
עס
ניי

ב 
סל

בר
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     ּתֹוָרה כד      

ֵייַמר,  ִמי  ֵליּה,  ְלהּו ָהָכא. ָאְמרּו  ָעֵתיּה, ָאַמר  ְלֶאְצּבָ ָזְקָפא  ֵהיָכא,  ָעְלָמא  ּדְ ֶאְמָצעּוָתא  ֵליּה  ָאְמרּו 
חּו: )בכורות ח:( לּו ּומֹוׁשְ ָאַמר ַאְיתּו ַאׁשְ

)ְלׁשֹון ַרֵּבנּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה(

י  ּפִ ַעל  ְוַאף  סֹוף.  ֵאין  אֹור  ְוהּוא  ָמִתין,  ְוִנׁשְ ְורּוִחין  ין  ְפׁשִ ִמּנַ ְלַמְעָלה  הּוא  ׁשֶ אֹור  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ע,  ּדַ א 
ְתֵרּה. ְוַעל ְיֵדי ָהְרִדיָפה, ָאז  ף ַאּבַ ָבה ְלִמְרּדָ ַמֲחׁשָ י ֵכן ְרִדיָפה ּדְ יג אֹותֹו, ַאף ַעל ּפִ ֶכל ַמּשִׂ ֵ ֵאין ַהּשׂ ׁשֶ
יג אֹותֹו,  ְלַהּשִׂ ר  ֱאֶמת ִאי ֶאְפׁשָ ּבֶ י  ּכִ ְוָלא ָמֵטי' )זוהר נח ח"א דף סה.(.  'ָמֵטי  ְבִחיַנת  ּבִ יג אֹותֹו  ַמּשִׂ ֶכל  ֵ ַהּשׂ

ָמה: ֶפׁש רּוַח ְנׁשָ י הּוא ְלַמְעָלה ִמּנֶ ּכִ

1. תורה זו היא התורה השניה על 'סבי דבי אתונא', 
ורבינו  חנניה.  בן  יהושע  ר'  את  ששאלו  והשאלות 
מבאר את הסודות הרמוזים בשאלות ובתשובות אלו.

2. תורה זו נאמרה בברסלב באמצע קיץ תקס"ג, בליל 
שבת קודש בסעודת ראשונה, חיי מוהר"ן )אות נ"ט(. 
עוד כתב שם )באות ו'(, את המעשה בארוכה, וז"ל: 
ֹלא  ִּכי  ַהַּׁשָּבת,  אֹוָתּה  ַעל  ִּפְתאֹום  ֵאָליו  ִנְתַקְּבצּו  ְוָאז 
ְוָאַמר  ְזַמן ִקּבּוץ ְּכָלל, ּוִבְתִחָּלה ִהְקִּפיד ְקָצת  ָהָיה ָאז 
ְּבַעְצמֹו  הּוא  ִּכי  ַהְינּו  ַׁשָּבִתים.  ְלַעְצֵמנּו  עֹוִׂשים  ֶׁשָאנּו 

ְוַעְכָׁשיו  ֶאְצלֹו,  ָאז  ָלבֹוא  ַׁשָּבִתים  ָלנּו  ְוָקַבע  ָעָׂשה 
ֲאִני  ָאַמר,  ָּכְך  ְוַאַחר  ִקּבּוץ.  ַעל  ַׁשָּבת  ְלַעְצֵמנּו  ָעִׂשינּו 
ָהִייִתי רֹוֶצה ַלֲעׂשֹות ֵאיֶזה ִעְנָין אֹודֹות ַהְּגֵזרֹות ֶׁשּקֹוִרין 
ּפּוְנְקִטין, ֶׁשִּנְׁשַמע ָּבעֹוָלם ֶׁשרֹוִצים ִלְגזֹור ַעל ִיְׂשָרֵאל ַחס 
ְוָׁשלֹום, ַהְינּו ֶׁשָהָיה רֹוֶצה ַלֲעסֹוק ְלַהְמִּתיָקם ּוְלַבְּטָלם. 
ַאְך ְּכֶׁשֲאִני ְּבַעְצִמי ָמה ָאִני, ִּכי ֲאִני ְּבַעְצִמי ִאיׁש ָּפׁשּוט, 
ַלֲעׂשֹות  ֶׁשאּוַכל  ְּכֵדי  ִּפְתאֹום  ָהעֹוָלם  ִנְתַקְּבצּו  ֵּכן  ַעל 
ַמה ֶּׁשֲאִני ָצִריְך ַלֲעׂשֹות ָּבֶזה ְוכּו'. ְוָאַמר ָאז ּתֹוָרה ְׁשֵּתי 
ְּפָעִמים. ְּבֵליל ַׁשָּבת ָאַמר ַהּתֹוָרה 'ֶאְמָצעּוָתא ְדָעְלָמא 

אאאעֹוֶטֹא ֹוָאאא

ֵליּה זקני אתונה לרבי יהושע בן חנניה:  בגמרא בכורות בסוגית סבי דבי אתונא1 )דף ח:( מובא: ָאְמרּו 

ָעֵתיּה – זקף את אצבעותיו, ָאַמר  ָעְלָמא ֵהיָכא – היכן הוא אמצע העולם, ַזְקָפא ְלֶאְצּבָ ֶאְמָצעּוָתא ּדְ
ְלהֹו: ָהָכא – אמר להם: כאן הוא אמצע העולם. ָאְמרּו ֵליּה: ִמי ֵייַמר – אמרו לו: מי יאמר שכאן אמצע 

חּו – תביאו חבלים ותמדדו.  לּו ּומֹוׁשְ העולם. ָאַמר: ַאְיתּו ַאׁשְ

נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה. ְלׁשֹון ַרּבֵ

תחילה יבאר את עומק המדרגה של תורה זו, והוא שיש אור אין סוף ואם זוכה שתרדוף מחשבתו להשיגו, יכול 
להשיגו בבחינת 'מטי ולא מטי'.

ָמִתין – יש אור מקיף שהוא גבוה מנפש, רוח  ין ְורּוִחין ְוִנׁשְ ְפׁשִ הּוא ְלַמְעָלה ִמּנַ ׁש אֹור, ׁשֶ ּיֵ ע2, ׁשֶ א. ּדַ
ונשמה של האדם, ְוהּוא אֹור ֵאין סֹוף – אור הנקרא 'אין סוף', שאין לנו בו שום השגה, כי הוא גבוה מעל 

העולמות העליונים - אצילות, בריאה, יצירה ועשיה, שמהם נמשכים הנפש, הרוח והנשמה של האדם. והוא 

י ֵכן ְרִדיָפה  יג אֹותֹו, ַאף ַעל ּפִ ֶכל ַמּשִׂ ֵ ֵאין ַהּשׂ י ׁשֶ כינוי להקב"ה, שאין לו התחלה וסוף. ְוַאף ַעל ּפִ

יג אֹותֹו  ֶכל ַמּשִׂ ֵ ְתֵרּה – המחשבה רודפת להשיג אותו, ְוַעל ְיֵדי ָהְרִדיָפה, ָאז ַהּשׂ ף ַאּבַ ָבה ְלִמְרּדָ ַמֲחׁשָ ּדְ
ְבִחיַנת 'ָמֵטי ְוָלא ָמֵטי'3 – מגיע ולא מגיע, דהיינו משיג ולא משיג, כמבואר בזוהר פרשת נח )ח"א דף  ּבִ
ָמה5, ובחינות אלו שלמעלה  ֶפׁש רּוַח ְנׁשָ י הּוא ְלַמְעָלה ִמּנֶ יג אֹותֹו, ּכִ ר ְלַהּשִׂ ֱאֶמת ִאי ֶאְפׁשָ י ּבֶ סה.(4. ּכִ

מהנשמה נקראות 'אין סוף'6. ומה שמשיג ממנו היא ההשגה לדעת מעט מגדולתו, ומבין מדוע אינו יכול 

להשיגו. כמבואר לקמן )אות ח'( ש'תכלית הידיעה שלא תדע', היא בחינת 'מטי ולא מטי'7, שהיא השגה גדולה 

ונפלאה - להשיג ולא להשיג כאחת8, וזה פועל קדושה באדם9.
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ֵהיָכא' )תורה דידן(, ֶׁשְּמַדֶּבֶרת ָׁשם ִמִּתְׁשָעה ֵהיָכִלין ְּדָלא 
ְוכּו',  ְּבהּו  ְּדַקְיָמא  ְוֵלית ָמאן  ִאְתַיְּדִעין  ְוָלא  ִאְתַּדְּבִקין 

עכ"ל. 
אמירת  היתה  כיצד  מתואר  י"ח(  )אות  מוהר"ן  ובחיי 
ָאַמר  וכו',  ְדָעְלָמא  ֶאְמָצעּוָתא  ַמֲאַמר  וז"ל:  התורה, 
ָּגב ָּכל ָּכְך  אֹותֹו ְּבִיְרָאה ְּגדֹוָלה ּוְבִהְתַלֲהבּות ָעצּום ְוִנְשׂ
ַעד ֶׁשֹּלא ָיְכלּו ַהּׁשֹוְמִעים ְלָהִבין ְּכָלל ַמה הּוא אֹוֵמר, ַרק 
ִנְכַּתב ַאַחר ָּכְך ִּבְכִתיַבת ָידֹו ּוִבְלׁשֹונֹו ַהְּקדֹוָׁשה, עכ"ל. 
ובשיח שרפי קודש )ח"ב אות רע"ו(, מובא: ְּבֵעת ֶׁשִּגָּלה 
ַרֵּבנּו ֶאת ַהּתֹוָרה 'ֶאְמְצעּוָתא ְּדַעְלָמא', ָּבֲערּו ָּפָניו ְמאֹד, 
ַעד ֶׁשִּכָּסה ָּפָניו ְּבִמְטַּפַחת, ּוֵמַהַּצד ֶׁשֹּלא ִנְתַּכָּסה, ָראּו 

ֵאיְך ֶׁשּלֹוֵהט ָּפָניו ְּכֵאׁש ֶלָהָבה ַמָּמׁש. 
3. בחיי מוהר"ן )אות תר"ו(, כתב וז"ל: ִלְרׁשֹום ַהַּמֲעֶׂשה 
ֶׁשל 'ָמֵטי ְוֹלא ָמֵטי', ֶׁשָהָיה )רבינו( ְמַרֵּקד ְוַחְיֶקל ְמַנֵּגן, 
ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי. ְּבָׁשָעה ֶׁשָהָיה  ְוִהְרִּגיׁש ָאז ֶאת 
ִּבְבִחיַנת 'ָמֵטי', ֹלא ָׁשַמע ְּכָלל ֶאת ַחְיֶקל ְמַנֵּגן, ְוַאַחר 

ָּכְך ְּכֶׁשָחַזר ִּבְבִחיַנת 'ְוֹלא ָמֵטי', ָאז ָׁשַמע ְקָצת.
4. כן הביא רבינו את לשון הזוהר לקמן )באות ח'(, 
וז"ל הזוהר בפנים: ֵריָׁשא ְּדָסִתים ַיִּתיר ְלֵעיָלא, ְוַההּוא 
ֵריָׁשא ַאִּפיק ַמאי ְדַאִּפיק, ְוָלא ְיִדיַע, ְוָנִהיר ַמאי ְדָנִהיר, 
ּכָֹּלא ִּבְסִתימּו.  ְרעּו ְּדַמֲחָׁשָבה ִעָּלָאה ְלִמְרַּדף ֲאַבְתֵריּה, 
בפני  )מחיצה  ִאְתְּפִריס  ְּפִריסּו  ַחד  ִמֵּניּה.  ּוְלִאְתְנָהָרא 
ַמֲחָׁשָבה  ְּדַהִהיא  ִּבְרִדיפּו  ְּפִריָסא  ַההּוא  ּוִמּגֹו  המוחין(, 

ַמה  ָנִהיר  ְּפִריָסא,  ַההּוא  ַעד  ָמֵטי,  ְוָלא  ָמֵטי  ִעָּלָאה, 
ְּדָנִהיר. ]תרגום: ָהרֹאׁש ַהּיֹוֵתר ִנְסָּתר ֶׁשְּלַמְעָלה, ְואֹותֹו 
ַמה  ּוֵמִאיר  ָידּוַע,  ְוֹלא  ֶּׁשּמֹוִציא,  ַמה  מֹוִציא  ָהרֹאׁש 
ִלְרּדֹף  ָהֶעְליֹוָנה  ַהַּמֲחָׁשָבה  ְרצֹון  ְּבֵסֶתר.  ַהּכֹל  ֶּׁשֵּמִאיר 
ַאֲחָריו, ְוִלְהיֹות מּוָאר ִמֶּמּנּו. ָמָסְך ֶאָחד ִנְפָרס, ּוִמּתֹוְך 
אֹותֹו ָמָסְך ִּבְרִדיַפת אֹוָתּה ַמֲחָׁשָבה ֶעְליֹוָנה, ַמִּגיָעה ְוֹלא 

ַמִּגיָעה ַעד אֹותֹו ָמָסְך, ְמִאיָרה ַמה ֶּׁשְּמִאיָרה[.
5. כמבואר בזוהר בראשית )ח"א דף כא.(, וז"ל: ֵאי"ן 
סֹו"ף ֵלית ֵּביּה ִרּׁשּוָמא ְּכָלל, ְוָלא ַּתְלָיא ְׁשֵאְלָּתא ֵּביּה, 
]תרגום:  ְּכָלל.  ְּדַמֲחָׁשָבה  ְלִאְסַּתְּכלּוָתא  ַרֲעיֹוָנא  ְוָלא 
ָּבֵאי"ן סֹו"ף ֵאין ּבֹו רֹוֶׁשם ְּכָלל, ּוְׁשֵאָלה ֹלא ְתלּוָיה ּבֹו, 

ְוֹלא ַרְעיֹון ְלִהְסַּתְּכלּות ַהַּמֲחָׁשָבה ְּכָלל[.
6. פי', יש באדם חמש בחינות הנקראות 'נפש, רוח 
ונשמה חיה ויחידה', ג' הבחינות הראשונות נקראות 
'אור פנימי', כי הן יכולות להיכנס כביכול לתוך גוף 
האדם )נפש בכבד, רוח בלב, נשמה במוח, ע' עץ חיים שער א' 
ג'(, ואילו ב' הבחינות האחרונות 'חיה ויחידה'  פרק 

להיכנס  יכולות  לא  הן  כי  מקיף'  'אור  נקראות  הן 
לתוך הגוף, והשגתן היא בפעולתן על האדם מחוצה 
לו. )ע' עץ חיים שער ו' פרק ה'. ושער מ' פרק י"ב(. והטעם 
שבחינות אלו דחיה ויחידה הן רק בבחינת מקיף, כי 
לרוב גדלותן הן בחינת 'אין סוף' כלפי האדם, ואין 
שקרא  וזהו  בכלי.  ולהגבילן  להשיגן  יכול  האדם 
בשם  ונשמה  רוח  נפש,  שמעל  לאורות  רבינו  כאן 
'אין סוף'. ובתוספת ביאור, בחינות אלו של נרנח"י 
– הוא  הן מקבילות לעשר ספירות, באופן זה: נפש 
כנגד ספירת המלכות, רוח – הוא כנגד ספירות חסד, 
גבורה, תפארת, נצח, הוד ויסוד, נשמה – כנגד בינה, 
וחיה – כנגד חכמה, ויחידה – כנגד הכתר. וראה לקמן 
)תניינא, תורה פ"ג( שביאר רבינו, "ָאַמְרִּתי ֶאְחָּכָמה, ְוִהיא 

ִּכיל ֶׁשָרחֹוק  ְרחָֹקה ִמֶּמִּני", ַהְינּו ֶזה ִעָּקר ַהָחְכָמה ֶׁשַּיְשׂ
ִמֶּמּנּו ַהָחְכָמה, עכ"ל. ופירושו, שבחינה זו של 'תכלית 
הידיעה שלא תדע', היא בחינת 'חכמה' שהיא בחינת 
אין  נקרא  הוא  ולכן  חיה,  כנגד מקיף  והיא  'רחוק', 
סוף, כי אי אפשר להשיגו, וכ"ש מקיף היחידה הגבוה 

יותר שהוא כנגד הכתר.
7. כתב בלקוטי הלכות )יו"ד ח"א הלכות גילוח ג, י(, וז"ל: 
ִעַּקר הּוא ָהֱאמּוָנה, ִּכי ָהֱאמּוָנה ִהיא ַהַהְתָחָלה ְוַהֶּפַתח 
ְוַהַּׁשַער ִלְכנֹס ַּבֲעבֹוַדת ה' ּוְבַהָּׂשַגת ֱאֹלקּות, ְוִהיא ַהּסֹוף 
ְוַהַּתְכִלית ֶׁשל ָּכל ַהְיִדיעֹות ְוַהַהָּׂשגֹות, ִּבְבִחיַנת 'ַּתְכִלית 
ִּכי ֶזהּו  ֵנַדע', ֶׁשֶּזהּו ְּבִחיַנת ֱאמּוָנה,  ַהְיִדיָעה ֲאֶׁשר ֹלא 
ַהַּתְכִלית ֶׁשל ָּכל ַהְיִדיעֹות ְוַהַהָּׂשגֹות ֶׁשּיֹוְדִעין ּוַמִּׂשיִגין 
ְוֶזהּו  ִיְתָּבַרְך.  ְלַהֲאִמין ּבֹו  ַרק  ְּכָלל,  ֵליַדע  ֶאְפָׁשר  ֶׁשִאי 
ְּבִחיַנת )ְיַׁשְעָיה מד, ו(: "ֲאִני ִראׁשֹון ַוֲאִני ַאֲחרֹון ּוִמַּבְלָעַדי 
ֵאין ֱאֹלִקים", 'ֲאִני' – הּוא ְּבִחיַנת ַמְלכּות, ְּבִחיַנת ֱאמּוָנה 
ַוֲאִני ַאֲחרֹון", ִּכי ַהַהְתָחָלה  ַּכָּידּוַע. ְוֶזהּו "ֲאִני ִראׁשֹון 
ַמה  ְוָכל  ַּכַּנ"ל,  ָהֱאמּוָנה  הּוא  ְוַהּסֹוף  ֵמָהֱאמּוָנה  ִהיא 
 – ִיְתָּבַרְך  ֱאֹלקּותֹו  ְּבַהָּׂשַגת  יֹוֵתר  ּוַמִּׂשיִגין  ֶּׁשּיֹוְדִעין 
ִנְתַחֵּזק ָהֱאמּוָנה יֹוֵתר ְויֹוֵתר, ְוֶזהּו ִעַּקר ַהַּתְכִלית ֶׁשל ָּכל 
ַהַהָּׂשגֹות ְוַהְיִדיעֹות וכו', ִּכי ָּכל ַהַהָּׂשגֹות ְוַהְיִדיעֹות ֵהם 
ַרק ְּבִחיַנת 'ָמֵטי ְוָלא ָמֵטי', ְּבִגין ְּדֵלית ַמֲחָׁשָבה ְּתִפיָסא 
ֶאְפָׁשר  ִאי  ְּבַוַּדאי  ִּפי ָחְכמֹות  ֶּבֱאֶמת ַעל  ִּכי  ְּכָלל.  ֵּביּה 
ְּבָחְכָמתֹו  ִלְתעֹות  יּוַכל  ִּכי  ְּכָלל,  ִמֶּמּנּו  ְוֵליַדע  ְלַהִּׂשיגֹו 
ְמאֹד ְּכֶדֶרְך ֶׁשָּנבֹוכּו ַהְמַחְּקִרים, ַרֲחָמָנא ִלְצָלן, ַעד ֶׁשָּבאּו 
ְלֶאִּפיקֹוְרסּות ָּגמּור ַעל ְיֵדי ָטעּות ָחְכָמָתם ַהְּנבֹוָכה, ְוַעל 

ֵּכן ָהִעָּקר ִהיא ָהֱאמּוָנה וכו', עכ"ל.
אפים  נפילת  הלכות  ח"א  )או"ח  הלכות  בלקוטי  8. כתב 
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ְצוֹות  ת ַהּמִ ּיַ א ַעל ְיֵדי ֲעׂשִ ְבִחיַנת 'ָמֵטי ְוָלא ָמֵטי', ֶאּלָ יג אֹותֹו ֲאִפּלּו ּבִ ר ְלַהּשִׂ ִאי ֶאְפׁשָ ב ְוַדע ׁשֶ
ְבִחיַנת  ִליּפֹות ּבִ ּקְ ּבַ ה ׁשֶ ָ ֻדּשׁ ה, ּוַמֲעָלה ַהִחּיּות ְוַהּקְ ָ ֻדּשׁ ָלם ַהּקְ ְצָוה ִנׁשְ ְמַחת ַהּמִ י ַעל ְיֵדי ׂשִ ְמָחה. ּכִ ׂשִ ּבְ
ְבִחיַנת )ִמְׁשֵלי  ִחיַנת 'ַעְצבּות' ּבִ ִחיַנת 'מֹוָתרֹות', ְוֵהם ּבְ ִלּפֹות ֵהם ּבְ י ַהּקְ טֶֹרת'. ּכִ ֵני ַהּקְ ר ַסּמָ 'ַאַחד ָעׂשָ
ר  ְוִעּקַ ִלּבֹו".  ב ֶאל  ְתַעּצֵ "ַוּיִ ְבִחיַנת )ְּבֵראִׁשית ו, ו(  ּבִ ִדיָנא'  ּדְ א  ְקּפָ 'ּתָ ְוֵהם  ִיְהֶיה מֹוָתר".  ָכל ֶעֶצב  "ּבְ יד, כג( 

ִחיַנת  הּוא ּבְ ִכיָנה, ׁשֶ י". ְוָגלּות ַהּשְׁ ְמָחה ְבִלּבִ ה ׂשִ תּוב )ְּתִהִּלים ד, ח( "ָנַתּתָ ּכָ מֹו ׁשֶ ּלֵב, ּכְ ְמָחה ִהיא ּבַ ַהּשִׂ

ָהְרִדיָפה  ְיֵדי  ַעל  ָהֵאין סֹוף  ְלַהִּׂשיג אֹור  וז"ל:  ד, טו(, 

ְוַהְמַעֵּכב ַּדְיָקא, ִּבְבִחיַנת 'ָמֵטי ְוֹלא ָמֵטי' ַּכַּנ"ל, ֶׁשֶּזהּו 
ַהַּתְכִלית  ְוֶזה  ֵנַדע'.  ַהְיִדיָעה ֲאֶׁשר ֹלא  'ַּתְכִלית  ְּבִחיַנת 
ֵאין ִמי ֶׁשּזֹוֶכה, ִּכי ִאם ַהַּצִּדיִקים ַהְּגדֹוִלים ְּבַמֲעָלה ְמאֹד. 
ִּכי ַאף ַעל ִּפי ֶׁשַהּכֹל אֹוְמִרים ֶׁש'ַּתְכִלית ַהְיִדיָעה ֲאֶׁשר 
ֹלא ֵנַדע', ֲאָבל ֵאין ִמי ֶׁשֵּיַדע ֵּפרּוׁש ָּדָבר ֶזה ִּבְׁשֵלמּות 
ְיֵדי  ַעל  ָלֶזה  ֶׁשּזֹוֶכה  ְּדַהְינּו  ָּבֶזה,  ֶׁשאֹוֵחז  ִמי  ִאם  ִּכי 
ַמֲעָׂשיו ַהּטֹוִבים, ַּכֲאֶׁשר ֵהַבְנִּתי ִמִּפי ַרֵּבנּו ַז"ל, ַּכְמבָֹאר 
מֹוֲהַר"ן  ַחֵּיי  ג;  ִסיָמן  ָהַר"ן  )ִׂשיחֹות  ַהְּקדֹוִׁשים  ְּבִׂשיחֹוָתיו 
ִסיָמִנים רפב-רפג(. ְוָאז ְּכֶׁשּזֹוֶכה ָלֶזה, ָאז ַהְיִדיָעה ְוֶהְעֵּדר 

ִנְגָמר  ַּדְיָקא  ְׁשֵניֶהם  ְיֵדי  ַעל  ִּכי  ֶאָחד,  ַהּכֹל  ַהְיִדיָעה, 
ַהְיִדיָעה ְוַהַהָּׂשָגה, ִּכי ְׁשֵניֶהם ֶאָחד, ִּבְבִחיַנת: 'ַּתְכִלית 
ֶׁשהּוא  ְּבַעְצמֹו  ֵנַדע'  ֶׁשַה'ֹּלא  ֵנַדע',  ֹלא  ֲאֶׁשר  ַהְיִדיָעה 
ֵאין  ּוֶבֱאֶמת  'ַהְיִדיָעה'.  ְּבַעְצמֹו  הּוא  ַהְיִדיָעה,  ֶהְעֵּדר 

ִמי ֶׁשָּיִבין ִעְנָין ֶזה ִּבְׁשֵלמּות ִּכי ִאם ַהּזֹוִכין ָלֶזה, ַאְׁשֵרי 
ָלֶהם. ִּכי ַהְיִדיָעה ְוֶהְעֵּדר ַהְיִדיָעה ֵהם ְּבִחיַנת ָהְרִדיָפה 
ְוַהְמַעֵּכב )שיתבאר לקמן(, ֶׁשֶּבֱאֶמת ְׁשֵניֶהם ֶאָחד, ִּכי ַעל 
ְוֹלא  'ָמֵטי  ִּבְבִחיַנת  ַהַהָּׂשָגה  ִנְמָׁשְך  ַּדְיָקא  ְׁשֵניֶהם  ְיֵדי 

ָמֵטי' וכו', עכ"ל.
ד, י(,  אישות  הלכות  העזר  )אבן  הלכות  בלקוטי  9. כתב 
וז"ל: ַאף ַעל ִּפי ֶׁשִהיא ַמְדֵרָגה ָּגבַֹּה ְמאֹד ְמאֹד, ֶׁשֵאין 
זֹוִכין ֵאָליו ִּכי ִאם ְּגדֹוֵלי ַהַּצִּדיִקים ַהֻּמְבָחִרים ַהְּקדֹוִׁשים 
ַהּמֹוְׁשִכים  ַּבֲאָנִׁשים ְּפׁשּוִטים  ַּגם  ֵכן  ִּפי  ַעל  ַאף  ְמאֹד, 
ִנְמָצא  ֶאְצָלם  ַּגם  ֶּבֱאֶמת,  ְלָעְבדֹו  ִיְתָּבַרְך  ֵאָליו  ַעְצָמם 
ְוִהְתנֹוְצצּות  ֶהָאָרה  ֵאיֶזה  ֲאֵליֶהם  ֶׁשַּמִּגיַע  ִלְפָעִמים 
ֱאֹלקּות ַהִּנְמָׁשְך ִמָּׁשם ִמְּבִחיַנת ַהִּתְׁשָעה ֵהיָכִלין ַהַּנ"ל, 
ְוכּו',  א'(  ֵחֶלק  ְּבִלּקּוֵטי  ד'  )ִסיָמן  'ָאנִֹכי'  ְּבַהּתֹוָרה  ְוַכּמּוָבן 
ִלְפָעִמים  אֹור  ָלֶהם  ִנְפָּתח  ְּפׁשּוִטים  ַלֲאָנִׁשים  ֶׁשַּגם 

אאאעֹוֶטֹא ֹוָאאא
דוקא מצוות מעשיות מעולם העשיה  צריך  ביותר,  ולא מטי' את האור הגבוה  ב'מטי  יבאר עתה, שכדי להשיג 

התחתון, ובתנאי שיעשו אותן בשמחה, כי השמחה היא היפך הקליפה, והיא זו שמבטלת אותה.

ְבִחיַנת 'ָמֵטי ְוָלא ָמֵטי' – משיג ולא משיג,  יג אֹותֹו אור האין סוף ֲאִפּלּו ּבִ ר ְלַהּשִׂ ִאי ֶאְפׁשָ ב. ְוַדע ׁשֶ
ְמָחה - ששמח מאוד על הזכות הגדולה, שהוא נבחר ע"י הקב"ה להיות  ׂשִ ְצוֹות ּבְ ת ַהּמִ ּיַ א ַעל ְיֵדי ֲעׂשִ ֶאּלָ
יהודי, היכול לעשות נחת רוח ותענוג לה' ית' ע"י קיום המצוות. ולקמן יבאר, אלו פעולות פועל האדם ע"י 

עשיית המצוות בשמחה, ובאות ח' יבאר, כיצד זוכה על ידי זה להשיג את אור האין סוף בבחינת 'מטי ולא 

ה כי ע"י השמחה עולה השכינה עם ניצוצות הקדושה  ָ ֻדּשׁ ָלם ַהּקְ ְצָוה ִנׁשְ ְמַחת ַהּמִ י ַעל ְיֵדי ׂשִ מטי'. ּכִ

ִליּפֹות, כי כל חיות הקליפות היא מניצוצות הקדושה שנפלו  ּקְ ּבַ ה ׁשֶ ָ ֻדּשׁ מהגלות10, ּוַמֲעֶלה ַהִחּיּות ְוַהּקְ

לתוכן, וכשמעלה את חיות הקדושה הזו ומחזירה למקומה, בזה נשלמת הקדושה, והקליפות ללא החיות 

ֹטֶרת11, שעל ידי הקטרת הקטורת, ובזמן הזה ע"י  ֵני ַהּקְ ר ַסּמָ ְבִחיַנת ַאַחד ָעׂשָ מתבטלות ממילא. וזהו ּבִ

אמירת פרשת הקטורת12, מעלים את ניצוצות הקדושה שנפלו לתוך הקליפות13. ורבינו מחדש, שאותה בחינה 

ִחיַנת מֹוָתרֹות – השאריות והפסולת, ְוֵהם  ִלּפֹות ֵהם ּבְ י ַהּקְ היא ג"כ בעשיית כל מצוה בשמחה, והטעם: ּכִ

ָכל ֶעֶצב ִיְהֶיה מֹוָתר" -  הקליפות, שהן המותרות  ְבִחיַנת הכתוב )משלי יד, כג(: "ּבְ ִחיַנת 'ַעְצבּות', ּבִ ּבְ
ְבִחיַנת הכתוב בתוקף דין המבול, שנעשה  ִדיָנא – תוקף הדין, ּבִ א ּדְ ְקּפָ הנזרקות הן בחינת 'עצב'. ְוֵהם ּתָ

ב ֶאל ִלּבֹו" וכמבואר בזוהר פרשת נח )ח"א דף נז.(14.  ְתַעּצֵ ע"י עצבות, כמו שנאמר )בראשית ו, ו(: "ַוּיִ

י". ְוָגלּות  ְמָחה ְבִלּבִ ה ׂשִ תּוב )תהלים ד, ח(: "ָנַתּתָ ּכָ מֹו ׁשֶ ב, ּכְ ּלֵ ְמָחה ִהיא ּבַ ר מקום הרגשת ַהּשִׂ ְוִעּקַ
ָרֵאל, כי שורש השמחה  ל ִיׂשְ ְמָחָתן ׁשֶ הּוא ׂשִ ִחיַנת 'ֵלב'15 ׁשֶ הּוא ּבְ ִכיָנה שהיא ספירת ה'מלכות', ׁשֶ ַהּשְׁ
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ְלִפי  ַמִּגיַע  ֶאָחד  ְלָכל  ַאְך  סֹוף.  ָהֵאין  אֹור  ִּבְתִפָּלָתם 
ָהעֹוָלם ְוַהַּמְדֵרָגה ֶׁשהּוא ּבֹו, ִּכי ַּגם ְּבעֹוַלם ָהֲעִׂשָּיה ֵיׁש 
ִהְתנֹוְצצּות  ֶׁשַּגם  ִּפי  ַעל  ְוַאף  וכו'.  ִהְתנֹוְצצּות  ְּבִחיַנת 
ְּבָעְלָמא הּוא ְזִכָּיה ְּגדֹוָלה ְמאֹד ְּבֵאיֶזה ַמְדֵרָגה ֶׁשהּוא, 
ַאף ַעל ִּפי ֵכן ָהִעָּקר הּוא ְּכֶׁשּזֹוֶכה ְלַהְמִׁשיְך ִחּיּות ְוֶׁשַפע 
ֶאת  ְלַהֲחיֹות  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ּכַֹח  לֹו  ֶׁשִּיְהֶיה  ִמָּׁשם,  ְקֻדָּׁשה 
ַעְצמֹו ַאַחר ָּכְך ְּבָכל ַמה ֶּׁשַּיֲעבֹר ָעָליו ְוַלֲעמֹד ַּבִּמְלָחָמה, 
יֹוֵתר  ִמְתָּגִרין ּבֹו   – ִמָּׁשם  ְּכֶׁשחֹוֵזר  ָּכְך  ַאַחר  ְּבַוַּדאי  ִּכי 
ַהֵהיְכֵלי ְּתמּורֹות ְּכֶדֶרְך ְׁשֵני ְּבֵני ָאָדם ֶׁשִּנְלָחִמים ֶזה ָּבֶזה 
ְלִהְתַּגֵּבר  ְוָצִריְך  )ִסיָמן סה(.  ְוכּו', ַּכְמבָֹאר ְּבָמקֹום ַאֵחר 
ֵמִהְתנֹוְצצּות  ֶׁשִּנְׁשַאר  טֹוָבה  ָהְרִׁשימּו  ְיֵדי  ַעל  ֶנְגָּדם 
ַהַּנ"ל, ֶׁשַעל ְיֵדי  ֶזה זֹוֶכה ָּתִמיד ְּבִיחּודֹו ְוַאְחדּותֹו ְונַֹעם 
ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ִיְרָאה  ַעְצמֹו  ַעל  ְלַהְמִׁשיְך  ְויּוַכל  ְּדֵבקּותֹו, 
ַלֲעמֹד ֶנֶגד ַהִּמְתָּגִרים ּבֹו, ִאם ִיְׁשמֹר ֶאת ַהִּזָּכרֹון ֵהיֵטב 
ִלְזּכֹר ּבֹו ִיְתָּבַרְך ְּבָכל ַּפַעם, ַאֲחֵרי ֲאֶׁשר ְּכָבר ָחַמל ָעָליו 

ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ְוֵהִאיר לֹו ֵאיֶזה ִהְתנֹוְצצּות.
ההודאה  ברכת  ח"ב  )או"ח  הלכות  בלקוטי  10. ביאר 
ִמְצָוה  ַלֲעׂשֹות  ֶּׁשִּמְתַּגְּבִרין  ַמה  ָּכל  וז"ל:  ו, נט(, 

ְיׁשּוָעה,  ֶקֶרן  ְצִמיַחת  ְּבִחיַנת  ְלֵאיֶזה  זֹוִכין  ְּבִׂשְמָחה – 
ְלהֹוִציא ַהְּׁשִכיָנה ֵמַהָּגלּות ְוַלֲעלֹות ְּבָכל ָהֲעִלּיֹות וכו', 
"ְוִׂשְמַחת  י(  לה,  )ישעיה  ְּבִחיַנת  ַהִּׂשְמָחה  ְמקֹור  ֶׁשָּׁשם 
עֹוָלם ַעל רֹאָׁשם". ְוָאז ַמְמִׁשיִכין ִׂשְמָחה ְיֵתָרה ִמְּמקֹור 
ַהִּׂשְמָחה, ְוָאז ְיכֹוִלין ְלָבֵרר ְּביֹוֵתר ֵמֵהיְכֵלי ַהְּתמּורֹות, 
ֶׁשַּמִּׂשיִגין  ַעד  ַהַּנ"ל,  ָּבֲעִלּיֹות  ְויֹוֵתר  יֹוֵתר  ְוָאז עֹוִלין 
ַמה ֶׁשַּמִּׂשיִגין ִמְּבִחיַנת ִּתְׁשָעה ֵהיָכִלין )דלקמן( ְּבַהָּׂשָגה 
ְיֵתָרה, ְוָאז ִמְתַּגֵּדל ַהִּׂשְמָחה יֹוֵתר, ְוָאז ְיכֹוִלין ְלָבֵרר 
ָהָיה  ְוִאם  ְלַהָּלן.  ְוֵכן  ְויֹוֵתר  יֹוֵתר  ַהְּתמּורֹות  ֵמֵהיְכֵלי 
ַהְּגֻאָּלה,  ֵקץ  ָהָיה  ְּכָבר  ְּבַוַּדאי  ַּכֵּסֶדר,  ֶזה  ָּכל  הֹוֵלְך 
ֶׁשהּוא ַעל ְיֵדי ִׂשְמָחה ַּכַּנ"ל, ֲאָבל ֲעוֹונֹוֵתינּו ִהּטּו ֵאֶּלה, 
ֶׁשְּבָכל ַּפַעם ִמְתַּגֵּבר ַהַּבַעל ָּדָבר ּוַמֲחִטיא ֶאת ִיְׂשָרֵאל 
)ְּתִהִּלים עח, מ(: "ַיֲעִציבּוהּו  ְּבִחיַנת  ָהַעְצבּות,  ּוַמְגִּביר 
ְּבִחיַנת  ֶׁשִהיא  ָהֱאמּוָנה,  ִּבְלּבּוֵלי  ְּבִחיַנת  ִּביִׁשימֹון", 
ֵׁשם  ַעל  'ֲעַצִּבים'  ֶׁשִּנְקָרִאים  ּוְכִפירֹות  ָזָרה  ֲעבֹוָדה 
ָהַעְצבּות, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב )ְּתִהִּלים קטו, ד(: "ֲעַצֵּביֶהם ֶּכֶסף 
ְיֵדי ֶזה ֲאִריַכת ַהָּגלּות, ִּכי 'ֹלא ָּגלּו  ְוַעל  ְוָזָהב" ְוכּו'. 
ִיְׂשָרֵאל ֶאָּלא ַעל ֶׁשָּפְסקּו ֵמֶהם ַאְנֵׁשי ֱאמּוָנה' ְוכּו' )ַׁשָּבת 
קיט:(, ֶׁשֶּזהּו ְּבַעְצמֹו ְּבִחיַנת ַעְצבּות ַּכַּנ"ל. ֲאָבל ְּגדֹוֵלי 

ַהַּצִּדיִקים ֶׁשְּבָכל ּדֹור ִמְתַיְּגִעים ְּבֹגֶדל ּכָֹחם ְּבָכל ּדֹור, 
ֶהָאַרת  ְיֵדי  ַעל  ִיְׂשָרֵאל  ֶאת  ְלַׂשֵּמַח  ֶזה  ְּבִתּקּון  ַלֲעסֹק 

ָהֱאמּוָנה ַהְּקדֹוָׁשה ְּבִלָּבם ְּבָכל ַּפַעם ְוכּו'. 

11. וכמו שביאר בזה באורך בלקוטי הלכות )יו"ד ח"ב 
הלכות ערלה ג, ה(, וז"ל: ְוֶזה ְּבִחיַנת ַאַחד ָעָׂשר ַסְמָמֵני 

ַהְּקֹטֶרת, ֶׁשַעל ָיָדם ְמָבְרִרין ָּכל ַהִּניצֹוצֹות ַהְּקֻדָּׁשה ִמן 
ַהְּקִלּפֹות, ִּכי ֵּברּור ַהְּקֻדָּׁשה ִמן ַהְּקִלּפֹות ַעל ְיֵדי ַאַחד 
ִמן  ַהִחּיּות  ֶּׁשּמֹוִציִאין  ַמה  ֶזה  ַהְּקטֶֹרת,  ִסיָמֵני  ָעָׂשר 
ַהְּקִלָּפה וכו', ִּכי ַהְּקֻדָּׁשה ִהיא ְלעֹוָלם ִּבְבִחיַנת ֲעָׂשָרה, 
כא:(,  )ְּבָרכֹות  ֵמֲעָׂשָרה  ְּבָפחֹות  ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה  ָּדָבר  ֵאין  ִּכי 
ֲאָבל ִחּיּות ַהְּקִלּפֹות ִהיא ִּבְבִחיַנת ַעְׁשֵּתי ֶעְׂשֵרה, ַּכָּידּוַע, 
"ַעְׁשֵּתי  ְּבִחיַנת  ֵעָׂשו,  ַאּלּוֵפי  ָעָׂשר  ַאַחד  ְּבִחיַנת  ֶׁשֶּזהּו 
ָעָׂשר ְיִריעֹות ִעִּזים" ְוכּו', ַּכּמּוָבא )שעה"כ תפילת השחר ג' 
דף י"ג טור א' בד"ה ונחזור(. ְוֶזהּו ְּבִחיַנת ַאַחד ָעָׂשר ַסָּמֵני 

ַהְּקטֶֹרת, ַהְינּו ִּכי ֵמֲחַמת ֶׁשַעל ְיֵדי ַהְּקטֶֹרת, ָהיּו ְצִריִכין 
ְלָבֵרר ַהְּקֻדָּׁשה ֵמִעְמֵקי ַהְּקִלּפֹות, ַעל ֵּכן ָהָיה ְּבַהְּקטֶֹרת 
ַאַחד ָעָׂשר ַסָּמִנים ַּדְיָקא, ְּכֵדי ְלַהְכִניַע ּוְלַהְמִּתיק ַהִּדין 
ַסָּמֵני  ָעָׂשר  ַאַחד  ַּדְיָקא  ַמְקִריִבין  ִּכי  וכו',  ְּבָׁשְרׁשֹו 
ַהְּקטֶֹרת ֶׁשֶּזהּו ְּבִחיַנת ִּדיִנים, ִּכי ַהִּדיִנים ֶׁשֵהם ֲאִחיַזת 
ַהְּקִלּפֹות יֹוְנִקים ִמְּבִחיַנת ַאַחד ָעָׂשר. ֲאָבל ּכַֹח ַהְּקטֶֹרת 
ָּגדֹול ָּכל ָּכְך, ֶׁשַּדְיָקא ַעל ְיֵדי ֶזה ַעל ְיֵדי ַאַחד ָעָׂשר ַסָּמֵני 
ַהְּקטֶֹרת, מֹוִציִאין ֵמֶהם ִחּיּוָתם וכו'. ְוֶזה ְּבִחיַנת ֶחְלְּבָנה 
ֶׁשֵריָחּה ַרע ֶׁשָהָיה ְּבַהְּקטֶֹרת )ְּכִריתּות ו:(, ִּכי ָהיּו ֻמְכָרִחים 
ְלָעֵרב ְּבַהְּקטֶֹרת ֶחְלְּבָנה ֶׁשֵריָחּה ַרע, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ַהְּקטֶֹרת 
ִּבְבִחיַנת ִּדין, ֶׁשִּמָּׁשם ֲאִחיַזת ַהֶחְלְּבָנה ֶׁשֵריָחּה ַרע, ְוַעל 
ִמן  ַהֵּברּוִרים  ָּכל  ְמָבְרִרים  ַהְּקטֶֹרת  ָהיּו  ַּדְיָקא  ֶזה  ְיֵדי 
ִנְכַלל  ַהֶחְלְּבָנה  ֶׁשַּגם  ַעד  ְּבַהְּקֻדָּׁשה,  ְוִנְכְללּו  ַהְּקִלּפֹות 

ְּבַהְּקטֶֹרת ְוֶהֱעָלה ֵריַח טֹוב וכו'.
12. קיצור לקוטי מוהר"ן )אות ד'(, וז"ל: ְַעל ְיֵדי ְקטֶֹרת 
ַמֲעִלין ֵמַהְּקִלּפֹות ִחּיּוָתם ְוזֹוִכין ְלִׂשְמָחה, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב 
ָצִריְך לֹוַמר  ַעל־ֵּכן  ְיַׂשַּמח ֵלב",  )משלי כז, ט( "ּוְקטֶֹרת 

ְקטֶֹרת ְּבַכָּוָנה ְּגדֹוָלה, ִּכי ִעַּקר ֲעִלַּית ָּכל ִניצֹוֵצי ַהְּקֻדָּׁשה 
ֵמִעְמֵקי ַהְּקִלּפֹות, ִהיא ַעל ְיֵדי ְקטֶֹרת, ְוַעל ְיֵדי ֶזה זֹוִכין 

ְלִׂשְמָחה.
13. כמבואר בשער הכוונות דרושי תפילת השחר, 
דרוש ג' )דף י"ג טור א' בד"ה ונחזור(, ובפרי עץ חיים שער 

התפילה פרק ה'.
ָיַהב ּתּוְקָּפא   – ִלּבֹו"  ֶאל  "ַוִּיְתַעֵּצב  ּוְלָבַתר  14. וז"ל: 
ְלִדיָנא ְלֶמְעַּבד ִּדיָנא. ]תרגום: ְוַאַחר ָּכְך "ַוִּיְתַעֵּצב ֶאל 

ִלּבֹו" - ָנַתן ּכַֹח ַלִּדין ַלֲעׂשֹות ִּדין[.
15. כמבואר בתקוני זוהר )תיקון כ"א דף מט:(, וז"ל: 
ֵלב ֵמִבין, ֵלב יֹוֵדַע, ֵלב רֹוֶאה, ֵלב ִאיהּו ְׁשִכיְנָּתא, ְדָלא 
ַנְטָלא ֶאָּלא ָדָמא ַצח, ְּדִאיִהי ָקְרָּבָנא ִדְצלֹוָתא ְנִקָּיה ְּבָלא 

אאמקוָותאועיוניםאא
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ֹאּתאא ֹותא א50 ָר ֹו "ןאאתכ ַָ ֲֹ ִליקוכֵטיאמֹו

ְבִחיַנת  ּבִ ָעֶליָה,  ּגֹוְבִרים  ִלּפֹות  ַהּקְ ֵהם  ׁשֶ ַעְצבּות  ׁשֶ ּכְ לּוָתּה  ּגָ ר  ִעּקַ ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ְמָחָתן  ׂשִ הּוא  ׁשֶ 'ֵלב' 
ְמָחה ֵתֵצאּו".  ׂשִ ּבְ י  "ּכִ ִתיב )ְיַׁשְעָיה נה, יב(  ּכְ לּות,  ֵמַהּגָ ָרֵאל  ִיׂשְ ְצאּו  ּיֵ ׁשֶ ּכְ ְוֶזה הּוא  ִלּבֹו".  ב ֶאל  ְתַעּצֵ "ַוּיִ
ח ֵלב".  ּמַ ֶהם )ִמְׁשֵלי כז, ט( "ְקטֶֹרת ְיׂשַ ִתיב ּבָ ִלּפֹות ִחּיּוָתם, ּכְ טֶֹרת ַמֲעִלין ֵמַהּקְ ַעל ְיֵדי ַהּקְ ִביל ֶזה ׁשֶ ּוִבׁשְ
ין  ְמַחת ַהּלֵב ִמּבֵ ִהיא ׂשִ ְצָוה ׁשֶ ִהיא ַהּמִ ִכיָנה ׁשֶ ְמָחה, ֲאַזי ַמֲעֶלה ַהּשְׁ ׂשִ ְצָוה ּבְ ה ַהּמִ עֹוׂשֶ ׁשֶ ִנְמָצא, ּכְ

ִלּפֹות': ה ָהעֹוָלה ִמן ַהּקְ ּיָ ֲעׂשִ ּדַ ִחיַנת 'ַמְלכּות  ִלּפֹות, ְוֶזהּו ּבְ ַהּקְ

ם  ֵ ַהּשׁ ַלֲעבֹוַדת  ָהעֹוָלמֹות  ל  ּכָ ּוְלעֹוֵרר  ֵליֵלְך  ְצָוה  ַהּמִ ּבְ ּכַֹח  ֵיׁש  ִמְצָוה,  ֵאיֶזה  ה  עֹוׂשֶ ָאָדם  ּוְכׁשֶ ג 
'ַמְלכּות  ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  ֵנֵלְך".  ּוִבְבָקֵרנּו  ֹצאֵננּו  ּבְ ֵנֵלְך  ּוִבְזֵקֵנינּו  ְנָעֵרינּו  "ּבִ ְבִחיַנת )ְׁשמֹות י, ט(  ּבִ ַרְך,  ִיְתּבָ
ִלּבֹו לֹא ִתְמַעד  ִחיַנת )ְּתִהִּלים לז, לא( "ּתֹוַרת ֱאלָֹקיו ּבְ ֵלי ַהֲהִליָכה. ְוֶזה ּבְ ֵהם ּכְ יׁש ֶנַצח הֹוד ְיסֹוד', ׁשֶ ַמְלּבִ

חֹוִבין ּוְבָלא ְּפסֹוֶלת וכו'. ]תרגום: ֵלב ֵמִבין, ֵלב יֹוֵדַע, 
ֵלב רֹוֶאה, ַהֵּלב הּוא ְׁשִכיָנה, ֶׁשֹּלא נֹוֶטֶלת ֶאָּלא ָדם ַצח, 
ֶׁשִהיא ָקְרָּבן ֶׁשל ְּתִפָּלה ְנִקָּיה ְּבִלי ֲחָטִאים ּוְבִלי ְפסֶֹלת[.
16. ראה בזוהר ויקרא )ח"ג דף ח:(, וז"ל: 'ִׂשְמָחה' – ָּדא 
ְּכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל )השכינה(. ְוִׂשְמָחה ָהא אּוְקמּוָה, ְּכִדְכִתיב 

"ִּכי ְּבִׂשְמָחה ֵתֵצאּו" ְוגֹו', ּוְזִמיִנין ִיְׂשָרֵאל ְלָנְפָקא ִמן 
ָּגלּוָתא, ְּבַהאי ִׂשְמָחה, ּוַמאן ִאיִהי ְּכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל. ]תרגום: 
'ִׂשְמָחה' – זֹו ְּכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל. ְוִׂשְמָחה ֲהֵרי ֵּפְרׁשּוָה, ַּכָּכתּוב 
ָלֵצאת  ִיְׂשָרֵאל  ַוֲעִתיִדים  ְוגֹו'.  ֵתֵצאּו"  ְבִׂשְמָחה  "ִּכי 

ְמָחה ַהּזֹו, ּוִמי זֹו? ְּכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל[. ֵמַהָּגלּות ַּבִּשׂ

אאאעֹוֶטֹא ֹוָאאא

ִלּפֹות, ּגֹוְבִרים ָעֶליָה ויונקים ממנה,  ֵהם ַהּקְ ַעְצבּות, ׁשֶ ׁשֶ לּוָתּה – ּכְ ר ּגָ של ישראל נמשך מהשכינה, ִעּקַ

ב ֶאל ִלּבֹו", שהקליפות שהן בחינת 'עצבות', התגברו על השכינה, שהיא  ְתַעּצֵ ְבִחיַנת הכתוב: "ַוּיִ וזהו ּבִ

ְמָחה ֵתֵצאּו", כי אז  ׂשִ י ּבְ ִתיב )ישעיה נה, יב(: "ּכִ לּות, ּכְ ָרֵאל ֵמַהּגָ ְצאּו ִיׂשְ ּיֵ ׁשֶ בחינת 'לב'. ְוֶזה הּוא ּכְ

יתבטלו הקליפות שהן 'עצבות', ועל ידי השמחה, השכינה תצא מהגלות ועימה יצאו ישראל16. 

ִלּפֹות ִחּיּוָתם – את ניצוצות הקדושה של השכינה שיש  ֹטֶרת ַמֲעִלין ֵמַהּקְ ַעל ְיֵדי ַהּקְ ִביל ֶזה, ׁשֶ ּוִבׁשְ
ח ֵלב"17, כי על ידי הקטורת, מתבררת ועולה הקדושה  ּמַ ֶהם )משלי כז, ט(: "ְקֹטֶרת ְיׂשַ ִתיב ּבָ בהן, ּכְ

מהקליפות, ואין לקליפות מהיכן לינוק והן מתבטלות, היינו, שהעצבות שהיא הקליפה מתבטלת, ואז 

נעשית אצל השכינה 'שמחה'18. 

ְצָוה19, כי קדושת השכינה  ִהיא ַהּמִ ִכיָנה, ׁשֶ ְמָחה, ֲאַזי ַמֲעֶלה ַהּשְׁ ׂשִ ְצָוה ּבְ ה ַהּמִ עֹוׂשֶ ׁשֶ ִנְמָצא, שגם ּכְ
ִלּפֹות,  ין ַהּקְ ב, כי היא שורש השמחה של ישראל, ִמּבֵ ְמַחת ַהּלֵ ִהיא גם ׂשִ מלובשת בעשיית המצוות20, ׁשֶ

ִחיַנת ספירת  כי יש לשמחה שבמצוה את אותו הכח כמו קטורת, לבטל את העצבות של הקליפות. ְוֶזהּו ּבְ

ִלּפֹות22, המלכות היא הספירה  ה – הספירה האחרונה של עולם העשיה21 ָהעֹוָלה ִמן ַהּקְ ּיָ ֲעׂשִ 'ַמְלכּות' ּדַ
הנמוכה ביותר, ויש לקליפות יניקה ממנה, ועל ידי עשיית המצוה בשמחה, מתבטלת יניקת הקליפות ממנה, 

והיא עולה מביניהם ומלבישה את הספירות הגבוהות יותר, וכדלהלן.

לאחר שביאר, שע"י קטורת מתבטלות הקליפות, וה"ה ע"י עשיית מצוה בשמחה, שזו אותה בחינה. יבאר עתה, 
שעי"ז יכולה ספירת המלכות דעשיה לעלות כביכול ברגליה, כי התבטלו הקליפות המכבידות ותופסות את רגליה.

ל ָהעֹוָלמֹות23 ַלֲעבֹוַדת  ְצָוה ֵליֵלְך ּוְלעֹוֵרר ּכָ ַהּמִ ה ֵאיֶזה ִמְצָוה בשמחה, ֵיׁש ּכַֹח ּבְ ָאָדם עֹוׂשֶ ג. ּוְכׁשֶ
ְבִחיַנת הכתוב שמשה רבינו עונה לפרעה כששאלו מי הם ההולכים להקריב לה' במדבר  ַרְך, ּבִ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ
ֹצאֵננּו ּוִבְבָקֵרנּו ֵנֵלְך", כי על ידי מצות 'קרבן פסח' שיקריבו  ְנָעֵרינּו ּוִבְזֵקֵנינּו ֵנֵלְך, ּבְ )שמות י, ט(: "ּבִ

בשמחה, יתעוררו כל העולמות וכל אשר בהם לעבודת ה' יתברך24.

יׁש את הספירות 'ֶנַצח הֹוד ְיסֹוד' של עולם העשיה,  ִחיַנת ספירת 'ַמְלכּות' של עולם העשיה ַמְלּבִ ְוֶזה ּבְ
ֵלי ַהֲהִליָכה, כי 'נצח' הוא בחינת רגל ימין, ו'הוד' הוא בחינת רגל שמאל25, ו'יסוד' הוא בחינת אות  ֵהם ּכְ ׁשֶ

אאמקוָותאועיוניםאא
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51 ֹאּתאא ֹותא א ָר ֹו "ןאאתכ ַָ ֲֹ ִליקוכֵטיאמֹו

וז"ל:  פ"ה(,  התפילה  )שער  חיים  עץ  בפרי  17. כתב 
בתחילה אנו מעלין עשר ספירות דקדושה המתלבשים 
ַּבּכֹל  "ּוַמְלכּותֹו  יט(  קג,  )תהלים  בסוד  הקליפות,  תוך 
ָמָׁשָלה" )פי', י' ספירות דקדושה ירדו להיות מלובשים בקליפות 
ידי  ועי"ז הקדושה מושלת בסטרא אחרא(, על  כדי להחיותן, 

פטום הקטורת הנאמר תיכף אחרי קרבן התמיד וכו'. 
כי הקדושה ההיא, היא בחי' י"א סימני הקטורת, שהם 
י' פנימים, ואחד עשר הוא האור המקיף עליהם וכו', 
כי אלו הם חיות הקדושה שמחיה את הקליפות, ועתה 
אנו מעלים אותם מתוך הקליפות, אל תוך הקדושה 
פיטום  ע"י  והיינו  עצמו,  דעשיה  ספירות  דעשר 
ובשעה"כ  עכ"ל.  הקליפות,  מן  מסתלקין  הקטורת 
)תפילת השחר דרוש ג'( הוסיף וז"ל: ולכן כיון שהקדושה 

והחיות שבהם מסתלק מהם, אז נשארים הם מתים.
18. ביאר בלקוטי הלכות )אבן העזר פריה ורביה ג, ה(, 
ט(  כז,  )ִמְׁשֵלי  ִּבְבִחיַנת  ִׂשְמָחה,  ַמְמִׁשיְך  ְקטֶֹרת  וז"ל: 
"ְקטֶֹרת ְיַׂשַּמח ֵלב". ְוִעַּקר ְׁשֵלמּות ַהְּקֻדָּׁשה ְוַהִּׂשְמָחה 
ֶׁשִּנְבָרר ַעל ְיֵדי ַהְּקטֶֹרת, הּוא ֶׁשְּמַהְּפִכין ַהָּיגֹון ַוֲאָנָחה, 
ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא, ְלִׂשְמָחה ְלִסְטָרא ִּדְקֻדָּׁשה, 
ַּבְּקטֶֹרת  ֶׁשָהָיה  ַרע  ֶׁשֵריָחּה  ֶחְלְּבָנה  ְּבִחיַנת  ֶׁשֶּזהּו 
)ְּכִריתּות ו:(, ֶׁשְּמַרֵּמז ַעל ֵּברּור ַהְּקֻדָּׁשה ִמּתֶֹקף ַהִּסְטָרא 

עֹוָלם  ַחִּיים,  ֵעץ  )ְּפִרי  ַּבְּכָתִבים  ַּכָּידּוַע  ְוַהְּקִלּפֹות,  ַאֲחָרא 
ְמָבֶרֶרת  ְקטֶֹרת  ִּכי  ַהַּנ"ל,  ְּבִחיָנה  ַהְינּו  ד(.  ֶּפֶרק  ָהֲעִׂשָּיה, 

ּוַמֲעָלה ַהְּקֻדָּׁשה ֵמִעְמֵקי ִעְמֵקי ַהְּקִלּפֹות ַּכָּידּוַע, ֶׁשֵאין 
ְּכמֹו  ַאֲחָרא  ַהִּסְטָרא  ֵמעֹוֶמק  ַהְּקֻדָּׁשה  ֶׁשַּיֲעֶלה  ָּדָבר 
ְּגדֹוָלה  ְּבַכָּוָנה  ְקטֶֹרת  לֹוַמר  ְצִריִכין  ֵּכן  ְוַעל  ַהְּקטֶֹרת. 
ְמאֹד )זַֹהר ַוַּיְקֵהל ריט.(, ַּכּמּוָבא ְּבַכָּוַנת ָהֲאִר"י )ְּפִרי ֵעץ ַחִּיים 
ָׁשם ֶּפֶרק ה(, ֶׁשֶּזה מֹוִעיל ְמאֹד ִלְתׁשּוָבה ָלׁשּוב ִמּתֹוְך עֶֹמק 

ְך ְוַהִּסְטָרא ַאֲחָרא ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך, ַּכְמבָֹאר ְּבַהִּסּדּור  ֶ ַהחֹשׁש
ֶׁשל ָהֲאִר"י ַז"ל ֵאֶצל ְקטֶֹרת, ַהְינּו ַּכַּנ"ל, ִּכי ְקטֶֹרת ָהָיה 
ָּבֶהם ֶחְלְּבָנה ֶׁשֵריָחּה ַרע, ֶׁשְּמַרֵּמז ַעל ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא 
– ֶׁשַּגם ֵּכן ִנְכְלָלה ְּבַהְּקֻדָּׁשה ְּבתֹוְך ַהְּקטֶֹרת ַהְמַׂשַּמַחת 
ֵלב, ֶׁשֶּזהּו ְּבִחיָנה ַהַּנ"ל ֶׁשְּמַהְּפִכין ַהָּיגֹון ַוֲאָנָחה, ֶׁשֵהם 
ּתֶֹקף ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא ְוַהְּקִלּפֹות – ְמַהְּפִכין אֹוָתם ְלִׂשְמָחה, 
)וע"ע  עכ"ל.  ְוַהִּׂשְמָחה,  ַהְּקֻדָּׁשה  ְׁשֵלמּות  ִעַּקר  ֶׁשֶּזהּו 

להלכות נט"י לסעודה ו, סו(.

19. כמבואר בזוהר בראשית )ח"א דף כד.(, וז"ל: ְּבִגין 
ִהיא  ֶׁשְּתִפָּלה  )ִּבְגַלל  ְׁשִכיְנָּתא.  ְוָדא  ִמְצָוה  ִאיִהי  ִּדְצלֹוָתא 

ִמְצָוה, ְוזֹו ְׁשִכיָנה(.

20. כן ביאר בפרפראות לחכמה )אות ב'(.

21. בכל אחד מארבעת העולמות, 'אצילות בריאה 
יצירה עשיה', ישנם עשר ספירות פרטיות של אותו 
עולם. )ומלכות של עולם עליון גבוהה מכתר של עולם שתחתיו, 
כגון מלכות דיצירה גבוהה מכתר דעשיה(. וכאן מדובר על 

דעולם  'מלכות  שהיא  ביותר,  התחתונה  הספירה 
העשיה'.

]ודבריו  א(,  ד,  )נפילת אפים  22. כתב בלקוטי הלכות 
הם הקדמה לכל סדר העליות המבוארות כאן בתורה 
ְּדַהְינּו  זֹו,  ְּבּתֹוָרה  ַהְמבָֹאִרין  ַהְּבִחינֹות  ָּכל  וז"ל:  זו[, 
ֶׁשַּמְלכּות עֹוָלה ִמן ַהְּקִלּפֹות, ּוַמְלכּות ַמְלִּביׁש ְועֹוָלה 
ְל'ֶחֶסד  ְיסֹוד'  הֹוד  ְו'ֶנַצח  ְיסֹוד',  הֹוד  'ֶנַצח   ִלְבִחיַנת 
ְּגבּוָרה ִּתְפֶאֶרת', ְו'ֶחֶסד ְּגבּוָרה ִּתְפֶאֶרת' ְל'ָחְכָמה ִּביָנה 
ַּדַעת' ְוכּו', ָּכל ֶזה הּוא ַּכָּוַנת ֵסֶדר ַהְּתִפָּלה, ֶׁשאֹוְמִרים 
ְּדִזְמָרה,  ְּפסּוֵקי  ָּכְך  ְוַאַחר  ּוְקטֶֹרת,  ָקְרָּבנֹות  ִמְּתִחָּלה 
ְוַאַחר ָּכְך ִּבְרַּכת ְקִריַאת ְׁשַמע, ְוַאַחר ָּכְך ַהְּתִפַּלת ְׁשמֹוֶנה 
ֶעְׂשֵרה ְוכּו', ֶׁשַעל ְיֵדי ָּכל ֶזה עֹוִלין ָהעֹוָלמֹות ַּבְּבִחינֹות 
ַהְמבָֹאִרין ַּבּתֹוָרה ַהַּנ"ל, ֶׁשַּמְלכּות עֹוָלה ִמן ַהְּקִלּפֹות, 
ּוַמְלכּות ַמְלִּביׁש 'ֶנַצח הֹוד ְיסֹוד' ְוכּו' ְוכּו'. ְוַרֵּבנּו ַז"ל 
ִּגָּלה ּוֵבֵאר, ֶׁשָּכל סֹוד ֲעִלַּית ָהעֹוָלמֹות ַּבְּבִחיָנה ַהַּנ"ל, 
ַנֲעִׂשין ַעל ְיֵדי ֲעִׂשַּית ַהִּמְצָוה ְּבִׂשְמָחה. ִנְמָצא, ֶׁשֲעִׂשַּית 
ַהִּמְצָוה ְּבִׂשְמָחה ּוְבִחיַנת ֵסֶדר ַהְּתִפָּלה, ֵהם ְּבִחיָנה ַאַחת, 
ֶׁשַעל ָיָדם עֹוִלין ָהעֹוָלמֹות וכו', ַעד ֶׁשּזֹוִכין ַעל ְיֵדי ֶזה 
ַלֲעלֹות ַעד ַהֶּכֶתר, ְלָבֵרְך ּוְלַתֵּקן ְּבִחיַנת ַהְמַסֵּדר ְוַהְמַיֵּׁשב 
ֶאת ַהּמִֹחין, ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה זֹוִכין ְלַהִּׂשיג אֹור ָהֵאין סֹוף 
ְּבִחיַנת  ַנֲעִׂשין  ֶזה  ְיֵדי  ֶׁשַעל  ָמֵטי',  ְוֹלא  'ָמֵטי  ִּבְבִחיַנת 

ַהִּתְׁשָעה ֵהיָכִלין  )כדלקמן(.
העולם  מתיקון  מתחילה  התפילה  תחילת  23. פי', 
התחתון ביותר, עולם העשיה, וגם בעולם הזה מתחילים 
בספירת המלכות הנמוכה ביותר, וכשהיא נתקנת היא 
הולכת ועולה, ואז כל בחינה עולה ומלבישה לבחינה 
הגבוהה ממנה, ובכך מתעוררים כל העולמות, עשיה, 
יצירה, בריאה ואצילות, על כל פרטי עשר ספירותיהם, 

לעשות את עבודת ה' ית' שמוטלת עליהם.
שמשה  היינו  וז"ל:  כאן,  הנחל  במי  ביאר  24. כך 
שנקריב  פסח  הקרבן  מצות  ידי  שעל  לפרעה  אמר 
בשמחה, נעורר כל העולמות וכל אשר בהם לעבודת 
השם יתברך, וימשיכו ברכה ושכל ואמונה לתוך ברכת 

ישראל.
25. כמבואר בתקוני זוהר בהקדמה )דף יז.(: 'נצח והוד 

תרין שוקין' )היינו, שהם שני הרגלים ימין ושמאל(.
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ֹאּתאא ֹותא א52 ָר ֹו "ןאאתכ ַָ ֲֹ ִליקוכֵטיאמֹו

ֲעִלין  ּמַ ׁשֶ ּכְ ּקֶֹדׁש" -  ּבַ י  ַמְלּכִ ֵאִלי  ִחיַנת )ָׁשם סח, כה( "ֲהִליכֹות  ּבְ ְוֶזה  ְלעֹוֵרר.  ִהיא הֹוֶלֶכת  ׁשֶ ֲאׁשּוָריו", 
ל  ּכָ ּוְלעֹוֵרר  ֵליֵלְך  'ֶנַצח הֹוד ְיסֹוד',  ת ֶאת "ֲהִליכֹות ֵאִלי" ֶאת  ׁשֶ ה, ִהיא ַמְלּבֶ ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ַמְלכּות ְלתֹוְך 

ַרְך: ם ִיְתּבָ ֵ ָבִרים ַלֲעבֹוַדת ַהּשׁ ַהּדְ

ִחיַנת 'ֶנַצח הֹוד  ָרָכה ְלָכל ָהעֹוָלמֹות. ְוֶזה ּבְ ְך ּבְ ד ְוַעל ְיֵדי ַהִהְתעֹוְררּות, ַהְינּו ַעל ְיֵדי ֲהִליָכה, ִנְמׁשָ

26. כמבואר כל זה בפרי עץ חיים )שער התפילה פרק 
ה'(, וז"ל: שאר חלקי העשייה, נתקנו ע"י תורה שבעל 
פה, שהוא פרק איזהו מקומן, שאנו מעלין פנימיות 
ונעשין  דעשיה(,  ויסוד  הוד  )נצח,  דעשיה  אחרונות  ג' 
חיצוניות )מלבישים מבחוץ( אל חיצוניות דג' אמצעיות 
פנימיות  ועולה  דעשיה(.  ותפארת  גבורה,  )חסד,  דעשיה 
ג'  חיצוניות  אל  חיצוניות,  ונעשית  דעשיה  מלכות 
ויסוד  )פי', על החלק החיצוני דנצח, הוד  תחתונים דעשיה 
אליו,  חיצונית  ונעשית  המלכות,  פנימיות  את  להלביש  דעשיה, 

 וכל זה אחרי שהחלק הפנימי של נה"י עלה כבר לחג"ת דעשיה(, 

עכ"ל. 
27. ענין העליות הנ"ל נתבארו היטב במשנת חסידים 
)מסכת תפילת העשיה פרק ח' משנה ב'(, וז"ל: ועתה )במשנת 

איזהו מקומן( עולים פנימיות נה"י דעשיה ומלבישים 

דעשיה  מלכות  ופנימיות  דעשיה,  חג"ת  חצוניות 
מלבשת לחצוניות נה"י דעשיה, וחיות הקליפות שעלו 
בקטורת, מלבישים לחצוניות מלכות דעשיה, עכ"ל.

28. פשט הפסוק: ע"י שעוסק בתורת ה', עד שזוכר 
צעדיו,  יחליקו  שלא  יזכה  בזה  התורה,  את  בלבו 

'אשוריו' – הם רגליו שפוסע בהם.
29. על פי הפרפראות לחכמה, אות ג' וד'.

ַמְלִּכי  ֵאִלי  ֲהִליכֹות  ֱאֹלִהים  ֲהִליכֹוֶתיָך  30. "ָראּו 
להושיע,  לך  נאה  לאלו  כלומר,  ופירש"י:  ַבּקֶֹדׁש", 

שכשראו הליכותיך בקדושתך בים )בקריעת ים סוף(.
חזרת  )שער  חיים  עץ  בפרי  זה  ענין  31. כמבואר 
העמידה, פרק ד' בד"ה ונבאר עתה ענין מברכת כהנים(, וז"ל: 

תקנו ברכת כהנים קודם שים שלום, שהוא 'נשיאת 
כפים'. וידוע שהברכה שורה בנשיאת כפים, לפי שיש 

אאאעֹוֶטֹא ֹוָאאא
ברית קודש. והנה, בכל ספירה ישנו אור פנימי ואור חיצוני, ועל ידי עשיית המצוות בשמחה, שעל ידה עולה 

ה'מלכות' מהקליפות, אזי האור הפנימי של ספירת ה'מלכות' עולה ומקיף ומלביש את האור החיצוני של 

הספירות 'נצח הוד יסוד' שלמעלה ממנה, והכל בעולם העשיה26. ואז, כשה'מלכות' מלבישה את האור של 

הספירות 'נצח הוד יסוד'27, יש לה כח ללכת ולעורר את כל העולמות לעבודת ה' יתברך.

ִלּבֹו, לֹא ִתְמַעד ֲאׁשּוָריו"28 – התורה שהיא תרי"ג  ִחיַנת הכתוב )תהלים לז, לא(: "ּתֹוַרת ֱאלָֹקיו ּבְ ְוֶזה ּבְ
המצוות29, כשנעשית בלבו, היינו, בשמחה, כי השמחה היא בלב כנ"ל, בזה זוכה ש'לא יחליקו צעדיו', ויוכלו 

ִהיא – ה'מלכות', מלבישה  ה'רגלים' של בחינת המלכות לעלות ולעורר את כל העולמות, כמו שנתבאר ׁשֶ

את הספירות 'נצח הוד יסוד', שהן בחינת 'רגלים', ועל ידי זה היא הֹוֶלֶכת ְלעֹוֵרר את כל העולמות לעבודת 

ֲעִלין את ספירת  ּמַ ׁשֶ ּקֶֹדׁש"30, כי ּכְ י ּבַ ִחיַנת הכתוב )שם סח, כה(: "ֲהִליכֹות ֵאִלי ַמְלּכִ ה' יתברך. ְוֶזה ּבְ

ת ֶאת "ֲהִליכֹות  ׁשֶ ה, שזוהי בחינת "מלכי בקודש", ִהיא ַמְלּבֶ ָ ֻדּשׁ 'ַמְלכּות' מבין הקליפות ְלתֹוְך ַהּקְ
ָבִרים - העולמות )וכנ"ל( ַלֲעבֹוַדת  ל ַהּדְ ֵאִלי", ֶאת 'ֶנַצח הֹוד ְיסֹוד', שהם בחינת רגלים, ֵליֵלְך ּוְלעֹוֵרר ּכָ

ַרְך. ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ

ד. ְוַעל ְיֵדי ַהִהְתעֹוְררּות, ַהְינּו ַעל ְיֵדי ֲהִליָכה, שהיא בחינת ההליכה של המלכות, המעוררת את כל 
ָרָכה ְלָכל ָהעֹוָלמֹות, וענין הברכה הוא ירידת השפע  ְך בכח העליות ּבְ העולמות לעבודת ה' יתברך, ִנְמׁשָ

מהאין סוף ברוך הוא, הגבוה מהכל, אל כל העולמות. וכל הברכות הבאות מלמעלה, צריכות לבוא תחילה 

למידה התחתונה, שהיא ספירת המלכות - הנקראת 'שכינה', ולכן דוקא ע"י ההתעוררות, היינו, ההליכה של 

ִחיַנת:  השכינה הנ"ל, יתעוררו הידים להוריד את הברכה מהאין סוף ברוך הוא31. ְוֶזה רגלי ההליכה, הן ּבְ
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ִחיַנת )ְּבֵראִׁשית ל,  ָרכֹות. ְוֶזה ּבְ ל ַהּבְ ם ּכָ ָ ּשׁ ּמִ ַדִים, ׁשֶ ֵהם ַהּיָ ְפֶאֶרת', ׁשֶ בּוָרה ּתִ ין ֶאת ֶחֶסד ּגְ יׁשִ ְיסֹוד ַמְלּבִ
ֶלְך ַיד  ְבִחיַנת )ׁשֹוְפִטים ד, כד( "ַוּתֵ ּבִ ָיַדִים,  ְבִחיַנת  ּבִ ָהַרְגִלין  עֹוִלין  ׁשֶ ִנְמָצא,  ְלַרְגִלי".  ל( "ַוְיָבֶרְך ה' ֹאְתָך 

בהם יו"ד אצבעות, הרומז לי' ספירות. וכל ברכות 
אחרונה   למדה  קודם  לבוא  צריך  לעולם,  הבאות 
)מלכות( שהיא כנסת ישראל, ומשם יורדין לעולמות. 

וכשרצה הקב"ה לזכות את ישראל ולברך אותם, נתן 
להם התורה, שהיא המישרת ומדרכת אותנו את הדרך 
אשר נלך בה, ואת המעשה אשר נעשה. וציוה לכהנים 
שהם מצד החסד שיברכו את ישראל, וגילה להם את 
הסוד, שצריכין קודם להמשיך הברכה מאין סוף עד 
אין תכלית, ומשם יתברכו ישראל מהאל ית'. ואמר 
הכתוב )בברכת כהנים במדבר ו, כג( "ּכֹה ְתָבֲרכּו ֶאת ְּבֵני 
ִיְׂשָרֵאל", 'כה' – שהיא מידה עשירית )ספירת המלכות – 
כל  נמשכו  ידה  ועל  'אין תכלית',  הנקראת  השכינה( 

וכל  הניסים  כל  נעשה  ובה  הזה,  עולם  פעולות 
הנפלאות, שנאמר )שמות ז, יז( "ּכֹה ָאַמר ה'", וציוה 
לכהנים שימשכו הברכה למדת 'כה', וממנה לישראל. 
אתם   – "ְתָבֲרכּו"  'כה'.  למדת   – ְתָבֲרכּו"  "ּכֹה  וזהו 

הכהנים, מאין סוף עד לאין תכלית.
32. הגם שהרגלים הן רק ספירות נצח והוד, מ"מ גם 

ספירת היסוד נחשבת כרגל שלישית כידוע.
פרק  התפילה  שער  חיים,  עץ  בפרי  33. כמבואר 
כיצד,  וז"ל:  ג'(,  משנה  )שם  חסידים  ובמשנת  ה', 
בפסקת 'איזהו מקומן' – נצח מלביש לחסד, 'בפרים 

– יסוד  הנשרפים' – הוד לגבורה, 'בחטאות הצבור' 
לתפארת.

34. פשט הפסוק: שה' בירך אותך בגללי, ורגל הוא 
כמו לסיבתי. אמנם רבינו ידקדק מזה שכתוב דוקא 

בלשון 'רגלי', שהברכה באה לרגלים.
35. כן ביאר במי הנחל, וז"ל: זה הפסוק אמר יעקב 
ללבן, כי יעקב זכה לעשות המצוות בשמחה, כי עליו 
ועל  ִיְׂשָרֵאל",  ִיְׂשַמח  ַיֲעקֹב  "ָיֵגל  ז(  יד,  )תהלים  נאמר 
ידי זה זכה לילך ולעורר כל העולמות לעבודת השם 
יתברך, ועל ידי זה נמשך ברכה לכל העולמות וכל 
אשר בהם. וזה "ַוְיָבֶרְך ה' אְֹתָך" – היינו שבירך השם 
את לבן, "ְלַרְגִלי" – בשביל 'רגלי', היינו בשביל הכח 

שנתתי בהרגלין שילכו לעבודת השם יתברך.
36. פשט הכתוב מדבר על הכנעת יבין מלך כנען, כי 
אחר שהרגה יעל את סיסרא שר צבאו, הכניע אלהי"ם 
את יבין מלך כנען לפני ישראל, וישראל נהגו בו ביד 
קשה עד שהכריתו אותו לגמרי. ובמי הנחל שילב את 
פירוש הפשט עם ביאור רבינו, וכתב וז"ל: זה הפסוק 
הרגה  ויעל  סיסרא,  את  ישראל  שכבשו  בעת  נאמר 
אותו, שזה היה מחמת שישראל עשו תשובה ועשו 
המצוה בשמחה, )נראה להוסיף, שהכוונה היא למצות מילה, 
כמו שכתוב בפסוק שם "בפרוע פרעות", ועל מצות מילה נאמר 

אאאעֹוֶטֹא ֹוָאאא

בּוָרה  ין ֶאת ספירות 'ֶחֶסד ּגְ יׁשִ ספירות 'ֶנַצח הֹוד ְיסֹוד'32 שמתעלות על ידי ההליכה, ואז הן ַמְלּבִ

ְפֶאֶרת' של עולם העשיה, הנמצאות מעליהן, כי פנימיות ספירות 'נצח הוד יסוד' עולה ומלבישה את  ּתִ
ָרכֹות, כי 'חסד'  ל ַהּבְ ם ּכָ ָ ּשׁ ּמִ ַדִים, ׁשֶ ֵהם בחינת ַהּיָ חיצוניות ספירות 'חסד גבורה תפארת'33 שעליהן, ׁשֶ

הוא בחינת יד ימין, ו'גבורה' היא בחינת יד שמאל, ו'תפארת' היא בחינת כלליות הידים, ולכן מהם נמשכת 

ברכה לכל העולמות.

ִחיַנת הכתוב שאמר יעקב ללבן )בראשית ל, ל(: "ַוְיָבֶרְך ה' ֹאְתָך ְלַרְגִלי"34 כי על ידי שיעקב זכה  ְוֶזה ּבְ
לעשות את המצוות בשמחה ונתן כח ברגלים ללכת, ולעורר את כל העולמות לעבודת ה' יתברך35, נמשכה 

הברכה גם "לרגלי", היינו אל הרגלים שהם נצח הוד ויסוד, ממקום הברכה שהוא בידים שהם חסד גבורה 

ְבִחיַנת 'ָיַדִים' שהן 'חסד גבורה  עֹוִלין ָה'ַרְגִלין' שהם ספירות 'נצח הוד יסוד' ּבִ ותפארת. ִנְמָצא, ׁשֶ

ְבִחיַנת הכתוב )שופטים  תפארת', כי זה שהרגלין מלבישים את הידים, נקרא שהרגלין נעשים בחינת ידים, ּבִ

ה"36, הרי, שהזכיר ידים ואמר בהן לשון 'הלוך' )השייך לרגלים(, כי  ָרֵאל ָהלֹוְך ְוָקׁשָ ֵני ִיׂשְ ֶלְך ַיד ּבְ ד, כד(: "ַוּתֵ

הרגלין עלו לידים, ובכח זה ניצחו ישראל את אויביהם.
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ָיָדו ֶאל  ַאֲהרֹן ֶאת  א  ּשָׂ "ַוּיִ ְבִחיַנת )ַוִּיְקָרא ט, כב(  ּבִ ַדִים,  ִמּיָ ָרכֹות  ַהּבְ ר  ְוִעּקַ ה".  ְוָקׁשָ ָהלֹוְך  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ
ָרֵאל": ם רֶֹעה ֶאֶבן ִיׂשְ ָ תּוב )ְּבֵראִׁשית מט, כד( "ִמיֵדי ֲאִביר ַיֲעֹקב ִמּשׁ ּכָ ָהָעם ַוְיָבֲרֵכם", ּוְכמֹו ׁשֶ

ִפי  ּכְ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ְלָכל  ים  ַנֲעׂשִ ה,  ְלַמּטָ ִאים  ּבָ ּוְכׁשֶ ֶכל.  ׂשֵ ַדִים, ֵהם  ֵמַהּיָ ִעין  ּפָ ׁשְ ּנִ ׁשֶ ָרָכה  ַהּבְ ר  ְוִעּקַ ה 
ַעל  ּבַ הּוא  ׁשֶ ֵכן ִמי  ּבְ ַחי ָרצֹון".  ְלָכל  יַע  ּבִ ּוַמׂשְ ָיֶדיָך  תּוב )ְּתִהִּלים קמה, טז( "ּפֹוֵתַח ֶאת  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְרצֹונֹו, 
ל ֶאת ָיָדיו", ּוִבְבִחיַנת )ְׁשמֹות  ּכֵ ְבִחיַנת )ְּבֵראִׁשית מח, יד( "ׂשִ ֶכל, ּבִ ת ׂשֵ ְרּכַ יְך ּבִ ְמׁשִ ּיַ ן ְרצֹונֹו ׁשֶ ֶנֶפׁש, ָצִריְך ְלַכּוֵ
ַעת': יָנה ּדַ ין ֶאת ָחְכָמה ּבִ יׁשִ ְלּבִ ּמַ ְפֶאֶרת ׁשֶ בּוָרה ּתִ ִחיַנת 'ֶחֶסד ּגְ ׁש ה' ּכֹוְננּו ָיֶדיָך". ְוֶזה ּבְ טו, יז( "ִמְקּדָ

ְוֶזה  דּוַע.  ּיָ ּכַ ַעְצמֹו,  ּבְ ֶכל  ֵ ַהּשׂ ַעל  ִלְסמֹוְך  ֵאין  י  ּכִ ֶכל,  ֵ ַהּשׂ ת  ְרּכַ ּבִ ְלתֹוְך  יְך ֱאמּוָנה  ְלַהְמׁשִ ְוָצִריְך  ו 

שנעשית תמיד בשמחה ]ע' שבת דף קל.[, והיא בספירת היסוד 

שהוא כולל הרגלין, ודו"ק(, על ידי זה עלו הרגלין בבחינת 

ִיְׂשָרֵאל ָהלֹוְך ְוָקָׁשה ַעל  ְּבֵני  ידים בבחינת "ַוֵּתֶלְך ַיד 
ָיִבין ֶמֶלְך ְּכָנַען ַעד ֲאֶׁשר ִהְכִריתּו ֵאת ָיִבין ֶמֶלְך ְּכָנַען".

37. ענין זה מבואר גם לקמן )תורה פ"ח(, וז"ל: ָידּוַע, 
ִּכי ַהַהְׁשָּפעֹות ְוַהְּבָרכֹות ִאי ֶאְפָׁשר ָלֶהם ָלבֹוא ָלעֹוָלם 

ַּבֶּמה  'ָיַדִים'  לֹו  ֵיׁש  ַהַּצִּדיק  ִּכי  ַהַּצִּדיק.  ְיֵדי  ַעל  ֶאָּלא 
ְלַקְּבָלם, ְּדַהְינּו ַאֲהָבה ְוִיְרָאה, ִּכי ֵהם ַהָּיַדִים ְלַקֵּבל ָּבֶהם 

ָּכל ַהַהְׁשָּפעֹות ְוָכל ַהְּבָרכֹות.
ָּפַתח  איתא:  סז.(,  דף  )ח"ב  יתרו  פרשת  38. בזוהר 
א ַאֲהרֹן ֶאת ָיָדו" וכו', ִאֵּלין ִאיּנּון ַעְׂשָרה  ְוָאַמר "ַוִּיָּשׂ
ִּדי ְמָמָנן ַעל ְּפִריׂשּו ְּדָיִדין ְלֵעיָּלא ְלַנְטָלא ַההּוא ְצלֹוָתא, 

אאאעֹוֶטֹא ֹוָאאא

א ַאֲהֹרן ֶאת ָיָדו ֶאל  ּשָׂ ְבִחיַנת הכתוב )ויקרא ט, כב(: "ַוּיִ ַדִים37, כי היא ּבִ ָרכֹות הן ִמּיָ ר ַהּבְ ְוהראיה שִעּקַ
ם  ָ תּוב כשבירך יעקב את יוסף )בראשית מט, כד(: "ִמיֵדי ֲאִביר ַיֲעֹקב, ִמּשׁ ּכָ ָהָעם ַוְיָבֲרֵכם"38, ּוְכמֹו ׁשֶ

ָרֵאל"39, הרי, שהברכה שקיבל יוסף, שזכה להיות הרועה של ישראל, באה מבחינת 'ידים'. ֹרֶעה ֶאֶבן ִיׂשְ

ה הם נהפכים מבחינת 'שכל' אפילו  ִאים ְלַמּטָ ּבָ ֶכל40. ּוְכׁשֶ ַדִים, ֵהם ׂשֵ ִעין ֵמַהּיָ ּפָ ׁשְ ּנִ ָרָכה ׁשֶ ר ַהּבְ ה. ְוִעּקַ
תּוב )תהלים קמה, טז(: "ּפֹוֵתַח ֶאת  ּכָ מֹו ׁשֶ ִפי ְרצֹונֹו41, ּכְ ים ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ּכְ לדברים גשמיים, כי ַנֲעׂשִ

ֵכן  יַע ְלָכל ַחי ָרצֹון" – שהברכה הנשפעת מבחינת ה'ידים', נעשית לכל אחד כפי רצונו. ּבְ ּבִ ָיֶדיָך ּוַמׂשְ
יְך  ְמׁשִ ּיַ ן ְרצֹונֹו43, ׁשֶ ַעל ֶנֶפׁש42 - שנפשו הׂשכלית שולטת על נפשו הבהמית, ָצִריְך ְלַכּוֵ הּוא ּבַ ִמי ׁשֶ
ְבִחיַנת הכתוב  ֶכל, דהיינו, שיזכה לשכל וידיעה בהשגת האור אין סוף44, ּבִ ת ׂשֵ ְרּכַ מבחינת ה'ידים' ּבִ

ל ֶאת ָיָדיו", היינו, שהמשיך מבחינת ה'ידים' ברכת  ּכֵ בברכת יעקב למנשה ואפרים )בראשית מח, יד(: "ׂשִ

שכל וחכמה למנשה ואפרים45, כי הם כיוונו את רצונם להמשיך ברכת שכל46, ּוִבְבִחיַנת הכתוב )שמות טו, 

ׁש ה' ּכֹוְננּו ָיֶדיָך", ו"מקדש" הוא בחינת 'דעת'47, כמו שאמרו חז"ל )ברכות לג.(: 'כל מי שיש בו  יז(: "ִמְקּדָ
דעה כאילו נבנה בית המקדש בימיו'48, ואמר על "מקדש ה'" )שהוא בחינת ה'דעת'( "כוננו ידיך", לומר ש'הדעת' 

ְפֶאֶרת'50  בּוָרה ּתִ ִחיַנת הספירות 'ֶחֶסד ּגְ נמשכת על ידי בחינת ה'ידים' שהן כלי הברכה49. ְוֶזה הידים ּבְ

ַעת' של עולם העשיה הנמצאות מעליהן,  יָנה ּדַ ין ֶאת ספירות 'ָחְכָמה ּבִ יׁשִ ְלּבִ ּמַ של עולם העשיה, ׁשֶ

כי על ידי שמכוין להמשיך מה'ידים' ברכת שכל, מתעלה פנימיות ספירות 'חסד גבורה תפארת', ועולה 

ומלבישה את חיצוניות ספירות 'חכמה בינה ודעת'51, שהן בחינת שכל וחכמה. ואזי נמשכת בחינת ה'שכל' 

מהספירות 'חכמה בינה דעת' דרך ה'ידים' אל האדם, והוא זוכה להשיג את ברכת השכל שבספירות אלו.

גדלה,  המלכות  ספירת  ובזה  ממנה,  העליונה  המדרגה  את  מלבישה  נמוכה  מדרגה  כל  כיצד  שביאר,  לאחר 
והיא בחינת  זה,  יבאר עתה, את המדרגה הגבוהה מכל  'מוחין'.  ואח"כ  'ידין',  ואח"כ  'רגלין',  כי מתחילה קיבלה 

ה'אמונה', שצריך להמשיך אותה אל המוחין.

דּוַע52. ְוֶזה  ּיָ ַעְצמֹו, ּכַ ֶכל ּבְ ֵ י ֵאין ִלְסמֹוְך ַעל ַהּשׂ ֶכל, ּכִ ֵ ת ַהּשׂ ְרּכַ יְך ֱאמּוָנה ְלתֹוְך ּבִ ו. ְוָצִריְך ְלַהְמׁשִ
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ְוָיֲהֵבי ֵּביּה ֵחיָלא, ְלִאְתַיְּקָרא ְׁשָמא  אֹו ַהִהיא ִּבְרָכָתא, 
ַקִּדיָׁשא, ְוִאְתְּבַרְך ִמַּתָּתא. ֵּכיָון ְּדִמַתָּתא ִאְתְּבַרְך, ֵמַההּוא 
ְּפִריׂשּו ְּדָיִדין ְלֵעיָּלא, ְּכֵדין ִאְתָּבְרָכא ֵמֵעיָּלא, ְוִאְתְיַקר 
ִמָּכל ִסְטִרין.  ]תרגום: ֵאּלּו אֹוָתם ֲעָׂשָרה ֶׁשְּמֻמִּנים ַעל 
אֹוָתּה  אֹו  ְּתִפָּלה  אֹוָתּה  ִלּטֹל  ְלַמְעָלה,  ַהָּיַדִים  ְּפִריַׂשת 
ְּבָרָכה, ְונֹוְתִנים ָּבּה ּכַֹח ְלִהְתַּכֵּבד ַהֵּׁשם ַהָּקדֹוׁש, ּוִמְתָּבֵרְך 
ִמְּלַמָּטה. ֵּכיָון ֶׁשִּמְּלַמָּטה ִמְתָּבֵרְך, ֵמאֹוָתּה ְּפִריַׂשת ַהָּיַדִים 
ְלַמְעָלה, ָאז ִמְתָּבֵרְך ִמְלַמְעָלה, ּוִמְתַּכֵּבד ִמָּכל ַהְּצָדִדים[ .
על  מושל  נעשה  הוא  פירש"י:  הפסוק  39. בפשט 
מידי  לו  היתה  וזאת  ידו,  על  טבעת  וניתנה  מצרים 
הקב"ה שהוא אביר יעקב, ומשם עלה להיות הרועה 

של ישראל.
40. במי הנחל ציין לספר חסד לאברהם )מעין ב' נהר 
ז' מיני אושר  וז"ל: דע כי  ס"ג( בסוד ברכת כהנים, 

חן,  חיים,  ובנים,  חכמה,  הן:  ואלו  בעולם  נבראו 
עושר, ממשלה, שלום, וכולם רמוזים בברכת כהנים 
וכו', ולכן צריך הכהן המברך שיכוון בכל אלו ז' מיני 
אושר על הסדר, במילת "יברכך" – צריך לכוון שהאל 
יתברך ישפיע חכמה לכל ישראל, כמו שכתב הקנה 
ז"ל שאין ברכה אלא חכמה שנאמר "ויברך אלהים 
את שלמה" וכתיב "וה' נתן חכמה לשלמה", וגם כן 

בספר הבהיר אין חכמה אלא ברכה וכו', עכ"ל.
41. פירש במי הנחל, וז"ל: היינו שאחד רוצה ברכות 
אְֹתָך  "ַוְיָבֶרְך ה'  בגשמיות, בחינת הנאמר אצל לבן 
שכל  ברכת  רוצה  ואחד  גשמיות,  בברכה   – ְלַרְגִלי" 

שיהיו לו שכל וידיעה בהשגת 'אור האין סוף'.
42. על פי הפסוק )משלי כג, ב(: "ְוַׂשְמָּת ַׂשִּכין ְּבֹלֶעָך 
ִאם ַּבַעל ֶנֶפׁש ָאָּתה", ופירש במצודת דוד, וז"ל: אם 
יש לך נפש משכלת למאוס ברע. וע"ע פסחים )דף מ.(, 

ובחולין )דף ו.(, ובנדה )דף טז: דף סה:(.
שהוא  בכלי  הברכה  מצטיירת  כך  רצונו  43. ולפי 
מכין, וכעין המבואר לקמן )תורה לו, ו(, וז"ל: ְוֶזה הּוא 
ְּכָלל ָּגדֹול, "ִּכי ִמִּפי ֶעְליֹון ֹלא ֵתֵצא" )איכה ג, לח( – ִּכי 
ִאם אֹור ָּפׁשּוט, ַאְך ְלִפי ְּבִחיַנת ְּכִלי ַהְמַקֵּבל ֶאת ָהאֹור, 
ָּכְך ִנְצַטֵּיר ָהאֹור ְּבתֹוכֹו. ִאם ַהְּכִלי הּוא ִּבְׁשֵלמּות, ֲאַזי 
ְוָׁשלֹום  ַחס  ְוִאם  ָמֵלא,  ְמאֹורֹות  ִּבְבִחיַנת  ְמַקֵּבל  הּוא 
ַהְּכִלי ֵאינֹו ִּבְׁשֵלמּות, ֲאַזי הּוא ְמַקֵּבל ִּבְבִחיַנת ְמאֹרֹת 

ָחֵסר ָוא"ו וכו'.
44. כן פירש במי הנחל.

וכעין  יהושע,  את  משה  שסמך  הסמיכה  45. כעין 

סמיכת החכמים, וכמו שפירש בפסוק זה רבינו בחיי, 
וז"ל: והיתה הברכה חלה עליהם בסמיכה זו, כאשר 
כתוב ביהושע )במדבר כז, כג( "ַוִּיְסמְֹך ֶאת ָיָדיו ָעָליו", 
כדי שיאצל רוח הקדש על הנסמך. ומזה הענין היתה 
'הסמיכה' בזמן החכמים. גם ברכת כהנים בנשיאת 
כפים, כי לא יתכן לכהן הנושא את כפיו שיסמוך את 
ידיו על כל אחד ואחד מישראל, ועל זה היה פורש 
כפיו למעלה, כדי להאציל כח הברכה למטה ממקור 
הברכה העליונה, והוא "ִׂשֵּכל ֶאת ָיָדיו" מלשון שכל 
וחכמה, כי נתכון בעשר אצבעות ידיו להמשיך הברכה 
ממקור החכמה והשכל, וכן אמר התרגום: 'אחכמינון 
לידוהי', כענין )תהלים קלד, ב( "ְׂשאּו ְיֵדֶכם קֶֹדׁש ּוָבֲרכּו 
ֶאת ה", 'קודש' – היא החכמה שהיא מקור הברכה, 

עכ"ל.
46. מי הנחל, וז"ל: יעקב על ידי שמחת מצותו, ]כי 
עליו נאמר )תהלים יד, ז( "ָיֵגל ַיֲעקֹב ִיְׂשַמח ִיְׂשָרֵאל"[, 
למנשה  שכל  ברכת  בידיו  בברכתו  שימשיך  זכה 
ואפרים, כי הם כוונו רצונם לעיקר הברכה - ברכת שכל.

47. כן ביאר רבינו גם לקמן )תורה פ"א(, וז"ל: ַהִּמְקָּדׁש 
ִמי  'ָּכל  לג.(  )ְּבָרכֹות  ַּבְּגָמָרא  ְּדִאיָתא  ַּדַעת,  ְּבִחיַנת  הּוא 
ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ַּדַעת ְּכִאּלּו ִנְבֶנה ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ְּבָיָמיו', ֶׁשֵּבית 
ִנַּתן ֵּבין  ְוַדַעת  ִנַּתן ֵּבין ְׁשֵּתי אֹוִתּיֹות )שמות(,  ַהִּמְקָּדׁש 

ְׁשֵּתי אֹוִתּיֹות.
אדם  כל  אלעזר:  רבי  אמר  הגמ':  שם  48. ודרשה 
שיש בו דעה – כאילו נבנה בית המקדש בימיו; דעה 
נתנה בין שתי אותיות ]דהיינו בין שני שמות הקודש, 
שנאמר )שמואל א' ב, ג( "ִּכי ֵאל ֵּדעֹות ה'" )היינו, ש'דעת' 
נכתבה בין שם 'אל' לשם 'הוי"ה'([, ומקדש נתן בין שתי 

אותיות. ]היינו בין שמות הקודש, שנאמר )שמות טו, 
יז( "ָּפַעְלָּת ה' ִמְּקָדׁש ֲאדָֹני" )הרי, שהמקדש נכתב בין שתי 

שמות 'הוי"ה' ו'אדנ"י'(.

49. פרפראות לחכמה )אות ה'(.
50. אף שישנן רק שתי ידים, מ"מ גם הגוף נחשב 

כיד השלישית )בחינת 'יד הרמה'( והוא כנגד התפארת.
51. פרי עץ חיים שער התפילה פרק ה'.

להגיע  רוב שכל אפשר  ע"י  דוקא  52. כי לפעמים 
לאפיקורסות וכפירה, וכמו שכתב רבינו לקמן )תניינא, 
ְוָחְכָמתֹו,  ִׂשְכלֹו  ַאַחר  ְּכֶׁשָאָדם הֹוֵלְך  תורה י"ב(, וז"ל: 

ִליֵדי  ְוָלבֹוא  ַרִּבים,  ּוִמְכׁשֹולֹות  ְּבָטעּוִתים  ִלּפֹל  יּוַכל 
ְוֵיׁש ֶׁשִּקְלְקלּו ַהְרֵּבה, ְּכגֹון  ָרעֹות ְּגדֹולֹות ַחס ְוָׁשלֹום. 
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ֹאּתאא ֹותאוא56 ָר ֹו "ןאאתכ ַָ ֲֹ ִליקוכֵטיאמֹו

ָרכֹות", ּוְבִחיַנת )ְׁשמֹות יז, יב( "ַוְיִהי ָיָדיו ֱאמּוָנה", ּוְבִחיַנת )ְׁשמּוֵאל  ִחיַנת )ִמְׁשֵלי כח, כ( "ִאיׁש ֱאמּונֹות ַרב ּבְ ּבְ
ִחיַנת  ּבְ ְוֶזהּו  ַדִים.  ַהּיָ ת  ְרּכַ ּבִ ְלתֹוְך  יְך ֱאמּוָנה  ְמׁשִ ּיַ ׁשֶ ַהְינּו  ָרֵאל",  ִיׂשְ ַמְמֶלֶכת  ָיְדָך  ּבְ "ְוָקָמה  א' כד, כ( 

ים", 'ֹקֶדׁש' - ֶזה  ְקַהל ְקדֹוׁשִ ִחיַנת )ְּתִהִּלים פט, ו( "ֱאמּוָנְתָך ּבִ ִית ֶנֱאָמן", ְוֶזה ּבְ )ְׁשמּוֵאל א' ב, לה( "ּוָבִניִתי לֹו ּבַ

ה': ּיָ ֲעׂשִ ּדַ ַעת  יָנה ּדַ ה ָחְכָמה ּבִ ּנָ ה ִמּמֶ יִציָרה ַנֲעׂשֶ ִחיַנת 'ַמְלכּות ּדִ ִחיַנת ֹמִחין. ְוֶזה ּבְ ּבְ

ִהיא  ׁשֶ ֶכל,  ֵ ַהּשׂ ב ֶאת  ֵ ְוַהְמַיּשׁ ר  ַהְמַסּדֵ ֵרְך ֵמֶהם  ִנְתּבָ ְרָכָאן,  ַהּבִ ּקּות  ּדַ הּוא  ׁשֶ ְרָכָאן,  ּבִ ּוִבְפִניִמּיּות  ז 

ֶאת  ֶׁשִהְטעּו  ַהְמֻפְרָסִמים,  ְמאֹד  ַהְּגדֹוִלים  ָהְרָׁשִעים 
ְוִעָּקר  ְוִׂשְכָלם.  ָחְכָמָתם  ְיֵדי  ַעל  ָהָיה  ְוַהּכֹל  ָהעֹוָלם, 
ַהַּיֲהדּות הּוא ַרק ֵליֵלְך ִּבְתִמימּות ּוִבְפִׁשיטּות, ְּבִלי ׁשּום 
ָׁשם  ֶׁשִּיְהֶיה  ֶׁשעֹוֶׂשה,  ָּדָבר  ְּבָכל  ּוְלִהְסַּתֵּכל  ָחְכמֹות, 
ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך, עכ"ל. עוד כתב שם )תורה מ"ח( ָחְכמֹות 
ֵאין ְצִריִכין ְּכָלל, ַרק ֱאמּוָנה ּוְתִמימּות ּוְפִׁשיטּות ְּבִלי 
ְלָהָאָדם,  ְמֹאד  ַמִּזיִקים  ָחְכמֹות  ִּכי  ְּכָלל.  ָחְכָמה  ׁשּום 
ַהָחְכָמה  ִּכי  ַעְצָמם,  ֶׁשל  ְּבָחְכָמָתן  ִנְלָּכִדים  ְוַהֲחָכִמים 
ַמְתָעה אֹותֹו ֵמָחְכָמה ְלָחְכָמה, ּוֵמאֹוָתּה ַהָחְכָמה ְלָחְכָמה 

ְויֹוֵתר, ַעד ֶׁשִּנְלָּכד  ְוֵכן ֵמָחְכָמה ְלָחְכָמה יֹוֵתר  ַאֶחֶרת, 
"ֹלֵכד  יג(  ה,  )ִאּיֹוב  ִּבְבִחיַנת  ַעְצמֹו,  ְּבָחְכמֹות  ְוִנְתֶעה 
ְּבַעְרִמימּות  ַהְינּו  ַּדְיָקא,  'ְּבָעְרָמם'   – ְּבָעְרָמם"  ֲחָכִמים 
ְוָחְכמֹות ֶׁשָּלֶהם ְּבַעְצָמם הּוא לֹוֵכד אֹוָתם. ַאְׁשֵרי ַההֹוֵלְך 
ִּבְתִמימּות, עכ"ל. וכן בספורי מעשיות )תחילת מעשה 
אֹוָתּה  ֶׁשל  ַהֲחָכִמים  ִנְתַּפְּקרּו  ַהָחְכמֹות,  'ּוֵמֲחַמת  י"ג( 

ַהְּמִדיָנה'.
53. בפשט הפסוק פירש במצודת דוד: 'הנושא ונותן 

באמונה זוכה לרוב ברכות'.

אאאעֹוֶטֹא ֹוָאאא

ָרכֹות"53, כי צריך להמשיך אמונה לתוך רוב הברכה  ִחיַנת הכתוב )משלי כח, כ(: "ִאיׁש ֱאמּונֹות ַרב ּבְ ּבְ
- שהיא ברכת השכל, ְוכמו ְבִחיַנת הכתוב במלחמת עמלק על ידיו של משה )שמות יז, יב(: "ַוְיִהי ָיָדיו 

ֱאמּוָנה", כי משה רבינו זכה להמשיך אמונה לתוך ברכת השכל, הבאה מה'ידים'.

ָיְדָך ַמְמֶלֶכת  ְוזוהי גם ְבִחיַנת דברי שאול לדוד )שמואל א' כד, כ(: "הנה ידעתי כי מלוך תמלוך, ְוָקָמה ּבְ
ַדִים54, כי 'מלכות' היא בחינת 'אמונה', והוא ימשיך  ת ַהּיָ ְרּכַ יְך דוד ֱאמּוָנה ְלתֹוְך ּבִ ְמׁשִ ּיַ ָרֵאל", ַהְינּו ׁשֶ ִיׂשְ
אותה לתוך בחינת "בידך", שזו ברכת השכל הבאה מהידים, שכן צריך להמשיך אמונה )בחינת "ממלכת ישראל"( 

ִחיַנת הכתוב )שמואל א' ב,  לשכל, שהוא ברכת ה'ידים', ְוראיה לדבר ש'אמונה' היא בחינת 'מלכות', כי ֶזהּו ּבְ

ִית ֶנֱאָמן"55, שתהיה לו ממשלה וגדולה, הרי, ש'אמונה' היא בחינת מלכות וממשלה56.  לה(: "ּוָבִניִתי לֹו ּבַ

ִחיַנת ֹמִחין, כי מ'חכמה  ים", 'ֹקֶדׁש' - ֶזה ּבְ ְקַהל ְקדֹוׁשִ ִחיַנת הכתוב )תהלים פט, ו(: "ֱאמּוָנְתָך ּבִ ְוֶזה ּבְ
בינה דעת' נמשכת הקדושה אל הספירות שתחתיהן ולכן הן נקראות 'קודש'57. וצריך להמשיך 'אמונה' 

לבחינת 'קדושים', דהיינו, לשכל ולמוחין58.

ִחיַנת  ְוֶזה שנמשכת ברכת האמונה אל השכל, היינו, למוחין – חכמה, בינה ודעת, זהו המבואר בכוונות שּבְ
יִציָרה – ספירת מלכות של עולם היצירה )שהיא בחינת 'אמונה', כמובא לעיל, ש'מלכות' היא בחינת 'אמונה'(,  'ַמְלכּות' ּדִ
ה – של עולם העשיה, כי ספירת ה'מלכות' של עולם  ּיָ ֲעׂשִ ַעת' ּדַ יָנה ּדַ ה ספירות 'ָחְכָמה ּבִ ּנָ ה ִמּמֶ ַנֲעׂשֶ
היצירה, יורדת59 ומתלבשת בחכמה, בינה ודעת של עולם העשייה60. והיינו, בחינת החיצוניות שלה, הנכנסת 

ומתלבשת בתוך ספירות 'חכמה בינה דעת' של עולם העשיה, להיות להן לפנימיות, ועל ידי זה זוכה להשיג 

את ספירת ה'מלכות' של עולם היצירה, היינו, שזוכה לאמונה.

לאחר שהשלים לבאר את תיקון ספירות עולם העשיה עד המוחין, והוסיף, שתיקון המוחין הוא ע"י בחינת 'ברכה', 
שהיא בחינת 'אמונה', הנמשכת אליהם מחיצוניות מלכות דיצירה. יבאר עתה, שפנימיות ברכה זו, היינו פנימיות 

מלכות דיצירה, מלבישה את כתר דעשיה61.

ְרָכָאן – שהיא דקות  ּקּות ַהּבִ הּוא ּדַ ְרָכָאן – בפנימיות ברכת השכל הנמשכת לאדם, ׁשֶ ז. ּוִבְפִניִמּיּות ּבִ
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57 ֹאּתאא ֹותאוא ָר ֹו "ןאאתכ ַָ ֲֹ ִליקוכֵטיאמֹו

מהגואל  ראיה  מביא  וז"ל:  הנחל,  במי  54. כתב 
הראשון – משה רבינו, שזכה להמשיך אמונה לידיו 
למשיח  וגם  לזה,  יזכו  ישראל  ושכל  השכל,  ברכת 
שיצא מזרע דוד, כי לדוד אמר לו שאול "ְוָקָמה ְּבָיְדָך" 
– היינו לברכת ה'שכל' שבידיו, ימשיך אמונה – שהוא 
 – 'ספירת מלכות'  בחינת  ִיְׂשָרֵאל",  "ַמְמֶלֶכת  בחינת 

'אמונה'. 
שנאמרה  הקשה  הנבואה  בענין  מדבר  55. הפסוק 
הגדולה  והכהונה  ימותו  ופנחס  חפני  שבניו  לעלי, 
צדוק  גדול  לכהן  יתמנה  ותחתיהם  מזרעו,  תפסוק 

הכהן, ויבנה לו הקב"ה בית נאמן – היינו, ממשלה.
56. פרפראות לחכמה )אות ו'(, וז"ל: "ּוָבִניִתי לֹו ַּבִית 
ֶנֱאָמן", פירושו על קיום ההתמנות והגדולה והכבוד. 
ַּבִית  לֹו  "ּוָבִניִתי  שהפסוק  לפרש,  כתב  הנחל  ובמי 
ֶנֱאָמן", הוא ראיה בפני עצמה, שצריכין להמשיך לתוך 
ברכת השכל 'אמונה', כי כבר מבואר בפנים שהכהן 
בברכתו ממשיך ברכת השכל, בבחינת "ַוִּיָּׂשא ַאֲהרֹן 
ַוְיָבֲרֵכם", ועיקר הברכה הוא שכל  ָיָדו ֶאל ָהָעם  ֶאת 
כמבואר בפנים, וזה הפסוק "ּוָבִניִתי לֹו ַּבִית ֶנֱאָמן" – 
קאי על צדוק הכהן, היינו שצדוק הכהן ימשיך לברכת 

השכל שלו "ַּבִית ֶנֱאָמן" – דהיינו אמונה.
57. עיין זוהר פרשת אחרי )ח"ג דף סא.(, וז"ל: ַמאי 
ִעָּלָאה, ע"כ.  ָחְכָמה  ְּדִאְקֵרי  ְּדכָֹּלא  ְׁשֵלימּוָתא  'קֶֹדׁש', 
ָחְכָמה  הּוא  ַהְּקֻדָּׁשה  ְוִעַּקר  מובא:  פ'(,  )תורה  ולקמן 
ּומִֹחין ִּדְקֻדָּׁשה, ִּכי ָחְכָמה ִנְקָרא קֶֹדׁש ַּכָּידּוַע, ִּכי קֶֹדׁש 
"קֶֹדׁש  ג(  ב,  )ִיְרְמָיה  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  ֵראִׁשית,  ְּבִחיַנת  הּוא 
הּוא  ֵראִׁשית  ָּכל  ִּכי  ְּתבּוָאתֹה",  ֵראִׁשית  ַלה'  ִיְׂשָרֵאל 

קֶֹדׁש ְּבָכל ָמקֹום.
58. וביאר בלקוטי הלכות )יו"ד ח"א הלכות נדה ב, ג(, 
ָּכל  ֶׁשל  ְוַהִּמָּדה  ְוַהְּכִלי  ַהִּצְמצּום  ִהיא  ָהֱאמּוָנה  וז"ל: 
ַהִּמּדֹות – ֶׁשֵהם ֻּכָּלם ְּבִחיַנת ִצְמצּוֵמי ַהֵּׂשֶכל ֵמִעָּלה ְלָעלּול 
)ֵמַהְּמסֹוֵבב ַלָּדָבר ֶׁשִּנְסַּתֵּבב ְונֹוָצר ַעל ָידֹו(, ִמֵּׂשֶכל ֶעְליֹון ְלֵׂשֶכל 

ְוֻכָּלם ֵאין ָלֶהם  ִיְתָּבַרְך,  ָיָדם אֹותֹו  ַּתְחּתֹון ְלַהִּׂשיג ַעל 
ּכַֹח ְלַגּלֹות ּוְלהֹוִליד ׁשּום ַּדַעת ְוׁשּום ַהָּׂשָגה ּבֹו ִיְתָּבַרְך, 
ַהְּכִלי  ִהיא  ָהֱאמּוָנה  ִּכי  ְלַבד,  ָהֱאמּוָנה  ְיֵדי  ַעל  ִאם  ִּכי 
ְוַהִּצְמצּום ֶׁשל ֻּכָּלם. ְוֶזהּו ְּבִחיַנת )ִּתּקּוֵני זַֹהר ִּתּקּון ד, יט.(: 
'ְּדֵלית ְרׁשּו ְלׁשּום ְסִפיָרה ְוכּו' ְלַאָרָקא ִּבְרָכָאן ַּבר ִמיָנּה' 
ְּדַהְינּו   – ִּבְלָעֶדיָה(  ְּבָרכֹות  ְלַהְׁשִּפיַע  ְסִפיָרה  ְלׁשּום  ְרׁשּות  )ֶׁשֵאין 

חּוץ ִמִּמַּדת ַהַּמְלכּות ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת ָהֱאמּוָנה, ֶׁשַעל ָיָדּה 
ַּדְיָקא ִעַּקר ִהְתַּגּלּות ַהַּדַעת ֶׁשל ַהָּׂשַגת ֱאֹלקּותֹו ִיְתָּבַרְך. 

ִּכי ִמְּתִחָּלה ְצִריִכין ְלַהְקִּדים ֶאת ָהֱאמּוָנה ֶׁשִהיא ְּתִחַּלת 
ֶׁשִּיְהֶיה  ְּכֶׁשּזֹוִכין  ָּכְך  ַאַחר  ֲאִפּלּו  ְוַגם  ַּכַּנ"ל,  ַהִּצְמצּום 
ִנְמָׁשְך ֵאיֶזה ַּדַעת ְוַהָּׂשָגה – ִאי ֶאְפָׁשר ְלַקֵּבל ַהַּדַעת ִּכי 
ִאם ֶּדֶרְך ָהֱאמּוָנה ַהְּקדֹוָׁשה – ִּכי ָאסּור ִלְסמֹוְך ַעל ַהֵּׂשֶכל 
ְלַבד ְוֵאין ִקּיּום ְלַהֵּׂשֶכל ְּבֹלא ָהֱאמּוָנה, ִּכי 'ַּבֻּמְפָלא ִמְּמָך 
' ְוכּו' )ֲחִגיָגה יג.(. ִּכי ִאי ֶאְפָׁשר ְלַקֵּבל ַהֵּׂשֶכל,  ַאל ִּתְדרֹשׁש
ִּכי ִאם ֶּדֶרְך ַּכָּמה ִצְמצּוִמים, ְוָכל ַהִּצְמצּוִמים ֵהם ַעל ְיֵדי 

ָהֱאמּוָנה ֶׁשהּוא ׁשֶֹרׁש ָּכל ַהִּצְמצּוִמים, עכ"ל.
וז"ל:  ג'(,  דרוש  חג  איסור  )דרושי  הכוונות  59. שער 
'מזבח העולה' – היא 'מלכות דיצירה' העומדת תמיד 
בראש העשיה כנודע, כי כל מלכות של עולם עליון, 
יורדת ועומדת בראש העולם התחתון שלמטה ממנו, 
עכ"ל. ובפרפראות לחכמה )אות ז'(, וז"ל: כי האמונה 
עולם  מבחינת  הוא  השכל,  ברכת  לתוך  שממשיך 
ומדרגה הגבוה מבחינת ומדרגת השכל הזה, )פי', כי 
באמונה משיגים מה שאי אפשר להשיג בשכל, נמצא, שהאמונה 

בחינת   – ש'מלכות'  מה  בחינת  שזה  מהשכל(.  גבוהה 

'אמונה' שבעולם היצירה נעשה ממנה חב"ד דעשיה.
נתבאר,  לעיל  כי  מלעיל,  ההיפך  הוא  60. וכאן 
כאן,  ואילו  העליון,  את  להלביש  עולה  שהתחתון 
המלכות דיצירה הגבוהה מלבישה את חב"ד דעשיה 
הנמוכות. וכמבואר בפרי עץ חיים )שער התפילה פ"ה 
דף ו' סוף טור ד'(, וז"ל: אנו מתחילין מן ראש העשיה 

בעשיה,  שנשארה  דיצירה  המלכות  כי  זה,  באופן 
נחלקת לב' בחינות – כי הפנימית שבה מתלבשת בג' 
וחיצוניות  וכו',  דחיצונית  דעשייה  )חב"ד(  ראשונות 
שבה נעשין פנימיות אליהם )זה מה שמבואר כאן, שספירת 
המלכות יורדת לחב"ד דעשיה(, וכל זה למטה בעשיה עצמה 

וכו', עכ"ל. עוד מבואר שם )לעיל(, שכל עולם העשייה 
שהוא  היצירה,  עולם  )לעומת  לבד  'מלכות'  בחינת  הוא 
ואצילות היא חכמה(,  והבריאה היא בינה,  בחינת שש ספירות, 

ולכן צריך שהמלכות של עולם היצירה, שהיא סמוכה 
לעולם העשייה, תהיה למטה בעולם העשייה עצמו 
ולא ביצירה. וגם לאחר שעולה פנימיות 'חכמה בינה 
ומקיפה  היצירה  עולם  אל  העשיה  עולם  של  דעת' 
היצירה,  עולם  של  יסוד'  הוד  'נצח  את  ומלבישה 
המלכות דיצירה אינה נקשרת עמהם, אלא, נשארת 

למטה בעולם העשייה עצמו.
מלכות  פנימית  וז"ל:  )שם(,  בפע"ח  61. כמבואר 
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תּוב  ּכָ מֹו ׁשֶ ָנה, ּכְ ֶתר' - הּוא ְלׁשֹון ַהְמּתָ ", 'ּכֶ ָך ַוֲאָבֲרֶכּךָ ִחיַנת )ְּבֵראִׁשית כו, ג( "ְוֶאְהֶיה ִעּמְ ֶתר' ּבְ ִחיַנת 'ּכֶ ּבְ
ב'. ְוַגם  ֵ ֶאְתַיּשׁ ן ַעד ׁשֶ ֶכל, אֹוֵמר 'ַהְמּתֵ ֹוֲאִלין ֶאת ָהָאָדם ֵאיֶזהּו ׂשֵ ּשׁ ׁשֶ י ּכְ ר ִלי ְזֵעיר", ּכִ ּתַ )ִאּיֹוב לו, ב( "ּכַ

בּוָרה  ּגְ ֶחֶסד  ִניִמּיּות  ּפְ ּמִ 'ׁשֶ ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  ֻמְפָלא' )עיין תיקון ע' דף קכ.(.  'ָאמֹון  ְבִחיַנת  ּבִ ָצִריְך ֱאמּוָנה,  ם  ׁשָ

דיצירה, עומדת במקומה בסוף היצירה, במקום כתר 
דעשייה.

62. כגון שם א"ל בחסד, שם אלהי"ם בגבורה, שם 
הוי"ה בתפארת, וכן הלאה. ולמעלה בכתר הוא שם 

אהי"ה )כמובא לעיל בתורה ו'(.
63. תקוני זוהר )תיקון ע' דף קכג.(. ובפרפראות לחכמה 

)אות ח'(, ציין לפרד"ס שער כ"ג פרק י"ז.

64. כתב במי הנחל, וז"ל: "ְוֶאְהֶיה ִעְּמָך ַוֲאָבֲרֶכָּך", 
הצחוק  שם  על  שנקרא  ליצחק  יתברך  ה'  אמר  זה 
'כתר',  בחינת  'אהי"ה',  לבחינת  שיזכה  והשמחה, 
כי שם אהי"ה הוא בכתר בחינת מסדר ומיישב את 
בשלמות,  לשמחה  זוכין  אז  לכתר  ושזוכין  השכל, 

י( "ְוִׂשְמַחת עֹוָלם ַעל  )ישעיה לה,  כי כתר הוא בחינת 
רֹאָׁשם" שדרשו רז"ל )שבת פח.( על הכתרים ד"נעשה 

ונשמע" שעתיד להחזירם לנו. 
65. וכח השמחה הוא להרחיב ולהגדיל את המוחין, 
והיא בונה את הכתר. וכתב בלקוטי הלכות על תורה 
דידן )הלכות נפילת אפים ד, ב( לבאר, וז"ל: ִמְּתִחָּלה ֵּבַרְרנּו 
ַהְּקֻדָּׁשה ְוַהִּׂשְמָחה ִּבְׁשִביל ֲעִלַּית ָהעֹוָלמֹות ְּכֵדי ֶׁשּנּוַכל 
ַהּמִֹחין  ְלַהִּׂשיג  ֶׁשִּנְזֶּכה  ְּכֵדי  ְלעֹוָלם,  ֵמעֹוָלם  ַלֲעלֹות 
)וזהו מה שנתבאר לעיל באות ב' בענין הקטורת(,  ַהְּקדֹוִׁשים 
ְּכֵדי ֶׁשִּנְזֶּכה ִלְרּדֹף ְלַהִּׂשיג אֹור ָהֵאין סֹוף, ֶׁשָּכל ֶזה ָאנּו 
עֹוְסִקין ַלֲעׂשֹות ַעל ְיֵדי ֲעבֹוָדֵתנּו ִמְּתִחַּלת ֵסֶדר ַהְּתִפָּלה 
ּוִמיִציָרה  ִליִציָרה  ֵמֲעִׂשָּיה  ְיֵדי ֶׁשעֹוִלין  ַעד סֹוף, ֶׁשַעל 

אאאעֹוֶטֹא ֹוָאאא
ברכת השכל, שזו בחינת פנימיות ספירת המלכות, שהיא 'אמונה', בחינת 'ברכה' כנ"ל, המלבישה את כתר 

ִחיַנת  ִהיא ּבְ ֶכל, ׁשֶ ֵ ב ֶאת ַהּשׂ ֵ ר ְוַהְמַיּשׁ ֵרְך ֵמֶהם ַהְמַסּדֵ דעשיה, ולכן, ממנה - שהיא דקות הברכות ִנְתּבָ

ֶתר', דהיינו, שיחד עם ברכת השכל, הנמשכת לאדם מהספירות 'חכמה בינה דעת', נמשך עימה  ספירת ה'ּכֶ

ִחיַנת מאמר הקב"ה ליצחק אבינו )בראשית כו,  אור פנימי מספירת ה'כתר' המסדר ומיישב את השכל. וזו ּבְ

" - הקב"ה התגלה ליצחק בשם 'אהי"ה' ומשם  בירך אותו. וכידוע שכל  שם  ָך ַוֲאָבֲרֶכּךָ ג(: "ְוֶאְהֶיה ִעּמְ
משמותיו של ה' ית', הוא כנגד ספירה מסויימת62, ושם 'אהיה' הוא כנגד ספירת ה'כתר'63. ואם כן, מבואר 

בפסוק זה, שמֵשׁם 'אהי"ה - היינו 'כתר', באה הברכה. והטעם כנ"ל, כי 'כתר' מקבל את בחינת 'דקות 

הברכה', שהיא בחינת פנימיות מלכות דיצירה, וכנ"ל. ויצחק, הוא על שם הצחוק והשמחה, כמבואר לעיל 

)באות ב'(, כי ע"י עשיית המצוות בשמחה נשלמת הקדושה64, וכשזוכין ל'כתר', זוכים לשלמות השמחה65.

מֹו  ָנה, ּכְ ֶתר' - הּוא ְלׁשֹון ַהְמּתָ ומה שנתבאר, ש'כתר' הוא בחינת 'המיישב והמסדר את השכל', כי 'ּכֶ

ר ִלי ְזֵעיר"66 – המתן לי מעט, הרי, שמילת 'כתר' פירושה גם לשון המתנה, וענין  ּתַ תּוב )איוב לו, ב(: "ּכַ ּכָ ׁשֶ
ֶכל' - היינו, ששואלים אותו שאלה שצריך להשיב  ֹוֲאִלין ֶאת ָהָאָדם ֵאיֶזהּו 'ׂשֵ ּשׁ ׁשֶ י ּכְ ההמתנה הוא, ּכִ

ב, כי ההמתנה היא 'יישוב הדעת', שקודם  ֵ ֶאְתַיּשׁ ן ַעד ׁשֶ עליה תשובה עם שכל וחכמה, הוא אֹוֵמר: ַהְמּתֵ

שיענה הוא מיישב ומסדר את השכל שאותו הוא רוצה לומר. והמתנה זו, היא בחינת 'ספירת הכתר', שהוא 

מכתרת וגודרת את המוחין ליישבם.

ם – ב'ספירת הכתר )בחינת המסדר והמיישב את השכל(, ָצִריְך 'ֱאמּוָנה' שהיא בחינת 'דקות דברכאן'  ְוַגם ׁשָ
ְבִחיַנת הנאמר בתיקוני זוהר )תיקון מ"ב דף פא: ותיקון ע' דף קכ.(  שמקבל הכתר מ'מלכות דיצירה', שהיא 'אמונה', ּבִ

על ספירת ה'כתר': 'ָאמֹון ֻמְפָלא' – הכתר הוא האומן שעל ידו נעשו שאר הספירות, והוא מופלא )מלשון 

דבר פלא נעלם( ומכוסה בספירות חכמה ובינה67. נמצא, ש'אמון' - הוא לשון 'אמונה' ו'מופלא' - הוא 'כתר', כי 

ִניִמּיּות הספירות 'ֶחֶסד  ּפְ ּמִ ִחיַנת ׁשֶ צריך שתהיה 'אמונה'68, אשר תלביש את ספירת ה'כתר'69. ְוֶזה70 ּבְ
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ְוֶנַצח  ְיסֹוד,  ֶנַצח הֹוד  ַמְלִּביׁש  ְוכּו', ּוַמְלכּות  ִלְבִריָאה 
הֹוד ְיסֹוד ַמְלִּביׁש ֶחֶסד ְּגבּוָרה ִּתְפֶאֶרת ְוכּו' ְוכּו'. ֲאָבל 
ַעְכָׁשיו ֶׁשְּכָבר ָזִכינּו ְלַהּמִֹחין, ָהִעָּקר ַמה ֶּׁשְּצִריִכין ַעְכָׁשו 
הּוא ְלַתֵּקן ְּבַתְכִלית ַהְּׁשֵלמּות, הּוא ֶאת ַהְמַסֵּדר ְוַהְמַיֵּׁשב 
ֶאת ַהּמִֹחין, ְּדַהְינּו ְּבִחיַנת ַהְמַעֵּכב ַהַּנ"ל, ּוִבְׁשִביל ֶזה 
נפילת  )ע"ש שביאר, שזה סוד  וכו'  ְיֵתָרה  'ִׂשְמָחה  ְצִריִכין 
ִעְמֵקי  ֵמִעְמֵקי  ַהִּׂשְמָחה  ְלַהֲעלֹות  ֶׁשִּנְזֶּכה  ְּכֵדי  אפים(, 

ַהְּׁשֵלמּות  ְּבַתְכִלית  ְוֻיְׁשַלם  ֶׁשִּיְתָּבֵרְך  ְּכֵדי  ַהְּקִלּפֹות, 
ָהֵאין סֹוף  ְלַהִּׂשיג אֹור  ֶׁשִּנְזֶּכה  ְּכֵדי  ְוַהְמַיֵּׁשב,  ַהְמַסֵּדר 
ִּבְבִחיַנת 'ָמֵטי ְוֹלא ָמֵטי', ִּכי ִעַּקר ְׁשֵלמּות ַהַהָּׂשָגה הּוא 
ַעל ְיֵדי ּכַֹח ַהְמַסֵּדר ְוַהְמַיֵּׁשב ַהַּנ"ל ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת 'ֶּכֶתר' 
ֶׁשָּגבֹוַּה ִמן ַהּכֹל, ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה ַּדְיָקא ַמִּׂשיִגין אֹור ָהֵאין 
ִּתּקּון  ִעַּקר  ִּכי  ַּדְיָקא.  ְוַהְמַעֵּכב  ָהְרִדיָפה  ְיֵדי  ַעל  סֹוף 
ַהְמַסֵּדר  ִּכי  ַהִּׂשְמָחה,  ְיֵדי  ַעל  הּוא  ְוַהְמַיֵּׁשב,  ַהְמַסֵּדר 
ַהִּׂשְמָחה,  ְמקֹור  ֶׁשָּׁשם  'ֶּכֶתר'  ְּבִחיַנת  הּוא  ְוַהְמַיֵּׁשב 
ְּבִחיַנת )ְיַׁשְעָיה לה, י(: "ְוִׂשְמַחת עֹוָלם ַעל רֹאָׁשם", "ַעל 
רֹאָׁשם" ַּדְיָקא, ֶזה ְּבִחיַנת 'ֶּכֶתר' ֶׁשהּוא ְלַמְעָלה ֵמָהרֹאׁש 
ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת ַהּמִֹחין. ִּכי ַהִּׂשְמָחה ַמְרֶחֶבת ַהּמִֹחין, ְוָאז 
ֵיׁש ָלֶהם ּכַֹח ִלְסּבֹל ַמה ֶּׁשַּמִּׂשיִגין ֵמאֹור ָהֵאין סֹוף ְוִלְבִלי 
ַלֲהרֹוס ֶאת ַהְּגבּול, ֲאָבל ָהַעְצבּות, ַחס ְוָׁשלֹום, ְמַצְמֵצם 
ֶאת ַהַּדַעת ַעד ֶׁשהּוא ָקָטן ֵמָהִכיל ֶאת ָהאֹור, ְוָאז ֵאינֹו 
ָיכֹול ִלְסּבֹל ֲאִפּלּו ְמַעט ִניצֹוֵצי ָהאֹור ֶׁשְּמִאיִרין לֹו, ְוָיכֹול 
ַלֲהרֹוס ֶאת ַהְּגבּול ַחס ְוָׁשלֹום. ְוַעל ֵּכן ִעַּקר ַהַהָּׂשָגה ַעל 
ְיֵדי ַהִּׂשְמָחה, ִּבְבִחיַנת )ַׁשָּבת ל:(: 'ֵאין ַהְּׁשִכיָנה ׁשֹוָרה 

ִמּתֹוְך ַעְצבּות ֶאָּלא ִמּתֹוְך ִׂשְמָחה'.
66. פרדס שער השמות פרק א'.

67. מתוק מדבש שם.
68. ולבאר עומק ענין זה, נראה על פי דברי הלקוטי 
הלכות )ספירת העומר א, ב-ג(, כי ההמתנה מלהשיב היא 
יכול  השכל  שאין  במקום  היינו,  'שתיקה',  בחינת 
להשיג, ואי אפשר לדבר שם, וכמו שאמרו חכמים 
)חגיגה יג.( 'ַּבֻּמְפָלא ִמְּמָך ַאל ִּתְדרֹשׁש ּוַבְּמֻכֶּסה ִמְּמָך ַאל 

ַּתְחקֹר, ַּבֶּמה ֶׁשֻהְרֵׁשיָת ִהְתּבֹוֵנן, ֵאין ְלָך ֵעֶסק ַּבִּנְסָּתרֹות'. 
והנה, במקום הגבוה מהשכל )היינו, במה שאין השכל יכול 
להשיג(, שם צריכים 'אמונה'. ולכן, בכתר )שהן השגות 

שמעל השכל( שהוא בחינת 'המישב והמסדר', בחינת 

'שתיקה', שם צריך 'אמונה', כי במה שהשכל אינו 
יכול להשיג, צריך להשתמש רק באמונה )ע' לקמן תניינא 

תורה ח, ז(.

69. בלקוטי הלכות )ראש חודש ו, ג(, האריך בזה הרבה, 

ֶׁשֵהם  ִּתּקּוִנים,  ֲעָׂשָרה  ֶׁשֵהם  ְסִפירֹות,  ֶעֶׂשר  ֵיׁש  וז"ל: 
ִמֶּכֶתר ַעד ַמְלכּות, ּוַמְלכּות ִמָּדה ַאֲחרֹוָנה ִהיא ְּבִחיַנת 
'ֱאמּוָנה', ֶׁשִהיא ַהַּׁשַער ַלה' )זַֹהר ְּתרּוָמה קנח.(, ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר 
ְלִהְתָקֵרב ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ְוֹלא ְלׁשּום ְקֻדָּׁשה ַוֲעבֹוָדה ִּכי 
ֶּׁשֵאין  ְּבַמה  הּוא  ָהֱאמּוָנה  ְוִעַּקר  ֱאמּוָנה,  ְיֵדי  ַעל  ִאם 
ַהֵּׂשֶכל ֵמִבין, ִּכי ַמה ֶּׁשַהֵּׂשֶכל ֵמִבין – ֵאין ֶזה ֱאמּוָנה, ְוָׁשם 
ְּבָמקֹום ֶׁשֵאין ַהֵּׂשֶכל ֵמִבין – ָׁשם ִעַּקר ַהִּנָּסיֹון. ּוְכֶׁשּזֹוֶכה 
ְלִהְתַחֵּזק ָּבֱאמּוָנה ּוְלַבֵּטל ִׂשְכלֹו ַהְמֻגָּׁשם ְוִלְסמֹוְך ַעל 
ֲאבֹוֵתינּו ְוַרּבֹוֵתינּו ַהְּקדֹוִׁשים, ַעל ְיֵדי ֶזה ִיְזֶּכה ַאַחר ָּכְך 
ְלָהִבין ַהָּדָבר ְּבִׂשְכלֹו, ֶׁשַּמה ֶּׁשֹּלא ָהָיה ֵמִבין ְוָהָיה ָצִריְך 
ְלִהְתַחֵּזק ָּבֱאמּוָנה – ֵמִבין ַעָּתה ְּבִׂשְכלֹו. ַרק ֶׁשֵּיׁש עֹוד 
ְּדָבִרים ְּגבֹוִהים ְּביֹוֵתר ֶׁשֵאינֹו ְמִביָנם, ְוָצִריְך ְלִהְתַחֵּזק 
ָּבֱאמּוָנה יֹוֵתר ְויֹוֵתר, ְוָאז ֵמִבין ַּגם ֵאּלּו ַהְּדָבִרים ְּבִׂשְכלֹו, 
ַרק ֶׁשֵּיׁש לֹו ֱאמּוָנה ִּביִדיעֹות ַהְּגבֹוִהים עֹוד יֹוֵתר ְויֹוֵתר 

ֶׁשֵאינֹו ַמִּׂשיָגם, ְוֵכן ִמַּדְרָּגא ְלַדְרָּגא )ע' תורה צ"א(. 
עֹוָלם  ּוְבָכל  ְוַדְרָּגא  ַּדְרָּגא  ְּבָכל  ֱאמּוָנה  ְּבִחיַנת  ֵיׁש  ִּכי 
ֶעֶׂשר  ְּבִחיַנת  ֵיׁש  ַּדְרָּגא  ּוְבָכל  עֹוָלם  ְּבָכל  ִּכי  ְועֹוָלם, 
ְסִפירֹות, ַּכָּידּוַע )ִּתּקּוֵני זַֹהר ַּדף ג.(. ֶוֱאמּוָנה ְּבִחיַנת ַמְלכּות 
ִהיא ְּבִחיַנת ִמָּדה ָהַאֲחרֹוָנה, ֶׁשִהיא ָהִראׁשֹוָנה ִמְּלַמָּטה 
ְלַמְעָלה ְּבאֹותֹו ָהעֹוָלם ְוַהַּדְרָּגא, ֲאָבל ַאַחר ָּכְך ְּכֶׁשּזֹוֶכה 
ֶכל ֶׁשְּבאֹותֹו עֹוָלם, ֶׁשֶּזהּו  ַעל ְיֵדי ָהֱאמּוָנה ְלַהָּׂשַגת ַהֵּשׂ
ְּבִחיַנת ְּכַלל ְׁשָאר ַהְּסִפירֹות ָהֶעְליֹונֹות ַעד ֶּכֶתר, ַאַחר ָּכְך 
ָצִריְך ַלֲחזֹר ָלֱאמּוָנה, ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת ַמְדֵרָגה ָהַאֲחרֹוָנה 
ֶׁשל עֹוָלם ַהָּגבַֹּה יֹוֵתר, ֶׁשִהיא ְלַמְעָלה ִמַּמְדֵרָגה ָהֶעְליֹוָנה 
ֶׁשל עֹוָלם ַהַּתְחּתֹון ִמֶּמּנּו, ִּכי ַמְלכּות ִּדיִציָרה ָּגבַֹּה ַהְרֵּבה 
ַּכָּידּוַע  ַּדֲעִׂשָּיה  ַעִּתיק  ְּבִחיַנת  ִהיא  ִּכי  ַּדֲעִׂשָּיה,  ִמֶּכֶתר 
ד'(.  ג'  ְּדרּוִׁשים  ַאִּבי"ַע,  ְּדרּוֵׁשי  ַהַהְקָּדמֹות,  ַׁשַער  )ַעֵּין  ַּבְּכָתִבים 
ְוַעל ֵּכן ֵיׁש ַמְדֵרגֹות ַרּבֹות ֶּבֱאמּוָנה, ִּכי ָּכל ַמה ֶּׁשִּמְתַחֵּזק 
יֹוֵתר ֶּבֱאמּוָנה, ַעל ְיֵדי ֶזה זֹוֶכה ְלַהִּׂשיג ַהֵּׂשֶכל ֶׁשְּבאֹותֹו 
ַּדְרָּגא, ִאם זֹוֶכה ַלֲעמֹד ַּבִּנָּסיֹון ַּכָּמה ָיִמים ְוִעִּתים ָּכָראּוי 
ְּבַפַעם  ְלַדֵּלג  ֶאְפָׁשר  ִאי  ְּבַוַּדאי  ִּכי  ַמֲעָׂשיו,  ְלִפי  לֹו 
ָּכְך  ְוַאַחר  ָיֶפה,  ֵאיָנם עֹוִלים  ַמֲעָׂשיו  ִאם  ִּבְפָרט  ֶאָחד, 
ְּכֶׁשּזֹוֶכה ְלַהִּׂשיג ַהֵּׂשֶכל ְּכִפי אֹותֹו ָהעֹוָלם ְוַהַּדְרָּגא, ֲאַזי 
זֹוֶכה ְלָרצֹון, ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת ַעִּתיק, ְּבִחיַנת ׁשֶֹרׁש ַהֶּכֶתר 
ַהָּגבַֹּה  ֶׁשָּבעֹוָלם  ֱאמּוָנה   – ַמְלכּות  ִמְּבִחיַנת  ֶׁשִּנְמָׁשְך 
יֹוֵתר  ַהָּגבַֹּה  ֱאמּוָנה  ִלְבִחיַנת  ַלֲעלֹות  ָצִריְך  ְוָאז  יֹוֵתר, 
ִמֶּזה ַהֵּׂשֶכל ֶׁשָּבעֹוָלם ַהָּנמּוְך ִמֶּמּנּו. ְוַאַחר ָּכְך ְּכֶׁשּזֹוֶכה 
ַעל ְיֵדי ֱאמּוָנה ַהָּגבַֹּה יֹוֵתר ְלַהִּׂשיג ַּגם ַהֵּׂשֶכל ֶׁשָּבעֹוָלם 
ַהָּגבַֹּה יֹוֵתר, ֲאַזי ָצִריְך ַלֲעלֹות ָלֱאמּוָנה ַהָּגבַֹּה עֹוד יֹוֵתר, 
ֶׁשִהיא ֱאמּוָנה ֶׁשְּבעֹוָלם ְוַדְרָּגא ַהָּגבַֹּה עֹוד יֹוֵתר, ֶׁשִהיא 
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ה'. ְוֵכן עֹוִלין ָהעֹוָלמֹות ַעד ְלַמְעָלה, ַעד  ּיָ ֲעׂשִ ֶתר ּדַ ה ּכֶ יִציָרה, ַנֲעׂשֶ ִניִמּיּות ַמְלכּות ּדִ ְפֶאֶרת, ּוִמּפְ ּתִ

ְּבִחיַנת ֱאמּוָנה ֶׁשל עֹוַלם ַהְּבִריָאה. ְוֵכן ִמַּדְרָּגא ְלַדְרָּגא 
ּוֵמעֹוָלם ְלעֹוָלם ַעד רֹאׁש ָהֱאמּוָנה, ִּכי 'ַּתְכִלית ַהְיִדיָעה 
ֶׁשֹּלא ֵנַדע', ְוָׁשם ִעַּקר ָהֱאמּוָנה. ִנְמָצא, ֶׁשֱאמּוָנה ִהיא 
ְלַמָּטה ֵמַהֵּׂשֶכל ּוְלַמְעָלה ֵמַהֵּׂשֶכל, ַּכַּנ"ל. ֲאָבל ִאי ֶאְפָׁשר 
ֶכל ֶׁשְּבָכל עֹוָלם ְוַדְרָּגא ַעד ֶׁשַּיֲעֶלה  ִלְזּכֹות ְלַהָּׂשַגת ַהֵּשׂ
ְלַמְעָלה ֵמַהֵּׂשֶכל, ִּכי ִאם ְּכֶׁשעֹוֵמד ְּתִחָּלה ַּבִּנָּסיֹון ַעל ְיֵדי 
ֶׁשֵאינֹו ֵמִבין ַהָּדָבר ְוָקֶׁשה לֹו ֻקְׁשיֹות, ְוהּוא ְמַבֵּטל ִׂשְכלֹו 
ּוִמְתַחֵּזק ָּבֱאמּוָנה, ַעל ְיֵדי ֶזה זֹוֶכה ַלֲעלֹות ֶאל ַהֵּׂשֶכל 
ַעד ֶׁשעֹוֶלה ְלַמְעָלה ֵמַהֵּׂשֶכל, ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת ַעִּתיק, ֶׁשִהיא 
ְּבִחיַנת ֶהָאַרת ָהָרצֹון ֶׁשִּנְמָׁשְך ִמְּבִחיַנת ֱאמּוָנה ֶׁשָּבעֹוָלם 

ַהָּגבַֹּה יֹוֵתר ַּכַּנ"ל. 
כשמקבלת  נתקנת,  דעשיה  הכתר  70. כשספירת 
וביאר  דיצירה.  מלכות  מפנימיות  'אמונה'  בחינת 
זוכין לשמחה  )כשזוכין לכתר, שאז  וז"ל: ואז  במי הנחל, 
בשלמות, וכמו שהועתק מדבריו לעיל(, עולה המלכות מעולם 

הגבוה – מיצירה, ומלביש נה"י וחג"ת וחב"ד )היינו, 
כל ט' ספירות דעולם היצירה( כפי המבואר במאמר זה, עד 

שזוכה לכתר מעולם היצירה. ואז זוכה לשמחה ביותר 
שלמות, ואז עולה המלכות מעולם הבריאה, ומלבישה 
נה"י וחג"ת וחב"ד, עד שזוכה לכתר מעולם הבריאה 
)כצ"ל(. ואז זוכה לשמחה בשלמות נפלא מאוד, ואז 

עולה המלכות מעולם האצילות, ומלביש נה"י וחג"ת 
וחב"ד )דאצילות(, עד שזוכה לכתר מעולם האצילות. 

וזה שסיים בפנים )בסמוך(, 'וכן עולין העולמות וכו' 
עד אצילות למעלה למעלה'.

ה'(.  פרק  התפילה  )שער  חיים  עץ  בפרי  71. כמבואר 
)עולם העשיה פרק ה' משנה ב'(, וז"ל:  ובמשנת חסידים 
בינה  )חכמה,  דעשיה  ראשונות  שלש  חצוניות  כיצד, 
ודעת(, מלבישים לפנימיות מלכות דיצירה העומדת 

שלה  וחצוניות  דעשיה,  כתר  שהוא   – במקומה 
שהוא  ותפארת,  גבורה  חסד  בפנימיות  מתלבשת 
חצוניות חב"ד מאחר שעלו )כלומר, אחרי שעלו פנימיות 
חג"ת דעשיה להלביש את חב"ד דעשיה, פנימיות החג"ת נעשית 

חב"ד  כשעלו  ואח"כ  עכ"ל.  וכו',  לחב"ד(  חיצוניות 

דעשיה )עם פנימיות החג"ת שהם בחינת הברכות( אל מלכות 
דיצירה, אז שניהם עושים את הכתר דעשיה. נמצא, 
בחינת  שהיא  חג"ת  פנימיות  בו  יש  דעשיה  שכתר 
הברכות, שזו בחינת השכל. ויש בו את האמונה של 

המלכות.
72. פרפראות לחכמה אות י'.

73. כאן בעליית ג"ר דיצירה ישנם שני שינויים מסדר 
העלייה של ג"ר דעשיה, וכמבואר בשער הכוונות, 
ועתה  ד"ה  ד'  טור  י"ב  דף  ג'  )דרוש  תפילת השחר  דרושי 
צריך(, ואין כאן המקום להאריך בכל ענין זה. וכאן 

הבאנו, רק מה שמוכרח ביותר, כדי להבין היטב את 
דברי רבינו.

אאאעֹוֶטֹא ֹוָאאא
ִניִמּיּות ספירת 'ַמְלכּות'  ְפֶאֶרת' של עולם העשיה, שהם בחינת הידים, בחינת הברכות, ְוכן ִמּפְ בּוָרה ּתִ ּגְ
ה – של עולם העשיה, שכן כבר נתבאר, שפנימיות 'חסד גבורה  ּיָ ֲעׂשִ ֶתר' ּדַ ה ספירת 'ּכֶ יִציָרה, ַנֲעׂשֶ ּדִ
תפארת' דעשייה, עולה ומלבישה את חיצוניות 'חכמה בינה דעת' דעשייה. ואז עולות שתיהן ל'מלכות' 

דיצירה, ומפנימיות מלכות דיצירה נעשה כתר דעשיה71 וכנ"ל. נמצא, ש'כתר דעשיה' נעשה מפנימיות 

'חסד גבורה תפארת' דעשיה, שזוהי פנימיות הברכות - ברכת השכל, ומפנימיות ה'מלכות דיצירה' - שמשם 

נמשכת האמונה72. ומאור 'כתר' זה, נמשך לאדם, כח המסדר והמיישב את השכל )כי יש בו גם שכל וגם אמונה(.

ְוֵכן עֹוִלין ָהעֹוָלמֹות ַעד ְלַמְעָלה, ַעד 'עולם הֲאִצילּות' ְלַמְעָלה ְלַמְעָלה, כי על ידי שזוכה לברכת 
השכל בשלמות, שהוא יחד עם האמונה, בחינת המסדר ומיישב את השכל, זוכה להשיג כביכול את הקב"ה 

יותר, ומזה זוכה לעשות את המצוות בשמחה גדולה יותר. ובכח זה, הוא מעלה את הספירות שבעולם 

היצירה, והן מתלבשות זו בזו, נה"י על חג"ת, וחג"ת על חב"ד73, וגם נעשה כתר דיצירה )כדרך שנעשה בעשיה(. 

ומכתר דיצירה זה, הוא זוכה לשכל גדול ואמונה גדולה יותר, הנמשכים מעולם היצירה, ועושה את המצות 

עוד יותר בשמחה. ושוב זוכה להשיג כביכול את הקב"ה יותר, וזוכה לשמחה גדולה יותר, ומעלה את 
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61 ֹאּתאא ֹותא א ָר ֹו "ןאאתכ ַָ ֲֹ ִליקוכֵטיאמֹו

בֹוד  ִחיַנת ָיַדִים; 'ּכְ רּוְך', ֶזה ּבְ קֹומֹו". 'ּבָ בֹוד ה' ִמּמְ רּוְך ּכְ ֲאִצילּות ְלַמְעָלה ְלַמְעָלה: ְוֶזה )ְיֶחְזֵקאל ג, יב( "ּבָ
ֶתר: ִחיַנת ּכֶ קֹומֹו', ֶזה ּבְ ִחיַנת ֱאמּוָנה; 'ִמּמְ ה'', ֶזה ּבְ

יג ָהאֹור  ְלַהּשִׂ ְוַהּמִֹחין רֹוְדִפין  ָראּוי,  ּכָ ֶתר,  ַהּכֶ הּוא  ר, ׁשֶ ְוַהְמַסּדֵ ב  ֵ ן ֶאת ַהְמַיּשׁ ּוְמַתּקֵ ה  עֹוׂשֶ ּוְכׁשֶ ח 
ה  ב, ֲאַזי ַמּכֶ ֶכל. ְוַעל ְיֵדי ָהְרִדיָפה ְוַהְמַעּכֵ ֵ ב ֶאת ַהּשׂ ֵ ֵדי ְלַיּשׁ ֶכל, ּכְ ֵ ב ֶאת ַהּשׂ ֶתר ְמַעּכֵ ֵאין סֹוף, ְוַהּכֶ

י"א(. ובפרט במי הנחל  )אות  74. פרפראות לחכמה 
ה''  'כבוד  בחינת  שהוא  'אמונה'  צריך  וז"ל:  כאן, 
וזה  'אמונה',  הוא  ומלכות  ַהָּכבֹוד".  "ֶמֶלְך  בחינת 
הוא  'וכבודו  השנה  ראש  בשחרית  הפייטן  שיסד 
שהוא  השכל,  בברכת  בין  האמונה  וצריך  אמונתי'. 
בחינת  בכח המסדר שהוא  ובין  ה'",  "ברוך  בחינת 

'כתר' בחינת "ממקומו".
75. בפרפראות לחכמה )אות י"א(, ציין לפרי עץ חיים 
)שער השבת פרק כ'(, וז"ל: ובאומרו 'ממקומו הוא יפן 

ועולה  ו',  מקום  שהוא  ג"כ  לכוין  צריך  ברחמים', 

למעלה. וזהו 'ממקומו' – ממקום ו', דהיינו ממקום 
דזעיר אנפין )שהוא כנגד אות ו' שבשם הוי"ה( עתה, והם 
ז"א בכתר אבא, ונוקבא בכתר אמא. ]וכן ציין לפרד"ס 

)שער כ"ג פרק י"ג ערך מקום([.

המקדש',  'בית  בחינת  שזו  כתב,  הנחל  76. במי 
שהוא בחינת השגת השכל של השגת 'אור אין סוף', 
בבחינת הפסוק )שמות טו, יז(: "ִמְקָּדׁש ה' ּכֹוְננּו ָיֶדיָך" 

כנ"ל )באות ה'(.
מוהרנ"ת  של  בלשונו  לקמן  זה  כל  77. כמבואר 
שחזר וביאר סודות אלו, וכתב וז"ל: ַעל ְיֵדי ָהְרִדיָפה 

אאאעֹוֶטֹא ֹוָאאא
הספירות שבעולם הבריאה, והן מתלבשות זו בזו, נה"י על חג"ת, וחג"ת על חב"ד, ונעשה גם כתר דבריאה 

)כדרך שנעשה בעשיה(. ומכתר דבריאה, זוכה לשכל גדול ואמונה גדולה יותר, הנמשכים מעולם הבריאה, ועושה 

את המצות עוד יותר בשמחה. ושוב זוכה להשיג כביכול את הקב"ה יותר, וזוכה לשמחה גדולה יותר, 

ומעלה את הספירות שבעולם האצילות, והן מתלבשות זו בזו, נה"י על חג"ת, וחג"ת על חב"ד, ונעשה כתר 

דאצילות. וכשזוכה ל'כתר דאצילות', אז זוכה לשלמות המוחין עם בחינת האמונה, המיישבת ומסדרת, 

ושוב זוכה לעשות את המצוות בשמחה גדולה ושלמות יותר, ובכח שמחת המצוות בשלמות זו - 'נשלמת 

הקדושה', ויכול להשיג את אור האין סוף, בבחינת 'מטי ולא מטי', כדלהלן.

ְושלושת הדברים הללו הנשפעים לאדם - ברכת השכל, האמונה, והמסדר ומיישב את השכל, ֶזה רמוז 
ִחיַנת 'ָיַדִים', כי ברכת השכל נשפעת  רּוְך" - ֶזה ּבְ קֹומֹו". "ּבָ בֹוד ה' ִמּמְ רּוְך ּכְ בפסוק )יחזקאל ג, יב(: "ּבָ

ִחיַנת 'ֱאמּוָנה', כי 'כבוד ה'' הוא בחינת  בֹוד ה'" - ֶזה ּבְ מה'ידים', שהן כלי הברכה, )כנ"ל באות ד'(. "ּכְ

קֹומֹו" - ֶזה  'מלכות ה''74, ככתוב )תהלים כד, ז(: "מלך הכבוד", ו'מלכות' היא בחינת 'אמונה' )כנ"ל(. "ִמּמְ

ֶתר'75, והוא המסדר ומיישב את השכל. ִחיַנת 'ּכֶ ּבְ

לעיל )אות א'( ביאר רבינו, שישנו אור נפלא ונעלם הנקרא 'אין סוף' ושאפשר להשיג אותו בבחינת 'מטי ולא מטי'. 
וכן ביאר )באות ב'(, שכדי להגיע לזה צריך לקיים את המצוות בשמחה, כי עי"ז מעלים ומתקנים את כל העולמות, עד 
שמגיעים לכתר דאצילות, ואז זוכים לשלושה כוחות בשלמות, שהם 'ברכת השכל', 'אמונה' ו'כח המיישב והמסדר'. 

עתה יבאר, כיצד זוכים ע"י השגת בחינות אלו, להשיג את בחינת 'אור אין סוף', בבחינת 'מטי ולא מטי'.

ָראּוי ע"י שמתיישב  ּכָ ֶתר,  ַהּכֶ הּוא  ר, ׁשֶ ְוַהְמַסּדֵ ב  ֵ ן ע"י עבודתו ֶאת ַהְמַיּשׁ ּוְמַתּקֵ ה  עֹוׂשֶ ּוְכׁשֶ ח. 
יג ָהאֹור ֵאין סֹוף, שהוא למעלה מכל העולמות: אצילות, בריאה,  וממתין בדעתו, ְוַהּמִֹחין רֹוְדִפין ְלַהּשִׂ

ב, ֲאַזי  ֶכל. ְוַעל ְיֵדי ָהְרִדיָפה ְוַהְמַעּכֵ ֵ ב ֶאת ַהּשׂ ֵ ֵדי ְלַיּשׁ ֶכל ּכְ ֵ ב ֶאת ַהּשׂ ֶתר ְמַעּכֵ יצירה ועשייה, ְוַהּכֶ

ין ֵהיָכִלין ְלאֹור ֵאין סֹוף, פי', נעשים בחינת כלים והיכלות  ר, ְוַנֲעׂשִ ב ְוַהְמַסּדֵ ֵ ַהְמַיּשׁ ה ַהּמִֹחין ּבְ ַמּכֶ
ברוחניות76 העליונה )ואין הכוונה בראש האדם עצמו, אלא, הכל ברוחניות עליונה(77, וע"י היכלין אלו אפשר להשיג את 
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ֹאּתאא ֹותא א62 ָר ֹו "ןאאתכ ַָ ֲֹ ִליקוכֵטיאמֹו

י ֵכן 'ָלא ְיִדיַע ְוָלא ִאְתְיָדע',  ין ֵהיָכִלין ְלאֹור ֵאין סֹוף. ְוַאף ַעל ּפִ ר, ְוַנֲעׂשִ ב ְוַהְמַסּדֵ ֵ ַהְמַיּשׁ ַהּמִֹחין ּבְ
ָמֵטי'.  ְוָלא  ָמֵטי  ָבה,  ַמֲחׁשָ ַהאי  ּדְ ְרִדיָפא  ּבִ ִריָסא  ּפְ 'ּוִמּגֹו ַהאי  ֹנַח )ח"א דף סה.(  ת  ָרׁשַ ּפָ זַֹּהר  ּבַ ּמּוָבא  ּכַ
ֲאִציל.  ַהּמַ ְלֵבין  ֱאָצִלים  ַהּנֶ ין  ּבֵ רּוס  ּפָ הּוא  ׁשֶ ֶתר,  ּכֶ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ב,  ֵ ְוַהְמַיּשׁ ר  ַהְמַסּדֵ ֶזה  ּוְפִריָסא, 
הוּ, ְוָלא  ָקְיָמא ּבְ ָמִתין, ְוֵלית ָמאן ּדְ ָלאו ִאּנּון ְנהֹוִרין, ְוָלא רּוִחין, ְוָלא ִנׁשְ ע ֵהיָכִלין, ּדְ ׁשַ 'ְוִאְתֲעִבידּו ּתְ
לֹא ֵיַדע )בחינות עולם פי"ג(. ְכִלית ַהְיִדיָעה - ּדְ י ּתַ ְכִלית ַהְיִדיָעה, ּכִ זֶּה ּתַ ִעין'. ְוַדע, ׁשֶ ִקין, ְוָלא ִמְתַיּדְ ּבְ ִמְתּדַ

ְיֵדי ּכַֹח  ְוַעל  ָהֵאין סֹוף,  ְלַהִּׂשיג אֹור  ֶׁשַהּמִֹחין רֹוְדִפין 
'ֶּכֶתר'  ְּבִחיַנת  ְוַהְמַסֵּדר,  ַהְמַיֵּׁשב  ּכַֹח  ֶׁשהּוא  ַהְמַעֵּכב, 
ְמַבְּטִׁשין  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ֵאּלּו,  ְּבִחינֹות  ְׁשֵני  ְיֵדי  ַעל  ַּכַּנ"ל, 
ַהְמַיֵּׁשב  ֶׁשהּוא  ַהַּנ"ל  ַהְּמִחָּצה  ִּבְבִחיַנת  ַהּמִֹחין  ּוַמִּכין 
סֹוף,  ֵאין  ְלאֹור  ֵהיָכִלין  ַנֲעִׂשין  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ְוַהְמַסֵּדר, 
ְּדַהְינּו ֶׁשַּנֲעִׂשין ְּבִחיַנת ֵּכִלים ְוֵהיָכלֹות ְּברּוָחִנּיּות ֶעְליֹון, 
ְלַהִּׂשיג ַעל ָיָדם ִּבְבִחיַנת 'ָמֵטי ְוָלא ָמֵטי' אֹור ָהֵאין סֹוף 

ָּברּוְך הּוא, עכ"ל.
78. כמבואר גם זה לקמן בלשון מוהרנ"ת, שכתב 
ְּדַהְינּו  ַלְּמִביִנים,  ָידּוַע  ָמֵטי'  ְוָלא  'ָמֵטי  ּוֵפרּוׁש  וז"ל: 
ַעל  ְוַאף  ְלַהִּׂשיג  ּוַמִּגיַע  ַמִּגיַע', ֶׁשרֹוֵדף  ְוֵאינֹו  'ֶׁשַּמִּגיַע 
ִּפי ֵכן ֵאינֹו ַמִּגיַע ּוַמִּׂשיג, ֶׁשֶּזה ַנֲעֶׂשה ַעל ְיֵדי ָהְרִדיָפה 
ַהֵהיָכִלין  ֵאּלּו  ֶׁשַּנֲעִׂשין  ִּפי  ַעל  ְוַאף  ַּכַּנ"ל.  ְוַהְמַעֵּכב 
ַהַּנ"ל, ַאף ַעל ִּפי ֵכן 'ָלא ְיִדיַע ְוָלא ִאְתְיָדע ְוֵלית ָמאן 
ְּדָקְיָמא ְּבהֹו, ְוָלא ִמְתַּדְּבִקין ְוָלא ָיְדִעין' ְוכּו' ַּכַּנ"ל. ִּכי 
ַהַּנ"ל,  ַהֵהיָכלֹות  ֵאּלּו  ַהָּׂשגֹות  ַּבֵּׂשֶכל  ְלַצֵּיר  ֶאְפָׁשר  ִאי 
ְלַמְעָלה  ְוִנְׁשָמִתין  רּוִחין  ִמַּנְפִׁשין  ְלַמְעָלה  ֵהם  ִּכי 
ְוכּו',  ֵמַהְּסִפירֹות  ְלַמְעָלה  ֵהם  ִּכי  ַהִּׂשְכִלּיֹות   ִמָּכל 

עכ"ל.
79. וז"ל הזוהר בפנים: ֵריָׁשא ְּדָסִתים ַיִּתיר ְלֵעיָלא, 
ְוַההּוא ֵריָׁשא ַאִּפיק ַמאי ְדַאִּפיק, ְוָלא ְיִדיַע, ְוָנִהיר ַמאי 
ְלִמְרַּדף  ִעָּלָאה  ְּדַמֲחָׁשָבה  ְרעּו  ִּבְסִתימּו.   ּכָֹּלא  ְדָנִהיר, 

ֲאַבְתֵריּה, ּוְלִאְתְנָהָרא ִמֵּניּה. ַחד ְּפִריסּו ִאְתְּפִריס )מחיצה 
בפני המוחין(, ּוִמּגֹו ַההּוא ְּפִריָסא ִּבְרִדיפּו ְּדַהִהיא ַמֲחָׁשָבה 

ַמה  ָנִהיר  ְּפִריָסא,  ַההּוא  ַעד  ָמֵטי,  ְוָלא  ָמֵטי  ִעָּלָאה, 
ְּדָנִהיר. ]תרגום: ָהרֹאׁש ַהּיֹוֵתר ִנְסָּתר ֶׁשְּלַמְעָלה, ְואֹותֹו 
ַמה  ּוֵמִאיר  ָידּוַע,  ְוֹלא  ֶּׁשּמֹוִציא,  ַמה  מֹוִציא  ָהרֹאׁש 
ִלְרּדֹף  ָהֶעְליֹוָנה  ַהַּמֲחָׁשָבה  ְרצֹון  ְּבֵסֶתר.  ַהּכֹל  ֶּׁשֵּמִאיר 
ַאֲחָריו, ְוִלְהיֹות מּוָאר ִמֶּמּנּו. ָמָסְך ֶאָחד ִנְפָרס, ּוִמּתֹוְך 
אֹותֹו ָמָסְך ִּבְרִדיַפת אֹוָתּה ַמֲחָׁשָבה ֶעְליֹוָנה, ַמִּגיָעה ְוֹלא 

ַמִּגיָעה ַעד אֹותֹו ָמָסְך, ְמִאיָרה ַמה ֶּׁשְּמִאיָרה[.
80. שם בהמשך דברי הזוהר )פרשת נח הנ"ל(, וז"ל: 
)היינו,  ִאְתְייַדע  ְּדָלא  ְּדַמֲחָׁשָבה  ְנִהירּו  ָּבַטׁש ַהאי  ְּכֵדין 
הכתר  )היינו,  ְּדָקְייָמא  ְּדַפְרָסא  ִּבְנִהירּו  המוחין(,  רדיפת 

ְוָלא  ִאְתְייַדע  ְוָלא  ְיִדיַע  ְּדָלא  ִמַּמה  ְּדָנִהיר  המעכב(, 

ִאְתְייַדע,  ְּדָלא  ְּדַמֲחָׁשָבה  ְנִהירּו  ַהאי  ּוְכֵדין  ִאְתַּגְלָייא. 
ָּבַטׁש ִּבְנִהירּו ִּדְפִריָסא, ְוָנֲהִרין ְּכֲחָדא ְוִאְתֲעִבידּו ֵּתַׁשע 
ְוָלאו  ְוֵהיָכִלין, ָלאו ִאּנּון ְנהֹוִרין )בחינת נפש(,  ֵהיָכִלין. 
ִאּנּון רּוִחין, ְוָלאו ִאּנּון ִנְׁשָמִתין. ְוָלא ִאית ָמאן ְּדָקְייָמא 
ְּבהּו. ְרעּוָתא ְּדָכל ֵּתַׁשע ְנהֹוִרין, ְּדָקְייֵמי ֻּכְלהּו ְּבַמֲחָׁשָבה 
)ספירת  ְּבחּוְׁשְּבָנא  ִמַּנְייהּו  ַחד  ְּדִאיהּו  החכמה(  )ספירת 

החכמה היא אחת מט' ספירות של אלו ההיכלין(, ֻּכְלהּו ְלִמְרַּדף 

ַּבְתַרְייהּו ְּבַׁשֲעָתא ְּדָקְייֵמי ְּבַמֲחָׁשָבה, ְוָלא ִמְתַּדְּבָקן ְוָלא 
ִאְתְייָדעּו. ְוִאֵּלין ָלא ָקְייֵמי ָלא ִּבְרעּוָתא, ְוָלא ְּבַמֲחָׁשָבה 

אאאעֹוֶטֹא ֹוָאאא
י ֵכן 'ָלא ְיִדיַע ְוָלא ִאְתְיָדע' – האור אין סוף אינו ידוע ואינו מתגלה, כי זו רק  אור האין סוף. ְוַאף ַעל ּפִ

בחינת 'מטי ולא מטי' )משיג ולא משיג(, כי אי אפשר לצייר בשכל את ההיכלות הללו, כי הם למעלה מנפשין, 

ָבה,  ַהאי ַמֲחׁשָ ְרִדיָפה ּדְ ִריָסא ּבִ ת ֹנַח )ח"א דף סה.(79: 'ּוִמּגֹו ַהאי ּפְ ָרׁשַ זַֹּהר ּפָ ּמּוָבא ּבַ רוחין ונשמתין78. ּכַ

ר  ָמֵטי ְוָלא ָמֵטי' – ומתוך המסך הזה, על ידי רדיפת המחשבה, מגיע ולא מגיע. ּו'ְפִריָסא', ֶזה ַהְמַסּדֵ
ֲאִציל – הקב"ה.  ֱאָצִלים – הברואים ְלֵבין ַהּמַ ין ַהּנֶ רּוס ּבֵ הּוא ּפָ ֶתר', ׁשֶ ִחיַנת 'ּכֶ הּוא ּבְ ב, ׁשֶ ֵ ְוַהְמַיּשׁ
ָמִתין, ְוֵלית ָמאן  ָלאו ִאּנּון ְנהֹוִרין )בחינת נפש(81, ְוָלא רּוִחין, ְוָלא ִנׁשְ ע ֵהיָכִלין80, ּדְ ׁשַ 'ְוִאְתֲעִבידּו ּתְ
ִעין'82 – ונעשים תשעה היכלות, שאינם לא בחינת 'אורות'  ִקין, ְוָלא ִמְתַיּדְ ּבְ הּו, ְוָלא ִמְתּדַ ָקְיָמא ּבְ ּדְ
)שזוהי בחינת נפשות(, ולא בחינת רוחות, ולא בחינת נשמות83, ואין מי שמשיג אותם, ואין מי שמתדבק בהם, 

לֹא ֵיַדע'84, כלומר, זוהי  ְכִלית ַהְיִדיָעה – ּדְ י 'ּתַ ְכִלית ַהְיִדיָעה, ּכִ זֶּה ּתַ ואין מי שיודע אותם. ְוַדע, ׁשֶ
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ָרֵזי  ָּכל  ָקְייֵמי  ְּבִאֵּלין  ָתְפִסין.  ְוָלא  ָּבּה  ָּתְפִסין  ִעָּלָאה. 
ִדְמֵהיְמנּוָתא, ְוָכל ִאּנּון ְנהֹוִרין ֵמָרָזא ְּדַמֲחָׁשָבה ִעָּלָאה 
ּוְלַתָּתא ֻּכְלהּו ִאְקרּון ֵאין סֹוף. ַעד ָהָכא ָמטּו ְנהֹוִרין ְוָלא 

ָמטּון ְוָלא ִאְתְייָדעּו, ָלאו ָהָכא ְרעּוָתא ְוָלא ַמֲחָׁשָבה. 
נֹוָדע,  ֶׁשֹּלא  ַהֶּזה  ַהַּמֲחָׁשָבה  אֹור  ַמֶּכה  ְוָאז  ]תרגום: 
ָידּוַע  ֶּׁשֹּלא  ִמַּמה  ֶׁשֵּמִאיר  ֶׁשעֹוֵמד,  ַהָּמָסְך  ֶׁשל  ָּבאֹור 
ֶׁשֹּלא  ַהַּמֲחָׁשָבה  אֹור  ֶזה  ְוָאז  ִהְתַּגָּלה.  ְוֹלא  נֹוָדע  ְוֹלא 
נֹוָדע ַמֶּכה ָּבאֹור ֶׁשל ַהָּמָסְך, ּוְמִאיִרים ְּכֶאָחד. ְוַנֲעִׂשים 
רּוחֹות  ְוֹלא  אֹורֹות  ֵאיָנם  ְוַהֵהיָכלֹות  ֵהיָכלֹות.  ִּתְׁשָעה 
ָּכל  ֶׁשל  ָהָרצֹון  ָּבֶהם.  ֶׁשעֹוֵמד  ִמי  ְוֵאין  ְנָׁשמֹות,  ְוֹלא 
ֶׁשהּוא  ַּבַּמֲחָׁשָבה,  ֻּכָּלם  ֶׁשעֹוְמִדים  ָהאֹורֹות,  ִּתְׁשָעה 
ְּבָׁשָעה  ַאֲחֵריֶהם.  ִלְרּדֹוף  ֻּכָּלם  ְּבֶחְׁשּבֹון  ֵמֶהם  ֶאָחד 
ֶׁשעֹוְמִדים ַּבַּמֲחָׁשָבה ְוֹלא ִנְדָּבִקים ְוֹלא נֹוָדִעים. ְוֵאֶּלה 
ֹלא עֹוְמִדים ֹלא ְּבָרצֹון ְוֹלא ְּבַמֲחָׁשָבה ֶעְליֹוָנה. ּתֹוְפִסים 
ָּבּה ְוֹלא תֹוְפִסים. ְּבֵאֶּלה עֹוְמִדים ָּכל סֹודֹות ָהֱאמּוָנה, 
ְוָכל אֹוָתם ָהאֹורֹות ִמּסֹוד ַהַּמֲחָׁשָבה ָהֶעְליֹוָנה ּוְלַמָטה, 
ְוֹלא  ַמִּגיִעים אֹורֹות,  ָּכאן  ַעד  ֵאין סֹוף.  ִנְקָרִאים  ֻּכָּלם 

ַמִּגיִעים ְוֹלא נֹוָדִעים, ֵאין ָּכאן ָרצֹון ְוֹלא ַמֲחָׁשָבה[.
81. כן פירש בפרדס רמונים )שער י"א שער הצחצחות 
פרק ו'(, וז"ל: ואין ספק כי נהורין כמו נפשין, והעד 

על זה רוחין ונשמתין.
82. כתב בלקוטי הלכות )חו"מ ח"ב בהלכות נחלות ב, ב(, 
וז"ל: ֶּבֱאֶמת ֵלית ַמֲחָׁשָבה ְּתִפיָסא ֵּביּה ְּכָלל, ְוִאי ֶאְפָׁשר 
ְלַהִּׂשיגֹו ִיְתָּבַרְך ִּכי ִאם ַעל ְיֵדי ְּבִחיַנת ֵּכִלים ְוִצְמצּוִמים, 
ַּכָּידּוַע, ְוַעל ֵּכן ֻהְכְרָחה ַהְּנָׁשָמה ְלִהְתַלֵּבׁש ָּבעֹוָלם ַהֶּזה 
ְוִצְמצּוִמים  ֵּכִלים  ְּבִחיַנת  ַנֲעִׂשין  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ִּכי  ְּבגּוף, 
ְּכֶׁשּזֹוִכין  ַהַּדַעת –  ְׁשֵלמּות  ִעַּקר  ְוֶזה  ִיְתָּבַרְך,  ְלַהִּׂשיגֹו 
ְוֶזה ְּבִחיַנת  ְוִצְמצּוִמים.  ְיֵדי ְּבִחיַנת ֵּכִלים  ְלַהִּׂשיגֹו ַעל 
'ְמֵטי  ְּבִחיַנת  ֶזה   – ֵנַדע'  ֹלא  ֲאֶׁשר  ַהְיִדיָעה  'ַּתְכִלית 
ִּבְבִחיַנת  ֶעְליֹוָנה  ַהָּׂשָגה  ְּבִחיַנת  ֶׁשהּוא   – ְמֵטי'  ְוֹלא 
ּגּוף ְוֶנֶפׁש ֶעְליֹוִנים, ֶׁשֵהם אֹורֹות ְוֵכִלים ַזִּכים ֶעְליֹוִנים, 
ָיָדם ְיכֹוִלין  ְוַעל  ַהְּפִניִמי,  ְּכֶנֶגד אֹור  ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ּגּוף 
ְלַהִּׂשיג ַמה ֶּׁשַמִּׂשיִגים, ִּבְבִחיַנת 'ַּתְכִלית ַהְיִדיָעה ֲאֶׁשר 
ַעל  ַּדְיָקא  ֵּכן  ְוַעל  ְמֵטי'.  ְוֹלא  'ְמֵטי  ְּבִחיַנת  ֵנַדע',  ֹלא 
ְיֵדי ָהֲעבֹוָדה ְּבגּוף ָּבעֹוָלם ַהֶּזה – זֹוִכין ְלֶזה ַהַּתְכִלית, 
ִּכי ִעַּקר ַהַּתְכִלית ִלְזּכֹות ְלַהִּׂשיג ְּבִחיַנת ַהַּתְכִלית ַהֶּזה, 

עכ"ל.
83. וכמבואר לעיל )באות א'( שגם בחינה כלשהי מאור 
האין סוף, המושגת ב'מטי ולא מטי' בט' היכלות, היא 

למעלה מנפשין רוחין ונשמתין.

שהביא  למה  והשלמה  המשך  הוא  זה  84. משפט 
רבינו לעיל )תורה כ"א( 'אילו ידעתיו הייתיו', כי באמת 
כי  בעצמו,  הקב"ה  להיות  צריך  הקב"ה  את  לדעת 
רק הוא עצמו יודע ומשיג את עצמו. ואילו עבורנו, 
'תכלית הידיעה', המטרה, הסוף והקץ של כל ידיעה 
כי  יודעים.  לא  אנחנו  מה  לדעת  רק  היא  שנשיג, 
יודע  שאינו  יש  יודע',  'אינו  של  בחינות  שתי  ישנן 
מחמת שלא למד. ויש להיפך לגמרי, שמרוב שלמד 
הרבה כל מה שניתן ללמוד, הוא יודע ומבין מדוע 
)השניה(, היא  זו  ובחינה  יותר.  יכול לדעת  ומה אינו 
'תכלית הידיעה שלא תדע'. וכמו שביאר הבעש"ט 
וז"ל:  נח, עמוד התפילה, מקור מים חיים אות קנ"ו(,  )פרשת 

'תכלית הידיעה שלא נדע', אמנם יש שני סוגי שלא 
נדע, אחד שאינו נכנס מיד לחקור ולידע מאחר דאי 
אפשר לידע, שני שחוקר ודורש עד שידע שאי אפשר 
לידע, וההפרש בין זה לזה, על דרך משל, שני בני 
בחדרי  נכנס  ואחד  המלך,  את  לידע  שרוצין  אדם 
המלך ונהנה מאוצרות והיכלי המלך, ואחר כך לא 
יוכל לידע את המלך, והשני אמר מאחר שאי אפשר 
לידע את המלך לא נכנס כלל בחדרי המלך, ולא נודע 

לו כלום, ע"כ.
ה,  בקרקע  שותפים  הלכות  ח"א  )חו"מ  הלכות  ובלקוטי 
ִמֶּמּנּו  ֶׁשַּיְׂשִּכיל ֶׁשָרחֹוק  ַהָחְכָמה  ִעַּקר  כז(, כתב וז"ל: 
ַהָחְכָמה, ִּבְבִחיַנת )קֶֹהֶלת ז, כג(: "ָאַמְרִּתי ֶאְחָּכָמה ְוִהיא 
ְרחֹוָקה ִמֶּמִּני", ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְּבָמקֹום ַאֵחר )לקמן תניינא, 
תורה פ"ג(, ִּכי 'ַּתְכִלית ַהְיִדיָעה ֲאֶׁשר ֹלא ֵנַדע'. ּוֶבֱאֶמת 

ְּכָבר ֻמְרָּגל ֶזה ַהָּלׁשֹון 'ַּתְכִלית ַהְיִדיָעה' ְוכּו' ְּבִפי רֹוב 
ָחָכם  ֶאָחד  ָּכל  ֵכן  ִּפי  ַעל  ְוַאף  ֵסֶפר,  יֹוְדֵעי  ָאָדם  ְּבֵני 
ְּבֵעיָניו ְּכִאּלּו ְּכָבר ִהִּׂשיג ַהֹּכל ַעד ֶׁשִהִּגיַע ֶאל ַהַּתְכִלית 
ֶׁשל ַהְיִדיָעה ֶׁשהּוא ְּדָלא ֵנַדע. ּוֶבֱאֶמת הּוא ְּכִסיל ְוֵאינֹו 
ֶּבֱאֶמת  ִּכי  ְּכָלל,  ֵליַדע  ֲעַדִין  ִהְתִחיל  ֹלא  ֶׁשהּוא  ֵמִבין 
ִעַּקר ֶזה 'ַהַּתְכִלית ֲאֶׁשר ֹלא ֵנַדע', ֵאין ִמי ֶׁשַּמִּׂשיגֹו ִּכי 
ֶׁשּיֹוֵדַע  ַהַּמֲעָלה,  ְּבַתְכִלית  ַהָּגדֹול  ֶהָחָכם  ַהַּצִּדיק  ִאם 
ְוִהִּׂשיג ְּכָבר ַהָּׂשָגה ֲעצּוָמה ָּגבַֹּה ְמאֹד ְוכּו', ַעד ֶׁשִהִּגיַע 
ֶאל ַהַּתְכִלית ֲאֶׁשר ֹלא ֵנַדע. ֲאָבל ְׁשָאר ְּבֵני ָאָדם, ֲאִפּלּו 
ַהֲחָכִמים ַהְּגדֹוִלים – ֵאיָנם יֹוְדִעים ְּכָלל ִּבְפִׁשיטּות, ִמָּכל 
ֵהם  ְּבַוַּדאי  ְּכָלל,  יֹוְדִעים  ֶׁשֵאיָנם  ָאָדם  ְּבֵני  ְסַתם  ֶׁשֵּכן 
ְצִריִכים  ַרק  ַהּזֹאת,  ַהְיִדיָעה  ֵמַהַּתְכִלית  ְמאֹד  ְרחֹוִקים 
ָּדָבר,  ׁשּום  ִּבְפִׁשיטּות  יֹוְדִעים  ֵאיָנם  ֶׁשֲעַדִין   ֵליַדע 

עכ"ל.
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ֹאּתאא ֹותאטא64 ָר ֹו "ןאאתכ ַָ ֲֹ ִליקוכֵטיאמֹו

ֵהם ְלַמְעָלה  ְחָצחֹות, ׁשֶ י אֹורֹות ֵאּלוּ, ֵהם ַהּצַ ָך"; ּכִ ַצְחָצחֹות ַנְפׁשֶ יַע ּבְ ּבִ ִחיַנת )ְיַׁשְעָיה נח, יא( "ְוִהׂשְ ְוֶזה ּבְ
י  גֹות ֵאּלוּ, ַאף ַעל ּפִ יג ַהּשָׂ ְבּתֹו ְלַהּשִׂ ְרּדֹף ַמֲחׁשַ ּיִ זֹּוֶכה ׁשֶ ֵרי ִמי ׁשֶ ִפירֹות )עיין פרדס שער הצחצחות(, ַאׁשְ ֵמַהּסְ

ִקין ְוָלא ְיִדיָען: ּבְ י ָלא ִמְתּדַ יג אֹוָתם, ּכִ ֶכל ְלַהּשִׂ ֵ ַיד ַהּשׂ ֵאין ְיֹכֶלת ּבְ ׁשֶ

ַעת ְרִדיָפה. ְוַהּמִֹחין  ׁשְ ֶתר ּבִ ּכֶ ין ַהּמִֹחין ּבַ ׁשִ ַבּטְ ּמְ ה, ׁשֶ ִטיׁשָ ין ַעל ְיֵדי ַהּבְ ָעה ֵהיָכִלין ֵאּלוּ, ַנֲעׂשִ ְוִתׁשְ
ָעה,  ׁשְ ּתִ לֹׁש, ֵהם  ׁשָ ָעִמים  ּפְ לֹׁש  ְוׁשָ ְרִדיָפה.  ַעת  ׁשְ ּבִ ִנְכָלִלין  י  ּכִ ָלת,  ִמּתְ לּול  ּכָ ֶאָחד  ְוָכל  ָלת,  ּתְ ֵהם 

ָעה ֵהיָכִלין: ׁשְ ְוֶזהּו ּתִ

ּגֶֹדל  ַעְצמֹו  ּבְ ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ִלי  ָרַמז  ר  ְוַכֲאׁשֶ יל,  ּכִ ׂשְ ַלּמַ ּמּוָבן  ּכַ ִיְמָצֶאּנוּ,  ִמי  ָהִעְנָין ָעמֹק ָעמֹק  ]ֶזה  ט 
ן. ְוַהֶהְכֵרַח  ַהּתֹוָרה ַהזֹּאת ַלְמַעּיֵ יַע ְלַמְעָלה ְלַמְעָלה ְוכּו', ְוַכְמֹבָאר ּבְ ּגִ ּמַ ַעְמקּות ַהּסֹוד ַהּנֹוָרא ַהזֶּה ׁשֶ

85. ובשבחי הר"ן )אות ל"ה( הוסיף, שעכ"פ מפעם 
לפעם עולה ויודע יותר, ונתגלה לו 'אינו יודע יותר', 
ִסֵּפר  ֵנַדע,  ֹלא  ֲאֶׁשר  ַהְיִדיָעה  ַּתְכִלית  ּוְבִעְנַין  וז"ל: 
ֵיׁש  ְיִדיָעה  ְּבָכל  ֵאיְך  ְּפָעִמים,  ֵאיֶזה  ִעָּמנּו  ְקָצת  ַּגם־ֵּכן 
ְלֶזה  ָלבֹוא  ֶׁשּזֹוִכים  ַאף־ַעל־ִּפי  ְוַעל־ֵּכן  ַהַּתְכִלית.  ֶזה 
ֶזה  ֵאין  ֲעַדִין  ַאף־ַעל־ִּפי־ֵכן  ֵנַדע,  ֹלא  ֲאֶׁשר  ַהַּתְכִלית 
ַהַּתְכִלית ָהַאֲחרֹון, ִּכי ֲעַדִין ֵאין ֶזה ַּתְכִלית ַהְיִדיָעה ִּכי 
ִאם ִּביִדיָעה זֹו, ּוְצִריִכים ַאַחר־ָּכְך ִלְטרַֹח ִלְזּכֹות ְלַתְכִלית 
ֵנַדע  ֹלא  ֲאֶׁשר  ַהַּתְכִלית  ְלַמְדֵרַגת  ִלְזּכֹות  יֹוֵתר,  ָּגבֹוַּה 
ִּביִדיָעה ַהָּגבֹוַּה יֹוֵתר, ְוֵכן ְלעֹוָלם. ִנְמָצא ֶׁשְּלעֹוָלם ֵאין 
יֹוְדִעין ְּכָלל, ְוַאף־ַעל־ִּפי־ֵכן ֹלא ִהְתִחיל ֲעַדִין ְלַהִּׂשיג 

אות  מוהר"ן  ובחיי  ג',  שיחה  הר"ן  בשיחות  )וע"ע  ַהַּתְכִלית. 
רפ"ב, ואות רפ"ג(.

וכמבואר  הצחצחות.  שער  רימונים  פרדס  86. ע' 
יעלה  ואל  וז"ל:  ד'(,  ענף  א'  )שער  חיים  בעץ  היטב 
בדעתך כי העשר ספירות הנקרא אצלינו בספר הזוהר 
עשר ספירות דאצילות, אל תטעה לחשוב שהם יותר 
ראשונים וגבוהים מכל מה שנאצלו, כי כמה עולמות 
יד  בהם  שלחו  לא  העלמם  ולרוב  עליהם,  קדמו 
להזכירם בספר הזוהר אלא ברמז נפלא, כאשר עיניך 
לנוכח יביטו ג' מאמרים מספר התיקונים בענין א"ק 
לכל הקדומים כמו שאכתוב בע"ה וכו'. וגם מאמר 

אאאעֹוֶטֹא ֹוָאאא
התכלית, להיות בבחינה זו של 'מטי ולא מטי' - יודע ואינו יודע, כלומר, שיודע מה שאינו יודע, ויודע מה 

 שאינו יכול להשיג, כי מתנוצץ לו אור האין סוף, כדי לידע מה צריך לידע, אבל באמת אי אפשר לדעת 

אותו85. 

ֵהם  ְחָצחֹות, ׁשֶ י אֹורֹות ֵאּלּו, ֵהם ַהּצַ ָך", ּכִ ַצְחָצחֹות ַנְפׁשֶ יַע ּבְ ּבִ ִחיַנת הכתוב )ישעיה נח, יא(: "ְוִהׂשְ ְוֶזה ּבְ
ֵאין  י ׁשֶ גֹות ֵאּלּו87, ַאף ַעל ּפִ יג ַהּשָׂ ְבּתֹו ְלַהּשִׂ ְרּדֹוף ַמֲחׁשַ ּיִ זֹּוֶכה ׁשֶ ֵרי ִמי ׁשֶ ִפירֹות86, ַאׁשְ ְלַמְעָלה ֵמַהּסְ
ִקין ְוָלא ְיִדיָען88 – אי אפשר להתדבק בהם ולדעת  ּבְ י ָלא ִמְתּדַ יג אֹוָתם, ּכִ ֶכל ְלַהּשִׂ ֵ ַיד ַהּשׂ ְיכֹוֶלת ּבְ

אותם, ומ"מ הרשימו שנשאר בט' היכלין אלו מעורר את האדם מאוד לעבודת ה'. 

ה89,  ִטיׁשָ ין ַעל ְיֵדי ַהּבְ ָעה ֵהיָכִלין ֵאּלּו שאור האין סוף מתגלה בהם, בבחינת 'מטי ולא מטי', ַנֲעׂשִ ְוִתׁשְ
ַעת ְרִדיָפה90 של המחשבה להשיג באור האין סוף. ְוַהּמִֹחין  ׁשְ ֶתר ּבִ ּכֶ ין – שמכים ַהּמִֹחין ּבַ ׁשִ ַבּטְ ּמְ ׁשֶ
ַעת  ׁשְ י ִנְכָלִלין זה בזה ּבִ ָלת – משלושה, ּכִ לּול ִמּתְ ָלת – שלושה: חכמה, בינה ודעת, ְוָכל ֶאָחד ּכָ ֵהם ּתְ

ָעה ֵהיָכִלין. ׁשְ ָעה, ְוֶזהּו ּתִ ׁשְ לֹׁש, ֵהם ּתִ ָעִמים ׁשָ לֹׁש ּפְ ְרִדיָפה. ְוׁשָ

מחמת עומק ענין זה, וכיצד אפשר לבארו ל'עובדא ולמעשה', הוסיף כאן ר' נתן ביאור לדברים.

נּו  ר ָרַמז ִלי ַרּבֵ יל, ְוַכֲאׁשֶ ּכִ ׂשְ ּמּוָבן ַלּמַ ט. ]מבאר ר' נתן ז"ל: ֶזה ָהִעְנָין ָעמֹוק ָעמֹוק ִמי ִיְמָצֶאּנּו91, ּכַ
יַע ְלַמְעָלה ְלַמְעָלה ְוכּו', ְוַכְמֹבָאר  ּגִ ּמַ ֶדל ַעְמקּות ַהּסֹוד ַהּנֹוָרא ַהזֶּה, ׁשֶ ַעְצמֹו ּגֹ ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ּבְ
ן כי מדבר על הארת האין סוף, אחרי שזוכה לתקן על ידו 'כתר דאצילות' ומדרגות  ַהּתֹוָרה ַהזֹּאת ַלְמַעּיֵ ּבְ
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65 ֹאּתאא ֹותאטא ָר ֹו "ןאאתכ ַָ ֲֹ ִליקוכֵטיאמֹו

נח  בפרשת  הובא  כאן(  שהובא  הזוהר  המאמר  )הוא  אחד 
)ח"א דף סה.( וגם בפרשת פקודי )ח"ב דף רכו. ודף רסח:(, 

כו',  לעילא  בצלו  ידי  ארימת  שמעון  ר'  אמר  וז"ל 
ומרזא דמחשבה עילאה דלתתא כולהו איקרו אין סוף 
וכו'. ואם תשים עיני שכלך לדייק היטב כל המלות 
המבין  אל  הנרמזים  והרמזים  והכפולים  המיותרות 
כמה  בראותך  ותשתומם  תפליא  הנ"ל,  במאמרים 
מדרגות על מדרגות לאין קץ ומספר קדמו להי' ספירות 
והמעיין  האצילות,  ספירות  י'  בשם  אצלינו  הנקרא 
בחיבורנו זה אם יזכה ידע ויבין ויעמוד על מתכונתם. 
והנה הגאונים הסתירום במתק לשונם וקראום עשר 

צחצחות על גבי כתר עליון, וכיוצא בדברים אלו.
לבאר,  כתב  א(,  ד,  אפים  )נפילת  הלכות  87. בלקוטי 
וז"ל: ְצִריִכין ְלִהָּכֵלל ְּבאֹור ָהֵאין סֹוף ֶׁשֶּזהּו ִעַּקר סֹוד 
אפים(.  )בנפילת  ַהְּתִפָּלה  ִּבְגַמר  ֶׁשַּנֲעֶׂשה  ְוַהִּזּוּוג  ַהִּיחּוד 
ִּכי ִעַּקר ְּבִחיַנת ַהִּיחּוד ְוַהִּזּוּוג, הּוא ִהְתַחְּברּות ָעְלָמא 
ַּתָּתָאה ְּבִעָּלָאה, ַּכּמּוָבן ַּבּזַֹהר ְּבַכָּמה ְמקֹומֹות, ּוִבְפָרט 
ְּבָפָרַׁשת ַוִּיַּגׁש )דף רו.( ַעל ָּפסּוק )ְּתִהִּלים מח, ה(: "ִּכי ִהֵּנה 
ַהְּמָלִכים נֹוֲעדּו" ְוכּו', ַעֵּין ָׁשם. ַהְינּו ְּכֶׁשֶּנֶפׁש ִמִּיְׂשָרֵאל 
ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת ָעְלָמא ַּתָּתָאה ֶנֶגד אֹור ֵאין סֹוף ָּברּוְך הּוא, 
'ָמֵטי  ִּבְבִחיַנת  ָהֵאין סֹוף  ִנְכָלל ְּבאֹור  ִלְהיֹות  ְּכֶׁשּזֹוָכה 
ְוֹלא ָמֵטי', ֶזהּו ְּבִחיַנת ַּתְכִלית ַהִּיחּוד ְוַהִּזּוּוג ֶׁשל עֹוָלמֹות 
ַהְמַסֵּדר  ְיֵדי ִּתּקּון  ַעל  ִּכי ִאם  ֶאְפָׁשר  ִאי  ְוֶזה  ֶעְליֹוִנים. 
ְוַהְמַיֵּׁשב ֶאת ַהּמִֹחין ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת 'ֶּכֶתר' ַּכַּנ"ל, ֶׁשַעל ְיֵדי 
ְּבִחיָנה זֹו ִנְמָׁשְך ְּבִחיַנת ְמַעֵּכב ֶאל ַהּמִֹחין ְלַבל ֶיֶהְרסּו 
ַהְּגבּול, ְוַעל ְיֵדי ְׁשֵני ְּבִחינֹות ֵאּלּו ַּדְיָקא, ְּדַהְינּו ָהְרִדיָפה 
ְוַהְמַעֵּכב, ַעל ְיֵדי ֶזה ַּדְיָקא ַנֲעִׂשין ַהֵהיָכִלין ַהַּנ"ל ֶׁשַעל  
ָיָדם ַמִּׂשיִגין אֹור ָהֵאין סֹוף ִּבְבִחיַנת 'ָמֵטי ְוֹלא ָמֵטי', 

ֶׁשֶּזהּו ִעַּקר ְּבִחיַנת ַהִּיחּוד, עכ"ל. 
הודאה  הלכות  ח"ב  )או"ח  הלכות  בלקוטי  88. כתב 
ָלא  ֵהיָכִלין  ַהִּתְׁשָעה  ֶׁשֵאּלּו  ִּפי  ַעל  ְוַאף  וז"ל:  לח(,  ו, 

ִמָּׁשם  ֵכן  ִּפי  ַעל  ַאף  ְוכּו',  ִמְתַיְּדִעין  ְוָלא  ִמְתַּדְּבִקין 
ֵהם  ִּכי  ֱאֶמת,  ַצִּדיֵקי  ֶׁשל  ִּדְקֻדָּׁשה  ַהּמִֹחין  ָּכל  ִנְמָׁשִכין 
ֶׁשִּמָּׁשם  ַהִּמּדֹות,  ָּכל  ׁשֶֹרׁש  ֶׁשֵהם  ַהַּצְחָצחֹות,  אֹורֹות 
ְוַהֵּכִלים  ַהִּצְמצּוִמים  ְיֵדי  ַעל  ַהּמִֹחין  ָּכל  ִהְׁשַּתְלְׁשלּות 

ֶׁשעֹוִׂשין ַהַּצִּדיִקים ְּבַמֲעֵׂשיֶהם ַהּטֹוִבים.
89. כתב בלקוטי הלכות על תורה דידן )נפילת אפים 
ד, טז(, וז"ל: ְוֶזה ַהָּדָבר ִאי ֶאְפָׁשר ְלַהִּׂשיג ְּבׁשּום ַּדַעת 

ֱאנֹוִׁשי, ֵאיְך ִנְמָׁשְך ָהִרּבּוי ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת ִמְנָין ּוִמְסָּפר, 
ִמְׁשַּתּנֹות  ְּפֻעּלֹות  ְּבִחיַנת  ְּדַהְינּו  ָהַאְחדּות,  ִמְּמקֹור 

ֶאְפָׁשר  ִאי  ֶזה  ִּכי  ִיְתָּבַרְך.  ַהָּפׁשּוט  ֵמֶאָחד  ֶׁשִּנְמָׁשִכין 
ְלַהִּׂשיג ַעְכָׁשיו ְּבַהַּדַעת, ִּכי ִאם ֶּבֱאמּוָנה ְלַבד ֶׁשַּמְמִׁשיִכין 
ָלנּו ַהַּצִּדיִקים ַהְּגדֹוִלים ַהַּנ"ל ֶׁשּזֹוִכין ְלַהָּׂשַגת ַהִּתְׁשָעה 
ֵהיָכִלין ַהַּנ"ל, ִּכי ֵאּלּו ַהַּצִּדיִקים ַהּזֹוִכין ְלַהָּׂשָגה זֹאת, 
ְּבִחיַנת  ֶׁשִהיא  ַהְּבִריָאה  ְּכָלִלּיּות  ּוְמַיֲחִדין  ּכֹוְלִלין  ֵהם 
ִמְסָּפר ּוִמְנָין ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ַאַחר ַהְּבִריָאה, ֵהם ּכֹוְלִלין 
ַהּכֹל ְּבקֶֹדם ַהְּבִריָאה ְּבׁשֶֹרׁש ָהַאְחדּות, ִּכי ֵהם ַמִּׂשיִגין 
ַהָּׂשַגת ֱאֹלקּותֹו ְוַאְחדּותֹו ִיְתָּבַרְך ְוִיְתַעֶּלה ִּבְבִחיַנת 'ָמֵטי 
ְוֹלא ָמֵטי', ִּבְבִחיַנת 'ְרִדיָפה ּוְמַעֵּכב', ַעד ֶׁשַּנֲעִׂשין ֶאְצָלן 
ִּתְׁשָעה ֵהיָכִלין. ְוֵאּלּו ַהִּתְׁשָעה ֵהיָכִלין ְּבָׁשְרָׁשם ְלַמְעָלה 
ֵהם ְּגבֹוִהים ְוֶנְעָלִמים ְמאֹד ְמאֹד ְּבַתְכִלית ַהֶהְעֵלם, ִּכי 
ֵהם ְּבִחיַנת אֹורֹות ַהַּצְחָצחֹות ֶׁשֵהם ְלַמְעָלה ֵמַהְּסִפירֹות, 
ְיִדיָען'  ְוָלא  ִמְתַּדְּבִקין  ְוָלא  ְּבהּו  ְּדַקְּיָמא  ָמאן  'ֵלית  ִּכי 
ְוַהְמַעֵּכב  ָהְרִדיָפה  ֵמֲחַמת  ֵכן  ִּפי  ַעל  ַאף  ֲאָבל  ְוכּו', 
ַהַּנ"ל, ַעל ְיֵדי ֶזה ַמֶּכה ָהְרִדיָפה ְּבַהְמַעֵּכב, ַעד ֶׁשַּנֲעִׂשין 
ִּכְבָיכֹול ְּבִחיַנת ֵהיָכלֹות ְּבַהַהָּׂשָגה ִּבְבִחיַנת ִמְסָּפר ּוִמְנָין, 
ִּכי ֵהם ִּתְׁשָעה ֵהיָכִלין. ְוֵאּלּו ַהִּתְׁשָעה ֵהיָכִלין ׁשֶֹרׁש ָּכל 
ַהְּסִפירֹות ֶׁשֵהם ׁשֶֹרׁש ַהִּמְסָּפר ְוַהִּמְנָין, ִּכי ֵאּלּו ַהִּתְׁשָעה 
ַהְּסִפירֹות  ׁשֶֹרׁש  ֶׁשֵהם  ַהַּצְחָצחֹות  אֹורֹות  ֵהם  ֵהיָכִלין 
ַּכָּידּוַע, ֶׁשִּמָּׁשם ִנְמָׁשִכין ָּכל ַהִּמְסָּפִרים ֶׁשָּבעֹוָלם, ֶׁשֵהם 
ְּבִמְסַּפר  ֵהם  ֵּכן  ְוַעל  ַּכַּנ"ל.  ַהְּבִריָאה  ְּכָלִלּיּות  ְּבִחיַנת 
ִּתְׁשָעה  ִמְסַּפר  ִּכי  ַּדְיָקא,  'ִּתְׁשָעה'  ֵהיָכִלין',  'ִּתְׁשָעה 
ְּבחּוׁש,  ַּכָּידּוַע  ֶׁשָּבעֹוָלם,  ַהִּמְסָּפִרים  ָּכל  ׁשֶֹרׁש  הּוא 
חֹוֵזר  ִּתְׁשָעה  ַאַחר  ִּכי  ִּתְׁשָעה,  ֵאֶצל  ָּכֶלה  ֶׁשַהִּמְסָּפר 
ַהִּמְסָּפר ִלְמקֹור ָהַאְחדּות ֶׁשהּוא ֲעָׂשָרה, ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת 
ֶאָחד, ִּכי ֲעָׂשָרה הּוא ֲעִׂשיִרית ֶאָחד, ְוֵכן הֹוֵלְך ַהִּמְסָּפר 
ְּבֶאָחד  ְוִנְכָלל  חֹוֵזר  ָּכְך  ְוַאַחר  ֲעִׂשיִרּיֹות,  ִּתְׁשָעה  ַעד 
ִנְמָצא, ֶׁשִעַּקר  ַּכָּידּוַע,  ְוֵכן ְלעֹוָלם,  ֶׁשהּוא ֵמָאה ַאַחת, 
 ׁשֶֹרׁש ַהִּמְסָּפר הּוא ִּתְׁשָעה, ְוַאַחר  ָּכְך חֹוֵזר ַהּכֹל ְוִנְכָלל 

ָּבַאְחדּות.
ו'(,  פרק  הצחצחות  שער  י"א  )שער  רמונים  90. בפרדס 
העתיק את דברי הזוהר הנ"ל, וביאר אותם, וז"ל: פי', 
כאשר מכה אור המחשבה באור הפרסא, אז מאירים 
שני האורות יחד. 'ואתעבידו ט' היכלין להיכלין', פי', 
מתוך הארתם יחד נעשים מהארתם ט' היכלות – ט' 
ספי' נעלמות, והם היכלות וכלים ולבושים לאותם 
היכלות הנעלמות, שהם האורות העליונות הנאצלות 

מאין סוף בבחינה ראשונה, עכ"ל.
91. על פי הפסוק )קהלת ז, כד(: "ָרחֹוק ַמה ֶּׁשָהָיה ְוָעמֹק 

ָעמֹק ִמי ִיְמָצֶאּנּו".
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ֶכל  ֵ ַהּשׂ ׁש ּבְ ּיֵ ַהְינּו ַהּכַֹח ׁשֶ ר ֶאת ַהּמִֹחין, ּדְ ב ְוַהְמַסּדֵ ֵ ֶתר הּוא ַהְמַיּשׁ י ַהּכֶ ָבר ְקָצת, ְוהּוא, ּכִ ְלָבֵאר ַהּדָ
ִחיַנת  בּול, ֶזה ַהּכַֹח הּוא ּבְ ַעת ְלַבל ַיֲהרֹס ָלֵצאת חּוץ ִמן ַהּגְ ר ֶאת ַהּמַֹח ְוַהּדַ ב ּוְלַסּדֵ ֵ ל ָאָדם ְלַיּשׁ ׁשֶ
י ֶזה ַהּכַֹח  ין ַהּמִֹחין ּוֵבין ָהאֹור ֵאין סֹוף, ּכִ ֶפֶסֶקת ּבֵ ה, ַהּמַ מֹו ְמִחּצָ "ל. ְוֶזה ַהּכַֹח הּוא ּכְ ּנַ ֶתר' ּכַ 'ּכֶ
ַלֲעלֹות  ֶיֶהְרסּו  ְלַבל  ּוְרִדיָפָתם,  ֵעת ְמרּוָצָתם  ּבְ ַהּמִֹחין  ב ֶאת  ְמַעּכֵ ר, הּוא  ְוַהְמַסּדֵ ב  ֵ ַהְמַיּשׁ הּוא  ׁשֶ
ֶכל,  ֵ ַהּשׂ ל  ׁשֶ "ל  ַהּנַ ַהּכַֹח  ְוֶזה  יג ָהאֹור ֵאין סֹוף.  ְלַהּשִׂ ַהּמִֹחין רֹוְדִפין  י  ּכִ ָתם,  ִחּצָ ִמּמְ ְלַמְעָלה  ֶאל ה' 
ב אֹוָתם  ּוְמַעּכֵ ה,  ְמִחּצָ מֹו  ּכְ ְפֵניֶהם  ּבִ עֹוֵמד  ֶתר, הּוא  ּכֶ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ר,  ְוַהְמַסּדֵ ב  ֵ ַהְמַיּשׁ הּוא  ׁשֶ

"ל.  ּנַ ֵמְרִדיָפָתם ּכַ

ְוַעל  ָהֵאין סֹוף,  יג אֹור  ְלַהּשִׂ ַהּמִֹחין רֹוְדִפין  ׁשֶ ָהְרִדיָפה  ְיֵדי  ַעל  ַהְינּו  ב,  ְוַהְמַעּכֵ ָהְרִדיָפה  ְיֵדי  ְוַעל 
ֵאּלוּ,  ִחינֹות  ּבְ ֵני  ׁשְ ְיֵדי  ַעל  "ל,  ּנַ ּכַ ֶתר  ּכֶ ִחיַנת  ּבְ ר,  ְוַהְמַסּדֵ ב  ֵ ַהְמַיּשׁ ּכַֹח  הּוא  ׁשֶ ב,  ַהְמַעּכֵ ּכַֹח  ְיֵדי 
ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ר,  ְוַהְמַסּדֵ ב  ֵ ַהְמַיּשׁ הּוא  ׁשֶ "ל  ַהּנַ ה  ִחּצָ ַהּמְ ְבִחיַנת  ּבִ ַהּמִֹחין  ין  ּוַמּכִ ין  ׁשִ ְמַבּטְ ֶזה  ְיֵדי  ַעל 
יג  ְלַהּשִׂ ֶעְליֹון,  רּוָחִנּיּות  ּבְ ְוֵהיָכלֹות  ִלים  ּכֵ ִחיַנת  ּבְ ין  ֲעׂשִ ּנַ ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ ֵאין סֹוף,  ֵהיָכִלין ְלאֹור  ין  ַנֲעׂשִ
ָלל,  "ל ּכְ ב ַהּנַ י ִאם לֹא ָהָיה ַהְמַעּכֵ רּוְך הּוא. ּכִ ְבִחיַנת 'ָמֵטי ְוָלא ָמֵטי' אֹור ָהֵאין סֹוף ּבָ ַעל ָיָדם ּבִ
ָהָיה  י  ּכִ ְלַגְמֵרי,  ַהּמִֹחין  ִלין  ּטְ ִמְתּבַ ָהיּו  ּוְמרּוָצָתם,  ֵמְרִדיָפָתם  ַהּמִֹחין  ֶאת  ב  ַעּכֵ ּיְ ׁשֶ ִמי  ָהָיה  ְולֹא 

92. על פי הפסוק )שמות יט, כד(: "ְוַהּכֲֹהִנים ְוָהָעם ַאל 
ֶיֶהְרסּו ַלֲעֹלת ֶאל ה' ֶּפן ִיְפָרץ  ָּבם".

93. כמובא בגמ' בחגיגה )דף יד:(, תנו רבנן: ארבעה 
אחר,  זומא,  ובן  עזאי,  בן  הן:  ואלו  בפרדס,  נכנסו 

ורבי עקיבא וכו'. בן זומא הציץ ונפגע, ועליו הכתוב 
אומר )משלי כה, טז( "ְּדַבׁש ָמָצאָת ֱאכֹל ַּדֶּיָּך ֶּפן ִּתְׂשָּבֶעּנּו 
ַוֲהֵקאתֹו", ע"כ. שזו בחינת 'ריבוי אור שמכבה'. וכתב 
בלקוטי הלכות )נפילת אפים ד, יז(, וז"ל: ְּבִחיַנת 'ָמֵטי 

אאאעֹוֶטֹא ֹוָאאא
ר  ב ְוַהְמַסּדֵ ֵ ֶתר הּוא ַהְמַיּשׁ י ַהּכֶ ָבר ְקָצת, ְוהּוא: ּכִ נוספות למעלה למעלה וכנ"ל. ְוַהֶהְכֵרַח ְלָבֵאר ַהּדָ

ַעת - לשלוט ולעצור  ר ֶאת ַהּמַֹח ְוַהּדַ ב ּוְלַסּדֵ ֵ ל ָאָדם ְלַיּשׁ ֶכל ׁשֶ ֵ ַהּשׂ ׁש ּבְ ּיֵ ַהְינּו ַהּכַֹח ׁשֶ ֶאת ַהּמִֹחין, ּדְ
בּול במקום שאין בכח השגתו להשיג, ולהשתמש שם רק  במחשבותיו ְלַבל ַיֲהרֹוס ָלֵצאת חּוץ ִמן ַהּגְ

ין ַהּמִֹחין  ֶפֶסֶקת ּבֵ ה ַהּמַ מֹו ְמִחּצָ "ל. ְוֶזה ַהּכַֹח הּוא ּכְ ּנַ ֶתר' ּכַ ִחיַנת 'ּכֶ בכח ה'אמונה', ֶזה ַהּכַֹח הּוא ּבְ

ֵעת ְמרּוָצָתם  ב ֶאת ַהּמִֹחין ּבְ ר, הּוא ְמַעּכֵ ב ְוַהְמַסּדֵ ֵ הּוא ַהְמַיּשׁ י ֶזה ַהּכַֹח ׁשֶ ּוֵבין ָהאֹור ֵאין סֹוף, ּכִ
יג ָהאֹור ֵאין סֹוף,  י ַהּמִֹחין רֹוְדִפין ְלַהּשִׂ ָתם, ּכִ ִחּצָ ּוְרִדיָפָתם ְלַבל ֶיֶהְרסּו ַלֲעלֹות ֶאל ה'92 ְלַמְעָלה ִמּמְ
ְפֵניֶהם  ֶתר' – הּוא עֹוֵמד ּבִ ִחיַנת 'ּכֶ הּוא ּבְ ר, ׁשֶ ב ְוַהְמַסּדֵ ֵ הּוא ַהְמַיּשׁ ֶכל ׁשֶ ֵ ל ַהּשׂ "ל ׁשֶ ְוֶזה ַהּכַֹח ַהּנַ

"ל. ּנַ ב אֹוָתם ֵמְרִדיָפָתם ּכַ ה, ּוְמַעּכֵ מֹו ְמִחּצָ ּכְ

כיצד הכתר  יבאר עתה,  אור.  ינזקו מרבוי  כדי שלא  לאחר שביאר, שהכתר מעכב את רדיפת המוחין מהריסה, 
המעכב, הוא גם 'מסדר ומיישב', כי על ידו נעשים ט' ההיכלין לצורך השגת אור האין סוף, בבחינת 'מטי ולא מטי'.

יג אֹור ָהֵאין סֹוף, ְוַעל  ַהּמִֹחין רֹוְדִפין ְלַהּשִׂ ב, ַהְינּו ַעל ְיֵדי ָהְרִדיָפה ׁשֶ ְוַעל ְיֵדי ָהְרִדיָפה ְוַהְמַעּכֵ
ִחינֹות ֵאּלּו,  ֵני ּבְ "ל, ַעל ְיֵדי ׁשְ ּנַ ֶתר' ּכַ ִחיַנת 'ּכֶ ר, ּבְ ב ְוַהְמַסּדֵ ֵ הּוא ּכַֹח ַהְמַיּשׁ ב, ׁשֶ ְיֵדי ּכַֹח ַהְמַעּכֵ
ר, ְוַעל ְיֵדי ֶזה  ב ְוַהְמַסּדֵ ֵ הּוא ַהְמַיּשׁ "ל ׁשֶ ה ַהּנַ ִחּצָ ְבִחיַנת ַהּמְ ין ַהּמִֹחין ּבִ ין ּוַמּכִ ׁשִ ַעל ְיֵדי ֶזה ְמַבּטְ
יג  רּוָחִנּיּות ֶעְליֹון, ְלַהּשִׂ ִלים ְוֵהיָכלֹות ּבְ ִחיַנת ּכֵ ין ּבְ ֲעׂשִ ּנַ ַהְינּו ׁשֶ ין ֵהיָכִלין ְלאֹור ֵאין סֹוף, ּדְ ַנֲעׂשִ

רּוְך הּוא. ְבִחיַנת 'ָמֵטי ְוָלא ָמֵטי' את אֹור ָהֵאין סֹוף ּבָ ַעל ָיָדם ּבִ

ב ֶאת ַהּמִֹחין ֵמְרִדיָפָתם ּוְמרּוָצָתם, ָהיּו  ַעּכֵ ּיְ ָלל, ְולֹא ָהָיה ִמי ׁשֶ "ל ּכְ ב ַהּנַ י ִאם לֹא ָהָיה ַהְמַעּכֵ ּכִ
ל  ּטֵ י ָהָיה ָהָאָדם ִמְתּבַ ִלין ַהּמִֹחין ְלַגְמֵרי והאדם היה יוצא מדעתו, כמו שמצינו בבן זומא93. ּכִ ּטְ ִמְתּבַ

אאמקוָותאועיוניםאא
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67 ֹאּתאא ֹותאטא ָר ֹו "ןאאתכ ַָ ֲֹ ִליקוכֵטיאמֹו

ֵהם  ִחינֹות, ׁשֶ ֵני ַהּבְ יג. ַאְך ַעל ְיֵדי ׁשְ ר ְלַהּשִׂ י אֹור ָהֵאין סֹוף ִאי ֶאְפׁשָ ִציאּות, ּכִ ּמְ ל ּבַ ּטֵ ָהָאָדם ִמְתּבַ
יִגים אֹור ָהֵאין  ַעל ָיָדם ַמּשִׂ "ל, ׁשֶ ִחיַנת ְמִחּצֹות ְוֵהיָכִלין ַהּנַ ין ּבְ ב, ַעל ְיֵדי ֶזה ַנֲעׂשִ ָהְרִדיָפה ְוַהְמַעּכֵ

ְבִחיַנת 'ָמֵטי ְוָלא ָמֵטי'.  סֹוף ַרק ּבִ

ְוַאף  יג  ְלַהּשִׂ יַע  ּוַמּגִ רֹוֵדף  ׁשֶ יַע',  ַמּגִ ְוֵאינֹו  יַע  ּגִ ּמַ 'ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ ִביִנים,  ַלּמְ ָידּוַע  ָמֵטי'  ְוָלא  'ָמֵטי  ּוֵפרּוׁש 
ין  ֲעׂשִ ּנַ ׁשֶ י  ּפִ ְוַאף ַעל  "ל.  ּנַ ּכַ ב  ְוַהְמַעּכֵ ָהְרִדיָפה  ְיֵדי  ה ַעל  ַנֲעׂשֶ זֶּה  ׁשֶ יג,  ּוַמּשִׂ יַע  ַמּגִ י ֵכן ֵאינֹו  ּפִ ַעל 
ִקין  ּבְ הוּ, ְוָלא ִמְתּדַ ָקְיָמא ּבְ ּדְ י ֵכן 'ָלא ְיִדיַע ְוָלא ִאְתְיָדע ְוֵלית ָמאן  "ל, ַאף ַעל ּפִ ֵאּלּו ַהֵהיָכִלין ַהּנַ
ְלַמְעָלה  י ֵהם  ּכִ "ל,  ַהּנַ ַהֵהיָכלֹות  ֵאּלּו  גֹות  ַהּשָׂ ֶכל  ֵ ּשׂ ּבַ ר  ְלַצּיֵ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  י  ּכִ "ל.  ּנַ ּכַ ְוכּו'  ָיְדִעין'  ְוָלא 
ְלֵעיל  ְמֹבָאר  ּכַ ְוכּו'.  ִפירֹות  ֵמַהּסְ ְלַמְעָלה  י ֵהם  ּכִ ְכִלּיֹות  ַהּשִׂ ל  ִמּכָ ְלַמְעָלה  ָמִתין  ְוִנׁשְ ין רּוִחין  ְפׁשִ ִמּנַ

ְוֹלא ָמֵטי', ִּבְבִחיַנת ְרִדיָפה ּוְמַעֵּכב, ֶׁשָּצִריְך ַלֲעמֹד ַעל 
ַהִּמְׁשָקל ָּתִמיד, ִּכי ִאם ִיְרּדֹף ְלַהִּׂשיג יֹוֵתר ֵמָהָראּוי ְלִפי 
ְּבִחיָנתֹו – ִּתְתַּבֵּטל ַהַהָּׂשָגה ְלַגְמֵרי, ִּכי ִרּבּוי ַהֶּׁשֶמן ּגֹוֵרם 
ִּכּבּוי ַהֵּנר, ְוִאם ְיַעֵּכב ְוִיְמַנע ַהַהָּׂשָגה ְלַגְמֵרי – ַּגם ֵּכן ֹלא 

ַיִּׂשיג ְּכָלל.
94. כמו שביאר בלקוטי הלכות )נפילת אפים ד, כה(, 
וז"ל: ִעַּקר ַהְמָׁשַכת ַהֶּׁשַפע ְלַמָּטה ַעל ְיֵדי ּכַֹח ַהְמַסֵּדר 
ֶאת ַהּמִֹחין, ֶׁשהּוא ּכַֹח ַהְמַעֵּכב ֶאת ַהּמִֹחין ֵמְרִדיָפָתן, 
ִּכי ְלִפי ְרִהיַטת ּוְרִדיַפת ַהּמִֹחין ְלַמְעָלה ְלַמְעָלה ְלַהִּׂשיג 
אֹור ָהֵאין סֹוף, ִאם ֹלא ָהָיה ּכַֹח ַהְמַעֵּכב ַהַּנ"ל – ָהיּו 
ְוָהיּו  ִמְּכֵליֶהם  יֹוְצִאים  ְוָהיּו  ְלַמְעָלה,  עֹוִלים  ַהּמִֹחין 
ֶׁשַפע  ׁשּום  ָהָיה  ֹלא  ְּבַוַּדאי  ְוָאז  ְלַגְמֵרי,  ִמְתַּבְּטִלים 
יֹוֶרֶדת ְלַמָּטה, ֵמַאַחר ֶׁשָהיּו ַהּמִֹחין עֹוִלים ְוֹלא חֹוְזִרים 
ְּכָלל, ְוָהָיה ֶּבֱאֶמת ַחס ְוָׁשלֹום ֶנֱחַרב ָהעֹוָלם, ִּכי ֶזהּו 
ַהֵּכִלים  ָהיּו  ֶׁשֹּלא  ֵמֲחַמת   – ַהְּמָלִכים  ִמיַתת  ְּבִחיַנת 
ַהּמִֹחין  ֶׁשֵהם  ָהאֹורֹות  ְוָחְזרּו  ָהאֹור,  ְלַקֵּבל  ְיכֹוִלים 
ֶׁשִּנְמָׁשְך  ַהְמַסֵּדר  ּכַֹח  ְיֵדי  ַעל  ֲאָבל  ְלָׁשְרָׁשם.  ְלַמְעָלה 

ָהעֹוָלמֹות  ָּכל  ִּתּקּון  ִעַּקר  ָידֹו  ֶׁשַעל  ַהֶּכֶתר,  ִמְּבִחיַנת 
ַּכַּנ"ל, ַעל ְיֵדי ֶזה ְּכֶׁשַהּמִֹחין רֹוְדִפין ְלַמְעָלה, ֲאַזי ֶזה 
ַהּכַֹח ַהְמַסֵּדר ֶׁשהּוא ּכַֹח ַהְמַעֵּכב – הּוא ְמַעֵּכב אֹוָתם 
ֵמְרִדיָפָתם, ְוָאז ֵמֲחַמת ְמִהיַרת ְרִדיַפת ַהּמִֹחין, ְוַהְמַעֵּכב 
ְמַעֵּכב אֹוָתם, ֲאַזי ַמֶּכה ָהְרִדיָפה ְּבַהְמַעֵּכב, ַעד ֶׁשַּנֲעִׂשין 
ַעל ְיֵדי ֶזה ִּתְׁשָעה ֵהיָכִלין ְּדָלאו ִאנּון ְנהֹוִרין ְוכּו', ֶׁשַעל 
ִּבְבִחיַנת  ָוׁשֹוב  ְּבָרצֹוא  סֹוף  ָהֵאין  אֹור  ַמִּׂשיִגין  ָיָדם 
ַמְמִׁשיִכין  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ֵּכן  ְוַעל  ַּכַּנ"ל,  ָמֵטי'  ְוֹלא  'ָמֵטי 
ִנְכָלִלין  ְיֵדי ָהְרִדיָפה  ּומֹוִריִדין ַהֶּׁשַפע ְלַמָּטה, ִּכי ַעל 
ַהּמִֹחין ְלַמְעָלה ִּבְבִחיַנת ָרצֹוא, ְוַעל ְיֵדי ַהְמַעֵּכב ֵהם 
חֹוְזִרין ִּבְבִחיַנת ְוׁשֹוב, ּוַבֲחָזָרָתם ִנְמָׁשְך ָּכל ַהַהְׁשָּפעֹות 
ְוַהְּבָרכֹות ְלַמָּטה. ִּכי ִעַּקר ָּכל ַהְּבָרכֹות ִנְמָׁשִכין ִמָּׁשם, 
ֵמאֹור ָהֵאין סֹוף ִיְתָּבַרְך ְׁשמֹו, ֶׁשהּוא ְמַחֶּיה ֶאת ֻּכָּלם 
ְוִאי  ֶׁשָּבעֹוָלם,  ְוַהַהְׁשָּפעֹות  ַהְּבָרכֹות  ָּכל  ׁשֶֹרׁש  ְוהּוא 
ֶאְפָׁשר ְלַקֵּבל ַהֶּׁשַפע ִּכי ִאם ַעל ְיֵדי ַהֵּכִלים ֶׁשַּנֲעִׂשין ַעל 
 ְיֵדי ְּבִחיַנת ַהִּתְׁשָעה ֵהיָכִלין, ֶׁשַּנֲעִׂשין ַעל ְיֵדי ָהְרִדיָפה 

ְוַהְמַעֵּכב.

אאאעֹוֶטֹא ֹוָאאא

ֵהם ָהְרִדיָפה  ִחינֹות, ׁשֶ ֵני ַהּבְ יג, ַאְך ַעל ְיֵדי ׁשְ ר ְלַהּשִׂ י אֹור ָהֵאין סֹוף ִאי ֶאְפׁשָ ִציאּות94, ּכִ ּמְ ּבַ
יִגים אֹור ָהֵאין סֹוף ַרק  ַעל ָיָדם ַמּשִׂ "ל, ׁשֶ ִחיַנת ְמִחּצֹות ְוֵהיָכִלין ַהּנַ ין ּבְ ב, ַעל ְיֵדי ֶזה ַנֲעׂשִ ְוַהְמַעּכֵ

ְבִחיַנת 'ָמֵטי ְוָלא ָמֵטי'. ּבִ

יַע  רֹוֵדף ּוַמּגִ יַע, ׁשֶ יַע ְוֵאינֹו ַמּגִ ּגִ ּמַ ַהְינּו ׁשֶ ִביִנים בחכמת הקבלה, ּדְ ּוֵפרּוׁש 'ָמֵטי ְוָלא ָמֵטי', ָידּוַע ַלּמְ
י  "ל. ְוַאף ַעל ּפִ ּנַ ב ּכַ ה ַעל ְיֵדי ָהְרִדיָפה ְוַהְמַעּכֵ זֶּה ַנֲעׂשֶ יג, ׁשֶ יַע ּוַמּשִׂ י ֵכן ֵאינֹו ַמּגִ יג ְוַאף ַעל ּפִ ְלַהּשִׂ
י ֵכן ָלא ְיִדיַע  "ל שעל ידם משיגים בבחינת מה את 'אור אין סוף', ַאף ַעל ּפִ ין ֵאּלּו ַהֵהיָכִלין ַהּנַ ֲעׂשִ ּנַ ׁשֶ
ִקין –  ּבְ הּו – ואין מי שמשיג אותם, ְוָלא ִמְתּדַ ָקְיָמא ּבְ ְוָלא ִאְתְיָדע – אינו ידוע ולא נודע, ְוֵלית ָמאן ּדְ
גֹות  ֶכל ַהּשָׂ ֵ ּשׂ ר ּבַ ר ְלַצּיֵ י ִאי ֶאְפׁשָ "ל. ּכִ ּנַ ולא מתדבקים בהם, ְוָלא ָיְדִעין – ולא יודעים אותם ְוכּו' ּכַ

ָמִתין – מנפשות רוחות  ין רּוִחין ְוִנׁשְ ְפׁשִ י אפילו ֵהם )ההיכלות(, ְלַמְעָלה ִמּנַ "ל, והטעם: ּכִ ֵאּלּו ַהֵהיָכלֹות ַהּנַ
נּו  ְלׁשֹון ַרּבֵ ְמבֹוָאר ְלֵעיל ּבִ ִפירֹות ְוכּו'. ּכַ י ֵהם ְלַמְעָלה ֵמַהּסְ ְכִלּיֹות, ּכִ ל ַהּשִׂ ונשמות, ְלַמְעָלה ִמּכָ
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ָבַרי, ַרק  ָבָריו ּדְ ְכַלל ּדְ י ּבִ ָלל ּכִ ָבר ּכְ י ׁשּום ּדָ ּלֹא הֹוַסְפּתִ ם ֵהיֵטב ְוָתִבין ׁשֶ ן ׁשָ נּו ַז"ל, ַעּיֵ ְלׁשֹון ַרּבֵ ּבִ
ָבִרים ְקָצת ְלֹגֶדל עֶֹצם ַעְמקּוָתם ַעד ֵאין סֹוף. י ַהּדְ י ּוֵבַאְרּתִ ָחַזְרּתִ

ָאָתם  ְוַהּכָ ְרִדיָפָתם  ּוֵמֲחַמת  לֹׁש,  ׁשָ ֵהם  ַהּמִֹחין  י  ּכִ ְיָקא,  ּדַ ֵהיָכִלין  ָעה  ׁשְ ּתִ ין  ַנֲעׂשִ ֶזה  ִביל  ּוִבׁשְ
ֵהם  לֹׁש  ׁשָ ָעִמים  ּפְ לֹׁש  ְוׁשָ לֹׁש,  ָ ִמּשׁ לּול  ּכָ ֶאָחד  ל  ּכָ ה  ְוַנֲעׂשֶ ֶזה,  ּבָ ֶזה  ִנְכָלִלין  ֵהם  "ל  ַהּנַ ב  ַהְמַעּכֵ ּבְ
ֱאַמר  ַהּנֶ ַהּקֶֹדׁש  ֶדֶרְך  ּבְ ְוַלֲעלֹות  ֵליֵלְך  ה  ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ ֵרי ִמי  "ל. ַאׁשְ ַהּנַ ָעה ֵהיָכִלין  ׁשְ ּתִ ִחיַנת  ּבְ ְוֶזהּו  ָעה,  ׁשְ ּתִ

גֹות ֵאּלּו[: ה ְלַהּשָׂ ְזּכֶ ּיִ ַהּתֹוָרה ַהזֹּאת, ַעד ׁשֶ ּבְ

ָעָתא, ָאַמר ָהָכא. ָאְמרּו  ָעְלָמא ֵהיָכא. ַזְקָפא ֶאְצּבָ ּדְ ֵבי ַאּתּוָנא: ֶאְמָצעּוָתא  ּדְ ֲאלּו ָסֵבי  ָ ּשׁ ְוֶזה ׁשֶ י 
הּוא  יִגין אֹור ֵאין סֹוף, ׁשֶ ֲאלּו אֹותֹו: ֵאיְך ַמּשִׂ ָ ּשׁ חוּ. ׁשֶ ֵלי ּומֹוׁשְ ֵליּה ִמי ֵייַמר, ָאַמר ְלהּו ַאְיתּו ַאׁשְ
"ל,  ּנַ ּכַ ָרכֹות  ּבְ ִחיַנת  ּבְ ָעָתא, ֶזה  ַזְקָפא ֶאְצּבָ ַפע.  ָוׁשֶ ִחּיּות  ּנּו ַהּכֹל ׁשֹוֲאִבין  ּמֶ ּמִ ׁשֶ ָעְלָמא,  ּדְ ֶאְמָצָעא 

ָּכל  וז"ל:  ו(,  ד,  )אישות  הלכות  בלקוטי  95. כתב 
ַמְעָלה  ְוהֹוְלִכין  ֶׁשעֹוִלין  ַהּזֹאת,  ְּבַהּתֹוָרה  ֶּׁשֶּנֱאַמר  ַמה 
ַמְעָלה ַעד ֶׁשּזֹוִכין ְלַהִּׂשיג ַהִּתְׁשָעה ֵהיָכִלין ַהַּנ"ל, ָּכל 
ֶזה הּוא סֹוד ַּכָּונֹות ַהְּתִפָּלה. ֶׁשְּכַלל ַהַּכָּונֹות הּוא ֲעִלַּית 
ְוַתְלִּביׁש ֶאת  ָהעֹוָלמֹות, ֶׁשַּמְלכּות ַּתֲעֶלה ִמן ַהְּקִלּפֹות 
ְּגבּוָרה   ְלֶחֶסד  ַּתֲעֶלה  ְיסֹוד  ְוֶנַצח הֹוד  ְיסֹוד.  ֶנַצח הֹוד 
ִּתְפֶאֶרת ְוכּו', ַּכְמבָֹאר ַּבַּכָּונֹות )ְּפִרי ֵעץ ַחִּיים ַׁשַער ַהְּתִפָּלה 
ֶּפֶרק ה(. ּוִמי ֶׁשּזֹוֶכה ַלֲעסֹק ְּבִתּקּון ֶזה, ִעַּקר ַהְּׁשֵלמּות הּוא 

ְּכֶׁשעֹוֶלה ַמְעָלה ַמְעָלה, ַעד ֶׁשַּמֲחַׁשְבּתֹו רֹוֶדֶפת ְלַהִּׂשיג 
אֹור ָהֵאין סֹוף, ֶׁשִּתְהֶיה ָהְרִדיָפה ִּבְבִחיַנת ָרצֹוא ָוׁשֹוב. 

ְוַהְמַיֵּׁשב, ֶׁשהּוא  ַהְמַסֵּדר  ְיֵדי  ַעל  ַהִּתּקּון  ִעַּקר  ֵּכן  ְוַעל 
ַהְמַעֵּכב ֶאת ַהּמִֹחין ֵמְרִדיָפָתם, ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ֶּכֶתר, ִּכי 
ְּבֹלא ִּתּקּון ֶזה ָהְיָתה ָהְרִדיָפה ְּבִלי ְמַעֵּכב, ְוָהָיה ִנְׁשָאר 
ָחֵפץ  ִיְתָּבַרְך  ְוַהֵּׁשם  ַּבְמִציאּות.  ִמְתַּבֵּטל  ְוָהָיה  ָׁשם, 
ְּבִקּיּום ָהעֹוָלם, ַעל ֵּכן ִעַּקר ַהְּׁשֵלמּות ַעל ְיֵדי ָהְרִדיָפה 
ְּכֶׁשּזֹוֶכה  הּוא  ַהִּתּקּון  ְׁשֵלמּות  ְוִעַּקר  ְוַכַּנ"ל.  ְוַהְמַעֵּכב 
ֶׁשֶּזהּו  טֹובֹות,  ַהַהְׁשָּפעֹות  ָּכל  ִמָּׁשם  ּוְלַהְמִׁשיְך  ַלֲחזֹר 
ְּבִחיַנת ְיִריַדת ַהֶּׁשַפע ֶׁשַּמְמִׁשיִכין ַאַחר ַהְּתִפָּלה ִּבְׁשַעת 
ְׁשמֹוֶנה  ְּתִפַּלת  ִּבְׁשַעת  ִּכי  ְלִצּיֹון',  ּוָבא  'ַאְׁשֵרי  ֲאִמיַרת 
ָצִריְך  ֲאָבל  ַהַּנ"ל,  אֹור  ַהָּׂשַגת  ִלְבִחיַנת  זֹוִכין  ֶעְׂשֵרה 

אאאעֹוֶטֹא ֹוָאאא
י  ָבַרי, ַרק ָחַזְרּתִ ָבָריו ּדְ ְכַלל ּדְ י ּבִ ָלל, ּכִ ָבר ּכְ י ׁשּום ּדָ ּלֹא הֹוַסְפּתִ ם ֵהיֵטב ְוָתִבין, ׁשֶ ן ׁשָ ַז"ל, ַעּיֵ

ָבִרים ְקָצת ְלֹגֶדל עֹוֶצם ַעְמקּוָתם ַעד ֵאין סֹוף. י ַהּדְ ּוֵבַאְרּתִ

לֹׁש – חכמה, בינה ודעת, ּוֵמֲחַמת  ׁשָ ַהּמִֹחין ֵהם  י  ּכִ ְיָקא,  ּדַ ֵהיָכִלין  ָעה  ׁשְ ּתִ ין  ַנֲעׂשִ ֶזה  ִביל  ּוִבׁשְ
לֹׁש  לֹׁש, ְוׁשָ ָ לּול ִמּשׁ ל ֶאָחד ּכָ ה ּכָ ֶזה, ְוַנֲעׂשֶ "ל ֵהם ִנְכָלִלין ֶזה ּבָ ב ַהּנַ ַהְמַעּכֵ ָאָתם ּבְ ְרִדיָפָתם ְוַהּכָ
ֶדֶרְך  ה ֵליֵלְך ְוַלֲעלֹות ּבְ ְזּכֶ ּיִ ֵרי ִמי ׁשֶ "ל. ַאׁשְ ָעה ֵהיָכִלין ַהּנַ ׁשְ ִחיַנת ּתִ ָעה, ְוֶזהּו ּבְ ׁשְ לֹׁש ֵהם ּתִ ָעִמים ׁשָ ּפְ
ַהּתֹוָרה ַהזֹּאת95 היינו, שבכל עליה ועליה שעולה, יזכה לעשות את המצוות בשמחה96  ֱאַמר ּבְ ַהּקֶֹדׁש ַהּנֶ

גֹות ֵאּלּו, ע"כ תוספת ממוהרנ"ת[. ה ְלַהּשָׂ ְזּכֶ ּיִ יתירה, בתוספת שמחה ממה שהיה קודם, ַעד ׁשֶ

עתה ילביש השגות תורה זו, בשאלה ששאלו סבי דבי אתונא את רבי יהושע בן חנניה, ובתשובה שהשיב להם.

ָעְלָמא ֵהיָכא – היכן הוא  ֵבי ַאּתּוָנא את רבי יהושע בן חנניה: ֶאְמָצעּוָתא ּדְ ֲאלּו ָסֵבי ּדְ ָ ּשׁ י. ְוֶזה ׁשֶ
ָעָתא97, ָאַמר ָהָכא – זקף את אצבעו ואמר להם: כאן הוא אמצע העולם.  אמצע העולם. ַזְקָפא ֶאְצּבָ

חּו – אמר להם:  ֵלי ּומֹוׁשְ ָאְמרּו ֵליּה: ִמי ֵייַמר – אמרו לו: מי יאמר ויוכיח כדבריך, ָאַמר ְלהֹו: ַאְיתּו ַאׁשְ
הביאו חבלים ותמדדו98. 

ָעְלָמא – אמצע  הּוא ֶאְמָצָעא ּדְ יִגין אֹור ֵאין סֹוף, ׁשֶ ֲאלּו אֹותֹו: ֵאיְך ַמּשִׂ ָ ּשׁ והכוונה בפנימיות: ׁשֶ

 העולם, והכוונה איך משיגים את 'קו האין סוף' הנכנס תוך 'החלל הפנוי'99, והוא באמצע כל העולמות, 

ִחּיּות  ׁשֹוֲאִבין  ַהּכֹל  ּנּו  ּמֶ ּמִ ׁשֶ המקדש100,  בית  במקום  עובר  והוא  אותו,  מלבישים  הנאצלים   וכל 
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ִלְהיֹות ִּבְבִחיַנת ָרצֹוא ָוׁשֹוב ַּכַּנ"ל, ַוֲאַזי ְּכֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת 
ָוׁשֹוב, הּוא ַמְמִׁשיְך ִמָּׁשם ָּכל ַהַהְׁשָּפעֹות טֹובֹות, ֶׁשִּמָּׁשם 
ָּכל ַהָּממֹון ְוָהֲעִׁשירּות. ְוִעַּקר ִצּנֹור ַהֶּׁשַפע ֶׁשּתּוַכל ֵליֵרד 
ְלַמָּטה הּוא ַעל ְיֵדי ְּבִחיַנת ַהְמַעֵּכב, ַעל ֵּכן ָׁשם ַמְתִחיל 
ָהאֹור ְלִהְצַטֵּיר. ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשָּׁשם ֵאין ַׁשָּיְך ִצּיּור ְּכָלל, 
ַמְתִחיל  ְמַעֵּכב,  ִּבְבִחיַנת  ֶׁשהּוא  ֵמַאַחר  ֵכן  ִּפי  ַעל  ַאף 
ָהאֹור ְלִהְצַטְמֵצם ְקָצת, ַעד ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה ֵיׁש ּכַֹח ְלַמָּטה 
ֶׁשִּיְצַטֵּיר ִּבְבִחיַנת ֶׁשַפע ַמָּמׁש, ַעד ֶׁשִּנְמָׁשְך ִמָּׁשם ַהָּממֹון 
ְוָהֲעִׁשירּות. ְוֶזה ְּבִחיַנת "ֲעֶטֶרת ֲחָכִמים ָעְׁשָרם" )ִמְׁשֵלי 
ִנְמָׁשְך ִמְּבִחיַנת 'ֲעָטָרה', ְּבִחיַנת  ִּכי ָהֲעִׁשירּות  יד, כד(, 

ֶּכֶתר ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ַהְמַסֵּדר ְוַהְמַיֵּׁשב ְוַהְמַעֵּכב ֶאת ַהּמִֹחין 
ִּבְׁשַעת ְרִדיָפָתם ְוַכַּנ"ל. ְוֶזה "ֲעֶטֶרת ֲחָכִמים" ַּדְיָקא, ִּכי 
ֶׁשֵהם  ַהַּנ"ל,  ַלּמִֹחין  ֶׁשּזֹוִכין  ֲאִמִּתִּיים  ַהֲחָכִמים  ַּדְיָקא 
ִעַּקר ַהָחְכָמה ָהֲאִמִּתית, ַעד ֶׁשּמָֹחם רֹוֵדף ַאַחר ַהָּׂשגֹות 
ַהַּנ"ל, ֶאְצָלם ַּדְיָקא ָהֲעִׁשירּות ִמְּבִחיַנת ֶּכֶתר ַוֲעָטָרה, ִּכי 
ֶׁשהּוא  ֶּכֶתר,  ִמְּבִחיַנת  ִמָּׁשם,  ָהֲעִׁשירּות  ַמְמִׁשיִכין  ֵהם 
ַהְמַעֵּכב, ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה ִעַּקר ִּתּקּון ַהּמִֹחין ַּכַּנ"ל, ֲאָבל ֵאֶצל 
ֲאֵחִרים ֵיׁש ֶׁשָהֲעִׁשירּות ֶׁשּלֹו ִנְמָׁשְך ֵמֵהיְכֵלי ַהְּתמּורֹות 
ֶׁשֵהם ַמְמִׁשיִכין ִלְפָעִמים ַהֶּׁשַפע ֶאְצָלם ְּכֶׁשֵאין זֹוִכים 

ְלַתֵּקן ִּתּקּוִנים ַהַּנ"ל ָּכָראּוי.
96. כתב בלקוטי הלכות )נפילת אפים ד, א(, וז"ל: ָּכל 
ַהְּבִחינֹות ַהְמבָֹאִרין )בתורה דידן(, ְּדַהְינּו ֶׁשַּמְלכּות עֹוָלה 
ִמן ַהְּקִלּפֹות, ּוַמְלכּות ַמְלִּביׁש ְועֹוָלה ִלְבִחיַנת 'ֶנַצח  הֹוד 
ְיסֹוד', ְו'ֶנַצח הֹוד ְיסֹוד' ְל'ֶחֶסד ְּגבּוָרה ִּתְפֶאֶרת', ְו'ֶחֶסד 
ְּגבּוָרה ִּתְפֶאֶרת' ְל'ָחְכָמה ִּביָנה ַּדַעת' ְוכּו', ָּכל ֶזה הּוא 
ַּכָּוַנת ֵסֶדר ַהְּתִפָּלה, ֶׁשאֹוְמִרים ִמְּתִחָּלה ָקְרָּבנֹות ּוְקטֶֹרת, 
ְוַאַחר ָּכְך ְּפסּוֵקי ְּדִזְמָרה, ְוַאַחר ָּכְך ִּבְרַּכת ְקִריַאת ְׁשַמע, 
ָּכל  ְיֵדי  ֶׁשַעל  ְוכּו',  ֶעְׂשֵרה  ְׁשמֹוֶנה  ַהְּתִפַּלת  ָּכְך  ְוַאַחר 
ֶזה עֹוִלין ָהעֹוָלמֹות ַּבְּבִחינֹות ַהְמבָֹאִרין ַּבּתֹוָרה ַהַּנ"ל, 
'ֶנַצח  ַמְלִּביׁש  ּוַמְלכּות  ַהְּקִלּפֹות,  ִמן  עֹוָלה  ֶׁשַּמְלכּות 
)ְּדרּוׁש  ַּבַּכָּונֹות  ֵהיֵטב  ַּכְמבָֹאר  ְוכּו',  ְוכּו'  ְיסֹוד'  הֹוד 
ָהעֹוָלמֹות  ֲעִלַּית  סֹוד  ֶׁשָּכל  ּוֵבֵאר  ִּגָּלה  ַז"ל  ְוַרֵּבנּו  ג'(. 
ְיֵדי ֲעִׂשַּית ַהִּמְצָוה ְּבִׂשְמָחה  ַנֲעִׂשין ַעל  ַּבְּבִחיָנה ַהַּנ"ל 
ֵסֶדר  ּוְבִחיַנת  ְּבִׂשְמָחה  ַהִּמְצָוה  ֶׁשֲעִׂשַּית  ִנְמָצא,  ַּכַּנ"ל. 
ָיָדם עֹוִלין ָהעֹוָלמֹות  ְּבִחיָנה ַאַחת, ֶׁשַעל  ַהְּתִפָּלה ֵהם 
ַּבְּבִחינֹות ַהַּנ"ל, ֶׁשֵהם סֹוד ַּכָּונֹות ֵסֶדר ַהְּתִפָּלה ַּכַּנ"ל, 
ַעד ֶׁשּזֹוִכין ַעל ְיֵדי ֶזה ַלֲעלֹות ַעד ַהֶּכֶתר, ְלָבֵרְך ּוְלַתֵּקן 
ְּבִחיַנת ַהְמַסֵּדר ְוַהְמַיֵּׁשב ֶאת ַהּמִֹחין, ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה זֹוִכין 
ְלַהִּׂשיג אֹור ָהֵאין סֹוף ִּבְבִחיַנת 'ָמֵטי ְוֹלא ָמֵטי', ֶׁשַעל 

ְיֵדי ֶזה ַנֲעִׂשין ְּבִחיַנת ַהִּתְׁשָעה ֵהיָכִלין ַהַּנ"ל.

מוהר"ן,  לקוטי  ספרי  בכל  הנוסחא  היא  97. כך 
'ַזְקָפא  כתב  הגמ'  את  מוהרנ"ת  כשהעתיק  ולעיל 
בגמ'(,  המופיע  הנוסח  )וכמו  רבים  בלשון  ְלֶאְצָּבָעֵתיּה' – 
והכוונה לכל אצבעותיו. וגירסא זו מתאימה למבואר 
לקמן, שזו בחינת נשיאת כפים, ושם זוקפים את כל 
שרוצים  הפשט  לפי  זאת,  לעומת  אצבעותיו.  עשר 
להראות על איזה מקום שהוא אמצע, עושים זאת עם 

אצבע אחת, וכמו שכתוב כאן 'אצבעתא'.
ובידיעה שאי  ניצוח,  רק בדרך  98. ולא אמר להם 
כל  את  למדוד  כאלו  ארוכים  חבלים  להשיג  אפשר 
הוא  העולם  שכן  האמת,  היא  שכך  אלא  העולם. 
כדור, ולכן, בכל נקודה שתחליט שהיא האמצע, אם 
תמדוד משם בכל כיוון שתמדוד, יהיה בדיוק אותה 
מידה. והנה, התנאים והאמוראים כבר ידעו את הסוד, 
שהעולם הוא כדור, וכמבואר בזוהר )ויקרא ח"ג דף י.(, 

ע"ש.
סוף  האין  אדרבה,  שכן  תמוה,  הדבר  99. לכאורה 
בבחינת  היא  הבריאה  כל  כי  העולם,  אמצע  אינו 
לנבראים  כביכול  היינו, מה שנראה  הפנוי',  ה'חלל 
מקום פנוי ממקום האין סוף, וא"כ מה שייך לומר 
שאין סוף הוא אמצע העולם? ונראה ליישב, שהכוונה 
היא, על קו האור האין סוף, שהמשיך המאציל העליון 
מתוך האין סוף, כדי שיכנס בתוך העולם, ועל קו זה 
מלבישים כל הנאצלים, כמבואר כל זה היטב בעץ 
אז  וז"ל: אחר הצמצום, אשר  ב'(,  ענף  א'  )שער  חיים 
אור  באמצע  וריקני  פנוי  ואויר  החלל  מקום  נשאר 
האין סוף ממש, כבר היה מקום שיוכלו להיות שם 
הנאצלים והנבראים ויצורים והנעשים )ד' לשונות כנגד 
אצילות, בריאה, יצירה ועשיה(, ואז המשיך מן אור אין סוף 

קו אחד ישר מן האור העגול שלו מלמעלה למטה, 
ומשתלשל ויורד תוך החלל ההוא וכו'. ובמקום החלל 
ההוא האציל וברא ויצר ועשה כל העולמות כולם, וקו 
זה כעין צנור דק אחד, אשר בו מתפשט ונמשך מימי 
אור העליון של אין סוף, אל העולמות אשר במקום 

האויר והחלל ההוא. 
וז"ל: כבר  100. ראה במי הנחל שרמז לזה, וכתב 
מבואר )לעיל באות ה'( שהשכל שמשיגין על ידו אור 
אין סוף, הוא בחינת )שמות טו, יז(: "ִמְקָּדׁש ה' ּכֹוְננּו 
ָיֶדיָך", והמקדש הוא באמצע העולם כידוע, עכ"ל. 
שכתב  )כאן(,  הארץ  זמרת  בספר  הדבר  מובן  ויותר 
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ֹאּתאא ֹותאיא70 ָר ֹו "ןאאתכ ַָ ֲֹ ִליקוכֵטיאמֹו

ֶכֶתר,  ּבְ ַהּמִֹחין  ין  ׁשִ ְמַבּטְ ָרכֹות  ַהּבְ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ַהְינּו  "ל.  ּנַ ּכַ ַוְיָבֲרֵכם"  ָיָדו  א ַאֲהרֹן ֶאת  ּשָׂ "ַוּיִ ִחיַנת:  ּבְ
ִלְמקֹום  מּורֹות  ַהּתְ ֵהיְכֵלי  ּבְ ְכֹנס  ּיִ ׁשֶ ֶזה  הּוא  ִמי  ֵייַמר -  ִמי  ֵליּה  ְוָאְמרּו  "ל.  ּנַ ּכַ ֵהיָכִלין  ין  ְוַנֲעׂשִ
"ל.  ּנַ ּכַ ָרכֹות  ה ַהּבְ ִיְתַעּלֶ תֹו  ְיֵדי ֲעִלּיָ ַעל  ְוׁשֶ "ל,  ּנַ ּכַ ְבִחיַנת ְקטֶֹרת  ה ּבִ ָ ֻדּשׁ ם ַהּקְ ָ ִלּפֹות, ְלַהֲעלֹות ִמּשׁ ַהּקְ

מּוָרה, ְלׁשֹון )ַוִּיְקָרא כז, י( "ִאם ָהֵמר ְיִמיֶרּנּו". ְוֶזה ִמי ֵייַמר, ְלׁשֹון ּתְ

ְמָחה )לעיל אות ב'(. ְוֶלָעִתיד  ה, ַעל ְיֵדי ַהּשִׂ ָ ֻדּשׁ ת ַהּקְ ר ֲעִלּיַ חּו - ַהְינּו ִעּקַ ֵלי ּומֹוׁשְ יב ָלֶהם, ַאְיתּו ַאׁשְ ְוֵהׁשִ

דעלמא,  בחי' אמצעיתא  סוף שהוא  אין  אור  וז"ל: 
ישראל  בארץ  הוא  ית'  אלקותו  השגת  עיקר  כן  על 
כמובן בזוהר. וזה בחי' מה שאמרו רז"ל )כתובות קי:( 
'כל הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוק', היינו 
כנ"ל. וע"כ דקדקו לומר 'דומה' דייקא, 'כמי שיש לו', 
כי באמת אעפ"כ לא ידיע ולא אתיידע. וזה בעצמו 
תכלית הידיעה כמבואר בפנים, ועל כן ארץ ישראל 
שאמרו  כמו  העולם,  באמצע  היא  ירושלים  ובפרט 
רז"ל )יומא נד:( כי שם עיקר הארת האור אין סוף ית' 

שהוא בחינת 'אמצעיתא דעלמא'.
101. עץ חיים )שער א' ענף ב'(, וז"ל: בהיות הנאצלים 

בתמונת העגולים הנה אזי יהיו כולם קרובים ודבוקים 
באין סוף הסובב אותם בהשוואה אחת גמורה והאור 
והשפע הצריך להם יקבלום מן אין סוף מכל צדדיהם 

בשיקול אחד.
102. בזוהר תרומה )ח"ב דף קנז.(, איתא: קּוְדָׁשא ְּבִריְך 
הּוא ַּכד ָּבָרא ָעְלָמא, ָּפִליג ַאְרָעא, ִיׁשּוָבא ִאיהּו ִלְסַטר 
ַחד, ְוַחְרָּבא )מדבר( ִאיהּו ִלְסַטר ַאֲחָרא. ָּפִליג ִיׁשּוָבא, 
ְוַאְסַחר ָעְלָמא ַסֲחָרֵניּה ִּדְנקּוָדה ֲחָדא. ּוַמאן ִאיהּו, ָּדא 
ְּדָעְלָמא.  ֶאְמָצִעיָתא  ַקִּדיָׁשא  ַאְרָעא  ַקִּדיָׁשא,  ַאְרָעא 
ּוְבֶאְמָצִעיָתא ְּדַאְרָעא ַקִּדיָׁשא, ִאיהּו ְירּוָׁשַלִים. ֶאְמָצִעיָתא 
ְוָכל  ִטיבּו  ְוָכל  ַהֳּקָדִׁשים,  קֶֹדׁש  ֵּבית  ִאיהּו  ִּדְירּוָׁשַלִים 

אאאעֹוֶטֹא ֹוָאאא

ַפע101, כי הוא משפיע חיות ושפע לכל העולמות, ולכן, הוא בחינת 'אמצע העולם', כי הוא החיות  ָוׁשֶ
"ל )באות ד'(  ּנַ ָרכֹות ּכַ ִחיַנת ּבְ ָעָתא – זקף את אצבעותיו, ֶזה ּבְ הפנימית שבכל העולמות102. ַזְקָפא ֶאְצּבָ

"ל )שם(, הרי,  ּנַ א ַאֲהֹרן ֶאת ָיָדו ַוְיָבֲרֵכם" ּכַ ּשָׂ ִחיַנת הכתוב )ויקרא ט, כב(: "ַוּיִ הנמשכים מבחינת ה'ידים', ּבְ

ָרכֹות שנמשכות מבחינת ה'ידים',  ַעל ְיֵדי ַהּבְ שהברכות נמשכות מבחינת ה'ידים'. ַהְינּו שענה להם ׁשֶ

זוכה האדם לשכל ומוחין, כי עיקר הברכה היא 'ברכת השכל'. ואז השכל רודף להשיג את אור האין סוף, 

"ל  ּנַ ין ֵהיָכִלין ּכַ 'ֶכֶתר' שהוא מעכב את השכל כדי ליישב את השכל, ְוַנֲעׂשִ ין103 – מכים ַהּמִֹחין ּבַ ׁשִ וְמַבּטְ

לאור האין סוף, ועל ידי זה זוכה להשיג את אור האין סוף, בבחינת 'מטי ולא מטי'.

ִלְמקֹום  מּורֹות'104,  ַהּתְ 'ֵהיְכֵלי  ּבְ ְכנֹוס  ּיִ ׁשֶ ֶזה  ֵייַמר', ִמי הּוא  ִמי  ֵליּה סבי דבי אתונא:  'ְוָאְמרּו 
"ל )אות ב'(, כי צריך להעלות את הקדושה  ּנַ ְבִחיַנת 'ְקֹטֶרת' ּכַ ה, ּבִ ָ ֻדּשׁ ם ַהּקְ ָ ִלּפֹות105, ְלַהֲעלֹות ִמּשׁ ַהּקְ
מהקליפות ולהוציא את השכינה, ספירת המלכות, מהגלות, כמו שנתבאר, ששלמות הקדושה היא ע"י 

שמבררים מתוך הקליפות את החיות של הקדושה המחיה אותן, ועי"ז נשארות הקליפות ללא חיות ומתות, 

"ל )באות ד'(, כי על ידי  ּנַ ָרכֹות ּכַ ה ַהּבְ תֹו של זה שיכול לעלות להיכלי התמורות ִיְתַעּלֶ ַעל ְיֵדי ֲעִלּיָ ְוׁשֶ
ה'מלכות' העולה מהקליפות, היא הולכת לעורר את כל העולמות לעבודת ה' יתברך, ותמשך ברכה לכל 

העולמות, עד שלבסוף הוא ישיג את אור האין סוף, בבחינת 'מטי ולא מטי'106, וכנ"ל. ְוֶזה 'ִמי ֵייַמר', ְלׁשֹון 

מּוָרה, ְלׁשֹון הכתוב )ויקרא כז, י(: "ִאם ָהֵמר ְיִמיֶרּנּו", כי הקליפות מחליפות וממירות את הטוב ברע ואת  ּתְ
הרע בטוב, ולכן הם נקראות 'היכלי התמורות'.

חּו' – הביאו חבלים ותמדדו, ַהְינּו שאין צורך לרדת להיכלי התמורות,  ֵלי ּומֹוׁשְ יב ָלֶהם: 'ַאְיתּו ַאׁשְ ְוֵהׁשִ
ְמָחה, כי השכינה היא שורש  ה היא ַעל ְיֵדי ַהּשִׂ ָ ֻדּשׁ ת ַהּקְ ר ֲעִלּיַ כדי להעלות משם את הקדושה, כי ִעּקַ
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ְמזֹוָנא ְּדָכל ִיׁשּוָבא, ַּתָּמן ָנִחית ִמְּלֵעיָּלא. ְוֵלית ָלְך ֲאָתר 
ְּבָכל ִיׁשּוָבא ְּדָלא ִאְּתַזן ִמַּתָּמן.  ]תרגום: ְּכֶׁשָּבָרא ַהָּקָּב"ה 
ֶאת ָהעֹוָלם, ִחֵּלק ֶאת ָהָאֶרץ. ַהִּיּׁשּוב הּוא ְלַצד ֶאָחד, 
ְוֶהָחָרָבה ִהיא ְלַצד ַאֵחר. ִחֵּלק ֶאת ַהִּיּׁשּוב ְוִהִּקיף ֶאת 
ָהעֹוָלם ְסִביב ְנֻקָּדה ַאַחת, ּוִמי ִהיא? ָהָאֶרץ ַהְּקדֹוָׁשה. 
ָהָאֶרץ  ּוְבֶאְמַצע  ָהעֹוָלם,  ֶמְרַּכז  ִהיא  ַהְּקדֹוָׁשה  ָהָאֶרץ 
ֵּבית  הּוא  ְירּוָׁשַלִים  ֶאְמַצע  ְירּוָׁשַלִים.  ִהיא  ַהְּקדֹוָׁשה 
קֶֹדׁש ַהְּקָדִׁשים. ְוָכל ַהּטּוב ְוָכל ַהָּמזֹון ֶׁשל ָּכל ַהִּיּׁשּוב 
יֹוֵרד ְלָׁשם ִמְלַמְעָלה, ְוֵאין ְלָך ָמקֹום ְּבָכל ַהִּיּׁשּוב ֶׁשֹּלא 

ִנּזֹון ִמָּׁשם[.
של  זה  ענין  כל  שהרי  להקשות,  יש  103. לכאורה 
המוחין,  רדיפת  וענין  הכתר,  של  והמסדר  המישב 
הט'  את  עושה  שהיא  והבטישה  ההכאה  ובחינת 
אינו  סוף,  אור האין  ידם משיגים את  היכלין, שעל 
נרמז כלל בדברי תשובתו של ר' יהושע בן חנניה, אלא 
רבינו מוסיף זאת בדבריו. ונראה לתרץ, כי בודאי שר' 
יהושע בן חנניה לא רצה לגלות את כל סוד ענין זה 
לסבי דבי אתונא, שהם גוים. כי באמת עיקר הויכוח 
שלו איתם היה, שהם טענו כי אין תקוה לישראל חס 
ושלום, כי כיון שהעיקר הוא מה שנזכה לעתיד לבוא 
להשיג את אור האין סוף, הרי איך בכלל שייך לבני 
אדם קרוצי חומר להשיג ענין זה. והוא השיב להם רק 
את תחילתו של ענין, שעל ידי העלייה של הקדושה 
מתוך הקליפות, עי"ז משיגים ישראל את ברכת השכל. 
והם הסתפקו בזה, כי חשבו שיש בכח 'ברכת השכל' 
ורק הוקשה להם  להשיג אפילו את אור האין סוף. 
)בסמוך(, איך אפשר לרדת למקום הקליפות בלי ליפול 

שם. והראיה לפירושנו, כי גם בהמשך אמר להם 'ַאְיתּו 
ַאְׁשֵלי' – ַהְינּו ַעל ְיֵדיֶכם ְוַעל ָּכְרֲחֶכם ִיְתַּבְּטלּו ַהְּקִלּפֹות. 
ִּכי ַאֶּתם ְּבַעְצְמֶכם ָּתִביאּו ֶאת ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ֵמַהָּגלּות, ע"כ. 
במעשה,  המלובשים  בסודות  הרמז  לפי  שגם  הרי, 
היחס אליהם הוא כגויים, ולכן, בודאי לא יכל לגלות 
להם את סופו של הענין, כיצד משיגים זאת על ידי 
בחינת הכתר. ובפרט, שענין ה'אמונה' לא שייך בכלל 
לגוי, כי 'חכמה בגוים תאמין' )איכה רבה ב, יג(, אבל 'אין 
אמונה בגוים', וכל כח הכתר המיישב והמסדר וכו', 

הוא רק בכח האמונה וכנ"ל.
וז"ל:  ד'(,  פרק  כ"ה  )שער  רמונים  בפרדס  104. כתב 
עשר  שלהם  הקליפות  ענין  על  לבאר  עתה  נרצה 
נגד  הם  כי  הקדושה,  כענין  היכלות  וז'  ספירות 

הקדושה  שצד  וכמו  אדם',  בפני  'כקוף  הקדושה 
מושך שפע ומזון לכל נבראיו הטהורים, כן הקליפה 
רבים  לנבראים  ושפע  מזון  ומשפעת  מושכת  היא 
אשר בצדה. וזה טעם האסור והמותר הטמא והטהור 
והטהרה  הלובן  צד  שיבוא  כמו  כי  והכשר.  הפסול 
מצד החסד שהוא דמות הסבא "מפני שיבה תקום", 
כן יש לובן בטומאה וקליפה והוא 'זקן אשמאי' שהוא 
שומם, שורש השממה והכליון חרוץ. וכמו שיש אודם 
המותר ודם טוהר בצד הגבורה, שהיא צד החוזר אל 
ההכרעה הטהורה, וזהו הכובש את יצרו, כן יש אודם 
ודם טמא ואסור. וכמו שיש ירוק בצד הרחמים הקו 
האמצעי מצד הת"ת אשר שם הכשרות והטוב, כן יש 
המרה הירוקה הממיתה, טפה שממנה פניו של אדם 
מוריקות, והפיסול והרע כי הם אלו נגד אלו. וכמו 
שאלו הג' הם חסד דין רחמים נכללים בי' ספירות, 
כן אלו הג' יש להם י' ספירות בקליפות המשטינים. 
)וע' לקוטי הלכות ברכת השחר ג, ב-ג, מה שביאר בענין זה על פי 

ספורי מעשיות מעשה י"א(.

105. ביאר בלקוטי הלכות )הודאה ו, יב(, וז"ל: ַהִּסְטָרא 
 – ְוֵחילֹוָתיו  ָהָרע  ַהֵּיֶצר  ּכֹחֹות  ֶׁשֵהם  ְוַהְּקִלּפֹות,  ַאֲחָרא 
ִנְקָרִאים ֵהיְכֵלי ַהְּתמּורֹות, ֶׁשָּכל ּכָֹחם ָהַרע הּוא ַעל ְיֵדי 
ְּבַרע,  ְוטֹוב  ְּבטֹוב  ַרע  ּוְמִמיִרין  ֶׁשַּמֲחִליִפין  ְּתמּורֹות, 
ִּבְבִחיַנת )ְיַׁשְעָיה ה, כ(: "הֹוי ָהאֹוְמִרים ָלַרע טֹוב ְוַלּטֹוב 
ְך" ְוכּו', ֶׁשִּמָּׁשם ָּכל  ֶ ְך ְלאֹור ְואֹור ְלחֹשׁש ֶ ַרע ָׂשִמים חֹשׁש
ַוֲהָסתֹות  ַמֲחֹלֶקת  ִמיֵני  ְוָכל  ַהַּתֲאוֹות,  ְוָכל  ַהִּבְלּבּוִלים 
ּוִפּתּוִיים ּוְסָברֹות ֶׁשל ֶׁשֶקר ְוכּו'. ְוִעַּקר ַעל ְיֵדי ָהַעְצבּות, 
ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה ַהּמַֹח ְוַהֵּׂשֶכל ְמֻבְלָּבל. ְוִעַּקר ַהִּבְלּבּול הּוא 
ִּבְבִחיַנת  ַהּכֹל,  ּוְמַהְּפִכין  ּוְמִמיִרין  ַהַּדַעת  ֶׁשְּמַבְלְּבִלין 
"ָהְפְּכֶכם" ְוכּו' )ָׁשם כט, טז(, ְּבִחיַנת "ְוֵהָּמה ָמרּו ְוִעְּצבּו 
ֶאת רּוַח ָקְדׁשֹו" )ָׁשם סג, י(, ִּכי ָּכל ְלׁשֹון ַהְמָרָאה ּוְמִריָדה 
ְּבִחיַנת סֹוֵרר ּומֹוֶרה – הּוא ַעל ֵׁשם ַהְּתמּורֹות, ֶׁשִּמָּׁשם 
ֵהִביאּו ַהְרֵּבה ִליֵדי ֲהָמָרה ַמָּמׁש, ַרֲחָמָנא ִלְצָלן, ִּבְבִחיַנת 
'ַהּיֹום אֹוֵמר לֹו ֲעֵׂשה ָּכְך ְוַהּיֹום אֹוֵמר לֹו ֲעֵׂשה ָּכְך ַעד' 

ְוכּו' )ַׁשָּבת קה:(, ֶׁשַהּכֹל ַעל ְיֵדי ְסָברֹות ֶׁשֶקר ּוְתמּורֹות.
106. לקוטי הלכות )שם, ד(, וז"ל: ֶׁשְּמַתְּקִנים ַּגם ֶאת 
ַהְמַסֵּדר ְוַהְמַיֵּׁשב ְוכּו', ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה ַמִּׂשיִגין אֹור ָהֵאין סֹוף 
ִּבְבִחיַנת 'ָמִטי ְוָלא ָמִטי' ַעל ְיֵדי ַהִּתְׁשָעה ֵהיָכִלין ַהַּנ"ל. 
ֲאָבל ִאי ֶאְפָׁשר ִלְזּכֹות ְלָכל ֶזה, ִּכי ִאם ַעל ְיֵדי ְּבִחיַנת 'ִמי 
ֵייַמר', ֶׁשהּוא ַעל ְיֵדי ֶזה ֶׁשָּיכֹול ִלָּכֵנס ְּבֵהיְכֵלי ַהְּתמּורֹות 
ִלְמקֹום ַהְּקִלּפֹות ּוְלַהֲעלֹות ַהְּקֻדָּׁשה ִמָּׁשם ִּבְבִחיַנת ְקטֶֹרת 
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ִלּפֹות  ְמָחה ֵתֵצאּו", ְוָאז ִיְכלּו ַהּקְ ׂשִ י ּבְ תּוב )ישעיה נה, יב( "ּכִ ּכָ מֹו ׁשֶ ְמָחה, ּכְ ׂשִ לּות ּבְ ָרֵאל ֵמַהּגָ ֵצאת ִיׂשְ ּבְ
ַעְצְמֶכם  ּבְ ם  ַאּתֶ י  ּכִ ִלּפֹות.  ַהּקְ לּו  ּטְ ִיְתּבַ ְרֲחֶכם  ּכָ ְוַעל  ְיֵדיֶכם  ַעל  ַהְינּו  ֵלי' -  ַאׁשְ 'ַאְיתּו  ְוֶזה  ְלַגְמֵרי. 

וכו', ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה ַמֲעִלין ַהְּׁשִכיָנה ְּבִחיַנת ַמְלכּות ִמָּגלּוָתּה 
ִמֵּבין ַהְּקִלּפֹות, ְוזֹוִכין ְלָכל ַהִּתּקּוִנים וכו', עכ"ל.

מאחר  כי  וז"ל:  יד(,  )אות  לחכמה  107. פרפראות 
בחינת  הוא  והקדושה  עצבות  בחינת  הן  שהקליפות 
שמחה, ממילא מובן כי עיקר עליית הקדושה מביניהם 
הוא על ידי שמחה. ועיין זוהר בלק )ח"ג דף ריב:(, וז"ל: 
ְוגֹו',  ֵתֵצאּו"  ְּבִׂשְמָחה  "ִּכי  ִּדְכִתיב  ַמאי  ַאָּבא,  ר'  ָאַמר 
ֶאָּלא ַּכד ִיְּפקּון ִיְׂשָרֵאל ִמן ָּגלּוָתא, ְׁשִכיְנָּתא ָנְפָקא ִעְּמהֹון, 
ְוִעָּמּה ִיְּפקּון )כאשר יצאו ישראל מהגלות השכינה יוצאת איתם, 

ואיתה יצאו(. ֲהָדא הּוא ִּדְכִתיב "ִּכי ְבִׂשְמָחה ֵתֵצאּו".

וגם  י"ב(,  )אות  לחכמה  בפרפראות  ביאר  108. כן 
ביאר שם את כל ההקשר בדברי רבינו כאן בתשובת 
ר' יהושע בן חנניה, וז"ל: השיב להם שאין צורך לירד 
כלל להיכלי התמורות להעלות משם הקדושה, כמו 
שתוגדל  האחרונה  הגאולה  בעת  שלעתיד  שמצינו 
השמחה מאד עד שיצאו ישראל מהגלות בגשמיות 
גם כן כמו שכתוב )ישעיה נה, יב( "ִּכי ְּבִׂשְמָחה ֵתֵצאּו", 
ולחפש  לירד לבין העכו"ם,  ישראל  יצטרכו  אז לא 
שם אחר איזה איש ישראל שנטמע בין העכו"ם, רק 
העכו"ם בעצמם יביאו אותם מנחה לה', וכמו שכתוב 
)ישעיה סו, כ(: "ְוֵהִביאּו ֶאת ֲאֵחיֶכם ֵּבית ִיְׂשָרֵאל", עיין 

ידי  על  ממילא  אז  יתבטלו  והקליפות  שם.  פירש"י 
גודל ריבוי השמחה. כמו כן גם עכשיו על ידי עשיית 
המצוות בשמחה, עולה הקדושה מאליה מבין היכלי 
התמורות, כי הם בעצמם מוכרחים להוציא ולהחזיר 
ולהעלות ממקומם כל הניצוצות הקדושה שביניהם, 

והם נתבטלין וכלין לגמרי על ידי השמחה. וזה 'אייתי 
אשלי' שלא יצטרכו לירד אליכם, רק אתם בעצמיכם 
ובעל כרחכם תקימו את בית ישראל שנקראים חבל 
נחלתו, וזה 'ומושחו' – היינו שיתבטלו ויכלו, בבחינת 
)שמואל ב' ח, ב( "ַוְיַמְּדֵדם ַּבֶחֶבל ַהְׁשֵּכב אֹוָתם ַאְרָצה" 

וכו', עכ"ל.
לעתיד  וז"ל:  י"ג(,  )אות  לחכמה  109. פרפראות 
שהקליפות  עד  כך  כל  והקדושה  השמחה  תגדל 
שביניהם  הקדושות  הניצוצות  כל  מעצמם  יחזירו 
והם יתבטלו לגמרי. אך גם עכשיו יכולין להמשיך 
בחינה זו כל אחד כפי קדושת עבודתו, והעיקר על 
ידי עשיית המצוה בשמחה, שעל ידי זה עולין ניצוצות 
הקדושות מאליהם מבין הקליפות והם כלין ואובדין. 
רק שאינם כלין ואובדין כל הקליפות לגמרי ממש, כי 
זה יהיה רק לעתיד. אכן גם עכשיו נמשך גם כן בחינת 
ביטול הקליפות כפי בחינת בירור ועליית הניצוצות 
הקדושות שנמשך בכל פעם, וכמו כן הקליפות כלין 
והולכין, שזה בחינת )שמואל ב' ח, ב( "ַוְיַמְּדֵדם ַּבֶחֶבל 
ַהְׁשֵּכב אֹוָתם ַאְרָצה" וכו' איזה להמית ואיזה להחיות, 
מחמת שיש עדיין איזה ניצוצות הקדושות מבחינת 
גופא  המדידה  שזו  רק  ביניהם,  דקדושה  המלכות 
נעשה גם כן ממילא, כאילו הם בעצמם מודדין איזה 
מהם לכלות ולהמית לגמרי, שזה בחינת ומושחו היינו 

המדידה לכלות אותם.
ִעַּקר  וז"ל:  י(,  ו,  )הודאה  הלכות  בלקוטי  110. כתב 
ֲעִלַּית ַהְּקֻדָּׁשה ַעל ְיֵדי ִׂשְמָחה, ְוֶלָעִתיד ִּתְגַּדל ַהִּׂשְמָחה, 

אאאעֹוֶטֹא ֹוָאאא

השמחה של ישראל, והקליפות שהן העצבות גוברות עליה107, וקדושת השכינה מלובשת בעשיית המצוות, 

ועל ידי עשיית המצוות בשמחה, מתבטלות הקליפות ממילא, והשכינה עולה מאליה מבין הקליפות, בלי 

תּוב  ּכָ מֹו ׁשֶ ְמָחה, ּכְ ׂשִ לּות ּבְ ָרֵאל ֵמַהּגָ ֵצאת ִיׂשְ שאנחנו נצטרך לרדת לשם כדי לבררם108. ְוֶלָעִתיד ּבְ

ִלּפֹות ְלַגְמֵרי על ידי ריבוי השמחה שתהיה אז, כמו  ְמָחה ֵתֵצאּו", ְוָאז ִיְכלּו ַהּקְ ׂשִ י ּבְ )ישעיה נה, יב( "ּכִ

שנתבאר לעיל )אות ב'(, שהשמחה היא היפך העצבות והגלות, וכל התגברותן היא רק ע"י העצבות, אולם, 

בכח השמחה, הקדושה מתגברת, ולא נשאר בהן שום חיות, והקליפות כלות לגמרי. וכן גם עכשיו, ישראל 

אינם צריכים לרדת לקליפות, כדי להוציא את הקדושה, אלא, הן בעצמם יוציאו ויחזירו את הקדושה109. 

ואף שעתה יש לנו עדיין עצבות גדולה מחמת הגלות, מ"מ עיקר העבודה היא גם עכשיו לשמח את עצמינו, 

בזה שנזכיר לעצמנו את השמחה שתהיה לעתיד לבוא בגאולה110.

אאמקוָותאועיוניםאא



עס
ניי

ב 
סל

בר

73 ֹאּתאא ֹותאיא ָר ֹו "ןאאתכ ַָ ֲֹ ִליקוכֵטיאמֹו

תּוב  ּכָ מֹו ׁשֶ ֵלי' ַהְינּו "ֶחֶבל ַנֲחָלתֹו" )דברים לב, ט(, ּכְ ְקָרִאים 'ַאׁשְ ַהּנִ לּות,  ָרֵאל ֵמַהּגָ ִיׂשְ ית  ִביאּו ֶאת ּבֵ ּתָ
ית  ּבֵ ָיָדם ֶאת  ּבְ ָיִביאּו  ְוֶאָחד ֵמָהַעּכּו"ם  ל ֶאָחד  ּכָ ׁשֶ ָרֵאל",  ִיׂשְ ית  ּבֵ )ְיַׁשְעָיה סו, כ( "ְוֵהִביאּו ֶאת ֲאֵחיֶכם 

תּוב )ְּתִהִּלים קכו, ב-ג( "ָאז יֹאְמרּו  ּכָ מֹו ׁשֶ ֵעת ַהזֹּאת, ּכְ ְהֶיה ּבָ ּיִ ְמָחה ׁשֶ לּות, ַעל ְיֵדי ִרּבּוי ַהּשִׂ ָרֵאל ֵמַהּגָ ִיׂשְ
ִלּפֹות,  ַהּקְ לּו  ּטְ ִיְתּבַ ְמָחה  ַהּשִׂ ְיֵדי  ְוַעל  ֵמִחים".  ׂשְ ָהִיינּו  ְוכּו',  ה  ֵאּלֶ ִעם  ַלֲעׂשֹות  ה'  יל  ִהְגּדִ ַבּגֹוִים 
חּו' - ַהְינּו  ב אֹוָתם ַאְרָצה" )עיין זוהר בלק ח"ג דף קצ.(. ְוֶזה 'מֹוׁשְ ּכֵ ֶחֶבל ַהׁשְ ֵדם ּבַ ְבִחיַנת )ְׁשמּוֵאל ב' ח, ב( "ַוְיַמּדְ ּבִ

ִדיָדה ְלַכּלֹות אֹוָתם: ַהּמְ

ְוַעל ְיֵדי ֶזה ֵיְצאּו ֵמַהָּגלּות ְוכּו' ַעֵּין ָׁשם. ְוָקֶׁשה ִלְכאֹוָרה, 
ִּכי ְּכַלל ִּדְבֵרי ַרֵּבנּו ָׁשם הּוא, ֶׁשֵהִׁשיב ָלֶהם, ֶׁשֶּלָעִתיד 
ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ְמאֹד,  ַהִּׂשְמָחה  ִּתְגַּדל  ֵמַהָּגלּות  ְּבֵצאת 
ִּכי  ָקֶׁשה,  ֵּכן  ְוִאם  ָׁשם.  ַעֵּין  ְוכּו'  ַהְּקִלּפֹות  ִיְתַּבְּטלּו 
ֲאַנְחנּו ַעָּתה ְּבעֹוֶמק  ַּנֲעֶׂשה  ְמִביִנים ַמה  ֵאין ָאנּו  ֲעַדִין 
ַהָּגלּות ַהֶּזה, ֶׁשִעַּקר ַהָּגלּות הּוא ָהַעְצבּות ְוכּו'. ּוַבֶּמה 
ִּנְזֶּכה ַעָּתה ָלֶזה ְלַׂשֵּמַח ַנְפֵׁשנּו ְלַהְכִניַע ַהְּקִלּפֹות ָלֵצאת 
ִמָּגלּות ַהֶּנֶפׁש ֶׁשִהיא ָהַעְצבּות ֶׁשִּמְתַּגֵּבר ְּבָכל יֹום? ִּכי ֶזה 
ָידּוַע, ֶׁשָהִעָּקר ְלַהְמִׁשיְך ָעֵלינּו ַּגם ַעָּתה ְּבִחיַנת ַהְּגֻאָּלה, 
ִּבְבִחיַנת "ָקְרָבה ֶאל ַנְפִׁשי ְגָאָלּה" )ְּתִהִּלים סט, יט(, ְּכמֹו 
ֶׁשאֹוְמִרים ְּבֵׁשם ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ַז"ל )ֶּדֶגל ַמֲחֶנה ֶאְפַרִים, 
ָּפָרַׁשת ָּבָלק, ִּדּבּור ַהַּמְתִחיל 'ִיַּזל'(, ְוָכל ִּדְבֵרי ַהַּצִּדיִקים, ִּבְפָרט 

ִּדְבֵרי ַאְדמֹו"ר ַז"ל ֻּכָּלם ֵהם ֵעצֹות ְלַהֲחיֹות ַנְפׁשֹוֵתינּו, 
ַעָּתה ַּגם ַעָּתה, ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ְּבָכל ָמקֹום ֶׁשהּוא. ְוִאם 
ֵּכן ְצִריִכין ְלִהְתּבֹוֵנן ִּבְדָבָריו ַהַּנ"ל ַמה ַּנֲעֶׂשה ַעָּתה ֵאיְך 
יֹוְצִאין ֵמֵהיְכֵלי ַהְּתמּורֹות ֶׁשהּוא ַעל ְיֵדי ִׂשְמָחה, ֵאיְך 
ִנְזֶּכה ְלִׂשְמָחה ַעָּתה ַּבָּגלּות ַהַּמר ַהֶּזה ֶׁשִּמְתַּגֵּבר ָהַעְצבּות 
ִּבְכָלִלּיּות ּוִבְפָרִטּיּות ַעל ָּכל ֶנֶפׁש ָוֶנֶפׁש ִמִּיְׂשָרֵאל. ַאְך 
הּוא ַעל ִּפי ַהְמבָֹאר ִּבְדָבָריו ַז"ל ְּבָמקֹום ַאֵחר )לקמן תורה 
ר"נ(, ֶׁשְּכֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא רֹוֶצה ְלהֹוִׁשיַע ֶאת ִיְׂשָרֵאל, 

הּוא ַמְמִׁשיְך ַהְׁשָּגָחה ִמֵּקץ ָהַאֲחרֹון ְוכּו', ַעֵּין ָׁשם. ְוֵכן 
הּוא ָּכאן, ֶׁשַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ֲחַנְנָיה ֵהִׁשיב ָלֶהם, ֶׁשַּבּסֹוף 
ָהַאֲחרֹון ְּבֵצאת ִיְׂשָרֵאל ֵמַהָּגלּות – ִּתְגַּדל ַהִּׂשְמָחה ְמאֹד, 
ֶׁשֶּזהּו ְּבִחיַנת 'ַאְיתּו ַאְׁשֵלי ּומֹוְׁשחּו' ְוכּו', ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב 
ָׁשם. ְוָרַמז ָּבֶזה, ֶׁשָּבֶזה ְּבַעְצמֹו מֹוִציִאין ָּכל ֶנֶפׁש ָוֶנֶפׁש 
ִמִּיְׂשָרֵאל ִמָּגלּותֹו ַּגם ַעָּתה, ֶׁשִעַּקר ַהָּגלּות הּוא ָהַעְצבּות 
ַּכַּנ"ל, ְוָהֵעָצה ִהיא – ֶׁשַּיְזִּכיר ֶאת ַעְצמֹו ַּבּסֹוף ָהַאֲחרֹון, 
ִּבְכָלל  ְּבַוַּדאי  ִיְׂשָרֵאל  ֶאת  ה'  יֹוִׁשיַע  סֹוף  ָּכל  ֶׁשּסֹוף 
ְיֵדי ֶזה יּוַכל ְלַׂשֵּמַח ֶאת ַעְצמֹו ַּגם ַעָּתה.  ּוִבְפָרט, ְוַעל 
ַהְּתמּורֹות,  ֵהיְכֵלי  ִמְּבִחיַנת  ִמָּגלּותֹו,  ֵיֵצא  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל 
ִויָבֵרר ַהְּקֻדָּׁשה ִמָּׁשם, ַעד ֶׁשִּיְזֶּכה ְלַהִּׂשיג אֹור ָהֵאין סֹוף 

ְוכּו', עכ"ל.
111. לשון הפסוקים )ישעיה סו, יט-כ(: "ְוַׂשְמִּתי ָבֶהם 
ּפּול  ַּתְרִׁשיׁש  ַהּגֹוִים  ֶאל  ְּפֵליִטים  ֵמֶהם  ְוִׁשַּלְחִּתי  אֹות 
ִמְנָחה  ַהּגֹוִים  ִמָּכל  ֲאֵחיֶכם  ָּכל  ֶאת  ְוֵהִביאּו  וגו'  ְולּוד 
ַלה' ַּבּסּוִסים ּוָבֶרֶכב ּוַבַּצִּבים ּוַבְּפָרִדים ּוַבִּכְרָּכרֹות ַעל 
ם". ופירש במצודת דוד, וז"ל: אותם  ַהר ָקְדִׁשי ְירּוָׁשַלִ
העכו"ם שישראל הם בתוכם כשישמעו הפלא הגדול 
שיעשה המקום במחנה גוג ומגוג יביאו את ישראל 

בסוסים וברכב וכו' למנחה לה'.

אאאעֹוֶטֹא ֹוָאאא
ֵלי' – הביאו חבלים, ַהְינּו ַעל  ְוֶזה שאומר ר' יהושע בן חנניה לסבי דבי אתונה שהיו גוים: 'ַאְיתּו ַאׁשְ
לּות, כי  ָרֵאל ֵמַהּגָ ית ִיׂשְ ִביאּו ֶאת ּבֵ ַעְצְמֶכם ּתָ ם ּבְ י ַאּתֶ ִלּפֹות, ּכִ לּו ַהּקְ ּטְ ְרֲחֶכם ִיְתּבַ ְיֵדיֶכם ְוַעל ּכָ
ֵלי' – חבלים, ַהְינּו "ֶחֶבל ַנֲחָלתֹו" )דברים לב, ט(, והראיה שהגוים עצמם מביאים  ְקָרִאים 'ַאׁשְ ישראל הם ַהּנִ

ָרֵאל"111, הנאמר על  ית ִיׂשְ תּוב )ישעיה סו, כ(: "ְוֵהִביאּו ֶאת ֲאֵחיֶכם ּבֵ ּכָ מֹו ׁשֶ את ישראל מהגלות - ּכְ

לּות, אפילו את אותם הרחוקים  ָרֵאל ֵמַהּגָ ית ִיׂשְ ָיָדם ֶאת ּבֵ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ֵמָהַעּכּו"ם ָיִביאּו ּבְ ּכָ הגויים, ׁשֶ

תּוב )תהלים קכו, ב-ג(:  ּכָ מֹו ׁשֶ ֵעת ַהזֹּאת, ּכְ ְהֶיה ּבָ ּיִ ְמָחה ׁשֶ שנטמעו בין הגויים. וכל זה ַעל ְיֵדי ִרּבּוי ַהּשִׂ

ֵמִחים", הרי, שלעתיד לבוא תהיה לעם  ה ְוכּו', ָהִיינּו ׂשְ יל ה' ַלֲעׂשֹות ִעם ֵאּלֶ "ָאז ֹיאְמרּו ַבּגֹוִים ִהְגּדִ
ִלּפֹות. לּו ַהּקְ ּטְ ְמָחה ִיְתּבַ ישראל שמחה גדולה, ְוַעל ְיֵדי ַהּשִׂ

ְבִחיַנת הכתוב בדוד  ומה שנתבאר, ש'אייתו אשלי ומושחו', רומז על כילוי ומיתת הקליפות והעכו"ם, זהו ּבִ

ב אֹוָתם ַאְרָצה", שהשכיב דוד את אנשי מואב  ּכֵ ֶחֶבל ַהׁשְ ֵדם ּבַ המלך )שמואל ב' ח, ב(: "ויך את מואב, ַוְיַמּדְ
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ֹאּתאא ֹותאיא74 ָר ֹו "ןאאתכ ַָ ֲֹ ִליקוכֵטיאמֹו

112. כמבואר ענין זה בזוהר פרשת בלק )ח"ג דף קצ.(, 
וז"ל: ְּכֵדין ָׁשָראת רּוַח קּוְדָׁשא ַעל ָּדִוד. ָאַמר ֵליּה, ָּדִוד, 
ַּכד ָּכל ָעְלָמא ָמִדיְדָנא, ְוַאִּפיְלָנא ַעְדִבין, ִיְׂשָרֵאל "ֶחֶבל 
ְּדָעְבדּו מֹוָאב  ָּדִכיְרָנא ַמה  ֲהוֹו,  ַנֲחָלתֹו" )דברים לב, ט( 
ְּבֶחֶבל ַנֲחָלתֹו )היינו, שהנקמה היתה על שהחטיאו את ישראל 
בבנות מואב(. ַמה ְּכִתיב "ַוְיַמְּדֵדם ַּבֶחֶבל", ְּבַההּוא ֶחֶבל 

ֶחֶבל  ַההּוא  ַזְרָעא,  ֵמַההּוא  ַּדֲהוֹו  ִאיּנּון  ָּכל  ה'.  ַנֲחַלת 
ָאִחיד ְּבהּו.  ְּכִתיב )שמואל ב' ח, ב( "ְמֹלא ַהֶחֶבל", ַמהּו 
ָכל  ו, ג( ְמֹלא  )ישעיה  ִּדְכִּתיב  ֶאָּלא ַההּוא  ַהֶחֶבל.  ְמֹלא 
ָהָאֶרץ ְּכבֹודֹו, ַוֲהָוה ָאַמר ָּדא הּוא ְלַאֲחָייא, ְוָדא הּוא 
ְלָקְטָלא. ְוַההּוא ֶחֶבל ָאִחיד ְּבִאיּנּון ְּדִאְתָחזּון ְלָקְטָלא. 

ְּדַעְבדּו  ַמה  ַעל  ֶחֶבל,  ּוָפִׁשיט  ְּבֶחֶבל,  ָאִחיד  ָּכְך  ְּבִגין 
ְּבַההּוא ֶחֶבל ַנֲחַלת ה'. ]תרגום: ָאז ָׁשְרָתה רּוַח ַהּקֶֹדׁש 
ַעל ָּדִוד, ָאַמר לֹו ָּדִוד, ְּכֶׁשָּמַדְדִּתי ֶאת ָּכל ָהעֹוָלם ְוִהַּפְלִּתי 
ֶּׁשָעׂשּו  ַמה  ָזַכְרִּתי  ָהיּו,  ַנֲחָלתֹו  ֶחֶבל  ִיְׂשָרֵאל  גֹוָרלֹות, 
ַּבֶחֶבל",  "ַוְיַמְּדֵדם  ָּכתּוב?  ַמה  ַנֲחָלתֹו.  ְּבֶחֶבל  מֹוָאב 
ֶזַרע,  ֵמאֹותֹו  ֶׁשָהיּו  אֹוָתם  ָּכל  ה'.  ַנֲחַלת  ֶחֶבל  ְּבאֹותֹו 
אֹותֹו ֶחֶבל ָאַחז ָּבֶהם. ָּכתּוב "ְמֹלא ַהֶחֶבל" ַמה ֶּזה ְמֹלא 
ַהֶחֶבל? ֶאָּלא אֹותֹו ֶׁשָּכתּוב "ְמֹלא ָכל ָהָאֶרץ ְּכבֹודֹו". 
ְוָהָיה אֹוֵמר, ֶזהּו ְלַהֲחיֹות ְוֶזהּו ְלָהִמית. ְואֹותֹו ֶחֶבל ָאַחז 
ְּבאֹוָתם ֶׁשִּנְראּו ַלֲהָמָתה. ִּבְגַלל ֶזה ָאַחז ְּבֶחֶבל, ּוָפַׁשט 

ֶחֶבל ַעל ַמה ֶּׁשָעׂשּו ְּבאֹותֹו ֶחֶבל ַנֲחַלת ה'[ .

אאאעֹוֶטֹא ֹוָאאא
על הארץ, ומדד מלוא שני חבלים להמית, ומלוא החבל להחיות והיו לו לעבדים, הרי, שמדידה בחבל רומזת 

ִדיָדה ְלַכּלֹות אֹוָתם. חּו' – תמדדו, ַהְינּו ַהּמְ על הריגה וכילוי העכו"ם112, ְוֶזה: 'מֹוׁשְ
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