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1. בחיי מוהר"ן )אות ה'(, מובא: ַהּתֹורֹות ֶׁשֶּנֶאְמרּו ַעל 
ַמַאְמֵרי ַרָּבה ַּבר ַּבר ָחָנה )לקוטי מוהר"ן תורות א' – ט"ו(, 
ָאַמר ַרֵּבנּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ֶׁשֲאָמָרם ְּבֵׁשם אֹוְמרֹו, ַהְינּו 
ְּבֵׁשם ַרָּבה ַּבר ַּבר ָחָנה ְּבַעְצמֹו. ַּגם ָּבֵעת ֶׁשִהְתִחיל ְלַגּלֹות 
ּתֹורֹות ַעל ַמַאְמֵרי ַרָּבה ַּבר ַּבר ָחָנה, ָאז ִסֵּפר ֶׁשַרָּבה ַּבר 
ַּבר ָחָנה ָּבא ֵאָליו, ְוִׁשֵחר ָּפָניו ְוָאַמר, ַמּדּוַע ֵאינֹו ֵמִׂשים 
ֵלב ְלַהַּמֲאָמִרים ֶׁשּלֹו, ּוִבֵּקׁש אֹותֹו ַעל ֶזה ֶׁשָּיִׂשים ִלּבֹו 
ֲעֵליֶהם, ְוהּוא ְיַגֶּלה לֹו ָּבֶהם ִחּדּוִׁשים ִנְפָלִאים ְונֹוָרִאים.
ג, ח(,  גניבה  )חו"מ ח"ב הלכות  2. כתב בלקוטי הלכות 
ְוַהְּנִביִאים, ֵיׁש  ַהַּצִּדיִקים  ּיֹות ֶׁשל  וז"ל: ַהִּסּפּוֵרי ַמֲעשִֹ
ִעְנָין,  ְוָכל  ה, ֶׁשָּכל ֵּתָבה  ְּבֶעֶצם ַהַּמֲעשֶֹ סֹודֹות ְּגדֹוִלים 
ְמַרֵּמז ִלְדָבִרים ֶעְליֹוִנים ְמאֹד, ִּכי ְמֻלָּבׁש ָּבֶהם ַהִּׁשְבִעים 

ָּפִנים ֶׁשל ּתֹוָרה, ְוַעל ָיָדם ַּדְיָקא ְמעֹוְרִרין ֵמַהֵּׁשָנה )ע' 
לקמן תורה ס'(. ְוֶזהּו ְּבִחיַנת ָּכל ַמַאְמֵרי ַרָּבה ַּבר ַּבר ָחָנה, 

ְוכּו',  ִמְׁשָּתֵעי  יֹוָנָתן  ַרִּבי  ְּכגֹון  ֶׁשַאֲחֵריֶהם,  ְוַהִּמְׁשָּתֵעי 
ֵהם  ֶׁשֻּכָּלם  ַרַז"ל,  ְּבִדְבֵרי  ַהּמּוָבִאים  ּיֹות  ַהַּמֲעשִֹ ּוְׁשָאר 
ְּבִחיַנת ִהְתעֹוְררּות ַהֵּׁשָנה, ְלעֹוֵרר ְּבֵני ָאָדם ִמְּׁשָנָתם ֶׁשֹּלא 
ִייְׁשנּו ֶאת ְיֵמיֶהם, ְלַהֲחִזיר ָלֶהם ַהָּפִנים ִּדְקֻדָּׁשה ַעל ְיֵדי 

ֶזה, ִאם ִיְזּכּו ְלִהְתעֹוֵרר ַעל ְיֵדיֶהם, עכ"ל.
3. תורה זו נאמרה כשרבינו היה גר עוד במדוודיבקא, 
ומסתבר שנאמרה בשנת תק"ס )נעימות נצח הערה א'(, 
לגור  שעבר  לפני  קצת  ישראל,  מארץ  חזרתו  אחרי 
בזלטיפאלי, ]שנתים לפני התקרבות מוהרנ"ת שהיתה 
בסוף שנת תקס"ב, בזמן שרבינו עבר לגור בברסלב[.

יס  ָנה. ַנְתִחיל ְלַהְדּפִ ר ַמּתָ ְדּבָ ַמִים ָוָאֶרץ ָקָנה. ְוָנַתן ָלנּו ֶאת ּתֹוָרתֹו ִמּמִ ר ׁשָ ֶעְזַרת ֵאל ֶעְליֹון ֲאׁשֶ ּבְ
ְרָנָנה.  ה ַלֲעלֹות ְלִצּיֹון ּבִ ְזכּות ֶזה ִנְזּכֶ ר ָחָנה1. ּבִ ר ּבַ ה ּבַ ים ִנְפָלִאים ְונֹוָרִאים ַעל ַמַאְמֵרי ַרּבָ ִחּדּוׁשִ

ה2:  ִוד ַחּנָ ֶאל ִקְרַית ֶמֶלְך ּדָ

ֵרי ְתִמיֵמי ָדֶרְך – מאושרים הם אותם התמימים בדרכיהם,  רבינו3 ז"ל מקדים את הפסוק )תהלים קיט, א(: "ַאׁשְ

תֹוַרת ה'" – ההולכים בדרך התורה והמצוות4.  ַההֹוְלִכים ּבְ

יבאר, כיצד יעלה 'חן', עד שיתקבלו כל בקשותיו ותפילותיו.

ָאנּו  ׁשֹות7 ׁשֶ ּקָ ִפּלֹות ְוָכל ַהּבַ ל ַהּתְ ִלים בשמים ּכָ י ַעל ְיֵדי ַהּתֹוָרה6 שאנו לומדים ִנְתַקּבְ ע5, ּכִ א. ּדַ
ה  ָרֵאל ִנְתַעּלֶ ל עם ִיׂשְ יבּות9 ׁשֶ ִלים8, ְוזאת משם שעל ידי לימוד התורה, ַהֵחן ְוַהֲחׁשִ ּלְ ים ּוִמְתּפַ ׁשִ ְמַבּקְ
רּוָחִני –  ִריִכין – בפני הקב"ה, ובפני בני אדם שצריך מהם טובות, ֵהן ּבְ ּצְ ל ִמי ׁשֶ ְפֵני ּכָ ְוִנְתרֹוֵמם ּבִ
ִמי – בענינים גשמיים שהאדם צריך, יש ללומד התורה חן,  ַגׁשְ בענינים רוחניים, שהאדם צריך להשיג, ֵהן ּבְ

שיתקבלו בקשותיו אצל הקב"ה10, וכן אצל בני אדם.

   עֹוֶטה אֹור   

חלק ראשון
יס  ָנה. ַנְתִחיל ְלַהְדּפִ ר ַמּתָ ְדּבָ ַמִים ָוָאֶרץ ָקָנה. ְוָנַתן ָלנּו ֶאת ּתֹוָרתֹו ִמּמִ ר ׁשָ ֶעְזַרת ֵאל ֶעְליֹון ֲאׁשֶ ּבְ
ְרָנָנה.  ּבִ ה ַלֲעלֹות ְלִצּיֹון  ִנְזּכֶ ְזכּות ֶזה  ר ָחָנה. ּבִ ר ּבַ ה ּבַ ים ִנְפָלִאים ְונֹוָרִאים ַעל ַמַאְמֵרי ַרּבָ ִחּדּוׁשִ

ה: ִוד ַחּנָ ֶאל ִקְרַית ֶמֶלְך ּדָ

     ּתֹוָרה א      

תֹוַרת ה' )ְּתִהִּלים קיט, א(: ֵרי ְתִמיֵמי ָדֶרְך ַההֹוְלִכים ּבְ ַאׁשְ
ִלים.  ּלְ ּוִמְתּפַ ים  ׁשִ ְמַבּקְ ָאנּו  ׁשֶ ׁשֹות,  ּקָ ַהּבַ ְוָכל  ִפּלֹות  ַהּתְ ל  ּכָ ִלים  ִנְתַקּבְ ַהּתֹוָרה,  ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ ע  ּדַ א 
ִמי.  ַגׁשְ ּבְ ֵהן  רּוָחִני  ּבְ ֵהן  ִריִכין,  ּצְ ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ ְפֵני  ּבִ ְוִנְתרֹוֵמם  ה  ִנְתַעּלֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ׁשֶ יבּות  ְוַהֲחׁשִ ְוַהֵחן 

  מקורות ועיונים  



21 ֹוֹרה א  אֹות א ִליקו ֵטי מֹוֲהַר"ן  ת 

כתבי  ס"ב,  אות  ממוהרנ"ת  )ספורים  ברזל  4. באבני"ה 
אנשי שלומנו, עמ' תי"ג(, מובא: ּתֹוָרה א' ָמָצא מֹוֲהְרַנ"ת 

ַאַחר ַהְדָּפָסה ָהִראׁשֹוָנה ְּבִסְגנֹון ַאֵחר, ֹלא ְּכמֹו ֶׁשִּנְדַּפס 
ַּבַהְדָּפָסה ָהִראׁשֹוָנה, ְוִנְרָאה לֹו )יותר( ַמה ֶּׁשָּמָצא ַאַחר 
ְוַאַחר־ָּכְך  ַמֲעִׂשּיֹות  ַהִּסּפּוֵרי  ְּכֶׁשִהְדִּפיס  ֵּכן  ְוַעל  ָּכְך, 
ִהְדִּפיס ֶאת ַהּתֹוָרה א' ֵאֶצל ַהִּסּפּוֵרי ַמֲעִׂשּיֹות, ְוַאַחר ָּכְך 

ִהְדִּפיס אֹוָתּה ְּבֶלעְמֶּבְרג ְּכמֹו ֶׁשִּנְדַּפס ַעְכָׁשיו.
5. מקובל אצל אנשי שלומנו, שכאשר רבינו מזכיר 
לשון 'דע', הכוונה אל תורה שהשיג מעולם האצילות. 
ובחיי מוהר"ן )אות שנ"ג( נאמר שבח נורא בענין תורתו 
הקדושה, וז"ל: ֲאִני אֹוֵמר ּתֹוָרה ִמָּמקֹום ֶׁשהּוא ְלַמְעָלה 
מספירות החכמה  הצדיקים  )שמשכו משם  ַהְּמקֹומֹות  ֵמֵאּלּו 
ֵמֵאּלּו  ּתֹוָרה  ֶאְצִלי  ָּבא  ִאם  ַוֲאִפּלּו  לעיל(,  ע"ש  ובינה, 

ַהְּמקֹומֹות, ֵאיִני רֹוֶצה ָּבֶהם, ִּכי ֲאִני רֹוֶצה ַרק ֲחָדׁשֹות. 
ְוֵאיְך ֶׁשהּוא ְמַקֵּבל ּתֹוָרה – ִמָּמקֹום ֶׁשֹּלא ִקֵּבל ָׁשם ׁשּום 
ְוַגם  ִּבְׁשמֹו.  ַאֵחִרים  ְּבֵׁשם  ָׁשַמְעִּתי  ֵּכן  ֵמעֹוָלם,  ָאָדם 
ְּגֻדַּלת  ְּבֶׁשַבח  ֶׁשִהְתָּפֵאר  ַאַחת,  ַּפַעם  ָׁשַמְעִּתי  ְּבַעְצִמי 
ּתֹוָרתֹו, ְוָאַמר ָאז ְּבתֹוְך ִּדְבֵרי ִהְתָּפֲארּותֹו, ֲהֹלא ֲאִני יֹוֵדַע 
ֵמֵהיָכן ֲאִני לֹוֵקַח אֹוָתם. ְוַהּמּוָבן ִמְּדָבָריו ּוִמְּתנּועֹוָתיו 
ַהְּקדֹוִׁשים ָאז ָהָיה, ֶׁשהּוא לֹוֵקַח ּתֹוָרתֹו ִמָּמקֹום ָּגבֹוַּה 

ְוֶעְליֹון ְמאֹד, עכ"ל.
6. כתב מורינו ורבינו הגאון ר' אברהם שטרנהארץ 
זיע"א בספרו רינת ציון )מכתבים סימן א'(, וז"ל: ָׁשַמְעִּתי 
ֵמַאדֹוִני ֲאִבי ְזֵקִני, ֶׁשּתֹוָרה זֹו ֶנֱאְמָרה קֹוֶדם ִהְתַקְרבּותֹו 
ְלָפָניו  ְוִסֵּפר  ַז"ל  ַרֵּבנּו  ֶאל  ְּכֶׁשָּבא  ַז"ל,  ֶׁשל מֹוֲהַרַנ"ת 
ְּבקּוְבָלָנא ַרָּבא ֵאיְך ֶׁשֵּיׁש לֹו ִיּסּוִרים ִמְּבֵני ֵביתֹו ּוֵמָאִביו 
ּוֵמַאְנֵׁשי ִעירֹו, ֶׁשִאֵּבד ַהֵחן ֶׁשּלֹו ֶאְצָלם ֶׁשָהָיה לֹו ִמּקֹוֶדם 
ִהְתַקְרבּותֹו )כי היה יקר מאוד בעיניהם, קודם שהתקרב לרבינו(, 
ּוִמְתָּגִרין ּבֹו ַעל ְּתִפָּלתֹו, ְוחֹוֵׁשׁש ֶּפן ֹלא ִנְתַקְּבָלה ְּתִפָּלתֹו 
ֶזה  ַז"ל  ֶהְרָאה לֹו ַאְדמּו"ר  ְוָאז  )מחמת שאיבד את החן(. 

ַהַּמֲאַמר )שכבר נכתב אצלו מאז(, ְוָאַמר לֹו ָאז: 'ִּתְלַמד ּתֹוָרה 
ִיְתָּבַרְך, עכ"ל.  ְּבֶעְזָרתֹו  ָהָיה  ְוֵכן  ַהּכֹל',  ְוִיְתַּתֵּקן  ְּבכַֹח 

)וראה בסמוך, מה שהעתקנו מספרו טובות זכרונות בענין זה(.

יש  ו'בקשות',  'תפילות'  הלשון  כפל  7. בביאור 
לומר 'תפילות', הן התפילות הקבועות, שמתפללים 
שלוש פעמים ביום. ו'בקשות', הן הבקשות הפרטיות, 
שהאדם מבקש בלשונו. עוד אפשר לפרש: 'תפילות' 
– שבחו של מקום, 'בקשות' – שאילת צרכיו, )עיין בגמ' 

ברכות דף לא. ובמהרש"א שם(.

8. מבואר בזוהר פרשת מקץ )ח"א דף רב:(, על הפסוק 

)משלי יג, יב(: "ְוֵעץ ַחִּיים ַּתֲאָוה ָבָאה", תנינן, מאן דבעי 

דקודשא בריך הוא יקבל צלותיה – ישתדל באורייתא 
דאיהי "ֵעץ ַחִּיים", וכדין "ַּתֲאָוה ָבָאה", מאן "ַּתֲאָוה" 
– דא הוא דרגא דכל צלותין דעלמא בידיה, ועאיל לון 
קמי מלכא עלאה וכו', לאשלמא רעותא דההוא בר 
נש, ע"כ. ]תרגום: ָׁשִנינּו, ִמי ֶׁשרֹוֶצה ֶׁשַהָּקָּב"ה ְיַקֵּבל 
ְוָאז  ַחִּיים",  "ֵעץ  ֶׁשִהיא  ַּבּתֹוָרה,  ִיְׁשַּתֵּדל  ְּתִפָּלתֹו,  ֶאת 
ְּתִפּלֹות  ֶׁשָּכל  ַהַּדְרָּגה  זֹו  ַהַּתֲאָוה?  ִמי  ָבָאה".  "ַּתֲאָוה 
ָהֶעְליֹון  ַהֶּמֶלְך  ִלְפֵני  אֹוָתם  ּוַמְכִניָסה  ְּבָיֶדיָה,  ָהעֹוָלם 

וכו' ְלַהְׁשִלים ֶאת ְרצֹון אֹותֹו ָהִאיׁש[.
9. ביאר הגר"מ קרמר: שחן וחשיבות הם לא שני 
דברים, אלא שהחשיבות היא תוצאת ה'חן', שע"י החן 

מקבל חשיבות בעיני זולתו.
אברהם  ר'  הגאון  ורבינו  מורינו  לימדנו  10. עוד 
א'(  )אות  זכרונות  טובות  בספרו  זיע"א  שטרנהארץ 
"ַאְׁשֵרי  ַהַּמְתִחיל  ִעְנַין  וז"ל:  זו,  תורה  גילוי  בענין 
ַמה  ֶׁשָאַמר:  ַאְדמֹו"ר  ִּדּבּור  ַעל  ִנְבָנה  ֶּדֶרְך",  ְּתִמיֵמי 
אּון  ֶלעְרֶנין  אּון  "ַדאִוויֶנין  ַלֲעׂשֹות,  ְלָאָדם  לֹו  ֵיׁש 
הר"ן  )שיחות  ּוְלִהְתַּפֵּלל  ְוִלְלמֹד  ְלִהְתַּפֵּלל  ַדאִוויֶנין" – 
רפ"ז(. ֶׁשָּבא ֶאָחד ְלָפָניו עֹוד ֶּבֶמעְדֶוועִדיְבֶקי ְּבקֹוְבָלָנא, 

ַעל ֶׁשֵאינֹו יֹוֵדַע ִאם ַּגם ְּתִפָּלתֹו ִנְתַקֵּבל ֵאֶצל ה' ִיְתָּבַרְך, 
ִּכי הּוא רֹוֶאה ֶּׁשֵאין לֹו ֵחן ַוֲחִׁשיבּות ֵאֶצל ַאְנֵׁשי ִעירֹו 
ְּבַמה ֶׁשַּמֲאִריְך ִּבְתִפָּלתֹו. ָאַמר לֹו ַאְדמֹו"ר ַז"ל, ֶׁשִּיְרֶאה 
ֵּתֶכף ַאַחר ְּתִפָּלתֹו ֶׁשִּיְלמֹד ֵאיזֹו ִלּמּוד ִמְׁשָניֹות אֹו ְּגָמָרא, 
אֹו ַמה ֶׁשִּיְלמֹוד, ְוִיְהֶיה ֻמְבָטח ֶׁשִּיְתַקֵּבל ְּתִפָּלתֹו, ְוִיְהֶיה 
לֹו ֵחן ַוֲחִׁשיבּות ֵאֶצל ֱאֹלִקים ַוֲאָנִׁשים. ְוַאַחר ָּכְך ְּבִאחּור 
ַז"ל,  ְלַאְדמֹו"ר  ְּבקֹוְבָלָנא  ַהַּפַעם  עֹוד  ָּבא  ְזַמן,  ֵאיֶזה 
ֶׁשֵאינֹו ָיכֹול ְּבִׂשְכלֹו ְלָבֵרר ֵּברּור ָּגמּור ִמִּלּמּודֹו, ֶׁשָּיִאיר 
לֹו ַלֲעבֹוָדתֹו ִיְתָּבַרְך ְׁשמֹו ַּכֶׁשֶמׁש, ֶׁשַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה 
ְלָך  ֶׁשָּתִאיר  ַהְלַואי  ַז"ל:  ַרֵּבנּו  ָעָנה לֹו  ִנְקֵראת ֶׁשֶמׁש. 
ְלָך  ָיִאיר  ָּכְך  ְוַאַחר  ַהְּלָבָנה,  ְּכמֹו  ָּפִנים  ָּכל  ַעל  ִמּקֶֹדם 
ְלָך  ְוִיְהֶיה  ְּבכַֹח,  ְּכֶׁשִּתְלמֹוד  ְּבאֹוֶפן  ַאְך  ַהֶּׁשֶמׁש.  ְּכמֹו 
ֶאת  ְלַהְכִניַע  ִּבְתִמימּות  ְוָהִעָּקר  ֵמַהִּלּמּוד,  ְוַנַחת  ַחּיּות 
ַהֵּיֶצר ָהַרע ַעל ְיֵדי ֶזה, ֶׁשֲהֵרי עֹוֶׂשה ֶאת ָהָאָדם ִּכְמֻׁשָּגע 
ַמָּמׁש. ּוְּבִאיחּור ֵאיֶזה ְזַמן, ָּבא עֹוד ַהַּפַעם ְלַרֵּבנּו ַז"ל 
ֵמִאיר  לֹו,  ֶׁשָּנַתן  ֶׁשָהֵעצֹות  לֹו  ְוִסֵּפר  ַרָּבה,  ְּבִׂשְמָחה 
ַהּתֹוָרה  ֶאת  ַאְדמֹו"ר  ִּגיָלה  ָּכְך  ְוַאַחר  ְּדָרָכיו.  ְּבָכל  לֹו 
ַהּזֹאת. ְוָאַמר ָאז: "ַמה ֵיׁש ְלָאָדם ַלֲעׂשֹות ָּבעֹוָלם ַהֶּזה? 
ַדאִוויֶנין ִאין ֶלעְרֶנין ִאין ַדאִוויֶנין" – ְלִהְתַּפֵּלל ְוִלְלמֹד 

ּוְלִהְתַּפֵּלל, עכ"ל.

  מקורות ועיונים  



ֹוֹרה א  אֹות ב22 ִליקו ֵטי מֹוֲהַר"ן  ת 

ָרֵאל שיש  ל עם ִיׂשְ י11 ׁשֶ יבּות ָהֲאִמיּתִ ים, ֵחן ַוֲחׁשִ ֲעוֹונֹוֵתינּו ָהַרּבִ יו בגלות ּבַ י ַעְכׁשָ וטעם הדבר, ּכִ

להם, משום שהם בני מלכים וחלק אלוה ממעל ָנַפל אל מקום הקליפות, ולכן יש לאומות העולם 'חן' ולא 

יבּות12 ְוַהֵחן13 הּוא ֶאְצָלם – אצל אומות העולם. ֲאָבל ַעל ְיֵדי לימוד  ר ַהֲחׁשִ יו ִעּקַ י ַעְכׁשָ לישראל, ּכִ

י ַהּתֹוָרה ִנְקֵראת )משלי ה,  ָרֵאל14 אצל הקב"ה ואצל בני אדם, ּכִ ל ִיׂשְ יבּות ׁשֶ ה ַהֵחן ְוַהֲחׁשִ ַהּתֹוָרה ִנְתַעּלֶ
ֲעָלה ֵחן ַעל לֹוְמֶדיָה' – שלומדי  ּמַ ֶלת ֲאָהִבים ְוַיֲעַלת ֵחן", ודרשו חז"ל )בעירובין נד:(, 'ויעלת חן': 'ׁשֶ יט(: "ַאּיֶ

ׁשֹות,  ּקָ ִפּלֹות ְוַהּבַ ל ַהּתְ ִלין למעלה ּכָ התורה מקבלים חן )רש"י(, ְוַעל ְיֵדי ֶזה שיש לישראל 'חן', ִנְתַקּבְ

משום שדברי חן מתקבלים.

נ',  אות  בחינת  הוא  הישראלי'  ה'איש  כי  יבאר,  וכן  'חן'.  נעשה  ואז  וח'  נ'   – האותיות  ב'  את  לקשר  שצריך  יבאר, 
והתורה, שהיא השכל של כל דבר, היא בחי' אות ח', וע"י חיבור ב' הבחינות הללו נעשה 'חן'.

ָבר, כי בכל דבר גשמי, שישנו  ל ּדָ ל ּכָ ֶכל ׁשֶ ֵ ַהּשׂ ל ּבְ ּכֵ ִמיד ְלִהְסּתַ ְרֵאִלי15, ָצִריְך ּתָ ׂשְ י ִאיׁש ַהּיִ ב. ּכִ
בעולם, טמון בו שכל וחכמה, שהוא החיות האלוקית, המחיה ומקיימת אותו16, ועל האדם להסתכל בכל 

דבר ולראות בו את החיות האלוקית שישנה בו17, שהיא חכמתו ית', שבה ברא את הדבר18 ועי"ז יזכה 

ר19 ולחבר את ַעְצמֹו ֶאל ַהָחְכָמה  ֵ להתקרב ולדעת את ה' )לקמן יתבאר שענין זה זוכים ע"י לימוד התורה(, ּוְלַקּשׁ

ָבר, ְלִהְתָקֵרב  ָכל ּדָ ׁש ּבְ ּיֵ ֶכל – החיות האלוקית ׁשֶ ֵ ִאיר לֹו ַהּשׂ ּיָ ֵדי ׁשֶ ָבר20, וזאת ּכְ ָכל ּדָ ׁש ּבְ ּיֵ ֶכל ׁשֶ ֵ ְוַהּשׂ

   עֹוֶטה אֹור   

11. נקט 'ֵחן ַוֲחִׁשיבּות ָהֲאִמיִּתי', להוציא מענין 'חן 
של שקר', המבואר לקמן )קמא, תורה ס'(, שהם מיני חן 
שאנשים עושים באכילתם ומלבושיהם, שהם ענייני 
חן של הבלי עולם הזה, ואין זה ענין ל'חן האמיתי 

שבקדושה', שבזכותו מתקבלים התפילות.
את  גורם  ה'חן'  האמת,  שב'חן'  לפרש  12. יש 
ַוֲחִׁשיבּות  'ֵחן  ישראל  אצל  אמר  ולכן  החשיבות, 
אומות  של  החן  על  שמדבר  עתה  ואילו  ָהֲאִמיִּתי', 
כי אצלם  ְוַהֵחן',  'ַהֲחִׁשיבּות  העולם, אומר להיפך: 
מחמת שיש להם חשיבות בעולם נעשה להם 'חן', 
אבל אין להם 'חן' מצד עצמם, אלא רק מחמת כוחם 

עושרם וחשיבותם וכו', נעשה להם 'חן' שלהם.
13. ואף, ש'חן של אמת' ו'חן של שקר' הם שונים 
תורה  ע"י  אותו  משיגים  האמת'  'חן  כי  בתכלית, 
ענין  הוא  שקר',  של  'חן  ואילו  כדלקמן,  ותפילה 

ידוע שלכל דבר יש לו  וכו', מ"מ  יופי ותאוות  של 
שורש בקדושה, וכמו שאהבה נפולה, שממנה באים 
לעבירות ותאוות, גם לה יש שורש בקדושה - ב'אהבה 
דקדושה' והיא משתלשלת מספירת החסד העליונה 
)כמבואר לקמן תורה ל"ד(, כך בענין ה'חן', ש'חן של שקר' 

עניינו  משתנה  ובנפילתו  האמת',  'חן  מנפילת  הוא 
לגמרי לענייני טומאה ושקר, אבל השורש הוא מ'חן 

של אמת' שבקדושה.
14. נראה לבאר, דהנה 'חן' ו'נגה' הם אותה גימטריא, 
וידוע שישנן ארבע קליפות, כדכתיב )יחזקאל א, ד( "רּוַח 
ְסָעָרה וגו', ָעָנן ָּגדֹול, ְוֵאׁש ִמְתַלַּקַחת, ְונַֹגּה" וגו', והן 
ג' קליפות גמורות ורעות, והקליפה הרביעית 'קליפת 
נַֹגּה' - בה יש גם חלק טוב. והחלק הטוב שבה, הוא 
מה שנפלו אליה ניצוצות קדושה – שהוא ה'חן' של 
עם ישראל, וכשהם נופלים אליה היא נקראת "נַֹגּה", 

יבּות  ר ַהֲחׁשִ ו ִעּקַ י ַעְכׁשָ ָרֵאל ָנַפל, ּכִ ל ִיׂשְ י ׁשֶ יבּות ָהֲאִמיּתִ ים, ֵחן ַוֲחׁשִ ֲעוֹונֹוֵתינּו ָהַרּבִ ו ּבָ י ַעְכׁשָ ּכִ
י ַהּתֹוָרה ִנְקֵראת  ָרֵאל. ּכִ ל ִיׂשְ יבּות ׁשֶ ה ַהֵחן ְוַהֲחׁשִ ְוַהֵחן הּוא ֶאְצָלם. ֲאָבל ַעל ְיֵדי ַהּתֹוָרה, ִנְתַעּלֶ
ל  ּכָ ִלין  ִנְתַקּבְ ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  לֹוְמֶדיָה )ֵערּוִבין נד:(.  ַעל  ֵחן  ֲעָלה  ּמַ ׁשֶ ֵחן",  ְוַיֲעַלת  ֲאָהִבים  ֶלת  "ַאּיֶ )ִמְׁשֵלי ה, יט( 

ׁשֹות: ּקָ ִפּלֹות ְוַהּבַ ַהּתְ

ַהָחְכָמה  ֶאל  ַעְצמֹו  ר  ֵ ּוְלַקּשׁ ָבר,  ּדָ ל  ּכָ ל  ׁשֶ ֶכל  ֵ ַהּשׂ ּבְ ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ִמיד  ּתָ ָצִריְך  ְרֵאִלי  ׂשְ ַהּיִ ִאיׁש  י  ּכִ ב 
ְיֵדי  ַרְך ַעל  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ְלִהְתָקֵרב  ָבר,  ּדָ ָכל  ּבְ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֶכל  ֵ ַהּשׂ ִאיר לֹו  ּיָ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ָבר,  ּדָ ָכל  ּבְ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֶכל  ֵ ְוַהּשׂ

  מקורות ועיונים  



23 ֹוֹרה א  אֹות ב ִליקו ֵטי מֹוֲהַר"ן  ת 

וצריך לחזור ולהעלות אותם למקומם ולשורשם. וזה 
ֲאָהִבים  "ַאֶּיֶלת  הנקראת  התורה,  לימוד  ע"י  נעשה 
ְוַיֲעַלת ֵחן" – 'שמעלה חן על לומדיה'. וכשמעלה ע"י 
מ"נַֹגּה"  הניצוצות  את  שמעלה  היינו,  'חן',  התורה 
ל'חן', מתקיים בו "ּוְמָצא ֵחן ְוֵׂשֶכל טֹוב ְּבֵעיֵני ֱאֹלִהים 

ְוָאָדם", וממילא, מתקבלים כל תפילותיו.
נקט  ולא  הישראלי'  'איש  רבינו  שנקט  15. מזה 
'לי  נוטריקון:  ש'ישראל'  לפרש  יש  יהודי',  'איש 
ראש', ו'ראש' מרמז על השכל והמוחין, וזהו 'איש 
הישראלי', היינו, שמסתכל בשכל שהוא ה'ראש' של 

כל דבר.
י"ד(,  )אות  לך  לך  פרשת  הבעש"ט  16. כמו שביאר 
וז"ל: מה שמסתכל בשאר גשמיות כגון בכלי, יחשוב 
מנין בא לכלי זה הנוי והצורה, על כרחך החומר - הוא 
- הוא הרוחני והחיוני מזה  הפסולת, והנוי והצורה 
הכלי, והוא גם כן חלק אלו"ה ממעל. וכן כשאוכל 
יחשוב שהטעם והמתיקות של דבר מאכל ההוא, בא 
מכח חיוני והמתיקות של מעלה שהוא חיותו, ובדומם 
יש גם כן חיות, שאנו רואים שיש לדומם ההוא קיום 
ועמידה, נמצא שיש בכל מקום חיות אלו"ה ממעל. 
ואם מסתכל תמיד כך, נמצא מסתכל במחשבה )בחינת 
השכל שבכל דבר(, ואין הסתכלות שלו אלא הסתכלות 

בעבור אין סוף ברוך הוא.
17. לקמן מבואר, ש'יעקב אבינו' היה מסתכל בשכל 
שבכל דבר, וכתוב )בראשית כח:יב( "ֻסָּלם ֻמָּצב ַאְרָצה 
ְורֹאׁשֹו ַמִּגיַע ַהָּׁשָמְיָמה", וביאר בלקוטי הלכות )חו"מ 
ח"ב הלכות פקדון ד, יט( וז"ל: ָרָאה )יעקב( ֶׁשָהָאָדם ְוָכל 

ַהָּתלּוי ּבֹו ְוִנְלֶוה ֵאָליו, ַהּכֹל ִּבְבִחיַנת "ֻסָּלם ֻמָּצב ַאְרָצה 
ׁשֹוֶרׁש  לֹו  ֵיׁש  ָּדָבר  ָּכל  ִּכי  ַהָּׁשַמְיָמה",  ַמִּגיַע  ְורֹאׁשֹו 
ִּכי  ַאְרָצה,  ֻמָּצב  ַהָּדָבר  ֶׁשְּבָכאן  ִּפי  ַעל  ְוַאף  ְלַמְעָלה, 
ְמֻלָּבׁש ְּבַאְרִצּיּות ְוַגְׁשִמּיּות, ֲאָבל רֹאׁשֹו ַמִּגיַע ַהָּׁשַמְיָמה, 
ֶכל, ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת רֹאׁש ֶׁשַּמִּגיַע ַעד  ִּכי ֵיׁש ּבֹו ָחְכָמה ְושֵֹ
ַלָּׁשַמִים ְלַמְעָלה ְלַמְעָלה, ּוְצִריִכין ְלַקֵּׁשר ַהּכֹל ְלָׁשְרׁשֹו, 
דבר,  בכל  את השכל שיש  דלמצוא  מבואר,  עכ"ל. 
פירושו למצוא בכל 'חיצוניות' )היינו, בדבר הנגלה כאן 
"רֹאׁשֹו  איך  אותו,  המחיה  'הפנימיות'  את  בעולם(, 

ַמִּגיַע ַהָּׁשָמְיָמה", כלומר, כיצד ע"י הדבר הזה ישנה 
תועלת בעבודת ה'. וכן, מה הטעם הפנימי, שדבר זה 
נברא בעולם, ומדוע ברא אותו ה' בצורה כזו, ומה 
ית' מהדבר  ואיזה התפארות יש לה'  התכלית שלו, 

דבר  כל  על  הרבה  הרבה  ויחשוב  יעמיק  וכך  הזה, 
ודבר, ועל כל מקרה וענין שקורה עמו. וזהו שכתב 
שם עוד )באות כ"א(, וז"ל: ִעְנָין ֶזה ְלַקֵּׁשר ַהִחיצֹוִנּיּות ֶאל 
ַהְּפִניִמּיּות, ְּדַהְינּו ְלִהְסַּתֵּכל ְּבָכל ָּדָבר ַעל ַהֵּשֶכל ָהֱאֶמת 
ִיְתָּבַרְך,  ַהְּדָבִרים ַלה'  ָּכל  ְיֵדי  ַעל  ּוְלִהְתָקֵרב   ֶׁשֵּיׁש ּבֹו, 

עכ"ל. 
18. כתב בביאור הלקוטים )אות א'(, וז"ל: להסתכל 
בהשכל של כל דבר, שהוא השכל והחכמה מהבורא 
בריאתו  מחלקי  ודבר  דבר  בכל  שנמצא   – בעצמו 
אשר ברא בחכמתו, כי כל חלקי הבריאה המגיעים 
להאדם, מחלקי הזמן והמקום והנבראים – דומם צומח 
נברא בחכמה, כמו שכתוב  – הכל  חי מדבר שבהם 
)תהלים קד, כד( "ֻּכָּלם ְּבָחְכָמה ָעִׂשיָת", ויש בכל דבר, 

בזה  ייברא  הדבר  שזה  ית'  חכמתו  שחייבה  חכמה 
הכח ובזה התמונה ובזה הטבע, ויכולים להכיר עי"ז 
ַמֲעֶׂשיָך  ַרּבּו  "ָמה  )שם(  שכתוב  כמו  ית',  ה'  גדולת 
וצריך  ִקְנָיֶנָך".  ָהָאֶרץ  ָמְלָאה  ָעִׂשיָת  ְּבָחְכָמה  ֻּכָּלם  ה' 
כל אחד להסתכל בחכמה זאת, ולהכיר עי"ז גדולת 
ה' ית', ולהתקרב לה' ית' עי"ז. וכשילך בדרך הזה, 
– שיזכה לצאת מחשכת  דרכיו  בכל  לו השכל  יאיר 
במי  גם  פירש  זה  וכעין  עכ"ל.  הזה,  עולם   תאוות 

הנחל. 
19. מלשון רבינו מבואר, שישנה הסתכלות, וישנה 
התקשרות. ויש לבאר, כי הסתכלות היא בעין השכל, 
והתקשרות היא בלב, להתחבר אל הפנימיות שבכל 
דבר, גם בבחינה רגשית, לאהוב ולהרגיש את השכל 
וז"ל:  )כאן(,  תפילות  בלקוטי  וראה  דבר.  בכל  שיש 
ְוַתְׁשִּפיַע ָעַלי ָחְכָמה ָוֵׂשֶכל ִּדְקֻדָּׁשה, ֶׁשֶאְזֶּכה ְלִהְסַּתֵּכל 
ְּבָכל ָּדָבר ְּבאֹור ַהֵּׂשֶכל ִּדְקֻדָּׁשה ֶׁשֵּיׁש ּבֹו, ְלַדֵּבק ַעְצִמי 

ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ַעל ְיֵדי ָּכל ַהְּדָבִרים ֶׁשָּבעֹוָלם.
כתב  י"א(,  אות  )בראשית  התורה  על  20. בבעש"ט 
וז"ל: כמו שיש כ"ב אותיות בדיבורי תורה ותפילה, 
כך יש בכל ענייני החומר והגשמיי שבעולם גם כן 
כ"ב אותיות, שבהם נברא העולם וכל אשר בו, וכמו 
שאמרו בש"ס דברכות )דף נה.( 'יודע היה בצלאל לצרף 
אותיות שנבראו בהם שמים וארץ' וכו', רק שהאותיות 
מלובש בחומר ענייני העולם, בכמה כיסויין ולבושין 
הקב"ה,  רוחניות  שורה  האותיות  ובתוך  וקליפות, 
)יו"ד  הלכות  בלקוטי  ביאר  זה,  יסוד  פי  ועל  עכ"ל. 
ְּבַצְלֵאל  ָהָיה  'יֹוֵדַע  וז"ל:  א(,  ג,  בהמה  כלאי  הלכות  ח"ב 

  מקורות ועיונים  



ֹוֹרה א  אֹות ב 24 ִליקו ֵטי מֹוֲהַר"ן  ת 

תּוב )קֶֹהֶלת ח, א( "ָחְכַמת ָאָדם  ּכָ מֹו ׁשֶ ָרָכיו, ּכְ ָכל ּדְ דֹול, ּוֵמִאיר לֹו ּבְ ֶכל הּוא אֹור ּגָ ֵ י ַהּשׂ ָבר. ּכִ אֹותֹו ַהּדָ
ִחיַנת ָחְכָמה )ִּתּקּוִנים  הּוא ּבְ ית, ׁשֶ הּוא ֵראׁשִ כֹוָרה ׁשֶ י ַיֲעֹקב ָזָכה ַלּבְ ִחיַנת ַיֲעֹקב, ּכִ ָניו". ְוֶזה ּבְ ִאיר ּפָ ּתָ
ַעְקֵבִני ֶזה  ִחיַנת )ְּבֵראִׁשית כז, לו( "ַוּיַ ית ָחְכָמה". ְוֶזה ּבְ תּוב )ְּתִהִּלים קיא, י( "ֵראׁשִ ּכָ מֹו ׁשֶ ִּתּקּון י"ד דף ל. זַֹהר ִמְׁשָּפִטים קכא:(, ּכְ

ָרָכיו  ּדְ ָכל  ּבְ ֶכל הּוא ֵמִאיר לֹו  ֵ ַהּשׂ י  ּכִ ֶמׁש',  'ׁשֶ ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  ַמִני'.  'ְוַחּכְ ְוַתְרּגּום אּוְנְקלּוס:  ַפֲעַמִים", 
ְוֶזה  ַהּיֹום".  ְנכֹון  ַעד  ָואֹור  הֹוֵלְך  ֹנַגּה  אֹור  ּכְ יִקים  ַצּדִ "ְוֹאַרח  )ִמְׁשֵלי ד, יח(  ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  ֶמׁש.  ֶ ַהּשׁ מֹו  ּכְ
ל  ל ּכָ ֶכל הּוא ַהִחּיּות ׁשֶ ֵ י ַהָחְכָמה ְוַהּשׂ ִחיַנת ֵחי"ת - ְלׁשֹון ִחּיּות )עיין זוהר פינחס רמה: ובתיקונים תיקון ס"ה צו.(. ּכִ ּבְ

ה" ְוכּו'. תּוב )קֶֹהֶלת ז, יב( "ַהָחְכָמה ְתַחּיֶ ּכָ מֹו ׁשֶ ָבר, ּכְ ּדָ

דֹול, ּוֵמִאיר לֹו  ֶכל – החיות האלוקית הּוא אֹור רוחני ּגָ ֵ י ַהּשׂ ָבר. ּכִ ַרְך ַעל ְיֵדי אֹותֹו ַהּדָ ם ִיְתּבָ ֵ ְלַהּשׁ
ָרָכיו, שידע כיצד להתקרב לה' ולהתגבר על כל המכשולים, המפריעים לו להתקרב לה',  ָכל ּדְ לאדם ּבְ

ָניו"21 – האדם שזוכה לחכמה אלוקית, היא מאירה  ִאיר ּפָ תּוב )קהלת ח, א(: "ָחְכַמת ָאָדם ּתָ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ
 לפניו בכל דרכיו )ותתפרש המילה 'פניו' כמו לפניו(, הרי, ש'חכמה' היא בחינת 'אור', ויכולה להאיר לו בכל דרכיו 

וכנ"ל22.

'שמש'  כל דבר,  ושהחכמה היא בחינת  כן, משום שזו היתה בחינתו, להסתכל בשכל של  נקרא  יבאר, ש'יעקב' 
ובחינת אות ח'.

ִחיַנת23 ַיֲעֹקב, כי יעקב זכה לדרגה זו, שהסתכל בשכל שבכל דבר והתקשר אליו עד שנעשה  ְוחכמה ֶזה ּבְ
כֹוָרה על ידי כך, שקנה  י ַיֲעֹקב ָזָכה ַלּבְ לו 'אור' בכל דרכיו )מי הנחל(. והראיה שיעקב זכה לבחינה זו, ּכִ

ִחיַנת ָחְכָמה  ראשית הּוא ּבְ ית24, שהרי הבכור הוא הראשון בבנים, ׁשֶ הבכורה הּוא ֵראׁשִ אותה מעשיו, ׁשֶ

ית ָחְכָמה", הרי, ש'חכמה'  תּוב )תהלים קיא, י(: "ֵראׁשִ ּכָ מֹו ׁשֶ )תיקונים תיקון י"ד דף ל.25, זוהר משפטים ח"ב קכא:(, ּכְ

נקראת 'ראשית'26 ובכורה היא 'ראשית' וממילא היא בחינת 'חכמה'. ומכיון, שיעקב זכה לבכורה, הרי שזכה 

ִחיַנת הכתוב, שאמר עשו על יעקב שנטל ממנו את הבכורה והברכות )בראשית כז, לו(:  לבחינת 'חכמה'. ְוֶזה ּבְ

ַמִני' – דהיינו, שעשו תמה, האם  ַעְקֵבִני ֶזה ַפֲעַמִים", ְוַתְרּגּום אּוְנְקלּוס: 'ְוַחּכְ "הכי קרא שמו יעקב ַוּיַ
מפני זה נקרא בשם 'יעקב', על שם חכמתו, שהיה חכם ממני פעמיים, ולקח ממני גם את הבכורה וגם את 

הברכות? הרי, שיעקב נקרא בשם 'יעקב' על שם חכמתו.

ָרָכיו  ָכל ּדְ ֶכל הּוא ֵמִאיר לֹו לאדם ּבְ ֵ י ַהּשׂ ֶמׁש27, ּכִ ִחיַנת ׁשֶ ְוהחכמה והשכל שישנו בכל דבר ֶזה ּבְ
ֶמׁש שמאירה לאדם את דרכו בגשמיות, ובשורשם העליון, החכמה והשמש הן בחינה  ֶ מֹו ַהּשׁ ברוחניות, ּכְ

אֹור ֹנַגּה הֹוֵלְך ָואֹור ַעד ְנכֹון ַהּיֹום" – דרכם  יִקים ּכְ ִחיַנת הכתוב )משלי ד, יח(: "ְוֹאַרח ַצּדִ אחת. ְוֶזה ּבְ

של הצדיקים מאירה, כמו אור השמש שמתחיל לזרוח באור קטן, והולך ומתגבר עד חצות היום, שאז האור 

הוא בחוזקו וגבורתו. ומבואר, שהדרך להשיג את אור השכל ע"י ההתבוננות בשכל של כל דבר, היא מעט 

מעט, כי בתחילה יאיר לו רק איזה ניצוץ של שכל ורמז בעבודת ה', ואח"כ יאיר יותר ויבין יותר רמזים, עד 

שיאיר לו כאור השמש בחצות היום, שהוא אור חזק ביותר.

ִחיַנת האות ֵחי"ת מתיבת 'חן', כי אות חי"ת היא ְלׁשֹון ִחּיּות,  ְוהחכמה והשכל שיש בכל דבר ֶזה ּבְ
תּוב )קהלת ז,  ּכָ מֹו ׁשֶ ָבר, ּכְ ל ּדָ ל ּכָ ֶכל הּוא ַהִחּיּות ׁשֶ ֵ י ַהָחְכָמה ְוַהּשׂ וחיות הוא בחינת חכמה28, ּכִ

ה ְוכּו' בעליה", כי החכמה מחיה את האדם הזוכה לה. ולפי זה, 'ספירת החכמה',  ַחּיֶ יב(: "ַהָחְכָמה ּתְ

 שהיא בחינת ההסתכלות בשכל של כל דבר, שהיא ה'חיות' שלו, נרמזת באות ח', והיא האות ח' מתיבת 

'חן'.

   עֹוֶטה אֹור   



25 ֹוֹרה א  אֹות ב  ִליקו ֵטי מֹוֲהַר"ן  ת 

ְלָצֵרף אֹוִתּיֹות ֶׁשִּנְבְראּו ָּבֶהם ָׁשַמִים ָוָאֶרץ', ִּכי ָהאֹוִתּיֹות 
ַהַּׁשָּיְך  ְּבִחיַנת ַהֵּׂשֶכל  ְוָדָבר ֵהם  ָּדָבר  ִנְבָרא ָּכל  ֶׁשָּבֶהם 
ְלָכל ָּדָבר ְוָדָבר, ִּכי "ִּבְדַבר ה' ָׁשַמִים ַנֲעׂשּו ּוְברּוַח ִּפיו 
ָּכל ְצָבָאם" )ְּתִהִּלים לג, ו(, ּוְבָכל ִּדּבּור ְוִדּבּור ֵיׁש ּבֹו ָחְכָמה 
ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  ַהַּדַעת,  ִהְתַּגּלּות  הּוא  ַהִּדּבּור  ִּכי  ְוֵׂשֶכל, 
ַהָחְכָמה  ְּדַהְינּו  ּוְתבּוָנה",  ַּדַעת  "ִמִּפיו  ו(:  ב,  )ִמְׁשֵלי 

)ְּתִהִּלים  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  ַהָּדָבר,  ִנְתַהָּוה  ָידֹו  ֶׁשַעל  ְוַהֵּׂשֶכל 
יֹוֵדַע  ָהָיה  ּוְבַצְלֵאל  ָעִׂשיָת".  ְּבָחְכָמה  "ֻּכָּלם  כד(:  קד, 

ָהאֹוִתּיֹות ֶׁשָּבֶהם ִנְבְראּו ָׁשַמִים ָוָאֶרץ, ְּדַהְינּו ָהאֹוִתּיֹות 
ְוַהֵּׂשֶכל ַהַּׁשָּיְך ְלָכל ָּדָבר ְוָדָבר ִמְּבִריַאת ָׁשַמִים ָוָאֶרץ, 
ִיְתָּבַרְך  ַהֵּׁשם  ֶׁשִּצְמֵצם  ִצְמצּוִמים  ְּבִחיַנת  ֵהם  ֶׁשֻּכָּלם 
ּוַבְּתמּוָנה  ַהֶּזה  ַּבְּדמּות  ֶׁשִּנְתַהָּוה  ַעד  ְוָדָבר  ָּדָבר   ָּכל 

ַהּזֹאת.
21. ולזכות לענין זה, ל'הסתכל בשכל של כל דבר', 
אל  דבר  בכל  הנראית  החיצוניות  את  שיקשר  עד 
כא(,  ד,  )פקדון  הלכות  בלקוטי  ביאר  שלו,  הפנימיות 
וז"ל: ֶזה ָהִעְנָין הּוא ָּגבַֹּה ְוֶנְעָלם ְמאֹד ִמְּבֵני ָאָדם, ְוִאי 
ֶאְפָׁשר ִלְזּכֹות ָלֶזה ִּכי ִאם ַעל ְיֵדי ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה, ֲאֶׁשר 
ַעל ָיָדּה ַמְכִניִעין ַהֵּיֶצר ָהָרע ּוַמְגִּביִרין ַהֵּיֶצר ַהּטֹוב ַעל 
ַהֵּיֶצר ָהָרע, ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה ִמְתַּגֵּבר ְּבִחיַנת ַמְלכּות ְקֻדָּׁשה 
ֶזה  ְיֵדי  ֶׁשַעל  ַהִּצְמצּום,  ְּבִחיַנת  ֶׁשִהיא  בסמוך(  )כמבואר 

ַּדְיָקא ְיכֹוִלין ְלַהִּשיג ַהֵּשֶכל. ְוָכל ֶאָחד ְּכִפי ַמה ֶּׁשְּמַׁשֵּבר 
ַּתֲאוֹת ִלּבֹו, ְּכמֹו ֵכן זֹוֶכה ְלֶזה ַהֵּשֶכל וכו', עכ"ל. )וע"ש 

לעיל באות ג'(.

22. כתב באיבי הנחל וז"ל: עיקר החן הוא כשמאיר 
בו  אין  לבד  כי הגשמי  בתוך הגשמי,  הרוחני  חיות 
שום חן, וכן הרוחני לבד אין שייך לומר בו חן, מאחר 
כשמאיר  רק  לבד.  רוחני  בדבר  תפיסה  שום  שאין 
הרוחני בגשמי, אז יש להדבר חן. כמו שאנו רואים 
בחוש, שהעפר אין לו שום חן, אבל האבנים טובות 
ָאָדם  שמאירין, שהוא בחינת השכל בחינת "ָחְכַמת 
ָּתִאיר ָּפָניו" על כן יש להם חן. והנה כתיב )תהלים קד, 
כד( "ֻּכָּלם ְּבָחְכָמה ָעִׂשיָת", שבכל דבר שבעולם מלובש 

בהעלם השכל הרוחני המחייה אותו, רק שלפעמים 
הוא בהעלם גדול, על כן אין להדבר חן, אבל כשמאיר 

בגלוי, יש להדבר חן.
23. כתב ר' רפאל גבירץ, וז"ל: המושג 'בחינה' נזכר 
בהרבה ספרי קבלה, והפירוש, כגון צבע האפור שהוא 
בחי' שחור מצד השחרות שבו והוא בחי' לבן מצד 
הלבנונית שבו, דהיינו, שדבר שהדומה לדבר אחר 

רק  אלא  אותו  המאפיינות  התכונות  בכל  לא  אבל 
והכוונה  זה',  'בחינת  בחלק מהן, אנו אומרים שזה 

מצד אותן תכונות שבהן הם דומים.
לשון  הוא  'יעקב'  שהרי  להעיר,  יש  24. לכאורה, 
'יעקב'  היא, שדוקא שם  וסוף. אמנם האמת  'עקב' 
שבעולם  דבר  בכל  שכן,  כאן,  המבואר  לכל  רומז 
שלו,  והחיצוני  הגשמי  החלק  את  רק  רואים  אנחנו 
שהוא בחינת 'עקב', אמנם 'יעקב', מוסיף את האות י' 
לכל דבר, כי האות י' היא על שם החכמה והמחשבה 
)כדלקמן תורה ע"ג, צ"ד, קפ"ה(, וזוהי ההתבוננות בשכל 

שבכל דבר, י' – חכמה, 'עקב' – כל דבר גשמי, ומחבר 
את שניהם יחד.

ֲעָלּה  ִעָּלָאה'  'ָחְכָמה  ֲחִזי  ָּתא  התיקונים:  25. וז"ל 
ִאְּתַמר )שמות יג, כ( "ַקֶּדׁש ִלי ָכל ְּבכֹור", ְּדָכל ְּבכֹוִרים 
ִאְּתַמר  ֲעָלּה  ַוַּדאי  'ָחְכָמה'  וכו',  ִאְתְקִריאּו  ְׁשָמּה  ַעל 
ּבֹא  ]תרגום:  כֹל"  ִּבּכּוֵרי  ָּכל  "ֵראִׁשית  ל(  מד,  )יחזקאל 

ָכל  ִלי  "ַקֶּדׁש  ֶנֱאַמר  ָעֶליָה  ָהֶעְליֹוָנה,  ַהָחְכָמה  ּוְרֵאה, 
ְּבכֹור", ֶׁשָּכל ַהְּבכֹוִרים ִנְקְראּו ַעל ְׁשָמּה וכו', 'ָחְכָמה' 

ַוַּדאי ָעֶליָה ֶנֱאַמר "ֵראִׁשית ָּכל ִּבּכּוֵרי כֹל"[.
26. הגם ש'ספירת החכמה' אינה הספירה הראשונה 
מעשר ספירות, כי הכתר היא הספירה הראשונה, מ"מ 
ה'כתר'  שספירת  פ"א(,  מ"ב  )שער  חיים  בעץ  מבואר 
היא בחינה עליונה, כמו כתר המלך שהוא למעלה 
לפעמים  כן  ועל  ראשו,  מכלליות  ואינה  מראשו 
ה'דעת'(,  ספירת  נמנית  )ובמקומה  הספירות  מכלל  אינה 
ואז ספירת ה'חכמה' היא )ראשונה( "ֵראִׁשית ָחְכָמה", 
ויצדק לקרוא לה 'ראשית' ו'בכור'. והנה במנין 'עשר 
ה'דעת',  מונים את  ולא  מונים את הכתר,  ספירות', 
מ"מ בהמשכת השפע מפנימיות הספירות למטה, לא 
מונים את ה'כתר', כי הוא מקושר מאוד ב'אין סוף' 
ובמקום  את החכמה,  מונים מתחילה  ולכן  הנעלם, 
הכתר נוסף 'דעת'. וראה בענין זה באריכות בעץ חיים 

)שער כ"ג פרק ה'(.

במדרש  שמובא  כמו  'שמש',  נקרא  יעקב  27. וכן 
)בראשית רבה פד, יא( בשעה שאמר יוסף )בראשית לז, ט( 

"ְוִהֵּנה ַהֶּׁשֶמׁש ְוַהָּיֵרַח", אמר יעקב מי גילה לו ששמי 
דף קמו:(  סוף  )ויצא ח"א  בזוהר  הוא  וכן  ע"כ.  'שמש', 

"ְוָזַרח ַהֶּׁשֶמׁש" – ָּדא ַיֲעקֹב.
28. ראה זוהר פרשת פינחס )ח"ג דף רמ"ה(, ובתקוני 

זוהר תיקון ס"ה )דף צו.(.

  מקורות ועיונים  



ֹוֹרה א  אֹות   26 ִליקו ֵטי מֹוֲהַר"ן  ת 

לאחר שביאר, שכדי להגיע ל'חן', צריך להסתכל בשכל שבכל דבר, שזוהי בחינת חכמה, שהיא החיות – אות ח'. 
יבאר עתה, כיצד זוכה לאות ן' של 'חן'.

דֹול ְמֹאד והשכל הגשמי של האדם הוא  ֶכל והחכמה הזו שיש בכל דבר, הוא ּגָ ֵ אֹור ַהּשׂ ג. ַאְך ֵמֲחַמת ׁשֶ
ִחיַנת 'ַמְלכּות'29  הּוא ּבְ ִחיַנת 'נּון', ׁשֶ י ִאם ַעל ְיֵדי ּבְ ר ִלְזּכֹות ֵאָליו )לאור השכל( ּכִ מוגבל, לכן ִאי ֶאְפׁשָ

מֹו"30 – קודם שמשיגים את  ֶמׁש ִיּנֹון ׁשְ תּוב )תהלים עב, יז(: "ִלְפֵני ׁשֶ ּכָ מֹו ׁשֶ שהיא בחינת 'אמונה', ּכְ

"י: על המילה 'ינון' שהיא 'ְלׁשֹון  השמש, שהיא בחינת 'חכמה', צריך להשיג את בחינת 'נו"ן'31, ּוֵפֵרׁש ַרׁשִ

ַמְלכּות'32, ושורש תיבת 'ינון' הוא האות נו"ן. נמצא, שהאות נו"ן רומזת על 'ספירת המלכות', שהיא בחינת 
'אמונה'33, לקבל עול מלכות שמים באמת ותמימות, ולצפות ולהשתוקק לקבל את אור השכל דקדושה34. 

וביאור הדברים35: קודם שזוכים למדרגה זו של 'להסתכל בשכל של כל דבר', שהוא שכל נפלא ואור גדול, 

צריך אדרבה לצמצם את השכל36, שזוהי בחינת 'מלכות'37, כמו שדרש את הפסוק "ואורח צדיקים כאור 

נוגה הולך ואור עד נכון היום" – שבתחילה האור והשכל הוא בצמצום כעין זריחת השמש, וצמצום השכל 

הוא ע"י אמונה, שמאמין שיש שכל וחכמה בכל דבר ודבר, אף שאינו משיג ומבין את זה38. וכשמצמצם 

עצמו ומסתמך רק על אמונה, יזכה להשיג גם את השכל. 

ְוֶזה הצמצום של אור השכל, היינו, להאמין שיש בכל דבר שכל נפלא, אף שאיני מבין ומשיג אותו, ועי"ז 
ָבָנה ֵאין ָלּה  י ַהּלְ ִחיַנת 'ְלָבָנה'39 שהיא מביאה את אור השמש בצמצום, ּכִ זוכה לאור השכל, זו היא ּבְ

ֶמׁש )זוהר ויחי דף רלח.40, ודף רמט:41(, וזוהי בחינת 'הצמצום' הנ"ל,  ֶ ֶלת ֵמַהּשׁ ַקּבֶ ּמְ ֶ י ִאם ַמה ּשׁ אֹור ֵמַעְצָמּה ּכִ
המזכה את האדם ל'אור השכל' הנ"ל, כי בתחילה צריך להשליך את כל שכלו לגמרי )בבחינת אין לו אור מעצמו(, 

ואז יאיר בו אור השמש מעט מעט, כמו הלבנה שהיא בתחילה קטנה מאוד, עד שמתמלאת כולה42. ְוֶזהּו 

א ַמה  לּום, ֶאּלָ ְרָמּה – שאין לה מעצמה ּכְ ֵלית ָלּה ִמּגַ ִחיַנת 'ַמְלכּות' שנרמזת בלבנה43, ּדְ הענין של ּבְ

   עֹוֶטה אֹור   

29. הטעם שהמלכות נרמזת באות נו"ן, עיין בזוהר 
ויקהל )ח"ב דף רטו.(, שמבואר שם שהמלכות נקראת 
נו"ן. ובמתוק מדבש שם פירש: שהמלכות היא אות 
ה' האחרונה של שם הוי"ה, והמלכות יש בה עשר 
ספירות, כידוע שכל ספירה כלולה מעשר, ואות ה' 

כשהיא מתמלאת עשר פעמים הרי היא נ'.
30. בפשט הכתוב פירש"י: כל זמן זריחת השמש, 
דהיינו כל זמן הבריאה, תהיה נזכרת מלכותו וגדולתו 

של שלמה המלך.
ב'(  אות  סוף  ד,  )פקדון  הלכות  בלקוטי  ביאר  31. כן 
"ִיּנֹון" –  כי  ולרמוז  ויש להוסיף  ובביאור הלקוטים. 
שמצמצמת  המלכות  היא  הנו"ן  כי  נו"ן,  י'  הוא 

הנמרזת  החכמה  של  הגדול  האור  את   ומביאה 
באות י'.

32. לשן רש"י: "ִיּנֹון" – לשון מלכות ושררה, כמו 
)משלי כט, כא( "ְוַאֲחִריתֹו ִיְהֶיה ָמנֹון" )מלך ושליט(, וכן 

)תהלים עד, ח( "ָאְמרּו ְבִלָּבם ִניָנם ָיַחד" – מלכיהם יחד.

ִעַּקר  וז"ל:  כא(,  ד,  )פקדון  הלכות  בלקוטי  33. ביאר 
ְּכַלל  ֶׁשִהיא  ָהֱאמּוָנה  הּוא  ָהֱאֶמת,  ְוַהֵּׂשֶכל  ַהָחְכָמה 
ִמְצוֶֹתיָך  "ָּכל  פו(:  קיט,  )ְּתִהִּלים  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  ַהּתֹוָרה, 
ִּפי  ַעל  ָּדָבר  ְּבָכל  ְלִהְתַנֵהג  ֶׁשְּצִריִכים  ַהְינּו  ֱאמּוָנה", 
ֵיַדע  ָּדָבר,  ְּבֵאיֶזה  ּוְכֶׁשִּמְסַּתֵּכל  ַהְּקדֹוָׁשה.  ַהּתֹוָרה 
ְוַיֲאִמין ֶּבֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה ֶׁשְּבַוַּדאי ֵיׁש ְּבֶזה ַהָּדָבר ֵׂשֶכל 
ָּגדֹול, ִויכֹוִלין ְלַהִּכיר ְּבֶזה ַהָּדָבר ְּגֻדַּלת ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַרְך 

הּוא  ִחיַנת נּו"ן, ׁשֶ י ִאם ַעל ְיֵדי ּבְ ר ִלְזּכֹות ֵאָליו ּכִ דֹול ְמֹאד, ִאי ֶאְפׁשָ ֶכל ּגָ ֵ אֹור ַהּשׂ ג ַאְך ֵמֲחַמת ׁשֶ
ַמְלכּות'.  'ְלׁשֹון  "י  ַרׁשִ ּוֵפֵרׁש  מֹו",  ׁשְ ִיּנֹון  ֶמׁש  ׁשֶ "ִלְפֵני  יז(  )ְּתִהִּלים עב,  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַמְלכּות,  ִחיַנת  ּבְ
ַוְּיִחי ח"א  )זַֹהר  ֶמׁש  ֶ ֵמַהּשׁ ֶלת  ַקּבֶ ּמְ ֶ ּשׁ ַמה  י ִאם  ּכִ ֵמַעְצָמּה  ָלּה אֹור  ֵאין  ָבָנה  ַהּלְ י  ּכִ 'ְלָבָנה',  ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה 
ֶלת  ְמַקּבֶ ֶ ּשׁ ַמה  א  ֶאּלָ )זוהר וישב ח"א קפא.(,  לּום'  ּכְ ְרָמּה  ִמּגַ ָלּה  ֵלית  'ּדְ 'ַמְלכּות',  ִחיַנת  ּבְ ְוֶזהּו  רלח. ודף רמט:(. 

  מקורות ועיונים  



27 ֹוֹרה א  אֹות    ִליקו ֵטי מֹוֲהַר"ן  ת 

ִיְזֶּכה ֵליַדע  ְיֵדי ֶזה ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך. ְוִאם  ּוְלִהְתָקֵרב ַעל 
ּוְלָהִבין ָּבֶזה ֵאיֶזה ֵׂשֶכל ַהּנֹוֵגַע ַלֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך – 
ַמה ּטֹוב, ְוִאם ָלאו, ְיַצְמֵצם ִׂשְכלֹו ְוִיְסמֹוְך ַעל ֱאמּוָנה, 
ַעד ֶׁשִּיְזֶּכה ֶׁשְּיַזֵּכְך ּגּופֹו ָּכָראּוי, ָאז ִיְזֶּכה ְלָהִבין ָּכָראּוי 
לֹו. ֲאָבל ַעל ָּכל ָּפִנים ֲאִפּלּו ָּכל ְזַמן ֶׁשֵאינֹו ֵמִבין ֵהיֵטב 
ַהֵּׂשֶכל ֶׁשֵּיׁש ְּבָכל ָּדָבר, הּוא ַמֲאִמין ֶּבֱאמּוָנה ֶׁשֶּבֱאֶמת 
ֵיׁש ּבֹו ָחְכָמה ְוֵׂשֶכל ָּגדֹול, ִּכי "ֻּכָּלם ְּבָחְכָמה ָעִׂשיָת", 
ְוַהּכֹל ִּבְׁשִביל ְלִהְתָקֵרב ַעל ְיֵדי ֶזה ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ּוְלַהִּכיר 
אֹותֹו ִיְתָּבַרְך ַעל ְיֵדי ֶזה ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב )ִמְׁשֵלי טז, ד(: "ּכֹל 

ָּפַעל ה' ַלַּמֲעֵנהּו".
34. כמבואר בקיצור לקוטי מוהר"ן )אות ח'(, וז"ל: 
ִאי ֶאְפָׁשר ִלְזּכֹות ֶאל אֹור ַהֵּׂשֶכל ַהַּנ"ל, ִּכי ִאם ַעל ְיֵדי 
ְּבִחיַנת ַמְלכּות, ְּדַהְינּו ֶׁשְּיַקֵּבל ָעָליו ַמְלכּות ָׁשַמִים ֶּבֱאֶמת 
ָחְכָמתֹו  ָּכל  ִויַסֵּלק  ַּדְעּתֹו  ִויַצְמֵצם  ְׁשֵלָמה,  ּוֶבֱאמּוָנה 
ְלַגְמֵרי, ְּכִאּלּו ֵאין לֹו ׁשּום ֵׂשֶכל ַעְצמֹו ְּכָלל, ְוִיְמַאס ְּבָכל 
ַהָחְכמֹות ְוַהִּׂשְכִלּיֹות ִחיצֹוִנּיֹות, ִויַצֶּפה ְוִיְכסֹוף ְוִיְׁשּתֹוֵקק 
ַרק ְלַקֵּבל אֹור ְוִחּיּות ֵמַהֵּׂשֶכל ְוַהָחְכָמה ֲאִמִּתּיֹות, ֶׁשהּוא 
ַהִחּיּות  ִעַּקר  ֶׁשהּוא  ִּדְקֻדָּׁשה',  ָהֶעְליֹון  'ַהֵּׂשֶכל  ְּבִחיַנת 

ִּדְקֻדָּׁשה ֶׁשֵּיׁש ְּבָכל ָּדָבר.
אי אפשר  וז"ל:  הנחל, שכתב  מי  דברי  פי  35. על 
לזכות לילך בדרך זו הקדושה, כי אם על ידי בחינת 
באמת  שמים  מלכות  עול  עליו  שיקבל  'מלכות', 
"ְוַיֲעקֹב  כז(  כה,  )בראשית  שכתוב  כמו  ובתמימות, 
ִאיׁש ָּתם", וימאס בכל החכמות ושכליות חיצוניות, 
דקדושה  העליון  וחיות  אור  לקבל  תמיד  וישתוקק 
שיש בכל דבר. וכל זמן שאינו מבין השכל והחכמה 
שיש בכל דבר, יאמין באמונה שלמה שיש בכל דבר 
חכמת הבורא, אז יזכה ברבות הזמנים שיבין השכל 
שיש בכל דבר וכו'. וידוע ש'ספירת המלכות', היא 
בחינת 'אמונה', ועל כן על ידי בחינת 'מלכות' יזכה 
לאור השכל הזה שיאיר לו בכל דבר, אפילו כשיבוא 
למקום חושך ואפילה שידמה לו שקשה שם להתקרב 
להשם יתברך, גם שם יאיר לו השכל למצוא גם שם 
את השם יתברך, ולהתקרב משם דייקא להשם יתברך. 

)וע' בלקוטי הלכות פקדון ד, ד(.

ַעל  36. כמבואר בלקוטי הלכות )פקדון ד, ב(, וז"ל: 
נּו"ן,  ְּבִחיַנת  ֶׁשהּוא  'ַמְלכּות',  ְּבִחיַנת  ֶׁשְּמַתְּקִנין  ְיֵדי 
ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת 'ִצְמצּום ּוִמָּדה' – ְלַקֵּבל ַהָחְכָמה ְוַהּמִֹחין 
ְּבַהְדָרָגה ּוְבִמָּדה. ִּכי ְּבֹלא ִּתּקּון ְּבִחיַנת ַהִּמָּדה ְוַהִּצְמצּום 
ַהָחְכָמה  ֶאת  ְלַקֵּבל  ֶאְפָׁשר  ִאי  ַמְלכּות,  ְּבִחיַנת  ֶׁשהּוא 

ְוַהּמִֹחין ֵמֲחַמת 'ִרּבּוי אֹור', ִּכי אֹור ַהֵּׂשֶכל ָּגדֹול ְמאֹד, 
ְוִאי ֶאְפָׁשר ְלַקְּבלֹו ִּכי ִאם ַעל ְיֵדי ְּבִחיַנת ַמְלכּות ֶׁשהּוא 

ְּבִחיַנת ִמָּדה, ְּבִחיַנת נּו"ן, ע"כ.
37. בהסתכלות שטחית, 'מלכות' היא היפך הענין 
של הצמצום, אולם, באמת עיקר ענין ה'מלכות' הוא 
כח  שכל  נמצא,  עם'.  בלא  מלך  'אין  כי  'צמצום', 
המלך הוא רק מהעם, וכלשון המובאת בסמוך גבי 
הלבנה, שאין לה אור מעצמה אלא רק מה שמקבלת 
מן השמש, כך המלך אין לו שום כח וממשלה מצד 
עצמו, רק מה שמקבל מהעם. ונמצא, שמלכות היא 
צמצום, כי מצטמצם הכח והחכמה של עם שלם לתוך 
אדם אחד, שהוא הכח שלהם והוא השכל שלהם וכו'. 
והיה  'איש תם'  יעקב, שהיה  38. וזו היתה הנהגת 
בחינת  היא  התמימות  כי  'ויחכמני',  בבחינת  גם 
'ספירת המלכות', בחינת אמונה, וממנה הגיע לבסוף 
כל  בשכל של  להסתכל  החכמה,  ל'ויחכמני' שהיא 

דבר.
39. כתב בביאור הלקוטים )אות י"א(, וז"ל: יש בכח 
האדם להתגבר ביצרו הטוב, להכניע את עצמו כנגד 
אור החכמה והחמה, אשר בהעלם נפלא תאיר ותזריח 
במ'ח' כל אדם, אשר מצדו )המוח( משולל הוא מכל 
התאוות והמדות הרעות )כי הם רק בלב, וכשמכניע את הלב 
כנגד המוח(. כי אז נחשב הל'ב' לכלי הנ'ון, כפני ל'ב'נ'ה 

הח'מ'ה  אור  בעצמה  תקבל  אשר  נ'(,  הל"ב  )אותיות 

שבמ'וח', ובזה לבד נקרא בשם חכם האמיתי, עכ"ל.
40. וז"ל: ָּדא הּוא ִסיֲהָרא ַקִּדיָׁשא ְלֵעיָלא, ְּדֵלית ָלּה 
ְנהֹוָרא ֶאָּלא ִמִּׁשְמָׁשא. ]תרגום: זֹו ִהיא ַהְּלָבָנה ַהְּקדֹוָׁשה 

ְלַמְעָלה ֶׁשֵאין ָלּה אֹור ֶאָּלא ִמן ַהֶּׁשֶמׁש[.
ֶאָּלא  ִמַּגְרָמּה,  ְנהֹוָרא  ָלּה  ֵלית  ִסיֲהָרא  41. וז"ל: 
]תרגום:  ִאְתְנִהיַרת.  ִׁשְמָׁשא  ִעָּמּה  ְּדִאְתַחַּבר  ְּבַׁשְעָּתא 
ַעְצָמּה, ֶאָּלא ְּבָׁשָעה ֶׁשִּמְתַחֵּבר  ֵאין אֹור ִמֶּׁשל  ַלְּלָבָנה 

ִעָּמּה ַהֶּׁשֶמׁש ִהיא ְמִאיָרה[.
"ְוָהָיה  כו(  ל,  )ישעיה  42. ובהמשך מביא את הפסוק 
אֹור ַהְּלָבָנה ְּכאֹור ַהַחָּמה", שזו שלמות מילוי הלבנה, 
שהשיגה בשלמות את השכל שבכל דבר, ונעשית גם 

היא עצמה כספירת החכמה.
43. זוהר רעיא מהימנא פרשת כי תצא )ח"ג דף רפא:(. 
פרק  כ"ג  )שער  הכינויים  ערכי  שער  בפרד"ס  ומבואר 
ט"ז(, וז"ל: יש מתמיהים על ענין ד'לית לה מגרמה 

כלום' וכו'. ]אבל[, כי כמו שהירח הוא עצם לטוש 

  מקורות ועיונים  



ֹוֹרה א  אֹות ד28 ִליקו ֵטי מֹוֲהַר"ן  ת 

"ל, כי ענינה של ספירת ה'מלכות',  ּנַ ֶמׁש' ּכַ ִחיַנת 'ׁשֶ ִחיַנת 'ָחְכָמה', ּבְ ִהיא ּבְ ֶלת ִמן ַה'ֵחית', ׁשֶ ְמַקּבֶ ֶ ּשׁ
הוא לקבל את אורם של תשע הספירות שמעליה ולהביא אור זה לעולם, אך אין לה אור עצמי כלל. ְועל 

אֹור  ָבָנה ּכְ ה אֹור ַהּלְ ידי, שהאדם זוכה לבחינת 'מלכות' ומקבל על ידי זה את אור השכל והחכמה, ַנֲעׂשֶ

ה44, כי נעשה יחוד בין ספירת החכמה )אות ח'( לספירת המלכות45 )אות ן'(, בחינת 'חן', וה'מלכות' מקבלת  ַהַחּמָ
את אור ה'חכמה' במלואו, עד שנעשות שתיהן שוות כמו בשעה שנבראו46.

לאחר שביאר, שכדי לזכות ל'חן' צריך להיות בבחינת 'לבנה', שאין לה מגרמה כלום, ולצמצם את שכלו ולהאמין 
שישנו שכל גדול בכל דבר, שהוא חיותו, ואז זוכה ליחוד חמה ולבנה, עד שזוכה שיאיר לו השכל כמו השמש. וזוהי 
בחינת 'חן', חיבור הלבנה שהיא ן' עם אות ח', שהיא השמש, החכמה והחיות. יבאר, את בחינת נפילת ה'חן', שהיא 

החן של הסטרא אחרא, היינו, בחינות לבנה ושמש של סטרא אחרא, שהן היפך הקדושה.

ָבר, ורואה בכל דבר  ָכל ּדָ ׁש ּבְ ּיֵ ֶכל ְוַהָחְכָמה ְוַהִחּיּות ׁשֶ ֵ ר ַעְצמֹו ֶאל ַהּשׂ ֵ ֵאינֹו ְמַקּשׁ ד. ֲאָבל ִמי ׁשֶ
רק את הגשמיות שלו ולא את השכל, שהוא החיות של כל דבר, ומחמת זה נמשך אחר תאוותיו, שבכל 

דבר שהוא מסתכל, הוא מחפש רק כיצד הוא יכול להנות ממנו, הנאה גשמית47, )היפך ההסתכלות בשכל של כל 

כֹוָרה בשביל הנאה גשמית  ָזה ֶאת ַהּבְ ּבִ ו ׁשֶ ִחיַנת ֵעׂשָ דבר, שפירושו לראות בכל דבר כיצד הוא מביא לעבודת ה'(, ֶזה ּבְ

ַהְינּו שעשו ביזה את  כֹוָרה", ּדְ ו ֶאת ַהּבְ ֶבז ֵעׂשָ תּוב )בראשית כה, לד(: "ַוּיִ ּכָ מֹו ׁשֶ של 'נזיד עדשים'48, ּכְ

"ל49, כי הבכורה שהיא ראשית, היא בחינת 'חכמה', ובמכירת הבכורה וביזויה ע"י עשו, היה גם  ּנַ ֶכל ּכַ ֵ ַהּשׂ
ְתבּוָנה – שאינו מתבונן בתבונה ובחכמה  ִסיל ּבִ ִחיַנת הכתוב )משלי יח, ב(: "לֹא ַיְחּפֹץ ּכְ ביזוי לחכמה. ּבְ

ּלֹות ִלּבֹו" – כי מסתכל רק כיצד ימלא  ִהְתּגַ י ִאם ּבְ האלוקית, שיש בכל דבר, כדי לנהוג עמו כרצון ה', ּכִ

ִחיַנת ַמְלכּות  את תאוות ליבו. ְוֶזה – היינו סילוק הבכורה והשכל, כדי לילך אחר תאוותיו כבהמה, זהו ּבְ

ָבָנה51 ְוכּו' ובושה  ָעֶליָה ֶנֱאַמר )ישעיהו כד, כג(: "ְוָחְפָרה ַהּלְ ִסְטָרא ָאֳחָרא50, ׁשֶ ִחיַנת ְלָבָנה ּדְ ָעה, ּבְ ָהְרׁשָ
החמה52, כי מלך ה' צבאות בהר ציון וירושלים", שלעתיד לבוא יתביישו ויכלמו העובדים לחמה וללבנה 

)רש"י(. נמצא, שישנה לבנה שצריכה להתבייש, והיא 'הלבנה דסטרא אחרא', והיא תכנע ותתבייש בפני 

הלבנה שבקדושה, שהיא 'ספירת המלכות' הקדושה.

   עֹוֶטה אֹור   

)ע' לקמן תורה קנ"ג( ואין בו אור כלל אלא מה שמקבלת 

מהשמש, כן המלכות אין לה אור מעצמה אלא מה 
שמקבלת וכו', והיא לווה ממנו האור ומשפעת למטה.
ְּכאֹור  ַהְּלָבָנה  אֹור  "ְוָהָיה  כו(  ל,  )ישעיה  44. כדכתיב 

ַהַחָּמה".
45. כמבואר בפרפראות לחכמה )אות ג'(, וז"ל: מאחר 
שמצמצם דעתו ושכלו של עצמו, ומשבר כל תאוות 

גופו ומקבל עליו עול מלכותו יתברך בתמימות גדול 
ובאמונה שלימה, ומצפה ומייחל בכל עת לזכות על 
ידי זה הצמצום שהוא בחינת מלכות בחינת לבנה, 
העליון  מהשכל  אמתיית  הארה  זה  ידי  על  להשיג 
שהוא בחינת שמש, על ידי זה בעצמו נעשה בחינת 
יחוד בין חמה ללבנה, עד שנעשה אור הלבנה כאור 
החמה, כי בזה הצמצום בעצמו, שהוא בחינת מלכות 

אֹור  ּכְ ָבָנה  ַהּלְ "אֹור  כו(  ל,  )ְיַׁשְעָיה  ה  ְוַנֲעׂשֶ "ל,  ּנַ ּכַ ֶמׁש  ׁשֶ ִחיַנת  ּבְ ָחְכָמה,  ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ׁשֶ ַהֵחי"ת,   ִמן 
ה": ַהַחּמָ

ו  ִחיַנת ֵעׂשָ ּבְ ָבר, ֶזה  ּדָ ָכל  ּבְ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ְוַהִחּיּות,  ְוַהָחְכָמה  ֶכל  ֵ ר ַעְצמֹו ֶאל ַהּשׂ ֵ ֵאינֹו ְמַקּשׁ  ד ֲאָבל ִמי ׁשֶ
"ל,  ּנַ ּכַ ֶכל  ֵ ַהּשׂ ַהְינּו  ּדְ כֹוָרה" -  ַהּבְ ו ֶאת  ֵעׂשָ ֶבז  "ַוּיִ תּוב )ְּבֵראִׁשית כה, לד(  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ כֹוָרה,  ַהּבְ ה ֶאת  זָּ ּבִ ׁשֶ
ָעה,  ִחיַנת ַמְלכּות ָהְרׁשָ ּלֹות ִלּבֹו". ְוֶזה ּבְ ִהְתּגַ י ִאם ּבְ ְתבּוָנה ּכִ ִסיל ּבִ ִחיַנת )ִמְׁשֵלי יח, ב( "לֹא ַיְחּפֹץ ּכְ ּבְ
כד.(.  דף  ח'  תיקון  )עיין  ְוכּו'  ָבָנה"  ַהּלְ "ְוָחְפָרה  כג(  כד,  )ְיַׁשְעָיה  ֶנֱאַמר  ָעֶליָה  ׁשֶ ַאֲחָרא,  ִסְטָרא  ּדְ ְלָבָנה  ִחיַנת   ּבְ
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בחינת  שהוא  החכמה  אור  בו  מאיר  לבנה,  בחינת 
שמש, עכ"ל. 

46. כן ביאר במי הנחל, וז"ל: בגמר תיקון העולמות 
כמו  שוים  שניהם  ויהיו  הלבנה  פגימת  שיתמלא 
שנבראו, כל זה יהיה רק מחמת שלעתיד בעת גמר 
התיקון, ילכו כל ישראל בדרך הזה. כי איש הישראלי 
נברא רק בשביל שיסתכל בהשכל של כל דבר ולקבל 
עליו עול מלכות שמים. ועל כן בגמר התיקון, שוים 
החמה והלבנה כמו שיהיה לעתיד שיקוים "ְוָהָיה אֹור 
ַהְּלָבָנה ְּכאֹור ַהַחָּמה", כי אז ילכו כל ישראל בדרך הזה 
המבואר בהתורה הזאת, ויתמלא פגימת הלבנה ויהי 

אור הלבנה כאור החמה.
47. וזו בחינת 'לבנה' דסטרא אחרא, שהיא בחינת 
סילוק השכל מכל דבר, ומתנהג כמו בהמה, למלא 
בלקוטי  זאת  שביאר  וכמו  דבר.  בכל  תאוותו  את 
ַהְּכִסילּות הּוא  ְיִניַקת  ִעַּקר  וז"ל:  )פקדון ד, ד(,  הלכות 
ִּכי  ַהַּמְלכּות,  ְּפַגם  ֶׁשהּוא  ַהְּלָבָנה',  'ִמעּוט  ִמְּבִחיַנת 
ַהַּמְלכּות ְּבִחיַנת ְלָבָנה ְּבִחיַנת נּו"ן ַהַּנ"ל הּוא ְּכַלל ָּכל 
ֶׁשהּוא  ּוֵמֲחַמת  וכו',  ַהֵּׂשֶכל  ֶׁשל  ְוַהִּמּדֹות  ַהִּצְמצּוִמים 
ִּדין,  ְּבִחיַנת  הּוא  ִצְמצּום  ְוָכל  ּוִמָּדה,  ִצְמצּום  ְּבִחיַנת 
ַעל ֵּכן ִלְפָעִמים ִנְׁשַּתְלֵׁשל ִמָּׁשם ְיִניַקת ַהְּכִסילּות ֶׁשהּוא 
ֶהְעֵּדר ַהַּדַעת ְלַגְמֵרי וכו'. ַהְינּו ִּכי ֶּבֱאֶמת ָצִריְך ָהָאָדם 
ִלָּזֵהר ְמאֹד ֶׁשֹּלא ַיֲעֶׂשה ַמֲעֵׂשה ְּבֵהָמה ַחס ְוָׁשלֹום, ִּכי 
ָּכל  ֶׁשֵהם  ַּבֲהִמּיּות  ִמַּמֲעֵׂשה  ָרחֹוק  ֶׁשִּיְהֶיה  ָהָאָדם  ֶּגֶדר 
ְּבִחיַנת  ְוִׁשָּגעֹון  ּוְׁשטּות  ְּכִסילּות  ֶׁשֵהם  ָרעֹות  ַהַּתֲאוֹת 
ְלָאָדם  ִיְתָּבַרְך חֹוֵנן  ַהֵּׁשם  ֶזה  ּוִבְׁשִביל  'ְּבֵהָמה' ַמָּמׁש, 
ַּדַעת, ְּכֵדי ֶׁשִּיְתַרֵחק ִמַּמֲעֵׂשה ְּבֵהָמה, ִּכי ַהַּדַעת, ֶׁשהּוא 
ְּבִחיַנת  ֶׁשֵהם  ַהַּתֲאוֹת  ִמָּכל  ַהֵהֶפְך  הּוא  ָהָאָדם,  ֶּגֶדר 

ַּבֲהִמּיּות ְּכִסילּות ּוְׁשטּות. 
48. כמבואר בלקוטי הלכות )פקדון ד, יט(, וז"ל: ֵעָׂשו 
ִּבָּזה ֶאת ַהְּבכֹוָרה, ֶׁשִהיא ַהֵּׂשֶכל, ּוְמָכָרּה ִּבְׁשִביל ַּתֲאַות 
ֲאִכיָלה, ִּכי "ֹלא ַיְחּפֹץ ְּכִסיל ִּבְתבּוָנה", ִּכי ֹלא ֶהֱאִמין 
ּוְצִריִכין  ִחּיּותֹו,  ִעַּקר  ֶׁשִהיא  ְּפִניִמּיּות  ָּדָבר  ְּבָכל  ֶׁשֵּיׁש 
ְלַחִּיים  זֹוִכין  ֶזה  ְיֵדי  ֶׁשַעל  ְלָׁשְרׁשֹו  ָּדָבר  ָּכל  ְלַקֵּׁשר 
)ְּבֵראִׁשית  ְוַעל ֵּכן ָאַמר  ִנְצִחִּיים. ְוהּוא ֹלא ֶהֱאִמין ָּבֶזה, 
כה, לב(: ִהֵּנה ָאנִֹכי הֹוֵלְך ָלמּות ְוָלָּמה ֶּזה ִלי ְּבכָֹרה, ִּכי 

הּוא  ִּכי  ָלמּות,  הֹוֵלְך  ֶׁשהּוא  ְוָאַמר,  ַּבַחִּיים,  ָּבַחר  ֹלא 
ֵמָעְלָמא ְּדֵפרּוָדא ֶׁשהּוא ִסְטָרא ְּדמֹוָתא, ְוֵאינֹו ַמֲאִמין 
ְלָׁשְרׁשֹו,  ָּדָבר  ָּכל  ְלַקֵּׁשר  ֶׁשְּיכֹוִלין  ֲאִמִּתִּיים  ְּבַחִּיים 
ֶׁשהּוא ִעַּקר ַהַחִּיים ָלֶנַצח, ְוַעל ֵּכן ִּבָּזה ַהְּבכֹוָרה ֶׁשִהיא 

ֲעבֹוָדתֹו ֶׁשל ָמקֹום ֶׁשָהְיָתה ִּבְתִחָּלה ַּבְּבכֹורֹות. ִּכי ַעל 
ְיֵדי ַהָּקְרָּבנֹות ְמַקְּׁשִרין ּוַמֲעִלין ַהּכֹל ְלָׁשְרׁשֹו, ְוַעל ֵׁשם 

ֶזה ִנְקָרא 'ָקְרָּבן' וכו', ע"כ.
מכירת  דהנה  נד(,  )א,  בנחלים  במעיינים  49. כתב 
ויעקב  אבינו,  אברהם  פטירת  ביום  היתה  הבכורה 
הסתכל בשכל של הדבר, שאדם הולך לבית עולמו, 
ולכן עשה 'סעודת הבראה' בעדשים, לרמוז שגלגל 
הוא שחוזר בעולם )רש"י בראשית כה, ל(, ואז נתעורר 
כי  והשכל,  הבכורה  לבזות  עשו,   – זה'  'הלעומת 
אצלו שהסתכל רק על החיצוניות כמו שכתוב )שם( 
"ַהְלִעיֵטִני ָנא ִמן ָהָאדֹם ָהָאדֹם ַהֶּזה" – נתהפך לכסילות, 
ומכר לבכורה בטענה )שם, לב( "ִהֵּנה ָאנִֹכי הֹוֵלְך ָלמּות", 
דהינו שגם נזכר בסוף כל האדם, אבל נהפך אצלו, כי 
)חגיגה טו.(,  ויהנה בזה העולם  ילך  זה  טען שמחמת 

וכדכתיב )ישעיה כב, יג( "ָאכֹול ְוָׁשתֹו ִּכי ָמָחר ָנמּות".
כמו  וז"ל:  ד'(,  )אות  לחכמה  הפרפראות  50. ביאר 
שבקדושה יש בחינת חמה ולבנה כנ"ל, כמו כן 'זה 
דסטרא  חמה  כן  גם  אחרא  בסטרא  יש  זה'  לעומת 
אחרא, היינו בחינת השכל של חכמות חיצוניות וכו', 
כל  שמסלק  מה  בחינת  היא  אחרא,  דסטרא  ולבנה 
בחינת חכמה ושכל והולך אחרי תאוות לבו, ועושה 
מה שלבו חפץ, אפילו דברים שגם לפי פחיתות דעתו 
בחוש,  וכנראה  לעשותם.  נכון  לא  הפגום  ושכלו 
שבשביל תאוות לבם, משליכין כל חכמתם ושכלם 
ולבנה  שחמה  וכמו  ממש.  בהמה  מעשה  ועושים 
דקדושה מחזקין זה לזה, כי על ידי לבנה בחי' מלכות 
בחי' צמצום השכל, זוכה לקבל מאור השכל, ועל ידי 
זה נעשה אור הלבנה כאור החמה וכנ"ל. כן בחמה 
ולבנה דסטרא אחרא, על ידי שמסלק שכלו ונמשך 
אחר חיצוניות ותאוות לבו, על ידי זה מתחזק ביותר 
מהכפירות וחכמות חיצוניות שלו, ועל ידי זה נמשך 

ביותר אחר תאוות לבו וכן חוזר חלילה, עכ"ל. 
פסוק  על  כד.(  דף  ח'  )תיקון  זוהר  51. מבואר בתקוני 

"ְוָחְפָרה ַהְּלָבָנה" שהיא הנקבה של הסטרא אחרא.
רוצה(,  היצה"ר  )בד"ה  הליקוטים  בביאור  52. הקשה 
מדוע בסמוך אצל "ְוָחְפָרה ַהְּלָבָנה", לא נקט רבינו 
רק  כתב  אלא  החמה"  "ובושה  הפסוק  המשך  את 
חכמה  שיש  היטב,  באר  זה  יפרט  לא  ולמה  'וכו'', 
דסטרא אחרא והיא בחינת שמש. ותירץ וז"ל: נראה 
שזה מחמת שמצד השמש המשפיע ]ומתדמה ליוצרו 
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ֶצר  י ַהּיֵ ִחיַנת ֵיֶצר טֹוב ְוֵיֶצר ָהָרע, ּכִ ְוֶזה השתי בחינות - מלכות דקדושה ומלכות דסטרא אחרא, הן: ּבְ
ִחיַנת 'ַמְלכּות',  ן ְוָחָכם"53, ונקרא 'מסכן', שהוא 'עני'54, משום שהוא ּבְ טֹוב ִנְקָרא )קהלת, יג, נדרים לב:( "ִמְסּכֵ
ֶלת  ַקּבֶ ּמְ ֶ י ִאם ַמה ּשׁ לּום55, ּכִ ְרָמּה – שאין לה מעצמה ּכְ ֵלית ָלּה ִמּגַ ה ּדְ ה ְוַדּלָ ִחיַנת ֲעִנּיָ ִהיא ּבְ ׁשֶ
ֵמָחְכָמה, ולכן נקרא גם 'חכם', על שם שמקבל מהחכמה. כי אדם שהולך אחר יצרו הטוב, יודע שאין 
לו מעצמו כלום, משום ששכלו אינו מושלם ועלול להטעותו, כיון שהוא בגוף גשמי, ולכן הוא רוצה לקבל 

הארה מהחכמה והשכל העליונים, כדי לדעת את הדרך שילך בה, והוא גם מבטל את עצמו לחכמה ולשכל 

ֵאיָנּה  ִסְטָרא ָאֳחָרא, ׁשֶ ִחיַנת 'ַמְלכּות' ּדְ הללו56. ְוֵיֶצר ָהָרע ִנְקָרא )בקהלת שם( 'ֶמֶלְך ָזֵקן ּוְכִסיל', ּבְ

ֶכל, ונקרא "מלך" על שם 'המלכות', "וכסיל" על שם שאינו רוצה בחכמה אלא בתאוות,  ָחְכָמה ָוׂשֵ ֲחֵפָצה ּבְ
"ל. ּנַ ְתבּוָנה" ְוכּו', ּכַ ִסיל ּבִ ִחיַנת "לֹא ַיְחּפֹץ ּכְ ּבְ

לאחר שביאר, שיש חכמה ומלכות דקדושה, ולעומתן חכמה ומלכות דסטרא אחרא, יבאר שע"י התורה הוא נותן 
כח למלכות דקדושה, ומתרחק ממלכות דסטרא אחרא.

ר ַעל ַמְלכּות  ּבֵ ה שהוא היצר הטוב, ְלִהְתּגַ ָ ְקֻדּשׁ ן ּכַֹח ִלְבִחיַנת ַמְלכּות ּדִ ל ֶאָחד57 ִלּתֵ ה. ְוָצִריְך ּכָ
יז  ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ברכות ה.(: 'ְלעֹוָלם ַיְרּגִ ִסְטָרא ָאֳחָרא שהוא היצר הרע, ּוְכמֹו ׁשֶ ּדְ
ָאָדם ֵיֶצר טֹוב ַעל ֵיֶצר ָהָרע' – שיגביר ויעורר כח 'יצר טוב', שיעשה מלחמה כנגד 'יצר הרע', כי בלי 
שילחם היצר הטוב ביצר הרע תמיד, יפול חס ושלום ברשתו, וכיון שצריך היצר הטוב שהוא בחינת 'מלכות 

ה ומגביר את יצר הטוב  ָ ְקֻדּשׁ ְלכּות ּדִ דקדושה' להילחם, לכן צריך לתת לו כח. ְוַעל ְיֵדי ַמה נֹוֵתן ּכַֹח ְלּמַ

מֹו61  ֹכַח – שלומד תורה לשמה59, בעמל וביגיעה60, )ּכְ הּוא עֹוֵסק ּבְ על יצר הרע, ַעל־ְיֵדי ַהּתֹוָרה58 ׁשֶ

יז ְוכּו' יצר טוב על יצר הרע, ִאי ָאִזיל – אם  ם בגמרא בברכות: 'ְלעֹוָלם ַיְרּגִ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ׁשָ ׁשֶ
ּתֹוָרה וכו'62, ע"כ. נמצא, שעסק התורה נותן לאדם כח  הצליח להתגבר עליו ויצר הרע הלך – מּוָטב, ְוִאם ָלאו – ַיֲעסֹוק ּבַ

ַגע  ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )קדושין ל:(: 'תנא דבי ר' ישמעאל, ִאם ּפָ להתגבר על היצר הרע(. ּוְכמֹו ׁשֶ

ְדָרׁש, אם אבן הוא נימוח ואם ברזל הוא מתפוצץ' וכו', הרי,  ֵכהּו ְלֵבית ַהּמִ ל ֶזה )היצר הרע(, ָמׁשְ ָך ְמֻנּוָ ּבְ
שעל ידי לימוד התורה בבית המדרש63, יש כח ביד האדם להתגבר על היצר הרע. והטעם, שמושכו דוקא 

ה,  ָ ְקֻדּשׁ ְלכּות ּדִ י ַעל ְיֵדי לימוד ַהּתֹוָרה נֹוֵתן האדם ּכַֹח ְלּמַ לבית המדרש, שהוא מקום לימוד תורה, ּכִ

דהיינו, ליצר הטוב שבקרבו, כי לימוד התורה הוא בחינת 'שכל דקדושה' המאיר ל'מלכות דקדושה', שהיא 

יצר הטוב, ולכן, יוכל להתגבר כנגד יצר הרע, ולקבל על עצמו עול מלכות שמים64.

   עֹוֶטה אֹור   

ן ְוָחָכם" )קֶֹהֶלת ד, יג. עיין רש"י, ועיין זוהר וישב קעט:,  ֶצר טֹוב ִנְקָרא "ִמְסּכֵ י ַהּיֵ ִחיַנת ֵיֶצר טֹוב ְוֵיֶצר ָהָרע. ּכִ ְוֶזה ּבְ
ִאם  י  ּכִ לּום  ּכְ ְרָמּה  ִמּגַ ָלּה  ֵלית  ּדְ ה  ְוַדּלָ ה  ֲעִנּיָ ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ׁשֶ ַמְלכּות,  ִחיַנת  ּבְ וקהלת  רבה ד, ט. ובנדרים לב:(, 

ִסְטָרא ַאֲחָרא,  ּדְ ִחיַנת ַמְלכּות  ּבְ ּוְכִסיל" )ָׁשם(,  ָזֵקן  ִנְקָרא "ֶמֶלְך  ְוֵיֶצר ָהָרע  ֶלת ֵמָחְכָמה.  ַקּבֶ ּמְ ֶ ּשׁ ַמה 
"ל. ּנַ ּכַ ְתבּוָנה" ְוכּו',  ִסיל ּבִ ִחיַנת "לֹא ַיְחּפֹץ ּכְ ֶכל, ּבְ ָחְכָמה ָוׂשֵ ֵאיָנּה ֲחֵפָצה ּבְ ׁשֶ

ַאֲחָרא.  ִסְטָרא  ּדְ ַמְלכּות  ַעל  ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ַמְלכּות  ִלְבִחיַנת  ּכַֹח  ן  ִלּתֵ ֶאָחד  ל  ּכָ ְוָצִריְך  ה 
ְוַעל  ָהָרע'.  ֵיֶצר  ֵיֶצר טֹוב ַעל  יז ָאָדם  ַיְרּגִ 'ְלעֹוָלם  ִלְבָרָכה )ְּבָרכֹות ה.(  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ ּוְכמֹו 
ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ָׁשם:  ֹכַח, )ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו  ּבְ הּוא עֹוֵסק  ׁשֶ ַהּתֹוָרה  ְיֵדי  ַעל  ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ְלכּות  ַלּמַ ּכַֹח  ְיֵדי ַמה נֹוֵתן 
ָך  ּבְ ַגע  ּפָ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ִקּדּוִׁשין ל:( 'ִאם  ַיְרִּגיז ְוכּו' - ִאי ָאִזיל מּוָטב, ְוִאם ָלאו - ַיֲעסֹק ַּבּתֹוָרה'(. ּוְכמֹו ׁשֶ 'ְלעֹוָלם 

ֶלת  ְמַקּבֶ ַוֲאַזי  ה.  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ְלכּות  ַלּמַ ּכַֹח  ַהּתֹוָרה נֹוֵתן  ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ ְדָרׁש'.  ַהּמִ ְלֵבית  ֵכהּו  ָמׁשְ ֶזה,  ל  ְמֻנּוָ
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ועיקש חס  נפתל  אין שום  כביכול להאיר מעצמו[, 
ושלום, וכל אחיזת הרע, הוא בהלבנה הענייה לבד, 
אשר מצד עצמה גם בקדושה, חסירה היא מהחכמה 
גם  לכנות  'וכו'',  בתיבת  זה מרמז  עבור  וכו', אשר 

להחכמה החיצונה בשם 'חמה'.
ִמֶּמֶלְך  ְוָחָכם  ִמְסֵּכן  ֶיֶלד  53. הפסוק במלואו: "טֹוב 
ָזֵקן ּוְכִסיל ֲאֶׁשר ֹלא ָיַדע ְלִהָּזֵהר עֹוד", ופירש"י: "ֶיֶלד 
ִמְסֵּכן" – זה יצר טוב, ולמה נקרא ילד, שאינו בא באדם 
עד י"ג שנה. "ִמְסֵּכן" – שאין האיברים שומעים לו כמו 
ליצר הרע. "ְוָחָכם" – שמשכיל את האדם לדרך טובה.

54. תרגום של 'עני' – 'מסכנא'.
55. כן פירש רשב"י בזוהר פרשת וישב )ח"א דף קעט:(, 
וז"ל: ַרִּבי ִׁשְמעֹון ָאַמר, ָּתא ֲחֵזי, ְּכִתיב טֹוב ֶיֶלד ִמְסֵּכן 
ְוָחָכם. ַמאן ֶיֶלד ִמְסֵּכן, ָהא אּוְקמּוָה ְוִאְּתָמר ְּדִאיהּו ֵיֶצר 
טֹוב. ֲאָבל "טֹוב ֶיֶלד" )כלומר למה נקרא 'ילד'(, ֲהָדא הּוא 
ִדְכִתיב )תהלים לז, כה( "ַנַער ָהִייִתי ַּגם ָזַקְנִּתי", ְוָדא הּוא 
ַנַער ְּדִאיהּו ֶיֶלד ִמְסֵּכן, ְּדֵלית ֵליּה ִמַּגְרֵמיּה ְּכלּום. ְוַאַּמאי 
ִאְקֵרי 'ַנַער', ְּבִגין ְּדִאית ֵליּה ַחְדּתּו ְדִסיֲהָרא ְּדִמְתַחְּדָׁשא 
ָּתִדיר, ְוָתִדיר ִאיהּו "ֶיֶלד ִמְסֵּכן" ְּכָמה ְּדֲאְמָרן. "ְוָחָכם", 
ְּבִגין ְּדָחְכָמה ַׁשְרָיא ֵּביּה. ]תרגום: ַרִּבי ִׁשְמעֹון ָאַמר, 
ּבא ְרֵאה, ָּכתּוב "טֹוב ֶיֶלד ִמְסֵּכן ְוָחָכם", ִמי ֶזה "ֶיֶלד 
ֲאָבל  ֵיֶצר טֹוב.  ְוִנְתָּבֵאר ֶׁשהּוא  ֵּבֲארּוָה,  ֲהֵרי  ִמְסֵּכן"? 
"טֹוב ֶיֶלד", ֶזהּו ֶׁשָּכתּוב "ַנַער ָהִייִתי ַּגם ָזַקְנִּתי", ְוֶזה 
הּוא 'ַנַער' ֶׁשהּוא "ֶיֶלד ִמְסֵּכן", ֶׁשֵאין לֹו ֵמַעְצמֹו ְּכלּום. 
ְוָלָּמה ִנְקָרא 'ַנַער', ִמּׁשּום ֶׁשֵּיׁש לֹו ִחּדּוׁש ַהְּלָבָנה ֶׁשָּתִמיד 
ֶׁשָאַמְרנּו.  ְּכמֹו  ִמְסֵּכן",  "ֶיֶלד  הּוא  ְוָתִמיד  ִמְתַחֶּדֶׁשת, 

"ְוָחָכם", ִמּׁשּום ֶׁשּׁשֹוָרה ּבֹו ָחְכָמה[.
56. על פי הפרפראות לחכמה )אות ה'(, שכתב וז"ל:  
היצר טוב נקרא "ִמְסֵּכן ְוָחָכם" וכו', כי יודע עניותו 
ודלותו דלית ליה מגרמיה כלום, כי הגוף וכל תאוותיו 
וכו' הבל. ואפילו שכלו הטבעי, הוא הבל ורעות רוח, 

מחמת שהוא מעורב בכוחות הגשמיות והגופניות.
57. היינו, יהיה מי שיהיה, אפילו אם אינו במדרגת 
'איש הישראלי' שהוא בחינת 'לי ראש', אלא כל יהודי 

באשר הוא.
58. כתב בלקוטי הלכות )פקדון ד, יג(, וז"ל: ִּכי ַעל ְיֵדי 
ַהּתֹוָרה ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה נֹוְתִנין ּכַֹח ְלַמְלכּות ִּדְקֻדָּׁשה ֶׁשִהיא 
ְיֵדי ֶזה  ְּבִחיַנת ִּתּקּון ִצְמצּום ַהּמִֹחין, ְּבִחיַנת נּו"ן, ַעל 
ִנְמָׁשְך ֶהָאַרת ַהֵּשֶכל ְוַהָחְכָמה ֶׁשהּוא ַהִחּיּות ֶׁשל ָּכל ָּדָבר 
ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ח' ְוָאז זֹוִכין ְלִהְסַּתֵּכל ַעל ַהֵּשֶכל ֶׁשֵּיׁש 

ְּבָכל ָּדָבר ֶׁשָּבעֹוָלם, ְלִהְתָקֵרב ַעל ְיֵדי ֶזה ַלה' ִיְתָּבַרְך, 
ֶׁשֶּזהּו ְּבִחיַנת 'ֶׁשֶמׁש' ְּבִחיַנת ַיֲעקֹב ֶׁשָּזָכה ַלְּבכֹוָרה, ַוֲאַזי 
ִנְׁשָמִרין ִמָּכל ַהֶהֵּזקֹות. ִּכי אֹור יֹום ְּבִחיַנת ֶׁשֶמׁש ֶׁשִהיא 
ְּבִחיַנת אֹור ַהֵּשֶכל ַמִּציל ִמָּכל ַהֶהֵּזקֹות, ִּכי ְּכַלל ַמִּזיֵקי 
ָעְלָמא, ֵאין ָלֶהם ְׁשִליָטה ְּבאֹור יֹום, ִּכי ָּכל ְׁשִליָטָתם הּוא 
ְך ּוַבַּלְיָלה וכו'. ְוַעל ֵּכן ַעל ְיֵדי ַהּתֹוָרה, ֶׁשַעל  ֶ ַרק ַּבחֹשׁש
ֶׁשהּוא  ָּדָבר  ֶׁשְּבָכל  ַהֵּשֶכל  ַעל  ְלִהְסַּתֵּכל  זֹוִכין  ֶזה  ְיֵדי 
ְּבִחיַנת אֹור יֹום, ַעל ְיֵדי ֶזה ִנּצֹוִלין ִמָּכל ַהֶהֵּזקֹות, ְוַעל 
ְּבִחיַנת  ֶׁשִהיא  ִּדְקֻדָּׁשה  ַמְלכּות  ִמְתַּגֵּבר  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ֵּכן 
ַהַּבִית' ֶׁשּׁשֹוֶמֶרת ָּכל  'ֲעֶקֶרת  ְּבִחיַנת  – ֶׁשִהיא  "ָׁשמֹור" 

ֶחְפֵצי ַהַּבִית ִמָּכל ִמין ֶהֵּזקֹות.
59. ביאור הלקוטים )אות ט"ז(.

ובעצות  י"א(.  )אות  לחכמה  פרפראות  60. ע"פ 
ְיֵדי  ַעל  וז"ל:  כתב  ב'(,  אות  תורה  )תלמוד  המבוארות 
ֵעֶסק ַהּתֹוָרה ְּבכַֹח, ַהְינּו ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ְּבֵחֶׁשק ּוְבָרצֹון, 
ֶׁשּמֹוְנעֹות  ַהְּמִניעֹות  ֶאת  ְלַהְכִניַע  ְּבכַֹח  ְוִהְתַּגְּברּות 
ֵמֵעֶסק ַהּתֹוָרה ְלֵׁשם ָׁשַמִים, ַעל ְיֵדי ֶזה ִמְתַחֶּזֶקת ָּבָאָדם 
ַמְלכּות ִּדְקֻדָּׁשה, ַהְינּו ָהֱאמּוָנה ָהֲאִמִּתית ַהְּמֻכָּנה ַמְלכּות 
ִּדְקֻדָּׁשה. ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִמְתַחֵּזק ּוִמְתַּגֵּבר ֵיֶצר ַהּטֹוב ַעל ֵיֶצר 
ָהַרע, ַהְינּו ֶׁשָהָאָדם ִמְתַחֵּזק ְלַהְכִניַע ֶאת ֵּדעֹוָתיו ֶׁשל ֵיֶצר 

ָהַרע, ְוהּוא ֵמִקים ֶאת ֵּדעֹוָתיו ֶׁשל ֵיֶצר ַהּטֹוב.
61. תוספת שהוסיף מוהרנ"ת בלוח השמטות שעשה 
בדפוס ראשון של הספורי מעשיות, וכן במהדורתו 

שבשנת תקפ"א.
62. ע' בלקוטי הלכות )בציעת הפת ה, כב( בביאור גמ' 

זו.
לבית  במשיכה  שהכוונה  שם,  מהרש"א  63. ע' 
המדרש, ששם יעבוד את ה' ית' גם עם יצר הרע, כי 
זו שלמות העבודה לעבוד את הקב"ה בשני יצריו, גם 
עם יצר הרע, כמבואר במשנה בברכות )דף נד.(. והנה 
גם את החלק המעודן  צריך  לימוד התורה,  בשביל 
שביצר הרע, כמבואר בזוהר פרשת תולדות במדרש 
שמחה  אין  הרע  יצר  שבלי  קלח.(,  דף  )ח"א  הנעלם 

בלימוד, ע"ש.
שבין  המלחמה  עיקר  וז"ל:  הנחל,  במי  64. כתב 
היצר הטוב והיצר הרע, הוא שהיצר טוב מסית את 
האדם למאוס בכל החכמות חיצוניות ובכל התאוות, 
את  ולקשר  שמים  מלכות  עול  עצמו  על  ושיקבל 
עצמו אל אור השכל דקדושה, ויבין על ידי זה גדולת 
הבורא, ויתקרב על ידי זה להשם יתברך שזה בחינת 

  מקורות ועיונים  
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'יעקב'. והיצר הרע מסית את האדם להיפך, בבחינת 
"לא יחפוץ כסיל בתבונה" - בחינת עשו שביזה את 
הבכורה שהיא השכל. ועל ידי התורה שעוסקין בכח, 
נותנין כח להיצר הטוב להתגבר על היצר הרע, שזה 
בחינת "ויעקב איש תם יושב אהלים" - באהלו של 
שם ועבר ללמוד תורה, ועל ידי זה זכה לקבל עליו 
בכל  ומאס  ובתמימות,  באמת  שמים  מלכות  עול 
החכמות חיצוניות ובתאוות עולם הזה, עד שזכה על 
ולהכיר  דבר,  בכל  על השכל שיש  להסתכל  זה  ידי 

גדולת הבורא ולהתקרב אליו.
'נובלות  היא  התורה  בנחלים:  במעיינים  65. כתב 
חכמה של מעלה' )בראשית רבה יז, ז( שבשורשה העליון 
ברש"ש,  )ע'  בעצמו  ית'  ואלקותו  חכמתו  סוד  היא 
בהקדמת רחובות הנהר, שהתורה היא עצמות אור האין סוף ב"ה(. 

נמצא שהתורה בעצמה היא שורש הקשר שבין ישראל 
עם הקב"ה. לכן ע"י לימוד התורה והתקשרותו בה, 

מעלה עליו 'חן' ונתקבלים התפילות.
ְלָכל  ְּכֶׁשּזֹוִכין  וז"ל:  י'(,  )אות  בקיצור  כתב  66. כן 
ְוַנֲעֶׂשה  ָהעֹוָלמֹות,  ְּבָכל  ָּגדֹול  ִיחּוד  ַנֲעֶׂשה  ֲאַזי  ַהַּנ"ל, 

אֹור ַהְּלָבָנה ְּכאֹור ַהַחָּמה, ְוזֹוִכין ְלֵחן וכו', עכ"ל.
ועשו  יעקב  גבי  תולדות  בפרשת  רש"י  67. לשון 
)בראשית כה, כג(, על הפסוק "ּוְלאֹם ִמְלאֹם ֶיֱאָמץ", אין 

לאום אלא מלכות וכו', לא ישוו בגדולה, כשזה קם 
זה נופל וכו', עכ"ל.

68. כן ביאר בביאור הלקוטים בד"ה כשזה קם.
69. וביאור הענין, כי נתבאר לעיל )אות א'( שהחן של 
נמצא אצלם,  החן  כל  עתה  ולכן  עתה,  נפל  ישראל 
דהיינו הסיבה שאין לישראל חן עתה, כי החן נמצא 

ַוֲאַזי כשמגביר יצר הטוב כנגד יצר הרע, שמבטל את תאות לבו שהיא הנהגה בהמית, בחינת הכסיל שאינו 
ִהיא  ִחיַנת נ' )כדלעיל אות ג'(, ִחּיּות ִמן ַהָחְכָמה65, ׁשֶ ִהיא ּבְ ְלכּות דקדושה, ׁשֶ ֶלת ַהּמַ רוצה בחכמה, ְמַקּבֶ

ִחיַנת ח' )שם אות ב'(, דהיינו, שעל ידי זה הוא זוכה לקבל את אור החכמה, כמבואר לעיל, שעל ידי המלכות  ּבְ
ָבָנה  ה אֹור ַהּלְ ר ַהח' ְוַהנ' – החכמה והמלכות, ְוַנֲעׂשֶ ֵ ר ְוִנְתַקּשׁ ניתן לקבל את אור החכמה, ְוִנְתַחּבֵ

ה שהיא החכמה, שזוהי בחינת 'יחוד העולמות'66, וזה שהתגבר על  אֹור ַהַחּמָ שהיא המלכות דקדושה ּכְ

יצרו, זוכה, שיאיר לו השכל שיש בכל דבר, להראות לו כיצד להתקרב לה'. 

זֶּה ָקם – מלכות דקדושה, ֶזה נֹוֵפל67 – מלכות דסטרא אחרא, כי כל ענין מלכות דקדושה הוא למלוך,  ּוְכׁשֶ
תּוב )הושע  ּכָ מֹו ׁשֶ ָעה. ּכְ ל ַמְלכּות ָהְרׁשָ ּטֵ למשול ולהכניע, את מלכות הסטרא אחרא68, ַוֲאַזי נֹוֵפל ְוִנְתּבַ

ְרֵכי ה'' – ַהְינּו  לּו ָבם". ַהְינּו ַעל־ְיֵדי 'ּדַ ׁשְ ִעים ִיּכָ יִקים ֵיְלכּו ָבם, ּוֹפׁשְ ְרֵכי ה', ַצּדִ ִרים ּדַ י ְיׁשָ יד, י(: "ּכִ

ה,  ָ ְקֻדּשׁ ְלכּות ּדִ ּמַ ֵבִקים ּבְ ּדְ יִקים ׁשֶ ּדִ ַהּתֹוָרה שהיא המלמדת את הדרך לעבוד את ה', ַעל ְיֵדי ֶזה ַהּצַ
ִלים ּכַֹח69, פי', בכח 'דרכי ה'', שהיא התורה, יש לצדיקים כח, כי כאשר הם עוסקים  ִקים ּוְמַקּבְ ֵהם ִנְתַחזְּ
בתורה, הם דבקים במלכות דקדושה, שכן הם נותנים לה חיות מהחכמה, וגם מקבלים כח להסתכל בשכל 

לּו ָבם",  ׁשְ ִעים ִיּכָ של כל דבר, ַעל ְיֵדי ֶזה בעצמו נופלים הרשעים, כמו שנאמר בהמשך הפסוק: "ּוֹפׁשְ

ּנֹוֵפל ְוִנְכָנע ַעל־ְיֵדי ַהּתֹוָרה,  ֶצר ָהָרע, שבליבו של האדם, ׁשֶ ִחיַנת ַהּיֵ ָעה, ּבְ ִחיַנת ַמְלכּות ָהְרׁשָ ּבְ
"ל. ּנַ ּכַ

   עֹוֶטה אֹור   

ר ַהח' ְוַהנ',  ֵ ר ְוִנְתַקּשׁ ִחיַנת ח', ְוִנְתַחּבֵ ִהיא ּבְ ִחיַנת נ', ִחּיּות ִמן ַהָחְכָמה - ׁשֶ ִהיא ּבְ ְלכּות - ׁשֶ ַהּמַ
ה":  אֹור ַהַחּמָ ָבָנה ּכְ ה "אֹור ַהּלְ ְוַנֲעׂשֶ

י  תּוב )הֹוֵׁשַע יד, י( "ּכִ ּכָ מֹו ׁשֶ ָעה, ּכְ ל ַמְלכּות ָהְרׁשָ ּטֵ זֶּה ָקם, ֶזה נֹוֵפל )רש"י בראשית כה, כג(, ַוֲאַזי נֹוֵפל ְוִנְתּבַ ּוְכׁשֶ
ְרֵכי ה', ַהְינּו ַהּתֹוָרה, ַעל  לּו ָבם". ַהְינּו ַעל ְיֵדי ּדַ ׁשְ ִעים ִיּכָ יִקים ֵיְלכּו ָבם, ּוֹפׁשְ ְרֵכי ה', ַצּדִ ִרים ּדַ ְיׁשָ
ִעים  "ּוֹפׁשְ ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ּכַֹח.  ִלים  ּוְמַקּבְ ִקים  ִנְתַחזְּ ה, ֵהם  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ְלכּות  ּמַ ּבַ ֵבִקים  ּדְ ׁשֶ יִקים,  ּדִ ַהּצַ ֶזה  ְיֵדי 
"ל. ּנַ ּנֹוֵפל ְוִנְכָנע ַעל ְיֵדי ַהּתֹוָרה, ּכַ ֶצר ָהָרע, ׁשֶ ִחיַנת ַהּיֵ ָעה, ּבְ ִחיַנת ַמְלכּות ָהְרׁשָ לּו ָבם" - ּבְ ׁשְ ִיּכָ

  מקורות ועיונים  
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לאחר שביאר, כי ישנן חכמה ומלכות דקדושה, וישנן חכמה ומלכות דסטרא אחרא, ועל ידי לימוד התורה מגביר 
מלכות דקדושה, כי היא מקבלת את חיותה מהחכמה וזוכה להתבונן בשכל שבכל דבר. יבאר עתה, כיצד על ידי 

חיבור החכמה והמלכות נעשה 'חן' ומתקבלים התפילות והבקשות.

ִלים  ו. ְוַעל ְיֵדי ֶזה שמתחברות המלכות שהיא ן' והחכמה שהיא ח', והתורה מעלה 'חן' על לומדיה ִנְתַקּבְ
ׁשֹות70 בין מה שאדם מבקש  ּקָ ִלין ַהּבַ ֵאין ִנְתַקּבְ ֶ ר ַמה ּשׁ י ִעּקַ ׁשֹות. ּכִ ּקָ ִפּלֹות ְוַהּבַ ל ַהּתְ בשמים ּכָ

ָבִרים )של דיבור הבקשה( 'ֵחן', ְוֵאין ִנְכָנִסין  ֵאין ְלַהּדְ מהקב"ה ולהבדיל מה שמבקש מחבירו הּוא ֵמֲחַמת ׁשֶ

ֵאין  ִלּבֹו, ֵמֲחַמת ׁשֶ ָבִרים ּבְ ְנסּו ַהּדְ ּכָ ּיִ ִלּבֹו ָמקֹום ׁשֶ ִאּלּו ֵאין ּבְ ּנּו, ּכְ ין ִמּמֶ ׁשִ ַבּקְ ּמְ ל ֶזה ׁשֶ ב ׁשֶ ּלֵ ּבַ
ּנּו, כי רק ע"י החן, נחקק ונעשה מקום  ין ִמּמֶ ׁשִ ַבּקְ ּמְ ל ֶזה ׁשֶ ִלּבֹו ׁשֶ ָבִרים ּבְ ְנסּו ַהּדְ ּכָ ּיִ ׁש ֵחן ׁשֶ ְלַהְמַבּקֵ
בלב מי שמבקשים ממנו שאליו תיכנס הבקשה )כדלקמן(. ֲאָבל ַעל ְיֵדי לימוד ַהּתֹוָרה בכח – בעמל וביגיעה, 

ן ִנְקֵראת ַהּתֹוָרה "ַיֲעַלת  ה 'ֵחן', ְוַעל ּכֵ "ל – ְוַנֲעׂשֶ ּנַ ִרין ַהנ' ְוַהח' ּכַ ִרין ְוִנְתַקּשְׁ ַעל ְיֵדי ֶזה ִנְתַחּבְ ׁשֶ
ַוֲאַזי  ֵחן,  ְבֵרי  ּדִ ָבָריו ֵהם  ּדְ ׁשֶ ֵחן" )משלי ה, יט(, כי מעלה על לומדיה 'חן' )כדלעיל אות א'(71, ַוֲאַזי זֹוֶכה 
ׁש,  ּקֵ ְתּבַ ֵלב ַהּמִ ָבִרים ּבְ ְכָנִסין ַהּדְ ּנִ ְבֵרי ֵחן, ׁשֶ ר ּדִ ַדּבֵ ּמְ מֹו ִמי ׁשֶ ׁשֹוָתיו73, ּכְ ָבָריו72 ּוַבּקָ ִלין ּדְ ִנְתַקּבְ

ּנּו, כך גם הקב"ה מקבל את תפילותיו ובקשותיו, כשהם דברי חן. ין ִמּמֶ ׁשִ ַבּקְ ּמְ ַהְינּו ֶזה ׁשֶ ּדְ

ׁשֹות, הּוא ֵמֲחַמת  ּקָ ִלין ַהּבַ ֵאין ִנְתַקּבְ ֶ ר ַמה ּשׁ י ִעּקָ ׁשֹות, ּכִ ּקָ ִפּלֹות ְוַהּבַ ל ַהּתְ ִלים ּכָ ו ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִנְתַקּבְ
ְנסּו  ּכָ ּיִ ׁשֶ ִלּבֹו ָמקֹום  ּבְ ִאּלּו ֵאין  ּכְ ּנוּ,  ִמּמֶ ין  ׁשִ ַבּקְ ּמְ ׁשֶ ל ֶזה  ׁשֶ ּלֵב  ּבַ ִנְכָנִסין  ְוֵאין  ָבִרים ֵחן,  ְלַהּדְ ֵאין  ׁשֶ
ּנוּ. ֲאָבל  ין ִמּמֶ ׁשִ ַבּקְ ּמְ ל ֶזה ׁשֶ ִלּבֹו ׁשֶ ָבִרים ּבְ ְנסּו ַהּדְ ּכָ ּיִ ׁש ֵחן, ׁשֶ ֵאין ְלַהְמַבּקֵ ִלּבֹו, ֵמֲחַמת ׁשֶ ָבִרים ּבְ ַהּדְ
ן ִנְקֵראת ַהּתֹוָרה  ה ֵחן, ְוַעל ּכֵ "ל, ְוַנֲעׂשֶ ּנַ ִרין ַהנ' ְוַהח' ּכַ ִרין ְוִנְתַקּשְׁ ַעל ְיֵדי ֶזה ִנְתַחּבְ ַעל ְיֵדי ַהּתֹוָרה, ׁשֶ
מֹו ִמי  ּכְ ׁשֹוָתיו,  ּוַבּקָ ָבָריו  ּדְ ִלין  ִנְתַקּבְ ַוֲאַזי  ְבֵרי ֵחן,  ּדִ ָבָריו ֵהם  ּדְ ׁשֶ ַוֲאַזי זֹוֶכה  )ִמְׁשֵלי ה, יח( "ַיֲעַלת ֵחן". 

ּנוּ. ין ִמּמֶ ׁשִ ַבּקְ ּמְ ַהְינּו ֶזה ׁשֶ ׁש, ּדְ ּקֵ ְתּבַ ֵלב ַהּמִ ָבִרים ּבְ ְכָנִסין ַהּדְ ּנִ ְבֵרי ֵחן, ׁשֶ ר ּדִ ַדּבֵ ּמְ ׁשֶ

אצלם. אולם כשמלכות הרשעה נופלת, אזי לעכו"ם 
ונעשה  עולה,  הקדושה  של  החן  וממילא  חן,  אין 

לישראל 'חן'.
70. לכאורה יש כאן קיצור לשון ולא הזכיר התפילות, 
כוונתו,  בעומק  לבאר  יש  אכן  קודם.  שהזכיר  כמו 
שבדוקא השמיט כאן תיבת 'תפילות', אף שבלי חן 
אין מתקבלות  הן התפילות והן הבקשות, אלא, שעל 
אין  וכו',  וריצוי  והודיה  שבח  שהן  התפילות,  ענין 
אנחנו יודעים אם נתקבלו אם לאו, כי זאת יודע רק ה' 
ית', אולם, בענין הבקשות, אנחנו רואים בעינינו אם 
נתקבלו, כי רואים אם נתמלא המבוקש או לא. לכן, 
דקדק רבינו בלשונו מאוד, לכתוב מה שאין מתקבלים 
הבקשות בלבד, כי בזה אפשר לדעת כשלא נתקבלו. 
]ואף שהקב"ה שומע את כל התפילות, כמו שאנחנו 
כל  'כי אתה שומע תפילת  אומרים בשמונה עשרה 
והבקשה  התפילה  שתתקבל  פועל  החן  וענין   פה', 

כאחת[.

71. וענין זה נעשה ע"י חכמת התורה בעצמה, כי 
את  מושך  הוא  דבר  כל  של  בשכל  שמתבונן  ע"י 
חכמת התורה, ובזה שמצמצם את עצמו, ויודע שאף 
שלא השיג את השכל של כל דבר, בכל אופן הוא 
מאמין שיש בכל דבר ודבר שבבריאה שכל אלוהי, 
ע"י אמונה זו זוכה לספירת המלכות, שהיא בחינת 
'לבנה', המצמצת את אור השמש שהוא השכל הגדול, 
ואז מתקיים בו )קהלת ח, א(: "ָחְכַמת ָאָדם ָּתִאיר ָּפָניו", 

והארה הזו בעצמה היא בחינת ה'חן'.
72. דבריו היינו התפילה )באיבי הנחל(, וקרא לה רבינו 
זו, כי ידרוש מיד את המשנה 'דברי חכמים  בלשון 

בנחת נשמעים'.
73. כתב בביאור הליקוטים )אות א' בד"ה ועל ידי זה(, 
וז"ל: תבין ותתבונן באלה התיקונים, שהם חוזרים 
חלילה בכל עת. כי כל אשר תתקבל תפילת האדם, 
תתמלא ותתקשר יותר הלבנה באור החמה, ולהיות 

ביתרון החן הגורם יותר לקבלת התפילה.

  מקורות ועיונים  
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רּו ַהֵחי"ת ְוַהּנּו"ן –  רּו ְוִנְתַקּשְׁ ְתַחּבְ ּנִ ִחיַנת 'ת'', ַהְינּו ַעל ְיֵדי ׁשֶ ְוֶזה ה'חן' הנכנס בלב המתבקש, הוא ּבְ
ְלׁשֹון ֲחִקיָקה  הּוא  י"ו'74, ׁשֶ 'ּתָ ִחיַנת  ּבְ ה  ַנֲעׂשֶ ְיֵדי ֶזה  ִחיַנת "ֵחן", ַעל  ּבְ ה  ְוַנֲעׂשָ חכמה ומלכות 

ו"75, ופירש רש"י: 'והתוית תו – ורשמת רושם', הרי,  תּוב )יחזקאל ט, ד(: "ְוִהְתִויָת ּתָ ּכָ מֹו ׁשֶ יָמה, ּכְ ּוְרׁשִ
ל  ׁש ְלַקּבֵ ּקֵ ְתּבַ ֵלב ַהּמִ ם ָמקֹום ּבְ י ַעל ְיֵדי ַהֵחן, ֶנְחָקק ְוִנְרׁשָ שאות 'תי"ו' הוא לשון רושם וחקיקה, ּכִ

ין  ׁשִ ַבּקְ ּמְ ֵלב ֶזה ׁשֶ ִחיַנת ַה"ֵחן" ָחַקק ָמקֹום ּבְ ּבְ ָבָריו. ִנְמָצא, ׁשֶ לּו ּדְ י ַעל ְיֵדי ַהֵחן ִנְתַקּבְ ה76, ּכִ ׁשָ ּקָ ַהּבַ
"ל. ּנַ י"ו' ּכַ ִחיַנת 'ּתָ יָמה, ֶזה ּבְ תֹו. ְוַהֲחִקיָקה ּוְרׁשִ ָקׁשָ ל ּבַ ִלּבֹו, ִויַקּבֵ ָבָריו ּבְ ְנסּו ּדְ ּכָ ּיִ ֵדי ׁשֶ ּנּו, ּכְ ִמּמֶ

ָמִעים", ופירש"י 'נשמעים – מקובלים'77, "ַנַחת"  ַנַחת ִנׁשְ ְבֵרי ֲחָכִמים ּבְ ְוֶזהּו רמז הכתוב )קהלת ט, יז(: "ּדִ
ָבָריו  ָמִעים ּדְ ה אֹוִתּיֹות 'ַנַחת', ְוָאז ִנׁשְ "ל, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ַנֲעׂשֶ "ל ְוַהת' ַהּנַ ִחיַנת 'ֵחן' ַהּנַ ְיָקא, ַהְינּו ּבְ ּדַ
"ל. וזהו "דברי חכמים" – התפילות והבקשות של החכמים, העוסקים בתורה, המעלה  ּנַ תֹו ּכַ ׁשָ ּקָ ל ּבַ ְוִנְתַקּבֵ
עליהם 'חן'. "בנחת" – היינו, צירוף 'חן' עם 'ת', שהיא הרשימה והחקיקה. "'נשמעים" – מתקבלות התפילות 

והבקשות למעלה.
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74. והנה מלבד פעולת החקיקה והרשימה הנרמזת 
איבי  עוד בספר  ה'חן', כתב  ע"י  ת' הנעשית  באות 
הנחל, שגם צורת אות ת' בעצמה, היא נעשית מצירוף 
שתי אותיות אלו ח' ונ', וז"ל: כשתחבר הנו"ן על רגל 
השמאלי של החי"ת, נעשה על ידי זה צורת ת'. עוד 

רמז, ח' כפול נ' שוה ת'.
75. הפסוק מדבר על זמן החורבן, ומתחילה עלתה 
תיו  ולהכירם ע"י  מידה טובה להציל את הצדיקים 
ְּבתֹוְך  ָהִעיר  ְּבתֹוְך  ֲעבֹר  ֵאָליו  ה'  "ַוּיֹאֶמר  ורשימה, 
ַהֶּנֱאָנִחים  ָהֲאָנִׁשים  ִמְצחֹות  ַעל  ָּתו  ְוִהְתִויָת  ם  ְירּוָׁשָלִ

ְוַהֶּנֱאָנִקים ַעל ָּכל ַהּתֹוֵעבֹות ַהַּנֲעׂשֹות ְּבתֹוָכּה".
76. ביאור עמוק כתב בביאור הליקוטים )בד"ה  תיו(, 
וז"ל: יש לבאר, שכל החקיקה והחסרון הזה שגורמים 
חלל  לעשות  היא  החקיקה  )פי',  שלמעלה  בהלב  כביכול 
עושה  וכביכול  מעלה,  של  בלב  וחוקק  שחופר  כך  ע"י   ומקום, 

שם  לעשות  מאוד  תמוה  דבר  הוא  ולכאורה  חיסרון,  איזה  שם 

האדם  של  דלתתא  מאתערותא  הוא  וחיסרון(,  חקיקה 

המתפלל והמבקש, שמכיר ויודע ומרגיש את חסרונו 

)ומכיר שהוא חסר וזקוק לבקש מה' ית'(, ושופך את שיחו 

ית' שבעצם החיות   ותפילתו לפני אלהותו וחכמתו 
החכמה  ספירת  שהיא  התורה  בכח  מתקבלת  תפילתנו   )כי 

בחינת החיות, להשפיע לו ממנה דרך ספירת המלכות(, ונצטרף 

ה',  בעיני  חן  )שמוצא  החן  במציאות  זה  ידי  על  ומגיע 
אותיות  וחכמה,  מלכות  ספירות  שהן  ותורה,  אמונה  ְמַּיֵחד  כי 

יתברך  שהשם  דלעילא,  באתערותא  הגורם  ן'(,  ח' 

כביכול חושב את עצמו כנגדו בדבר החסרון, ]וכענין 
הכתוב  על  רי"ט(,  תורה  )לקמן  אחר  במקום  המובא 
)שכשאדם מקטין את עצמו בענוה, גם  "ואנכי לא אראנו" 
בלב  שהחקיקה  היינו  בענוה,  עצמו  את  מקטין  כביכול  הקב"ה 

פירושה, שהקב"ה כביכול חוקק בלבו את החיסרון שיש לאותו 

אחד שביקש([, ומשלים ומוסר מידת המלכות להאדם, 

שיהיה למלך ומושל גם למעלה בבחינת "מי מושל 
בי צדיק" )ע' מועד קטן טז:, וכשזוכה למידת המלכות שהיא 
 הממשלה, בזה ממלא את כל חסרונו, וזה בעצמו קבלת התפילה(, 

עכ"ל.
77. בפרפראות לחכמה ציין לתרגום יונתן על הפסוק 

ְיֵדי  ַעל  ֵח"ן,  ִחיַנת  ּבְ ה  ְוַנֲעׂשָ ְוַהּנּו"ן  ַהֵחי"ת  רּו  ְוִנְתַקּשְׁ רּו  ְתַחּבְ ּנִ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ַהְינּו  ִחיַנת ת',  ּבְ ְוֶזה 
י  ּכִ "ו",  ּתָ "ְוִהְתִויָת  תּוב )ְיֶחְזֵקאל ט, ד(  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ יָמה,  ּוְרׁשִ ֲחִקיָקה  ְלׁשֹון  הּוא  ׁשֶ "ו,  ּתָ ִחיַנת  ּבְ ה  ַנֲעׂשֶ ֶזה 
ָבָריו.  לּו ּדְ י ַעל ְיֵדי ַהֵחן ִנְתַקּבְ ה, ּכִ ׁשָ ּקָ ל ַהּבַ ׁש ְלַקּבֵ ּקֵ ְתּבַ ֵלב ַהּמִ ם ָמקֹום ּבְ ַעל ְיֵדי ַהֵחן ֶנְחָקק ְוִנְרׁשָ
ל  ִויַקּבֵ ִלּבֹו,  ּבְ ָבָריו  ּדְ ְנסּו  ּכָ ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ּנוּ,  ִמּמֶ ין  ׁשִ ַבּקְ ּמְ ׁשֶ ֶזה  ֵלב  ּבְ ָחַקק ָמקֹום  ַהֵח"ן  ִחיַנת  ּבְ ׁשֶ ִנְמָצא, 
ָמִעים",  ַנַחת ִנׁשְ ְבֵרי ֲחָכִמים ּבְ "ל. ְוֶזהּו )קֶֹהֶלת ט, יז( "ּדִ ּנַ "ו ּכַ ִחיַנת ּתָ יָמה ֶזה ּבְ תֹו. ְוַהֲחִקיָקה ּוְרׁשִ ָקׁשָ ּבַ
ָמִעים  ִנׁשְ ְוָאז  'ַנַחת',  ה אֹוִתּיֹות  ַנֲעׂשֶ ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  "ל,  ַהּנַ ְוַהת'  "ל  ַהּנַ ֵחן  ִחיַנת  ּבְ ַהְינּו  ְיָקא,  ּדַ ַנַחת 

"ל: ּנַ ּכַ תֹו  ׁשָ ּקָ ל ּבַ ָבָריו, ְוִנְתַקּבֵ ּדְ
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35 ֹוֹרה א  אֹות    ִליקו ֵטי מֹוֲהַר"ן  ת 

ִני  י ַחּנַ תּוב )ְּבֵראִׁשית לג, יא( "ּכִ ּכָ מֹו ׁשֶ ן ָזָכה ְלֵחן, ּכְ "ל, ַעל ּכֵ ּנַ ּכַ ֶכל  ֵ ִחיַנת ַהּשׂ הּוא ּבְ ן ַיֲעֹקב ׁשֶ ז ְוַעל ּכֵ
ְוכּו';  ָחַנן"  ר  ֲאׁשֶ "ַהְיָלִדים  )ָׁשם, ה(  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֵחן,  ּבְ ָבִטים  ַהּשְׁ ֶאת  ַרְך  ּבֵ ן  ּכֵ ְוַעל  ְוכּו';  ֱאלִֹקים" 
ִני" )עיין בראשית  תּוב )ָׁשם מג, כט( "ֱאלִֹקים ָיְחְנָך ּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ ֵחן, ּכְ ְרכֹו יֹוֵסף ּבְ ן ּבֵ ּוִבְנָיִמין לֹא ָהָיה ָאז. ְוַעל ּכֵ

רבה ]וישלח[ עח, י. ]מקץ[ צב, ה(. 

תּוב )ָׁשם  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַיֲעֹקב,  ִחיַנת  יֹוֵתר ִמּבְ ּבְ לּול  ּכָ י יֹוֵסף ָהָיה  ּכִ ֵחן,  ּבְ ְוַדְוָקא יֹוֵסף ָהָיה ָיכֹול ְלָבְרכֹו 
יֵבי, )עיין  ֲחׁשִ א  ַחּדָ ּכְ ְויֹוֵסף  ַיֲעֹקב  י  ּכִ ּתֹוְלדֹוָתיו.  ר  ִעּקַ ָהָיה  י הּוא  ּכִ יֹוֵסף";  ַיֲעֹקב  ּתְֹלדֹות  ה  לז, ב( "ֵאּלֶ
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דקדושה  למלכות  והאיר  התורה,  חכמת  בחינת  דבר,  כל  של  בשכל  להסתכל  זכה  שיעקב  שנתבאר,  לאחר 
זו  לבחינה  זכה  יוסף  שגם  ויבאר,  ב'חן',  האחרים  את  גם  לברך  יכול  ל'חן',  שזכה  שמי  עתה,  יבאר  ל'חן'.   וזכה 

כיעקב.

"ל )באות ב'( כי זכה לבכורה שהיא בחינת חכמה ושכל, ַעל  ּנַ ֶכל ּכַ ֵ ִחיַנת ַהּשׂ הּוא ּבְ ן ַיֲעֹקב, ׁשֶ ז. ְוַעל ּכֵ
תּוב )בראשית  ּכָ מֹו ׁשֶ ן ָזָכה ְלֵחן כי האיר בחכמתו שבאות ח' למלכות דקדושה שבאות ן' ונעשה 'חן', ּכְ ּכֵ
ָבִטים  ַרְך )יכל לברך( ֶאת ַהּשְׁ ן שזכה יעקב לחן ּבֵ ִני ֱאלִֹקים"78 ְוכּו', "חנני" - הוא 'חן'. ְוַעל ּכֵ י ַחּנַ לג, יא( "ּכִ

ר ָחַנן" ְוכּו'.  תּוב )שם, ה(: "ַהְיָלִדים ֲאׁשֶ ּכָ מֹו ׁשֶ 'ֵחן', ּכְ ּבְ

מֹו  'ֵחן', ּכְ ְרכֹו יֹוֵסף ּבְ ן ּבֵ ּוִבְנָיִמין לֹא ָהָיה ָאז בשעת הפגישה עם עשו, כי עדיין לא נולד, ְוַעל ּכֵ
ִני" – "יחנך" הוא 'חן'79.  תּוב שאמר יוסף לבנימין )שם מג, כט(: "ֱאלִֹקים ָיְחְנָך ּבְ ּכָ ׁשֶ

תּוב )שם  ּכָ מֹו ׁשֶ ִחיַנת ַיֲעֹקב80, ּכְ יֹוֵתר ִמּבְ לּול ּבְ י יֹוֵסף ָהָיה ּכָ ֵחן, ּכִ ְוַדְוָקא יֹוֵסף ָהָיה ָיכֹול ְלָבְרכֹו ּבְ
י ַיֲעֹקב  ר ּתֹוְלדֹוָתיו – כי היה העיקר שבבניו81, ּכִ י הּוא ָהָיה ִעּקַ ְלדֹות ַיֲעֹקב יֹוֵסף", ּכִ ה ּתֹ לז, ב(: "ֵאּלֶ

ָמאֵרי  ֳקָדם  ִמְתַקְּבִלין  ְּדַחִּכיַמָּיא  ִּדְצלֹוָתא  'ִמֵלי  הזה: 
ַעְלָמא'.

78. כשפוגש יעקב את עשו ונותן לו דורון, מספר 
יעקב לעשו שהקב"ה נתן לו חן, ואומר לו "ַקח ָנא ֶאת 
ִּבְרָכִתי ֲאֶׁשר ֻהָבאת ָלְך ִּכי ַחַּנִני ֱאֹלִהים" וכו'. ובלקוטי 
הלכות )פקדון ד, כ(, מבאר היטב על פי פשט מדוע יעקב 
מודיע זאת לעשו, וכתב וז"ל: ֶׁשָּׁשַלח ְלֵעָשֹו ֶׁשֵאין לֹו 
ֻּכָּלּה  ַהּתֹוָרה  ָּכל  ִקֵּים  ְּכָבר  ִּכי  ָעָליו,  ְלַקְטֵרג  ּכַֹח  עֹוד 
וכו', ִּכי ַיֲעקֹב הּוא ְּבַעְצמֹו ַהֵּשֶכל ַּכַּנ"ל, ַהְינּו ֶׁשִּקֵּׁשר 
ַהּכֹל ֵאָליו ִלְבִחיַנת ַהֵּשֶכל ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ַיֲעקֹב. ּוֵמַאַחר 
ֶׁשָּזָכה ָלֶזה ִּבְׁשֵלמּות ְלַקֵּׁשר ָּכל ַהְּדָבִרים ְלָׁשְרָׁשן, ׁשּוב 
ֵאין לֹו )לעשו( ְלִהְתַרֵעם ּוְלַקְטֵרג ָעָליו. ְוַכְמבָֹאר )בתורה 
דידן( ֶׁשַעל ְיֵדי ַהּתֹוָרה ִנְתַעֶּלה ַהֵחן ְוַהֲחִׁשיבּות ֵאֶצל ַהּכֹל 

ְוכּו' )היינו, אפילו אצל הגוים, וכן כאן אפילו אצל עשו(. ְוֶזהּו 
'ֵחן'   – ְּבֵעיֶניָך"  ֵחן  ִלְמצֹא  ַלֲאדֹוִני  ְלַהִּגיד  "ָוֶאְׁשְלָחה 
ַּדְיָקא, ִּכי ַעל ְיֵדי ַהּתֹוָרה ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה ְמַקְּׁשִרין ַהּכֹל ֶאל 
ַהֵּשֶכל ְוִנְתַחֵּבר ַהֵחי"ת ִעם ַהּנּו"ן – ַנֲעֶשֹה ְּבִחיַנת 'ֵחן', 
ְּבֵטִלים  ְוֻכָּלם  ִיְשָֹרֵאל  ֵאֶצל  ְוַהֲחִׁשיבּות  ַהֵחן  ִעַּקר  ְוָאז 
ֲאֵליֶהם. ְוֶזהּו ֶׁשָאַמר לֹו ַּגם ֵּכן ָאז ְּכֶׁשָּפַגע ּבֹו, "ַהְיָלִדים 

ֲאֶׁשר ָחַנן" ְוכּו', ִּכי ָאז ַּדְיָקא הֹוִדיַע לֹו ֶׁשַהְיָלִדים ֶׁשּלֹו 
ֶׁשֵהם ְּכַלל ִיְשָֹרֵאל ִהְמִׁשיְך ִּבְבִחיַנת 'ֵחן', ִּכי ֵהם ְיַקְּׁשרּו 

ַהּכֹל ְלָׁשְרָׁשן, ַעל ֵּכן ֵאין לֹו ׁשּום ּכַֹח )גם( ֲעֵליֶהם.
מקץ  י;  עח,  וישלח  רבה  )בראשית  במדרש  79. כמבואר 
חנינה  ששמענו  לפי  בנימין,  ר'  אמר  וז"ל:  ה(,  צב, 

בי"א שבטים ולא שמענו חנינה בשבט בנימין, והיכן 
שמענו, כאן שמענו "ַוּיֹאַמר ֱאֹלִהים ָיְחְנָך ְּבִני".

80. ובפרט בבחינת ה'חן', כי נקרא יוסף גם על שם 
פורת  "בן  כב(  מט,  )בראשית  ברש"י  כמבואר  ה'חן', 
עלי  פורת  "בן  ארמי.  לשון  והוא  'חן',  בן   – יוסף" 

עין" – חינו נטוי על העין הרואה אותו.
81. פירש"י בפסוק, וז"ל: תלה הכתוב תולדות יעקב 
ביוסף מפני כמה דברים, אחד שכל עצמו של יעקב 
לא עבד אצל לבן אלא ברחל, ושהיה זיו איקונין של 
יוסף דומה לו, וכל מה שאירע ליעקב אירע ליוסף, 
וזה  זה אחיו מבקשים להרגו  וזה נשטם,  זה נשטם 
ג'(  )שם פסוק  וכו'. וע"ע רש"י  אחיו מבקשים להרגו 
 "כי בן זקונים הוא לו" – 'כל מה שלמד משם ועבר 

מסר לו'.

  מקורות ועיונים  



ֹוֹרה א  אֹות   36 ִליקו ֵטי מֹוֲהַר"ן  ת 

יֵבי82 – יעקב ויוסף כאחד חשובים, ולכן, כשם שיעקב זכה לחיבור החכמה והמלכות,  א ֲחׁשִ ַחּדָ ְויֹוֵסף ּכְ
שזהו בחינת 'חן'83, כך גם יוסף זכה לזה, ויכל לברך את בנימין ב'חן'.

כֹור  יֹוֵסף – כשברך משה רבינו את שבט יוסף )דברים לג, יז(: "ּבְ ן שיעקב ויוסף חשיבי אחד ֶנֱאַמר ּבְ ְוַעל ּכֵ
"ל )באות ב'( שהחכמה והשכל היא בחינת 'ראשית'  ּנַ ֶכל ּכַ ֵ ִחיַנת ַהּשׂ כֹור" הּוא ּבְ ׁשֹורֹו ָהָדר לֹו"84, "ּבְ
י ְצִריִכין  לּות, כדכתיב )במדבר כד, יז( "אשורנו" ותרגומו: 'אסתכל בו', ּכִ ּכְ ו'בכורה', ְוֶזהּו "ׁשֹורֹו" – ְלׁשֹון ִהְסּתַ

ם אּוְנְקלּוס: 'ִזיו ֵליּה', 'זיו' הוא ְלׁשֹון  ְרּגֵ "ל. ְוֶזהּו "ָהָדר לֹו", ּתִ ּנַ ָבר ּכַ ָכל ּדָ ׁש ּבְ ּיֵ ֶכל ׁשֶ ֵ ַהּשׂ ל ּבְ ּכֵ ְלִהְסּתַ
ָבר למצוא שם רמזים בעבודת ה', ֲאִפּלּו  ָכל ּדָ ֶכל ֵמִאיר לֹו לאדם ּבְ ֵ י ַהּשׂ אֹור85 – היינו אור החכמה86, ּכִ
ְך מחמת תאוות היצר הרע שיש שם, שאינו יודע כיצד להתקרב לה'  ָהָיה אֹוֶפל ָוחֹוׁשֶ ָמקֹום ׁשֶ כשנפל ּבְ

ָבר87, שכן אפילו  ָכל ּדָ ם ּבְ ׁש ׁשָ ּיֵ ֶכל ׁשֶ ֵ ל ַעל ַהּשׂ ּכֵ זֹּוֶכה ְלִהְסּתַ ׁשֶ ֶכל, ּכְ ֵ בחושך כזה, גם שם ֵמִאיר לֹו ַהּשׂ

במקום אפילה וחושך, גם שם יש חכמה ושכל אלוקי שמחיים מקום זה, שנאמר )נחמיה ט, ו( "ואתה מחיה את 

ַרְך, ולכן זכה יוסף לעמוד בנסיון עם אשת  ם ִיְתּבָ ֵ כולם"88, ּוכשמסתכל בשכל זה, הריהו ְמָקֵרב אֹותֹו ְלַהּשׁ

פוטיפר, כי גם בשעת הנסיון, שהוא בחינת מקום חושך ואפילה, הסתכל בשכל שיש בכל דבר89. נמצא פירוש 

הפסוק: "בכור שורו" – השכל והחכמה שיוסף מסתכל בו, "הדר לו" – מאיר לו בכל דרכיו.

   עֹוֶטה אֹור   

82. כמבואר בזוהר וישלח )ח"א סוף דף קעו:(, וז"ל: 
ְוַיֲעקֹב ְויֹוֵסף, ְּכֲחָדא ִאינּון ְוִדיּוְקָנא ָחָדא ְלהּו. ֲהָדא הּוא 
ְוַיֲעקֹב  ]תרגום:  יֹוֵסף".  ַיֲעקֹב  "ֵאֶּלה ּתֹוְלדֹות  ִּדְכִתיב 
ְויֹוֵסף, ְּכֶאָחד ֵהם, ּוְדמּות ַאַחת ָלֶהם. ֶזהּו ֶׁשָּכתּוב "ֵאֶּלה 

ּתֹוְלדֹות ַיֲעקֹב יֹוֵסף"[.
וזה  וז"ל:  ט'(,  )אות  הלקוטים  בביאור  83. הוסיף 
רק מחמת שגם האב והבן ]כרב ותלמיד[ מצטרפים 
והב'ָר'ָכ'ה  הנ"ל,  והלבנה  החמה  כיחוד  לזה,  זה 
והב'כֹ'ָר'ה שהיא החכמה מהאב והרב, תשפיע ותאיר 
להבן והתלמיד העומד מצד הלבנה והנו"ן והצמצום.
84. בפשט הפסוק פירש"י: יצא ממנו יהושע שיהיה 
והוד  מלכים,  כמה  לכבוש  כשור  יהיה  וכוחו  מלך, 

והדר יהיה לו.
פני  אור  "קרן  לה(  לד,  )שמו  על הפסוק  85. בתרגום 

משה", כתוב: 'סגי זיו יקריה דמשה'.
86. בגמ' בסנהדרין )דף לא:(, מובא: שלחו ליה למר 
עוקבא לדזיו ליה וכו', ופירש"י: לדזיו ליה – על שם 

שהיה חכם, ע"כ.

ויצא,  )פרשת  ממעזריטש  להמגיד  תורה  87. באור 
בסמוך  )ע'  מיוסף  זה  לענין  דוגמא  הביא  מ"א(  אות 

יוסף  כגון  נופך(:  )בתוספת  וכתב  הפרפראות(,  בדברי 

שבזמן הנסיון היתה אשת פוטיפר מתפארת ביופיה 
ובלבושיה בפניו )יומא לה:(, ויוסף הסתכל בתפארת 
העליון, וזהו ענין 'דמות דיוקנו של אביו ראה )ע' סוטה 
לו:(, היא מידת התפארת דקדושה, היינו שהעלה את 

פוטיפר,  אשת  של  אחרא  הסטרא  של  ההתפארות 
ע"י שהסתכל בשכל של הדבר, כי ההתפארות שלה 
ויוסף  נפולה'(,  )'תפארת  באה מנפילת מידת התפארת 
התבונן בשכל של הדבר, לזכות את מידת התפארת 
שהיא 'דמות דיוקנו של אביו' כי יעקב אחוז במידת 

התפארת, ועי"ז ניצל מהניסיון.
88. כמבואר לקמן )תורה לג, אות ב'(.

89. כן ביאר בפרפראות לחכמה )אות ז'(, וז"ל: השכל 
מאיר לו בכל דבר אפילו במקום שהיה אופל וחושך 
יוסף  שעמד  מה  שעיקר  בזה,  שמרמז  נראה  וכו', 
בנסיונו, הוא על ידי זה שהיה בו מידת יעקב, היינו 

ִחיַנת  ּבְ כֹור' - הּוא  'ּבְ ָהָדר לֹו",  כֹור ׁשֹורֹו  יֹוֵסף )ְּדָבִרים לג, יז( "ּבְ ּבְ ֶנֱאַמר  ן  ּכֵ ְוַעל  זוהר וישלח קעו: וישב קפב:(. 

"ל.  ּנַ ָבר ּכַ ָכל ּדָ ׁש ּבְ ּיֵ ֶכל ׁשֶ ֵ ַהּשׂ ל ּבְ ּכֵ י ְצִריִכין ְלִהְסּתַ לּות, ּכִ ּכְ "ל. ְוֶזהּו 'ׁשֹורֹו' - ְלׁשֹון ִהְסּתַ ּנַ ֶכל ּכַ ֵ ַהּשׂ
ָבר; ֲאִפּלּו  ָכל ּדָ ֶכל ֵמִאיר לֹו ּבְ ֵ י ַהּשׂ ם אּוְנְקלּוס: 'ִזיו ֵליּה' - ְלׁשֹון 'אֹור'. ּכִ ְרּגֵ ְוֶזהּו "ָהָדר לֹו" - ּתִ
ָבר  ּדָ ָכל  ּבְ ם  ׁשָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֶכל  ֵ ַהּשׂ ַעל  ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ זֹּוֶכה  ׁשֶ ּכְ ֶכל,  ֵ ַהּשׂ לֹו  ֵמִאיר  ְך,  ָוחֹׁשֶ ֹאֶפל  ָהָיה  ׁשֶ ָמקֹום  ּבְ

ַרְך. ם ִיְתּבָ ֵ ּוְמָקֵרב אֹותֹו ְלַהּשׁ

  מקורות ועיונים  



37 ֹוֹרה א  אֹות    ִליקו ֵטי מֹוֲהַר"ן  ת 

שהסתכל על השכל שיש בכל דבר וכו' כיעקב )כדלעיל 
אות ב'(. וזה שאמרו רז"ל )סוטה לו:( דמות דיוקנו של 

אביו ראה, כי יעקב הוא בחינת השכל כנ"ל, ועל ידי 
זה שהסתכל על השכל שיש בכל דבר על ידי זה עמד 

בנסיונו ועל ידי זה זכה לבכורה, עכ"ל.
רק  רוצה  הרע  שהיצר  ד'(  )אות  לעיל  90. כמבואר 
בגילוי ובחיצוניות של הדבר, כדכתיב )משלי יח, ב(: 

"ֹלא ַיְחּפֹץ ְּכִסיל ִּבְתבּוָנה ִּכי ִאם ְּבִהְתַּגּלֹות ִלּבֹו".
החכמה  את  גם  להפיל  שרוצה  הזכיר  91. לא 
לא  לעיל  גם  ולכן  יכול,  אינו  זה  את  כי  דקדושה, 
שהיא  החמה',  'חפרה  בחינת  את  בפירוש  הזכיר 
בחינת חכמה, כי באמת התורה הקדושה לא נפגמת, 
רק בחינת המלכות. אמנם, נפגם ה'חן', היינו האור 
שמשפיעה החכמה דקדושה למלכות, שעי"ז נעשה 
'חן', והוא יכול ליפול למטה ולהיות 'חן של שקר', 

כעת  נמצא  אומות העולם, שאצלם   שהוא החן של 
החן.

92. כפי שהתבאר לעיל )אות ד'(, על עשו שביזה את 
הפסוק  את  דבר,  בכל  שיש  השכל  שהיא  הבכורה, 
שאינו   – ִּבְתבּוָנה"  ְּכִסיל  ַיְחּפֹץ  "ֹלא  ב(:  יח,  )משלי 

מתבונן בתבונה ובחכמה האלוקית שיש בכל דבר, כדי 
לנהוג עם דבר זה כרצון ה', "ִּכי ִאם ְּבִהְתַּגּלֹות ִלּבֹו" 
בחיצוניות  תאוותו  את  למלא  יכול  איך  – שמסתכל 
של זה הדבר. כי השכל של כל דבר, הוא לראות את 
אותיות  שהן  ית',  ה'  חכמת  של  והחיות  הפנימיות 
התורה, המחיה את הדבר הזה ולהתקשר אליו, ע"י 
שמצמצם את עצמו, שאף שאינו מבין זאת היטב, הוא 
מאמין שכך הוא. וההיפך מזה הוא, כשהיצר הרע של 
האדם מפילו לעבירות ותאוות, ורואה רק את חיצוניות 

הדבר, ומסתכל רק איך למלא בו את תאות לבו.

   עֹוֶטה אֹור   
יבאר, כיצד כל הנ"ל רמוז במאמר רבה בר בר חנה על 'האי גלא' וכו'.

א – אותו גל,  ע ִלְסִפיְנּתָ ַמְטּבַ א ּדְ ּלָ ה )בבא בתרא עג.(: ַהאי ּגַ ר ָחּנָ ר ּבַ ה ּבַ ָאַמר ַרּבָ ֶ רּוׁש ַמה ּשׁ ח. ְוֶזה ּפֵ
א – נראה שהולך לפניו ניצוץ  ֵריׁשָ א ּבְ ְרּתָ נּוָרא ִחּוַ י צּוִציָתא ּדְ י ּכִ שרוצה להטביע את הספינה, ִמְתַחזֵּ

ַאְלָוָתא  יק הּוא(. ּוְמִחיָנן ֵליּה – וִהִּכינו אותו ּבְ "ם: ֵאׁש ְלָבָנה ּוַמְלָאְך ַמזִּ ּבַ ֵרׁש ַרׁשְ של אש לבנה, )ּפֵ

ר ֶאְהֶיה". ָחִקיק ֲעֵליּה – במקל שחקוקים עליו התיבות )שמות ג, יד(  "ֶאְהֶיה ֲאׁשֶ ּדְ

א' – הּוא  ע ִלְסִפיְנּתָ ַמְטּבַ א' – הּוא ַהֵיֶצר ָהָרע90, שמתרומם כגל גבוה להטביע את הקדושה. 'ּדְ ּלָ 'ּגַ
יַע  ֶצר ָהָרע רֹוֶצה ְלַהְטּבִ י ַהּיֵ יבּות, כי 'ספינה' הוא ְלׁשֹון ָספּון ְוָחׁשּוב )ע' מועד קטן דף כח.(, ּכִ ַהֵחן ְוַהֲחׁשִ
ה91  ָ ְקֻדּשׁ ִחיַנת ַמְלכּות ּדִ ָרֵאל )ע' לעיל אות א'(, ּבְ ל ִיׂשְ יבּות ׁשֶ ִחיַנת ַהֵחן ְוַהֲחׁשִ לֹום, ּבְ יל ַחס ְוׁשָ ּפִ ּוְלַהׁשְ
ולהורידו ולהפילו למטה אל העכו"ם, ועושה זאת ע"י שמפתהו לתאוות ועבירות, שאז מאבד את שכלו92, 

שהיא ה'חכמה' דקדושה, בחינת התורה )אות ח'(, ואינה מאירה ל'מלכות' דקדושה )אות נ'(, ובזה מאבד את 

בחינת ה'חן', שהיא חיבור החכמה והמלכות. 

– ונראה כמו שהולך לפניו ניצוץ של אש לבנה,  א'  ֵריׁשָ ּבְ א  ְרּתָ ִחּוַ נּוָרא  ּדְ י צּוִציָתא  ּכִ י  'ּוִמְתַחזֵּ
ֶצר ָהָרע אצל אדם ירא  ה כשבא ַהּיֵ ִחּלָ י ִמּתְ היינו, שהיצר הרע נראה בתחילה כניצוץ של אש לבנה, ּכִ

י  ּכִ י  ִמְתַחזֵּ א  ִלְסִפיְנּתָ ע  ַמְטּבַ ּדְ א  ּלָ ּגַ ה )ָּבָבא ַּבְתָרא עג.( ַהאי  ָחּנָ ר  ּבַ ר  ּבַ ה  ַרּבָ ָאַמר  ֶ ּשׁ רּוׁש ַמה  ּפֵ ְוֶזה  ח 
ָעֵליּה  ָחִקיק  ּדְ ַאְלָוָתא  ּבְ ֵליּה  ּוָמִחיָנן  ַמִּזיק הּוא(.  ְלָבָנה ּוַמְלָאְך  ַרְׁשַּב"ם: ֵאׁש  )ֵּפֵרׁש  א.  ֵריׁשָ ּבְ א  ְרּתָ ִחּוַ נּוָרא  ּדְ צּוִציָתא 

ר ֶאְהֶיה": )שמות ג, יד( "ֶאְהֶיה ֲאׁשֶ

ְוָחׁשּוב )מועד קטן  ְלׁשֹון ָספּון  יבּות,  ְוַהֲחׁשִ ַהֵחן  א - הּוא  ִלְסִפיְנּתָ ע  ַמְטּבַ ּדְ ָהָרע:  ַהֵיֶצר  א - הּוא  ּלָ ּגַ
יבּות  ְוַהֲחׁשִ ַהֵחן  ִחיַנת  ּבְ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  יל  ּפִ ּוְלַהׁשְ יַע  ְלַהְטּבִ רֹוֶצה  ָהָרע  ֶצר  ַהּיֵ י  ּכִ כח. 'מאן חשיב מאן ספון'(. 

ה  ִחּלָ י ִמּתְ א - ּכִ ֵריׁשָ א ּבְ ְרּתָ נּוָרא ִחּוַ י צּוִציָתא ּדְ י ּכִ ה: ּוִמְתַחזֵּ ָ ְקֻדּשׁ ִחיַנת ַמְלכּות ּדִ ָרֵאל, ּבְ ל ִיׂשְ ׁשֶ

  מקורות ועיונים  



ֹוֹרה א  אֹות   38 ִליקו ֵטי מֹוֲהַר"ן  ת 

ִמְצוֹות93, כי על עבירות, בודאי לא ישמע לו כלל, ולכן מתלבש  ׁש ַעְצמֹו ּבְ  שמים לפתותו, הוא ִמְתַלּבֵ

ִאּלּו ְמִסיתֹו ַלֲעשֹות ִמְצָוה, כגון שמסיתו להרבות בחומרות יתירות95,  במצוות94, ּוַמְטֶעה ֶאת ָהָאָדם ּכְ

ִחיַנת: 'צּוִציָתא  שנראה כמצוה, ומזה בא לידי עבירות, כביטול זמן קריאת שמע ותפילה וכדומה96. ְוֶזהּו ּבְ

א' – ֵאׁש ְלָבָנה, ואפשר לטעות בה שהיא ספירת החכמה, 'לובן העליון' או ספירת החסד,  ְרּתָ נּוָרא ִחּוַ ּדְ
יק הּוא98, כי באמת דברים אלו, שהיצר  י ֵכן באמת היצר הרע ַמְלָאְך97 ַמזִּ שהיא בגוון לבן, ַאף ַעל ּפִ

הרע מסיתו לעשותם, הם או עבירות ממש )רק שמטעהו(, או שמחמתם יבוא לעבירות99. 

ָחִקיק ָעֵלּה ֶאְהֶיה ְוכּו'' – וִהִּכינו אותו במקל שחקוק עליו 'אהיה אשר אהיה',  ַאְלָוָתא ּדְ 'ּוַמִחיָנן ֵליּה ּבְ
ּה  ּלָ ִהיא ּכֻ ֶצר ָהָרע שלא לטעות אחר "מצוותיו" הּוא ַעל־ְיֵדי ַהּתֹוָרה, ׁשֶ ל ַהּיֵ ר ַהְכָנָעתֹו ׁשֶ ִעּקַ ַהְינּו ׁשֶ
רּוְך הּוא, כי ניתן לקרוא את אותיות התורה בצירופים שונים, שהם שמותיו של  דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ מֹוָתיו ׁשֶ ׁשְ
ן  ן ָוי"ו טפחים ְוָרְחּבָ י ַהּלּוחֹות ָאְרּכָ ִחיַנת 'ָוי"ו' )זוהר פקודי ח"ב דף רכו:(101, ּכִ הקב"ה100. ְוַהּתֹוָרה ִהיא ּבְ

ַהְינּו ַמְקלֹות102 כי האות  ִחיַנת 'ַאְלָוָתא' – ּדְ ָוי"ו טפחים )בב"ב יד.(, נמצא, שהתורה נרמזת באות ו'. ְוֶזהּו ּבְ
ִחיַנת  מֹות104, ּבְ ָחִקיק ָעֵלּה ֶאְהֶיה103 ְוכּו'', ַהְינּו ׁשֵ ו' הרומזת על התורה, צורתה כצורת מקל )כלדקמן(, 'ּדְ

ַרְך. ם ִיְתּבָ ֵ ל ַהּשׁ מֹוָתיו ׁשֶ ּה ׁשְ ּלָ ל, ְוִהיא ּכֻ י"ו הּוא צּוַרת ַמּקֵ ִחיַנת ָוי"ו. ְוַהּוָ ִהיא ּבְ ַהּתֹוָרה ׁשֶ

ׁש  ע ַמּמָ ּגָ רֹוֶצה ַלֲעׂשֹות ֶאת ָהָאָדם ְמׁשֻ ֶצר ָהָרע, ׁשֶ ה ִהיא ַמְכִניַע ֶאת ַהּיֵ דֹוׁשָ ַהּתֹוָרה ַהּקְ ַהְינּו ׁשֶ

   עֹוֶטה אֹור   

93. כתב בפרפראות לחכמה )באות ט'(, וז"ל: ואולי 
עצמו  מתלבש  הרע  )שהיצר  זה  דבר  ששורש  לומר  יש 
לקבל  אפשר  אי  שבקדושה  מחמת  נמשך  במצוות(, 

את אור השכל אלא על ידי הצמצום וסילוק השכל, 
שהוא בחינת 'מלכות', כמובא לעיל )אות ג'(, וסילוק 
השכל הזה הוא מצוה, שעל ידי זה זוכים לאור השכל, 
יניקת הסטרא אחרא הוא מבחינת  ידוע שעיקר  אך 
הצמצום, ומבחינת הצמצום הזה בעצמו יונק היצר 
הרע, והוא מסית את האדם שיסלק את שכלו לגמרי 
ולא יסתכל כלל על השכל שבכל דבר אלא ילך אחר 
והוא אומר לאדם שזוהי מצוה לסלק  ליבו,  תאוות 
יש  כי  כזו,  בחינה  בקדושה  יש  ובאמת  השכל.  את 

מצוה לסלק את השכל, אך זהו כדי להתבטל לשכל 
האלוקי, ולא כדי ללכת אחר התאוות, ונמצא שיצר 

הרע מתלבש במצוות.
ִּפי  ַעל  ֶּבֱאֶמת  וז"ל:  ב(,  ג,  )גניבה  הלכות  94. לקוטי 
רֹב ִאי ֶאְפָׁשר ְלַהַּבַעל ָּדָבר ֶׁשָּיבֹא ְלָהָאָדם ַלֲהִסיתֹו ִמָּיד 
ֶאת  ִמְתַלֵּבׁש  ִּבְתִחָּלה  ַרק  ְוָׁשלֹום,  ַחס  ְּגמּוָרה  ַלֲעֵבָרה 
ַעְצמֹו ְּבִמְצוֹת ְוגֹוֵנב ַּדַעת ָהָאָדם ּומֹוֶרה לֹו ֶהֵּתר ּוַמְלִּביׁש 
לֹו ָהֵעָצה ָרָעה ֶׁשּלֹו ְּבִמְצוֹת. ְוַהּיֹום אֹוֵמר לֹו ֲעֵשֹה ָּכְך 
ּוָמָחר אֹוֵמר לֹו ֲעֵשֹה ָּכְך ַעד ְוכּו', ְּכמֹו ֶׁשָּכַתב ַרֵּבנּו ַז"ל 
ֶׁשִּבְתִחָּלה ִמְתַלֵּבׁש ַהַּבַעל ָּדָבר ֶאת ַעְצמֹו ְּבִמְצוֹת ְוכּו', 
עכ"ל. ובפרפראות לחכמה כתב, דאינו יכול להסיתו 
מתחילה לעשות עבירות ממש, כי זהו שטות ממש, 

ִחיַנת  ִאּלּו ְמִסיתֹו ַלֲעשֹות ִמְצָוה. ְוֶזהּו ּבְ ִמְצוֹות, ּוַמְטֶעה ֶאת ָהָאָדם ּכְ ׁש ַעְצמֹו ּבְ ֶצר ָהָרע ִמְתַלּבֵ ַהּיֵ
יק הּוא. י ֵכן ַמְלָאְך ַמזִּ א - ֵאׁש ְלָבָנה, ַאף ַעל ּפִ ְרּתָ נּוָרא ִחּוַ צּוִציָתא ּדְ

ֶצר ָהָרע הּוא ַעל ְיֵדי  ל ַהּיֵ ר ַהְכָנָעתֹו ׁשֶ ִעּקַ ָחִקיק ָעֵליּה ֶאְהֶיה ְוכּו', ַהְינּו ׁשֶ ַאְלָוָתא ּדְ ּוָמִחיָנן ֵליּה ּבְ
ִחיַנת ָוא"ו )עיין זוהר פקודי ח"ב דף רכו:(.  רּוְך הּוא. ְוַהּתֹוָרה ִהיא ּבְ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ מֹוָתיו ׁשֶ ּה ׁשְ ּלָ ִהיא ּכֻ ַהּתֹוָרה, ׁשֶ
ָחִקיק ָעֵליּה  ַהְינּו ַמְקלֹות ּדְ ִחיַנת 'ַאְלָוָתא', ּדְ ן ָוי"ו )ָּבָבא ַּבְתָרא יד.(. ְוֶזהּו ּבְ ן ָוי"ו ְוָרְחּבָ י ַהּלּוחֹות, ָאְרּכָ ּכִ
ּה  ּלָ ל, ְוִהיא ּכֻ י"ו הּוא צּוַרת ַמּקֵ ִחיַנת ָוי"ו, ְוַהּוָ ִהיא ּבְ ִחיַנת ַהּתֹוָרה, ׁשֶ מֹות, ּבְ ֶאְהֶיה ְוכּו', ַהְינּו ׁשֵ
רֹוֶצה ַלֲעׂשֹות  ֶצר ָהָרע - ׁשֶ ה ִהיא ַמְכִניַע ֶאת ַהּיֵ דֹוׁשָ ַהּתֹוָרה ַהּקְ ַרְך, ַהְינּו ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ל ַהּשׁ מֹוָתיו ׁשֶ ׁשְ
ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ע,  ּגָ ְמׁשֻ ַעל ֲעֵבָרה הּוא  ּבַ י  ּכִ לֹום.  ְוׁשָ ׁש ַחס  ַמּמָ ע  ּגָ ְמׁשֻ ָהָאָדם  ֶאת 

  מקורות ועיונים  



39 ֹוֹרה א  אֹות    ִליקו ֵטי מֹוֲהַר"ן  ת 

'אין אדם עובר  ג.(:  )סוטה  ז"ל  כמו שאמרו רבותינו 
עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטות', ואינו יכול 
מעשה  לעשות  לו  ולומר  ופיקח  חכם  לאדם  לבוא 
שטות, ולכן הוא מראה לאדם כאילו אלו הם מצוות, 
עד שלבסוף מביאו לעבור עבירות כאלה שהאדם יודע 

שהם עבירות.
לנו  וז"ל: מי  ה'(,  )אות  95. כתב בביאור הליקוטים 
גדול בכל המצוות שמצד היצר הרע, כמצות ההריסה 
בתבערת התלהבות הלב לעבודת השם יתברך בעצמו 
)'ריבוי אור'(, ויש בזה אופנים שונים. כי בזאת ההריסה, 

הורס האדם גם בדעתו יותר מדאי.
)פקדון ד, אמצע אות ד'(,  96. כמבואר בלקוטי הלכות 
ַהְּמצּוִיים  ֶהֶבל  ֶׁשל  ַהָחְכמֹות  ָּכל  ְּבִחיַנת  ְוֶזהּו  וז"ל: 
ְוַהְּקִלָּפה,  ָהָרע  ַהֵּיֶצר  ַּתְחּבּולֹות  ֵהם  ֶׁשֻּכָּלם  ַעְכָׁשיו, 
ֶׁשְּמַעֵּקם ְלָבָבם ּוִמְתַלֵּבׁש ַעְצמֹו ְּבִמְצוֹת, ְּכגֹון ֶׁשִּמְצָוה 
ְּבגּוף  ְלִהְתַּפֵּלל  ְּכֵדי  ּוְתִפָּלה  ְׁשַמע  ְקִריַאת  ְזַמן  ַלֲעבֹור 
ָנִקי, ּוְמַבִּלים רֹוב ְיֵמיֶהם ַעל ְנִקּיּות ְועֹוְבִרים ְזַמן ְקִריַאת 
ְּבגּוף  ִמְתַּפְּלִלים  ֵאיָנם  ְוַלּסֹוף  ְּבָכל יֹום,  ּוְתִפָּלה  ְׁשַמע 
ָנִקי ְּכָלל, ִמָּכל ֶׁשֵּכן ֶׁשֵאיָנם ִמְתַּפְּלִלים ְּבַמֲחָׁשבֹות ְנִקּיֹות 
ֵהם  ַמה  יֹוְדִעים  ֵאיָנם  ָהרֹוב  ִּפי  ֶׁשַעל  ַעד  ְּכָלל,  ְוַזּכֹות 
ְמַדְּבִרים )בתפילה, כי מחשבתם משוטטת במקום אחר( וכו'. 

ְּבִחינֹות  ַּכָּמה  ֵיׁש  וז"ל:  ע"ב(,  )תורה  לקמן  97. ע' 
ַּבֵּיֶצר ָהָרע וכו'. ֶׁשֵּיׁש ְּבִחיַנת ֵיֶצר ָהָרע, ֶׁשהּוא 'ַמְלָאְך 
ַהָּקדֹוׁש', ְוַאף ַעל ִּפי ֵכן הּוא ֵיֶצר ָהָרע, ְוָצִריְך ְלִהְתַּגֵּבר 
ְּבִחינֹות  ְּגבּורֹות,  ְּבִחינֹות  ַהְינּו  ִמֶּמּנּו.  ְמאֹד  ּוְלִהָּמֵלט 

ִּדיִנים וכו'.
98. כתב בלקוטי הלכות )חו"מ ח"ב הלכות מתנה ד, יג(, 
וז"ל: ּכַֹח ַהְּמַדֶּמה ִנְקָרא ָלָבן ָהֲאַרִּמי ַעל ֵׁשם ֶׁשִּמָּׁשם 
ָּכל ָהַרָּמאּות ְוַהָּטעּוִתים ֶׁשָּבעֹוָלם, ְוַעל ֵּכן ִנְקָרא ָלָבן, 
ֶׁשָּכַתב  ְּכמֹו  ְּבִמְצוֹת,  ַעְצמֹו  ְלִהְתַלֵּבׁש  ָּתִמיד  ַּדְרּכֹו  ִּכי 
ַאְדמֹו"ר ַז"ל ַעל ַמֲאַמר ַרָּבה ַּבר ַּבר ָחָנה 'ּוִמְתַחֵּזי ִּכי 
ַּבֵּלב  ַמְכִניס  ִּכי  ְוכּו''.  ְּבֵריֵׁשיּה  ִחָּוָרא  ְּדנּוָרא  צּוִציָתא 
ֶׁשִּמְצָוה ְּגדֹוָלה ַלֲחלֹוק ָעָליו )על הצדיק(, ִּכי ְמַהֵּפְך ָהֱאֶמת 
ֵמֵהֶפְך ֶאל ֵהֶפְך וכו', ִּכי ְמַרֶּמה ּוַמְטֶעה ָּכל ָּכְך ֶאת ְּבֵני 
ָּברּור  ֶׁשַהֶּׁשֶקר  ַעד  ּוְׁשָקִרים,  ָטֻעּיֹות  ִמיֵני  ְּבַכָּמה  ָאָדם 
ֶאְצָלם ְּכִאּלּו ֵאין ּבֹו ׁשּום ָסֵפק ִלְנטֹות ֶאל ָהֱאֶמת. ְוֶזה 
ְּבִחיַנת ֹלֶבן ִּדְקִלָּפה, ְּבִחיַנת 'ַאְרַּבע ַמְראֹות ְנָגִעים' )נגעים 
א, א(, ֶׁשֻּכָּלם ַמְרֵאיֶהם ַּתְכִלית ַהֹּלֶבן וכו'. ִּכי ַהִּסְטָרא 

ָאֳחָרא ִמְתָּגֶרה ַלֲהפְֹך ָהֱאֶמת ַעל ְיֵדי ַהָּטעּוִתים ֶׁשל ּכַֹח 
ַהְּמַדֶּמה, ַעד ֶׁשַּמְלִּבין ַהֶּׁשֶקר ְּכִאּלּו הּוא ָּברּור ּוְמֻלָּבן 

ֶׁשָּכְך הּוא ַהָּדָבר, ְּכִאּלּו ֵאין ּבֹו ׁשּום ַצד ְנִטָּיה ֶאל ַהֵהֶפְך 
ֶׁשהּוא ָהֱאֶמת, ְוַעל ֵּכן ִנְקָרא ָלָבן ָהֲאַרִּמי וכו'.

99. כגון בענין 'ריבוי האור' הנ"ל, שמחמם את לב 
האדם לעלות למדרגות גבוהות מעל טבעו, וכשנשבר 

ונופל, הוא נשבר לגמרי, ולא מקיים כלום וכו'.
קכד.(,  דף  ריש  )ח"ב  משפטים  בזוהר  100. כדאיתא 
התורה כולה שמותיו של הקב"ה. וראה בזוהר אמור 

)ח"ג דף פט:(. וע"ע בהקדמת הרמב"ן על התורה.

101. ְּבִגין ְּדָרָזא ְּדאֹוַרְייָתא ַעל ָו''ו ַקְּייָמא וכו', ע"ש 
]תרגום: ִמּׁשּום ֶׁשּסֹוד ַהּתֹוָרה עֹוֵמד ַעל ָו''ו[.

102. אלוותא היא 'ַאָּלה', שהוא מקל עבה שמכים 
אתו, ע' במשנה בשבת ו, ד.

103. יש לעיין, כיון שעיקר הכח המכה את יצר הרע 
הוא התורה, שהיא כולה שמותיו של הקב"ה, א"כ 
מדוע הזכיר דוקא את השמות "ֶאְהֶיה ֲאֶׁשר ֶאְהֶיה", 
כי לכאורה לא מדובר דוקא על שמות אלו, אלא על 
כל השמות כולם היוצאים מהתורה. ונראה לתרץ, על 
ו' דף קמה:(,  פי מה שמובא בתקוני זוהר )בסופו תיקון 
וז"ל: "ֶאְהֶיה ֲאֶׁשר ֶאְהֶיה" – ְּדִאינּון 'ְּכָלל ְּבָכל אֹוַרְייָתא, 
אהי''ה ְּכָלל, ֲאֶׁשר ְּפָרט, אהי''ה ְּכָלל, ע"כ. ולפי זה, 
של  השמות  כל  כלל  הם  כי  אלו,  שמות  דוקא  נקט 
ֶאְהֶיה" הם  ֲאֶׁשר  ד"ֶאְהֶיה  נראה לפרש  עוד  התורה. 
זוהר  )ע'  ובינה  חכמה  כתר,  המוחין,  ג'  של  השמות 
לעשות  רוצה  הרע  יצר  והנה,  סה:(,  דף  ח"ג  מות  אחרי 

את האדם משוגע כמבואר כאן, ושגעון הוא קלקול 
המוחין, ולכן, דוקא שמות אלו שהם כנגד המוחין, יש 
להם את הכח לתקן את המוחין של האדם, מהשגעון 
שיצר הרע רוצה לשגעו. עוד נראה לפרש, כי "ֶאְהֶיה 
ֲאֶׁשר ֶאְהֶיה", הוא אהי"ה פעמים אהי"ה שעולה כמנין 
אמ"ת )441(, והתורה נקראת 'תורת אמת', ולכן שמות 

אלו הם כללות כל התורה. 
)סוף אות ט'(, ציין למדרש  104. בפרפראות לחכמה 
וז"ל: משל למלך  )ויקרא רבה כה, א(,  פרשת קדושים 
מתיירא  אבא  לו  אמר  לפרקמטיא,  צא  לבנו  שאמר 
אני בדרך מהלסטים, ובים מפני אפירטין )שודדי ים(. 
מה עשה אביו, נטל מקל וחקקו )שיהיה חלול(, ונתן בו 
קמיע ונתנה לבנו, ואמר לו יהי המקל הזה בידך ואי 
אתה מתיירא משום בריה. אף כך אמר הקב"ה למשה, 
אמור לישראל, בני עסקו בתורה ואין אתם מתייראים 

משום אומה וכו', ע"כ.

  מקורות ועיונים  
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ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )סוטה ג.(: 'ֵאין  מֹו ׁשֶ ע105, ּכְ ּגָ ַעל ֲעֵבָרה הּוא ְמׁשֻ י ּבַ לֹום, ּכִ ַחס ְוׁשָ
טּות'106, הרי, שהשגעון נכנס בבעל העבירה וגורם לו  ן ִנְכַנס ּבֹו רּוַח ׁשְ ָאָדם עֹוֵבר ֲעֵבָרה ֶאָלא ִאם ּכֵ
ִעים ְצִריִכים  ּגָ ׁשֻ ַהּמְ לסטות מהדרך הישרה והנכונה, לעשות מעשים שיובילוהו לשאול תחתית. ּוְכמֹו ׁשֶ

ְלַהּכֹוָתם שלא יזיקו בשגעונם, כי אף שאינם מבינים שהם מזיקים, אולם מבינים את כאב המכה ונמנעים 
מֹות כדי לגרש את השגעון שנכנס בהם, כי הרבה פעמים השגעון בא  מלהזיק בשגעונם, ְוָלׂשּום ֲעֵליֶהם ׁשֵ

עֹוְסִקין הּוא  ׁש ַהּתֹוָרה ׁשֶ מֹו ֵכן ַמּמָ משום שנכנס בו רוח רעה, וע"י שמות וקמיעות היא יוצאת מהם107. ּכְ

עֹון  ּגָ ין ִמן ָהָאָדם ֶאת ַהּשִׁ ֶצר ָהָרע, ּוְמָגְרׁשִ ין ּוַמְכִניִעין ֶאת ַהּיֵ ֶזה ַמּכִ ּבָ מֹות, ׁשֶ ִחיַנת ַמְקלֹות ְוׁשֵ ּבְ
ְכַנס ּבֹו, כי ישנה בתורה גם בחינת 'מקלות', שכן לימוד התורה מביא את האדם לידי  ּנִ טּות ׁשֶ ְוָהרּוַח ׁשְ
יראה, שהיא מכה את האדם, שלא יעשה מעשים שהוא יודע כי הם אינם טובים ולא ילך אחר תאוות ליבו, 

והיא כולה שמותיו של הקב"ה. הרי, שיש בתורה 'שמות' קודש, המגרשים מהאדם את רוח השטות שעל 

"ל.  ּנַ מֹות ְוכּו'' ּכַ ָחִקיק ָעֵליּה ׁשֵ ַאְלָוָתא, ּדְ ִחיַנת: 'ּוְמִחיָנן ֵליּה ּבְ ידה נדמות לו העבירות כמצוות108. ּבְ

נמצא, שעל ידי התורה, האדם זוכה להתגבר על יצר הרע, ולהגביר את 'מלכות דקדושה' על 'מלכות דסטרא 

אחרא', ואז הוא זוכה לחבר את החכמה והמלכות, שזוהי בחינת 'חן', ועל ידי זה מתקבלות תפילותיו ובקשותיו.

כעת, ילביש את ההשגות של תורה זו, בפסוק שפתח בו בתחילה: "אשרי תמימי דרך". 

לּות,  ּכְ ֵרי' – ְלׁשֹון ִהְסּתַ ֵרי ְתִמיֵמי ָדֶרְך", 'ַאׁשְ ט. ְוֶזהּו הרמז בפסוק שהובא לעיל )תהלים קיט, א(: "ַאׁשְ
ִחיַנת )בראשית כה, כז(: "ַיֲעֹקב ִאיׁש  כמו )במדבר כד, יז( "אשורנו" שתרגומו: 'אסתכל בו'. 'ְתִמיֵמי ָדֶרְך' – ּבְ

"ל, וכיון, שיעקב שהוא בחינת השכל נקרא 'תם', אם כן המילה 'תם'  ּנַ ֶכל ּכַ ֵ ִחיַנת ַהּשׂ הּוא ּבְ ם"109, ׁשֶ ּתָ
מרמזת על השכל שבכל דבר, נמצא, שתיבות "תמימי דרך" רומזות על השכל שיש בכל דבר,  כי כדי לזכות 

להסתכל בשכל שבכל דבר, יש צורך בתמימות ובביטול החכמה העצמית, שזוהי בחינת 'מלכות', שעל ידה 

ִחיַנת  הּוא ּבְ ָבר, ׁשֶ ָכל ּדָ ׁש ּבְ ּיֵ ֶכל ׁשֶ ֵ ל ַעל ַהּשׂ ּכֵ זוכים להסתכל בשכל שבכל דבר110, ַהְינּו ִלְזּכֹות ְלִהְסּתַ

ּלֹוֵמד ּתֹוָרה  י ַעל־ְיֵדי ׁשֶ תֹוַרת ה'", ּכִ ם", ֶזה זֹוִכין ַעל ְיֵדי ַהּתֹוָרה. ְוֶזהּו: "ַההֹוְלִכים ּבְ "ַיֲעֹקב ִאיׁש ּתָ
ִחיַנת נּו"ן,  ה, ּבְ ָ ְקֻדּשׁ ְלכּות ּדִ ֹכַח, כי מילת 'ההולכים' רומזת על לימוד בכח111, ַעל ְיֵדי ֶזה נֹוֵתן ּכַֹח ַלּמַ ּבְ
ה ַהֵחן  "ל. ַוֲאַזי ִנְתַעּלֶ ּנַ ָבָריו ּכַ ִלים ּדְ ה 'ֵחן', ְוִנְתַקּבְ ִחיַנת ֵחי"ת, ַוֲאַזי ַנֲעׂשֶ הּוא ּבְ ֶכל, ׁשֶ ֵ ל ִמן ַהּשׂ ְלַקּבֵ
ִלים. נמצא פירוש הפסוק: "אשרי" – הסתכלות,  ׁשֹות ִנְתַקּבְ ּקָ ִפּלֹות ְוַהּבַ ָרֵאל, ְוָכל ַהּתְ ל ִיׂשְ יבּות ׁשֶ ְוַהֲחׁשִ

"תמימי דרך" – בשכל שיש בכל דבר, ואל זה מגיעים על ידי "ההולכים בתורת ה'" – לימוד תורה בכח.

   עֹוֶטה אֹור   

ִעים  ּגָ ׁשֻ ַהּמְ ׁשֶ ּוְכמֹו  טּות'.  ׁשְ רּוַח  ּבֹו  ִנְכַנס  ן  ּכֵ ִאם  ֶאָלא  ֲעֵבָרה  עֹוֵבר  ָאָדם  'ֵאין  ג.(  )סֹוָטה  ִלְבָרָכה 
ַמְקלֹות  ִחיַנת  ּבְ הּוא  עֹוְסִקין  ׁשֶ ַהּתֹוָרה  ׁש  ַמּמָ ֵכן  מֹו  ּכְ מֹות,  ׁשֵ ֲעֵליֶהם  ְוָלׂשּום  ְלַהּכֹוָתם  ְצִריִכים 
טּות  ׁשְ ְוָהרּוַח  עֹון  ּגָ ַהּשִׁ ָהָאָדם ֶאת  ין ִמן  ּוְמָגְרׁשִ ָהָרע,  ֶצר  ַהּיֵ ּוַמְכִניִעין ֶאת  ין  ַמּכִ ֶזה  ּבָ ׁשֶ מֹות,  ְוׁשֵ
"ל )עיין ויקרא רבה קדושים כה, א(: ּנַ מֹות' ְוכּו', ּכַ ָחִקיק ָעֵליּה ׁשֵ ַאְלָוָתא, ּדְ ִחיַנת 'ּוָמִחיָנן ֵליּה ּבְ ְכַנס ּבֹו, ּבְ ּנִ ׁשֶ

ִחיַנת )ְּבֵראִׁשית כה, כז(  ּבְ ָדֶרְך" -  לּות. "ְתִמיֵמי  ּכְ ִהְסּתַ ְלׁשֹון  ֵרי -  ַאׁשְ ָדֶרְך",  ְתִמיֵמי  ֵרי  "ַאׁשְ ְוֶזהּו  ט 
ָבר,  ּדָ ָכל  ּבְ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֶכל  ֵ ַהּשׂ ל ַעל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ִלְזּכֹות  ַהְינּו  "ל.  ּנַ ּכַ ֶכל  ֵ ַהּשׂ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ם"; ׁשֶ ּתָ "ַיֲעֹקב ִאיׁש 
י ַעל  תֹוַרת ה'", ּכִ ם" - ֶזה זֹוִכין ַעל ְיֵדי ַהּתֹוָרה. ְוֶזהּו "ַההֹוְלִכים ּבְ ִחיַנת "ַיֲעֹקב ִאיׁש ּתָ הּוא ּבְ ׁשֶ
ֶכל -  ֵ ַהּשׂ ל ִמן  ְלַקּבֵ ִחיַנת נּו"ן,  ּבְ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ְלכּות  ַלּמַ ּכַֹח  ְיֵדי ֶזה נֹוֵתן  ֹכַח, ַעל  ּבְ ּלֹוֵמד ּתֹוָרה  ׁשֶ ְיֵדי 
ל  יבּות ׁשֶ ה ַהֵחן ְוַהֲחׁשִ "ל, ַוֲאַזי ִנְתַעּלֶ ּנַ ּכַ ָבָריו  ּדְ ִלים  ה ֵח"ן ְוִנְתַקּבְ ִחיַנת ֵחי"ת, ַוֲאַזי ַנֲעׂשֶ הּוא ּבְ ׁשֶ

ִלים: ׁשֹות ִנְתַקּבְ ּקָ ִפּלֹות ְוַהּבַ ָרֵאל, ְוָכל ַהּתְ ִיׂשְ
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כתב  לז(,  ו,  לסעודה  ידים  )נטילת  הלכות  105. בלקוטי 
וז"ל: ָּכל ֶאָחד ְּכִפי ֲעוֹונֹוָתיו הּוא ְמֻׁשָּגע, ִּכי ַּבַעל ֲעֵבָרה 
ִאם  ֶאָּלא  ֲעֵבָרה  ָאָדם עֹוֵבר  'ֵאין  ִּכי  וכו',  ְמֻׁשָּגע  הּוא 
ֵּכן ִנְכַנס ּבֹו רּוַח ְׁשטּות' )סֹוָטה ג.(, ּוְכִפי ִרּבּוי ָהֲעוֹונֹות 
ֶׁשִּיְהיּו  ָהָיה ָראּוי  ַּכָּידּוַע,  ָאָדם,  ְּבֵני  ְּבַהְרֵּבה  ֶׁשִּנְמָצִאין 
ַנֲעִׂשים ֻּכָּלם ְמֻׁשָּגִעים ַמָּמׁש, ַאְך ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ְמַרֵחם ַעל 
ַהְּבִרּיֹות ּוְמַקֵּים ַּדְעָּתם ֶׁשֹּלא ֵיְצאּו ִמַּדְעָּתם ְלַגְמֵרי, ַעל ְיֵדי 
ֶׁשֲעַדִין ִנְׁשָאר ְרִׁשיָמה ְּבַדְעָּתם וכו' ֶׁשֹּלא ָלֵצאת ִמַּדְעָּתם 
ְלַגְמֵרי. ִּכי )ַגם( ִמי ֶׁשִּנְכַׁשל ְוָנַפל ְלָהרּוַח ְׁשטּות – ֵיׁש לֹו 
ֲעַדִין ְּבִחיָרה, ְּכמֹו ֶׁשָאַמר ַאְדמֹו"ר ַז"ל ְלֶאָחד: "ִאם ַאָּתה 
רֹוֶצה ֵאין ַאָּתה ְמֻׁשָּגע" )ִׂשיחֹות ָהַר"ן ִסיָמן סז(, ְוָהֵבן ֶזה 
ְמאֹד, ִּכי ַּגם ַהְמֻׁשָּגע ַמָּמׁש, ְּכֶׁשַּמִּכין אֹותֹו ֵהיֵטב, ֻמְכָרח 
ְלַהְׁשִליְך ַהִּׁשָּגעֹון ֵמֲחַמת ִיְרָאה וכו', עכ"ל. ]פי', היראת 
שמים שנשארת עדיין אצל הבעל עבירה, מצילה אותו 
אותו  מכה  כביכול  היראה  כי  לגמרי,  ישתגע  שלא 

ומכריחה אותו להשליך ממנו את השגעון[.
106. ריש לקיש אמר: אין אדם עובר עבירה אלא אם 
כן נכנס בו רוח שטות, שנא' )במדבר ה, יב( "ִאיׁש ִאיׁש 
ֶטה' )בשין ימנית( כתיב, )פי', כיון  ִּכי ִתְׂשֶטה ִאְׁשּתֹו", 'ִתְשׁש

שנכתב בלי נקוד, וסתם קריאת אות ש', היא בשין ימנית(. 

את  לרפא  הללו  הבחינות  שתי  את  צריך  107. כי 
שג"כ  הרע,  מיצר  האדם  את  לרפא  וכן  המשוגע, 
יש בו שתי בחינות, כי יש בחינה שהיצר מטעה את 
ויש בחינה שמבין  יודע שעובר עבירה,  האדם ולא 
אותו  כופה  לבו  שתאות  אלא  עבירה,  שזו  בדעתו 
לעבירה. וכמו שהאריך בזה בקיצור )אות י"א(, וז"ל: 
ֶּדֶרְך ַהֵּיֶצר ָהָרע ְלִהְתַלֵּבׁש ְּתִחָּלה ְּבִמְצוֹות, ּוַמְטֶעה ֶאת 
הּוא  ְוַאַחר־ָּכְך  ִמְצָוה,  ַלֲעׂשֹות  ְמִסיתֹו  ְּכִאּלּו  ָהָאָדם 
ַמְטֵעהּו ּוְמִסיתֹו עֹוד יֹוֵתר, ַעד ֶׁשָּבא ַלֲעֵברֹות ְּגמּורֹות 
ְּבָזדֹון ַחס ְוָׁשלֹום. ְוֶזה ַמָּמׁש ְּכמֹו ְּבִחיַנת ַהִּׁשָּגעֹון ֶׁשל 
ַהְמֻׁשָּגע ֶׁשִּנְתַּבְלֵּבל ְוִנְטָרף ַּדְעּתֹו, ַעד ֶׁשאֹוֵמר ָלַרע טֹוב 
ְוכּו', ַאְך ַאף ַעל ִּפי ֵכן ֲעַדִין ֵיׁש ּבֹו ֵאיֶזה ִניצֹוֵצי ַהֵּׂשֶכל 
ְוַהַּדַעת, ַמה ֶּׁשֲאִפּלּו ְלִפי ְׁשטּות ְוֶחְסרֹון ַּדְעּתֹו הּוא ֵמִבין 
ְויֹוֵדַע ַּגם ֵּכן ֶׁשֵאין ַלֲעׂשֹות ְּדָבִרים ָּכֵאּלּו, ְוַאף ַעל ִּפי 
ְׁשֵּתי  ְצִריִכים  ֶזה  ֶׁשֵּמֲחַמת  ַעד  אֹוָתם.  עֹוֶׂשה  הּוא  ֵכן 
ִּבְכֵדי  ְלַהּכֹוָתם  ַהְינּו  ַהְמֻׁשָּגִעים,  ִלְרפּוַאת  ַּתְחּבּולֹות 
ְלַהְכִניַע ִרְׁשַעת ְזדֹוָנם – ֶׁשֹּלא ִיְהֶיה נּוָחה ָלֶהם ַעל ָּכל 
ַהְּדָבִרים  ָּפִנים  ָּכל  ַעל  ַיֲעׂשּו  ְוֹלא  ְּבִׁשְגיֹונּוָתם,  ָּפִנים 
ֶׁשֵהם ְּבַעְצָמם ְמִביִנים ַּגם ֵּכן ֶׁשֵהם ִׁשָּגעֹון ּוְׁשטּות, ְוַגם 

ְלָגֵרׁש  ִּבְכֵדי  ּוְקֵמיעֹות,  ֵׁשמֹות  ֲעֵליֶהם  ָלׂשּום  ְצִריִכין 
ֵמֶהם ָהרּוַח ָרָעה ֶׁשְּמַבְלֵּבל ּוַמְטִריף ַּדְעָּתם ַחס ְוָׁשלֹום, 
ְוכּו'.  טֹוב  ָלַרע  ְואֹוְמִרים  ר  ֶ יֹשׁש ָאְרחֹות  ֶׁשְּמַהְּפִכין  ַעד 
ָהָרע,  ַהֵּיֶצר  ִמִּׁשְגעֹוֵני  ָהָאָדם  ְרפּוַאת  ְלִעְנַין  ֵכן  ּוְכמֹו 
ְלַהְכִניַע  ַהְינּו  ַהַּנ"ל,  ְּבִחינֹות  ִלְׁשֵּתי  ֵּכן  ַּגם  ָצִריְך  הּוא 
ַמה  ָּפִנים  ָּכל  ַעל  ַיֲעֶׂשה  ֶׁשֹּלא  ּוְזדֹונֹו,  ִרְׁשָעתֹו  ְּתִחָּלה 
ֶּׁשהּוא ְּבַעְצמֹו ֵמִבין ְויֹוֵדַע ֶׁשהּוא ַרע ַוֲעֵבָרה ְּגמּוָרה ַחס 
ְוָׁשלֹום, ְוַגם ְצִריִכין עֹוד ְלָגֵרׁש ִמֶּמּנּו ָהרּוַח ָרָעה רּוַח 
ְּכִאּלּו  ּוַמְטֶעה אֹותֹו  ְּבִמְצוֹות  ַעְצמֹו  ֶׁשִּמְתַלֵּבׁש  ְׁשטּות 
ִּבְׁשֵלמּות,  זֹוִכין  ֶזה  ְוָכל  ַּכַּנ"ל.  ִמְצָוה  ַלֲעׂשֹות  ְמִסיתֹו 
ַרק ַעל ְיֵדי ֵעֶסק ַהּתֹוָרה ֶׁשְּכלּוָלה ִמְּׁשֵּתי ִמיֵני ַּתְחּבּולֹות 

ַהַּנ"ל. 
רבינו  דברי  לתחילת  היטב  מקושר  זה,  108. וכל 
בתורה זו, שצריך להסתכל בשכל של כל דבר, שהיא 
בחינת 'חכמה עילאה', ונתבאר כי תחילת הכל, שהוא 
כפשוטו ללמוד תורה, שהיא מעלה ח"ן על לומדיה, 
המלכות,  כי  ומלכות,  חכמה  ספירות  הוא  'חן'  כי 
שהיא האמונה, היא בחינת יראת שמים, בחינת דינא 
דמלכותא דינא, שזו בחינת המקלות שבתורה, להועיל 
לצאת מהשגעון של העבירה, ממה שהוא יודע שהוא 
יש בה בחינה של שמות, להסיר ממנו  ועוד  אסור. 
את השגעון, ההופך את הרע לטוב, שמטעה אותו עד 
שחושב את העבירות למצוות, שגם ענין זה מתבטל 
ע"י לימוד התורה, המלמדת את האדם מהו רע ומהו 

טוב באמת.
י'(, וז"ל: יעקב  )אות  109. כתב בפרפראות לחכמה 
איש תם שהוא בחינת השכל וכו', בכאן מרמז שעיקר 
שלימות השכל דקדושה שהוא בחינת 'יעקב', הוא 

דייקא 'תמימות', עכ"ל.  )ע' בהערה הבאה(.
110. כמבואר לעיל )אות ג'(, וכתב בקיצור )אות י"ב(, 
וז"ל: ִעַּקר ִהְתַקְּׁשרּות ֶאל ַהֵּׂשֶכל ִּדְקֻדָּׁשה הּוא ַעל ְיֵדי 
ְּתִמימּות, ֶׁשֶּזה ְּבִחיַנת: "ְוַיֲעקֹב ִאיׁש ָּתם" – ִּכי ַיֲעקֹב ָזָכה 

ְלאֹור ַהֵּׂשֶכל ַהַּנ"ל ִּבְׁשֵלמּות.
וז"ל:  י"א(,  )אות  לחכמה  בפרפראות  ביאר  111. כן 
רש"י  שפירש  דרך  על  שהוא  ז"ל  מאבי  שמעתי 
בפסוק )ויקרא כו, ג( "ִאם ְּבֻחּקַֹתי ֵּתֵלכּו" – שתהיו עמלים 
בתורה, ומבואר יותר בט"ז )או"ח סימן מ"ז ס"ק א'( על 
פסוק )ירמיה ט, יב( "ַעל ָעְזָבם ֶאת ּתֹוָרִתי וגו' ְוֹלא ָהְלכּו 

ָבּה" – שהוא ההילוך והטורח בהתורה .

  מקורות ועיונים  


