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 5מקורות לשיעור 

 ה'תשל"ח –בחדרו  –בס"ד. מוצאי ש"פ ויצא, ט' כסלו, אור ליו"ד כסלו 

עבודתו )לאחרי היציאה  (יציאתו מבאר שבע לחרן, )ב ()א –והנה ג' ענינים הנ"ל שהיו ביעקב ( ז
נעשתה האבן הזאת )שלקח מאבני  ()שע"י התפלה שלו (ויקח מאבני המקום גו', )ג (מבאר שבע

ישנם גם בכאו"א מישראל. דמעשה אבות סימן ונתינת כח לבנים )כנ"ל  –בית אלקים  (המקום

ונשמתו כלולה  ,57, ובפרט הענינים דיעקב. דמכיון ששופרי' דיעקב מעין שופרי' דאדה"ר(סעיף ב

 (הרי עבודתו של יעקב )ויקח מאבני המקום גו' ,(59, 58ת שבישראל )כנשמת אדה"רמכל הנשמו

 .נת כח לבנים ביתר שאת וביתר עוזהיא נתי

 61על ירידת הנשמה בגוף, שירדה מאיגרא 60והענין הוא, דויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה קאי

. וכמו שיעקב, בכדי שיוכל ללכת לחרן נמשך לו כח נעלה (לבירא עמיקתא )חרנה (רמה )באר שבע
, עד"ז הוא גם בוילך חרנה שבכאו"א מישראל, שלפני (ענין צוה ישועות יעקב )כנ"ל סעיף ה –יותר 

נותנים לה כח במיוחד שתוכל לעבוד  ירידת הנשמה למטה לבירא עמיקתא, שזהו"ע וילך חרנה,

בענין משביעין אותו תהי צדיק ואל  62עבודתה בבירור הגוף ונפש הבהמית וחלקה בעולם. וכידוע

מה שמשביעין אותו  64וזהו מ"ש ויצא יעקב מבאר שבע גו', שפירוש מבאר שבע הוא .63תהי רשע

ת כח שהוא נתינ[ 65תהי צדיק כו' ]שיש בזה ג' פירושים, שבועה, שובע ושבע, כמבואר בכ"מ

 .במיוחד על עבודת הנשמה בירידתה למטה

בשני ענינים. א', לימוד התורה וקיום  (והנה עבודת הנשמה בירידתה למטה היא )בכללות (ח
המצוות, דע"י לימוד התורה וקיום המצוות למטה דוקא מתעלית הנשמה למעלה יותר מכמו 

דהתורה והמצוות שלמטה דוקא נעשים לבוש להנשמה בג"ע שעל  66שהיתה קודם ירידתה. וכידוע
ידם היא משגת ונהנית מאוא"ס. וב', הבירור דגוף ודנפש הבהמית וחלקו בעולם. שזה נעשה ע"י 

 ובפרט ע"י בכל ,68ע"י העבודה דכל מעשיך יהיו לשם שמים –וי"ל עוד יותר  ,67קיום המצוות

 (בכל דרכיך )לשם שמים, אלא שגם בהם גופא 'דלא רק שעשייתו דברי הרשות תהי ,69דרכיך דעהו

 71ואר בארוכה בהמשך עת"רדעת באלקות, שדעת הוא למעלה גם מחכמה, כמב ]70יהי' דעהו

ובכ"מ[. וזהו ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש ושבתי בשלום אל בית אבי, לחם לאכול ובגד ללבוש 

שתורה היא לחם ומזון הנשמה והמצוות הם  73כידוע 72הוא לימוד התורה וקיום המצוות

 .לבושים דהנשמה, ושבתי בשלום הו"ע עבודת הבירורים

היא ויקח  (דה שלאחרי ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה )ירידת הנשמה בגוףוזהו שהעבו (ט

שהכוונה בירידת הנשמה למטה היא לא בשביל הנשמה אלא בכדי  74מאבני המקום גו'. דהנה ידוע

הקב"ה להיות לו ית'  75ה"ב וחלקו בעולם, שעי"ז דוקא נתגלה הכוונה דנתאוהלברר ולזכך הגוף ונ

וזהו שעיקר עבודת הנשמה בירידתה למטה  .76דירה בתחתונים, בתחתון שאין תחתון למטה ממנו
הוא ויקח מאבני המקום גו', "מקום" הוא מציאות כזו שהאור האלקי שבו  ()ויצא יעקב גו' חרנה

הכוונה בזה היא,  –בגימטריא מקום  (דזה ששם הוי' )ברבוע (סעיף ו)הוא בהעלם והסתר ]וכנ"ל 

 (. דהגם שכל מציאות המקום )עולם(עלם והסתר בהמקום )באופן דגימטריאהוא בה 'ששם הוי

בהעולם הוא רק  'הוא ששם הוי' מהווה אותו תמיד מאין ליש, מ"מ אופן מציאותו של שם הוי
, (אבני המקום, אבני לשון רבים )כנ"ל –באופן של גימטריא, בחי' העלם והסתר[, ובזה גופא 

הוא )לא בשביל האור שנמשך לה ע"י תורה  (חרנה 'יצא יעקב גווהתכלית דירידת הנשמה למטה )ו
בשביל העבודה דויקח מאבני המקום, לקחת את הדברים התחתונים )הגוף ונה"ב  (ומצוות, כי אם

 .'ובאופן דויקח שנעשה בעה"ב ומושל ושולט עליהם, ולעשות מהם דירה לו ית ,(וחלקו בעולם

יתרון בהבירור דדברי הרשות ע"י שעושה אותם לשם  ויש להוסיף, דבענין הבירורים גופא יש
שמים על הבירור דדברים הגשמיים שע"י קיום המצוות, כי ע"י הבירור דדברי הרשות )שגם 

נשלמת יותר הכוונה דדירה  (כשעושה אותם לשם שמים הם נשארים דברי הרשות, מעשיך
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שהעבודה )שבשבילה ירדה בתחתונים, תחתון שאין תחתון למטה ממנו. ועפ"ז יובן יותר זה 

ד"מקום" הוא מציאות כזו שהאור האלקי שבו הוא  ,"היא "ויקח מאבני המקום (הנשמה למטה

על דברי הרשות, שגם לאחרי העבודה הם  (שקאי )בעיקר ,בהעלם והסתר כנ"ל, דיש לומר

 .דהאדם ""מעשיך

, ע"י עבודת הבירורים[, ועפ"ז יובן גם גודל העלי' דאבני המקום ]לאחרי שנעשים אבן אחת (יו"ד
 (, ועד אשר )לאחרי גמר הבירורים(שהם מתעלים למעלה מבחי' הראש דיעקב )וישם מראשותיו

לא לאלקים סתם כ"א לבחי'  (והאבן הזאת גו' יהי' בית אלקים, שהכוונה בזה היא )כנ"ל סעיף א

שתכלית הכוונה האמיתית בבריאת והתהוות העולמות הוא  77והי' הוי' לי לאלקים. דהנה ידוע
מה שנתאוה הקב"ה להיות לו ית' דירה בתחתונים, בעוה"ז הגשמי שאין תחתון למטה ממנו. 

'80 ,[ובכדי שיתגלו שלימות כוחותיו כו'79 בגין דישתמודעון לי ]78דהגם שיש כמה טעמים לברה"ע

הטעם בכדי )ובבחי' האצילות  (הנה טעמים אלו הם בנשמות דאצילות )הטעם בגין דישתמודעון
, ומקום ושרש טעמים אלו הוא בבחי' הגילויים. משא"כ ענין נתאוה הקב"ה להיות לו ית' (שיתגלו

ן למטה ממנו[ דירה בתחתונים ]שמצד זה הוצרך להיות התהוות עוה"ז התחתון דוקא שאין תחתו

"אויף ַא תאוה איז  (בענין נתאוה כו' דירה בתחתונים )81הוא בעצמותו ית'. וכמאמר רבינו הזקן
וזהו והאבן הזאת  קיין קשיא", שהענין דנתאוה הוא בעצמותו ית' שאין שייך שם ענין הקושיות.

יהי' בית אלקים, שהכוונה באלקים כאן היא לבחי' העלם העצמי, שהדברים הגשמיים דוקא  'גו
 '.יהיו בית ודירה לעצמותו ית ()בחינת אבן, דומם

שאבנים הן  82והנה ענין ויקח מאבני המקום גו' ישנו גם בהאדם עצמו. והענין הוא, דהנה ידוע (יא

כי כמו שאבנים הן דומם כן האותיות הם בחי' הדומם שבכחות האדם. אבל אעפ"כ,  ,83אותיות

בחינת אור נעלה  (ענין המשכה ,85בוקר 84ם הם )אותיות מלשון אתאומטעם זה גופא, ממשיכי

כי לא על הלחם לבדו יחי' האדם כי על כל מוצא פי הוי'  87בפירוש הכתוב 86ביותר. וע"ד הידוע
הוא נעלה יותר  (שהלחם מחי' את האדם הוא לפי שהמוצא פי הוי' שבלחם )צומח יחי' האדם, דזה

נעלה יותר,  מהמוצא פי הוי' שבאדם, דזה גופא שירד למטה יותר מורה שבשרשו הוא ()בשרשו
, ששרשם הוא (דכל הגבוה יותר יורד למטה יותר, עד"ז הוא גם בענין האותיות, דומם )שבאדם

יותר יורד למטה מטה יותר. וזהו"ע ויקח  89דכל הגבוה גבוה ,88חלמעלה יותר גם מבחי' צומ
, שהעבודה דבחי' אותיות, (ותיו )כמו שהוא בעבודת כאו"א מישראלמאבני המקום וישם מראש

 .(דומם שבאדם, מגעת למעלה יותר מהעבודה דבחי' השכל )מראשותיו

 (ושני פירושים הנ"ל בויקח מאבני המקום גו' ]העבודה בבחי' הדומם שבאדם )דלעיל סעיף יא (יב
שייכים זה לזה. כי הבירור דעניני [ (והעבודה דבירור דברים הגשמיים שבעולם )דלעיל סעיף ט

 ,90כח המעשה –ובעיקר  ,הוא ע"י הדומם שבאדם, כח הדיבור (עוה"ז הגשמי )אבני המקום דעולם

ויש להוסיף, שהשייכות דשני ענינים אלו היא לא רק מצד ענין  .91שהמעשה הוא העיקר

שבהם ]שהפעולה בגשמיות העולם היא ע"י כחות התחתונים שבאדם[, כי  (דומם ,ה"תחתון" )אבן

כחו של כאו"א מישראל . והיינו, דזה שב(גם בנוגע לענין העילוי שבהם )וישם מראשותיו ,אם

הוא לפי שע"י עבודתו בכחות התחתונים שלו  ,92לעשות מחלקו בעולם דירה לו ית', לו לעצמותו

 .93'מתגלה עצם הנשמה המיוחד בעצמותו ית

בענין היו"ד דשם הוי' שבנפש האדם שהוא בחי' חי'. ומכיון  94ויובן זה בהקדים המבואר בכ"מ
[ הוא בחי' חי', (היו"ד דיעקב, שהוא היו"ד דשם הוי' )כנ"ל סעיף דשהוא ]שבחי' הראש דיעקב 

 סו"ס יאמובן מזה, דזה שהעבודה דבחי' דומם שבאדם מגעת למעלה מבחי' ראש דיעקב )כנ"ל 
שע"י העבודה דבחי' דומם  –, הכוונה בזה היא (בפירוש ויקח מאבני המקום וישם מראשותיו

. כי ענין העבודה דבחי' דומם שבאדם, (שלמעלה מבחי' חי'שבאדם, מתגלית בחינת היחידה שבו )
היינו דהגם שאין לו שום חיות )לא מצד הרגש המדות שבלב, ולא מצד השכל שבמוח, וגם לא מצד 

ומ"מ הוא עובד את עבודתו, הוא מצד העצם שלו, מה שכל אחד  (חי'' הרצון שלמעלה מהשכל )בחי

הידוע. וזהו  95מה שהוא רצון ה', כפס"ד הרמב"ם מישראל בעצם מהותו הוא רוצה לעשות כל

כי כח המס"נ הוא מצד העצם  ,96קל שבקלים, יכול למסור נפשו על קדה"ש שכאו"א מישראל, גם

וזהו גם מה ] .98שלגבי בחינה זו אין שייך שום מנגד, בבואה דבבואה לית להו ,97שלו בחי' יחידה
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שהכוונה ב"סוף ישראל  ,99שהבטיחה תורה שסוף ישראל לעשות תשובה כו' ומיד הן נגאלין

כי על בחינת היחידה שבכ"א מישראל אין שייך  – 100ראללכאו"א מיש (לעשות תשובה" היא )גם
וזוהי השייכות דשני  [.שום מנגד ח"ו אלא שהיא בהעלם, ותורת אמת מבטיחה שסו"ס תהי' בגילוי

עבודה בבחי' הדומם שבאדם, והעבודה דבירור דברים הפירושים בויקח מאבני המקום גו' ]ה

ליחידו  ,'הגשמיים שבעולם שיהיו דירה לו ית'[, כי הכח שיש בישראל לעשות מהעולם דירה לו ית
שיהיו אבן אחת. שהו"ע המשכת  (של עולם ]ע"י שעושה מאבני המקום דעולם )אבני לשון רבים

עם היותם בחינת התחלקות ופירוד, ( 101')ח' ודהוי' אחד, שגם בשמים ובארץ ובד' רוחות העולם 

הוא כמו  (שאחד זה )דהוי' אחד ,102מתייחדים באחד ממש( 'מ"מ ע"י גילוי אלופו של עולם )א

 ....מיחיד 104שבו, שמקבלתהוא מצד בחי' היחידה  [103יחיד

____________ 

  .ה שמו"ר פ"מ, גשער הגלגולים להאריז"ל הקדמה וא"ו ואילך. ובכ"מ. ורא( 58

  .(אגה"ק ס"ז )קיא, ב( 59
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  .()סה"מ תר"ל ע' כט ואילך

  .חגיגה ה, ב –ע"פ לשון חז"ל ( 61

  .(קיצורים והערות לתניא ע' מח ואילך. ד"ה ויצא תר"ל )סה"מ תר"ל ס"ע לא ואילך( 62

  .נדה ל, ב( 63

הובא בקיצורים והערות לתניא ובד"ה ויצא תר"ל שבהערה  – 06אור החיים דלעיל הערה ( 64

  .הנ"ל. ובאוה"ת פרשתנו קעב, ב

  .קיצורים והערות לתניא ע' נח. ד"ה ועשית חג שבועות חצר"ת. ובכ"מ( 65

דמהמבואר  ,. ולהעיר(. מקץ לב, ד ואילך )בנוגע למצוות(תו"א מג"א צח, ב )בנוגע לתורה( 66
החילוק בין לבושי המצוות לבירור נה"ב, מובן, דזה שהמצוות ( )לג, סע"ב ואילך בתו"א מקץ שם

מצד המצוות ( מצד הבירור שנעשה ע"י קיום המצוות אלא( נעשים לבושים להנשמה הוא )לא )כ"כ

  .גופא

שגם ע"י לימוד התורה נעשה הבירור דהגוף ודנה"ב. אבל עיקר הבירור ( בתניא פל"ז )מז, א( 67

  .(ראה תניא פל"ה )מה, א –הוא ע"י קיום המצוות דוקא 

 040ות ספ"ג. טושו"ע או"ח סרל"א. וראה לקו"ש חכ"ד ע' אבות פ"ב מי"ב. רמב"ם הל' דע( 68

  .בהערה ד"ה כל מעשיך לשם שמים

  .משלי ג, ו. רמב"ם וטושו"ע שם. שו"ע אדה"ז או"ח סקנ"ו ס"ב( 69

  .464. ח"י ע' 739. שם ע' 769ראה בארוכה לקו"ש ח"ג ע' ( 70

  .(קיז ואילך ד"ה ואני נתתי ושלאחריו )סה"מ עת"ר ע'( 71

  .ראה תו"ח פרשתנו כו, א( 72

  .ראה תניא פ"ה. ובכ"מ( 73
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. וזה בא בהמשך למ"ש שם רפל"ו, שתכלית הבריאה הוא שיהי' דירה (ראה תניא פל"ז )מח, ב( 74

  .שאין תחתון למטה ממנו( לו ית' בתחתונים )בעוה"ז הגשמי

  .ראה תנחומא נשא טז. בחוקותי ג. במדב"ר פי"ג, ו. תניא רפל"ו( 75

  .תניא שם( 76

  .ראה המשך תרס"ו ע' ז )וראה שם ע' ה(. שם ע' תמו( 77

 ) .983-4קו"ש ח"כ ע' וראה שיחת מוצאי ש"פ נח ה'תשל"ח ס"ד ובהערות שם )ל( 78

  .זח"ב מב, ב( 79

  .94הקדמה ג. וראה לקו"ש שם הערה  ע"ח בתחלתו. שער ההקדמות להאריז"ל( 80

  .הובא באוה"ת בלק ע' תתקצז. המשך תרס"ו ס"ע ז. ובכ"מ( 81

 .תו"א פרשתנו )כא, א(. תו"ח שם )כב, סע"ד ואילך(. ובכ"מ( 82

בתו"א ותו"ח שם, שאבני המקום הם האותיות דדבר הוי' שבהם נבראו שמים וארץ. אבל ראה 
שקאי גם על אותיות התפלה ( הגהות הצ"צ לתו"א שם )אוה"ת פרשתנו קצה, א ואילך בשוה"ג )ד(

  .אותיות שבאדם –וכו' 

  .(ראה ספר יצירה פ"ד מי"ב )ובמפרשים שם( 83

  .ישעי' כא, יב( 84

תו"א מקץ מב, ב. סה"מ תקס"ג ח"א ע' שיא. אוה"ת פרשתנו שם קצה, ב בשוה"ג )ד(. אוה"ת ( 85

  .בשלח ס"ע שצא. ובכ"מ. וראה של"ה ג, ב

תו"א בשלח סה, ד ואילך. לקו"ת צו יג, ב ואילך. מטות פב, א. מאמרי אדהאמ"צ דברים ח"ב ( 86
. 77-78ע' תקעה. וש"נ. אוה"ת שלח כרך ו ע' א'תשע ואילך. וש"נ. סה"מ ה'ש"ת ע' כו. ה'תש"ח ע' 

  .וש"ננד(.  'ד"ה נתת ליראיך ה'תשל"ו ס"ז )לקמן ח"ד ע

  .עקב ח, ג. ל"ת וס' הליקוטים להאריז"ל עה"פ( 87

  .ד-ד, גראה תו"א בראשית ( 88

מאמרי  .בלקו"ת שה"ש כג, א. תו"ח פרשתנו כג, ד( ב' פעמים –כ"ה הלשון )גבוה גבוה ( 89

  .אדהאמ"צ דברים ח"ג ריש ע' תתצז. סה"מ ה'ש"ת וה'תש"ח שם. ובכ"מ

כ"א "צריך ( דתורה)ראה תניא פל"ה, ש"כדי להמשיך . . גם על גופו כו'" אינו מספיק דיבור ( 90
אף שבכללות נעשה זה גם ע"י הדיבור לפי  –לקיים מצוות מעשיות הנעשים ע"י הגוף ממש" 

  .(מז, א –הוי מעשה )תניא פל"ז  דעקימת שפתיו

  .(אבות פ"א מי"ז. תקו"ז תנ"ב )פז, סע"א(. ת"ס )צג, ב(. ת"ע )קלג, ב. קלד, א( 91

באוה"ת שה"ש כרך ב ע'  –ד"ה מי יתנך תקס"ה )סה"מ תקס"ה ח"א ע' תפט. ועם הגהות ( 92

המשך תרס"ו ס"ע ג.  .תרעט ואילך(. אוה"ת בלק ע' תתקצז. סה"מ תרס"ב ע' שלח. תרע"ח ע' קצג

  .. ובכ"מ84שם ע' תמה. סה"מ תרצ"ט ע' 
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דזה שנש"י בכחם לעשות דירה לו ית' לו ( להעיר מהמבואר בכ"מ )סה"מ תרצ"ט שם. ובכ"מ( 93

  .לעצמותו הוא מצד זה שנש"י מושרשים בעצמות
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