וכן ליבטל ולכלול בחינת הדעת 
שבנפשו הכולל חו"ג שהן יראה ואהבה שבלבו 
המלובש  חו"ג  הכולל  העליון  דעת  בבחינת 
בש"ע  כמ"ש  והיינו  שמוע  אם  והיה  שמע  בפ' 
יכוין  ציצית  ובעטיפת  כו'  והמוח  הלב  לשעבד 
כמ"ש בזהר להמשיך עליו מלכותו ית' אשר היא 
מלכות כל עולמים וכו' לייחדה עלינו ע"י מצוה 
זהו  הנה  מלך".  עליך  תשים  שום  כענין  והוא  זו 
לפי שהטעם והסוד שבכל מצוה אינו בשוה 

בכולם כו', 

כו'.  בהגבלה  בא  ע"כ  בעצם  פנימי  אור  להיותו  והיינו  כו',  בהגבלה  הוא  הכל  מ"מ 
ענין  להיות  שא"א  פרטים,  כמה  בו  יש  שכלי  ענין  כל  שהרי  התחלקות  בבחי'  בא  וגם 
בבחי'  והן  בו  המאיר  השכל  אור  דומה  אינו  שבו  פרט  ובכל  פרטים,  בו  יהיו  שלא  שכלי 
בחי' הפנימיות  והוא  יותר  והיינו שבפרט אחד שבו מאיר השכל  כו',  וחיצוניות  פנימיות 
וכן במדות שע"פ כו'.  בו מאור השכל בבחי' פנימיות כ"כ  ובפרט אחר אין  והעומק שבו 

כו',  פרט  בכל  המדות  אור  התפשטות  באופן  התחלקות  כמה  בהם  יש  השכל 
לפי  המס"נ  ענין  מחייבת  ואינו  בהגבלה  באה  ה"ה  טו"ד  שע"פ  האהבה  וכמו 
שאין  התחלקות  יש  המצות  שבכוונת  מה  וזהו  כו'.  בזה  מוגבלת  היא  שהאהבה 
כו',  בכולם  בשוה  אינו  מצוה  שבכל  והסוד  שהטעם  לפי  בשוה  המצות  בכל  הכוונה 



חג שבועות תער“בשיעורים בהמשך                                                       המאמרים תער"ב נ

אל  לברכה37  זכרונם  רבותינו  שאמרו  ומה 
ושוקל מצותיה של תורה דקלות  יושב  תהי 
החישוב  פי  על  שנחשבות  המצוות   - שבקלות 
וחמורות  שבקלות  קלות  מצוות  השכלי 
הנה זהו מצד הרצון  שבחמורות כולם שוים, 
בהגבלה  בא  אינו  שהרצון  שבמצות  העליון 
 - כו'  שוין  המצות  כל  כן  ועל  והתחלקות 
כשמדברים על עצם המצוה שהיא הרצון של ה' 
אין חלוקה בניהם, המצוה של 'אנכי ה' אלוקיך' 
הידור  אפילו  או  סופרים,  דברי  של  קלה  ומצוה 
מצוה בלבד, כולם שוים מצד הרצון של ה', אבל 
מצד הטעם והכוונה היינו ההבנה השכלית יש 

בזה חילוקי מדריגות כו'. 

ובכללות הוא ההפרש בין תורה למצות שהתורה 
היא חכמתו של ה' והמצוות זה רצון ה' שהתורה 
יש  התורה  עניני  שכל  התחלקות  בבחינת  באה 
כו'  שבהם  החכמה  אור  בבחינת  חילוקים  בהם 
עמוקים  דברים  ויש  להבנה  קלים  דברים  יש   -
בזה  יש  שבתורה  בהתענוג  וגם  יותר,  וקשים 
חילוקי מדריגות כו', בכל דבר שכלי טמון תענוג 
שכלי  בענין  שיש  התענוג  דומה  ואינו  פנימי, 
תורה  שבמתן  ענין  וזהו  אחר.  שכלי  לענין  כזה 
על כל דבור ודבור פרחה נשמתן38 דבמתן תורה 

37.  תנחומא עקב, ב.

38.  ראה שבת פח, ב. וראה תניא פרקים לד, לו.

היה התגלות בחינת התענוג שבתורה ובכל דבור 
ודבור יש תענוג פרטי ומיוחד על כן על כל דבור 

ודבור פרחה נשמתן כו', 

וכמו שכתוב בלקוטי תורה39 דיבור המתחיל 
ואהיה אצלו אמון שם מבואר שכמו שבגשמיות 
יש סוגים שונים של תענוג כמו תענוג של ראיה 
בעינים ותענוג של שמיעה באוזניים ותענוג של 
טעימה בחיך, כך בכל דיבור ודיבור במתן תורה 
התלבש והתגלה תענוג אלוקי אחר שגרם לעם 
ובלקוטי  הנשמה  לפריחת  ושוב  שוב  ישראל 
לכם  נתן  ה'  כי  ראו  המתחיל  בדיבור  תורה40 
הרצון  את  יש  כי  מבואר,  שם   - השבת,  את 
והרצון  שבמצוות,  התענוג  את  ויש  שבמצוות 
הוא בהשוואה בכל המצוות, ולעומת זאת מצד 

התענוג יש תענוג אחר בכל מצוה ומצוה. 

ובשונה מהתורה שבאה בבחינת התחלקות, הרי 
המצות מצד הרצון העליון שבהם כולם שוין 
כו'. ולכן כל ישראל מקיימין את המצוות באופן 
הגדול  והצדיק  שבפשוטים  הפשוט  ואף  שווה, 
אותה  ושומרים  תפילין  אותם  מניחים  ביותר 

שבת.

לחיוב  התורה  דעסק  בהחיוב  הפרש  יש  וכן 
דקיום המצות, דבחיוב דעסק התורה יש בזה 

39.  פ' במדבר.

40.  פ' בשלח.

ומה שארז"ל אל תהי יושב ושוקל מצותי' של תורה דקלות שבקלות וחמורות שבחמורות 
כל  וע"כ  והתחלקות  בהגבלה  בא  אינו  שהרצון  שבמצות  הרצה"ע  מצד  זהו  שוים,  כולם 
המצות שוין כו', אבל מצד הטעם והכוונה יש בזה חילוקי מדרי' כו'. ובכללות הוא ההפרש 
חילוקים  בהם  יש  התורה  עניני  שכל  התחלקות  בבחי'  באה  שהתורה  למצות  תורה  בין 
וזה"ע  כו',  מדרי'  חילוקי  בזה  יש  שבתורה  בהתענוג  וגם  כו',  שבהם  החכ'  אור  בבחי' 
שבמ"ת על כל דבור ודבור פרחה נשמתן דבמ"ת הי' התגלות בחי' התענוג שבתורה ובכל 
כו', וכמ"ש בלקו"ת ד"ה ואהי' אצלו  ודבור יש תענוג פרטי ומיוחד ע"כ על כדו"ד  דבור 
אמון ובד"ה ראו כי ה' נתן לכם את השבת, והמצות מצד הרצה"ע שבהם כולם שוין כו'. 
וכן יש הפרש בהחיוב דעסק התורה לחיוב דקיום המצות, דבחיוב דעסק התורה יש בזה
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מדריגות שונות בין אחד לשני דהרי החיוב הוא 
התורה  עסק  שיהיה  ולילה  יומם  בו  והגית41 
שכל  אנשים   - אהל  ליושבי  זהו  אך  תמיד, 
שעל  עסקים  בעלי  אבל  תורה,  ללמוד  עניינם 
החיוב  לביתם  פרנסה  להביא  צריכים  תורה  פי 
אחד  ופרק  שחרית  אחד  פרק  הוא  שלהם 

ערבית42, 

ולכאורה כיצד אומרים שלבעלי עסקים מספיק 
פרק אחד שחרית וכו', איך זה מסתדר עם מה 
שאמרו רז"ל43 שיהא תורתך קבע ומלאכתך 
בבחינת  שיהיה  היינו  נ"ע  הרבי  מתרץ  עראי 
יהיה  תורה  שלומד  שהקצת   - בנפש  קביעות 
דתכלית  בנפשו,  ועיקר  קבוע  באופן  אצלו 
כוונתו יהיה עסק התורה וגם בעסקו במשא 
ויוכל  שישתכר  בכדי  כוונתו  יהיה  ומתן 
תורה  בתלמוד  בניו  ולהדריך  בתורה  לעסוק 
ולקיים מצות כו', וזהו בעסק התורה. – שיש 

חילוקים בין בעלי עסק ליושבי אוהל.

שוין  ישראל  כל  הרי  המצות  בקיום  אבל   

41.  יהושע א, ח.

42.  ראה הלכות תלמוד תורה לאדמו"ר הזקן פרק שלישי.

43.  פרקי אבות א, טו.

הם  אם  בין  המצות  בקיום  מחוייבים  שכולם 
יושבי אהל ובין אם הם בעלי עסק, מה שאין כן 
בתורה שאין כולם שוין כמו בעלי עסקים כו' 

כנזכר לעיל. 

וגם בזה בתוך הבעלי עסקים עצמם יש חילוקי 
מדריגות דגם בעלי עסקים השייכים לתורה 
צריך להיות תורתן קבע לא רק בקביעות בנפש 
קבוע  זמן  להם  שיהיה  בזמן  בקביעות  אלא 
חוק ולא יעבור ללימוד תורה, ומי שאינו שייך 
שלא מסוגל כלל ללמוד  בעצם לעסק התורה 
בעסק  מחויב  הוא  גם  מקום  דמכל  תורה 
הכל  התורה  דעסק  דמצוה  משום  התורה 
מחוייבים בה לא מצד התורה שבזה אלא מפני 
כו',  חייבים  כולם  כנ"ל  ובמצוה  מצוה,  גם  שזה 
שחרית  אחד  בפרק  חובה  ידי  שיוצאים  רק 
כו', ובהם הפירוש תורתך קבע כפי שהתבאר 
לעיל בבחינת קביעות בנפש כו', וכמו שכתוב 

בהלכות תלמוד תורה פרק ג', 

הרי מסקנת הדברים שאינו דומה החיוב בעסק 
הוא  זה  וכל  המצות,  בקיום  להחיוב  התורה 
בתורה ומצות שהתורה היא מבחינת חכמה 
שיש בזה מדריגות חילוקים, והמצות הן רצון 

ליושבי  זהו  אך  תמיד,  התורה  עסק  שיהי'  ולילה  יומם  בו  והגית  הוא  החיוב  דהרי  מדרי' 
ומשארז"ל  ערבית,  א'  ופרק  א' שחרית  פרק  הוא  החיוב שלהם  בעלי עסקים  אבל  אהל, 
כוונתו  דתכלית  בנפש,  קביעות  בבחי'  שיהי'  היינו  עראי  ומלאכתך  קבע  תורתך  שיהא 
בתורה  לעסוק  ויוכל  שישתכר  בכדי  כוונתו  יהי'  במו"מ  בעסקו  וגם  התורה  עסק  יהי' 
הרי  המצות  בקיום  אבל  התורה.  בעסק  וזהו  כו',  מצות  ולקיים  בת"ת  בניו  ולהדריך 
שוין  כולם  שאין  בתורה  משא"כ  המצות,  בקיום  מחוייבים  שכולם  שוין  ישראל  כל 
צ"ל  לתורה  השייכים  בע"ס  דגם  מדרי'  חילוקי  יש  בזה  וגם  כנ"ל.  כו'  עסקים  בעלי  כמו 
מחויב  הוא  גם  דמ"מ  התורה  לעסק  בעצם  שייך  שאינו  ומי  בזמן,  בקביעות  קבע  תורתן 
י"ח  שיוצאים  רק  כו',  בה  מחוייבים  הכל  התורה  דעסק  דמצוה  משום  התורה  בעסק 
בהל'  וכמ"ש  כו',  בנפש  קביעות  בבחי'  קבע  תורתך  הפי'  ובהם  כו',  שחרית  בפ"א 
הוא  וכ"ז  המצות,  בקיום  להחיוב  התורה  בעסק  החיוב  דומה  שאינו  הרי  פ"ג,  ת"ת 
רצה"ע  הן  והמצות  חילוקים,  מדרי'  בזה  שיש  חכ'  מבחי'  היא  שהתורה  ומצות  בתורה 
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העליון שאין בזה התחלקות מדריגות כו'. – 
שהרי כל ישראל מקיימין אותם מצוות ממש. 

שתי כוונות במצוה
בין  ההפרש  עצמן  במצות  הוא  ובפרטיות 
מצוה  בין  חילוקים  יש  שבו  המצות  כוונת 
למצוה לעצם קיום המצות השווה בכל המצות 
מצד הרצון שבהם כו' כנזכר לעיל, ולכן בכל 
בהכוונה  הא'  כוונות,  ב'  להיות  צריך  מצוה 
כמו הכוונה הפרטית של תפילין  פרטיות שבה 
בבחינת  והב'  וכדומה,  והלב  המוח  לשעבד 
קבלת עול מלכות שמים לקיים רצונו ולעבדו 
בכל מיני עבודת עבד כו' וכמו שכתוב  בספר 

של בינונים, תניא, פרק מ"א).44 

44.  וזה לשונו שם: הרי התורה שלומד או המצוה שעושה 
נקראות  ומחמת המשכת היראה שבמוחו  זו  מחמת קבלה 
ומלכו  לאדונו  העבד  עבודת  ככל  שלימה  עבודה  בשם 
משא"כ אם לומד ומקיים המצוה באהבה לבדה כדי לדבקה 
בו על ידי תורתו ומצותיו אינה נקראת בשם עבודת העבד 
וגו' ואותו תעבודו  והתורה אמרה ועבדתם את ה' אלהיכם 
עול  עליה  דיהבין  תורא  כהאי  בהר]  [פ'  בזהר  וכמ"ש  וגו' 
נמי  הכי  כו'  לעלמא  טב  מיניה  לאפקא  בגין  בקדמיתא 
אצטריך לב"נ לקבלא עליה עול מלכות שמים בקדמיתא כו' 
ואי האי לא אשתכח גביה לא שריא ביה קדוש' כו' [ובר"מ 
והן  ד' קי"א ע"ב] שכל אדם צ"ל בשתי בחי' ומדרגות  שם 

בחינת עבד ובחינת בן.

לאחר  בתורה  מסיים  המצות  שברוב  וזהו 
הוי'  אני  המילים  את  המצוה,  של  הפירוט 
דאני  החותם  ענין  מהו  מובן  אינו  דלכאורה 

הוי'. 

שבמצות,  הענינים  ב'  שזהו  הוא  הענין  אך 
תלוים  שהמצות  כמו  זהו  המצות  דכוונת 
בשם הוי' שיש מצות התלוים באות יו"ד ויש 
שמע  בקריאת  שמפורט  וכמו  כו'  ה"א  באות 
שעל המיטה שמצות ק"ש שייכת לאות י' ומצות 
התחלקות  יש  ובזה  ה'  לאות  שייכת  תפילין 
מבטא  ה'  אני  וענין  למצוה,  מצוה  כל  בין 
השוה  המצוות  שבקיום  הכללית  הכוונה  את 
בכולם היינו בחינת עצמות אור אין סוף שזה 
ממש  עצמותו  על  שמורה  'אני'  בלשון  מרומז 
הוי'' מסמל  'אני  והביטוי  הוי'  שלמעלה משם 
דמצד  כו',  הוי'  בשם  שמתחבר  העצמות  את 
בחינה ומדריגה זו לא יש התחלקות מדריגות 

כלל כו'. 

הכוונה בזה שחותם אני הוי', דעם היות  וזהו 
בהסוד  והיינו  מדריגות  חילוקי  יש  שבתורה 
וטעם המצות כו' - שבכל מצוה יש את הטעם 
מכל  הוי',  בשם  הרמוז  שלה  והסוד  הפנימי 
של  במצותיה  ושוקל  יושב  תהי  אל  מקום 

המצות  כוונת  בין  ההפרש  עצמן  במצות  הוא  ובפרטיות  כו'.  מדרי'  התחלקות  בזה  שאין 
הא'  כוונות,  ב'  צ"ל  מצוה  בכל  ולכן  כנ"ל,  כו'  שבהם  הרצון  מצד  המצות  קיום  לעצם 
עבודת  מיני  בכל  ולעבדו  רצונו  לקיים  קבעומ"ש  בבחי'  והב'  שבה,  פרטיות  בהכוונה 
דלכאו'  הוי'  אני  בתורה  מסיים  המצות  שברוב  וזהו  פמ"א.  בסש"ב  וכמ"ש  כו'  עבד 
דכוונת  שבמצות,  הענינים  ב'  שזהו  הוא  הענין  אך  הוי'.  דאני  החותם  מה"ע  מובן  אינו 
באות  ויש  יו"ד  באות  התלוים  מצות  שיש  הוי'  בש'  תלוים  שהמצות  כמו  זהו  המצות 
בש'  שמתחבר  הוי'  משם  שלמעלה  אוא"ס  עצמות  בחי'  היינו  ה'  אני  וענין  כו',  ה"א 
הוי',  אני  שחותם  וזהו  כו'.  כלל  מדרי'  התחלקות  יש  לא  זו  ומדרי'  בחי'  דמצד  כו',  הוי' 
תהי  אל  מ"מ  כו',  המצות  וטעם  בהסוד  והיינו  מדרי'  חילוקי  יש  שבתורה  היות  דעם 
הוי'  בש'  מאיר  אוא"ס  דעצמות  הוי'  דאני  משום  כו',  ש"ת  במצותי'  ושוקל  יושב 
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תורה45 כו', משום דאני הוי' דעצמות אור אין 
והוא  הוי'  ה'אני' מאיר בשם  שזה מסמל  סוף 
בחינת רצון העליון שלמעלה מחכמה דמצד 

זה לא יש חילוקי מדריגות כלל כו'. 

מכל  העולה  העיקר  את  נ"ע  הרבי  ומסכם 
והכחות  דהאורות  הוא  הענין  שכללות  הנ"ל 
בבחינת  הם  הרי  פנימי  בבחינת  שבאים 
הגבלה ועל כן הם בבחינת התחלקות בעצם 
ובהתלבשותן  בזה  זה  בהתלבשותן  וכן 
בעבודת השם ברוחניות  כן  כו', וכמו  בהכלים 
בתורה וכוונת המצות יש התחלקות ולעומת 
זאת ברצון שבמצות לא יש התחלקות, וזהו 
אני הוי' דמבחינת אני – הרצון העצמי שבהוי' 

כל המצות שוין כו'.

45.  תנחומא עקב ב.

קיצור

ולכן הכחות בעצם הן בהגבלה ובהתחלקות, 
וזהו שיש חילוקים בכוונת המצות מה שאין 
כן מצד הרצון שבהם, וכן הוא בתורה ומצות 
התורה  עוסק  חיוב  דומה  אינו  ולכן  בכלל, 
להחיוב בקיום המצות, ולכן בעשיית המצות 
בכל  שחותם  וזהו  כוונות,  ב'  להיות  צריך 

פרשה אני הוי' כו'.

כו'.  כלל  מדרי'  חילוקי  יש  לא  זה  דמצד  מחכ'  שלמעלה  רצה"ע  בחי'  והוא 
הגבלה  בבחי'  ה"ה  פנימי  בבחי'  שבאים  והכחות  דהאורות  הוא  הענין  וכללות 
בהכלים  ובהתלבשותן  זב"ז  בהתלבשותן  וכן  בעצם  התחלקות  בבחי'  הם  וע"כ 
שבמצות  וברצון  התחלקות  יש  המצות  וכוונת  בתורה  ברוחניות  וכמו"כ  כו', 
כו'. שוין  המצות  כל  שבהוי'  אני  דמבחי'  הוי'  אני  וזהו  התחלקות,  יש  לא 

המצות  בכוונת  חילוקים  שיש  וזהו  ובהתחלקות,  בהגבלה  הן  בעצם  הכחות  ולכן  קיצור. 
משא"כ מצד הרצון שבהם, וכ"ה בתורה ומצות בכלל, ולכן א"ד חיוב עוסק התורה להחיוב 
כו'. הוי'  אני  פ'  בכל  שחותם  וזהו  כוונות,  ב'  צ"ל  המצות  בעשיית  ולכן  המצות,  בקיום 

זה ביאר באריכות המשל מכוחות הנפש  במאמר 
יחסי  ואת  הגוף,  באברי  המתלבשים  הפנימיים 
בכמה  המתבטאים  לאברים,  הכוחות  בין  הגומלין 
באברים  דוקא  מתלבשים  הכוחות  א.  פרטים: 
הראויים להם. ב. האברים עושים הגשמה בכוחות, 

אך בטלים אליהם ומונהגים על ידם.

פנימיים  הינם  הכוחות  כי  זה,  לכל  והסיבה 
ולכן  מהנפש,  והמשכתן  מהותן  בעצם  ומוגבלים 

גם התגלותם באברים הוא באופן מדוד ובאופנים 
שונים של התחלקות.

[את המשך המשל – כיצד הוא בכח הרצון שהוא 
במאמר  המאמרים,  בהמשך  רק  יבאר  מקיף,  כח 
"והיה עקב תשמעון" תער"ב, ואילו במאמר הבא 
בכלים,  המתלבשים  האורות   – לנמשל  עובר 

בעולם האצילות] 

סיכום:
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