
 
 
 

 
בורות ה'ויה אלקים אזכיר 'כי תשא וגו'', הנה הפסוק אומר בתהילים 'אבוא בג

צדקתך לבדך'.  וענין זה שאומר הפסוק 'לבדך' הוא שישנם ענינים בעולם 
שנראים כביכול כסתירה בהשגחתו ית', בבחי' הטוב והמטיב.  אבל כל הדברים 
שנראים כסותרים, שהם הגבורות הדינים, הם למטרה אחת, לגלות יחודו ית', 

ג הגדול ביותר.  וזהו הפירוש בדברי שזהו תכלית כל בריאת העולם והתענו
חז"ל 'סתירת זקנים בנין', שזקן הוא 'זה שקנה חכמה'  ולפעמים נפעל ע"י 
חכמתו ית' ענין של סתירה וחורבן, וכן סתירות בהשגחה.  וזהו בנין, היינו 
שהגילוי יהיה נצחי, כי אם לא היתה הסתירה לא יכולה להתגלות החכמה, 

כ בנין נערים סתירה, כי הנער הוא זה שאינו מסתכל שהוא ענין הזקנה.  משא"
על מכלול הענינים אלא חי את המציאות של 
הרגע, ועל כן באותו רגע נראה לו שישיג את 
ההנאה, אבל הוא עדיין לא השיג שצריך כלי ראוי 
נצחי שילביש את האור לנצחיות, שזה נעשה רק 

 ע"י סתירה.  
ות וזהו ענין שאנו מוצאים בסדר השתלשל

העולמות 'מטי ולא מטי'.  והיינו שהכלים עדיין 
לא היו גמורים, וע"כ תכף שהיה האור נכנס תכף 
יוצא.  וכן אח"כ נעשה ענין שבירת הכלים, שהוא 
ממש ענין סתירה ושבירה, שהכלי נשבר ע"י 
כניסת האור לתוכו, כי לא היה להכלי מסך 
מתאים.  וזה בחי' סתירת זקנים.  כי על ידי 

הכלים נתגלתה מציאות של רע.  ומעתה  שבירת
יהיה אפשר להמליך את השי"ת גם על הרע 
בעצמו, ובזה יתגלה התענוג הגדול של 'ה'ויה 
אחד', היינו שהטוב והרע שניהם טובים, וכמו 
שהפסוק אומר טובים השנים מן האחד אשר יש 
להם שכר טוב בעמלם והיינו שגילוי מציאות של 

בריאה טוב ורע הוא טוב מהמצב של האחד שהיה שניים היינו ב' כוחות ב
קודם כי ע"י גילוי השניים הנה התגלתה כח הבחירה והנהגת שכר ועונש 
שמביאה בסופה לגילוי של אחדות גדולה יותר וזהו 'אשר יש להם שכר טוב 
בעמלם' היינו כנ"ל ע"י גילוי עולם הפרוד ששם נמצא הנהגת ה'שכר'. וכן 

ה מלאך המוות' כי כדי שיהיה גילוי נצחי בבחי' אחד שאמרו חז"ל 'טוב מאד ז
צריך שיתגלו הסתירות הגדולות ביותר, ודווקא הם גורמים את השעשוע  של 

 האחדות.  
שהיה אחד שהיה עובד את המלך בנאמנות,  –ורבינו הביא באגרותיו משל  

והמלך רצה לקרבו, אבל אין זה מן הנימוס לקרב מאן דהוא אל המלך בלי סיבה 
הנראית לעין כל השרים, על כן אמר המלך לשרים שהוא חפץ שאחד השרים 
יתחפש למשחית מחבל ויפתה את אותו נאמן.  ואחד השרים קיבל על עצמו 

משחית ומחבל נורא, ועשה עצמו כנלחם במלך, ענין זה והתחפש את עצמו ל
ותכף אותו אוהב הסתער עליו ולחם עימו בחרוף נפש למען כבוד המלך, והנה 
כמעט לפני שגמרו להתאבק, הוריד אותו השר את המסכה מעל פניו ותכף 
נעשה צחוק גדול ועצום, כי הלא אותו המשחית היה שר נכבד ומהיושבים 

גלתה נאמנותו של העבד הלז זכה להתקרב אל ראשונה במלכות, ומעתה שנת
המלך.   והנמשל הוא שכדי שנשמה תוכל לחזור לשורשה, לשבת אצל שולחן 
אביה ולאכול מלחמו, צריכה לעבור את כל השבירות והסתירות ע"י היצה"ר, 
שהוא אחד משרי המלך שהתחפש את עצמו כדי לגלות את נאמנות הנשמה, 

ה מלאך המוות, שהוא היה השליח לגלות את ובסוף יתגלה שהנה טוב מאד ז
 הסתירה בהשגחתו, אבל זה היה רק כלפי חוץ ובאמת הכל אחד.

וביאור הענין שצריך להתגלות גבורות וסתירות, שרק זהו המבוא לגילוי היחוד 
השלם, על פי הכלל 'שהתפשטות האור והסתלקותו עושה את הכלי רצוי 

לה געגוע נפלא ועמוק בנשמה, ודווקא לתפקידו', כי ע"י גילוי הסתירות מתג
ע"י הסתלקות האור, ועי"ז יכול האור להאיר בנצחיות, כי מטרת הצמצום 
והשבירה היתה לגלות את הצמאון של הנשמה להשי"ת, ואיך גם 'בארץ ציה 

 ועיף' היא קשורה עם מקורה העליון ואינה מתפעלת כלל מן כוחות הרע.  
והרחבת הדברים הוא שהנשמה נוצרה מחסדים וגבורות, כי שורש הנשמות 

 הוא הדעת שכולל חסדים וגבורות.  והגבורות שבנשמה, כשהם בבחי' 
 
 

 
 
 

 
שלה לחזור לשורשה, שזה בחי' קו שמאל של הנשמה,  הקדושה, הם הצמאון

החסדים שבנשמה שחוזרת לשורשה, שזה שזהו זמן הסתירה, ואח"כ מתגלים 
בחי' גילוי האור וקו ימין של הנשמה.  וענין זה הוא כמו עיבור ולידה, שזמן 
הסתירות הוא כמו עיבור, שאז הוא זמן ההכנה לגילוי הגדול ממש, בדומה 

ט' חדשים במעי אמו, במקום דחוק ומקופל כפנקס, ואח"כ  לעובר שנמצא
  בלידתו ובגדלותו נמשך לגופו שזה הכלי, האור העליון שזה בחי' החסדים.

וע"כ אומר האריז"ל  לכוון בר"ת של 'אתה גבור לעולם אדני' שהוא ר"ת שם 
קדוש אגל"א, שהוא בגמט' אל"ד, ועפ"י חסידות נבין הרמז בזה, כי אל"ד הוא 

לידה, שאז נגמר זמן העיבור, שהוא זמן הקטנות והסתירות שבהשגחתו  לשון
ית', ואז נולד הכלי שהוא גוף העובר, שזה הגבורות 
שבנשמה שהם בחינת כלי, ומתחיל להמשך אורו 
ית', שזה בחי' החסדים שבנשמה.  כי חסדים ענינם 
מים, שהוא התפשטות, וע"כ שם אל"ד רמוז דווקא 

עולם אדני', כי דווקא הגילוי בר"ת של 'אתה גבור ל
של הגבורות, שהוא ענין העיבור, בסופו מתגלה 
הלידה, שהיא תחילת הופעת הגדלות.  וכן אומר 
האריז"ל שעיבור אותיות ע"ב רי"ו, ע"ב גמט' חסד 
ורי"ו גמט' גבורה, כי העיבור הוא הגבורות של 
הנשמה שבסופם מתחילים להגלת החסדים.  וכל 

ור, שהיו בשבירת הכלים, הם עניני הסתלקות הא
כדי להגיע לבחי' עיבור, שאז מתגלה הצמאון הגדול 
וההשתוקקות של הנשמה )וידוע שעולם האצילות 

ושם התחיל  'יוצא על מסך שורש, שהוא ענין הרצון
ענין עיבור יניקה מוחין(,  וזהו גם מה שנאמר על 

ר"ת  –התורה 'מימינו אש דת למו', שא'ש ד'ת ל'מו 
שימינו הוא ענין החסדים שמתגלים אחר אל"ד, 

הלידה, אבל קודם לכן יש את ענין ה"אש דת" שאש 
רומז על הגבורות והצמאון, שזה בחי' העיבור.וענין זה של העיבור שהוא זמן 
הגבורות והכנת הכלים נוגע גם לכל החטאים שהיו במשך הדורות, שהם כדי 

ן לשורשם שהוא השי"ת, להביא את בחי' הגבורות שבנשמה לגילוי של צמאו
והם בחי' הסתירות, שהם למעשה בנין נצחי, בני"ן גמט' יב"ק שהוא גמט' של 

 ג' השמות כידוע. שאחרי החטא מתגלה צימאון בנשמה לשוב לשורשה   
וזהו ענין שחטא גדול כחטא העגל כתוב בפרשה אחת מחצית השקל, כי ענין 
מחצית השקל הוא ענין תיקון החצי של גבורות הנשמה שצריך לתקנה, 
שהסתירה תביא לידי בנין.  שזהו ענין שנתקשה משה רבינו בענין מחצית 
השקל, והיינו שנתקשה איך יוכל להיות ש'חצי הנשמה' תהיה במצב של פרודא 
ויגרם חטאים, בגלל שהיא בפני עצמה בלי החצי של החסדים, שהיא החצי של 
הגילוי.  ועל זה הוציא לו והראה לו השי"ת מטבע של אש, כי אש הוא ענין 
של צמאון, ואמר לו בזה שלמרות שכביכול נראה זה סתירה בהשגחה, שיש 
רק את הגבורות של הנשמה שיביאוה לחטאים, ואפי' לחטא העגל, אבל 
המטרה היא לגלות את הצמאון, שבעבור זה שוה הכל, וע"י שמתגלה הצמאון 

מחצית הנשמה מצד הגבורות, אז יתגלה  –הזה, שהוא ענין מחצית השקל 
החצי השני של החסדים גם כן, שזה כבר סוד התשובה.  וזהו הרמז ג"כ כל 

מן 'העובר על הפקודים', 'עובר' אותיות עובר שקודם נמצא בעיבור, שהוא ז
הסתירות שמתגלה ההשתוקקות, ואז נמשך האור והחסדים.  וזהו 'כי תשא 
את ראש'  כי ראש הוא כנגד אות י' של שם הוי'ה, וי' הוא כנגד ספי' החכמה, 

שהוא ענין הזקן כנ"ל, שזקן זה שקנה חכמה, והזקן הסתירה שלו הוא בנין.  
ל שהוא ענין והאיר לו השי"ת למשה רבינו את בחי' הזקנה שבנשמות ישרא

'ראש', שכדאי לעבור את כל הסתירות והמצבים הקשים, כי רק על ידם יוכשר 
 הכלי להמשיך את אור היחוד, שזה בחי' החסדים.

ולזה מסוגל חודש אדר, וידוע שמובא מצדיקים שאד"ר ר"ת ר'עוא ד'רעוין 
א'שתכח, כי ר'עוא ד'רעוין הוא רצון הרצונות, היינו השלמות של העבודה של 

פורים בא פסח, שהוא בחי' חצי  חצי ההשתוקקות של הנשמה.  ומיד אחר
החסדים של  הנשמה.  וזהו גם ענין ימי החורף והקיץ, כי ימי החורף כנגד 
הגבורות, וימי הקיץ כנגד החסדים, ובחודש אדר, אז נותנים מחצית השקל כי 
אז מתגלה הסוד שכל ההסתלקויות והגלויות היו כדי לגלות בנשמה את רצון 

ישמע חכם ויוסיף לקח.הרצונות.  שבת שלום לכולם, 

 

 ה'תשע"ט כי תשאפרשת 
 

 ב' חצאי הנשמה חסדים וגבורות וענין מחצית השקל בענין

 

 
 

 

 נשמת התורה
דותמאמ בעל הסולם ר חסי נו הקדוש  תורת מרן רבי "ע בדרך   זי

 'גשנה 

 יש לי מושג

 עלמין דפרודא
, משום עולמות בי"ע נבחנים לבחינת עלמין דפרודא

חסרון אור החכמה בהם. כי מסבת צמצום ב' נתעלה 

נקודת הצמצום מעוה"ז למקום בינה דנה"י דא"ק, 

ששם נעשה הפרסא שמבין אצילות לבריאה, ושם 

נסתיים הקו מאין סוף, ונמצאים ג' עלמין בריאה, 

יצירה ועשיה, מתחת לנקודת הצמצום, שאין אור 

ה. כנודע. החכמה יכול לעבור מנקודת הצמצום ולמט

וע"כ נקראים עלמין דפרודא, כי 'נפרדו' מאור 

 החכמה, שהוא העצמות והחיות הנקרא אצילות.
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