
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 

 

*            *            * 

  א פרק בראשית ( ספר1
ית ֵראשִׁ א בְּ רָּ ים בָּ ם ֵאת ֱאֹלהִׁ ַמיִׁ ֵאת ַהשָּ ָאֶרץ וְּ ָאֶרץ :הָּ הָּ ה וְּ תָּ יְּ ֹבהּו ֹתהּו הָּ חֶשְך וָּ ֵני ַעל וְּ הֹום פְּ רּוחַ  תְּ  וְּ

ים ַרֶחֶפת ֱאֹלהִׁ ֵני ַעל מְּ ם פְּ יִׁ  :ַהמָּ
 
 
  ז פסקה ג פרשה בראשית רבה מדרש( 2

 דין אמר אלו את שברא עד ומחריבן עולמות בורא שהיה מלמד אבהו ר": אויהי בקר ערב ויהי
 .לי הניין לא יתהון לי הניין

 
 
  לו פרק בראשית ספר( 3

ֵאֶלה ים וְּ כִׁ לָּ כּו ֲאֶשר ַהמְּ לְּ ֶאֶרץ מָּ ֵני ֱאדֹום בְּ פְּ ְך לִׁ לָּ ֵני ֶמֶלְך מְּ בְּ ֵאל לִׁ רָּ שְּ  :יִׁ
ֹלְך מְּ עֹור ֶבן ֶבַלע ֶבֱאדֹום ַויִׁ ֵשם בְּ ירוֹ  וְּ ה עִׁ בָּ הָּ נְּ  :דִׁ
ת ַלע ַויָּמָּ ֹלְך בָּ מְּ יו ַויִׁ תָּ ב ַתחְּ ה ֶזַרח ֶבן יֹובָּ רָּ צְּ בָּ  :מִׁ
ת ב ַויָּמָּ ֹלְך יֹובָּ מְּ יו ַויִׁ תָּ ם ַתחְּ י ֵמֶאֶרץ ֻחשָּ נִׁ  :ַהֵתימָּ
ת ם ַויָּמָּ ֹלְך ֻחשָּ מְּ יו ַויִׁ תָּ ַדד ֶבן ֲהַדד ַתחְּ ן ֶאת ַהַמֶכה בְּ יָּ דְּ ֵדה מִׁ שְּ ֵשם מֹוָאב בִׁ ירוֹ  וְּ ית עִׁ  :ֲעוִׁ
ת ד ַויָּמָּ ֹלְך ֲהדָּ מְּ יו ַויִׁ תָּ ה ַתחְּ לָּ ה ַשמְּ ֵרקָּ ַמשְּ  :מִׁ
ת ה ַויָּמָּ לָּ ֹלְך ַשמְּ מְּ יו ַויִׁ תָּ אּול ַתחְּ ֹחבֹות שָּ ר ֵמרְּ הָּ  :ַהנָּ
ת אּול ַויָּמָּ ֹלְך שָּ מְּ יו ַויִׁ תָּ ן ַבַעל ַתחְּ נָּ בֹור ֶבן חָּ  :ַעכְּ
ת ן ַבַעל ַויָּמָּ נָּ בֹור ֶבן חָּ ֹלְך ַעכְּ מְּ יו ַויִׁ תָּ ֵשם ֲהַדר ַתחְּ ירוֹ  וְּ עּו עִׁ ֵשם פָּ תוֹ  וְּ שְּ ֵאל אִׁ ֵהיַטבְּ ֵרד ַבת מְּ  ַמטְּ

ב ֵמי ַבת הָּ  :זָּ

 

  עשרים פרק נתן דרבי אבות( 4
 הרהורי רעב הרהורי חרב הרהורי ממנו מבטלין לבו על ת"ד הנותן כל אומר הכהנים סגן חנניה רבי

 בשר עול הרהורי בטלים דברים הרהורי איש אשת הרהורי הרע יצר הרהורי זנות הרהורי שטות
 לב משמחי ישרים' ה פקודי( יט תהלים' )שנא ישראל מלך דוד ידי על תלים בספר כתוב שכן ודם

 הרהורי חרב הרהורי לו נותנין לבו על תורה דברי נותן שאינו וכל. עינים מאירת ברה' ה מצות
 הרהורי בטלים דברים הרהורי איש אשת הרהורי הרע יצר הרהורי זנות הרהורי שטות הרהורי רעב
  ודם בשר עול

 

 



 ספר דברים ד( 5

ֱאֹל… ד הּוא הָּ ֹדוָּ י יְּ ַדַעת כִׁ ֵאתָּ לָּ רְּ ה הָּ ַבדוֹ -ַאתָּ לְּ ים ֵאין עֹוד מִׁ ֶרךָּ  :הִׁ ַיסְּ יֲעָך ֶאת ֹקלֹו לְּ מִׁ שְּ ם הִׁ ַמיִׁ ן ַהשָּ מִׁ
שֹו  ֲאָך ֶאת אִׁ ָאֶרץ ֶהרְּ ַעל הָּ ֵאש:וְּ תֹוְך הָּ תָּ מִׁ ַמעְּ יו שָּ רָּ בָּ ה ּודְּ דֹולָּ ַחר  ַהגְּ בְּ י ָאַהב ֶאת ֲאֹבֶתיָך ַויִׁ ַתַחת כִׁ וְּ

ם: יִׁ רָּ צְּ מִׁ ֹדל מִׁ ֹכחֹו ַהגָּ יו בְּ נָּ פָּ ֲאָך בְּ יו ַויֹוצִׁ עֹו ַאֲחרָּ ַזרְּ יֲאָך  בְּ ֶניָך ַלֲהבִׁ פָּ ָך מִׁ מְּ ים מִׁ ים ַוֲעֻצמִׁ ֹדלִׁ ם גְּ יש גֹויִׁ הֹורִׁ לְּ
ָך ֶאת  ֶתת לְּ ֱאֹללָּ ד הּוא הָּ ֹדוָּ י יְּ ֶבָך כִׁ בָּ תָּ ַהיֹום ַוֲהֵשֹבתָּ ֶאל לְּ ַדעְּ יָּ ה ַכיֹום ַהֶזה: וְּ ם ַנֲחלָּ צָּ ם -ַארְּ ַמיִׁ ים ַבשָּ הִׁ

ַחת ֵאין עֹוד: תָּ ָאֶרץ מִׁ ַעל הָּ ַמַעל וְּ  מִׁ

 

 ט-טז,ו פרק שמות ספר( 6
ַאֲהֹרן מֶשה ַוֹיאֶמר ל ֶאל וְּ ֵני כָּ ֵאל בְּ רָּ שְּ ֶתם ֶעֶרב יִׁ יַדעְּ י וִׁ ד כִׁ ֹדוָּ יא יְּ ֶכם הֹוצִׁ ם ֵמֶאֶרץ ֶאתְּ יִׁ רָּ צְּ  ּוֹבֶקר :מִׁ

יֶתם אִׁ בֹוד ֶאת ּורְּ ד כְּ ֹדוָּ עוֹ  יְּ מְּ שָּ ֻלֹנֵתיֶכם ֶאת בְּ ד ַעל תְּ ֹדוָּ נּו יְּ ַנחְּ ה וְּ י מָּ ונּו כִׁ ינּו}\ ַתלִׁ ֵלינּו{ \ַתלִׁ  ַוֹיאֶמר :עָּ
ֵתת מֶשה ד בְּ ֹדוָּ ֶכם יְּ ֶעֶרב לָּ ר בָּ שָּ ֶלֶחם ֶלֱאֹכל בָּ ֹבעַ  ַבֹבֶקר וְּ שְּ ֹמעַ  לִׁ שְּ ד בִׁ ֹדוָּ ֻלֹנֵתיֶכם ֶאת יְּ  ַאֶתם ֲאֶשר תְּ

ם ינִׁ יו ַמלִׁ לָּ נּו עָּ ַנחְּ ה וְּ ֵלינּו ֹלא מָּ ֻלֹנֵתיֶכם עָּ י תְּ ד ַעל כִׁ ֹדוָּ   :יְּ
 

*            *            * 

  רו אות - הצדיק צדקת ספר

 שהם וכבוד תאוה דקנאה שורשים בשלושה קבועים הם שבאדם וההרהורים הדמיונות כלל
 התוהו מעולם הוא הרע דשורש כנודע הגיאות הוא השורשים ושורש. רעות המדות שורשי

 מחשבה יצר דפירוש רע יצר נולד ומזה כידוע אמלוך אנא מחשבת ידי על הבא הכלים ושבירת
 1.הלב מפתחי שני על יושב.( א"ס ברכות) שאמרו כמו בלב הרע התחלת הוא דשם בלב והרהור

 הכלים דשבירת כידוע( ד"ר אות) לעיל כנזכר הרהורים מיני שמונה נתן' דר באבות נזכר ולכן
 באבות שם וכן גופא פלגי תרי והוד דנצח מלכים שבעה שהם ומה] שמונה והם מדעת התחלתן

 רוח היינו דעת פירש'( ג א"ל שמות) תשא פרשת י"רש כי[ . שם עיין הדומים שנים יש נתן' דר
 מקום הוא כי הדמיון גובר שם במדמה אך. המדמה מצד רק חכמה מצד שלא והיינו הקודש

 קלקול קצת כן גם וגורם] מדמה הוא כך שבלב וחמדות התשוקות וכפי הלב עם המוח התחברות
 אין שם ודאי דגדלות החכמה שאמיתות פירוש נפלו ואמא דאבא אחוריים דגם כנודע בחכמתו
 הדמיון:[ עם התחברות לו יש הזה מצד כי ההעלם דהיינו האחוריים רק שליט הדמיון

 רק לחשב רוצה אינו זה ידי על כי תוהו של מחשבות כל נתקנים ידה על ענוה הוא לזה והתיקון
 ונחנו כמו מה פירוש. החדש ה"מ שם ידי על נבנה התיקון דעולם וכידוע. יתברך השם שרוצה מה
 תיקון שהוא דקדושה הדעת בסוד הוא האדם מכל ענו שהיה ה"ע רבינו משה וכן ענוה מורה מה
 הכלים כל נתרחבו התיקון אחר כי בישורון מלך באמת ונעשה(. ד"ר אות) לעיל כנזכר הדמיונות כל

 כך כל קיבול כלי שאינו שלו בכלי ליכנס יכול שאין דבר לקבל שרוצה הוא דהגיאות והיינו. כנודע
 האור מן טעם שכבר אחר שפלותו מכיר השבירה ידי ועל. ושלום חס נשבר זה ידי ועל ושפע טובה

 באמת לקבל ומרחיבן הכלים המתקן החדש ה"מ שם ונולד גדולה לענוה בא זה ידי על ממנו ונעלם

 :כך כל

 מסתמא הוא היה כך הבריאה שסדר ומאחר. ענוה כבוד ולפני גאון שבר לפני( ח"י ז"ט משלי) וזהו
 שאז' ה בעבודת לכנוס כשמתחיל בהתחלה הנבראים לכל בעולמו יתברך השם שיסד הכללי סדר
 (,ג פרשה השירה פרשת מכילתא) כנודע יחזקאל ראה שלא מה הים על שפחה ראתה דרך על הוא
. לאט לאט הראוי מדביקתו ונפסק והבלים תוהו של דמיונות בו נכנס זה ידי ועל גיאות בו נכנס
 לעולם זוכה הוא אז דליבא ותבירו מעומקא נא הושיעה וצועק שפלותו ומכיר מתעורר כך ואחר

 :חדש עולם ורואה התיקון
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