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     ּתֹוָרה כב      

ְצִניעּוָתא, )זוהר  תרומה ח"ב דף קעח:( ִסְפָרא ּדִ ָאה ּדְ ְרָקא ֲחִמיׁשָ ּפִ

ָאה  ִעּלָ ְוַגְלָיא, ֵעֶדן  ָרא' - ֲחִצי ַמֲאָמר, ָאב ּוֵבן, ְסִתים  'ּבָ ית' - ַמֲאָמר,  ֵראׁשִ 'ּבְ ָרא".  ית ּבָ ֵראׁשִ "ּבְ
ָאה. ּתָ ְסִתים ּוְגִניז, ֵעֶדן ּתַ ּדִ

י ֵיׁש מֹוִכיֵחי ַהּדֹור - ְוֵהם  תֹוְך חֹוָתם' )ע"ז דף לא.(. חֹוָתם, הּוא ּכִ ׁש 'חֹוָתם', ְוֵיׁש 'חֹוָתם ּבְ ּיֵ ע ׁשֶ א ּדַ

ראש  שאחר  בשבוע  בברסלב  נאמרה  זו  1. תורה 
השנה, בעשרת ימי תשובה תקס"ה )חיי מוהר"ן אות נ"ט(. 
היינו ביום שני ה' תשרי )פרפראות לחכמה אות א'(. וכתב 
ת ְּתׁשּוָבה  בחיי מוהר"ן )שם אות י"ב – י"ג(, וז"ל: ְּבַׁשָבּ
)תקס"ה( ָהִיינּו ְמֻסָּפִקים ִאם ִנְזֶּכה ֶׁשִּיְכנֹס ֵאֵלינּו ֵמַחְדרֹו 

ֵליֵׁשב ִעָּמנּו ִּבְסֻעָּדה ְׁשִליִׁשית ְלַגּלֹות ָלנּו ּתֹוָרה, ִּכי ֹלא 
ָהָיה ַּדְרּכֹו ֵליֵׁשב ִעָּמנּו ִּבְסֻעָּדה ְׁשִליִׁשית, ִּכי ִאם ְּבִעִּתים 
ְידּוִעים וכו'. ְוֹלא ִנְכַנס ֵמֲחַמת ֶזה )שנודע לו מפטירת בתו 
פיגא, ע"ש( ִלְסֻעָּדה ְׁשִליִׁשית, ְוָנַהג ָׁשָעה ַאַחת ֲאֵבלּות 

ְלֵביתֹו  ֶאְצֵלנּו  ִנְכַנס  ָּכְך  ַאַחר  וכו'.  ַׁשָּבת  ְּבמֹוָצֵאי 
ָּבָכה  ְלֶאָחד ִאם  ְוָאז ָׁשַאל  ְּכַדְרּכֹו.  ִעָּמנּו  ְוִדֵּבר  ַהָּגדֹול 
ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה, ְוָאַמר ָאז ֶׁשִעַּקר ַהְּבִכָּיה ְּכֶׁשִהיא ֵמֲחַמת 
ִׂשְמָחה וכו'. ְוָאַמר ָאז ֶׁשָהָיה לֹו ָאז )בסעודה שלישית( ַמה 
ֶּׁשִּנְקָרא ִּבְלׁשֹון ֲחִסידּות 'ֶהָאָרה ְּגדֹוָלה לֹוַמר ּתֹוָרה' וכו', 
ּוֵמֲחַמת ֶזה )הודעת האבלות(, ִנְתַּבְלֵּבל ַהָּדָבר, ְוֹלא ָאַמר ָאז 

ַהּתֹוָרה ַהְּגדֹוָלה ֶׁשָהָיה מּוָכן לֹוַמר ַּכַּנ"ל. 
ִיְתָּבַרְך  ַהֵּׁשם  ְוִסֵּבב  ָעֵלינּו  ָּגַבר  ַחְסּדֹו  ַהֵּׁשם  ּוְבֶחְמַלת 
ֶׁשַאף ַעל ִּפי ֵכן ֹלא ָאַבְדנּו ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת, ִּכי ָזִכינּו ַאַחר 
ָּכְך ְּביֹום ֵׁשִני ֶׁשִּגָּלה ָלנּו ָאז ּתֹוָרה ְּגבֹוָהה ֲאֻרָּכה ּוְרָחָבה 
ַוֲעֻמָּקה ְמאֹד, ְוִהיא ַהּתֹוָרה 'חֹוָתם ְּבתֹוְך חֹוָתם' )תורה 

דידן(. ְוַהּתֹוָרה ַהּזֹאת ֶנֶאְמָרה ִּפְתאֹם, ִּכי ִּבְתִחָּלה ָיַׁשב 

ְלָהִביא  ֶאָחד  ְלִאיׁש  ִצָּוה  ּוִמּקֶֹדם  ְּכַדְרּכֹו,  ִעָּמנּו  ְוִדֵּבר 
לֹו ֶׁשֶמן ּוְפִתיָלה ְלַתֵּקן לֹו ֵנר ֶׁשל ֶׁשֶמן ַזִית, ְוַאַחר ָּכְך 
ְּפָעִמים,  ַּכָּמה  ַּדְרּכֹו  ָהָיה  ֵכן  ִּכי  ְּבַעְצמֹו.  ַהֵּנר  ִהְדִליק 
ָהָיה  ְוַהָּדָבר  ַזִית,  ֶׁשֶמן  ֶׁשל  ֵנר  ַמְדִליק  ִּפְתאֹם  ֶׁשָהָיה 
מּוָבן ֶׁשָהָיה ַמְמִּתיק ִּדיִנים ָּבֶזה. ְוָאז ָסמּוְך ְלַהַהְדָלָקה 
ְוַהֵּנר ָהָיה ּדֹוֵלק ָסמּוְך ְלֻׁשְלָחנֹו, ְוהּוא ִּדֵּבר ִעָּמנּו ְּבֵאיָמה 
ְּגדֹוָלה, ּוְבתֹוְך ָּכְך ִצָּוה ְלָהִביא ְלָפָניו 'ְסִליָחה' ְוֵהִביאּו 
יֹום  ֶׁשל  ְסִליָחה  ֵמֵאיֶזה  ְקָצת  ְוָאַמר  ּוְפָתָחּה,  ְלָפָניו 
ִּכּפּוִרים. ְוַהּכֹל ָהָיה ִּבְפֵני ֻּכָּלנּו ֶׁשָהִיינּו עֹוְמִדים ְסִביבֹו, 
ְוהּוא ָיַׁשב ַעל ִּכְסאֹו ָסמּוְך ְלֻׁשְלָחנֹו ְּבַחְדרֹו. ְּבתֹוְך ָּכְך 
ִהְתִחיל ְלַדֵּבר ֵמַהַּגן ֵעֶדן ְוַהֵּגיִהָּנם, ֶׁשַהַּגן ֵעֶדן ְוַהֵּגיִהָּנם 
ֵהם ְּבֶזה ָהעֹוָלם ְוכּו', ְוִנְכַנס ֵמִעְנָין ְלִעְנָין ַעד ֶׁשָּגַמר ָּכל 
ַהּתֹוָרה 'חֹוָתם ְּבתֹוְך חֹוָתם' ַהַּנ"ל, ְוִנְׁשַּתֲהָתה ָהֲאִמיָרה 

ְּבֶעֶרְך ַאְרַּבע ָׁשעֹות, עכ"ל.
עוד מסופר בשיח שרפי קודש )ח"א אות תק"ל, מאבני"ה 
ְּבתֹוְך  'חֹוָתם  ַהּתֹוָרה  ַז"ל  ַרֵּבנּו  ְּכֶׁשָאַמר  וז"ל:  ברזל(, 

חֹוָתם', ּוֵמֲחַמת ֶׁשֶּנֶאְמָרה ִּפְתאֹום, ְּבֵעת ֶׁשָהָיה ַרֵּבנּו ַז"ל 
ַּבֶחֶדר ַהָּקָטן )בביתו, וגם שלא בזמן רגיל לומר תורה(, ַעל ֵּכן 
ה  לא ָהָיה ׁשּום ִאיׁש יֹוֵדַע ֶׁשאֹוֵמר ּתֹוָרה, ַאַחר ָּכְך ַנֲעָשׂ

אאאעֹוֶטֹא ֹוָאאא

ְצִניעּוָתא'3, )זוהר פרשת תרומה ח"ב דף קעח:(. 'ִסְפָרא ּדִ ָאה2 – הפרק החמישי ּדְ ְרָקא1 ֲחִמיׁשָ ּפִ

ית" – ַמֲאָמר, פי', 'בראשית' הוא המאמר הראשון מעשרה  ֵראׁשִ ָרא"4 )בראשית א, א(, "ּבְ ית ּבָ ֵראׁשִ "ּבְ
ָרא" – ֲחִצי ַמֲאָמר –  מאמרות שבהם נברא העולם5, והוא כנגד ספירת החכמה. פרצוף )בנין רוחני( 'אבא', "ּבָ

דהיינו, חצי ממילת 'ברא–שית', והכוונה היא על פרצוף 'זעיר אנפין' )שיש בו שש ספירות מחסד עד יסוד(, כי 'ברא' 

תרגומו: 'בן', ו'זעיר אנפין' הוא נחשב בפרצופים בן לפרצוף 'אבא', כי הוא השתלשל ממנו ומקבל ממנו את 

אורו. והיינו ָאב ּוֵבן, ומפרש: ְסִתים - הוא 'אבא' )מאמר שלם(, ְוַגְלָיא - הוא 'זעיר אנפין' )חצי מאמר(. ואבא 

ְסִתים ּוְגִניז – עדן העליון, שהוא סתום ואין מי שישיגנו, ו'זעיר אנפין'  נקרא: ֵעֶדן  ָאה ּדִ נקרא: ֵעֶדן ִעּלָ

ָאה – עדן התחתון המתגלה.  ּתָ ּתַ

יבאר שיש 'חותם הרגלין' – שהם צדיקי הדור המוכיחים את ישראל, ועי"ז חותמים וסותמים את הדין מלפעול.

י ֵיׁש מֹוִכיֵחי  תֹוְך חֹוָתם'7 )עבודה זרה דף לא.(8. 'חֹוָתם' הּוא - ּכִ ׁש 'חֹוָתם'6, ְוֵיׁש 'חֹוָתם ּבְ ּיֵ ע, ׁשֶ א. ּדַ

אאמקוָותאועיוניםאא
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ַרַעׁש ֶׁשאֹוֵמר ַרֵּבנּו ַז"ל ּתֹוָרה, ּוָבאּו ֲאָנִׁשים ִמן ַהּׁשּוק 
ה ּדֹוַחק ָּגדֹול, ְוָאז ָאַמר מֹוַהְרַנ"ְּת 'ִעם ַהּגּוף ֵאיִני  ְוַנֲעָשׂ
ה, ֲאָבל ָהרֹאׁש ָׁשַמְרִּתי ֶׁשִּיְהֶיה ֵאֶצל ַרֵּבנּו  יֹוֵדַע ַמה ַּנֲעָשׂ

ַז"ל', עכ"ל.
תורה זו כתבה ר' נתן לפני רבינו אחר ששמעה מפי 
פיסקה  פיסקה  לו  מקריא  היה  שרבינו  היינו  רבינו, 
בלשון אידיש, ור' נתן היה כותב לפניו בלשון הקודש. 
ואמר )בסוף תורה זו(, שהיה שינוי בסדר הדברים בין 
כשאמר את התורה לפניהם, לבין איך שהקריא אותה 

רבינו לפניו לכותבה.
2. בתקופה זו משבועות תקס"ד עד עשרת ימי תשובה 
תקס"ה, אמר רבינו ארבעה תורות על ארבע פרקים 
וסדר אמירת התורות היה כך:  מספרא דצניעותא, 
בשבועות תקס"ד נאמרה תורה י"ט על פרק א', בשבת 
נחמו תקס"ד נאמרה תורה כ"א על פרק ד', בראש 
השנה תקס"ה נאמרה תורה כ' על פרק ג', ובעשרת ימי 
תשובה תקס"ה נאמרה תורה כ"ב )תורה דידן( על פרק 
ה'. ]על פרק ב' דספרא דצניעותא, נאמר כבר בשנת 
תקס"א בזלטיפלי, והוא תורה ב'[. וכשסידר ר' נתן את 
התורות לדפוס, הקדים את תורה כ' שעל פרק ג' לתורה 
כ"א שעל פרק ד', כפי סדר הספרא דצניעותא, אף 

שבסדר אמירת התורות, תורה כ"א קדמה לתורה כ'.
3. ראה לעיל בתחילת תורה אות י"ט, שביארנו ענין 

ספר זה.
יקרה מאוד בעיני רבינו, כמובא  זו היתה  4. תורה 
בחיי מוהר"ן )אות קי"ז(, וז"ל: ְוִסֵּפר ָאז )בשבת פרשת נח, 
ראש חודש חשון תקס"ה( ֶׁשְּבאֹותֹו ָהרֹאׁש ַהָּׁשָנה ָנְתנּו לֹו 

ֶעְקְסֶּפעְנס ]הֹוָצאֹות[ ֶאֶלף ֲאֻדִּמים ַאַחר ָּכל ַהִהְצָטְרכּות 
ְּבָמקֹום  ְוָהָיה  הרגילות(,  להוצאות השנה  )יותר ממה שצריך 

ֶׁשָאְמרּו  ָמקֹום  ְוָהָיה  ְמאֹד,  ּתֹוָרה  אֹוֵהב  ְוהּוא  ֶׁשָהָיה, 
ָׁשם ּתֹוָרה ָּגבֹוַּה ְמאֹד ְוָהַלְך ְלָׁשם, ְוָעַמד ָׁשם ׁשֹוֵמר ַעל 
ַהֶּפַתח ְוֹלא ִהִּניחֹו ִלְכנֹס. ְוָנַתן לֹו ָהֶאֶלף ֲאֻדִּמים ֶׁשּלֹו 
ְּכֵדי ֶׁשַּיִּניחּוהּו. ְוָהָיה לֹו ָׁשם ֵיֶצר ָהָרע ָּגדֹול ַעל ָהֶאֶלף 
ֲאֻדִּמים ֶׁשֹּלא ִלְּתֵנם, ְוַגם יֹוֵדַע ֲאִפּלּו ַהֵּיֶצר ָהָרע ֶׁשֵּיׁש 
ָׁשם. ְוִנְכַנס ְלָׁשם ְוָׁשַמע ַמה ֶּׁשָּׁשַמע, ּוַמה ֶּׁשָּׁשַמע ְּבאֹותֹו 
ָהֵעת, ַהְינּו ַמֲאַמר 'חֹוָתם ְּבתֹוְך חֹוָתם' )ְּבִלּקּוֵטי א' ִסיָמן 
כ"ב(, הּוא ֵמאֹותֹו ַהּתֹוָרה ֶׁשל ַהָּמקֹום ַהַּנ"ל, ַרק הּוא 

ְמַעט ּוִמְקָצת ְוכּו', עכ"ל.
עוד בענין מעלת תורה זו, סיפר ר' נתן )שיח שרפי קודש 
ֵמַרֵּבנּו ֶאת ַהּתֹוָרה:  ְּכֶׁשָּׁשַמְעִּתי  ח"ב אות תר"ץ(, וז"ל: 

ֶׁשּתֹוָרתֹו  ָחַׁשְבִּתי  ח'(,  תורה  )לעיל  ָזָהב'  ְמנֹוַרת  'ָרִאיִתי 
ִׁשְמׁשֹון  ַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשל  ְּכתֹוָרתֹו  ִהיא  ַרֵּבנּו  ֶׁשל 
ֵמאֹוְסְטרֹוּפֹוִלי ֵזֶכר ַצִּדיק ִלְבָרָכה, אּוָלם ְּכֶׁשָּׁשַמְעִּתי ֶאת 
ַהּתֹוָרה 'חֹוָתם ְּבתֹוְך חֹוָתם' )תורה דידן(, ָרִאיִתי ֶׁשֵאּלּו 

ֵהם ֶּבֱאֶמת ּתֹורֹות ַרִּבי ַנְחָמן, עכ"ל. 
תורה זו היא מהתורות הארוכות והקשות שבלקוטי 
מוהר"ן, ובהקדמה לתורה זו כתב בספר באיבי הנחל, 
וז"ל: התורה הזאת, גם הפירוש הפשוט, הוא עמוק 

מאוד וצריכין לבאר.
5. במשנה )אבות ה, א( 'בעשרה מאמרות נברא העולם' 
הם  )מה  נינהו  הי  לב.(,  )דף  השנה  בראש  ובגמ'  וכו'. 
הוו  תשעה  דבראשית,  ויאמר  ויאמר  מאמרות(,  עשרה 

)בתורה נאמר רק תשעה פעמים "ויאמר" בבריאת העולם, כגון, 

"ויאמר אלהים יהיה אור" וכו'(. 'בראשית נמי מאמר הוא' 

מהמאמרות(,  אחד  היא  'בראשית'  תיבת  שגם  מתרצת,  )הגמ' 

'ויאמר  ביה  כתיב  דלא  גב  על  ואף  ופירש"י:  ע"כ. 
יהי שמים' – כמאן דכתיב דמי, דבאמירה נמי איברו 
ה'  "ִּבְדַבר  ו(  לג,  )תהלים  דכתיב  בידים,  ולא  )השמים( 

ָׁשַמִים ַנֲעׂשּו", עכ"ל. ובראשית הוא 'מאמר סתום' )כי 
לא נאמר בו 'ויאמר' בפירוש(, והוא הגבוה מכל המאמרות 

)ע' שבת דף קד. ובמהרש"א שם(.

6. תורה זו נאמרה בעשרת ימי תשובה, ובראש השנה 
הוא זמן כתיבת הדין, והחתימה ביום כיפור בשעת 
רֹאׁש  הנעילה, וכמו שאומרים בפיוט 'נתנה תוקף' – 'ְבּ
ּפּור ֵיָחֵתמּון' )ע' ר"ה טז.(.  ֵתבּון, ּוְבּיֹום צֹום ִכּ ָנה ִיָכּ ַהָשּׁׂ
וכתב בלקוטי הלכות )יום כפור א, ו(, וז"ל: ֶנְחָּתִמין ְּביֹום 
ַהִּכּפּוִרים, ִּכי ִּתּקּון ַהְּבִרית הּוא ְּבִחיַנת 'חֹוָתם', ִּבְבִחיַנת 
)ברכת הברית, שבת דף קלז:( 'ְוֶצֱאָצָאיו ָחַתם ְּבאֹות ְּבִרית 

ִנְׁשָלם  ָאז  ִּכי  ִּבְנִעיָלה,  ַהֲחִתיָמה  ִעַּקר  ֵּכן  ְוַעל  קֶֹדׁש'. 
ִּתּקּון ַהְּבִרית ַעל ְיֵדי ַהֲחִמָּׁשה ִעּנּוִיים ֶׁשִהְתַעּנּו ָּכל ַהּיֹום 
וכו'. ִּכי חֹוָתם ֶׁשל יֹום  ַהִּכּפּוִרים הּוא ְּבִחיַנת חֹוָתם 
ָיִאיר,  ֶׁשל ִּתּקּון ַהְּבִרית, ְּכִפי ַהּמּוָבן ִמִּדְבֵרי ַרֵּבנּו ֵנרֹו 
ְּבַמֲאַמר ַהחֹוָתמֹות )תורה דידן(, ַעֵּין ָׁשם. ִּכי חֹוָתם ֶׁשל 
ַהְּפִניִמי ֶׁשהּוא חֹוַתם  ָהִראׁשֹון  ִּכּפּור, הּוא חֹוָתם  יֹום 
ָהַרְגִלין, ְּכמֹו ֶׁשְּמבָֹאר ָׁשם, ְוחֹוָתם ָהַרְגִלין הּוא ְּבִחיַנת 
'חֹוַתם אֹות ְּבִרית קֶֹדׁש' ַּכָּידּוַע, ִּכי ַהחֹוָתם ַנֲעֶׂשה ַעל ְיֵדי 
ִּתּקּון ַהְּבִרית ֶׁשַעל ָידֹו 'ָּדם ֶנְעָּכר ְוַנֲעֶׂשה ָחָלב' )בכורות 
ו:( ְוִנְתַּתֵּקן ַהַּדם ִנּדֹות, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ַנֲעֶׂשה ְּבִחיַנת חֹוָתם 

ֶׁשהּוא ֵהֶפְך ַּדם ִנּדֹות )ַּכּמּוָבא ַּבְּכָתִבים, ְוַכּמּוָבא ְּבָסמּוְך(.
7. בהושענא רבא, הוא 'חותם בתוך חותם', כמובא 
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ְבָיכֹול ֶאת  ּלֹוְמִדין ּכִ ֵהם "ִלּמּוֵדי ה'" )ישעיה נד, יג(, ַהְינּו ׁשֶ ם ׁשֶ ִחינֹות 'ַרְגִלין'; ְוִנְקָרִאים ַרְגִלין, ַעל ׁשֵ ּבְ
ַרְך.  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ּוְלַהֲחִזיָרם  ְלהֹוִכיָחם  ָרֵאל,  ְלִיׂשְ ִליחּותֹו  ׁשְ ּבִ הֹוְלִכים  ְוֵהם  ֵעצֹות.  לֹו  ּנֹוְתִנין  ׁשֶ ה', 
"ְוָכל  ַעל  ח(  יא,  )ְׁשמֹות  "י  ַרׁשִ ֵרׁש  ּפֵ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָהֵעָצה,  ם  ׁשֵ ַעל  'ַרְגִלין',  ִחינֹות  ּבְ ִנְקָרִאים  ֶזה  ם  ׁשֵ ְוַעל 
ִליחּותֹו ְלהֹוִכיַח  ׁשְ ּבִ הֹוְלִכים  ׁשֶ ַהֲהִליָכה,  ם  ׁשֵ ְוַעל  ֲעָצְתָך',  'ַההֹוְלִכים ַאַחר  ַרְגֶליָך" -  ּבְ ר   ָהָעם ֲאׁשֶ

"ל.  ּנַ ּכַ

ין ּתֹוָרה; ּוֵמֲחַמת  ּדִ י ָצִריְך ִלְהיֹות  ין הּוא ַהּתֹוָרה, ּכִ ְוַהּדִ עֹוָלם,  ין ּבָ ּדִ ַזר  ּגְ ַרְך ּגֹוֵזר  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ּוְכׁשֶ
ים ֶזה  ְוֵהם ְמַכּסִ ַהּדֹור.  ְגַזר ַעל  ּנִ ׁשֶ ין ּתֹוָרה  ַהּדִ ה ָלֶהם  ּוְמַגּלֶ ֶהם  ִעּמָ 'ִלּמּוֵדי ה'', הּוא ִמְתַיֵעץ  ֵהם  ׁשֶ
ַהִחיצֹוִנים,  ּנּו  ִמּמֶ ִייְנקּו  ּלֹא  ׁשֶ "ַמְעָין ָחתּום",  )ִׁשיר ַהִּׁשיִרים ד, יב(  ְבִחיַנת  ּבִ ְוחֹוְתִמין אֹותֹו,  ּתֹוָרה  ין  ַהּדִ
ָדי", ַהְינּו  ִלּמֻ ִחיַנת )ְיַׁשְעָיה ח, טז( "ֲחתֹום ּתֹוָרה ּבְ ין ַאְכָזִרי. ְוֶזה ּבְ לֹום ּדִ ּנּו ַחס ְוׁשָ ה ִמּמֶ ּלֹא ִיְהֶיה ַנֲעׂשֶ ׁשֶ

וראה  ג'(.  דרוש  הכפורים  יום  )דרושי  הכוונות  בשער 
בבן איש חי )שנה ראשונה וזאת הברכה ב'(, וז"ל: בליל 
הושענא רבא בעת חצות לילה, נגמר ונעשה בחינת 
חותם   – חותם  בתוך  חותם  )הוא  למעלה  החיצון  חותם 
הידין כדבסמוך(, כי ביום הכפורים נגמר חותם הפנימי 

ולכן  יותר,  )הוא חותם אחד, בחינת רגלין( שהוא העיקר 

בהושענא רבא נמסרין הפתקין, עכ"ל.
8. שם בגמ' מובא: אמר ר' אלעזר, 'הכל משתמר 

ערוך  נפסק בשולחן  וכן  וכו'.  חותם'  בתוך  בחותם 
)יורה דעה קיח, א(, וז"ל: יין, ובשר, וחתיכת דג שאין 

בו סימן, שהפקיד או שלח ביד עובד כוכבים, צריך 
שני חותמות, ע"כ. ושם )סעיף ג'( נתן דוגמאות לחותם 
בתוך חותם. ולמעשה, כשסוגר את הכלי בסגירה אחת 
חתומה, ועליו עוד סגירה שניה, היא חותם שני. וראה 

עוד בשולחן ערוך לקמן )סימן ק"ל(.
וז"ל:  מ"א(,  תורה  )סוף  לקמן  רבינו  שביאר  9. כמו 

אאאעֹוֶטֹא ֹוָאאא
ִחינֹות 'ַרְגִלין', ְוִנְקָרִאים 'ַרְגִלין', ַעל  ַהּדֹור - צדיקים המוכיחים את ישראל לעשות את רצון ה', ְוֵהם ּבְ
ְבָיכֹול ֶאת  ּלֹוְמִדין – שמלמדים ּכִ ֵהם "ִלּמּוֵדי ה'" )ישעיה נד, יג(, בחינת ספירות נצח והוד9, ַהְינּו ׁשֶ ם ׁשֶ ׁשֵ
ּנֹוְתִנין11 לֹו ֵעצֹות12, כי ה' ית' מתייעץ עמם כביכול, בשעה שרוצה לגזור דין מחמת החטאים, והם  ה'10, ׁשֶ
ָרֵאל, ְלהֹוִכיָחם  ִליחּותֹו ְלִיׂשְ ׁשְ מייעצים לו, שבמקום פעולת הדין הם יוכיחו את ישראל, ְוֵהם הֹוְלִכים ּבִ

ם  ִחינֹות 'ַרְגִלין', ַעל ׁשֵ ם ֶזה ִנְקָרִאים מוכיחים אלו ּבְ ַרְך. ְוַעל ׁשֵ ם ִיְתּבָ ֵ ּוְלַהֲחִזיָרם בתשובה ְלַהּשׁ
ַרְגֶליָך":  ר ּבְ "י ַעל הפסוק )שמות יא, ח( "ְוָכל ָהָעם ֲאׁשֶ ֵרׁש ַרׁשִ ּפֵ מֹו ׁשֶ ָהֵעָצה13 שנותנים לה' יתברך, ּכְ
ם  'ַההֹוְלִכים ַאַחר ֲעָצְתָך', הרי, שהעצה היא בחינת 'רגל', ְוסיבה נוספת מדוע הם נקראים 'רגלין', ַעל ׁשֵ

"ל. ּנַ ִליחּותֹו של הקב"ה ְלהֹוִכיַח את ישראל ּכַ ׁשְ הֹוְלִכים ּבִ ַהֲהִליָכה, ׁשֶ

לאחר שביאר, מהו 'חותם', שהוא 'רגלין' )ספירות נצח והוד( - תלמידי חכמים הנותנים כביכול עצה להקב"ה איך לדון את 
ישראל, וגם הולכים להוכיח את ישראל. יבאר עתה, שהחותם הזה בא לחתום ולסתום גזירות רעות.

ין ּתֹוָרה14,  י ָצִריְך ִלְהיֹות ּדִ ין הּוא ַהּתֹוָרה, ּכִ עֹוָלם, ְוַהּדִ ין לרעה ּבָ ַזר ּדִ ַרְך ּגֹוֵזר ּגְ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ּוְכׁשֶ
ֶהם,  ֵהם 'ִלּמּוֵדי ה'' – שנותנים עצות להקב"ה, הּוא ִמְתַיֵעץ ִעּמָ שנפסק על פי דיני התורה, ּוֵמֲחַמת ׁשֶ

ין ּתֹוָרה ְוחֹוְתִמין אֹותֹו, והחתימה  ים ֶזה ַהּדִ ְגַזר ַעל ַהּדֹור, ְוֵהם ְמַכּסִ ּנִ ין ּתֹוָרה ׁשֶ ה ָלֶהם ַהּדִ ּוְמַגּלֶ
נעשית בבחינה שלהם עצמם, כי חותם פנימי זה הוא חותם ה'רגלין', שהוא  בחינת 'נצח והוד', "למודי ה'" 

ּלֹא  ְבִחיַנת הכתוב )שיר ד, יב(: "ַמְעָין ָחתּום"15, שהם חותמים את הדין הנמשך ממעיין התורה16, ׁשֶ הנ"ל, ּבִ

ין ַאְכָזִרי17  לֹום ּדִ ּנּו ַחס ְוׁשָ ה ִמּמֶ ּלֹא ִיְהֶיה ַנֲעׂשֶ ּנּו ַהִחיצֹוִנים כח לעשות דין בעולם, כדי ׁשֶ ִייְנקּו ִמּמֶ
ִחיַנת הכתוב  של עונש ושמד על ידי החיצונים, אלא, שהדין ישאר חתום בתורה, שאפשר למתקו. ְוֶזה ּבְ
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ְוַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ִנְקָרִאים ֶנַצח הֹוד, ַרְגִלין, ְּכמֹו ֶׁשּמּוָבא 
ַּבִּמְדָרׁש "ׁשֹוָקיו ַעּמּוֵדי ֵׁשׁש" )שיר ה, טו( ֵהם ַּתְלִמיֵדי 
ֲחָכִמים )עיין תרגום(. וכתב במי הנחל )בתורה דידן(, וז"ל: 
כי "ִלּמּוֵדי ה'" – דא נצח והוד, כמובא בסוף התורה 
הם  והוד'  'ונצח  ז'(  תורה  )תניינא,  ינהגם'  מרחמם  'כי 
רגלין, כמובא במאמר פתח אליהו )הקדמת תקוני זוהר 

דף יז.( 'נצח והוד תרין ירכי קשוט'.

10. כי 'פסק הלכה', הוא כפי איך שפוסקים הצדיקים 
שבעולם הזה, וכמבואר בגמ' בבא מציעא )דף נט:(, על 
הפסוק )דברים ל, יב( "ֹלא ַבָּׁשַמִים ִהיא", אמר רבי ירמיה: 
שכבר נתנה תורה מהר סיני, אין אנו משגיחין בבת 
קול, שכבר כתבת בהר סיני בתורה )שמות כג, ב( "ַאֲחֵרי 
ַרִּבים ְלַהּטֹת". אשכחיה רבי נתן לאליהו, אמר ליה: 
מאי עביד קודשא בריך הוא בההיא שעתא? )בשעה 
שקם ר' יהושע על רגליו ואמר, אין משגיחין בבת קול בהלכה(, 

אמר ליה: קא חייך ואמר נצחוני בני, נצחוני בני, ע"כ. 
פו.(, שהיתה מחלוקת  )דף  גם בגמ' שם לקמן  וראה 
הכרעה  ובקשו  נגעים,  בענין  דרקיעא  במתיבתא 
וז"ל:  ד(,  )תורה לד,  וראה לקמן  מרבה שהוא בארץ. 
ְוַעְכָׁשיו ֶׁשַהּתֹוָרה ְמסּוָרה ְּבָיֵדינּו, ַּגם ָהָרצֹון ֶׁשל ַהֵּׁשם 
ִלְהיֹות  ִּכְבָיכֹול  ְּבָיֵדינּו, ֶׁשָאנּו מֹוְׁשִלין  ִיְתָּבַרְך ְמסּוָרה 
 ְרצֹונֹו ְּכִפי ְרצֹוֵננּו, ְוֶזה ְּבִחיַנת )תהלים קיד, ב( "ִיְׂשָרֵאל 

ַמְמְׁשלֹוָתיו".
11. כתב רבינו לקמן )סוף תורה מ"א(, וז"ל: ַּתְלִמיֵדי 
ֲחָכִמים ִנְקָרִאים ֵעצֹות, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב )ָאבֹות ו, א( 'ְוֶנֱהִנין 
ִמֶּמּנּו ֵעָצה ְותּוִׁשָּיה', ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב )תהלים לג, יא( "ֲעַצת 
ה' ְלעֹוָלם ַּתֲעמֹד", ֶׁשֵהם ַעּמּוֵדי עֹוָלם. ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב 
ֶנַצח  ְצָבאֹות, ֵהם  ָיָעץ", ה'  ְצָבאֹות  )ְיַׁשְעָיה יד, כז( "ה' 

מובא:  סא.(,  )דף  בברכות  בגמ'  והנה  ע"כ.  ָוהֹוד, 
ש'כליות יועצות', והכליות הם בחינת נצח והוד )הם 
הפרקים העליונים של הרגלים(, כמבואר בתקוני זוהר )תקון 

מ"ח דף פה.(. 

12. ע' אריכות גדולה בענין זה בביאור הליקוטים 
)מפתח כ"ג( בעמקות רבה.

13. כתב בלקוטי הלכות )תשעה באב ד, יד(, וז"ל: ִעַּקר 
ֲאִחיַזת ֲחֻלַּקת ָהֵעָצה, הּוא ִּבְבִחיַנת ַיֲעקֹב ֶׁשִּנְקָרא ַעל 
ָהֵעָצה  ִעַּקר  ֶׁשָּׁשם  כו(,  כה,  ּתֹוְלדֹות  )ַרִׁש"י  ֶהָעֵקב  ֵׁשם 
ֶׁשִּנְקֵראת ַרְגַלִין, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: "ָהָעם ֲאֶׁשר ְּבַרְגֶליָך" – 
ַההֹוְלִכים ַאַחר ֲעָצְתָך, ִּכי ִעַּקר ָהֵעָצה ְצִריִכין ִּבְבִחיַנת 
)ְיַׁשְעָיה  ְּבִחיַנת  ְּבֶזה ָהעֹוָלם ֶׁשִהיא  ַהְינּו  ַּדְיָקא,  ַרְגַלִין 

סו, א(: "ָהָאֶרץ ֲהדֹם ַרְגָלי", ִּכי ְּבָעְלָמא ִּדְקׁשֹוט )ָּבעֹוָלם 

ָהֱאֶמת(, ֵאין ְצִריִכין ֵעָצה, ַרק ָּכל ַמה ֶּׁשַהַּמְדֵרָגה ְנמּוָכה 

ְצִריִכין  ָׁשם   – יֹוֵתר  ַּבָּגלּות  ֶּׁשּנֹוְפִלים  ַמה  ְוָכל  יֹוֵתר, 
ֵעצֹות ֲעֻמּקֹות יֹוֵתר ָלֵצאת ִמָּׁשם.

כי  וז"ל:  ט"ז(,  )אות  לחכמה  בפרפראות  14. כתב 
)זוהר תרומה  באורייתא ברא קודשא בריך הוא עלמא 
ח"ב קסא:(, והקב"ה מנהיג עולמו על פי התורה, ולכן 

גזר דין, צריך להיות דין תורה, ובחינת ההנהגה זו היא 
על פי תורת ה'. והשם יתברך 'רב חסד' – ומטה כלפי 
חסד )ראש השנה דף יז.(, וכל מה שיכול לזכות את ישראל 
כן  פי  על  אף  אותם,  מזכה  בודאי   – ה'  תורת  פי  על 
מגלה הדין לבחינת "ִלּמּוֵדי ה'" בכדי שילכו להוכיח 

את ישראל ולהחזירם למוטב, כדי להמתיק הדין.
ישראל  ובנות  בני  בשבח  מדבר  הכתוב  15. פשט 
השומרים וחותמים את עצמם, מליפול בחטאי עריות 
)ע' יומא עה. ועירובין כא:(. ורבינו מפרש על פי המבואר 

בעץ חיים )שער ה' שער טנת"א פרק ה'(, וז"ל: הנפש יש 
"ַּגם  בסוד  רוח,  בלי  בהיותן  להקליפות  אחיזה  בה 
היא  ונסתמת  נסגרת  לכן  טֹוב"  ֹלא  ֶנֶפׁש  ַדַעת  ְּבֹלא 
המזיקין.  הם   - המבול  מי  מפני  הלב  תוך  וכחותיה 
והענין, כי בהיותה מתפשטת נאחזים בה, ובהסגירה, 
אין מי שיוכל לינק משם בסוד "ַּגן ָנעּול ֲאחִֹתי ַכָּלה ַּגל 
ָנעּול ַמְעָין ָחתּום", והבן זה בסוד 'חותם בתוך חותם' 

שצריך ליין כדי שלא יתנסך.
16. כך פירש במי הנחל.

17. מושג זה הוא על פי הפסוק )ישעיה יג, ט(: "ִהֵּנה 
יֹום ה' ָּבא ַאְכָזִרי ְוֶעְבָרה ַוֲחרֹון ָאף ָלׂשּום ָהָאֶרץ ְלַׁשָּמה 
ְוַחָּטֶאיָה ַיְׁשִמיד ִמֶּמָּנה", עוד כתוב )ירמיה ל, יד(: "ִּכי 
ָעְצמּו  ֲעוֵֹנְך  רֹב  ַעל  ַאְכָזִרי  מּוַסר  ִהִּכיִתיְך  אֹוֵיב  ַמַּכת 
אכזריות  ייסורי  ַאְכָזִרי,  מּוַסר  ופירש"י:  ַחּטֹאָתִיְך", 
המוסר – אכזרי הוא, ע"כ. ומבואר שבתיבת 'אכזרי' 
כאן, אין הכוונה בה למה שנקרא 'התעללות רעה', 
שכוונת  ומבואר,  הדין.  תוקף  את  לתאר  רק  אלא 
בחינות  שתי  שישנן  הוא,  אכזרי'  'דין  התיבות 
ב'דין', יש 'דין' כשהוא חתום בתורה, שהיא ספירת 
התפארת, שהוא מקום המשפט ושם יש 'דין', אבל 
ולבטל.  לרחם  עדיין  אפשר  כי  אכזרי,  דין  זה  אין 
אולם, 'דין אכזרי' פירושו, כשיוצא הדין מהכח אל 
הפועל ויונקים ממנו החיצונים, להעניש ולהשמיד את 

החוטאים מהעולם. 
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ּתֹוָרה,  ין  ַהּדִ ָלֶהם  ְגֶלה  ּנִ ׁשֶ ּכְ ְוֵהם,  ַהִחיצֹוִנים.  ּנּו  ִמּמֶ ִייְנקּו  ּלֹא  ׁשֶ ּתֹוָרה,  ין  ַהּדִ ם  ֶנְחּתָ 'ִלּמּוֵדי ה''  ּבְ
ִנְזָהִרין  מּוָסר,  ַעת  ׁשְ ּבִ ַוֲאִפּלּו  ין.  ַהּדִ יק  ְלַהְמּתִ ְלמּוָטב  ְלַהֲחִזיָרם  ֵדי  ּכְ ַהּדֹור,  ּומֹוִכיִחים  הֹוְלִכים 
ם  ׁשֵ ְוַעל  ַיְחּתֹם",  "ּוְבֹמָסָרם  )ִאּיֹוב לג, טז(  ְבִחיַנת  ּבִ ַהִחיצֹוִנים,  ּנּו  ִמּמֶ ִייְנקּו  ּלֹא  ׁשֶ יר,  ּוְלַהְסּתִ ים  ְלַהְחּתִ

ִחיַנת 'חֹוָתם'. ֶזה - ֵהן ּבְ

לֹום  ַנִיְך ִלּמּוֵדי ה' ְוַרב ׁשְ ּבָ תּוב )ְיַׁשְעָיה נד, יג( "ְוָכל  ּכָ מֹו ׁשֶ עֹוָלם, ּכְ לֹום ּבָ ים ׁשָ ּמּוֵדי ה'' ַמְרּבִ 'ַהּלִ ְוֵאּלּו 
ַרְך ַמְקִטיִנים  ַמִים; ּוְלָפָניו ִיְתּבָ ָ ּשׁ ּבַ ָרֵאל ַלֲאִביֶהם ׁשֶ ין ִיׂשְ לֹום ּבֵ ר ְוַלֲעׂשֹות ׁשָ ֵ י הֹוְלִכים ְלַפּשׁ ָנִיְך", ּכִ ּבָ
ה,  מֹׁשֶ ֵאֶצל  ִצינּו  ּמָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְמֹאד.  ַהֵחְטא  יִלים  ַמְגּדִ ָרֵאל  ִיׂשְ ְוִלְפֵני  ֲעָדם,  ּבַ ּוַמְמִליִצים טֹוב  ָבר  ַהּדָ
ם ֲחָטאֶתם  ָרֵאל ָאַמר )ָׁשם, ל( "ַאּתֶ ּוְלִיׂשְ ָך",  ַעּמֶ ּבְ ָך  ַאּפְ ֶיֱחֶרה  ַרְך )ְׁשמֹות לב, יא( "ָלָמה  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ָאַמר  ׁשֶ

ֲחָטָאה ְגדָֹלה", )עיין דברים רבה א, ב. וזוהר נח ח"א דף סז:(.

לשון   – ְּתעּוָדה"  "צֹור  פירש"י:  הפסוק  18. בפשט 
)דברים ח, יט( "ַהִעדִֹתי ָבֶכם ַהּיֹום", לשון התראה, קשור 

התראתי ו"ֲחתֹום ּתֹוָרה" על לב לימודי תלמידך ויראי 
שמים – הנקראים "ִלּמּוֵדי ה'", עכ"ל. ומבואר בפסוק 
זה, ענין התוכחה שמוכיחים יראי ה', שהם "ִלּמּוֵדי 
 – ההתראה  את  חותמים  הם  ועי"ז  ישראל,  את  ה'" 
נקראת  והדין,  ההתראה  וחתימת  הדין,  את  היינו, 
"ֲחתֹום ּתֹוָרה". כלומר, אף שפשט הפסוק שיחתום 

את התורה בלב התלמידים, רבינו דורש גם שיחתום 
ויסתיר את דין התורה מהמקטרגים, ע"י הצדיקים.

19. ולהוציא מדרך כמה מהמוכיחים, העושים כן כדי 
לחזק את תוכחתם ולגרום ליראה, ולכן, הם מספרים 
הצדיקים,  המוכיחים  ואילו  שנגזר,  הדין  גזר  את 
חותמים את גזר הדין ולא מספרים אותו. ]אף שמצינו 
בנביאים שהם כן סיפרו לישראל את גזר הדין, זאת 

משום שכך קבלו בנבואה והוכרחו לספר[.

אאאעֹוֶטֹא ֹוָאאא

ין  ם ַהּדִ 'ִלּמּוֵדי ה'' שהוא 'חותם הרגלין' וכנ"ל ֶנְחּתָ ָדי"18 - ַהְינּו ּבְ ִלּמֻ )ישעיה ח, טז(: "ֲחתֹום ּתֹוָרה ּבְ

ין ּתֹוָרה שנגזר בשמים,  ְגֶלה ָלֶהם ַהּדִ ּנִ ׁשֶ ּנּו ַהִחיצֹוִנים. ְוֵהם – 'לימודי ה'', ּכְ ּלֹא ִייְנקּו ִמּמֶ ּתֹוָרה, ׁשֶ
ַעת  ׁשְ ין ולבטל את הגזירה. ַוֲאִפּלּו ּבִ יק ַהּדִ ֵדי ְלַהֲחִזיָרם ְלמּוָטב ְלַהְמּתִ הֹוְלִכים ּומֹוִכיִחים ַהּדֹור, ּכְ
יר את גזר הדין, ולא מוציאים אותו מפיהם בשעת  ים ּוְלַהְסּתִ מּוָסר שמוכיחים את ישראל ִנְזָהִרין ְלַהְחּתִ
ְבִחיַנת הכתוב )איוב לג, טז(: "אז יגלה אוזן אנשים  ּנּו ַהִחיצֹוִנים20, ּבִ ּלֹא ִייְנקּו ִמּמֶ התוכחה19, כדי ׁשֶ

ּוְבֹמָסָרם ַיְחּתֹם"21 - כשמגלה הקב"ה את אוזנם של 'לימודי ה'' בגזר דין שגזר, הם אומרים מוסר לישראל, 
ם  ובזה הם חותמים את דין התורה שלא יינקו ממנו החיצונים, כי הם מחזירים לישראל בתשובה, ְוַעל ׁשֵ

ִחיַנת 'חֹוָתם'. ֶזה שהם חותמים ומכסים את גזר הדין, ֵהן - 'לימודי ה'', נקראים ּבְ

מֹו  עֹוָלם, כי 'חותם הרגלין' שהם חותמין הוא 'חותם השלום'22, ּכְ לֹום ּבָ ים ׁשָ ּמּוֵדי ה'' ַמְרּבִ ְוֵאּלּו ַה'ּלִ
ָנִיְך", ודרשו חז"ל )ברכות סד.(, תלמידי חכמים  לֹום ּבָ ַנִיְך ִלּמּוֵדי ה' ְוַרב ׁשְ תּוב )ישעיה נד, יג(: "ְוָכל ּבָ ּכָ ׁשֶ
ָרֵאל  ין ִיׂשְ לֹום ּבֵ ר )פשרה( ְוַלֲעׂשֹות ׁשָ ֵ י 'לימודי ה'' הֹוְלִכים ְלַפּשׁ שהם "לימודי ה'" מרבים שלום בעולם, ּכִ

ֲעָדם24, כדי לבטל את  ָבר ּוַמְמִליִצים טֹוב ּבַ ַרְך ַמְקִטיִנים ַהּדָ ַמִים23, ּוְלָפָניו ִיְתּבָ ָ ּשׁ ּבַ ַלֲאִביֶהם ׁשֶ
ִצינּו במדרש  ּמָ מֹו ׁשֶ יִלים ַהֵחְטא ְמֹאד, כדי להחזירם בתשובה25, ּכְ ָרֵאל ַמְגּדִ הגזירות הרעות, ְוִלְפֵני ִיׂשְ

ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ָאַמר ְלַהּשׁ ה לאחר חטא העגל, ׁשֶ )דברים רבה א, ב(26 ובזוהר פרשת נח )ח"א דף סז:(27 ֵאֶצל ֹמׁשֶ

ָרֵאל  ָך"28, הרי, שהקטין את החטא, והמליץ טוב על ישראל, ּוְלִיׂשְ ַעּמֶ ָך ּבְ )שמות לב, יא(: "ָלָמה ֶיֱחֶרה ַאּפְ

ם ֲחָטאֶתם ֲחָטָאה ְגֹדָלה", הרי, שלפני ישראל הגדיל את החטא מאוד, כדי להחזירם   ָאַמר )שם, ל(: "ַאּתֶ
בתשובה.
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ְּכֶׁשַהּמֹוִכיַח  20. לקמן )תניינא, תורה ח' אות א'(, וז"ל: 
ֵאינֹו ָראּוי ְלהֹוִכיַח, ֲאַזי ֹלא ַּדי ֶׁשֵאינֹו מֹוִעיל ְּבתֹוַכְחּתֹו, 
ַהּׁשֹוְמִעים  ַהְּנָׁשמֹות  ֶׁשל  ֵריַח  ַמְבִאיׁש  הּוא  ַּגם  ַאף 
ָהֵריַח  ְמעֹוֵרר  הּוא  ּתֹוַכְחּתֹו,  ְיֵדי  ַעל  ִּכי  ּתֹוַכְחּתֹו. 
ָהֲאָנִׁשים  ֶׁשל  ָרעֹות  ּוִמּדֹות  ָרִעים  ַהַּמֲעִׂשים  ֶׁשל  ַרע 
לֹו  ֶׁשֵּיׁש  ָּדָבר  ֵאיֶזה  ְּכֶׁשֻּמָּנח  ְּכמֹו  מֹוִכיָחם.  ֶׁשהּוא 
ַהָּדָבר,  אֹותֹו  ְמִזיִזין  ֶׁשֵאין  ְזַמן  ָּכל  טֹוב,  ֶׁשֵאינֹו  ֵריַח 
ְלָהִזיז  ְּכֶׁשַּמְתִחיִלין  ֲאָבל  ַרע,  ָהֵריַח  ַמְרִּגיִׁשין  ֵאין 
ַעל  ֵכן  ְּכמֹו  ַרע;  ָהֵריַח  ְמעֹוְרִרין  ֲאַזי  ַהָּדָבר,  אֹותֹו 
ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ְלהֹוִכיַח,  ָראּוי  ֶׁשֵאינֹו  ִמי  ֶׁשל  ּתֹוָכָחה  ְיֵדי 
ְמִזיִזין ּוְמעֹוְרִרין ָהֵריַח ַרע ֶׁשל ַהַּמֲעִׂשים ָרִעים ּוִמּדֹות 
ַמְבִאיׁש  הּוא  ֵּכן  ְוַעל  ֶׁשּמֹוִכיָחם,  ָהֲאָנִׁשים  ֶׁשל   ָרעֹות 

ֵריָחם.
ִיְגֶלה אֶֹזן ֲאָנִׁשים ּוְבמָֹסָרם  21. הפסוק במלואו "ָאז 
ַיְחּתֹם", ובפשט הפסוק פירש"י, כמו אצל אבימלך 
שגילה לו עונשו בחלום הלילה, וחותם ואוסר אותם 
ביסורים על עוונם. ובפנימיות הפסוק מפרש רבינו 
להיפך, שהקב"ה מגלה את אוזן האנשים, היינו, את 
אוזנם של "ִלּמּוֵדי ה'" שהם מוכיחי הדור, ועי"ז הם 
חותמים את הדין והמוסר שלו בחותם ה'רגלין', שזה 

המהות שלהם בעצמם, כדי שלא יהיה דין ומוסר.
22. לקוטי הלכות )חובל בחבירו ד, ג(.

23. הזכיר כאן בלשון 'אביהם שבשמים' על פי הגמ' 
בשבת )דף קטז.( בענין עשיית שלום – היפך קנאה איבה 
ותחרות – בין ישראל לאביהם שבשמים, ע"ש. וראה 
עוד בגמ' בבא בתרא )דף י.( שמובא: 'שלום גדול וכו' 

בין ישראל לאביהם שבשמים'.
קב.(,  ובסנהדרין  לב.,  )דף  בברכות  בגמ'  24. כמבואר 
כך  ינאי  רבי  דבי  אמרי  ָזָהב",  ְוִדי  מאי  ָזָהב",  "ְוִדי 
אמר משה לפני הקב"ה: רבונו של עולם בשביל כסף 
וזהב שהשפעת להם לישראל עד שאמרו ַדי, הוא גרם 
שעשו את העגל, ע"כ. הרי, שגם בתוך תוכחתו, דן 
משה את ישראל לפני הקב"ה לכף זכות, שאין הם 
אשמים לגמרי וכו', ובזה נתן בהם ריח טוב, שהוא 

היפך הריח הרע של העוונות.
25. כתב במי הנחל, וז"ל: נמצא שבשביל אלו השני 
דברים נקראים 'רגלין', א( על שם שנותנין לו עצה 
בעת שמגלה להם הדין, ב( על שם ההליכה שהולכין 
להוכיח לישראל. ובשביל אלו השני דברים הם בחינת 
'חותם', כי בעת שלומדין כביכול את השם ונותנין לו 

עצה – חותמין הדין, וגם כשהולכין להוכיח, חותמין 
הדין. וגם באלו השני דברים מרבים שלום, כי בעת 
שהשם יתברך מגלה להם הדין – הם מקטינים החטא 
לפניו, וגם בעת שהולכין להוכיח לישראל ומגדילים 
החטא לפניהם. ועל ידי זה עושין שלום בין ישראל 

להשם יתברך.
ֲחָטָאה  ֲחָטאֶתם  "ַאֶּתם  אמר  לישראל  26. וז"ל: 
ְגדָֹלה", להקב"ה אמר "ָלָמה ה' ֶיֱחֶרה ַאְּפָך ְּבַעֶּמָך", 
ר'  אמר  גדול(,  בחטא  חטאו  כן  באמת  )הרי  למה  מהו 
יצחק בשעה שעשו ישראל את העגל ביקש הקב"ה 
רבונו של  ישראל, א"ל משה  לכלות שונאיהן של 
עולם, העגל הזה טוב הוא לסייע לך, אמר לו הקב"ה 
מה מסייע לי, אמר לו משה אם אתה מוריד גשמים 
הוא מפריח טללים אתה מוציא את הרוחות והוא 
את הברקים, אמר לו הקב"ה )משה( אף אתה טועה 
ה'  "ָלָמה  אלא  עולם  של  רבונו  לפניו  אמר  בעגל, 
ֶיֱחֶרה ַאְּפָך ְּבַעֶּמָך" )כיון שאין העגל הזה יכול לעשות כלום, 
ואין מתקנא אלא חכם בחכם גבור בגבור ]ע' ע"ז דף נה.[ א"כ 

למה יחרה אפך(, ולישראל אומר משה: "ַאֶּתם ֲחָטאֶתם 

ֲחָטָאה ְגדָֹלה", ע"כ.
27. ושם איתא: ָאַמר ַרִּבי ִיְצָחק ֵׁשירּוָתא ְּדָבָעא ַרֲחֵמי 
ֲעַלְייהּו, ַמאי ָקֲאַמר, "ָלָמה ה' ֶיֱחֶרה ַאְּפָך ְּבַעֶּמָך". ְוִכי 
ֲעָבדּו  ְוָהא   – "ָלָּמה"  ה  מֹׁשֶ ֵליּה  ָאַמר  ֵאיְך  ָדא  ִמָּלה 
ּכֹוָכִבים ּוַמָּזלֹות ְּכָמא ְדַאְּת ָאֵמר )שם , ח( "ָעׂשּו ָלֶהם 
ה ָאַמר  ֵעֶגל ַמֵּסֶכה ַוִּיְׁשַּתֲחוּו לֹו ַוּיֹאְמרּו ֵאֶּלה" ְוגו', ּומֹׁשֶ
"ָלָּמה". ֶאָּלא ָהִכי אֹוִליְפָנא, ַמאן ִּדְמַרֶּצה ְלַאֲחָרא, ָלא 
ָּבֵעי ְלֶמְעַּבד ַההּוא חֹוָבא - ַרב, ֶאָּלא ַיְזִעיר ֵליּה ַקֵּמיּה. 
ּוְלָבַתר ַיְסֵּגי ֵליּה ַקֵּמיּה ַחָּייָבא, ִּדְכִתיב "ַאֶּתם ֲחָטאֶתם 
ַּבְּתִחָּלה  ִיְצָחק,  ַרִּבי  ָאַמר  ]תרגום:  ְגדָֹלה".  ֲחָטָאה 
ֶיֱחֶרה  ה'  "ָלָמה  ָאַמר?  ָמה  ֲעֵליֶהם  ַרֲחִמים  ְּכֶׁשִּבֵּקׁש 
ה  מֹׁשֶ אֹותֹו  ָאַמר  ֵאיְך  ַהֶּזה  ַהָּדָבר  ְוִכי  ְּבַעֶּמָך".  ַאְּפָך 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּכמֹו  ּוַמָּזלֹות,  ּכֹוָכִבים  ָעְבדּו  ַוֲהֵרי  "ָלָּמה", 
"ָעׂשּו ָלֶהם ֵעֶגל ַמֵּסָכה ַוִּיְׁשַּתֲחוּו לֹו ַוּיֹאְמרּו ֵאֶּלה" ְוגֹו', 
ֶאת  ֶׁשְּמַרֶּצה  ִמי  ָלַמְדנּו,  ָּכְך  ֶאָּלא  ָלָּמה?  ָאַמר  ה  ּומֹׁשֶ
ָהַאֵחר, ֹלא ָצִריְך ַלֲעׂשֹות ֶאת אֹותֹו ֵחְטא ְלָגדֹול, ֶאָּלא 
ַיְקִטין אֹותֹו ְלָפָניו, ְוַאַחר ָּכְך ַיְגִּדיל אֹותֹו ִלְפֵני ַהחֹוֵטא, 

ֶׁשָּכתּוב "ַאֶּתם ֲחָטאֶתם ֲחָטָאה ְגדָֹלה"[ .
28. ע' בביאור הליקוטים )מפתח כ"ח(, שהרי גם ה' 
ית' יודע את טענת משה, ומה הוסיף משה בטענתו, 

ע"ש היטב. 

אאמקוָותאועיוניםאא



ֹאּתאא ֹותאתא880 ָר ֹו "ןאאתכ ַָ ֲֹ ִליקוכֵטיאמֹו

לֹום ָהעֹוָלם,  לֹום, ֲאַזי ִנְתַקְלֵקל ׁשְ "ל ּוְמַקְלֵקל אֹותֹו ַחס ְוׁשָ ל ַהּדֹור ּגֹוֵבר ַעל ַהחֹוָתם ַהּנַ ָהָרע ׁשֶ ּוְכׁשֶ
הּו" )עיין רש"י פ' מצורע  ְיִנּדֻ ֵבל  "ּוִמּתֵ ְבִחיַנת )ִאּיֹוב יח, יח(  ּבִ לֹום,  ָ ַהּשׁ ֵהֶפְך  עֹוָלם,  ּבָ ּוַמֲחלֶֹקת  ין  רּוׁשִ ּגֵ ה  ְוַנֲעׂשֶ
ּמּוָבא )ע"ח שער ל"ה פ"ג(. ֶוה, ּכַ ָ ר ַהּשׁ ִמְסּפָ י ֵהם ּבְ ת', ּכִ ה 'ִנּדַ י ֵמ'חֹוָתם' ַנֲעׂשֶ ]ויקרא טו, יט בד"ה תהי' בנדתה[(, ּכִ

ִלים מּוָסר ֵמֵאּלּו ַהּמֹוִכיִחים,  ִחינֹות 'ָיַדִים' ַהְמַקּבְ הּוא ְלַמְעָלה ִמזֶּה ַהחֹוָתם, ַהְינּו ּבְ ב ְוֵיׁש חֹוָתם ׁשֶ
ַהּמּוָסר,  ּה  ּבָ ל  ְתַקּבֵ ּנִ ׁשֶ ֱאמּוָנה  ִחיַנת  ּבְ ֶזה   - ַדִים  ְוַהּיָ ַיְחּתֹום".  ָאָדם  ל  ּכָ ַיד  "ּבְ ז(  לז,  )ִאּיֹוב  ִחינֹות  ּבְ

ִחיַנת )שם יז, יב( "ַוְיִהי ָיָדיו ֱאמּוָנה". ה", ּבְ ַיד מֹׁשֶ ר ה' ּבְ ּבֶ ר ּדִ ֲאׁשֶ ְבִחיַנת )שמות ט, לה( "ּכַ ּבִ

29. בקצור לקוטי מוהר"ן )אות ב'(, סידר את האמור 
כאן אחר שהביא את ענין חותם הידין – שהוא האמונה, 
וכתב וז"ל: ְוָצִריְך ְׁשִמיָרה ְיֵתָרה ֶׁשֹּלא ִיְתַקְלֵקל חֹוָתם 
יּוְכלּו  ְוָׁשלֹום  ַחס  ֶזה  ְיֵדי  ֶׁשַעל  ָהֱאמּוָנה,  ַהְינּו  ַהֶּזה 
ְלַקְלֵקל חֹוָתם ַהְּפִניִמי ַהַּנ"ל ְוָאז ִנְתַקְלֵקל ְׁשלֹום ָהעֹוָלם 
ַחס ְוָׁשלֹום, ְוַעל ְיֵדי ִקְלקּול ָהֱאמּוָנה ַחס ְוָׁשלֹום )חותם 
ְוֶלֱאמּונֹות  ִלְכִפירֹות  ָּבא  הּוא  כדלקמן(,  החיצון  הידין 

ָּכְזִבּיֹות ּוְלַכָּמה ִמיֵני ֵליָצנּות, ְוֵאינֹו ׁשֹוֵמַע ְּכָלל ַהּמּוָסר 

ָּבִאים  ַהֶּזה,  ְוַהּמּוָסר  ִקְלקּול ַהּתֹוָכָחה  ְיֵדי  ְוַעל  ַהַּנ"ל. 
ְלֵהֶפְך  ָּבעֹוָלם  ַמֲחֹלֶקת  ְוַנֲעֵׂשית  ְוִטְלטּוִלים,  ֵּגרּוִׁשין 
ִמָּׁשלֹום ַהַּנ"ל, ִנְמָצא ֶׁשָהֱאמּוָנה ִהיא ָהִעָּקר, ִעַּקר חֹוָתם 
ָהֶעְליֹון ֶׁשל ַהְּקֻדָּׁשה, ְוִהיא ְּכָלִלּיּות ַהְּקֻדָּׁשה, ְוָאז ִיְׁשַמע 
ִויַקֵּבל מּוָסר ַהַּנ"ל, ְוָיׁשּוב ֶאל ה' ִויַרֲחֵמהּו, עכ"ל. מכל 
זה מבואר, שמה שכתב כאן רבינו 'ּוְכֶׁשָהָרע ֶׁשל ַהּדֹור 
ּגֹוֵבר ַעל ַהחֹוָתם ַהַּנ"ל ּוְמַקְלֵקל אֹותֹו ַחס ְוָׁשלֹום' וכו', 
הקלקול הזה בחותם הפנימי של הרגלין, נעשה רק 

אאאעֹוֶטֹא ֹוָאאא
לאחר שביאר, שתלמידי חכמים הנקראים "לימודי ה'" חותמים את חותם ה'רגלין' ע"י תוכחתם, שכן הם עושים 
פשרה ושלום בין ישראל לאביהם שבשמים, וה'שלום' הוא ה'חותם' שסותם את גזר הדין. יבאר עתה כיצד חס 

ושלום יכול להתקלקל זה החותם.

ל ַהּדֹור - היינו, שישנם 'עזי פנים' בדור30 המתלוצים מתוכחת החכמים, ּגֹוֵבר ַעל ַה'חֹוָתם'  ָהַרע29 ׁשֶ ּוְכׁשֶ
לֹום, כי כל כח החותם  "ל שמוכיחי הדור עושים לגזר הדין, ּוְמַקְלֵקל אֹותֹו ַחס ְוׁשָ )'חותם הרגלין' שהוא 'שלום'( ַהּנַ

הוא רק כשישנו 'שלום בין ישראל לאביהם שבשמים' - ע"י כך שישראל מקבלים את תוכחת החכמים, אבל 

כשישנם עזי פנים המתלוצצים ודוחים את התוכחה, בזה הם מקלקלים חס ושלום את 'חותם הרגלין', ֲאַזי 

לֹום ָהעֹוָלם  יש לחיצונים יניקה מגזר הדין, והוא נעשה 'דין אכזרי' - לפעול עונש, ועל ידי זה ִנְתַקְלֵקל ׁשְ

עֹוָלם - ֶהֶפְך  ין31 ּוַמֲחלֹוֶקת ּבָ רּוׁשִ ה ּגֵ מדה כנגד מדה על שהרע שבדור קלקל את 'חותם השלום', ְוַנֲעׂשֶ

ֵבל ְיִנּדּוהּו"32, ורמוז בזה, שב"תבל" – בעולם, "ינידוהו" – לשון  ְבִחיַנת הכתוב )איוב יח, יח( "ּוִמּתֵ לֹום, ּבִ ָ ַהּשׁ
ר  ִמְסּפָ י ֵהם ּבְ ת', ּכִ ה 'ִנּדַ י ֵמ'חֹוָתם' ַנֲעׂשֶ נידוי והרחקה כאשה נדה, היפך השלום )וגם לשון נדנוד וגירושין(, ּכִ

ּמּוָבא33, ולכן, כשמתקלקל החותם נעשית בעולם בחינת 'נדה' - נידוי והרחקה,  ֶוה – בגימטריא שוה, ּכַ ָ ַהּשׁ
שזו בחינת גירושין ומחלוקת.

לאחר שביאר את ענין ה'חותם הפנימי', שהוא 'חותם הרגלין', יבאר, שישנו 'חותם הידים' שהוא בחינת אמונת 
חכמים, והוא החותם החיצון השומר את החותם הראשון, וחותם זה נעשה ע"י כל ישראל בכח האמונה, כי רק על 

ידה אפשר לקבל תוכחה מהצדיקים ולהינצל מהדינים.

הּוא ְלַמְעָלה ִמזֶּה ַהחֹוָתם הפנימי של ה'רגלין', כי החותם החיצון ששומר  ְוֵיׁש חֹוָתם חיצון ׁשֶ ב. 
ִחינֹות 'ָיַדִים'  על החותם הפנימי )ולכן, אף שהוא חיצון, הוא בבחינת 'ידים', ולמעלה מהחותם הפנימי של ה'רגלין'(, ַהְינּו ּבְ

ל ָאָדם ַיְחּתֹום"34, הידים של כל  ַיד ּכָ ִחינֹות הכתוב )איוב לז, ז(: "ּבְ ִלים מּוָסר ֵמֵאּלּו ַהּמֹוִכיִחים, ּבְ ַהְמַקּבְ
ִחיַנת  ַדִים הללו ֶזה ּבְ אדם מישראל עושות את ה'חותם החיצון'35, בקבלת דברי המוסר מהמוכיחים, ְוַהּיָ

ה",  ַיד ֹמׁשֶ ר ה' ּבְ ּבֶ ר ּדִ ֲאׁשֶ ְבִחיַנת הכתוב )שמות ט, לה, במדבר יז, ה(: "ּכַ ּה ַהּמּוָסר36, ּבִ ל ּבָ ְתַקּבֵ ּנִ 'ֱאמּוָנה', ׁשֶ
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אחרי שנתקלקל גם החותם החיצון של הידים שהוא 
האמונה, שאז מתקלקל גם הפנימי. וכן כתב בלקוטי 
הלכות )הלואה ג, ז(, וז"ל: ִנְמָצא, ֶׁשחֹוַתם ַהָּיִדין הּוא 
ָּכלּול ִמְּׁשֵּתי ַהחֹוָתמֹות, ֵמחֹוַתם ָהַרְגִלין ְוחֹוָתם ַהָּיִדין, 
ִּכי ִעַּקר הּוא ָהֱאמּוָנה ֶׁשהּוא חֹוַתם ַהָּיִדין ֶׁשּׁשֹוֵמר ַהּכֹל.
30. כן מתבאר מהמשך התורה, ובדברי הקצור הנ"ל.
31. כתב בביאור ללקוטי מוהר"ן נעימות נצח )הערה 
כ'(, וז"ל: רבנו אמר תורה זו בתקס"ה, בסמוך לזמן 
על  ליהודים  בנוגע  הפקודה  הוטלה  התורה  אמירת 
ידי הצאר הרוסי אלכסנדר הראשון, פקודה זו ידועה 
כגזירת 'תחום המושב' שאילצה את היהודים לעקור 
מן הכפרים שבהם התגוררו מאות שנים ולהצטמצם 
באזור קטן שיועד להם. ]גזירת תחום מושב' )שהיהודים 
כבר  החלה  וצפופים(  מסויימים  בשטחים  רק  לגור  מוגבלים 

כמה  בה  נוספו  תקס"ד  בשנת  אולם  תק"ל,  בשנת 
שינויים לרעה ע"י הצאר אלכסנדר הראשון[.

ְך ּוִמֵּתֵבל  32. הפסוק במלואו "ֶיְהְּדֻפהּו ֵמאֹור ֶאל חֹׁשֶ
ְיִנֻּדהּו", ובפשט הפסוק פירש במצודת דוד: הצרות 
חשכת  אל  העולם  מאור  אותו  יהדפו  עליו  הבאות 
אותו".  ינידו  העולם  מן  ְיִנֻּדהּו",  "ּוִמֵּתֵבל  הקבר. 
אולם, דברי רבינו מיוסדים על דברי רש"י בפרשת 
מצורע בפסוק )ויקרא טו, יט(: "ִּתְהֶיה ְבִנָּדָתּה", וז"ל: 
"ְבִנָּדָתּה" – כמו "ּוִמֵּתֵבל ְיִנֻּדהּו", שהיא מנודה ממגע 

כל אדם )אפילו מבעלה(.
מבואר  ג'(,  פרק  הירח  שער  ל"ה  )שער  חיים  33. בעץ 
יש  הדברים:  וקיצור  חותם',  בתוך  'חותם  ענין  כל 
והוא  'נוקבא'  שנקרא  פרצוף  העליונים  בעולמות 
פרטיות,  ספירות  עשר  בו  ויש  ה'מלכות',  ספירת 
הפנימי,  'חותם'  בחינת  היא  שבו  ה'יסוד'  וספירת 
בחינת  היא  שבו  ה'מלכות'  וספירת  'ציון',  ונקרא 
והיא  ה'חותם' החיצון ששומר על החותם הפנימי, 
בחינת 'ירושלים'. כי יש בחינת 'יין המשומר', שהוא 
בחינת הגבורות שפרצוף 'נוקבא' מקבל מהספירות 
מן  שמורות  להיות  צריכות  אלו  וגבורות  שמעליו, 
החיצונים שלא יאחזו בהן, כי יניקת החיצונים היא 
מהגבורות, והחיצונים יושבים תחת המלכות וקרובים 
אליה, בסוד "רגליה יורדות מות", ונאחזים בה בסופה, 
ולכן ישנם שני חותמות שהם היסוד והמלכות, לשמור 
על הגבורות שלא יינקו מהם, והנה פרצוף 'נוקבא' 
הוא כנגד גוף האשה, וספירת ה'יסוד' שבה, הוא כנגד 

בית הרחם של האשה, ולפעמים הגבורות נעשות דם 
שהוא דינים גמורים, ואז הוא דם נידות שיונקים ממנו 
החיצונים, כי מ'חותם' נעשה 'נדת' שעולים במספר 

שוה.
ובספר טעמי המצוות )פרשת מצורע(, כתב וז"ל: כבר 
ידעת, כי הבינה בנה"י שלה שבהם ניתנים המוחין 
קס"א  )שעולה(  דיודי"ן  אחד  אהי"ה:  ג'  הם  דז"א, 
והוא בנצח, ואחד באלפין )שעולה( קמ"ג בהוד, ואחד 
דההי"ן )שעולה( קנ"א ביסוד, ושלושתן גי' תנ"ה והוא 
גימטריא 'חותם' עם הכולל, שאז נקרא "ַּגל ָנעּול ַמְעָין 
ָחתּום". וכשהעונות גורמים יונקים החיצונים מגבורות 

אלו, אז נעשית )ויקרא יב, ב( "ִנַּדת ְּדוָֹתּה".
ָלַדַעת  ַיְחּתֹום  ָאָדם  ָּכל  "ְּבַיד  במלואו:  34. הפסוק 
ָּכל ַאְנֵׁשי ַמֲעֵׂשהּו", ופירש"י: "ְּבַיד ָּכל ָאָדם ַיְחּתֹום" 
– כשאדם חוטא לפניו, האדם עצמו חותם כתב ידו 
ביום מותו על עבירות שעבר הכתובות לפניו. "ָלַדַעת 
ָּכל ַאְנֵׁשי ַמֲעֵׂשהּו" – להודיע על מה הוא נידון, עכ"ל. 
כל  ביד  חתימה  שיש  שכמו  לפרש,  מוסיף  ורבינו 
ולא  המוסר  את  מקבל  שאינו  בשעה  לרעה,  אדם 
מותו  ביום  חותם  והוא  חטאיו,  על  בתשובה  חוזר 
כך  נידון.  הוא  זה  פי  ועל  שעבר,  העבירות  כל  על 
יש גם חתימה לטובה, שכל אדם יכול לחתום בידיו, 
והוא לעשות 'חותם בתוך חותם', בכח האמונה שלו 
חותם  את  ולחזק  המוכיחים,  מוסר  את  כשמקבל 

הפנימי של הרגלין, החותם את הדין וכנ"ל.
35. נמצא ש'חותם' הראשון שהוא 'חותם הרגלין', 
חותמים אותו 'לימודי ה'' המרבים שלום, וחתימתן 
שבמקום  להקב"ה,  עצה  נותנים  שהם  ע"י  נעשית 
ויחזירום  ישראל  את  יוכיחו  הם  אכזרי,  דין  שיהיה 
בתשובה, וע"י הליכתן בפועל להוכיח את ישראל, 
וזהו 'חותם הפנימי'. וה'חותם' השני, שהוא 'חותם 
בידיו בשעה  כל אחד מישראל  אותו  חותם  הידין', 
שמקבל את מוסר המוכיחים, וזהו 'חותם החיצון', 
וזהו בחינת 'חותם בתוך חותם'. כי הוא חותם העליון 

והחיצון, על חותם הפנימי התחתון. 
36. כתב במי הנחל, וז"ל: רצה לומר, שנתקבל בה 
כמו  בהידים,  נכנסין  הדיבורים  כי  המוסר,  דיבורי 
ה", וידי משה הוא  ְּבַיד מֹׁשֶ ִּדֶּבר ה'  שכתוב "ַּכֲאֶׁשר 
ָיָדיו  "ַוְיִהי  משה  על  שכתוב  כמו  'אמונה',  בחינת 

ֱאמּוָנה".
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לֹום  ְוׁשָ ַחס  ׁשֶ ּכְ י  ּכִ ָהֱאמּוָנה,  ִיְתַקְלֵקל  ּלֹא  ׁשֶ ַהְינּו  ִיְתַקְלֵקל,  ּלֹא  ׁשֶ ְיֵתָרה  ִמיָרה  ׁשְ ָצִריְך  ְוֶזה ַהחֹוָתם 
ִניִמי ַעל ְיֵדי ִקְלקּול  ִניִמי, ִויַקְלְקלּו ַהחֹוָתם ַהּפְ ִנְתַקְלֵקל ַהחֹוָתם ַהִחיצֹון, יּוְכלּו ְלִהְתָקֵרב ַלחֹוָתם ַהּפְ

הּוא ָהֱאמּוָנה.  ַהחֹוָתם ַהִחיצֹון, ׁשֶ

ה  ְוַנֲעׂשֶ ָהֱאמּוָנה,  ֵהֶפְך  ִהיא  ׁשֶ ִפירֹות,  ּכְ ִמזֶּה  ה  ַנֲעׂשֶ ַדִים,  ַהּיָ ַהחֹוָתם  ֶזה  ִנְתַקְלֵקל  לֹום  ְוׁשָ ַחס  ּוְכׁשֶ
ְבִחיַנת  ַדִים ֵאּלוּ, ּבִ ל ֵמַהּיָ ַקּבֵ ּמְ א ַעל ְיֵדי ׁשֶ ר ָהֲעבֹוָדה ָזָרה ֵאין ָלּה ּכַֹח, ֶאּלָ י ִעּקַ ּיֹות. ּכִ ְזּבִ ֱאמּונֹות ּכָ
ה  סּוק ֶזה ְלִעְנַין ַמֲעׂשֵ זַֹהר )ִּכי ִתָּׂשא ח"ב דף קצב.( ַעל ּפָ ֶחֶרט", ]ְוַכְמֹבָאר ּבְ ַצר ֹאתֹו ּבַ ָדם ַוּיָ ח ִמּיָ ּקַ )ְׁשמֹות לב, ד( "ַוּיִ

37. וכמו שציין במי הנחל לפסוק )ירמיה ז, כח( "ְוָאַמְרָּת 
ֲאֵליֶהם ֶזה ַהּגֹוי ֲאֶׁשר לֹוא ָׁשְמעּו ְּבקֹול ה' ֱאֹלָהיו ְוֹלא 
פי',  ִמִּפיֶהם",  ְוִנְכְרָתה  ָהֱאמּוָנה  ָאְבָדה  מּוָסר,  ָלְקחּו 
משום  הוא  מוסר,  לקחו  ולא  שמעו  שלא  הסיבה 
שאבדה מהם האמונה. עוד יש לציין, לגמ' בתמיד 
)דף כח.(: תניא רבי אומר, איזו היא דרך ישרה שיבור 

לו האדם: 'יאהב את התוכחות', שכל זמן שתוכחות 
באין  וברכה  לעולם, טובה  רוח באה  נחת   – בעולם 
לעולם, ורעה מסתלקת מן העולם, שנאמר )משלי כד, 
כה( "ְוַלּמֹוִכיִחים ִיְנָעם ַוֲעֵליֶהם ָּתבֹוא ִבְרַּכת טֹוב". ויש 

אומרים יחזיק באמונה יתירה, שנאמר )תהלים קא, ו( 
"ֵעיַני ְּבֶנֶאְמֵני ֶאֶרץ ָלֶׁשֶבת ִעָּמִדי הֵֹלְך ְּבֶדֶרְך ָּתִמים הּוא 

אאאעֹוֶטֹא ֹוָאאא
פסוק זה נאמר בתוכחה שהוכיח משה את פרעה, וכן בתוכחה שהוכיח משה את ישראל על מעשה קרח, 

וכשם שדיבורי ה' מתקבלים כביכול בידי משה, כך דיבורי משה בתוכחתו מתקבלים בתוך בחינת ה'ידים', 

ִחיַנת הכתוב במשה )שמות יז, יב(: "ַוְיִהי ָיָדיו ֱאמּוָנה", פי', רק ע"י זה שישנה  וה'ידים' הן בחינת אמונה, ּבְ

אמונה בה' ובצדיקים, מתקבלים דברי המוסר של מוכיחי הדור37 ולא מתלוצצים מדבריהם38, וקבלת המוסר 

היא בחינת 'ידים' - כדכתיב "ידיו אמונה", ועי"ז כל אחד מישראל המקבל את המוסר, עושה בידיו כביכול 

'חותם בתוך חותם', כי מחזק את 'חותם הרגלין' הפנימי של 'לימודי ה'', ומוסיף עליו עוד חותם חיצון39. 

וכשיש את שתי החותמות, אזי החיצונים אינם יכולים לינוק מגזר הדין, לעשותו 'דין אכזרי' חס ושלום.

לֹום  ַחס ְוׁשָ ׁשֶ י ּכְ ּלֹא ִיְתַקְלֵקל ָהֱאמּוָנה, ּכִ ּלֹא ִיְתַקְלֵקל, ַהְינּו ׁשֶ ִמיָרה ְיֵתָרה40 ׁשֶ ְוֶזה ַהחֹוָתם ָצִריְך ׁשְ
ִניִמי, ַעל  ִניִמי, ִויַקְלְקלּו ַהחֹוָתם ַהּפְ ִנְתַקְלֵקל ַהחֹוָתם ַהִחיצֹון, יּוְכלּו החיצונים ְלִהְתָקֵרב ַלחֹוָתם ַהּפְ
הּוא ָהֱאמּוָנה, כי כשהאמונה מתקלקלת, שזהו קלקול חותם החיצון, אזי  ְיֵדי ִקְלקּול ַהחֹוָתם ַהִחיצֹון, ׁשֶ
אי אפשר לקבל תוכחה מהמוכיחים, ותוכחה זו, היא התנאי ל'חותם הרגלין' שהוא ה'חותם הפנימי', שכן 

רק ע"י שישראל מקבלים את התוכחה, אזי יכולים 'לימודי ה'' לעשות 'שלום' בין ישראל לאביהם שבשמים. 

אבל כשאין אמונה, אזי מתלוצצים מחכמי הדור וממוסרם, ולא מקבלים את תוכחתם, שזוהי בחינה ש'הרע 

של הדור גובר' וכו' )כנ"ל באות א'(, ואז מתקלקל גם החותם הפנימי של ה'רגלין', ויכולים החיצונים לינוק מגזר 

הדין ולעשות דין אכזרי חס ושלום41.

הרגלין  'חותם  ומתקלקל  תוכחה  לקבל  אפשר  אי  החיצון',  הידין  'חותם   – האמונה  כשמתקלקלת  מדוע  יבאר 
הפנימי', כי קלקול האמונה גורם לעבודה זרה, ולהתגברות הרע שבדור42.

ה ִמזֶּה הידים  ַדִים', שהוא חותם החיצון', 'חותם האמונה', ַנֲעׂשֶ לֹום, ִנְתַקְלֵקל ֶזה ַהחֹוָתם ַה'ּיָ ַחס ְוׁשָ ְוְכׁשֶ
י  ּיֹות )שקריות( היינו עבודה זרה43. ּכִ ְזּבִ ה ֱאמּונֹות ּכָ ִהיא ֶהֶפְך ָהֱאמּוָנה, ְוַנֲעׂשֶ ִפירֹות, ׁשֶ המקולקלות ּכְ

ְבִחיַנת הכתוב  ַדִים' ֵאּלּו המקולקלות, ּבִ ל ֵמַה'ּיָ ַקּבֵ ּמְ א ַעל ְיֵדי ׁשֶ ר ָהֲעבֹוָדה ָזָרה ֵאין ָלּה ּכַֹח, ֶאּלָ ִעּקַ
י  זֹוַהר ּכִ ֶחֶרט ויעשהו עגל מסכה", ]ְוַכְמֹבָאר ּבְ ַצר ֹאתֹו ּבַ ָדם ַוּיָ ח ִמּיָ ּקַ בעשיית העגל )שמות לב, ד(: "ַוּיִ

ח  ּקַ ַוּיִ ִגין ּדְ עֹוָבָדא ָדא, ּבְ ה ַאְצְלחּו ּבְ ּמָ ה ָהֵעֶגל: 'ּבַ סּוק ֶזה ְלִעְנַין ַמֲעׂשֵ א44 )ח"ב דף קצב.( ַעל ּפָ ִתּשָׂ
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ְיָׁשְרֵתִני". ורבינו בספר המידות חיבר את שתי המידות 
יחד, וכתב וז"ל: ַהֶּדֶרְך ֶׁשָּיבֹור לֹו ָהָאָדם: ֶׁשֶּיֱאהֹוב ֶאת 
ַהּתֹוָכחֹות, ְוַיֲחִזיק ֶּבֱאמּוָנה ְיֵתָרה. ומבואר בזה ששתי 

מידות אלו תלויות אחת בשניה. 
38. כן מבואר מהמשך הדברים שזהו הביאור בתליית 
קבלת המוסר באמונה, וכמו שמבואר בלקוטי עצות 
)תוכחה אות ב'(, וז"ל: ִאי ֶאְפָׁשר ְלַקֵּבל ּתֹוָכָחה ּומּוָסר 

ִמּמֹוִכיַח ֱאֶמת, ִּכי ִאם ַעל־ְיֵדי ֱאמּוָנה, ִּכי ָהֱאמּוָנה ִהיא 
ְּבִחיַנת ָיַדִים ְלַקֵּבל ַהּמּוָסר ַעל ָיָדם. ֲאָבל ַעל־ְיֵדי ִקְלקּול 
ּכֹוְזִבּיֹות  ְוֶלֱאמּונֹות  ִלְכִפירֹות  ָּבא  הּוא  ַח"ו,  ָהֱאמּוָנה 
ֶׁשל  ַהּמּוָסר  ְּכָלל  ׁשֹוֵמַע  ְוֵאינֹו  ֵליָצנּות,  ִמיֵני  ּוְלַכָּמה 
מֹוִכיֵחי ֱאֶמת. ַעל־ֵּכן ְצִריִכין ִלְׁשמֹר ֶאת ָהֱאמּוָנה ְמאֹד 

ֶׁשֹּלא ִּתְתַקְלֵקל.
39. בלקוטי מוהר"ן עם פירוש נעימות נצח, הוסיף 
לבאר ענין זה על פי דברי האריז"ל )בעץ חיים שער ל"ה 
ג'(, שכתב לבאר את מהותם הפנימית של שני  פרק 

החותמות, דהנה מקור הדינים הוא ב'ספירת הבינה' 
הרחם העליון, ויש שני חותמות לרחם, וכנרמז בפסוק 
)איוב ג, י( "ִּכי ֹלא ָסַגר ַּדְלֵתי ִבְטִני" – שתי דלתות שני 

חותמות, החותם הפנימי שעושים הצדיקים 'לימודי 
ה'' מורכב מספירות נצח הוד יסוד שבבינה )כי כל ספירה 
כוללת את כל עשר הספירות כולן(, ואילו החותם החיצוני 

הוא ספירת המלכות. נמצא, שהחותם הראשון הוא 
חותמם של הצדיקים 'לימודי ה'' שהם בחינת ספירות 
'נצח הוד', וכן ספירת היסוד )בחינת החותם עצמו שהוא 
'שלום'( היא נקראת בכל מקום 'צדיק'. החותם השני 

הוא חותם המון העם, המקבלים באמונה את תוכחת 
בחינת  שהיא  המלכות',  ב'ספירת  והוא  הצדיקים, 
ישראל', הרומז שכל  'כנסת  והיא בחינת  'אמונה', 
ישראל חותמים אותו. ]ולפי זה, הידים הן חסד וגבורה 
של ספירת המלכות, ואילו הרגלים הן נצח, הוד ויסוד 
של בינה, ובזה מובן כיצד יתכן שחותם של כל ישראל 
הוא ידים, לעומת חותם הצדיקים שהוא רק רגלים, כי 

רגלים אלו הן גבוהות יותר כי הם מפרצוף הבינה[.
40. הסיבה שצריך שמירה יתירה, כי החותם הפנימי 
הידין,  של  נוסף  חיצון  חותם  עליו  יש  הרגלין  של 
ולכן הוא צריך שמירה פחותה שלא יתקלקל, משא"כ 
החותם החיצון של הידין שאין עליו שמירה אחרת, 
לכן הוא יכול להתקלקל בקלות, והוא צריך שמירה 

יתירה.

41. הכל על פי דברי קצור לקוטי מוהר"ן )אות ב'(, 
עם לקוטי עצות – "תוכחה" )אות ב'(, המועתקים לעיל.
נראה שבזה מבאר  וז"ל:  ביאר במי הנחל,  42. כן 
ידי שנתקלקל האמונה, נתקלקל  טעם מפני מה על 
על  כי  בפשטות  מובן  כי  הגם  הפנימי,  החותם  גם 
ידי שאין לו אמונה לשמוע המוסר שעל ידי מוסרם 
חותמין הדין, על ידי זה נתקלקל החותם שחותמין 
הדין ונעשה 'דין אכזרי' ונעשה גם כן גירושין בעולם 
כמבואר לעיל, אך מה שמאריך לבאר אשר מקלקול 
האמונה נעשה עבודה זרה, מבאר בזה טעם אחר למה 
נתקלקל חותם הפנימי ונעשה דין אכזרי וגירושין וכו', 

עכ"ל.
43. כן נוסף בכתב היד. וכן מובן מהמשך הדברים.

הזוהר  דברי  כל  את  נעתיק  הדברים,  44. ליקרת 
אֹותֹו  ַוָּיַצר  ִמָּיָדם  "ַוִּיַּקח  ְּכִתיב  ַמה  וז"ל:  והתרגום, 
ַּבֶחֶרט" ְוגֹו'. ַאֲהרֹן ָלא ִאְסָּתַּמר, ֵמִאיּנּון ְּתֵרין ַחִּכיִמין 
ְּדַההּוא  ְּבֵריֵׁשיהֹון  ַּדֲהוֹו  בלעם(,  של  בניו  המכשפים  )שני 

ָעִביד  ֲהָוה  ְוַאֲחָרא  ָקֵמיּה,  ֲהָוה  ִמַּנְייהּו  ַחד  ַרב.  ֵעֶרב 
ְּבַחְרׁשֹוי. ֵּכיָון ְּדַתְרַווְייהּו ִאְתָייֲעטּו ַּכֲחָדא, ַנְטלּו ַהִהיא 
ַּדֲהָבא, ְּתֵרין ְׁשִליֵׁשי ִּביָדא ְּדַחד, ּוְׁשִליׁש ִּביָדא ְּדַאֲחָרא. 
ַרִּבי  ָּבָכה  ְּדַחְרָׁשא.  ִזיָנא  ְּבַההּוא  ִאְצְטִריְך  ְּדָהִכי  ְּבִגין 
ִׁשְמעֹון, ָאַמר ִאי ֲחִסיָדא ַקִּדיָׁשא, ַאֲהרֹן ְמִׁשיָחא ֶּדֱאָלָהא 
ַרָּבא, ַּבֲחִסידּוָתְך ַנְפלּו ַּכָמה ֵמַעָּמא ַקִּדיָׁשא. ְוַאְנְּת ָלא 
ֲהֵוית ָיַדע ְלִאְסַּתְּמָרא וכו'. ָמה ֲעַבדּו, ְּפִליגּו ַּתְרַווְייהּו 
ַההּוא ַּדֲהָבא, ַחד ָנִטיל ְּתֵרין ְׁשִליִׁשין, ְוַחד ְׁשִליׁש. ָקמּו 
ָלֳקֵבל ִׁשְמָׁשא, ְּבִׁשית ַׁשְעִּתין. ֲעַבדּו ַחְרַׁשְייהּו, ּוַבְלטּו 
ְּבָלֵטיהֹון ְּבַחְרָׁשא ְּדפּוָמא. ֵּכיָון ְּדָמָטא ֵׁשירּוָתא ִּדְׁשַבע, 
ָאִרימּו ַּתְרַווְייהּו ְיַדְייהּו ַעל ְידֹוי ְּדַאֲהרֹן, ִּדְכִּתיב "ַוִּיַּקח 
ַקִּביל  ְּדִאיהּו  ֵּכיָון  ַיִּתיר.  ְוָלא  ֲהוֹו,  ַּתְרַווְייהּו  ִמָּיָדם", 
ִמָּיָדם, ַקָּלא ָנִפק ְוָאַמר )משלי יא, כא( "ָיד ְלָיד ֹלא ִיָּנֶקה 
ַרע", ִּדְכִּתיב )שמות לב, כב( "ִּכי ְבָרע הּוא" – ַאְייֵתי ָרע 
ְּדָמָטא  ֵּכיָון  ְלָעְלָמא וכו'. עוד שם )בדף קצב:(, וז"ל: 
ֶׁשַבע ַׁשְעִּתין ְּדיֹוָמא, ָיֲהבּו ֵליּה ְלַאֲהרֹן ִמָּיד. ִאי ִאיהּו 
ֲהָוה ָאַמר לֹון ַׁשוּו ֵליּה ְּבַאְרָעא ְּבַקְדִמיָתא, ָוֲאָנא ֶאטֹול, 
ָלא ֲהוֹו ַיְכִלין ְּבַחְרַׁשְייהּו ְּכלּום, ֶאָּלא ִמָּיָדם ָנַטל. ּוְקָרא 
ִמְתָרַעם ְוָאַמר "ַוִּיַּקח ִמָּיָדם", ָחמּו ָמה ֲעַבד ַאֲהרֹן ְּגַבר 
ָנִטיל  ְּדִאיּלּו  ְלִאְסַּתְּמָרא,  ָיַדע  ָלא  ַחִּכים,  ְּגַבר  ְנִביָאה 
ֵמַאְרָעא, ָּכל ַחְרִׁשין ְּדָעְלָמא ָלא ֲהוֹו ַיְכִלין ְלַאְצְלָחא. 
ֲאָבל ְּבָמה ַאְצָלחּו ְּבעֹוָבָדא ָּדא, ְּבִגין ְּד"ַוִּיַקח ִמָּיָדם" 
ְּדַאֲהרֹן  ִמָּלה,  ְלאֹוָכָחא  ְקָרא  ָאָתא  וכו'.  ֵמַאְרָעא  ְוָלא 
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ָדא  ד ְנַטל ִמיֵדיהֹון ֲהָוה ׁשָ ּכַ ָדם" ְוכּו' - ִאּלּו  ִמּיָ ח  ּקַ "ַוּיִ ּדְ ִגין  ּבְ עֹוָבָדא ָדא?  ּבְ ה ַאְצְלחּו  ּמָ ּבַ ָהֵעֶגל: 
ְוַגם  ם[.  ׁשָ ן  ַעּיֵ ְוכּו',  א  ּדָ א  יׁשָ ּבִ ַאְצַלח עֹוָבָדא  ֲהָוה  ָלא  ְלָבָתר,  ֵליּה  ִיּטֹל  ּדְ ב  ּגַ ַעל  ְוַאף  ְלַאְרָעא; 

ָלא ָיַדע ְלִאְסַּתְּמָרא. ִאילּו ַּכד ָנַטל ִמְּיֵדיהֹון, ֲהָוה ַׁשֵּדי 
ְלַאְרָעא, ְוַאף ַעל ַּגב ְּדִיּטֹול ֵליּה ְלָבַתר, ָלא ֲהָוה ַאְצַלח 

עֹוָבָדא ִּביָׁשא ָּדא. 
ַּבֶחֶרט"  אֹתֹו  ַוָּיַצר  ִמָּיָדם  "ַוִּיַּקח  ָּכתּוב  ַמה  ]תרגום: 
ֶׁשָהיּו  ֲחָכִמים  ְׁשֵני  ֵמאֹוָתם  ִנְׁשַמר  ֹלא  ַאֲהרֹן  ְוגֹו'. 
ְבָראֵׁשיֶהם ֶׁשל אֹותֹו ֵעֶרב ַרב, ֶאָחד ֵמֶהם ָהָיה ְלָפָניו, 
ִהְתָיֲעצּו  ֶׁשְּׁשֵניֶהם  ֵּכיָון  ִּבְכָׁשִפים.  ָהָיה עֹוֶׂשה  ְוָהַאֵחר 
ַאַחת,  ְּבָיד  ְׁשִליׁש  ְׁשֵני  ָזָהב,  אֹותֹו  ֶאת  ָלְקחּו  ְּכֶאָחד, 
ּוְׁשִליׁש ַּבָּיד ָהַאֶחֶרת. ִמּׁשּום ֶׁשָּכְך ָצִריְך ְּבאֹותֹו ִמין ֶׁשל 
ִּכּׁשּוף. ָּבָכה ַרִּבי ִׁשְמעֹון, ָאַמר, ֵאי ָחִסיד ָקדֹוׁש, ַאֲהרֹן 
ָמׁשּוַח ֶׁשל ָהֵאל ַהָגדֹול, ַּבֲחִסידּוְתָך ָנְפלּו ַּכָּמה ֵמָהָעם 
ַהָּקדֹוׁש, ְוַאָּתה ֹלא ָהִייָת יֹוֵדַע ְלִהָּׁשֵמר וכו'. ֶמה ָעׂשּו? 
ְׁשִליִׁשים,  ְׁשֵני  ָנַטל  ֶאָחד  ַהָּזָהב,  אֹותֹו  ְׁשֵניֶהם  ִחְּלקּו 
ָעׂשּו  ְּבֵׁשׁש ָׁשעֹות.  ַהֶּׁשֶמׁש  ְּכֶנֶגד  ָעְמדּו  ְׁשִליׁש.  ְוֶאָחד 
ֵּכיָון  ַהֶּפה.  ֶׁשל  ַּבִּכּׁשּוף  ְּבַלֲהֵטיֶהם  ְוִכְּׁשפּו  ִכְׁשֵפיֶהם 
ֵהִרימּו  ְׁשֵניֶהם  ַהְּׁשִביִעית,  ַהָּׁשָעה  ֵראִׁשית  ֶׁשִהִּגיָעה 
ְׁשֵניֶהם  ִמָּיָדם",  "ַוִּיַּקח  ֶׁשָּכתּוב  ַאֲהרֹן,  ְיֵדי  ַעל  ְיֵדיֶהם 
ָהיּו ְוֹלא יֹוֵתר. ֵּכיָון ֶׁשהּוא ִקֵּבל ִמָּיָדם, ָיָצא קֹול ְוָאַמר 
"ָיד ְלָיד ֹלא ִיָּנֶקה ָרע", ֶׁשָּכתּוב "ִּכי ְבָרע הּוא" – ֵהִביא 
ָרע ָלעֹוָלם. ֵּכיָון ֶׁשִהִּגיַע ֶׁשַבע ָׁשעֹות ֶׁשל ַהּיֹום, ָנְתנּו לֹו 
ְלַאֲהרֹן ִמָּיד. ִאם הּוא ָהָיה אֹוֵמר ָלֶהם ִׂשימּו אֹותֹו ָּבָאֶרץ 
ַּבְּתִחָּלה ַוֲאִני ֶאּטֹל – ֹלא ָהיּו ְיכֹוִלים ְּבִכְׁשֵפיֶהם ַלֲעׂשֹות 
ְּכלּום, ֶאָּלא ָנַטל ִמָּיָדם, ְוַהָּכתּוב ִמְתַרֵעם ְואֹוֵמר "ַוִּיַּקח 
ָחָכם,  ִאיׁש  ָנִביא,  ִאיׁש  ַאֲהרֹן  ָעָׂשה  ֶמה  ְראּו  ִמָּיָדם", 

ֶׁשֹּלא ָיַדע ְלִהָּׁשֵמר. ֶׁשִאּלּו ָנַטל ִמן ָהָאֶרץ, ָּכל ְּכָׁשִפים 
ֶׁשָּבעֹוָלם ֹלא ָהיּו ְיכֹוִלים ְלַהְצִליַח. ֲאָבל ַּבָּמה ִהְצִליחּו 
ַּבַּמֲעֶׂשה ַהֶּזה? ִמּׁשּום ֶׁש"ַוִּיַּקח ִמָּיָדם", ְוֹלא ִמן ָהָאֶרץ 
וכו'. ָּבא ַהָּכתּוב ְלהֹוִכיַח ֶאת ַהָּדָבר, ֶׁשַאֲהרֹן ֹלא ָיַדע 
ְלִהָּׁשֵמר. ִאּלּו ְּכֶׁשָּנַטל ִמיֵדיֶהם ָהָיה זֹוֵרק ָלָאֶרץ, ְוַאף ַעל 
ַּגב ֶׁשַאַחר ָּכְך ִיּטֹל אֹותֹו, ָאז ֹלא ָהָיה ַמְצִליַח ַהַּמֲעֶׂשה 

ָהָרע ַהֶּזה[.
45. בזוהר כתוב בתחילה, שהיה אהרן צריך לשמור 
את עצמו שלא לקחת מידם מיד ליד ומביא את הפסוק 
"ָיד ְלָיד לא ִיָּנֶקה ַרע", אולם מסיים הזוהר, שכל זה 
הוא מחמת שבאותה נטילה מידם עשה את מעשה 
זורק אותו לארץ, ומבטל בזה  העגל, אבל אם היה 
אותו  יטול  אז אפילו אם  מידם,  הנטילה שנטל  את 
שוב, הכישוף היה כבר מתבטל, ולא היה נעשה העגל.
ַּבֶחֶרט",  אֹותֹו  "ַוָּיַצר  וז"ל:  בזוהר,  46. כמבואר 
ִּבְמחּוָגה,  ִצּיּוִרין  ְּדֲעַבד  ָנָׁשא,  ְּבֵני  ְּדַחְׁשִבין  ְּכָמה  ָלאו 
אֹו ְּבִמָּלה ַאֲחָרא וכו'. ]תרגום: ַוָּיַצר אֹתֹו ַּבֶחֶרט. ֹלא 
ְּכמֹו ֶׁשחֹוְׁשִבים ְּבֵני ָאָדם ֶׁשָעָׂשה ִצּיּוִרים ִּבְמחּוָגה אֹו 
ְּבָדָבר ַאֵחר וכו'[. אלא מפרש שם הזוהר ש'חרט' הוא 
כיס, ובא הכתוב ללמד שטמן וכיסה אותו אהרן )בלי 
ידיעתו( מראיית העין, שכל זה גרם שהצליח הכישוף 

ונעשה  לאש,  הזהב  את  זרק  רק  הוא  כי  העגל,  של 
העגל מאליו.

לקמן  למבואר  ציין  וגם  הנחל,  במי  ביאר  47. כך 

אאאעֹוֶטֹא ֹוָאאא
ָדם ְוכּו' – במה הצליחו במעשה זה? מפני שאהרן לקח מידם של שני המכשפים - בניו של בלעם  ִמּיָ
ִיּטֹול  ב ּדְ ָדא ְלַאְרָעא, ְוַאף ַעל ּגַ ד ְנַטל ִמיֵדיהֹון ֲהָוה ׁשָ הרשע, את הזהב, ולכן נעשה העגל. ִאּלּו ּכַ

א45 ְוכּו' – אם אהרן היה לוקח מידם את הזהב והיה  א ּדָ יׁשָ ֵליּה ְלָבָתר, ָלא ֲהָוה ַאְצַלח עֹוָבָדא ּבִ
משליכו מיד לארץ, אף על פי שהיה נוטלו שוב לאחר מכן, לא היה מצליח מעשה רע זה, כי בהשלכת הזהב 

ם[. הרי, שכל כוחו של העגל, שנוצר באופן על  ן ׁשָ לארץ מיד כשקיבלו מידיהם, היה מתבטל הכישוף', ַעּיֵ

טבעי, כשאהרן השליך את הזהב לאש והעגל יצא מאליו46, היה משום כח ידיהם של המכשפים, שידיהם 

מקולקלות באמונות כוזבות של כישוף, היפך האמונה הקדושה. וכשישנן אמונות כוזבות, הרהורי כפירה 

שהם בחינת עבודה זרה, אזי הרע של הדור גובר ומתלוצצים מהמוכיחים, ומתקלקל 'חותם הרגלין' הפנימי 

והחיצונים יונקים מהגזר דין, ונעשה 'דין אכזרי' של גירושין ומחלוקת בעולם, כי על ידי עבודה זרה נעשה 

'חרון אף' )ספרי ראה צ"ו(, ועונש עון עבודה זרה הוא טלטול בעולם47.

אאמקוָותאועיוניםאא



885 ֹאּתאא ֹותאתא ָר ֹו "ןאאתכ ַָ ֲֹ ִליקוכֵטיאמֹו

ל ֱאלֵֹהי  נּו ֶאל ַיֲעֹקב ֶאת ּכָ ּתְ ְבִחיַנת )ְּבֵראִׁשית לה, ד( "ַוּיִ ַדִים, ּבִ ִחיַנת ַהּיָ ן ַרק ַעל ְיֵדי ּבְ ם ּכֵ ּקּונֹו הּוא ּגַ ּתִ
י 'ָיד'  ִמים ָמֵלאּו", ּכִ ְבִחיַנת )ְיַׁשְעָיה א, טו( "ְיֵדיֶכם ּדָ "ת', ּבִ ה 'ִנּדַ י ֵמ'חֹוָת"ם' ַנֲעׂשֶ ָיָדם". ּכִ ר ּבְ ָכר ֲאׁשֶ ַהּנֵ

ה )ַׁשָּבת פב.(: ִנּדָ ָאה ּכְ ַטּמְ ּמְ "ת, ַהְינּו ֲעבֹוַדת ֱאִליִלים ׁשֶ ר ִנּדָ ִמּלּואֹו )ָּכֶזה: יּו"ד ָּדֶל"ת( הּוא ִמְסּפַ ּבְ

)תורה מ'(, וז"ל: ִאיָתא ַּבֲעָׂשָרה ַמֲאָמרֹות )הובא בילקוט 

הראובני מסעי אות א'( '"ֵאֶּלה ַמְסֵעי ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל" )במדבר 

לג, ו(, ִּבְׁשִביל ֶׁשָחְטאּו ְּב"ֵאֶּלה ֱאֹלֶקיָך ִיְׂשָרֵאל" )שמות 

לב, ד(, ִּבְׁשִביל ֶזה ִיְסעּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל'. ִנְמָצא ָּכל ַהְּנִסיעֹות 

ְּבִחיַנת  ַהְינּו  ָהֱאמּוָנה,  ִקְלקּול  ִּבְׁשִביל  ָאָדם, הּוא  ֶׁשל 
ֲעבֹוָדה ָזָרה. ִּכי ִאם ָהָיה ַמֲאִמין ֶּבֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה, ֶׁשָּיכֹול 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְלַהְזִמין לֹו ָּכל ָצְרּכֹו, ֹלא ָהָיה נֹוֵסַע 
ֱאמּוָנה,  ִקְלקּול  ִהיא  ַהְּנִסיָעה  ִּכי  ִנְמָצא  ְנִסיָעה.  ׁשּום 
ָזָרה  ַּבֲעבֹוָדה  ֶׁשָּכתּוב  ְוֶזה  ָזָרה.  ֲעבֹוָדה  ְּבִחיַנת  ַהְינּו 
)ְיַׁשְעָיה ל, כב( "ֵצא ּתֹאַמר לֹו", 'ֵצא', ֶזה ְּבִחיַנת ְנִסיָעה 

ְוִטְלטּול. ַּגם ַעל ְיֵדי ִטְלטּול, ְמַתֵּקן ֶאת ַהִּטְלטּול ֶׁשָּגַרם 
ִּכְבָיכֹול ְלַמְעָלה. ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב )ָׁשם כח, כ( "ְוַהַּמֵּסָכה ָצָרה 
ְּכִהְתַּכֵּנס", עכ"ל. וראה בהערות שם מה שביארנו בזה.
48. כתב במי הנחל )לקמן(, וז"ל: וזה שכתוב אחר 
כך כשנפל מן העם כשלשת אלפי איש על ידי מעשה 
ה ִמְלאּו ֶיְדֶכם ַהּיֹום ַלה'" )שמות לב,  העגל, "ַוּיֹאֶמר מֹׁשֶ
ולהשלים הידים  היינו שמעתה תראו למלאות  כט(, 

שהם האמונה, עכ"ל. וזהו גם מה שמבואר כאן, שע"י 
הידים הוא התיקון והביטול לעבודה זרה.

49. אחרי מלחמת שכם, ציוה הקב"ה ליעקב )בראשית 
לה, א( "קּום ֲעֵלה ֵבית ֵאל ְוֶׁשב ָׁשם ַוֲעֵׂשה ָׁשם ִמְזֵּבַח 

ָלֵאל ַהִּנְרֶאה ֵאֶליָך", וכתוב )שם, ב( "ַוּיֹאֶמר ַיֲעקֹב ֶאל 

ֲאֶׁשר  ַהֵּנָכר  ֱאֹלֵהי  ֶאת  ָהִסרּו  ִעּמֹו  ֲאֶׁשר  ָּכל  ְוֶאל  ֵּביתֹו 
ָּכל  ֵאת  ַיֲעֹקב  ֶאל  "ַוִּיְּתנּו  ד(  )שם,  וכתוב  ְּבתְֹכֶכם", 
הלשון,  שינוי  מהו  וקשה  ְּבָיָדם".  ֲאֶׁשר  ַהֵּנָכר  ֱאֹלֵהי 
כי בתחילה אמר "ֱאֹלֵהי ַהֵּנָכר ֲאֶׁשר ְּבתְֹכֶכם", ואח"כ 
כתוב "ֲאֶׁשר ְּבָיָדם". ועל זה מפרש רבינו, שכשנתנו 
בני יעקב בידם את אלהי הנכר, בזה הם הגבירו את 

האמונה, וביטלו את הכח של העבודה זרה.
50. פשט הפסוק מדבר בעון רציחה, שהקב"ה אומר 
מפני  תפילתם,  את  ישמע  לא  הוא  כשיתפללו  כי 
שידיהם מלאות דם. עכ"פ חזינן קשר בין 'יד' ל'דם'.
51. כתב במי הנחל, וז"ל: יש לרמז בפסוק )שופטים 
יז, ה( "ַוְיַמֵּלא ֶאת ַיד ַאַחד ִמָּבָניו ַוְיִהי לֹו ְלכֵֹהן", ופירש 

רש"י 'חנכו לעבודת הפסל'.
מניין  עקיבא:  רבי  אמר  מובא:  במשנה  52. שם 
לעבודה זרה שמטמאה במשא כנדה – שנאמר )בעבודה 
זרה בישעיה ל, כב( "ְוִטֵּמאֶתם ֶאת ִצּפּוי ְּפִסיֵלי ַכְסֶּפָך ְוֶאת 

ֲאֻפַּדת ַמֵּסַכת ְזָהֶבָך ִּתְזֵרם ְּכמֹו ָדָוה )זו ִנדה, ע' ויקרא טו, 
לג( ֵצא ּתֹאַמר לֹו", מה נדה מטמאה במשא – אף עבודה 

זרה מטמאה במשא, ע"כ. ]ר' צבי חשין הוסיף כאן 
פרפרת יפה, דהנה, כשרחל ישבה על התרפים )עבודה 
)בראשית לא, לה( "לֹוא אּוַכל ָלקּום  זרה של לבן(, כתוב 

ִמָּפֶניָך ִּכי ֶדֶרְך ָנִׁשים ִלי" )כי מחמת הע"ז נטמאה בנידה([.

אאאעֹוֶטֹא ֹוָאאא

ְבִחיַנת  ַדִים' דקדושה48, ּבִ ִחיַנת ַה'ּיָ ן ַרק ַעל ְיֵדי ּבְ ם ּכֵ ּקּונֹו - לבטל את כח העבודה זרה הּוא ּגַ ְוַגם ּתִ
ָיָדם"49, כי בני יעקב תקנו את  ר ּבְ ָכר ֲאׁשֶ ל ֱאלֵֹקי ַהּנֵ נּו ֶאל ַיֲעֹקב ֶאת ּכָ ּתְ הכתוב )בראשית לה, ד(: "ַוּיִ

ה'ידים' שמהם מקבלת העבודה זרה כח, על ידי האמונה בציווי ה' ובאביהם יעקב, ועי"ז התבטל כוחה.

ת" )כנ"ל  ה "ִנּדַ י ֵמ"חֹוָתם" ַנֲעׂשֶ והטעם שהעבודה זרה מקבלת כח מבחינת 'חותם הידים' שנתקלקל, ּכִ

ְבִחיַנת )ישעיה א, טו(: "ְיֵדיֶכם  סוף א'(, כי 'חותם' ו'נדת' הם בגימטריא שוה, וִנדה היא אשה שרואה דם, ּבִ

ֶל"ת  ֶזה: יּו"ד ּדָ ִמּלּואֹו )(ּכָ י 'ָיד' ּבְ ִמים ָמֵלאּו"50, הרי, שה'ידים' נתקלקלו ונעשו בחינת 'דם ִנדה', ּכִ ּדָ
ה )שבת פב.(52,  ִנּדָ ָאה ּכְ ַטּמְ ּמְ ת', ובחינת 'ִנדה' ַהְינּו ֲעבֹוַדת ֱאִליִלים51 ׁשֶ ר 'ִנּדַ שעולה 454( הּוא ִמְסּפַ

שכשם שִנדה מטמאה את מה שהיא נושאת, כך גם עבודה זרה מטמאה את הנושא אותה, הרי, ש'עבודה 

זרה' היא בחינת 'ִנדה', ואם כן, מה שמצינו שכאשר בחינת ה'ידים' מתקלקלת נעשה על ידי זה בחינת 'דם 

ִנדה', הכוונה שנעשה על ידי זה בחינת 'עבודה זרה'.
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ֵהם  ׁשֶ רֹוִעים',  ְבָעה  ִמ'ּשִׁ ֶהָאָרה  ְיֵדי  ַעל  ָהֱאמּוָנה,  ִהיא  ׁשֶ ַדִים,  ַהּיָ ֶאת  ְלַמּלֹאת  ִלְראֹות  ְוָצִריְך  ג 
רֹוִעים  ֵהם  י  ּכִ ָיָדם",  א  ַמּלֵ ּתְ ָיִמים  ְבַעת  "ׁשִ )ְׁשמֹות כט, לה(  ְבִחיַנת  ּבִ ַהּדֹור,  ַמְנִהיֵגי  ל  ּכָ ל  ׁשֶ ָלִלּיּות  ּכְ
ם )ְּתִהִּלים לז, ג( "ּוְרֵעה ֱאמּוָנה", ְוָכל  ם ֶזה ִנְקָרִאים 'רֹוִעים', ַעל ׁשֵ ִליָמּה. ְוַעל ׁשֵ ָנּה ּוְלַהׁשְ ָהֱאמּוָנה ְלַתּקְ
ִחיַנת  ֵהם ּבְ ָיֶדָך", ׁשֶ יו ּבְ ל ְקדֹׁשָ ִחיַנת )ְּדָבִרים לג, ג( "ּכָ יִכין ֵהם ְלַהּדֹור. ְוֶזה ּבְ ָרֵאל ַמְמׁשִ ר ֱאמּוַנת ִיׂשְ ִעּקַ

53. בפסוק )מיכה ה, ד( "ְוָהָיה ֶזה ָׁשלֹום ַאּׁשּור ִּכי ָיבֹוא 
ִׁשְבָעה  ָעָליו  ַוֲהֵקמֹנּו  ְּבַאְרְמנֵֹתינּו  ִיְדרְֹך  ְוִכי  ְבַאְרֵצנּו 
בלי  בארץ  קבוע  שלום  כשיהיה  ופירש"י:  רִֹעים", 
הפסק, היינו תשועה אחרונה שאין צרה אחריה, אזי 
נקים  אזי  בנו(,  להלחם  שבא  עם  )היינו,  אשור  יבוא  אם 
עליו שבעה רועים. ובפשט הכתוב קשה, למה הזכיר 
דוקא את אשור מכל העמים שנלחמו עם ישראל, ואף 
שאשור היה קיים באותה עת, מ"מ הרי הנביא מדבר 
על העתיד, ובעתיד אשור בטל מהעולם. ורבינו רומז 
במלחמה זו על מלחמת היצר בעניני האמונה, ומצאנו 
ישראל  את  להחליש  וניסה  וגידף,  חירף  שאשור 
באמונה )ע' ישעיה פרקים ל"ו, ל"ז(, ועל זה אמר, שנקים 

כנגדו "שבעה רועים" אשר יחזקו אותנו באמונה. 
בגמ' בסוכה )דף נב:(, מובא:  מאן נינהו שבעה רועים? 
אברהם  מימינו,  ומתושלח  שת  אדם  באמצע,  דוד 
יעקב ומשה בשמאלו. ורש"י על הפסוק במיכה כתב 
וז"ל: והקימונו עליו שבעה רועים – שבעה ושמונה 

יודע  ואיני  סוכה  במסכת  שמותיהן  פירשו  רבותינו 
לרבותינו  היה  כך  ולכאורה,  עכ"ל.  למדו,  מהיכן 
בקבלה, ומדוע מעיר רש"י 'ואיני יודע מהיכן למדו'. 
שמקובל  כמו  קיבל  עצמו  רש"י  שאדרבה,  ונראה, 
בזוהר, ששבעת הרועים הם: אברהם, יצחק, יעקב, 
בענין  בזוהר  שמובא  כפי  ודוד,  יוסף  אהרן,  משה, 
שבעת האושפזין )ח"ג סוף דף קג:(,  ומפורש יותר שם 
בתוספות )ח"ג סוף דף שא:(, וז"ל:  ִׁשְבָעה יֹוִמין ִעָּלִאין, 
ָּבָרא קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ְּבָעְלָמא. ַוֲעַלְייהּו ָׁשֵתיל ּוָבֵני 
ָעְלִמין. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב )שמות כ, יא( "ִּכי ֵׁשֶׁשת ָיִמים 
ָעָׂשה ה'", ְוֹלא ְכִתיב ְּבֵׁשֶׁשת.  ְוָלֳקֵביל ִאינּון ִׁשְבָעה יֹוִמין 
ִעיָּלִאין, ָּבָרא ְּבַאְרָעא ִׁשְבָעה ַזָּכֵאי ְקׁשֹוט, ְלָקְייָמא לֹון, 
ּוְלַאְנָהָרא לֹון )כי הם כנגד שבע ספירות הבנין(, ָּכל ַחד ְוַחד 
ָלֳקֵביל יֹוֵמיּה. ְוָׁשֵתיל ְלהֹו, ָּכל ַחד ְוַחד ְּבָדָרא ְּדִאְתֲחֵזי 
ֵליּה. ְוִאינּון ֲאָבָהן ְּדָעְלָמא, ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב ְויֹוֵסף 
ה ְוַאֲהרֹן ְוָדִוד.  ]תרגום: ִׁשְבָעה ָיִמים ֶעְליֹוִנים ָּבָרא  ּומֹׁשֶ
ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָּבעֹוָלם, ַוֲעֵליֶהם ָׁשַתל ּוָבָנה עֹוָלמֹות. 

אאאעֹוֶטֹא ֹוָאאא
לאחר שביאר, שישנו 'חותם הרגלין' פנימי, הנעשה על ידי מוכיחי הדור, החותמים את גזר הדין שלא יינקו ממנו 
החיצונים. וכשחותם זה מתקלקל, נעשים גירושין ומחלוקת בעולם. וישנה בחינת 'חותם הידין' חיצון, השומר על 
ה'חותם' הפנימי, והוא נעשה על ידי שמקבלים את המוסר של מוכיחי הדור מתוך אמונה. וכשמתקלקלת האמונה, 
שהיא ה'חותם' החיצון, אזי יכולים החיצונים להתקרב לחותם הפנימי, כי קלקול האמונה, גורם לכפירות וליצנות 

ולא מקבלים תוכחה. עתה יבאר, כיצד מחזקים את האמונה, בכח שבעת הרועים.

ַדִים' של ישראל,  ג. ְוָצִריְך בשביל לקבל תוכחה מהצדיקים, 'לימודי ה'' הנ''ל ִלְראֹות ְלַמּלֹאת ֶאת ַה'ּיָ
ל ַמְנִהיֵגי  ל ּכָ ָלִלּיּות ׁשֶ ֵהם ּכְ ְבָעה רֹוִעים53 שישנם בכל דור, ׁשֶ ִהיא ָהֱאמּוָנה, ַעל ְיֵדי ֶהָאָרה ִמּשִׁ ׁשֶ
ְבַעת ָיִמים  ְבִחיַנת הכתוב בשבעת ימי המילואים, שבהם חנכו את המשכן )שמות כט, לה(: "ׁשִ ַהּדֹור54, ּבִ
א ָיָדם"55, כי 'שבעת ימי המילואים' הם כנגד 'שבעה רועים'56, שעל ידם: "תמלא ידם" – מתמלאת  ַמּלֵ ּתְ
ָנּה  ְלַתּקְ י ֵהם רֹוִעים – מנהיגים ומגדלים את ָהֱאמּוָנה  ּכִ ונשלמת בחינת ה'ידים', שהיא האמונה57, 

ם הכתוב )תהלים לז, ג(: "ּוְרֵעה ֱאמּוָנה", כי צריך לרעות,  ם ֶזה ִנְקָרִאים 'רֹוִעים', ַעל ׁשֵ ִליָמּה, ְוַעל ׁשֵ ּוְלַהׁשְ
יִכין ֵהם – שבעת הרועים ְלַהּדֹור. ]ואז  ָרֵאל ַמְמׁשִ ר ֱאמּוַנת ִיׂשְ לגדל ולהשלים את האמונה, ְוָכל ִעּקַ

מקבלים מהצדיק העליון, שהוא בחינת 'יום השמיני'58 של המילואים, את התוכחה, כי אף שצדיק הדור הוא 

בחינת משה בהתפשטותו בכל דור, ומשה הוא בכלל שבעת הרועים, יש לומר כי מכלל הבחינות נפש, רוח 

ונשמה של משה, רק בחינות נפש ורוח שלו מתכללות בשבעת הרועים, ואילו בחינת הנשמה שלו היא זו 

המוכיחה בבחינת 'לימודי ה'', העושים את חותם הרגלין, בכח שישראל שומעים את תוכחתו באמונה59[60.
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ֶזהּו ֶׁשָּכתּוב ִּכי ֵׁשֶׁשת ָיִמים ָעָׂשה ה', ְוֹלא ָכתּוב ְּבֵׁשֶׁשת. 
ּוְכֶנֶגד אֹוָתם ִׁשְבָעה ָיִמים ֶעְליֹוִנים ָּבָרא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 
הּוא ָּבָאֶרץ ִׁשְבָעה ַצִּדיֵקי ֱאֶמת, ְלַהֲעִמיָדם ּוְלָהִאיר ָלֶהם 
ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ְּכֶנֶגד יֹומֹו, ְוָׁשַתל אֹוָתם ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד 
ְּבדֹור ֶׁשָראּוי, ְוֵהם ֲאבֹות ָהעֹוָלם, ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב 
כאן(.  הנחל  במי  )וראה  עכ"ל.  ָּדִוד[,  ַאֲהרֹן  ה  מֹׁשֶ יֹוֵסף 
ומבואר, שקיום והעמדת העולם, שזו בחינת שבעת 
משה,  יעקב,  יצחק,  אברהם,  ע"י:  נעשית  הרועים, 
אהרן, יוסף ודוד, כי הם כנגד שבע המידות של בנין 
ליצחק,  גבורה  לאברהם,  חסד  זה:  באופן  העולם, 
תפארת ליעקב, נצח למשה, הוד לאהרן, יסוד ליוסף, 

מלכות לדוד.
ויש  לחסד  שנוטה  מי  ישנו  דור  כל  54. במנהיגי  
שנוטה לגבורה וכו', ובתוכם ישנם שבעה צדיקים, 
שכל אחד מהם כולל את כל סוג הצדיקים שהם כפי 
הדור,  שבאותו  הרועים  שבעת  והם  שלו,  המידה 

הכוללים את כל הצדיקים של אותו הדור.
ימים אלו תקדשם  55. פשט הפסוק הוא: בשבעת 
בקדושת הכהונה על ידי כל הקרבנות שתקריב בימים 
אלו )ע"פ רש"י(. ורבינו מפרש את הטעם של שבעת 
ימים אלו, כי הם באו לתקן את חטא העגל שהוא היה 
פגם באמונה, ולכן, היה צורך במילוי ידים כדי לתקן 

זאת, וכדברי הלקוטי ההלכות שבסמוך. 
56. כמבואר במי הנחל, על פי הזוהר שהעתקנו לעיל. 
וז"ל:  א(,  ד,  כפים  )נשיאת  הלכות  בלקוטי  57. ביאר 
ְצִריִכין  אמונה(  )בחינת  ַהָּיַדִין'  'חֹוַתם  ִלְבִחיַנת  ִלְזּכֹות 
ְלַמֹּלאת ַהָּיַדִים ִמִּׁשְבָעה רֹוִעים ְוכּו' ִּבְבִחיַנת "ִׁשְבַעת 
ָיִמים ְּתַמֵּלא ָיָדם" ְוכּו', ִּכי ַעל ִחּנּוְך ַהְּכֻהָּנה ֶנֱאַמר ִמְקָרא 
ֶזה "ִׁשְבַעת ָיִמים ְּתַמֵּלא ָיָדם". ְוָכל ֶזה ָהָיה ָאז ְלַתֵּקן 
ֵחְטא ָהֵעֶגל ֶׁשהּוא ֲעבֹוָדה ָזָרה וכו', ֶׁשִעַּקר ּכָֹחם ָהָיה 
)של  ִמָּיָדם  )אהרן(  ֶׁשִּקֵּבל  ְיֵדי  ַעל  ַּדְיָקא  ַהָּיַדִים  ְיֵדי  ַעל 
מכשפי הערב רב וכנ"ל( וכו'. ְוַאַחר ָּכְך ְּכֶׁשִּנְתַרָּצה ַהֵּׁשם 

ָהֲעבֹוָדה  ֶׁשל  ַהֵחְטא  ֶזה  ּוְלַתֵּקן  ִלְמחֹול  ְוָרָצה  ִיְתָּבַרְך 
ָזָרה ֶׁשל ָהֵעֶגל, ְוִצָּוה ַלֲעׂשֹות ַהִּמְׁשָּכן, ָאז ִּבְׁשַעת ַהִחּנּוְך 
ֶׁשל ַהִּמְׁשָּכן ְוַהּכֲֹהִנים ֶנֱאַמר "ִׁשְבַעת ָיִמים ְּתַמֵּלא ָיָדם", 
ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ִּתּקּון חֹוַתם ַהָּיַדִין ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ָהֱאמּוָנה 

ֶׁשְּמַקְּבִלין ֵמָהרֹוִעים. 
58. כתב בפרי עץ חיים )שער ראש חודש פ"ג(, וז"ל: 
מנהיג  להיות  אחד שראוי  צדיק  יש  ודור,  דור  בכל 
הדור, וגם הוא מהלך ובא עם בני דורו, להאיר להם, 

וזהו 'וזרח' תחלה, ואחר כך 'ובא', )הכוונה לפסוק בקהלת 
א, ה "ְוָזַרח ַהֶּׁשֶמׁש ּוָבא ַהָּׁשֶמׁש"(. והוא מה שאמרו רז"ל 

זרחה  עלי,  של  שמשו  שתשקע  קודם  עב:(  )קידושין 

שמשו של שמואל הרמתי. קודם פטירת הצדיק, נולד 
צדיק אחר וכו'. ואמר )שם, ז( "ָּכל ַהְּנָחִלים הְֹלִכים ֶאל 
ַהָּים", שמלבד המנהיג הכולל, יש כמה פרטים חכמים 
המנהיגים הדור, והיינו "ָּכל ַהְּנָחִלים הְֹלִכים", שהם 
תלמידי חכמים שיוצאין מצדיק זה, והם ענפים לו, 
ַהָּים", שהוא כללות, כדי לתקנם  ֶאל  כולם "הְֹלִכים 

ולהנהיגם, עכ"ל.
59. ענין עמוק זה, נתבאר בארוכה בביאור הלקוטים 
)מפתח י"ח(, וז"ל: תבין מרחוק בחידתו הנעלמה, לרמז 

על הפלגת מעלת המוכיח, שכדי לקבל את תוכחתו, 
מוכרח להתמלאות הידים )של ישראל( בהארת השבעה 
רועים )להשלים אמונתם(. כי לפי עוצם מעלתו הנשגבה 
)של משה והתפשטותו שבכל דור(, לא נחשב בין השבעה 

רועים – רק נפשו ורוחו לבד, כי גם זה נחשב לנשמה, 
במדרגות הנשמות של שאר הרועים )פי', הנפש והרוח של 
משה הן כל כך גבוהות, עד שנחשבות כבחינת 'נשמה' של שאר 

הרועים(. אבל עצם נשמתו )של משה( שבדבר המוכיח 

וכו', אשר יעננו בקולו, ההולך וחזק עד בלי די, למתן 
חכמת התורה, והתגלותה בקולות הרועים אשר באו 
נפשו  קול  בצירוף  יחד,  כולם  כי  שבעה,  למספר 
שעומד ביניהם )כי משה הוא גם אחד משבעת הרועים, אולם 
רק בחלקי הנפש והרוח שלו(, מוכרחים לקבל משם בידי 

האמונה שבהם. כי עצם נשמתו לבד, יהיה במדרגת 
המוכיח גם לנפשו, ומכל שכן לנשמותיהם )של שאר 

הרועים( שהם כמדרגת נפשו )וע"ש עוד(.

אור  בכוכבי  שמובא  נפלא  מענין  רמז  תבין  ובזה 
)ח"ב  קודש  ומובא בשיח שרפי  ג'(,  אות  מוהר"ן  )אנשי 

ְּברֹאׁש  ַאַנ"ׁש  ֶׁשָּגְמרּו  ַאַחר  ַּפַעם  וז"ל:  תק"ץ(,  אות 

ַהָּׁשָנה ֶאת ַאַחת ַהְּתִפּלֹות, ֵמרֹוב ַהִהְתעֹוְררּות ֶׁשָהָיה, 
ָּכאן  ִנְמָצא  ֶׁשַרֵּבנּו  ַמֲאִמין  'ֲאִני  ָלֶהם מֹוַהְרַנ"ְּת:  ָאַמר 
ֲאִני  ָּכאן,  רֹוִעים  ַהִּׁשְבָעה  ָּכל  ָּכאן  ּוְכֶׁשַרֵּבנּו  ִעָּמנּו, 
ֵאּלּו  ֶאת  ְּכֶׁשאַמר  זֹאת',  רֹוֶאה  ֲאִני  ְּכִאּלּו  ָּבֶזה  ַמֲאִמין 
ַהֵּתיבֹות ָהַאֲחרֹונֹות ִהְדִּגיָׁשם ָּכל ָּכְך ַעד ֶׁשִּסְּפרּו ַאַנ"ׁש 
ֶׁשִהְרִּגיׁשּו ּבֹו ֶׁשֶּבֱאֶמת הּוא רֹוֶאה ַמה ֶׁשאֹוֵמר, עכ"ל. 
וחזינן שישנה בחינת התפשטות משה בכל דור )כמו 
שהיתה ברבינו(, וזו מלבד שבא גם עם שבעת הרועים.

60. באיבי הנחל פירש באופן אחר, שהשבעה רועים 
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ֶאָחד  הּוא  ׁשֶ ה,  ּומֹׁשֶ ֶנֱאָמן".  ים  ְקדֹוׁשִ "ְוִעם  )הֹוֵׁשַע יב, א(  ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  ַהּדֹור.  ַמְנִהיֵגי  ל  ּכָ ל  ׁשֶ ָלִלּיּות  ּכְ
ם ֶזה 'ָרֲעָיא ְמֵהיָמָנא'. ְבָעה רֹוִעים, ִנְקָרא ַעל ׁשֵ ִמּשִׁ

ַמֲאַמר ַרּבֹוֵתינּו  א ַעל ְיֵדי ַעזּּות, ּכְ ה, ֶאּלָ ָ ֻדּשׁ ל ַהּקְ ָלִלּיּות ׁשֶ ֵהם ּכְ ר ָלבֹוא ְלֵאּלּו ָהרֹוִעים, ׁשֶ ד ְוִאי ֶאְפׁשָ
ָך", ַהְינּו  ָך ֶאל ְנֵוה ָקְדׁשֶ תּוב )ְׁשמֹות טו, יג( "ֵנַהְלּתָ ְבָעזְּ ּכָ מֹו ׁשֶ ֵמר', ּכְ ּנָ ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ָאבֹות ה, ב( 'ֱהֵוי ַעז ּכַ

בפשטות  שמשמע  וכמו  הנ"ל,  המוכיחים  הם  הם 
ה'רעיא מהימנא' הממשיך  בסמוך, שמשה, שהוא 
אמונה – הוא ג"כ אחד משבעת הרועים, וכן כל הרועים 
הם הם המוכיחים. אלא, שכאן מיירי כשאין גזר דין, 
ולכן הם פועלים כממשיכי אמונה, ולעיל מיירי שיש 

גזר דין, ואז הם פועלים כמוכיחים, ע"כ. 
וקשה משינוי השמות, שכאן קורא להם רועים ולעיל 
קורא להם 'מוכיחים' 'לימודי ה'', ומדובר על אותם 
בני אדם. ועוד קשה, דכל דברי רבינו מדברים בזמן 
שיש גזר דין, ועל זה מפרש איך מצילים את החותמות, 
'דין אכזרי'. ולכן ביארנו למעלה  שלא יפעל הגזר 
כפי דברי הביאור הלקוטים, שבמשה רבינו ישנן שתי 
בחינות, הנפש והרוח שלו – היא בחינת שבעת הרועים, 
והנשמה שלו – היא בחינת 'שמיני' )שמנה אותיות נשמה( 

שגבוהה מעל השבעה – היא בחינת המוכיח.

61. פשט הפסוק מדבר בשבח שבט יהודה, ואומר 
"ִויהּוָדה עֹד ָרד ִעם ֵאל ְוִעם ְקדֹוִׁשים ֶנֱאָמן", ופירש 
במצודת דוד וז"ל: יהודה עדיין הוא מושל עם האל, 
ר"ל )מלך יהודה( מכריח את העם ללכת עם האל בדרכי 

התורה, ע"כ.
62. כן נוסף בכתב היד.

ֶאְפָׁשר  ִאי  )אות ג'(, וז"ל:  63. קיצור לקוטי מוהר"ן 
ִלְזּכֹות ֶלֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה, ִּכי ִאם ַעל ְיֵדי ֶׁשָּבִאים ְלַצִּדיֵקי 
ַהּדֹור ָהֲאִמִּתִּיים. ִּכי ָּכל ִעַּקר ֱאמּוַנת ִיְׂשָרֵאל ַמְמִׁשיִכים 
ֵהם ְלַהּדֹור, ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ַהִּׁשְבָעה רֹוִעים, ֶׁשֵהם ְּכָלִלּיּות 
ָּכל ַמְנִהיֵגי ַהּדֹור ְוָהֱאמּוָנה ְוַהְּקֻדָּׁשה. ְוָהִעָּקר, ַהַּצִּדיק 
ה, ֶׁשִּנְקָרא ַעל ֵׁשם ֶזה 'ַרֲעָיא ְמֵהיָמָנא', ִּכי  ְּבִחיַנת מֹׁשֶ
רֹוֶעה ָהֱאמּוָנה ְלַתְּקָנּה ּוְלַהְׁשִליָמּה, ְוהּוא ֶאָחד ִמִּׁשְבָעה 

רֹוִעים ֶׁשְּבָכל ּדֹור ָודֹור.
64. פשט הכתוב מדבר על שהקב"ה הביא את עם 

אאאעֹוֶטֹא ֹוָאאא
ָיֶדָך" - ופירש"י: 'נפשות הצדיקים  יו ּבְ ל ְקֹדׁשָ ִחיַנת הכתוב בברכת משה לישראל )דברים לג, ג(: "ּכָ ְוֶזה ּבְ
ל ַמְנִהיֵגי ַהּדֹור, ולכן הם נקראים "כל  ל ּכָ ָלִלּיּות ׁשֶ ִחיַנת ּכְ ֵהם ּבְ גנוזות אתו', היינו, שבעת הרועים ׁשֶ

קדושיו", כי הם מתקנים ומשלימים את האמונה, הנקראת "ידך". ומי שדבוק לקדושים אלו ומקבל מהם, 

ים ֶנֱאָמן"61 - היינו, המתחבר לקדושים )שהם  ִחיַנת הכתוב )הושע יב, א(: "ְוִעם ְקדֹוׁשִ זוכה לאמונה, ְוֶזה ּבְ

ְבָעה רֹוִעים שבכל דור ודור, שכן  הּוא ֶאָחד ִמּשִׁ ה, ׁשֶ שבעת הרועים, הנקראים 'כל קדושיו'( זוכה לאמונה. ּוֹמׁשֶ

ם ֶזה בזוהר  פרשת נח )ח"א דף סז:( ובהרבה  נשמתו באה בגלגול בכל דור ודור בצדיק הדור, ִנְקָרא ַעל ׁשֵ

מקומות, בשם: 'ַרֲעָיא ְמֵהיָמָנא' – רועה נאמן, על שם שהוא רועה האמונה כנ"ל62, פי', שממשיך לדור 

אמונה, ועיקר האמונה נמשכת לדור על ידי צדיק הדור, שהוא בחינת משה. ולכן, נשמת משה צריכה לבוא 

בגלגול  לצדיקי הדור האמיתיים, שהם בחינת שבעת הרועים, ובפרט לצדיק הדור שהוא בחינת משה, כדי 

לזכות את הדור על ידה לאמונה שלימה63.

לאחר שנתבאר, שכדי לזכות לאמונה צריך להתקרב לשבעת הרועים שבכל דור. יבאר עתה, שלהתקרב אליהם 
צריך 'עזות דקדושה'. עוד יבאר טעם נוסף, מדוע צריך 'עזות דקדושה', וכן יבאר, כיצד זוכים 'לעזות דקדושה'.

א  ה - בבחינת "כל קדושיו" וכנ"ל, ֶאּלָ ָ ֻדּשׁ ל ַהּקְ ָלִלּיּות ׁשֶ ֵהם ּכְ ר ָלבֹוא ְלֵאּלּו ָהרֹוִעים, ׁשֶ ד. ְוִאי ֶאְפׁשָ
ֵמר" )בשביל לעשות רצון אביך  ּנָ ַמֲאַמר ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )אבות ה, כ(: 'ֱהֵוי ַעז ּכַ ַעל ְיֵדי 'ַעזּּות', ּכְ
שבשמים, שלזה צריך אמונה חזקה, שאותה מקבלים מן הרועים(. והראיה שצריך עזות להתקרב לרועים הקדושים, דכתיב 

ה65.  ָ ֻדּשׁ ָך"64, ַהְינּו, ַעל ְיֵדי ַעזּּות ִנְכָנִסין ְלתֹוְך ַהּקְ ָך ֶאל ְנֵוה ָקְדׁשֶ )שמות טו, יג( "ֵנַהְלּתָ ְבָעזְּ
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ְמֻפְרְסֵמי  ן  ּכֵ ם  ּגַ ְוֵהם  ְטָרא ַאֲחָרא,  ַהּסִ ל  ׁשֶ ֵיׁש רֹוִעים  י  ּכִ ה.  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ִנְכָנִסין ְלתֹוְך  ְיֵדי ַעזּּות -  ַעל 
י 'ַעזּּות - ַמְלכּוָתא  ר ַמְלכּוָתם הּוא ַעל ְיֵדי ַעזּּות, ּכִ ְעּבּוַדְיהוּ. ְוִעּקַ ים ִלְתחֹות ׁשִ ַהּדֹור, ְוכֹוִפין ֲאָנׁשִ
ה רִֹעים",  ֵהּמָ ֶנֶפׁש  י  ַעזֵּ ָלִבים  ְבִחיַנת )ְיַׁשְעָיה נו, יא( "ְוַהּכְ ּבִ ַעזּּוָתם,  ּבְ ְכָלִבים  ּכִ ְוֵהם  ָגא' )ַסְנֶהְדִרין קה.(,  ּתָ ָלא  ּבְ
ר ַרק  ם, ִאי ֶאְפׁשָ ְלּתָ ַחת ֶמְמׁשַ ֵצל ֵמֶהם, ִמּתַ ֵדי ְלִהּנָ ן ּכְ ֶלב' )סֹוָטה מט:(. ְוַעל ּכֵ ְפֵני ַהּכֶ ֵני ַהּדֹור ּכִ ְוֵהן 'ּפְ

ה. ָ ֻדּשׁ ְכָנס ְלתֹוְך ַהּקְ ּנִ ָך", ׁשֶ ָך ֶאל ְנֵוה ָקְדׁשֶ ַעל ְיֵדי ַעזּּות, ַלֲעמֹד ֶנֶגד ַעזּּוָתם; ְוָאז "ֵנַהְלּתָ ְבָעזְּ

ישראל לארץ הקודש, והיה זה בעזות גדולה נגד כל 
שבעת העמים התקיפים שישבו בארץ. ורבינו מבאר, 
שבכל פעם שצריך להתקרב אל הקדושה – כגון כאן 

אל 'שבעת הרועים' שהם "כל קדושיו", צריך עזות.
65. בענין עזות דקדושה ועזות דסטרא אחרא, וכן 
להיפך בושה דקדושה ובושה דסטרא אחרא, האריך 
ע"ש  ד(,  ג,  הלואה  הלכות  ח"א  )חו"מ  הלכות  בלקוטי 

באורך. 
66. מלבד הטעם הפשוט שפירש הרע"ב מדוע צריך 
להיות 'עז כנמר', וז"ל: הוי עז ולא תתבייש לשאול 
ה(  ב,  )אבות  ששנינו  כאותה  הבנת,  שלא  מה  מרבך 
יתבייש  כאן, שאם  מוסיף  ע"כ.  למד',  הביישן  'לא 
יוכל  לא  מלהתקרב לצדיקים שהם שבעת הרועים, 
לקבל מהם אמונה. ולקמן )תורה ל' אות ח'( כתב רבינו, 
וז"ל: ֵיׁש ַעּזּות ִּדְקֻדָּׁשה, ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְלַקֵּבל ֶאת ַהּתֹוָרה 
ִּכי ִאם ַעל ְיֵדי ֶזה ָהַעּזּות ִּדְקֻדָּׁשה. ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו 
ּוְכמֹו  ָלֵמד',  ַהַּבְּיָׁשן  'ֹלא  ה(  ב,  )ָאבֹות  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם 
ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ֵּביָצה כה:( 'ִמְּפֵני ָמה 
ִנְּתָנה ּתֹוָרה ְלִיְׂשָרֵאל – ִמְּפֵני ֶׁשַעִּזין ֵהן', ּוְכמֹו ֶׁשָאְמרּו 

)ָאבֹות ה, כ( 'ֱהֵוי ַעז ַּכָּנֵמר'. ּוִבְׁשִביל ֶזה ַהּתֹוָרה ִנְקֵראת 

ִיֵּתן",  ְלַעּמֹו  עֹז  )ְּתִהִּלים כט, יא( "ה'  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  'עֹז', 
ֶאְפָׁשר ָלבֹוא  ִאי  ִּכי  ִּבְזָבִחים קטז.(.  ְוֵכן  ַרִׁש"י,  )ּוְכמֹו ֶׁשֵּפֵרׁש 

ֶאל ַהּתֹוָרה, ִּכי ִאם ַעל ְיֵדי ַעּזּות ִּדְקֻדָּׁשה.
פי  על  ביאר  טו(  ד,  וחלב  )בשר  הלכות  67. בלקוטי 
המבואר לקמן, שהכתרים הם הנעשה ונשמע, שקיבלו 
אין את  ולעזות דסטרא אחרא  ישראל במתן תורה, 
הכתרים הללו, לכן היא נקראת 'מלכותא בלא תגא', 

ע"ש באורך. ושם קישר כל ענין זה לחנוכה.
'ַעּזּות  וז"ל:  י"ב(,  )אות  לקמן  רבינו  ביאר  68. כן 
ִּדְקֻדָּׁשה' – ֶׁשָּצִריְך ָהָאָדם ֶׁשִּיְהֶיה 'ַעז ַּכָּנֵמר' ְּכֶנֶגד ָּכל 
ַהָּקִמים ְּכֶנְגּדֹו ִלְמנֹוַע אֹותֹו ַחס ְוָׁשלֹום ֵמֲעבֹוָדתֹו. וכן 
פירש הטור )או"ח סימן א'(, וז"ל: והתחיל ב'עז כנמר', 
לפי  יתברך,  הבורא  בעבודת  גדול  כלל  שהוא  לפי 
שפעמים אדם חפץ לעשות מצוה ונמנע מלעשותה, 
מפני בני אדם שמלעיגין עליו, ועל כן הזהיר שתעיז 

פניך כנגד המלעיגין ואל תמנע מלעשות המצוה.
69. כתב בלקוטי הלכות )חו"מ ח"ב הלכות מעקה ד, ב(, 
וז"ל: ִעַּקר ַהַּיֲהדּות ְּתלּוָיה ְּבִהְתַחְּזקּות ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת 

אאאעֹוֶטֹא ֹוָאאא

י66 אי אפשר להתקרב אל שבעת הרועים בלי 'עזות דקדושה', כי ֵיׁש כנגד הרועים של קדושה, רֹוִעים  ּכִ
ן ְמֻפְרְסֵמי ַהּדֹור ונקראים 'מפורסמים של שקר', ְוכֹוִפין  ם ּכֵ ְטָרא ַאֲחָרא – צד הטומאה, ְוֵהם ּגַ ל ַהּסִ ׁשֶ
ר ַמְלכּוָתם הּוא ַעל ְיֵדי ַעזּּות שהם  ְעּבּוַדְיהּו – להיות תחת שיעבודם ושלטונם. ְוִעּקַ ים ִלְתחֹות ׁשִ ֲאָנׁשִ
ָגא67 )סנהדרין קה.( – העזות היא מלכות  ָלא ּתָ י ַעזּּות – ַמְלכּוָתא ּבְ עזים וחצופים להׂשתרר ולשלוט, ּכִ

גדולה אולם חסר לה כתר מלכות, דהיינו, שעל ידי העזות האדם יכול להגיע לשלטון ושררה גדולה כמו של 

ְבִחיַנת הכתוב במנהיגי הדור הרשעים )ישעיה  ַעזּּוָתם, ּבִ ְכָלִבים ּבְ מלך, אף שאינו ראוי למלכות כלל, ְוֵהם ּכִ

ה ֹרִעים", שהרועים, דהיינו המנהיגים, הם עזים ככלבים, ְוֵהן - עליהם  י ֶנֶפׁש ֵהּמָ ָלִבים ַעזֵּ נו, יא(: "ְוַהּכְ

ֶלב' 'פני  ְפֵני ַהּכֶ ֵני ַהּדֹור ּכִ אמרו חז"ל )סוטה מט:(, שבזמן 'עקבתא דמשיחא' )בסוף הגלות לפני ביאת המשיח(, יהיו 'ּפְ

ַחת  ֵצל ֵמֶהם, ִמּתַ ֵדי ְלִהּנָ ן ּכְ הדור - הם מנהיגי הדור, והם יהיו 'כפני הכלב' - עזים וחצופים ככלב. ְוַעל ּכֵ

ר ַרק ַעל ְיֵדי ַעזּּות דקדושה, כדי ַלֲעמֹוד ֶנֶגד  ם של הרועים של הסטרא אחרא, ִאי ֶאְפׁשָ ְלּתָ ֶמְמׁשַ
ַעזּּוָתם של הרועים של הסטרא אחרא, הקמים כנגדו למנוע אותו מעבודת ה'68 ולהתקרב לצדיקים, צריך 
ה ומתקרב 'לשבעת  ָ ֻדּשׁ ְכָנס ְלתֹוְך ַהּקְ ּנִ ָך"69 – ׁשֶ ָך ֶאל ְנֵוה ָקְדׁשֶ עזות כנגד עזותם, ְוָאז: "ֵנַהְלּתָ ְבָעזְּ

אאמקוָותאועיוניםאא
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ִחיַנת  ּבְ ם ֵהם  ּלָ ּכֻ ִזְמָרה -  ֵהן קֹול  ׁשֹוָפר,  ֵהן קֹול  ֲאָנָחה,  ל  ׁשֶ ֵהן  ְצָעָקה,  ל  ׁשֶ ֵהן  ַהּקֹולֹות -  ְוָכל 
קֹולֹו קֹול עֹז": ן ּבְ ְבִחיַנת )ְּתִהִּלים סח, לד( "ֵהן ִיּתֵ ַעזּּות, ּבִ

ָמה  ׁשָ ַהּנְ ׁשֶ ָגה  ָ ַהּשׂ ל  ּוִמּכָ ֶהָאָרה  ל  ִמּכָ ְלַהְראֹות לֹו  ַהּגּוף,  ר  ׂשַ ּבְ ְלַרֵחם ְמֹאד ַעל  ל ָאָדם  ּכָ ְוָצִריְך  ה 
ְרָך' -  ׂשָ ם", 'ִמּבְ ְרָך לֹא ִתְתַעּלָ ׂשָ ְבִחיַנת )ְיַׁשְעָיה נח, ז( "ּוִמּבְ ָגה, ּבִ ָ ן ֵיַדע ִמזֹּאת ַהַהּשׂ ם ּכֵ ַהּגּוף ּגַ ֶגת, ׁשֶ ֶ ַמּשׂ

ַעּזּות ִּדְקֻדָּׁשה, ֶׁשָּכל ִמי ֶׁשְּמַחֵּזק ֶאת ַעְצמֹו ְּבָכל ַּפַעם 
ֲאִפּלּו ְּכחּוט ַהַּשֲעָרה, ְּכמֹו ֵכן הּוא ִנְכָנס ִּבְגבּול ַהְּקֻדָּׁשה 
ִּבְבִחיַנת "ֵנַהְלָּת ְּבָעְּזָך ֶאל ְנֵוה ָקְדֶׁשָך", ּוִמְתָקֵרב יֹוֵתר 
ֶּׁשּזֹוֶכה  ַמה  ְוָכל  ֱאֶמת.  ּוְלַצִּדיֵקי  ְוַהְּתִפָּלה  ַהּתֹוָרה  ֶאל 
ְלתֹוָרה ּוְתִפָּלה יֹוֵתר, ְּכמֹו ֵכן זֹוֶכה ְלַעּזּות ִּדְקֻדָּׁשה יֹוֵתר, 
ְוֵכן חֹוֵזר ָחִליָלה, ַעד ֶׁשָּיכֹול ָלבֹוא ְלַמְדֵרגֹות ְּגבֹוהֹות 

ְמאֹד וכו', ע"ש באורך.
מי  גם  עז לטרוף  הוא  הנמר  כי  70. ונראה לבאר, 
שחזק וגדול ממנו, אלא שעושה זאת בשקט, לעומת 
זאת הכלב הוא ג"כ עז פנים כנגד הגדולים ממנו, מ"מ 
עזותו היא ברעש ונביחתו רמה. והנה, עזות דקדושה 
באה מענוה ושקט – כנמר )ואף שהעזות היא ע"י קולות 
כדבסמוך, אבל היא מבלי לפרסם את עצמו בקול זה(, אולם 

עזות דסטרא אחרא באה מגאוה ונביחה – ככלב.
71. בשיחות הר"ן )אות קמ"ו(, מובא: ַהְּצָעָקה ְּבִלּבֹו 
ֶׁשָּבִאים  ִּפי  ַעל  ַאף  ִּכי  ֱאמּוָנה,  ְּבִחיַנת  הּוא  ְּבַעְצָמּה, 

ָעָליו ְּכִפירֹות ְּגדֹולֹות ְוֻקְׁשיֹות, ִעם ָּכל ֶזה ֵמַאַחר ֶׁשּצֹוֵעק 
ּוְנֻקָּדה  ִניצֹוץ  ֵיׁש ּבֹו  ֲעַדִין  ְּבַוַּדאי  ְּבִלּבֹו,  ָּפִנים  ָּכל  ַעל 
ֵמָהֱאמּוָנה ַהְּקדֹוָׁשה. ִּכי ִאם ַחס ְוָׁשלֹום ֹלא ָהָיה ּבֹו עֹוד 
ׁשּום ְנֻקָּדה ֵמָהֱאמּוָנה ְּכָלל, ֹלא ָהָיה צֹוֵעק ְּכָלל. ִנְמָצא, 
ֶׁשַהְּצָעָקה ְּבַעְצָמּה, הּוא ְּבִחיַנת ֱאמּוָנה, ְוָהֵבן ֶזה. ְוַגם 
ַעל ְיֵדי ַהְּצָעָקה זֹוִכין ֶלֱאמּוָנה, ַהְינּו ֶׁשַהְּצָעָקה ְּבַעְצָמּה 
הּוא ְּבִחיַנת ֱאמּוָנה ַּכַּנ"ל, ַרק ֶׁשָהֱאמּוָנה הּוא ְּבַקְטנּות 
ָּגדֹול, ְוַעל ְיֵדי ַהְּצָעָקה ְּבַעְצָמּה ָיכֹול ִלְזּכֹות ֶלֱאמּוָנה, 
ֶׁשִּיְסַּתְּלקּו  ַעד  ָהֱאמּוָנה  ֶאת  ּוְלַגֵּדל  ְלַהֲעלֹות  ַהְינּו 
ַאף  ֲעַדִין,  ָלֶזה  זֹוֶכה  ֵאינֹו  ִאם  ַוֲאִפּלּו  ִמֶּמּנּו.  ַהֻּקְׁשיֹות 
ַעל ִּפי ֵכן ַהְּצָעָקה ְּבַעְצָמּה טֹוב ְמאֹד, עכ"ל. פי', כאן 
מבואר שהצעקה היא כח של עזות להתקרב לשבעת 
הרועים כדי לקבל מהם אמונה, ובשיחה הנ"ל נאמר, 
שהצעקה עצמה היא אמונה, ויש לבאר, כי לכן עזות 
הצעקה מקרבת לרועים הנותנים אמונה, כי הצעקה 

עצמה היא אמונה.

אאאעֹוֶטֹא ֹוָאאא
הרועים' ויכול לקבל מהם אמונה. ]נמצא, שעזות הנמר מסמלת 'עזות דקדושה' ואילו 'עזות הכלב' מסמלת 

עזות דסטרא אחרא70[.

ל ְצָעָקה71 - שהאדם צועק לה' יתברך,  ְוָכל ַהּקֹולֹות של הקדושה, צריכים עזות כדי ליצור אותם, ֵהן קול ׁשֶ
ל ֲאָנָחה - שנאנח על עוונותיו, וגם כאן צריך  כי צריך לכפות את טבעו ולהשתמש בעזות כדי לצעוק, ֵהן ׁשֶ

להשתמש בעזות כנגד עצמו, שכן, יצרו מפתהו שהוא אינו חוטא, ֵהן קֹול ׁשֹוָפר - שצריך בעל התוקע 'עזות 

דקדושה' לתקוע בקול גדול בציבור, ֵהן קֹול ִזְמָרה - שמזמר לה' יתברך ולא מתבייש, ]ואפילו קול קשקוש 

ם75  ּלָ המטבעות של נתינת הצדקה72 הוא ג"כ עזות73, והן קול צדיקי אמת ושאר כל הקולות דקדושה74[, ּכֻ

קֹולֹו קֹול ֹעז"76, הרי,  ן ּבְ ְבִחיַנת הכתוב על הקב"ה )תהלים סח, לד(: "ֵהן ִיּתֵ ִחיַנת ַעזּּות דקדושה, ּבִ ֵהם ּבְ
שכל הקולות הם בחינת 'עוז' - 'עזות', ועל ידם זוכים להתקרב אל הקדושה ואל צדיקי הדור, כמו שיתבאר 

בסעיפים הבאים, שכל קול מהקולות הללו, שהם בחינת 'עזות דקדושה', שובר את העזות דסטרא אחרא.

לאחר שביאר, שכדי להתחזק באמונה צריך להתקרב ל'שבעת הרועים', ובשביל זה צריך ל'עזות דקדושה' כנגד 
הרועים דסטרא אחרא, שהם ג"כ עזים, ואחת העצות לכך, היא 'קול אנחה', שהיא משברת את עזות הגוף. יבאר 

רבינו, מדוע צריך לשבור את עזות הגוף, ויפתח בענין תועלת הגוף והנשמה, כשהם מזוככים ע"י האנחות77.

ל ֶהָאָרה  ר ַהּגּוף - היינו, הנפש הבהמית שלו78, ְלַהְראֹות לֹו ִמּכָ ׂשַ ל ָאָדם ְלַרֵחם ְמֹאד ַעל ּבְ ה. ְוָצִריְך ּכָ
ְבִחיַנת הכתוב )ישעיה נח, ז(:  ָגה80, ּבִ ן ֵיַדע ִמזֹּאת ַהַהּשָׂ ם ּכֵ ַהּגּוף ּגַ ֶגת79, ׁשֶ ֶ ָמה ַמּשׂ ׁשָ ַהּנְ ָגה ׁשֶ ָ ל ַהּשׂ ּוִמּכָ
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ַהְמבָֹאר  ָלִעְנָין  וז"ל:  י"ז(,  אות  )סוף  מוהר"ן  72. חיי 
ַּבַּמֲאָמר ַהַּנ"ל: 'ֶׁשָּכל ַהּקֹולֹות ֵהם ְּבִחינֹות ַעּזּות' ְוכּו', 
ָאַמר ָאז: 'ֶׁשֲאִפּלּו קֹול ִקְׁשקּוׁש ַהַּמְטְּבעֹות ֶׁשל ְנִתיַנת 

ַהְּצָדָקה, ֵהם ַּגם ֵּכן ְּבִחיַנת ַעּזּות ִּדְקֻדָּׁשה' ְוכּו'.
73. בטעם הדבר ביאר בלקוטי הלכות )הלואה ג, ח(, 
ִקְׁשקּוׁש  קֹול  ֶׁשַּגם  ְּבֵפרּוׁש,  ָאז  ַז"ל  ַרֵּבנּו  ָאַמר  וז"ל: 
ַהַּמְטְּבעֹות ֶׁשל ְמעֹות ְצָדָקה הּוא ְּבִחיַנת ַעּזּות ִּדְקֻדָּׁשה. 
ְוֵכן ִנְרֶאה ּומּוָבן ְּבחּוׁש, ִּכי ָהעֹוֶׁשר )העשיר( ַּבַעל ָממֹון 
ַהְרֵּבה )כדכתיב משלי יח, כג "ְוָעִׁשיר  ַעּזּות  ֵיׁש לֹו  ַהְרֵּבה, 
לֹו  ֵיׁש  ֲאַזי  יו,  ַמֲעָשׂ ְלַתֵּקן  זֹוֶכה  ּוְכֶׁשֵאינֹו  ַעּזֹות"(,  ַיֲעֶנה 

ַעּזּות ֶנֶגד ֲאָנִׁשים ְּכֵׁשִרים ְוֶנֶגד ֲעִנִּיים ֲהגּוִנים ְוַכּיֹוֵצא. 
ְוֶזהּו ַעּזּות ְּדִסְטָרא ַאֲחָרא, ְועֹוֶׁשר ָּכֶזה הּוא )קהלת ה, יב( 
ר ָׁשמּור ִלְבָעָליו ְלָרָעתֹו" ּוָממֹון ָּכֶזה הּוא ְּבִחיַנת  "עֹׁשֶ
ֲעבֹוָדה ָזָרה ַמָּמׁש, ֶׁשהּוא ְּפַגם ֱאמּוָנה ֶׁשִּנְפַּגם ַעל ְיֵדי 
ְּפַגם ָהַעּזּות, ְּדַהְינּו ַעל ְיֵדי ַעּזּות ְּדִסְטָרא ַאֲחָרא. ֲאָבל 
ָּכל  ִנְתַּתֵּקן  ֲאַזי  ִמָּממֹונֹו,  ִּבְצָדָקה  ְלַהְרּבֹות  ְּכֶׁשִּמְתַּגֵּבר 
ָממֹונֹו ְוזֹוֶכה ַעל ְיֵדי ָממֹונֹו ְלַעּזּות ִּדְקֻדָּׁשה, ְּבִחיַנת )משלי 
י, טו( "הֹון ָעִׁשיר ִקְרַית ֻעּזֹו", ְּדַהְינּו ַלֲעמֹוד ְּבַעּזּותֹו ֶנֶגד 

ָהְרָׁשִעים ְוֶנֶגד ַהּמֹוְנִעים ִמַּדְרֵכי ה' ָהֲאִמִּתִּיים, ְלַהִּציל 
ַהֲחלּוֵׁשי ּכַֹח ַהִּנְרָּדִפים – ְלַהִּציָלם ִמַּיד רֹוְדֵפיֶהם ְוכּו', 
ְּכִפי ַּדְרֵכי ה' ֶּבֱאֶמת. ְוֶזהּו ַעּזּות ִּדְקֻדָּׁשה, ֶׁשִעַּקר ִּתּקּון 
ָהֱאמּוָנה ַהְּקדֹוָׁשה הּוא ַעל ָיָדּה. ִנְמָצא ֶׁשְּׁשָקִלים, ְּדַהְינּו 

ְצָדָקה, ֶזהּו ְּבִחיַנת 'ַעּזּות ִּדְקֻדָּׁשה'.
74. כן נוסף בקיצור לקוטי מוהר"ן )סוף אות ה'(. היינו, 
גם הקול של הצדיק, ששומע את קולו בלבד, גם זה 

בחינת קול דעזות דקדושה.
אחד  בכל  רבינו  ידון  התורה,  בהמשך  75. לקמן 
– 'קול צעקה', באות  מארבעה קולות אלו, באות ז' 
'קול   – ט"ז  ובאות  ו'קול השופר',  אנחה'  'קול   – ה' 

ניגון וזמרה'.
76. כתב במי הנחל, וז"ל: רצה לומר כי אלו התיבות 
'יעקב'  תיבות  ראשי  הם  עֹ'ז",  ק'וֹל  ְּב'קֹולֹו  "ִי'ֵּתן 
רועים' שמתקן הידים שהם  – שהוא אחד מ'שבעה 
האמונה, כמו שכתוב "ַוִּיְּתנּו ֶאל ַיֲעקֹב ֵאת ָּכל ֱאֹלֵהי 
ַהֵּנָכר ֲאֶׁשר ְּבָיָדם" כמבואר לעיל )סוף אות ב'(, ועל כן 
בפסוק  כמרומז  עזות  בחינת  שהם  הקולות  ידי  על 
'יעקב'  תבות  ראשי  שהוא  עֹ'ז"  ק'וֹל  ְּב'קֹולֹו  "ִי'ֵּתן 
זוכין לבוא לאלו הרועים שיעקב אחד מהם. ונראה 
שזה שתמה יצחק בעת שלבש יעקב בגדי עשו לקבל 
הברכות, ואמר )בראשית כז, כב( "ַהּקֹל קֹול ַיֲעקֹב", וא"כ 

אחר כך היה צריך על ידי הקול שהוא בחינת עזות 
להיות תיקון הידים )של יעקב( שהם האמונה בשלמות, 
וא"כ מפני מה "ְוַהָּיַדִים ְיֵדי ֵעָׂשו"? אבל באמת היה 
לבוש על הידים רק בבגדי עשו, אבל הידים שלו עצמן 
בבחינת  בשלמות,  באמונה  יעקב(  )ידי  בתיקונן  היה 

)שמות יז, יב( "ַוְיִהי ָיָדיו ֱאמּוָנה".

77. מלבד זאת, ענין הגוף הוא, שמצד אחד יש לו 
יצר הרע גדול עם  נשמה קדושה, ומצד שני יש לו 
לעיל,  המבואר  מהענין  ג"כ  הוא  זה  ודבר  תאוות, 
שצריך להתקרב לשבעת הרועים דקודשה ולא לרועים 
דסטרא אחרא, שזהו הענין בכללות, אך שייך גם כן 
בפרטות לענין גופו של כל אדם עם נשמתו ויצריו. 
ולכן, כמו שבכללות צריך להתקרב לרועים דקדושה 
דסטרא,  מהרועים  ולהתרחק  דקדושה',  'עזות  ע"י 
שהם 'עזות דסטרא אחרא', כך בפרטות, הגוף צריך 
דקדושה,  עזות  שהיא  אנחה,  ע"י  לנשמה  להתקרב 

ולתרחק מעזות היצר המפתהו לכל רע.
78. כתב בביאור הלקוטים )מפתח א'(, וז"ל: על נפשו 
ורוחו החיוני, בכח המדמה ושכל הנגלה, להיות גם 
הם נחשבים לגוף, כנגד עצם הנשמה בשכלה וחכמתה 
הנסתרה מהאדם בעצמו, וכן מובן מדבריו הקדושים 
שי"ג(,  )אות  מוהר"ן  בחיי  כמו  מקומות,  בשאר  גם 

במעשה של ר' יצחק אייזיק. 
79. עיקר השגות הנשמה הם בזמן השינה כשהגוף 
רפוי ואינו כובל אותה, וכמו שכתוב בזוהר פרשת חיי 
שרה )ח"א דף קל.(, וז"ל: ְוָתא ֲחֵזי, ָהא ִאְּתָמר ְּדָאִפיּלּו 
ְּבַהאי ַעְלָמא )הנשמה משיגה השגות ולא רק בעולם הבא(, ַּכד 
ַּבר ָנׁש ָּנִאים ַעל ַעְרֵסיּה, ְוִנְׁשָמִתין ִאְצְטִריכּו ְלִאְתׁשֹוְטָטא 
ְוִנְׁשָמָתא  ִנְׁשָמָתא  ָּכל  ָלאו  ִמּגֹו ּגּוָפא.  ְוָנְפקּו  ְּבַעְלָמא 
יֹוִמין,  ְּדַעִּתיק  ַאֵּפי  ֵסֶבר  ִּביָקר  ְלֶמֱחֵזי  ְוַׁשְטָיא  ַסְלָקא 
ֶאָּלא ְּכָמא ְדִאְתְמִׁשיְך ָּתִדיר ּוְכפּום עֹוָבֵדי ָהִכי ִנְׁשָמֵתיּה 
ָסְלָקא. ]תרגום: ּובֹא ּוְרֵאה, ֲהֵרי ֶנֱאַמר ֶׁשֲאִפּלּו ָּבעֹוָלם 
ַהֶּזה, ְּכֶׁשָאָדם ָיֵׁשן ַעל ִמָּטתֹו ְוַהְּנָׁשמֹות ְצִריכֹות ְלׁשֹוֵטט 
ָּבעֹוָלם ְוָיְצאּו ִמּתֹוְך ַהּגּוף, ֵאין ָּכל ְנָׁשָמה ּוְנָׁשָמה עֹוָלה 
ּוְמׂשֹוֶטֶטת ִלְראֹות ִּבְכבֹוד ֵסֶבר ְּפֵני ַעִּתיק ַהָּיִמים, ֶאָּלא 
ְּכמֹו ֶׁשִּנְמָׁשְך ָּתִמיד ּוְכִפי ַהַּמֲעִׂשים, ָּכְך ִנְׁשָמתֹו עֹוָלה[. 
וראה גם באריכות בזוהר וישב )ח"א דף קפג.(, בענין 

ההשגות שמשיגה הנשמה ע"י החלומות.
80. כמבואר בזוהר וישב )שם(, וז"ל: ָלא מֹוָדִעין ֵליּה 
ְלַבר ָנׁש ְּבעֹוד ְּדִאיהּו ָקִאים ְּבתּוְקָפא ְדגּוָפא ִּכְדָקֲאָמָרן 

אאמקוָותאועיוניםאא



ֹאּתאא ֹותאֹא892 ָר ֹו "ןאאתכ ַָ ֲֹ ִליקוכֵטיאמֹו

י ְצִריִכין ְלַרֵחם ְמֹאד ַעל ַהּגּוף  ר ּגּוְפךָ. ּכִ ׂשַ ְרךָ, ַהְינּו ּבְ ׂשָ ַרֵחם ַעל ּבְ ּלֹא ַתֲעִלים ֵעיֶניָך ִמּלְ ְיָקא, ׁשֶ ּדַ
ָמה  ׁשָ ַהּנְ י  ּכִ ֶגת.  ֶ ַמּשׂ ָמה  ׁשָ ַהּנְ ׁשֶ גֹות  ְוַהַהּשָׂ ַהֶהָארֹות  ל  ִמּכָ לֹו  ְלהֹוִדיַע  ּיּוַכל  ׁשֶ ֵדי  ּכְ כֹו,  ְלַזּכְ ִלְראֹות 
ן  ָבִרים ֶעְליֹוִנים ְמֹאד, ֲאָבל ַהּגּוף ֵאינֹו יֹוֵדַע ֵמֶהם. ַעל ּכֵ ִמיד ּדְ ֶגת ּתָ ֶ ל ָאָדם, ִהיא רֹוָאה ּוַמּשׂ ל ּכָ ׁשֶ
ְלהֹוִדיַע לֹו  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ּתּוַכל  ׁשֶ ַהּגּוף, ַעד  ְך  ְלַזּכֵ ִלְראֹות  ַהּגּוף,  ר  ׂשַ ּבְ ְלַרֵחם ְמֹאד ַעל  ל ָאָדם  ּכָ ָצִריְך 

"ל. ּנַ ִמיד, ּכַ ֶגת ּתָ ֶ ִהיא רֹוָאה ּוַמּשׂ ֶ ל ַמה ּשׁ ִמּכָ

ַצח  ַהּגּוף  ּוְכׁשֶ ְדֵרָגָתּה.  ִמּמַ נֹוֶפֶלת  ְפָעִמים  ּלִ ׁשֶ ָמה,  ׁשָ ְלַהּנְ טֹוָבה  ִהיא  זֹו,  ְבִחיָנה  ּבִ הּוא  ַהּגּוף  ּוְכׁשֶ
ֲענּוֵגי ַהּגּוף ּתּוַכל  ּתַ ְיֵדי  ְיֵדי ַהּגּוף, ַהְינּו ַעל  ְוַלֲחזֹר ְלַמְדֵרָגָתּה ַעל  ָמה ְלִהְתרֹוֵמם  ׁשָ ַהּנְ ָואֹור, ּתּוַכל 
ֲענּוִגים,  ַהּתַ ּבְ ד  ִנְלּכָ ֵאינֹו  ר,  ְוָכׁשֵ טֹוב  ן  ּכֵ ם  ּגַ ַהּגּוף  ׁשֶ ֵמַאַחר  י  ּכִ ּה,  ּלָ ׁשֶ ֲענּוִגים  ַלּתַ ְוַלֲעלֹות  ִלְזּכֹר 
ן ַעל ְיֵדי  ם ּכֵ ּגַ ּה. ְוֵכן  ּלָ ֲענּוִגים ׁשֶ ֲענּוֵגי ַהּגּוף ְלַמֲעָלָתּה, ַלּתַ ָמה ַלֲחזֹר ַעל ְיֵדי ּתַ ׁשָ ן ּתּוַכל ַהּנְ ְוַעל ּכֵ

אֹוַדע  ַמְלָאָכא  ֶאָּלא  רפוי(,  כשהגוף  שינה  בשעת  רק  )אלא 

ָנׁש  ְלַבר  ְוִנְׁשָמָתא  מלאך'(  ע"י  'חלום  )היינו,  ְלִנְׁשָמָתא 
)והנשמה מודיעה לגוף מה שהשיגה(. ]תרגום: ֹלא מֹוִדיִעים 

ָלָאָדם ְּבעֹוד ֶׁשהּוא עֹוֵמד ְּבכַֹח ַהּגּוף ְּכמֹו ֶׁשָאַמְרנּו, ֶאָּלא 
ַמְלָאְך מֹוִדיַע ַלְּנָׁשָמה, ְוַהְּנָׁשָמה ָלָאָדם[.

ושצריך  צדקה,  במצות  מדבר  הפסוק  81. פשט 
בראשית  וע'  בשרו.  הנקראים  קרוביו,  את  להקדים 

רבה יז, ג.
82. כתב בלקוטי הלכות )השכמת הבוקר ד, ד(, וז"ל: 
ְצִריִכין ַלֲעמֹול ְּבתֹוָרה ַוֲעבֹוָדה, ּוְלַקֵּדׁש ּוְלַטֵהר ַעְצמֹו 

ַגת  ָּכל ָּכְך, ַעד ֶׁשִּיְזֶּכה ְלָהִאיר ַּגם ְּבגּופֹו ֱהָארֹות ֵמַהָּשׂ
ֱאֹלקּותֹו ִיְתָּבַרְך, ִּכי ַהַּצִּדיק ַהָּגדֹול ָהֲאִמִּתי ְמַסֵּבב ִעָּמנּו 
ְּבִסּבּוִבים נֹוָרִאים ָּכֵאֶּלה ּוְבִצְמצּוִמים ִנְפָלִאים ָּכֵאֶּלה, 
ַגת ֱאֹלקּות ַּגם ְּבעֹוֵדינּו ְּבגּוֵפינּו ְּכֵדי  ַעד ֶׁשָּיִאיר ָּבנּו ַהָּשׂ
ַהְּׁשֵלמּות  ִעַּקר  ֶזה  ִּכי  ִמֶּזה,  ֱהָאָרה  ְלַהּגּוף  ַּגם  ֶׁשַּיִּגיַע 
גֹות ֶׁשַהְּנָׁשָמה  ְלהֹוִדיע ַּגם ְלַהּגּוף ִמָּכל ָהֱהָארֹות ְוַהַהָּשׂ
חֹוָתם"  ְּבתֹוְך  "חֹוָתם  ְּבַהּתֹוָרה  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  ַמֶּשֶֹגת, 

)תורה דידן(. 

83. כתב בעצות המבוארות )אנחה אות ד'(, וז"ל: ַחָּיב 
ָּכל ָאָדם, ְלִפי ַמְדֵרָגתֹו, ְלַהִּׂשיג ּוְלַהְרִּגיׁש ֱאֹלקּותֹו ִיְתָּבַרְך, 

אאאעֹוֶטֹא ֹוָאאא

ר  ׂשַ ְרָך, ַהְינּו ּבְ ׂשָ ַרֵחם ַעל ּבְ ּלֹא ַתֲעִלים ֵעיֶניָך ִמּלְ ְיָקא, ׁשֶ ְרָך" - ּדַ ׂשָ ם"81, "ִמּבְ ְרָך לֹא ִתְתַעּלָ ׂשָ "ּוִמּבְ
ל  ּיּוַכל ְלהֹוִדיַע לֹו ִמּכָ ֵדי ׁשֶ כֹו מתאוות82, ּכְ י ְצִריִכין ְלַרֵחם ְמֹאד ַעל ַהּגּוף, ִלְראֹות ְלַזּכְ ּגּוְפָך. ּכִ
ֶגת83, פי', כשהגוף מזוכך אזי הנשמה מודיעה ממילא לגוף השגות  ֶ ָמה ַמּשׂ ׁשָ ַהּנְ גֹות ׁשֶ ַהֶהָארֹות ְוַהַהּשָׂ
ָבִרים ֶעְליֹוִנים ְמֹאד85, ֲאָבל ַהּגּוף  ִמיד ּדְ ֶגת ּתָ ֶ ל ָאָדם ִהיא רֹוָאה ּוַמּשׂ ל ּכָ ָמה ׁשֶ ׁשָ י ַהּנְ נפלאות84. ּכִ

ְך  ר ַהּגּוף, ִלְראֹות ְלַזּכֵ ׂשַ ל ָאָדם ְלַרֵחם ְמֹאד ַעל ּבְ ן ָצִריְך ּכָ ֵאינֹו יֹוֵדַע ֵמֶהם מחמת גשמיותו, ַעל ּכֵ
ִהיא רֹוָאה  ֶ ל ַמה ּשׁ ָמה ְלהֹוִדיַע לֹו ִמּכָ ׁשָ ּתּוַכל ַהּנְ ַהּגּוף מתאוות, שאז הגוף נעשה רוחני יותר, ַעד ׁשֶ

"ל.  ּנַ ִמיד86 ּכַ ֶגת ּתָ ֶ ּוַמּשׂ

ְדֵרָגָתּה, כי  ְפָעִמים נֹוֶפֶלת ִמּמַ ּלִ ָמה, ׁשֶ ׁשָ ְבִחיָנה זֹו - שהוא מזוכך, ִהיא טֹוָבה ְלַהּנְ ַהּגּוף הּוא ּבִ ּוְכׁשֶ
כשרוצה לעלות ממדרגה למדרגה, על כרחך שצריך להיות 'ירידה צורך עליה'87 וזוהי נפילתה ממדרגתה, 

ָמה ְלִהְתרֹוֵמם ְוַלֲחזֹור ְלַמְדֵרָגָתּה ַעל ְיֵדי ַהּגּוף, כי  ׁשָ ַהּגּוף ַצח ָואֹור88 )ע' ברכות ה:(89, ּתּוַכל ַהּנְ ּוְכׁשֶ
כשמזכך את גופו, אזי כל תענוג של הגוף הוא בקדושה גדולה, ולכן, ע"י אכילה שיש בה תענוג הגוף 

ּה90 -  ּלָ ֲענּוִגים ׁשֶ ֲענּוֵגי ַהּגּוף ּתּוַכל ִלְזּכֹור ְוַלֲעלֹות ַלּתַ בקדושה, תוכל לחזור למדרגתה, ַהְינּו ַעל ְיֵדי ּתַ

ר  ן טֹוב ְוָכׁשֵ ם ּכֵ ַהּגּוף ּגַ י ֵמַאַחר ׁשֶ כי תענוגים של גוף כזה, הם רוחניים ודומים לתענוגים של הנשמה, ּכִ

ֲענּוֵגי ַהּגּוף  ָמה ַלֲחזֹור ַעל ְיֵדי ּתַ ׁשָ ן ּתּוַכל ַהּנְ ֲענּוִגים הגשמיים, ְוַעל ּכֵ ַהּתַ ד ּבְ כמו הנשמה, ֵאינֹו ִנְלּכָ

ּה91, כי על ידם תכסוף לתענוגיה הרוחניים שהיו לה קודם שנפלה ממדרגתה,  ּלָ ֲענּוִגים ׁשֶ ְלַמֲעָלָתּה, ַלּתַ
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ִּכי ֵמֲחַמת ֶׁשֹּלא ִמְתּבֹוְנִנים ְּבִעְנַין ֶזה ֵּדי ַהּצֹוֶרְך, נֹוְפִלים 
ַלֲחָטִאים ּופֹוְגִמים ִּבְכבֹודֹו ִיְתָּבַרְך, ַהְינּו ֶׁשעֹוְבִרים ַעל 

ִמְצוֹות ַהּתֹוָרה ֶׁשִהיא ְּכבֹודֹו ּוְרצֹונֹו ִיְתָּבַרְך.
כמו  וז"ל:  כ"ו(,  נהר  ד'  )מעיין  לאברהם  חסד  84. ע' 
כך  כאחד,  כולו  שבגופו  מה  יודע  הגשמי  שהאדם 
הרוחני יודע המציאות כלו כאחד מפני שאין מונע, 
וכן הנשמה הרוחנית שופעת ממקור הרוחניות העליון, 
והיא כעין השכל העליון השופע על כל, ויודע כל פרטי 
המציאות בין קבועות בין מקריות כידיעת השכל מה 
שיקרא לגוף האדם, ולכך הנשמה הדבוקה ברוחניות 
הנמצאות  פרטי  כל  יודעת  כל,  על  השופע  השכלי 
כולם, וראוי היה לכל הנשמות להשיג השגה זו, אלא 
מפני שהם מתלבשות בחומרם, יהיה החומר הזה מסך 
מבדיל מחשיך עיני שכלה וכו'. והצדיקים שנשמתם 
בלתי מתלבשות בחומרם, אלא היא דבוקה ברוחניות 
העליון, תהיינה תמיד יודעות כל פרטי המציאות מצד 
מה שנשמתם רוחניות שואבת מהשורש העליון וכו'. 
היו  מהקדושים,  וכיוצא  אלעזר  ור'  הרשב"י  ולזה 
יודעים המציאות כולו בעיני דנשמתא, מפני שנשמתן 
דבקה ברוחניות העליון, ויהיה כל העולם גוף ונשמתו 

דבקה בשכל המנהיג הכל יודע הכל, עכ"ל.
ֵהם  ֵעיַנִים  וז"ל:  רנ"ד(,  )תורה  לקמן  מבואר  85. וכן 
ְּדָבִרים ֶעְליֹוִנים ּוְגבֹוִהים ְמאֹד, ְוֵהם רֹוִאים ָּתִמיד ְּדָבִרים 
ְּגדֹוִלים ְונֹוָרִאים, ְוִאם ָהָיה ָהָאָדם זֹוֶכה ְלֵעיַנִים ְּכֵׁשִרים, 
ָהָיה יֹוֵדַע ְּדָבִרים ְּגדֹוִלים ַרק ִמַּמה ֶּׁשֵעיָניו רֹואֹות וכו'. 
ְוֵכן ָהָאָדם רֹוֶאה ְּבֵעיָניו ָּתִמיד ְּדָבִרים ְּגדֹוִלים )ַהְינּו ַמְראֹות 
ְּבַהֲעָבָרה  ְלָפָניו  ֶׁשַּמֲעִביִרין  ְּכמֹו  ֶׁשהּוא  ַאְך  ְוֶחְזיֹונֹות(, 

ְּבָעְלָמא ּוִבְמִהירּות ָּגדֹול, ַעל ֵּכן ֵאינֹו יֹוֵדַע ָמה ָרָאה.
86. בעצות המבוארות )אנחה אות ד'( הוסיף, שהכוונה 
ַהְינּו  וז"ל:  אלו,  תענוג מהשגות  לגוף  שיהיה  היא, 
ַׁשֶּיֶכת  ֶׁשִהיא  ְּברּוָחִנּיּות  ְוִחּיּות  ַטַעם  ַמְרִּגיׁש  ֶׁשָהָאָדם 
ָּדִוד  ָאַמר  ְוֵכן  ַלּגּוף.  ַהַּׁשֶּיֶכת  ְּבַגְׁשִמּיּות,  ְּכמֹו  ַלְּנָׁשָמה 
ַנְפִׁשי  ִּתְׂשַּבע  ָוֶדֶׁשן  ֵחֶלב  "ְּכמֹו  ו(  סג,  )תהלים  ַהֶּמֶלְך 
ִהְרִּגיׁש  ַהֶּמֶלְך  ֶׁשָּדִוד  ַהְינּו  ִּפי",  ְיַהֶּלל  ְרָננֹות  ְוִׂשְפֵתי 
ַטַעם ְוִחּיּות ְּבִׂשְפֵתי ְרָננֹות, ֶׁשֵהם ְּתִפָּלה, ּתֹוָרה ּוְׁשָאר 
ַמֲעִׂשים טֹוִבים, ְּכמֹו ְּבֵמיַטב ַהַּמֲאָכִלים ַהְּמֻכִּנים "ֵחֶלב 
ְוֶדֶׁשן". ְוֵכן הּוא ְּבָכל ָאָדם ַהַּמְרִּגיׁש ַטַעם ְוִחּיּות ְּבִעְנְיֵני 
רּוָחִנּיּות ְּכמֹו ְּבַתֲענּוֵגי ַהּגּוף, ַמְׁשָמע ִּכי ַהּגּוף ַמְרִּגיׁש 

ַּבַהָּׂשגֹות ַהְּנָׁשָמה.
87. כמבואר לקמן )באות י"א(, וז"ל: ְּכֶׁשרֹוִצים ָלֵצאת 

ִמַּמְדֵרַגת 'ַנֲעֶׂשה ְוִנְׁשָמע' ֶזה, ְלַמְדֵרַגת 'ַנֲעֶׂשה ְוִנְׁשָמע' 
ִּכי  ָהֲעִלָּיה,  קֶֹדם  ְיִריָדה  ִלְהיֹות  ָצִריְך  ִמֶּמָּנה,  ָּגבֹוַּה 

'ַהְיִריָדה ִהיא ַּתְכִלית ָהֲעִלָּיה'.
)דברים רבה  88. כמו שמצינו בגופו של משה רבינו 
יא, י( קרא הקב"ה לנשמה מתוך גופו )של משה( אמר 

לה בתי וכו' עכשיו הגיע קצך לצאת צאי אל תאחרי, 
אמרה לפניו רבונו של עולם וכו' אתה בראתני ואתה 
ועשרים  בגופו של משה מאה  נתתני  ואתה  יצרתני 
שנה, ועכשיו יש גוף טהור בעולם יותר מגופו של 
רמה  ולא  מעולם  סרוחה  רוח  בו  נראה  שלא  משה 
ותולעה, לכן אני אוהבת אותו ואיני רוצה לצאת ממנו.

89. שם בגמ' מובא: רבי אלעזר חלש, על לגביה רבי 
יוחנן, חזא דהוה קא גני בבית אפל, גלייה לדרעיה 
ונפל נהורא. ]תרגום: ר' אלעזר היה חולה, נכנס ר' 
יוחנן לבקרו, וראה שהוא שוכב בבית חשוך. גילה 
ובפשטות  ונעשה אור בבית[.  זרועו,  יוחנן את  רבי 
הכוונה שהיה בשרו מבהיק מרוב יופיו )ע' בבא מציעא 
פד.(. ובבן יהוידע כתב, שהכוונה היא לאור רוחני, 

יוצא  האור  אין  ומרגלית,  טובה  אבן  אפילו  שהרי 
ממנה אלא אם כן תהיה במקום שמש.

פ"ה(  אות  )בראשית  התורה  על  הבעש"ט  90. כתב 
יֹום  ֶאת  ֱאֹלִהים  "ַוְיָבֶרְך  וז"ל:  שבת,  קדושת  בענין 
ַהְּׁשִביִעי" וגו' )בראשית ב, ג(. במדרש )בראשית רבה יא, ד( 
ברכו במטעמים וכו', שמעתי בשם מורי טעם שלענג 
החומר בשבת הוא מצוה, שעל ידי זה יוכל הצורה 
)הנשמה( לשמוח יותר בדביקות ה' יתברך וכו', עכ"ל. 

)וע"ש באות פ"ו ופ"ז משלים על זה(.

91. כתב בלקוטי הלכות )תחומין ד, ג( על תורה דידן, 
וז"ל: ְוֶזהּו ְּבִחיַנת 'עֶֹנג ַׁשָּבת', ִּכי ְּבַׁשָּבת זֹוִכין ְלַעּזּות 
ִּדְקֻדָּׁשה ִּבְבִחיַנת )נחמיה ח, י( "ִּכי ֶחְדַות ה' ִהיא ָמֻעְּזֶכם". 
ַׁשָּבת  ְּבַקָּבַלת  ֶׁשאֹוְמִרים  קֹולֹות  ַהִּׁשְבָעה  ְּבִחיַנת  ְוֶזה 
ְּבַׁשָּבת  ִּכי  ְוכּו',  ֵאִלים"  ְּבֵני  ַלה'  ָהבּו  "ִמְזמֹור  ֶׁשהּוא 
זֹוִכין ִלְכָלִלּיּות ָּכל ַהּקֹולֹות ִּדְקֻדָּׁשה, ֶׁשֻּכָּלם ֵהם ְּבִחיַנת 
ַהִּמְזמֹור  ְּבֶזה  ֶׁשְּמַסֵּים  ּוְכמֹו  ָׁשם,  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  ַעּזּות 
"ה' עֹז ְלַעּמֹו ִיֵּתן" ְוכּו'. ְוַעל ֵּכן ֵמֲחַמת ֶׁשּזֹוִכין ְּבַׁשָּבת 
ְלַעּזּות ִּדְקֻדָּׁשה, ְוַעל  ְיֵדי ֶזה ִנְׁשַּבר ְוִנְתַּבֵּטל ַעּזּות ַהּגּוף, 
ֶלֱאכֹל   – ְּבַתֲענּוֵגי ַׁשָּבת  ְלַהְרּבֹות  ֵּכן ִמְצָוה ְּגדֹוָלה  ַעל 
ְוִלְׁשּתֹות ְוִלְשמַֹח, ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶזה, ִּכי ָאז ְּבַׁשָּבת ָּכל ַּתֲענּוֵגי 
ַעּזּות  ִנְתַּבֵּטל  ֶׁשָאז  ֵמַאַחר  ְּגדֹוָלה,  ִּבְקֻדָּׁשה  ֵהם  ַהּגּוף 
ְּדִּסְטָרא ַאֲחָרא ְוזֹוִכין ְלַעּזּות ִּדְקֻדָּׁשה. ִּכי ָאז ְּכֶׁשּזֹוִכין 
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ְוַלֲעלֹות  ִלְזּכֹר  ה  ַעּתָ ּתּוַכל  ִמּקֶֹדם,  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ּבֹו  ֵהִאיָרה  ׁשֶ ְיֵדי ֶהָארֹות  ַהּגּוף, ַעל  ּבְ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ימֹות  ָהְרׁשִ
ְוַלֲחזֹר ְלַמְדֵרָגָתּה. 

 ,' ר ַהּגּוף 'ֶיֱחֶזה ֱאלֹוּהַ ׂשַ ִרי' ַדְיָקא, ַהְינּו ַעל ְיֵדי ּבְ ׂשָ ", 'ִמּבְ ִרי ֶאֱחֶזה ֱאלֹוּהַ ׂשָ ִחיַנת )ִאּיֹוב יט, כו( "ִמּבְ ְוֶזה ּבְ
ִמיד  ֶגת ּתָ ֶ ָמה ַמּשׂ ׁשָ ַהּנְ גֹות ֶעְליֹונֹות ׁשֶ גּופֹו ִיְרֶאה ְוֶיֱחֶזה ַהּשָׂ ָהָאָדם ּבְ גֹות ֱאלֹקּות; ַהְינוּ, ׁשֶ ַהְינּו ַהּשָׂ

"ל. ּנַ ּכַ

ַעְצָמּה  ִלְסֹמְך  ְיכֹוָלה  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ֵאין  ֶנֶפׁש",  י  ַעזֵּ ָלִבים  "ְוַהּכְ ִחיַנת  ִמּבְ ַעזּּות  ְלַהּגּוף  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ּכְ ֲאָבל 
ַהּגּוף  ֶ ֹתֶקף ְוַעזּּות ַהּגּוף, ַמה ּשׁ י ּתּוַכל ִלְלּכֹד ּבְ ּה, ּכִ ּלָ גֹות ׁשֶ ּוְלִהְתָקֵרב ֶאל ַהּגּוף ְלהֹוִדיַע לֹו ֵמַהַהּשָׂ
ַעזּּות  ר  ּבֵ ְמׁשַ ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ "ל,  ַהּנַ ַהְינּו קֹולֹות  ה -  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ַעזּּות  ָלֶזה  ְוָצִריְך  ֲאוֹות.  ַהּתַ ּבְ ְוָחָזק  ַעז 
ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ַהּגּוף,  יפּות  ְוַתּקִ ַעזּּות  ר  ּבֵ ׁשַ ּמְ ּוְכׁשֶ ָאָדם' )ְּבָרכֹות נח:(,  ל  ׁשֶ ּגּופֹו  ׁשֹוֶבֶרת  'ֲאָנָחה  י  ּכִ ַהּגּוף. 

ם.  ֶדת ׁשָ ְהֶיה ִנְלּכֶ י לֹא ּתִ ָמה ְלִהְתָקֵרב ַעְצָמּה ֶאל ַהּגּוף, ּכִ ׁשָ ּתּוַכל ַהּנְ

ְלַעּזּות ִּדְקֻדָּׁשה ְוִנְתַּבֵּטל ַעּזּות ְּדִּסְטָרא ַאֲחָרא ָאז הּוא 
ְלַמֲעָלָתּה  ַלְחזֹר  ְיכֹוָלה  ַהְּנָׁשָמה  ִּכי  ְלַהְּנָׁשָמה,  טֹוָבה 
ַעל ְיֵדי ַּתֲענּוֵגי ַהּגּוף ְוכּו'. ְוַעל ֵּכן ָאז ִמְתַעְּנִגין ַעל ה', 
ִּכי  ַנְפׁשֹו",  ְלׂשַֹבע  אֵֹכל  "ַצִּדיק  כה(:  יג,  )ִמְׁשֵלי  ְּבִחיַנת 
ַהַּצִּדיק ֶׁשּזֹוֶכה ְלַעּזּות ִּדְקֻדָּׁשה, ִּכי 'ַצִּדיק ַמאן ְּדָנִטיר 

ַעּזּות  ִעַּקר  ִהיא  ַהְּבִרית  ּוְׁשִמיַרת  נט:(,  נַֹח  )זַֹהר  ְּבִרית' 
ֵתֵצא  ִּכי  )זַֹהר  ַּכּמּוָבא  ּתּוְקָּפא,  ּבֹו   – ַעז  בֹו  ִּכי  ִּדְקֻדָּׁשה, 
נח,  זַֹהר  )ִּתּקּוֵני  ֲעָרִין'  ְּבָמקֹום  ֶאָּלא  ת  ּבֹׁשֶ 'ֵאין  ִּכי  רפ:(. 

צב:(. ְוַעל ֵּכן ָהִעָּקר ְלַׁשֵּבר זֹאת ַהַּתֲאָוה ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת 

ת ַאְנִּפין ֵמַהֵּׁשם  ִיְתָּבַרְך,  ת, ַעל ְיֵדי ֶׁשִּיְהֶיה לֹו ּבֹׁשֶ ּבֹׁשֶ

אאאעֹוֶטֹא ֹוָאאא

ַהּגּוף, ַעל  ׁש ּבְ ּיֵ ימֹות92 ׁשֶ ן ַעל ְיֵדי ָהְרׁשִ ם ּכֵ וע"י הכיסופים והתשובה תוכל לחזור למעלתה. ְוֵכן ּגַ

ָמה ִמּקֹוֶדם בזמן שהיתה במדרגתה הגבוהה, שנשאר בגוף רושם וסימן  ׁשָ ֵהִאיָרה ּבֹו ַהּנְ ְיֵדי ֶהָארֹות ׁשֶ
ה הנשמה שנפלה ממדרגתה ִלְזּכֹור ְוַלֲעלֹות ְוַלֲחזֹור ְלַמְדֵרָגָתּה, פי', כי בודאי  מאורות אלו, ּתּוַכל ַעּתָ

שעבודת העלייה בפעם הראשונה היא קשה, כי עדיין אינה יודעת לאיזו השגה צריכה היא להגיע ולכסוף93, 

אולם, כשהנשמה השיגה פעם אחת תענוגים רוחניים, אף שירדה משם, כיון שנשאר בגוף רשימו, אזי היא 

תוכל לדעת, ע"י הזיכרון בכח הרשימו, למה לכסוף, ועי"ז תוכל לחזור למדרגתה.

ר ַהּגּוף  ׂשַ ִרי" ַדְיָקא, ַהְינּו ַעל ְיֵדי ּבְ ׂשָ ", "ִמּבְ ִרי ֶאֱחֶזה ֱאלֹוּהַ ׂשָ ִחיַנת הכתוב )איוב יט, כו(: "ִמּבְ ְוֶזה ּבְ
ָמה  ׁשָ ַהּנְ גֹות ֶעְליֹונֹות ׁשֶ גּופֹו ִיְרֶאה ְוֶיֱחֶזה ַהּשָׂ ָהָאָדם ּבְ גֹות ֱאלֹקּות, ַהְינּו, ׁשֶ , ַהְינּו ַהּשָׂ ֶיֱחֶזה ֱאלֹוּהַ
"ל, כי בשעה שהגוף מזוכך, הנשמה יכולה להראות לו מכל הארה והשגה שהיא משיגה.  ּנַ ִמיד ּכַ ֶגת ּתָ ֶ ַמּשׂ
וכל זה בפרטות, שהגוף יכול להשיג את הקדושה שמשיגה הנשמה שלו. ובכללות, האדם יוכל להשיג אמונה 

בהתדבקותו ב'שבעת הרועים', שע"י זה הוא ממלא את הידים באמונה ונשלם 'חותם החיצון' וכנ"ל.

ָמה ְיכֹוָלה  ׁשָ י ֶנֶפׁש", אז ֵאין ַהּנְ ָלִבים ַעזֵּ ִחיַנת: "ְוַהּכְ ׁש ְלַהּגּוף ַעזּּות דסטרא אחרא, ִמּבְ ּיֵ ׁשֶ ֲאָבל ּכְ
י אם תסמוך עצמה אל הגוף  ּה, ּכִ ּלָ גֹות ׁשֶ ִלְסמֹוְך ַעְצָמּה ּוְלִהְתָקֵרב ֶאל ַהּגּוף ְלהֹוִדיַע לֹו ֵמַהַהּשָׂ
ַהּגּוף  ֶ תֹוֶקף ְוַעזּּות ַהּגּוף, ַמה ּשׁ ותדבק בו )שזה מה שנצרך בשביל להודיע לו מהשגותיה(, ּתּוַכל ִלְלּכֹוד )להיות נלכד( ּבְ

ֲאוֹות94 ואין לו בושה מה' ית'95, כי כשיש לגוף תאוות, הוא צועק96 ודורש אותן בעזות  ַהּתַ ַעז ְוָחָזק ּבְ
וחוצפה גדולה, כדי להשיגן בכל כוחו. ואם הנשמה תהיה דבוקה בו )מחמת שרוצה להודיע לו מהשגותיה(, גם 

ה', ַהְינּו קֹולֹות  ָ ְקֻדּשׁ הנשמה שהיא חלק אלוה ִּתתפס חס ושלום בעזות זו. ְולכן ָצִריְך ָלֶזה 'ַעזּּות ּדִ

ר ַעזּּות ַהּגּוף, ובפרט ע"י 'קול  ּבֵ ַעל ְיֵדי ֶזה ְמׁשַ "ל, שהם הקולות דקדושה, המבוארים לעיל )אות ד'(, ׁשֶ ַהּנַ
ל ָאָדם'97, הרי, שיש כח באנחה לשבור את עזות  י אמרו חז"ל )ברכות נח:( 'ֲאָנָחה ׁשֹוֶבֶרת ּגּופֹו ׁשֶ  אנחה' ּכִ

אאמקוָותאועיוניםאא
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ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִיְהֶיה 'ַעז ַּכָּנֵמר', ְוִיְתַחֵּזק ְוִיְתַּגֵּבר ִלְכּבֹׁש ֶאת 
ִיְצרֹו – ְוֶזהּו ִעָּקר ַעּזּות ִּדְקֻדָּׁשה, ִּכי ִעָּקר ַעּזּות ִּדְקֻדָּׁשה 
ת  ת ָּפִנים ִּדְקֻדָּׁשה, ְּבִחיַנת 'ּובֹׁשֶ ְמַקְּבִלין ִמְּבִחיַנת ּבֹׁשֶ
ָּפִנים ְלַגן ֵעֶדן' )ָאבֹות ה, כ(, ְוכּו'. ְוַעל ֵּכן ַהַּצִּדיק ֶׁשּזֹוֶכה 
ְלַעּזּות ִּדְקֻדָּׁשה – ַעל ֵּכן ֲאִכיָלתֹו ְיָקָרה ְמאֹד, ִּכי ַעל ְיֵדי 
ֲאִכיָלתֹו ִמְתַעֶּנֶגת ַהְּנָׁשָמה, ִּכי זֹוֶכֶרת ַמֲעָלָתּה ְוַתֲענּוִגים 
ֶׁשָּלּה ֵמַהָּׂשגֹות ְוֶהָארֹות ֶעְליֹונֹות – ַעל ְיֵדי ַּתֲענּוֵגי ַהּגּוף 
ַּכְּמבָֹאר ַּבַּמֲאַמר ַהַּנ"ל. ְוֶזה ְּבִחיַנת "ַצִּדיק אֹוֵכל ְלׂשַֹבע 
ַׁשָּבת,  עֶֹנג  ַׁשָּבת,  ֲאִכיַלת  ְּבִחיַנת  ְוֶזה  ְוַכַּנ"ל.  ַנְפׁשֹו" 
ְּבִחיַנת "ָאז ִּתְתַעַּנג ַעל ה'", ִּכי ָאז ְּבַׁשָּבת זֹוִכין ְלַעּזּות 
ִּדְקֻדָּׁשה ְוכּו'. ְוַעל ֵּכן ִעַּקר ַהִּזּוּוג ִהיא ְּבֵליל ַׁשָּבת )ְּכֻתּבֹות 
סב.(, ִּכי ָהִעָּקר הּוא ְלַׁשֵּבר ַעּזּות ַהּגּוף ְּבַתֲאָוה זֹו, ִּכי ָׁשם 

ת ַאְנִּפין  ִעַּקר ֲאִחיַזת ַעּזּות ְּדִּסְטָרא ַאֲחָרא ֶׁשֵאין לֹו ּבֹׁשֶ
ְוָׁשלֹום, ּוְבַׁשָּבת ָאז זֹוִכין ְלבּוָׁשה  ִיְתָּבַרְך ַחס  ֵמַהֵּׁשם 
ִּדְקֻדָּׁשה, ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת ַעּזּות ִּדְקֻדָּׁשה ַּכַּנ"ל, ִּבְבִחיַנת 
ת', ְוָאז זֹוִכין ֶׁשִּיְהֶיה לֹו  'ְּבֵראִׁשית ְיֵרא ַׁשָּבת, ְיֵרא ּבֹׁשֶ
ת ַאְנִּפין ִמקּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא, ֶׁשֹּלא ִיְהֶיה ִנְלַּכד ַחס  ּבֹׁשֶ
ְוָׁשלֹום, ַּבַּתֲאָוה ַהְּבֵהִמּיּות, ֶׁשֹּלא ִיְהֶיה ַעּזּות ַחס ְוָׁשלֹום, 
ְוָאז זֹוֶכה ֶׁשִּיְהֶיה ִזּוּוגֹו ִּבְקֻדָּׁשה ְּגדֹוָלה, ְּבֵאיָמה ְּבִיְרָאה 
ת ַאְנִּפין, ַּכּמּוָבא ַּבִּתּקּוִנים )ִּתּקּון י, כה.(. ִּכי ַעּזּות  ְּבבֹׁשֶ
ת ָּפִנים ְלַגן ֵעֶדן', ִּכי ַעל ְיֵדי  ִּדְקֻדָּׁשה הּוא ִמְּבִחיַנת 'ּובֹׁשֶ
ת ַאְנִּפין ִמּקּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא, ַעל ְיֵדי ֶזה  ֶׁשֵּיׁש לֹו ּבֹׁשֶ

זֹוֶכה ְלַעּזּות ִּדְקֻדָּׁשה ְוכּו', עכ"ל.
וז"ל:  ה'(,  דרוש  )תפילין  הכוונות  בשער  92. ראה 
אע"פ  ורוחניות,  קדושה  דבר  כל  כי  הודעתיך  כבר 
שמסתלק, עכ"ז נשאר שם לעולם בחינת רשימו זעיר 

תמיד ואינו מסתלק משם.
93. ענין זה יובן עם מה שביאר רבינו, שעיקר הכח 
להשיג השגות גבוהות הוא כשיודעים למה לכסוף, 
אבל כשלא יודעים למה לכסוף, הדרך ארוכה מאוד 
ולוקחת שנים רבות, כמו שכתוב בשיחות הר"ן )שיחה 
קנ"ט(, וז"ל: ָעָנה ְוָאַמר, ֲהֹלא ְּבֵעת ֶׁשָהִייִתי ָיֵגַע ִּבְׁשִביל 

ֲעבֹוַדת ה', ֹלא ָעָלה ַעל ַּדְעִּתי ֶׁשֶאְזֶּכה ָלֶזה, ְוֹלא ָהִייִתי 
יֹוֵדַע ְּכָלל ִמַּמה ֶּׁשֲאִני יֹוֵדַע ַעְכָׁשיו. ְוִכי ָעָלה ַעל ַּדְעִּתי 
ִּכי  ַעְכָׁשיו?  יֹוֵדַע  ֶּׁשֲאִני  ַמה  ֵליַדע  ּוְלִהְתַּגְעֵּגַע  ִלְכסֹוף 
ֹלא ָהִייִתי יֹוֵדַע ְּכָלל ׁשּום ְמִציאּות ִויִדיָעה ֵמַהָּׂשָגה זֹו, 
ִלְכסֹוף ּוְלִהְתַּגְעֵּגַע ֵאֶליָה, עכ"ל. עוד שם )שיחה קנ"ד(, 
וז"ל: ָאַמר, ִאם ָהִייִתי יֹוֵדַע ֶׁשַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ַיֲעֶׂשה ִמֶּמִּני 
ַמה ֶּׁשֲאִני ַעָּתה, ְּדַהְינּו ִחּדּוׁש ָּכֶזה, ָהִייִתי עֹוֶׂשה ְּביֹום 
ִמְזָּדֵרז  ֶׁשָהָיה  ְּכלֹוַמר  ֻּכָּלּה,  ַּבָּׁשָנה  ֶּׁשָעִׂשיִתי  ַמה  ֶאָחד 

ָּכל ָּכְך ַּבֲעבֹוָדתֹו, ַעד ֶׁשַּמה ֶּׁשָהָיה עֹוֶׂשה ְועֹוֵבד ַהֵּׁשם 
ִיְתָּבַרְך ַּבָּׁשָנה ֻּכָּלּה ָהָיה עֹוֶׂשה ְּביֹום ֶאָחד, עכ"ל. עוד 
ֶׁשָאַמר:  ִּבְׁשמֹו  ָׁשַמְעִּתי  וז"ל:  קע"ד(,  שיחה  )סוף  שם 
ְוַלֲעבֹד  ַלֲעׂשֹות  ְיכֹוִלין  ֲאַזי  ַהָּׁשֵלם,  ַלַּדַעת  ְּכֶׁשּזֹוִכין 
ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ְּבֶרַבע ָׁשָעה ַמה ֶּׁשָאָדם ַאֵחר ָצִריְך ַלֲעבֹד 
ָׁשָנה, עכ"ל. וזהו שמבואר  ִׁשְבִעים  ֶזה  ַעל  ּוְלִהְתַיֵּגַע 
ֶׁשהּוא  ִמי  וז"ל:  נ"א(,  אות  ח"א  )תשובה  המדות  בספר 
ְּבַמְדֵרָגה ְּגדֹוָלה – ָיכֹול ְלַהִּׂשיג ְׁשֵלמּותֹו ְּבִמעּוט ְּפֻעּלֹות.
)יו"ד ח"א הלכות בשר בחלב  94. כתב בלקוטי הלכות 
ְּדִסְטָרא  ַעּזּות  ְּבִחיַנת  הּוא  ָהַרע  ִעַּקר  וז"ל:  ד(,  ד, 

קה.(,  )ַסְנֶהְדִרין  ָתָגא'  ְּבָלא  ַמְלכּוָתא  'ַעּזּות  ִּכי  ַאֲחָרא, 
ֶׁשִּמָּׁשם  ַהָּנָחׁש  ֻזֲהַמת  ָהְרָׁשָעה,  ַמְלכּות  ְּבִחיַנת  ֶׁשֶּזהּו 
ָּכל ַהַּתֲאוֹות ְוָכל ָהֲעֵברֹות ַחס ְוָׁשלֹום, ֶׁשֻּכָּלם ִנְמָׁשִכין 
ֵמַעּזּות ַהּגּוף ֶׁשהּוא ַעז ְוָחָזק ְּבַהַּתֲאוֹות. ּוְכמֹו ֶׁשָאַמר 
ַרֵּבנּו ַז"ל, ְּבַהּתֹוָרה 'ַמְרְּכבֹת ַּפְרעֹה' )תורה ל"ח(: ֶׁשַעּזּות 
ְּדִסְטָרא ַאֲחָרא ִהיא ֻזֲהַמת ַהָּנָחׁש, ַעֵּין ָׁשם. ְוֶזה ָהַעּזּות 
ְּבִחיַנת  ִעַּקר  ֶזה  ַהָּנָחׁש,  ֻזֲהַמת  ֶׁשִהיא  ַאֲחָרא  ְּדִסְטָרא 
ָּכל  ְּבִחיַנת  ְוֶזה  ֶׁשָּבעֹוָלם.  ַהְּדָבִרים  ְּבָכל  ַהֶּנֱאָחז  ָהַרע 
ַהַּמֲאָכלֹות ֲאסּורֹות ֶׁשַּבּתֹוָרה, ִּכי ָּכל ַהִּמיִנים ְטֵמִאים 
ֶׁשָאְסָרה ָעֵלינּו ַהּתֹוָרה, הּוא ֵמֲחַמת ֶׁשָּבֶהם ֶנֱאָחז ָהַרע 
ְּביֹוֵתר ֶׁשהּוא ַעּזּות ְּדִסְטָרא ַאֲחָרא, ְוַכִּנְרֶאה ְקָצת ְּבחּוׁש, 
ֶׁשרֹב ַהִּמיִנים ְטֵמִאים ֵהם ַעֵּזי ֶנֶפׁש ְּביֹוֵתר, ְּכמֹו ַהְּכָלִבים 
ַעֵּזי ֶנֶפׁש )ְיַׁשְעָיה נו, יא(, ְוַעל ֵּכן ֲאסּוִרים ָלנּו ְלָאְכָלם, ִּכי 
ֵאין ָּבנּו ּכַֹח ְלָבְרָרם, ֵמֲחַמת ֶׁשָּבֶהם ֶנֱאָחז ָהַרע ְּביֹוֵתר, 
ֶׁשהּוא ַעּזּות ַהּגּוף, ַעּזּות ְּדִסְטָרא ַאֲחָרא, ַעל ֵּכן ֲאסּוִרים 
ַּבֲאִכיָלה, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִיְתַּגֵּבר ַעל ָהָאָדם ַעל ְיֵדי ֲאִכיָלָתם 

ַעּזּות ַהּגּוף, ַחס ְוָׁשלֹום.
95. תיבות אלו נוספו בקיצור )אות ה'(.

96. כמסופר בחיי מוהר"ן )אות קנ"ז(, וז"ל: ְוָהָיה ְּבֵבית 
ָּכל ַהְּנִגיִדים ַהְּגדֹוִלים ִּבְבָראד, ְוָהָיה לֹו ֵעֶסק ְלָכל ֶאָחד 
ְוֶאָחד וכו'. ְוָׁשַמְעִּתי קֹול ַהְּצָעָקה ֶׁשל ַּתֲאוֹוֵתיֶהם, ֶׁשֵהם 
ְּגדֹוָלה  ְצָעָקה  ֶׁשָהָיה  ְוכּו',  ָממֹון  ְוצֹוֲעִקים  ִמְתַאִּוים 

ִמַּתֲאוֹוֵתיֶהן.
חצי  שוברת  'אנחה  רב  אמר  מובא:  בגמ'  97. שם 
)בציווי הקב"ה ליחזקאל להתאנח  גופו של אדם' שנאמר 
על החורבן, יחזקאל כא, יא( ְוַאָּתה ֶבן ָאָדם ֵהָאַנח ְּבִׁשְברֹון 

ָמְתַנִים וגו' )הרי, שאנחה שוברת עד המתנים – שהם חצי הגוף(. 
ור' יוחנן אמר אף כל גופו של אדם, שנאמר )שם יב( 
"ְוָהָיה ִּכי יֹאְמרּו ֵאֶליָך ַעל ָמה ַאָּתה ֶנֱאָנח ְוָאַמְרָּת ֶאל 
ְׁשמּוָעה ִכי ָבָאה ְוָנֵמס ָּכל ֵלב ְוָרפּו ָכל ָיַדִים ְוִכֲהָתה ָכל 

אאמקוָותאועיוניםאא



ֹאּתאא ֹותאֹא896 ָר ֹו "ןאאתכ ַָ ֲֹ ִליקוכֵטיאמֹו

ִהיא ֶעֶצם  ׁשֶ ָמה,  ׁשָ ַהּנְ 'ַעְצִמי' - ִהיא  ִרי",  ִלְבׂשָ ַעְצִמי  ְבָקה  ּדָ ַאְנָחִתי  ִחיַנת )ְּתִהִּלים קב, ז( "ִמּקֹול  ּבְ ְוֶזה 
ֶעֶצם  ִהיא  ׁשֶ ָמה,  ׁשָ ַהּנְ הּוא  'ֲאִני',  ָהָאָדם  ֵאֶצל  ְקָרא  ּנִ ֶ ּשׁ ַמה  ָהָאָדם,  ַעְצִמּיּות  ר  ִעּקַ י  ּכִ ָהָאָדם, 
רֹו  ׂשָ ִמּבְ ָהָאָדם ְרחֹוָקה  ִהיא ֶעֶצם  ׁשֶ ָמה  ׁשָ ַהּנְ ֲאַזי  ַתֲאוֹוָתיו,  ּבְ ַהּגּוף  ַעזּּות  ָלַעד. ֲאָבל ֵמֲחַמת  ם  ּיָ ַהּקַ
ּגּופֹו,  ַעזּּות  ר  ּבָ ִנׁשְ ֶזה  ְיֵדי  ַעל  "ל,  ּנַ ּכַ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ַעזּּות  ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ׁשֶ ֲאָנָחה,  קֹול  ְיֵדי  ְוַעל  ְוגּופֹו, 
ַעְצִמי  ְבָקה  ּדָ ַאְנָחִתי  ְוֶזהּו "ִמּקֹול  ְלַהּגּוף.  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ַהְינּו  ר,  ׂשָ ְלַהּבָ ָהֶעֶצם  ֶקת  ּבֶ ּוִמְתּדַ ִמְתָקֶרֶבת  ְוָאז 

"ל. ּנַ ִרי", ּכַ ִלְבׂשָ

רּוַח ְוָכל ִּבְרַּכִים ֵּתַלְכָנה ַּמִים" וגו', ע"כ. )הרי, שמונה את 
כל אברי הגוף, כי האנחה שוברת את כל גופו(. ומבואר בבן 

יהוידע, שלא נחלקו רב ורבי יוחנן )דא"כ יש סתירה בין 
הפסוקים(, אלא שרב דיבר באנחה על כאב גופני, ור' 

יוחנן על כאב גופני ונפשי יחד, ולכן אנחה כזו שוברת 
כל גופו של אדם.

ַהּנַֹּה  ְוִהֵּנה,  וז"ל:  רבינו  )תורה ק"ט(, כתב  98. לקמן 
ְּכמֹו  ְּבגּוף,  ָוֶנֶפׁש.  ְּבגּוף  ִמיָתה  ְּבִחיַנת  הּוא  ְוָהֲאָנָחה 
'ֲאָנָחה  נח:(  )ְּבָרכֹות  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ֶׁשָאְמרּו 
ובסיום  וכו'.  ֵּכן  ַּגם  ּוְבֶנֶפׁש  ָאָדם'.  ֶׁשל  ּגּופֹו  ׁשֹוֶבֶרת 
התורה שם, מובא: ֹּגֶדל ַמֲעַלת ִיְקַרת ָהֲאָנָחה ִּדְקֻדָּׁשה 
ִּכי ָהֲאָנָחה ֶׁשְּמַאֵּנַח ָהָאָדם ַעל ֲעוֹונֹוָתיו, אֹו ַעל  וכו', 
ִמעּוט ַהָּׂשָגתֹו, הּוא יֹוֵתר טֹוב ִמַּכָּמה ִסּגּוִפים ְוַתֲעִנּיֹות. 
ַּבֲאָנָחה  ֲאָבל  ְלַבד,  ַהּגּוף  ַרק  ְמַׁשֵּבר  ֵאינֹו  ְּבַתֲעִנית  ִּכי 
ְמַׁשֵּבר ָּכל ַהּגּוף, ְוַגם ַמֲחִליף ֶאת ַהֶּנֶפׁש ְוַהִחּיּות ֶׁשּלֹו 

ֵמַרע ְלטֹוב וכו'.
99. פשט הפסוק הוא, שמרוב אנחותי נעשה בשרי 
רזה ודבוק לעצמותי. ורבינו מפרש כמו שביאר במי 
ִלְבָׂשִרי",  ַעְצִמי  ָּדְבָקה  ַאְנָחִתי  "ִמּקֹול  וז"ל:  הנחל, 
רצה לומר כי זה הפסוק אמר דוד )שהוא אחד משבעת 
'עזות',  'אנחה' שהוא בחינת  ידי קול  הרועים(, שעל 

שהעם  בחינת  שזה  להבשר,  העצם  שידבק  זוכין 

להשלים   – רועים  מהשבעה  להחכם  עצמן   מקרבין 
האמונה.

ְוֶזהּו  וז"ל:  עד(,  ז,  )שבת  הלכות  בלקוטי  100. כתב 
ֶׁשָאַמר ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ְלַאְבָרָהם – ֶׁשְּמַרֵּמז ָּבֶזה ְלָכל ָאָדם 
ֶׁשָּבעֹוָלם – "ֶלְך ְלָך" )בראשית יב, א( ֶׁשַּמְזִהיר ֶאת ָהָאָדם 
ֶׁשֵּיֵלְך ְלַעְצמֹו, ִּכי 'ֶעֶצם ָהָאָדם' ַמה ֶּׁשִּנְקָרא 'ֲאִני' הּוא 
ַרק ַהְּנָׁשָמה )כמו שכתוב בתורה דידן(, ְוֵכן ְּכֶׁשְּמַדְּבִרים ִעם 
ָהָאָדם ְלנַֹכח ְואֹוְמִרים לֹו 'ַאָּתה' אֹו 'ֵלְך' – ִעַּקר ַהַּכָּוָנה 
ַעל ַהְנָׁשָמה ֶׁשהּוא 'ֶעֶצם ָהָאָדם' ַּכָּידּוַע וכו'. וראה עוד 

בהלכות גניבה )ה, ז(.
וז"ל:  כ:(,  דף  )ח"א  בראשית  בזוהר  101. כמבואר 
'רּוָחא' ִאְקֵרי 'ָאָדם', רּוָחא ִדְסַטר ַקִּדיָׁשא, ּגּוָפא ִדיֵליּה 
ּוָבָׂשר  י, יא( "עֹור  )איוב  ְּכִתיב  ָּדא  ְוַעל  ִאיהּו.  ְלבּוָׁשא 
ַּתְלִּביֵׁשִני" ְוגו', ִּבְׂשָרא ְדָאָדם ְלבּוָׁשא ִאיהּו. ּוְבָכל ֲאַתר 
ְּדָאָדם  ְּכִתיב "ְּבַׂשר ָאָדם", ָאָדם ְלגֹו. ָּבָׂשר – ְלבּוָׁשא 
ּגּוָפא ִדיֵליּה. ]תרגום: רּוַח ִנְקֵראת ָאָדם, רּוַח ֶׁשל ַצד 
ּוָבָׂשר  ָּכתּוב "עֹור  ֶזה  ְוַעל  ְלבּוׁש,  ּגּופֹו הּוא  ְקֻדָּׁשה, 
ַּתְלִּביֵׁשִני" ְוגֹו'. ָּבָׂשר ֶׁשל ָאָדם – הּוא ְלבּוׁש. ּוְבכֹל ָמקֹום 
ָּכתּוב "ְּבַׂשר ָאָדם", ָאָדם ִלְפִנים. ָּבָׂשר, ְלבּוׁש ָהָאָדם 

ּגּופֹו[.
ְלִעְנַין ַמה  וז"ל:  )שיחה קס"ז(,  102. ע' שיחות הר"ן 
ֶּׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל: 'ֲאָנָחה ׁשֹוֶבֶרת ּגּופֹו ֶׁשל ָאָדם' 

אאאעֹוֶטֹא ֹוָאאא

ָמה  ׁשָ יפּות ַהּגּוף, והגוף נעשה מזוכך מהתאוות, ַעל ְיֵדי ֶזה ּתּוַכל ַהּנְ ר ַעזּּות ְוַתּקִ ּבֵ ׁשַ ּמְ הגוף98, ּוְכׁשֶ

ם בתענוגי הגוף. ֶדת ׁשָ ְהֶיה ִנְלּכֶ י לֹא ּתִ ְלִהְתָקֵרב ַעְצָמּה ֶאל ַהּגּוף, ּכִ

ִחיַנת הכתוב  ְוֶזה שנתבאר, שע"י אנחה הנשמה יכולה להתקרב ולהתדבק בגוף )ולהודיע לו מהשגותיה(, זוהי ּבְ
ִהיא 'ֶעֶצם ָהָאָדם',  ָמה, ׁשֶ ׁשָ ִרי"99, "ַעְצִמי" - ִהיא ַהּנְ ְבָקה ַעְצִמי ִלְבׂשָ )תהלים קב, ז(: "ִמּקֹול ַאְנָחִתי ּדָ

ם ָלַעד  ּיָ ִהיא ֶעֶצם ַהּקַ ָמה100, ׁשֶ ׁשָ ְקָרא ֵאֶצל ָהָאָדם 'ֲאִני', הּוא ַהּנְ ּנִ ֶ ר ַעְצִמּיּות ָהָאָדם, ַמה ּשׁ י ִעּקַ ּכִ
ִהיא  ָמה, ׁשֶ ׁשָ ַתֲאוֹוָתיו, ֲאַזי ַהּנְ ואילו בשר הגוף הוא רק בחינת 'לבוש'101. ֲאָבל ֵמֲחַמת ַעזּּות ַהּגּוף ּבְ

"ל,  ּנַ ה' ּכַ ָ ְקֻדּשׁ ִחיַנת 'ַעזּּות ּדִ ִהיא ּבְ רֹו ְוגּופֹו, ְוַעל ְיֵדי קֹול ֲאָנָחה, ׁשֶ ׂשָ ֶעֶצם ָהָאָדם, ְרחֹוָקה ִמּבְ
ָמה ְלַהּגּוף,  ׁשָ ר, ַהְינּו ַהּנְ ׂשָ ֶקת ָהֶעֶצם ְלַהּבָ ּבֶ ר ַעזּּות ּגּופֹו102, ְוָאז ִמְתָקֶרֶבת ּוִמְתּדַ ּבָ ַעל ְיֵדי ֶזה ִנׁשְ

אאמקוָותאועיוניםאא



897 ֹאּתאא ֹותאֹא ָר ֹו "ןאאתכ ַָ ֲֹ ִליקוכֵטיאמֹו

ְבִחיַנת )ָעמֹוס ג, ו(  ל ָאָדם, ּבִ ר ּגּופֹו ׁשֶ ּבֵ ִחיַנת "ִמּקֹול ַאְנָחִתי", ְוהּוא ְמׁשַ ִקיעֹות' הּוא ּבְ ּוְבִחיַנת 'קֹול ַהּתְ
ִקיָעה,  ִחיַנת 'ּתְ "ל. ְוֶזה ּבְ ִעיר ְוָעם לֹא ֶיֱחָרדּו", ְוַעל ָיָדם יּוַכל ָלבֹוא ָלרֹוִעים ַהּנַ ַקע ׁשֹוָפר ּבְ "ִאם ִיּתָ
"ל.  ּנַ ּכַ ַהּגּוף  ַעזּּות  ר  ּבָ ִנׁשְ ָיָדם  ַעל  ׁשֶ ָבִרים -  ׁשְ ַהּקֹולֹות, קֹול עֹז.  ִקיָעה - ֵהם  ּתְ רּוָעה'.  ּתְ ָבִרים,  ׁשְ
ר  ִאי ֶאְפׁשָ ה, ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ֵהם ָהרֹוִעים  "ל, ׁשֶ י" ַהּנַ ְרֶעה ֶאת ַעּמִ ה ּתִ ִחיַנת )ְׁשמּוֵאל ב' ה, ב( "ְוַאּתָ רּוָעה - ּבְ ּתְ
"ל. ּנַ ִחיַנת קֹול ׁשֹוָפר ּכַ ה, ּבְ ָ ְקֻדּשׁ ִחיַנת קֹולֹות ּדִ ֵהם ּבְ ה, ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ י ִאם ַעל ְיֵדי ַעזּּות ּדִ ְלִהְתָקֵרב ָלֶהם ּכִ

ֶעֶצם ַהּיֹום ַהזֶּה ִנּמֹול  ֶעֶצם ַהּיֹום ַהזֶּה", ּוְכִתיב )ָׁשם, כו( "ּבְ ר ָעְרָלָתם ּבְ ׂשַ ָמל ֶאת ּבְ ְוֶזה )ְּבֵראִׁשית יז, כג( "ַוּיָ

)ְּבָרכֹות נח:(, ִסֵּפר ֶׁשֶאְצלֹו ָהָיה ָּכְך ַמָּמׁש. ִּכי ִּביֵמי ְנעּוָריו 

ֵאיֶזה  עֹוֶׂשה  ִלְפָעִמים  ָהָיה  ה',  ַּבֲעבֹוַדת  ֶׁשָּיַגע  ְּבֵעת 
ְלַהְגִּביַּה  ְמַנֶּסה ַעְצמֹו ִאם יּוַכל  ָהָיה  ְוַאַחר ָּכְך  ֲאָנָחה, 

ָהָיה  ּגּופֹו  ִּכי  ָיָדיו,  ְלַהְגִּביַּה  ָאז  ָיכֹול  ָהָיה  ְוֹלא  ָיָדיו, 
ִמְׁשַּתֵּבר ֶּבֱאֶמת ַמָּמׁש ֵמֲחַמת ַאְנָחתֹו.

103. כן נוסף בכתב היד.

אאאעֹוֶטֹא ֹוָאאא
"ל.  ּנַ ִרי" ּכַ ְבָקה ַעְצִמי ִלְבׂשָ והנשמה מודיעה לגוף מההארות וההשגות שהשיגה. ְוֶזהּו: "ִמּקֹול ַאְנָחִתי ּדָ

נמצא, שיש צורך בעזות דקדושה, גם כדי לשבר את עזות הגוף, שהוא עז וחזק בתאוות, ועל ידי זה תוכל 

הנשמה להודיע לגוף מההשגות שהשיגה, וגם כדי להתגבר על מפורסמי הדור, שהם מצד הסטרא אחרא, 

שכופים אנשים על ידי עזות להיות תחת שלטונם.

ְבִחיַנת  ל ָאָדם, ּבִ ר ּגּופֹו ׁשֶ ּבֵ ִחיַנת "ִמּקֹול ַאְנָחִתי", ְוהּוא ְמׁשַ ִקיעֹות הּוא גם כן ּבְ ּוְבִחיַנת קֹול ַהּתְ
ֶיֱחָרדּו", הרי, שקולות תקיעת השופר גורמים  ְוָעם לֹא  ִעיר  ּבְ ַקע ׁשֹוָפר  ִיּתָ הכתוב )עמוס ג, ו(: "ִאם 

"ל, כלומר, שלא רק  ל'חרדה', וחרדה משברת את עזות הגוף, כידוע. ְוגם ַעל ָיָדם יּוַכל ָלבֹוא ָלרֹוִעים ַהּנַ

שיש ב'קול שופר' את הכח לשבר את עזות הגוף, אלא, שעל ידי קולות אלו יוכל להתקרב לשבעת הרועים, 

שהם צדיקי הדור האמיתיים, וכמו שיבאר. 

ִקיָעה' – ֵהם ַהּקֹולֹות "קֹול ֹעז"  רּוָעה', 'ּתְ ָבִרים, ּתְ ִקיָעה, ׁשְ ִחיַנת ג' הקולות שיש בשופר: 'ּתְ ְוֶזה ּבְ
היינו 'עזות דקדושה' כנ"ל103 )בסוף אות ד'(, פי', קול התקיעה גורם לאדם 'קול עוז' דקדושה, שיוכל להתגבר 

ָבִרים' –  על המפורסמים שמצד הסטרא אחרא, הכופים אנשים על ידי עזות להיות תחת שלטונם הרע. 'ׁשְ

"ל, פי', 'קול השברים' יש לו כח כמו 'קול אנחה' לשבר את עזות הגוף,  ּנַ ר ַעזּּות ַהּגּוף ּכַ ּבָ ַעל ָיָדם ִנׁשְ ׁשֶ
כי הוא גורם חרדה לאדם. ]וכשהגוף נשבר, אז הנשמה יכולה להתקרב אל הגוף ולהודיע לו מההארות 

י",  ְרֶעה ֶאת ַעּמִ ה ּתִ ִחיַנת הכתוב בדוד המלך )שמואל ב' ה, ב(: "ְוַאּתָ רּוָעה' – ּבְ וההשגות שהשיגה[. 'ּתְ

י  ר ְלִהְתָקֵרב ָלֶהם ּכִ ִאי ֶאְפׁשָ ה, ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ ֵהם ָהרֹוִעים ּדִ "ל שדוד מכללם, ׁשֶ בחינת שבעת הרועים ַהּנַ

"ל. ומכיון שקול  ּנַ ִחיַנת קֹול ׁשֹוָפר ּכַ ה, ּבְ ָ ְקֻדּשׁ ִחיַנת קֹולֹות ּדִ ֵהם ּבְ ה, ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ ִאם ַעל ְיֵדי ַעזּּות ּדִ
שופר הוא בחינת עזות דקדושה, לכן בשמיעת קול 'תקיעה שברים תרועה', נעשים ג' העניינים הנ"ל: א( 

בתקיעה - מקבל 'קול עוז' להתרחק מעזות דמפורסמים דסטרא אחרא. ב( בשברים - מקבל קול עזות 

לשבר ולהחריד את הגוף. ג( בתרועה - מקבל כח להיות דבוק בשבעת הרועים דקדושה.

לאחר שביאר, שקול אנחה משבר את הגוף וקול שופר גם הוא משבר את הגוף בחרדתו, יבאר עתה, שעניינה של 
ברית המילה אף הוא לשבר את הגוף ולגלות את אור עצם הנשמה. ושכל זה נעשה בכח 'עזות דקדושה'.

ֶעֶצם ַהּיֹום ַהזֶּה" -  ר ָעְרָלָתם ּבְ ׂשַ ָמל ֶאת ּבְ ְוֶזה שכתוב במילת בני ביתו של אברהם )בראשית יז, כג(: "ַוּיָ
ב'עזות דקדושה', וכמו שפירש"י: 'בו ביום שנצטוה, ביום ולא בלילה, לא נתיירא לא מן הגוים ולא מן 

ֶעֶצם ַהּיֹום ַהזֶּה ִנּמֹול ַאְבָרָהם", הרי, שמצות מילה היא דוקא ב'יום', כי  הליצנים', ּוְכִתיב )שם, כו(: "ּבְ
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ְבִחיַנת )ְּתִהִּלים  ּבִ ּיֹום' )רֹאׁש ַהָּׁשָנה כח.; ְמִגָּלה כ:(,  'ּבַ ְצָותֹו  ּמִ ׁשֶ ׁשֹוָפר,  ִחיַנת קֹול  ּבְ ֶזה  ַהזֶּה' -  'ַהּיֹום  ַאְבָרָהם"; 
ל אֹור ָהֶעֶצם: ר, ּוְמַקּבֵ ׂשָ ר ָעְרַלת ּבָ ּבָ ַעל ָידֹו ִנּמֹול ְוִנׁשְ יֹום ָצָרה", ׁשֶ כ, ב( "ַיַעְנָך ה' ּבְ

104. כן ביאר במים עמוקים )כאן אות ה'(, וע"ש מה 
שהטעים בזה. 

105. לשון הגמ': 'לילה לאו זמן חיובא )דשופר( כלל'. 
106. פרפראות לחכמה )אות ח'(, וז"ל: ענין תקיעת 
שופר בתיבות "ַהּיֹום ַהֶּזה" מחמת שמצוותו ביום, יש 
לומר דרוצה לומר על דרך מאמר רז"ל )ראש השנה כח.( 
'לילה לאו זמן שופר', ולענינינו יש לרמז בזה, כי כל 
אז  ושלום,  לגמרי בחושך חס  זמן שהאדם משוקע 
אינו מרגיש בצרת נפשו כלל, והוא כאבן דומם חס 
ושלום, ואינו מתאנח וצועק על צרת נפשו כלל. וכעין 
"ַוָּיָמת  כג(  ב,  )שמות  ז"ל, בפסוק  שפירשו הקדמונים 
ֶמֶלְך ִמְצַרִים" – אז "ַוֵּיָאְנחּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמן ָהֲעבָֹדה", כי 
התחילו להרגיש בצרת נפשם, מה שאין כן קודם לזה, 
כי היו מונחין בשפלות ומרירות כזה, עד שלא היו 
מתאנחין וצועקין כלל. נמצא שבחינת ה'קול שופר' 
ַאְנָחִתי" היא גם כן כבר איזה  שהוא בחינת "ִמּקֹול 
צמיחת קרן ישועה, מאחר שמרגיש כבר בצרת נפשו 
וצועק לה' העונה בעת צרה. וזה בחינת מה שתקיעת 
שופר מצוותו ביום דייקא, היינו כשנמשך עליו איזה 
הארה מהנשמה והדעת להרגיש בצרתו, איך שעזות 
יכולה  שאינה  עד  כך,  כל  גבר  בשר  וערלת  הגוף 
זה,  וצועק על  הנשמה להתקרב להגוף, אז מתאנח 
ובאמת האנחה והצעקה עצמה, הוא גם כן כבר מצד 
הארת הנשמה שמרחמת על הגוף גם כן ורוצה להאיר 
בו, ועל כן הוא בבחינת 'אור יום' בחינת תקיעת שופר 

שמצוותו ביום. רק שהארה זאת הוא בחינת אור היום 
בתחילתו, ועל ידי האנחה והצעקה עצמה, זוכה לשבר 
יוכל לקבל אור  ואז  ולמול ערלת בשר,  עזות הגוף 

העצם, שהוא הארת הנשמה בשלמות, עכ"ל.
107. פרפראות לחכמה )אות ו'(, וז"ל: רוצה לומר, 
כי במזמור זה יש ע' תיבין כנגד ע' קלין של היולדת, 
שהם בחינת כלליות הקולות דקדושה, )וכמובן לעיל תורה 
כא, ז ולקמן תורה ל"ו(, ועל כן גם כאן שמבאר שלשבר 

העזות דסטרא אחרא הוא רק על ידי קולות דקדושה, 
זה גם כן בכלל "ַיַעְנָך ה' ְּביֹום ָצָרה" – על ידי הקולות 
הנ"ל. או יש לומר שסמך על סוף המזמור הנ"ל שסיים 
"ַיֲעֵננּו ְביֹום ָקְרֵאנּו" שַנענים על ידי קריאת הקולות 

דקדושה, עכ"ל. וראה שם דרך נוספת לבאר )אות ז'(.
של  הכללית  בתאוה  הוא  הגוף  עזות  108. ועיקר 
'פגם הברית', ומצות המילה באה לשבר את התאוה, 
ולכן, ברית המילה מכוונת לשבירת עזות הגוף, כדי 

שהנשמה תוכל להודיע לו מהשגותיה.
109. בשיח שרפי קודש )ח"ג אות של"ז(, מובא: ִסֵּפר 
ְֹמַחת ְּבִרית  ַרִּבי ַאְבָרָהם ְׁשֶטְרְנַהְרץ ַז"ל, ֶׁשַּפַעם ְּבֵעת ִשׂ
ִמִּדְבֵרי  ְמבֹוָאר  ֶׁשּיֹוֵצא  ִמְּטֶׁשעִרין  ָהַרב  ָאַמר  ִמיָלה, 
ָהֲאִר"י ַהָּקדֹוׁש, ֶׁשְּבֵעת ְּבִכַּית ַהִּתינֹוק ְּבֵעת ִחּתּוְך ְּבַשֹר 
ָעְרָלתֹו ָאז ְמַקֵּבל הּוא ֶאת ַהֶּצֶלם ֱאֹלִקים, 'ְוַמָּמׁש ֶאְפָׁשר 

ִלְראֹות זֹאת'.
110. ענין קול הבכי במילה אינו רק תועלת לתינוק, 
אלא לכל השומעים את בכיו ומתפללים באותה שעה, 

אאאעֹוֶטֹא ֹוָאאא

במילה ישנו 'קול צעקת התינוק'104, שהוא 'קול עזות' ו'קול עזות' זמנו ביום, וזהו: "ַהּיֹום ַהזֶּה"  הכתוב כאן 

ּיֹום ולא בלילה )ראש השנה דף כח:105 מגילה כ:(, כי כח  ְצָותֹו ּבַ ּמִ ִחיַנת קֹול ׁשֹוָפר, ׁשֶ במילה - ֶזה רומז על ּבְ

יֹום ָצָרה", שיש בו שבעים  ְבִחיַנת המזמור בתהילים )פרק כ'(: "ַיַעְנָך ה' ּבְ עזות הקול הוא דוקא ביום106, ּבִ

תיבות, כנגד שבעים קולות, וקולות הם בחינת 'עזות דקודשה' - שצריכים לצעוק קודם שנענים ומולידים 

שפע של קדושה107, וכתיב "ביום" - כי זמן ה'קול' הוא ביום, שזה מורה שאינו מתיירא מלצעוק בכח, שכן 

ר' שהיא 'עזות הגוף' בתאוותיו108,  ׂשָ ר 'ָעְרַלת ּבָ ּבָ ַעל ָידֹו )ע"י 'קול עוז'( ִנּמֹול ְוִנׁשְ יש לו 'עזות דקדושה', ׁשֶ

ל אֹור ָהֶעֶצם - שהוא 'אור הנשמה', הנקראת 'עצם' וכנ"ל. נמצא, שע"י ג' בחינות זוכים ל'שבר  ּוְמַקּבֵ
את הגוף' מעזות תאוותיו: א( 'קול אנחה', ב( קול שופר' ג( קול בכי התינוק109 במילה110. ואז הנשמה יכולה 

להאיר ולהודיע לגוף מההארות וההשגות שהשיגה111. 
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ָמה  ׁשָ ִחיַנת ַהּנְ הּוא ּבְ ֶהָחָכם ָהֱאֶמת, ׁשֶ ר', ַהְינּו ׁשֶ ִחיַנת 'ֶעֶצם ּוָבׂשָ ֵני ָהָאָדם ֵיׁש ּבְ ְכָלִלּיּות ּבְ ו ְוֵכן ּבִ
ְבִחיַנת  ּבִ ֵהם  ּוְכׁשֶ ר'.  ׂשָ 'ּבָ ִחיַנת  ּבְ ֶנְגּדֹו  ְוָהָעם ֵהם  'ֶעֶצם',  ִחיַנת  ּבְ ּנוּ, הּוא  ִמּמֶ ה  ְלַמּטָ ֵהם  ׁשֶ ְלָהָעם 
ְוׁשֹוֶבֶרת  ל ֶהָחָכם,  ֶעֶצם ָהָאָדם, ֵהם ׁשֹוְמִעים ַהּקֹול ֲאָנָחה, ַהְינּו קֹולֹו ׁשֶ ּבְ ַהּגּוף  ר  ׂשַ ּבְ מֹו  ּכְ ר,  ׂשָ ּבָ
ר,  ׂשָ ִחיַנת ּבָ ֵהם ּבְ ְבִחיַנת 'ֲאָנָחה ׁשֹוֶבֶרת' ְוכּו', ְוַעל ְיֵדי ֶזה יּוַכל ִלְסֹמְך ְלִהְתָקֵרב ֲאֵליֶהם, ׁשֶ ּגּוָפם, ּבִ
ר, ֵאיָנם ׁשֹוְמִעים  ׂשָ ְבִחיַנת ּבָ ֵאיָנם ּבִ ׁשֶ "ל. ַאְך ּכְ ִרי" ַהּנַ ְבָקה ַעְצִמי ִלְבׂשָ ְבִחיַנת "ִמּקֹול ַאְנָחִתי ּדָ ּבִ

וכמובא במים עמוקים )הנ"ל באות ה'(, וז"ל: ועי' בחי' 
הגר"א גוטמאכר מגריידיץ זצ"ל )שבת דף קל.( בשם 
על  להתפלל  אדם  כל  שיכוין  אפרים,  עוללות  ספר 
זה  שקול  המילה,  מיסורי  הנימול  בכי  בעת  צרותיו 
עולה בלי מונע מכל קליפה, שיכלל בזה גם תפלתו 

וכו', ע"כ.
בדברי  וכשתדקדק  וז"ל:  הנחל,  במי  111. כתב 
התורה הזאת, תמצא שמדברת מהשבעה רועים שהם 
בעצמן הודיעו התיקונים במה שזוכין להתקרב אליהם 
וכו', ע"כ.  להשלים האמונה, הראשון הוא אברהם 
וראה שם באריכות, כיצד כל שבעת הרועים רמוזים 

בתורה זו, ואיזה תיקון מודיע כל אחד. 
112. ביאור הליקוטים )מפתח ז'(, וז"ל: מה שנראה 
מהשתוות הפרטיות להכלליות בענין הנשמה והגוף, 
שגם הודעת החכם מחכמתו והשגתו להעם שלמטה 
בפרטיות  להגוף  הנשמה  הודעת  כעין  הוא  מאתו, 
לזה,  זה  מהשתוותם  להיפך,  גם  וכן  מהשגותיה. 

נלמוד ונבין, שבהודעת והשפעת החכם לתלמידיו את 
הנשמע מהשגותיו על ידי הקול הנשמע להם מאתו, 
כן ממש יגיע גם להגוף מנשמתו בפרטיות כעין הקול 

הזה למי שמזדכך.
113. כך הלשון בכתב היד.

כי  החותמות,  ענין  עם  זה  ענין  מקושר  114. ובזה 
חותם הפנימי שהוא חותם הרגלין, נעשה ע"י תוכחת 
וקבלת  א'(.  אות  )כדלעיל  דבריו  את  החכם שמקבלים 
הידין,  חותם  החיצון,  חותם  בחינת  היא  התוכחה 
ומתקבלים  נשמעים  שעי"ז  'אמונה',  בחינת  שהוא 

דברי המוסר של החכם )כדלעיל אות ב'(.
כשאינם  אך  וז"ל:  הנחל,  באיבי  ביאר  115. כן 
בבחינת בשר אינם שומעין את קול האנחה כי אם קול 
הברה, שזהו בחינת הרע שמתעורר לקטרג כנגדו )כנגד 
הקול דקדושה של החכם(. כי דייקא כשהוא בבחינת בשר 

הנשמה  את  משמש  הגוף  וכן  החכם,  את  שמשמש 
במצוות מעשיות, אז יוכל על ידי האנחה שהוא עזות 

אאאעֹוֶטֹא ֹוָאאא
ִרי" בפרטיות, היינו, בין הגוף לנשמה של האדם, מבאר  ְבָקה ַעְצִמי ִלְבׂשָ ּדָ לאחר שביאר את בחינת "ִמּקֹול ַאְנָחִתי 
עתה, שבחינה זו שייכת גם בכלליות, בין שאר בני אדם הנחשבים ל'בשר', שע"י זה שהם שומעים את 'קול אנחת 
החכם', משתבר גופם והם יכולים לדבוק ל'עצמי' - שהוא החכם. ובזה יובן כיצד ע"י קול אנחה הם דבקים בשבעת 

הרועים. 

ִחיַנת  הּוא ּבְ ֶהָחָכם ָהֱאֶמת, ׁשֶ ר', ַהְינּו ׁשֶ ִחיַנת 'ֶעֶצם' ּו'ָבׂשָ ֵני ָהָאָדם ֵיׁש ּבְ ְכָלִלּיּות ּבְ ו. ְוֵכן ּבִ
ר', וע"י  ׂשָ 'ּבָ ִחיַנת  ּבְ ֶנְגּדֹו  ְוָהָעם ֵהם  'ֶעֶצם',  ִחיַנת  ּבְ ּנּו, הּוא  ִמּמֶ ה  ְלַמּטָ ֵהם  ׁשֶ ְלָהָעם  ָמה  ׁשָ ַהּנְ
ר' - היינו כשהם דבקים בו113  ׂשָ ְבִחיַנת 'ּבָ ֵהם ּבִ הזדככותם יכול החכם להודיע להם מהשגותיו112. ּוְכׁשֶ

ל ֶהָחָכם בשעה שמוכיח  ֶעֶצם ָהָאָדם, ֵהם ׁשֹוְמִעים ַהּקֹול ֲאָנָחה - ַהְינּו קֹולֹו ׁשֶ ר ַהּגּוף ּבְ ׂשַ מֹו ּבְ ּכְ
ְבִחיַנת 'ֲאָנָחה ׁשֹוֶבֶרת ְוכּו' גופו של אדם', כמו שאנחה  ומקבלים את דבריו114, ְוׁשֹוֶבֶרת ּגּוָפם, ּבִ

שוברת את הגוף והוא דבק בנשמה שלו )בפרטות(, כך קולו של החכם, שהוא 'קול אנחה', שובר את הגוף של 

ִחיַנת  ֵהם ּבְ כלליות בני האדם הרוצים לדבוק בו. ְוַעל ְיֵדי ֶזה יּוַכל החכם ִלְסמֹוְך ְלִהְתָקֵרב ֲאֵליֶהם, ׁשֶ

"ל, ולהודיע להם מההארות וההשגות שהוא  ִרי" ַהּנַ ְבָקה ַעְצִמי ִלְבׂשָ ְבִחיַנת "ִמּקֹול ַאְנָחִתי ּדָ ר', ּבִ ׂשָ 'ּבָ
משיג, כמו שהנשמה מודיעה לגוף מההארות וההשגות שהיא משיגה.

ר' הדבוק לעצם, היינו, כשבני אדם רחוקים מהחכם ואינם משמשים אותו115,  ׂשָ ְבִחיַנת 'ּבָ ֵאיָנם ּבִ ׁשֶ ַאְך ּכְ
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קֹול  ִאם  י  ּכִ ַעְצמֹו,  ּבְ ַהּקֹול  ׁשֹוְמִעים  ֵאיָנם  קֹולֹו,  ׁשֹוְמִעים  ִאם  ַוֲאִפּלּו  "ל.  ַהּנַ ָהֲאָנָחה  קֹול  ָלל   ּכְ
ֲהָבָרה:

י  ִסְטָרא ַאֲחָרא, ּכִ ּנּו קֹול ּדְ ה, ֲאַזי ִמְתעֹוֵרר ִמּמֶ ָ ְקֻדּשׁ ְתעֹוֵרר קֹול ּדִ ּנִ ׁשֶ י ּכְ ע ּכִ ז 'ְוקֹול ֲהָבָרה' הּוא, ּדַ
ֵאין  י! )תיקון כ"א דף סב:( ּוְכׁשֶ ִלים, ְוֵהם צֹוֲעִקים: ַהב ָלן ְמזֹוֵני! ַהב ָלן ַחּיֵ ַעל ְיֵדי ָהֲעֵברֹות ִנְבָרִאים ְמַחּבְ
ֶכף  ה, ֵהם ִמְתעֹוְרִרים ּתֵ ָ ְקֻדּשׁ ְתעֹוֵרר קֹול ּדִ ּמִ ֶכף ׁשֶ ה, ֵהם ָנִחים; ַאְך ּתֵ ָ ְקֻדּשׁ ר ּוִמְתעֹוֵרר קֹול ּדִ ּבֵ ִמְתּגַ

ה. ָ ֻדּשׁ ּיֹוֵצא ִמּקֹול ַהּקְ ּוַמְתִחיִלין ִלְצעֹק ּוְלַקְטֵרג ֶנְגּדֹו, ְוֶזהּו קֹול ַהֲהָבָרה ׁשֶ

קול  שהוא  אחרא  דסטרא  עזות  להכניע  דקדושה, 
הברה, כי השימוש הוא בחינת 'נעשה' )כדלקמן(, ואז 
ידי העזות  על  יוכל  דייקא  אז  כשמשמש להנשמה, 
שהוא בחינת 'נשמע' – ששומע אנחת החכם, להשיג 

המדרגה הגבוה ביותר.
116. בלקוטי הלכות )אבן העזר פרו ורבו ג, יז( ביאר מהות 
קול זה, וז"ל: ְוֵיׁש קֹול חֹוֵזר ֶׁשהּוא ִנְקָרא ִּבְלׁשֹון ַרַז"ל 
)רֹאׁש ַהָּׁשָנה כז.(: 'קֹול ֲהָבָרה', ֶׁשהּוא ַהּקֹול ֶׁשּׁשֹוְמִעים 

ַּבַּיַער אֹו ֵּבין ֶהָהִרים ַהְּגבֹוִהים ְּכֶׁשּמֹוִציִאים קֹול, ֶׁשָאז 
ׁשֹוְמִעים ְּכֶנְגּדֹו 'קֹול ֲהָבָרה', ְּכִאּלּו ַאֵחר עֹוֵמד ְּכֶנְגּדֹו 
ִמִּפיו. וע"ע  ְוַהִּדּבּור ֶׁשהּוא מֹוִציא  ַהּקֹול  ֶזה  ּומֹוִציא 

בספר הברית )ח"א מאמר יז, ו(.

117. על סעיף זה כתב ר' נתן בהקדמת לקוטי מוהר"ן 
במעלת הספר הקדוש הזה )אחרי שמנה כמה וכמה ענינים 
ֲאָנָחה,  ְוִעְנַין  וז"ל:  ויקרים שנתבארו בו, כתב עוד(  גדולים 

ְוקֹול ֲהָבָרה, ְּדָבִרים ֶׁשֹּלא ְׁשָמָעַתן אֹוֶזן ֵמעֹוָלם, ֲאֶׁשר 
ַהִּנְצָרִכין  ִנְרָאה ְלַגּלֹות סֹודֹות נֹוָראֹות  ִנְׁשַמע ְוֹלא  ֹלא 
ְלָהעֹוָלם ְמאֹד ְמאֹד ִּבְדָבִרים ָּכֵאּלּו ֲאֶׁשר ַּדְרֵכי ה' ִנְסְּתרּו 
ָּבֶהם ְמאֹד. ְוַעֵּין ְּבזַֹהר ְׁשַלח )ח"ג דף קסח:( ַמה ֶּׁשַּמְפִליג 

ְמאֹד ְּבסֹוד קֹול ֲהָבָרה. ּוְבָפָרַׁשת ִּפיְנָחס )שם דף ריח:(.
118. פי', 'קול ההברה' אינו יכול להווצר לבד, אלא 
רק כשישנו קול ישר דקדושה, היינו קול החכם, אז 
נעשה קול חוזר שהוא ההיפך מקול דקדושה, והוא 

'קול הברה'. 

אאאעֹוֶטֹא ֹוָאאא
ַעְצמֹו,  "ל, ַוֲאִפּלּו ִאם ׁשֹוְמִעים קֹולֹו, ֵאיָנם ׁשֹוְמִעים ַהּקֹול ּבְ ָלל קֹול ָהֲאָנָחה ַהּנַ אזי ֵאיָנם ׁשֹוְמִעים ּכְ

י ִאם 'קֹול ֲהָבָרה'116, שהוא הד היוצא מהקול )כמו ההד הנשמע למי שצועק בהרים - שאין זה הקול עצמו(, וממילא  ּכִ
עזות גופם אינה נשברת. ]וכן ישנה בחינה כזו גם בגוף ובנשמה, שלפעמים הגוף רחוק כל כך מהנשמה, עד 

שאינו שומע כלל את 'קול האנחה' של הנשמה, ואפילו אם שומע את קולה, אינו שומע את הקול עצמו, כי 

אם 'קול הברה', וממילא עזות הגוף אינה נשברת[.

יבאר את החילוק בין 'קול האנחה' עצמו, לבין 'קול הברה', ומדוע 'קול הברה' מתעורר.

ה של החכם או 'קול אנחה' של האדם עצמו,  ָ ְקֻדּשׁ ְתעֹוֵרר קֹול ּדִ ּנִ ׁשֶ י ּכְ ע, ּכִ ז. ְוקֹול ֲהָבָרה117 הּוא: ּדַ
י ַעל ְיֵדי ָהֲעֵברֹות שהאדם  ִסְטָרא ַאֲחָרא, וביאור הענין: ּכִ ּנּו118 להיות כנגדו קֹול ּדְ ֲאַזי ִמְתעֹוֵרר ִמּמֶ
ִלים119 – מלאכי חבלה, כמבואר במשנה )אבות ד, יא(: 'העובר עבירה אחת קונה לו  עושה ִנְבָרִאים ְמַחּבְ

י'121 – תן לנו מזונות, תן לנו חיים, ומזה נעשים  קטיגור אחד', ְוֵהם צֹוֲעִקים120: 'ַהב ָלן ְמזֹוֵני, ַהב ָלן ַחּיֵ

ר ּוִמְתעֹוֵרר  ּבֵ ֵאין ִמְתּגַ לאדם יסורים חס ושלום ומיעוט פרנסה, כי הם לוקחים את השפע שלו122. ּוְכׁשֶ

ה, ֵהם ָנִחים מצעקתם, כי הם מקבלים מזון מהאדם שעשאם, ע"י שהם לוקחים את השפע שלו,  ָ ְקֻדּשׁ קֹול ּדִ
ה היינו, קול המוכיח, מלאכי החבלה מפחדים  ָ ְקֻדּשׁ ְתעֹוֵרר קֹול ּדִ ּמִ ֶכף ׁשֶ או שהקב"ה זן אותם123, ַאְך ּתֵ

ֶכף ּוַמְתִחיִלין ִלְצעֹוק ּוְלַקְטֵרג ֶנְגּדֹו 'הב  שמא יעשה האדם תשובה ויכריתם, ולכן ֵהם ִמְתעֹוְרִרים ּתֵ

ה, כי במקום  ָ ֻדּשׁ ּיֹוֵצא ִמּקֹול ַהּקְ לן מזוני והב לן חיי' ובזה הם מבלבלין את דעתו, ְוֶזהּו קֹול ַהֲהָבָרה ׁשֶ

לצעוק על תכלית האמת, שיזכה לשבר את עזות הגוף ותאוותיו, הוא צועק רק על החסרונות הגשמיים 

וצורכי גופו, ואז הקולות שלו עצמם הם בחינת 'עזות הגוף', בבחינת צווחין ככלבין124.
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ַּדע  וז"ל:  פ"ט(,  )שיחה  הר"ן  בשיחות  119. כתב 
ֶׁשֵּיׁש ֲחִבילֹות ֲחִבילֹות ֶׁשל ֲעֵברֹות ַרֲחָמָנא ִלְצָלן וכו', 
ּוִמָּכל ֲחִביָלה ַוֲחִביָלה, ִנְבֵראת ַּכת ַאַחת ֶׁשל ְמַחְּבִלים 
ּוְמַקְטְרִגים, ְוַהְמַחְּבִלים צֹוֲעִקים "ַהב ָלָנא ַחֵּיי ַהב ָלָנא 
ְמזֹוֵני" )ִּתּקּוֵני זַֹהר ִּתיּקּון ו' ַדף כב.(. ִּכי הּוא ַהַּבַעל ֲעֵבָרה, 
ַחֵּיי  ָלֶהם  ִלֵּתן  ְוָצִריְך  ָהֲעֵבָרה,  ַהַּבַעל ֶׁשל  ַהְינּו ֶׁשהּוא 

ּוְמזֹוֵני.
120. בתקוני זוהר )תיקון כ"א דף סב:(, איתא: ָּכל ַמְלֲאֵכי 
ַחָּבָלה ְדִאינּון ְּכָלִבים צֹוֲעִקים ְּבִמְׁשָמָרה ִּתְנָייָנא ְדֵליְלָיא, 
ִאינּון ָצְווִחין ְוָנְבִחין ְוָאְמִרין ַהב ַהב. ְּדִאינּון ִמִּסְטָרא 
ְדֵגיִהָּנם ַסם ַהָּמֶות, ְּדִאְּתַמר ֵּביּה )משלי ל טו( "ַלֲעלּוָקה 
ְׁשֵּתי ָבנֹות ַהב ַהב".  ]תרגום: ְוָכל ַמְלֲאֵכי ַחָּבָלה ֶׁשֵהם 
ֵהם  ַהַּלְיָלה,  ֶׁשל  ַהְּׁשִנָּיה  ַּבִּמְׁשֶמֶרת  צֹוֲעִקים  ְּכָלִבים, 
צֹוְוִחים ְונֹוְבִחים ְואֹוְמִרים ַהב ַהב, ִמּׁשּום ֶׁשֵהם ִמַּצד 
ַהֵּגיִהּנֹם, ַסם ַהָּמֶות, ֶׁשֶּנֱאַמר ָּבּה "ַלֲעלּוָקה ְׁשֵּתי ָבנֹות 

ַהב ַהב"[ .
דף  ו'  )תיקון  זוהר  התקוני  פי  על  היא  זו  121. לשון 
כב.( וכמבואר ענין זה בתומר דבורה )פרק א' מדה ב'(, 

וז"ל: לא יעשה האדם עון שלא יברא משחית, כדתנן 
'העובר עבירה אחת קנה לו קטיגור אחד', והרי אותו 
קטיגור עומד לפני הקב"ה ואומר פלוני עשאני, ואין 
בריה מתקיימת בעולם אלא בשפעו של הקב"ה, והרי 
המשחית הזה עומד לפניו, ובמה מתקיים, הדין נותן 
שיאמר הקב"ה איני זן משחיתים ילך אצל מי שעשאו 
ויתפרנס ממנו, והיה המשחית יורד מיד ונוטל נשמתו 
שיתבטל  עד  עונשו  כפי  עליו  נענש  או  כורתו  או 
נושא  אלא  כן  עושה  הקב"ה  ואין  ההוא,  המשחית 
וסובל העון, וכמו שהוא זן העולם כולו זן ומפרנס 
המשחית הזה, עד שיהיה אחד משלשה דברים: או 
שישוב החוטא בתשובה ויעכלהו ויבטלהו בסגופיו, 
או יבטלהו שופט צדק ביסורים ומיתה, או ילך בגיהנם 

ושם יפרע חובו.
122. פרפראות לחכמה )אות ט'(, וז"ל: כל היסורים 
והצרות ששולח השם יתברך על האדם חס ושלום 
בפרט או בכלל, הכל הוא רק בכדי לשבר על ידי זה 
עזות הגוף ולעוררו בתשובה, בכדי שתוכל הנשמה 
להתקרב אליו ולהאיר לו אשר זה שלמות תכליתו, 
עצה  אין  אז  האדם,  על  יסורים  כשבאין  כן  ועל 
קז,  )תהלים  שכתוב  כמו  וכו',  ה'  אל  לצעוק  רק  וכו' 
ַיִּציֵלם",  ִמְּמצּוקֹוֵתיֶהם  ָלֶהם  ַּבַּצר  ה'  ֶאל  "ַוִּיְצֲעקּו  ו( 

כי על ידי הקולות של הצעקות – ממילא נשבר עזות 
הגוף ואז ניצולין ממילא מכל הצרות. אמנם לפי זה, 
שגבר  זה,  ענין  על  רק  העיקר  הצעקה  להיות  צריך 
עזות הגוף כל כך עד שאין הנשמה יכולה להתקרב 
אליו ונתרחק מה' יתברך על ידי זה מאוד, וזה גרם כל 
הצרות בגשמיות בכדי לשבר על ידי היסורים על כל 
פנים עזות הגוף, נמצא מובן ממילא שצריכין לצעוק 
בתשובה  נתעורר  אינו  אם  כן  שאין  מה  זה.  על  רק 
על ידי היסורים להשתדל מעתה לשבר עזות הגוף, 
ושיהיה כל צעקותיו על ענין זה, רק גם בשעת היסורין 
לו  ושיהיה  רק להנצל מן היסורין עצמן  הוא צועק 
פרנסה בריוח וכל טוב, על זה אמרו רז"ל בתיקונים 
)תיקון ו' דף כב.( 'צווחין ככלבין הב לן חיי הב לן מזוני' 

–  ככלבים דייקא בחינת )ישעיה נו, יא( "ְוַהְּכָלִבים ַעֵּזי 
ֶנֶפׁש", כי חסרון הפרנסה ושאר היסורין כיוצא בזה בא 
רק לשבר עזות הגוף, וכאן שאינו נתעורר על ידי זה 
לצעוק הוא גם כן על זה – לשבר עזות הגוף רק הוא 
צועק כפשוטו על חסרונותיו, נמצא שהצעקות אלו 
בעצמן הם גם כן רק מבחינת עזות הגוף שזה בחינת 

צווחין ככלבין, עכ"ל.
זן  שהקב"ה  דבורה,  התומר  בדברי  123. כמבואר 
היה  אותם  זן  הקב"ה  אין  שאם  שכתב  ואף  אותם. 
מי  נשמת  את  ונוטל  יורד  המשחית שנברא מהעון, 
יש גם  שבראו, הכוונה היא, שכך היה הדין, אולם 
מה שבינתים, היינו, שפעמים הקב"ה נותן לו ליזון 

מהשפע של מי שעשה אותו, אבל לא להמיתו. 
י'(,  )אות  לחכמה  בפרפראות  זה  כל  124. כמבואר 
בחינה  נמשך  מאין  בזה  לנו  גילה  ז"ל  רבינו  וז"ל: 
זאת, שגם בשעת הצעקה הוא צועק רק על חסרונותיו 
בגשמיות ולא על התכלית האמת, שרק בשביל זה באו 
עליו היסורים. ענין זה בא מחמת שהנשמה נתרחקה 
כל כך מהגוף, והגוף גבר בעזות כל כך, עד שאינו 
בבחינת בשר להנשמה שהוא בחינת העצם. על כן 
קול  שהוא  דקדושה  קול  איזה  כשנתעורר  אפילו 
וכל הקולות דקדושה  הצעקה שהוא בעצמו צועק, 
מחמת  אבל  כנ"ל,  הנשמה  הארת  מצד  רק  נמשכין 
המחבלים  קול  שהוא  הברה  קול  כנגדו  שנתעורר 
'הב  כן  גם  צועקים  והם  עוונותיו,  ידי  על  שנבראו 
לן חיי הב לן מזוני'. וכשאין מתגבר ומתעורר קול 
דקדושה, אז הם נחים, אבל כשנתעורר קול דקדושה 
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ְצָעָקה' )עיין רש"י פ' כי תבא ]דברים כו,  ְלׁשֹון  א  ֶאּלָ ה  ֲעִנּיָ 'ֵאין  ָבנּו" -  ָענּו  ֲעֹוֵנינּו  ִחיַנת )ִיְרְמָיה יד, ז( "ִאם  ּבְ ְוֶזה 
ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ְתעֹוֵרר קֹול  ּנִ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ׁש  ַמּמָ תֹוֵכנּו  ּבְ נּו  ּבָ ָהֲעוֹונֹות צֹוֲעִקין  ׁשֶ ַהְינּו  ה ד"ה וענית[, ובגמ' סוטה לב:(, 

ּלֹא ָהָיה  ל ְזַמן ׁשֶ ּכָ יר ֶאת ֲעֹוִני", ַהְינּו:  ְלַהְזּכִ אָת ֵאַלי  ְרִפית )ְמָלִכים א' יז, יח( "ּבָ תּוב ֵאֶצל ַהּצָ ּכָ ּוְכמֹו ׁשֶ
ְתעֹוֵרר  ּנִ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ַאְך  ָנִחים,  ּה  ּלָ ׁשֶ ָהֲעֹונֹות  ָהיּו  ְך,  ּכָ ל  ּכָ ה גֹוֶבֶרת  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ָהְיָתה  ְולֹא  הוּ,  ֵאִלּיָ ם  ׁשָ
ִרים ְוִנְתעֹוְרִרים ֲעוֹונֹוֶתיָה ִלְצעֹק ּוְלַקְטֵרג ָעֶליָה. ְוֶזהּו "ִאם ֲעֹוֵנינּו ָענּו  הוּ, ָהיּו ִנְזּכָ ת ֵאִלּיָ ַ ם ְקֻדּשׁ ׁשָ

שהוא קול הצעקות הנ"ל, שעל ידם זוכין לשבר עזות 
הגוף, וכשיזכה לזה לשבר עזות הגוף בשלמות אזי 
ממילא יהיו כלין ואובדין כל המחבלין הנ"ל על ידי 
תשובתו השלמה, על כן הם נתעוררין אז לקטרג עליו 
ולצעוק כנגדו בקולותיהם 'הב לן חיי הב לן מזוני', 
ובזה מבלבלין את דעתו עד שגם הוא בעצמו אינו 
זוכה לשמוע הקול דקדושה שלו רק קול הברה, היינו 
שגם הוא אינו צועק על ענין התכלית האמת שיזכה 
לשבר עזות הגוף ולקבל הארת הנשמה בשלמות, רק 
גם הוא צועק רק על חסרונותיו הגשמיות וצרכי גופו, 
ואז הקולות שלו בעצמן הם בחינת עזות הגוף בחינת 
צווחין ככלבין הנ"ל, שזה בחינת שאינו שומע הקול 
דקדושה רק הקול הברה שהם הקולות של המחבלים 
הנ"ל, על כן אינו מתעורר בתשובה בצעקתו, רק צועק 
למלאות חסרונות הגוף. וממילא מובן כפי הנ"ל, כי 
על ידי קולות כאלו קשה להנצל מן היסורים ולקבל 
הצעקות,  ידי  על  שבאה  הישועה  עיקר  כי  ישועה, 
עזות  נשבר  עצמה  הצעקה  ידי  על  כי  מחמת  הוא 
גופו, וממילא אין צורך להיסורים וניצול מהם, מה 
שאין כן על ידי קולות הנ"ל שהוא בחינת ששומע 
רק 'קול הברה', והם בעצמם בחינת עזות הגוף, ואיך 

יהיה ניצול על ידם מהיסורים שבאו עליו רק בשביל 
לשבר עזות גופו. וזה שצועק ירמיה הנביא על ענין זה 
"ִאם ֲעוֵֹנינּו ָענּו ָבנּו" שהעוונות צועקין בתוכינו – שזה 
בחינת 'קול הברה' הנ"ל, ועל ידי צעקות כאלו בודאי 
קשה לקבל ישועה כנ"ל, אף על פי כן "ה' ֲעֵׂשה ְלַמַען 

ְׁשֶמָך" – ותרחם עלינו למענך לבד , עכ"ל. 
125. הפסוק במילואו "ִאם ֲעוֵֹנינּו ָענּו ָבנּו ה' ֲעֵׂשה 
ְלַמַען ְׁשֶמָך ִּכי ַרּבּו ְמׁשּובֵֹתינּו ְלָך ָחָטאנּו", ופירש"י: 
אם העוונות שלנו מעידים עלינו שחטאנו, אזי תרחם 
עלינו למען השם הגדול שַיָצא לך שאתה מושל בכל 

ואנחנו עמך וצאן מרעיתך.
126. רש"י ריש פרשת כי תבוא )דברים כו, ה(, וז"ל: 
מהגמ'  ומקורו  ע"כ.  קול,  הרמת  לשון   – "ְוָעִניָת" 

בסוטה )דף לב:(.
127. שם היה המעשה, שאליהו הנביא העניש את 
ומטר,  טל  האלה  השנים  יהיה  אם  לו  ואמר  אחאב 
ואז נצטוה אליהו לילך צרפתה, ששם נצטוותה אשה 
אלמנה שתכלכל אותו, וכתוב )מלכים א' יז, יז-יח( "ַוְיִהי 
ַאַחר ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ָחָלה ֶּבן ָהִאָּׁשה ַּבֲעַלת ַהָּבִית ַוְיִהי 
ָחְליֹו ָחָזק ְמאֹד ַעד ֲאֶׁשר ֹלא נֹוְתָרה ּבֹו ְנָׁשָמה, ַוּתֹאֶמר 
ֶאל ֵאִלָּיהּו ַמה ִּלי ָוָלְך ִאיׁש ָהֱאֹלִהים ָּבאָת ֵאַלי ְלַהְזִּכיר 

אאאעֹוֶטֹא ֹוָאאא

א ְלׁשֹון ְצָעָקה126, ַהְינּו  ה ֶאּלָ ֲעִנּיָ ִחיַנת הכתוב )ירמיה יד, ז(: "ִאם ֲעוֹ ֵנינּו ָענּו ָבנּו"125, ֵאין  ּבְ ְוֶזה 
תֹוֵכנּו  נּו שזהו 'קול הברה', שהמקטרגים צועקים: 'הב לן מזוני הב לן חיי', ּבְ ָהֲעוֹ נֹות צֹוֲעִקין ּבָ ׁשֶ
ְרִפית שאמרה לאליהו, כשהתאכסן  תּוב ֵאֶצל ַהּצָ ּכָ ה. ּוְכמֹו ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ ְתעֹוֵרר קֹול ּדִ ּנִ ׁש, ַעל ְיֵדי ׁשֶ ַמּמָ
יר ֶאת ֲעו ִֹני"127. וקשה, הרי אליהו לא הזכיר את  אָת ֵאַלי ְלַהְזּכִ אצלה ומת בנה )מלכים א' יז, יח(: "ּבָ

ל  עוונותיה, ובודאי שלא קטרג עליה, אחרי כל החסד שעשתה אתו להאכילו בזמן הרעב, אלא ַהְינּו, ּכָ

ּה ָנִחים, ַאְך  ּלָ ְך בביתה, ָהיּו ָהֲעוֹ נֹות ׁשֶ ל ּכָ ה גֹוֶבֶרת ּכָ ָ ֻדּשׁ הּו, ְולֹא ָהְיָתה ַהּקְ ם ֵאִלּיָ ּלֹא ָהָיה ׁשָ ְזַמן ׁשֶ
ִרים ְוִנְתעֹוְרִרים ֲעוֹ נֹוֶתיָה ִלְצעֹוק ּוְלַקְטֵרג ָעֶליָה,  הּו, ָהיּו ִנְזּכָ ת ֵאִלּיָ ַ ם ְקֻדּשׁ ְתעֹוֵרר ׁשָ ּנִ ַעל ְיֵדי ׁשֶ
כי כשהמקטרגים והמשחיתים מרגישים בקדושה שנתרבתה, הם מבינים שבודאי תהיה כאן התעוררות 

גדולה לתשובה שלמה, שכן הם מרגישים את קול העזות של הקדושה שנתעוררה, ולכן הם מתעוררים 

כנגדו כדי לבלבלו ב'קול הברה' -  שהם צועקים על חייהם ומזוונתיהם. 

אאמקוָותאועיוניםאא
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זֹוִכין  ָאנּו  ֵאין  ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ֵאיֶזה קֹול  ָאנּו צֹוֲעִקים  ׁשֶ ּכְ ַוֲאִפּלּו  תֹוֵכנוּ.  ּבְ ָהֲעוֹונֹות צֹוֲעִקין  ׁשֶ ָבנּו" - 
הּוא קֹול ָהֲעוֹונֹות  י ִאם קֹול ֲהָבָרה, ׁשֶ ר ַעל ָידֹו ַעזּּות ַהּגּוף, ּכִ ּבֵ ַעְצמֹו, ְלׁשַ ה ּבְ ָ ְקֻדּשׁ ּדִ מַֹע קֹול  ִלׁשְ
ַעְצְמָך  ּבְ ה  ַאּתָ ׁשֶ ֶמָך" -  ׁשְ ְלַמַען  ה  ֲעׂשֵ תֹוֵכנּו: "ה'  ּבְ ְוֵהם צֹוֲעִקים  ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ֶנֶגד קֹול  ְתעֹוְרִרין  ּנִ ׁשֶ

ְמָך ּוְתַרֵחם ָעֵלינּו ְלַמַעְנָך ְלַבד. ה ְלַמַען ׁשִ ֲעׂשֶ ּתַ

"ל, ַרק  ַעְצמֹו ַהּנַ ִחיַנת ָהֶעֶצם, ֲאַזי ֵאינֹו ׁשֹוֵמַע ַהּקֹול ּבְ הּוא ּבְ ר ְלֶהָחָכם, ׁשֶ ׂשָ ְבִחיַנת ּבָ ֵאינֹו ּבִ ּוְכׁשֶ
ְתעֹוְרִרים ִמזֶּה ַהּקֹול.  ּנִ ַהּקֹול ַהֲהָבָרה, ַהְינּו קֹול ָהֲעוֹונֹות ׁשֶ

ֶאת ֲעוִֹני ּוְלָהִמית ֶאת ְּבִני", ופירש"י שם: "ְלַהְזִּכיר ֶאת 
ֲעוִֹני", עד שלא באת אלי, היו שוקלין מעשי ומעשה 
עירי, והייתי ראוי לנס, משבאת לכאן, לא נחשבתי 
אומר  הוא  בלוט  וכן  ניכרת.  צדקתי  ואין  לכלום, 
 – ָהָהָרה"  ְלִהָּמֵלט  אּוַכל  ֹלא  "ְוָאנִֹכי  יט(:  יט,  )בראשית 

אצל אברהם, שלא תהא זכותי נזכרת אצלו )בראשית 
רבה נ, יא(, ע"כ. אמנם, רבינו מפרש כפשוטו של מקרא 

"ְלַהְזִּכיר ֶאת ֲעוִֹני" – שכן יש איזה עון, ולא רק שאין 
מעשיה כמו מעשיו של אליהו, ומסביר טעם הדבר 

מדוע דוקא עכשיו כשבא אליהו נזכרים עוונותיה.
128. בפרפראות לחכמה )אות י"א(, הקשה וז"ל: יש 
שאינו  עד  כך  כל  עז  שהגוף  מאחר  כן  אם  להבין, 
הקולות  אדרבה  רק  הקולות,  ידי  על  עזותו  נשבר 
בעצמן הם רק על צרכי גופו לבד, ואם כן, אם השם 

גם  לנו  ויושיע  לבד  למען שמו  עלינו  ירחם  יתברך 
בגשמיות, ויסיר ממנו כל היסורין, כי אז ודאי יתגבר 
הוא  זה  וכי  קשה  כן  ואם  עוד,  יתירה  בעזות  הגוף 
הרחמנות באמת שירחם עליו ה' למען שמו – והאדם 
ישאר בעזות גופו לעולם חס ושלום. וי"ל, שהכרח 
ה'  שיעשה  זה,  על  התפלל  עצמו  שירמיה  לומר 
יתברך למען שמו בדבר זה עצמו, ויתן בלבנו שנזכה 
להטות אזנינו היטב לקול דקדושה בעצמו, ולא לקול 
ההברה, ואף על פי שאין אנחנו בבחינת בשר )לנשמה, 
או לחכם(, אף על פי כן נזכה לשמוע הקול דקדושה 

בעצמו שהוא רק מצד הארת הנשמה, ועל ידי זה יהיה 
היסורים,  מכל  ננצל  ממילא  ואז  הגוף,  עזות  נשבר 
)וראה שם   ונזכה לקבל ישועה שלימה גם בגשמיות. 

פירוש נוסף(.

אאאעֹוֶטֹא ֹוָאאא
ָאנּו צֹוֲעִקים ֵאיֶזה 'קֹול  ׁשֶ תֹוֵכנּו, ַוֲאִפּלּו ּכְ ָהֲעווֹ נֹות צֹוֲעִקין ּבְ ְוֶזהּו: "ִאם ֲעוֹ ֵנינּו ָענּו ָבנּו" – ׁשֶ
י ִאם 'קֹול  ר ַעל ָידֹו ַעזּּות ַהּגּוף, ּכִ ּבֵ ַעְצמֹו, ְלׁשַ ה ּבְ ָ ְקֻדּשׁ מֹוַע קֹול ּדִ ה', ֵאין ָאנּו זֹוִכין ִלׁשְ ָ ְקֻדּשׁ ּדִ
תֹוֵכנּו 'הב לן חיי הב  ה, ְוֵהם צֹוֲעִקים ּבְ ָ ְקֻדּשׁ ְתעֹוְרִרין ֶנֶגד קֹול ּדִ ּנִ הּוא קֹול ָהֲעוו ֹנֹות ׁשֶ ֲהָבָרה', ׁשֶ
לן מזוני', דהיינו, שהם מבלבלים את הצעקה דקדושה שלנו שבאה מתוך היסורים והתשובה - כדי להאנח 

ולשבר את עזות הגוף, והופכים אותה להיות צעקה על היסורים והמחסור בלבד ולא צעקה של תשובה. 

ְמָך  ה ְלַמַען ׁשִ ֲעׂשֶ ַעְצְמָך ּתַ ה הקב"ה ּבְ ַאּתָ ֶמָך" – ׁשֶ ה ְלַמַען ׁשְ אולם, אנחנו מבקשים בכל אופן: "ה' ֲעׂשֵ

ּוְתַרֵחם ָעֵלינּו ְלַמַעְנָך ְלַבד לגאול אותנו מהיסורים והצרות שלנו128. 

ּומכיון שנתבאר, שמיד שיש 'קול דקדושה' ע"י תוכחת החכם, מתעורר 'קול הברה' שהוא קול עוונותיו, לכן 
ַעְצמֹו  ִחיַנת ָהֶעֶצם, ֲאַזי ֵאינֹו ׁשֹוֵמַע ַהּקֹול של החכם ּבְ הּוא ּבְ ר' ְלֶהָחָכם, ׁשֶ ׂשָ ְבִחיַנת 'ּבָ ֵאינֹו ּבִ ְכׁשֶ
ְתעֹוְרִרים לצעוק ִמזֶּה ַהּקֹול של החכם  ּנִ "ל, ַרק ַהּקֹול ַהֲהָבָרה, ַהְינּו קֹול ָהֲעוו ֹנֹות של האדם ׁשֶ ַהּנַ
וכנ"ל, וממילא לא נשברת עזות הגוף, אלא, אדרבה מתגברת היא יותר, כי מעתה הוא רק צועק על יסוריו 

וחסרונותיו הגשמיים, בלי להתעורר לתשובה כלל, ונעשה ככלב הצועק 'הב לן חיי הב לן מזוני'.

לאחר שביאר, שאחד מקולות העזות דקדושה הוא 'קול שופר', וכמו כן, הוא קול הנשמה של האדם המעורר אותו 
ג"כ מעורר את האדם בתוכחתו  וכן החכם, שהוא בחינת נשמה לשאר האנשים,  ל'קול אנחה' לשבר את הגוף. 
לתשובה, וכל זה הוא בחינת 'קול שופר'. גם ביאר, כשקולות דקדושה אלו נשמעים לגוף, אזי מתעורר כנגדם 'קול 

אאמקוָותאועיוניםאא
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ְותֹוֵקַע  ַח  ִמְתַאּנֵ ְוהּוא  ּיֹות",  ְחּתִ ּתַ בֹור  ּבְ ִני  ּתַ "ׁשַ ִחינֹות )ְּתִהִּלים פח, ז(  ּבְ בֹור',  ּבְ 'ַהּתֹוֵקַע  ְוֶזה )רֹאׁש ַהָּׁשָנה כז:( 
ַהְינּו  ָיָצא' -  ַמע,  ׁשָ ׁשֹוָפר  'ִאם קֹול  ר;  ׂשָ ּבָ ְבִחיַנת  ּבִ ֵאיָנם  ׁשֶ חּוץ' -  ּבַ ֶזה; 'אֹוָתם ָהעֹוְמִדים  ַעל 

"ל. ּנַ ּכַ ַמע, לֹא ָיָצא',  ּלֹו; 'ְוִאם קֹול ֲהָבָרה ׁשָ ּיּוַכל ָלֵצאת ִמּתֹוְך ָהָרע ׁשֶ ׁשֶ

ְך  ל ּכָ ַהּגּוף ָרחֹוק ּכָ ר, ׁשֶ ׂשָ ְבִחיַנת ּבָ ַעְצמֹו, ֵאינֹו ׁשֹוֵמַע, ִאם ֵאינֹו ּבִ ין קֹול ַאְנַחת ָהָאָדם ּבְ ִנְמָצא, ּבֵ
ר, ַוֲאַזי ֵאינֹו ׁשֹוֵמַע קֹול ַאְנָחתֹו; ְוֵכן קֹול ַאְנַחת ֶהָחָכם,  ׂשָ ְבִחיַנת ּבָ ֵאינֹו ּבִ ָמה, ַעד ׁשֶ ׁשָ ֵמָהֶעֶצם ַהּנְ

"ל: ּנַ ּכַ י ִאם קֹול ֲהָבָרה  ר ְלֶהָחָכם, ֵאינֹו ׁשֹוֵמַע קֹולֹו, ּכִ ׂשָ ְבִחיַנת ּבָ ִאם ֵאינֹו ּבִ

129. פשט המשנה: התוקע בבור, אם 'קול שופר' 
שמע – יצא, ואם 'קול הברה' שמע לא יצא, והביאור 
הוא, שמי שעומד מחוץ לבור, אם שמע רק את ההד 
של השופר, הנעשה על ידי דפנות הבור ולא את קול 
השופר עצמו, לא יצא ידי חובת תקיעת שופר – כי לא 
שמע תקיעת שופר אלא קול אחר. ורבינו מבאר כוונת 

המשנה בפנימיות. 
130. קשה, שאם הוא עומד בחוץ, הרי הוא בודאי 
שופר  קול  'אם  אמר  ואיך  הברה',  'קול  שומע 
רמז  כבר  זו  קושיא  ועל  אנחה'.  'קול  היינו  שמע' – 
רבינו, כמסופר בחיי מוהר"ן )אות י"ז(, וז"ל: ְּכֶׁשָאַמר 
ָהִעְנָין 'ַעל ַהּתֹוֵקַע ַּבּבֹור אֹוָתם ָהעֹוְמִדים ַּבחּוץ', ָאַמר 
ְּבַעְצמֹו ֶׁשֵּיׁש ָּבֶזה ֻקְׁשָיא ִלְכאֹוָרה, ִּכי ָׁשם ְמבָֹאר ֶׁשִּמי 
ֶׁשֵאינֹו ִּבְבִחיַנת ָּבָׂשר – ֵאינֹו ָיכֹול ִלְׁשמַֹע ַהּקֹול ְּבַעְצמֹו 
ִּכי ִאם קֹול ֲהָבָרה, ּוְמָבֵאר ֶזה ְּבתֹוְך ַהִּמְׁשָנה ֶׁשָאְמָרה 
'ִאם קֹול ׁשֹוָפר ָׁשַמע ְוכּו' ְוִאם קֹול ֲהָבָרה ָׁשַמע' ְוכּו'. 
ִּבְתִחָּלה אֹוָתן  ַהִּמְׁשָנה  ִהְזִּכיָרה  ִלְכאֹוָרה, ֲהֹלא  ְוָקֶׁשה 
ָהעֹוְמִדים ַּבחּוץ ִאם קֹול ׁשֹוָפר ָׁשַמע ְוכּו', ּוֵפֵרׁש ַרֵּבנּו 

ַּבחּוץ  ָהעֹוְמִדים  'אֹוָתם  ְּבַעְצמֹו,  ָׁשם  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו 
ֶׁשֵאיָנם ִּבְבִחיַנת ָּבָׂשר' ְוכּו', ְוִאם ֵּכן ָקֶׁשה ֵאיְך אֹוָתם 
ֶׁשעֹוְמִדים ַּבחּוץ ֶׁשֵאיָנם ִּבְבִחיַנת ָּבָׂשר ְיכֹוִלים ִלְׁשמַֹע 
ַהּקֹול ְּבַעְצמֹו ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת קֹול ׁשֹוָפר, ְוֵאיְך ָאַמר ַהַּתָּנא 
ַעל אֹוָתם ָהעֹוְמִדים ַּבחּוץ ֶׁשֵאיָנם ִּבְבִחיַנת ָּבָׂשר 'ִאם 
קֹול ׁשֹוָפר ָׁשַמע' ְוכּו', ֲהֹלא אֹוָתם ֶׁשֵאיָנם ִּבְבִחיַנת ָּבָׂשר 
ֵאיָנם ְיכֹוִלים ִלְׁשמַֹע ַהּקֹול ְּבַעְצמֹו ְוכּו'. ֲאָבל ֹלא ֵּבֵאר 
ָהִעְנָין ְלָתֵרץ זֹאת ְּבֵפרּוׁש, ַרק ָאַמר ְּבִׂשיָחתֹו ַהְּקדֹוָׁשה: 

'ֲהֹלא ַּגם ֵּכן ֵאין ְמִביִנים ִעְנָין ַהַּנ"ל'.
ַאְך ִמְּדָבָריו מּוָבן ֶׁשֵּיׁש ָּבֶזה ִעְנָין ְּבגֹו. ְוַהִּנְרֶאה ִמְּדָבָריו 
הּוא, ֶׁשַּגם ִמי ֶׁשֵאינֹו זֹוֶכה ֲעַדִין ִלְהיֹות ָקרֹוב ְלַהְּנָׁשָמה 
ֵכן  ִּפי  ַעל  ַאף  ַהַּנ"ל,  ָּבָׂשר  ִּבְבִחיַנת  ָהֱאֶמת  ּוְלַהַּצִּדיק 
ָאְזנֹו ֵהיֵטב ֵהיֵטב ְּבכַֹח  ְוַיֶּטה  ַיְכִריַח ַעְצמֹו ַהְרֵּבה  ִאם 
ָּגדֹול ִלְׁשמַֹע קֹול ַהְּנָׁשָמה ְוקֹול ַהַּצִּדיִקים ֲאִמִּתִּיים, ֵיׁש 
לֹו ַּגם ֵּכן ִּתְקָוה ִלְׁשמַֹע קֹול ִּדְקֻדָּׁשה ְּבַעְצמֹו, ַרק ֶׁשָּצִריְך 
ְלַהּטֹות ָאְזנֹו ֵהיֵטב. ְוהּוא ַמָּמׁש ְּכמֹו ְּבִעְנַין ִּדין ַהִּמְׁשָנה 
ַהַּנ"ל ְלִעְנַין קֹול ׁשֹוָפר ִּבְפִׁשיטּות, ֶׁשִּמי ֶׁשֵאינֹו ּתֹוֵקַע 
ְּבבֹור, ְּבַוַּדאי ֵאינֹו ָצִריְך ַהְבָחָנה ִאם קֹול ׁשֹוָפר ָׁשַמע 

אאאעֹוֶטֹא ֹוָאאא
הברה' – שהם קול העוונות. עתה ילביש ענין זה בדברי המשנה בראש השנה: 'ַהּתֹוֵקַע ְלתֹוְך ַהּבֹור אֹו ְלתֹוְך ַהּדּות 

ַמע – לֹא ָיָצא.  ַמע – ָיָצא, ְוִאם 'קֹול ֲהָבָרה' ָשׁ ס, ִאם 'קֹול ׁשֹוָפר' ָשׁ ָטּ אֹו ְלתֹוְך ַהִפּ

בֹור  ִני ּבְ ּתַ ִחינֹות הכתוב )תהלים פח, ז(: "ׁשַ ּבְ בֹור'129, הוא  ְוֶזה שאמרה המשנה )ר"ה כז:(: 'ַהּתֹוֵקַע ּבְ
ַח ְותֹוֵקַע ַעל ֶזה, כפי  ּיֹות" - שהגוף עז וחזק בתאוות, ונלכד בבור של היצר הרע, ְוהּוא ִמְתַאּנֵ ְחּתִ ּתַ
שנתבאר, ש'קול שופר' הוא בחינת 'קול אנחה', שהנשמה נאנחת, וזה יכול להיות בשני אופנים, או בפרטיות 

שהאדם בעצמו נאנח על עוונותיו, או בכלליות שהחכם מוכיחו - כי החכם הוא בחינת נשמה לסובבים 

ר', כי הגוף התרחק כל כך מהנשמה  ׂשָ ְבִחיַנת 'ּבָ ֵאיָנם ּבִ חּוץ, ׁשֶ אותו. הדין הוא: שאֹוָתם ָהעֹוְמִדים ּבַ

)בין בנשמתו הפרטית ובין מנשמת החכם הכללית(, עד שאינו בבחינת 'בשר' לנשמה, ולכן נקרא עומד בחוץ', 'ִאם קֹול 

ַמע', דהיינו, שבכל אופן הגוף שמע את 'קול האנחה'130, ע"י שהכריח את עצמו הרבה – 'ָיָצא',  ׁשֹוָפר ׁשָ
ַמע', דהיינו, שהגוף שמע  ּלֹו ולשבר עזות גופו, 'ְוִאם קֹול ֲהָבָרה ׁשָ ּיּוַכל ָלֵצאת ִמּתֹוְך ָהָרע ׁשֶ ַהְינּו ׁשֶ

"ל, שאינו יכול לצאת מתוך הרע שלו ולשבר עזות גופו. ּנַ רק קול הברה – 'לֹא ָיָצא', ּכַ

אאמקוָותאועיוניםאא



905 ֹאּתאא ֹותא א ָר ֹו "ןאאתכ ַָ ֲֹ ִליקוכֵטיאמֹו

ִחיַנת  ּבְ ה  ַנֲעׂשֶ ׁש ֶאת ֶהָחָכם,  ּמֵ ׁשַ ּמְ ׁשֶ ְיֵדי  ּמּוׁש, ַעל  ַהּשִׁ ְיֵדי  ר' - הּוא ַעל  ׂשָ 'ּבָ ְוָלבֹוא ִלְבִחיַנת  ח 
ִחיַנת  ה ַהּגּוף ּבְ ּיֹות, ַנֲעׂשֶ ת ִמְצוֹות ַמֲעׂשִ ּיַ ֲעׂשִ ָמה ּבַ ׁשָ ׁש ַהּגּוף ְלַהּנְ ּמֵ ׁשַ ּמְ ר ְלֶהָחָכם; ְוֵכן ַעל ְיֵדי ׁשֶ ׂשָ ּבָ

ָמה.  ׁשָ ר ְלַהּנְ ׂשָ ּבָ

ְוִאם קֹול ֲהָבָרה, ִּכי ְּבַוַּדאי ָׁשַמע קֹול ׁשֹוָפר, ְוַכְמבָֹאר 
ַּבֻּׁשְלָחן ָערּוְך )אַֹרח ַחִּיים ִסיָמן תקפ"ז(, ֶׁשַרק ִמי ֶׁשּתֹוֵקַע 
ְּבבֹור ְוַכּיֹוֵצא, ָצִריְך ַהְבָחָנה ִאם קֹול ׁשֹוָפר ָׁשַמע ִאם 
קֹול ֲהָבָרה ָׁשַמע. ְּכמֹו ֵכן הּוא ַמָּמׁש ְּבִעְנָין ֶזה ֶׁשָאַמר 
ַרק ִמי ֶׁשהּוא ּתֹוֵקַע ְּבבֹור,  ַרֵּבנּו ַז"ל ְּבַהִּמְׁשָנה ַהַּנ"ל, ֶׁשֶ
ֶׁשֻּמָּנח ְּבבֹור ַּתְחִּתּיֹות ְוָׁשם ּתֹוֵקַע ּוִמְתַאֵּנַח ְוצֹוֵעק ַעל 
ֲעוֹונֹוָתיו, ֶׁשָאז ְצִריִכים ַהְבָחָנה אֹוָתם ֶׁשעֹוְמִדים ַּבחּוץ – 
ֶׁשֵאיָנם ִּבְבִחיַנת ָּבָׂשר, ִאם קֹול ׁשֹוָפר ָׁשְמעּו ָיְצאּו ְוכּו', 
ִּכי ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאיָנם ִּבְבִחיַנת ָּבָׂשר, ִאם ַיְכִריחּו ַעְצָמם 
ַּכַּנ"ל.  ְּבַעְצמֹו  ַהּקֹול  ִלְׁשמַֹע  יּוְכלּו  ֵהיֵטב,  ָאְזָנם  ְוַיּטּו 
ֲאָבל ִמי ֶׁשּזֹוֶכה ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ָּבָׂשר, ֵאינֹו ָצִריְך ַהְבָחָנה 
ְּכָלל, ִּכי ְּבַוַּדאי ִיְׁשַמע ְּבִחיַנת ַהּקֹול ׁשֹוָפר ֶׁשהּוא ַהּקֹול 

ִּדְקֻדָּׁשה ְּבַעְצמֹו, ְוָהֵבן.
ג'(,  )עזות  זה בלקוטי עצות  ענין  131. וכמו שביאר 
ַעד  ָּכְך,  ָּכל  ְּפחּוָתה  ְּבַמְדֵרָגה  ָהָאָדם  ִלְפָעִמים  וז"ל: 
ְּכֶׁשִּמְתַאֵּנַח  ֶׁשֲאִפּלּו  ֵמַהְּנָׁשָמה,  ָּכְך  ָּכל  ָרחֹוק  ֶׁשַהּגּוף 
ְּכָלל,  ַהּקֹול  ׁשֹוֵמַע  ַהּגּוף  ֵאין  ִיְתָּבַרְך,  ְלַהֵּׁשם  ְוצֹוֵעק 
ִּכי  ַהֲהָבָרה.  קֹול  ִאם  ִּכי  ֵאינֹו ׁשֹוֵמַע  ִרחּוקֹו  ִמֹּגֶדל  ִּכי 
ְּכֶׁשִּמְתעֹוֵרר קֹול ִּדְקֻדָּׁשה, ִמְתעֹוֵרר ִמֶּמּנּו קֹול ְּדִסְטָרא 
ַהַּצִּדיק  ְּכֶׁשּׁשֹוֵמַע קֹול  ְוֵכן  ֲהָבָרה'.  'קֹול  ְוהּוא  ַאֲחָרא 
ַהֲהָבָרה,  קֹול  ִאם  ִּכי  ַהּקֹול,  ֶעֶצם  ֵּכן  ַּגם  ׁשֹוֵמַע  ֵאינֹו 

ְוַעל־ֵּכן ֵאין ִנְׁשָּבר ַעּזּות ּגּופֹו ֲעַדִין. 

132. וזהו שאמרו בגמ' בבא קמא )דף כ:( שלפעמים 
להם  אומר  הוא  שאלה,  אמורא  או  תנא  כששאלו 

שקודם שיענה, שישמשו אותו. 
133. בשיח שרפי קודש )ח"ד אות ל"ג(, כתב וז"ל: ָּבֶזה 
ַהְּמבֹוָאר ֶׁשַעל ְיֵדי ַהִּׁשּמּוׁש ֶׁשְּמַׁשֵּמׁש ֶאת ַהַּצִּדיק, ַעל 
ְיֵדי ֶזה ְמַׁשֵּבר ַעּזּות ּגּופֹו, ָאְמרּו ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו, ֶׁשִעָּקר 
)שהוא  ַרֵּבנּו  ֶאת  ְלַׁשֵּמׁש  ַּכּיֹום  ָאנּו  ֶׁשְּיכֹוִלים  ַהִּׁשּמּוׁש 
בחינת החכם(, הּוא ָּבֶזה ֶׁשַּנְׁשִּגיַח ֶׁשֹּלא ַיִּגיַע לֹו ַעל ָיֵדינּו 

ׁשּום ִּבָּזיֹון ְוָקלֹון, ְוַנְקִּפיד ֶׁשִּיְתַעֶּלה ְוִיְתָּפֵאר ַעל ָיֵדינּו 
ֵׁשם ַרֵּבנּו, עכ"ל. ונראה פשוט, שגם אם נותן צדקה 
לכל ענייני רבינו, כגון צדקה להחזקת הציון הקדוש, 
או לתלמידי חכמים ההולכים בתורת רבינו – שע"י 
הצדקה מתרבה תורת רבינו בעולם, ועלית על כולנה 
הוא הדפסת הספרים )כמו שאמר מוהרנ"ת(, בודאי שבכל 
זה זוכה לשמש את הצדיק. וכן בכל דרך שמפרסם את 
תורת הצדיק הן בעל פה והן בשאר דרכים, הכל נקרא 

שימוש הגוף שלו לצדיק. 
בד"ה  כח:  מגילה  הש"ס  )על  לחכמה  134. בפרפראות 
בעובדא דריש לקיש(, כתב וז"ל: ובזה מובן מה שכינו 

טעמי  ופירוש  הגמרא  לימוד  מז:(  ברכות  )ע'  רז"ל 
המשניות לאמיתתן בשלמות בשם 'שימוש תלמידי 
חכמים', וכמו שאמרו רז"ל )שם( 'איזהו עם הארץ כל 

אאאעֹוֶטֹא ֹוָאאא
ַהּגּוף ָרחֹוק  ר' – ׁשֶ ׂשָ ְבִחיַנת 'ּבָ ַעְצמֹו, ֵאינֹו ׁשֹוֵמַע ִאם ֵאינֹו ּבִ ין קֹול ַאְנַחת ָהָאָדם ּבְ ִנְמָצא, ּבֵ
ר' לנשמה, ַוֲאַזי ֵאינֹו ׁשֹוֵמַע קֹול ַאְנָחתֹו,  ׂשָ ְבִחיַנת 'ּבָ ֵאינֹו ּבִ ָמה ַעד ׁשֶ ׁשָ ְך ֵמָהֶעֶצם שהוא ַהּנְ ל ּכָ ּכָ
ר' ְלֶהָחָכם, כי הוא רחוק מאוד מהחכם, ֵאינֹו ׁשֹוֵמַע  ׂשָ ְבִחיַנת 'ּבָ ְוֵכן קֹול ַאְנַחת ֶהָחָכם, ִאם ֵאינֹו ּבִ

"ל. ּנַ י ִאם 'קֹול ֲהָבָרה'131 ּכַ קֹולֹו, ּכִ

 – ובין בפרטיות  בין בכלליות – מנשמת החכם המוכיח אותם,  לאחר שביאר, שישנם אלו הרחוקים מהנשמה, 
מנשמתם, ואינם יכולים לשמוע את 'קול האנחה', כי כששומעים אותו מתעורר על ידו 'קול הברה', ואזי כל צעקתם 
היא ככלבים הצועקים על חסרונם 'הב לן חיי הב לן מזוני' בלי לעשות תשובה. יבאר עתה, שתקנתם היא, שגופם 

ישמש את הנשמה בין בכלליות בין בפרטיות. 

ה  ׁש133 ֶאת ֶהָחָכם134, ַנֲעׂשֶ ּמֵ ׁשַ ּמְ ּמּוׁש132, ַעל ְיֵדי ׁשֶ ר' הּוא ַעל ְיֵדי ַהּשִׁ ׂשָ ח. ְוָלבֹוא ִלְבִחיַנת 'ּבָ
ּיֹות', שהרי  ת 'ִמְצוֹות ַמֲעׂשִ ּיַ ֲעׂשִ ָמה ּבַ ׁשָ ׁש ַהּגּוף ְלַהּנְ ּמֵ ׁשַ ּמְ ר' ְלֶהָחָכם. ְוֵכן ַעל ְיֵדי ׁשֶ ׂשָ ִחיַנת 'ּבָ ּבְ
ָמה.  ׁשָ ר' ְלַהּנְ ׂשָ ִחיַנת 'ּבָ ה ַהּגּוף ּבְ הנשמה אינה יכולה לקיים מצוה מעשית כלשהי ללא הגוף, ובזה ַנֲעׂשֶ
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ָלם  "ל ִנׁשְ ּמֹול ַהּנַ ר ַהּנִ ׂשָ ן" - ִמּבָ ר ֶאּתֵ ֵ ַלִים ְמַבּשׂ ִחיָנה ַהזֹּאת, ָאז )ְיַׁשְעָיה מא, כז( "ְוִלירּוׁשָ ּבְ ר ּבַ ׂשָ ַהּבָ ּוְכׁשֶ
ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ָלִלּיּות  ּכְ ִהיא  ׁשֶ ֶלֱאמּוָנה,  ָלבֹוא  זֹּוִכין  ׁשֶ ַהְינּו  )ָׁשם א, כא(,  ֶנֱאָמָנה"  "ִקְרָיה  ִהיא  ׁשֶ ַלִים,  ְירּוׁשָ
ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ְיֵדי ַעזּּות  י ִאם ַעל  ּכִ ר ְלִהְתָקֵרב ֲאֵליֶהם  ִאי ֶאְפׁשָ ים, ׁשֶ ּיִ יֵקי ַהּדֹור ָהֲאִמּתִ ּדִ ִלין ִמּצַ ַקּבְ ּמְ ׁשֶ
ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ַאֲחָרא,  ִסְטָרא  ּדְ ַעזּּות  ִרין  ּבְ ְמׁשַ ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ַהּקֹולֹות  ל  ּכָ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ
ִחיַנת  הּוא ּבְ ֵלָמה, ׁשֶ ק ֲאֵליֶהם, ְוַעל ְיֵדי ֶזה זֹוִכין ֶלֱאמּוָנה ׁשְ ּבֵ ַעזּּות ַהּגּוף, ְוזֹוִכין ְלִהְתָקֵרב ּוְלִהְתּדַ

"ל. ּנַ ַלִים "ִקְרָיה ֶנֱאָמָנה" ּכַ ְירּוׁשָ

שקרא ושנה ולא שימש תלמידי חכמים' וכו', ע"כ. כי 
על ידי השימוש דייקא, זוכה )גם בשרו( לשמוע היטב 
את קול החכם האמת ולהבין כוונת דבריו בשלמות. 
ועל כן מורגל הרבה פעמים בדברי רז"ל )ע' ברכות כב. 
כה: ל. ועוד הרבה(, לכנות את האיש שהיה משמש לאיזה 

אדם גדול בשם 'ַׁשְמֵעיה', שמעיה דייקא, כי על ידי 
השימוש זוכה לשמוע בקולו.

'בשר'  בחינת  נעשה  שהאדם   – בכללות  135. פי', 
לחכם, ושומע את קול אנחת החכם ותוכחתו, ושובר 
נעשה  שגופו   – ובפרטות  מתאוותיו.  גופו  עזות  את 
בחינת 'בשר' לנשמתו, ושומע את קול אנחת הנשמה 
ובזה נשברת עזותו. על ידי זה זוכה להתקרב לחכם 
ולקבל ממנו מההארות וההשגות שהוא משיג, וזוכה 
לעזות דקדושה, לעמוד נגד הרועים של הסטרא אחרא 
המונעים אותו מלהתקרב לצדיקי הדור האמיתיים. 
וכן זוכה לקבל מנשמתו, את ההשגות והארות שהיא 

משיגה כל הזמן. )כמבואר כל זה לעיל(.
136. כתב בפרפראות לחכמה )אות י"ד( לבאר, וז"ל: 
כשזוכה לבחינת בשר ]לנשמה[, הבחינה הזאת הוא 
כמו בחינת ְמַבֵּׂשר על בנין 'ְירּוָׁשַלִים ִקְרָיה ֶנֱאָמָנה', 

כי מתחילה היה רחוק מאוד מבחינה זו, מאחר שהיה 
רחוק כל כך מקדושת נשמתו )נשמה בפרטיות( ומקדושת 
הצדיק )נשמה בכלליות(, עד שלא היה נשמע לו הקול 
דקדושה כלל )כי היה נשמע לו כקול הברה(, אם כן במה 
יזכה לשבר עזות גופו עזות דסטרא אחרא, ולהתקרב 
אבל  האמונה.  את  ולהשלים  דקדושה  הרועים  אל 
עכשיו שזכה לבחינת בשר, ודאי יזכה לשמוע הקול 
האמונה  לשלמות  יזכה  זה  ידי  ועל  וכו',  דקדושה 
בחינת בנין ירושלים, נמצא שבחינת בשר הוא בחינת 
'מבשר לירושלים'. )וע"ש באות ט"ו, שהביא כמה דוגמאות 

שבהן דורשים חז"ל 'בשר' מלשון 'בשורה'(.

137. מחמת הרועים דסטרא אחרא כנ"ל )סוף אות ד'(, 
שהם מונעים מלהתקרב אל הרועים דקדושה, ובשביל 

זה צריך 'עזות דקדושה'.
138. כתב לבאר באיבי הנחל, וז"ל: מה שמדבר כאן 
ששומע אנחת החכם שהוא בחינת נשמה נגדו, זהו 
בחינת שמקבל הארה משבעה רועים למלאות האמונה 
ג'(, ומבאר איך הרועה מתקן האמונה  )אות  כדלעיל 
אצל מקורביו. היינו, על ידי 'אנחת החכם' – שמתאנח 
ומוכיחם על פחיתות מדרגתם שאין האמונה אצלם 

אאאעֹוֶטֹא ֹוָאאא

ַלִים  ִחיָנה ַהזֹּאת בכללות ובפרטות וכנ"ל135, ָאז מתקיים הפסוק )ישעיה מא, כז(: "ְוִלירּוׁשָ ּבְ ר ּבַ ׂשָ ַהּבָ ּוְכׁשֶ
"ל )סוף אות ה'(, כי ענין 'מילה' שנעשה  ּמֹול ַהּנַ ר ַהּנִ ׂשָ ן", "מבשר" - בחינת 'בשר'136, והיינו ִמּבָ ר ֶאּתֵ ֵ ְמַבּשׂ
אצל התינוק כדי לשבור את תאוות הגוף, שייך כל זמן שהגוף נעשה בבחינת 'בשר' לנשמה, היינו, ששומע 

ִהיא בחינת 'אמונה', כמו שכתוב עליה  ַלִים", ׁשֶ ָלם בחינת "ְירּוׁשָ את קולה ונימול עורלתו )עזותו(, ובזה ִנׁשְ

ע"י שנעשה בשר לנשמה, אזי יוכל לשמוע את 'קול אנחתו', ואת 'קול  )שם א, כו(: "ִקְרָיה ֶנֱאָמָנה", ַהְינּו ׁשֶ

יֵקי ַהּדֹור  ּדִ ִלין ִמּצַ ַקּבְ ּמְ ה ׁשֶ ָ ֻדּשׁ ָלִלּיּות ַהּקְ ִהיא ּכְ תוכחת החכם', וזֹּוִכין ָלבֹוא ֶלֱאמּוָנה בשלמות ׁשֶ

ל  ִחיַנת ּכָ הּוא ּבְ ה137, ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ י ִאם ַעל ְיֵדי ַעזּּות ּדִ ר ְלִהְתָקֵרב ֲאֵליֶהם ּכִ ִאי ֶאְפׁשָ ים, ׁשֶ ּיִ ָהֲאִמּתִ
הּוא  ִסְטָרא ַאֲחָרא, ׁשֶ ִרין ַעזּּות ּדְ ּבְ ַעל ְיֵדי ֶזה )העזות דקדושה( ְמׁשַ ה )שנזכרו לעיל, סוף סעיף ד'(, ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ ַהּקֹולֹות ּדִ
ק ֲאֵליֶהם )אל שבעת הרועים שבדור(, ְוַעל ְיֵדי ֶזה זֹוִכין  ּבֵ ִחיַנת 'ַעזּּות ַהּגּוף', ְוזֹוִכין ְלִהְתָקֵרב ּוְלִהְתּדַ ּבְ
"ל. ובכח 'שלמות אמונה', נעשה  ּנַ ַלִים ִקְרָיה ֶנֱאָמָנה', ּכַ ִחיַנת: 'ְירּוׁשָ הּוא ּבְ ֵלָמה138, ׁשֶ ֶלֱאמּוָנה ׁשְ
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ֶכם",  י ֶחְדַות ה' ִהיא ָמֻעזְּ ְבִחיַנת )ְנֶחְמָיה ח, י( "ּכִ ְמָחה, ּבִ "ל, הּוא ַעל ְיֵדי ׂשִ ה ַהּנַ ָ ְקֻדּשׁ ט ְוָלבֹוא ְלַעזּּות ּדִ
ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ְמָחה;  ַהּשִׂ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ָמע" )שמות כד, ז(,  ְוִנׁשְ ה  "ַנֲעׂשֶ ִחיַנת  ּבְ ְיֵדי  ַעל  ַהְינּו 

בשלמות. וכשהם בבחינת 'בשר' להחכם, אזי נשבר 
העזות גופם, שהוא בעצמו בחינת העזות של 'הרועים 
דסטרא אחרא', שבא על ידי פגם אמונה שנעשה מזה 
'אמונות כוזביות' שמאמינים בהרועים דסטרא אחרא 
כנ"ל )באות ב'(, אבל ע"י אנחת החכם נכנע עזות גופם, 
יוכל להתקרב אליהם ולהודיע להם מההשגות  ואז 
שלו, שהם בבחינת נסתר מאצל ההמון, ועל ידי זה 
מתקן האמונה אצלם בשלמות, כי עיקר תיקון האמונה 
הוא השגת 'הנשמע' שהוא 'תורת ה'' נגדם )כדלקמן אות 

י'(, ועל ידי זה נתתקן האמונה אצלם.
דקדושה  בעזות  צורך  לאדם  יש  139. סיכום: 
לצדיקי  להתקרב  לזכות  כדי  א.  דברים:  לשלושה 
הרועים  של  מממשלתם  ולהינצל  האמיתיים,  הדור 
של הסטרא אחרא, השולטים על ידי עזות, וכן, כדי 
לעמוד כנגד כל הקמים כנגדו למנוע אותו מעבודת 
ה'. וזוכה לזה על ידי קולות דקדושה שלו, שהם קול 
וכדומה,  זמרה,  קול  קול שופר,  אנחה,  קול  צעקה, 
שהם בחינת עזות דקדושה. ב. כדי לשבר את עזות 
הגוף, שהוא עז וחזק בתאוות בפרטות, ועל ידי זה 
וההשגות  מההארות  לגוף  להודיע  הנשמה  תוכל 
שהשיגה, ודבר זה נעשה ג"כ על ידי הקולות דקדושה 
שלו, שהם בחינת עזות דקדושה. ג. כדי לשבר את 
כדי  בכללות,  בתאוות  וחזק  עז  שהוא  הגוף  עזות 
לו  יודיע  והצדיק  לצדיק  להתקרב  יוכל  שהאדם 
מההארות וההשגות שהוא משיג. ודבר זה נעשה על 

ידי הקולות דקדושה של החכם בתוכחתו, ששוברות 
ויכול  לנשמה',  'בשר  בחינת  נעשה  ואז  עזותו.  את 
האמונה,  את  ולהשלים  דקדושה,  ברועים  להתדבק 

שהוא תיקון חותם החיצון.
וז"ל:  )אות כ"ד(,  140. כן ביאר בפרפראות לחכמה 
כל הקולות דקדושה הם בחינת עזות דקדושה, היינו 
שהם מבחינה הזאת כמו שכתוב )תהלים סח, לד( "ֵהן 
ִיֵּתן ְּבקֹולֹו קֹול עֹז" )כדלעיל סוף אות ד'(, ועל כן על ידם 
נשבר 'עזות דסטרא אחרא'. אבל לבוא למידה זו של 
'עזות דקדושה' בעצמה בשלמות, הוא ע"י שמחה 
הוא  והשמחה  ָמֻעְּזֶכם".  ִהיא  ה'  ֶחְדַות  "ִּכי  בבחינת 
מבחינת 'נעשה ונשמע' )כדבסמוך(, שהוא בחינת 'תורה 

ותפילה' 'נגלה ונסתר' וכו'.
141. כך ביאר בקיצור לקוטי מוהר"ן )אות ח'(.

142. ודבר זה החוש יעיד, כי כשאדם עצוב ומדוכדך, 
את  עליו  לכפות  אחרא  דסטרא  לרועים  מאוד  קל 
מהקדושה,  אותו  ולהרחיק  ד'(,  אות  )לעיל  שיעבודם 
כי הוא נוטה בקלות לאמונות כוזביות )כנ"ל באות ב'(, 
כמו שרואים כל זה במציאות, ה' ירחם. לעומת זאת 
כשאדם בשמחה, יש לו 'עזות דקדושה', ויש לו כח 
להתקרב לשבעת הרועים האמיתיים שבכל דור, ואינו 
נרתע מהרועים דסטרא אחרא הללו, כי אדם שמח הוא 

אדם חזק ועז - לטובה.
143. "ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ְלכּו ִאְכלּו ַמְׁשַמִּנים ּוְׁשתּו ַמְמַתִּקים 
וגו' ִּכי ָקדֹוׁש ַהּיֹום ַלֲאדֵֹנינּו ְוַאל ֵּתָעֵצבּו ִּכי ֶחְדַות ה' 

אאאעֹוֶטֹא ֹוָאאא
'חותם החיצון' - הידין, שמעל ה'חותם הפנימי' - הרגלין, ואז אין החיצונים יכולים לינוק מהדין תורה, שנגזר 

להעשות 'דין אכזרי' חס ושלום139.

לאחר שביאר את כל ההשגות הגדולות שמשיג ע"י 'עזות דקדושה', שזוכה להיות בחינת 'בשר לנשמה', ולהתדבק 

ברועים דקדושה. יבאר עתה, שע"י שמחה זוכים למעלה זו של 'עזות דקדושה'. 

"ל שהיא בחינת הקולות )כדלעיל סוף אות ד'(, 'קול צעקה', 'קול אנחה' וכו',  ה ַהּנַ ָ ְקֻדּשׁ ט. ְוָלבֹוא ְלַעזּּות ּדִ
הנקראים 'קול עוז', המשברים ומזככים את הגוף - היינו, שיהיה קולו 'קול עזות דקדושה'140, הּוא ַעל ְיֵדי 

ְמָחה, כי עיקר העזות והתחזקות להתקרב לעבודת ה' יתברך היא על ידי שמחה וחדוה141, וכשאדם  ׂשִ
י ֶחְדַות ה' ִהיא  ְבִחיַנת הכתוב )נחמיה ח, י(: "ּכִ , ּבִ בשמחה, הוא ב'מוחין דגדלות' ויש לו עזות דקדושה142

ה  ִחיַנת )שמות כד, ז( "ַנֲעׂשֶ ֶכם"143, על ידי השמחה והחדוה זוכה לעזות וחוזק בעבודת ה', ַהְינּו ַעל ְיֵדי ּבְ ָמֻעזְּ
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ים ִרּבֹוא ַמְלָאִכים ְוָנְתנּו  ּשִׁ ָמע", ָיְרדּו ׁשִ ה ְוִנׁשְ ָרֵאל "ַנֲעׂשֶ ָאְמרּו ִיׂשְ ָעה ׁשֶ ׁשָ ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ַׁשָּבת פח.( ּבְ
ְלַהֲחִזיָרם  רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ְוָעִתיד  ְוכּו',  ִנְלְקחּו  ָחְטאּו  ּוְכׁשֶ ְוכּו',  ֶאָחד  ל  ּכָ רֹאׁש  ּבְ ֲעָטרֹות  ֵני  ׁשְ
ְמָחה,  ִחיַנת ׂשִ ָמע ֵהם ּבְ ְוִנׁשְ ה  ֲעׂשֶ ּנַ ם". ִנְמָצא, ׁשֶ ְמַחת עֹוָלם ַעל רֹאׁשָ ֱאַמר )ישעיה לה, י( "ְוׂשִ ּנֶ ָלֶהם, ׁשֶ

"ל: ּנַ ם" ּכַ ְמַחת עֹוָלם ַעל רֹאׁשָ ִחיַנת "ְוׂשִ ּבְ

ִהיא ָמֻעְּזֶכם", ופשט הפסוק מדבר בזמן קץ גלות בבל, 
אחר שבנו את הבית השני, ונאספו כולם בראש השנה 
ברחוב בירושלים, ועזרא הסופר קרא לפניהם בתורה, 
ובכו כולם, כי הבינו שהרבו לעבור על דברי התורה. 
ונחמיה ועזרא הסופר חיזקו אותם ואמרו להם, היום 
יו"ט )של ראש השנה(, לכן, אכלו ושתו כי השמחה היא 
כוחכם, ופירש במצודת דוד, שהשמחה של מצוה, 
היא תיתן לכם עוז ותעצומות. ורבנו דורש "ָמֻעְּזֶכם" 
לשון עזות, דהיינו שאמרו להם, שע"י שמחה יהיה 
להם 'עזות' להתגבר על היצר הרע וכל המניעות, כדי 
לקיים את התורה כראוי. ועיקר העזות, היא להתקרב 
לרועים דקדושה, כי שם היו צריכים להתקרב לעזרא 

הסופר – שהיה אז צדיק הדור.
ובלקוטי הלכות )בהמה טהורה, ד, כט(, כתב בזה וז"ל: 
"ְוַאל ֵּתָעֵצבּו ִּכי ֶחְדַות ה' ִהיא ָמֻעְּזֶכם", ִּכי ֶזה ִעַּקר 
ְּכֶׁשָרָאה  )ועזרא(  ְנֶחְמָיה  ָאז  אֹוָתם  ֶׁשִהְזִהיר  ָהַאְזָהָרה 
ֶׁשָּנַפל ֲעֵליֶהם ִיְרָאה ּוַפַחד ָּגדֹול ְּכֶׁשָּקְראּו ִלְפֵניֶהם ֶאת 
ַהּתֹוָרה, ֵמֲחַמת ֶׁשָראּו ְּבַעְצָמן ֶׁשָעְברּו ְמאֹד ָאז ִּכְמַעט 
ַעל ָּכל ַהּתֹוָרה, ִּכי ִנְכְׁשלּו ָאז ְּבָנִׁשים ָנְכִרּיֹות, ַעל ֵּכן 
ָאַמר ָלֶהם, ֶׁשַאף ַעל ִּפי ֶׁשָעשּו ַמה ֶּׁשָעשּו, ְוַעְכָׁשיו ָנַפל 
ִנְזָהִרין ְמאֹד  ִיְהיּו  ְוִנְתעֹוְררּו ִלְתׁשּוָבה,  ֲעֵליֶהם ִיְרָאה 
ְמאֹד ֵמַעְצבּות, ְּבִחיַנת "ְוַאל ֵּתָעֵצבּו", ֶׁשֹּלא ָיבֹאּו ַעל 
ֶחְדַות  "ִּכי  ְוָׁשלֹום.  ַחס  ְלַעְצבּות  ְוַהַּפַחד  ַהִּיְרָאה  ְיֵדי 
ְמָחה  ה' ִהיא ָמֻעְּזֶכם", ִּכי ה' ִיְתָּבַרְך ְמַחֵּזק אֹוָתנּו ְּבִשׂ
ַרֵּבנּו  ֶׁשָאַמר  ּוְכמֹו  ָׁשם,  ֶׁשֲאַנְחנּו  ָמקֹום  ְּבָכל  ְוֶחְדָוה 

ַז"ל )לקמן תניינא תורה מ"ח( ֶׁשֲאִפּלּו ִאם ָהָאָדם הּוא ְּכמֹו 
ֵּתֶכף הּוא  ִיְתָּבַרְך,  ַלה'  ָלׁשּוב  ֶׁשְּמעֹוֵרר  ֵּתֶכף  ֶׁשהּוא, 
ֲעֵבָרה ְּגדֹוָלה ְּכֶׁשֵּיׁש לֹו ַעְצבּות ַחס ְוָׁשלֹום. ְוַעל ֵּכן ַּגם 
ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה ְויֹום ַהִּכּפּוִרים, ְצִריִכין ְלִהְתַחֵּזק ִלְהיֹות 

ְמָחה ַּכַּנ"ל.  ְּבִשׂ
144. כתב באיבי הנחל, וז"ל: 'ולבא לעזות דקדושה 
הוא על ידי שמחה שהוא בחינת נעשה ונשמע' וכו', 
כי השימוש שמשמש הגוף להנשמה, וכן מה שמשמש 
להחכם, זהו בחינת 'נעשה' )פי', המבואר לעיל באות ח', 
הוא בחינת 'נעשה'(. והעזות דקדושה – זה נמשך מבחינת 

'נשמע' וכו', בחינת 'תפילה' )כדלקמן אות י'(, בחינת 
'ביטול לאין סוף' כפי בחינתו. וכשיהיה חזק בזה, אז 
יוכל להתגבר בעזות דקדושה כנגד העזות של הרועים 
דסטרא אחרא, ויזכה להתקרב להרועים דקדושה, והם 

יתקנו אצלו האמונה בשלמות.
145. במי הנחל ציין לדברי התקוני זוהר )תיקון כ"ב 
"ַנֲעֶׂשה  ִיְׂשָרֵאל  ְדָאְמרּו  ִזְמָנא  ְּבַההּוא  וז"ל:  סד:(,  דף 

ְוָתֵגל  ַהָּׁשַמִים  "ִיְׂשְמחּו  יא(  צו,  )תהלים  ִמָּיד  ְוִנְׁשָמע", 
ָהָאֶרץ".

146. יש לפלפל כאן על פי המבואר לעיל )תורה כ"א 
אות ד'(, שבחינת עטרות בראש הוא בחינת מקיפים, 

היינו, שהשיגו המקיפים של התורה, וא"כ קשה מדוע 
ַעל  עֹוָלם  "ְוִׂשְמַחת  הכתרים  בהחזרת  כתוב  אח"כ 
רֹאָׁשם" – 'על' דייקא ולא כתוב 'תוך'. וי"ל כי בהמשך 
מבואר ש'נעשה ונשמע' אלו הם בחינה נמוכה ויש 

אאאעֹוֶטֹא ֹוָאאא

ְמָחה145, זוכים לעזות דקדושה, וראיה לדבר ש'נעשה ונשמע' הוא בחינת  ִחיַנת ַהּשִׂ הּוא ּבְ ָמע"144 ׁשֶ ְוִנׁשְ
ָמע,  ה ְוִנׁשְ ָרֵאל ַנֲעׂשֶ ָאְמרּו ִיׂשְ ָעה ׁשֶ ׁשָ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )שבת פח.(: 'ּבְ מֹו ׁשֶ 'שמחה', ּכְ

ל ֶאָחד ְוכּו', אחד כנגד נעשה ואחד  ֹראׁש146 ּכָ ֵני ֲעָטרֹות ּבְ ים ִרּבֹוא ַמְלָאִכים, ְוָנְתנּו ׁשְ ּשִׁ ָיְרדּו ׁשִ
רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ָחְטאּו בחטא העגל ִנְלְקחּו ְוכּו' מהם העטרות הללו, ְוָעִתיד ַהּקָ כנגד נשמע, ּוְכׁשֶ

ם" – שמחה שמעולם  ְמַחת עֹוָלם ַעל רֹאׁשָ ֱאַמר )ישעיה לה, י(: "ְוׂשִ ּנֶ ְלַהֲחִזיָרם ָלֶהם לישראל לעתיד לבוא, ׁשֶ
תהיה שוב על ראשם', היינו, כתרי הנעשה ונשמע שהיו להם מקודם ונלקחו מהם, עתה יחזרו להם ותחזור 

ם"147,  ְמַחת עֹוָלם ַעל ֹראׁשָ ִחיַנת "ְוׂשִ ְמָחה', ּבְ ִחיַנת 'ׂשִ ָמע' ֵהם ּבְ ה ְוִנׁשְ ֲעׂשֶ 'ּנַ השמחה. ִנְמָצא, ׁשֶ
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ּמּוָבא  ָרא", ּכַ ית ּבָ ֵראׁשִ ִחיַנת "ּבְ ָמע" ֵהם ּבְ ה ְוִנׁשְ ֲעׂשֶ חֹוֵרב ִמ"ּנַ ירּו ּבְ ִהְכּתִ ֵני ָהֲעָדִיים ׁשֶ י ׁשְ ְוַדע, ּכִ
ָאה;  ּתָ ָאה, ֵעֶדן ּתַ א ֵעֶדן ִעּלָ ָרא - ֲחִצי ַמֲאָמר, ּדָ א ַמֲאָמר, ּבָ ית - ּדָ ֵראׁשִ ְצִניעּוָתא )הנ"ל(: ּבְ ִסְפָרא ּדִ ּבְ
ה -  רֹות ְוִנְגלֹות: ַנֲעׂשֶ ִחיַנת ִנְסּתָ ָמע" הּוא ּבְ ה ְוִנׁשְ י "ַנֲעׂשֶ ָאה; ָאב ּוֵבן. ּכִ ּתָ ָאה, ָחְכָמה ּתַ ָחְכָמה ִעּלָ

גבוה יותר, והוא בחינת המקיף, ורמז זאת בזה שכתב 
כאן "ַעל רֹאָׁשם", והבן, כי קיצרתי. 

147. בלקוטי הלכות )ערב ג, מ( ביאר, שזה שהקדימו 
ישראל במתן תורה 'נעשה' ל'נשמע', מורה על עוצם 
תשוקת רצונם שהיה בתוקף גדול, עד שהם מרוצים 
לעשות כל מה שירצה ה', אע"פ שאין יודעים מה 
לעשות, ולכן אמרו חז"ל, ש'נעשה ונשמע' הוא בחינת 
'שמחה', כי עיקר הפלגת השמחה הוא ע"י גודל הארת 

ה'רצון', עכ"ד. וע"ע בהלכות ספירת העומר )ב, א(.
148. המבואר פה הוא תמצית מדברי הלקוטי הלכות 

על תורה דידן )חו"מ ח"ב הלכות מתנה ה, ב-ד(.
149. בחיי מוהר"ן )אות רצ"ט(, כתב וז"ל: ַּפַעם ַאַחת 
ִּדֵּבר ִעִּמי ֵמִעְנָין ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ִלְהיֹות ִאיׁש ָּכֵׁשר ֶּבֱאֶמת ִּכי 
ִאם ְּכֶׁשִּמְתָקְרִבין ְלַהַּצִּדיק ָהֱאֶמת ֶׁשַּבּדֹור. ָעָנה ְוָאַמר, 
קֶֹדם ֶׁשִּנְמָצא ַהַּצִּדיק ָהֱאֶמת ָּבעֹוָלם, ְיכֹוִלים ְלִהְתָקֵרב 

ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ֵמַעְצמֹו. ֲאָבל ַאַחר ֶׁשְּכָבר ִנְמָצא ַהַּצִּדיק 
ָהֱאֶמת ָּבעֹוָלם, ִאי ֶאְפָׁשר ְלִהְתָקֵרב ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ֶּבֱאֶמת 

ְּבׁשּום אֶֹפן, ִּכי ִאם ְּכֶׁשּזֹוִכין ְלִהְתָקֵרב ֵאָליו.
150. כמבואר כל זה בלקוטי הלכות שם )אות ד'(.

151. כתוב )שמות לג, ו( "ַוִּיְתַנְּצלּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ֶעְדָים 
ֵמַהר חֹוֵרב".

152. ע' בגמ' ראש השנה )דף לב.(, שבראשית הוא 
ג"כ אחד מעשרה מאמרות שבהם נברא העולם, והוא 

הראשון והגבוה שבהם.
153. ביאר במתוק מדבש, וז"ל: 'ְּבֵראִׁשית ַמֲאָמר' – 
הוא מאמר הראשון מעשרה המאמרות שבהם נברא 
חכמה,  ראשית  כמ"ש  אבא  על  רומז  והוא  העולם, 
'ָּבָרא ֲחִצי ַמֲאָמר' – ר"ל חצי מלת ברא-שית, והכונה 
בן  הוא  וז"א  בתרגום,  'ֵּבן'  הוא  'ְּבָרא'  כי  ז"א  על 

לאבא, והיינו 'ָאב ּוֵבן'.

אאאעֹוֶטֹא ֹוָאאא
"ל. והטעם מדוע 'נעשה ונשמע' הוא בחינת שמחה, שכן מבואר לקמן )אות י'(, ש'נעשה ונשמע' הוא בחינת  ּנַ ּכַ
'תורה ותפילה', ובחינת 'תורה' היא הנהגת ה' על פי 'המשפט', ואז ישנם דינים וגזר דין )כנ"ל אות א'(, אבל 

תפילה היא בחינת 'רחמים' והמתקת הדין, וכל בחינת המתקת הדין בעולם עושה שמחה148, ולכן כשיש את 

הצירוף של 'נעשה ונשמע' - מיתוק הדין, היינו, שהתפילה בבחינת רחמים, ממתקת את הדין, בחינת תורה 

ומשפט, אזי נעשית שמחה גדולה בעולם. אולם, מכיון שבכל יום מתגבר יצר הרע, שהוא בחינת דינים, וצריך 

בכל פעם למתק את הדין מחדש, ולעלות אל 'נעשה ונשמע' גבוה יותר, לכן, צריך דבקות בצדיקים149, שלה 

זוכים ע"י 'עזות דקדושה', ולצדיקים ישנן בחינות של תורת ה' ותפילת ה' במדרגות גבוהות מאוד )כדלהלן(, 

ולכן, הם ממתקים את הדינים המתחדשים150.

ולזה  'חותם הידים' החיצון, צריך להתקרב לשבעת הרועים,  לאחר שביאר, שלזכות לאמונה שלימה, לתקן את 
צריך עזות דקדושה, ולה צריך שמחה, ושמחה היא בחי' 'נעשה ונשמע'. יבאר עתה, ש'נעשה ונשמע' הוא בחינת 

"בראשית ברא", נגלה ונסתר, תורה ותפילה, ובזה יתפרשו דברי הספרא דצניעותא הנ"ל.

ַמע' שאמרו,  ה ְוִנׁשְ ֲעׂשֶ חֹוֵרב151 ִמ'ּנַ ירּו המלאכים את ישראל ּבְ ִהְכּתִ ֵני ָהֲעָדִיים – הכתרים ׁשֶ י ׁשְ ְוַדע, ּכִ
'ִסְפָרא  ּמּוָבא ּבְ ָרא", ּכַ ית ּבָ ֵראׁשִ ִחיַנת "ּבְ שהם בחינת השמחה, שעל ידה זוכים לעזות דקדושה, ֵהם ּבְ

א – זה ַמֲאָמר152 - ובמאמר 'בראשית' נבראה כל  ית" – ּדָ ֵראׁשִ ְצִניעּוָתא' )הנ"ל בתחחילת התורה(: '"ּבְ ּדִ
א  ָרא" – ֲחִצי ַמֲאָמר153. ּדָ הבריאה בכח, ואח"כ בשאר המאמרות יצאה הבריאה מהכח אל הפועל, "ּבָ

ָאה. ָאב ּוֵבן'. פי', 'נשמע' - הוא בחינת: 'מאמר  ּתָ ָאה, ָחְכָמה ּתַ ָאה. ָחְכָמה ִעּלָ ּתָ ָאה, ֵעֶדן ּתַ ֵעֶדן ִעּלָ
שלם', 'עדן עליון', 'חכמה עליונה', בחינת 'אב'. ואילו 'נעשה' - הוא בחינת: 'חצי מאמר', 'עדן תחתון', 'חכמה 
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ִחיַנת  ָמע - ִהיא ּבְ ם ְלִפי ַמְדֵרָגתֹו, ְוִנׁשְ ר ְלָכל ֶאָחד ְלַקּיֵ ֶאְפׁשָ ְצוֹות ׁשֶ ִחיַנת ִנְגלֹות, ַהְינּו ַהּמִ הּוא ּבְ
ֶזה. ֵאינֹו ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ֲעבֹוָדה ּבָ ּנוּ, ׁשֶ ר ִמּמֶ הּוא ָגבֹוּהַ ְוִנְסּתָ ֶ רֹות, ַמה ּשׁ ִנְסּתָ

ם  ְלַקּיֵ ּתֹוָרה  ּבַ ֱאַמר  ַהּנֶ ּוּוי  ַהּצִ ַבד  ִמּלְ י  ּכִ ְצָוה,  ַהּמִ ִביבֹות  ּסְ ׁשֶ ָבִרים  ּדְ ֵיׁש  ִמְצָוה  ל  ּכָ ֵאֶצל  ל:  ְלָמׁשָ
ִביבֹות  ּסְ ּבּוֵרי ַהּתֹוָרה ׁשֶ ָאר ּדִ ה", ּוׁשְ ר ה' ֶאל מֹׁשֶ גֹון "ַוְיַדּבֵ ּתֹוָרה, ּכְ ָבִרים ּבַ ְצָוה, ֵיׁש עֹוד ָלֶזה ּדְ ַהּמִ
ִחיַנת  ּבְ ַמע' -  'ִנׁשְ ִחיַנת  ּבְ ְצָוה, ֵהם  ַהּמִ ִביבֹות  ּסְ ׁשֶ לּו  ַהּלָ ַהּתֹוָרה  ִדּבּוֵרי  ּבְ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ַוֲעבֹוָדה  ְצָוה.  ַהּמִ
ּבּוִרים ֵאין ָאנּו יֹוְדִעים,  ֵאּלּו ַהּדִ ׁש ּבְ ּיֵ ם, ַאְך ָהֲעבֹוָדה ׁשֶ ַעְצָמּה, ָאנּו ְיכֹוִלים ְלַקּיֵ ְצָוה ּבְ י ַהּמִ ר, ּכִ ִנְסּתָ

ר. ִחיַנת ִנְסּתָ ָמע' ּבְ ִחיַנת 'ִנׁשְ ְוֶזה ּבְ

154. ענין זה נזכר גם לקמן )תניינא, תורה נ"ט בסופה( 
ושם לא כתב כמו כאן 'סביבות המצוה', אלא, כתב 
'בין מצוה למצוה', וז"ל: ּוְבִחיָנה ֶׁשֵּבין ַהִּמְצוֹות ַּכַּנ"ל, 
ֵּלאמֹר  ה  מֹׁשֶ ֶאל  ה'  "ַוְיַדֵּבר  יז–יח(  ל,  )שמות  ְּכגֹון  הּוא 
ְוָעִׂשיָת". ּוְבַוַּדאי ֵיׁש ֲעבֹוָדה ַּגם ְּבֵאּלּו ַהִּדּבּוִרים, ֶׁשֵהם 
ַּבּתֹוָרה  ֶנֱאַמר  ְּבַעְצָמּה  ַהִּמְצָוה  ִעָּקר  ִּכי  ַהִּמְצָוה.  קֶֹדם 
ַאַחר ָּכְך, ַאַחר ֵּתַבת "ְוָעִׂשיָת", ֲאָבל ֶּבֱאֶמת ְּבַוַּדאי ַּגם 
ַּבְּפסּוִקים ַהַּנ"ל ֶׁשֵּבין ִמְצָוה ְלִמְצָוה, ֵיׁש ָּבֶהם ֲעבֹוָדה, 
ֵיׁש  ְועֹוד  ְלִמְצָוה.  ִמְצָוה  ֶּׁשֵּבין  ַהַּנ"ל ַמה  ְּבִחיָנה  ְוֶזהּו 
ָּבֶזה, ְוַעֵּין ְּבָמקֹום ַאֵחר )וצויין שם לתורה דידן( ֵמִעְנָין ֶזה, 

ֶׁשֶּבֱאֶמת ֵיׁש ֲעבֹוָדה ַּגם ַּבָּפסּוק "ַוְיַדֵּבר" ְוכּו'.
155. פי', במצוה הראשונה שנזכר בה הלשון 'וידבר 
ה ֵּלאמֹר, ַקֶּדׁש ִלי ָכל  ה'' וכו', כתוב "ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל מֹׁשֶ
ִלי  ָּבָאָדם ּוַבְּבֵהָמה  ִיְׂשָרֵאל  ִּבְבֵני  ֶרֶחם  ֶּפֶטר ָּכל  ְּבכֹור 
הּוא", והנה המצוה עצמה מתחילה מתיבות "ַקֶּדׁש ִלי 
ָכל ְּבכֹור", ולכאורה התיבות שסביבות המצוה, היינו, 
ה ֵּלאמֹר" הוא רק פתיחה.  הפסוק "ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל מֹׁשֶ
את  יש  אלו  בתיבות  שאדרבה  מבאר,  רבינו  אולם, 

הנסתר שבתורה. 

156. גם זה יובן בדוגמא הנ"ל, כגון המשך הפסוק 
ה ֶאל ָהָעם ָזכֹור  בפרשה שם )שמות יג, ג(: "ַוּיֹאֶמר מֹׁשֶ
ֲעָבִדים  ִמֵּבית  ִמִּמְצַרִים  ְיָצאֶתם  ֲאֶׁשר  ַהֶּזה  ַהּיֹום  ֶאת 
ֵיָאֵכל ָחֵמץ",  ִּכי ְּבחֶֹזק ָיד הֹוִציא ה' ֶאְתֶכם ִמֶּזה ְוֹלא 
המצוה עצמה היא זכירת יציאת מצרים, ומצות לא 
תעשה לא לאכול חמץ וכל שאר התיבות, הם דיבורים 

שסביבות המצוה. 
157. כן נוסף בכתב היד.

158. כתב בלקוטי הלכות )יו"ד ח"ב הלכות מילה ג, ח(, 
וז"ל: ֶּבֱאֶמת ֹלא ָהְיָתה ַהּתֹוָרה ְצִריָכה ְלַסֵּפר ַרק ֶעֶצם 
ֶׁשֶּזהּו  ְוכּו',  ְּתִפִּלין  ִמְצַות  ִציִצית  ִמְצַות  ְּכגֹון  ַהִּמְצוֹת, 
ַהִּסּפּוִרים  ָּכל  ֲאָבל  ִמְצוֶֹתיָה,  ְלַקֵּים  ְּכֵדי  ַהּתֹוָרה  ִעַּקר 
ֶׁשל ַהּתֹוָרה, ְּכגֹון ִמ"ְּבֵראִׁשית" ַעד "ַהחֶֹדׁש ַהֶּזה ָלֶכם" 
ַהָּבִאים  ַהִּסּפּוִרים  ְׁשָאר  ְוֵכן  ִראׁשֹוָנה,  ִמְצָוה  ֶׁשִהיא 
ַאַחר ָּכְך. ַוֲאִפּלּו ֵאֶצל ָּכל ִמְצָוה ּוִמְצָוה ֵיׁש עֹוד ְּדָבִרים 
ְוִסּפּוִרים, ְּדַהְינּו ַמה ֶּׁשֶּנֱאָמר ֵאֶצל רֹב ַהִּמְצוֹת "ַוְיַדֵּבר ה' 
ה" ְוכּו', ֶׁשֶּזהּו ְּבִחיַנת ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ]שסביבות  ֶאל מֹׁשֶ
המצוה[, ִּכי ִעַּקר ַהּתֹוָרה ִהיא ַהִּמְצָוה ְּבַעְצָמּה. ַאְך ָּכל 
ָּכל  ֶׁשְּסִביבֹות  ּתֹוָרה  ַהִּדְבֵרי  ֵאּלּו  ְוָכל  ַהִּסּפּוִרים  ֵאּלּו 

אאאעֹוֶטֹא ֹוָאאא
ִחיַנת  ַמע" - שהם העטרות שקבלו ישראל בסיני הּוא ּבְ ה ְוִנׁשְ י "ַנֲעׂשֶ תחתונה', בחינת 'בן'. והטעם, ּכִ

ְצוֹות  ִחיַנת ִנְגלֹות, כי אדם עושה מה שגלוי וידוע לו, ַהְינּו ַהּמִ ה' - הּוא ּבְ רֹות ְוִנְגלֹות: 'ַנֲעׂשֶ ִנְסּתָ
רֹות,  וזהו 'ונשמע' לשון עתיד,  ִחיַנת ִנְסּתָ ַמע' - ִהיא ּבְ ם ְלִפי ַמְדֵרָגתֹו, ְו'ִנׁשְ ר ְלָכל ֶאָחד ְלַקּיֵ ֶאְפׁשָ ׁשֶ
ֵאינֹו ָיכֹול ַלֲעׂשֹות  ּנּו, ׁשֶ ר ִמּמֶ הּוא ָגבֹוּהַ ְוִנְסּתָ ֶ שעדיין אינו גלוי לו ורק מבקש לשמוע את ַמה ּשׁ

ֶזה מחמת העלמו. ֲעבֹוָדה ּבָ

ם  ּתֹוָרה ְלַקּיֵ ֱאַמר ּבַ ּוּוי ַהּנֶ ַבד ַהּצִ י ִמּלְ ְצָוה154, ּכִ ִביבֹות ַהּמִ ּסְ ָבִרים ׁשֶ ל ִמְצָוה ֵיׁש ּדְ ל, ֵאֶצל ּכָ ְלָמׁשָ
ָאר  ה"155, ּוׁשְ ר ה' ֶאל ֹמׁשֶ גֹון הפסוק )שמות יג, א(: "ַוְיַדּבֵ ּתֹוָרה, ּכְ ָבִרים ּבַ ְצָוה, ֵיׁש עֹוד ָלֶזה ּדְ ַהּמִ
ְצָוה, ֵהם  ִביבֹות ַהּמִ ּסְ לּו ׁשֶ ִדּבּוֵרי ַהּתֹוָרה ַהּלָ ׁש ּבְ ּיֵ ְצָוה156. ַוֲעבֹוָדה ׁשֶ ִביבֹות ַהּמִ ּסְ ּבּוֵרי ַהּתֹוָרה ׁשֶ ּדִ
ַעְצָמּה ָאנּו  ְצָוה ּבְ י ַהּמִ ר כי עדיין לא שמעו, וזה נסתר מאיתנו, ּכִ ִחיַנת ִנְסּתָ ַמע', ּבְ ִחיַנת 'ִנׁשְ כלפינו ּבְ

ִחיַנת  ּבּוִרים ֵאין ָאנּו יֹוְדִעים, ְוֶזה ּבְ ֵאּלּו ַהּדִ ׁש ּבְ ּיֵ ם ונקראת 'נעשה'157, ַאְך ָהֲעבֹוָדה ׁשֶ ְיכֹוִלים ְלַקּיֵ
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ָמע'  ם, ְו'ִנׁשְ ּיֹוֵדַע ְלַקּיֵ ֶ ְגלֹות, ַמה ּשׁ ִחיַנת ּתֹוָרה, ַהְינּו ַהּנִ ה' הּוא ּבְ ה, 'ַנֲעׂשֶ ִחיַנת ּתֹוָרה ּוְתִפּלָ ְוֶזה ּבְ
ִמְצָוה,  ל  ּכָ ִביבֹות  ּסְ ׁשֶ ַהּתֹוָרה  ל  ׁשֶ ּבּוִרים  ַהּדִ ֵהם  ׁשֶ ַהּתֹוָרה,  ּבּוֵרי  ּדִ ִחיַנת  ּבְ רֹות,  ִנְסּתָ ִחיַנת  ּבְ ֵהם 
ִהיא  ה', ׁשֶ ִפּלָ ִחיַנת 'ּתְ ַרְך, ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ֶזה ֶאת ַהּשׁ ֵאינֹו יֹוֵדַע ֵאיְך ַלֲעֹבד ּבָ "ל, ׁשֶ ּנַ ר ּכַ ִחיַנת ִנְסּתָ ֵהם ּבְ ׁשֶ
ָך ֵלב ׁשֵֹמַע".  תּוב )ְמָלִכים א' ג, ט( "ְוָנַתּתָ ְלַעְבּדְ ּכָ מֹו ׁשֶ א' )ִּתּקּון נ"ח דף צב.(, ּכְ ִלּבָ ְלָיא ּבְ ִמיָעה ּתָ י 'ׁשְ ְדֵבקּות, ּכִ

ַהַּנ"ל,  ַהֶּנְעֶלֶמת  ַהּתֹוָרה  ְּבִחיַנת  ֶזהּו   – ּוִמְצָוה  ִמְצָוה 
ְּבִחיַנת  ֶׁשהּוא  ֶׁשַּבִּנְגֶלה,  ַהּתֹוָרה  ִמן  יֹוֵתר  ָּגבַֹּה  ֶׁשהּוא 

ִסְתֵרי ּתֹוָרה. 
159. כמבואר לעיל )תורה ח, ז(, וז"ל: ָּכתּוב ְּבִתּקּוֵני 
זַֹהר )ִּתּקּון י"ד דף ל.( 'ַּגן – ָּדא אֹוַרְיָתא', ִּכי ַהּתֹוָרה ִנְקֵראת 
'ַּגן', ְוִנְׁשמֹות ִיְׂשָרֵאל ַהְמַעְּיִנים ּוְמִביִנים ְּבַהּתֹוָרה, ֵהם 
ֵהם  ּוֵמַאִין  ַּבָּגן.  ְּדִאְתְרִביאּו  ּוְדָׁשִאין  ֲעָׂשִבין  ְּבִחיַנת 
)ִׁשיר  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  ָחְכָמה,  ָּדא  ִמַּמְעָין,  הּוא  ְּגֵדִלים? 
ַהָחְכָמה  ְמַקְּבִלין  ּוֵמֵהיָכן  ַּגִּנים".  "ַמְעַין  ַהִּׁשיִרים ד, טו( 

ְּכמֹו  ֵמ'ַהְּתִפָּלה',  ַהַּמְעָין? הּוא  ְּבִחיַנת  ְוַהֵּׂשֶכל ֶׁשהּוא 
הּוא   – ֵיֵצא"  ה'  ִמֵּבית  "ּוַמְעָין  יח(  ד,  )יֹוֵאל  ֶׁשָּכתּוב 
ֵּבית  ֵביִתי  "ִּכי  ז(  נו,  )ְיַׁשְעָיה  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו   ַהְּתִפָּלה, 

ְּתִפָּלה".
ֶׁשִעָּקר  ַּדע,  וז"ל:  פ"ד(,  תורה  )תניינא,  לקמן  160. ע' 
ִהְתַחְּברּות ּוְדֵבקּות ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך הּוא ַעל ְיֵדי ַהְּתִפָּלה. 
ִּכי ַהְּתִפָּלה הּוא ַׁשַער, ֶׁשֶּדֶרְך ָׁשם ִנְכָנִסין ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך, 
ְּכמֹו  ַמְלכּות,  ִהיא  ְּתִפָּלה  ִּכי  ֵלּה.  ִאְׁשְּתמֹוָדִעין  ּוִמָּׁשם 
ְלׁשֹון   – ּוְתִפָּלה  ְתִפָּלה";  "ַוֲאִני  ד(  )ְּתִהִּלים קט,  ֶׁשָּכתּוב 
ִהְתַחְּברּות, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב )ְּבֵראִׁשית ל, ח( "ַנְפּתּוֵלי ֱאֹלִקים 
ִנְפַּתְלִּתי", ַּתְרּגּומֹו: ְלׁשֹון 'ִהְתַחְּברּות'. עוד שם )תניינא, 
ְּדֵבקּות  ִהיא  ַהְּתִפָּלה  ִעָּקר  ִּכי  וז"ל:  ָאַמר  ק"כ(,  תורה 

ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך, ְוָהָיה טֹוב יֹוֵתר ְלִהְתַּפֵּלל ִּבְלׁשֹון ַלַעז, 
ֶׁשְּמַדְּבִרים ּבֹו, ִּכי ְּכֶׁשִּמְתַּפְּלִלים ַּבָּלׁשֹון, ֶׁשְּמַדְּבִרים ּבֹו, 

ְוָיכֹול  ַהְּתִפָּלה,  ְּבִדּבּוֵרי  ְמאֹד  ְוָדבּוק  ָסמּוְך  ַהֵּלב  ֲאַזי 
ְלַדֵּבק ַעְצמֹו ְּביֹוֵתר ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך. ַאְך ְּכָבר ִּתְּקנּו ָלנּו 
ַאְנֵׁשי ְכֶנֶסת ַהְּגדֹוָלה ֵסֶדר ַהְּתִפָּלה, ַעל ֵּכן ָאנּו ַחָּיִבים 

ְלִהְתַּפֵּלל ִּבְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש ְּכמֹו ֶׁשִּסְּדרּו ָלנּו, עכ"ל.
אּוְקמּוהּו  ְבִלָּבא,  ַּתְלָיא  ִּדְׁשִמיָעה  ּוְבִגין  161. וז"ל: 
ָמאֵרי ַמְתִניִתין )ע' בזוהר ח"ב סוף דף קטז:( 'ַהֵּלב ׁשֹוֵמַע'.  
]תרגום: ּוִמּׁשּום ֶׁשְּׁשִמיָעה ְתלּוָיה ַבֵּלב, ֵּפְרׁשּוָה ַּבֲעֵלי 

ַהִּמְׁשָנה 'ַהֵּלב ׁשֹוֵמַע'[.
ליישב את הקושיא הפשוטה  רבינו  162. בזה בא 
שהכל שואלים, כיצד אמרו ישראל "ַנֲעֶׂשה ְוִנְׁשַמע", 
קודם שנשמע מה  היא שנעשה  שהכוונה בפשוטו 
שאתה מצווה, שהרי אין כל אפשרות בעולם לבני אדם 
לעשות לפני ששומעים מה לעשות. ועוד קשה, שהרי 
הפסוק עצמו אומר )שמות כד, ז(: "ַוּיֹאְמרּו ּכֹל ֲאֶׁשר ִּדֶּבר 
ְוִנְׁשָמע", נמצא מבואר בפסוק, שהעשיה  ַנֲעֶׂשה  ה' 
היא אחר שידבר ה', וא"כ באיזה ענין הקדימו נעשה 
לנשמע )ושתי קושיות אלו כתבם בלקוטי הלכות ספירת העומר 
תיבת  כי  היטב,  מיושב  כאן  המבואר  ולפי  א(.  ב, 

"ְוִנְׁשַמע" היא שמיעת הלב, כלומר 'הבנה'. וזה מה 
שאמרו ישראל, שנעשה את כל אשר דיבר ה', ואח"כ 
'נשמע' היינו נבין, כלומר, אפילו שאין אנו מבינים 
ולא משיגים בשעת העשייה מדוע ולמה צריך לעשות 
כן וכו', לא נחקור אחרי דברי ה', אלא נעשה, ואנו 
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ר158. וזו הכוונה ש"נשמע" שהוא התורה הנסתרת - הוא 'מאמר', ו"נעשה" שהוא  ִחיַנת ִנְסּתָ ָמע', ּבְ 'ִנׁשְ
התורה הנגלית - הוא 'חצי מאמר', כי 'חצי מאמר' פירושו, שעדיין אינו שלם, וצריך להשלימו במה שנסתר 

ממנו, ו'מאמר שלם' הוא 'נשמע' כי בו ישנו גם הנסתר, והוא תמיד משלים את ה'נעשה' כדלקמן. 

ה', פי', את התורה הנגלית )שהיא 'חצי מאמר'(, צריך להשלים ולמלא תמיד בכח  ִחיַנת 'ּתֹוָרה' ּו'ְתִפּלָ ְוֶזה ּבְ
ם,  ּיֹוֵדַע ְלַקּיֵ ֶ ְגלֹות, ַמה ּשׁ ִחיַנת 'ּתֹוָרה', ַהְינּו ַהּנִ ה' - הּוא ּבְ מעיין התפילה159 )שהוא 'מאמר שלם'(, כי 'ַנֲעׂשֶ

ּבּוֵרי ַהּתֹוָרה,  ִחיַנת ּדִ רֹות, ּבְ ִחיַנת ִנְסּתָ ָמע' ֵהם ּבְ כלומר. הדיבורים של ציווי המצוה עצמה. ְו'ִנׁשְ

ֵאינֹו יֹוֵדַע ֵאיְך  "ל, ׁשֶ ּנַ ר ּכַ ִחיַנת ִנְסּתָ ֵהם ּבְ ל ִמְצָוה, ׁשֶ ִביבֹות ּכָ ּסְ ל ַהּתֹוָרה ׁשֶ ּבּוִרים ׁשֶ ֵהם ַהּדִ ׁשֶ
ִמיָעה  י ׁשְ ִהיא ְדֵבקּות160, ּכִ ה' - ׁשֶ ִפּלָ ִחיַנת 'ּתְ ַרְך. ולכן, 'נשמע' הוא ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ֶזה ֶאת ַהּשׁ ַלֲעבֹוד ּבָ
א – שמיעה תלויה בלב )תיקון נ"ח דף צב.(161, כי 'שמיעה' כאן היא הבנת הלב162 ולא רק שמיעת  ִלּבָ ְלָיא ּבְ ּתָ
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ִחיַנת ַמה  ּבְ ֵאין סֹוף הּוא  י  ּכִ ְלֵאין סֹוף,  ּוְדֵבקּות  ּטּול  ּבִ ַהְינּו  ה )ַּתֲעִנית ב.(,  ִפּלָ ּתְ זֹו  ּלֵב  ּבַ ׁשֶ ַוֲעבֹוָדה 
ֶזה, ]ַהְינּו ְּבִדּבּוֵרי ַהּתֹוָרה ַהַּנ"ל, ִּכי הּוא ְּבִחיַנת ִנְסָּתר  ִפיָסה ּבָ ֵאין לֹו ּתְ ִפיָסה, ּוֵמַאַחר ׁשֶ ֵאין ּבֹו ּתְ ֶ ּשׁ

ּטּול ְלָהֵאין סֹוף: הּוא ַרק ּבִ ֵבקּות, ׁשֶ ה ּדְ ִפּלָ ִחיַנת ּתְ ַּכַּנ"ל[, הּוא ּבְ

ל ֶאָחד ְלִפי ַמְדֵרָגתֹו  י ּכָ ָמע", ּכִ ה ְוִנׁשְ ִחיַנת "ַנֲעׂשֶ ָכל עֹוָלם ְועֹוָלם ּבְ א ְוֵכן ּבְ א ְוַדְרּגָ ְרּגָ ָכל ּדַ י ְוֵיׁש ּבְ
רֹות,  ִחיַנת ִנְסּתָ ִהיא ּבְ ָמע', ׁשֶ ְגלֹות לֹו. ּוְבִחיַנת 'ִנׁשְ ִחיַנת ּתֹוָרה, ַהְינּו ַהּנִ ה', ּבְ ִחיַנת 'ַנֲעׂשֶ ֵיׁש לֹו ּבְ

מתפללים שאח"כ נזכה גם להבין את הנסתר והנעלם 
בטעם מצוות אלו. 

ָיְדעּו  ֹלא  "ְוֵהם  כג(:  מב,  )בראשית  שכתוב  163. כמו 
"ׁשֵֹמַע  ופירש"י:  ֵּבינָֹתם",  ַהֵּמִליץ  ִּכי  יֹוֵסף  ׁשֵֹמַע  ִּכי 
– מבין לשונם, ובפניו היו מדברים כן, ע"כ.  יֹוֵסף" 
פי', דעל כרחך הכוונה ב"ׁשֵֹמַע יֹוֵסף" היא על שמיעת 
הלב – היינו הבנה, שהרי בפניו היו מדברים, ובודאי 

ששומע, אלא, שחשבו כי מכיון שהמליץ )המתרגם( 
בינותם, סימן שיוסף אינו מבין לשון עברי. ולמדנו 

מכאן, שלשון 'שמיעה' הוא על הבנת הלב.
164. שם דרשו על הפסוק )דברים יא, יג( "ְלַאֲהָבה ֶאת 
ה' ֱאֹלֵהיֶכם ּוְלָעְבדֹו ְּבָכל ְלַבְבֶכם" – איזו היא עבודה 

שהיא בלב? הוי אומר זו תפילה.
165. פרפראות לחכמה )אות כ"ד(, ושם ביאר היטב 
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ָך ֵלב ׁשֵֹמַע לשפוט  תּוב שביקש שלמה מהקב"ה )מלכים א' ג, ט(: "ְוָנַתּתָ ְלַעְבּדְ ּכָ מֹו ׁשֶ הקול באוזן163, ּכְ

את עמך" - שיתן לו הבנת הלב, לדעת לשפוט את עם ישראל, וקרא לזה בשם 'לב שומע', כי ה'שמיעה' 

ּטּול ּוְדֵבקּות ְלֵאין  ה )תענית ב.(164, ו'תפילה' ַהְינּו ּבִ ִפּלָ ב זֹו ּתְ ּלֵ ּבַ בבחינת 'הבנה' - תלויה בלב, ַוֲעבֹוָדה ׁשֶ

ֵאין לֹו  ִפיָסה, ּוֵמַאַחר ׁשֶ ֵאין ּבֹו ּתְ ֶ ִחיַנת ַמה ּשׁ י 'ֵאין סֹוף' הּוא ּבְ סֹוף – להקב"ה הנקרא 'אין סוף', ּכִ
ה',  ִפּלָ ִחיַנת 'ּתְ "ל[, לכן הּוא ּבְ ּנַ ר' ּכַ ִחיַנת 'ִנְסּתָ י הּוא ּבְ "ל, ּכִ ִדּבּוֵרי ַהּתֹוָרה ַהּנַ ֶזה ]ַהְינּו ּבְ ִפיָסה ּבָ ּתְ
ּטּול ְלָהֵאין סֹוף, כי התפילה היא בחינת ביטול ודביקות להקב"ה למעלה  עניינו הּוא ַרק ּבִ ֵבקּות, ׁשֶ ּדְ
מהבנה ושכל, כי בהרגשת הלב הוא נכסף ומשתוקק לה' יתברך, וזוהי בחינת 'נשמע', שהיא דרגה שאין בה 

תפיסה והבנה, אלא תלויה בלב בלבד, שנכסף ומשתוקק בכל ליבו לזכות למדרגה שגבוהה ממדרגתו, והוא 

מתבטל אליה בליבו, ומרבה להתפלל לה' יתברך שיזכה להשיג מדריגה זו165.

לאחר שביאר, שכל בחינת 'נשמע' היא בחינת 'מאמר שלם', לעומת 'נעשה' שהוא בחינת 'חצי מאמר', שלכן צריך 
להשלים את בחינת 'תורה שבנגלה' ע"י תפילה, כי תפילה היא 'עבודה שבלב', להיות דבוק ומבוטל לאין סוף, וכוסף 
ומתגעגע למדרגה גבוהה יותר, וכשזוכה לזה הוא מתמלא שמחה, הנותנת לו 'עזות דקדושה', וזוכה ל'קול עוז', 
לשבר את תאוות הגוף ולהתרחק מרועים דסטרא אחרא, ואז יכול להתדבק בשבעת הרועים דקדושה ולקבל מהם 
שלמות האמונה. עתה יבאר, שאף שהשיג בחינת 'נשמע' של המדרגה שהיה בה, אין די בזה, כי היא נהפכת להיות 

'נעשה' )כי שוב אינה נסתרת(, ומתגלה לו שיש בחינה חדשה של 'נשמע', שאותה יש לכסוף ולהשיג.

ל  י ּכָ ַמע' - נגלות ונסתרות, ּכִ ה' ְו'ִנׁשְ ִחיַנת 'ַנֲעׂשֶ ָכל עֹוָלם ְועֹוָלם, ּבְ א ְוֵכן ּבְ א ְוַדְרּגָ ְרּגָ ָכל ּדַ י. ְוֵיׁש ּבְ
ְגלֹות לֹו - חלקי תורה שאותם  ִחיַנת 'ּתֹוָרה', ַהְינּו ַהּנִ ה', ּבְ ִחיַנת 'ַנֲעׂשֶ ֶאָחד ְלִפי ַמְדֵרָגתֹו ֵיׁש לֹו ּבְ
רֹות - היינו, שאצלו הם נסתרות, שאינו  ִחיַנת ִנְסּתָ ִהיא ּבְ ַמע', ׁשֶ הוא יכול לקיים למעשה. ּוְבִחיַנת 'ִנׁשְ

ה' - היינו, שמתפלל בדביקות להשיג מדרגה זו, וכוסף להתדבק בה בביטול  ִפּלָ ִחיַנת 'ּתְ יודע עבודה בהם, ּבְ

ַמע'  ׁשְ ה ֵמַה'ּנִ בֹוּהַ ֵמָהִראׁשֹוָנה, ֲאַזי ַנֲעׂשֶ א ְלַמְדֵרָגה ּגָ ּבָ י ִמי ׁשֶ "ל. ּכִ ּנַ גמור לאין סוף שבמדרגה זו, ּכַ

ִחיַנת  ּבְ לֹו  ֵיׁש  ַוֲאַזי  שהרי עתה הוא גלוי לו,  ה'  'ַנֲעׂשֶ ִחיַנת  ּבְ שהיה נסתר ממנו עד עכשיו,  ּלֹו  ׁשֶ
ַמע' ַאֶחֶרת גבוהה יותר, שהיא עתה נסתרת ממנו166, ושאליה הוא צריך עתה לכסוף ולהשיג בתפילה  'ִנׁשְ
ַמע'168.  ה' ְו'ִנׁשְ ִחיַנת 'ַנֲעׂשֶ ל ָאָדם ְלִפי ַמְדֵרָגתֹו - ֵיׁש לֹו ּבְ א, ְוֵכן ּכָ א ְלַדְרּגָ ְרּגָ ודביקות167. ְוֵכן ִמּדַ
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את כל הענין כאן, וכיצד שמחה מביאה לעזות, ומפני 
שעיקר דבריו מיוסדים על המבואר לקמן )באות י' עד 
סופה(, לכן, נעתיק את דבריו שם על מה שכתב רבינו, 

"גילו  כי  יראה,  ע"י  הוא  השמחה  שלמות  שעיקר 
ברעדה" כתיב. 

וכן  הקודמת,  בתורה  לעיל  נתבאר  זה  166. ענין 
לקמן )תניינא, תורה ז' אות ח'(, שבשעה שזוכה להשיג 
מקיף, היינו, שכל שעד עתה היה נבדל ממנו ומקיף 
)היינו,  פנימי,  להיות  נהפך  המקיף  אזי  ראשו,  סביב 
בחינת 'הנשמע' נהפכת להיות 'נעשה'(, ומיד מתגלה מקיף 

לכן  שקודם  חדשה,  'נשמע'  בחינת  היינו,  למקיף, 
בכלל לא יכל לדעת עליה, כי היתה כל כך נעלמת 

ממנו, שאפילו לא השיג שהיא מקיף.
167. ומבואר, שצריך לעשות מבחינת 'נשמע' בחינת 
בחינת  'נעשה',  בחינת  והנסתרת,  הגבוהה  תפילה 
יותר(.  גבוה  'נשמע'  להשיג  לכסוף  )ואז  הנגלית  'תורה' 
ומבואר לפ"ז, שעושים מהתפילה תורה. ובפרפראות 
זיע"א,  )אות כ"ו( הביא את קושית מוהרנ"ת  לחכמה 
שהרי לקמן )תניינא, תורה כ"ה( מבואר להיפך, שצריך 
שעושים  משמע  וכאן  תפילות,  מהתורות  לעשות 
מהתפילות תורות. ע' בלקוטי הלכות )אורח חיים ח"ג 
הלכות ראש חודש ה, לו. יורה דעה ח"ב הלכות ספר תורה ב, ד. 

ותירץ  ז(, ששם הקשה  ה,  חושן משפט ח"ב הלכות מתנה 

זאת. וראה בפרפראות לחכמה )שם(, שסיכם את תירוצו 
כשעושה  כי  אחד,  הכל  הענינים  שני  באמת  וז"ל: 
מהתורה תפילה – היינו שמתפלל לקיים מה שנאמר 
בה בשלמות המעשה ובשלמות הכוונה וכו', נמצא 
שאז בשעה שמתפלל על זה ומשתוקק לזכות לזה, 
מסתמא מדרגת התורה הזאת היא למעלה ממדרגתו, 
והיא בבחינת נסתר ממנו בחינת 'נשמע', מאחר שלא 
ומתפלל שיזכה  רק שהוא משתוקק  לזה  עדיין  זכה 
המדרגה  עדיין  שאז  נמצא  הזאת,  למדרגה  לבוא 
הזאת אצלו רק בבחינת 'נסתר' בחינת 'תפילה' בחינת 
'נשמע' כנ"ל )וזהו המבואר לקמן לעשות מתורות תפילות(. 
ואחר כך כשמתפלל על זה הרבה, וחותר כל כך עד 
הוא  כבר  אז  הזאת,  המדרגה  ולהשיג  לבוא  שזוכה 
אצלו בבחינת 'נגלה' בבחינת 'נעשה' בבחינת 'תורה'. 
נמצא שבחינה זאת שהיתה תחילה אצלו בחינת 'נסתר' 
בחינת 'תפילה' ]בחינת 'נשמע'[, נעשה עכשיו אצלו 
)וזהו  בבחינת 'נגלה' בחינת 'תורה' ]בחינת 'נעשה'[ 

המבואר כאן(. נמצא שמה שמבואר כאן לעשות מבחינת 

לעשות  שם  שמבואר  ומה  'תורה',  בחינת  'תפילה' 
מ'תורה תפילה' הכל הולך אל מקום אחד, עכ"ל.

נעתיק  היטב(,  שיובן  )כדי  ועומקם  הדברים  ולחיבת 
מעט מלשון הלקוטי הלכות בעצמו )בהלכות ראש חודש 
הנ"ל(, וז"ל: ְּבַוַּדאי ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצוֹת ֶׁשָאָדם זֹוֶכה ְּכָבר 

יָגם ּוְלַקְּיָמם ִּבְׁשֵלמּות ָּכָראּוי, ַוַּדאי ֵאינֹו  ֲאֵליֶהם ְלַהִּשׂ
ָצִריְך ְלִהְתַּפֵּלל ַעל ֶזה, ֵמַאַחר ֶׁשְּכָבר ָזָכה ָלֶזה. ַאְך ִעַּקר 
ַמה ֶּׁשָּצִריְך ַלֲעׂשֹות 'ֵמַהּתֹוָרה ְּתִפָּלה' הּוא ְלִהְתַּפֵּלל ה' 
יָגם  ְלַהִּשׂ ָזָכה  ֶׁשֲעַדִין ֹלא  ְוַהִּמְצוֹת  ַעל ַהּתֹוָרה  ִיְתָּבַרְך 
יָגם ּוְלַקְּיָמם ָּכָראּוי, ֶׁשֶּזה ְּבִחיַנת  ּוְלַקְּיָמם, ֶׁשִּיְזֶּכה ְלַהִּשׂ
'ִסְתֵרי ּתֹוָרה' ֶאְצלֹו ְלִפי ְּבִחיָנתֹו ּוַמְדֵרָגתֹו. ַוֲאִפּלּו ִאיׁש 
ִּכְפׁשּוָטן,  ַהִּמְצוֹת  ִמִּקּיּום  ֲעַדִין  ֶׁשָרחֹוק  ְלַגְמֵרי  ָּפׁשּוט 
י ַּגם  ָצִריְך ְלִהְתַּפֵּלל ַעל ֶזה ְוַלֲעׂשֹות ֵמַהּתֹוָרה ְּתִפָּלה, ִכּ
ֶזה ִנְקָרא ֶאְצלֹו ִסְתֵרי ּתֹוָרה ֵמַאַחר ֶׁשָרחֹוק ֲעַדִין ִמִּקּיּוָמם 
ִנְקָרא ִנְסָּתר ֶאְצלֹו, ִּכי ִעַּקר ַהּתֹוָרה הּוא ַהִּקּיּום, ִּכי ֹלא 
ה. ְלָמָׁשל ִמי ֶׁשּלֹוֵמד  ַהִּמְדָרׁש הּוא ָהִעָּקר ֶאָּלא ַהַּמֲעֶשׂ
ִמְּצָדָקה,  ְצָדָקה, ְוהּוא ָרחֹוק  ִמִּמְצַות  ּתֹוָרה ֶׁשְּמַדֶּבֶרת 
ּוִמְתַּפֵּלל ַלה' ִיְתָּבַרְך ֶׁשִּיְזֶּכה ִלֵּתן ְצָדָקה, ְוָכל ְזַמן ֶׁשֵאינֹו 
ֲאַזי  ְצָדָקה,  ִמְצַות  ְלַקֵּים  ַּבָּקָׁשתֹו  ִלְפעֹול  ֲעַדִין  זֹוֶכה 
ִנְקֵראת ִמְצַות ְצָדָקה ֶאְצלֹו ְּבִחיַנת ִנְסָּתר, ְּבִחיַנת 'ּתֹוַרת 
ְּכֶׁשּזֹוֶכה  ִאם  ִּכי  'ּתֹוָרתֹו'  ִנְקֵראת  ַהּתֹוָרה  ֵאין  ִּכי  ה'', 
ִלְלמֹד ַעל  ִּבְׁשֵלמּות  ִעַּקר ִלּמּוד ַהּתֹוָרה  ֶׁשֶּזה  ְלַקְּיָמּה, 
ְמָנת ְלַקֵּים. ְוַגם ֶּבֱאֶמת, ֵמֲחַמת ֶׁשֵאינֹו ְמַקֵּים ַהִּמְצָוה, 
ָגה ְּכָלל, ְוהּוא ְּבִחיַנת 'ִנְסָּתר' ִמֶּמּנּו.  ֵאין לֹו ָּבּה ׁשּום ַהָּשׂׂ
ְוַאַחר ָּכְך ְּכֶׁשּזֹוֶכה ְלַקְּיָמּה ַעל ְיֵדי ַהְּתִפָּלה ֶׁשִהְתַּפֵּלל ַעל 
ה ֵמ'ַהּתֹוָרה ְּתִפָּלה', ַהְינּו ִמְּבִחיַנת  ֶזה, ֶזה ְּבִחיַנת ֶׁשָעָשׂ
ְלַקְּיָמּה  ָזָכה  ֵמֲחַמת ֶׁשֹּלא  ְּבִחיָנתֹו,  ְלִפי  'ִסְתֵרי ּתֹוָרה' 
ֶּבֱאֶמת  ִסְתֵרי ּתֹוָרה ֵהם  ִּכי  ְּתִפָּלה,  ִמֶּזה  ה  ָעָשׂ  – )קודם( 

ה  ְּבִחיַנת ְּתִפָּלה ַּכַּנ"ל, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ָזָכה ַאַחר ָּכְך ֶׁשַּנֲעֶשׂ
ִמֶּזה 'ּתֹוָרתֹו' ַּכַּנ"ל. ְוֵכן ֲאִפּלּו ַאַחר ָּכְך ְּכֶׁשּזֹוֶכה ְלַקֵּים 
ְּבַתְכִלית  ֲעַדִין  אֹוָתּה  ְמַקֵּים  ֵאינֹו  ֲאָבל  ְצָדָקה,  ִמְצַות 
ַהְּׁשֵלמּות ָּכָראּוי, ֲאַזי זֹאת ַהְּבִחיָנה ָהְרחֹוָקה ִמֶּמּנּו ֲעַדִין 
זֹאת  ִמּתֹוָרה  ַלֲעׂשֹות  ְוָצִריְך  ֶאְצלֹו,  ִנְסָּתר  ְּבִחיַנת  ִהיא 
ְּתִפָּלה, ִּכי הּוא ְּבִחיַנת 'ּתֹוַרת ה'' ֶאְצלֹו, ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת 
ְּתִפָּלה, ַעל ֵּכן ָצִריְך ַלֲעׂשֹות ִמֶּזה ְּתִפָּלה ֶׁשִּיְתַּפֵּלל ַהְרֵּבה 
ַלה' ִיְתָּבַרְך ֶׁשִּיְזֶּכה ְלַקְּיָמּה ִּבְׁשֵלמּות, ַעד ֶׁשּזֹוֶכה ָלֶזה 
ה ֵמַהְּתִפָּלה ִמְּבִחיַנת 'ּתֹוַרת  ְלַקְּיָמּה ִּבְׁשֵלמּות ְוָאז ַנֲעֶשׂ

ה ִמֶּזה 'ּתֹוָרתֹו'. ה'', ְּבִחיַנת ִנְסָּתר, ַנֲעֶשׂ
168. כתב בלקוטי הלכות )עירובי תחומין ד, ז(, וז"ל: 

אאמקוָותאועיוניםאא



ֹאּתאא ֹותאיא914 ָר ֹו "ןאאתכ ַָ ֲֹ ִליקוכֵטיאמֹו

ִחיַנת  ּלֹו ּבְ ָמע' ׁשֶ ׁשְ ה ֵמַה'ּנִ בֹוּהַ ֵמָהִראׁשֹוָנה, ֲאַזי ַנֲעׂשֶ א ְלַמְדֵרָגה ּגָ ּבָ י ִמי ׁשֶ "ל. ּכִ ּנַ ה ּכַ ִפּלָ ִחיַנת ּתְ ּבְ
ל ָאָדם ְלִפי ַמְדֵרָגתֹו ֵיׁש  א, ְוֵכן ּכָ א ְלַדְרּגָ ְרּגָ ָמע' ַאֶחֶרת, ְוֵכן ִמּדַ ִחיַנת 'ִנׁשְ ה', ַוֲאַזי ֵיׁש לֹו ּבְ 'ַנֲעׂשֶ
הּוא ְלָהעֹוָלם ַהזֶּה  ֶ י ַמה ּשׁ ָמע, ּכִ ה ְוִנׁשְ ִחיַנת ַנֲעׂשֶ ָכל עֹוָלם ֵיׁש ּבְ ָמע. ְוֵכן ּבְ ה ְוִנׁשְ ִחיַנת ַנֲעׂשֶ לֹו ּבְ
ּנוּ, ְוֵכן  בֹוּהַ ִמּמֶ ָמע' ּגָ ִחיַנת 'ִנׁשְ ה', ְוֵיׁש ָלֶהם ּבְ ִחיַנת 'ַנֲעׂשֶ ִלים ּבְ ְלּגַ ָמע', הּוא ְלעֹוָלם ַהּגַ ִחיַנת 'ִנׁשְ ּבְ

ֵמעֹוָלם ְלעֹוָלם.

ר,  ִנְסּתָ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ּתֹוַרת ה'  ה  ִחּלָ ִמּתְ ָזָרה יט.(,  ִחיַנת )תהלים א, ב( "ּתֹוַרת ה'" "ְותֹוָרתֹו" )ֲעבֹוָדה  ּבְ ְוֶזה 
ה  ֲעׂשֶ ּנַ ה ּתֹוָרתֹו, ׁשֶ ה, ַנֲעׂשֶ ּנָ בֹוּהַ ִמּמֶ ַמְדֵרָגה ּגָ הּוא ּבְ ׁשֶ ְך ּכְ רֹת ַלה' ֱאלֵֹקינּו" )ְּדָבִרים כט, כח(, ְוַאַחר ּכָ ְסּתָ "ַהּנִ

ְגלֹת ָלנּו ּוְלָבֵנינּו". ִחיַנת )שם( "ְוַהּנִ הּוא ּבְ ה', ׁשֶ ָמע' 'ַנֲעׂשֶ ׁשְ ֵמַה'ּנִ

ָהָאָדם ָצִריְך ְלַחֵּדׁש ָּתִמיד ַּבּתֹוָרה ַוֲעבֹוָדה, ֶׁשֶּזהּו ְּבִחיַנת 
ְוִנְׁשַמע"  ֹה  "ַנֲעֶשׂ ְּבִחיַנת  ַּפַעם,  ְּבָכל  ַהּתֹוָרה'  'ַקָּבַלת 
ְלַחֵּדׁש  זֹוֶכה  ֶׁשֵאינֹו  ִמי  ֲאִפּלּו  ִּכי  יֹוֵתר,  ָּגבֹוַּה  ֵמָחָדׁש 
ֹה  גֹות ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת "ַנֲעֶשׂ ַמָּמׁש ִחּדּוִׁשין ְּדאֹוַרְיָתא ְוַהָּשׂ
ְוִנְׁשַמע", ַאף ַעל ִּפי ֵכן ַּגם ָהֲעבֹוָדה ְּבַעְצָמּה ֶׁשל ִאיׁש 
ַהִּיְשְֹרֵאִלי ְּכֶׁשהּוא ִאיׁש ָּכֵׁשר ֶּבֱאֶמת, ְּכֶׁשּזֹוֶכה ְּבָכל ַּפַעם 
ְלִהְתעֹוֵרר ְּביֹוֵתר ַלֲעבֹוָדתֹו ִיְתָּבַרְך ֶּבֱאֶמת ְּבִהְתעֹוְררּות 
ָחָדׁש, ַּגם ֶזה הּוא ְּבִחיַנת ַקָּבַלת ַהּתֹוָרה ֵמָחָדׁש ְּבִחיַנת 
ֹה ְוִנְׁשַמע" ֵמָחָדׁש, ֶׁשְּמַקֵּבל ַעל ַעְצמֹו ְלַקֵּים ֶאת  "ַנֲעֶשׂ
ֹה ְוִיְׁשַמע. ְוַעל ְיֵדי  ַהּתֹוָרה ֵמָחָדׁש ְוָכל ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה' ַיֲעֶשׂ
גֹות ַמָּמׁש ַעל ְיֵדי ְּפִׁשיטּותֹו  ֶזה ְּבַעְצמֹו ָיכֹול ִלְזּכֹות ְלַהָּשׂ
ּוְתִמימּותֹו ֶׁשִּיְתַנֵהג ָּכל ָּכְך ְּבַכְׁשרּות ֶּבֱאֶמת ְּבִהְתעֹוְררּות 
ָחָדׁש ְּבָכל ַּפַעם, ַעד ֶׁשִּיְזֶּכה ִלְבִחיַנת ַקָּבַלת ַהּתֹוָרה ַמָּמׁש 
ֹיג  ֹה ְוִנְׁשַמע" ֶּבֱאֶמת, ְּדַהְינּו ֶׁשִּיְזֶּכה ְלַהִּשׂ ְּבִחיַנת "ַנֲעֶשׂ
ִמַּדְרָּגא  ְוֵכן  ְּתִחָּלה,  ִמֶּמּנּו  ִנְסָּתר  ֶּׁשָהָיה  ַמה  ּוְלָהִבין 

ֹה ְוִנְׁשַמע". ְלַדְרָּגא ַעד ֵאין סֹוף, ֶׁשֶּזהּו ְּבִחיַנת "ַנֲעֶשׂ
כל  וז"ל:  ט(,  ג,  התורה  )יסודי  הרמב"ם  169. כתב 
והשכל  ודעה  נפש  בעלי  כולן  והגלגלים,  הכוכבים 

הם, והם חיים ועומדים ומכירין את מי שאמר והיה 
העולם, כל אחד ואחד לפי גדלו ולפי מעלתו משבחים 
שמכירין  וכשם  המלאכים,  כמו  ליוצרם  ומפארים 
הקב"ה כך מכירין את עצמן ומכירין את המלאכים 
מעוטה  והגלגלים  הכוכבים  ודעת  מהן.  שלמעלה 

מדעת המלאכים וגדולה מדעת בני אדם.
הר"ן  ובשיחות  ב(  ט,  )תורה  לעיל  170. כמבואר 

)שיחה מ'(.

171. בפסוק כתוב: "ִּכי ִאם ְּבתֹוַרת ה' ֶחְפצֹו ּוְבתֹוָרתֹו 
ֶיְהֶּגה יֹוָמם ָוָלְיָלה", ומקשה הגמ' )ע"ז דף יט.( סתירה, 
היא  ושוב  ה'",  "תֹוַרת  נקראת  התורה  שבתחילה 
נקראת "תֹוָרתֹו" )היינו, התורה של התלמיד חכם(, ומביאה, 
את דברי רבא: בתחילה )התורה( נקראת על שמו של 
חכם  התלמיד  )של  שמו  על  נקראת  ולבסוף  הקב"ה, 
ֶיְהֶּגה  ּוְבתֹוָרתֹו  ֶחְפצֹו  ה'  "ְּבתֹוַרת  שנאמר:  הלומדה(, 

יֹוָמם ָוָלְיָלה".
172. בפשט הפסוק פירש"י: הנסתרות לה' אלהינו – 
ואם תאמרו מה בידינו לעשות, אם אתה מעניש את 

אאאעֹוֶטֹא ֹוָאאא
ַמע',  ִחיַנת 'ִנׁשְ הּוא ְלָהעֹוָלם ַהזֶּה השפל ּבְ ֶ י ַמה ּשׁ ַמע', ּכִ ה' ְו'ִנׁשְ ִחיַנת 'ַנֲעׂשֶ ָכל עֹוָלם ֵיׁש ּבְ ְוֵכן ּבְ
ה', ְוֵיׁש  ִחיַנת 'ַנֲעׂשֶ ִלים – עולם הכוכבים והמזלות הגבוה169 מהעולם השפל170 הזה ּבְ ְלּגַ הּוא ְלעֹוָלם ַהּגַ

ּנּו, היינו, השגות שהן נסתרות מהם, ְוֵכן ֵמעֹוָלם ְלעֹוָלם. בֹוּהַ ִמּמֶ ַמע' ּגָ ִחיַנת 'ִנׁשְ ָלֶהם ּבְ

ִחיַנת הכתוב )תהלים א, ב(: 'ּתֹוַרת  ְוֶזה שנתבאר, ש'נעשה ונשמע' הם בחינות 'נסתר ונגלה' שבתורה, זהו ּבְ
ה'' ְו'תֹוָרתֹו'171, שהם שתי בחינות: כי בתחילה נקראת "תורת ה'" - על שמו של הקב"ה, ואחרי שלמדה 
ה המדרגה שגבוהה מהאדם - היא בחינת  ִחּלָ והשיגה, נקראת "תורתו" - על שמו )כמובא בגמ' ע"ז יט.(, כי ִמּתְ

ֹרת ַלה' ֱאלֵֹקינּו"172,  ְסּתָ ר, ששייך להקב"ה, כמו שנאמר )דברים כט, כח(: "ַהּנִ ִחיַנת ִנְסּתָ הּוא ּבְ 'ּתֹוַרת ה'', ׁשֶ
ה  ֲעׂשֶ ּנַ ה 'ּתֹוָרתֹו' – ׁשֶ ה, והשיג את מה שהיה נסתר ממנו, ַנֲעׂשֶ ּנָ בֹוּהַ ִמּמֶ ַמְדֵרָגה ּגָ הּוא ּבְ ׁשֶ ְך ּכְ ְוַאַחר ּכָ

ְגלֹת ָלנּו ּוְלָבֵנינּו". ִחיַנת המשך הפסוק: "ְוַהּנִ הּוא ּבְ ה', ׁשֶ ָמע' 'ַנֲעׂשֶ ׁשְ ֵמַה'ּנִ
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ִחיַנת  ּבְ ֶזה  ּוְלָבֵנינּו" -  ָלנּו  ְגלֹת  "ְוַהּנִ ָמע',  'ִנׁשְ ִחיַנת  ּבְ ֶזה  ֱאלֵֹהינּו" -  ַלה'  רֹת  ְסּתָ "ַהּנִ )שם(  ְוֶזה 
בֹוא ְלעֹוָלם  ּיָ א, ׁשֶ א ְלַדְרּגָ ְרּגָ ֵלְך ִמּדַ ּיֵ ְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהזֹּאת" - ׁשֶ ל ּדִ ה'. "ַעד עֹוָלם ַלֲעׂשֹות ֶאת ּכָ 'ַנֲעׂשֶ
ּבּוֵרי  ּדִ ֵהם  ַהּתֹוָרה' -  ְבֵרי  'ּדִ ַהּתֹוָרה";  ְבֵרי  ּדִ ל  ּכָ ֶאת  "ַלֲעׂשֹות  ְוֶזה  ה'.  'ַנֲעׂשֶ ָמע'  ׁשְ ֵמַה'ּנִ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ
ה  ַנֲעׂשֶ ִיְהֶיה  "ל,  ּנַ ּכַ ָמע'  'ִנׁשְ ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ׁשֶ "ל )אות ט'(,  ּנַ ּכַ ר"  "ַוְיַדּבֵ גֹון  ּכְ ְצָוה,  ַהּמִ ִביבֹות  ּסְ ׁשֶ ַהּתֹוָרה 
א ּוֵמעֹוָלם ְלעֹוָלם. "ַלֲעׂשֹות" - ַלֲעׂשֹות  א ְלַדְרּגָ ְרּגָ ֵלְך ִמּדַ ּיֵ ה'. ְוֶזהּו "ַעד עֹוָלם", ׁשֶ ִחיַנת 'ַנֲעׂשֶ ֵמֶהם ּבְ
ּבּוֵרי ַהּתֹוָרה  ִחיַנת ּדִ ְבֵרי ַהּתֹוָרה' - ֵהם ּבְ ְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהזֹּאת", 'ּדִ ל ּדִ ה'. "ֶאת ּכָ ִחיַנת 'ַנֲעׂשֶ ְיָקא, ּבְ ּדַ
ִחיַנת  ּבְ ֵמֶהם  ה  ַנֲעׂשֶ ִיְהֶיה  "ל,  ּנַ ּכַ ָמע'  'ִנׁשְ ִחיַנת  ּבְ רֹות,  ְסּתָ ַהּנִ ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ׁשֶ ְצָוה,  ַהּמִ ִביבֹות  ּסְ ׁשֶ

"ל. ּנַ ִחיַנת ִנְגלֹות ּכַ ה', ּבְ 'ַנֲעׂשֶ

ה  ַנֲעׂשֶ ִלְבִחיַנת  ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ה  ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ ַעד  ְלעֹוָלם,  ּוֵמעֹוָלם  א  ְלַדְרּגָ א  ְרּגָ ִמּדַ ֵלְך  ּיֵ ׁשֶ ָאָדם  ל  ּכָ ְוָצִריְך 
ה,  ִפּלָ ִחיַנת ּתְ ר, ּבְ ִחיַנת ִנְסּתָ ָמע', ּבְ ִחיַנת 'ִנׁשְ ַעם ִמּבְ ָכל ּפַ ה ֶאְצלֹו ּבְ ְהֶיה ַנֲעׂשֶ ּיִ בֹוּהַ יֹוֵתר, ׁשֶ ָמע ּגָ ְוִנׁשְ

הרבים על הרהורי היחיד, שנאמר "פן יש בכם איש" 
והלא  ההיא",  הארץ  מכות  את  "וראו  ואח"כ  וגו', 
אין אדם יודע במטמוניו של חבירו. ומשיב: אין אני 
והוא  אלהינו  לה'  שהן  הנסתרות  על  אתכם  מעניש 
יפרע מאותו יחיד, אבל הנגלות לנו ולבנינו, לבער 
הרע מקרבנו, ואם לא נעשה דין בהם – יענשו הרבים.

173. ע' דבר עמוק בזה בפרפראות לחכמה )אות כ"ה(, 
"ַנֲעֶׂשה  בענין  י(  ג,  רבה  )דברים  המדרש  דברי  פי  על 
מלכה  אותה  על  ק"כ(  )תורה  לקמן  המובא  ְוִנְׁשַמע", 
אחת  ואיבדה  מרגליות  בשתי  המלך  אותה  שקידש 
מהן, וכן אנחנו התקדשנו ב"ַנֲעֶׂשה ְוִנְׁשַמע" ואיבדנו 

את ה'נעשה' וכו'.
174. לקוטי הלכות )חו"מ ח"ב הלכות מתנה ה, אמצע כג(, 

וז"ל: ְוָכל ָאָדם ָצִריְך ְלִהְתַיֵּגַע ָּכל ָיָמיו ַלֲעלֹות ִמַּדְרָגא 
ְו'ִנְׁשָמע'  'ַנֲעֶׂשה'  ְּבִחיַנת  ַּפַעם  ְּבָכל  ְלַהִּׂשיג  ְלַדְרָּגא, 
ַהָּגבַֹה  ֵמַה'ִּנְׁשָמע'  ַּפַעם  ְּבָכל  ַלֲעׂשֹות   – יֹוֵתר  ַהָּגבַֹה 
יֹוֵתר, ְּבִחיַנת 'ַנֲעֶׂשה' ְוכּו', ּוִמי ֶׁשּזֹוֶכה ָלֶזה ִּבְׁשֵלמּות – 
ַאְׁשֵרי לֹו. ֲאָבל ַעל ָּכל ָּפִנים, ָּכל ֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל ְּכִפי ַמה 
ֶּׁשהּוא – ְּבֶהְכֵרַח ֶׁשִּיְהֶיה לֹו ֵאיֶזה ֵחֶלק ָּכל ֶׁשהּוא ָּבֶזה, 
ִּכי ֶזה ָּכל ָהָאָדם – ְלַקֵּים ֶאת ַהּתֹוָרה ֶׁשְּכלּוָלה ְּב"ַנֲעֶׂשה 
ְוִנְׁשַמע". ְוָכל ֶאָחד ְּכִפי ֶׁשְּמַקֵּים ִמְצַות ַהּתֹוָרה, ּוְכִפי ַמה 
ֶּׁשִּמְתַּגְעֵּגַע ְוחֹוֵׁשק ְּבִכּסּוִפין ּוְרצֹונֹות טֹוִבים ְלַהִּכיר ֶאת 
ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך, ּוְלַהִּׂשיג ּוְלָהִבין ַמה ֶּׁשִּנְסָּתר ִמֶּמּנּו – ְּכמֹו 
ֵכן הּוא זֹוֶכה ְלַאַחר ְּפִטיָרתֹו ְלַהִּׂשיג ּוְלָהִבין ַמה ֶּׁשֹּלא 
ִהִּׂשיג ְּבַחָּייו, ֶׁשֶּזה ִעַּקר ְּבִחיַנת ֶחְלקֹו ְלעֹוָלם ַהָּבא, ִּכי 
ִעַּקר ַׁשֲעׁשּוַע עֹוָלם ַהָּבא, הּוא ַהָּׂשַגת ַהּתֹוָרה, ֶׁשִהיא 
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ַמע', שהוא נסתר מהאדם,  ִחיַנת 'ִנׁשְ ֹרת ַלה' ֱאלֵֹהינּו" – ֶזה ּבְ ְסּתָ ְוביאור ֶזה מולבש בפסוק כך: "ַהּנִ
ה', שהאדם השיג אותו והוא נגלה לו,  ִחיַנת 'ַנֲעׂשֶ ְגלֹת ָלנּו ּוְלָבֵנינּו" – ֶזה ּבְ ושייך להקב"ה, "ְוַהּנִ

ְהֶיה  ּיִ בֹוא ְלעֹוָלם ׁשֶ ּיָ א, ׁשֶ א ְלַדְרּגָ ְרּגָ ֵלְך ִמּדַ ּיֵ ְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהזֹּאת" – ׁשֶ ל ּדִ "ַעד עֹוָלם ַלֲעׂשֹות ֶאת ּכָ
ּבּוֵרי ַהּתֹוָרה  ְבֵרי ַהּתֹוָרה" ֵהם ּדִ ְבֵרי ַהּתֹוָרה" – "ּדִ ל ּדִ ה'. ְוֶזה: "ַלֲעׂשֹות ֶאת ּכָ ַמע' 'ַנֲעׂשֶ ׁשְ ֵמַה'ּנִ
ה ֵמֶהם  "ל, ִיְהֶיה ַנֲעׂשֶ ּנַ ָמע' ּכַ ִחיַנת 'ִנׁשְ ֵהם ּבְ "ל )באות ט'(, ׁשֶ ּנַ ר" ּכַ גֹון "ַוְיַדּבֵ ְצָוה, ּכְ ִביבֹות ַהּמִ ּסְ ׁשֶ
א ּוֵמעֹוָלם ְלעֹוָלם, עד ראשית נקודת  א ְלַדְרּגָ ְרּגָ ֵלְך ִמּדַ ּיֵ ה'. ְוֶזהּו "ַעד עֹוָלם" – ׁשֶ ִחיַנת 'ַנֲעׂשֶ ּבְ
ְיָקא,  הבריאה, שהיא תחילת האצילות, ששם היא 'תורת ה'' באמת )כדבסמוך(. "ַלֲעׂשֹות" – ַלֲעׂשֹות ּדַ

ּבּוֵרי ַהּתֹוָרה  ִחיַנת ּדִ ְבֵרי ַהּתֹוָרה" - ֵהם ּבְ ְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהזֹּאת", "ּדִ ל ּדִ ה'. "ֶאת ּכָ ִחיַנת 'ַנֲעׂשֶ ּבְ
ִחיַנת  ה ֵמֶהם ּבְ "ל, ִיְהֶיה ַנֲעׂשֶ ּנַ ַמע' ּכַ ִחיַנת 'ִנׁשְ רֹות, ּבְ ְסּתָ ִחיַנת ַהּנִ ֵהם ּבְ ְצָוה, ׁשֶ ִביבֹות ַהּמִ ּסְ ׁשֶ

"ל. ּנַ ִחיַנת ִנְגלֹות ּכַ ה', ּבְ 'ַנֲעׂשֶ

א ּוֵמעֹוָלם ְלעֹוָלם ולזה זוכים ע"י כיסופים וגעגועים בדבקות  א ְלַדְרּגָ ְרּגָ ֵלְך ִמּדַ ּיֵ ל ָאָדם ׁשֶ ְוָצִריְך173 ּכָ
ָכל  ה ֶאְצלֹו ּבְ ְהֶיה ַנֲעׂשֶ ּיִ בֹוּהַ יֹוֵתר, ׁשֶ ָמע" ּגָ ה' ְוִנׁשְ ַעם ִלְבִחיַנת "ַנֲעׂשֶ ָכל ּפַ ה ּבְ ְזּכֶ ּיִ התפילה174, ַעד ׁשֶ
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ה',  'ַנֲעׂשֶ ִחיַנת  ּבְ ִמזֶּה  ה  ַנֲעׂשֶ ִיְהֶיה  ה',  ּתֹוַרת  ִחיַנת  ּבְ ְצָוה,  ַהּמִ ִביבֹות  ּסְ ׁשֶ ַהּתֹוָרה  ְבֵרי  ּדִ ִחיַנת  ּבְ
ָכל  בֹוּהַ יֹוֵתר. ְוֵכן ּבְ ָמע' ְוכּו' ּגָ ִחיַנת 'ִנׁשְ ִחיַנת ּתֹוָרתֹו, ְוִיְהֶיה לֹו ּבְ ִחיַנת ּתֹוָרה, ּבְ ִחיַנת ִנְגֶלה, ּבְ ּבְ
ת  ִחּלַ ּתְ הּוא  ׁשֶ ִריָאה,  ַהּבְ ת  ְנֻקּדַ ית  ֵראׁשִ ּבְ בֹוא  ּיָ ׁשֶ ְלַמֲעָלה, ַעד  ֲעָלה  ּוִמּמַ א  ְלַדְרּגָ א  ְרּגָ ִמּדַ ֵיֵלְך  ַעם  ּפַ
ּתֹוַרת ה'  ם הּוא  ׁשָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָמע'  'ִנׁשְ ּוְבִחיַנת  ָמע",  ְוִנׁשְ ה  "ַנֲעׂשֶ ִחיַנת  ּבְ ן  ּכֵ ם  ּגַ ֵיׁש  ם  ְוׁשָ ָהֲאִצילּות. 

ְּבִחיַנת 'ַהָּׂשגֹות ֱאֹלקּות'. ְוַרק ִמי ֶׁשָּזָכה ַעל ְיֵדי ְיִגיָעתֹו 
ָיָמיו  ָּכל  ְוָזָכה  ּתֹוָרה,  ִסְתֵרי  ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  ַּגם  ְלַהִּׂשיג 
זֹוֶכה  הּוא  יֹוֵתר,  ַהְּגבִֹהים  ִנְסָּתרֹות  ַּפַעם  ְּבָכל  ְלַהִּׂשיג 
ַּבּסֹוף ְלַהִּׂשיג ַאַחר מֹותֹו ָּבעֹוָלם ַהָּבא ַהָּׂשגֹות ֲעצּומֹות 
ָרָאָתה",  ֹלא  "ַעִין  ֲאֶׁשר  ְמאֹד  ְמאֹד  ְונֹוָראֹות  ְּגבֹוהֹות 
ֶׁשַּבְּקַטִּנים,  ַהָּקָטן  ֲאִפּלּו  ָּפִנים  ָּכל  ַעל  ֲאָבל  ַאְׁשֵרי לֹו. 
ֵמַאַחר ֶׁשהּוא ִּבְכָלל ִיְׂשָרֵאל ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ְלָכל ֶאָחד ֵחֶלק 
ֶׁשָהָיה  ְלַאַחר מֹותֹו ַמה  ֶּׁשַּיִּׂשיג  ְּבֶהְכֵרַח  ַהָּבא,  ָלעֹוָלם 
ִנְסָּתר ִמֶמנּו ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ְּכִפי ְיִגיָעתֹו ַּבֲעבֹוָדתֹו ִיְתָּבַרְך 
ְּכָלל  ִּכי  ַה'ִּנְׁשָמע',  ַהָּׂשַגת  ְּבִחיַנת  ֶׁשהּוא  ָהעֹוָלם  ְּבֶזה 
עֹוָלם  הּוא  ִּכי  'ַנֲעֶׂשה',  ִּבְבִחיַנת  הּוא  ַהֶּזה  ָהעֹוָלם 
ַהַּמֲעֶׂשה ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב: )דברים ז, יא( "ַהּיֹום ַלֲעׂשֹוָתם", 
ְוָהעֹוָלם ַהָּבא ִּבְכָלל הּוא ִּבְבִחיַנת ִנְׁשַמע ִנְסָּתר, ִּבְבִחיַנת 
'ּוְלָמָחר ָּבעֹוָלם ַהָּבא ְלַקֵּבל ְׂשָכָרם'  )עירובין כב.(, ְוִעָּקר 

ַהִּקּבּול ְׂשַכר הּוא ַהָּׂשַגת ַהִּנְסָּתר, ְּבִחיַנת ִנְׁשַמע.
175. ע' ביאור הליקוטים )מפתח ו'(.

על  וז"ל:  צ.(,  )דף  ההקדמות  בשער  176. כתב 
האצילות נאמר )תהלים קד, כד( "ֻּכָּלם ְּבָחְכָמה ָעִׂשיָת", 
כי האין סוף נתלבש בתוך החכמה העליונה שלמעלה 
מעולם האצילות, ואותה החכמה עצמה, בקעה בקיעה 
גמורה, במסך שעל עולם האצילות, והיא עצמה ירדה 
ונתלבשה בראש אריך אנפין דאצילות, ונקראת עתיק 
אור  את  האצילות,  ידה מקבל  ועל  דאצילות,  יומין 
ָעִׂשיָת", הנאמר  ְּבָחְכָמה  "ֻּכָּלם  סוד  וזהו  סוף,  האין 

על עולם האצילות, עכ"ל.
הד'  מאלו  גבוהים  עולמות  עוד  יש  177. באמת 
עולמות, כגון עולמות דאדם קדמון, ועלמות המלבוש 

והטהירו ועוד ועוד, וכולם הם בחינת נבראים. אלא, 
מאדם  שלמעלה  בעולמות  האריך  לא  חיים  שבעץ 
עולמות  שישנם  מובאים  החברים  ובדרושי  קדמון, 
למעלה מאדם קדמון, כגון עולם המלבוש, והטהירו 
וכו'. וע' בשיחות הר"ן )אות רכ"ה בסופה(, וז"ל: ַּפַעם 
ַאַחת ָרָאה ֵסֶפר ֶאָחד ֶׁשְּמֻלָּקט ִמִּכְתֵבי ָהֲאִריַז"ל ֶׁשֵאיָנם 
ֶׁשּקֶֹדם  ְוַהַּמְדֵרגֹות  ֵמִהְׁשַּתְלְׁשלּות  ֶׁשְּמַדֵּבר  ְמצּוִיים, 
ָהֲאִצילּות ֶׁשהּוא עֹוָלם ַהַּמְלּבּוׁש ְוכּו' ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְּבֵסֶפר 
ה ְוכּו'. ְוִדֵּבר ִעִּמי ִמֶּזה, ְוִנְפֵלאִתי ְמאֹד ַעל ֶזה  ַוַּיְקֵהל מֹׁשֶ
ַמה ֶּׁשֵּיׁש ִלּמּוד ַּבַּקָּבָלה ַּגם ְלַמְעָלה ֵמֲאִצילּות, ְוִנְדֶמה ִלי 
ֶׁשֵאין ָּגבֹוַּה יֹוֵתר. ְוָׂשַחק, ְוָאַמר: ֲהֹלא ֵאֶצל ַהְמַחְּקִרים 
ָהָיה  ְוַכָּוָנתֹו  ְוכּו'.  ַּבַּגְלַּגִּלים  ַהְיִדיָעה  ֶׁשִּמְסַּתֵּים  ִנְדֶמה 
ְּכמֹו ֵכן, ֲאִפּלּו ִּביִדיַעת ָהֱאֶמת ְלַמְעָלה ְלַמְעָלה ֵיׁש עֹוד 
 ָּגבֹוַּה ֵמַעל ָּגבֹוַּה ְּבִלי ִׁשעּור ְוֵעֶרְך ְוכּו'. ִּכי ִלְגֻדָּלתֹו ֵאין 

ֵחֶקר.
178. כן נראה לפרש, אולם בפרפראות לחכמה )אות  
י"ז(, ציין למה שכתוב בשער ההקדמות, מלכות של 

אצילות נעשה בחינת אין סוף אל הבריאה וכו', ע"ש. 
ומובן שהבין, כי מה שכתב רבינו 'נקודת הבריאה' – 
היינו, עולם הבריאה. וקשה: א( ששם אינו תחילת 
אינה  דאצילות  )ומלכות  האצילות  סוף  אלא  האצילות, 
נקראת בשום אופן תחילת האצילות, גם אם מסתכלים מלמטה 

גבוה  מקום  יש  הרי  ב(  האצילות(.  תחילת  זו  אין  למעלה 

יותר, והוא כל עולם האצילות שגם הוא נאצל, וגם 
'תורתו',  בחינת  להיות  ויכול  להשיג,  אפשר  אותו 
הוצרך  ג(  האצילות.  מעולם  נשמות  ישנן  שהרי 
להידחק ולמצוא מראי מקומות, שגם מלכות דאצילות 

אאאעֹוֶטֹא ֹוָאאא
ְצָוה',  ִביבֹות ַהּמִ ּסְ ְבֵרי ַהּתֹוָרה ׁשֶ ִחיַנת 'ּדִ ה', ּבְ ִפּלָ ִחיַנת 'ּתְ ר, ּבְ ִחיַנת ִנְסּתָ ָמע', ּבְ ִחיַנת 'ִנׁשְ ַעם ִמּבְ ּפַ
ִחיַנת  ִחיַנת 'ּתֹוָרה', ּבְ ִחיַנת 'ִנְגֶלה', ּבְ ה', ּבְ ִחיַנת 'ַנֲעׂשֶ ה ִמזֶּה ּבְ ִחיַנת 'ּתֹוַרת ה'', ִיְהֶיה ַנֲעׂשֶ ּבְ
ֲעָלה  א ּוִמּמַ א ְלַדְרּגָ ְרּגָ ַעם ֵיֵלְך ִמּדַ ָכל ּפַ בֹוּהַ יֹוֵתר175. ְוֵכן ּבְ ָמע' ְוכּו' ּגָ ִחיַנת 'ִנׁשְ 'ּתֹוָרתֹו', ִויִהי לֹו ּבְ
ת ָהֲאִצילּות176, פי', כל ד' העולמות:  ִחּלַ הּוא ּתְ ִריָאה, ׁשֶ ת ַהּבְ ית ְנֻקּדַ ֵראׁשִ בֹוא ּבְ ּיָ ְלַמֲעָלה, ַעד ׁשֶ
אצילות, בריאה, יצירה ועשיה - הם נבראים177, ולמעלה מהם ישנו המאציל העליון, הנקרא 'אין סוף ברוך 

הוא', וכתר דעולם האצילות, הוא נקודת הראשית, ההתחלה של כל מה שברא המאציל העליון178. 

אאמקוָותאועיוניםאא
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ּנּו  ִמּמֶ ר  ְסּתָ ּנִ ׁשֶ ֵמֲחַמת  י ַרק  ּכִ ָאל,  ׁשְ ַהּמֻ ם  ׁשֵ ּבְ ַרק  ּתֹוַרת ה' ִהיא  א,  ְוַדְרּגָ ָכל עֹוָלם  ּבְ י  ּכִ ֱאֶמת,  ּבֶ
ת ָהֲאִצילּות, ִהיא  ְתִחּלַ ּבִ ׁשֶ ָמע'  ׁשְ ַה'ּנִ ִחיַנת  ּבְ ה 'ּתֹוָרתֹו'. ַאְך  ַנֲעׂשֶ ם  ְלׁשָ א  ּבָ ּוְכׁשֶ ִנְקָרא 'ּתֹוַרת ה'', 

ׁש. ם ַרק ּתֹוַרת ה' ַמּמָ ָ בֹוּהַ ִמּשׁ י ֵאין ּגָ ֱאֶמת, ּכִ ּתֹוַרת ה' ּבֶ

ִחיַנת  ָמע' הּוא ּבְ ׁשְ ׁש, ְוַה'ּנִ ִחיַנת ּתֹוַרת ה' ַמּמָ ה' ִהיא ּבְ ֲעׂשֶ ֵאין סֹוף, ֲאַזי ַה'ּנַ ְכָלל ּבְ ּנִ ׁשֶ ְך ּכְ ְוַאַחר ּכָ
ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ְירּוַׁשְלִמי ִּבּכּוִרים פ"ג ה"ג, ורֹאׁש ַהָּׁשָנה פ"א ה"ג(  מֹו ׁשֶ י ֵיׁש ּתֹוַרת ה', ּכְ ת ה'. ּכִ ִפּלַ ּתְ

נקראת בחינת 'אין סוף' לעומת עולם הבריאה. ואין זה 
פשטות דברי רבינו )שבסמוך(, שמדבר על ה'אין סוף' 
שנקרא  מה  רק  ולא  העליון,  המאציל  שהוא  ממש, 
בשם אין סוף בערך התחתון ממנו. ולכן נראה כמו 
לעולם  הכוונה  אין  הבריאה',  ש'תחילת  שפירשנו, 
הבריאה, אלא לתחילת הנבראים והנאצלים, והכוונה 
על 'תחילת עולם האצילות', ששם מתלבש האין סוף 

דרך החכמה העליונה )וכנ"ל משער ההקדמות(.
'שם  המושאל'.  'שם  ויש  העצם',  'שם  179. יש 
העצם' – הוא דבר שכך שמו והוא אינו משתנה, ו'שם 
המושאל' – הוא דבר שלעת עתה נקרא בשם זה, אבל 
מסיבה  אחר  בשם  יקרא  עצמו  דבר  שאותו  מכיון 
כלשהי )אפילו כשהדבר עצמו לא משתנה כלל(, הרי זה נקרא 
'שם המושאל'. וכן הוא כאן, אותה תורה בדיוק, קודם 

שהשיגוה נקראת 'תורת ה'', ואחרי שהשיגוה נקראת 
לה  שהיה  ה''  'תורת  שהשם  מוכח,  מכאן  'תורתו', 

בתחילה, היה רק 'שם המושאל'.
180. ע' עץ חיים )שער א' ענף ב'(, שכתב וז"ל: דע, 
כי טרם שנאצלו הנאצלים ונבראו הנבראים, היה אור 
עליון פשוט ממלא כל המציאות ולא היה שום מקום 
פנוי בבחינת אויר ריקני וחלל, אלא הכל היה ממולא 
מן 'אור אין סוף' פשוט ההוא, ולא היה לו בחי' ראש 
ולא בחינת סוף, אלא הכל היה אור אחד פשוט שוה 

בהשוואה אחת, והוא הנקרא 'אור אין סוף'.
181. כי הקב"ה והתורה הכל אחד, כמבואר בזוהר 

פרשת אחרי )ח"ג דף עג.(.
182. עומק ענין זה מתבאר מתוך דברי הפרפראות 
לחכמה )אות ט"ז(, כי לכאורה קשה מאוד, הרי בחינת 

אאאעֹוֶטֹא ֹוָאאא
ם,  ׁש ׁשָ ּיֵ ַמע' ׁשֶ ַמע", ּוְבִחיַנת 'ִנׁשְ ה ְוִנׁשְ ִחיַנת "ַנֲעׂשֶ ן ּבְ ם ּכֵ ם במקום העליון והגבוה הזה ֵיׁש ּגַ ְוׁשָ
ֱאֶמת )שאינה נעשית  שהיא גבוהה יותר אפילו מעולם האצילות, הּוא בחינת ה'נסתר' האמיתי - 'ּתֹוַרת ה'' ּבֶ

ָאל179 )כי משתנה שמה לפי המשיגים אותה,  ׁשְ ם ַהּמֻ ׁשֵ א 'ּתֹוַרת ה'' ִהיא ַרק ּבְ ָכל עֹוָלם ְוַדְרּגָ י ּבְ בבחינת 'תורתו'(, ּכִ

ם בהשגתו  א ְלׁשָ ּבָ ּנּו ִנְקָרא 'ּתֹוַרת ה'', ּוְכׁשֶ ר ִמּמֶ ְסּתָ ּנִ י ַרק ֵמֲחַמת ׁשֶ אף שהיא אותה תורה ללא שינוי(, ּכִ

ת ָהֲאִצילּות – בשורש ותחילת העולמות  ְתִחּלַ ּבִ ָמע' ׁשֶ ׁשְ ִחיַנת ַה'ּנִ ה 'ּתֹוָרתֹו'. ַאְך ּבְ ומגלה אותה ַנֲעׂשֶ

ׁש, כי הבחינה שגבוהה  ם, ַרק 'ּתֹוַרת ה'' ַמּמָ ָ בֹוּהַ ִמּשׁ י ֵאין ּגָ ֱאֶמת, ּכִ העליונים, ִהיא 'ּתֹוַרת ה'' ּבֶ

יותר מהעולמות העליונים, היא בחינת ה'אור אין סוף' - היינו, אורו של הקב"ה שאין בו שום השגה, ואין לו 

התחלה ולא סוף, וממנו השתלשלו ונבראו כל העולמות180, ושם היא בחינת 'תורת ה'' ממש181, וזוהי בחינת 

הקב"ה בעצמו, למעלה מכל הנאצלים והנבראים. 

ְכָלל  ּנִ ׁשֶ ְך - היינו, אחר שזכה לעלות את כל המדרגות, עד המדרגה האחרונה שאפשר להשיג ּכְ ְוַאַחר ּכָ
'ֵאין סֹוף', שהיא בחינה גבוהה יותר מהעולמות העליונים, שהיא בחינת הקב"ה בעצמו, למעלה  בדבקותו ּבְ

ׁש, נקראת 'נעשה', בחינת  ִחיַנת 'ּתֹוַרת ה'' ַמּמָ ה' בבחינת 'אין סוף' - ִהיא ּבְ ֲעׂשֶ מכל הבריאה, ֲאַזי ַה'ּנַ

ַמע'  ׁשְ 'נגלה', כי זו הבחינה שבה ברא הקב"ה את העולם, ובה הוא מנהיג את העולם בחסד ומשפט, ְוַה'ּנִ

ת ה'', הנקראת 'נשמע', בחינת 'נסתר', כי זו הבחינה של 'קודם  ִפּלַ ִחיַנת 'ּתְ בבחינת 'אין סוף' - הּוא ּבְ

הבריאה', היינו, קודם הנהגה של מידות חסד או משפט, ושם אפשר לעורר כביכול את הקב"ה עצמו 

שיתפלל )כדבסמוך(, ומשם אפשר למשוך חסדים ורחמים גמורים, שאין בהם שום תערובת דין כלל182. ובזה 
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ר חֹוִלים'  ּוְמַבּקֵ ים  ֲעֻרּמִ יׁש  ַמְלּבִ רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  'ַהּקָ ָאְמרּו )ְּבסֹוָטה יד.(  ׁשֶ ּוְכמֹו  ה',  ִחּלָ ּתְ יָה  ְמּתִ ִקּיַ 'ֲאִני 
ְוכּו'.  ין'  ִפּלִ ּתְ ֵמִניַח  רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ ִין  'ִמּנַ ִלְבָרָכה )ְּבָרכֹות ו.(  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ְוֵכן ָאְמרּו  ְוכּו', 
ּלֵל,  רּוְך הּוא ִמְתּפַ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ִין ׁשֶ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ָׁשם ז.( ִמּנַ מֹו ׁשֶ ת ה', ּכְ ִפּלַ ְוֵכן ֵיׁש ּתְ
זֹּוֶכה  ּוְכׁשֶ ת ה'',  ִפּלַ 'ּתְ ְוֵיׁש  'ּתֹוַרת ה''  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִנְמָצא  ִתי".  ִפּלָ ּתְ ֵבית  ּבְ ים  ְחּתִ ּמַ "ְוׂשִ ֱאַמר )ישעיה נו, ז(  ּנֶ ׁשֶ

ׁש. ת ה'' ַמּמָ ִפּלַ תֹו' - הּוא 'ּתְ ׁש, 'ּוְתִפּלָ ֵאין סֹוף, ֲאַזי 'ּתֹוָרתֹו' - הּוא 'ּתֹוַרת ה'' ַמּמָ ֵלל ּבְ ְלִהּכָ

'אור אין סוף', הוא אור פשוט שאין בו שום חילוק 
כלל, ואיך מחלקים כאן בין בחינת 'תורת ה' – 'נעשה', 
לבחינת 'תפילת ה'' – 'נשמע'. ועוד, מדוע נאמר כאן 
שתפילת ה' גבוהה מתורת ה', הרי שתיהן באור אין 
סוף, ובו אין התחלה ואין סוף, ואין מדרגות וכו'. אכן 
הביאור הוא, כי באמת אין חילוק מדרגות באין סוף, 
אלא, ש'תפילת ה'' היא שהקב"ה מתפלל וממשיך 
רחמים מקודם הבריאה, היינו, מקודם שנאצלו חסד 
ומשפט, כי מבחינת 'משפט' יש 'דין תורה' ו'גזר דין' 
כי ב'תורת ה'', שבה ברא הקב"ה את העולם  וכו', 
ובה הוא מנהיגו, שם שייך חסד ומשפט, וכיון שיש 
שם 'דין תורה', צריך שם 'חותמות', כדי שלא יינקו 
ממנו החיצונים ויעשו 'דין אכזרי'. וז"ל הפרפראות 
שם: הגם כי הדברים גבוהים ורמים מאוד ומופלא 
מאיתנו לגמרי, אף על פי כן נראה לעניות דעתי לקרב 

אל השכל קצת, כי באורייתא ברא קודשא בריך הוא 
עלמא )הקדמת הזוהר דף ה.(, והקב"ה מנהיג עולמו על 
פי התורה, וכמובן לעיל )אות א'( גם כן, שגזר דין צריך 
להיות דין תורה, ובחינת ההנהגה זו היא על פי תורת 
מה  וכל  חסד,  כלפי  ומטה  חסד  רב  יתברך  וה'  ה'. 
שיכול לזכות את ישראל על פי 'תורת ה'' )היינו, על פי 
'דין תורה'( בודאי מזכה אותם, אף על פי כן ]אף אם לא 

זכו בדין[, הקב"ה מגלה את הדין לבחינת 'לימודי ה'' 
בכדי שילכו להוכיח את ישראל ולהחזירם למוטב כדי 
להמתיק הדין. אך יש גם כן בחינת 'תפילת ה'' שהוא 
יתברך  ה'  היינו שלפעמים  הבריאה',  'קודם  בחינת 
מתפלל כביכול, היינו שממשיך ומעורר רחמים כאלו 
ידה  ה'' שעל  'תורת  כביכול למעלה מבחינת  שהם 
הנהגת הבריאה. כי אף שמבואר בפנים שגם 'תורת 
ה'' ממש הוא למעלה מבראשית נקודת הבריאה, היינו 

אאאעֹוֶטֹא ֹוָאאא
זוכים לבטל את גזר הדין, ולא רק לחתום אותו שלא יהיה 'דין אכזרי'. וזו מדרגה גבוהה יותר ממדרגת 

החותמות המבוארות בתחילת תורה זו. 

ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ירושלמי ביכורים פ"ג ה"ג דף יא:183 ור"ה פ"א ה"ג דף ז:(  מֹו ׁשֶ י ֵיׁש 'ּתֹוַרת ה'', ּכְ ּכִ
ה', שהקב"ה קיים גם כן את המצוות, לפני שאנחנו מקיימים אותם,  ִחּלָ יָה ּתְ ְמּתִ שהקב"ה אומר: 'ֲאִני ִקּיַ

רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ָאְמרּו רבותינו ז"ל )סוטה יד.( שצריך האדם ללכת אחר מידותיו של הקב"ה: 'ַהּקָ ּוְכמֹו ׁשֶ
ר  ים, כמו שנאמר )בראשית ג, כא(: "ויעש ה' אלוקים לאדם ולאשתו כתנות עור וילבישם", ּוְמַבּקֵ יׁש ֲעֻרּמִ ַמְלּבִ
חֹוִלים, כמו שנאמר )שם יח, א(: "וירא אליו ה' באלוני ממרא", אף אתה הלבש ערומים ובקר חולים ְוכּו''. 
ין ְוכּו', שנאמר  ִפּלִ רּוְך הּוא ֵמִניַח ּתְ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ִין ׁשֶ ְוֵכן ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ברכות ו.(: 'ִמּנַ
)ישעיה סב, ח(: "נשבע ה' בימינו ובזרוע עוזו" - 'בזרוע עוזו' אלו תפילין' וכו', והם בחינת 'תורת ה'', שהקב"ה 

ִין  ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )שם ז.(: 'ִמּנַ מֹו ׁשֶ ת ה'', ּכְ ִפּלַ מקיים את המצוות. ְוֵכן ֵיׁש בחינת 'ּתְ

ִתי"', והוא מתפלל: 'יהי  ִפּלָ ֵבית ּתְ ים ּבְ ְחּתִ ּמַ ֱאַמר )ישעיה נו, ז(: "ְוׂשִ ּנֶ ל184, ׁשֶ ּלֵ רּוְך הּוא ִמְתּפַ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ׁשֶ
רצון מלפני שיכבשו רחמי את כעסי, ויגולו רחמי על מידותי, ואתנהג עם בני במידת רחמים, ואכנס להם 

לפנים משורת הדין'. ובכח תפילה זו, אפשר למשוך רחמים גדולים ולבטל את הדין מעיקרו, ולא רק לחתום 

ֵאין סֹוף,  ֵלל ּבְ זֹּוֶכה ְלִהּכָ ת ה'', ּוְכׁשֶ ִפּלַ ׁש בחינת 'ּתֹוַרת ה'' ְוֵיׁש בחינת 'ּתְ ּיֵ אותו בחותמות. ִנְמָצא ׁשֶ

ׁש186. ת ה''185 ַמּמָ ִפּלַ תֹו הּוא 'ּתְ ׁש ּוְתִפּלָ ֲאַזי ּתֹוָרתֹו הּוא 'ּתֹוַרת ה'' ַמּמָ
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שאין לכלל מדרגת הנבראים השגה בה )להקרא 'תורתו'( 
'תורת ה'' ממש, אך אף על פי כן ה'  מאחר שהוא 
ה''  'תורת  פי בחינת  יתברך מנהיג את הבריאה על 
)וזו הנהגה של חסד ודין(. אך מחמת רוב רחמיו וחסדיו, 

רחמים  ישראל  על  וממשיך  כן,  גם  מתפלל  הוא 
כאלו, שהם למעלה מבחינה זו. ומי שזוכה להכלל 
נקודת  מראשית  למעלה  כביכול,  ממש  סוף'  ב'אין 
ותפילתו  ה'' ממש  'תורת  תורתו  הבריאה, שאז  כל 
'תפילת ה'' ממש, אז גם הוא יכול לעורר ולהמשיך 
 בחינת רחמים הנ"ל, שהם כביכול למעלה מבחינת 

'תורת ה'' )ולבטל הדין(.
"ִמְּפֵני  לב(  יט,  )ויקרא  מובא: אמר הקב"ה  183. שם 
ֵׂשיָבה ָּתקּום ְוָהַדְרָּת ְּפֵני ָזֵקן ְוָיֵראָת ֵּמֱאֹלֶהיָך ֲאִני ה" – 
אני הוא שקיימתי עמידת זקן תחילה, ע"כ. והכוונה 
כב(  יח,  )בראשית  כתוב  דהנה  אבינו,  אברהם  בפני 
ופירש"י שיש כאן  ִלְפֵני ה'",  עֵֹמד  עֹוֶדּנּו  "ְוַאְבָרָהם 
תקון הכתוב מפני כבוד ה', כי באמת הקב"ה עמד 
בפני אברהם. וע' במדרש )בראשית רבה מט, ז(. וכן פירש 

הר"ש סיריליאו. )וכן הוא הלשון בירושלמי ראש השנה(.
 184. כתב בלקוטי הלכות )חו"מ ח"ב הלכות מתנה ה, יז(, 
ַרֲחִמים,  ֶׁשל  ִמּדֹות  ֶעְׂשֵרה  ְׁשֹלׁש  ְּבִחיַנת  ְוֶזה  וז"ל: 
ה ְלַהְמִׁשיְך, ֶׁשַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ִלְּמדֹו ֵסֶדר ְּתִפָּלה  ֶׁשָּזָכה מֹׁשֶ
ְוִנְתַעֵּטף ִּכְׁשִליַח ִצּבּור, ְוָאַמר לֹו: ְּכֶדֶרְך ֶׁשֲאִני עֹוֵמד 
ּוִמְתַּפֵּלל ָּכְך ִיְהיּו עֹוִׂשין ָּבַני ְּבֵעת ָצָרה. ְוֶזהּו ָּכל ִעְנָין 
ַהַּנ"ל ֶׁשַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ִלְּמדֹו ֵסֶדר ְּתִפָּלתֹו ְּבַעְצמֹו – ְּבִחיַנת 
'ְּתִפַּלת ה'', ְוִלְּמדֹו ֶׁשָּכְך ִיְהיּו עֹוִׂשין ָּבָניו ֶׁשַּיְזִּכירּו ָּכל 
ִמּדֹוָתיו ֶׁשל ַרֲחִמים ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִיְהיּו ַנֲעִנין ָּתִמיד, ִּכי 
ֶׁשַּמְזִּכיִרין  ְיֵדי  ַעל  ִּכי  ֵריָקם,  ֶׁשֵאיָנן חֹוְזרֹות  ִהְבִטיחֹו 
ַהֶחֶסד  מֹוִציִאין  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ַהְמֻרִּבים,  ַרֲחָמיו  ִמּדֹות 
ֵמֶהְעֵלם ֶאל ַהִּגּלּוי ְוַהּכֹל ְּבכַֹח 'ְּתִפַּלת ה'', ֶׁשֶּזהּו ְּבִחיַנת 
ֶׁשַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ִנְתַעֵּטף ִּכְׁשִליַח ִצּבּור ְוִהְתַּפֵּלל ְּבַעְצמֹו, 
ְוִלְּמדֹו ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה ִיְזּכּו ַּגם ָּכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבָכל ֵעת 
ָצָרָתם ְּבָכל ַהְּיִרידֹות ֶׁשָּבעֹוָלם ְּבגּוף ְוֶנֶפׁש, ְלַהְמִׁשיְך 
ַהֶחֶסד ֵמַהֶהְעֵלם ֶאל ַהִּגּלּוי, ַעל ְיֵדי ֶׁשַּיְזִּכירּו ְּבֶפה ַּדְיָקא 
ִמּדֹות ַרֲחָמיו, ִּכי ִעַּקר ַהִהְתַּגּלּות ַעל ְיֵדי ַהִּדּבּור ַּכָּידּוַע, 
ְּבִחיַנת )תהלים קג, כ( "עֵֹׂשי ְדָברֹו". ְוֶזהּו ֹּגֶדל ַמֲעַלת ִרּבּוי 
ַהְּתִפּלֹות ּוִבְפָרט ַהִהְתּבֹוְדדּות ְוַהִּׂשיחֹות ָהַרִּבים ֵּבינֹו 
ַּפַעם  ְּבָכל  ְלַהְזִּכיר  ַעְצמֹו  ְלַהְרִּגיל  ְוָהִעָּקר  ְלֵבין קֹונֹו. 
ִרּבּוי ַרֲחָמיו, ֶׁשְּכָבר ָעָׂשה ִעָּמנּו ְוִעּמֹו ִּבְפָרִטּיּות, ְוַעל 
ְיֵדי ֶזה ִיְזֶּכה ְלעֹוֵרר ַרֲחָמיו ּוְלִהְתַחֵּזק ְּבַעּזּות ִּדְקֻדָּׁשה 

ָיִניַח ַעְצמֹו ִלּפֹל ְּבׁשּום  ְּבָכל ַהְיִרידֹות ֶׁשָּבעֹוָלם, ְוֹלא 
ֹאֶפן, ַעד ֲאֶׁשר ָיׁשֹוב ֶאל ה' ִויַרֲחֵמהּו.

ֶזה  וז"ל:  ב(,  ב,  )שלוחין  185. כתב בלקוטי הלכות 
ָלבֹוא  ִלְזּכֹות   – ָהַאֲחרֹון  ְוַהְּׁשֵלמּות  ַהַּתְכִלית  ִעַּקר 
ֶׁשִּיְהֶיה  ַעד  סֹוף,  ְּבֵאין  ְלִהָּכֵלל  ָהֶעְליֹוָנה  זֹו  ִלְבִחיָנה 
ַהּתֹוָרה ְוַהְּתִפָּלה ֶׁשּלֹו ְּבִחיַנת 'ּתֹוַרת ה'' ּו'ְתִפַּלת ה'', 
ַאְׁשֵרי ִמי ֶׁשּזֹוֶכה ָלֶזה! ַוֲאַזי ַהְּתִפָּלה ִהיא ִּבְבִחיַנת 'ְיִהי 
ָרצֹון ִמְּלָפַני' ֶׁשִהיא ְּתִפַּלת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך, ְּכמֹו ֶּׁשָאְמרּו 
ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל ִּבְבָרכֹות )דף ז.(, ְוֶזה ְּבִחיַנת ְּבָכל ַהָּמקֹום 
ֲאֶׁשר ַאְזִּכיר ֶאת ְׁשִמי )ְׁשמֹות כ, כ( – 'ַאְזִּכיר' ַּדְיָקא, ִּכי ִמי 
ֶׁשּזֹוֶכה ִלְבִחיַנת ְּתִפָּלה ָּכזֹו, ְּדַהְינּו 'ְּתִפַּלת ה'', ִנְמָצא, 
ְּכֶׁשַּמְזִּכיר ֶאת ְׁשמֹו ִיְתָּבַרְך ֵמַאַחר ֶׁשִּנְכָלל ּבֹו ִיְתָּבַרְך, 
ִנְמָצא ֶׁשַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ְּבַעְצמֹו ַמְזִּכיר ֶאת ְׁשמֹו ִיְתָּבַרְך, 
ִיְתָּבַרְך  ֶׁשַהֵּׁשם  ִנְמָצא,  ִיְתָּבַרְך,  ּבֹו  ֶׁשִּנְכָלל  ֵמַאַחר 
ְּבַעְצמֹו ַמְזִּכיר ֶאת ְׁשמֹו ִיְתָּבַרְך, ִּכְבָיכֹול, ֶׁשֶּזהּו ְּבִחיַנת 
'ְּתִפַּלת ה'' ַּכַּנ"ל, ְוֶזהּו "ְּבָכל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ַאְזִּכיר ֶאת 

ְׁשִמי", 'ַאְזִּכיר' ַּדְיָקא.
ְוִהֵּנה ִעַּקר ְּבִריַאת ָהָאָדם הּוא ִּבְׁשִביל ְּבִחיָנה זֹו – ֶׁשַּיִּגיַע 
ֶׁשִּיְהֶיה  ַעד  ִיְתָּבַרְך  ּבֹו  ְלִהָּכֵלל  ֶׁשִּיְזֶּכה  ַהַּתְכִלית  ָלֶזה 
ּתֹוָרתֹו ּוְתִפָּלתֹו, ְּבִחיַנת 'ּתֹוַרת ה'' ּו'ְתִפַּלת ה'' ַמָּמׁש. 
ֲאָבל ִאי ֶאְפָׁשר ָלבֹוא ָלֶזה ִמָּיד, ִּכי ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ָרָצה 
ִלְברֹא ֶאת ָהָאָדם ְּבֶזה ָהעֹוָלם ְּכֵדי ֶׁשִּיְהֶיה לֹו ְּבִחיָרה, 
ְוִעַּקר ִקּיּום ַהּתֹוָרה ָּתלּוי ָּבֶזה ַּבֶּמה ֶׁשֵּיׁש ְלָהָאָדם ְּבִחיָרה, 
ּגּוף  ְּבתֹוְך  ָהעֹוָלם  ְּבֶזה  ָהָאָדם  ֶאת  ָׁשַלח  ֶזה  ּוִבְׁשִביל 
ְוחֹוֶמר ָעכּור ְּכֵדי ֶׁשִּיְהֶיה לֹו ְּבִחיָרה. ּוֵמַאַחר ֶׁשָהָאָדם 
הּוא ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְּבתֹוְך ּגּוף ְוחֹוֶמר ַּגְׁשִמי, הּוא ָצִריְך 
ִּבְתִחָּלה ְלַקֵּים ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצוֹות ְּבתֹוְך ַהּגּוף, ְוָכל ְזַמן 
ַהּתֹוָרה  ָּכל  ֲאַזי  ְלַגְמֵרי,  ְוַהחֹוֶמר  ַהּגּוף  ִנְתַּבֵּטל  ֶׁשֹּלא 
'ּתֹוָרתֹו'  ִּבְבִחיַנת  הּוא  ֶׁשְּמַקֵּים,  ְוַהְּתִפָּלה  ְוַהִּמְצוֹות 
ּו'ְתִפָּלתֹו', ִּכי ֲעַדִין ֹלא ִנְכַלל ְּבָׁשְרׁשֹו, ְּבֵאין סֹוף. ְוָכל 
ַמה ֶׁשְּמַקֵּים יֹוֵתר ֶאת ַהּתֹוָרה ְועֹוֵבד ֶאת ה', הּוא יֹוֵצא 
ְּבָכל ַּפַעם ִמַּדְרָּגא ְלַדְרָּגא, ּוְמַבֵּטל ְּבָכל ַּפַעם ֶאת ַהּגּוף 
יֹוֵתר ְוִנְכָלל יֹוֵתר ְּבָׁשְרׁשֹו ְּבֵאין סֹוף, ַעד ֶׁשּזֹוֶכה ָלבֹוא 
ְלַגְמֵרי  ְוִנְכָלל  ְלַגְמֵרי  ַהּגּוף  ֶׁשִּיְתַּבֵּטל  ַהַּתְכִלית  ֶאל 
ְּבֵאין סֹוף, ַוֲאַזי זֹוֶכה ִלְבִחיַנת 'ּתֹוַרת ה'' ּו'ְתִפַּלת ה'' 
ִנְמָצא  ְּבֵאין סֹוף,  ְּבָׁשְרׁשֹו  ְּכֶׁשִּנְכָלל  ַוֲאַזי  ַּכַּנ"ל.  ַמָּמׁש 
ָּכל ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצוֹות ְוַהְּתִפָּלה ֶׁשְּמַקֵּים ֵהם 'ּתֹוַרת ה'' 
ְּבַעְצמֹו,  ִיְתָּבַרְך  ֶׁשַהֵּׁשם  ִנְמָצא,  ַמָּמׁש.  ה''  ּו'ְתִפַּלת 
ִּכְבָיכֹול, עֹוֶׂשה ַהִּמְצוֹות ֶׁשהּוא עֹוֶׂשה ֵמַאַחר ֶׁשִּנְכָלל ּבֹו 
ִיְתָּבַרְך. ֲאָבל קֶֹדם ֶׁשִּנְכָלל ּבֹו ִיְתָּבַרְך ְלַגְמֵרי, ֲאַזי ָהָאָדם 

אאמקוָותאועיוניםאא



ֹאּתאא ֹותאיא920 ָר ֹו "ןאאתכ ַָ ֲֹ ִליקוכֵטיאמֹו

ָצִריְך ְלאֹותֹו  ְוהּוא  ֲחֵברֹו  ַעל  ַרֲחִמים  ׁש  'ַהְמַבּקֵ ִלְבָרָכה )ָּבָבא ַקָּמא צב.(  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ ְוֶזה 
ֵמֲחַמת  הּוא  ַעְצמֹו,  ַעל  ׁש  ְמַבּקֵ ְוֵאינֹו  ָדָבר  ְלאֹותֹו  ִריְך  ּצָ ֶ ּשׁ ַמה  י  ּכִ ה',  ִחּלָ ּתְ ַנֲעֶנה  הּוא  ָבר -  ּדָ
ה,  ִחּלָ ְבִחיַנת ּתְ הּוא ּבִ ִריָאה, ּוֵמֲחַמת ׁשֶ ה', ַהְינּו ֹקֶדם ַהּבְ ִחּלָ ִחיַנת 'ּתְ ְבִחיַנת 'ַאִין', ְוהּוא ּבְ הּוא ּבִ ׁשֶ

ה. ִחּלָ ַעל ְיֵדי ֶזה הּוא ַנֲעֶנה ּתְ

ְּבַעְצמֹו עֹוֶׂשה ַהִּמְצוֹות ַוֲאַזי הּוא ]ַרק[ ִּבְבִחיַנת ָׁשִליַח, 
ְּכמֹו ַהָּׁשִליַח ֶׁשְּמֻצֶּוה ְועֹוֶׂשה ְׁשִליחּותֹו, ְּכמֹו ֵכן ַמָּמׁש 
הּוא ְמֻצֶּוה ְועֹוֶׂשה ְׁשִליחּות ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַרְך, ִּכי ִּבְׁשִביל 
ֶזה ִנְׁשַּתַּלח ְלֶזה ָהעֹוָלם ַלֲעׂשֹות ְׁשִליחּותֹו ִיְתָּבַרְך ְלַקֵּים 

ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצוֹות ֶׁשהּוא ְמֻצֶּוה ֲעֵליֶהם )וע"ש באורך(.
וראה גם באבני"ה ברזל )ספורים מרבינו אות ס"ז(, שהובא 
ענין, וז"ל: ָׁשַמעִּתי ֵמר"נ ְּבֵעת ֶׁשָאַמר ַאְדמֹו"ר ַהּתֹוָרה 
ֶׁשְּצִריִכין  ָאַמר  ּוְתִפַּלת ה',  ֵמִעְנַין ּתֹוַרת ה'  )ִסיָמן כ"ב( 

ה'  ְוִלְתִפַּלת  ה'  ְלתֹוַרת  ֶׁשִּיְזֶּכה  ַעד  ָּכֶזה  ְלִבּטּול  ָלבֹא 
ְוֶׁשּיּוַכל לֹוַמר 'ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפַני'.

186. כתב בלקוטי הלכות )נשיאת כפים ד, ד-ו(, וז"ל: 
ְמבָֹאר ְּבַהּתֹוָרה ַהַּנ"ל ֶׁשְּצִריִכין ְלַקֵּבל ְׁשֵלמּות ָהֱאמּוָנה 
ְוכּו'  רֹוִעים  ִׁשְבָעה  ְּכָלִלּיּות  ֶׁשהּוא  ַהּדֹור  ֵמַהַּצִּדיק 
ָּכל  ֵמַהְּנָׁשָמה ֶׁשּלֹו  ְלַקֵּבל  ֶאָחד  ָּכל  ָצִריְך  ְוֵכן  )אות ג'(, 

ַהֶהָארֹות ְוַהַהָּׂשגֹות ֶׁשַהְּנָׁשָמה ַמֶּׂשֶגת, ֶׁשַהּגּוף ַּגם ֵּכן ֵיַדע 
ִמֶּזה )אות ה'(. ְוָכל ֶזה ִאי ֶאְפָׁשר ִלְזּכֹות ִּכי ִאם ַעל ְיֵדי 
ַעּזּות ִּדְקֻדָּׁשה ְוכּו', )ַּכְמבֹוָאר ָׁשם(. ּוְלַעּזּות זֹוִכין ַעל ְיֵדי 
ַהִּׂשְמָחה ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת "ַנֲעֶׂשה ְוִנְׁשָמע" )אות ט'(. ְוִעַּקר 
ֶׁשָּכתּוב  )ְּכמֹו  ַה'ִּנְׁשָמע',  ְּבִחיַנת  ִהיא  ַהִּׂשְמָחה,  ְׁשֵלמּות 
ָׁשם(. ּוְצִריִכין ְּבָכל ַּפַעם ֵליֵלְך ִמַּדְרָּגא ְלַדְרָּגא ַלֲעׂשֹות 

ִמֶּמּנּו  ָּגבֹוַּה  ִנְׁשָמע  לֹו  ְוֶׁשִּיְהֶיה  'ַנֲעֶׂשה',  ֵמַה'ִּנְׁשָמע' 
ְוכּו', ְוֵכן ְלעֹוָלם, ַעד ֶׁשִּיְהֶיה ִנְכָלל ָּבֵאין סֹוף ְוכּו'. ְוָאז 
זֹוֶכה ְלִׂשְמָחה, ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה זֹוִכין ְלַעּזּות. ְוַעל ְיֵדי ֶזה 
זֹוִכין ְלַקֵּבל ַהֶהָארֹות ְוַהַהָּׂשגֹות ֶׁשַהְּנָׁשָמה ַמֶּׂשֶגת, ְוָכל 

ְּכָלִלּיּות ָהעֹוָלם ְיכֹוִלין ְלַקֵּבל ִמַּצִּדיק ַהּדֹור ְוכּו', ְוָאז 
זֹוִכין ֶלֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה, ְוִנְׁשָלם חֹוַתם ַהָּיִדין ְוכּו'.

ִלְזּכֹות  ֶאְפָׁשר  ֶׁשִאי  ִנְרֶאה,  ִרֲהָטא  ְלפּום  ְוִלְכאֹוָרה 
ְוֵכן ְלַצִּדיק ַהּדֹור ְוכּו',  ְלִהְתָקֵרב ְלַהְּנָׁשָמה ֶׁשּלֹו ְוכּו', 
ִּכי ִאם ַעל ְיֵדי "ַנֲעֶׂשה ְוִנְׁשָמע" ָהֶעְליֹון, ְּדַהְינּו ֶׁשִּנְכָלל 
ְמאֹד,  ָּתמּוַּה  ַהָּדָבר  ֶזה  ְלִפי  ֵּכן  ְוִאם  ְוכּו'.  ָּב'ֵאין סֹוף' 
ִּכי ְּבַוַּדאי ְּכֶׁשְּכָבר ָזָכה ְל"ַנֲעֶׂשה ְוִנְׁשָמע" ָּגבֹוַּה ָּכֶזה – 
ֶהָארֹות  ִקֵּבל  ְּכָבר  ֵּכן  ִאם  ַהִּנְסָּתרֹות,  ֶׁשִהִּׂשיג  ְּדַהְינּו 
ְוַהָּׂשגֹות ַהְרֵּבה ֵמַהְּנָׁשָמה, ִּכי ַהָּׂשַגת ַה'ִּנְׁשָמע' ְּבַעְצמֹו – 
ְּדַהְינּו ַהָּׂשַגת ַהִּנְסָּתר, ֶזהּו ְּבַעְצמֹו ְּבַוַּדאי ֶהָאַרת ְוַהָּׂשַגת 
ַה'ִּנְׁשָמע'  ַהָּׂשַגת  ְיֵדי  ֶׁשַעל  לֹוַמר  ַׁשָּיְך  ְוֵאיְך  ַהְּנָׁשָמה, 
ַהֶּזה ִיְזֶּכה ְלַעּזּות, ְלַׁשֵּבר ַעּזּות ַהּגּוף, ְוִלְזּכֹות ְלִהְתָקֵרב 
ְלַהְּנָׁשָמה ּוְלַהַּצִּדיק, ִּכי ְּבַוַּדאי, ְּכֶׁשְּכָבר ִהִּׂשיג "ַנֲעֶׂשה 
ְוִנְׁשָמע" ָּכֶזה, ְּבַוַּדאי ְּכָבר ָׁשַבר ַעּזּות ַהּגּוף, ִּכי ִאם ָלאו, 

ֵאיְך ָהָיה זֹוֶכה ְלַהָּׂשַגת ַהִּנְׁשָמע ָּכֶזה?
ַאְך ֶּבֱאֶמת ַהְּדָבִרים ְקׁשּוִרים ֶזה ָּבֶזה, ִּכי ְּבַוַּדאי ַהָּׂשַגת 
ֶׁשְּצִריִכין  ְוַהַהָּׂשגֹות  ַהֶהָארֹות  ְּבַעְצמֹו  ֶזהּו   – ַה'ִּנְׁשָמע' 
ְלַקֵּבל ַהּגּוף ֵמַהְּנָׁשָמה, ְּכָלִלּיּות ָהעֹוָלם ֵמַהַּצִּדיק ַּכַּנ"ל, 
ִּכי ָּכל ַמה ֶּׁשְּמַקְּבִלין ַהּגּוף )בפרטיות( ּוְכָלִלּיּות ָהעֹוָלם – 
ְו'ִנְסָּתר',  'ִנְׁשָמע'  ְּבִחיַנת  ִהיא  ְוַהַּצִּדיק,  ֵמַהְּנָׁשָמה 
ֶׁשַּבְּתִחָּלה ָהָיה ִנְסָּתר ֵמֶהם. ַאְך ֶהְמֵׁשְך ַהְּדָבִרים ְוִקּׁשּוָרם 
הּוא ָּכְך, ִּכי ֶּבֱאֶמת 'ִנְׁשָמע' ִנְקָרא ְּבֵעת ֶׁשַהַהָּׂשָגה ֲעַדִין 
ַהִּנְׁשָמע,  ְלַהִּׂשיג  ְּכֶׁשּזֹוֶכה  ָּכְך  ַאַחר  ִּכי  ִמֶּמּנּו,  ִנְסָּתר 
'ַנֲעֶׂשה',  'ִנְׁשָמע', ִּכי ִאם ְּבֵׁשם  ִנְקָרא ְּבֵׁשם  ׁשּוב ֵאינֹו 

אאאעֹוֶטֹא ֹוָאאא
לאחר שביאר, שמי שזוכה להתדבק באין סוף ברוך הוא, אזי התורה שהוא לומד הינה בבחינת 'תורת ה'' ממש, 
והיא בחינת 'נעשה' הגבוה ביותר. ומעל לזה ישנה בחינת 'תפילת ה'' ממש, שהיא בחינת ה'נשמע' הגבוה ביותר, 

בחינת 'אין'. יבאר עתה מה היא בחינת 'אין' שישנה בתפילה.

ׁש ַרֲחִמים ַעל ֲחֵברֹו ְוהּוא ָצִריְך  ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )בבא קמא דף צב.(: 'ַהְמַבּקֵ ְוֶזה ׁשֶ
ׁש ַעל ַעְצמֹו, הּוא  ִריְך ְלאֹותֹו ָדָבר ְוֵאינֹו ְמַבּקֵ ּצָ ֶ י ַמה ּשׁ ה'187, ּכִ ִחּלָ ָבר – הּוא ַנֲעֶנה ּתְ ְלאֹותֹו ּדָ
ְבִחיַנת 'ַאִין' - דהיינו, שהוא בטל לגמרי אל הקב"ה, עד שהוא נכלל ב'אין סוף' ברוך  הּוא ּבִ ֵמֲחַמת ׁשֶ
הוא, ולכן, אינו רואה את עצמו וצרכיו, והוא יכול להתפלל על חבירו בלבד מבלי להזכיר גם את עצמו,  

ִריָאה,  ה', ַהְינּו בבחינת 'אין סוף' לבדו ללא נבראים אחרים, כמו שהיה קֹוֶדם ַהּבְ ִחּלָ ִחיַנת 'ּתְ ְוהּוא ּבְ
ה. ִחּלָ ה', ַעל ְיֵדי ֶזה הּוא ַנֲעֶנה ּתְ ִחּלָ ְבִחיַנת 'ּתְ הּוא ּבִ ּוֵמֲחַמת ׁשֶ

אאמקוָותאועיוניםאא
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ִּכי ְּכֶׁשַּמִּׂשיג ַהִּנְׁשָמע ֲאַזי ַנֲעֶׂשה ֵמַהִּנְׁשָמע ַנֲעֶׂשה, ְוֵיׁש 
לֹו ִנְׁשָמע ָּגבֹוַּה ִמֶּמּנּו, ְוֵכן ְלעֹוָלם. ְוִעַּקר ֵׁשם "ַנֲעֶׂשה 
ְוִנְׁשָמע" ְּבָכל ַּדְרָּגא ְוַדְרָּגא ִהיא ְּבִחיַנת 'ִנְגֶלה ְוִנְסָּתר', 
ִלְבִחיַנת  זֹוִכין  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ּוְתִפָּלה'.  'ּתֹוָרה  ְּבִחיַנת 
'ִׂשְמָחה', ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת 'ַעּזּות ִּדְקֻדָּׁשה', ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה 
זֹוִכין ְלַקֵּבל ָּכל ַהֶהָארֹות ְוַהַהָּׂשגֹות ֵמַהְּנָׁשָמה ּוֵמַהַּצִּדיק, 

ֶׁשֶּזהּו ְּבַעְצמֹו ְּבִחיַנת ַהָּׂשַגת ַהִּנְׁשָמע ְּבַעְצמֹו.
ְּדַהְינּו ְלָמָׁשל, ָאָדם ָּפׁשּוט ָהעֹוֵמד ַּבַּמְדֵרָגה ַהַּתְחּתֹוָנה, 
ְו'ַהַּנֲעֶׂשה' ֶׁשּלֹו ִהיא ְּבִחיַנת ּתֹוָרה ִּבְפִׁשיטּות, ְו'ַהִּנְׁשָמע' 
ְקַטָּנה  ַמְדֵרָגה  ֵאיֶזה  ֵּכן  ַּגם  הּוא  ַהִּנְסָּתר,  ֶׁשהּוא  ֶׁשּלֹו 
ַהָּגבֹוַּה ִמֶּמּנּו, ִּכי הּוא ֵאינֹו יֹוֵדַע ֲעַדִין ׁשּום ֶּדֶרְך ְוֵעָצה 
ַּבֲעבֹוַדת ה'. ְוָכל ַהְּדָרִכים ְוָהֵעצֹות ֵהם ְּבִחיַנת 'ִנְׁשָמע', 
ְּבִחיַנת 'ִנְסָּתר' ֶאְצלֹו, ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת ְּתִפָּלה ְּדֵבקּות, ַהְינּו 
ּוְלַבֵּטל  ִיְתָּבַרְך,  ְלַהֵּׁשם  ַהְרֵּבה  ְלִהְתַּפֵּלל  ָצִריְך  ֶׁשהּוא 
ְוִׂשיחֹות  ְּבִהְתּבֹוְדדּות  ּוְלַהְרּבֹות  ִיְתָּבַרְך,  ֵאָליו  ַעְצמֹו 
ֵּבינֹו ְלֵבין קֹונֹו ּוִבְתִחּנֹות ּוְתִפּלֹות ּוַבָּקׁשֹות ְוכּו'. ְוָכל 
ֶזה ִהיא ְּבִחיַנת 'ִנְׁשָמע' ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת 'ְּתִפָּלה', ְּדַהְינּו 
ַמה ֶּׁשִּמְתַּפֵּלל ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ֶׁשּיֹוֵרהּו ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ֶּדֶרְך 
ְוָהֵעָצה  ַהֶּדֶרְך  ֶׁשַעָּתה  ִיְתָּבַרְך,  ַלֲעבֹוָדתֹו  ְיָׁשָרה  ְוֵעָצה 
ַהּזֹאת ִהיא ִנְסָּתר ִמֶּמּנּו, ִּבְבִחיַנת 'ִנְׁשָמע' ַּכַּנ"ל. ַוֲאַזי ַעל 
ְיֵדי ֶזה ַהְּדֵבקּות ְוַהְּתִפָּלה ְּבַעְצמֹו ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת 'ִנְׁשָמע', 
ַעל ְיֵדי ֶזה זֹוִכין ָלבֹוא ְלִׂשְמָחה, ְּבִחיַנת )ְיַׁשְעָיה לה, י(: 
ְוִנְׁשָמע  ִמַּנֲעֶׂשה  ֶׁשַּנֲעֶׂשה  "ְוִׂשְמַחת עֹוָלם ַעל רֹאָׁשם" 
ַּכַּנ"ל, ַהְינּו ִמּתֹוָרה ּוְתִפָּלה. ִּכי ַעל ְיֵדי ַהּתֹוָרה ַהְּפׁשּוָטה 
ְוַהִהְתּבֹוְדדּות  ְיֵדי ַהְּתִפָּלה  ְוַעל  ֶׁשּלֹוֵמד ְלִפי ַמְדֵרָגתֹו, 
ֶׁשּלֹו ֶׁשּפֹוֵרׂש ַּכָּפיו ּוִמְׁשַּתֵּטַח ַעְצמֹו ִלְפֵני ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך 
ֶׁשּיֹוֵרהּו ֶּדֶרְך ְוֵעָצה ַלֲעבֹוָדתֹו ַהִּנְסָּתר ִמֶּמּנּו, ַעל ְיֵדי ֶזה 
ְיֵדי ַהִּׂשְמָחה ַהּזֹאת זֹוֶכה  ְוַעל  ְּבַעְצמֹו זֹוֶכה ְלִׂשְמָחה, 
ְוזֹוֶכה   – ִנְׁשָּבר ַעּזּות ּגּופֹו  ַוֲאַזי  ַּכַּנ"ל,  ִּדְקֻדָּׁשה  ְלַעּזּות 
ֵמַהַּצִּדיק  ְוֵכן  ֶׁשּלֹו,  ֵמַהְּנָׁשָמה  ְוַהָּׂשגֹות  ֶהָארֹות  ְלַקֵּבל 
ַהּדֹור, ַהְינּו ֶׁשְּמַקֵּבל ֵמֶהם ַהָּׂשַגת ַהִּנְׁשָמע ֶׁשהּוא ַהָּׂשַגת 
ַהִּנְסָּתר, ַהְינּו ֶׁשַּמִּׂשיג ַעָּתה ַהֶּדֶרְך ְוָהֵעָצה ֶׁשָהָיה ִנְסָּתר 
ִמֶּמּנּו. ְוָאז ְלִפי ַהָּׂשָגתֹו ֵּכן ִנְׁשָלם ָהֱאמּוָנה, ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת 
'חֹוַתם ַהָּיִדין', ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת 'ְירּוָׁשַלִים ִקְרָיה ֶנֱאָמָנה', 
ַהִּנְׁשָמע  ְיֵדי  ַעל  ֶׁשּזֹוִכין  ָׁשֵלם',  'ִיְרָאה  ְּבִחיַנת  ֶׁשִהיא 
ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת ִיְרָאה, 'ַמֲאָמר ַהָּׁשֵלם' ַּכַּנ"ל. ִּכי ַהָּׂשַגת 
ֶנֱאָמָנה',  ִקְרָיה  'ְירּוָׁשַלִים  ְּבִחיַנת  ְּבַעְצמֹו ֶזהּו  ַהִּנְׁשָמע 
ֵמַהַּצִּדיק  ֶׁשְּמַקְּבִלין  ָהֱאמּוָנה  ְׁשֵלמּות  ְּבִחיַנת  ַהְינּו 

ּוֵמַהְּנָׁשָמה ַּכַּנ"ל.
ִמַּנֲעֶׂשה  ָלֵצאת  ְּכֶׁשּזֹוִכין  ְוַדְרָּגא  ַּדְרָּגא  ֶׁשְּבָכל  ְוַהְּכָלל, 

ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  יֹוֵתר,  ָּגבֹוַּה  ְוִנְׁשָמע  ְלַנֲעֶׂשה  ֶזה  ְוִנְׁשָמע 
ַהַהָּׂשגֹות  ְּבִחיַנת  ְּבַעְצמֹו  ֶזהּו  ַהַּנ"ל,  ְּבַהּתֹוָרה  ָׁשם 
ְוַהֶהָארֹות ֶׁשְּמַקְּבִלין ֵמַהְּנָׁשָמה ּוֵמַהַּצִּדיק. ְוזֹוִכין ָלֶזה 
ַעל ְיֵדי "ַנֲעֶׂשה ְוִנְׁשָמע" ְּבַעְצמֹו, ְּדַהְינּו ַעל ְיֵדי 'ִנְגֶלה 
ְוִנְסָּתר', 'ּתֹוָרה ּוְתִפָּלה'. ַהְינּו ַעל ְיֵדי ַהְּתִפָּלה ְוַהְּדֵבקּות 
ֶׁשִּמְתַּפְּלִלין ּוְמַדְּבִקין ַעְצָמן ְלַהֵּׁשם  ִיְתָּבַרְך ְּבֵעת ֶׁשַהָּדָבר 
ִנְסָּתר ִמֶּמּנּו, ַעל ְיֵדי ֶזה ְּבַעְצמֹו זֹוִכין ְלִׂשְמָחה, ֶׁשַעל ְיֵדי 
ּוְלַקֵּבל  ַהּגּוף,  ַעּזּות  ּוְלַׁשֵּבר  ִּדְקֻדָּׁשה  ְלַעּזּות  זֹוִכין  ֶזה 
ְּבַעְצמֹו  ֶׁשֶּזהּו  ְוַהַּצִּדיק,  ֵמַהְּנָׁשָמה  ְוַהָּׂשגֹות  ֶהָארֹות 
ְּבִחיַנת ַהָּׂשַגת ַה'ִּנְׁשָמע' ְוַה'ִּנְסָּתר'. ְוָאז ִנְׁשָלם ָהֱאמּוָנה, 
ֶנֱאָמָנה', ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת חֹוַתם  ְּבִחיַנת 'ְירּוָׁשַלִים ִקְרָיה 

ַהָּיִדין ְוכּו' ַּכַּנ"ל.
ְוָאז ַנֲעֶׂשה ֵמַה'ִּנְׁשָמע' – 'ַנֲעֶׂשה', ְוָאז ׁשּוב ֵאין ַהִּנְׁשָמע 
ְוַהִּנְסָּתר ַהֶּזה ִנְקָרא ְּבֵׁשם 'ִנְׁשָמע' ְו'ִנְסָּתר', ִּכי ִאם ְּבֵׁשם 
ְו'ִנְסָּתר'  'ִנְׁשָמע'  ְּבִחיַנת  לֹו  ֵיׁש  ְוָאז  ְו'ִנְגֶלה',  'ַנֲעֶׂשה' 
ִלְפֵני  ַעְצמֹו  ּוִמְׁשַּתֵּטַח  ּוִמְתַּפֵּלל  ְוָאז חֹוֵזר  ִמֶּזה.  ָּגבֹוַּה 
ֶׁשּיֹוֵרהּו  ְוִהְתּבֹוְדדּות  ְּבִׂשיָחה  ּוַמְרֶּבה  ִיְתָּבַרְך,  ַהֵּׁשם 
ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ַהִּנְסָּתר ְוַהִּנְׁשָמע ַהֶּזה, ְוָאז זֹאת ַהְּתִפָּלה 
ְוַהִהְתּבֹוְדדּות ְוַהְּדֵבקּות – ִנְקָרא ְּבֵׁשם 'ִנְׁשָמע', ְוָאז ַעל 
ּוְמַׁשֵּבר  ַהַּנ"ל, חֹוֵזר  ַהְּתִפָּלה  ַהֶּזה ֶׁשהּוא  ַהִּנְׁשָמע  ְיֵדי 
ְּביֹוֵתר ָהַעּזּות ְּדִסְטָרא ַאֲחָרא ְוחֹוֵזר ּוְמַקֵּבל ֶהָאָרה יֹוֵתר 
ְוַהַהָּׂשָגה,  ַהֶהָאָרה  ְוזֹאת  ּוֵמַהַּצִּדיק.  ֵמַהְּנָׁשָמה  ְּגדֹוָלה 
ְוָאז  יֹוֵתר,  ַהָּגבֹוַּה  ַהַּנ"ל  ַהִּנְׁשָמע  ַהָּׂשַגת  ְּבַעְצמֹו  הּוא 
ִנְׁשָלם ְוִנְבֶנה ְּביֹוֵתר 'ְירּוָׁשַלִים ִקְרָיה ֶנֱאָמָנה'. ְוֵכן ִמַּדְרָּגא 

ְלַדְרָּגא, ְוֵכן ְלעֹוָלם.
ְלַנֲעֶׂשה  ֶזה  ְוִנְׁשָמע  ִמַּנֲעֶׂשה  ָלֵצאת  ֶׁשָּצִריְך  קֶֹדם  ִּכי 
קֶֹדם  ְיִריָדה  לֹו  ֶׁשִּיְהֶיה  ָצִריְך  יֹוֵתר,  ָּגבֹוַּה  ְוִנְׁשָמע 
ָהֲעִלָּיה, ְוַהְיִריָדה ִהיא ַּתְכִלית ָהֲעִלָּיה )כמבואר לקמן אות 
י"א(. ְוַהְיִריָדה ֶׁשּקֶֹדם ָהֲעִלָּיה, ֶזהּו ְּבַעְצמֹו ְּבִחיַנת 'ַעּזּות 

ִמַּדְרָּגא  ָלֵצאת  ְּכֶׁשרֹוֶצה  ַּפַעם  ְּבָכל  ֶׁשִּמְתַּגֵּבר  ַהּגּוף' 
ְלַדְרָּגא. ְוִעַּקר ְׁשִביַרת ַעּזּות ַהּגּוף, ַעּזּות ְּדִסְטָרא ַאֲחָרא, 
הּוא ַעל ְיֵדי ַהִּׂשְמָחה, ִּכי ִאי ֶאְפָׁשר ְלִהְתַּגֵּבר ָעָליו ִּכי 
זֹוִכין ַעל  ּוְלִׂשְמָחה  ַּדְיָקא.  ְוֶחְדָוה  ְיֵדי ִׂשְמָחה  ַעל  ִאם 
ַעל  ַהְינּו  ּוְתִפָּלה',  'ּתֹוָרה  ַהְינּו  ְוִנְׁשָמע",  "ַנֲעֶׂשה  ְיֵדי 
ְוַהִהְתּבֹוְדדּות  ַהְּתִפָּלה  ְיֵדי  ְוַעל  ֶׁשּלֹוֵמד,  ַהּתֹוָרה  ְיֵדי 
ֶׁשִּמְתַּפֵּלל ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ֶׁשִּיְזֶּכה ָלֵצאת ִמַּמְדֵרָגה זֹאת 

ְוַלֲעלֹות ְלַמְדֵרָגה ָּגבֹוַּה יֹוֵתר.
187. כתב בספר בית אלוקי"ם )למבי"ט שער התפילה פרק 
י"ב(, וז"ל: וסיבת הדבר, כי בזמן שהאדם מתפלל על 

עצמו, נראה שהכנעתו וכוונתו בתפילה הוא לתועלת 
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ן  ַלְמַעּיֵ ָהִעְנָין ֵהיֵטב  ֱאֶמת ְמֹבָאר ֶזה  ּבֶ ַמְעָלה. ַאְך  ּלְ ֶ ּשׁ ָהִעְנָין ִחּבּור ֵהיֵטב ְלַמה  ְלֶזה  ]ִלְכאֹוָרה ֵאין 
ִחיַנת 'ֵאין סֹוף',  ִריָאה, ּבְ ִחיַנת ֹקֶדם ַהּבְ ת ה'' הּוא ּבְ ִפּלַ ִחיַנת 'ּתְ ּבְ ן, ׁשֶ י ְמֹבָאר ְלֵעיל ּוְלַקּמָ ְקָצת, ּכִ
י  ה ָלֶזה, ּכִ ְזּכֶ ּיִ ן ֵאין ִמי ׁשֶ ִחיַנת 'ַאִין', ַעל ּכֵ ִחיָנה ִהיא ּבְ זֹּאת ַהּבְ ה'; ּוֵמֲחַמת ׁשֶ ִחּלָ ִחיַנת 'ּתְ זֶּהּו ּבְ ׁשֶ
ּטּול  ַהּבִ ַתְכִלית  ּבְ ְלַגְמֵרי  ַעְצמֹו  ל  ּוְמַבּטֵ ֱאֶמת  ּבֶ ָעָנו  הּוא  ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ 'ַאִין',  ְבִחיַנת  ּבִ הּוא  ׁשֶ ִמי  ִאם 

"ל. ּנַ ּכַ ת ה'  ִפּלַ ִחיַנת ּתְ ם הּוא ּבְ ָ ּשׁ ֵאין סֹוף, ׁשֶ ְכָלל ּבְ ּנִ עֹוָלם, ַעד ׁשֶ ִאּלּו ֵאינֹו ּבָ ּכְ

ן )אות י"ג( ַעל ַמֲאַמר ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )בב"ק נט.(: 'ֶאְלָעָזר  ּמּוָבא ְלַקּמָ ֶ ר ֵהיֵטב ַמה ּשׁ ָ ּוָבֶזה ְמֻקּשׁ
ַגם  ר ְלִעְנַין ּפְ ם. ְוִלְכאֹוָרה ֵאין ֶקׁשֶ ן ׁשָ ן ֲחָבׁשּוהּו' ְוכּו', ַעּיֵ ַגְדלּות ְוַעל ּכֵ דּוהּו ּבְ ֲחׁשָ ְזִעיָרא ְוכּו', ׁשֶ
ר  ְזּכָ ַהּנִ י  ּפִ ֱאֶמת ַעל  ּבֶ ַאְך  ָלל.  ּכְ ְדלּות  ּגַ ֵמִעְנַין  ִלְכאֹוָרה  אן  ּכָ ר  ִנְזּכָ ּלֹא  ׁשֶ ַהזֹּאת,  ְלַהּתֹוָרה  ְדלּות  ַהּגַ
ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ יֹוֵתר,  בֹוּהַ  ַהּגָ ָמע  ְוִנׁשְ ה  ַנֲעׂשֶ ִלְבִחיַנת  ִלְזּכֹות  ֶזה  ִעְנָין  ל  ּכָ ׁשֶ ָלֵעיַנִים,  ְמֹבָאר  ְלֵעיל 
ֱאֶמת,  ּבֶ ֲעָנָוה  ְיֵדי  ַעל  ִאם  י  ּכִ ִלְזּכֹות  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ֶזה  ל  ּכָ ִריָאה,  ַהּבְ ת  ְתִחּלַ ּבִ סֹוף,  ֵאין  ּבְ ָלִלּיּות  ּכְ

"ל. ּנַ ּכַ ִחיַנת 'ַאִין'  הּוא ּבְ ׁשֶ

י ֶזה  ּלֵל ַעל ֲחֵברֹו ְוהּוא ָצִריְך' ְוכּו' - ְלַהּתֹוָרה ַהזֹּאת, ּכִ ְתּפַ ר ִעְנָין ֶזה: 'ַהּמִ ה ְמֹבָאר ֵהיֵטב ֶקׁשֶ ְוַעּתָ
ל  ַבּטֵ ּמְ ִחיַנת ַאִין, ׁשֶ ִחיַנת ֲעָנָוה, ּבְ ָבר, ֶזהּו ּבְ הּוא ָצִריְך ְלאֹותֹו ּדָ י ׁשֶ ּלֵל ַעל ֲחֵברֹו ַאף ַעל ּפִ ְתּפַ ּמִ ׁשֶ

אמנם  לשמה.  תפילה  ואינה   – בתפילתו  לו  המושג 
כוונתו בתפילה לא להשגת  כשמתפלל על אחרים, 
מי  אין  כי  ומכיר  שמודיע  אם  כי  המושג,  תועלת 
שיוכל להפיק רצון איש ואיש כי אם הוא ית', ולזה 

כך  ואחר  תחילה  המתפלל  חסרון  משלים  ית'  הוא 
למי שהתפלל עליו, כיון שהוא לא התפלל על עצמו 
לעצמו,  כן  גם  כיוון  ולא  דבר  לאותו  צריך  בהיותו 

עכ"ל.

אאאעֹוֶטֹא ֹוָאאא
ֱאֶמת ְמבֹוָאר  ַמְעָלה. ַאְך ּבֶ ּלְ ֶ ּשׁ ]מבאר ר' נתן ז"ל: ִלְכאֹוָרה, ֵאין ְלֶזה ָהִעְנָין ִחּבּור ֵהיֵטב ְלַמה 
ִחיַנת קֹוֶדם  ת ה'' הּוא ּבְ ִפּלַ ִחיַנת 'ּתְ ּבְ ן, ׁשֶ י ְמֹבָאר ְלֵעיל ּוְלַקּמָ ן ְקָצת, ּכִ ֶזה ָהִעְנָין ֵהיֵטב ַלְמַעּיֵ
ִחיַנת 'ַאִין',  ִחיָנה ִהיא ּבְ זֹּאת ַהּבְ ה', ּוֵמֲחַמת ׁשֶ ִחּלָ ִחיַנת 'ּתְ זֶּהּו ּבְ ִחיַנת 'ֵאין סֹוף', ׁשֶ ִריָאה, ּבְ ַהּבְ
הּוא ָעָנו  ַהְינּו ׁשֶ ְבִחיַנת 'ַאִין', ּדְ הּוא בתפילתו ודביקותו ּבִ י ִאם ִמי ׁשֶ ה ָלֶזה, ּכִ ְזּכֶ ּיִ ן ֵאין ִמי ׁשֶ ַעל ּכֵ
ם  ָ ּשׁ 'ֵאין סֹוף', ׁשֶ ְכָלל ּבְ ּנִ עֹוָלם, ַעד ׁשֶ ִאּלּו ֵאינֹו ּבָ ּטּול, ּכְ ַתְכִלית ַהּבִ ל ַעְצמֹו ְלַגְמֵרי ּבְ ֱאֶמת, ּוְמַבּטֵ ּבֶ

"ל. ּנַ ת ה'' ּכַ ִפּלַ ִחיַנת 'ּתְ הּוא ּבְ

ן )אות י"ג( ַעל ַמֲאַמר ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: 'ֶאְלָעָזר ְזִעיָרא  ּמּוָבא ְלַקּמָ ֶ ר ֵהיֵטב ַמה ּשׁ ָ ּוָבֶזה ְמֻקּשׁ
ַגם  ר ְלִעְנַין ּפְ ם. ְוִלְכאֹוָרה ֵאין ֶקׁשֶ ן ׁשָ ן ֲחָבׁשּוהּו ְוכּו', ַעּיֵ ַגְדלּות גאווה ְוַעל ּכֵ דּוהּו ּבְ ֲחׁשָ ְוכּו'', ׁשֶ
"ל  י ַהּנַ ֱאֶמת ַעל ּפִ ָלל. ַאְך ּבֶ ְדלּות ּכְ אן ִלְכאֹוָרה ֵמִעְנַין ּגַ ר ּכָ ּלֹא ִנְזּכָ ְדלּות ְלַהּתֹוָרה ַהזֹּאת, ׁשֶ ַהּגַ
ִחיַנת  הּוא ּבְ בֹוּהַ יֹוֵתר, ׁשֶ ַמע" ַהּגָ ה ְוִנׁשְ ל ִעְנָין ֶזה ִלְזּכֹות ִלְבִחיַנת "ַנֲעׂשֶ ּכָ ְמבֹוָאר ָלֵעיַנִים, ׁשֶ
ִריָאה, שעל ידי זה זוכים לשמחה המביאה לעזות דקדושה, שבכוחה  ת ַהּבְ ְתִחּלַ 'ֵאין סֹוף', ּבִ ָלִלּיּות ּבְ ּכְ
מתקרבים לשבעת הרועים ומקבלים מהם אמונה, לשמור על 'חותם הידין' החיצון, שעל ידו נשמר החותם 

ֱאֶמת,  י ִאם ַעל ְיֵדי ֲעָנָוה ּבֶ ר ִלְזּכֹות ּכִ ל ֶזה ִאי ֶאְפׁשָ בתוך חותם, שהוא 'חותם הרגלין' הפנימי, ּכָ

"ל, אבל על ידי גדלות, פוגמים בכל זה, ובכך פוגמים בחותם הפנימי. ּנַ ִחיַנת 'ַאִין' ּכַ הּוא ּבְ ׁשֶ

ל ַעל ֲחֵברֹו ְוהּוא ָצִריְך ְוכּו' לאותו דבר הוא נענה  ּלֵ ְתּפַ ר ִעְנָין ֶזה "ַהּמִ ה ְמבֹוָאר ֵהיֵטב ֶקׁשֶ ְוַעּתָ
ָבר, ולמרות  הּוא ָצִריְך ְלאֹותֹו ּדָ י ׁשֶ ל ַעל ֲחֵברֹו ַאף ַעל ּפִ ּלֵ ְתּפַ ּמִ י ֶזה ׁשֶ תחילה", ְלַהּתֹוָרה ַהזֹּאת, ּכִ
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ֶזה הּוא  ּטּול  ַהּבִ ְיֵדי  ְוַעל  ֲחֵברֹו.  ָרֵאל  ִיׂשְ ַצַער  יׁש  ַמְרּגִ ַרק  לּום,  ּכְ ַעְצמֹו  ַעל  ׁש  ְוֵאינֹו חֹוׁשֵ ַעְצמֹו 
ת ה''  ִפּלַ ִחיַנת 'ּתְ ָמע', ּבְ ִחיַנת 'ִנׁשְ ִריָאה', ּבְ ִחיַנת 'ֹקֶדם ַהּבְ ה', ּבְ ִחּלָ ִחיַנת 'ּתְ הּוא ּבְ 'ַאִין', ׁשֶ ִנְכָלל ּבָ

"ל[. ּנַ ה' ּכַ ִחּלָ ְבִחיַנת 'ּתְ י הּוא ּבִ ה, ּכִ ִחּלָ ן הּוא ַנֲעֶנה ּתְ "ל, ְוַעל ּכֵ ּנַ ּכַ

ּתֹוָרה,  ִחיַנת  ּבְ ִנְגֶלה,  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ה'  ֲעׂשֶ ַה'ּנַ י  ּכִ ַמֲאָמר';  ַוֲחִצי  'ַמֲאָמר  ּוֵבן',  'ָאב  ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה 
'ֲחִצי  ִחינֹות  ּבְ ָאה',  ּתָ ּתַ 'ָחְכָמה  ִחינֹות  ּבְ ָאה',  ּתָ ּתַ 'ֵעֶדן  ִחינֹות  ּבְ ן',  'ּבֵ ִחינֹות  ּבְ ָרא',  'ּבָ ִחינֹות  ּבְ
ָאה',  ָאה', 'ֵעֶדן ִעּלָ ֵלם', 'ָחְכָמה ִעּלָ ָ ית', 'ַמֲאָמר ַהּשׁ ֵראׁשִ ִחינֹות 'ּבְ הּוא ּבְ ָמע', ׁשֶ ׁשְ ֶנֶגד ַה'ּנִ ַמֲאָמר'. ּכְ
ה, הּוא  ּנָ ִמּמֶ ַמְעָלה  ּלְ ׁשֶ א  ְרּגָ ּדַ ֶנֶגד  א  ְרּגָ ּדַ ל  ּכָ י  ּכִ ר'.  'ִנְסּתָ ִחינֹות  ּבְ ה',  ִפּלָ 'ּתְ ִחיַנת  ּבְ 'ָאב',  ִחינֹות  ּבְ
ַאֲחָריו,  ר  ְמַדּבֵ ָטן  ַהּקָ נֹו  ּבְ ּוְכׁשֶ ֵלם,  ָ ַהּשׁ ַמֲאָמר  ר  ְמַדּבֵ ר,  ַדּבֵ ּמְ ׁשֶ ּכְ ָהָאב  מֹו  ּכְ ַמֲאָמר;  ֲחִצי  ִחינֹות  ּבְ
ִחינֹות ֲחִצי ַמֲאָמר,  ה, ִהיא ּבְ ּנָ ַמְעָלה ִמּמֶ ּלְ א ׁשֶ ְרּגָ א ֶנֶגד ּדַ ְרּגָ ל ּדַ ן ּכָ ר ַרק ֲחִצי ַמֲאָמר - ּכֵ הּוא ְמַדּבֵ

א. א ְלַדְרּגָ ְרּגָ ּה, ְוֵכן ִמּדַ ֵלם ֶנְגּדָ ָ ִחינֹות ַמֲאָמר ַהּשׁ ה ִהיא ּבְ ּנָ ַמְעָלה ִמּמֶ ּלְ א ׁשֶ ְרּגָ ְוַהּדַ

ִחינֹות ֲחִצי ַמֲאָמר  ֶזה ָהעֹוָלם, ֵהם ַרק ּבְ ּבְ ָבִרים ׁשֶ ֵני ָאָדם ְוַחּיֹות ְועֹופֹות ּוְצָמִחים ְוָכל ַהּדְ י ָכל ּבְ ּכִ
בֹוִהים ֵמֶהם, ְוֵכן ֵמעֹוָלם ְלעֹוָלם.  י ֵהם ַרק ְרָמִזים ִלְדָבִרים ַהּגְ ַמְעָלה ִמזֶּה ָהעֹוָלם, ּכִ ּלְ ֶנֶגד ָהעֹוָלם ׁשֶ

אאאעֹוֶטֹא ֹוָאאא

ל ַעְצמֹו,  ַבּטֵ ּמְ ִחיַנת 'ַאִין', ׁשֶ ִחיַנת ֲעָנָוה, ּבְ זאת אינו מתפלל על עצמו, אלא על חבירו בלבד, ֶזהּו ּבְ

ּטּול הֶזה הּוא ִנְכָלל  ָרֵאל ֲחֵברֹו, ְוַעל ְיֵדי ַהּבִ יׁש ַצַער ִיׂשְ לּום, ַרק ַמְרּגִ ׁש ַעל ַעְצמֹו ּכְ ְוֵאינֹו חֹוׁשֵ
"ל,  ּנַ ת ה'' ּכַ ִפּלַ ִחיַנת 'ּתְ ָמע', ּבְ ִחיַנת 'ִנׁשְ ִריָאה, ּבְ ִחיַנת קֹוֶדם ַהּבְ ה', ּבְ ִחּלָ ִחיַנת 'ּתְ הּוא ּבְ 'ַאִין', ׁשֶ ּבְ

"ל[. ּנַ ה' ּכַ ִחּלָ ְבִחיַנת 'ּתְ י הּוא ּבִ ה, ּכִ ִחּלָ ן הּוא ַנֲעֶנה ּתְ ְוַעל ּכֵ

לאחר שביאר, ש'נעשה' הוא בחינת 'נגלה' – בחינת 'תורה', ו'נשמע' בחינת 'נסתר' – בחינת 'תפילה'. וכי האדם 
צריך להשלים עצמו תמיד במדרגה שגבוהה ממנו, שהיא בחינת 'נשמע' וכו', שכן, הוא צריך לכסוף להשיג את 
המדרגה הגבוהה, הנסתרת, ולהפוך אותה לנגלית – היינו, ל'נעשה' וכו', וכך עולה הוא ממדרגה למדרגה. יבאר 
עתה, שענין זה רמוז בספרא דצניעותא הנ"ל, כי המדרגה הנמוכה היא בחינת 'בן' – 'חצי מאמר', לעומת ה'אב' – 

'מאמר שלם', והמדרגה הקטנה צריכה להשלים את עצמה תמיד בהשגת המדרגה הגבוהה ממנה.

ַמֲאָמר'.  ַוֲחִצי  ַמֲאָמר  ּוֵבן,  'ָאב  )המובא בתחילת התורה(:  מה שמובא בספרא דצניעותא  ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה 
ִחינֹות  ן', ּבְ ִחינֹות 'ּבֵ ָרא', ּבְ ִחינֹות 'ּבָ ִחיַנת 'ּתֹוָרה', ּבְ ִחיַנת 'ִנְגֶלה', ּבְ ה' - הּוא ּבְ ֲעׂשֶ י ַה'ּנַ ּכִ
ִחינֹות  הּוא ּבְ ָמע', ׁשֶ ׁשְ ֶנֶגד ַה'ּנִ ִחינֹות 'ֲחִצי ַמֲאָמר'. ּכְ ָאה', ּבְ ּתָ ִחינֹות 'ָחְכָמה ּתַ ָאה', ּבְ ּתָ 'ֵעֶדן ּתַ
ִחינֹות  ה', ּבְ ִפּלָ ִחיַנת 'ּתְ ִחינֹות 'ָאב', ּבְ ָאה', ּבְ ָאה', 'ֵעֶדן ִעּלָ ֵלם', 'ָחְכָמה ִעּלָ ָ ית', 'ַמֲאָמר ַהּשׁ ֵראׁשִ 'ּבְ
ר'. נמצא, ש"נעשה ונשמע" הם כנגד שבעה זוגות: א( נסתר ונגלה. ב( תפילה ותורה. ג( בראשית  'ִנְסּתָ
וברא. ד( אב ובן. ה( מאמר וחצי מאמר. ו( עדן עילאה ועדן תתאה. ז( חכמה עילאה וחכמה תתאה. ]בכל 

זוג, המנוי ראשון הוא יותר גבוה מחבירו[.

מֹו ָהָאב  ִחינֹות 'ֲחִצי ַמֲאָמר'. ּכְ ה, הּוא ּבְ ּנָ ַמְעָלה ִמּמֶ ּלְ א ׁשֶ ְרּגָ א ֶנֶגד ּדַ ְרּגָ ל ּדַ י ּכָ וביאור הדברים: ּכִ

ר ַרק ֲחִצי ַמֲאָמר, פי',  ר ַאֲחָריו, הּוא ְמַדּבֵ ָטן ְמַדּבֵ נֹו ַהּקָ ּבְ ֵלם. ּוְכׁשֶ ָ ר ַמֲאָמר ַהּשׁ ר, ְמַדּבֵ ַדּבֵ ּמְ ׁשֶ ּכְ
הרגילות היא, שכשהאב אומר מאמר והבן הקטן חוזר עליו, הוא אינו חוזר על כל המילים שאמר האב, אלא, 

א  ְרּגָ ִחינֹות 'ֲחִצי ַמֲאָמר', ְוַהּדַ ה, ִהיא ּבְ ּנָ ַמְעָלה ִמּמֶ ּלְ א ׁשֶ ְרּגָ א ֶנֶגד ּדַ ְרּגָ ל ּדַ ן ּכָ רק על חלקן )חציין(. ּכֵ

א. א ְלַדְרּגָ ְרּגָ ּה, ְוֵכן ִמּדַ ֵלם' ֶנְגּדָ ָ ִחינֹות 'ַמֲאָמר ַהּשׁ ה ִהיא ּבְ ּנָ ַמְעָלה ִמּמֶ ּלְ ׁשֶ

ִחינֹות 'ֲחִצי  ֶזה ָהעֹוָלם, ֵהם ַרק ּבְ ּבְ ָבִרים ׁשֶ ֵני ָאָדם ְוַחּיֹות ְועֹופֹות ּוְצָמִחים ְוָכל ַהּדְ י ָכל ּבְ ּכִ
בֹוִהים ֵמֶהם, פי', הרמז  י ֵהם ַרק ְרָמִזים ִלְדָבִרים ַהּגְ ַמְעָלה ִמזֶּה ָהעֹוָלם, ּכִ ּלְ ַמֲאָמר' ֶנֶגד ָהעֹוָלם ׁשֶ
הוא רק חצי דיבור ומאמר, שכן, הוא אינו מפורש כמו דיבור או מאמר, אולם, מאידך אפשר להבין דרכו את 



ֹאּתאא ֹותאיא924 ָר ֹו "ןאאתכ ַָ ֲֹ ִליקוכֵטיאמֹו

ֵאין  ּבְ ֵלמּות -  ׁשְ ר  ִעּקַ י  ּכִ ַמֲאָמר,  ֲחִצי  ִחינֹות  ּבְ ִהיא  ִריָאה,  ַהּבְ ֹקֶדם  ֶנֶגד  ִריָאה  ַהּבְ ָלִלּיּות  ּכְ ְוֵכן 
ִריָאה, הּוא ֲחִצי ַמֲאָמר ֶנֶגד  ָלִלּיּות ַהּבְ הּוא ּכְ ָרא', ׁשֶ ֵלם. ְוֶזה 'ּבָ ָ ִחיַנת ַמֲאָמר ַהּשׁ ם הּוא ּבְ סֹוף, ְוׁשָ
ת' )ִּתּקּוִנים ִּתּקּון  ית' - 'ָיֵרא ּבֹׁשֶ ֵראׁשִ מֹו 'ּבְ ה, ּכְ ִפּלָ ִחיַנת ּתְ ִריָאה, ּבְ ִחינֹות ֹקֶדם ַהּבְ הּוא ּבְ ית', ׁשֶ ֵראׁשִ 'ּבְ

ֵלם. ָ הּוא ַמֲאָמר ַהּשׁ ל", ׁשֶ ִחינֹות )ִמְׁשֵלי לא, ל( "ִיְרַאת ה' ִהיא ִתְתַהּלָ ה, ּבְ ִפּלָ ִהיא ַהּתְ ז' ַּדף כד.(, ׁשֶ

188. שתי תיבות אלו המודגשות נוספו בכתב היד.
'בעשרה  לב.(  )דף  השנה  ראש  ע'  189. וז"ל: 
מאמרות נברא העולם', ופריך 'תשעה הוו', ומשני 
לה ד'בראשית נמי מאמר הוא'. והכוונה בו שמאמר 
הראשון לא איצטריך לזוכרו )לומר בו בפירוש 'ויאמר'(, 
דודאי במאמר היה, דהיה 'יש מאין' כמפורש שם, 
והיינו 'מאמר סתום' – הוא מאמר ראשון דבראשית, 
ו'מאמר פתוח' – כל שאר תשעת המאמרים, עכ"ל. 
תיבת  הקב"ה  כשאמר  כי  היה,  למעשה  והחילוק 
'בראשית' נבראה כל הבריאה כולה ב'כח', וכל תשעת 
המאמרות, הינם היציאה של כל הבריאה מה'כח אל 
הפועל', שזוהי בריאה ממש. והכוונה היא, שבמאמר 
'בראשית' כל הבריאה היתה 'סתומה' כי היתה רק בכח 
ובמחשבה, ולא יצאה עדיין אל הפועל, ואילו שאר ט' 
המאמרות עניינם היה להוציא מהכח אל הפועל את 
מה שנברא כבר ב'כח' במאמר בראשית ביום הראשון.
190. ראה לעיל )תורה ח'(, וז"ל: ְּתִפָּלה הּוא ְּבִחיַנת 

ְמַחֵּדׁש  ֶׁשֵּיׁש  ֶׁשַּמֲאִמין  הּוא  ְּתִפָּלה  ִּכי  ָהעֹוָלם,  ִחּדּוׁש 
ֲאֶׁשר ְּבָידֹו ַלֲעׂשֹות ִּכְרצֹונֹו ְלַׁשּנֹות ַהֶּטַבע, ְוהּוא ְּבִחינֹות 
'ְּבִריָאה ְּבכַֹח', ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב )ְּתִהִּלים קד, כד( "ֻּכָּלם ְּבָחְכָמה 
ָעִׂשיָת" )'חכמה' – 'כח מה'(, ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ַהְּתִפָּלה ֶׁשִּמָּׁשם 
יֹוֵצא ַמְעַין ַהָחְכָמה ַּכַּנ"ל; ְוַהּתֹוָרה ִהיא ְּבִחיַנת ְּבִריָאה 
ְּבפַֹעל, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב )ִמְׁשֵלי ח, ל( "ָוֶאְהֶיה ֶאְצלֹו ָאמֹון" – 
ֻאָּמן )בראשית רבה א, א(, ְלׁשֹון ּפֹוֵעל, ִּכי ְּבַהּתֹוָרה ִנְבָרא 
תורה  שישנן  כאן,  שמבואר  וזהו  עכ"ל.  ָהעֹוָלם, 
ותפילה, 'תורה' היא בחינת 'ברא' – בריאה בפועל, 
ותפילה היא בחינת 'בראשית' – בריאה בכח, היינו, 
כלולה  והיא  הפועל,  אל  מהכח  יצאה  לא  שעדיין 
בחכמה באין סוף ברוך הוא )כמו שהעתקנו לעיל את לשון 

שער ההקדמות(.

הפסוק  על  כ.(  )דף  בנדרים  בגמ'  שדרשו  191. כמו 
)שמות כ, יז(: "ּוַבֲעבּור ִּתְהֶיה ִיְרָאתֹו ַעל ְּפֵניֶכם ְלִבְלִּתי 

ֶתֱחָטאּו" – זו בושה. וראה באריכות לקמן )תורה לח, 
ה(, ש'יראה' ו'בושה' תלויות זו בזו.

אאאעֹוֶטֹא ֹוָאאא

הכוונה, ולכן הרמז נחשב כ'חצי מאמר'. והנה, כל מה שקיים בעולם, בכל פרט ופרט, הוא בחינת "מבשרי 

אחזה אלוה" )הנ"ל באות ה'(, כי הוא רומז על בחינות עליונות גבוהות שאין לנו השגה בהן, ורק בגלל שבעולם 

התחתון אנחנו משיגים אותם, אנחנו יודעים ברמז שגם בעולם העליון קיימים דברים כאלו, אף שאיננו 

יכולים להשיג אותם בשכלנו. ְוֵכן ֵמעֹוָלם ְלעֹוָלם, ע"י השגה באותו עולם, אנחנו מבינים ברמז מה נעשה 

בעולם הגבוה ממנו, נמצא, שהעולם תחתון הוא בחינת 'חצי מאמר' - היינו, רמז, לעולם הגבוה ממנו. 

ֵלמּות כל  ר ׁשְ י ִעּקַ ִחינֹות 'ֲחִצי ַמֲאָמר'. ּכִ ִריָאה, ִהיא ּבְ ִריָאה ֶנֶגד קֹוֶדם ַהּבְ ָלִלּיּות ַהּבְ ּכְ ְוֵכן 
ֵלם'.  ָ ִחיַנת 'ַמֲאָמר ַהּשׁ ם הּוא ּבְ 'ֵאין סֹוף' ברוך הוא, ְוׁשָ הדברים הוא רק188 בביטולם והתכללותם ּבְ

פי', כל מה שנאצל מהאין סוף, הוא רק רומז על האין סוף , ואינו הוא בעצמו, ולכן הוא רק 'חצי 

מאמר'. אולם, ה'אין סוף' עצמו הוא הבחינה הכי גבוהה שאין למעלה ממנה, ולכן רק הוא שלמות 

הכל, בחינת 'מאמר השלם'.

ית' - 'מאמר  ֵראׁשִ ִריָאה, הּוא 'ֲחִצי ַמֲאָמר' ֶנֶגד 'ּבְ ָלִלּיּות ַהּבְ משמעות המילה הּוא ּכְ ָרא', ׁשֶ ְוֶזה 'ּבָ
ִריָאה היינו, קודם שיצאה הבריאה מה'כח אל  ִחינֹות קֹוֶדם ַהּבְ הּוא ּבְ סתום' )שבת דף קד. במהרש"א189(, ׁשֶ

מֹו שדרשו בתיקוני  ה'190, ּכְ ִפּלָ ִחיַנת 'ּתְ הפועל', כשהיא היתה כלולה במאציל העליון, היינו, ב'אין סוף', ּבְ

ִחינֹות הכתוב )משלי לא, ל(: "ִיְרַאת ה' ִהיא  ה, ּבְ ִפּלָ ִהיא ַהּתְ ת', ׁשֶ ית – ָיֵרא ּבֹׁשֶ ֵראׁשִ זוהר )תקון ז' דף כד.(: 'ּבְ

ל", הרי, שהתהילה והתפילה הן בחינת יראה, וכל יראה יש בה בושה191, שזו תפילה, כי התפילה  ִתְתַהּלָ

אאמקוָותאועיוניםאא
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הּוא  ׁשֶ ית,  ֵראׁשִ ִמּבְ ְנָיָנּה  ּבִ ר  ִעּקַ ׁשֶ ם  ׁשֵ ַעל  ְלֵעיל )אות ח'(,  ר  ְזּכָ ּנִ ּכַ ַלִים',  'ְירּוׁשָ ִנְקָרא  ן ֱאמּוָנה  ּכֵ ְוַעל 
ת',  ּבֹׁשֶ 'ָיֵרא  ית' -  ֵראׁשִ 'ּבְ ֵלם' )עיין בראשית רבה ]וירא[ נו, י(  ׁשָ ן  ּמָ ּתַ ִיְרָאה,  ן  ּמָ 'ּתַ י  ּכִ ֵלם',  ׁשָ 'ִיְרָאה  ִחיַנת  ּבְ
י ִאם ַעל  ּכִ ְלִהְתָקֵרב  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ּוְלָהרֹוִעים  "ל )אות ג'(,  ּנַ ּכַ י ֱאמּוָנה הּוא ֵמָהרֹוִעים  ּכִ ֵלם.  ָ ַהּשׁ ַמֲאָמר 
ִחינֹות  ְמָחה זֹוִכין ַעל ְיֵדי ּבְ ּוְלׂשִ "ל )אות ט'(,  ּנַ ּכַ ְמָחה  ּוְלַעזּּות זֹוִכין ַעל ְיֵדי ׂשִ "ל )אות ד'(,  ּנַ ּכַ ְיֵדי ַעזּּות 
ְמָחה, הּוא  ַהּשִׂ ֵלמּות  ׁשְ ר  ִעּקַ ַאְך  "ל )שם(.  ּנַ ּכַ ְוכּו'  ה  ּוְתִפּלָ ּתֹוָרה  ִחינֹות  ּבְ הּוא  ׁשֶ ָמע",  ְוִנׁשְ ה  "ַנֲעׂשֶ
ְמָחה ִהיא ַעל ְיֵדי  יָלה ְוַהּשִׂ ר ַהּגִ ִתיב )ְּתִהִּלים ב, יא. ברכות ל:(, ַהְינּו ִעּקַ ְרָעָדה" ּכְ י "ְוִגילּו ּבִ ַעל ְיֵדי 'ִיְרָאה', ּכִ
ר  ִעּקַ ם  ָ ּשׁ ׁשֶ ֵלם,  ָ ַהּשׁ ִחינֹות ַמֲאָמר  ּבְ ָמע',  'ִנׁשְ ִחינֹות  ּבְ ִהיא  ׁשֶ "ל,  ּנַ ּכַ ִיְרָאה  ִחינֹות  ּבְ הּוא  ׁשֶ ה,  ִפּלָ ּתְ

"ל. ּנַ ּכַ ֵלמּות  ַהּשְׁ

היא  שתפילה  רבינו  ביאר  ח(  יד,  )תורה  192. לעיל 
עט.(:  דף  ח"ב  )יתרו  הזוהר  את  הביא  ושם  שלמות, 
 – ְׁשֵלימּוָתא'  ִּתְׁשַּתַּכח  ַּתָּמן  ְּדִחיָלא,  ְּדִאית  'ְּבַאְתָרא 
במקום שישנה יראה, שם תמצא שלמות, ע"כ. ויראה 

היא תפילה כמבואר כאן.
ששם  י(,  נו,  רבה  )בראשית  במדרש  193. מבואר 
'ירושלים' מורכב משתי שמות 'יראה' ו'שלם', וז"ל: 
אברהם קרא אותו )ההר( 'יראה', שנאמר )בראשית כב, יד( 
ם )בן  "ַוִּיְקָרא ַאְבָרָהם ֵׁשם ַהָּמקֹום ַההּוא ה' ִיְרֶאה", ֵשׁׂ

נח( קרא אותו 'שלם', שנאמר )שם יד, יח( "ּוַמְלִּכי ֶצֶדק 

ֶמֶלְך ָׁשֵלם", אמר הקב"ה אם קורא אני אותו 'יראה' 
כשם שקרא אותו אברהם, שם אדם צדיק מתרעם, ואם 
קורא אני אותו 'שלם', אברהם אדם צדיק מתרעם, 
אלא הריני קורא אותו 'ירושלים' – כמו שקראו שניהם, 

'יראה שלם' – ירושלים.
194. כמבואר לעיל )תורה יד, ח(, וכן בסוף תורה כ' 

)בד"ה תקונא תליתאה(. 

שצריך  ללמוד  פסוקים  הביאו  בגמ'  195. שם 

אאאעֹוֶטֹא ֹוָאאא
הּוא 'ַמֲאָמר  צריכה להיות מתוך יראה ובושה מהקב"ה, ויראה ובושה הן בחינת 'בראשית' - 'ירא בשת', ׁשֶ

ֵלם'192. ָ ַהּשׁ

לאחר שביאר, שע"י תפילה הוא זוכה לבחינת 'מאמר השלם' בראשית – 'ירא בשת', שזו בחינת תפילה – יראה. 
"קריה נאמנה", היינו, שזוכה להתקרב  ירושלים נקראת  'אמונה', שכן  'ירושלים', בחינת  יבאר עתה, שזו בחינת 
"וביד כל אדם  ע"י כל אדם, בבחינת  ]ועי"ז נשלם חותם הידין החיצון  'אמונה'.  לו  לשבעת הרועים המשפיעים 

יחתום" )לעיל אות ב'([.

ְנָיָנּה  ר ּבִ ִעּקַ ם ׁשֶ "ל )אות ח'( שירושלים נקראת 'קריה נאמנה', ַעל ׁשֵ ּנַ ַלִים' ּכַ ן 'ֱאמּוָנה' ִנְקָרא 'ְירּוׁשָ ְוַעל ּכֵ
ן – שם  ּמָ ן – שם ִיְרָאה, ּתַ ּמָ י ּתַ ֵלם'193, ּכִ ִחיַנת 'ִיְרָאה ׁשָ הּוא - 'ירושלים' ּבְ ית' - ירא בֹשת, ׁשֶ ֵראׁשִ ִמ'ּבְ
ֵלם כמו שכתוב )תהלים לד, י(: "כי אין מחסור ליראיו"194, הרי, ש'ירושלים' היא בחינת 'יראה', שזוהי בחינת  ׁשָ
"ל )אות ג'(  ּנַ י ֱאמּוָנה הּוא ֵמָהרֹוִעים )שבעת הרועים( ּכַ ֵלם'. ּכִ ָ ת', 'ַמֲאָמר ַהּשׁ ית', שהוא 'ָיֵרא ּבֹׁשֶ ֵראׁשִ 'ּבְ
י ִאם ַעל ְיֵדי ַעזּּות  ר ְלִהְתָקֵרב ּכִ כי ע"י זה שמתקרבים אליהם זוכים לאמונה, ּוְלָהרֹוִעים ִאי ֶאְפׁשָ

ה  ִחינֹות "ַנֲעׂשֶ ְמָחה זֹוִכין ַעל ְיֵדי ּבְ "ל )אות ט'(, ּוְלׂשִ ּנַ ְמָחה ּכַ "ל )אות ד'(, ּוְלַעזּּות זֹוִכין ַעל ְיֵדי ׂשִ ּנַ ּכַ
ְמָחה היא אינה ע"י  ֵלמּות ַהּשִׂ ר ׁשְ "ל )שם(. ַאְך ִעּקַ ּנַ ה' ְוכּו' ּכַ ִחינֹות 'ּתֹוָרה' ּו'ְתִפּלָ הּוא ּבְ ָמע", ׁשֶ ְוִנׁשְ
'נעשה' - בחינת 'תורה' בלבד, אלא הּוא ַעל ְיֵדי בחינת 'נשמע' - בחינת 'תפילה' שהיא 'ִיְרָאה'. והטעם, 

ִתיב )תהלים ב, יא(, ודרשו חז"ל )ברכות ל:(: 'במקום גילה שם תהא רעדה' - שתהיה  ְרָעָדה" ּכְ י "ְוִגילּו ּבִ ּכִ
ִחינֹות  הּוא ּבְ ה', ׁשֶ ִפּלָ ְמָחה - ִהיא ַעל ְיֵדי 'ּתְ יָלה ְוַהּשִׂ ר ַהּגִ התפילה ביראה וכובד ראש195, ַהְינּו, ִעּקַ

ם  ָ ּשׁ ֵלם', שעי"ז זוכה להתדבק באין סוף ׁשֶ ָ ִחינֹות 'ַמֲאָמר ַהּשׁ ָמע', ּבְ ִחינֹות 'ִנׁשְ ִהיא ּבְ "ל, ׁשֶ ּנַ 'ִיְרָאה' ּכַ
"ל. היינו, שלעיקר שלמות השמחה, המביאה לידי 'עזות דקדושה', שאז יכול להתקרב  ּנַ ֵלמּות ּכַ ר ַהּשְׁ ִעּקַ

אאמקוָותאועיוניםאא
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הּוא  ה, ׁשֶ ִפּלָ ַלִים, ִקְרָיה ֶנֱאָמָנה, זֹוִכין ַעל ְיֵדי ּתְ ִחינֹות ְירּוׁשָ ִהיא ּבְ ְנַין ָהֱאמּוָנה, ׁשֶ ר ּבִ ִעּקַ ִנְמָצא ׁשֶ
ֵלם,  הּוא ִיְרָאה ׁשָ ַלִים, ׁשֶ ן ִנְקֵראת ָהֱאמּוָנה ְירּוׁשָ "ל. ְוַעל ּכֵ ּנַ ֵלם ּכַ ָ ִחינֹות ַמֲאָמר ַהּשׁ ִחינֹות ִיְרָאה, ּבְ ּבְ
ית',  ֵראׁשִ 'ּבְ ִחינֹות  ּבְ זֶּהּו  ֵלם, ׁשֶ ָ ִחינֹות ַמֲאָמר ַהּשׁ ּבְ הּוא  ִיְרָאה, ׁשֶ ִחינֹות  ּבְ ְיֵדי  ְנָיָנּה ַעל  ּבִ ר  י ִעּקַ ּכִ

"ל. ּנַ ּכַ ֵלם  ָ הּוא ַמֲאָמר ַהּשׁ ת, ׁשֶ ָיֵרא ּבֹׁשֶ

"ל )אות ט'(, 'ֶנֱאָמָנה' - ַעל ָיָדם ִנְבֵנית  ֵהם ָהֲעָדִיים ַהּנַ ְוֶזה )ָׁשם יט, ח( "ֵעדּות ה' ֶנֱאָמָנה", 'ֵעדּות ה'' - ׁשֶ
ָהֱאמּוָנה.

הּוא ָאב ּוֵבן  ֵלם, ׁשֶ ָ ָרֵאל", ְוַתְרּגּומֹו: 'ָאב ּוֵבן'. ְוֶזה ַמֲאָמר ַהּשׁ ם רֶֹעה ֶאֶבן ִיׂשְ ָ ְוֶזה )ְּבֵראִׁשית מט, כד( "ִמּשׁ
ם  י ׁשָ ּכִ ֲחָדא,  ּכַ ּוֵבן  ֵלם הּוא ָאב  ָ ַהּשׁ ן ְלחּוד, ֲאָבל ַמֲאָמר  ּבֵ ִחינֹות  ּבְ י ֲחִצי ַמֲאָמר הּוא  ּכִ ֲחָדא,  ּכַ
"ל: ּנַ ָרֵאל" ּכַ ם רֶֹעה ֶאֶבן ִיׂשְ ָ "ל. ְוֶזהּו "ִמּשׁ ּנַ ִנְכָלל ַהּכֹל, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ָיכֹול ָלבֹוא ִלְבִחינֹות רֹוִעים ּכַ

בר  נחמן  ורב  ויראה,  ראש  כובד  מתוך  להתפלל 
יצחק למד זאת מהפסוק: "ִעְבדּו ֶאת ה' ְּבִיְרָאה ְוִגילּו 
ִּבְרָעָדה" – התפילה שהיא במקום עבודה, עשו אותה 
ביראה. ועל זה מקשה הגמ' שם: מאי "ְוִגילּו ִּבְרָעָדה", 
הרי 'גילה' ו'רעדה' הם דבר והיפוכו? ותירצה: אמר 
רב אדא בר מתנא אמר רב: במקום גילה – שם תהא 
רעדה! שאף בזמן שמחה, צריך האדם להיות ביראה, 
כדי שלא ימשך מתוך השמחה לתענוגי העולם וישכח 

מבוראו, ונמצא שהיראה מביאה לידי שמחה, כי על 
ידה מתעלה בקיום המצוות. )על פי ביאור חברותא למסכת 

ברכות(.

וכתב בערבי נחל, וז"ל: צריך ביאור, כי ודאי קושית 
המקשה היתה איך יתקבצו יחד גילה ורעדה, כי מי 
אשר יראה ורעד יבוא בו, אין שמחה בלבו, וא"כ מה 
הועיל בתירוצו ועדיין הקושיה במקומה. והענין הוא, 
כי גם באמת צריך להבין למה חיוב היות התפילה 

אאאעֹוֶטֹא ֹוָאאא
לשבעת הרועים ולקבל מהם אמונה, זוכים בכח זה, שאינו רוצה לעמוד על מדרגה אחת בעבודת ה', והוא 

נכסף תמיד לעלות ממדרגה למדרגה ולהשיג 'נשמע' גבוה יותר196. 

ַלִים ִקְרָיה  ִחינֹות 'ְירּוׁשָ ִהיא ּבְ ְנַין ָהֱאמּוָנה שעל ידה זוכים ל'חותם הידין החיצון', ׁשֶ ר ּבִ ִעּקַ ִנְמָצא ׁשֶ
"ל כל אחד לפי  ּנַ ֵלם' ּכַ ָ ִחינֹות 'ַמֲאָמר ַהּשׁ ִחינֹות 'ִיְרָאה', ּבְ הּוא ּבְ ה', ׁשֶ ִפּלָ ֶנֱאָמָנה', זֹוִכין ַעל ְיֵדי 'ּתְ
ר  י ִעּקַ ֵלם', ּכִ הּוא 'ִיְרָאה ׁשָ ַלִים' - ׁשֶ ן ִנְקֵראת ָהֱאמּוָנה, 'ְירּוׁשָ מדרגתו )לכן ענין זה שייך גם לכל אדם(. ְוַעל ּכֵ

ית' - 'ָיֵרא  ֵראׁשִ ִחינֹות 'ּבְ זֶּהּו ּבְ ֵלם', ׁשֶ ָ ִחינֹות 'ַמֲאָמר ַהּשׁ הּוא ּבְ ִחינֹות 'ִיְרָאה', ׁשֶ ְנָיָנּה ַעל ְיֵדי ּבְ ּבִ
"ל. ּנַ ֵלם' ּכַ ָ הּוא 'ַמֲאָמר ַהּשׁ ת', ׁשֶ ּבֹׁשֶ

"ל של "נעשה  ֵהם ָהֲעָדִיים – הכתרים ַהּנַ ְוֶזה שכתוב )שם יט, ח(: "ֵעדּות ה' ֶנֱאָמָנה", "ֵעדּות ה'" - ׁשֶ
ונשמע", כנ"ל )באות ט'(, שבשעה שאמרו ישראל "נעשה ונשמע", ירדו מלאכי השרת וקשרו לכל אחד שני 

כתרים, "ֶנֱאָמָנה" - ַעל ָיָדה ִנְבֵנית ָהֱאמּוָנה.

דוקא  הוא  השלמות  עיקר  שכן,  הבריאה(,  )קודם  לבדו  'אב'  בחינת  רק  אינה  השלם'  'מאמר  שבחינת  לבאר,  יוסיף 
התכללות 'אב ובן ביחד'.

ָרֵאל"197, ְוַתְרּגּומֹו של "אבן": 'ָאב  ם ֹרֶעה ֶאֶבן ִיׂשְ ָ ְוֶזה שכתוב בברכת יעקב ליוסף )בראשית מט, כד(: "ִמּשׁ
י 'ֲחִצי ַמֲאָמר' הּוא  ֲחָדא198 – כאחד, ּכִ הּוא 'ָאב ּוֵבן' ּכַ ֵלם', ׁשֶ ָ ּוֵבן', שהם יעקב ובניו. ְוֶזה 'ַמֲאָמר ַהּשׁ
ם ב'אב' בחינת 'אין  י ׁשָ ֲחָדא – כאחד, ּכִ ֵלם' הּוא 'ָאב ּוֵבן' ּכַ ָ ן' ְלחּוד, ֲאָבל 'ַמֲאָמר ַהּשׁ ִחינֹות 'ּבֵ ּבְ
סוף' ִנְכָלל ַהּכֹל, כי כשזוכה להתפלל בדבקות, בבחינת 'נשמע', אזי הבריאה כולה נכללת בבחינת קודם 

הבריאה, בחינת 'אין סוף' וכנ"ל, ְוַעל ְיֵדי ֶזה – שעולה ממדרגה למדרגה, מ'נעשה' ל'נשמע' וכו' כנ"ל, זוכה 

אאמקוָותאועיוניםאא
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בשמחה )ברכות לא.(, וכי העומד לפני המלך לבקש על 
נפשו ישמח, אדרבה הוא מחויב להיות מלא הכנעה 
ושפלות ולב נשבר, ולשמחה מה זו. אכן הענין, כי 
באמת התפילה עיקרה בשברון לב ודחילו ורחימו, ואז 
על ידי כל דיבור יוצא ניצוץ קדוש ומתדבק בדיבור 
ההוא, וכאשר הדיבור ההוא היה ביראה ופחד היטב 
מצורף אל האהבה, אזי הדחילו ורחימו הם ב' כנפים 
בלי  מרומים  לגובהי  ההוא  הדיבור  תיכף  ומביאין 
עיכוב כידוע )ת"ז ת' י' כה:(, ועל ידי הדיבור ההוא, בא 
לשם הניצוץ הקדוש ההוא, ונעשה שם שמחה גדולה, 
ובבואו  כמשל הבן מלך שהיה כמה שנים בשביה, 
לאביו נעשה שמחה גדולה, ואז נרגש השמחה ההוא 
ללב האיש ההוא ויש לו הרגשת שמחה גדולה, נמצא 
שאי אפשר להרגיש השמחה, אלא א"כ מתחילה היה 
ירא ורועד, דאם לא כן עדיין לא בא הדיבור ההוא עם 

הניצוץ ההוא לפני ה'.
וז"ל:  כ"ד(,  )אות  196. כמבואר בפרפראות לחכמה 
לבוא למידה זו של עזות דקדושה בעצמה בשלמות, 
הוא על ידי שמחה בבחינת "ִּכי ֶחְדַות ה' ִהיא ָמֻעְּזֶכם", 
והשמחה הוא מבחינת "ַנֲעֶׂשה ְוִנְׁשַמע" – שהוא בחינת 
'תורה ותפילה' 'נגלה ונסתר'. ועיקר שלמות השמחה, 
היא מבחינת ה'נשמע' – שהוא בחינת תפילה בחינת 
יראה, היינו שעיקר שלימות השמחה שהיא בחינת 
רוצה  האדם  שאין  ידי  על  זוכין  דקדושה'  'עזות 
המדרגה  ]כי  ה',  בעבודת  אחת  מדרגה  על  לעמוד 
בחינת  היא  עכשיו,  בה  ועומד  כבר  שהשיג  הזאת 
'נעשה' בחינת 'תורה' אצלו[, רק משתוקק בכל פעם 
להשיג את הנסתר ממנו, ולעלות בכל פעם למדרגה 
'נסתר'  בחינת  'נשמע'  בחינת  שזה  ביותר,  גבוהה 
בחינת 'תפילה' בחינת 'יראה' בחינת 'בושה' )כמבואר 
כאן, והבושה( כי לא השיג עדיין המדרגה הזאת, והיא 

עומד  שהוא  מדרגתו  נגד  אצלו  סוף'  'אין  בבחינת 
בה, אך אף על פי כן הוא נכסף ומשתוקק בכל לבו 
על  ומתפלל  ממדרגתו,  הגבוהה  זו  למדרגה  לבוא 
גמור  ובביטול  גדול  בדביקות  אליה  ומתדבק  זה, 
וביראה ובושה גדולה, כי מתבייש מאוד לפני מדרגה 
ונכסף ומשתוקק מאוד  זו הגבוהה והנסתרת ממנו, 
לבוא אל המדרגה הזאת ולהכלל בה. ועל ידי היראה 
ובושה הגדולה הזאת דייקא – זוכין לשמחה, בבחינת 
)תהלים ב, יא( "ְוִגילּו ִּבְרָעָדה", שזה בחינת השמחה של 

שני העדיים של נעשה ונשמע בחינת "ְוִׂשְמַחת עֹוָלם 
ְוִנְׁשַמע", הוא בחינה הזאת,  ַעל רֹאָׁשם". כי "ַנֲעֶׂשה 
היינו ש'נעשה' לעת עתה מה שאנו יכולים לעשות 
ולקיים כפי מדרגתנו שאנו בה עכשיו, ו'נשמע' – היינו 
שנכסף ומשתוקק תמיד בדביקות גדול ובכל לב, כי 
'שמיעה בלבא תלייא' )כמבואר לעיל סוף אות ט'(, לשמוע 
ממדרגתינו  הגבוהה  המדרגה  בחינת  את  ולהשיג 
ממש.  סוף  אין  עד  פעם  בכל  וכן  מאתנו,  והנסתר 
ובחינה הזאת של ה'נשמע' הוא עיקר השלמות של 
בחינת ה"ַנֲעֶׂשה ְוִנְׁשַמע" לכל אחד כפי מדרגתו, כי 
הבחינה הזאת היא עד אין סוף כנ"ל על כן משם עיקר 
השמחה, ועל ידי שמחה הזאת זוכין לעזות דקדושה 
כל אחד לפי מדרגת ה"ַנֲעֶׂשה ְוִנְׁשַמע" שלו. ומי שהוא 
במדרגה קטנה עדיין, שלא זכה עדיין לשבר עזות גופו 
בשלמות, זוכה על ידי הנ"ל לצעוק קולות דקדושה, 
הם  והקולות  מדרגתו,  שפלות  על  מאוד  ולהתאנח 
גם כן בחינת עזות דקדושה ועל ידי זה נשבר העזות 
קולות  לצעוק  שמתגבר  ידי  על  וכן  אחרא.  דסטרא 
דקדושה, וכן על ידי קולו של החכם האמיתי, על ידי 
זה נמשך עליו הארה מבחינת העזות דקדושה שזוכין 
על ידי השמחה של בחינת "ַנֲעֶׂשה ְוִנְׁשַמע", ועל ידי 
זה נשבר העזות דסטרא אחרא, וזוכה להתקרב אל 

הקדושה ולבנין ירושלים קריה נאמנה .
197. לשון הפסוק: "ַוָּיפֹּזּו ְזרֵֹעי ָיָדיו ִמיֵדי ֲאִביר ַיֲעקֹב 
ִמָּׁשם רֶֹעה ֶאֶבן ִיְׂשָרֵאל", ופירש"י: "ַוָּיפֹּזּו ְזרֵֹעי ָיָדיו" – 
ניתנה לו טבעת על ידו. ומשם עלה להיות הרועה של 
'אב  נוטריקון  'אבן', הוא  עם ישראל. ומה שנקראו 
ובנים', כי יוסף פירנס את האב – יעקב, ואת הבנים – 

השבטים.
השלם'  ש'מאמר  רבינו  ביאר  עתה  עד  198. פי', 
'בן',  בחינת  הוא  מאמר'  ו'חצי  'אב',  בחינת  הוא 
עתה מוסיף רבינו ש'מאמר השלם', הוא גם בחינת 
ההתכללות 'אב ובן כחדא'. וביאור הדברים, קודם 
הבריאה היה בחינת רק 'אב' )היינו הקב"ה בעצמו לבדו(, 
ואחר הבריאה יש בחינת 'אב' ויש בחינת 'בן', ואז 
'אב' – נקרא 'מאמר שלם', ו'בן' – נקרא 'חצי מאמר', 
והשלמות היא כפי שנתבאר הוא להתכלל ב'אין סוף' 
על ידי שמגיע ל'תורת ה'' ממש, ול'תפילת ה'' ממש, 
וכנ"ל, ואז חוזר להיות כמו קודם הבריאה, ובחינת 

'אב ובן כחדא' נקראים 'מאמר השלם'.
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ה,  ּנָ ִמּמֶ בֹוּהַ  ּגָ ָמע'  ְוִנׁשְ ה  'ַנֲעׂשֶ ְלַמְדֵרַגת  ֶזה,  ָמע'  ְוִנׁשְ ה  'ַנֲעׂשֶ ְדֵרַגת  ִמּמַ ָלֵצאת  רֹוִצים  ׁשֶ ּכְ ַאְך  יא 
ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם  מֹו ׁשֶ ה'. ּכְ ְכִלית ָהֲעִלּיָ י 'ַהְיִריָדה ִהיא ּתַ ה, ּכִ ָצִריְך ִלְהיֹות ְיִריָדה ֹקֶדם ָהֲעִלּיָ

199. כתב בלקוטי הלכות )עירובי תחומין ד, ז(, וז"ל: 
ֲאָבל ֵאין ָהָאָדם זֹוֶכה ְלַמְדֵרָגה ָּגבֹוַּה יֹוֵתר ִּכי ִאם ַעל ְיֵדי 
ֶׁשִּיְהֶיה לֹו ְיִריָדה קֹוֶדם ָהֲעִלָּיה ְוכּו', ְוֶזה ְּבָכל ָאָדם ּוְבָכל 
ְזַמן ּוְבָכל ַּדְרָּגא ְוַדְרָּגא, ֲאִפּלּו ִמי ֶׁשָּצִריְך ִלְזּכֹות ְלֵאיֶזה 
ֶׁשִּיְהֶיה  ָצִריְך  ָחָדׁש,  ְלִהְתעֹוְררּות  ֲאִפּלּו  ְקַטָּנה  ַּדְרָּגא 
ִהיא  ְוַהְיִריָדה  ַמְדֵרָגתֹו,  ְלִפי  ְיִריָדה  ֵאיֶזה  ִמּקֶֹדם  לֹו 
ֶׁשעֹוֶלה  ִמּקֹוֶדם  ֶׁשֵּיׁש לֹו  ְוַהֵּצרּוִפים  ַהִּנְסיֹונֹות  ְּבִחיַנת 
ִמַּדְרָגא ְלַדְרָּגא. ְוִהֵּנה ֶּבֱאֶמת ִּבְׁשַעת ַהְּיִריָדה ֶׁשֵּיׁש קֹוֶדם 
ְּבִחיַנת  ֵמָחָדׁש  ַהּתֹוָרה  ַקָּבַלת  ְּבִחיַנת  ֶׁשִהיא  ָהֲעִלָּיה – 
ֹה ְוִנְׁשַמע" ָּגבֹוַּה יֹוֵתר ַּכַּנ"ל, ָאז ִּבְׁשַעת ַהְּיִריָדה,  "ַנֲעֶשׂ
ָהָאָדם הּוא ֶּבֱאֶמת ְּבַסָּכָנה ְּגדֹוָלה. ִּכי ַהְרֵּבה ָנְפלּו ַעל ְיֵדי 
ְיִריָדָתם ַרְחָמָנא ִלְצַלן, ְוָצִריְך ָאז ִלְהיֹות ְּכִגּבֹור ָחָזק ַּבל 
ִיּמֹוט, ְוַגם ָצִריְך ִסַּיְעָּתא ִּדְׁשַמָיא ֶׁשִּיְזֶּכה ְלַהֲחִזיק ַעְצמֹו 
ִּבְׁשַעת ַהְיִריָדה, ֶׁשֹּלא ִיּפֹול ְלַגְמֵרי ַחס ְוָׁשלֹום, ַרק ַיֲחִזיק 
ַעְצמֹו ְּבָכל עֹז, ַעד ֶׁשִּיְזֶּכה ְלַׁשֵּבר ּוְלַבֵּטל ַמה ֶּׁשָּצִריְך 
ַהְּיִריָדה ֶׁשּלֹו, ַעד ֶׁשִּיְזֶּכה ְּבַרֲחָמיו  ְּכִפי  ְלַבֵּטל ּוְלַׁשֵּבר 
ַהְּיִריָדה  ֶׁשִּיְתַהֵּפְך  זֹוֶכה  ְוָאז  ָהֲעִלָּיה,  ִלְבִחיַנת  ִיְתָּבַרְך 

ַלֲעִלָּיה, ִּכי 'ַהְּיִריָדה ִהיא ַּתְכִלית ָהֲעִלָּיה'. 
ְוזֹאת ַהְּבִחיָנה, הּוא ְּבָכל ָאָדם ּוְבָכל ְזַמן, ִּבְכַלל וִבְפָרט, 
ֵהן ִּבְכָלִלּיּות ִיְשָֹרֵאל, ֵהן ִּבְפָרִטּיּות ֵאֶצל ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד 
ֹה  "ַנֲעֶשׂ ִמְּבִחיַנת  ָלֵצאת  ֶׁשָּצִריְך  ַּפַעם  ְּבָכל  ִמִּיְשָֹרֵאל 

ֹה ְוִנְׁשַמע" ָּגבֹוַּה יֹוֵתר וכו'.  ְוִנְׁשַמע" ֶזה ִלְבִחיַנת "ַנֲעֶשׂ
ּוְכמֹו ֵכן ָּתִמיד ְּבָכל ּדֹור ָודֹור, ְּבָכל ֵעת ּוְזַמן ְּבָכל ַּפַעם 
ֹה  ֶׁשִּיְשָֹרֵאל ְצִריִכין ַלֲעלֹות ִמַּדְרָּגא ְלַדְרָּגא, ְּדַהְינּו ִמ"ַנֲעֶשׂ
ֶׁשִּיְהֶיה  ָצִריְך  ֶׁשָאז  ַּכַּנ"ל,  ִמֶּמּנּו  ְלָגבֹוַּה  ֶזה  ְוִנְׁשַמע" 
ְלִיְשָֹרֵאל  אֹוֵרב  )עמלק(  ָאז הּוא  ָהֲעִלָּיה',  קֶֹדם  'ְיִריָדה 
ְֹנָאתֹו ַהֲחָזָקה ְלִיְשָֹרֵאל, ּוָבא  ּוִמְתַּכֵּון ְּבתֹוֶקף ִרְׁשָעתֹו ְוִשׂ
ח(  יז,  )שמות  ִּבְבִחיַנת  ִיְשָֹרֵאל,  ִעם  ְלִהָּלֶחם  ַּדְיָקא  ָאז 
ְּבִרְפיֹון   – ִּבְרִפיִדים"  ִיְשָֹרֵאל  ַוִּיָּלֶחם ִעם  ֲעָמֵלק  "ַוָּיבֹא 
ַקָּבַלת  קֶֹדם  ָאז  ִּכי  ַהּתֹוָרה,  ִמן  ְיֵדיֶהם  ֶׁשָרפּו  ָיַדִים, 
ַּכַּנ"ל  ְיִריָדה  ְּבִחיַנת  ֶׁשִּיְהֶיה  ָצִריְך  ִמּקֶֹדם  ְוָאז  ַהּתֹוָרה 
ָיַדִים ִמן ַהּתֹוָרה ְּבִחיַנת )דברים כה,  ְוֶזהּו ְּבִחיַנת ִרְפיֹון 
יח( "ְוַאָּתה ָעֵיף ְוָיֵגַע ְוֹלא ָיֵרא ֱאֹלִהים", "ָיֵרא ֱאֹלִהים" – 

ת', ֶׁשהּוא 'ַמֲאַמר ַהָּׁשֵלם'  ֶזה ְּבִחיַנת 'ְּבֵראִׁשית – ָיֵרא ּבֹׁשֶ
ְּבִחיַנת 'ִנְׁשַמע' ֶׁשּבֹו ָּכלּול ַהּכֹל ַּכְּמבָֹאר )לעיל באות י'(. 
ְוקֹוֶדם ֶׁשּזֹוֶכה ָהָאָדם ָלֶזה ִלְבִחיַנת 'ִיְרָאה' ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת 
ֹה ְוִנְׁשַמע", קֹוֶדם ָלֶזה ָהָאָדם  "ְּבֵראִׁשית" ְּבִחיַנת "ַנֲעֶשׂ
"ָעֵיף ְוָיֵגַע" – ְּבִחיַנת 'ְיִריָדה ֶׁשּקֶֹדם ָהֲעִלָּיה', ָאז ַּדְיָקא 

"ַוָּיבֹא ֲעָמֵלק".
200. כתב בפרפראות לחכמה, וז"ל: הפירוש הפשוט 
בזה, כי מאחר שגם מדרגתו הראשונה היתה מדרגה 
טובה, וטוב לו גם במדרגה זאת, על כן צריך להיות 

אאאעֹוֶטֹא ֹוָאאא
לבחינת 'אבן ישראל' - 'אב ובן כחדא' שזהו 'מאמר השלם', ובא לשמחה שלימה ומכוחה ל'עזות דקדושה', 

ם  ָ "ל, דהיינו, להתקרב לשבעת הרועים ולקבל אמונה. ְוֶזהּו: "ִמּשׁ ּנַ ואזי ָיכֹול ָלבֹוא ִלְבִחינֹות 'רֹוִעים' ּכַ

"ל. ּנַ ָרֵאל", ּכַ ֹרֶעה – ֶאֶבן ִיׂשְ

לאחר שנתבאר, שכדי לבוא לשמחה המביאה ל'עזות דקדושה', צריך לעלות תמיד ממדרגה למדרגה, יבאר עתה, 
שבכל שלב כזה יש בו 'ירידה צורך עליה'. 

ה,  ּנָ בֹוּהַ ִמּמֶ ָמע' ּגָ ה ְוִנׁשְ ָמע' ֶזה ְלַמְדֵרַגת 'ַנֲעׂשֶ ה ְוִנׁשְ ְדֵרַגת 'ַנֲעׂשֶ רֹוִצים ָלֵצאת ִמּמַ ׁשֶ יא. ַאְך ּכְ
דהיינו, מה שהיה אצלו בבחינת 'נשמע' יהיה אצלו בבחינת 'נעשה', ועי"ז לזכות לבחינת 'נשמע' גבוהה 

ה201, והירידה היא, שבאים לאדם ניסיונות חדשים והגוף  יותר, ָצִריְך ִלְהיֹות ְיִריָדה199 קֹוֶדם200 ָהֲעִלּיָ

מתגבר בעזותו, וצריך לשבור אותו ע"י קולות דעזות דקדושה, שאליהם באים בכח 'שמחה', היינו, שיתפלל 

ה, מהטעם הזה עצמו, שאי אפשר  ְכִלית ָהֲעִלּיָ י ַהְיִריָדה ִהיא ּתַ ויתבודד ויכסוף לדביקות וכנ"ל202, ּכִ

לעלות מדרגה לדרגה כי אם על ידי הירידה שקודם העליה203, וכמו שרואים בחוש, שכאשר האדם 

רוצה לזרוק אבן למעלה, הוא מוריד קודם את ידו למטה204. וכן ברוחניות, צריך ליפול מהרגש והקרבה 

 שהיו לו קודם בעבודת ה'205, כדי לעורר אצלו את הרצון להתעורר ולצאת ממקום הירידה ולהתקרב 

אאמקוָותאועיוניםאא



929 ֹאּתאא ֹותאי א ָר ֹו "ןאאתכ ַָ ֲֹ ִליקוכֵטיאמֹו

לו ירידה, ועל ידי זה מתחזק ביותר לעלות מירידתו 
עד שעולה במדרגה גבוה יותר ממדרגתו הראשונה 

וכו', עכ"ל.
201. כתב באוהב ישראל )פרשת שמות(, וז"ל: הירידה 
להאדם  זאת  עושה  הש"י  כי  עלייה,  לצורך  הוא  זו 
בכוונה מכוונת, כדי שבעת חזרתו למדרגה הראשונה, 
ירידתו(  במקום  )שפגש  קדישין  הניצוצין  אז  ג"כ  יחיה 
נתעלה  ועי"ז  בקודש.  הרמה  לשורשן  אותן  ויעלה 
אז האדם במדרגה יותר עליונה מקודם. וכתב בנועם 
אלימלך )פרשת ואתחנן(, וז"ל: הצדיק צריך להיות הולך 
תמיד ממדרגה למדרגה, וברצותו לעלות להמדרגה 
היותר גבוה ועליונה, צריך להוריד ולשוב קצת למטה, 

ואחר כך עולה למדרגה היותר גבוה.
202. כמבואר בלקוטי הלכות )נשיאת כפים ד, ו(, וז"ל: 
ה  ה ְוִנְׁשָמע" ֶזה ְל"ַנֲעֶשׂ קֹוֶדם ֶׁשָּצִריְך ָלֵצאת ֵמַה"ַּנֲעֶשׂ
קֶֹדם  ְיִריָדה  לֹו  ֶׁשִּיְהֶיה  ָצִריְך  יֹוֵתר,  ָּגבֹוַּה  ְוִנְׁשָמע" 
ָהֲעִלָּיה, ְוַהְיִריָדה ִהיא ַּתְכִלית ָהֲעִלָּיה. ְוַהְיִריָדה ֶׁשּקֶֹדם 
ָהֲעִלָּיה ֶזהּו ְּבַעְצמֹו ְּבִחיַנת 'ַעּזּות ַהּגּוף' ֶׁשִּמְתַּגֵּבר ְּבָכל 
ְׁשִביַרת  ְוִעַּקר  ְלַדְרָּגא.  ִמַּדְרָּגא  ָלֵצאת  ְּכֶׁשרֹוֶצה  ַּפַעם 
ַעּזּות ַהּגּוף – ַעּזּות ְּדִסְטָרא ַאֲחָרא, הּוא ַעל ְיֵדי ַהִּׂשְמָחה, 
ִּכי ִאי ֶאְפָׁשר ְלִהְתַּגֵּבר ָעָליו ִּכי ִאם ַעל ְיֵדי ִׂשְמָחה ְוֶחְדָוה 
ַהְינּו  ְוִנְׁשָמע",  ְיֵדי "ַנֲעֶׂשה  ַּדְיָקא. ּוְלִׂשְמָחה זֹוִכין ַעל 
'ּתֹוָרה ּוְתִפָּלה', ַהְינּו ַעל ְיֵדי ַהּתֹוָרה ֶׁשּלֹוֵמד, ְוַעל ְיֵדי 
ַהְּתִפָּלה ְוַהִהְתּבֹוְדדּות ֶׁשִּמְתַּפֵּלל ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ֶׁשִּיְזֶּכה 
יֹוֵתר.  ָּגבֹוַּה  ְלַמְדֵרָגה  ְוַלֲעלֹות  זֹאת  ִמַּמְדֵרָגה  ָלֵצאת 
ְּבִחיַנת  ֶׁשִהיא  ְוַהִהְתּבֹוְדדּות  ַהְּתִפָּלה  ְיֵדי  ַעל  ְוִעַּקר 
'ִנְׁשָמע' – ֶׁשהּוא ִעַּקר ְׁשֵלמּות ַהִּׂשְמָחה ַּכַּנ"ל )אות י'(, 
ִּכי ִעַּקר ַהִּׂשְמָחה זֹוִכין ַעל ְיֵדי ַהְּתִפָּלה ְוַהִהְתּבֹוְדדּות 
ְוכּו', ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה זֹוִכין ְלַעּזּות ִּדְקֻדָּׁשה, ְלַׁשֵּבר ַעּזּות 
ַהּגּוף ֶׁשִּמְתַּגֵּבר ְּבָכל ַּפַעם, ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת ַהְיִריָדה ֶׁשּקֶֹדם 
ָהֲעִלָּיה, ִּכי זֹוִכין ַעל ְיֵדי ַהְּתִפָּלה ְוַהִהְתּבֹוְדדּות ְלִהְתַחֵּזק 
ְּבִׂשְמָחה, ּוְלִהְתַּגֵּבר ְּבַעּזּות ְוַעְקָׁשנּות ָּגדֹול ִּדְקֻדָּׁשה, ַעד 
ֶׁשְּמַׁשְּבִרין ַעּזּות ַהּגּוף ְּדִסְטָרא ַאֲחָרא, ּוְמַהְּפִכין ַהְיִריָדה 
ַלֲעִלָּיה, ְוזֹוִכין ְלַהִּׂשיג ַהִּנְׁשָמע ְוַהִּנְסָּתר ֶׁשִהְתַּפֵּלל ָעָליו, 
ֶׁשַהְּנָׁשָמה  ְוַהֶהָאָרה  ַהַהָּׂשָגה  ְּבִחיַנת  ְּבַעְצמֹו  ֶׁשֶּזהּו 
ְוַהַּצִּדיק ְמִאיִרין ּבֹו, ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה ִנְׁשָלם 'ְירּוָׁשַלִים ִקְרָיה 

ֶנֱאָמָנה'.
203. כן כתב בלקוטי הלכות )חו"מ מתנה ה, יא(, וז"ל: 
ַהְּכָלל ֶׁשָּכל ָאָדם ְּבָכל ְזַמן ָצִריְך ֶׁשִּיְהֶיה לֹו ַּכָּמה ְוַכָּמה 
ֲעִלּיֹות ִויִרידֹות ָּכל ְיֵמי ַחָּייו, ִּכי ִאי ֶאְפָׁשר ַלֲעלֹות ִמַּדְרָּגא 

ְלַדְרָּגא ִּכי ִאם ַעל ְיֵדי ְיִריָדה ֶׁשּקֹוֶדם ָהֲעִלָּיה, ִּכי ַהְיִריָדה 
ַהְיִרידֹות,  ֵאּלּו  ּוֵמֲחַמת  ַּכּמּוָבא.  ָהֲעִלָּיה  ַּתְכִלית  ִהיא 
ַהְרֵּבה ִנְכְׁשלּו ְוָנְפלּו ְמאֹד, ִּכי ָצִריְך ָאז ִהְתַחְּזקּות ָּגדֹול 

ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ַעּזּות ִּדְקֻדָּׁשה ְּבָכל ַהְּבִחינֹות
ו'(,  )פרשת שמיני אות  זה הביאו הבעש"ט  204. משל 
הירידה  מכח  כי  עלייה,  לצורך  הוא  הירידה  וז"ל: 
שירד, אחר כך כשיעלה – יעלה במקום גבוה מאוד. 
והמשל, כמו אדם שרוצה לזרוק אבן, ומה שמוריד ידו 
למטה עם האבן, יעלה האבן בזריקתו למקום גבוה 
מאוד, עכ"ל. עוד כתב בענין זה בעבודת ישראל )פרשת 
בהעלותך בד"ה ויהי בנסוע(, וז"ל: דרך הצדיק להתקרב 

לבוראו דבר יום ביומו. אכן למי שהבורא ברוך הוא 
רוצה בו, מנסהו בכמה נסיונות אם יעמוד בם ואז אם 
יתתזק ויעמוד על משמרתו אז יעלה למעלה גדולה 
יב(,  טו,  רבה  )במדבר  במדרש  שאמרו  וכמו  ונפלאה. 
זהו שאמר הכתוב )תהלים יא, ה( "ה' ַצִּדיק ִיְבָחן", אין 
הקב"ה מעלה את האדם לׂשררה עד שבוחן ובודק 
אותו וכו'. ובשעת הנסיון הוא 'ירידה לצורך עליה', 
כמו העולה במעלות הסולם אשר מידי שצריך לעלות 
רגל אחד משלב שתחתיו,  על השלב הגבוה, עוקר 
ונשאר עומד כרגע ברגלו אחת על הסולם ורגלו אחת 
באויר, ואז צריך האדם שמירה והבחנה שלא יפול 
חס ושלום. וכן הענין הזה בעבודת ה' בשעת הנסיון, 
אע"ג שיעלה אחר כך יותר גבוה, מ"מ בשעת הנסיון 
נשאר עומד כמו על רגל אחד, ואז צריך שמירה גדולה 

וחיזוק, עכ"ל.
205. כמו שהאריך בזה בעצות המבוארות )התחזקות 
ַהְינּו  ְלַדְרָּגה,  ִמַּדְרָּגה  ַלֲעלֹות  ְּכֶׁשָּצִריְך  וז"ל:  ה'(,  אות 

ְּכֶׁשָאָדם ַהַּמֲחִזיק ַעְצמֹו ּוִמְתַחֵּזק ַּבַּיֲהדּות ָּכָראּוי, זֹוֶכה 
ַהּתֹוָרה  ִּביִדיַעת  יֹוֵתר  ָעמֹוק  ֶהְרֵּגׁש  ּוְלָהִבין  ְלַהְרִּגיׁש 
ְוִיְרַאת ַהֵּׁשם, ֲאַזי ַהֶהְרֵּגׁש ְוַהֲהָבָנה ָהֵאּלּו ְּבָחְכַמת ַהּתֹוָרה 
ְוִיְרַאת ה', ֶנְחָׁשִבים ַמְדֵרָגה ְּגבֹוָהה ִמּקֹוֶדם, ּוְבֶׁשל זֹאת, 
ְוָאָדם ֶזה  ְמֻכֶּנה ָאָדם ֶזה – ֶׁשעֹוֶלה "ִמַּדְרָּגה ְלַדְרָּגה". 
"ְיִריָדה  ָלֶרֶדת  קֹוֵדם  ַחָּיב  ְּבַמְדֵרָגתֹו,  ַלֲעלֹות  ַהּזֹוֶכה 
ָׁשיו ְוִהְתעֹוְררּותֹו  ְלצֶֹרְך ֲעִלָּיה", ַהְינּו ֶׁשָּצִריְך ִלּפֹול ֵמֶהְרֵגּ
ַהּקֹוְדִמים ֶׁשָהיּו לֹו ַּבֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם. ַעל ֵּכן ָצִריְך ִלְזּכֹור, 
ֶׁשָאסּור ְלֵהָחֵלש ְּבַדְעּתֹו ְּבֵעת ְיִריָדה, ְוָאסּור ְלִהְתַרּפֹות 
ְלַגְמֵרי. ִּכי ָּכל ְיִריָדה ָהעֹוֶבֶרת ַעל ָהָאָדם ֶׁשָחֵפץ ֶּבֱאֶמת 
ְלִהְתַחֵּזק ַּבַּיֲהדּות, ֵהן ְיִריָדה ְּבַגְׁשִמּיּות ֵהן ְּברּוָחִנּיּות, 
ֵהם ַרק ִנְסיֹונֹות ִלְבחֹן אֹותֹו, ִאם ֹלא ִיְתַרֵחק ִמַּיֲהדּות. 
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ְלאֹותֹו  ְראּוִיים  ָרֵאל  ִיׂשְ ָהיּו  לֹא  ְוכּו',  ה  ַמֲעׂשֶ ְלאֹותֹו  ָראּוי  ָדִוד  ָהָיה  לֹא  ָזָרה סֹוף ַדף ד:(,  )ֲעבֹוָדה  ִלְבָרָכה 
ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ָהעֹוָלם,  ְלטֹוַבת  ִמְכׁשֹול  ָלֶהם  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ַתן  ּנָ ׁשֶ א  ֶאּלָ ה,  ַמֲעׂשֶ

ׁשּוָבה'. ם 'ְלהֹורֹות ּתְ ִלְבָרָכה ׁשָ

א  ֶאּלָ ֲעֵליֶהם  ָאָדם עֹוֵמד  ֵאין  ׁשֶ ּתֹוָרה,  ְבֵרי  ּדִ ֵאּלּו  ָיֶדָך" -  ַחת  ּתַ ַהזֹּאת  ָלה  ְכׁשֵ "ְוַהּמַ )ְיַׁשְעָיה ג, ו(  ְוֶזה 
ֵהם  ׁשֶ ְצָוה,  ַהּמִ ִביבֹות  ּסְ ׁשֶ ּבּוִרים  ַהּדִ ִחיַנת  ּבְ ּתֹוָרה - ֵהם  ְבֵרי  ּדִ ְוִגִּטין מג.(.  ֶהם )ַׁשָּבת קכ.,  ּבָ ל  ִנְכׁשַ ן  ּכֵ ִאם 

ְוִאם ִמְתַּגֵּבר ְּבָכל ּכֹחֹו ֶלֱאחֹוז ַעְצמֹו ְּבִיְרַאת ַהֵּׁשם ְוִקּיּום 
ַהּתֹוָרה ֲאִפלּו ְּבֵעת ְיִריָדה, ֲאַזי ֵּתָהֵפְך לֹו ַהְיִריָדה ַלֲעִלָּיה 

ְּגדֹוָלה.
ערב  הלכות  ח"א  )חו"מ  הלכות  בלקוטי  206. כמבואר 
ַרק  ֲאֶׁשר  ִיְתָּבַרְך,  ַלה'  ָהָרצֹון  ַהְּכָלל הּוא  וז"ל:  ד(,  ג, 

ִּבְׁשִביל ֶזה ָּבא ָהָאָדם ָלעֹוָלם ַהֶּזה, ְוהּוא ִעַּקר ַהַּתְכִלית 
ָהֲעִלָּיה',  קֹוֶדם  'ְיִריָדה  ְּבִחיַנת  ְוֶזהּו  וכו'.  ָהָאָדם  ֶׁשל 
ֶׁשּקֹוֶדם ֶׁשֵּיׁש ְלָהָאָדם ֲעִלָּיה ַּבֲעבֹוַדת ה', ָצִריְך ֶׁשִּיְהֶיה 
לֹו ְיִריָדה קֹוֶדם ָהֲעִלָּיה, ִּכי ַהְיִריָדה ִהיא ַּתְכִלית ָהֲעִלָּיה, 
ְיֵדי  ַעל  ַמּדּוַע  מּוָבן,  ְוֵאינֹו  ָּתמּוַּה  ַהָּדָבר  ְוִלְכאֹוָרה 
ִעַּקר ַמה ֶּׁשָּבא  ִּכי  ַלֲעִלָּיה?! ַאְך,  ִיְזֶּכה  ַּדְיָקא  ַהְיִריָדה 
ָהָאָדם ָלעֹוָלם ַהֶּזה, הּוא ִּבְׁשִביל ָהָרצֹון, ֲאֶׁשר ִּבְׁשִביל 
ֶזה ֻהְכְרָחה ַהְּנָׁשָמה ֵליֵרד ְלֶזה ָהעֹוָלם ָהָרחֹוק ְּביֹוֵתר, 
ְּכֵדי ֶׁשִּיְתַּגֵּבר ָהָרצֹון ְּביֹוֵתר ְלגֹוֶדל ַהִהְתַרֲחקּות, ַעל ֵּכן 
ְּכֶׁשּיֹוֵרד ְונֹוֵפל ְלֵאיֶזה ַּתֲאָוה אֹו ֲעֵבָרה ַחס ְוָׁשלֹום, ַוֲאַזי 
ְלַהְזִּכיר  ָּכְך  ַאַחר  זֹוֶכה  ִאם  ְוָאז  ְויֹוֵתר,  יֹוֵתר  ִנְתַרֵחק 
ֶאת ַעְצמֹו ְוָלׁשּוב ִּבְתׁשּוָבה ַלה' ִיְתָּבַרְך, ֲאַזי ַאַחר ָּכְך 

ְּבַוַּדאי ִמְתַּגֵּבר ָהָרצֹון יֹוֵתר ְויֹוֵתר, ֵמֲחַמת ֶׁשּיֹוֵדַע ְּבַעְצמֹו 
ּגֹוֶדל ִרחּוקֹו ֵמה' ִיְתָּבַרְך ַעל ְיֵדי ִרּבּוי ֲעוֹונֹוָתיו, ַעל ֵּכן 
ְּבַוַּדאי ְרצֹונֹו ָחָזק ְוַתִּקיף ְוַאִּמיץ ְמאֹד ְמאֹד ַלה' ִיְתָּבַרְך 
ְּבִלי ִׁשעּור ָוֵעֶרְך, ְוַעל ֵּכן ָיכֹול ִלְזּכֹות ַעל ְיֵדי ֶזה ַּדְיָקא 
ְלַמֲעָלה ְיֵתָרה, ִּכי 'ְּבָמקֹום ֶׁשַּבֲעֵלי ְתׁשּוָבה עֹוְמִדין ֵאין 
ֵהם  ִּכי  לד:(,  )ברכות  ַלֲעמֹוד'  ְיכֹוִלין  ְּגמּוִרים  ַצִּדיִקים 
זֹוִכין ְלָרצֹון ָחָזק יֹוֵתר, ֵמֲחַמת ֶׁשִּנְתַרֲחקּו יֹוֵתר. ְוַעל ֵּכן 
קֹוֶדם ֶׁשָהָאָדם ָצִריְך ַלֲעלֹות ַלֲעִלָּיה ְּגדֹוָלה יֹוֵתר, ָצִריְך 
ְוַהַּמְדֵרגֹות  ָהֲעִלּיֹות  ָּכל  ִּכי  ִמּקֹוֶדם,  ְיִריָדה  לֹו  ֶׁשִּיְהֶיה 
ְוַעל  ַז"ל,  ַרֵּבינּו  ִמִּדְבֵרי  ַּכּמּוָבן  'ָהָרצֹון',  ִּבְבִחיַנת  ֵהם 
ַהְינּו  יֹוֵתר,  ְּגדֹוָלה  ַלֲעִלָּיה  ַלֲעלֹות  ָצִריְך  ְּכֶׁשָהָאָדם  ֵּכן 
ֶׁשִּיְזֶּכה ְלָרצֹון יֹוֵתר ְויֹוֵתר, ְּבַוַּדאי ָצִריְך ֶׁשִּיְהֶיה לֹו ְיִריָדה 
קֹוֶדם ָהֲעִלָּיה, ְּכֵדי ֶׁשִּיְתַּגֵּבר ָהָרצֹון ְּביֹוֵתר, ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה 
ִיְזֶּכה ַלֲעִלָּיה ְלַמְדֵרָגה ָּגבַֹּה יֹוֵתר, ִּכי ִהְתַּגְּברּות ָהָרצֹון 
יֹוֵתר, ֶזהּו ְּבַעְצמֹו ָהֲעִלָּיה. ּוֶבֱאֶמת ְּכֶׁשֵּיׁש ְלָהָאָדם ְיִריָדה 
קֹוֶדם ָהֲעִלָּיה, הּוא ָאז ְּבַסָּכָנה ֲעצּוָמה, ִּכי ַהְרֵּבה ִנְׁשְקעּו 
ִּביִריָדָתם ַרֲחָמָנא ִלְצַלן, ִּכי ַאף ַעל ִּפי ֶׁשַעל ְיֵדי ַהְיִריָדה 

אאאעֹוֶטֹא ֹוָאאא

ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם  מֹו ׁשֶ אל ה'206. ]ואצל הצדיק נעשית הירידה ע"י שיורד לקרב רחוקים207[. ּכְ

ה ְוכּו' שחטא בבת שבע, דכתיב בדוד )תהלים  ִלְבָרָכה )ע"ז סוף דף ד:(: 'לֹא ָהָיה ָדִוד ָראּוי ְלאֹותֹו ַמֲעׂשֶ
ָרֵאל ְראּוִיים ְלאֹותֹו  קט, כב(: "ולבי חלל בקרבי" - והרי כבר שחט את היצר הרע שלו208, וכן לֹא ָהיּו ִיׂשְ

ה שחטאו בחטא העגל, שהרי, נאמר עליהם באותו העת )דברים ה, כו(: "מי יתן והיה לבבם זה להם  ַמֲעׂשֶ
א  ליראה אותי כל הימים" - היינו, שהיו שלמים ביראת שמים ובדאי שלא היה ראוי להם חטא העגל, ֶאּלָ

ם,  ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ׁשָ מֹו ׁשֶ ַרְך ָלֶהם ִמְכׁשֹול ְלטֹוַבת ָהעֹוָלם209, ּכְ ם ִיְתּבָ ֵ ַתן ַהּשׁ ּנָ ׁשֶ
ׁשּוָבה' ליחיד ולרבים,  שהחטא של דוד המלך ושל ישראל בחטא העגל, היה להם מאת ה', כדי 'ְלהֹורֹות ּתְ

שאם יחיד או רבים יחטאו, ילמדו מהם שניתן לעשות תשובה. הרי, שהמכשול שהיה לדוד המלך ולעם 

ישראל היה לצורך עליה, כדי שתהיה עליה לחוטאים. וכעין בחינה זאת שייכת אצל כל אדם, והירידה שלו 

היא כדי שיעלה לאחר מכן לדרגה הגבוהה יותר מהדרגה שהיה בה קודם הירידה, ונמצא, שהירידה היא 

לצורך עליה210.

ְבֵרי  ַחת ָיֶדָך", ודרשו חז"ל: "מכשלה" - 'ֵאּלּו ּדִ ָלה ַהזֹּאת ּתַ ְכׁשֵ ְוֶזה בחינת הכתוב )ישעיה ג, ו(: "ְוַהּמַ
ֶהם' )שבת קכ. גיטין מג.(, ופירש"י211: שאינו יודע  ל ּבָ ן ִנְכׁשַ א ִאם ּכֵ ֵאין ָאָדם עֹוֵמד ֲעֵליֶהם ֶאּלָ ּתֹוָרה, ׁשֶ
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ְוַהִהְתַרֲחקּות ִמְתַּגֵּבר ָהָרצֹון ְּביֹוֵתר, ַהְינּו ִאם ִיְזֶּכה ִלְזּכֹור 
ָּתִמיד  ָחָזק  ְּבָרצֹון  ִלְכסֹוף  ִלְׁשּכֹוַח  ְוִלְבִלי  ַמֲעָלתֹו  ֶאת 
ַלה' ִיְתָּבַרְך, ֲאָבל ָיכֹול ִלְהיֹות ֶׁשַעל ְיֵדי ֶׁשָּיַרד ְוִנְתַרֵחק, 
ְוָׁשלֹום  ַחס  ְוִיּפֹל  ִיְתָּבַרְך,  ה'  ֶאת  ְוָׁשלֹום  ַחס  ִיְׁשַּכח 
ִלְרצֹונֹות ְּדִסְטָרא ַאֲחָרא, ֶׁשֵהם ַּתֲאוֹות עֹוָלם ַהֶּזה, ַעד 
ֶׁשּיּוַכל ִלְׁשּכַֹח ֶאת ָהָרצֹון ִּדְקֻדָּׁשה ְלַגְמֵרי. ְוַעל ֵּכן ֶּבֱאֶמת 
ְּבַוַּדאי 'ַאְׁשֵרי ִמי ֶׁשֹּלא ָחָטא' )סוכה נג.(, ִּכי ַּגם ָהָאָדם 
ַמה ֶּׁשהּוא ְמֻלָּבׁש ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְלַבד הּוא ַּגם ֵּכן ְּבַסָּכָנה 
ְּגדֹוָלה, ֶׁשּיּוַכל ִלְׁשּכַֹח ֶאת ָהָרצֹון ִּדְקֻדָּׁשה ַחס ְוָׁשלֹום, 
ֲאִפיּלּו  ַהֶּזה,  ָהעֹוָלם  ֶׁשל  ַהְּפגּוִמים  ָהְרצֹונֹות  ְיֵדי  ַעל 
ַעל ְיֵדי ָהְרצֹונֹות ֶׁשל ֶהֵּתר, ִמָּכל ֶׁשֵּכן ְוָכל ֶׁשֵּכן ְּכֶׁשַחס 
ְוָׁשלֹום ִנְכָׁשל ְּבֵאיֶזה ָעוֹון ָוֵחְטא ְוִנְתַרֵחק יֹוֵתר ְויֹוֵתר, 
ִלְׁשּכַֹח  ְוָׁשלֹום  ַחס  ָיכֹול  ִּכי  ְמאֹד,  ְמֻסָּכן  הּוא  ְּבַוַּדאי 
ְלַגְמֵרי ֶאת ָהָרצֹון ִּדְקֻדָּׁשה ֵמֲחַמת ֶׁשִּנְתַרֵחק ְמאֹד. ֲאָבל 
ִמי ֶׁשְּכָבר ִנְכַׁשל ְּבֵאיֶזה ֵחְטא ְוָעוֹן, ַוֲאִפיּלּו ִאם ִהְרָּבה 
ִלְפׁשֹוַע ְמאֹד ְמאֹד, ַוֲאִפיּלּו ִאם ָעָׂשה ַמה ֶּׁשָעָׂשה, ַאף 
ַעל ִּפי ֵכן ִאם ִיְתַּגֵּבר ֶאת ַעְצמֹו ַעל ָּכל ָּפִנים ִלְבִלי ִלְׁשּכַֹח 
ֶאת ה' ִיְתָּבַרְך, ְוַעל ָּכל ָּפִנים ִיְזּכֹר ֶאת ַעְצמֹו ְּבָכל ַּפַעם, 
ְוַיְרִּגיל ֶאת ַעְצמֹו ִלְכסֹוף ּוְלִהְׁשּתֹוֵקק ַלה' ִיְתָּבַרְך ְּבָרצֹון 
ָחָזק ָּתִמיד, ֶזה ִעַּקר ַהְּתׁשּוָבה. ְוָיכֹול ִלְזּכֹות ַעל ְיֵדי ֶזה 
ַלֲעִלָּיה ְּגדֹוָלה, ְוָכל ָהֲעוֹונֹות ִיְתַהְּפכּו ִלְזֻכּיֹות, ִּכי ָיכֹול 

ִלְזּכֹות ְלָרצֹון ָחָזק ְמאֹד ְמאֹד, ֵמֲחַמת ֶׁשִּנְתַרֵחק יֹוֵתר.
מס'  סוף  )על הש"ס  לחכמה  בפרפארות  כתב  207. כן 
עוקצין(, וז"ל: ידוע שגם אצל הצדיק צריך לפעמים 

להיות לו ירידה, ועל ידי זה דייקא בא לעליה, שזה 
ָיֶדָך"  ַּתַחת  ַהּזֹאת  "ְוַהַּמְכֵׁשָלה  ו(  ג,  )ישעיה  בחינת 
ידי זה שעוסק לקרב  )בתורה דידן(, אבל על  כמבואר 
הרחוקים שזה בעצמו בחינת ירידה אצלו, כי צריך 
לקרב עצמו למדרגתם, על ידי זה בעצמו זוכה אחר 
כך לעליה גדולה, ואין צריך לו עוד לבוא בעצמו לידי 
ָרב  )תהלים קיט, קסה( "ָׁשלֹום  וזה  מכשול חס ושלום, 

ְלאֲֹהֵבי תֹוָרֶתָך ְוֵאין ָלמֹו ִמְכׁשֹול". 
לבי  וז"ל:  זרה,  208. וכמו שפירש"י שם בעבודה 
חלל – יצר הרע חלל )הרוג( בקרבי, ואין לו כח לשלוט 

בקרבי.
209. הקשה בביאור הלקוטים )מפתח ט'(, וז"ל: בדבר 
הכרח הירידה לנסתר תורתו ואלקותו יתברך כשרוצים 
הנגלה.  לבחינת  שיתהפך  עד  ולמוצאו,  להשיגו 
וחטא,  לירידה  זה  יהיה  שלכאורה קשה, א"כ למה 
עד שמגיע העונש על זה, כמובן מענין דוד וישראל 

וברצונו  בהכרח,  שהוא  מאחר  ונענשו(,  וכו'  )שחטאו 

בעצמו יתברך. אבל המבואר מלשון הכתוב והמאמר 
חז"ל אשר הביא לענין הזה, שהירידה נקראה בשם 
'מכשול' כלשון הכתוב )ויקרא יט, יד( "ְוִלְפֵני ִעֵּור ֹלא 
ִתֵּתן ִמְכׁשֹל", שרוצה לילך בדרך הישר ולא להכשל 
חס ושלום. וזה מורה ומודיע לנו, שבאמת לא היה 
מצד  האדם  על  בעבירה  שיבוא  יתברך  רצונו  כלל 
עצמו אפילו כחוט השערה, כי אך במקום השוגג או 
האונס וההכרח לבד, שיבוא ויגיע על האדם מלמעלה 
על פי דבורו בעצמו וכו'. כי מיד כשנוגע בזה האדם 
מצד עצמו ותאוותו, ולא מסיבת ההכרח לבד, יחשוב 
זאת לחטא ועון ממש חס ושלום, עד שנתענש על זה, 
כענין דוד וישראל וכו', עכ"ל. ונראה כוונת הדברים, 
היו  ישראל  וגם  הרע,  היצר  את  דוד  שהרג  אף  כי 
ביראת שמים, בכל אופן יבוא להם נסיון כביכול ממנו 
ית', ולא מחמת היצר הרע. אולם, אם חס ושלום נגעו 
יחשב  היינו, שלא עמדו בנסיון, אז  בדבר האיסור, 

לחטא ועון ממש, עד שיענשו על זה חס ושלום. 
210. כתב בקצור לקוטי מוהר"ן )אות י"ג(, וז"ל: ּוִמֶּזה 
ָיכֹול ָּכל ָאָדם ְלָהִבין ַּכָּמה הּוא ָצִריְך ְלִהְתַחֵּזק ַּבֲעבֹוַדת 
ַהֵּׁשם, ְוֹלא ִיּפֹל ְלעֹוָלם ְּבַדְעּתֹו ִמָּכל ַהְּנִפילֹות ְוַהְיִרידֹות 
ֶׁשָּבעֹוָלם, ִּכי ִאם ִיְתַחֵּזק ְוִיְתַאֵּמץ ִלְבִלי ִהְסַּתֵּכל ַעל ֶזה 
ְוָאז  ָמה,  ָעָליו  ַיֲעבֹר  ִאם  ֲאִפּלּו  ֶׁשָּבעֹוָלם  אֶֹפן  ְּבׁשּום 
ִיְזֶּכה ְלַבּסֹוף ֶׁשִּיְתַהְּפכּו ָּכל ַהְיִרידֹות ַלֲעִלּיֹות ְּגדֹולֹות, 
ִּכי 'ַהְיִריָדה ִהיא ַּתְכִלית ָהֲעִלָּיה'. ְוֵיׁש ָּבֶזה ְלַדֵּבר ַהְרֵּבה, 
ִּכי ָּכל ֶאָחד ֶׁשָּנַפל ְלָמקֹום ֶׁשָּנַפל, ִנְדֶמה לֹו ֶׁשָעָליו ֵאיָנם 
ֶנֱאָמִרים ְּדָבִרים ָהֵאֶּלה, ַרק ִלְגדֹוִלים ְּבַמֲעָלה ָהעֹוִלים 
ְּבָכל ַּפַעם ִמַּדְרָּגא ְלַדְרָּגא. ֲאָבל ֶּבֱאֶמת ֵּתַדע ְוַתֲאִמין, 
ִּכי ָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֶנֱאָמִרים ַּגם ַעל ַהָּקָטן ֶׁשַּבְּקַטִּנים 

ְוַהָּגרּוַע ֶׁשַּבְּגרּוִעים, ִּכי ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך טֹוב ַלּכֹל ָּתִמיד.
211. כן פירש"י בשבת, ומבואר בדבריו שלא מדובר 
על כל דברי תורה, אלא על 'טעמי תורה המסותרין', 
ופירוש זה מתאים לדרשת רבינו. ובגיטין פירש"י, 
ִיְתּפֹׂש ִאיׁש ְּבָאִחיו  ]ונקדים את הפסוק במלואו "ִּכי 
ֵּבית ָאִביו ִׂשְמָלה ְלָכה ָקִצין ִּתְהֶיה ָּלנּו ְוַהַּמְכֵׁשָלה ַהּזֹאת 
ַהּזֹאת  "ְוַהַּמְכֵׁשָלה  כתוב  וז"ל: מקרא  ָיֶדָך"[,  ַּתַחת 
מהם,  תורה  שפסקה  ירושלים  באנשי  ָיֶדָך" –  ַּתַחת 
והיו שואלין לחבריהם "ִׂשְמָלה ְלָכה ָקִצין ִּתְהֶיה ָּלנּו 
ְוַהַּמְכֵׁשָלה ַהּזֹאת ַּתַחת ָיֶדָך" – כלומר, דברים שמכוסין 
כשמלה, שלך הן? שאתה בקי בהן? אמור לנו ותהיה 

אאמקוָותאועיוניםאא



ֹאּתאא ֹותאי א932 ָר ֹו "ןאאתכ ַָ ֲֹ ִליקוכֵטיאמֹו

ה  ִפּלָ ּתְ ִחינֹות  ּבְ ָמע',  'ִנׁשְ ִחינֹות  ּבְ ר,  ִנְסּתָ ִחינֹות  ּבְ ֵהם  ׁשֶ "ל )אות ט'(,  ּנַ ּכַ ְוכּו'  ה"  ר ה' ֶאל מֹׁשֶ "ַוְיַדּבֵ
ְבֵרי  ה' )ְּבָרכֹות ו:(. ְוַלֲעׂשֹות ֵמַהּדִ ִפּלָ א ּתְ י 'ֵאין ֲעִמיָדה ֶאּלָ ה, ּכִ ִפּלָ ִחינֹות ּתְ "ל. 'עֹוֵמד ֲעֵליֶהם' - ֶזה ּבְ ּנַ ּכַ
ִהיא  ׁשֶ ָהֲעִמיָדה  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ה', ַעד  'ַנֲעׂשֶ ִחינֹות  ּבְ ּנּו  ִמּמֶ ַנֲעֶשֹה  ִיְהֶיה  ָמע',  'ִנׁשְ ִחינֹות  ּבְ הּוא  ׁשֶ ּתֹוָרה, 
ָמע'  ִחינֹות 'ִנׁשְ ה, ּבְ ִפּלָ ִחינֹות ּתְ ִחינֹות ֲעִמיָדה, ּבְ ְהֶיה לֹו ּבְ ּיִ ה, ִיְהֶיה ֲעֵליֶהם, ַהְינּו ׁשֶ ִפּלָ ִחינֹות ַהּתְ ּבְ
ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ְוֶזה  "ל;  ּנַ ּכַ ּנּו  ִמּמֶ בֹוּהַ  ּגָ ָמע'  'ִנׁשְ ִיְהֶיה לֹו  ה'  'ַנֲעׂשֶ ָמע'  ׁשְ ֵמַה'ּנִ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ּכְ י  ּכִ יֹוֵתר,  בֹוּהַ  ּגָ

ְכׁשֹול. ִהיא ַהּמִ ה, ׁשֶ ִחּלָ א ָצִריְך ְיִריָדה ּתְ א ְלַדְרּגָ ְרּגָ י ַלֲעלֹות ִמּדַ ֶהם, ּכִ ל ּבָ ן ִנְכׁשַ א ִאם ּכֵ ֶאּלָ

ְיֵדי  ְוַעל  ׁשּוָבה,  ּתְ ּלֹו  ּכֻ ִיְהֶיה  ֶלָעִתיד  י  ּכִ ְוֵאיֶנּנּו",  ָרֵאל  ִיׂשְ ֲעֹון  ׁש  ְיֻבּקַ ַההּוא  ּיֹום  "ּבַ נ, כ(  )ִיְרְמָיה  ְוֶזה 
ׁשּו  ְיֻבּקְ ן  ּכֵ ְוַעל  ָרֵאל ּתֹוָרה,  ִיׂשְ ה ֵמֲעֵברֹות  ַנֲעׂשֶ ְוִיְהֶיה  ְזֻכּיֹות' )עיין יומא פו:(,  ין  ַנֲעׂשִ 'ְזדֹונֹות  ׁשּוָבה  ַהּתְ

קצין, "ְוַהַּמְכֵׁשָלה ַהּזֹאת" – דברי תורה שאין אדם עומד 
על אמיתתן עד שיכשל בהן להורות טעות ויכלימוהו 

והוא נותן לב ומבין, ]האם[ "ַּתַחת ָיֶדָך" הן?
המועתק  ערב(  )הלכות  הלכות  הלקוטי  פי  212. על 

לעיל.
213. הפסוק במלואו: "ַּבָּיִמים ָהֵהם ּוָבֵעת ַהִהיא ְנֻאם 
ְיהּוָדה  ַחּטֹאת  ְוֶאת  ְוֵאיֶנּנּו  ִיְׂשָרֵאל  ֲעוֹן  ֶאת  ְיֻבַּקׁש  ה' 
ְוֹלא ִתָּמֶצאיָנה ִּכי ֶאְסַלח ַלֲאֶׁשר ַאְׁשִאיר", פשט הפסוק 
הוא: שהנביא אומר כי לעתיד לבוא, אפילו אם יבקשו 

ויחפשו את עוונות ישראל וחטאי יהודה, לא ימצאו, 
והסיבה לכך היא, כי הקב"ה יסלח לעוונות, לכל אלו 
שישארו. וכתב במצודת דוד, וז"ל: לאלו שאשאיר 
מהם אסלח לעוונם כי יהיו נמרקים בקושי השעבוד, 

וילכו להם )העוונות והחטאים(.
וז"ל:  ג(,  ו,  )תורה  לעיל  רבינו  214. כמבואר בדברי 
ְוֶזה ְּבִחיַנת עֹוָלם ַהָּבא, ֶׁשִּיְהֶיה 'ֻּכּלֹו ַׁשָּבת' )ר"ה לא.(, 
ַהְינּו ֻּכּלֹו ְּתׁשּוָבה, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב )ְּדָבִרים ד, ל( "ְוַׁשְבָּת ַעד 

ה' ֱאֹלֶקיָך".

אאאעֹוֶטֹא ֹוָאאא
לאומרן כהלכתן, עד שאומרם קודם לכן שנים ושלושה פעמים בשיבוש, דהיינו טעמי תורה המסותרין, 

ִביבֹות  ּסְ ּבּוִרים ׁשֶ ִחינֹות ַהּדִ ְבֵרי ּתֹוָרה' ֵהם ּבְ ע"כ. ולכן הם מכונים 'מכשלה'. והכוונה בפנימיות: 'ּדִ

ר' - כי אין יודעים את  ִחינֹות 'ִנְסּתָ ֵהם ּבְ "ל )באות ט'(, ׁשֶ ּנַ ה" ְוכּו' ּכַ ר ה' ֶאל ֹמׁשֶ ֵהם "ַוְיַדּבֵ ְצָוה, ׁשֶ ַהּמִ
"ל )שם(. 'שאין אדם עֹוֵמד ֲעֵליֶהם',  ּנַ ה' ּכַ ִפּלָ ִחינֹות 'ּתְ ַמע', ּבְ ִחינֹות 'ִנׁשְ העבודה שיש בדיבורים אלו, ּבְ

ה', שנאמר )תהלים קו, ל(:  ִפּלָ א ּתְ י דרשו חז"ל )ברכות ו:( 'ֵאין ֲעִמיָדה ֶאּלָ ה', ּכִ ִפּלָ ִחינֹות 'ּתְ 'עומד' ֶזה ּבְ

ַמע', ִיְהֶיה  ִחינֹות 'ִנׁשְ הּוא ּבְ ְבֵרי ּתֹוָרה' שסביבות המצוה, ׁשֶ "ויעמוד פנחס ויפלל". ְוַלֲעׂשֹות ֵמַה'ּדִ

ְהֶיה  ּיִ ה', דהיינו, שישיג את 'דברי התורה' שהיו נסתרים ממנו, היינו, ַעד ׁשֶ ִחינֹות 'ַנֲעׂשֶ ּנּו ּבְ ֹה ִמּמֶ ַנֲעׁשֶ
ה, בחינת 'נשמע', ִיְהֶיה 'ֲעֵליֶהם' - מעל אלו הדיבורים שסביבות  ִפּלָ ִחינֹות ַהּתְ ִהיא ּבְ ָה'ֲעִמיָדה' - ׁשֶ
בֹוּהַ  ַמע' ּגָ ִחינֹות 'ִנׁשְ ה', ּבְ ִפּלָ ִחינֹות 'ּתְ ִחינֹות 'ֲעִמיָדה', ּבְ ְהֶיה לֹו ּבְ ּיִ המצוה וישיג אותם, ַהְינּו ׁשֶ

יֹוֵתר מהדיבורים שהיו סביבות המצוה ושהיו אצלו עד עכשיו בבחינת 'נשמע', וכעת עמד עליהם ונעשו 
"ל. ְוֶזה ִאי  ּנַ ּנּו ּכַ בֹוּהַ ִמּמֶ ַמע' ּגָ ה' ִיְהֶיה לֹו 'ִנׁשְ ַמע' 'ַנֲעׂשֶ ׁשְ ְהֶיה ֵמַה'ּנִ ּיִ ׁשֶ י ּכְ אצלו בבחינת 'נעשה', ּכִ

ְכׁשֹול,  ִהיא ַהּמִ ה, ׁשֶ ִחּלָ א ָצִריְך ְיִריָדה ּתְ א ְלַדְרּגָ ְרּגָ י ַלֲעלֹות ִמּדַ ֶהם', ּכִ ל ּבָ ן ִנְכׁשַ א ִאם ּכֵ ר 'ֶאּלָ ֶאְפׁשָ
ועל ידי המכשול, עולה לדרגה גבוהה יותר מהדרגה שהיתה קודם לכן. כי מפני שנתרחק מעט מחמת 

הירידה, התגברו הכיסופים והרצון שלו מאוד, ורק ע"י כיסופים ורצון גדולים כאלה, אפשר להשיג מדרגה 

גבוהה יותר, שלא היתה שייכת אליו לפי הכיסופים הראשונים שהיו לו212.

ּלֹו  י ֶלָעִתיד ִיְהֶיה ּכֻ ָרֵאל ְוֵאיֶנּנּו"213, ּכִ ׁש ֲעו ֹן ִיׂשְ ּיֹום ַההּוא ְיֻבּקַ ְוֶזה שכתוב לעתיד לבוא )ירמיה נ, כ(: "ּבַ
ין  ׁשּוָבה מאהבה ְזדֹונֹות ַנֲעׂשִ ׁשּוָבה, כי עולם הבא הוא יום שכולו שבת - כולו תשובה214, ְוַעל ְיֵדי ַהּתְ ּתְ
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ֵדי ַלֲעׂשֹות  ָרֵאל, ֵאיְך לֹוְקִחין עֹוד ֵאיֶזה ָעֹון ּכְ ׂשּו ָאז ַאַחר ֲעֹונֹות ִיׂשְ י ְיַבְקׁשּו ִויַחּפְ ָאז ָהֲעֹונֹות, ּכִ
ָהֲעֹונֹות  ם  ָ ּשׁ ׁשֶ ֵאין סֹוף,  ּבְ ַהְינּו  ַאִין,  ּבְ ִנְכָלִלין  ָהֲעֹונֹות  ל  ּכָ ִיְהיּו  י  ּכִ "ְוֵאיֶנּנּו",  ְוֶזהּו  ּתֹוָרה.  ּנּו  ִמּמֶ
)הֹוֵׁשַע יד, ב(  ְוֶזה  "ל.  ַהּנַ ה'  ָהֲעִלּיָ ְכִלית  ּתַ 'ְיִריָדה  ִחינֹות  ּבְ זֶּהּו  ׁשֶ ׁשּוָבה,  ַהּתְ ְיֵדי  ַעל  ִלְזֻכּיֹות  ִכין  ִנְתַהּפְ

שזדונות   – תשובה  גדולה  לקיש,  ריש  215. אמר 
לקיש,  ריש  והאמר  איני  וכו'.  כשגגות  לו  נעשות 
גדולה תשובה – שזדונות נעשות לו כזכיות וכו'. לא 
קשיא, כאן מאהבה כאן מיראה, ע"כ. פי', כשעושה 
תשובה מיראה, נעשים לו זדונותיו רק כשגגות, אולם, 
אם עושה תשובה מאהבת ה', אזי נעשים לו העוונות 
כזכויות. וכתב המהרש"א, וז"ל: לכאורה דבר תמוה, 
דנמצא חוטא נשכר )שעל ידי החטאים יש לו רוב זכויות – אחר 
תשובתו(. וי"ל דעושה תשובה מאהבה – ודאי דעושה 

תשובה גמורה, ומוסיף במעשיו הטובים יתר מכדי 
טובים  מעשים  אותן  והרי  עון,  אותו  לגבי  הצורך 
שמוסיף – הם נעשים לו כזכיות וכו', עכ"ל. ורבינו 

יבאר כאן את פנימיות הענין.
216. כתב בלקוטי הלכות )תחומין ד, ט(, וז"ל: ִּביֵמי 
ָלׁשּוב  ְצִריִכים  ְוָהיּו  ַהָּגלּות,  סֹוף  ָהָיה  ֲאַחְׁשֵורֹוׁש 
ִלירּוָׁשַלִים ְוִלְבנֹות ֵּבית  ַהִּמְקָּדׁש, ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת ְלַהִּׂשיג 
ַעל   – ְו'ַנֲעֶׂשה'  'ִנְׁשַמע'  ְּבִחיַנת  ַהּתֹוָרה,  ְּבִחיַנת  ֵמָחָדׁש 
ֵּכן ָהיּו ֻמְכָרִחים ָאז ֶׁשִּיְהֶיה ָלֶהם 'ְיִריָדה קֶֹדם ָהֲעִלָּיה', 
ּוֵמֲחַמת ֶׁשָהיּו ְצִריִכים ָאז ַלֲעִלָּיה ְּגדֹוָלה, ְּדַהְינּו ִלְבנֹות 
ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ֵמָחָדׁש, ֶׁשהּוא ִּבְׁשִביל ְּכַלל ִיְׂשָרֵאל, ַעל 
ַהִּסְטָרא  ָאז  ְוִהְתַּגְּבָרה  ְמאֹד,  ָאז  ַהְיִריָדה  ִהְתַּגְּבָרה  ֵּכן 
ָאַרב  ְוָאז  ַהָּנְכִרּיֹות,  ַּבָּנִׁשים  ְמאֹד  ֶׁשִּנְכְׁשלּו  ַעד  ַאֲחָרא, 
ֲעֵליֶהם  ְלִהְתַּגֵּבר  ְוָרָצה  ִיַּמח ְׁשמֹו,  ֲעֵליֶהם ָהָמן ֲעָמֵלק 
ָאז ְמאֹד, ְוַעל ֵּכן ָהיּו ָאז ְּבַסָּכָנה ְּגדֹוָלה ַוֲעצּוָמה ְמאֹד 

ִהְתַּגֵּבר  ִּכי  ַּכּמּוָבא.  ִנְהָיָתה,  ֹלא  ָּכמֹוהּו  ֲאֶׁשר  ְמאֹד, 
"ְוַאָּתה  ְּבִחיַנת  ְמאֹד  ַהְּגדֹוָלה  ְיִריָדָתם  ְּבֵעת  ֲעֵליֶהם 
ְּבַתְכִלית  ִויֵגִעים  ֲעֵיִפים  ָאז  ָהיּו  ִּכי  ְוכּו',  ְוָיֵגַע"  ָעֵיף 
ׁשּוָבם  קֶֹדם  ַהָּגלּות  ְּבסֹוף  ֶׁשָהָיה  ֵמֲחַמת  ַהְיִגיָעה, 
ְּבֵעת  ְּביֹוֵתר,  ַאֲחָרא  ַהִּסְטָרא  ִמְתַּגֶּבֶרת  ֶׁשָאז  ִלְמקֹוָמם, 
ִּבְפַרט  ִלְמקֹוָמם,  ָיׁשּובּו  ְמֵהָרה  ֶׁשְּבַקל  רֹוָאה  ֶׁשִהיא 
ֶׁשִּנְתְּפסּו ָאז ֶּבֱאֶמת ֶּבָעוֹן ַהָּגדֹול ַהַּנ"ל, ַרֲחָמָנא ִלְצַלן, 
ַאְך  ְוכּו'.  ְלַיֲעקֹב"  ְּגדֹוָלה  ָצָרה  "ֵעת  ָאז  ָהְיָתה  ֵּכן  ַעל 
"ָמְרְּדַכי ָיַדע ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ַנֲעָׂשה" )ֶאְסֵּתר ד, א(, ִּכי הּוא 
ַעְצָמן ִמן  ִיְתָיֲאׁשּו  ְלַבל  ְּבִיְׂשָרֵאל  ְוֵהִאיר  ָיַדע ָּכל זֹאת, 
ָהַרֲחִמים. ִּכי ֶזה הּוא ָהִעָּקר, ְּבֵעת ֶׁשָהָאָדם ַחס ְוָׁשלֹום 
נֹוֵפל ְּבֵאיֶזה ְיִריָדה – ִיְהֶיה ֵאיְך ֶׁשִּיְהֶיה, ֲאִפּלּו ִאם ִנְכַׁשל 
ְלָיֵאׁש  לֹו  ָאסּור  ֵכן  ִּפי  ַעל  ַאף  ְמאֹד,  ָאז  ְוָׁשלֹום  ַחס 
ַעְצמֹו ִמן ָהַרֲחִמים )ְּבָרכֹות ו.(, ּוְכמֹו ֶׁשָעָׂשה ָמְרְּדַכי ָאז 
ְזָעָקה  ַוִּיְזַעק  ָהִעיר  ְּבתֹוְך  "ַוֵּיֵצא   – ִעּמֹו  ִיְׂשָרֵאל  ְוָכל 
ְגדֹוָלה ּוָמָרה" ְוכּו', ְוַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ָׁשַמע ְלקֹול ַזֲעָקָתם 
ַלֲעִלָּיה  ַהְּיִריָדה  ִנְתַהֵּפְך  ְוָאז  ָמְרְּדַכי,  ְיֵדי  ַעל  ְוַצֲעָקָתם 
ְּגדֹוָלה ְוַנֲעָׂשה ִמֶּזה ּפּוִרים, ְוָזכּו ְלַקָּבַלת ַהּתֹוָרה ֵמָחָדׁש, 
שבת  חז"ל  )כדרשת  ְוִקְּבלּו"  "ִקְּימּו  כז(  ט,  )שם  ְּבִחיַנת 
ָּכל  ֶאת  ָיַדע  "ָמְרְּדַכי  ִּכי  ָמְרְּדַכי,  ְיֵדי  ַעל  ֶזה  ְוָכל  פח.(, 

ַה'ַּנֲעֶׂשה',  ְּבִחיַנת  ָּכל  ֶאת  יֹוֵדַע  ֶׁשָהָיה   – ַנֲעָׂשה"  ֲאֶׁשר 
ַה'ַּנֲעֶׂשה'  ֶאת  ּוַמִּׁשיג  יֹוֵדַע  ֶׁשָהָיה  סֹוף,  ְוַעד  ִמְּתִחָּלה 
 ַהָּגבֹוַּה ְּביֹוֵתר. ִּכי ְצִריִכין ַלֲעׂשֹות ְּבָכל ַּפַעם ִמִּנְׁשַמע – 

ַנֲעֶׂשה.

אאאעֹוֶטֹא ֹוָאאא

ָרֵאל ּתֹוָרה, וכפי שנתבאר, שצריך לבחינת 'מכשלה',  ה ֵמֲעֵברֹות ִיׂשְ ְזֻכּיֹות )יומא דף פו:(215, ְוִיְהֶיה ַנֲעׂשֶ
שהיא בחינת עון, כדי שתהיה ירידה לצורך עליה. נמצא, שמכל עון שהוא בחינת ירידה, נעשית ממנו בכח 

ׂשּו ָאז  י ְיַבְקׁשּו ִויַחּפְ ׁשּו ָאז ָהֲעו ֹנֹות, ּכִ ן ְיֻבּקְ התשובה עליה, שהיא השגת תורה גבוהה יותר, ְוַעל ּכֵ

ּנּו ּתֹוָרה וזאת ע"י  ֵדי ַלֲעׂשֹות ִמּמֶ ָרֵאל, ֵאיְך לֹוְקִחין עֹוד ֵאיֶזה ָעו ֹן - בחינת 'ירידה' ּכְ ַאַחר ֲעו ֹנֹות ִיׂשְ
שיעשו על אותו עוון תשובה, כי ע"י התשובה יעלו גבוה יותר וישיגו תורה נסתרת, בחינת 'נשמע', הגבוהה 

ם  ָ ּשׁ 'ֵאין סֹוף', ׁשֶ 'ַאִין', ַהְינּו ּבְ ל ָהֲעו ֹנֹות ִנְכָלִלין ּבְ י ִיְהיּו ּכָ יותר216. ְוֶזהּו: "ְוֵאיֶנּנּו" - לשון 'ַאִין', ּכִ

"ל, כי  ה' ַהּנַ ְכִלית ָהֲעִלּיָ ִחינֹות 'ְיִריָדה ּתַ זֶּהּו ּבְ ׁשּוָבה, ׁשֶ ִכין ִלְזֻכּיֹות ַעל ְיֵדי ַהּתְ ָהֲעו ֹנֹות ִנְתַהּפְ
הירידה, שהיא העוונות שישראל עשו, תגרום להם לתשובה שלימה, ועל ידי זה יזכו לעלות לדרגה גבוהה 

יותר, בכח הכיסופים והרצונות הגדולים שיש לבעל תשובה, ואז ישיגו גם מה שהיה עד עכשיו בבחינת 

אאמקוָותאועיוניםאא
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ִחיַנת  ה ֵמָהֲעֵברֹות ּבְ ׁשּוָבה - ִיְהֶיה ַנֲעׂשֶ ֲעֹוֶנָך", ַהְינּו ַעל ְיֵדי ַהּתְ ְלּתָ ּבַ י ָכׁשַ ָרֵאל ְוכּו' ּכִ "ׁשּוָבה ִיׂשְ
"ל: ּנַ הּוא ַהּתֹוָרה, ּכַ ָלה', ׁשֶ 'ַמְכׁשֵ

ְזִהיר ַעל  ּמַ ֵמר' ְוכּו', ִנְמָצא ׁשֶ ּנָ יָמא אֹוֵמר: ֱהֵוי ַעז ּכַ ן ּתֵ ָנה )ָאבֹות ה, כ( 'ְיהּוָדה ּבֶ ׁשְ רּוׁש ַהּמִ יב ְוֶזה ּפֵ
לֹום  ְוׁשָ ִלְמֹנַע אֹותֹו ַחס  ֶנְגּדֹו  ּכְ ִמים  ַהּקָ ל  ּכָ ֶנֶגד  ּכְ ֵמר  ּנָ ּכַ ַעז  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ָהָאָדם  ִריְך  ּצָ ׁשֶ ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ַעזּּות 
מֹו  ּכְ ַאֲחָרא,  ִסְטָרא  ּדְ ִנים  ּפָ ָהַעזּּות  ל  ׁשֶ ְוָהִאּסּור  ָגם  ַהּפְ ֶדל  ּגֹ ם  ׁשָ ְמֹבָאר  ד  ּוִמּיָ ְוֵתֶכף  ֵמֲעבֹוָדתֹו. 
י  ּכִ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ִלְטעֹות  ר  ֶאְפׁשָ ן  ּכֵ ְוִאם  ְוכּו'.  ְלֵגיִהּנֹם'  ִנים  ּפָ ַעז  ָהָיה אֹוֵמר  'הּוא  ם:  ׁשָ תּוב  ּכָ ׁשֶ
י ִאם  ֱאֶמת ּכִ ה ּבֶ ָ ֻדּשׁ ר ְלִהְתָקֵרב ֶאל ַהּקְ י ִאי ֶאְפׁשָ "ל, ּכִ ּנַ ה ּכַ ָ ֻדּשׁ ִביל ַהּקְ ׁשְ ֶהְכֵרַח ְצִריִכין ְלַעזּּות ּבִ ּבְ
ד ַאֵחר ָהַעזּּות ַרע ְמֹאד,  ֵמר'. ּוִמּצַ ּנָ ָאַמר הּוא ַעְצמֹו 'ֱהֵוי ַעז ּכַ "ל )אות ד'(, ּוְכמֹו ׁשֶ ּנַ ַעל ְיֵדי ַעזּּות ּכַ
ה, )ִמָּכל ֶׁשֵּכן ִמי ֶׁשהּוא ַעז ָּפִנים ְּכֶנֶגד ַהְּקֻדָּׁשה, ֶׁשֵּמֵעיז ָּפִנים ֶנֶגד ִיְרֵאי ַהֵּׁשם ְוַכּיֹוֵצא(,  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ִביל  ׁשְ ּבִ ּלֹא  ׁשֶ ִנים  ּפָ הּוא ַעזּּות  ַהְינּו ִמי ׁשֶ

זאת  רבינו משנה  הביא  ד'(,  אות  )תחילת  217. לעיל 
ד'הוי עז כנמר', לענין שצריך 'עזות דקדושה' כדי 
להתקרב אל שבעת הרועים, ולהינצל מהרועים של 
שיעבודם,  תחת  אדם  בני  שכופים  אחרא  הסטרא 
'עז  וזה גם מה שמבואר כאן, שצריך להיות  ע"ש. 

נכלל  כי  אותו מעבודתו,  המונעים  כל  כנגד  כנמר' 
בזה גם שהם רוצים למנוע אותו מלהתקרב לצדיקי 
לאדם  המסייעים  שהם  דקדושה,  הרועים  אמת 

בעבודת ה'.
218. סוגרים אלו הוסיף מוהרנ"ת בתקפ"א.

אאאעֹוֶטֹא ֹוָאאא
'נשמע', בחינת 'נסתר', וכך יזכו לעלות מדרגה לדרגה עד שיכללו באין סוף, ואז גם עוונותיהם יתכללו באין 

סוף ויהפכו לזכויות, כי שם ב'אין סוף' אין עון ורע, ומה שנכלל שם הוא רק טוב וזכות כמו הבורא ית' בעצמו.

ֲעוֹ ֶנָך", ַהְינּו ַעל ְיֵדי  ְלּתָ ּבַ י ָכׁשַ ָרֵאל ְוכּו' עד ה' אלוקיך, ּכִ ְוֶזה הרמוז בפסוק )הושע יד(: "ׁשּוָבה ִיׂשְ
"ל, פי', כבר נתבאר ש'מכשלה'  ּנַ הּוא ַהּתֹוָרה ּכַ ָלה', ׁשֶ ִחיַנת 'ַמְכׁשֵ ה ֵמָהֲעֵברֹות ּבְ ׁשּוָבה ִיְהֶיה ַנֲעׂשֶ ַהּתְ
הם דברי תורה שאין אדם זוכה להם, אלא, ע"י שנכשל בהם, והם 'דיבורי התורה שסביבות המצוה', שהם 

גבוהים ונסתרים בחינת 'נשמע'. וזה שרומז הפסוק, שע"י תשובה, שהיא התגברות כיסופים ורצונות גדולים 

מאוד, זוכים ל"כי כשלת" - לדברי תורה הנסתרים, וכל זה בכח "בעוונך" - כי עוונות אלו הופכים בכח 

תשובה מאהבה לזכויות, בחינת תורה, וכנ"ל.

וכו',  ֵמר  ָנּ ַכּ ַעז  ֱהֵוי  אֹוֵמר,  יָמא  ֵתּ ֶבן  'ְיהּוָדה  'עזות דקדושה', את המשנה באבות:  דידן, בענין  פי התורה  יבאר על 
ֱאלֵֹהינּו,  ָפֶניָך ה'  ִמְלּ ָרצֹון  ְיִהי  ֵעֶדן.  ְלַגן  ִנים  ָפּ ת  ובֶֹשׁ ם,  ְלֵגיִהָנּ ִנים  ָפּ ַעז  ָהָיה אֹוֵמר,  ָמִים. הּוא  ָשּׁ ַבּ ֶשׁ ָאִביָך  ְרצֹון  ַלֲעׂשֹות 

תֹוָרֶתָך'. ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו ְוֵתן ֶחְלֵקנּו ְבּ ְבֶנה ִעיְרָך ִבּ ִתּ ֶשׁ

ְזִהיר  ּמַ ֵמר' ְוכּו', ִנְמָצא ׁשֶ ּנָ יָמא אֹוֵמר: ֱהֵוי ַעז ּכַ ן ּתֵ ָנה )אבות ה, כ(: 'ְיהּוָדה ּבֶ ׁשְ רּוׁש ַהּמִ יב. ְוֶזה ּפֵ
ֶנְגּדֹו ִלְמנֹוַע אֹותֹו ַחס  ִמים ּכְ ל ַהּקָ ֶנֶגד ּכָ ֵמר' ּכְ ּנָ ְהֶיה 'ַעז ּכַ ּיִ ִריְך ָהָאָדם ׁשֶ ּצָ ה, ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ ַעל ַעזּּות ּדִ
ל ָהַעזּּות  ָגם ְוָהִאּסּור ׁשֶ ֶדל ַהּפְ ם בהמשך המשנה ּגֹ ד ְמבֹוָאר ׁשָ לֹום ֵמֲעבֹוָדתֹו217. ְוֵתֶכף ּוִמּיָ ְוׁשָ
ר  ן ֶאְפׁשָ ִנים ְלֵגיִהּנֹם' ְוכּו'. ְוִאם ּכֵ ם: 'הּוא ָהָיה אֹוֵמר: ַעז ּפָ תּוב ׁשָ ּכָ מֹו ׁשֶ ִסְטָרא ַאֲחָרא, ּכְ ִנים ּדְ ּפָ
"ל,  ּנַ ה ּכַ ָ ֻדּשׁ ִביל ַהּקְ ׁשְ ֶהְכֵרַח ְצִריִכין ְלַעזּּות ּבִ י ּבְ לֹום ולא לדעת באיזו הנהגה לבחור, ּכִ ִלְטעֹות ַחס ְוׁשָ
ָאַמר הּוא  "ל )באות ד'(, ּוְכמֹו ׁשֶ ּנַ י ִאם ַעל ְיֵדי ַעזּּות ּכַ ֱאֶמת ּכִ ה ּבֶ ָ ֻדּשׁ ר ְלִהְתָקֵרב ֶאל ַהּקְ י ִאי ֶאְפׁשָ ּכִ
ִביל  ׁשְ ּלֹא ּבִ ִנים ׁשֶ הּוא ַעזּּות ּפָ ד ַאֵחר ָהַעזּּות ַרע ְמֹאד, ַהְינּו ִמי ׁשֶ ֵמר', ּוִמּצַ ּנָ ַעְצמֹו: 'ֱהֵוי ַעז ּכַ
ה - כגון, שהוא עז פנים כדי למלא את תאוותיו, אפי' בדברים של היתר, אבל אינם בשביל עבודת ה',  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ
זֶּה ָהַעזּּות  ִנים ֶנֶגד ִיְרֵאי ה' ְוַכּיֹוֵצא(, ׁשֶ ֵעיז ּפָ ּמֵ ה, ׁשֶ ָ ֻדּשׁ ֶנֶגד ַהּקְ ִנים ּכְ הּוא ַעז ּפָ ן ִמי ׁשֶ ּכֵ ל218 ׁשֶ )ִמּכָ
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י ֵאין יֹוְדִעין  ֵביָרא' )שבת סו:(, ּכִ ן, 'ָנַפל ּפּוָתא ּבְ ִנים ְלֵגיִהּנֹם'. ְוִאם ּכֵ י 'ַעז ּפָ זֶּה ָהַעזּּות ַרע ְמֹאד, ּכִ ׁשֶ
ָיֵמינּו', )ֶׁשִּלְכאֹוָרה הּוא ְּפִליָאה ְּגדֹוָלה ְוָכל  ְמֵהָרה ּבְ ְבֶנה ִעיְרָך ּבִ ּתִ א 'ְיִהי ָרצֹון ׁשֶ ּנָ ׁש ַהּתַ ּקֵ ֵאיְך ְלִהְתַנֵהג. ַעל ֶזה ּבִ
ּלֵל  ִהְתּפַ ָאָדם ִמְׁשּתֹוֵמם ַעל ֶזה: ַמה ְּסִמיכּות ֵיׁש ִלְתִפָּלה זֹאת ְלַהּקֹוֵדם? ְוַגם ֵאין ֶּדֶרְך ַהִּמְׁשָנה ְלִהְתַּפֵּלל ְּתִפָּלה ּוַבָּקָׁשה ְּבֶאְמַצע ְּדָבָריו? ַאְך ַעָּתה ְמבָֹאר ֵהיֵטב(, ַהְינוּ, ׁשֶ

ַרק  ַאֲחָרא,  ִסְטָרא  ּדְ ַעזּּות  ׁשּום  לֹו  ִיְהֶיה  ּלֹא  ׁשֶ ַהְינּו  ָהַעזּּות,  ִעְנַין  ּבְ ְלִהְתַנֵהג  ֵאיְך  ֵליַדע  ה  ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ
ֶלֱאמּוָנה  זֹּוִכין  ׁשֶ ַהְינּו  ֶנֱאָמָנה,  ִקְרָיה  ַלִים  ְירּוׁשָ ִנְבֶנה  ָידֹו  ַעל  ׁשֶ ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ַעזּּות  ְהֶיה לֹו  ּיִ ׁשֶ ה  ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ
ִחינֹות  ֵהם ּבְ ים, ׁשֶ ּיִ יִקים ֲאִמּתִ ּדִ ר ְלִהְתָקֵרב ְלַהּצַ ִאי ֶאְפׁשָ ְמֹבָאר ְלֵעיל )אות ה'(, ׁשֶ ַעל ְיֵדי ֶזה ָהַעזּּות, ּכַ
ְיֵדי  ַעל  י ִאם  ּכִ ָיָדם,  ַעל  ְך  ִנְמׁשָ ָהֱאמּוָנה  ר  ִעּקַ ׁשֶ ה,  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ָלִלּיּות  ּכְ ֵהם  ׁשֶ ְבָעה רֹוִעים,  ׁשִ ָלִלּיּות  ּכְ

219. במשנה בשבת נאמר: 'הבנים יוצאים בקשרים', 
ופירשה הגמ': 'קשרי פואה' )פי', את גבעולי הצמח פואה 
רב  ואמר  לרפואה(.  בצוואר  אותו  ותולים  קשרים,  בו  עושים 

אחא בר יעקב, שרפואה זו היא רק באופן שהצמח 
לא ראה לא שמש ולא ירח ולא גשם, ולא שמע קול 
ברזל וקול תרנגול וקול צעדים. ועל זה אמר רב נחמן 
בר יצחק 'נפל פותא בבירא', ופירש"י: נפל רפואת 
)וזה 'פותא'( בבור, דאין אדם נזהר בכל אלו.  הפואה 
]כעין גמ' זו יש גם בברכות )דף נו.( "נפל פיתא בבירא 
 ולא אשתכח", ושם הכוונה שנפל הלחם בבור ולא 

נמצא[.
220. סוגרים אלו הם תוספת ביאור שהוסיף מוהרנ"ת 

בתקפ"א.
המשנה  על  ישראל  בתפארת  שהקשה  221. וכמו 

שם )יכין אות קנ"ח(, וז"ל: תפילה לא מצינו בכל סדרי 
משנה, רק כאן, והוא תמוה.

שרבי  כתב:  כ"ה(,  )מפתח  הליקוטים  222. בביאור 
יהודה בן תימא הוצרך לעלות מתורתו לתפילתו )לעיל 
אות ט'( כדי לברר זאת, כי העזות דקדושה היא בחינת 

'ירידה צורך עליה'. וז"ל: כי גם מה שבכל זאת יקבלו 
כולם את קול העזות כנמר, אין זה רק הארה בעלמא. 
כי גם התנא יהודה בן תימא, במאמרו הוי עז כנמר, 
הוכרח בענין הזה בעצמו, לעלות מתורתו לתפלתו 
הזה  הדבר  ונעלם  נסתר  מאוד  כי  וכו'.  רצון'  'יהי 
כנ"ל. והוא הוא כנפלאות הירידה המוכרחת ברצונו 
יתברך )לעיל אות י"א(, אשר באמת אסור לירד בפשיטות 
מרצונו  בזה  עובר  יהיה  אדרבא  אז  כי  ושלום,   חס 

יתברך.

אאאעֹוֶטֹא ֹוָאאא

ֵביָרא )שבת סו:(219 – נפלה הרפואה והעצה  ן, ָנַפל ּפּוָתא ּבְ ִנים ְלֵגיִהּנֹם'. ְוִאם ּכֵ י 'ַעז ּפָ ַרע ְמֹאד, ּכִ
י ֵאין יֹוְדִעין ֵאיְך ְלִהְתַנֵהג עם העזות, כי מצד אחד יש בכוחה לבטל את העזות דסטרא אחרא,  בבור, ּכִ

ומצד שני הוא בסכנה, כי אם הוא 'עז', הוא עלול בקלות להשתמש בעזות זו גם שלא לצורך הקדושה, 

אלא, לצרכיו. 

ָיֵמינּו, ותן חלקנו בתורתך',  ְמֵהָרה ּבְ ְבֶנה ִעיְרָך ּבִ ּתִ א בהמשך המשנה: 'ְיִהי ָרצֹון ׁשֶ ּנָ ׁש ַהּתַ ּקֵ  ַעל ֶזה ּבִ
ה ֹזאת  ִמיכּות ֵיׁש ִלְתִפּלָ ּתֹוֵמם ַעל ֶזה221: ַמה ּסְ דֹוָלה ְוָכל ָאָדם ִמׁשְ ִליָאה ּגְ ְכאֹוָרה220 הּוא ּפְ ּלִ )(ׁשֶ
ָבָריו,  ֶאְמַצע ּדְ ה ּבְ ׁשָ ה ּוַבּקָ ִפּלָ ל ּתְ ּלֵ ָנה ְלִהְתּפַ ׁשְ ֶרְך ַהּמִ ְלַהּקֹוֵדם – למה שנאמר קודם לכן, ְוַגם ֵאין ּדֶ
ִעְנַין  ה ֵליַדע ֵאיְך ְלִהְתַנֵהג ּבְ ְזּכֶ ּיִ ל ר' יהודה בן תימא, ׁשֶ ּלֵ ִהְתּפַ ה ְמבֹוָאר ֵהיֵטב(, ַהְינּו ׁשֶ ַאְך ַעּתָ
ה,  ָ ְקֻדּשׁ ְהֶיה לֹו ַעזּּות ּדִ ּיִ ה ׁשֶ ְזּכֶ ּיִ ִסְטָרא ַאֲחָרא, ַרק ׁשֶ ּלֹא ִיְהֶיה לֹו ׁשּום ַעזּּות ּדְ ָהַעזּּות222, ַהְינּו ׁשֶ
ְמבֹוָאר  זֹּוִכין ֶלֱאמּוָנה ַעל ְיֵדי ֶזה ָהַעזּּות, ּכַ ַלִים ִקְרָיה ֶנֱאָמָנה', ַהְינּו ׁשֶ ַעל ָידֹו ִנְבֶנה 'ְירּוׁשָ ׁשֶ
ְלֵעיל )אות ה'(, שהנביא )ישעיה א, כא( קורא לירושלים בשם "קריה נאמנה", הרי למדנו, ש'ירושלים' היא 
ֵהם  ׁשֶ ים,  ּיִ ֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ְלַהּצַ ְלִהְתָקֵרב  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ׁשֶ ולה זוכים ע"י עזות, משום  בחינת 'אמונה', 

ְך ַעל ָיָדם כמבואר  ר ָהֱאמּוָנה ִנְמׁשָ ִעּקַ ה, ׁשֶ ָ ֻדּשׁ ָלִלּיּות ַהּקְ ֵהם ּכְ ְבָעה רֹוִעים, ׁשֶ ָלִלּיּות ׁשִ ִחינֹות ּכְ ּבְ
לעיל )אות ג'( מהפסוק )תהלים לז, ג(: "ורעה אמונה" - שע"י שבעת הרועים זוכים לאמונה, ואי אפשר 
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ה,  ָ ְקֻדּשׁ ְהֶיה ָהַעזּּות - ַעזּּות ּדִ ּיִ ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו', ַהְינּו ׁשֶ ְבֶנה ִעיְרָך ּבִ ּתִ "ל. ְוֶזהּו 'ְיִהי ָרצֹון ׁשֶ ּנַ ַעזּּות ּכַ
"ל.  ּנַ ּכַ ַלִים "ִקְרָיה ֶנֱאָמָנה",  ּנּו ִנְבֶנה ְירּוׁשָ ּמֶ ּמִ ׁשֶ

ָמע",  ה ְוִנׁשְ ִחיַנת "ַנֲעׂשֶ יִגין ּבְ ּשִׂ ּמַ תֹוָרֶתָך', ַהְינּו ַעל ְיֵדי ׁשֶ ַאְך ָלבֹוא ָלֶזה, הּוא ַעל ְיֵדי 'ְוֵתן ֶחְלֵקנּו ּבְ
"ל. ְוֶזהּו  ּנַ יג ּתֹוַרת ה' ּכַ זֹּוֶכה ְלַהּשִׂ ַהְינּו ׁשֶ ה', ִמ'ּתֹוַרת ה'' - 'ּתֹוָרתֹו', ּדְ ָמע' 'ַנֲעׂשֶ ׁשְ ין ֵמַה'ּנִ עֹוׂשִ ׁשֶ
ִחיַנת  ִחיַנת 'ּתֹוָרתֹו' ּבְ ַהּתֹוָרה, ַהְינּו ּבְ נּו ּבְ ּלָ הּוא ַהֵחֶלק ׁשֶ ְהֶיה 'ֶחְלֵקנּו', ׁשֶ ּיִ תֹוָרֶתָך', ׁשֶ 'ְוֵתן ֶחְלֵקנּו ּבְ
יג  ְלַהּשִׂ ה  ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ "ל,  ּנַ ּכַ ַאִין  ּבְ ֵלל  ְלִהּכָ ה  ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ ַהְינּו  ׁש.  ַמּמָ ה''  'ּתֹוַרת  ַהְינּו  תֹוָרֶתָך',  'ּבְ ה' -  'ַנֲעׂשֶ
ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ַעל ְיֵדי ֶזה זֹוִכין ְלַעזּּות  "ל, ׁשֶ ּנַ ְמָחה ּכַ ַעל ְיֵדי ֶזה זֹוִכין ְלׂשִ ָמע', ׁשֶ ִחיַנת 'ִנׁשְ 'ּתֹוַרת ה'' ּבְ

"ל )אות ט'(. ּנַ ֶכם" ּכַ י ֶחְדַות ה' ִהיא ָמֻעזְּ ִחיַנת "ּכִ "ל, ּבְ ּנַ ּכַ

ה זֹוִכין  ָ ְקֻדּשׁ י ְלַעזּּות ּדִ ת, ּכִ ְך ִמּבֹׁשֶ ה ִנְמׁשָ ָ ְקֻדּשׁ ֱאֶמת ֶזה ָהַעזּּות ּדִ י ּבֶ ִנים ְלַגן ֵעֶדן', ּכִ ת ּפָ ְוֶזה 'ּוֹבׁשֶ
ִחיַנת  "ל, ּוְלֶחְדַות ה' זֹוִכין ַעל ְיֵדי ּבְ ּנַ ֶכם" ּכַ י ֶחְדַות ה' ִהיא ָמֻעזְּ ִחיַנת "ּכִ ְמָחה ְוֶחְדָוה, ּבְ ַעל ְיֵדי ׂשִ
ִחיַנת  ָמע', ּבְ ִחיַנת 'ִנׁשְ ִהיא ּבְ ְמָחה, הּוא ַעל ְיֵדי ִיְרָאה, ׁשֶ ֵלמּות ַהּשִׂ ר ׁשְ "ל. ְוִעּקַ ּנַ ָמע" ּכַ ה ְוִנׁשְ "ַנֲעׂשֶ
ְוֶזה  ת.  ִמּבֹׁשֶ ְך  ִנְמׁשָ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ָהַעזּּות  זֶּה  ׁשֶ ִנְמָצא  ת',  ּבֹׁשֶ 'ָיֵרא  ת -  ּבֹׁשֶ ְוִיְרָאה ִהיא  "ל,  ּנַ ּכַ ה'  ִפּלָ 'ּתְ

אאאעֹוֶטֹא ֹוָאאא
ְבֶנה ִעיְרָך  ּתִ "ל )אות ד'(. ְוֶזהּו שהתפלל: 'ְיִהי ָרצֹון ׁשֶ ּנַ ּכַ י ִאם ַעל ְיֵדי ַעזּּות  להתקרב אליהם ּכִ

ִקְרָיה  ַלִים  'ְירּוׁשָ ִנְבֶנה  ּנּו  ּמֶ ּמִ ׁשֶ ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ַעזּּות  ָהַעזּּות -  ְהֶיה לי  ּיִ ׁשֶ ַהְינּו  ְבָיֵמינּו',  ְמֵהָרה  ּבִ
"ל )אות ה'(. ּנַ ֶנֱאָמָנה', ּכַ

ֶחְלֵקנּו  'ְוֵתן  ְיֵדי  ַעל  'ירושלים, קריה נאמנה', הּוא  ָלֶזה לעזות דקדושה שהיא בחינת  ָלבֹוא  ַאְך 
ה',  'ַנֲעׂשֶ ָמע'  ׁשְ ֵמַה'ּנִ ין  עֹוׂשִ ׁשֶ ָמע" –  ְוִנׁשְ ה  ִחיַנת "ַנֲעׂשֶ ּבְ יִגין  ּשִׂ ּמַ ׁשֶ ְיֵדי  ַהְינּו ַעל  תֹוָרֶתָך',  ּבְ
ְוֶזהּו שהמשיך התנא  "ל )אות ט'(,  ּנַ ּכַ יג 'ּתֹוַרת ה''  ְלַהּשִׂ זֹּוֶכה  ַהְינּו ׁשֶ ּדְ ִמ'ּתֹוַרת ה'' – 'ּתֹוָרתֹו', 
ַהּתֹוָרה, ַהְינּו  נּו ּבְ ּלָ הּוא ַהֵחֶלק ׁשֶ ְהֶיה 'ֶחְלֵקנּו', ׁשֶ ּיִ תֹוָרֶתָך' – ׁשֶ בתפילתו לומר: 'ְוֵתן ֶחְלֵקנּו ּבְ

ֵלל  ה ְלִהּכָ ְזּכֶ ּיִ ׁש, ַהְינּו ׁשֶ תֹוָרֶתָך' – ַהְינּו 'ּתֹוַרת ה'' ַמּמָ ה', יהיה 'ּבְ ִחיַנת 'ַנֲעׂשֶ ִחיַנת 'ּתֹוָרתֹו', ּבְ ּבְ
"ל )אות י'(, ששם בחינת ה'תורה' היא 'תורת ה'' ממש, וה'תפילה' היא 'תפילת  ּנַ 'ַאִין' בבחינת 'אין סוף' ּכַ ּבְ
"ל )שם( על ידי  ּנַ ְמָחה ּכַ ַעל ְיֵדי ֶזה זֹוִכין ְלׂשִ ָמע', ׁשֶ ִחיַנת 'ִנׁשְ יג 'ּתֹוַרת ה'', ּבְ ה ְלַהּשִׂ ְזּכֶ ּיִ ה'' ממש, ׁשֶ

ִחיַנת:  "ל )אות ט'(, ּבְ ּנַ ה ּכַ ָ ְקֻדּשׁ ַעל ְיֵדי ֶזה זֹוִכין ְלַעזּּות ּדִ זה שעולים ממדרגה למדרגה זוכים לשמחה, ׁשֶ

"ל )שם(, ובכח העזות מתקרבים לרועים ומקבלים אמונה, ויוכל כל אדם  ּנַ ֶכם" ּכַ י ֶחְדַות ה' ִהיא ָמֻעזְּ "ּכִ
לעשות את 'חותם הידין' החיצון, בבחינת )איוב לז, ג( "ביד כל אדם יחתום" כנ"ל )אות ב'(.

יבאר את הנזכר בספרא דצניעותא, ש'בראשית – ירא בשת', מאמר שלם, הוא בחינת 'עדן עילאה'.

י  ִנים ְלַגן ֵעֶדן' - ע"י שיש לו בושה זוכה ל'גן עדן', ּכִ ת ּפָ ְוֶזה שאמרה המשנה )קודם התפילה הנ"ל(: 'ּוֹבׁשֶ
ת, היינו, שמלבד התפילה הנ"ל שלא לטעות בין עזות דקדושה  ְך ִמּבֹׁשֶ ה ִנְמׁשָ ָ ְקֻדּשׁ ֱאֶמת ֶזה ָהַעזּּות ּדִ ּבֶ
לעזות למילוי תאוותיו שלא לצורך הקדושה, אפשר להכיר בין סוגי העזויות אם יש לו בושה, כי העזות 

י  דקדושה באה דוקא מבושה. ואף שלכאורה 'עזות' ו'בושה' הן דבר והיפוכו, מ"מ ב'קדושה' הן ענין אחד, ּכִ

"ל, ּוְל'ֶחְדַות  ּנַ ֶכם" ּכַ י ֶחְדַות ה' ִהיא ָמֻעזְּ ִחיַנת: "ּכִ ְמָחה ְוֶחְדָוה, ּבְ ה זֹוִכין ַעל ְיֵדי ׂשִ ָ ְקֻדּשׁ ְלַעזּּות ּדִ
ְמָחה הּוא ַעל  ֵלמּות ַהּשִׂ ר ׁשְ "ל, ְוכבר נתבאר שִעּקַ ּנַ ַמע" ּכַ ה ְוִנׁשְ ִחיַנת "ַנֲעׂשֶ ה'' זֹוִכין ַעל ְיֵדי ּבְ
"ל  ּנַ ה' ּכַ ִפּלָ ִחיַנת 'ּתְ ַמע', ּבְ ִחיַנת 'ִנׁשְ ִהיא ּבְ ְיֵדי 'ִיְרָאה' כמו שכתוב )תהלים ב, יא(: "וגילו ברעדה", ׁשֶ
)אות י'(, ששם נתבאר, שכדי לבוא לשלמות התפילה, בחינת 'נשמע', צריך שהתפילה תהיה ב'יראה', כמו 

ת, כי 'בראשית' שהוא 'מאמר השלם', בחינת  שכתוב )משלי לא, ל(: "יראת ה' היא תתהלל". ְוִיְרָאה ִהיא ּבֹׁשֶ
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ִחיַנת  ִחיַנת 'ֵעֶדן', ּבְ ת, הּוא ּבְ ִחיַנת ּבֹׁשֶ הּוא ּבְ ה, ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ י ָהַעזּּות ַהזֹּאת ּדִ ִנים ְלַגן ֵעֶדן', ּכִ ת ּפָ 'ּובֹׁשֶ
"ל. ְוָלבֹוא ְלַעזּּות ַהזֹּאת  ּנַ ה ּכַ ִפּלָ ִחיַנת ּתְ ִחיַנת ִיְרָאה, ּבְ ָמע, ּבְ ִחיַנת ִנׁשְ הּוא ּבְ ָאה' ְוכּו', ׁשֶ 'ֵעֶדן ִעּלָ

"ל: ּנַ ְבֶנה ִעיְרָך' ְוכּו', ּכַ ּתִ ּלֵל 'ְיִהי ָרצֹון ׁשֶ ִהְתּפַ

הפסוק  על  כ.(  )דף  בנדרים  בגמ'  שדרשו  223. כמו 
)שמות כ, יז(: "ּוַבֲעבּור ִּתְהֶיה ִיְרָאתֹו ַעל ְּפֵניֶכם ְלִבְלִּתי 

ֶתֱחָטאּו" – זו בושה. וראה באריכות לקמן )תורה לח, ה(, 
ש'יראה' ו'בושה' תלויים זה בזה.

מנעלים  לובש  היה  זעירא  אליעזר  224. תרגום: 
שחורים )שהוא מנהג אבלים(, ועומד בשוק של נהרדעא. 
יהודי  על  המושלים  הגלות  ראש  אנשי  אותו  פגשו 
בבל. אמרו לו: מדוע אתה לובש דוקא מנעלים כאלו. 
אמר להם: משום שאני מתאבל על ירושלים, אמרו 
לו: האם אתה כל כך חשוב להתאבל על ירושלים, 
סברו שהוא 'בעל גאוה' וחבשוהו במאסר. אמר להם: 
אדם גדול וחשוב אני. אמרו לו: מנין נדע, אמר להם: 
או אתם תשאלו ממני דבר או אני אשאל מכם דבר, 
אמרו לו: שאל אתה, אמר להם: מי שקצץ עץ תמר 
שפירותיו עדיין אינם מבושלים )בוסר(, כמה משלם? 

אמרו לו: שמשלם דמי פירות שאינם מבושלים )כמו 
שעולים פירות בוסר(. ושאל אותם: הרי יהיו ממנו תמרים 

)וכשקצץ אותם הפסיד  יותר  גדולים ומבושלים ששוים 
את בעליהם(. אמרו לו: א"כ צריך לשלם דמי תמרים. 

ושאל אותם: שגם זה לא יתכן, כי לא קצץ את העץ 
כשהיו בו תמרים. ומשלא ידעו אמרו לו: אמור לנו 
אתה, אמר להם: בשישים, ע"כ. פי', מעריכים כמה 
ששים  פי  בגודל  שמסביב  השדה  של  ערכה  נפחת 
את  ומשלם  התמרים,  קציצת  עקב  הדקל  משטח 
ההפרש. ובצורה כזאת הוא משלם גם עבור התמרים 
כאילו הם בשלים, כי מי שקונה שדה שצומחים בה 
פירות, לוקח קצת בחשבון גם את השבח העתידי של 
הפירות, ומשלם עבורה לפי זה, ונמצא שגם השבח 
חברותא  ביאור  )מתוך  הפחת  בהערכת  נכלל   העתידי 

על הגמ'(.

אאאעֹוֶטֹא ֹוָאאא
ת.  ְך ִמּבֹׁשֶ ה ִנְמׁשָ ָ ְקֻדּשׁ זֶּה ָהַעזּּות ּדִ ת', שירא ומתבייש מה' יתברך. ִנְמָצא, ׁשֶ 'נשמע' - הוא 'ָיֵרא ּבֹׁשֶ

פי', דאף ש'עזות' היא היפך ה'בושה', הרי זה בעזות דסטרא אחרא, אבל בעזות דקדושה אי אפשר להגיע 

אליה, אלא, על ידי 'בושה', כי צריך שתהיה לו יראת שמים גדולה - שהיא בושה223 וכנ"ל, ורק אז יכול לזכות 

לשמחה, הבאה מ"נעשה ונשמע", כי שלמות השמחה היא ע"י יראה. נמצא, ש'עזות דקדושה' שייכת, רק 

אם יש לו בושה ויראה בכל ענייניו. 

ה -  ָ ְקֻדּשׁ י מבואר בספרא דצניעותא הנ"ל )באות ט'( שָהַעזּּות ַהזֹּאת ּדִ ִנים ְלַגן ֵעֶדן', ּכִ ת ּפָ ְוֶזה 'ּוֹבׁשֶ
ָמע',  ִחיַנת 'ִנׁשְ הרי הּוא ּבְ ָאה' ְוכּו', ׁשֶ ִחיַנת 'ֵעֶדן ִעּלָ ִחיַנת 'ֵעֶדן', ּבְ ת', הּוא ּבְ ִחיַנת 'ּבֹׁשֶ הּוא ּבְ ׁשֶ
"ל שהן מדרגות גבוהות מאוד, שהזוכה להם בשלמות נכלל ב'אין סוף,  ּנַ ה' ּכַ ִפּלָ ִחיַנת 'ּתְ ִחיַנת 'ִיְרָאה', ּבְ ּבְ
ל:  ּלֵ ולכן שכרו הוא 'גן עדן' - היינו, 'עדן עילאה' 'חכמה עילאה'. ְוָלבֹוא ָלַעזּּות דקדושה ַהזֹּאת, ִהְתּפַ

ְבֶנה ִעיְרָך ְוכּו'' - 'ירושלים קריה נאמנה', שהתפלל שתהיה לו העזות דקדושה, שממנה  ּתִ 'ְיִהי ָרצֹון ׁשֶ
"ל. ּנַ נבנית ירושלים ּכַ

ְוָקֵאי  ים ְמָסאֵני אּוְכֵמי  עתה ילביש רבינו את השגות תורה דידן במעשה דלהלן )בב"ק נט:(: ֶאְלָעָזר ְזִעיָרא ֲהָוה ַסֵיּ
ֵלם.  יְלָנא ַאְירּוׁשְ ָקא ַמֲאּבִ ָנא ַהֵני ְמָסאֵני? ָאַמר ְלהּו, ּדְ לּוָתא, ְוָאְמֵרי ֵליּה, ַמאי ׁשְ חּוָה ְדֵבי ֵריׁש ּגָ ּכְ ְבׁשּוָקא ִדְנַהְרְדָעא. ַאׁשְ
א. ָאְמרּו  ה ֲאּנָ ְבָרא ַרּבָ ֵלם? ָסבּור - יּוֲהָרא הּוא, ַאְתיּוהּו ְוֲחְבׁשּוהּו. ֲאַמר ְלהּו, ּגַ יַבת ְלִאְתַאּבּוִלי ַאְירּוׁשְ ָאְמרּו ֵליּה, ַאּתְ ֲחׁשִ
. ָאַמר ְלהּו,  ֵעי ַאּתְ ָתא. ָאְמרּו ֵליּה, ּבָ ְייכּו ִמּלְ ֵעי ִמּנַ א ִאיּבָ עּו ִמיָנִאי ִמְלָתא, אֹו ֲאּנָ ֵליּה, ְמָנא ַיְדִעיָנן? ָאַמר ְלהּו, אֹו ַאּתּון ּבָ
ֵמי ַתְמָרא.  ּדְ ם  ּלֵ ֵמי כּוְפָרא. ְוָהא ֲהוּו ַתְמֵרי? ָאְמרּו ֵליּה, ְמׁשַ ּדְ ם  ּלֵ ם? ָאְמרּו ֵליּה, ְמׁשַ ּלֵ ּכּוְפָרא, ַמאי ְמׁשַ ַקץ  ּדְ ַהאי ַמאן 

ים224. ִ ּשׁ ׁשִ . ָאַמר ְלהּו, ּבְ יּה? ָאְמרּו ֵליּה, ֵאיַמר ָלן ַאּתְ ִקיל ִמּנֵ ְמֵרי ׁשָ ֲאַמר ְלהּו, ְוָהא ָלאו ּתַ
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רּוׁש )ָּבָבא ַקָּמא נט.( 'ֶאְלָעָזר ְזִעיָרא ֲהָוה ָסֵיּם ְמָסאָנא ֻאְכָמא. ָאְמרּו ֵליּה: ָמה ֲעָבַדת? ָאַמר: ָקא  יג ְוֶזה ּפֵ
ַלִים ִקְרָיה ֶנֱאָמָנה, ַהְינּו ַעל ִקְלקּול ָהֱאמּוָנה.  ל ַעל ְירּוׁשָ י ָהָיה ִמְתַאּבֵ ַלִים'. ּכִ יְלָנא ַעל ְירּוׁשָ ִמְתַאּבִ
ְוֶזה  ת'.  ִנּדָ ם  'ּדַ ֵמ'חֹוָתם'  ה  ְוַנֲעׂשָ ָהַרְגִלין  ְתַקְלֵקל חֹוָתם  ּנִ ׁשֶ ְלהֹורֹות  ֻאְכָמא,  ם ְמָסאָנא  ָסּיֵ ן  ּכֵ ְוַעל 
ה  ֹחר ָאדֹם הּוא' )חולין מז: נדה יט.(, ְוֶזה ַנֲעׂשָ י 'ַהאי ׁשָ ת, ּכִ ה ִנּדַ ְתַקְלֵקל ָהַרְגִלין ְוַנֲעׂשָ ּנִ 'ְמָסאָנא ֻאְכָמא', ׁשֶ
ַהָיִדין,  ְיֵדי ִקְלקּול ָהֱאמּוָנה, ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת חֹוָתם  ְלַמְעָלה, )ֶׁשַעל  ְמֹבָאר  ּכַ ָהֱאמּוָנה,  ר ִהיא  ִעּקָ י  ּכִ ָהֱאמּוָנה,  ִקְלקּול  ְיֵדי  ַעל 

ִנְתַקְלֵקל ִמֵּמיָלא חֹוָתם ָהַרְגִלין, ִּכי ִעָּקר הּוא ָהֱאמּוָנה ַּכַּנ"ל(.

225. ראה בביאור הלקוטים )אמצע מפתח כ"ד( שציין 
למה שמבואר לקמן )תניינא, תורה ס"ז(, שע"י האבלות 

על ירושלים בונה את ירושלים.
אחד  הוא  שחור  שדם  מבארת  בנדה  226. הגמ' 
מחמשת הדמים הטמאים, ואף שדם נדה טמא צריך 
להיות אדום, מ"מ שחור הוא גם בכלל אדום, אלא 

שלקה – התקלקל ונהיה לשחור.
נעלים  ולא  שחורים,  נעלים  דוקא  לבש  227. ולכן 
אדומים, כי אף שהרמז הוא לדם נדה שהוא בדרך 
כלל אדום, מ"מ רצה לרמוז גם לקלקול שהיה כאן 

בחותם, שזו הסיבה שבא דם הנדה, ולכן לבש נעלים 
שחורות, שבזה יש רמז לדם נדה מקולקל שמשחיר. 
כדי  בתקפ"א,  מוהרנ"ת  הוסיף  אלו  228. סוגרים 
לבאר שמה שנזכר למעלה הוא ענין זה, שע"י קלקול 
ומזה  נתקלקל חותם הרגלין,  חותם הידין מממילא 
מוהרנ"ת,  וכוונת  האמונה'.  הוא  ש'עיקר  לנו  יוצא 
שלא כתוב למעלה התיבות 'כי עיקר היא האמונה', 
למעלה,  שמבואר  מה  מתוך  נלמד  זה  שדבר  אלא, 
שע"י קלקול האמונה מתקלקל לא רק חותם הידין 

אלא גם חותם הרגלין.

אאאעֹוֶטֹא ֹוָאאא
רּוׁש מה שמובא בגמרא )בבא קמא דף נט:(: 'ֶאְלָעָזר ְזִעיָרא ֲהָוה ָסֵיּים ְמָסאָנא ֻאְכָמא, ָאְמרּו  יג. ְוֶזה ּפֵ
ַלִים' - אליעזר זעירא היה לובש מנעלים שחורים  ִליָנא ַעל ְירּוׁשָ ? ָאַמר: ָקא ִמְתַאּבְ ֵליּה: ָמה ֲעַבְדּתְ
)שהוא מנהג אבלים(, ועומד בשוק של נהרדעא. פגשו אותו אנשי ראש הגלות, המושל על יהודי בבל. אמרו 

לו: מדוע אתה נועל דוקא מנעלים אלו. אמר להם: משום שאני מתאבל על ירושלים. והכוונה בפנימיות: 

ַלִים ִקְרָיה ֶנֱאָמָנה', ַהְינּו ַעל ִקְלקּול ָהֱאמּוָנה, ועל ידי האבלות רצה לבנות  ל ַעל 'ְירּוׁשָ י ָהָיה ִמְתַאּבֵ ּכִ
ן ָסֵיּים  את ירושלים, בחינת 'אמונה', כי 'כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בבנינה' )בב"ב ס:(225. ְוַעל ּכֵ

ְתַקְלֵקל חֹוָתם ָה'ַרְגִלין', שהוא החותם הפנימי  ּנִ ְמָסאָנא ֻאְכָמא – לבש מנעלים שחורים, ְלהֹורֹות ׁשֶ
)כדלעיל אות א'(, כי מוכיחי הדור חותמים את גזר הדין שנגזר בשמים על הדור, כדי שלא יינקו ממנו החיצונים 

ת", ש"חותם" ו"נדת"  ם "ִנּדַ ה ֵמ"חֹוָתם" ּדַ - ויהיה נעשה 'דין אכזרי', ועתה חותם זה נתקלקל, ְוַנֲעׂשָ

ה  ְתַקְלֵקל בחינת ָה'ַרְגִלין' ְוַנֲעׂשָ ּנִ שווים בגימטריא. ְוֶזה: 'ְמָסאָנא ֻאְכָמא' – מנעלים שחורים – ׁשֶ

חֹור ָאדֹום הּוא - אלא שלקה )התקלקל('  י אמרו בגמרא )חולין מז: נדה יט.( לענין דם ִנדה226: 'ַהאי ׁשָ ת', ּכִ 'ִנּדַ
– כשאשה רואה דם שחור הוא ג"כ 'דם נדה', כי דם שחור הוא דם אדום שהתקלקל והשתנה לשחור227. 

י אף ש'אמונה' היא 'חותם הידין' החיצוני,  ה ַעל ְיֵדי ִקְלקּול ָהֱאמּוָנה, ּכִ ְוֶזה שנהפך ה'חותם' ל'נדת' - ַנֲעׂשָ
ְמבֹוָאר ְלַמְעָלה באות ב'  ר ִהיא ָהֱאמּוָנה, ּכַ  וכאן מדבר על 'חותם הרגלין' הפנימי, מכל מקום הִעּקָ

ִחיַנת חֹוַתם ַה'ָיִדין', שהוא החותם החיצון הסובב את החותם  הּוא ּבְ ַעל228 ְיֵדי ִקְלקּול ָהֱאמּוָנה, ׁשֶ )(ׁשֶ
"ל(. פי',  ּנַ ר הּוא ָהֱאמּוָנה ּכַ י ִעּקָ יָלא חֹוָתם ָה'ַרְגִלין', שהוא החותם הפנימי, ּכִ הפנימי, ִנְתַקְלֵקל ִמּמֵ

כשמתקלקל החותם החיצון של הידין מחמת קלקול האמונה, אזי יכולים החיצונים להתקרב לחותם 

הפנימי ולקלקל גם אותו. כי כשמתקלקלת האמונה, ממילא לא שומעים למוכיחי הדור, שהם 'לימודי ה'' 

העושים את החותם הפנימי של הרגלין, וכל כח החותם הוא, שהם מיעצים להקב"ה, שהם יוכיחו את 
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ָיְדָך  ן ַעל  ּכֵ ְוַעל  ְדלּות,  ּגַ ׁש לֹו  ּיֵ ׁשֶ דּוהּו  ֲחׁשָ ׁשֶ ַהְינּו  ְוכּו' -  ְלִאְתַאּבּוֵלי  ַאּתְ  יב  ָחׁשִ ֵליּה: ִמי  ָאְמרּו 
ְדלּות ִנְתַקְלְקלּו ָהַרְגִלין,  י ַעל ְיֵדי ּגַ ֲאָוה", ּכִ בֹוֵאִני ֶרֶגל ּגַ ְבִחיַנת )ְּתִהִּלים לו, יב( "ַאל ּתְ ִנְתַקְלְקלּו ָהַרְגִלין, ּבִ
ן  ִכיָנה' )עיין ברכות מג: ובמהרש"א שם, ועיין קדושין לא. ובר"ן שם(. ְוַעל ּכֵ ִאּלּו ּדֹוֵחק ַרְגֵלי ַהּשְׁ ֶאה, ּכְ ְתּגָ ל ַהּמִ ְבִחיַנת: 'ּכָ ּבִ
ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם  מֹו ׁשֶ ִפיָסה, ּכְ ְדלּות הּוא ּתְ י ֹעֶנׁש ַהּגַ ַגְדלּות, ֲחָבׁשּוהוּ, ּכִ דּוהּו ּבְ ֲחׁשָ יָון ׁשֶ ּכֵ

זקופה'  בקומה  יהלך  'אל  הלשון:  בגמ'  229. שם 
)גאוה(, דאמר מר: המהלך בקומה זקופה אפילו ארבע 

אמות, כאילו דוחק רגלי שכינה, דכתיב )ישעיה ו, ג(: 
"ְמֹלא ָכל ָהָאֶרץ ְּכבֹודֹו".

230. בפרפראות לחכמה )אות כ"ב(, כתב: שיש לפרש 
אין  וכו',  המתגאה  כל  צח.(,  )דף  בב"ב  הגמ'  פי  על 
מכניסין אותו במחיצתו של הקב"ה, שנאמר: )חבקוק 
ִיְנֶוה", היינו שהבעל גאוה לא  ָיִהיר ְוֹלא  ב, ה( "ֶּגֶבר 

יזכה לבחינת )שמות טו, יג( "ֶאל ְנֵוה ָקְדֶׁשָך". והנה לעיל 
)תחילת אות ד'( דרש רבינו בפסוק זה ד"ֵנַהְלָּת ְבָעְּזָך ֶאל 

שמידם  דקדושה,  הרועים  על  שקאי  ָקְדֶׁשָך",  ְנֵוה 
מקבלים את האמונה בחינת ירושלים. נמצא שעל ידי 
גדלות ויוהרא, אין זוכין לכנוס "ֶאל ְנֵוה ָקְדֶׁשָך", שהם 
ואי  כלליות הקדושה,  רועים, שהם  בחינת השבעה 
אפשר לו להשלים את האמונה שהיא בניית ירושלים.
מתקלקל  הגדלות  ידי  שעל  לכך,  231. והטעם 
ידי  על  שכן,  'רגלין',  בחינת  שהוא  הפנימי  החותם 
ענוה וביטול זוכים לבחינת 'נשמע', דהיינו, לעלות 
עד  ממנו,  שנסתר  מה  את  ולהשיג  לדרגה  מדרגה 

שזוכה להיות בבחינת 'אין' ולהכלל ב'אין סוף', וע"י 
העליה מדרגה לדרגה זוכים לשמחה, ומשמחה באים 
לעזות דקדושה כמו שכתוב )נחמיה ח, י(: "כי חדות ה' 
מעוזכם", ובכח עזות דקושה זוכים להתקרב לשבעת 
ויכול כל אדם  ידם נשלמת האמונה,  הרועים, שעל 
לעשות את החותם החיצון של הידין שהוא האמונה, 
ואז נשמר גם החותם הפנימי של הרגלין. נמצא, שעל 
ידי גאוה אי אפשר לזכות לכל זה, כי לא יכול להתכלל 
באין סוף בשום אופן, ולא יכול לבוא לשמחה ועזות 
דקדושה וכו'. וממילא, אינו מקבל אמונה, ומתקלקל 
גם החותם הפנימי של הרגלין. )כן נראה מתוך דברי הביאור 
הליקוטים מפתח כ"ד, שהבין בדברי ר' נתן שבסוגרים לעיל באות 

י'(. עוד ביאר )בביאור הליקוטים שם(, טעם פשוט מדוע 
הגדלות,  ע"י  הרגלין  של  הפנימי  החותם  מתקלקל 
אחרא,  דסטרא  עזות  ידי  על  באה  הגאוה  כי  וכתב 
שהיא ההיפך מעזות דקדושה, שעל ידה זוכים לאמונה 

ועל ידי זה נשמר החותם הפנימי.
232. שם בגמ' מובא: אמר רבי אלעזר, כשהקב"ה 
פוסק גדולה לאדם – פוסק לבניו ולבני בניו עד סוף 

אאאעֹוֶטֹא ֹוָאאא
 הדור ויחזירו אותם בתשובה, ואם דבר זה אינו מתקיים כי חסרה האמונה, ממילא מתקלקל גם חותם 

הרגלין.

יב ַאּתְ ְלִאְתַאּבּוֵלי ְוכּו'' – אמרו לו אנשי ראש גלותא לאלעזר זעירא: האם אתה  'ָאְמרּו ֵליּה: ִמי ָחׁשִ
חשוב להתאבל על ירושלים, ולתקן את האמונה? כי לא היה נראה בעיניהם אדום חשוב, ולכן סברו שהוא 

ן אדרבה ַעל ָיְדָך ִנְתַקְלְקלּו  ְדלּות, ְוַעל ּכֵ ׁש לֹו ּגַ ּיֵ דּוהּו ׁשֶ ֲחׁשָ 'בעל גאוה', וחבשוהו במאסר. ַהְינּו ׁשֶ

ֲאָוה" - הגאוה היא בחינת 'רגל', והטעם,  בֹוֵאִני ֶרֶגל ּגַ ְבִחיַנת הכתוב )תהלים לו, יב(: "ַאל ּתְ ָה'ַרְגִלין', ּבִ
ִאּלּו ּדֹוֵחק  ֶאה, ּכְ ְתּגָ ל ַהּמִ ְבִחיַנת דרשת חז"ל )ברכות מג:(229: 'ּכָ ְדלּות ִנְתַקְלְקלּו ָה'ַרְגִלין', ּבִ י ַעל ְיֵדי ּגַ ּכִ
ִכיָנה230, דכתיב )ישעיה ו, ג(: "מלוא כל הארץ כבודו"', שכן מראה שיש כח ושליטה לדבר אחר  ַרְגֵלי ַהּשְׁ

בעולם חוץ מהשכינה, הרי, שעל ידי הגדלות מתקלקלת הבחינה העליונה הנקראת 'חותם הרגלין'231. 

ַגְדלּות, ֲחָבׁשּוהּו במאסר, פי', כיון שאנשי ראש גלותא חשדו באלעזר  דּוהּו ּבְ ֲחׁשָ יָון ׁשֶ ן, ּכֵ ְוַעל ּכֵ
ָאְמרּו  מֹו ׁשֶ ִפיָסה במאסר, ּכְ ְדלּות הּוא ּתְ י עֹוֶנׁש ַהּגַ זעירא שהוא בעל גאוה, לכן ענשו אותו במאסר, ּכִ

ילֹו,  ּפִ רּוְך הּוא ַמׁשְ דֹוׁש ּבָ ְעּתֹו – שמתגאה, ַהּקָ יס ּדַ ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )מגילה יג:(232: 'ְוִאם ֵהּגִ
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ֲאסּוִרים  "ְוִאם  לו, ח(  )איוב  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ילֹו,  ּפִ ַמׁשְ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ְעּתֹו,  ּדַ יס  ֵהּגִ ְוִאם  יג:(  )ְמִגָּלה  ִלְבָרָכה 
ן ֲחָבׁשּוהוּ. ִפיָסה, ְוַעל ּכֵ ְדלּות - ּתְ ֹעֶנׁש ַהּגַ ים". ִנְמָצא ׁשֶ ּקִ זִּ ּבַ

ּלֹא  ׁשֶ ָאז ָראּוי  ְדלּות,  ּגַ ִלי  ֵיׁש  יֹון ִאם  ִנּסָ ִיְהֶיה  ֶזה  י  ּכִ יכּו -  ִמּנַ ֵעי  ִאּבָ אי אֹו  ִמּנַ עֹו  ּבְ ְלהּו:  ָאַמר 
יהּו: ַהאי ַמאן  ִמּנַ ֵעי  ּבָ ּנּו' )ְּפָסִחים סו:(.  ִמּמֶ ֶקת  ּלֶ ִמְסּתַ ָחְכָמתֹו  ֶאה  ְתּגָ ַהּמִ 'ָכל  י  ּכִ ָלֶכם,  יב  ְלָהׁשִ אּוַכל 
ִחיַנת ַעזּּות,  ַעזּּות. 'ּכּוְפָרא' - הּוא ּבְ ַגם ּבְ ּפָ ִחיַנת ׁשֶ ּלֵם? ָקץ ּכּוְפָרא - הּוא ּבְ ָקץ ּכּוְפָרא ַמאי ְמׁשַ ּדְ
ַגם  ּפָ ּלֵם ִמי ׁשֶ ַאל: ַמאי ְמׁשַ ֶרף". ְוׁשָ ִפיִרים ׁשֲֹאִגים ַלּטָ תּוב )ְּתִהִּלים קד, כא( "ַהּכְ ּכָ מֹו ׁשֶ ִחינֹות קֹולֹות, ּכְ ּבְ

ם.  ּלֵ ַגם ְיׁשַ ּפָ מֹו ׁשֶ ם ּכּוְפָרא - ּכְ ּלֵ יבּו: ְמׁשַ ֶזה ָהַעזּּות? ְוֵהׁשִ ּבְ

ְוֶזה  ָהֱאמּוָנה.  ְלִקְלקּול  ָלבֹוא  ָיכֹול  ַעזּּות,  ּבְ ַגם  ּפָ ׁשֶ ֶזה  ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ ְמֵרי -  ּתַ ֲהֵוי  ָקא  ְוָהא  ַאל:  ְוׁשָ

כל הדורות, שנאמר )איוב לו, ז( "ֹלא ִיְגַרע ִמַּצִּדיק ֵעיָניו 
יֵבם ָלֶנַצח ַוִּיְגָּבהּו", ואם הגיס  ְוֶאת ְמָלִכים ַלִּכֵּסא ַוּיֹׁשִ
דעתו )בגדולתו( – הקב"ה משפילו, שנאמר )שם, ח( "ְוִאם 
ֲאסּוִרים ַּבִּזִּקים ִיָּלְכדּון ְּבַחְבֵלי עִֹני", ופירש"י: על ידי 
שמגביהין עצמן – באין לידי עניות ויסורים. ובפירוש 
איוב )שם(, פירש"י: שיהו אסורים בזיקים של ייסורין 
וחליים, או ילכדו בחבלי עוני וכו', עכ"ל. ומכל זה 
מבואר, שהעונש על גאוה הוא תפיסה במאסר, אם 

במאסר ממש אם מחמת יסורי מחלה או עניות.
 – 'זיקים'  תיבת  את  פירש  ציון  233. במצודת 

שלשלאות. 

234*. כמבואר בגמ' בנדרים )דף סב.( שמותר להודיע 
שהוא תלמיד חכם במקום שלא מכירים אותו, אם 

צריך להציל את עצמו.
234. וכן הוא בספר המידות )פדיון שבויים ח"א אות א'(, 

וז"ל: 'ַעל ְיֵדי ַגְבהּות ַהֵּלב – נֹוֵפל ִלְתִפיָסה'.
235. וכמו שכתב רבינו לעיל )תורה יג, ה(, וז"ל: ַאְרֵיה 
ֶׁשַּבּתֹוָרה, ִּכי ַהּתֹוָרה ִנְקָרא 'עֹז' )זבחים קטז.( – "ּוֶמה ָעז 

ֵמֲאִרי" )ׁשֹוְפִטים יד, יח(.
236. דקדק רבינו לכתוב 'יכול', אף שבלשון המעשה 
)כפי הנ"ל(: והא  ַּתְמֵרי', ופירושו  ֲהֵוי  ָקא  'ְוָהא  כתוב 
יבוא קלקול אמונה, ולא בלשון מסתפקת של  מזה 

אאאעֹוֶטֹא ֹוָאאא

ים" – שהמגביה עצמו בא לידי מאסר בשלשלאות233. ִנְמָצא  ּקִ זִּ ֱאַמר )איוב לו, ח(: "ְוִאם ֲאסּוִרים ּבַ ּנֶ ׁשֶ
ן ֲחָבׁשּוהּו במאסר. ִפיָסה במאסר234, ְוַעל ּכֵ ְדלּות הוא ּתְ עֹוֶנׁש ַהּגַ ׁשֶ

ֵעי  אי אֹו ִאּבָ עֹו ִמּנַ 'ָאַמר ְלהּו כדי להוכיח להם שהו אתלמיד חכם וראוי להתאבל על ירושלים: ּבְ
י ֶזה ִיְהֶיה  ְיכּו' – אמר להם: או שאתם תשאלו ממני דבר הלכה או שאני אשאל מכם דבר הלכה, ּכִ ִמּנַ
י  יב ָלֶכם ולא לשאול אתכם בדרך חכמה, ּכִ ּלֹא אּוַכל ְלָהׁשִ ְדלּות - ָאז ָראּוי ׁשֶ יֹון ִאם ֵיׁש ִלי ּגַ ִנּסָ

ּנּו' )פסחים סו:(. וענו לו: שאל אתה. ֶקת ִמּמֶ ּלֶ ֶאה, ָחְכָמתֹו ִמְסּתַ ְתּגָ 'ָכל ַהּמִ

ם' – שאל אותם: מי שקצץ עץ תמר שפירותיו בוסר,  ּלֵ ָקץ ּכּוְפָרא ַמאי ְמׁשַ יהּו: ַהאי ַמאן ּדְ ֵעי ִמּנֵ 'ּבָ
ַגם  ּפָ ִחיַנת ׁשֶ שלא גדלו ולא התבשלו עדיין - כמה משלם? והכוונה בפנימיות: 'ָקץ ּכּוְפָרא' – הּוא ּבְ

מֹו  ִחינֹות קֹולֹות, ּכְ ִחיַנת ַעזּּות, ּבְ ַעזּּות. 'קץ' - הוא מלשון חתיכה ופגימה. 'ּכּוְפָרא' - הּוא ּבְ ּבְ
ֶרף", 'כפירים' - הם אריות שהם עזים כדכתיב )שופטים יד, יח(:  ִפיִרים ׁשֲֹאִגים ַלּטָ תּוב )תהלים קד, כא(: "ַהּכְ ּכָ ׁשֶ
ֶזה ָהַעזּּות -  ַגם ּבְ ּפָ ם ִמי ׁשֶ ּלֵ ַאל: ַמאי – מה ְמׁשַ "ומה עז מארי"235, 'שואגים' - הם קולות עזים. ְוׁשָ

שבמקום להשתמש בעזות לקדושה, השתמש בעזות בשביל להשיג תאוותיו, וכל שכן, אם השתמש בעזות 

ם, דהיינו,  ּלֵ ַגם ְיׁשַ ּפָ מֹו ׁשֶ ם ּכּוְפָרא' – ּכְ ּלֵ יבּו: 'ְמׁשַ כנגד הקדושה, כגון כנגד יראי ה' )וכנ"ל באות י"ב(. ְוֵהׁשִ

שיענש כמו שקצוב העונש על מי שפוגם בעזות. 

ְלִקְלקּול  ַעזּּות, ָיכֹול236 ָלבֹוא  ּבְ ַגם  ּפָ ׁשֶ ְיֵדי ֶזה  י ַעל  ּכִ ְמֵרי' - כפירות,  ּתַ ֲהֵוי  'ְוָהא ָקא  ַאל:  ְוׁשָ
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ְמֵרי -  ּתַ ם  ּלֵ ְיׁשַ יבּו:  ְוֵהׁשִ ְוכּו'.  בֹוִדי"  ּכְ ֵהִמיר  י  ְוַעּמִ ּגֹוי ֱאלִֹהים  ִחיַנת )ִיְרְמָיה ב, יא( "ַהֵהיִמיר  ּבְ ְמֵרי,  ּתַ
א ִלְכִפירֹות.  י ֵכן ֲעַדִין לֹא ּבָ י ַאף ַעל ּפִ ְמֵרי - ּכִ יַע ַעל ִקְלקּול ָהֱאמּוָנה. ְוָהא ָלא ֲהֵוי ּתַ ּגִ ּמַ מֹו ׁשֶ ּכְ
ִנים  ּפָ 'ַעז  י  ּכִ י.(  )עיין תענית  ְלֵגיִהּנֹם'  ים  ּשִׁ ִמּשִׁ ֶאָחד  ָהעֹוָלם  ל  ּכָ 'ׁשֶ יִהּנֹם,  ּגֵ ַהְינּו  ים -  ּשִׁ ׁשִ ּבְ יב:  ְוֵהׁשִ
ַמְלֻכּיֹות  ְעּבּוד  ׁשִ לֹום, ַעל  ָ ַהּשׁ ָעָליו  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ֶהֱחִליף  ָבִרים  ַהּדְ ל  ּכָ ל  ׁשֶ ים  ָהֳעָנׁשִ י  ּכִ ְלֵגיִהּנֹם'; 

'יכול'. אמנם רבינו דקדק בזה, כי באמת מי שעז פנים, 
אינו בא מיד בעזותו לקלקול אמונה וכפירות, אלא 
שבעזותו הרעה, הוא מתרחק מצדיקי הדור הרועים 
דקדושה, ובסוף בודאי יבוא לקלקול באמונה, כי את 
ג'(.  אות  )כדלעיל  רועים  מהשבעה  מקבלים  האמונה 
וזה שרואים, שגם עזי הפנים כנגד הקדושה, יכולים 
להראות יראים ושלמים, ובאמת יתכן שעדיין הם כך, 
אולם, סופם יהיה שיפלו מהאמונה לגמרי וכנ"ל. ולכן 
רבינו השתמש בתיבת 'יכול', כי עדיין אין את הפגם 
הזה באמונה, אלא שעתיד להיות, אם לא ישוב מיד, 

כמו לשון הגמ' 'ְוָהא ָקא ֲהֵוי ַּתְמֵרי'.
237. כתב בפרפראות לחכמה )סוף אות כ"ג( בסוגרים, 
אחד  הוא  שלנו  שאש  נז:(,  )דף  ברכות  עי'  וז"ל: 
כידוע,  האש  מיסוד  הוא  ועזות  לגיהנם,  משישים 
עכ"ל. ונראה, שעל פי זה מובן מדוע כינה כאן את 
כדי לבאר את המידה  'ששים',  הגיהנם בשם  עונש 
כנגד מידה, כי עזות היא מיסוד האש, והאש שלנו 
כאן היא אחת מששים מאש גיהנם, ולכן נענש בה. 

ומה שעונשו גדול פי ששים, יבואר בסמוך.
238. הקשה בפרפראות לחכמה )אות כ"ג(, איך אמר 
שהעולם הוא אחד מששים מגיהנם, הרי הגיהנם גדול 

שאמרו  וכמו  מהעולם,  ששים  מפי  וכמה  כמה  פי 
וגן  בגן,  ועולם אחד מששים  י.(:  )דף  בגמ' בתענית 
אחד מששים לעדן, ועדן אחד מששים לגיהנם. )ולפי 
זה העולם הוא אחד חלקי 216,000 מהגיהנם(. ותירץ וז"ל: 

 – כל העולם  כי  כאן,  גם  לומר  דרוצה  לומר,  וצריך 
היינו עם הגן ועדן – הם אחד משישים לגיהנם, דהיינו, 
כי זה שפגם בעזות דקדושה שהוא נמשך בשורשו 
מבחינת הגן ועדן כמבואר לעיל )סוף אות י"ב(, על כן 
עונשו לירד לגיהנם שהוא ההיפוך ממנו, והוא שישים 

פעמים כמותו. 
239. ובזה השיב על השאלה הנ"ל, שמצד אחד אי 
אפשר להענישו רק על עזות – כי יכול לבוא לקלקול 
על  גם  עונש  לתת  אפשר  אי  שני  ומצד  האמונה, 
קלקול אמונה – כי עדיין לא חטא בזה, ולכן שיעור 
העונש הוא 'בששים', שכן מבואר בגמ' בברכות )דף 
נז:(, שהאש של גיהנם היא פי ששים מהאש שלנו, 

והעזות באה מיסוד האש )וכנ"ל בפרפאות לחכמה(, ונענש 
אל  לבוא מהעזות  יכול  כי  פי ששים מפגם העזות, 
קלקול האמונה. אולם לא נענש כמו העונש על קלקול 
וכמה מעונש הגיהנם,  פי כמה  גדול  אמונה, שהוא 
פגם  לא  שעדיין  מפני  להענישו,  אפשר  אי  בזה  כי 
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ָהֱאמּוָנה, כי על ידי עזות דקדושה זוכים להתקרב לשבעת הרועים ומקבלים מהם אמונה )כנ"ל אות ג'(, וכיון 
ִחיַנת הכתוב  ְמֵרי' – ּבְ שפגם בה ובא לידי עזות דסטרא אחרא, האמונה יכולה להתקלקל אצלו. ְוֶזה 'ּתַ

בֹוִדי ְוכּו' בלא יועיל", הרי, שקלקול  י ֵהִמיר ּכְ )ירמיה ב, יא(: "ַהֵהִמיר ּגֹוי ֱאלִֹהים והמה לא אלהים, ְוַעּמִ

האמונה נקרא 'המרה' - 'תמרי', שממיר ומחליף כביכול את הקב"ה באל אחר, ואם כן, ודאי שמגיע לו עונש 

יבּו שהם מסכימים עם  חמור יותר ממה שמגיע על פגם העזות, כיון שסופו לבוא לקלקול האמונה. ְוֵהׁשִ

יַע ַעל ִקְלקּול ָהֱאמּוָנה. ושאל אותם שוב, שגם זה אינו כדין:  ּגִ ּמַ מֹו ׁשֶ ְמֵרי' – ּכְ ם ּתַ ּלֵ טענתו, ולכן 'ְיׁשַ

א ִלְכִפירֹות, ואי אפשר להענישו על חטא שעדיין  י ֵכן ֲעַדִין לֹא ּבָ י ַאף ַעל ּפִ ְמֵרי' – ּכִ 'ְוָהא ָלא ֲהֵוי ּתַ
ל ָהעֹוָלם ֶאָחד  ּכָ יִהּנֹם, ׁשֶ ים'237 – ַהְינּו שעונשו ּגֵ ּשִׁ ׁשִ יב: 'ּבְ לא עשה. ואז אמרו לו: אמור לנו אתה, ְוֵהׁשִ

י מובא  ים ְלֵגיִהּנֹם238, דהיינו, שהגיהנם גדול פי שישים מהעולם, ולכן 'שישים' הוא עונש גיהנם, ּכִ ּשִׁ ִמּשִׁ
ָבִרים ֶהֱחִליף ַאְבָרָהם  ל ַהּדְ ל ּכָ ים ׁשֶ י ָהֳעָנׁשִ ִנים ְלֵגיִהּנֹם'239, ּכִ במשנה )אבות ה, כ( הנ"ל )באות י"ב( 'ַעז ּפָ

ְעּבּוד ַמְלֻכּיֹות, דהיינו, החליף אותם ביסורים  לֹום, בזמן ברית בין הבתרים, ַעל ׁשִ ָ ָאִבינּו ָעָליו ַהּשׁ
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ַעזּּות  ּבְ ַגם  ּפָ ׁשֶ ְוֶזה  יִהּנֹם.  ּגֵ ּבַ ַרק  ַאר  ִנׁשְ ָהַעזּּות  ֹעֶנׁש  ַאְך  )עיין בראשית רבה ]לך לך[ מד, כא. ושמות רבה ]פקודי[ נא, ז(, 

"ל. ּנַ יִהּנֹם ּכַ ּגֵ ים, ַהְינּו ּבַ ּשִׁ ׁשִ ם ּבְ ּלֵ ִסְטָרא ַאֲחָרא, ְיׁשַ ִנים ּדְ ה ַעל ְיֵדי ַעזּּות ּפָ ָ ְקֻדּשׁ ּדִ

ׁשֹון  ִמּלְ )ְמָלִכים א' ח, ב(,  ָהֵאָתִנים"  "ֶיַרח  ִנְקָרא  ן  ּכֵ ְוַעל  ֵרי,  ׁשְ ּתִ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ "ְוַעזּּות  יד   
ִחיַנת ַעזּּות  ם ֵהן ּבְ ּלָ ַהּקֹולֹות ּכֻ ָרֵאל קֹולֹות ְוקֹול ׁשֹוָפר, ׁשֶ י ָאז צֹוֲעִקין ִיׂשְ יפּות ְוַעזּּות )ר"ה יא.(, ּכִ ּקִ ּתַ
תֹוְך חֹוָתם )ַּכּמּוָבא ְּבִּכְתֵבי ָהֲאִר"י, ְּבַכָּונֹות ְנִעיָלה ְוהֹוַׁשְעָנא  ֵני ַהחֹוָתמֹות, חֹוָתם ּבְ מּו ְוִנְתְקנּו ׁשְ ן ָאז ֶנְחּתְ "ל. ְוַעל ּכֵ ּנַ ּכַ
ְוַעל  ַהָיִדין,  ִחיַנת חֹוָתם  ּבְ הּוא  ׁשֶ ֶלֱאמּוָנה,  זֹוִכין  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ַעזּּות  ְיֵדי  י ַעל  ּכִ ַרָּבא ]פע"ח שער הלולב פ"ד[(, 

ֵני  ׁשְ ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ׁשֶ "ל,  ּנַ ּכַ ָהַרְגִלין  ִחיַנת חֹוָתם  ּבְ זֶּהּו  ׁשֶ ַהּדֹור,  ִמּמֹוִכיֵחי  ל מּוָסר  ְלַקּבֵ זֹוִכין  ְיֵדי ֶזה 
ַהב'  ִעם  חֹוָת"ם  ָעִמים  ּפְ י  ּתֵ ׁשְ א  ִגיַמְטִרּיָ ּבְ ֵרי',  ׁשְ 'ּתִ ְוֶזה  "ל.  ּנַ ּכַ חֹוָתם,  תֹוְך  ּבְ חֹוָתם  ַהחֹוָתמֹות, 
י "ֶחְדַות ה' ִהיא  "ל, ּכִ ּנַ ְמָחה ּכַ י ַעזּּות הּוא ַעל ְיֵדי ַהּשִׂ ָרֵאל, ּכִ ְמַחת ִיׂשְ ֵרי ׂשִ ִתׁשְ ן ּבְ בֹות. ְוַעל ּכֵ ּתֵ

ָנה: ָ ְקָרא ַהזֶּה ֶנֱאַמר ַעל רֹאׁש ַהּשׁ ֶכם", ְוַגם ַהּמִ ָמֻעזְּ

בזה. נמצא, שגיהנם הוא עונש חמור פי ששים מאש 
העזות, אולם קל יותר מהעונש על קלקול האמונה.

ר'  240. שם במדרש מובא: שמעון בר אבא בשם 
יוחנן אמר: ארבעה דברים הראה לו, גיהנם, ומלכיות, 

ומתן תורה, ובית המקדש, א"ל כל זמן שבניך עסוקים 
)גיהנם  משתים  ניצולים  הם  וקרבנות(,  )תורה  בשתים 
ומלכיות(, פירשו משתים הם נידונין בשתים. א"ל במה 

אתה רוצה שירדו בניך, בגיהנם, או במלכיות ר' חנינא 

אאאעֹוֶטֹא ֹוָאאא

והצרות שגורמות לנו המלכיות השולטות עלינו, כמובא במדרש )בראשית רבה ]לך לך[ מד240, כא. ושמות רבה ]פקודי[ נא, 

ִסְטָרא  ִנים ּדְ ה ַעל ְיֵדי ַעזּּות ּפָ ָ ְקֻדּשׁ ַעזּּות ּדִ ַגם ּבְ ּפָ יִהּנֹם242, ְוֶזה ׁשֶ ּגֵ ַאר ַרק ּבַ ז241(, ַאְך עֹוֶנׁש ָהַעזּּות ִנׁשְ

"ל. ּנַ יִהּנֹם243 ּכַ ּגֵ ים', ַהְינּו ּבַ ּשִׁ ׁשִ ם 'ּבְ ּלֵ ַאֲחָרא, ְיׁשַ

תורה זו נאמרה בחודש תשרי בעשרת ימי תשובה )תקס"ה(, ועתה יקשר ענין החותמות, שנתבאר לעיל בתחילת 
תורה זו, לענין חודש תשרי, הנקרא איתן על שם 'עזות דקדושה', שיש בו.

ן ִנְקָרא חודש תשרי "ֶיַרח ָהֵאָתִנים" )מלכים א'  ֵרי', ְוַעל ּכֵ ׁשְ ִחיַנת חודש 'ּתִ ה הּוא ּבְ ָ ְקֻדּשׁ יד. ְוַעזּּות ּדִ
ַהּקֹולֹות  ָרֵאל קֹולֹות ְוקֹול ׁשֹוָפר, ׁשֶ י ָאז צֹוֲעִקין ִיׂשְ יפּות ְוַעזּּות )ראש השנה יא.(244, ּכִ ּקִ ׁשֹון ּתַ ח, ב(, ִמּלְ

"ל )באות ד'(, ועל ידי העזות זוכים להתקרב לצדיקים אמיתיים שהם בחי' שבעת  ּנַ ִחיַנת 'ַעזּּות' ּכַ ם ֵהן ּבְ ּלָ ּכֻ
תֹוְך  ֵני ַהחֹוָתמֹות, 'חֹוָתם ּבְ מּו ְוִנְתְקנּו ׁשְ ן ָאז – בחודש תשרי ֶנְחּתְ הרועים כנ"ל )באות ג'(, ְוַעל ּכֵ

חֹוָתם', כמבואר בכתבי האר"י ז"ל )פרי עץ חים שער הלולב פרק ד'(, שבזמן תפילת נעילה נעשה החותם הפנימי 
בספירת ה'מלכות', שלא יינקו החיצונים מהגבורות שבה, ובליל הושענא רבה נעשה החותם החיצון בספירת 

י בחודש תשרי זוכים  ה'מלכות', השומר על החותם הפנימי245. והטעם שדבר זה נעשה בחודש תשרי, ּכִ

ִחיַנת 'חֹוַתם ַהָיִדין', כי האמונה  הּוא ּבְ ה זֹוִכין ֶלֱאמּוָנה, ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ לעזות דקדושה, וַעל ְיֵדי ַעזּּות ּדִ

ל  נקראת 'ידים', שהוא החותם החיצון שסביב החותם הפנימי, ְוַעל ְיֵדי ֶזה שזוכים לאמונה זֹוִכין ְלַקּבֵ

ִחיַנת חֹוַתם ָה'ַרְגִלין'  זֶּהּו ּבְ מּוָסר ִמּמֹוִכיֵחי ַהּדֹור, כי כשישנה אמונה אזי מקבלים את דבריהם, ׁשֶ
"ל, שמוכיחי הדור הנקראים 'רגלין', חותמים ומסתירים את גזר הדין בשעה שאומרים מוסר, כדי שלא  ּנַ ּכַ
תֹוְך חֹוָתם',  ֵני ַהחֹוָתמֹות, 'חֹוָתם ּבְ ִחיַנת ׁשְ ֵהם ּבְ יינקו החיצונים מגזר הדין, שזהו החותם הפנימי, ׁשֶ

ָעִמים 'חֹוָתם' )'חותם' עולה 454 ופעמיים 'חותם' עולה 908( ִעם  י ּפְ ּתֵ א )שעולה 910( ׁשְ ִגיַמְטִרּיָ ֵרי', ּבְ ׁשְ "ל. ְוֶזה: 'ּתִ ּנַ ּכַ
ְמַחת  ֵרי ׂשִ ִתׁשְ ן ּבְ בֹות )היינו, יחד עם שני ה'כולל' עולה 910(, כי בתשרי נעשים שתי החותמות. ְוַעל ּכֵ י ּתֵ ּתֵ ַהׁשְ
"ל )אות ט'(,  ּנַ ְמָחה ּכַ י 'ַעזּּות דקדושה' הּוא ַעל ְיֵדי ַהּשִׂ ָרֵאל, ששמחים בראש השנה ובחג הסוכות, ּכִ ִיׂשְ

אאמקוָותאועיוניםאא



943 ֹאּתאא ֹותאי אאא ָר ֹו "ןאאתכ ַָ ֲֹ ִליקוכֵטיאמֹו

בר פפא אמר: אברהם ברר לו את המלכיות, רבי יודן 
ור' אידי ור' חמא בר חנינא אמרו: אברהם ברר גיהנם 
)דברים  והקב"ה ברר לו את המלכיות, ההוא דכתיב 
"ַוה'  אברהם,  זה   – ְמָכָרם"  צּוָרם  ִּכי  ֹלא  "ִאם  ל(  לב, 

ִהְסִּגיָרם" – מלמד שהסכים הקב"ה לדבריו, ע"כ.
הקב"ה  הראה  אבינו  לאברהם  מובא:  241. ושם 
התורה והגיהנם והקרבנות וגליות וכו', אמר הקב"ה 
כל ימים שיהיו בניך עסוקים בתורה ובקרבנות, הם 
ניצולים מהן )מגיהנם וגליות(, אלא עתידין בניך לבטל 
הקרבנות, במה אתה מבקש שישתעבדו בניך, בגיהנם 
או בגליות, א"ר חנינא בר פפא אברהם בירר לו הגליות 
ומנין שנאמר "ִאם ֹלא ִּכי צּוָרם ְמָכָרם" – זה אברהם, 
שנאמר )ישעיה נא, א( "ַהִּביטּו ֶאל צּור ֻחַּצְבֶּתם", "ַוה' 

ִהְסִּגיָרם" – שהסכים הקב"ה אחריו, ע"כ.
יש  וז"ל:  כתב,  י"ח(  )אות  לחכמה  242. בפרפראות 
מלכיות  ששיעבוד  מאחר  שזה  הדבר(,  )בטעם  לומר 
'עזות' מלכותא בלא  ידי  כן רק על  בעצמן הוא גם 
תגא )סנהדרין קה. וע' לעיל אות ד'(, על כן אי אפשר שיהיה 
העונש של עז פנים על ידי שיעבוד מלכיות, רק על 

ידי גיהנם, בחינת 'עז פנים לגיהנם'.
243. הקשה בביאור הלקוטים )מפתח י"ד(, וז"ל: מה 
שיש להתפלא בדבר המאמר חז"ל על אודות אברהם 
אבינו ע"ה, שהחליף את העונשים של כל הדברים 
בשיעבוד מלכיות, ורק עונש העזות נשאר בגיהנם. 
כי לכאורה רחוק מאוד הענין הזה מההלכה המקובלת 
)סנהדרין עד.(, שרק הג' עבירות עבודה זרה וגילוי עריות 

ושפיכות דמים, גרועים הם יותר מכולם, להיות ביהרג 
ואל יעבור. וכמבואר גם משאלות ותשובות המאמר 
הזה בעצמו, שבודאי כשחוטא האדם בתמרי ועבודה 
זרה ממש חס ושלום, אין גרוע מזה. וא"כ האי מאן 
ד'קץ כופרא' – ופגם בהעזות ולא בתמרי )שלא בא לכלל 
פגם באמונה בכפירות(, למה זה יצא מן הכלל שבעונש 

זולתו, ויהיה מוכרח לסבול עונש הגיהנם הגרוע יותר 
מכולם. )פי', הרי הגלוית, היא עונש גם על עבודה זרה, גילוי 
עריות ושפיכות דמים, ואילו עזות הוא בגיהנם שהוא חמור יותר, 

כמבואר במדרש. ואיך יתכן שתהיה העזות חמורה יותר מעבודה 

זרה, שהרי עבודה זרה חמורה יותר מהכל. ועוד מתוך השאלה 

והתשובה הנ"ל, גבי 'קץ כופרא', מבואר שעזות יותר קלה מ'תמרי', 

שהוא פגם באמונה – עבודה זרה. וא"כ למה עזות עונשה בגיהנם 

החמור ביותר(. וע"ש בעומק תירוצו.

מנין  אומר:  אליעזר  רבי  מובא:  בגמ'  244. שם 
ַהֶּמֶלְך  ֶאל  ַוִּיָּקֲהלּו  שנאמר   – אבות  נולדו  שבתשרי 
ְׁשֹלמֹה ָּכל ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ְּבֶיַרח ָהֵאָתִנים ֶּבָחג הּוא ַהחֶֹדׁש 
ַהְּׁשִביִעי" )חודש תשרי הוא החודש השביעי( – ירח שנולדו 
בו איתני עולם )שהם האבות התקיפים(. מאי משמע דהאי 
'איתן' לישנא דתקיפי הוא – כדכתיב )במדבר כד, כא(: 

"ֵאיָתן מֹוָׁשֶבָך".
245. ולפי דברי רבינו בתחילת תורה זו, יש לבאר 
באופן נפלא, כי זהו שנוסעים לקיבוץ בראש השנה 
לצדיק הדור )ע' לקמן תורה סא, ז, ותורה רי"א(, כדי לקבל 
'חותם הרגלין' הפנימי,  בזה  ולעשות  תוכחה ממנו 
שבעת  שהם  מהאושפיזין,  לאמונה  זוכים  ובסוכות 
– הושענא  וביום השביעי של סוכות  רועי האמונה, 
'חותם  נעשה  הרועים,  שבעת  נשלמים  שאז  רבה, 
הידין' החיצון, נמצא, שבתשרי נחתמו ונתקנו שתי 
כיפור  ביום  הפנימי'  'חותם   – 'תוכחה'  החותמות: 
'חותם החיצון'   – ואמונה  )שהוא הגמר של ראש השנה(, 

בסוכות )סיומו בהושענא רבה(. והושלם ה'חותם בתוך 
חותם'. וע"ע לקוטי הלכות )סוכה א, ה(.

)שיח שרפי קודש ח"ב אות  יובן שיחתו של רבינו  ובזה 
ע"ה(, וז"ל: ַרֵּבנּו ָאַמר, "ַמה ֶּׁשַּצִּדיִקים ֲאֵחִרים ּפֹוֲעִלים 

ּפֹוֵעל  ַרָּבא  הֹוַׁשְעָנא  ַעד  ַהָּׁשָנה  ֵמרֹאׁש  ַּבֲעבֹוָדָתם 
היינו,  עכ"ל.  ַהָּׁשָנה,  רֹאׁש  ֶׁשל  ָהִראׁשֹון  ַּבַּלְיָלה  ֲאִני 
את  לעשות  זוכה  הוא  עצמו  השנה  בראש  שכבר 
שתי החותמות, היינו, גם את החותם של הנעילה – 
רגלין, וגם את החותם של הושענא רבא – ידין, הכל 
את  כך  כל  הזהיר  ולכן,  השנה.  בראש  נעשה  כבר 
אנשיו לבוא אליו בראש השנה, כדי לקבל ממנו את 

החותמות הללו, תוכחה ואמונה. 
בזה  ניתן להבין גם את שיחתו של תלמידו הנאמן 
מוהרנ"ת )שם ח"א אות שע"ד( וז"ל: ַּפַעם ַאַחת ַּבַּלְיָלה 
ָהִראׁשֹון ֶׁשל רֹאׁש ַהָּׁשָנה ְּבאּוַמן ַאַחר ְּתִפַּלת ַעְרִבית, 
ְוַאַחר  ִּבְתִפָּלתֹו,  ְמאֹד  ֶהֱאִריְך  זיע"א(  )מוהרנ"ת  ְוהּוא 
'ְּכֶׁשָאַנְחנּו  ַלֲאָנָׁשיו:  ְוָאַמר  ְמאֹד  ִנְתַלֵהב  ַהְּתִפָּלה 
ִמְתַקְּבִצים ְלָכאן, ְּבַוַדאי ַּגם ַרֵּבנּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ִאָּתנּו 
ָכל  ְּבַוַּדאי  ּפֹה,  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  ּוְכֶׁשַרֵּבנּו  ְּבַיַחד;  ּפֹה 
ַהִּׁשְבָעה רֹוִעים ֵהם ַּגם ֵּכן ִאָּתנּו ּפֹה'! ַוִּיְצַעק ְּבקֹולֹו: 
עכ"ל.  אֹוָתם',  ֶׁשרֹוֶאה  ְּכמֹו  ַמָּמׁש  ַמֲאִמין,  ּכֹה  'ֲאִני 
שתי  בחינת  הוא  הרי  הנ"ל,  לפי  הדברים  ובעומק 
החותמות, כי רבינו הוא בחינת הצדיק המוכיח, שהוא 

אאמקוָותאועיוניםאא
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)ַהְׁשָמטֹות ַהַּׁשָּיִכים ְלַהּתֹוָרה ַהּזֹאת(

ִחיַנת ַרְגִלין, ְוַרְגִלין ֵהם  ִטים ָהֵאּלֶה", 'ֵעֶקב' - ּבְ ּפָ ׁשְ ְמעּון ֵאת ַהּמִ ׁשְ טו ְוֶזה )ְּדָבִרים ז, יב( "ְוָהָיה ֵעֶקב ּתִ
ְמעּון",  ׁשְ יִנים, ְוֵהם מֹוִכיִחים ֶאת ַהּדֹור. ְוֶזה "ְוָהָיה ֵעֶקב ּתִ ים ַהּדִ "ל, ְוָלֶהם ְמַגּלִ ּנַ ִחיַנת ַהּמֹוִכיִחים ּכַ ּבְ
י ָלֶהם  יִנים, ּכִ ִטים ָהֵאּלֶה", ַהְינּו ַהּדִ ּפָ ׁשְ ְמעּון ֵאת ַהּמִ ׁשְ ִחיַנת ַרְגִלין, ַהְינּו ַהּמֹוִכיִחים, "ּתִ ּבְ ּמִ ַהְינּו ׁשֶ

"ל: ּנַ ֶזה ֶאת ַהּדֹור ּכַ "ל, ְוֵהם מֹוִכיִחים ּבָ ּנַ ים אֹוָתם ּכַ ְמַגּלִ

תּוב )ְיַׁשְעָיה נח, א(  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ִחיַנת קֹול ׁשֹוָפר,  ּבְ ַהּמֹוִכיַח הּוא  ַעזּּות, קֹול  ִחיַנת  ּבְ ַהּקֹולֹות ֵהם  ל  ּכָ טז 

ה'חותם הפנימי' הרגלין, ושבעת הרועים הם בחינת 
האמונה – 'חותם החיצון' – הידין. 

ֶעְזָרא  "ַוָּיִביא  כתוב:  ב(,  ח,  )נחמיה  246. שם בפסוק 
ְוכֹל  ִאָּׁשה  ְוַעד  ֵמִאיׁש  ַהָּקָהל  ִלְפֵני  ַהּתֹוָרה  ֶאת  ַהּכֵֹהן 
ֵמִבין ִלְׁשמַֹע ְּביֹום ֶאָחד ַלחֶֹדׁש ַהְּׁשִביִעי" – שזהו יום 
ראש השנה, ואז קרא להם עזרא בתורה, ואמר להם 
אחר כך )שם, י(: "ְלכּו ִאְכלּו ַמְׁשַמִּנים ּוְׁשתּו ַמְמַתִּקים 
ְוִׁשְלחּו ָמנֹות ְלֵאין ָנכֹון לֹו ִּכי ָקדֹוׁש ַהּיֹום ַלֲאדֵֹנינּו ְוַאל 

ֵּתָעֵצבּו ִּכי ֶחְדַות ה' ִהיא ָמֻעְּזֶכם".
247. כפי שנתבאר בתחילת תורה זו, שאחר שרבינו 
אמר את התורה הזו, ישב עם ר' נתן ואמרה לו אותה 

שוב פיסקה פיסקה, כדי שר' נתן יכתוב אותה, וכמו 
שהיא כתובה לפנינו. וכאן הוסיף ר' נתן כמה השמטות, 
והם דברים שאמר רבינו בשעת אמירת התורה, ולא 

חזר עליהם עם ר' נתן בשעה שאמר אותה לפניו שוב.
248. לעיל )אות ז'( מבואר שיש בחינת 'קול שופר' 
הברה',  'קול  מתעורר  וכנגדו  הקדושה,  קול  שהוא 
שהוא קול של עזות דסטרא אחרא, שאדרבה צועק 
בעזות למלא את תאוותיו. ועתה יבאר, שבכל קולות 
הקדושה יש בהם את הבחינה של 'קול שופר', בחינת 
'עזות  בחינת  היא  הברה',  ו'קול  דקדושה'.  'עזות 

דסטרא אחרא'. 

אאאעֹוֶטֹא ֹוָאאא

ָנה246, הרי,  ָ ְקָרא ַהזֶּה ֶנֱאַמר ַעל ֹראׁש ַהּשׁ ֶכם", ְוַגם ַהּמִ י ֶחְדַות ה' ִהיא ָמֻעזְּ כפי שכתוב )נחמיה ח, י( "ּכִ

שיש לשמוח בראש השנה, ו'חג הסוכות' עצמו נקרא בתפילה 'זמן שמחתינו', נמצא, שהן ראש השנה והן 

חג הסוכות, החלים  בחודש 'תשרי', הם זמני שמחה, מחמת שתי החותמות שזוכים להם ע"י 'עזות דקדושה', 

שבאה ע"י השמחה.

ִכים ְלַהּתֹוָרה ַהזֹּאת247(. ּיָ ַ ָמטֹות ַהּשׁ )ַהׁשְ

ילביש בפסוק את ההשגה המובאת לעיל )אות א'(, שמוכיחי הדור נקראים 'רגלין'. 

ִחיַנת 'ַרְגִלין',  ה", "ֵעֶקב" – ּבְ ִטים ָהֵאּלֶ ּפָ ׁשְ ְמעּון ֵאת ַהּמִ ׁשְ טו. ְוֶזה שכתוב )דברים ז, יב(: "ְוָהָיה ֵעֶקב ּתִ
יִנים שנגזרו בשמים  ים ַהּדִ "ל )אות א'(, ְוָלֶהם ְמַגּלִ ּנַ ִחיַנת ַהּמֹוִכיִחים ּכַ כי העקב הוא ברגל, ְו'ַרְגִלין' ֵהם ּבְ

ִחיַנת 'ַרְגִלין', ַהְינּו  ּבְ ּמִ ְמעּון" – ַהְינּו, ׁשֶ ׁשְ על הדור, ְוֵהם מֹוִכיִחים ֶאת ַהּדֹור. ְוֶזה: "ְוָהָיה ֵעֶקב ּתִ

"ל, ְוֵהם  ּנַ ים אֹוָתם ּכַ י ָלֶהם ְמַגּלִ יִנים, ּכִ ה", ַהְינּו ַהּדִ ִטים ָהֵאּלֶ ּפָ ׁשְ ְמעּון ֵאת ַהּמִ ׁשְ ַהּמֹוִכיִחים, "ּתִ
ֶזה ֶאת ַהּדֹור להחזירם בתשובה. אמנם, גם בתוכחתם הם נזהרים לחתום את הדין ולכסותו,  מֹוִכיִחים ּבָ

"ל )שם(. ּנַ בכך, שהם רק מודיעים כי יש דין )בלא לפרט מהו הדין(, וזאת כדי שיחזרו בתשובה ּכַ

לעיל נתבאר, ש'קול אנחה' הוא בחינת עזות קול השופר, וכאן יוסיף לבאר, שגם שאר הקולות: 'קול תוכחה' ו'קול 
נגינה' )זמרה( הינם בחינת עזות קול השופר.

ִחיַנת ַעזּּות דקדושה  ל ַהּקֹולֹות דקדושה, כגון קול צעקה, קול אנחה, קול שופר וקול זמרה ֵהם ּבְ טז. ּכָ
וכנ"ל )אות ד'(, ומובא עוד לעיל )אות ה'(, ש'קול אנחה' הוא בחינת 'קול השופר', וכן גם קֹול ַהּמֹוִכיַח הּוא 

ֹוָפר ָהֵרם קֹוֶלָך", להוכיח את ישראל, ונמצא,  ּשׁ תּוב )ישעיה נח, א(: "ּכַ ּכָ מֹו ׁשֶ ִחיַנת 'קֹול ׁשֹוָפר'248, ּכְ ּבְ

אאמקוָותאועיוניםאא
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ּגּון הּוא  ְתרּוָעה" קֹול ַהּנִ ן ּבִ ִחיַנת )ְּתִהִּלים לג, ג( "ֵהיִטיבּו ַנּגֵ ֹוָפר ָהֵרם קֹוֶלָך", ְוֵכן קֹול ְנִגיָנה. ְוֶזה ּבְ ּשׁ "ּכַ
"ל: ּנַ י" ּכַ ה ִתְרֶעה ֶאת ַעּמִ ִחיַנת "ְוַאּתָ ִחיַנת ׁשֹוָפר, ּבְ רּוָעה, ּבְ ִחיַנת ּתְ ּבְ

ָאְמרּו  ה'. ְוֶזה ׁשֶ ִפּלָ ִחיַנת 'ּתְ ָמע', ּבְ ִחיַנת 'ִנׁשְ ָהְיָתה ּתֹוָרָתם ּבְ ְמִליֵאל, ָהָיה ַהּדֹור ׁשֶ ן ּגַ יֵמי ַרּבָ יז ּבִ
ֲעִמיָדה' - 'ֲעִמיָדה' הּוא  ְמִליֵאל ָהיּו לֹוְמִדים ּתֹוָרה ּבַ ן ּגַ יֵמי ַרּבָ ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ְמִגָּלה כא.( 'ּבִ
ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל  מֹו ׁשֶ בֹוד ַהּתֹוָרה, ּכְ ַטל ּכְ ְמִליֵאל ּבָ ן ּגַ ת ַרּבָ ּמֵ ֶ ן ִמּשׁ "ל. ְוַעל ּכֵ ּנַ ה ּכַ ִפּלָ ִחיַנת ּתְ ּבְ

)ָׁשם, ּוְבסֹוָטה מט.(:

תּוב )ְּתִהִּלים  ּכָ מֹו ׁשֶ ָמע, ּכְ ה ְוִנׁשְ ְלָאִכים ֵיׁש ַנֲעׂשֶ ּמַ ָמע", ְוֵכן ּבַ ה ְוִנׁשְ ִחיַנת "ַנֲעׂשֶ ָכל עֹוָלם ֵיׁש ּבְ יח ּבְ

249. היינו, קול נגינה ממנגן כשר )כדלעיל תורה ג'(, וכן 
קולות של ניגוני שמחה, היפך ניגוני עצבות ויללה, 
הבאים מהקליפה לילי"ת, וכמבואר לקמן )תורה רכ"ו(, 
כל אלו הם בכלל 'קול שופר'. אבל קול נגינה ממנגן 
שאינו כשר, או קולות של עצבות ויללה הנ"ל, כל אלו 

הם בחינת 'קול הברה'. 
250. הוא רבן גמליאל הראשון, נכדו של הלל הזקן 
ובנו של רבן שמעון. ונהג את נשיאותו בסוף ימי בית 

הלל  תניא:  טו.(  )דף  בגמ' בשבת  וכמו שאמרו  שני, 
ושמעון גמליאל ושמעון נהגו נשיאותן בפני הבית 

מאה שנה.
251. שם בגמ' מובא: תנו רבנן, מימות משה ועד רבן 
גמליאל לא היו למדין תורה אלא מעומד, משמת רבן 
גמליאל ירד חולי לעולם והיו למדין תורה מיושב, 
והיינו דתנן )סוטה מט.( משמת רבן גמליאל בטל כבוד 

תורה.

אאאעֹוֶטֹא ֹוָאאא

ִחיַנת הכתוב )תהלים לג, ג(: "ֵהיִטיבּו  שהוא בחינת 'עזות דקדושה'. ְוֵכן 'קֹול ְנִגיָנה' דקדושה249, ְוֶזה ּבְ

ִחיַנת  ׁשֹוָפר, ו'תרועה' היא ּבְ ִחיַנת  ּבְ רּוָעה',  'ּתְ ִחיַנת  ּבְ ּגּון הּוא  ַהּנִ ְתרּוָעה", הרי, שקֹול  ּבִ ן  ַנּגֵ
"ל )סוף אות ה'(, כי זו התכלית של 'קול שופר' - 'עזות  ּנַ י", ּכַ ה ִתְרֶעה ֶאת ַעּמִ הכתוב )שמואל ב' ה, ב(: "ְוַאּתָ

 דקדושה', להביא את האדם אל שבעת הרועים דקודשה, שמהם יקבל את האמונה, ולכן, העיקר הוא 

התרועה.

לעיל נתבאר )באות ט'(, שישנן בחינות "נעשה ונשמע", וישנה תורה, שהיא בחינת 'נעשה' וישנה תורה גבוהה ממנה, 
בחינת 'נשמע', שהיא עדיין נסתרת וצריך לשמוע את העבודה בה, כמו הדיבורים שסביבות התורה, ואין לנו בהם 

השגה, אלא רק כיסופים ודבקות להשיג אותם, שזוהי בחינת 'תפילה', שהיא דביקות. 

ָהְיָתה ּתֹוָרָתם בדרגה גבוהה מאוד,  ְמִליֵאל הזקן250, קודם חורבן בית שני, ָהָיה ַהּדֹור ׁשֶ ן ּגַ יֵמי ַרּבָ יז. ּבִ
יֵמי  ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )מגילה כא.(251: 'ּבִ ה', ְוֶזה ׁשֶ ִפּלָ ִחיַנת 'ּתְ ָמע', ּבְ ִחיַנת 'ִנׁשְ והיתה ּבְ

ֲעִמיָדה' ולא בישיבה, כמו שאנחנו נוהגים היום וזאת משום כבוד  ְמִליֵאל ָהיּו לֹוְמִדים ּתֹוָרה ּבַ ן ּגַ ַרּבָ
"ל, כמו שאמרו חז"ל )ברכות ו:(: 'אין  ּנַ ה' ּכַ ִפּלָ ִחיַנת 'ּתְ ויקרת התורה, ורמוז בזה עוד, כי 'ֲעִמיָדה' הּוא ּבְ

ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו  מֹו ׁשֶ בֹוד ַהּתֹוָרה, ּכְ ַטל ּכְ ְמִליֵאל, ּבָ ן ּגַ ת ַרּבָ ּמֵ ֶ ן ִמּשׁ עמידה אלא תפילה'. ְוַעל ּכֵ

ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )שם ובסוטה מט.(, שמכיון שהפסיקו ללמוד תורה בעמידה בטל כבוד התורה, ורמוז בזה, כי 
כיון שהפסיקה התורה להיות בבחינת 'נשמע', בחינת 'תפילה', לכן, בטל כבוד התורה )ופסקו ללמוד תורה בעמידה(.

יוכיח, שהענין שנתבאר )באות י'(, שבכל דרגה ודרגה ישנו "נעשה ונשמע" גבוה יותר, שייך גם בעולם המלאכים.

ַמע', כי מה שהוא בעולם עליון בבחינת 'נעשה', הרי הוא בעולם  ה' ְו'ִנׁשְ ִחיַנת 'ַנֲעׂשֶ ָכל עֹוָלם ֵיׁש ּבְ יח. ּבְ
תּוב  ּכָ מֹו ׁשֶ ַמע', ּכְ ה' ְו'ִנׁשְ ְלָאִכים ֵיׁש בחינת 'ַנֲעׂשֶ ּמַ שמתחתיו בבחינת 'נשמע' וכנ"ל )באות י'(. ְוֵכן ּבַ

ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו  ָברֹו", ּוְכמֹו ׁשֶ קֹול ּדְ ֹמַע ּבְ י ְדָברֹו ִלׁשְ ּבֹוֵרי ֹכַח ֹעׂשֵ )תהלים קג, כ(: "ברכו ה' מלאכיו ּגִ
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ִלְבָרָכה )ַׁשָּבת פח.(  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ ּוְכמֹו  ָברֹו",  ּדְ קֹול  ּבְ מַֹע  ִלׁשְ ְדָברֹו  י  ֹכַח עֹׂשֵ ּבֹוֵרי  "ּגִ קג, כ( 

ּבֹוֵרי ֹכַח" ְוכּו': ֱאַמר: "ּגִ ּנֶ ין ּבֹו', ׁשֶ ׁשִ ּמְ ּתַ ֵרת ִמׁשְ ָ ְלֲאֵכי ַהּשׁ ּמַ ה ָרז ֶזה ְלָבַני, ָרז ׁשֶ ּלָ ּגִ 'ִמי 

ֵמר' -  ּנָ ּכַ ַעז  'ֱהֵוי  תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַעזּּות,  ְיֵדי  ַעל  ִאם  י  ּכִ ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ֶאל  ְלִהְתָקֵרב  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  יט 
ין'. ֵהן ַעזִּ ֵני ׁשֶ א ִמּפְ ָרֵאל, ֶאּלָ ָנה ּתֹוָרה ְלִיׂשְ ְמֹבָאר ְלֵעיל. ְוֵכן ָאְמרּו ַרַז"ל )ֵּביָצה כה:( 'לֹא ִנּתְ ּכַ

י  ַעּמִ ֵיֹבׁשּו  "ְולֹא  ְוכּו',  ֵיֹבׁשּו"  "ְולֹא  )יֹוֵאל ב, כו-כז(  סּוק  ּפָ ּבַ ָעִמים  ּפְ ֵני  ׁשְ ָלה  ְכּפְ ּנִ ׁשֶ ה,  ּבּוׁשָ דֹוָלה  ּגְ כ 
ְלעֹוָלם" )מֹוֵעד ָקָטן ט:(:

ֵמֲחַמת  ם  ְלׁשָ ָלבֹוא  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ַאְך  קו:(,  )זוהר ח"א  ׁש  ַמּמָ ָהעֹוָלם  ֶזה  ּבְ ֵהם  יִהּנֹם  ְוַהּגֵ ֵעֶדן  ן  ַהּגַ כא 

עולים  שהם  הכוונה  שאין  נראה,  252. אולם 
ממדרגה למדרגה, אלא שישנם מלאכים במדרגה 
של 'נעשה' וישנם מלאכים שהם במדרגת 'נשמע', 
אבל המלאכים בעצמם לא עולים ממדרגה למדרגה, 
כי עליהם נאמר )זכריה ג, ז( "ְוָנַתִּתי ְלָך ַמְהְלִכים ֵּבין 
עומד  תמיד  שהמלאך  והכוונה  ָהֵאֶּלה",  ָהעְֹמִדים 
כמו  עולה ממדרגה למדרגה,  ואינו  במדרגה שלו 
שכתב הגר"א )אמרי נועם ברכות סד. ד"ה הנפטר(, ובנפש 

החיים )שער א' פ"י(, ור' צדוק הכהן )דברי סופרים ליקוטי 
אמרים אות י"ג(,  ובני יששכר )מאמרי כסלו טבת מאמר ב' 

אות נ'(. עוד יש לפרש, שהכוונה שאין להם עלייה 

וכמו  עלייה,  להם  יש  ידינו  על  אבל  עצמם,  מצד 
יב(:  כח,  )בראשית  בפסוק  יעקב  סולם  בענין  שרמזו 
ביעקב,   – ּבֹו"  ְויְֹרִדים  עִֹלים  ֱאֹלִהים  ַמְלֲאֵכי  "ְוִהֵּנה 
היינו, על ידי יעקב יש עלייה או ירידה למלאכים, 

וכך יתפרשו גם דברי רבינו בפשיטות.

אאאעֹוֶטֹא ֹוָאאא
ה ָרז ֶזה ְלָבַני,  ּלָ ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )שבת פח.( שכשאמרו ישראל 'נעשה ונשמע', יצאה בת קול ואמרה: 'ִמי ּגִ
ּבֹוֵרי ֹכַח ְוכּו' עושי דברו לשמוע  ֱאַמר: "ברכו ה' מלאכיו ּגִ ּנֶ ין ּבֹו, ׁשֶ ׁשִ ּמְ ּתַ ֵרת ִמׁשְ ָ ְלֲאֵכי ַהּשׁ ּמַ ָרז ׁשֶ
בקול דברו", כי ישראל התנהגו כמו המלאכים, שמוכנים לעשות קודם שישמעו, כמו שנאמר 'עושי דברו' 

ואחר כך 'לשמוע בקול דברו', ולא כדרך שאר עבדים ששומעים תחילה את הדבר, כדי לדעת אם הם 

יכולים לקבלו עליהם או לא )רש"י(. הרי, שגם אצל המלאכים ישנה בחינה של "נעשה ונשמע"252.

יוכיח ממאמר חז"ל, מה שנתבאר לעיל )אות ד'(, שאי אפשר להתקרב אל הקדושה אלא ע"י 'עזות'.

מֹו  י ִאם ַעל ְיֵדי ַעזּּות, ּכְ ה היינו, אל שבעת הרועים דקדושה ּכִ ָ ֻדּשׁ ר ְלִהְתָקֵרב ֶאל ַהּקְ יט. ִאי ֶאְפׁשָ
ְמֹבָאר ְלֵעיל )אות ד'(. ְוֵכן ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ביצה כה:(: 'לֹא  ֵמר', ּכַ ּנָ תּוב: 'ֱהֵוי ַעז ּכַ ּכָ ׁשֶ
ין'253 ובכח עזותן יוכלו לקיים את התורה254, הרי, שהתנאי  ֵהן ַעזִּ ֵני ׁשֶ א ִמּפְ ָרֵאל ֶאּלָ ָנה ּתֹוָרה ְלִיׂשְ ִנּתְ

לקבלת התורה הוא 'עזות דקדושה', ולכן, יכולים ישראל לקיים את התורה.

יביא את מאמר חז"ל בגדולת הבושה, ובהקשר למה שנתבאר לעיל )סוף אות י"ב(, על מאמר המשנה )אבות ה, כ(: 'ובושת 
פנים לגן עדן', כי מהבושה והיראה זוכים לשמחה, שעל ידה אפשר לזכות לעזות דקדושה )כדלעיל אות י'(.

סּוק )יואל ב, כו-כז(256: "ְולֹא  ּפָ ָעִמים ּבַ ֵני ּפְ ָלה ׁשְ ְכּפְ ּנִ ה, ׁשֶ דֹוָלה ּבּוׁשָ כ. אמרו חז"ל במועד קטן )דף ט:(255 ּגְ
י ְלעֹוָלם". והנה פשט הפסוק הוא, שלא תהיה בושה, אולם רבינו מבאר שלא  ֵיבׁשּו ְוכּו', ְולֹא ֵיבׁשּו ַעּמִ
יהיה ביישן, בבחינת )אבות ב, ה( 'ולא הביישן למד', שצריך לא להתבייש כי צריך שתהיה לו 'עזות דקודשה'. 

ומה שנכפלה הבושה שתי פעמים, הוא כנגד בחינת "נעשה ונשמע", היינו, שלא יבוש להשיג מדרגת 

'נעשה', וגם לא יבוש להשיג מדרגת 'נשמע', וכן מדרגה לדרגה.

קודם שהתחיל רבינו באמירת התורה דלעיל, הוא דיבר בענין גן עדן וגיהנם, ובענין בושה, כמובא כאן.

ם בגוף גשמי, ֵמֲחַמת  ר ָלבֹוא ְלׁשָ ׁש258, ַאְך ִאי ֶאְפׁשָ ֶזה ָהעֹוָלם257 ַמּמָ יִהּנֹם ֵהם ּבְ ן ֵעֶדן ְוַהּגֵ כא. ַהּגַ

אאמקוָותאועיוניםאא



947 ֹאּתאא ֹותאיט ָר ֹו "ןאאתכ ַָ ֲֹ ִליקוכֵטיאמֹו

253. ראה לקמן )תורה קמ"ז(, שכתב רבינו וז"ל: ִמי 
ֶׁשהּוא ִאיׁש ָׁשָפל ְוִנְבֶזה ְוֵאין ּבֹו ׁשּום ַעּזּות ִּדְקֻדָּׁשה, 
ַרּבֹוֵתינּו  ֶׁשָאְמרּו  ְּכמֹו  ַּבּתֹוָרה,  ֵחֶלק  ֵּכן  ַּגם  לֹו  ֵאין 
ּתֹוָרה  ִנְּתָנה  ָמה  'ִמְּפֵני  כה:(  )ֵּביָצה  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם 
ְלִיְׂשָרֵאל ִמְּפֵני ֶׁשֵהן ַעִּזין'. ִּכי ָצִריְך ֶׁשִּיְהֶיה ּבֹו ַעּזּות 
ִּדְקֻדָּׁשה, ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ָאבֹות 
ה, כ( 'ֱהֵוי ָעז ַּכָּנֵמר'. ְוַעל ְיֵדי ַעּזּות ִּדְקֻדָּׁשה ֶׁשֵּיׁש ּבֹו, 

הּוא ְמַקֵּבל ַעּזּות ִּדְקֻדָּׁשה ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך, ְוהּוא ְּבִחיַנת 
)ְּתִהִּלים סח, לה-לו( "ְּתנּו עֹז ֵלאֹלִהים וגו', ֵאל ִיְׂשָרֵאל 

הּוא נֹוֵתן עֹז ְוַתֲעצּומֹות ָלָעם", 'ְּתנּו עֹז ֵלאֹלִהים' – ֶזה 
ְּבִחיַנת ִאְתָערּוָתא ִּדְלַתָּתא, ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה ֶׁשֵּיׁש ָלנּו ַעּזּות 
ִלְמנַֹע אֹוָתנּו  ָעֵלינּו  ַהָּקִמים  ְּכֶנֶגד ָּכל  ַלֲעמֹד  ִּדְקֻדָּׁשה 
ָּגדֹול  ְּבַעּזּות  ִמְתַּגְּבִרין  ְוָאנּו  ְוָׁשלֹום,  ַחס  ֵמֲעבֹוָדֵתנּו 

ְּכֶנְגָּדם, ֶׁשֶּזהּו ַעּזּות ִּדְקֻדָּׁשה.
254. וכמו שפירש הרמב"ן )דברים ז, ז בד"ה וטעם חשק(, 
שאמרו  כמו  עם,  מכל  לכך  ראויים  וישראל  וז"ל: 
באומות',  ישראל  וכו',  הם  עזים  'שלשה  כה:(  )ביצה 

כי יעמדו לו בנסיונות, 'או יהודאי, או צלוב' )שמות 
]אמנם, רש"י בגמ' פירש באופן  רבה מב, ט(, עכ"ל. 

אחר, וכתב: כיון שהן עזים, נתנה להם תורה שיעסקו 
בה, והיא מתשת כוחם ומכנעת ליבם, ע"כ. ושבעים 
פנים לתורה, ורבינו כאן הסמיך את דבריו כפי פירוש 

הרמב"ן, וכפשט הפשוט של מאמר חז"ל[.
255. שם בגמ' מובא: רבי שמעון בן חלפתא אפטר 
ליה  אמר  לביתו(,  ללכת  רשות  ממנו  )קיבל  דרב  מיניה 
לבריה זיל לגביה דליברכך )אמר רב לבנו לך אחריו כדי 
שיברך אותך(, אמר ליה יהא רעוא )יהי רצון( דלא תבייש 

ולא תתבייש, אתא גבי אבוה אמר ליה מאי אמר לך, 
אמר ליה מילין בעלמא הוא דאמר לי, אמר ליה ברכך 
ברכתא דברכן קודשא בריך הוא לישראל, ותנא בה, 
דכתיב "ַוֲאַכְלֶּתם ָאכֹול ְוָׂשבֹוַע ְוִהַּלְלֶּתם וגו' ְוֹלא ֵיבֹׁשּו 
ְוֹלא  וגו'  ָאִני  ִיְׂשָרֵאל  ְבֶקֶרב  ִּכי  ִויַדְעֶּתם  ְלעֹוָלם,  ַעִּמי 
ֵיבֹׁשּו ַעִּמי ְלעֹוָלם", ופירש"י: "לא תבוש ולא תתבייש, 
לא תיבוש אחריני, כדי שלא תתבייש, שלא תבוא לידי 
כך פן תתבייש. 'ותנא בה' - ושנה בה )חזר עליה( "ְוֹלא 

ֵיבֹׁשּו ַעִּמי ְלעֹוָלם" – והיינו לא תבייש ולא תתבייש.
ְוָׂשבֹוַע  ָאכֹול  "ַוֲאַכְלֶּתם  256. הפסוקים במילואים: 
ְוִהַּלְלֶּתם ֶאת ֵׁשם ה' ֱאֹלֵהיֶכם ֲאֶׁשר ָעָׂשה ִעָּמֶכם ְלַהְפִליא 
ְוֹלא ֵיבֹׁשּו ַעִּמי ְלעֹוָלם, ִויַדְעֶּתם ִּכי ְבֶקֶרב ִיְׂשָרֵאל ָאִני 
ְלעֹוָלם",  ַעִּמי  ֵיבֹׁשּו  ְוֹלא  עֹוד  ְוֵאין  ֱאֹלֵהיֶכם  ה'  ַוֲאִני 

ובפשט הפסוק פירש במצודת דוד: ולא יבשו עמי 
הכשדים  בארצות  לגור  ילכו  לא  עוד  ר"ל   – לעולם 
הכשדים  חרפת  אח"כ  יסבלו  ולא  הלחם  מחסרון 

ובושתם.
257. עיין זוהר וירא )ח"א דף קו:( במדרש הנעלם שם, 
שכתב: כשם שברא גן עדן למעלה ברא למטה, וכשם 
שברא גיהנם למטה ברא למעלה, ע"כ. ועיין רמב"ן 
)בראשית ג, כב(, וז"ל: 'דע והאמן, כי גן עדן בארץ, ובו 

עץ החיים ועץ הדעת, ומשם יצא הנהר ויפרד לארבעה 
ובגבולנו,  בארצנו  פרת  כי  לנו,  הנראים  ראשים 
ופישון הוא נילוס מצרים, כדברי הראשונים, עכ"ל. 
יקראו  דברים  יש בשמים  כן  אבל כאשר הם בארץ 
כן. והם לאלה יסוד. ועיין שער הגמול לרמב"ן )אות 
קכ"ג( וז"ל: ובספרי הרפואות ליונים הקדמונים וכן 

בספר אסף היהודי, יספרו, כי אסקלפינוס חכם מקדוני 
וארבעים איש מן החרטומים מלומדי הספרים, הלכו 
הלוך בארץ ועברו מעבר להודו קדמת עדן למצוא 
קצת עצי הרפואות ועץ החיים למען תגדל תפארתם 
על כל חכמי הארץ, ובבואם אל המקום ההוא ויברק 
עליהם להט החרב המתהפכת ויתלהטו כלם בשביבי 

הברק ולא נמלט מהם איש.
רבי  דבי  תנא  מובא:  יט.(,  )דף  עירובין  258. בגמ' 
)עצמו(.  גיהנם  זו   – בציון  לו  אור  אשר  ישמעאל: 
ותנור לו בירושלים – זו פתחה של גיהנם. ומקשינן: 
ותו ליכא )פתחים לגיהנם?( והאמר רבי מריון אמר רבי 
יהושע בן לוי, ואמרי לה: תנא רבה בר מריון )ברייתא 
שנסדרה( בדבי רבי יוחנן בן זכאי: שתי תמרות )דקלים( 

יש בגי בן הנום )סמוך לירושלים( ועולה עשן מביניהן, 
)במשנה בסוכה  )כלומר: אלו הן הדקלים( ששנינו  וזו היא 
– כשירות ליטול מהן  )דקלי( הר הברזל  דף כט:( ציני 

לולב, וזו היא פתחה של גיהנם! וא"כ קשה, דאנו 
רואים שיש עוד פתח לגיהנם! ומתרצת הגמ': דילמא 
)פתח זה שבגי בן הנם( היינו )פתח הגיהנם( דירושלים. ע"כ. 

בארץ,  למטה  כאן  הוא  שהגיהנם  מבואר  זה  ומכל 
אולם צ"ע כי מבואר שגן העדן והגיהנם הינם בצד 
צפון ודרום של העולם, ואי אפשר לבוא לשם מחמת 
הקרירות, ואילו בגמ' מבואר שהגיהנם בציון ופתחו 
בירושלים. והנה כתב הבן יהוידע )עירובין שם(, וז"ל: 
כתב הגאון מהרש"א ז"ל, 'גיהנם גופה בציון' – דבר 
שאי אפשר הוא, דגיהנם גדול כמו ששים פעמים בגן 
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ִיּסּוֵרי עֹוָלם  ְוָכל  יִהּנֹם,  ּגֵ ֵמֹעֶנׁש  יֹוֵתר  ְמֹאד  דֹול  ּגָ ה  ַהּבּוׁשָ ְוַצַער  ְוָדרֹום.  ָצפֹון  ַצד  ּבְ ׁשֶ ִרירּות  ַהּקְ
ַצַער  ָלבֹוא  ֶלָעִתיד  ְוֵכן  ִיּסּוִרין.  לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ַעל  ֵמֲחֵבָריו  ׁש  ּיֵ ְתּבַ ּמִ ׁשֶ ה,  ַהּבּוׁשָ ַצַער  ֶהם  ּבָ ֵיׁש  ַהזֶּה 
ה, אֹוי ְלאֹוָתּה  ל ֲחֵברֹו - אֹוי ְלאֹוָתּה ּבּוׁשָ תֹו ׁשֶ יק ִנְכֶוה ֵמֻחּפָ ל ַצּדִ ַוֲאִפּלּו ּכָ דֹול ְמֹאד,  ּגָ ה  ַהּבּוׁשָ

עדן, וגן עדן גדול כמו ס' פעמים בעולם וכו' )כמבואר 
בתענית י.(, יע"ש. והנה נראה לי ודאי דאין זו קושיא, 

דהא ודאי גיהנם הוא מקום רוחני ואינו כגשם עולם 
עדן  גן  וכן  מקום,  תופס  אינו  רוחני  דבר  וכל  הזה, 
הזה.  עולם  מגשם  ואינו  רוחני  הוא  כן  גם  התחתון 
לכן אפשר שיהיו גן עדן וגיהנם בעולם הזה ממש, 
)יומא  ואין תופסים מקום מעולם הזה, וכמ"ש רז"ל 
כא.( ארון וכרובים בנס היו עומדים. אך באמת בלאו 

הכי אי אפשר להיות גיהנם בציון, ועוד דבאמת גיהנם 
היא בצפון העולם, וכמו שכתב רבינו האר"י ז"ל 'דגן 
עדן בדרום העולם וגיהנם בצפון'. אך נראה הכונה 
דלא דריש הכא מלת בציון על עיר ציון תוב"ב, כי 
ֶאְצלֹו  "ּוָבָנה  טו(  לט,  )יחזקאל  דרך  על  לה  דריש  אם 
וידוע  וניכר,  לו במקום המצויין  ִצּיּון", כלומר אור 
ומצויין בצפון העולם, עכ"ל.  ניכר  דגיהנם מקומה 
אלא, שהפתח שלו הוא בירושלים כפשוטו, ויש לו 

עוד שני פתחים וכו'.
259. כתבו התוס' בקידושין )דף עא:(, וז"ל: ור"ת פי' 
שנהר פרת היה בא ומושך מן הצפון לדרום שהרי נהר 
פרת בא מקדמת עדן וגן עדן הוא מצפון של עולם 
וארץ ישראל לדרום ופרת בא מעדן והיה מושך מצפון 
לדרום, ע"כ. ושם בהגה ר"ג ליפשיץ, שדעת האריז"ל 

שהוא בדרום.
260. כתב בחסד לאברהם )מעין חמישי נהר נ"א(, וז"ל: 
ושס"ח שנים קודם  נברא אלף  דע שגן עדן תחתון 
עולם השפל שאנו בו, ושיעור זה העולם הוא אחד 
גן  של  ימינו  לצד  עומד  העולם  וזה  מהגן,  מששים 
זה העולם לפני  ודומה  עדן לרוח דרומית מזרחית, 

גן עדן כילד בן יומו לפני אמו, וקרקע העולם השפל 
רחוק מקרקע הגן טפח, וצפונו של עולם השפל אצל 
דרומו של הגן, ולצפונו של עולם השפל שם הגיהנם 
מדור המזיקין ומלאכי חבלה, וצורת העולם השפל 
כצורת אות ב'. ואע"פ כן הוא קשה בין לחיים ובין 
למתים ללכת לגן עדן, מפני פחד המזיקים של גיהנם 
העומדים בצפונו של עולם, לכך גזרה חכמתו יתברך 
לעשות מחילות עפר ממערת המכפלה בחברון עד 
נשמות  שיעברו  כדי  לגן,  סמוך  השפל  עולם  חוץ 

הצדיקים דרך ישר שם ולא יפגעו במזיקים.
261. לבאר הקשר בין משפט זה למה שכתב קודם 
לכן, שגן העדן והגיהנם, אע"פ שהם בעולם הזה, אי 
אפשר להגיע אליהם, נראה על פי המבואר בלקוטי 
תפילות )על תורה דידן אותיות ש"נ שנ"א(, שביאר גדולת 
נורא מאוד, ואעפ"כ צער  הצער של הגיהנם שהוא 
הבושה גדול ממנו, וכתב עוד וז"ל: ְוִאי ֶאְפָׁשר ָלנּו 
ְּבַגְׁשִמּיּות  ְמֻלָּבִׁשים  ְּכֶׁשָאנּו  ָהעֹוָלם,  ְּבֶזה  ְּכָלל  ְלַצֵּיר 
ְּדָאֵתי  ַעְלָמא  ֶׁשל  ַהּבּוָׁשה  ַצַער  ְכֵלנּו  ְּבשִֹ ְלַצֵּיר  ּגּוֵפנּו, 
העדן  שגן  שכמו  היא,  הכוונה  זה  ולפי  ע"כ.  וכו', 
לא  אנחנו  אופן  ובכל  הזה,  בעולם  הם  והגיהנם 
יכולים להשיג אותם ולהגיע אליהם, כך צער הבושה 
הוא גדול מאוד מכל הצער של הגיהנם, ואין אנחנו 
יכולים להבין בעולם הזה כלל מה היא הבושה. ]כי 
כאן בעולם נדמה לנו, שאף שהבושה היא צער גדול, 
מ"מ צער הגוף מיסורים גדולים, בדרך כלל הוא קשה 
פי כמה וכמה יותר מבושה. אולם, בעולם הבא הדבר 
הוא להיפך, שאף שצער הגיהנם הוא נורא עד שאי 
אפשר לתארו, בכל אופן צער הבושה גדול עוד יותר. 

אאאעֹוֶטֹא ֹוָאאא

יִהּנֹם261,  דֹול ְמֹאד יֹוֵתר ֵמעֹוֶנׁש ּגֵ ה לעתיד לבוא, ּגָ ַצד ָצפֹון259 ְוָדרֹום260. ְוַצַער ַהּבּוׁשָ ּבְ ִרירּות ׁשֶ ַהּקְ
ֶהם  ולכן צריך מאוד להתבייש לפני ה' ית', כדי שלא לעשות נגד רצונו262. ְוָכל ִיּסּוֵרי עֹוָלם ַהזֶּה, ֵיׁש ּבָ

ׁש לֹו ִיּסּוִרין263, ומזה לומדים, עד כמה הבושה היא  ּיֵ ׁש ֵמֲחֵבָריו ַעל ׁשֶ ּיֵ ְתּבַ ּמִ ה, ׁשֶ גם כן ַצַער ַהּבּוׁשָ

ענין גדול, ולכן היא מעורבת בכל יסורים שיש כאן בעולם הזה. וכך גם בצער הגיהנם, שהוא מתבייש מאוד 

יק  ל ַצּדִ דֹול ְמֹאד, ַוֲאִפּלּו ּכָ ה ּגָ שהוא בכלל הרשעים שבגיהנם264. ְוֵכן ֶלָעִתיד ָלבֹוא ַצַער ַהּבּוׁשָ

ל ֲחֵברֹו265, כי כל צדיק יעשה לו הקב"ה חופה לפי כבודו, וחופתו של הצדיק הקטן  תֹו ׁשֶ ִנְכֶוה ֵמֻחּפָ
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ולכן מקדים רבינו להדגיש לנו, שאין לנו השגה לא 
בצער  ולא  הזה,  בעולם  שהוא  אע"פ  גיהנם,  בצער 

הבושה[. )וע"ע שיש"ק ח"ו אות רכ"א(.
ָצִריְך  וז"ל:  י"ז(,  )אות  מוהר"ן  לקוטי  262. קצור 
ָהָאָדם ְלִהְתַּבֵּיׁש ְמאֹד ִלְפֵני ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ֶׁשֹּלא ַלֲעׂשֹות 
ֶנֶגד ְרצֹונֹו ַחס ְוָׁשלֹום, ִמָּכל־ֶׁשֵּכן ֶׁשֹּלא ַלֲעׂשֹות ֵאיֶזה 
ָעָליו ּבּוָׁשה  ַיְמִׁשיְך  ְוִאם ֹלא  ְוָׁשלֹום.  ְוָעוֹן ַחס  ֵחְטא 
ִּדְקֻדָּׁשה ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ִיְתַּבֵּיׁש ָּבעֹוָלם ַהָּבא, ֶׁשֶּזה ָקֶׁשה 
ָקֶׁשה  ָלבֹוא  ֶלָעִתיד  ַהּבּוָׁשה  ַצַער  ִּכי  ָהֳעָנִׁשים.  ִמָּכל 
ְמאֹד ְמאֹד, ְוהּוא ָקֶׁשה יֹוֵתר ֲאִפּלּו ֵמעֶֹנׁש ַהֵּגיִהּנֹם ַהַּמר, 

ַהֵּׁשם ִיְׁשְמֵרנּו.
263. גם כאן בא רבינו לבאר לנו עד כמה גדול צער 
והוצרך  בסמוך(,  הלקוטים  בביאור  )ראה  לעתיד  הבושה 
לזאת, כי כאן בעולם הזה אנחנו איננו יכולים להבין 
היטב, שצער הבושה הוא יותר גדול מיסורי גיהנם, 
ולכן, רבינו מכריח זאת, ממה שמצינו שצער הבושה 
מעורב בכל סוגי היסורים, וזהו סימן עבורנו שצער 
הבושה שיהיה לעתיד, הוא גדול יותר אפילו מצער 

גהינם.
264. ביאור הלקוטים )מפתח ט"ו(, וז"ל: שמעתי מאבי 
)ר' נחמן מטולטשין( ז"ל בשם מוהרנ"ת ז"ל, שדיבר פעם 

אחת מענין הזה של השכר והעונש, ואמר: שאחר 
כל מה שמביא מזה בדבריו הקדושים ובשאר ספרי 
ולהביא  להגיע  כלל  ויכולת  אופן  שום  אין  אמת, 
במוחינו ודעתינו את ציורי מהותיהם ואיכותיהם. גם 
מבואר ונראה מדבריו הקדושים, שצער הבושה גדול 
על צער  היא,  גיהנם, שהכוונה  יותר מעונש  מאוד 
הבושה שמתביישים בעונשי הגיהנם בעצמו. ושאם 
גם במיעוט שכר העדן יתבייש ויכוה כל צדיק מחופת 
חבירו הנחשב כנגדו כפני החמה, ויתרון פני משה 
על פני יהושע, בצער גדול ועצום, עד שכפלו חז"ל 
ואמרו, 'אוי לאותה בושה אוי לאותה כלימה'. נלמוד 
ושלום  חס  להעומד  וחומר,  קל  אלפים  אלפי  מזה 
בפני הכלב, שבעזות הגוף בעוון ממש כנ"ל, ובקול 
ההברה שבו בהמחבלים ומשחיתים שמורידים אותו 
בעונשי גיהנם הקשים והמרים, שאז אין לשער כלל 
ועצום,  גדול  ומרירות  בצער  הזאת,  הבושה  עוצם 
העולה בכפלי כפלים יותר מצער המכאובים שבעצם 
העונשים של הגיהנם כנ"ל. כי בזה שדיבר אז מענין 
יסורי העולם הזה, שהעיקר הוא צער הבושה שבהם, 

ולהביא ראיה  זה לפרש  נראה מבואר, שסבב בכל 
לצער הבושה שלעתיד, שדיבר בזה בתחילה ואחר 
כך, שגם בזה תוגדל לכל אחד צער הבושה שבמדרגת 

החטאים, יותר מהצער שבעצם היסורים והעונשים.
265. כאן יש מקום לקושיא גדולה, שאם כן, כיצד 
יהיה השכר בעולם הבא, שהרי כל צדיק יש לו בושה 
יש  ביותר  הגדול  לצדיק  ואפילו  שמעליו,  מהצדיק 
יהיה  וא"כ איך אפשר  )כדלהלן(,  לו בושה מהקב"ה 
להתענג בשכר עולם הבא, כשישנה כזו בושה גדולה 
ותמידית. ובאמת התשובה לזה היא, שאין לנו שום 
השגה, לא בתענוגי ולא בעונשי העולם הבא, אלא, 
שאנו מאמינים באמונה שלימה ופשוטה בשכר ועונש. 
אכן הפרפראות לחכמה )באות כ'( יישב קושיא זו על 
פי תורה דידן, וז"ל: מבואר לעיל )אות י"א( שלעלות 
ממדרגה למדרגה צריך להיות ירידה קודם העליה, 
והפירוש הפשוט כי מאחר שגם מדרגתו הראשונה 
וטוב לו גם במדרגה זאת, על  היתה מדרגה טובה, 
כן צריך להיות לו ירידה, ועל ידי זה מתחזק ביותר 
יותר  גבוהה  במדרגה  שעולה  עד  מירידתו  לעלות 
ועל כן לעתיד, שאז לא שייך  ממדרגתו הראשונה. 
שום ירידה ממש ממדרגתו, מאחר שנתבטל הבחירה, 
על כן יהיה 'כל צדיק נכוה מחופתו של חבירו ואוי 
לאותה בושה' – ועל ידי זה יתחזק לעלות ביותר, כי 
לעתיד יהיה כולו תשובה כנ"ל )שם(, והתשובה הוא 
תורה  לעיל  )כמבואר  יתירה  להשגה  פעם  בכל  שיזכו 
יזכו  ו', בענין תשובה על תשובה ותשובת עולם הבא(, ואיך 

לעלות להשגה יתירה בלי ירידה מקודם, אך על ידי 
הבושה הנ"ל יתחזק לעלות להשגה יתירה ביותר.

עוד תירץ שם )באות כ"א(, וז"ל: עוד יש לומר כפשוטו 
ממש, כי כבר מבואר לעיל )אות ט'( שבחינת 'נשמע' 
בחינת 'נסתר' בחינת 'תורת ה'' – הוא בחינת 'בראשית 
'בושה' בחינת  'יראה' בחינת  מאמר השלם' בחינת 
'חכמה עילאה' 'עדן עילאה', נמצא שאדרבא הבושה 
והכלימה שכל צדיק יתבייש בפני חבירו הגבוה ממנו 
במדרגה, זו הבושה בעצמה היא בחינת 'עדן עילאה' 
בחינת 'ובושת פנים לגן עדן' כמבואר לעיל )אות י"ב(, 
ואפשר שעל ידי הבושה זו בעצמה שמתבייש לפני 
ידי זה זוכה לשמחה ולעזות  המדרגה הגבוהה, על 
עד שמתגבר לעלות גם הוא למדרגה זאת, עכ"ל. ]ועי' 
בליקוטי הלכות )תחומין ד, ג(, וז"ל: ִעָּקר ַעּזּות ִּדְקֻדָּׁשה 
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ֵני  ה, ּפְ ְפֵני ַחּמָ ה ּכִ ֵני מֹׁשֶ ם: 'ּפְ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ָּבָבא ַּבְתָרא עה.(, ְוָאְמרּו ׁשָ מֹו ׁשֶ ה, ּכְ ִלּמָ ּכְ
ׁשּו  ּיְ ן ֵאיְך ִיְתּבַ ּכֵ ל ׁשֶ ה' ְוכּו'; ִמּכָ ִלּמָ ה, אֹוי ָלּה ְלאֹוָתּה ּכְ ְפֵני ְלָבָנה, אֹוי ָלּה ְלאֹוָתּה ּבּוׁשָ ַע ּכִ ְיהֹוׁשֻ

ָלן. ַהחֹוְטִאים, ַרֲחָמָנא ִלּצְ

י  ּכִ רּוְך הּוא,  ּבָ דֹוׁש  ֵמַהּקָ ׁש  ּיֵ ְלִהְתּבַ ֵיׁש  ּום ָאָדם -  ִמּשׁ ׁש  ּיֵ ְלִהְתּבַ ָצִריְך  ֵאין  ׁשֶ ַמְדֵרָגה  ּבְ ְוִאם הּוא 

ת ָּפִנים  ת ָּפִנים ִּדְקֻדָּׁשה ְּבִחיַנת ּובֹׁשֶ ְמַקְּבִלין ִמְּבִחיַנת ּבֹׁשֶ
ְלַגן ֵעֶדן, עכ"ל[.

ה(  ד,  )ישעיה  הפסוק  בדרשת  מובא  בגמ'  266. שם 
"ּוָבָרא ה' ַעל ָּכל ְמכֹון ַהר ִצּיֹון ְוַעל ִמְקָרֶאָה ָעָנן יֹוָמם 
ֻחָּפה",  ָּכבֹוד  ָּכל  ַעל  ִּכי  ָלְיָלה  ֶלָהָבה  ְוֹנַגּה ֵאׁש  ְוָעָׁשן 
ומקשה: אש בחופה למה? אמר רבי חנינא: מלמד 
לה  אוי  חבירו,  של  מחופתו  נכוה  ואחד  אחד  שכל 
ופירש  אוי לה לאותה כלימה, ע"כ.  לאותה בושה, 
רשב"ם: נכוה – חופתו של קטן מחופתו של חבירו 
ויהושע.  – שראו משה  הגדול ממנו. שבאותו הדור 
אוי לה לאותה בושה – שבזמן מועט נתמעט הכבוד 
כל כך שהרי יהושע היה נביא ומלך כמשה ולא יכול 

להגיע לכבודו.
267. לפי ביאור הפרפאות לחכמה הנ"ל, קצת מובן, 
משה,  פני  לעומת  יהושע  פני  כבוד  התמעטות  כי 
היא משום שכך גזרה חכמתו ית', שפני משה יהיו 
מאירות כחמה, ויהושע יהיה המקבל בבחינת לבנה, 
ולמה יענש יהושע חס ושלום בבושה. אכן לפי הנ"ל 
מובן שאין זה עונש ליהושע, אלא כעין בחי' 'קנאת 
ידה  על  שרק  כיון  מדרגה,  בכל  שקיימת  סופרים' 

אפשר לזכות לעלות במדרגות העונג עוד ועוד.
וראה עוד עומק נורא בענין זה בביאור הלקוטים )אמצע 
מפתח י"ד(, וז"ל: מה שמבואר מדבריו הקדושים ]כפי 

מפיו  שיצא  הלשון  עצם  פה[,  בעל  מהם  ששמעתי 

הקדוש, שבפני יהושע והדומים אליו, לא נמצא שום 
חטא ועון כלל. כי לכאורה לפי זה יש להתפלא מאד, 
למה באמת יגיע לו לסבול עונש צער הבושה, ושיהיה 
מגרמה  לה  דלית  הלבנה  פני  עד  פניו  אור  במיעוט 
כלום. אבל כפי שמבואר מדבריו הקדושים )לעיל אות 
וחזק בהתאוות שמהם כל  ה'( על אודות הגוף העז 
העבירות, וממה שזה לעומת זה יתעלה בשר הגוף 
ולקבל  לשמוע  שבנגלה,  התורה  במצוות  הנעשה 
ולהתהווה על ידי זה בעיקר מידת קול העזות דקדושה 
שבמדרגות ה'נשמע' וה'נסתר', יצא לנו בדרך כלל, 
שעל זה לבד עמדו רגלי אבותינו לקבלת התורה בהר 
סיני ]וכמובא מזה בדברי חז"ל )נדרים כ.([, לזכך עזות 
ירידת הגוף ותאוותו, עד שיתהפך ויתאחד בתכלית 
הענוה והבושת פנים שכנגדו יתברך, ובזה לבד נחלק 
פני משה מפני יהושע )חסר כאן מעט(. וכמו שבקדושה, 
נכנסים כל המדרגות תחת שני סוגי המדרגות של משה 
ויהושע )נעשה ונשמע( הנ"ל. כי תכלית הגדול והעליון 
הנ"ל, יתעלה בבושת פניו הקדושים שמהשם יתברך, 
לעונג ועדן העילאה לגמרי שבמדרגת הנשמע )כמבואר 
בסמוך שהגדול ביותר, יש לו להתבייש מה' ית', ועי"ז מתעלה(, 

ותלמידו שאין זוכה כל כך להתגבר בתורתו ותפילתו 
שתהיה בתכלית הבושה הנ"ל, לא יעמוד כנגדו רק 

במדרגת העדן תתאה, שבמדרגת הנעשה, עכ"ל. 
268. בעלים לתרופה )סוף מכתב קי"ח(, כתב וז"ל: ְּבִני, 

אאאעֹוֶטֹא ֹוָאאא
ה, אֹוי ְלאֹוָתּה  נכווית מחופתו של הצדיק הגדול ממנו )ע"פ רשב"ם בב"ב עה.(, ועל כך נאמר: 'אֹוי ְלאֹוָתּה ּבּוׁשָ

ה,  ְפֵני ַחּמָ ה ּכִ ֵני ֹמׁשֶ ם: 'ּפְ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )בבא בתרא עה.(266, ְוָאְמרּו ׁשָ מֹו ׁשֶ ה', ּכְ ִלּמָ ּכְ
ה ְוכּו'', שבזמן מועט נתמעט  ִלּמָ ה, אֹוי ָלּה ְלאֹוָתּה ּכְ ְפֵני ְלָבָנה, אֹוי ָלּה ְלאֹוָתּה ּבּוׁשָ ַע ּכִ ֵני ְיהֹוׁשֻ ּפְ
ן ֵאיְך  ּכֵ ל ׁשֶ הכבוד כל כך, שהרי יהושע היה נביא ומלך כמשה ולא יכול להגיע לכבודו )רשב"ם(267, ִמּכָ

ָלן, לעתיד לבוא, כשיראו האמת, איך החליפו עולם הבא בשביל תענוגי  ׁשּו ַהחֹוְטִאים, ַרֲחָמָנא ִלּצְ ּיְ ִיְתּבַ
הבל וכו'. וכל ענין זאת הבושה, הוא בשביל שעי"ז יהיה לו כיסופים גדולים לעלות בעלייה יותר גדולה, 

ובכח זו הבושה יזכה גם לעתיד לבוא לעלות ממדרגה למדרגה )פרפאות לחכמה(.

ּום ָאָדם268 - היינו, הצדיק הגדול ביותר  ׁש ִמּשׁ ּיֵ ֵאין ָצִריְך ְלִהְתּבַ ַמְדֵרָגה גבוהה כל כך ׁשֶ ְוִאם הּוא ּבְ
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רּוְך  דֹוׁש ּבָ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )סוטה יד.( ַהּקָ מֹו ׁשֶ ל ַהּתֹוָרה, ּכְ ם ּכָ רּוְך הּוא ְמַקּיֵ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
בּו  ָחׁשְ ׁשֶ ַהּתֹוָרה  ִמְצֹות  ָאר  ּוׁשְ ְוכּו',  חֹוִלים  ר  ְמַבּקֵ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ְוכּו',  ֵמִתים  קֹוֵבר  הּוא 
מֹו  ּלֵל, ּכְ רּוְך הּוא ִמְתּפַ דֹוׁש ּבָ ם אֹוָתם. ְוַגם ַהּקָ רּוְך הּוא ְמַקּיֵ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ׁשֶ
ּלֵל?  ִמְתּפַ ּוַמאי  ְוכּו',  ּלֵל  ִמְתּפַ רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ ִין  ִמּנַ ִלְבָרָכה )ברכות ז.(  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ
ָראּוי  ׁשֶ מֹו  ּכְ ה,  ּוְתִפּלָ ַהּתֹוָרה  ִמְצֹות  ם  ְמַקּיֵ רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ אי  ּוְבַוּדַ ְוכּו'.  ָפַני  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי 
ל  ׁשֶ ה  ּוְתִפּלָ ְלתֹוָרה  ּלֹו,  ׁשֶ ה  ִפּלָ ּתְ ּוֵבין  ּלֹו  ׁשֶ ַהּתֹוָרה  ִקּיּום  ין  ּבֵ ָרחֹוק  ה  ְוַכּמָ הּוא.  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ְלַהּקָ
ָמע, ַהְינּו ּתֹוָרה  ְוִנׁשְ ה  ְבִחיַנת ַנֲעׂשֶ ַרְך ְלִפי ַמְדֵרָגתֹו ּבִ ם ִיְתּבָ ֵ ל ֶאָחד עֹוֵבד ַהּשׁ י ּכָ ַרְך, ּכִ ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ

"ל: ּנַ ה ּכַ ּוְתִפּלָ

יִהּנֹם  ְוַהּגֵ ֵעֶדן  ן  ַהּגַ ֵמִעְנַין  אן,  ּכָ תּוב  ַהּכָ ָהִעְנָין  ִמזֶּה  ִהְתִחיל  ַהזֹּאת,  ַהּתֹוָרה  ִהְתִחיל לֹוַמר  ׁשֶ ֵעת  ]ּבְ
תּוב  ּכָ ּכַ ַעְצמֹו,  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ה  ּוְתִפּלָ ּתֹוָרה  ִעְנַין  ּבְ ְכַנס  ּנִ ׁשֶ ַעד  "ל,  ּנַ ּכַ ְוכּו'  ה  ַהּבּוׁשָ ְוַצַער 
י  ַתְבּתִ ּכָ ָעה ׁשֶ ׁשָ "ל. ַאְך ּבְ ל ַהּתֹוָרה ַהּנַ ַמר ּכָ ּגָ ְך ִנְכַנס ַעל ְיֵדי ֶזה ֵמִעְנָין ְלִעְנָין ַעד ׁשֶ אן, ְוַאַחר ּכָ ּכָ

ַהִּנְׁשַמע ָּכזֹאת? ֲאָבל ְּבָאְזֵנינּו ָׁשַמְענּו זֹאת ִמִּפיו ַהָּקדֹוׁש 
ְּבַעְצמֹו, ִמִּפי ֶזה ֶׁשָּזָכה ְלתֹוַרת ה' ְוִלְתִפַּלת ה' ַמָּמׁש, 

ְוֹלא ָהָיה לֹו ִמִּמי ְלִהְתַּבֵּיׁש ְּכַלל ְוכּו'.

269. כגון מצות תפילין בברכות )דף ו.(. מצות ציצית 
בראש השנה )דף יז:(.

270. כמבואר בקצור לקוטי מוהר"ן )סוף אות י"ז(.

אאאעֹוֶטֹא ֹוָאאא
שישנו בישראל בכל כללות הדורות, וא"כ כיצד הוא יכול לעלות ממדרגה למדרגה שכן צריך לזה בושה, 

מֹו  ל ַהּתֹוָרה, ּכְ ם ּכָ רּוְך הּוא ְמַקּיֵ דֹוׁש ּבָ י ַהּקָ רּוְך הּוא, ּכִ דֹוׁש ּבָ ׁש ֵמַהּקָ ּיֵ מ"מ גם לו ֵיׁש ְלִהְתּבַ

רּוְך הּוא קֹוֵבר ֵמִתים' ְוכּו' כי נתעסק בקבורת  דֹוׁש ּבָ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )סוטה יד.(: 'ַהּקָ ׁשֶ
ָאר ִמְצו ֹת  ר חֹוִלים ְוכּו'' שבא לבקר את אברהם לאחר המילה, ּוׁשְ רּוְך הּוא ְמַבּקֵ דֹוׁש ּבָ משה, ַהּקָ

דֹוׁש  ם אֹוָתם269. ְוַגם ַהּקָ רּוְך הּוא ְמַקּיֵ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ בּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ׁשֶ ָחׁשְ ַהּתֹוָרה ׁשֶ
רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ִין ׁשֶ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ברכות ז.(: 'ִמּנַ מֹו ׁשֶ ל, ּכְ ּלֵ רּוְך הּוא ִמְתּפַ ּבָ
ָפַני ְוכּו' שיכבשו רחמי את כעסי, ויגולו רחמי על מידותי,  ל, ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ ּלֵ ל ְוכּו', ּוַמאי ִמְתּפַ ּלֵ ִמְתּפַ
ם  רּוְך הּוא ְמַקּיֵ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ אי ׁשֶ ואתנהג עם בני במידת רחמים, ואכנס להם לפנים משורת הדין'. ּוְבַוּדַ

ּלֹו ּוֵבין  ין ִקּיּום ַהּתֹוָרה ׁשֶ ה ָרחֹוק ּבֵ רּוְך הּוא. ְוַכּמָ דֹוׁש ּבָ ָראּוי ְלַהּקָ מֹו ׁשֶ ה, ּכְ ִמְצו ֹת ַהּתֹוָרה ּוְתִפּלָ
י  ַרְך, ּכִ ם ִיְתּבָ ֵ ל ַהּשׁ ה ׁשֶ ּלֹו – של הצדיק הגדול ביותר, שאין לו ממי להתבייש, ְלתֹוָרה ּוְתִפּלָ ה ׁשֶ ִפּלָ ּתְ
"ל  ּנַ ה' ּכַ ַמע", ַהְינּו 'ּתֹוָרה' ּו'ְתִפּלָ ה ְוִנׁשְ ְבִחיַנת "ַנֲעׂשֶ ַרְך ְלִפי ַמְדֵרָגתֹו ּבִ ם ִיְתּבָ ֵ ל ֶאָחד עֹוֵבד ַהּשׁ ּכָ
)אות ט'(, שלכל אחד ישנה בחינת 'נעשה', שזו הדרגה שהוא כבר זכה להשיג, ובחינת 'נשמע', שזו הדרגה 

שעדיין נסתרת ממנו, והתורה והתפילה של ה' יתברך הם בבחינת 'אין סוף', שהוא למעלה מכל הבריאה, 

ועל ידי בחינות אלו של "נעשה ונשמע" זוכים לשמחה )ע' לעיל אות ט'(, שעל ידן באים לעזות דקדושה, שבה 

זוכים להתקרב לצדיקי אמת שבעת הרועים וכו', ולקבל מהם אמונה בתכלית השלמות )ובזה מקושרת פתיחה זו 

לכל התורה שאמר רבינו אחר כך(270.

אן, ֵמִעְנַין  תּוב ּכָ ִהְתִחיל לֹוַמר ַהּתֹוָרה ַהזֹּאת, ִהְתִחיל ִמזֶּה ָהִעְנָין ַהּכָ ֵעת ׁשֶ ]מוסיף ר' נתן ז"ל: ּבְ
ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ל ַהּשׁ ה ׁשֶ ִעְנַין ּתֹוָרה ּוְתִפּלָ ְכַנס ּבְ ּנִ "ל, ַעד ׁשֶ ּנַ ה ְוכּו' ּכַ יִהּנֹם ְוַצַער ַהּבּוׁשָ ן ֵעֶדן ְוַהּגֵ ַהּגַ
"ל. ַאְך  ל ַהּתֹוָרה ַהּנַ ַמר ּכָ ּגָ ְך ִנְכַנס ַעל ְיֵדי ֶזה ֵמִעְנָין ְלִעְנָין ַעד ׁשֶ אן, ְוַאַחר ּכָ תּוב ּכָ ּכָ ַעְצמֹו, ּכַ ּבְ

אאמקוָותאועיוניםאא



ֹאּתאא ֹותאּ א952 ָר ֹו "ןאאתכ ַָ ֲֹ ִליקוכֵטיאמֹו

"ל,  ּנַ תֹוְך חֹוָתם' ּכַ ה ָעַלי ְלַהְתִחיל ַהּתֹוָרה ֵמִעְנַין 'חֹוָתם ּבְ ָבר ְקָצת, ְוִצּוָ ְלָפָניו ּתֹוָרה זֹאת, ָהַפְך ַהּדָ
ָנתֹו[: ּוָ ּכַ ם יֹוֵדַע  ֵ ְוַהּשׁ

ְזִכיָנא  י  ּדִ אֹוַרְיָתא,  ָלן  ּוְמַסר  ן  ּבָ ְוִאְתְרִעי  ְצִבי  י  ּדִ ּוַבְתַרְיָתא,  ַקְדַמְיָתא  ּבְ ֱאָלִהין  הּוא  ְמרֹוָמם 
יָנא, ְלַהְתִחיל ְוִלְגֹמר  י ַיֲעָמד ָלָנא ִלְיּמִ ַען ָנִרים ְיָדָנא, ֳקָדם ֱאָלָקָנא, ּדִ ָמא ִסְפָרא ִדְצִניעּוָתא. ּכְ ְלַסּיְ

ֵבי ַאּתּוָנא: ָסֵבי ּדְ נּוִזים ּבְ ִאין ַהּגְ ָרִזין ִעּלָ

אאאעֹוֶטֹא ֹוָאאא
ה ָעַלי ְלַהְתִחיל ַהּתֹוָרה ֵמִעְנַין 'חֹוָתם  ָבר ְקָצת, ְוִצּוָ י ְלָפָניו ּתֹוָרה ֹזאת, ָהַפְך ַהּדָ ַתְבּתִ ּכָ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ

ָנתֹו[. ּוָ "ל, ַוה' יֹוֵדַע ּכַ ּנַ תֹוְך חֹוָתם' ּכַ ּבְ

מעט חרוזים ושבח לסיום התורות על ספרא דצניעותא, ופתיחה לתורות על 'סבי דבי אתונא'. 

י ְצִבי ְוִאְתְרִעי  ַקְדַמְיָתא ּוַבְתָרָיָתא – מרומם הוא אלוקינו מתחילה ועד סוף, ּדִ ְמרֹוָמם הּוא ֱאָלִהין ּבְ
'ִסְפָרא  ָמא  ְלַסּיְ ְזִכיָנא  י  ּדִ ורצה בנו ומסר לנו את התורה,  – אשר חמד  אֹוַרְיָתא  ָלן  ּוְמַסר  ן  ּבָ
ַען ָנִרים ְיָדָנא,  ִדְצִניעּוָתא' – אשר זכינו לסיים את המאמרים המבארים את פרקי 'ספרא דצניעותא', ּכְ
יָנא – שיעמוד לנו לימיננו, ְלַהְתִחיל  י ַיֲעָמד ָלָנא ְלַיּמִ ֳקָדם ֱאָלָקָנא – כעת נרים ידינו לפני אלוקינו, ּדִ
ֵבי ַאּתּוָנא' – להתחיל ולגמור סודות עליונים הגנוזים במאמרי  'ָסֵבי ּדְ נּוִזים ּבְ ִאין ַהּגְ ְוִלְגמֹור ָרִזין ִעּלָ
הגמרא ב'סבי דבי אתונא', הכוללים את שאלות זקני אתונה ותשובותיו של רבי יהושע בן חנניה, שיתבארו 

לקמן בתורות כ"ג – ל"א.


