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', ִּכי ִּבּטּול ַהֵּׁשּנָה הּוא ְּבִחינַת ַהְכנַָעת ְּבִחינַת ֶעֶבד, ֶׁשהּוא ְּבִחינַת יג) ְוזֶה ְּבִחינַת ִּבְרַּכת ַהַּמֲעִביר ֵׁשּנָה ֵמֵעינָי ְוכּו
ָרה ַקִּבין ֵׁשּנָה ְוכּו' ט' נְָטלּו ֲעָבִדים ְוכּו' ַּכּנַ"ל. ְוזֶה ְּבִחינַת ִּבְרַּכת ַמִּתיר ֲאסּוִרי ָֹ ם, ִּכי ִּבְׁשַעת ֵׁשּנָה ֵׁשּנָה, ִּכי ֲעש

ּוא ִׁשְביָה ְוַעְבדּות, ְּכמֹו ֶׁשֵּפֵרׁש ַרִׁש"י ָׁשם ַעל ְּבָרָכה זֹו, ַהיְנּו ַּכּנַ"ל ִּכי ִּבְׁשַעת ֵׁשּנָה ְוחֶֹׁש4 ָאז ההּוא ְּכָאסּור ּבְ 
ַעְבדּות ְמָבְרִכין  ֵּכן ַּבֲהִקיצֹו ִמְּׁשנָתֹו ִמְּבִחינַת -ְּבִחינַת ֲאִחיזַת ָהַעְבדּות, ֶׁשהּוא ְּבִחינַת ֵׁשּנָה ְוחֶֹׁש4 ַּכּנַ"ל. ְוַעל 

ִחינַת ַעְבדּות, ַמִּתיר ֲאסּוִרים ַּכּנַ"ל, ִּכי ֵׁשּנָה ֶאָחד ִמִּׁשִּׁשים ְּבִמיָתה. ְוַהִּמיָתה נְִמֶׁשֶכת ִמּזֲֻהַמת ַהּנָָחׁש, ֶׁשהּוא ּבְ 
ֹונִי. ְוַכְמבָֹאר ְּבִדְבֵרי ַרֵּבנּו זַ"ל (ִלּקּוֵטי ְּבִחינַת ָארּור ְּכנַַען, ֶׁשּזֶהּו ְּבִחינַת ָארּור ַאָּתה ַהּנֱֶאַמר ַּבּנָָחׁש ַהַּקְדמ

ֵּכן ְּבֵעת ֶׁשּנְִתַקֵּלל ָהָאָדם ְּבִמיָתה ָאז נְִתַקֵּלל ְּבזֵַעת ַאֶּפ> ּתֹאַכל ֶלֶחם, ֶׁשהּוא ְּבִחינַת  - מֹוֲהַר"ן ִסיָמן ז') ְוַעל 
ינַת ַהֵּׁשּנָה, ֶׁשהּוא ֶאָחד ִמִּׁשִּׁשים ְּבִמיָתה ַּכּנַ"ל. ְוָאז ִהְתַּגֵּבר ַעְבדּות, ִּכי ַהּכֹל ְּבִחינָה ַאַחת ַּכּנַ"ל. ּוִמָּׁשם ְּבחִ 

ֵהם ְּבִחינַת ְּבִחינַת ַלַהט ַהֶחֶרב ַהִּמְתַהֶּפֶכת ִלְׁשמֹר ֶאת ֶּדֶר4 ֵעץ ַהַחּיִים, ֶׁשִּמָּׁשם ָּכל ַהִּׁשּנּויִים ְוַהִחּלּוִפים, ׁשֶ 
ֵּכן ַּבֲהִקיצֹו ִמְּׁשנָתֹו ָצִרי4 ְלָבֵר4 ָּכל ַהְּבָרכֹות ַהּנַ"ל. ְּכֵדי ְלָבֵרר נְַפׁשֹו  - ּנַ"ל ַּכּנַ"ל. ְוַעל ַהִחּלּוף ֶׁשל ֶּבן ַהֶּמֶל4 הַ 

ּכֹות ִמיָתה ִלזְ ִמְּבִחינַת ַהִחּלּוף ַהּנַ"ל, ִמְּבִחינַת ֵהיְכֵלי ַהְּתמּורֹות ְלהֹוִציא נְַפׁשֹו ִמְּבִחינַת ֶעֶבד, ִמְּבִחינַת ֵׁשּנָה ּו
יְֵדי זֶה ִעַּקר ִּתּקּון נְַפׁשֹו  -ְלִהְתָקֵרב ְוִלְכEל ִּבְבִחינַת ַהַּצִּדיִקים ֲאִמִּתּיִים, ֶׁשֵהם ְּבִחינַתֶּבן ַהֶּמֶל4 ָהֱאֶמת, ֶׁשַעל 

  ְוַכּנַ"ל:
  
 בא"י, אמ"ה, מתיר אסורים. 

נועה הרוחנית, תשוקת חפשית בתנועתה, בתנועה החמרית ובת התשוקה החיונית של הנפש שהיא להיות
עלו  הטבועה בקרב כל יצור, מידי יוצר וצר צורה, שאומר הוא תמיד לכל בריותיו ההתעלות והחדוש,

האור של החיוניות, בחולשת  והצליחו, הוסיפו אומץ והרבו אור, היא הדוחפת אותם לתנועה. בהתמעטות
המגושם,המעכב  א בכבלי החומרוההתעלות אסורה הי הרוח הנפשי, המאסרים מתגברים ותשוקת החיים

כדי  וההתרוממות. אמנם באים עכובים ומאסרים כאלה לפעמים, בחיים ובמציאות, העליה בעד חופש
ואת סגולת החפש וברכת  להנעים אח"כ יותר את חיי התנועה, להכיר את יתרון האור מתוך החושך,

, הננו מברכים את הברכה הזאת : מחיה כל בחסדו התנועה, מתוך המאסרים. וברעיון משמח, מלא תהלות
   מתיר אסורים.

  
  שנת [תרל"ד]  -פרשת ראה  -) שפת אמת ספר דברים 29(

כי ירחיב ה' כו' גבלך כו' בכל אות נפשך ת"ב. פרש"י למדך ד"א שלא יתאוה לבשר רק מתוך רחבת ידים 

בס' קטן מבעש"ט ז"ל  ועושר. ובמד' עושה משפט לעשוקים נותן לחם כו' מתיר אסורים כו' ע"ש. דאיתא

ע"פ רעבים גם צמאים נפשם בהם תתעטף. שקשה למה עשה הש"י להיות תאוה וחשק למאכלים אלו. 

וע"כ שיש איזה ניצוץ מנפש האדם באותו מאכל. וז"ש נפשם בהם תתעטף לכך רעבים וצמאים כו' ע"ש. 

' [בהם] שייכות לנפש האדם. והם דברי אלקים חיים. כי איך יש מזון לנפש אדם באלו הדברים. אם לא הי

עי"ז ע"מ לעשוקים כי הנקודה בדצ"ח הוא בבית אסורים שנעשקה נקודה זו בתוך הדברים הטבעיים ועי"ז 

שנותן לחם לרעבים עי"ז עולין לבחי' מדבר עד שעולין למקומם [לכן נק' מדבר שהוא סוף העליות ונמצא 

אסורים כנ"ל. אך זה הוא אחר שכ' ירחיב ה' כו' הוא מנהיג כולם כמ"ש כל שתה תחת רגליו]. ה' מתיר 

גבולך. והוא רוח הקדושה שיש בנפש האדם. וי"ל גבולך כי הקב"ה א"ס. ובכל נברא. מכ"ש באדם. נתן 

הקב"ה נקודה קדושה ויש לה גבול. אך ע"י עבודת האדם יכול להרחיבה בעזר השי"ת. לכן נק' הפנימיות 

בהמ"ק נק' גבולנו כמ"ש ותטענו בגבולנו שהוא הפנימיות שבכל  גבול שהוא סוף המדרגות שבאדם. וכן

הארצות. וז"ש כי ירחיב שכשאדם זוכה להרחבת הדעת שבו כמ"ש בזוה"ק ע"פ ויוצר רוח אדם בקרבו 

שהקב"ה מוסיף כח נשמת האדם בתוכו כשזוכה לעלות ממדרגה למדרגה נפש רוח נשמה כו'. ועי"ז צריך 

כפי התרחבות הנשמה כן צריך להתרחב הכלים. והוא הנפש והגוף להעלות לקרב שאר הנבראים ג"כ. כי 

 בחי' דצח"מ לרוח חיים שבקרבו:


