Shevirah and Tikun of the Consciousness

Points to understand:

*

*

Tohu v’Bohu



Shevirat HaKelim



Death of Seven Kings



Tikun HaKelim – Mah chadash



Chasidic psychologization



Imagination, illusion, delusion



Rectified Da’at, humility



*

 )1ספר בראשית פרק א
רּוח
חשְך עַ ל ְּפנֵי ְּתהוֹם וְּ ַ
ָארץ הָּ י ְָּּתה תֹהּו וָּ בֹהּו וְּ ֶ
ָארץ :וְּ הָּ ֶ
ֹלהים אֵ ת הַ ָּשמַ יִׁם וְּ אֵ ת הָּ ֶ
אשית בָּ ָּרא אֱ ִׁ
בְּ ֵר ִׁ
ֹלהים ְּמ ַרחֶ פֶ ת עַ ל פְּ נֵי הַ מָּ יִׁם:
אֱ ִׁ

 )2מדרש רבה בראשית פרשה ג פסקה ז
ויהי ערב ויהי בקר :א"ר אבהו מלמד שהיה בורא עולמות ומחריבן עד שברא את אלו אמר דין
הניין לי יתהון לא הניין לי.

 )3ספר בראשית פרק לו
וְּ אֵ לֶה הַ ְּמלָּכִׁ ים אֲ ֶשר מָּ לְּ כּו בְּ אֶ ֶרץ אֱ דוֹם לִׁ פְּ נֵי ְּמלְָּך מֶ לְֶך לִׁ בְּ נֵי י ְִּׁש ָּראֵ ל:
וַ י ְִּׁמֹלְך בֶ אֱ דוֹם בֶ לַע בֶ ן בְּ עוֹר וְּ ֵשם ִׁעיר ֹו ִׁדנְּ הָּ בָּ ה:
וַ יָּמָּ ת בָּ לַע וַ י ְִּׁמֹלְך ַת ְּח ָּתיו יוֹבָּ ב בֶ ן ז ֶַרח ִׁמבָּ ְּצ ָּרה:
וַ יָּמָּ ת יוֹבָּ ב וַ י ְִּׁמֹלְך ַת ְּח ָּתיו חֻ ָּשם מֵ אֶ ֶרץ הַ ֵתימָּ נִׁ י:
וַ יָּמָּ ת חֻ ָּשם וַ י ְִּׁמֹלְך ַת ְּח ָּתיו הֲ דַ ד בֶ ן בְּ ַדד הַ מַ כֶה אֶ ת ִׁמ ְּדיָּן ִׁב ְּשדֵ ה מוָֹאב וְּ ֵשם ִׁעיר ֹו עֲ וִׁ ית:
וַ יָּמָּ ת הֲ ָּדד וַ י ְִּׁמֹלְך ַת ְּח ָּתיו ַש ְּמלָּה ִׁממַ ְּש ֵר ָּקה:
וַ יָּמָּ ת ַש ְּמלָּה ַוי ְִּׁמֹלְך ַת ְּח ָּתיו ָּשאּול מֵ ְּרחֹבוֹת הַ נָּהָּ ר:
וַ יָּמָּ ת ָּשאּול ַוי ְִּׁמֹלְך ַת ְּח ָּתיו בַ עַ ל חָּ נָּן בֶ ן עַ כְּ בוֹר:
יט ְּבאֵ ל בַ ת ַמ ְּט ֵרד
וַ יָּמָּ ת בַ עַ ל חָּ נָּן בֶ ן עַ כְּ בוֹר וַ י ְִּׁמֹלְך ַת ְּח ָּתיו הֲ ַדר וְּ ֵשם ִׁעיר ֹו פָּ עּו וְּ ֵשם ִׁא ְּשת ֹו ְּמהֵ ַ
בַ ת מֵ י זָּהָּ ב:
 )4אבות דרבי נתן פרק עשרים
רבי חנניה סגן הכהנים אומר כל הנותן ד"ת על לבו מבטלין ממנו הרהורי חרב הרהורי רעב הרהורי
שטות הרהורי זנות הרהורי יצר הרע הרהורי אשת איש הרהורי דברים בטלים הרהורי עול בשר
ודם שכן כתוב בספר תלים על ידי דוד מלך ישראל שנא' (תהלים יט) פקודי ה' ישרים משמחי לב
מצות ה' ברה מאירת עינים .וכל שאינו נותן דברי תורה על לבו נותנין לו הרהורי חרב הרהורי
רעב הרהורי שטות הרהורי זנות הרהורי יצר הרע הרהורי אשת איש הרהורי דברים בטלים הרהורי
עול בשר ודם

 )5ספר דברים ד
…אַ ָּתה הָּ ְּראֵ ָּת ל ַָּדעַ ת כִׁ י ְּידֹוָּ ד הּוא הָּ אֱ ֹלִׁ -הים אֵ ין עוֹד ִׁמלְּ בַ ד ֹו ִׁ :מן הַ ָּש ַמיִׁם ִׁה ְּש ִׁמיעֲ ָך אֶ ת קֹל ֹו לְּ י ְַּס ֶר ָּך
ָארץ הֶ ְּראֲ ָך אֶ ת ִׁאש ֹו הַ גְּ ד ֹולָּה ְּּודבָּ ָּריו ָּשמַ ְּע ָּת ִׁמתוְֹך הָּ אֵ ש :וְּ ַת ַחת כִׁ י ָאהַ ב אֶ ת אֲ ב ֶֹתיָך וַ י ְִּׁב ַחר
וְּ עַ ל הָּ ֶ
בְּ ז ְַּרע ֹו ַאחֲ ָּריו ַויו ִֹׁצאֲ ָך בְּ פָּ נָּיו בְּ כֹח ֹו הַ ָּגדֹל ִׁמ ִׁמ ְּצ ָּריִׁם :לְּ הו ִֹׁריש ג ֹויִׁם גְּ דֹלִׁ ים וַ עֲ צ ִֻׁמים ִׁמ ְּמָך ִׁמפָּ נֶיָך לַהֲ ִׁביאֲ ָך
ַארצָּ ם נַחֲ לָּה כַיוֹם הַ זֶה :וְּ י ַָּד ְּע ָּת הַ יוֹם וַ הֲ ֵשב ָֹּת אֶ ל לְּ בָּ בֶ ָך כִׁ י ְּידֹוָּ ד הּוא הָּ אֱ ֹלִׁ -הים בַ ָּש ַמיִׁם
ל ֶָּתת לְּ ָך אֶ ת ְּ
ָארץ ִׁמ ָּתחַ ת אֵ ין עוֹד:
ִׁממַ עַ ל וְּ עַ ל הָּ ֶ
 )6ספר שמות פרק טז,ו-ט
יד ְּע ֶתם כִׁ י ְּי ֹדוָּד הו ִֹׁציא אֶ ְּתכֶם מֵ אֶ ֶרץ ִׁמ ְּצ ָּריִׁםּ :ובֹ ֶקר
משה וְּ ַאהֲ רֹן אֶ ל כָּל בְּ נֵי י ְִּׁש ָּראֵ ל עֶ ֶרב וִׁ ַ
וַ יֹאמֶ ר ֶ
יתם אֶ ת כְּ בוֹד ְּידֹוָּ ד בְּ ָּש ְּמע ֹו אֶ ת ְּתלֻנֹ ֵתיכֶם עַ ל ְּידֹוָּ ד וְּ נ ְַּחנּו ָּמה כִׁ י ַתלִׁ ונּו \{ ַתלִׁ ינּו\} עָּ לֵינּו :וַ יֹאמֶ ר
ְּּור ִׁא ֶ
משה בְּ ֵתת ְּידֹוָּ ד ָּלכֶם בָּ עֶ ֶרב בָּ ָּשר לֶאֱ כֹל וְּ לֶחֶ ם בַ ב ֶֹקר לִׁ ְּשבֹעַ בִׁ ְּשמֹ עַ ְּידֹוָּ ד אֶ ת ְּתלֻנֹ ֵתיכֶם אֲ ֶשר ַא ֶתם
ֶ
מַ לִׁ ינִׁ ם עָּ לָּיו וְּ נ ְַּחנּו מָּ ה ֹלא עָּ לֵינּו ְּתלֻנֹ ֵתיכֶם כִׁ י עַ ל ְּידֹוָּ ד:
*

*

*

ספר צדקת הצדיק  -אות רו
כלל הדמיונות וההרהורים שבאדם הם קבועים בשלושה שורשים דקנאה תאוה וכבוד שהם
שורשי המדות רעות .ושורש השורשים הוא הגיאות כנודע דשורש הרע הוא מעולם התוהו
ושבירת הכלים הבא על ידי מחשבת אנא אמלוך כידוע ומזה נולד יצר רע דפירוש יצר מחשבה
והרהור בלב דשם הוא התחלת הרע בלב כמו שאמרו (ברכות ס"א ).יושב על שני מפתחי הלב1.
ולכן נזכר באבות דר' נתן שמונה מיני הרהורים כנזכר לעיל (אות ר"ד) כידוע דשבירת הכלים
התחלתן מדעת והם שמונה [ומה שהם שבעה מלכים דנצח והוד תרי פלגי גופא וכן שם באבות
דר' נתן יש שנים הדומים עיין שם]  .כי רש"י פרשת תשא (שמות ל"א ג') פירש דעת היינו רוח
הקודש והיינו שלא מצד חכמה רק מצד המדמה .אך במדמה שם גובר הדמיון כי הוא מקום
התחברות המוח עם הלב וכפי התשוקות וחמדות שבלב כך הוא מדמה [וגורם גם כן קצת קלקול
בחכמתו כנודע דגם אחוריים דאבא ואמא נפלו פירוש שאמיתות החכמה דגדלות ודאי שם אין
הדמיון שליט רק האחוריים דהיינו ההעלם כי מצד הזה יש לו התחברות עם הדמיון]:
והתיקון לזה הוא ענוה על ידה נתקנים כל מחשבות של תוהו כי על ידי זה אינו רוצה לחשב רק
מה שרוצה השם יתברך .וכידוע דעולם התיקון נבנה על ידי שם מ"ה החדש .פירוש מה כמו ונחנו
מה מורה ענוה וכן משה רבינו ע"ה שהיה ענו מכל האדם הוא בסוד הדעת דקדושה שהוא תיקון
כל הדמיונות כנזכר לעיל (אות ר"ד) .ונעשה באמת מלך בישורון כי אחר התיקון נתרחבו כל הכלים
כנודע .והיינו דהגיאות הוא שרוצה לקבל דבר שאין יכול ליכנס בכלי שלו שאינו כלי קיבול כל כך
טובה ושפע ועל ידי זה נשבר חס ושלום .ועל ידי השבירה מכיר שפלותו אחר שכבר טעם מן האור
ונעלם ממנו על ידי זה בא לענוה גדולה ונולד שם מ"ה החדש המתקן הכלים ומרחיבן לקבל באמת
כל כך:
וזהו (משלי ט"ז י"ח) לפני שבר גאון ולפני כבוד ענוה .ומאחר שסדר הבריאה כך היה הוא מסתמא
סדר הכללי שיסד השם יתברך בעולמו לכל הנבראים בהתחלה כשמתחיל לכנוס בעבודת ה' שאז
הוא על דרך ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל כנודע (מכילתא פרשת השירה פרשה ג),
נכנס בו גיאות ועל ידי זה נכנס בו דמיונות של תוהו והבלים ונפסק מדביקתו הראוי לאט לאט.
ואחר כך מתעורר ומכיר שפלותו וצועק הושיעה נא מעומקא ותבירו דליבא אז הוא זוכה לעולם
התיקון ורואה עולם חדש:

 1אמר רב יצר הרע דומה לזבוב ויושב בין שני מפתחי הלב שנאמר זבובי מות יבאיש יביע שמן רוקח (קהלת י,א)
(ברכות דף סא/א)

