
סיפור התגלות המאמר ושבחיו
שבת.  ליל  בסעודת  תקס"ג  בקיץ  נאמר  כ"ד  סימן  דעלמא'  ׳אמצעותא  מאמר 
ואמר אותו ביראה גדולה ובהתלהבות עצום ונשגב כל כך, עד שלא יכלו השומעים 
להבין כלל מה הוא אומר, רק נכתב אח"כ בכתיבת ידו ובלשונו הקדושה (חיי"מ יח).   
ואמר אז תורה שתי פעמים. בליל שבת אמר התורה (סימן כד חלק א) 'אמצעותא 
ולית  ולא אתיידעין  היכלין דלא אתדבקין  היכא', שמדברת שם מתשעה  דעלמא 
מאן דקיימא בהו וכו', ובבוקר בסעודת שחרית אמר התורה הנ"ל שהיא 'רבי יוחנן 
וכו'. ובאותה השנה עסק הרבה מאוד בענין הפונקטין, והצטער  משתעי' (סימן טז) 
עליהם הרבה מאוד, ואמר כי לא דבר ריק הוא. והקפיד מאוד על האומרים שבוודאי 
לא יתקיימו הפונקטין, כי איך אפשר שהשי"ת יעשה ח"ו זאת לישראל. והוא ז"ל 
על  גזירות קשות  כמה  היו  מצינו שכבר  הלא  כי  כמה פעמים שהוא שטות,  אמר 

ישראל, רחמנא ליצלן מעתה. ועוד דיבר מזה הרבה שצריכין להתפחד מאוד מאלו 
הגזירות הנשמעים ח"ו, ושלא להחזיק אותם לדבר קל, רק צריכין להעתיר ולהתפלל 
ולצעוק ולהתחנן הרבה הרבה לפני השי"ת, אולי יעתר ה' שנזכה לבטלם, כי בוודאי 

תפלה וצעקה מועיל תמיד (חיי"מ ו).
והרגיש אז את רבי  וח' מנגן,  ולא מטי', שהיה מרקד  של 'מטי  לרשום המעשה 
ואח"כ  מנגן,  ח'  את  כלל  לא שמע  'מטי'  בבחינת  יוחאי. בשעה שהיה  בר  שמעון 

כשחזר בבחינת 'ולא מטי' אז שמע קצת   (חיי"מ תרו).
בעת שגילה רבינו את התורה 'אמצעותא דעלמא היכא' שבליקוטי מוהר"ן סימן 
כ"ד, בערו פניו מאוד, עד שכיסה פניו במטפחת, ומהצד שלא נתכסה ראו איך שלוהט 

פניו כאש להבה ממש (שיש"ק ב, רעו).

õ י‚ ‰˘‚ו˙ עצה ותושיה˘‰ú י‚ ‡ו˙ו וכו'. ‡˘רי מי ˘זוכ‰ ˘יר„וף מח˘ב˙ו˘‰ú מנפ˘ין ורוחין ונ˘מ˙ין, ו‰ו‡ ‡ור ‡ין סוף ברוך ‰ו‡ וכו', וע"י ע˘יי˙ ‰מˆוו˙ ב˘מח‰ זוכין ‰úמעú ‡ור ˘‰ו‡ ̆ י
יˆור úי˜ו"מ כ„, ‡).  )̃ úי˙ ‰כúי„יעין. ו‰˘‚‰ ז‡˙ ‰י‡ ˙כ ‡úמ˙„ב˜ין ו ‡ú י‚ ‡ו˙ם, כי˘‰ú úבי„ ‰˘כ ˙úו ‡ע"פ ˘‡ין יכוú‡

ּב 
ואני תפלה

 ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ∆ ׁ̆ י  ƒנ ר≈ ז¿ ַע ַ̇ ו¿
 ‰úֲָע ּמַ ƒמ י„  ƒמ ָּ̇  ˙ úֲַעúו…
 ‡ ָ‚ּ ַ„ר¿ ¿ú ‡ ָ‚ּ ר¿ ַ„ּ ƒּומ ‰úַָמֲע ¿ú
יָך  ∆̇ ו… ¿̂ ƒמ  ˙ ּיַ ƒׂ̆ ֲע י  ≈„ י¿  úַע
 ,‰ ָח מ¿ ƒׂ̆ ּב¿ ם  י ƒ ׁ̆ „ו… ¿ּ̃ ‰ַ
ּ„…ף  ר¿ ƒּ̇ ∆ ׁ̆  ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ∆ ׁ̆ ַע„ 
י‚  ƒׂ ּ̆ ‰ַ ¿ú י„  ƒמ ָ̇ י  ƒּ̇ ב¿ ַ ׁ̆ ַמֲח
ָר‰  ָט‰√ ‰ ּוב¿ ָ ׁ ּ̆ „ֻ ¿̃ ƒָך ּב ¿̇ ‡ו…
 ˙ מ∆ ¡‡ ּב∆ ַע˙  ַ„ּ‰ַ ּוב  ׁ ּ̆ ƒי ּוב¿
 . ‰ ָמ ≈ú ¿ ׁ̆  ‰ ָנ ּו מ ¡‡ ב∆ ּו
 ,˙ úָ‡ו… פ¿ ƒנ י  ƒּמ ƒע  ‰ ∆ׂ̆ ֲע ַ̇ ו¿
י  ƒנ יע≈ ƒ ׁ̆ ˙ו… ˙, ו¿ úָ‡ו… י ּפ¿ ≈‡ ¿ú ƒּפ
י  ƒּ̇ ב¿ ַ ׁ̆ ּ„…ף ַמֲח ר¿ ƒּ̇ ∆ ׁ̆ י  ƒנ ַזּכ≈ ¿̇ ּו
ין  ר ָ‰‡≈ י‚ ָ‰‡ו… ƒׂ ּ̆ ‰ַ ¿ú „י ƒמ ָ̇
 ‰úָ ַמע¿ ¿ú ‰ּו‡  ∆ ׁ̆ ף,  סו…
ין,  ƒ̇ ָמ ¿ ׁ̆ ƒנ ין ו¿ ƒין רּוח ƒ ׁ̆ פ¿ ּנַ ƒמ
י  ƒ ׁ̆ ˙ ַנפ¿ חו… ָ̂ ח¿ ַ̂ יַע ּב¿ ƒּב ¿ׂ̆ ַ̇ ו¿

(úי˜ו"˙ כ„).

שאלו הזקנים החכמים  א 

יהושע  ר׳  של אתונא את 
הוא  היכן  חנניה,  בן 
את  זקף  העולם.  אמצע 
כאן.  להם,  ואמר  אצבעו 
שזה  יאמר  מי  לו,  אמרו 
ָהביאו  להם,  אמר  נכון. 
חבלים ותמדדו את העולם 

ותיווכחו שזה כאן.

נפשין ורוחין 
ונשמתין

נפש,  לה,  נקראו  שמות  ה׳ 
חיה.  יחידה,  נשמה,  רוח, 
'כי  שנאמר  הדם,  זה  נפש 
שהיא  רוח,  הנפש'.  הוא  הדם 
עולה ויורדת (כשאדם ישן עולה 
זו  נשמה  יורדת).  וכשמתעורר 

אמרין,  דברייתא  האופיה, 
כמו  (האופי,  טבא  האופייתא 
אופי  לו  שיש  אומרים,  שהבריות 

טוב). חיה, שכל האיברים מתים 

שכל  יחידה,  בגוף.  חיה  והיא 
והיא  ַנִים,  שְׁ ַנִים  ִמשְׁ האיברים 

יחידה בגוף (ב"ר יד, ט). 

מדריגה  הרוח  ורוח,  נפש 
ועכ"פ  הנפש,  מן  גדולה  יותר 
נפש  נגד  להאדם  מייחסהו 

הבהמה (מלבי"ם איוב יב, י).

הא  נפש,  נשמה.  רוח  נפש 
אוקמוה דאיהי תתאה מכולא, 
על  דשלטא  קיומא  איהו  רוח 
נפש, ואיהו דרגא עילאה עלה, 
לקיימא עלה בכולא כדקא חזי, 
נשמה איהי קיומא עילאה על 
דרגא  כולא,  על  ושלטא  כולא 
(זהר  קדישא עילאה על כולהו 

ויגש רו.).

בבני  בהו  כלילן  דרגין  תלת 
לפולחנא  דזכאן  לאינון  נשא, 
דמאריהון. בקדמיתא אית ביה 
קדישא  תיקונא  ואיהו  נפש, 
כיון  נש.  בר  בה  לאתתקנא 
דאתי בר נש לאתדכאה, בהאי 
דרגא אתתקן לאתעטרא ברוח, 
דשריא  קדישא  דרגא  דאיהו 
בר  ביה  לאתעטרא  נפש,  על 
דאסתלק  כיון  דזכי.  ההוא  נש 
בהו בנפש ורוח, ועאל ואתתקן 
בפולחנא דמאריה כדקא יאות, 
כדין שריא עליה נשמה, דרגא 
על  דשלטא  קדישא  עילאה 
שלימא  איהו  וכדין  כולא, 
סטרין,  בכל  שלים  דכולא, 
ואיהו  דאתי,  לעלמא  למזכי 

רחימא דקב"ה (זהר ויגש רו.).

הכבד הוא משכן הנפש,  אבר 
והלב משכן הרוח, והמוח משכן 

הנשמה (עץ חיים ב, א).

לאויר  יוצא  כשהתינוק  דע, 
נפש  בחינת  רק  לו  יש  העולם 
ונשמה  ורוח  בפועל,  בלבד 
בתורה  עסקו  וע"י  בכח, 
ובמעשים טובים אז מתלבשים 
רוח ונשמה ומתגלים בפועל (עץ 

חיים לט, ה).

אין לנו אלא נפש רוח  בגלות 
ונשמה, ולא יותר (קה"י, ס"ג).

מטי ולא מטי
גילוי  פירוש,  מטי,  ולא  מטי 
ולא גלוי בערך החכמה וכ"ש 
שאר הנאצלים (פרד"ר יא, ו).     

תחילה מטי האור תוך הכלי 
מסתלק  ואח"כ  הכתר  של 
האור  מטי  ואח"כ  ממנו, 
אח"כ  וחזר  חכמה  של  בכלי 
י'  בכל  עשה  וכן  להסתלק, 
ולא  'מטי  נקרא  וזה  כלים, 
תמיד,  בזהר  הנזכר  מטי' 
ולעולם יש בטבע האור ההוא 
לבוא ולהאיר ואח"כ מסתלק, 
כמו שיש בטבע שלהבת הנר 
שהיא מתנועעת (עץ חיים ז, א).    

ולא מטי', שיעור הזמן  'מטי 
דלא מטי האור בספירות הוא רגע אחד, וז"ס 'כי רגע באפו חיים ברצונו'. כי הסתלקות האור, שהוא 'לא מטי', הוא מחמת הזעם והאף, מחמת התחתונים שאין בהם כח, אך בחינת 'מטי', שהוא חזרת האור למטה להחיות העולמות, אין בהם שיעור, כי 
כפי מעשה התחתונים כך יהיה. וזהו 'חיים ברצונו', כפי רצון שיהיה אז, ר"ל כפי מעשה בני אדם, כך ימשך זמן החיים ההם (עץ חיים ז, ב).    אור האין סוף גדול מאוד כדי שממנו יוכלו האותיות להצטייר, לפיכך ניתק את עצמו לאט לאט מן הנקודה אל 
חוצה לה. וכל ניתוק בבחינת מטי ולא מטי, רצוא ושוב, מתנוצץ וחוזר ומתנוצץ אחרי סילוקו. וכל סילוק וניתוק דבחינת לא מטי משאיר אחריו רשימו שלו, וכל רשימו בסוד נקודה קטנה תוך הנקודה הגדולה של כדור הטהירו. הרי נתהוו נקודות קטנות 
אין מספר והצטרפו אחת לאחת, ועי"ז הצטיירו האותיות (מבוא לחכמת הקבלה ח"ב ב, א).    פרוש 'מטי ולא מטי' ידוע למבינים, דהיינו שמגיע ואינו מגיע, שרודף ומגיע להשיג ואעפ"כ אינו מגיע ומשיג (מוהרנ"ת בסוף תורה דידן).     כשזוכה להיות נכלל 
באור האין סוף בבחינת מטי ולא מטי, זהו בחינת תכלית הייחוד והזיווג של עולמות עליונים (ליקו"ה נפ"א ד, א).    ראוי לעבוד להשי"ת בהתלהבות הלב, וזהו הדביקות גמור לו יתברך שמו. וזה אי אפשר להיות תמיד, רק מטי ולא מטי, כדרך אש. כמו 

באש אם מנפחין אותו, תחילה הוא מכבה ואח"כ נתגדל האש, והאש גופא עולה ויורד תמיד מעלה ומטה ומתנענע, כן ההתלהבות הוא במטי ולא מטי. כי תענוג תמידי אינו תענוג (בעש"ט, עקב, סג).

ולהלן  (כד):  מישור  באורח  ומובא  א״ס.  אור  והוא  וכו׳  אור  שיש  דע 
והוא  מהספירות,  למעלה  שהוא  הצחצחות  אור  שהוא  מבואר 
מדריגה עליונה ועצומה מאוד, וא״כ לכאורה נראה שכל המאמר מדבר 
ולא  כאלו,  מופלאות  מדריגות  עם  שייכות  להם  שיש  הדורות,  ליחידי 
לא  עדיין  הפשוטות  המדריגות  את  שאפילו  כמונו,  פשוטים  לאנשים 
מכל  כלולה  בחינה  שכל  הכלל  ע״פ  בזה,  כוונתו  לבאר  ויתכן  השיגו. 
שאוחז  מי  שעבור  סוף,  אין  אור  בחינת  נמצא  מדריגה  ובכל  הבחינות, 
באותה המדריגה, הוא אור גדול מאוד למעלה מנפש רוח ונשמה שלו, 

שייכות  לו  שאין  להשיגו, מחמת  בכוחו  לו שאין  נדמה  זה  עד שמחמת 
לעלות  זוכה  בשמחה,  מצוות  לעשות  האדם  שמתגבר  וע״י  כלל.  עימו 
מעלה מעלה, למדריגות גבוהות שלא האמין שמסוגל להגיע אליהם, כי 
להלן מבואר שמן הרדיפה נבנים ט׳ היכלין דקדושה, ואלו הט׳ היכלין 
(ליקו״ה  אלקות  השגות  להשיג  זוכים  ידם  שעל  הכלים,  כל  שורש  הם 
כך  בשמחה,  מצוות  לקיים  שזוכה  לפי מה  אחד  וכל  יז),  ד,  אפים  נפילת 
עליון  דעת  להשיג  זוכה  ידם  שעל  היכלין,  ט׳  בחינת  כלים,  לתקן  זוכה 

אי״ס, בבחינת מטי ולא מטי.

ילקוט הנחל

אמרו ליה אמצעותא דעלמא היכא. מאמר זה הינו חלק מרצף 
בהם  אתונא׳,  דבי  ה׳סבי  מאמרי  המכונים  (כג–לא)  המאמרים 
חנניה  בן  יהושע  לרבי  אתונא  דבי  הסבי  של  שאלותיהם  את  רבינו  דרש 
ע״ב).   (ח  בכורות  במסכת  כמובא  להם,  שענה  מה  ואת  עימו  בהתנצחותם 

ועיין ב׳מבוא למאמרי הסבי דבי אתונא׳, 
שם  הכרך,  שבסוף  בנספחים  המובא 
האגדתא,  כלל  את  בהרחבה  הבאנו 

והביאורים השייכים לה.
למירדף  דמחשבה  רדיפה 
זה  ציטוט  אבתריה. 
עליו  יסודי  זהר  קטע  מתוך  לקוח 
להלן  חוזר  זה  זהר  זו.  תורה  מיוסדת 
באות ח׳, ושם הבאנו אותו בהרחבה, על 
אתיידע,  ולא  ידיע  לא  ׳ואעפ״כ  ד״ה 

כמובא בזוהר פרשת נח׳, עי״ש. 
כי  וכו׳  מטי  ולא  מטי  בבחי' 
מנר״נ.  למעלה  הוא 
ולהבנת הדברים ראה במבוא הקבלי לתורה 
ז׳,  אות  על  במילוא״ח  להלן  שהבאנו  זו, 
ד״ה ׳וכן עולין העולמות עד למעלה וכו׳׳.

ו׳,  על תורה זה ייסד מוהרנ״ת את ההלכות הבאות: נפילת אפים ד׳, הודאה 
והדגיש  ולא מטי.  אז השכל משיג אותו בבחי׳ מטי  ד׳.   אישות 
על  במאמר,  המובאות  שההשגות  א)  ו,  הודאה  (או״ח  בליקו״ה  מוהרנ״ת 
עוצם המעלה של עשיית  וז״ל:  לכל אחד מישראל,  שייכות  אף עומקם, 
המצוה בשמחה, שעי״ז זוכין להעלות 
שעולין  עד  וכו׳,  מגלותה  השכינה 
להשיג  שזוכין  עד  מעלה,  מעלה 
ולא  מטי  בבחינת  סוף  האין  אור 
מטי, שזה האור הוא למעלה מנפש 
המעיין  אתה  צריך  וכו׳,  נשמה  רוח 
שנאמר  מה  שכל  ותאמין,  שתדע 
מישראל,  אחד  כל  ע״י  נעשה  שם 
המצוה  לעשות  להתגבר  כשזוכה 
שלא  היא,  בשמים  לא  כי  בשמחה, 
נאמרה התורה לעולי שמים וכו׳, כי 

קרוב אלינו הדבר מאוד וכו׳.
להשיג  אפשר  אי  באמת  כי 
(או״ח  בליקו״ה  וביאר  אותו. 
חטא  שמאז  יב)  ד,  שחרית  ידים  נטילת 
אדה״ר אי אפשר להשיג את אור הא״ס, 
עיקר  כי  וז״ל:  גדולה,  ביגיעה  אלא 
שיזכו  הוא  שבשדה  הנשמות  תיקון 
להיכלל באור אין סוף ולהתענג על 
עיקר  תכליתנו,  עיקר  שזה  ה׳, 
תענוג עולם הבא שהוא שעשוע גן 
עדן, שהוא עולם הנשמות. ומתחילה 
דלא  בפיקודין  ולשומרּה,  דעשה,  בפיקודין  ׳לעובדּה,  שם  השי״ת  הושיבו  זה  ובשביל  חיותו,  בחיים  לזה  לזכות  יכול  היה  קודם החטא 
תעשה׳ (זהר בראשית דף כז), דהיינו שהיה צריך רק לקיים ולשמור את התורה, שעי״ז היה יכול להיכלל באין סוף ולהמשיך האור משם 
בלי התעבות הלבושים, רק בבחינת ׳כתנות אור׳ כנ״ל, אך ע״י החטא, ׳אדם ִּביָקר בל ילין׳ (תהלים מט), ונתגרש מגן עדן, ׳וישם ה׳ 
את הכרובים ואת להט החרב המתהפכת לשמור את דרך עץ החיים׳ (בראשית ג), שהם בחינת נטורי תרעא (שומרי השער), שאין מניחין 
לכלול בקלות באור האין סוף, ששם עיקר החיים הנצחיים, כי מבלבלין המחשבה בכמה מיני הסתות ובלבולים שנמשכין מבחינת ה׳להט 

החרב המתהפכת׳, ואז צריכין יגיעה גדולה קודם שנכללין שם.
להשיג אותו וכו׳. וכתב בליקו״ה (אה״ע אישות ד, ב) שהשגה זו היא תכלית ביאת האדם לעולם וז״ל: וזה עיקר התכלית של האדם שבא לעולם 
הזה בשביל זה, כדי להכיר אותו יתברך, שהוא ע״י בחינה הנ״ל, ע״י שיעשה המצוות בשמחה, עד שיזכה שתרדוף מחשבתו 
להשיג האור אין סוף, עד שישיגו בבחינה הנ״ל ע״י הרדיפה והמעכב (בחי׳ מטי ולא מטי), שעי״ז עיקר השגת אורות הצחצחות הנ״ל, 

שהם תכלית הידיעה, תכלית הטוב הנצחי, אשרי הזוכה לזה.

תורה כד

אמצעותא דעלמא

(לשון רבינו ז״ל)

ליה, אמצעותא דעלמא היכא,  אמרו א
הכא.  להו,  אמר  לאצבעתיה,  זקפא 
אייתו  אמר,  יימר.  מי  ליה,  אמרו 

אשלו ומושחו:

    דע,  א 
    
     



 ,ב ודע
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ּב
עצה ותושיה

‰מˆוו˙  ˘מח˙  ע"י 
 ‰úם ‰˜„ו˘‰ ומעú˘נ
 ‰ ˘ ו „ ˜ ‰ ו  ˙ ו י ח ‰
כן   úוע ˘ב˜úיפו˙. 
 ˙ ו ו ˆ מ ‰ ן  י ˘ עו ˘ כ
ב˘מח‰ מעú‰ ‰˘כינ‰ 
(˜יˆור  ‰˜úיפו˙  מבין 

úי˜ו"מ כ„, ב).

ּב 
ואני תפלה

ב  ו… ּט  ‰ ַמ ינּו,  ר≈ ¿ ׁ̆ ‡ַ
נּו  ≈úָר ים ּ‚ו… ƒע נּו ּוַמ‰ ּנָ ≈̃ ¿ú ח∆
ּו.  נ ≈̇ ָ ׁ̆ ּו ר י¿  ‰ ָפ ּיָ  ‰ ַמ ּו
יָך  ַרֲחמ∆ ינּו ּב¿ ƒכ ּזָ ∆ ׁ̆ ינּו  ר≈ ¿ ׁ̆ ‡ַ
ים  ƒר ָ̃ יָך ַ‰י¿ ים ַוֲחָס„∆ ƒַרּב‰ָ
 ‰ ָ ׁ̆ „ו… ¿ּ̃ ‰ַ ָך  ¿̇ ָר ו… ּ̇  ú ּב≈ ַ̃ ¿ú
 ,˙ רו… ָ̃ יָך ַ‰י¿ ∆̇ ו… ¿̂ ƒם מ ּי≈ ַ̃ ¿úּו
ב  ‰ָ ּזָ ƒמ ם  י ƒ„ ָמ ח¡ ּנ∆ ‰ַ "
י  ƒ̇ ‡ ּבָ ן  כ≈ ּוב¿ ָרב".  ז  ּפַ ƒּומ
ú…ַ‰י  ¡‡ יי  ָך  י נ∆ ּפָ ר  ח≈ ַ ׁ̆ ¿ú
נּו  ָחּנ≈ ¿ּ̇ ∆ ׁ̆ י,  ַ̇ ֲ‡בו… י  ≈‰…ú‡ ו≈
ם  י ƒּב ַר ‰ָ ָך  י מ∆ ֲח ַר ּב¿
ים,  ƒú „ו… ¿‚ּ ‰ַ ָך  י ∆„ ָס ֲח ַב ּו
 ú ּכָ  ‰ ∆ׂ̆ ֲע ּנַ ∆ ׁ̆ ּו  נ ּכ≈ ַז ¿̇ ּו
 ‰úָ „ו… ָח‰ ‚¿ מ¿ ƒׂ̆ ּב¿ ו…˙  ¿̂ ƒּמ‰ַ
ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ ּכַ  ,„ …‡ מ¿ ַוֲעˆּוָמ‰ 
 ׂ̆ ּו ׂ̆ úָ ו¿ ַח  מ… ¿ׂ̆ ƒú י  ָר‡ּו
 úָכ ינּו, ּב¿ ≈‰…ú ָך יי ‡¡ יú ּב¿ ƒ‚úָ ו¿
ם  ּי≈ ַ̃ ¿ú ים  ƒכ זו… ָ‡נּו  ∆ ׁ̆  ˙ ע≈
ָו‰,  ¿̂ ƒמ  ‰ יז∆ ≈‡  ˙ ו… ׂ̆ ֲע úַ ו¿
ָו‰  ¿̂ ƒּומ ָו‰  ¿̂ ƒמ  ú ּכָ ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ
ים  ƒכ ָ‡נּו זו… ָך, ו¿ ¿̇ „ּו י‡ ַ‡ח¿ ƒ‰
ָך  ú ּב¿ ≈ú ּכָ ƒ‰ ¿úָך ּו ˜ ּב¿ ּב≈ ַ„ּ ¿̇ ƒ‰ ¿ú
 ˙ ּיַ ƒׂ̆ י ֲע ≈„ ינּו ַעú י¿ ≈‰…ú יי ‡¡
ָמ‰  ָו‰.  ¿̂ ƒּומ ָו‰  ¿̂ ƒמ  ú ּכָ
 ָ̇ י ƒׂ̆ ָע ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ ָך  טּוב¿ ַרב 
 ˙ יו… ¿‰ ƒú י ƒנ ַ̇ י ƒּכ ƒר ז ∆ ׁ̆ י, ֲ‡ ƒּמ ƒע
י  ƒנ ַׂ̆ ú…‡ ָע ú ו¿ ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒַרע י ּז∆ ƒמ
ָעָפר  ים מ≈ ƒ̃ מ≈  ‰ ָּ̇ ‡ַ ו¿ י,  ‚ו…
ים  ƒר ָּ̇  ˙ ו… ּפ ¿ ׁ̆ ‡ַ מ≈  ,ú ָ„ּ
 ‰ ָּ̇ ‡ַ ו¿ י,  ƒנ מו… ּכָ ן  ו… י ב¿ ∆‡
ם  יו…  úָכ ּב¿ י  ƒ̇ ‡ו…  ‰ ּכ∆ ַז מ¿
ו…˙  ¿̂ ƒמ ˙ ו… ׂ̆ ˙ úֲַע ָכú ע≈ ּוב¿
 .˙ יבו… ƒב ֲח ‰ַ ו¿  ˙ רו… ָ̃ י¿ ‰ַ
ים  ƒַרּב‰ָ יָך  ַרֲחמ∆ ב¿ נּו  ר≈ ָעז¿
ָח‰  מ¿ ƒׂ̆ ינּו  ≈úָע ך¿  ַ ׁ̆ מ¿ ּיֻ ∆ ׁ̆
ָח‰  מ¿ ƒׂ ּ̆ ‰ַ ∆ ׁ̆ י  ƒּמ ƒמ  ‰úָ „ו… ¿‚
מ…ַח  ¿ׂ̆ ƒú  ‰ ּכ∆ ז¿ ƒּנ ∆ ׁ̆  , נו… עו… מ¿ ƒּב
ָ‡נּו  ∆ ׁ̆  ˙ ע≈ ˙ ּב¿ מ∆ ¡‡ ‡…„ ּב∆ מ¿
ָו‰, ַע„  ¿̂ ƒמ ˙ ו… ׂ̆ ים úֲַע ƒכ זו…
 ˙ ו… ׂ̆ úֲַע י„  ƒמ ָ̇  ‰ ּכ∆ ז¿ ƒּנ ∆ ׁ̆
ם  יו…  úָכ ּב¿  ˙ ַרּבו… ו…˙  ¿̂ ƒמ
 ‰úָ „ו… ¿‚ּ ָח‰  מ¿ ƒׂ̆ ּב¿ ם,  ָויו…
ֲעˆּוָמ‰  ַו  ‰ ַרּבָ ָו‰  ¿„ ח∆ ו¿

‡…„ (úי˜ו"˙ כ„). מ¿

מילואי חכמה
עשיית המצוות בשמחה. הנה כתב מוהרנ״ת בהלכה המיוסדת על תורה זו 
(נפילת אפים ד), שעשיית המצוות בשמחה היא בבחינה אחת עם סדר 
עליית העולמות שבתִפלה. וע״פ דבריו ראינו לציין את דברי האריז״ל בשער הכוונות 
לאדם  אסור  וז״ל:  בשמחה,  התִפלה  חיוב  אודות  השחר)  ברכת  לדרושי  (הקדמה 
האור  לקבל  יכול  נפשו  אין  כך,  נעשה  ואם  בעצבון,  תִפלתו  להתפלל 
העליון הנמשך עליו בעת התִפלה. אמנם בעת שמתוודה הוידוי ומפרט 
נפלא  נזק  לו  נמשך  התִפלה  בשאר  אבל  בלבד,  להתעצב  טוב  אז  חטאיו 
באימה  גדולה  הכנעה  ית׳  לפניו  להראות  צריך  אבל  עצבותו,  ע״י  גדול 
כדמיון העבד  בכל האפשר,  וגדולה  יתירה  בשמחה  תהיה  ויראה, אמנם 
נמאסת  עבודתו  בעצבות  משמשו  ואם  יתירה,  בשמחה  רבו  את  המשמש 
לפניו. וכמעט שעיקר המעלה והשלימות והשגת רוח הקודש תלויה בדבר 
וכמו  המצוות,  משאר  מצוה  איזה  כשעושה  ובין  תִפלתו  בעת  בין  זה, 
שאמרו בגמרא מההוא דהוה קבדח טובא כו׳ ואמר תפילין קא מנחנא. 
עשרה  (פ׳  השל״ה  בזה  וכתב  מאוד.   גדול  שכרו  כי  זה  לענין  תבוז  ואל 
מאמרות, מאמר ג–ד): העידו תלמידי האלקי האר״י הנ״ל שאמר, מה שזכה 
לרוח הקודש היה בשביל שהיה שמח מאוד שמחה גדולה בקיום המצוות.

שמחת המצוות 
ששמח  מי  הוא  גדול  אדם 

במצוות (ע"פ ברכות ט:).

אני את השמחה',  ׳ושיבחתי 
זו שמחה של מצוה (שבת ל:).

השמחה  על  האדם  חייב 
והשמחה  במצוות,  בהתעסקו 
במעשה המצוה היא מצוה בפני 
עצמה. מלבד השכר שיש לו על 
המצוה יש לו שכר על השמחה 

(רבינו בחיי דברים כח, מז).

שורש נקודות כל המצוות היא 
השמחה, כי 'פיקודי ה' ישרים 
משמחי לב', וכל מצוה מתרי"ג 
מצוות יש לה אבר מהשמחה, 
כל מצוה לפי בחינתה. ועל כן 
אם פגם באיזה מצוה, הן מ"ע 
ועובר  כששמח  אזי  ל"ת,  או 
אזי  השמחה,  בקומת  והולך 
כשפוגע בזה האבר שהוא כנגד 
אותה מצוה שעבר, אי אפשר 
לו לשמוח שם, מחמת שפגם 
שם באותה המצוה שנקודתה 
לו  יש  ואדרבא,  כנ"ל,  שמחה 
השמחה  היפך  שהוא  דאגה 

(ליקו"מ קעח).

ביראה  ה'  את  לעבוד 
ובשמחה, והן תרין ריעין דלא 
ויראה בלא שמחה  מתפרשין, 
יאות  ולא  שחורה,  מרה  הוא 
איך  עבודת השי"ת  על  לצער 
לעבוד, רק תמיד יהיה בשמחה, 
ואפילו באותו שעה צריך ג"כ 
לעבוד אותו, ואין פנאי ליישב 

איך ומה (צוואת הריב"ש ק). 

שלא  שמח  שאדם  השמחה 
כלל  נקרא  לא  מצוה  לשם 
הוללות  או  רק שחוק  שמחה, 
הוא  שמחה  לשון  אבל  וכדו', 
רק שמחת הקדושה (סידורו של 

שבת ח"א ה, ב). 

(הרה״ח  אומר  היה  תיח):  (ו,  בשיש״ק  ומובא  המצוות בשמחה.  עשיית 
עיקר  טובים  והמעשים  המצוות  שבכל  כמו  זצ״ל),  רלו״י 
שלימותם תלוי כפי השמחה של זה המקיימם, כן הדבר בכל עצותיו של 
המקיימם,  לזה  שיש  והחדוה  השמחה  כפי  תלוי  מעלתם  שעיקר  רבינו, 

ולפי שמחתו בהם כן מתעלה על ידם.
אותיות  שתי  (ה):  הנחל  במי  מובא  הקדושה.  נשלם  המצוה  שמחת  ע"י 
י״ה,  אותיות  ב״ש  בא״ת  הם  מ״צ,  היינו  מצוה,  מתיבת  הראשונות 
והשתי אותיות האחרונות מתיבת מצוה, היינו ו״ה, נשלם השם הוי״ה. וע״כ 
כשהקב״ה הוא אחדות פשוט עם המצוות, כשעושין איזה מצוה נכלל בו ית׳.
המצוה. ומובא בליקו״ה (או״ח תפלה ד, ח): שמחה דקדושה הוא  שמחת 
ישרים  ה׳  ׳פיקודי  כמ״ש  המצוות,  כל  של  הקדושה  הנקודה 
משמחי לב׳. כי העיקר הוא לזכות לשמוח בה׳, בבחינת ׳אנכי אשמח בה׳׳, 
וכמ״ש ׳כי בו ישמח ליבנו וכו״. כי באמת מי שהוא בכלל האמונה הקדושה 
כשיזכור את עצמו  ובכל רגע,  ימיו בכל עת  כל  לו לשמוח  יש  האמיתית 
הטובה והחסד הנפלא שעשה השי״ת עימנו ע״י משרע״ה אשר פתח את 
עבדו,  ובמשה  בה׳  להאמין  הקדושה  האמונה  את  עלינו  והמשיך  עינינו 
פה  ובעל  בכתב  לבאר  אפשר  ואי  וכו״.  הקדושים  ומצוותיו  תורתו  לקיים 

וכו׳׳.  בעלה  בשערים  ׳נודע  בבחינת  בליביה,  דמשער  מה  כפום  חד  לכל  הוא  הזאת  השמחה  כי  חקר.  אין  לגדולתו  כי  הזאת,  השמחה  עוצם 

ילקוט הנחל

המצוות בשמחה. וראינו להרחיב ולהביא בזה את לשה״כ  עשיית 
 ָעלֶי ּוָבאּו  התוכחה:  בפרשת  הנאמר  מה–מז)  (כח,  בדברים 
ָּכל ַהְּקָללֹות ָהֵאּלֶה ּוְרָדפּו ְוִהִּׂשיגּו וגו׳: ַּתַחת ֲאֶׁשר א ָעַבְדָּת ֶאת 
ה׳ ֱאֶקי ְּבִׂשְמָחה ּוְבטּוב ֵלָבב ֵמרֹב ּכֹל: וביאר רבינו בחיי (שם): תחת 
בשמחה.  אלקיך  ה׳  את  עבדת  לא  אשר 
ולא  השי״ת  בעבדו  הכתוב  יאשימנו 
היתה העבודה בשמחה, לפי שחייב 
בהתעסקו  השמחה  על  האדם 
במצוות, והשמחה במעשה המצוה, מצוה בפני עצמו, מלבד השכר 
שיש לו על המצוה יש לו שכר על השמחה, ועל כן יעניש בכאן 
צריך  ולכך  בשמחה,  עשאה  כשלא  המצוה  עבודת  שעובד  למי 
שיעשה אדם המצוות בשמחה ובכוונה שלימה.  ועוד כתב בזה רבינו 
בחיי (הקד׳ לפ׳ נשא): יתחייב האדם להיותו שמח במצוות, כשיעשה 
במעשה  השמחה  כי  וידוע  וכו׳.  עושין  אחרים  יראה  או  אותן 
כך  להשי״ת,  עבודה  שהמצוה  וכשם  עצמה,  בפני  מצוה  המצוות 
׳תחת  כח)  (דברים  כתיב  וכן  עבודה,  נקראת  המצוה  על  השמחה 
ק)  (תהלים  שכתוב  והוא  בשמחה׳,  אלקיך  ה׳  את  עבדת  לא  אשר 
ועל  כי השמחה שלימות העבודה.  ביאר  ה׳ בשמחה׳,  ׳עבדו את 
כן היה ענין השיר במקדש ובמשכן בשיר הפה והכלי, שהוא מביא 
׳לעבוד  בלויים  הכתוב  אמר  ומכאן  השמחה,  לדרך  האדם  נפש 
עבודת עבודה׳, ודרשו חז״ל (ערכין יא.) ׳אי זו עבודה לעבודה, הוי 
ולעורר  לשורר  ומֻצווים  כי היו הלויים מוזהרין  זה השיר׳.  אומר 
בשמחה.   המצוה  מעשה  להיות  כדי  הקרבן,  מצות  על  השמחה 
צריך  בזה:  עוד  מובא  להאריז״ל,  ע״א)  ט  יוס״ד,  פי׳  (עם  רוה״ק  ובשער 
או  בתורה,  בהתעסקו  או  ומצוה,  מצוה  כל  קיומו  בעת  האדם 
כשמתפלל התִפלה, להיותו שמח וטוב לב, יותר מכאשר מרויח או 
על  ע״ב)  ל  (ברכות  שמצינו  וכמו  זהב,  דינרי  אלפים  אלף  מוצא 
החכם ההוא אביי ע״ה, דהוה קאים קמיה דרבה והוא קא בדח 
׳תחת  הפסוק  פירוש  וזהו  וכו׳.  מנחנא  קא  תפילין  ואמר  טובא, 
אשר לא עבדת את ה׳ אלקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל׳ (דברים 
כח), פירוש, תשמח יותר מכאשר תרויח רוב כל ממון שבעולם, וזה 
׳מרוב כל׳, פירוש, יותר מכאשר הוא רוב כל. גם מידת העצבות 
בעצמה היא מידה מגונה מאוד, ובפרט הרוצה להשיג חכמה ורוח 
ראוי  יהיה  אם  אפילו  ההשגה,  מניעת  גורם  דבר  ואין  הקודש. 
בזה, מה שאמר  והעד  של העצבות.  מידה  בו)  (שיש  כמו  אליה, 

הכתוב ׳ועתה קחו לי מנגן, והיה כנגן המנגן׳ (מל״ב ג).

ע"י שמחת המצוה נשלם הקדושה. ובליקו״ה (או״ח נפילת אפים 
ד, ד) הרחיב מוהרנ״ת לבאר את ענין השמחה במצוות, ומדוע רק זו 
השמחה האמיתית שיש בעולם, וכן מבאר בדבריו שכשנותנים למצוות טעמים 
גורם  זה  בלבד),  נימוסים  ובשביל  העולם  עסקי  בשביל  (שהם  שטות  של 

וז״ל:  המצוות,  מן  השמחה  להסתלקות 
דהיינו  שמחה,  היא  הקדושה  עיקר 
לו  שיש  מי  כי  בהשי״ת.  לשמוח 
אמונה שלימה בהשי״ת, בוודאי ראוי 

כי  בכתב,  לבאר  אפשר  אי  הדבר  וזה  בהשי״ת.  תמיד  לשמוח  לו 
הוא לכל חד כפום מה דמשער בליביה, וכבר מבואר בדברינו מזה 
בחינת  היא שמחת המצוות,  עיקר השמחה  כי  וכו׳.  כמה פעמים 
בהשי״ת  ומי שמאמין  לב׳,  ישרים משמחי  ה׳  ׳פיקודי  יט)  (תהלים 
ובתורתו הקדושה בתמימות ובפשיטות כמו שכל ישראל מאמינים, 
זוכין  שאז  כמו שמחת עשיית המצוות,  בעולם  אין שמחה  בוודאי 
לעשות נחת רוח ליוצרנו ובוראנו יתברך, ואנו קונים לנו חיי עולם 
לעולמי עד ולנצח נצחים ע״י חוטי הציצית שקונים אותו בעד מטבע 
גדול אחד, ואנו נכללים עי״ז באור האין סוף, היש שמחה גדולה 
שמחה  שום  אין  הזה  שבעולם  להבין,  יכול  אדם  כל  זה  כי  מזו. 
בעולם, כי מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש, ואם 
יצבור כעפר כסף וזהב, סוף כל סוף מה יתרון לו בכל זה, כי לא 
במותו יקח הכל, והכל יודעין שסוף אדם למות וימינו כצל עובר. 
ומי שיש לו רק איזה רשימה בעלמא של שכל אמיתי, אפילו נכרי, 
יכול להבין שאין שום שמחה בזה העולם כלל. כי ׳אחרית שמחה 
תוגה׳, ועל זה נאמר ׳ולשמחה מה ֹזה עושה׳ (קהלת ב). ועל כן אלו 
והכרת  כלל,  אמיתיות  שום שמחה  להם  אין  והכופרים  המחקרים 
פניהם ענתה בהם, שע״פ רוב הם מלאים עצבות יגון ואנחה. כי 
בתורתו  שכופרים  מאחר  אמיתיות,  ושמחה  חיות  יקבלו  מהיכן 
הקדושה ובעשיית מצוותיו יתברך, ובודים מליבם טעמים של הבל 
ושטות על עשיית המצוות הקדושים, ַוְיַחְּפאּו על ה׳ ועל תורת משה 
דברים אשר לא כן, אשר בדו מליבם, כאילו ח״ו כל טעמי המצוות 
הקדושים הם נימוסיות ח״ו בשביל תיקון העולם, תיקון המדינה 
ואוי לנפשם, תיפח רוחם ונשמתם, כי אין כפירה  ח״ו. אוי להם 
גדולה מזו. ולדבריהם הרעים והזרים והמרים והמטונפים, בוודאי 
בשביל  הוא  המצוה  שתכלית  ח״ו, מאחר  מצוה  בשום  לשמוח  אין 
תיקון זה העולם, ואם בגוף העשירות והממון ושאר חפצי העולם 
אין שום שמחה אמיתיית, כי אחריתו מרה כלענה כנ״ל, מכל שכן 
איך ישמח בהמצוה, שהיא רק בשביל קיום נימוס המדינה ח״ו לפי 

דעתם הרעה והמשובשת. ואיך ישמח במצות סוכה, מאחר שאומר עליו טעם של שטות כזה, שאז טוב לישב באויר כזה, והוא בעצמו יודע 
שזה שטות. כי ע״פ פשוטו בוודאי אז טוב יותר לשבת בביתו מלישב בסוכה, ואם ירצה לישב בצל יעשה לו אוהל של פשתן כדרך השרים, 
ולא סוכה העשויה כדינו שסככה מפסולת גורן ויקב דייקא. וכן בשאר המצוות. ואין צריכין לחזור לסתור שטותים ושקרים ודברים בדויים 
כאלה, שהם הם עיקר האפיקורסות והכפירות, שכופרים בתורת משה לגמרי ומחפין השקר שלהם בשטותים כאלה, כאילו הם מתרצים את 
דברי משה רבינו ע״ה ונותנים טעם לדבריו, טעמים מרים וסרוחים שכאלה, אם יש טעם בריר ַחָּלמּות ושטותים כאלה, בפרט עתה שכבר 
זכינו לספרי הזהר הקדוש וכתבי האריז״ל, שמבואר בהם שכל מצוה ומצוה מרמז לדברים גבוהים ועליונים מאוד מאוד עד אין סוף ואין 
תכלית, כי הם חיינו ואורך ימינו בזה ובבא לעולמי עד ולנצח נצחים, ואנו בני ישראל, אשר השי״ת הבדילנו ברחמיו מן התועים והכופרים 
האלה שהם בוודאי מן הערב רב, מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו וכו׳. כמה וכמה יש לנו לשמוח בכל עת, ובפרט כשאנו מגיעים לעשות 

איזה מצוה, אשר אנו זוכים ברגע קלה של עשיית המצוה להיות נכללים בהשי״ת, באור האין סוף ברוך הוא. 
ע"י שמחת המצוה נשלם הקדושה. וכמובא בליקו״ה (יו״ד חלה ג, ב): עיקר קיום התורה והמצוות בשלימות היא השמחה של המצוה, 
כמובא בכתבי האר״י ז״ל שעיקר השלימות היא השמחה של המצוה, וכמ״ש ׳תחת אשר לא עבדת את ה׳ אלקיך בשמחה ובטוב 

לבב׳.  וכך מובא גם בעצוה״מ (תפלה י): מבואר בליקוטי הלכות, שהשמחה ששמחים במצוה, גדולה יותר מן המצוה עצמה.
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מסילת הקשרים
‡)  ודו"ק וראה, שפעולת הקטורת גורמת גם לכלות את הקליפות, שהרי לאחר שמוציאים מן הקליפות את נקודת החיות והקדושה שִחייתה אותם, הם נשארים מתים, 

כמובא בסוף המאמר 'וע"י השמחה יתבטלו הקליפות'.   ב)  ויתכן לקשר זאת עם בחי' ה'מותרות' המבואר בסמוך.

ּב 
ואני תפלה

יַט˙  ≈ú ּפ¿  úַע  ú…ַוֲחמ חּוס 
ר  ú, ּוַמ‰≈ ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי˙ י ָך ּב≈ ַעּמ¿
úָם,  עו…  ˙ ַúּ‡ֻ ¿‚ נּו  ≈ú √‡‚ָ ¿ú
ּיּו˙  ƒמ ¿ ׁ̆ ‚ַ ָרט, ּב¿ פ¿ ƒּוב úúָ כ¿ ƒּב
 ‡ י ƒב ָ̇ ו¿  , ˙ ּו ּי ƒנ ָח ּו ר ב¿ ּו
נּו,  ≈̃ ¿„ ƒ̂ יַח  ƒ ׁ̆ מ¿  ˙ ∆‡ úָנּו 
נּו,  ≈ú‡ָ ¿‚ ƒי ו¿  ‡ ָיבו…  „ ƒו ָ„ּ ן  ּב∆
ם,  ƒיúַ ָ ׁ̆ רּו ˙ י¿ בו… ‰ ָחר¿ נ∆ ב¿ ƒ̇ ו¿
ָמָנ‰,  ¡‡ ָי‰ נ∆ ר¿ ƒ̃  ˜ ∆„ ∆ּ̂ יר ַ‰ ƒע
יָך.  נ∆ ר ּפָ ‡ו… ינּו ּב¿ ≈úיר ָע ƒ‡ ָ̇ ו¿
 ˙ נו… ב¿ ƒú  ׁ̆ י ƒח ָ̇ ו¿ ר  ַמ‰≈ ¿̇ ּו
נּו,  ≈ּ̇ ַ‡ר¿ פ¿ ƒ̇ ו¿ נּו  ≈ ׁ̆ ¿„ ָ̃ י˙  ּב≈
 ˙ ∆‡ יָך  ָפנ∆ ¿ú יב  ƒר ¿̃ ַנ ם  ָ ׁ̆ ו¿
 ‰ ּכ∆ ז¿ ƒנ ינּו. ו¿ ≈̇ בו… ˙ חו… נו… ּב¿ ר¿ ָ̃
י„  ƒמ ָּ̇ ‰ַ ן  ּבַ ר¿ ָ̃ יב  ƒר ¿̃ ‰ַ ¿ú
ו…  מ ו… ˜ מ¿ ƒב ּו ו…  „ ֲע ו… מ ּב¿
ר  י ƒט ¿̃ ‰ַ ¿ú ּו  , ˙ו… ָכ ¿ú ƒ‰ ּכ¿
 úַע ו¿  , ‰ּ ּנָ ַמ ז¿ ƒּב  ˙ ר∆ ט… ¿̃
י˙  ƒר ַ‰כ¿ ¿ú  ‰ ּכ∆ ז¿ ƒנ  ‰ ז∆ י  ≈„ י¿
 ˙ ַכúּו… ¿ú ,˜ ≈úֲעָמ ú ∆ ׁ̆ עו…  ַזר¿
ן  ƒמ ים  ƒ̂ ו… ּ̃ ‰ַ ר  ע≈ ָב ¿ú ּו
úֲַע˜…ר  ו¿ י˙  ƒר ַ‰כ¿ ¿ú ,ם ר∆ ַ‰ּכ∆
ים  ƒח ַ‰חו…  ú ּכָ  ú ּט≈ ַב ¿ú ּו
 ˙ ∆‡ ים  ƒב ב¿ ַ‰ּסו… ים  ƒ̂ ו… ּ̃ ‰ַ ו¿
 ,‰ ָנ ו… י ¿ú ע∆ ‰ָ  ‰ ּנָ ַ ׁ̆ ו… ׁ ּ̆ ‰ַ
י  ≈̂ ˆו… י ƒנ  ú ּכָ  ˙ ַ‰ֲעúו… ¿ú ּו
 ˙ ּפו… ƒú ¿ּ̃ ‰ַ ין  ּב≈ ƒמ  ‰ ָ ׁ ּ̆ „ֻ ¿ּ̃ ‰ַ
˜ּו  ּב¿ ַ„ּ ¿̇ ƒם י ָúֻּכ ָ‰ַעּכּו"ם, ו¿ ו¿
 ‰ ָנ ּו מ ¡‡ ּבָ ּו  ז ֲח ‡ַ ¿̇ ƒי ו¿

‰ (úי˜ו"˙ úו). ָ ׁ̆ „ו… ¿ּ̃ ‰ַ

אחד עשר סמני הקטורת. ומובא בספר זרע קודש (פ׳ תולדות, ד״ה ויתרוצצו 
הבנים): הנה בקדושה כתוב בספר יצירה (פ״א מ״ד) ׳עשר ספירות 
י״א  יש  ולכן  עשר,  אחד  בספרים שהם  כתוב  ובקליפה  עשר׳,  אחד  ולא 
י״א  ע״י  עשר,  אחד  שהם  הקליפות  של  כוחם  להתיש  הקטורת,  סממני 
הגדולה  ויראתו  יתברך  פחדו  מחמת  בקדושה  הנה  כי  הקטורת.  סממני 
יחיד אל מלך נאמן מושל  אי אפשר להתפשט כל כך, מחמת שה׳ אדון 
פחד  מחמת  ולכן  משתחווים,  המה  כסאו  ולפני  קדשו,  ממעון  בכולם 
הקליפה  כן  שאין  מה  עשר,  אחד  ולא  עשר  כביכול  בצמצום  הם  ויראה 
י״א  הם  הקטורת  סממני  שלכן  כו׳,  עשר  אחד  והם  עצמה  מתפשטת 
לבטל כוחם. גם ע״י שאנו אומרים י׳י א׳לקינו י׳י א׳חד שהר״ת מכל ב׳ 
וב׳  הקליפה,  כוחות  הי״א  מבטלין  אנו  עי״ז  י״א,  אותיות  הם  תיבות 
ובזה  ב״ך,  גימטריא  י״י אחד׳ הם  אלקינו  ׳י״י  תיבות  י״א מד׳  פעמים 
אנחנו בטוחים שנבטל כוחם, ואנחנו נגילה ונשמחה בישועתו יתברך. וז״ש 
מד׳  מהר״ת  הגימטריא  כ״ב,  היא  ׳בך׳  בטחתי׳,  בך  ׳כי  קמג)  (תהלים 
תיבות הנ״ל, וז״ש (שה״ש א) ׳נגילה ונשמחה בך׳, ואיתא במדרש (שהש״ר 

א) ׳בך, בכ״ב אותיות התורה׳, ׳בך, בתורתך׳. 
ומובא בספר סדר היום (סדר אין כאלקינו ופיטום הקטורת) לרבי  הקטורת . 
משה בן מכיר, אודות תוקף סגולת אמירתה, וז״ל: ענין הקטורת 
הוא ענין גדול, והוא אשר מקשר העולמות כולם בשמו. כי ׳קשר׳ הוא 
ועוצר  המוות  מבטל  והוא  תרגום.  בלשון  ו׳קטורת׳  הקודש,  בלשון 
כתוב  כאשר  העולם,  מכל  המקטרגין  וכל  רעה  רוח  ומסלק  המגיפה 
עוז  בכל  להשתדל  נפש  בעל  לכל  ראוי  ולכן  רבים.  במקומות  בזהר 
לאומרה בכל יום פעמיים, בבוקר ובערב, ולכוון בו מלה במלה, ותעלה 
וגורם לנו ברכה והצלחה בכל מעשה  שיח שפתותינו במקום קרבנותינו. 
מצינו  כאשר  בו,  ַהָּזהיר  עניות  לידי  בא  ואינו  ומעשיר  ידינו,  ומשלח 
הוצרך  לא  אחת  פעם  בו  שזכה  כהן  שכל  אותו,  המקטירים  בכהנים 
להקטיר בו פעם אחרת, מפני שנתברך במעשה ידיו. והיו הכהנים שלא 
בהרווחת  להתברך  בהקטרתו  לזכות  כדי  בו  מפיסים  מעולם  בו  זכו 
כראוי  יום  בכל  בקריאתו  שמדקדק  למי  הענין  יהיה  וכן  מזונותיהם. 

בבוקר ובערב, יזכה להרווחת מזונותיו בלי ספק.

מילואי חכמה

י״א סמני הקטורת
א״ר חנא בר ביזנא א"ר שמעון 
בה  שאין  תענית  כל  חסידא, 
מפושעי ישראל אינה תענית, 
שהרי חלבנה ריחה רע ומנאה 
הקטורת  סממני  עם  הכתוב 

(כריתות ו:).

י״א אלופי עשו, וי"א ארורים 
שבפ' כי תבוא, וי"א סמנים של 
מחורב  ימים  וי"א  הקטורת, 
יריעות  וי"א  שעיר,  הר  דרך 
עיזים, ו'עשר ולא אחת עשרה' 
שבספר יצירה, הכל סוד אחד 
ר גורע.  להם, וכל המוסיף ֵמֶעשֶׂ
יריעות עיזים  ובעוונות, הי"א 
'שרפים  והם סוד  על המשכן, 
עומדים ממעל לו', ולכן 'הבית 
'ויבואו בני  יימלא עשן', וסוד 
האלהים להתייצב על ה'', וסוד 
י"א יום מחורב, ר"ל מחורבה, 
עד  שעיר,  הר  'דרך  הם  כי 
(ס'  הקדושה  ימי  הם  קדש', 

הליקוטים, האזינו).

עולה  אדנ"י  פעמים  י״א 
ועולה  ר  מֵּ ִמתַּ והיה  קטור"ת. 
'ולא  למעלה,  עד  מתחתיות 
העשן'  עמוד  את  הרוח  נצחה 
(אבות פ"ה), אפילו רוח סערה, 

כי היה תש כוחו בסוד הקטורת. 
מלמטה  העולמות  ומייחד 
למעלה ומלמעלה למטה בסוד 
נעשה  היה  ולכן  הפנימיות, 
במזבח הפנימי, שה"ס מלכות 
בינה. וזהו 'קטורת', שפירושו 
שעיקרו  תרגום,  בלשון  קשר 
העלאת הניצוץ מקליפת נוגה 
על  (רמ"ז  התרגום  סוד  שהוא 

הזהר, קרח קעז:).

אל"ף גימטריא סמא"ל,  יו״ד 
וה"ס י"א סמני הקטורת, והוא 
הזהר,  על  (רמ"ז  ס"מ  ענין שמו 

בא מ:).

עשר  הן  הקטורת  סמני  י״א 
פנים,  אור  דקדושה,  בחי' 
אור  דקדושה,  בחי'  ואחד 
מקיף, המחיים את הקליפות, 
וע"י הקטורת אנו מעלין אותם 

משם (קה"י, קטורת).

הניצוצות  בירור  עיקר 
הקדושות מתוך הקליפות היה 
ע"י אחד עשר סמני הקטורת 
גרים  בחינת  שזהו  כידוע, 
עמקי  מתוך  אותם  שמוציאין 
אל  אותן  ומקרבין  הקליפות 

הקדושה (ליקו"ה גרים ג, טז).

בחינת  עיקר  היא  קטורת 
סמני  י"א  כי  כידוע,  תשובה 
סטרא  מכניעין  הקטורת 
אוחרנין  הסטרין  כל  דמותא 
ומעלין הקדושה מעמקי עמקי 
הקליפות כידוע, וכמ"ש בכתבי 
האריז"ל שיזהר לומר קטורת 
בכוונה גדולה ויועיל לו לחזור 

בתשובה (ליקו"ה ק"ש ה, יט).

אדם  בני  כל  על  מוטל  חיוב 
קודם  הקטורת  סימני  לומר 
'איזהו מקומן', בכדי שימתיק 
י"א  את  הקטורת  סימני  בי"א 
כוחות הדינים של הסט"א (נועם 

אלימלך, תצוה).

ובליקו״ה  הקטורת.  סמני  י״א  בבחי׳  וכו׳  והקדושה  החיות  ומעלה 
(או״ח השכמת הבוקר א, ו) מובאת בחינה נוספת של הקטורת, היינו 
התִפלה,  סדר  בחינת  וזהו  וז״ל:  ישראל,  בפושעי  אף  טובות  נקודות  שמחפש 
שמוצאין  בירורים  בחינת  שהם  וקטורת,  קרבנות  אומרים  שבתחילה 
כידוע,  העשיה  מתכלית  בהמיות  מבחינת  אפילו  טובות  נקודות  ומבררין 
קטורת  בחינת  וזה  לאדם.  מבהמה  להעלות  הקרבן  בחינת  עיקר  זה  כי 
שהיו בהם חלבנה, דהיינו שמבררין ומוצאין הטוב אפילו בפושעי ישראל, 
שאין  תִפלה  ׳כל  ע״ב)  ו  (כריתות  מזה  רז״ל  שלמדו  וכמו  חלבנה,  בבחינת 
בה מתִפלת פושעי ישראל אינה תִפלה׳, כי עיקר התִפלה בבחינת קטורת, 
בבחינת  ישראל  בפושעי  אפילו  טובות  נקודות  ומוצאין  שמבררין  ע״י 
חלבנה כנ״ל. וזה בחינת י״א סמני הקטורת, היינו י׳ סמנים חוץ חלבנה, 
הטוב  ומוצאין  שמבררין  ע״י  נעשין  שהם  זמרה  מיני  עשרה  בחינת  זה 
שבפושעי ישראל בבחינת חלבנה כנ״ל.  ובשיהר״ן (רצה) מובאת בחינה נוספת 
של הקטורת, גבי יחסו של האדם אל עצמו, בבואו להתפלל, וז״ל: שמעתי בשמו 
יחזק  אעפ״כ  שהוא,  כמו  האדם  אם  שאפילו  בתִפלה,  התחזקות  לענין 
אני  אם  הלא  בליבו,  שיחשוב  ואמר  להשי״ת.  להתפלל  לבבו  את  ויאמץ 
רחוק בעיני מהשי״ת כל כך מחמת ריבוי עוונותי, אם כן אדרבא, עיקר 
שלימות התִפלה על יִדי דייקא. כי הלא אמרו רז״ל (כריתות ו:) ׳כל תִפלה 
שהיה  מקטורת  וילפינן  תִפלה׳,  אינה  ישראל  פושעי  מתִפלת  בה  שאין 
בהם חלבנה. ואם כן, אם אני בעיני כפושע ישראל ח״ו, אם כן אדרבא, 
להתחזק  צריך  אני  ובוודאי  וכנ״ל,  דייקא  יִדי  על  התִפלה  שלימות  כל 
ביותר להתפלל להשי״ת ולבטוח בחסדי ה׳ שישמע ויקבל גם את תִפלתי. 
כי אדרבא, דייקא על יִדי עיקר שלימות התִפלה, כי אי אפשר להקטיר 
כן  וכמו  הקטורת.  שלימות  היא  חלבנה  שגם  נמצא  חלבנה,  בלא  קטורת 
ישראל  לתִפלת  המצטרפת  הגרוע  תִפלתי  שבלא  וכנ״ל,  תִפלה  לענין  הוא 

לא היה שלימות להתִפלה, כמו קטורת בלא חלבנה וכנ״ל.
בכתבי  (כד) ע״פ המבואר  מישור  בביאור האורח  ומובא  סמני הקטורת.  י"א 
בקליפה,  ספירות  י׳  ותחתם  בקדושה,  ספירות  י׳  יש  כי  האריז״ל: 
ויש ניצוץ אחד של קדושה שעומד ביניהם למעלה מי׳ ספירות דקליפה, 
בין  חילוק  יש  ובזה  בקליפה.  י״א  הם  ויחד  אותם מרחוק,  והוא מחיה 
שמחיה  העליון  האור  הקדושה,  של  ספירות  בי׳  כי  לקליפה,  הקדושה 
אותם, הוא מובלע ונתעלם בתוכם, ולכן מספרם הם עשרה בלבד. אבל העשר קליפות אין חיות הקדושה מובלע בתוכם, כי אין הקודש מתלבש 
בחול, אלא עומד למעלה מהם, ומשם מחיה אותם מרחוק, וע״כ מספרם י״א. וע״י שהיו מקטירים י״א סמני הקטורת, היו מעלים את הניצוץ 
האחד עשר, וכוללים אותו עם הי׳ ספירות דקדושה. ואז נשארים הי׳ ספירות דקליפה מתים ללא חיות. ואז אפשר להוציא שאר ניצוצות הקדושה 
מבין  שעולה  דעשיה  מלכות  בחינת  וזה  הקדושה.  אל  לסט״א  שירד  הניצוץ  את  שמקשר  קשר,  מלשון  קטורת  נקרא  ולכן  ידם,  תחת  שכבושים 
הקליפות. כי הניצוץ הזה הוא מבחינת מלכות דעשיה שירד לתוך הקליפות, וזהו פגם למלכות דקדושה, וכשמעלים אותו מן הקליפות עולה מלכות 

דעשיה מבין הקליפות, ונשלם הקדושה בי׳ ספירותיה, ועי״ז מעלה החיות והקדושה שבקליפות.

ילקוט הנחל

עשר  אחד  בבחי׳  שבקליפות,  והקדושה  החיות  ומעלה 
סמני הקטורת. כתב מוהרנ״ת בליקו״ה (נפילת אפים ד, א, 
המובאת להלן אות ח׳ בנח״נ ד״ה ׳אזי מכה המוחין וכו׳׳), שרבינו ז״ל גילה 
וביאר שכל סוד עליית העולמות הנעשה בכל בוקר ע״פ סדר התִפלה, נעשה 

עי״ש.  בשמחה,  המצוות  עשיית  ע״י  גם 
נחלקת  שהתִפלה  האריז״ל  בכתבי  ומבואר 
אבי״ע),  עולמות  ד׳  (כנגד  חלקים  לד׳ 
גם  שוררות  התחתון  העשיה  ובעולם 

הקליפות, והן יונקות חיותן מניצוצי הקדושה. ומבאר האריז״ל שע״י אמירת 
פרשת הקטורת, מוציאים מהקליפות את החיות שהם ינקו, ונשלמת הקדושה, 
ועי״ז הולכים העולמות ומתעלים ומתקשרים לשורשם. וביאר בשער הכוונות 
לסלק את  י״א סממני הקטורת,  דייקא בכח  ג) מדוע  (דרושי תפלת השחר 
הקדושה מתוך קליפות העשיה, וז״ל: החיות אשר בתוך הקליפה היא 
בחינת הקדושה המחיה הקליפה, והוא סוד י״א סמני הקטורת. 
ולכן תיכף אחר פרשת התמיד אנו אומרים סדר פיטום הקטורת 
לסלק  גורמים  אומרים,  שאנו  הזה  הקטורת  פיטום  וע״י  וכו׳, 
יריעות  י״א  שהם  העשיה,  הקליפות  בתוך  אשר  הקדושה  חיות 

עיזים, ואנו מסלקים אותם ע״י י״א סמני הקטורת וכו׳. כי י״א סמני הקטורת הם הי׳ ספירות דעשיה. והנה יש י׳ ספירות דקליפה, 
ועוד כח אחד קדוש המחיה אותם, הרי הם י״א. וע״י אלו הי״א סממנים, שהם הי״ס דעשיה ועוד אותה נקודה קדושה העליונה 
המחיה את כולם, ואז ע״י כך נדחין הקליפות, ואנו מסלקים משם אותה הנקודה אשר היתה מחיה אותם, ואח״כ אנו ממיתין את 
העשר קליפות. ולכן כיון שהקדושה והחיות שבהם מסתלק מהם, אז נשארים הם מתים. וז״ס למה הקטורת מכפר על הנגף ומבטלה, 
כמ״ש ׳ויתן את הקטורת ויכפר על העם׳, והטעם שהקטורת ממית מלאך המוות, וע״י כך אין בו כח להמית ‡).  וכתב עוד בעץ חיים 
וז״ל: ענין י״א סמני הקטורת וענין י״א יריעות עיזים  (שער יא, י) גבי המספר י״א שבסממני הקטורת, שהוא זלע״ז של המספר י״א שבקליפה, 
וי״א ארורים בפרשת כי תבוא הם י׳ קליפות דנוגה, ויש בהם חיות דקדושה להחיותן. והנה בי״ס של הקדושה, החיות שלהם נבלע אז 
בתוכם, ונחשבין לי׳ בלבד, אבל בקליפה אין החיות נבלע בתוכם, כי אין קודש מתערב בחול, אך עומד על ראשם ומשם מאיר להם, 

ואז הם נחשבין לי״א. וזהו ׳כל המוסיף גורע׳ ב). 

עשר סמני הקטורת. וביאר ענין זה בליקו״ה (יו״ד ערלה ג,  אחד 
ידם  שעל  הקטורת,  סממני  עשר  אחד  בחינת  וזה  ה): 
מבררין כל הניצוצות הקדושה מן הקליפות. כי בירור הקדושה מן 
מה  הנ״ל,  בחינה  זה  הקטורת  סימני  עשר  אחד  ע״י  הקליפות 
וכו׳.  הקליפה  מן  החיות  שמוציאין 
בבחינת  לעולם  היא  הקדושה  כי 
שבקדושה  דבר  אין  כי  עשרה, 
בפחות מעשרה, אבל חיות הקליפות 
כידוע, שזהו בחינת אחד עשר אלופי  הוא בבחינת עשתי עשרה 
בחינת  וזהו  כמובא.  וכו׳  עיזים  יריעות  עשר  עשתי  בחינת  עשו, 
היו  הקטורת  שע״י  מחמת  כי  היינו  הקטורת,  סמני  עשר  אחד 
בהקטורת  היה  כן  על  הקליפות,  מעמקי  הקדושה  לברר  צריכין 
בשורשו,  הדין  ולהמתיק  להכניע  כדי  דייקא,  סמנים  עשר  אחד 
וחיותם  שיניקתם  הדינים,  תוקף  בחינת  שהם  שהקליפות  היינו 
ע״י  דהיינו  דייקא,  בשורשם  נכנעים  הם  עשרה,  עשתי  בבחינת 
אחד עשר סמני הקטורת וכו׳, ועי״ז דייקא מוציאין מהם חיותם. 
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ּב
עצה ותושיה

 ˜ ח ר ˙ ‰ ú ך  י ר ˆ
מ‡ו„,  מ‡ו„  מעˆבו˙ 
כי ‰˜úיפו˙ ‰ם בחינ˙ 
˙ו˜פ‡  ו‰ם  עˆבו˙, 
וכ˘‰עˆבו˙  „„ינ‡. 
בחינ˙  ‰י‡  מ˙‚בר˙ 
 . ' ו כ ו נ‰  ‰˘כי ‚úו˙ 
‰˜úיפו˙   úביטו ועי˜ר 
 ‰ ˘ ו „ ˜ ‰  ˙ י י ú ע ו
˘מח‰ י„י   úע ‰י‡ 

יˆור úי˜ו"מ כ„, ‚).  )̃

ּב 
ואני תפלה

ָך  י ַרֲחמ∆ ּב¿ ינּו  ≈úָע ן  ≈‚ ָ̇ ו¿
ָך  י ∆„ ָס ֲח ַב ּו ם  י ƒּב ַר ‰ָ
י  ƒנ ר≈ מ¿ ¿ ׁ̆ ƒ̇ ו¿ ים,  ƒֲעˆּומ‰ָ
 ˙ ּו ב ¿̂ ַע מ≈ י  ƒנ ≈ú י ƒּ̂ ַ̇ ו¿
 ‡…úּ ∆ ׁ̆ ָר‰,  חו… ¿ ׁ̆ ּוָמָר‰ 
 ‡…ú ו¿  ‡ ב… ָי  ‡…ú ו¿  ‰ ∆úֲע ַי
בּו˙  ¿̂ ַע ּום  ׁ̆ י  ƒּב ƒú ¿ú יַע  ƒ‚ַּי
 ,ú úָ ּכ¿  ‰ ָר חו… ¿ ׁ̆  ‰ ָר ָמ ּו
ַוֲ‡ָנָח‰  ן  ָי‚ו… י  ƒּנ ּמ∆ ƒר מ ָ‰ס≈ ו¿
 ‰ י∆ ¿‰ ƒ̇ ים. ו¿ ƒיָך ָ‰ַרּב ַרֲחמ∆ ּב¿
י  ƒנ ַזּכ≈ ¿̇ י, ּו ƒנ יע≈ ƒ ׁ̆ ˙ו… י ו¿ ƒר ז¿ ע∆ ב¿
ָך  י ָפנ∆ ¿ú י  ƒ̇ יָח ƒׂ̆  ׁ̆ ר≈ ָפ ¿ú
 ú ּכָ  ˙ ∆‡ ו¿ ם,  ָויו… ם  יו…  úָכ ּב¿
יָח‰  ƒׂ̆ ‡ָ י  ƒָבב ¿ú ם  ƒר ע ∆ ׁ̆ ‡ֲ
 ˙ ַוּ„ו… ¿̇ ƒ‰ ¿ú ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ יָך, ו¿ ָפנ∆ ¿ú
י  ַ̇ ú ַחּט…‡ ם ַעú ּכָ ָכú יו… ּב¿
י  ƒ̇ ָחָט‡ ∆ ׁ̆ ַעי  ָ ׁ̆ י ּופ¿ ַ̇ ַוֲעו…נו…
י  ƒּ̇ ע¿ ַ ׁ̆ ּפָ ∆ ׁ̆ ו¿ י  ƒ̇ י ƒו ָע ∆ ׁ̆ ו¿
ם  י‰∆ ≈úֲע ּוב  ׁ̆ úָ ו¿ יָך,  ָפנ∆ ¿ú
 ׁ̆ פ∆ ָונ∆ ב  ≈ú  úָכ ּב¿  ˙ מ∆ ¡‡ ּב∆
 ׁ̆ ≈ּ̃ ַב ¿úָמ‰, ּו ≈ú ¿ ׁ̆ ּוָב‰  ׁ̆ ¿̇ ƒּב
 ‰úָי ƒח יָך מ¿ ָפנ∆ ¿úּ ƒן מ ַחּנ≈ ¿̇ ƒ‰ ¿úּו
ב  ≈ú ּב¿ ָר‰  ּפָ ַכ ו¿ יָח‰  ƒú ּוס¿
 ˙ מ∆ ¡‡ ּב∆  ‰ ּכ∆ ¿„ ƒנ ו¿ ר  ּבָ ¿ ׁ̆ ƒנ
 ú ּב≈ ַ̃ ¿úּו ב,  ַ‰ּטו… ָך  נ¿ ˆו… ר¿ ƒּכ
ָנ‰  כו… ‰ ּונ¿ ָ̃ úָ‰ ֲחָז ּבָ ַ̃ ָעúַי 
 „ ָט‡ עו… ח¡ ∆‡ ‡…úּ ∆ ׁ̆  ˙ מ∆ ¡‡ ּב∆
ם  ƒ‡" .י ƒּ̇ ¿ú ּוַ ƒ‡ ¿ú ּוב ׁ̆ ‡ָ ‡…ú ו¿
יף".  ƒס י ú…‡ ‡ו… ƒּ̇ ¿úַע ּפָ ן  ָ‡ו∆
יָך  ֲחָס„∆ ר  ר≈ עו… ¿ּ̇  ‰ ָּ̇ ‡ַ ו¿
ים,  ƒַרֲחמ ָעúַי   ‡ ≈ú ּמָ ƒ̇ ו¿
י  ƒú ח  úַ ס¿ ƒ̇ ו¿  ú ח… מ¿ ƒ̇ ו¿
י  ַ̇ נו… ֲעו… ַו ֲחָטַ‡י   ú ּכָ  úַע
בּו˙  ¿̂ יר ָ‰ַע ƒס ָ̇ ַעי, ו¿ ָ ׁ̆ ּופ¿
 ‰ ָר ּמָ ‰ַ ו¿  ˙ ו… ‚ ‡ָ ¿„ּ ‰ַ ו¿
י (úי˜ו"˙ כ„). ƒּנ ּמ∆ ƒָר‰ מ חו… ¿ ׁ̆

מילואי חכמה
ישראל  בית  אדם,  (תולדות  בשל״ה  ומובא  מותרות.  בחי׳  הם  הקליפות 
תליתאה יד) שהקליפות נתהוו ממותרות הקדושה, והן נבראו לצורך 
שמירת והסתרת הקדושה, אלא שגרם החטא ונתהפכו לרע, וז״ל: אם תשאל מנין 
כי  התשובה,  הפרדס  כתב  כבר  ִמטמא,  טהור  נתן  ומי  הקליפות  יצאו 
מהשמים׳  יורד  רע  דבר  ׳אין  האצילות  במקום  למעלה  כי  הוא  האמת 
בהתעבות  אמנם  הדקות,  תכלית  דקים  הדברים  למעלה  כי  נא),  (ב״ר 
נפרד  הדבר  היות  הוכרח  הנאצלות,  מדריגות  בסתר  וירידתם  הדברים 
בצלם  שהאדם  אף  ודע,  וכו׳.  פסולת  שם  ויתהווה  האוכל  מתוך  אוכל 
ורע, אם בוחר  ודמות עליון, מאחר שנתלבש מזוהמת הנחש לדעת טוב 
(שבת  רז״ל  ואמרו  כקוף.  ונעשה  נדמה  כבהמות  ונמשל  פניו  משנה  ברע 
הרעה  החיה  כבהמה׳.  כשנדמה  אלא  באדם  שולטת  חיה  ׳אין  ע״ב)  קנא 
מרומזת  האדם  ורוממות  מעלת  בתוך  כן  על  הקליפה,  היא  הטורפת 
התמורה, כי על כל דבר פנים טהור, בתמורתו פנים טמא. והנה כתיב 
׳ויהי האדם לנפש חיה׳, שהוא רוממות המעלה, הנה בשנותו את טעמו 
אז ׳ויהי האדם לנפש חיה׳, שהחיה רעה שולטת בו בר מינן. וזהו ענין 
כן  ועל  ורע,  טוב  לדעת  שהיה  מאז  ויצ״ר,  יצ״ט  באדם,  יצרים  שני 
קודם  הפרי  קליפת  כן  כי  ט),  (קה״ר  יצה״ט  קודם  לאדם  בא  היצה״ר 
לגידול הפרי וכו׳. והנה הקליפה, קליפת הפרי נקרא בלשון רז״ל (ברכות 
הוא  הקליפות  ענין  כתבתי  כבר  גדול.  ענין  והוא  ׳שומר׳,  ע״ב)  לו 
הקליפה מתנגד,  היה  לא  לא חטא אדם  והנה אם  ממותרות הקדושות, 
אותו,  שומרים  והעבדים  פנימי  יושב  כמו המלך שהוא  לפרי,  שומר  רק 
אבל מצד החטא תתעורר המרירות בהם ונעשים מורדים וכו׳. וכן יהיה 
לעתיד, הקליפות שהם רעים יחזרו להיותן טובים, בסוד ׳מלאך רע עונה 
אמן׳. ורמז ע״י הנביאים בכמה פסוקים, ישעיה אמר (יא) ׳וגר זאב עם 
ולא  ָיֵרעו  לא  וגו׳,  יחדיו  ומריא  וכפיר  ועגל  ירבץ,  גדי  ונמר עם  כבש, 
ישחיתו וגו׳׳. כל זה מורה על כוחותיהם למעלה, כי יכרע כל ברך, ואז 

הקליפות נקראים שומר, כי הם שומר לפרי. 

עצבות
מתוך  שורה  השכינה  אין 

עצבות (שבת ל:).

ואין  ליבו',  אל  ׳ויתעצב 
עציבה אלא אבילות (ב"ר לב, ז).

היא  בעצמה  העצבות  מידת 
ובפרט  מאוד,  מגונה  מידה 
ורוה"ק,  חכמה  להשיג  לרוצה 
ואין דבר גורם מניעת ההשגה 

כמו העצבות (שער רוה"ק ח:).

עצבון נקרא המלכות, כשחסר 
והקליפות  העליון,  אור  ממנו 

יונקים ממנה (קה"י, עצבות).

הגבורות,  מסיגי  בא  עצבות 
נתעלו  הטובות  הגבורות  כי 
משא"כ  שמחה,  מהן  ובא 
הסיגים שאין יכולים להתעלות 
ונשארים בנפשו ומטעים אורו 
ומעציבים אותו (קה"י, עצבות).

בפגם  שמתגברת  הקליפה 
הברית נקראת לילי"ת, על שם 
ליקו"מ  (עי'  והעצבות  היללה 
ז"ל  רבינו  תיקן  כן  ועל  קסט). 

עשרה מזמורי תהלים לתיקון 
עשרה  בחינת  שהם  הברית, 
שמחה  בחינת  נגינה,  מיני 

(ליקו"ה תולעים ד, ב).

יתרים  בדקדוקים  ירבה  אל 
בכל דבר שעושה, שזה כוונת 
מורא  לאדם  לעשות  היצר 
שמא אינו יוצא בדבר זה, כדי 
להביא אותו לעצבות, ועצבות 
לעבודת  גדולה  מניעה  היא 
נכשל  ואפילו  יתברך,  הבורא 
בעצבות  ירבה  לא  בעבירה 
שיעצב  רק  העבודה,  שיבוטל 
לשמוח  ויחזור  העבירה  על 

בהבורא (צוואת הריב"ש מו).

העצבות היא הקליפה היותר 
קשה מכולם, שהרי ע"ז נקראת 
על שמה, 'עצביהם כסף וזהב' 

(פרי הארץ, מטות מסעי).

הם בחי׳ מותרות, והם בחי׳ עצבות. ולעובדא ולמעשה מובא  הקליפות 
ומידת  המותרות  ענין  גבי  לד)  ג,  ואישות  פו״ר  (אה״ע  בליקו״ה 
ההסתפקות, וז״ל: באמת מי שיש לו מוח בקדקדו ובקי בהם ובדרכיהם (של 
המחקרים, והרודפים אחר מותרות העוה״ז), הוא יודע מעצם מרירות חייהם, 
שהם מלאים כעס ומכאובות, יגון ואנחה כל ימיהם, וחורקים שינם בכל 
אמיתית  שמחה  ששמחים  על  והכשרים  התמימים  החסידים  על  עת 
בהשי״ת, ויש להם נחת רוח ושמחה גדולה בשבתות וימים טובים וכיוצא 
השי״ת,  עימנו  היטיב  אשר  הטוב  לזכור  זוכים  שאנו  עת  בכל  בזה, 
ובמשה  בה׳  להאמין  בחיים  חלקנו  ושם  האלה,  הטועים  מן  שהבדילנו 
עבדו, בתושב״כ ותושבע״פ ובספרי הזהר והאר״י ז״ל והבעש״ט ז״ל וכו׳. 
לחלק  מגיע  שתהיה  אמיתית  שמחה  שום  להם  אין  ימיהם  כל  הם  כי 
רק  וכיוצא,  שבת  בכניסת  שבישראל  לפחות  שיש  השמחה  ממעט  מאלף 
תאוותיהם  ריבוי  להם  חסר  ותמיד  ומכאובות  כעס  ימיהם  כל  להיפך, 
המלבוש  שיהיה  אצלם,  בשלימות  הכל  שיהיה  רוצים  הם  כי  קץ,  לאין 
תפור כרצונו דייקא בכל הדקדוקים והפרטים הרבים שהוא רוצה, ושיהיה 
צריך  זה המלבוש  כי  לפי דעתו,  לו  לו כמה מלבושים שונים המוכרחים 
בבוקר כשקם ממיטתו, וזה צריך בעת יציאתו לשוק, וזה בצהרים (ומלבוש 
והכלי  ומשיחתן  המנעלים  בענין  וכן  וכו׳),  כלל  חושב  אינו  הקבר  לתוך 
צרכיהם  ריבוי  בזה  וכיוצא  אותן,  מושחין  שעליהם  הדפוסים  שהם  עץ, 
ובאמת גם אנשי  וכו׳.  ימיהם  לנו, המטרידים את  ולא  להם,  המוכרחים 
אחר  לרדוף  לבלי  יצרם  עם  גדולה  מלחמה  צריכים  הכשרים  ישראל  בני 
להשלים  שרוצה  מה  כל  כי  דאפשר,  מה  בכל  במועט  ולהסתפק  מותרות 
חסרונו יותר מזה העולם, חסר לו עוד הרבה יותר ויותר כנראה בחוש, 
מאוד,  כן  גם  רבים  ביותר  המוכרחים  האדם  של  ההכרחיות  גם  כי 
וצריכים לבקש הרבה מאוד מהשי״תב שלא יטרידוהו ההכרחיות מעבודת 
השי״ת, מכל שכן וכל שכן שאין צריכין לרדוף אחר מותרות, ומכל שכן 
ישראל,  מדרכי  הפורשים  אלו  דרכי  הנפש  עד  ומר  רע  כמה  שכן  וכל 
מן  אותם  שעוקרים  דייקא,  העכו״ם  בדרכי  מנהגיהם  בכל  ההולכים 

העולם הבא בוודאי, כי ׳כל באיה לא ישובון ולא ישיגו אורחות חיים׳, וגם בעולם הזה הם מלאים דאגות ויגונות רבות מאוד מאוד עצמו ִמַּסֵּפר, 
וכל ימיהם כעס ומכאובות הרבה, ואין להם במה לנחם את עצמם, מאחר שרחוקים מהשי״ת ומקדושת תורתו ומצוותיו ושמחת שבת ויום טוב. כי 
אנשי ישראל הפשוטים, אפילו אותן שרודפין אחר משא ומתן ולהוטים אחר העושר ולא שיברו תאוות עולם הזה והבליו, אעפ״כ מאחר שיש להם 
אמונה על כל פנים, ומתנהגים בדרכי אבותינו אשר מעולם, ואינם הולכים בדרכי מלבושיהם ובמנהגיהם ואינם מחנכים בניהם בלימוד ספריהם 
ולשונותם וכו׳, אלו האנשים אע״פ שגם הם יש להם הרבה דאגות מריבוי הצטרכות שלהם מחמת שאין להם מידת ההסתפקות כראוי, אעפ״כ יש 
להם חיות ושמחה קצת בשבתות וימים טובים וכיוצא בזה, ומקווים לה׳ שייטיב עמהם להבא וחושבים על אחריתם קצת, ומתנחמים במה שנותנים 
את בניהם לתלמוד תורה, ומשתדלים שילכו בניהם בדרך הישר, בדרך התורה, בדרך אבותינו מעולם, מכל שכן היראים והכשרים המסתפקים במועט 
לחי  חייהם  ימי  על  ומקשרים עצמם  והבליו  הזה  עולם  לגמרי מתאוות  פנו ערפם  אמיתיים אשר  הצדיקים  שכן  וכל  שכן  בצמצום, מכל  חיוני  כדי 

החיים, הם זוכים לעיקר החיים באמת, חיים אמיתיים שאין בהם שום חסרון. 
לזכותנו לטעום טעם  יתכן לבאר, שרביה״ק רוצה  יד הנחל (כד): ובקשרי המאמר  הם בחי׳ מותרות, והם בחי׳ עצבות. ומובא בקובץ  הקליפות 
לכך,  זוכה  ואדם שאינו  חיות אמיתית.  אין לאדם  (כמובא בסוף המאמר), שבלעדיו  ושפע׳  חיות  ׳שממנו הכל שואבין  של אור א״ס, 
מחפש חיות אחרת, שהיא תמורה של החיות האמיתית, ונופל בתאוות, היינו בקליפות שהם ׳מותרות׳, שבאמת הגוף יכול להתקיים בלעדיהם, 
כי ׳הם מותרות לקיום הגוף׳ (ליקו״מ סב, ה). החיות והאור שהוא מקבל מהמותרות הוא תמיד חסר, וזה מה שגורם למידת העצבות. עצבות 
האריז״ל  דברי  עם  גם  זאת  לקשר  ויתכן  במעשיו.  אותה  טועם  אינו  והאדם  שם,  לא  האמיתית  החיות  כי  מתחלפות),  וצ׳  (ז׳  עזיבות  מלשון 
רק  ספירות,  עשר  יש  בשניהם  האריז״ל,  דברי  כפי  שהרי,  עשר.  במספר  שהיא  הקדושה  לעומת  י״א,  במספר  הם  הקליפות  מדוע  המבאר 
אינה  החיות  נקודת  בקליפה,  אך  עשר,  במספר  נשארות  הם  ולכן  ספירות  העשר  בתוך  נטמעת  האמיתית  החיות  ונקודת  השכינה  שבקדושה 
נטמעת בהם, אלא מחיה אותם מבחוץ, ולכן הם י״א דייקא. ועל זה יתכן לומר, שהחיות שבקליפות תמיד נשארת בחוץ, בבחינת עצבות ועזבות 
הנ״ל, ואינה מחיה באמת, לעומת הקדושה ששם החיות נטמעת, בבחינת שמחה וסמיכות לנקודת החיות האמיתית. ועוד יתכן לקשר זאת עם 
כח  את  לה  שאין  הקליפה  דרך  לעומת  והמיישב,  לכח המסדר  הודות  הם  שבקדושה,  ספירות  שהיו״ד  כח המעכב.  גבי  במאמר  להלן  המובא 

המעכב, ועל כן היא רוצה להתפשט חוץ לתחומה וגבולה, בבחינת י״א, שעל זה נאמר ׳כל המוסיף גורע׳.

ילקוט הנחל

כל  ה):  (סב,  בליקו״מ  ואיתא  מותרות.  בחי׳  הם  הקליפות 
הם  התאוות  כי  קליפות.  בחינת  הם  התאוות 
מֹותרות, כי בלא התאוות יכול הגוף להתקיים, נמצא שהם מותרות 
לקיום הגוף, כמו הקליפות הם מותרות, כי עיקר אינו אלא הפרי, 

והקליפות הם מותרות. וכשמתגברים 
התגברות  הוא  האדם,  על  התאוות 

הקליפות על הקדושה.
מותרות  בחי׳  הם  הקליפות 

והם בחי׳ עצבות. וביאר בליקו״ה (או״ח הודאה ו, ח) 
שהעצבות גורמת להתגברות התאוות שהן המותרות, וז״ל: עיקר גלות הנפש 
הוא העצבות, כמובן בהתורה הזאת עי״ש, וכל מה שהעצבות מתגבר 
יותר, מתגברין יותר התאוות, בפרט שגעון התאוה הכללית, וכן חוזר 
חלילה ח״ו, ומצורף לזה תאות ממון וטרדת הפרנסה, בחינת ׳בעצבון 
נו)  (בסימן  ׳וביום הביכורים׳  וכמו שמבואר בהתורה  וכו׳׳,  תאכלנה 
בענין עצבון ידיים וכו׳, עד שכמעט תצא נפשו ח״ו, לולא ה׳ עזרתה 
לנו שמאיר עלינו מרחוק בכח הצדיקי אמת לשמח נפשותינו ע״פ 

וצריך כל אדם להכריח  דרכי העצות העמוקות של הצדיקי אמת. 
את עצמו מאוד בכל הכוחות להמשיך על עצמו השמחה.

כל  ועיקר  לח):  ו,  הודאה  (או״ח  בליקו״ה  וכתב  בחי׳ עצבות.  והם 
שיהיו  והתפלל,  דוד  צעק  זה  ועל  עצבות,  היא  הגלויות 
ישראל ניצולין מהיגון והעצבות, שלא 
ירום אויביהם עליהם עי״ז ח״ו. כי 
היה  והתפלל,  דוד  שצעק  מה  כל 
ישראל,  נפשות  כלל  עבור  הכל 
אחד  כל  על  מאוד  ומתגבר  שמתפשט  הנפש,  גלות  על  והעיקר 
ואחד, שעיקר הגלות היא העצבות כנ״ל. ועל כן נסמך מיד לזה 
׳ואני בחסדך בטחתי יגל ליבי בישועתך אשירה לה׳ וכו׳׳, שחיזק 
את עצמו ואת כל נפשות ישראל הכלולים בו, ואמר שבטוח בחסדו 
יתברך ועי״ז משמח את עצמו, בחינת ׳יגל ליבי בישועתך וכו׳׳. כי 
גדול  בבטחון  ליבו  שיחזק  ואחד,  אחד  כל  של  התיקון  עיקר  זה 
ויגיל נפשו,  בחסדי השי״ת שבוודאי לא יעזוב אותו, עד שישמח 

בחינת ׳יגל ליבי בישועתך וכו׳׳.

                  
                     

 ערכים
ּבהמתרגםּבוכינויים  נחל נובענחל נובע

עס
ניי

ב 
סל

בר



מסילת הקשרים
לענין השמחה  גם  למדים  אנו  זו  מסוגיא  הנה  עצבות,  בחי'  הם  והמותרות  לכך שהקליפות  כראיה  הובא  מותר'  יהיה  עצב  'בכל  וראה שמלבד שהפסוק  ודו"ק    (‚

במצוות ('תפילין קא מנחנא'), ושהיא מגינה מן הקליפות.

ּב 
ואני תפלה

 , ם úָ ו… ע  ú ∆ ׁ̆ נו…  ּבו… ƒר
 ‰ ַכּמָ ו¿  ‰ ּמָ ּכַ ַע  ≈„ יו…  ‰ ָּ̇ ‡ַ
ַחס  בּו˙  ¿̂ ָ‰ַע úָנּו  י˜  ƒַמּז
 ‰ ∆ׂ̆ ֲע ּנַ ם, ֲ‡ָבú ַמ‰  úו… ָ ׁ̆ ו¿
 ‰ ָר ּמָ ‰ַ ו¿  ˙ ּו ב ¿̂ ַע ‰ָ ו¿
ינּו  ≈úים ָע ƒר ּב¿ ַ‚ּ ¿̇ ƒָר‰ מ חו… ¿ ׁ̆
רּו˙  ּב¿ ַ‚ּ ¿̇ ƒ‰ ּב¿ ַעם  ּפַ  úָכ ּב¿
ַע„  עּור,  ƒ ׁ̆ י  ƒú ּב¿  ú „ו… ָ‚ּ
 ,ú ּבָ ַ‰ּסַ ּכ…ַח   ú ַ ׁ̆ ּכָ ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ
ינּו  ≈̇ נו… ֲעו… ַו  ‰ ∆ׂ̆ ֲע ּנַ ּוַמ‰ 
נּו  ָּ̇ ַ‰ר¿ ז¿ ƒ‰ ָבר ּו, ַ‡ך¿ ּכ¿ ׂ̆ ָע
ין  ƒיכ ƒר ¿̂ ן  כ≈ י  ƒּפ  úַע ַ‡ף  ∆ ׁ̆
ָח‰  מ¿ ƒׂ̆ ˙ ּב¿ יו… ¿‰ ƒú ˜ ַחּז≈ ¿̇ ƒ‰ ¿ú
מו…  ּכ¿ ָ‡ָ„ם   úָכ ו¿ י„,  ƒמ ָ̇
ר  ּב≈ ַ‚ּ ¿̇ ƒ‰ ¿ú יך¿  ƒר ָ̂ ‰ּו‡  ∆ ׁ̆
 ˙ ּו ב ¿̂ ַע ‰ָ  ˜ י ƒח ר¿ ‰ַ ¿ú
 , ‰ ָר ו… ח ¿ ׁ̆  ‰ ָר ּמָ ‰ַ ו¿
 úָכ ב¿ מו…  ¿̂ ַע יַח  ƒר ַ‰כ¿ ¿ú ּו
ָח‰  מ¿ ƒׂ̆ ּב¿  ˙ יו… ¿‰ ƒú ˙ ַ‰ּכ…חו…

י„ (úי˜ו"˙ ח"ב, ו). ƒמ ָ̇

לפני  יושב  היה  אביי  ב 

עליז  שהוא  ראהו  רבה, 
הרי  לו,  יותר מדי. אמר 
כתוב ׳וגילו ברעדה׳. אמר 
ר׳  תפילין.  מניח  אני  לו, 
ירמיה היה יושב לפני ר׳ 
עליז  שהוא  ראהו  זירא, 
הרי  לו,  יותר מדי. אמר 
יהיה  עצב  ׳בכל  כתוב 
מותר׳. אמר לו, אני מניח 

תפילין (המשך במקו״ח).

מילואי חכמה
גורמת  העצבות  ד):  שער  (ח״ב,  קדושה  שערי  בספר  ומובא  עצב.  בכל 
וכוונת  התורה  עסק  וביטול  המצוות,  וקיום  העבודה  מניעת 
והיא שער התחלת גירוי  התפילה, ומבטל מחשבה טובה לעבוד את ה׳, 
הסתת היצה״ר, אפילו אם הוא צדיק, בהראותו כי אין לו תועלת בעבודה 
לו,  באמור  חסידות,  בדרך  עליו  בא  כי  וגם  וכו׳.  עליו  ייסורים  בהיות 
איך יעלה בדעתך עפר רימה ותולעה, להתקרב להתקדש בקדושת מלכו 
של עולם, וכמ״ש (משלי כה) ׳ָראמֹות לאויל חכמות וגו׳׳, וכמ״ש (איוב לה) 

׳ואם ָצַדְקָּת מה תתן לו׳. 

תוקפא דדינא 
וכו' אלמלא  יצא מתוק'  ׳מעז 
תוקפא דדינא קשיא, לא נפקא 

דבש (זהר ויחי רמ.).

דדינא קשיא,  תוקפא  עמלק 
ו,  ֵעשָׂ דהא איהו הוה בר בריה דְּ
זוהמא  ואיהו אתתקף לאטלא 

בכנס"י (מגיד מישרים, בשלח).

הא'  בחינות.  ג'  הדין  בענין 
הוא הדין הרע, 'תוקף הקליפה', 
שאינו מקבל הכרעת הרחמים, 
בחינה  ותוקפו.  קשיותו  מפני 
ב', והיא החפץ בהכרעה הנוטה 
שלישי,  דין  ויש  החסד.  אל 
והוא ממוצע בין הדין המוכרע 
הנבדל  הדין  ובין  החסד  לצד 

(פרד"ר יח, ו).

בחי'  וישמעאל)  (עשו  הם 
הסיגים והפסולת, בחי' תוקפא 
ותבן,  דדינא קשיא, בחי' מוץ 
על  החופין  הקושיות  שמשם 
לברר  מניחין  שאינם  ההלכה, 
ההלכה (ליקו"ה כלאי בהמה ד, ב).

אלהי״ם במילוי ההי"ן מספר 
הדין,  תוקף  על  מורה  'צרה', 
או  אלפי"ן  במילוי  משא"כ 
מיתוק  קצת  על  מורה  יודי"ן 

(באר מים חיים, מקץ).

כל מגמת אברהם לברר ניצוצי 
הקדושה מתוך הקליפות, וידוע 
תוקף  מסוד  היו  דפלשתים 
הדינין, רצועה בישא דקליפה, 
י'  בגימט'  פלשתי"ם  כן  על 
הוצרך  ושם  אלהי"ם,  פעמים 
אברהם בקדושה לברר ולאסוף 
הנדחים להעלותם אל הקדושה 

(אגרא דכלה, וירא).

רוח  נפש  לזכך  שרוצין  בעת 
נתעורר  ישראל  של  ונשמה 
עליו תוקף הדין. כמו כשרוצין 
עליו  מוסיף  כסף  לנקות 
ובעת  הזוהמא.  לשאוב  בדיל 
מתגברין  הדין  עליו  התעורר 
ופיתויים  זרות  עליו מחשבות 

(היכל הברכה, בראשית).

סממני  מי"א  חלבנה  סוד 
וכן  כולם,  הכולל  קטורת 
כוחות  עשר  כל  בהצטרפות 
דדינא  תוקפא  ריחו  מבטלין 
קשיא, והוא סוד איפה דקליפה 

(אוצר החיים, כי תשא).

זצ״ל  וקסלר  שלמה  ר׳  הרה״ח  בכת״י  בזה  ומובא  מותר.  יהיה  עצב  בכל 
אות  ס״ב  סימן  לקמן  בזה  ועיין  כד):  (תורה  הגיליון  על  בהערותיו 
בלא  כי  מותרות,  הם  התאוות  כי  קליפות,  הם  התאוות  ׳כל  כי  ה׳, 
כמו  הגוף,  לקיום  מותרות  שהם  נמצא  להתקיים,  הגוף  יוכל  התאוות 
הם  והקליפות  הפרי,  אלא  אינו  עיקר  כי  מותרות,  שהם  הקליפות 
מותרות כו׳׳, ועיין סימן ס״ד בתחילתו ׳כי מחמת ריבוי האור נשתברו 
הכלים, ומשם נתהוו הקליפות כידוע׳, דהיינו ממותרות, בחינת שבירת 
׳היינו משבירת כלים, ממותרות  חיצוניות,  ֶׁשִּמָּׁשם באים חכמות  הכלים, 
פסולת קדושה כו׳, כן כל חכמה חיצונה בא ממותרות ופסולת ידועה של 
הקדושה כו׳, ועל כן האפיקורסית הזאת יש עליה תשובה וכו׳׳.   בכל עצב יהיה מותר. ומובא בקובץ יד הנחל (כד) על דברי הגמרא המובאת במקו״ח 
ד״ה ׳בכל עצב יהיה מותר׳, ע״פ קשרי המאמר, וז״ל: ויתכן לרמז בדברי הגמרא, שמה שהיו רבה ור׳ זירא ׳שמחים טובא׳, זה בחינת ׳ריבוי השמחה׳ הנזכר 
להלן בסוף המאמר. היינו שבזה ששמחו שמחה יתירה במצוות שנזדמנו להם (עי״ש בפרשני הגמרא), לא רק שלא חששו מאחיזת הקליפות והמותרות 
בשמחתם, בבחינת ׳בכל עצב יהיה מותר׳, אלא מיניה וביה, בזה גופא הוציאו מהקליפות את הניצוץ שהחיה אותם, היינו שבכל ׳עצב׳ וקליפה מתגלה 
ויוצא ה׳מותר׳ והיתרון שהיה כלוא בה. ובזה יתכן ליישב את פירוש פשט הגמרא לפסוק ׳בכל עצב יהיה מותר׳, ולראות כיצד הוא עולה בקנה אחד 
עם פירושו הפנימי של רבינו, ע״פ כלל י״א מח״י כללי העיון. אך כל זה רק בכח ה׳תפילין קא מנחנא׳ שלראשם, בחינת ה׳כתר׳ כידוע, שהוא בחינת 

המעכב (הנזכר להלן במאמר באות ח׳), שבזכותו זכו למידת היראה והצמצום שלא יהרסו לעלות אל ה׳ גם בענין השמחה, ודו״ק. 

ילקוט הנחל

עצב יהיה מותר. רבינו דרש פסוק זה בדרכו הפנימית כראיה  בכל 
ע״ד  והקליפות.  המותרות  בחינת  ובין  העצבות  מידת  שבין  לקשר 
תאכלנה׳),  ׳בעצבון  (כלשה״כ  ויגיעה  עמל  בכל  פירושו  עצב׳,  ׳בכל  הפשט, 
׳יהיה מותר׳, מלשון יתרון ורווח. וזלשה״כ במשלי (יד, כג): ְּבָכל ֶעצֶב ִיְהיֶה 

ְלַמְחסֹור:   ַא ְׂשָפַתִים  ּוְדַבר  מֹוָתר 
יגיע  בכל  עצב.  בכל  (שם):  ופירש״י 
רווח, אבל דברי הבל  יהיה  מלאכה 
ברכות  שבמסכת  ומצינו  למחסור.   אך 

(ל ע״ב), בסוגיא העוסקת בהכנת הלב לתִפלה, דרשו את הפסוק ׳בכל עצב 
יהיה מותר׳, לענין צמצום השמחה כשאינה שמחה של מצוה, מחשש להוללות, 
חסידים  ראש.  כובד  מתוך  אלא  להתפלל  עומדין  אין  משנה.  וז״ל: 
ליבם  שיכוונו  כדי  ומתפללין,  אחת  שעה  שוהין  היו  הראשונים 
בר  נחמן  רב  אמר  וכו׳.  מילי  הני  מנא  גמרא.  שבשמים.  לאביהם 
׳וגילו  מאי  ברעדה׳.  וגילו  ביראה  ה׳  את  ׳עבדו  מהכא  יצחק, 
שם  גילה  במקום  רבה,  אמר  מתנא  בר  אדא  רב  אמר  ברעדה׳. 
תהא רעדה. באביי הוה יתיב קמיה דרבה, חזייה דהוה קא בדח 
טובא, אמר, ׳וגילו ברעדה׳ כתיב. אמר ליה, אנא תפילין מנחנא. 
בדח  קא  דהוה  חזייה  זירא,  דרבי  קמיה  יתיב  הוה  ירמיה  רבי 
אנא  ליה,  אמר  כתיב.  מותר׳  יהיה  עצב  ׳בכל  ליה,  אמר  טובא, 
יוחאי,  בן  רבי שמעון  יוחנן משום  רבי  אמר  וכו׳.  תפילין מנחנא 

אסור לאדם שימלא שחוק פיו בעולם הזה, שנאמר ׳אז יימלא שחוק פינו ולשוננו רינה׳. אימתי, בזמן ש׳יאמרו בגויים הגדיל ה׳ לעשות 
ראש.  יוחנן רביה. ופירש״י (שם): כובד  עם אלה׳. אמרו עליו על ריש לקיש, שמימיו לא מלא שחוק פיו בעולם הזה, מכי שמעה מרבי 
הכנעה. שוהין שעה אחת. במקום שבאו להתפלל. עבדו את ה׳ ביראה. תִפלה, שהיא לנו במקום עבודה, עשו אותה ביראה. בכל עצב יהיה מותר. 
כשאדם מראה את עצמו עצב, יהיה לו שכר. דהוה קא בדח טובא. יותר מדאי, ונראה כפורק עול. תפילין מנחנא. והם עדות שממשלת קוני 
ּוִמְׂשָרתֹו עלי. ומובא בחידושי המאירי (שם) שהשמחה במצוות היא יפה, וז״ל: כלל גדול אמרו ׳במקום גילה שם תהא רעדה׳, שמא מתוך רוב 
השמחה הוא בא לידי קלות ראש. אך אם היה שמח לקיום מצוה שבאה לידו אין בכך כלום, ולא עוד אלא שיפה הוא עושה, והוא 

שאמרו כאן ׳תפילין קא מנחנא׳. ויש מפרשים ׳תפילין קא מנחנא׳, כלומר, ואיני מתיירא להשתקע בשום דבר מגונה ‚). 

והם תוקפא דדינא בבחי׳ ויתעצב אל לבו. וכתב בליקו״ה (או״ח 
שהקליפות  העצבות  הם  הדין  ותוקף  שהעצבות  ב)  ד,  אפים  נפילת 
אפשר  אי  וז״ל:  מעשיו,  את  מלתקן  לייאשו  כדי  שחטא,  מי  על  מגבירות 
כל  שמעלין  ע״י  אם  כי  סוף,  אין  אור  בחינת  האור,  זה  להשיג 
הקליפות,  מעמקי  הקדושה  ניצוצות 
שזהו בחינת עליית השכינה מהגלות 
נופלין  החטאים  כל  ע״י  כי  וכו׳. 
שזהו  בין הקליפות,  ניצוצי הקדושה 
עיקר פגם של כל החטאים שבעולם כידוע. ועיקר הפגם הוא מה 
׳אדאג  לח)  (תהלים  בבחינת  החטאים,  ע״י  העצבות  ח״ו  שמתגבר 
מחטאתי׳, בחינת (בראשית ו) ׳ויתעצב אל ליבו׳. כי השכינה, שהיא 
שכנגד  והקליפות  ישראל,  של  שמחתן  היא  הקדושה,  כלליות 
בהתורה  כמבואר  דדינא,  תוקפא  עצבות,  בחינת  הם  הקדושה 
הנ״ל. וע״י החטאים גורמים ח״ו שניצוצי הקדושה, בחינת ניצוצי 
אלו  יתברך,  אחדותו  בשמחת  לשמוח  בהשי״ת,  לשמוח  השמחה 
ניצוצות השמחה הם בחינת ניצוצי הקדושה שנופלים בין הקליפות, 
שהם בחינת עצבות. כי השמחה היא הקדושה כנ״ל. ואזי העצבות 
וזה  לשמוח,  לישראל  מניחים  ואינם  ח״ו,  מתגבר  שחורה  והמרה 

עיקר גלות השכינה, עיקר פגם כל החטאים שבעולם.

      ד) י י  ל (מש  
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ּב 
ואני תפלה

 ‡ ר≈ ו… ּב ים,  ƒַרֲחמ  ‡ ָמל≈
 ,˙ úָ‡ו… פ¿ ƒן ַ‰ּנ ˙, ֲ‡„ו… פּו‡ו… ר¿
ֲע˜…ב,  ַי  ˙ ּועו… ׁ̆ י¿ ַו˙  ¿„ ח∆
י  ƒּכ י,  ƒּב ƒú ב¿ ָח‰  מ¿ ƒׂ̆ ן  ≈ּ̇
 ˙ ֲעúּומו… ַּ̇ ַע  ≈„ יו…  ‰ ָּ̇ ‡ַ
 ‰ ַכּמָ ּב¿ ַע  ≈„ יו…  ‰ ָּ̇ ‡ַ ו¿ ב,  ≈ú
 ˙ ּבּוúו… ח¿ ַ̇  ‰ ַכּמָ ים ּוב¿ ƒָרכ ¿„
ר  ָב ָ„ּ  úַע ּבַ ‰ַ ר  ּב≈ ַ‚ּ ¿̇ ƒמ
 úָכ ּב¿ ּו  ינ ≈úָע יו  ָ̇ יúו… ח≈ ו¿
בּו˙  ¿̂ ַע יך¿  ƒ ׁ̆ ַ‰מ¿ ¿ú  ,˙ ע≈
‰ּו‡  ו¿ ינּו,  ≈úם ָע úו… ָ ׁ̆ ו¿ ַחס 
ם  ו… ר ָע ו  י ָ̇ ו… ú ּו ּב ח¿ ַ̇ ב¿
 ‰ ּמ∆ ַר ּומ¿ ‰ּו‡,  ים  ƒר ע¿ ַי
מו…  ¿̂ ַע  ׁ̆ úַּב≈ ¿̇ ƒּומ נּו  ָ̇ ‡ו…
 ‰ מ∆ ¿„ ƒּנ ∆ ׁ̆ ַע„   ,˙ ו… ¿̂ ƒמ ב¿
בּו˙  ¿̂ ַע úָנּו   ׁ̆ ּי≈ ∆ ׁ̆ úָנּו 
 úָכ ˙ ּב¿ מ∆ ¡‡ ינּו. ּוב∆ ≈̇ ֲעו…נו… מ≈
 ˙ ∆ ׁ̆ ר∆  ׂ̆ ר≈ ו… ּפ ‰ּו‡   ‰ ז∆
נּו  ָּ̇ ¿„ ּמַ ƒú ָבר י כ¿ ƒינּו, ּכ ≈ú ַר‚¿ ¿ú
 „ ַיח≈ ¿ú ין  ƒיכ ƒר ¿̂  ‰ ז∆  úַע ∆ ׁ̆
ר  ּב≈ ַ ׁ̆ ¿ú ,ם יו… ָע‰ ַ‡ַח˙ ּב¿ ָ ׁ̆
נּו  ≈̇ יָח ƒׂ̆  ׁ̆ ָפר≈ ¿úּו נּו  ּב≈ ƒú
ָעַבר  ∆ ׁ ּ̆ ú ַמ‰  יָך ַעú ּכָ ָפנ∆ ¿ú
ם  ַ‰ּיו…  ú ּכָ  úָב‡ֲ ינּו,  ≈úָע
 ˜ ּז≈ ַח ¿̇ ƒ‰ ¿ú ין  ƒיכ ƒר ¿̂ úּו…  ּכֻ
ַח  י ƒר כ¿ ‰ַ ¿ú ּו  , ‰ ָח מ¿ ƒׂ̆ ּב¿
ינּו  ≈̇ חו… ּכ…  úָכ ּב¿ נּו  מ≈ ¿̂ ַע
 ,‰úָ „ו… ¿‚ ָח‰  מ¿ ƒׂ̆ ¿ú úָב…‡ 
 ˙ ַ ׁ ּ̆ „ֻ ¿̃ ר  ָּ̃ ƒע  ‡ ‰ּו ∆ ׁ̆
ú (úי˜ו"˙ ח"ב, כ‡). ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי

ג ושב ה׳ במאמרו שעשה 

ואמר  בארץ,  האדם  את 
חוזקם  לשבור  במאמרו 

כרצונו.

לאבד  הקב״ה  כשרוצה  ד 

הוא  העולם  רשעי  את 
תנחומים,  עליהם  נוטל 
כביכול  תנחומים  ומקבל 
כמי שמקבל תנחומים על 
שקיבל  כיון  שאיבד.  מה 
שייעשה  ודאי  תנחומים, 
תלוי  לא  והדבר  הדין, 
בתשובה. מתי זה כן תלוי 
בתשובה, כל עוד הוא לא 
תנחומים,  עליהם  קיבל 
עליהם  קיבל  כאשר  אבל 
כבר  הדבר  אז  תנחומים, 
כלל,  בתשובה  תלוי  לא 
ובכל מקרה הדין ייעשה. 
דין  מוסיף  הקב״ה  ואז 
על דין, ומחזק את אותו 
דין,  לעשות  הדין  מקום 
הרשעים  את  ומאבד 
מרומז  והכל  מהעולם, 
׳ויינחם  שכתוב  בפסוק, 
ה׳׳, שמשמעותו היא שה׳ 
ואח״כ  תנחומים,  קיבל 
ליבו׳,  אל  ׳ויתעצב  כתוב 
שהוא נתן לדין כח לעשות 

דין. 

מילואי חכמה
ויתעצב אל לבו. וביאר ענין זה בספר עבודת הקודש (ח״ב, מד): השמחה 
תיאמר על עריבות הפקת רצון האדם והשלם כוונתו בקיום 
אלה,  ְשַנִים  נשאלו  הדרך  זה  ועל  זה,  היפך  על  ייאמר  והעצב  מעשיו, 
׳ויינחם  כוונתו במעשיו נאמר  השמחה והעצב, אל ה׳. כי כשלא נשלמה 
ה׳ כי עשה את האדם בארץ ויתעצב אל ליבו׳. כי מתחילה היתה הכוונה 
ידי  ׳מעשה  כענין  בו,  בוראו  שיתפאר  כדי  והייחוד  העבודה  באדם 
וכמו  ודמות  בצלם  הנבראים  בקיום  והחפץ  הרצון  והוא  להתפאר׳, 
שהתבאר למעלה. וזה סוד ׳בן חכם ישמח אב׳, כשהוא הולך בדרך ישרה 
והוא חכם, ישמח אב, ׳אב׳ סתם זה הקב״ה, לפי שהוא מייחד את השם 
ה׳  ׳ישמח  מעלה  כלפי  האמורה  השמחה  היא  וזאת  בכבודו,  הגדול 
וזה  ה׳ארץ.  ו׳תגל  ה׳שמים  י׳שמחו  בסוד  בכל,  השמחה  והרי  במעשיו׳, 
סוד ׳ישמח אביך ואמך׳, ׳אביך׳ זה הקב״ה ו׳אמך׳ זו כנסת ישראל, והם 
סוד שמים וארץ. ולזה בא השם הגדול חתום בזה הפסוק בראשי תיבות, 
לב׳,  ְיַשמח  וקטורת  ׳שמן  בסוד  שמח,  השמים  לב  הראויה,  בעבודה  כי 
מלכות  שמחת  זו  השמחה׳,  את  אני  ׳ושיבחתי  ע״ה  המלך  שלמה  ואמר 
אל  ׳ויתעצב  נאמר  באדם  העליונה  הכוונה  נשלמה  כשלא  אבל  שמים. 
ליבו׳, הרי העצבון בכל, באומרו ׳ויתעצב׳ ובאומרו ׳אל ליבו׳, הן עצב הן 
כי  ָרָעֵת כי מר,  ׳׳זאת  ובמדרש איכה  נוגע אל הלב הזה.  שמחה, הכל 
שהקב״ה  מצינו  היכן  יוחנן,  א״ר  הקב״ה.  זה  ד),  (ירמיה  ליבך׳  עד  נגע 
נקרא ליבן של ישראל, מן הֵדין ַקְרָיא (מפסוק זה) ׳צור לבבי וחלקי אלקים 
שבעץ  מהרע  נמשך  העצב  זה.  היפך  זה  ושמחה  עצב  והנה  לעולם׳׳. 
הדעת טוב ורע, והוא מקורו, כי משם נמשך העצב להולכים בדרך מצוה 
עצבים  שיהיו  יעשוה  ואם  יעשוה,  שלא  כדי  מהונם,  צדקה  לעושים  או 
בדבר. ועל זה נאמר ׳עבדו את ה׳ בשמחה׳, כי העבודה בשמחה למטה 
השמים  לב  עד  מהמקור  נמשך  הזך  והאור  למעלה,  השמחה  מעוררת 
רצון  ׳אם הבנים שמחה׳, כשבניה עושין  וכשהוא עצב, מלכות שמים שמחה, בסוד  כי ממנו העצבון,  בזה,  וצד הרע עצב  כי השמחה בלב,  ושמח, 
אביהם שבשמים, ואם ח״ו משחיתים את דרכם ואין משלימים מה שכיֵון בהם, ואין עושין רצונו של מקום, אז ׳ויתעצב אל ליבו׳, וצד הרע שמח, 
ונמסרים בידו וביד אומות העולם הבאים מכוחו. ועל זה נאמר ׳תחת אשר לא עבדת את ה׳ אלקיך בשמחה ובטוב לבב וגו׳, כי לא נשלמה הכוונה 
בהם, וכביכול אין שמחה לפני כסא כבודו וכו׳. ולהיות שלימות העבודה בשמחה, התנו ואמרו ׳אין עומדין להתפלל לא מתוך עצבות ולא מתוך עצלות 

וכו׳ אלא מתוך שמחה של מצוה׳, כי באותה כוונה תשלם התִפלה ותעלה לרצון ותעורר השמחה למעלה, כמו שנכללה ונעשה בשמחה למטה.

שמחת הלב /
שמחה

שמחה,  נקרא  שמות  עשרה 
גילה,  ואלו הן, ששון, שמחה, 
עליזה,  צהלה,  דיצה,  רינה, 
(אדר"נ  חדוה, תפארת, עליצה 

לד, ט).

רפואת  סיבת  הלב,  שמחת 
(רבינו יונה משלי  האדם ֵמחוְליוֹ 

יז, כב).

הלב היא אם במצוה  שמחת 
ניכרת  היא  הנה  בעבירה  אם 
בגוף, לפי שהלב שורש הגוף, 
וֵלחּות השורש מתגָלה בענפים 

(רבינו בחיי ויקרא יט, ב).

דביקות הנשמה בלב הוא ע"י 
שמחת הלב (תורת המנחה לב).

הלב,  היא שמחת  ה׳שמחה׳ 
והיא הנמשלת לאורה המאירה 
השמחה  אור  וע"י  הנפש,  את 
ישיגו משוש, שה'משוש' הוא 
המחולות שיעשו בעת השמחה, 
הריקוד והמשתה וכדו' (מלבי"ם 

ישעיה כד, יא).

השמחה  מורים  וגיל  שמחה 
על  מורה  'שמחה'  שבלב. 
מורה  ו'גיל'  תמידית,  שמחה 
על השמחה הפתאומית, אשר 
לו  יגיע  עת  האדם  לב  תפתח 
(מלבי"ם  פתאום  טובה  בשורה 

ישעיה סו, י). 

שורש התִפלה היא שמחת לב 
באהבת הקב"ה, דכתיב 'ישמח 
דוד  היה  לכך  ה'',  מבקשי  לב 

מנגן (סודי רזיא, פתיחה).

לב שמחה'. 'ישרים'  ׳ולישרי 
הוא  ו'לב'  גבורות,  נקראים 
לב',  'ולישרי  וז"ש  המלכות. 
מהגבורות  הנמשכים  שהם 
להם  נמשך  'שמחה',  שבלב, 
מאמא, ושמחה היא הגבורות. 
עיקר,  הם  הגבורות  ולעתיד, 
לפי שאז אין חיצונים שולטין, 
(פע"ח  ידם  על  היא  וההנהגה 

חנוכה ופורים ג).

שמחה  נקרא  דעת  בחינת 
(קה"י, שמחה).

שלימה  קומה  הוא  שמחה 
מרמ"ח איברים ושס"ה גידים, 
ועל כן כשהוא שמח או מרקד, 
בכל  שיעבור  לראות  צריך 
עקב  ועד  מראש  השמחה 

(ליקו"מ קעח).

עיקר אור הפנים הוא שמחה, 
פנים'  ייטיב  שמח  'לב  כמ"ש 

(ליקו"מ ל, ה). 

שהשי"ת  זוכין  שמחה  ע״י 
את  לשמור  לו  יעזור  בעצמו 

הברית קודש (ליקו"מ קסט). 

כל החולאת הבאין אל האדם, 
כולם באין רק מקלקול השמחה 

(ליקו"מ ח"ב כד). 

יסתכל  עצבות,  לו  שיש  מי 
ויבוא לו שמחה  על הצדיקים 

בליבו (ספר המדות עצבות ו).

ע״י שמחת הלב, עי"ז מכניעין 
כח המדמה שבלב, שהם אהבות 

הנפולות (ליקו"ה נש"כ א).

ענין השמחה היא במי שחסר 
שלם  ונעשה  נתמלא  ואח"כ 
(ערבי  שמח  הוא  זה  מחסרון, 

נחל, תולדות). 

ויתעצב אל לבו. ומובא בליקו״ה (יו״ד תולעים ד, ב) שמקרא זה נאמר אחר 
היצה״ר  התגברות  עיקר  וז״ל:  הברית,  בפגם  המבול  דור  שפגמו 
וכו׳׳, כמו  לגלאה עריין  בישא  דיצרא  ׳עיקרא  כי  ח״ו,  הוא בפגם הברית 
שאמר רבינו ז״ל, ועיקר תאות המשגל ופגם הברית הוא ע״י עצבות, (כמו 
הקליפה  כן  ועל  פעמים).  כמה  בדבריו  וכמובא  ז״ל  מרבינו  ששמעתי 
כן  ועל  והעצבות.  היללה  שם  על  לילית,  נקראת  הברית  בפגם  שמתגברת 
בחינת עשרה  לתיקון הברית, שהם  מזמורי תהלים  ז״ל עשרה  רבינו  תיקן 
מיני נגינה, בחינת שמחה. כי עיקר פגם הברית הוא ע״י עצבות, בחינת 
׳ויתעצב אל ליבו׳ הנאמר בדור המבול, שפגמו בברית והשחיתו את דרכם 
על הארץ, ולהיפך תיקון הברית הוא ע״י שמחה, בחינת עשרה מיני נגינה. 
גלות  שעיקר  ח״א),  ליקוטי  כד  (בסימן  אחר  במקום  ז״ל  רבינו  כתב  וכן 
הבת  רפואת  עיקר  כן  על  מקומות.  בכמה  וכן  וכו׳,  עצבות  הוא  השכינה 
מלך, בחינת נפש הישראלי, הוא עשרה מיני נגינה, בחינת שמחה כנ״ל. 

שעיקר  כד)  (סימן  הארץ  זמרת  בספר  ומובא  בלב.  היא  השמחה  ועיקר 
קיום המצוות בשמחה הוא בארץ ישראל, וז״ל: עשיית המצוה בשמחה 
ה׳  לפני  ׳ושמחת  פעמים  כמה  בה  שנאמר  מה  בחינת  שזה  בא״י,  זוכין 
אלקיך  ה׳  את  עבדת  לא  אשר  ׳תחת  כתיב  תוכחה  ובפרשת  אלקיך׳, 
בשמחה׳. כי בחו״ל שם שליטת הקליפות, שהם בחינת עצבות, שזה בחינת 
עצבות  בחינת  הסט״א,  מבחינת  הוא  כי  טמא,  שהוא  לארץ  חוץ  עפר 
זוכין  שעי״ז  ושפלות,  ענוה  בחינת  הוא  א״י  עפר  אבל  כידוע.  ועצלות 
לשמחה, כמ״ש ׳ְוָיְספּו ענווים בה׳ שמחה׳, וכתיב ׳ישמעו ענווים וישמחו׳. 
׳נתתה  כמ״ש  השמחה,  מקור  ששם  דעלמא,  ליבא  בחינת  היא  א״י  כי 
בחינת  ׳לב׳,  בחינת  שהיא  השכינה,  בחינת  בעצמה  והיא  בליבי׳,  שמחה 

שמחתן של ישראל, וזה בחינת ׳שתעלנו בשמחה לארצנו׳.

ילקוט הנחל

אל לבו. הנה ביאר רבינו שהקליפות, שהם בחי׳ עצבות, הם תוקפא דדינא, בבחינת ׳ויתעצב אל ליבו׳. ויתכן לבאר את דבריו ע״פ הידוע  ויתעצב 
שהלב הוא כנגד הבינה, שהיא מקור הדינים, ר״ל שכשהעצבות מגיעה עד למידת הבינה הנקראת לב, אזי מתעורר תוקפא דדינא שמקורו 
בבינה (וכפי המבואר בליקו״מ מט, ז, וז״ל ׳כי בינה, דינין מתערין מינה, והיא שורשן וכו׳, וזה ׳ויתעצב אל ליבו׳׳). ואף ע״ד פשט הפסוקים יתכן לרמז, 
שמחמת עצבות ליבו יתברך (כביכול) על רעת האדם, התעורר תוקף מידת הדין, לכלות את העולם במבול, כדכתיב בבראשית (ו, ה–ח): ַוַּיְרא ה׳ ִּכי ַרָּבה 
ַמְחְׁשבֹת  ֵיצֶר  ְוָכל  ָּבָארֶץ  ָהָאָדם  ָרַעת 
ִּכי  ַוִּיָּנֶחם ה׳  ַהּיֹום:  ָּכל  ִלּבֹו ַרק ַרע 
ֶאל  ַוִּיְתַעֵּצב  ָּבָארֶץ  ָהָאָדם  ֶאת  ָעָׂשה 
ָהָאָדם  ֶאת  ֶאְמֶחה  ה׳  ַוּיֹאֶמר  ִלּבֹו: 
ְוַעד  רֶֶמׂש  ַעד  ְּבֵהָמה  ַעד  ֵמָאָדם  ָהֲאָדָמה  ְּפֵני  ֵמַעל  ָּבָראִתי  ֲאֶׁשר 
עֹוף ַהָּׁשָמִים ִּכי ִנַחְמִּתי ִּכי ֲעִׂשיִתם: ְונַֹח ָמָצא ֵחן ְּבֵעיֵני ה׳: ותרגם 
אונקלוס (שם): גותב ה׳ במימריה ארי עבד ית אנשא בארעא, ואמר 
הדין.  תוקף  נתעורר  ליבו׳,  אל  מ׳ויתעצב  שכתוצאה  אונקלוס,  דברי  את  ביאר  (שם)  אריה  גור  בספר  והמהר״ל  כרעותיה.  תוקפהון  למתבר  במימריה 
נהפכה  וינחם.  ד״א,  אונקלוס.  תרגום  זהו  רעתו,  על  האדם  את  ולהעניש  להעציבו  מקום  של  במחשבתו  עלה  ליבו.  אל  ויתעצב  (שם):  ופירש״י 
מחשבתו של מקום ממידת רחמים למידת הדין, עלה במחשבה לפניו מה לעשות באדם שעשה בארץ. וכן כל לשון ׳ניחום׳ שבמקרא לשון 
ליבו.  נמלך מה לעשות וכו׳. ׳וינחם ה׳ על הרעה׳ (שמות לב), ׳ִנחמתי כי המלכתי׳ (שמו״א טו), כולם לשון מחשבה אחרת הם. ויתעצב אל 
נתאבל על אבדן מעשה ידיו, כמו (שמו״ב יט) ׳נעצב המלך על בנו׳. וזה כתבתי לתשובת המינים. אפיקורוס אחד שאל את רבי יהושע 
בן קרחה, אמר לו, אין אתם מודים שהקב״ה רואה את הנולד (בתמיה). אמר לו, הן. אמר לו, והא כתיב ׳ויתעצב אל ליבו׳. אמר לו, 
נולד לך בן זכר מימיך. אמר לו, הן. אמר לו, ומה עשית. אמר לו, שמחתי ושימחתי את הכל. אמר לו, ולא היית יודע שסופו למות. 
אמר לו, בשעת חדוותא חדוותא, בשעת אבלא אבלא. אמר לו, כך מעשה הקב״ה, אע״פ שגלוי לפניו שסופן לחטוא ולאבדן, לא נמנע 
מלבראן בשביל הצדיקים העתידים לעמוד מהם. ועוד ביאר בתורת משה להאלשיך (שם): עציבות הנאמר בו יתברך, הוא העדר התפשטות 
אור שפע מאיתו החוצה, כאדם העצב, שזיו פניו נכנס בפנימיותו וישאר חיצוניותו ירוק.  והנה דרש רבינו ד׳תוקפא דדינא בבחינת ויתעצב 
אל לבו׳, ומצינו שגם בזהר (בראשית, נז ע״א) דרש בזה, שכאשר מתגברים בני האדם בריבוי פשעיהם, אזי השי״ת כביכול מתייאש מהם, ואזי ניתנת רשות 
לקליפות ולסט״א לעורר תוקפא דדינא ולכלות את העולם, וזה גורם לעורר גבורות מספירת הבינה, הנותנות תוקף לדין שנעשה בו מכבר, וזהו הלשון ׳תוקפא 
דדינא׳. וז״ל הזהר: ׳ויינחם ה׳ כי עשה את האדם בארץ ויתעצב אל ליבו׳ וכו׳. דכד קב״ה בעי לאובדא לחייבי עלמא נטיל ניחומין עלייהו, 
וקביל ניחומין כביכול כמאן דמקבל ניחומין על מה דאביד, וכיון דקביל ניחומין ודאי דינא אתעבד, ולא תליא מילתא בתשובה. אימתי 
וכדין אוסיף  ודינא אתעביד.  תליא בתשובה, עד לא קביל תנחומין עלייהו, הא קביל תנחומין עלייהו לא תליא מילתא בתשובה כלל, 
דינא על דינא, ואתקיף לההוא אתר דדינא למעבד דינא, ואוביד לון לחייביא מן עלמא, וכולא בקרא, דכתיב ׳ויינחם ה׳׳, קיבל תנחומין, 
ניחומין. כשהקב״ה רוצה לאבד רשעי העולם,  נטיל  לדינא למעבד דינא. ופירש המתוק מדבש (שם):  יהב תוקפא  ליבו׳,  ׳ויתעצב אל  ולבתר 
נחשב אצלו כביכול כאילו כבר שתה עליהם כוס תנחומין. ולא תליא מילתא בתשובה. לפי שַהּבינה, שבה שורש התשובה, נתנה להם זמן לשוב 
ולא שבו, אז גם ַהּבינה מתעוררת בדין. ואתקיף לההוא אתר דדינא למעבד דינא. ואז מוסיף הקב״ה מהבינה דין על דין הגבורה, ונותן תוקף 
להמלכות, שהיא מקום הדין, לעשות דין. ויינחם ה׳. הכל נרמז בפסוק זה, שפירושו שקיבל תנחומין. ויתעצב אל ליבו. הוא מלשון הפסוק 
(איוב י) ׳ידיך ִעצבּוני׳, פירש״י ׳עצבוני, עשאוני עצב דפוס, כמו (במס׳ שבת קמז ע״א) אין מעצבין את הקטן׳, היינו שנתעצב ונקבע במחשבת 

ליבו לעשות דין. יהב תוקפא לדינא. נתן כח וחוזק להמלכות הנקראת לב, שבה בחינת הדין, לעשות דין. 

בזה  ומובא  לבו.  אל  ויתעצב 
ז):  (מט,  בליקו״מ 
בינה, דינין מתערין מינה (זהר ויחי 

רכ:), והיא שורשן, שעל ידה נמתקין. וזה (בראשית ו) ׳ויתעצב אל 
ליבו׳, בבחינת דינין מתערין מינה.

    ו) ת  (בראשי 
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õ ודו"ק וראה שמלבד שבא ללמדנו שעיקר השמחה היא בלב, רואים אנו בפסוקים אלו כיצד השמחה של דהע"ה אינה תלויה במראה עיני בשר ודם, אלא מסילת הקשרים  („
באמונתו השלימה בהשי"ת ללא דופי.

שהיא  השכינה,  היא  ה 

מכל  העיקר  שהוא  הלב, 
איברי הגוף.

בגלות  השכינה  כאשר  ו 

ישינה  ׳אני  בה  נאמר 
היא  כאשר  ער׳.  וליבי 
דופק,  בה  אין  ישינה 
שהוא  שהקב״ה  משום 
קול הדופק שלה, התרחק 
שפסקה  ובגלות  ממנה. 
עליה  שנאמר  רוה״ק 
אין  ה׳׳,  רוח  עליו  ׳ונחה 
דופק בלב שהוא השכינה, 
ומשום כך נאמר בה ׳אני 

ישינה וליבי ער׳.

האם  מצד  למדנו,  ז 

החוקים,  שומרי  יוצאים 
שהם קליפות, ואוחזים את 
ושולטים  הגבורה,  מקל 
כמו  הרחמים,  מידת  על 
על  ׳הנועדים  שנאמר 
על  שנועדים  הוי״ה׳, 
הנקראת  הרחמים  מידת 
נמצאים  ואז  הוי״ה. 
העולמות חסרים, שאינם 
שֵלמים, ומתעוררת בכולם 
האדם  וכשבני  קטטה. 
מתקנים מעשיהם למטה, 
הדינים  נמתקים  אזי 
ומתעוררים  ומסתלקים, 
ושולטים  בעולם,  רחמים 
אותו הרע שמתעורר  על 
ולמדנו,  הדין הקשה.  מן 
נמתקים  שהדינים  בשעה 
כל  שולטים,  והרחמים 
לקיומו,  שב  וכתר  כתר 
יחד.  מתברכים  וכולם 
ואחד  אחד  כל  וכששבים 
מתברכים  וכולם  למקומו 
מתבסמת  והאם  יחד, 
החקוקים  במפתחות 
נקראת  אז  לצידה,  ושבים 
ומתכפר  שלימה,  תשובה 
האם  שהרי  לעולם, 
שלימה,  בשמחה  יושבת 
הבנים  ׳אם  שכתוב  כמו 

שמחה׳.

הקב״ה  לו  אמר  (לז):  תהלים  שוח״ט  במדרש  ומובא  בלבי.  נתתה שמחה 
כל  לך  ֵיַרע  אל  לרשעים,  טובה  עושה  שאני  תראה  אם  לדוד, 
עושה  שהיה  לפועל  דומה,  דוד  היה  ולמה  וכו׳.  טוב  ועשה  תוסיף  כך, 
כל ימיו אצל המלך, ולא נתן לו שכרו, והיה אותו הפועל מיצר ואומר, 
שמא לא אוציא בידי כלום. אחר זמן, שכר המלך פועל אחר, ולא עשה 
עימו אלא יום אחד, האכילהו והשקהו ונתן לו שכרו מושלם. אמר אותו 
הפועל, ומה זה שלא עשה אלא יום אחד כך, אני שעשיתי עימו כל ימי 
על אחת כמה וכמה. התחיל שמח בליבו. כך אמר דוד (תהלים ד) ׳נתתה 
שמחה בליבי מעת דגנם ותירושם רבו׳. אימתי ׳שמחה בליבי׳, כשראיתי 
אותך מה עשית לרשעים. ׳מעת דגנם ותירושם רבו׳, רבי אלעזר אומר, 
מתוך שלוותן של רשעים בעולם הזה, תדע מהו מתן שכרם של צדיקים 
בעולם הבא. מה אם הרשעים כך, הצדיקים על אחת כמה וכמה. הדא 

הוא דכתיב ׳נתתה שמחה בליבי׳. 
ליקו״מ (סי׳ כד)  וכו׳ שהוא שמחתן של ישראל. הנה בקיצור  השכינה 
הבנים  אם  כמ״ש  ישראל,  של  שמחתן  שהיא  ׳השכינה  בזה״ל  ציין 
ז–ט):  (קיג,  בתהלים  לשה״כ  את  ולהביא  להרחיב  ראינו  דבריו  וע״פ  שמחה׳, 
ְנִדיֵבי  ִעם  ְנִדיִבים  ִעם  ְלהֹוִׁשיִבי  ֶאְביֹון:  ָיִרים  ֵמַאְׁשּפֹת  ָּדל  ֵמָעָפר  ְמִקיִמי 
ַעּמֹו: מֹוִׁשיִבי ֲעֶקרֶת ַהַּבִית ֵאם ַהָּבִנים ְׂשֵמָחה ַהְללּוָיּה: ואיתא בזהר (ויקרא, 
הגבורות,  תוקף  מתעורר  עילאה,  אימא  השכינה,  שהיא  הבינה,  שמצד  ע״ב),  טו 
אזי  האדם),  בני  של  הטובים  מעשיהם  (בזכות  בשורשו  הדין  כשנמתק  ומאידך 
וז״ל:  שמחה׳,  הבנים  ׳אם  בבחי׳  ושמחה,  חדוה  מיני  כל  נמשך  הבינה  מן  דייקא 
זתאנא, מסטרא דאימא נפקין גרדינין נימוסין קליפין, ואחדון בקולפוי 

על  ׳הנועדים  טז)  (במדבר  אמר  דאת  כמה  רחמי,  על  ושלטין  דגבורה, 
שלמין,  דלא  חסרין,  עלמין  אשתכחו  וכדין  ממש,  יהו״ה  על  יהו״ה׳, 
לתתא,  עובדיהון  מכשרין  עלמא  בני  וכד  בכולהו.  איתער  וקטטותא 
מתבסמן דינין ומתעברן, ומתערי רחמי, ושלטן על ההוא בישא דאיתער 
כל  רחמי,  ושלטין  דינין  דמתבסמן  בשעתא  תאנא,  וכו׳.  קשיא  דינא  מן 
כתרא וכתרא תב בקיומיה, ומתברכאן כולהו כחדא, וכד תייבין כל חד 
וחד לאתריה ומתברכאן כולהו כחדא, ומתבסמא אימא בקלדיטי גליפין, 
דהא  עלמא,  ואתכפר  שלימא,  תשובה  איקרי  כדין  לסטרהא,  ותייבין 
אימא בחדוותא שלימתא יתבא, דכתיב ׳אם הבנים שמחה׳. ופירש המתוק 
הדינים,  שורש  ששם  דאימא  היסוד  מצד  דאימא.  מסטרא  (שם):  מדבש 
בעלי  יוצאים  וממנה  המלכות,  אל  שמגיעים  עד  הדינים  משתלשלים 
בידם  ואוחזים את מקל הגבורה  היונקות ממנה,  קליפות  הדינים, שהם 
אשתכחו  וכדין  הרחמים.  מידת  על  שולטים  הם  ואז  בעולם.  דין  לפעול 
ומחלוקת  להם,  הראוי  משפע  חסרים  בי״ע  עולמות  ואז  חסרין.  עלמין 
וקטטה מתעוררת בכל העולמות, שכן הם מטבעם עלמין דפירודא, ואין 
אז  חסר  הוא  ואם  בהם,  מתפשט  האצילות  כשאור  אלא  ייחוד  בהם 
הבריאה.  בתחילת  שהיה  כמו  הוא  והפירוד  מאוד,  שם  חזקות  הגבורות 
הקשה  דין  מכח  שנתעוררו  החיצונים  על  דהיינו  בישא.  ההוא  על  ושלטן 
לקיומו  חוזר  ופרצוף  פרצוף  כל  בקיומיה.  תב  וכתרא  כתרא  כל  דקדושה. 

כחדא. ואז מתברכים כל  כולהו  וז״א למלכות. ומתברכאן  ולמצבו הראוי להאיר לפרצוף שתחתיו, דהיינו א״א מאיר לאבא, ואבא לאימא, ואימא לז״א, 
הפרצופים יחד. ומתבסמא אימא. ונמתקות הה״ג שביסוד דאימא ששם שורשם. כדין איקרי תשובה שלימא ואתכפר עלמא. אז אימא נקראת תשובה שלימה, 

להורות ששבו בני ישראל בתשובה שלימה, ונתכפרו עוונותם. אם הבנים שמחה. היינו אימא עילאה.

מילואי חכמה

גלות השכינה 
בוא  אומר,  רשב"י  תניא, 
וראה כמה חביבין ישראל לפני 
שגלו,  מקום  שבכל  הקב"ה, 
למצרים  גלו  עמהן.  שכינה 
שכינה עמהן, גלו לבבל שכינה 
עתידין  כשהן  ואף  עמהן, 
שנאמר  עמהן,  שכינה  ליגאל 
שבותך',  את  אלקיך  ה'  'ושב 
'ושב',  אלא  נאמר  לא  'והשיב' 
מלמד שהקב"ה שב עמהן מבין 

הגלויות (מגילה כט.).

ח"א  (זהר,  השכינה  גלות 
שעושים  עוונות  בשביל  נז:), 

בפרהסיא (יערות דבש ח"ב ה).

בחו״ל מתלבש ניצוץ הקדושה 
אומה  אותה  של  השר  בתוך 
וה"ס  ישראל,  על  להשגיח 
גלות שכינה כנודע (משכיל לדוד 

דברים ה, ז).

המצריים  בין  ישראל  גלו  לא 
וכשדים אלא שיתוספו עליהם 
מטעם  וזה  פז:),  (פסחים  גרים 
ניצוצי  להוציא  השכינה  גלות 
דבר  כל  טבע  כי  קדושה, 
ולעתיד  בשורשו,  להתדבק 
גויים  וּו  'ִילָּ אז  הבירור,  בגמר 
רבים אל ה'' (דרושי הצל"ח לא, ה).

כל  נפלו  אדה"ר  חטא  ע״י 
הניצוצין של נשמות הקדושות 
לקליפות, ואין בהם כח לצאת 
שגלתה  השי"ת  רחמי  לולי 
שכינה עימנו, ואז ע"י הכנסתה 
מלקטת  היא  הקליפות,  תוך 

אותן (פע"ח ק"ש ג).

לא  השכינה,  גלות  בענין 
השכינה ממש גולה אלא ניצוץ 
שער  אדם,  תולדות  (של"ה  ממנה 

הגדול נט).

הא'  מזה.  קשה  זה  גלויות  ג׳ 
הנשמות  שאז  מצרים,  גלות 
נפש  ע'  שהם  הקדושים, 
ח"ו,  כלל  פגמו  לא  דישראל, 
ירדה עמהם  ואדרבה, השכינה 
היה  וגלותם  העולם,  לתיקון 
אהבה,  של  ייסורין  כעין 
בגלות,  עמהם  השכינה  ואז 
מצטערת,  היא  ספק  ובלי 
להנמצאים  הנמשך  והטובה 
שהיא  אחר  בשלימות,  אינו 
עם  אבל  ישראל,  ִעם  בצער 
לכל  נשפע  היה  השפע  זה  כל 
ואז  בבל,  גלות  הב'  הנמצאים. 
פגם  אמנם  הנשמות,  פגמו 
ההוא לא גרם רק גלות לעצמן 
עמהם  שם  השכינה  ולזה  וכו', 

עצמה  והיא  לשמרם,  בגלות 
השפע  שהוא  בגלות,  אינה 
כל  ולקיום  לקיומה  לה  הניתן 
הנמצאים כולם. הג' הוא גלות 
הזה, שכל כך פגמו הנשמות עד 
שהשכינה גלתה ונסתלק ממנה 
השפע מכל הבחינות, וזהו גלות 
צער  ולא  ההחלטיי,  השכינה 
לבד שתצטער מצרות ישראל, 
אלא צרת עצמה הנוגע למידתה 

כביכול (חסד לאברהם א, כד). 

גלות שכינה, הוא רדת מלכות 
התחתון  לעולם  עולם  כל  של 
ממנה, עד רדת מלכות דעשיה 
לעולם הקליפות שתחתיה, וזה 
עיקר גלות השכינה (מאורי אור, 

גלות השכינה).

ע״י חטא הדיבור נלכדים בעוון 
גאוה. וזהו גלות השכינה, היינו 
הגדולה, שהוא בחינת מלכות, 
ונעשה  נפגם  שכינה,  בחינת 

גאוה (ליקו"מ נח, י).

עיקר גלות השכינה, שנתעלם 
מחמת  כביכול,  יתב'  מלכותו 
והסט"א  הקליפות  התגברות 
בעוה"ר (ליקו"ה שילוח הקן ב).    

יידע  בצער,  האדם  בהיות 
ויתבונן שהוא גלות השכינה. כי כל הרגשות של האדם אינו אלא מצד החיות שלו, כי הגוף אינו בעל הרגשה מצד עצמו, והחיות הוא חלק אלקות, כי הנשמה חלק אלוק ממעל (בעש"ט, בראשית, פח).    בזמן ביהמ"ק היה שכינת כבודו בקה"ק, אם היה אדם רוצה לשאוב 
רוה"ק היה צריך עבודה גדולה. אבל עתה בגלות, השכינה קדושה גלתה עימנו, ובעוה"ר היא נע ונד, ותשוקתה מאוד מצוא מקום דירה לשכון בה. ואם מצאה מנוח, אדם שהוא נקי מעבירות וחטאים, אזי שם היא דירתה (נועם אלימלך, וישב).    סוד 'ואתה מחיה את 
כולם', שאפילו כשאדם עושה עבירה ח"ו, אזי ג"כ השכינה מתלבשת בו, כי בלא היא לא היה בו כח להניע שום איבר, כי היא נותנת בו כח וחיות, וזהו כביכול גלות השכינה (דגל מחנה אפרים, כי תצא).   ע"י שמחה שיש לאדם הוא ממעט גלות השכינה (מאור ושמש, וישב).

ומובא  עליה.  גוברים  הקליפות  וכו׳ כשעצבות שהם  השכינה  וגלות 
׳לדוד  לד)  (תהלים  בחינת  וזה  ו):  ד,  אפים  נפילת  (או״ח  בליקו״ה 
בשנותו את טעמו לפני אבימלך ויגרשהו וילך׳. כי דוד המלך הוא בחינת 
דוד משיח  מלכות  בחינת  שהוא  השכינה,  בחינת  שהוא  דקדושה,  מלכות 
כידוע, שהוא בחינת שמחה כנ״ל. ועיקר המלחמה של דוד עם הסט״א 
עשרה  בחינת  שזהו  לשמחה,  ולזכות  העצבות  לשבר  רק  היה  והקליפות 
שכלול מכל העשרה  תהלים,  ע״י ספר  בעולם  דוד  נגינה שהמשיך  מיני 
מיני נגינה, שהם בחינת שמחה, כמ״ש (שם צג) ׳עלי עשור ועלי נבל וכו׳ 
וכן  אחר.  במקום  ז״ל  רבינו  שכתב  כמו  וכו׳׳,  בפעלך  ה׳  שמחתני  כי 
בדחא  הוא  ע״ה  המלך  שדוד  ע״א)  קז  (משפטים  הקדוש  בזהר  מבואר 
דמלכא, שאפילו בעת שהתוודה על חטאו בשבירת לב לא עזב את דרכי 
דוד הוא בחינת מלכות דקדושה,  כי  בזהר עי״ש.  בדיחתו, כמבואר שם 
שהיא בחינת השכינה, שהיא שמחתן של ישראל כנ״ל. ועל כן בעת שבא 
ורצו  אבימלך  לפני  והביאוהו  אותו  ותפסו  בגלות,  הפלשתים  ביד  דוד 
אם  כי  מהם  ולצאת  עליהם  להתגבר  אפשר  שאי  דוד  וראה  בו,  לנקום 
ע״י שמחה, שעי״ז עיקר ההתגברות על הקליפות והסט״א שהם בחינת 
עצבות כנ״ל, אבל בעת תוקף הגלות שמתגברין במרירת השעבוד ואינם 
מניחים לשמוח, ואם כן מאין יבוא עזרנו כי אי אפשר להימלט מהסט״א 
התגברותם  תוקף  מחמת  לזכות  אפשר  אי  ולשמחה  שמחה,  ע״י  אם  כי 
בגלות  כשנפל  ישראל,  דוד המלך שהיה שמחתן של  כן  כנ״ל, על  בגלות 
עצמו  שעשה  הזאת  בעצה  אותו  ה׳  חנן  הפלשתים,  שהם  הסט״א  ביד 
זקנו  על  רירו  והוריד  ממש,  ושגעון  שטות  מעשה  ועשה  ממש,  כשוטה 
׳ַוְיָתו על דלתות השער וכו׳׳ (שמו״א כא) ועי״ז נמלט מידם. כי ע״י מילי 
עיקר  כי  מהם.  ניצולין  שעי״ז  שמחה,  לתוך  באים  דייקא  דשטותא 
ההתגברות עליהם הוא ע״י שמחה, ואי אפשר בגלות לשמוח כי אם ע״י 

מילי דשטותא דייקא כנ״ל.
בביאור  ומובא  ישראל.  של  שמחתן  שהוא  לב  בחי׳  שהוא  השכינה 
וז״ל:  ישראל,  נקראת שמחתן של  (כד) מדוע השכינה  האורח מישור 
כי נפשות ישראל נולדו ויצאו ממידת מלכות דקדושה, הוא השכינה, ולכן 
לשכינה,  מגיע  הוא  לעולם,  חיות  שפע  שיורד  שבזמן  בה,  קשורים  הם 
והשכינה מחלקת אותו לנפשות ישראל, הם בניה. ולכן השכינה נקראת הלב 
של ישראל, כי כמו שהלב הוא משכן החיות וממנו מתפשט הרוח חיים לכל 
דקדושה,  החיות  משכן  ששם  לב,  בחינת  הוא  השכינה  כך  הגוף,  אברי 
בחינת  הוא  הזה  והחיות  ישראל.  לנפשות  חיים  הרוח  מתפשט  ומשם 
שמחה, וכשנשפע השפע לשכינה, זה בחינת ׳נתתה שמחה בליבי׳, וממנה 
לקיים  ישראל  נתעוררים  ועי״ז  ישראל,  לנפשות  והשמחה  החיות  מתפשט 
המצוות בשמחה. כי ע״י עוונות ישראל נרשם פגם בשכינה, ואז הקליפות 
גוברים עליה ונוטלים את השפע והחיות והשמחה לעצמם, (ומשאירים את 
המותר לישראל), ועי״ז פוגמים את השפע ומהפכים אותו לעצבות, ועל זה 

נאמר ׳ויתעצב אל ליבו׳, כלומר שהעצבות השתלט על הלב.

ילקוט הנחל

מקום  שהוא  בלב,  היא  השמחה  עיקר  הנה  בלבי.  נתתה שמחה 
שמחה  מיני  כל  ממנה  נמשך  תיקונה,  על  שהיא  ובעת  הבינה, 
ְנָסה  ַיְרֵאנּו טֹוב  ִמי  ז–ט): ַרִּבים אְֹמִרים  וזלשה״כ בתהלים (ד,  וחדוה. 
ָעֵלינּו אֹור ָּפנֶי ה׳: ָנַתָּתה ִׂשְמָחה ְבִלִּבי ֵמֵעת ְּדָגָנם ְוִתירֹוָׁשם ָרּבּו: 

ִּכי ַאָּתה  ְוִאיָׁשן  ֶאְׁשְּכָבה  ַיְחָּדו  ְּבָׁשלֹום 
ופירש״י  ּתֹוִׁשיֵבִני:  ָלֶבַטח  ְלָבָדד  ה׳ 
(שם): רבים אומרים מי יראנו טוב. רבים 
יש שרואין רשעים בעושר  מישראל, 

תאוה  ומשיגי  עשירים  להיות  טוב׳  יראנו  ׳מי  ואומרים  ובשלוה, 
׳הרימו נס׳  עלינו. הרם עלינו לנס את אור פניך, לשון  נסה  כאלו. 
וכו׳. אבל אני איני מקנא בהם, כי שמחה נתונה בליבי ׳מעת דגנם 
ותירושם רּבּו׳, בטוח אני, אם למכעיסים כך, לעושי רצונו על אחת 
כמה וכמה לעתיד לבוא, שהוא יום קיבול שכרם „).  ועוד איתא במדרש 
שוח״ט תהלים (קיט): הלב הוא שמבייש את האדם. למה, שיודע מה 
נפשו  יודע מרת  ׳לב  יד)  (משלי  נאמר  לכך  ומתבייש מעצמו.  עשה 
ובשמחתו לא יתערב זר׳. והלב הוא ששמח, וכן הוא אומר ׳נתתה 
שמחה בליבי׳.     השכינה שהוא בחי׳ לב. איתא בתיקו״ז (תיקון 
איברין  דכל  עיקרא  דאיהו  ליבא,  שכינתא,  האיהי  ע״א):  כט  יג, 

דגופא.  וכן איתא בתיקו״ז (תיקון סט, קה ע״א): וכד שכינתא איהי 
איהי  כד  ער׳.  וליבי  ישינה  ׳אני  ה)  (שה״ש  בה  איתמר  בגלותא 
דילה  דפיקו  קול  דאיהו  דקב״ה  בגין  דפיקו,  בה  לית  ישינה 
אתרחק מינה וכו׳, ובגלותא דאסתלק רוח דקודשא, דאיתמר ביה 
(ישעיה יא) ׳ונחה עליו רוח ה׳ וגו׳׳, 
שכינתא,  דאיהי  בליבא  דפיקו  לית 
ישינה  ׳אני  בה  איתמר  דא  ובגין 
(שם):  מדבש  המתוק  ופירש  ער׳.  ולבי 
בגלות,  ישינה׳  ׳אני  המלכות  אומרת  זה  ובשביל  וכו׳.  ישינה  אני 
כשאין בי הארות המוחין, ועם כל זה ׳וליבי ער׳, כי אני ממתנת 
ומצפה על גאולתי בקבלת הארות המוחין.  וכן כתב בראשית חכמה 
ע״ב),  (מט  בתיקונים  כדפירשו  שכינה,  היא  לב  ז):  הקדושה,  (שער 
וכן  וכו׳׳,  שכינתא  איהי  רואה,  לב  יודע,  לב  מבין,  ׳לב  דקאמר 
׳נעשה אדם׳ מנו ט׳ איברים, ואמרו  יד בענין  בתיקונים כתיבת 
שם ׳נעשה אדם, הא ליבא דיהא שלימו דכולא׳ (זה הלב שהוא יהיה 
כנדרש  שכינה,  כנגד  עשירית  בחינה  שהיא  הכוונה  הכל),  שלימות 
שכינה  כי  הכוונה  מבין׳,  ׳הלב  ואמרו  האיברים,  שאר  לגבי  שם 

עילאה משפיע בה כח ההבנה להיות הלב מבין.

(תהלים ד)


ערכים
ּבוכינויים ּבהמתרגם מקור חכמהמקור חכמה

עס
ניי

ב 
סל

בר



ּב 
ואני תפלה

 ‡ ≈úָמ úָם,  עו…  ú ∆ ׁ̆ נו…  ּבו… ƒר
ָח‰  מ¿ ƒׂ ּ̆ ‰ַ ן  ֲ‡„ו… ים,  ƒַרֲחמ
ָח‰  מ¿ ƒׂ ּ̆ ר ַ‰ ∆ ׁ̆ ָו‰, ֲ‡ ¿„ ַ‰ח∆ ו¿
ָך  י נ∆ ָפ ¿ú ן  י ≈‡ ו¿ ָך,  נ∆ עו… מ¿ ƒּב
 ,ú úָ ּכ¿  ˙ ּו ב ¿̂ ַע ם  ּו ׁ̆
 „ "‰ו… ב  ˙ּו ּכָ ∆ ׁ̆ ו…  מ ּכ¿
ָו‰  ¿„ ח∆ ו¿ ע…ז  ָפָניו,  ¿ú ָ‰ָ„ר  ו¿
יָך  ַרֲחמ∆ ּב¿ י  ƒנ ַזּכ≈  ," מו… ˜ו… מ¿ ƒּב
ָך  י ∆„ ָס ֲח ַב ּו ם  י ƒּב ַר ‰ָ
 ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ∆ ׁ̆  , ם י ƒמ ּו ˆ ֲע ‰ָ
י„,  ƒמ ָ̇ ָח‰  מ¿ ƒׂ̆ ּב¿  ˙ יו… ¿‰ ƒú
 úַע úָנּו   ָ̇ י ƒúּ ƒ‚ּ ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ ּכַ
ים  ƒּי ƒּ̇ ƒמ‡ֲ‰ָ יָך  ∆̃ י ƒ„ּ ַ̂ י  ≈„ י¿
ָר‡  ט¿ ƒס י‡  ƒ‰ ָח‰  מ¿ ƒׂ ּ̆ ∆ ׁ̆
בּו˙ ּוָמָר‰  ¿̂ ַע ‰, ו¿ ָ ׁ ּ̆ „ֻ ¿̃ ƒ„ּ
ָר‡  ט¿ ƒּס‰ַ י‡  ƒ‰ ָר‰  חו… ¿ ׁ̆
רּוך¿  ּבָ  ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ו¿ ַ‡ֲחָר‡, 
 úָכ ו¿  ,‰ּ ָ̇ ‡ו…  ‡ נ≈ ו… ׂ̆ ‰ּו‡ 
י  ƒú ≈‡ ר¿ ¿ׂ̆ ƒּי‰ַ  ׁ̆ י ƒ‡  ˙ ַ ׁ ּ̆ „ֻ ¿̃
ָח‰  מ¿ ƒׂ̆ י  ≈„ י¿  úַע ‰ּו‡ 
ַרֲח˜ּו˙  ¿̇ ƒ‰‰ַ úָכ ו¿  ,‡ ָ̃ י¿ ַ„ּ
רּו˙  ּב¿ ַ‚ּ ¿̇ ƒ‰ ו¿ ָך  ּמ¿ ƒמ נּו  ָúּ ∆ ׁ̆
י  ≈„ י‡ ַעú י¿ ƒ‰ ú…ו…˙ ַ‰ּכ‡ֲ ַּ̇ ‰ַ
ָר‰.  חו… ¿ ׁ̆ ּוָמָר‰  בּו˙  ¿̂ ַע
 ‰ ּמָ ּכַ  ָּ̇ ָיַ„ע¿  ‰ ָּ̇ ‡ַ  úָב‡ֲ
י  ƒּכ ָח‰,  מ¿ ƒׂ ּ̆ ƒמ  ˜ ָרחו… י  ƒנ‡ֲ
 ‰ ּב≈ ַ‰ר¿ י  ƒּ̇ ּוָפַ‚מ¿ י  ƒּ̇ ¿ú ַ̃ ¿ú ƒ̃

‡…„ (úי˜ו"˙ ח"ב, כ‡). מ¿

קליפות
הקליפות  כי  שנדע  צריך 
לפני  כקוף  לפני הקדושה  הם 
עושה  שהקוף  וכמו  אדם,  בני 
לעג,  דרך  האדם  מעשה  כל 
נדמה,  ואינו  להידמות  רוצה 
עושה  והקליפה  הטומאה  כן 
כמעשה הקדושה (פרד"ר כה, ז).

רצועות  הם  הקליפות 
המלך  (עמק  לחוטא  המלקות 

ה, מה).

ששמות  הגאונים  פירשו 
מורים  רובם  הקליפות  העשר 
(ראשית  האלקות  כפירת  על 

חכמה, שער היראה ח).

נחש  נקראים  הם  הקליפות 
מטה  סוד  וזהו  הקדמוני, 
למעלה  כי  לנחש,  נהפך  משה 
ואז  קדושה,  הכל  בשורשם 
(של"ה  אלקים  מטה  הנחש 

תולדות אדם, ב"ד ב). 

ניכרת  הקדושה  מעלת  אין 
(אוה"ח  הקליפה  בנפול  אלא 

בראשית א, א). 

'אלהים  נקרא  הקליפות 
מאחוריים  שיונקים  אחרים', 

דקדושה (קה"י, מדי). 

עיקר שליטת הקליפות בעולם 
העשיה (קה"י, קליפות).

הקליפות אין להם אלא נפש 
בלא  'גם  סוד  וזה  רוח.  ולא 
שבחינת  טוב',  לא  נפש  דעת 
הקליפות שהן לא טוב, אין להם 
אלא נפש, והטעם לפי שהם גם 

בלא דעת (קה"י, קליפות).

רק  הוא  הקליפות  חיות 
מההסתרה, מה שנסתר השי"ת 
עד  ההסתרה,  בתכלית  שם 
שאין יודעין ממנו יתברך כלל 

(ליקו"מ ח"ב יב). 

הקליפות  של  חיות  עיקר 
מניצוצי  אלא  אינם  והשדין 
אינה  שהיא  זמן  כל  השכינה. 
בשלימות ויש לה איזה חסרון, 
אזי יש להם חיות (ליקו"מ יב, ד). 

הדמיונות  היינו  הקליפות, 
והתאוות  והמחשבות 
(ליקו"מ  והמניעות  והבלבולים 

כה, ד). 

עולם  של  המרכז  נקודת 
הקליפות  מדור  שם  הגשמי, 

(ליקו"מ לג, ב). 

קליפות הם חכמות חיצוניות 
(ליקו"מ לה, א). 

בחומר  מלובש  האותיות 
כיסויין  בכמה  העולם,  ענייני 
ובתוך  וקליפות,  ולבושין 
רוחניות  שורה  האותיות 
יתברך  שכבודו  הרי  הקב"ה, 
אשר  וכל  הארץ  כל  מלא 
מיניה,  פנוי  אתר  לית  בה, 
כמבואר בתיקונים, רק שהוא 
בהסתרה, וכאשר אנשי הדעת 
אינו  ההסתרה  מזה  יודעים 
אצלם הסתרה ושינוי (בעש"ט, 

בראשית, יא).

לעשות  מחשב  כשאדם 
פחד  לו  אין  עדיין  מצוה, 
מקטרוג הקליפות, כי אין להם 
אחיזה במחשבה, רק כשהאדם 
אז  מצוה,  לעשות  בפיו  מדבר 
יש לו קטרוגים לבטל המצוה, 
להם  יש  שהקליפות  מפני 
יניקה ממקום הדיבור (בעש"ט, 

מטות, ב).

עיקר גלותה כשעצבות וכו׳ גוברים עליה. ומובא בליקו״ה (או״ח עירובי 
שמכונים  הגלויות  כל  וכן  מצרים  הגלויות,  כל  יח):  ו,  תחומין 
בשם מצרים (כמו שמבואר במקום אחר), כולם הם בבחינה זאת, מה 
הרע  ע״י  מישראל  אחד  שבכל  הטוב  את  להעלים  מתגברת  שהסט״א 
ברשתם  ללכדו  כדי  ועצבות,  שחורה  מרה  עליו  ולהגביר  עליו,  החופה 
שעיקר  כד),  (סימן  דעלמא׳  ׳אמצעיתא  בהתורה  כמבואר  עי״ז,  ח״ו 
גלות השכינה היא כשהעצבות מתגברת על ישראל וכו׳, עי״ש. ועיקר 
האמת  הצדיק  בלב  ונותן  ברחמיו,  מתעורר  כשהשי״ת  היא  הגאולה 

להשי״ת  להחזירם  בתיקונם  וישתדל  שבישראל,  הטוב  על  רק  שיסתכל 
שהסט״א,  בפרך׳,  ישראל  בני  את  מצרים  ׳ויעבידו  וזהו  וכו׳.  עי״ז 
בחינת מצרים, מעבידים בכבדות גדול מאוד ע״י ריבוי המרה שחורה 
וכו׳׳  הלכתא  בחומר  בקושיא,  קשה,  ׳בעבודה  בחינת  וזהו  והעצבות. 
אין  כי הכל מחמת המרה שחורה, שעי״ז  בזהר הקדוש,  כמו שאיתא 
דבר  איזה  לעשות  שרוצין  מה  וכל  להתפלל,  ולא  ללמוד  לא  יכולין 
החיות  את  כי הם ממררים  מאוד,  עליו  וחמור  וכבד  קשה  שבקדושה 

ממש, כאשר יודע כל אחד בנפשו. 

ילקוט הנחל

עיקר גלותה כשעצבות וכו׳ גוברים עליה. וכתב בליקו״ה (או״ח 
נפילת אפים ד, ה) שכיום השמחה (היינו השכינה וישראל) נמצאת 
בגלות, ומזה נמשכת השמחה המדומה של כל ההולכים אחר שרירות ליבם, 
להגיע  העצה  כן  ועל  ישראל.  של  האמיתית  השמחה  מניצוצי  יונקים  שהם 

לשמחה כיום היא רק ע״י מילי דשטותא, 
לשמחתם,  בשמחתו  מתדמה  שלכאורה 
ניצוצי השמחה מגלותם,  ועי״ז מעלה את 
איתא  וז״ל:  גדול,  תיקון  נעשה  שעי״ז 

שצריך  גדולות  אזהרות  כמה  מקומות  בכמה  ז״ל  רבינו  בדברי 
בדבריו  ואיתא  תמיד,  בשמחה  להיות  עצמו  את  להרגיל  האדם 
דשטותא  מילי  ע״י  אם  כי  בשמחה  להיות  אפשר  שאי  הקדושים 
דייקא, שעושין עצמן כשוטה ומשמחין את עצמן במילי דשטותא. 
כי כל אדם  כי מחמת שטבע האדם נמשך אחר העצבות מאוד, 
מלא ייסורים ויגונות כידוע לכל אחד ואחד, על כן צריכין להכריח 
את עצמו בכל הכוחות להיות בשמחה. ועיקר השמחה אי אפשר 
להיות כי אם ע״י מילי דשטותא, כמו ששמעתי מפיו ז״ל שאמר 
בזה הלשון ׳סע האט א פנים אז מע קען מער ניט פרייליך זיין 
כמה פעמים.  מזה  עוד  דיבר  וכן  זיך׳,  נאריש מאכין  מיט  נאר 
המפורסמים  הגדולים  הצדיקם  כל  נוהגין  שהיו  מה  הענין  וזהו 
שהיו בימינו שע״פ רוב היה להם אנשים שהיו כמו בדחנים, והיו 
בשביל  והכל  כמפורסם,  ושטות  צחוק  מיני  כל  לפנים  עושים 
שמחה. כי אין דבר מזיק לעבודת ה׳ כמו העצבות, כמובא בכל 
הספרים הקדושים. ומגודל מרירת וצרות הגלות המר הזה בגוף 
ונפש וממון, אי אפשר להיות בשמחה כי אם ע״י מילי דשטותא 
התנאים  נוהגים  שהיו  דבדיחותא  מילי  בחינת  וזה  כנ״ל.  דייקא 
מילי  ע״י  לשמחה  לבוא  כדי  הלימוד,  קודם  הקדושים  ואמוראים 
שכתוב  מה  בחינת  וזהו  דייקא.  דשטותא  מילי  שהם  דבדיחותא, 
מסדר  הוה  סבא  המנונא  ש׳רב  ע״ב)  מז  דף  (ויקרא  הקדוש  בזהר 
גלות  עיקר  כי  כנ״ל.  היינו  דשטותא׳,  דמילי  פרקא  חבריא  קמי 
ישראל שהוא גלות השכינה, עיקר הגלות הוא מה שהעצבות שהם 
אותם  מניחים  ואינם  ישראל,  על  מתגברין  והקליפות  הסט״א 
׳אמצעותא  בהתורה  כמבואר  הקדושה,  ובתורתו  בה׳  לשמוח 
דעלמא׳ הנ״ל, שזהו עיקר גלות השכינה שהוא שמחתן של ישראל, 
ח״ו,  ישראל  על  דהיינו  עליה,  כשהעצבות מתגבר  גלותה  שעיקר 
מה  הוא  ישראל  וכנסת  השכינה  גלות  שעיקר  נמצא  עי״ש. 
שהשמחה היא בגלות. ועל כן עכשיו בגלות, שעיקר הגלות הוא 
שהשמחה נפלה למטה בגלות, ומשם נמשך כל השמחה של העובדי 
הם  באמת  אשר  ליבם,  בשרירות  ההולכים  והרשעים  כוכבים 
רחוקים משמחה אמיתיית, כמ״ש (משלי יז) ׳יֵֹלד כסיל לתוגה לו׳, 
יגון ואנחה  וכו׳, כי הסט״א נקראת  כי כל ימיו כעס ומכאובות 
כידוע, אך כל השמחה שיש אצלם נמשך רק מבחינת גלות השכינה 
שהיא שמחתן של ישראל, שהיא עכשיו בגלות, ומשם נמשך ניצוצי 
השמחה שנפל אצלם בגלות, ומשם כל שמחתם לפי שעה. ועליהם 
אמרתי  ׳לשחוק  ב)  (קהלת  כמ״ש  עושה׳,  ֹזה  מה  ׳ולשמחה  נאמר 
לשון  מהולל׳,  אמרתי  ׳לשחוק  עושה׳.  ֹזה  מה  ולשמחה  מהֹולל 
רק  נמשכת  היא  לשמים  שאינה  השמחה  שכל  היינו  מעורבב, 
ונתערבה  השכינה  גלות  ע״י  שנפלה  השמחה,  ניצוצי  מתערובות 
השמחה  ולוקחים  בטוב,  רע  וממירים  מהפכים  והם  ביניהם, 
רעות  תאוות  בדברי  עימה  ושמחים  מאוד  עליון  ממקום  שבאה 
שלהם, אשר באמת הם יגון ואנחה ומרים ממוות. ועל כן בוודאי 
כמ״ש  ואנחה,  יגון  אחריתה  כי  עושה׳,  ֹזה  ׳מה  כזאת  ׳ולשמחה׳ 

(משלי יד) ׳ואחרית שמחה תוגה׳. ועל כן מחמת שעכשיו השמחה 
בגלות, היא מלובשת במילין דעלמא שהם מילין דשטותא. על כן 
שזכה  במה  יהדותו  בקדושת  לשמוח  לשמחה,  לבוא  שרוצה  מי 
להיות מזרע ישראל ולא עשני גוי, אי אפשר לבוא לשמחה כי אם 
כי לשם  דייקא.  ע״י מילי דשטותא 
נפלה השמחה, מחמת גלות השכינה 
שהוא שמחתן של ישראל כנ״ל. ועל 
את  כשמשמח  הישראלי  איש  כן 
בחינת  גדול,  תיקון  מזה  נעשה  אזי  דשטותא,  מילי  ע״י  עצמו 
מן  השמחה  ניצוצי  מעלה  כי  מגלותה.  השכינה  ניצוצי  עליית 
הגלות, מאחר שהוא בא לשמחה ע״י מילי דשטותא אלו. כי תיכף 
כשאיש ישראל הוא בשמחה, תיכף חזרה ועלתה השמחה למקומה 
כי  האמיתיית.  השמחה  שורש  ששם  ישראל,  אצל  שהיא  ושורשה 
ישראל יש להם לשמוח כל ימיהם בכל מיני שמחה בלי קץ וסוף, 
מאחר שזכינו להאמין בה׳ ובמשה עבדו ובתורתו הקדושה וכו׳. כי 
שהיא  השכינה,  שהיא  שמחה,  בבחינת  הוא  ישראל  נשמת  מקור 
מו)  (ישעיה  כמ״ש  נשמתנו,  שורש  ששם  ישראל,  של  שמחתן 
חלק  הם  שישראל  ָרַחם׳,  ִמִּני  הנשואים  בטן,  ִמִּני  ׳העמוסים 

מהשכינה, שהיא השמחה כנ״ל. 
בליקו״ה  וכתב  עליה.  גוברים  הקליפות  שהם  כשעצבות 
(או״ח הודאה ו, סו–סז) שרק ע״י שמחת המצוה יוכל 
היטב  דעתו  ליישב  צריך  שהאדם  הכלל,  וז״ל:  באמת,  דעתו  ליישב 
יהיה  ומה  העובר,  העולם  בזה  עושה  הוא  מה  עת  בכל  היטב 
וכו׳  תאוותיו  ומכל  הזה  העולם  עסקי  מכל  התכלית  ומה  סופו, 
היא  מזה  המניעה  ועיקר  תניינא).  בליקוטי  י׳  בסימן  שמבואר  (כמו 
העצבות, שמחמת שכל אדם מלא עצבות ודאגות ויגון ואנחה, הן 
כי  עוונותיו,  מריבוי  ובפרט  וכו׳,  בנים  גידול  ומצער  מהפרנסה 
אוי לי מיצרי אוי לי מיוצרי, ואע״פ שכתוב בספרי מוסר שעצבות 
על העוונות הוא טוב, אבל הבעל דבר והיכלי התמורות מתגברים 
בעצבות כזה עד שמרחיקו עי״ז מהשי״ת ביותר. כי הדאגה על 
העוונות היה טוב אם היה חוזר בתשובה עי״ז, שמריבוי הפחד 
בתשובה  וישוב  לגמרי  הזה  עולם  עסקי  כל  ישליך  מהעוונות 
שלימה להשי״ת, כאשר כבר נמצאו כמה בעלי תשובה ע״י ששמו 
רוב  אבל  בתשובה.  ושבו  העבירות  עונשי  פחד  מרירת  ליבם  אל 
העולם, בפרט בדורות אלו, מתרחקים ביותר ע״י ריבוי העצבות, 
האמת  מחליפין  התמורות  היכלי  בחינת  כי  עוונות,  של  אפילו 
כאילו  בליבו,  יאוש  בחינת  ח״ו  שמכניס  מאוד,  דעתו  ומערבבין 
עצבות  עליו  ומגביר  ימיו,  כנשר  להתחדש  תקוה  עוד  לו  אין 
הפרנסה, בחינת ׳בעצבון תאכלנה׳, וריבוי תאות ממון, ולהנהיג 
ביתו בגדולות, בדירות נאות ובכלי בית וכלי כסף וזהב ותכשיטין, 
הכל יותר מכוחו הרבה, עד שכל מה שהשי״ת משפיע לו אינו 
שהרבה  ובפרט  דאגה׳,  מרבה  נכסים  ׳מרבה  כמ״ש  לו,  מספיק 
פרנסתם דחוקה וכו׳, ויש בזה חילוקים רבים בין בני אדם, אבל 
רובם ככולם מלאים עצבות ודאגות ויגונות בלי שיעור, וזה מזיק 
בזה  עושים  הם  מה  דעתם  ליישב  יכולים  אין  עי״ז  כי  ביותר, 
העולם וכנ״ל. על כן צריכין להתחזק מאוד מאוד לשמח את נפשו 
בכל מיני עצות ודרכים שגילה לנו רבינו ז״ל, וכמבואר בספרים 
הקדושים ובדברינו הרבה מזה. על כן צריכין להזכיר את עצמם 
בכל עת את כל החסדים והטובות והנפלאות שכבר עשה השי״ת 
כל  תשכחי  ואל  ה׳  את  נפשי  ׳ברכי  כמ״ש  ובפרט,  בכלל  עימנו 

גמוליו וכו׳׳.

    
     

 ערכים
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מסילת הקשרים
‰)  ויתכן לרמז בזה, שבאמת טעם הירידה לגלות היה על מנת שלא ישובו ריקם, היינו שיוציאו את הניצוצות הקדושים שנפלו לשם.   ו)  ולעובדא ולמעשה, דו"ק 
יוצאים מהגלות,  ידה  וראה ע"פ קשרי המאמר, שהעצה העולה מכאן כנגד היאוש ועצבות הלב ומחשבותיו בגין החטאים והעוונות, היא ע"י תוקף השמחה, שעל 

ומתחזקת האמונה בהשגחתו יתברך, 'כי גבהו דרכי מדרכיכם וגו''. 

ח מה בין זה לזה. ׳עבדו 

כנסת  זו  ביראה׳,  ה׳  את 
ישראל בזמן שהיא בגלות 
זמן  שכל  העמים.  בין 
ושוכבת  בגלות  שהיא 
נקראת  לא  היא  לעפר, 
שהקב״ה  עד  שמחה, 
אותה  ויקים  אליה  יבוא 
לה  ויאמר  מהעפר, 
וגו׳׳,  מעפר  ׳התנערי 
׳קומי אורי וגו׳׳, ויתחברו 
נקראת  היא  אז  יחד, 
ואז  הכל,  שמחת  שמחה, 
׳בשמחה  הפסוק  יתקיים 

תצאו׳.

כי בשמחה תצאו. ומובא בליקו״מ (ח״ב י): מה שהעולם רחוקים מהשי״ת 
ואינם מתקרבים אליו יתברך, הוא רק מחמת שאין להם ישוב הדעת 
ואינם מיישבין עצמן. והעיקר, להשתדל ליישב עצמו היטב, מה התכלית 
הן  לגוף,  הנכנסות  תאוות  הן  הזה,  העולם  ענייני  ומכל  התאוות  מכל 
שע״י  דע,  אך  ה׳.  אל  ישוב  בוודאי  ואז  כבוד,  כגון  לגוף,  שחוץ  תאוות 
מרה שחורה אי אפשר להנהיג את המוח כרצונו, ועל כן קשה לו ליישב 
דעתו, רק ע״י השמחה יוכל להנהיג המוח כרצונו ויוכל ליישב דעתו. כי 
שמחה הוא עולם החירות, בבחינת (ישעיה נה) ׳כי בשמחה תצאו׳, שע״י 
אל  שמחה  כשמקשר  כן  ועל  הגלות.  מן  ויוצאין  חורין  בן  נעשין  שמחה 
המוח, אזי מוחו ודעתו בן חורין, ואינו בבחינת גלות, ואזי יוכל להנהיג 

את מוחו כרצונו וליישב דעתו, מאחר שמוחו בחירות ואינו בגלות. 
ב),  ו,  הודאה  (או״ח  בליקו״ה  מובא  ולמעשה,  ולעובדא  בשמחה תצאו.  כי 
צריך  מהצרה  כשיוצאים  כן  על  הצרות,  לכל  שורש  היא  שהעצבות  שמכיון 
שיוצאין  עוזר  כשהשי״ת  וז״ל:  השמחה,  עיקר  שזה  לה׳,  הודאה  ע״י  לתקנה 
צריכין  קרבן  לנו  שאין  ועכשיו  תודה,  קרבן  להביא  צריכין  הצרה  מן 

היא  השמחה  עיקר  כי  שמחה.  בחינת  שזהו  ליבו,  בכל  בפה  להודות 
ההודאה להשי״ת, שזהו עיקר תכלית השמחה של לעתיד, שאז יעסקו 
רק בתודה והודאה להשי״ת בשמחה עצומה, בחינת ׳הודו לה׳ בכינור 
בנבל עשור זמרו לו׳, בחינת עשרה מיני נגינה, וכמ״ש במזמור לתודה 
׳הריעו לה׳ כל הארץ עבדו את ה׳ בשמחה וכו׳׳. כי זה עיקר התיקון 
הקלקול  לתקן  מהצרה,  כשיוצאין  להודות  שחייבין  והודאה  התודה  של 
להינצל  נזכה  שמעתה  כדי  כנ״ל,  העצבות  שהוא  הצרות,  באו  שמשם 
הנ״ל,  התיקונים  לכל  שנזכה  עד  השמחה,  תוקף  ע״י  הצרות  מכל 

להשיג אור הנ״ל, שהוא עיקר התכלית.
פעם  אמר  ראבר״נ:  בשם  תעא)  (ג,  בשיש״ק  ומובא  תצאו.  בשמחה 
ושמחים  שרוקדים  ורוקדים,  השמחים  באנ״ש  אני  ׳מבחין 
לא  אבל  בליבם,  המתנוצץ  ההתעוררות  ובהתלהבות מסיבת  בדביקות  הם 
דביקות,  פון  ריקוד  א  זעה  ׳איך  וההתחזקות׳.  השמחה  מידת  מחמת 
צריכים  והשמחה  הריקודין  עיקר  כי  שמחה׳.  פון  ריקוד  א  נישט  אבער 

להיות בעיקרו מחמת השמחה וההתחזקות כפשוטו.

ילקוט הנחל

כי בשמחה תצאו. בנבואה זו, קורא ישעיהו לישראל לראות את הנולד, 
כלפיהם,  וטוען  הגלות,  גזירת  תוקף  עליהם  שתיגזר  עד  להמתין  ולא 
שנצא  אנו  מובטחים  סוף  כל  סוף  הרי  לגלות,  ותצאו  תחטאו  אם  אף  הלא 
משם בשמחה ותשוב הממשלה לישראל ותכלה ממשלת העכו״ם, אם כן, שובו 

מעודדם  גם  דבריו,  ובתוך  עתה.  כבר 
כי  התשובה,  מן  יתייאשו  לבל  ומחזקם 
ובוודאי  מדרכינו,  השי״ת  דרכי  נשגבו 
תשובתם.  לקבל  פשוטה  ימינו  לעולם 

וזלשה״כ בישעיה (נה, ו–יג): ִּדְרׁשּו ה׳ ְּבִהָּמְצאֹו ְקָרֻאהּו ִּבְהיֹותֹו ָקרֹוב: 
ְוֶאל  ִויַרֲחֵמהּו  ה׳  ֶאל  ְוָיׁשֹב  ַמְחְׁשבָֹתיו  ָאוֶן  ְוִאיׁש  ַּדְרּכֹו  ָרָׁשע  ַיֲעֹזב 
ֱאֵקינּו ִּכי ַיְרֶּבה ִלְסלֹוַח: ִּכי א ַמְחְׁשבֹוַתי ַמְחְׁשבֹוֵתיֶכם ְוא ַדְרֵכיֶכם 
ִמַּדְרֵכיֶכם  ְדָרַכי  ָּגְבהּו  ֵּכן  ֵמָארֶץ  ָׁשַמִים  ָגְבהּו  ִּכי  ה׳:  ְנֻאם  ְּדָרָכי 
ַהָּׁשַמִים  ִמן  ְוַהֶּׁשלֶג  ַהּגֶֶׁשם  ֵיֵרד  ַּכֲאֶׁשר  ִּכי  ִמַּמְחְׁשבֵֹתיֶכם:  ּוַמְחְׁשבַֹתי 
ְוָנַתן  ְוִהְצִמיָחּה  ְוהֹוִליָדּה  ָהָארֶץ  ֶאת  ִהְרָוה  ִאם  ִּכי  ָיׁשּוב  א  ְוָׁשָּמה 
זֶַרע ַלֹּזֵרַע ְולֶֶחם ָלאֵֹכל: ֵּכן ִיְהיֶה ְדָבִרי ֲאֶׁשר ֵיֵצא ִמִּפי א ָיׁשּוב ֵאַלי 
ִּכי  ְׁשַלְחִּתיו:  ֲאֶׁשר  ְוִהְצִליַח  ָחַפְצִּתי  ֲאֶׁשר  ֶאת  ָעָׂשה  ִאם  ִּכי  ֵריָקם ‰) 
ְבִׂשְמָחה ֵתֵצאּו ּוְבָׁשלֹום ּתּוָבלּון ֶהָהִרים ְוַהְּגָבעֹות ִיְפְצחּו ִלְפֵניֶכם ִרָּנה 
ְוָכל ֲעֵצי ַהָּׂשֶדה ִיְמֲחאּו ָכף: ַּתַחת ַהַּנֲעצּוץ ַיֲעלֶה ְברֹוׁש ְוַתַחת ַהִּסְרָּפד 
המצו״ד  ופירש  ִיָּכֵרת:  א  עֹוָלם  ְלאֹות  ְלֵׁשם  ַלה׳  ְוָהָיה  ֲהַדס  ַיֲעלֶה 
(שם): בהימצאו. בעוד הוא מצוי בכם, עד לא תגלו מארצכם, ועדיין 
השכינה שורה עימכם. וישוב. יעשה תשובה אל ה׳ וירחם עליו וכו׳, 
ויש תקוה כי ירבה לסלוח. כי לא וגו׳. כי אתם חושבים שלא יועיל 
לכם התשובה, ולבבי לא כן יחשוב. ולא דרכיכם דרָכי. דרך בשר ודם 
לענוש את המורד בו, ואין מועיל תשובה ופיוס, אבל דרכי לא כן 
הוא. כי כאשר וכו׳. ר״ל כמו הגשם והשלג היורד מן השמים, אשר 
אם  כי  הרטיבות,  השואב  השמש  חום  ע״י  השמים  אל  ישוב  לא 
בתחילה מרוה האדמה וכו׳ ואחר זה תשוב למעלה בחום השמש. 
הדבר  עשה.  אם  כי  ההוא.  הדבר  יעשה  מבלי  ריקם.  אלי  ישוב  לא 
וזהו  תצאו.  בשמחה  כי  לומר שבוודאי תתקיים הבטחתי.  וכו׳  ייעשה 
ההבטחה אשר תצאו מן הגולה בשמחה ותובלון לארצכם בשלום. 
לו שכל  דומה  כי כשהאדם בשמחה  ענין מליצה,  היא  וכו׳.  יפצחו 
העכו״ם  ממשלת  במקום  ר״ל  הנעצוץ.  תחת  עימו.  שמח  העולם 
ימשלו ישראל. לאות עולם. ויהיה לאות ולסימן שכן יהיה עד עולם 
ולא יכרת הדבר הזה ו).  ואיתא בזהר (במדבר, קיח ע״א), שבעת שיחל 
בעודה  אף  אזי  בשמחתה,  להאיר  ותתחיל  מעפרה  השכינה  להקים  השי״ת 
בגלות, היא תיקרא כבר בשם ׳שמחה׳, ועי״ז תצא לגמרי לגאולה, וז״ל: כתוב 
וכתוב אחד אומר  ׳עבדו את ה׳ בשמחה׳,  ק)  (תהלים  אחד אומר 
(תהלים ב) ׳עבדו את ה׳ ביראה וגילו ברעדה׳, חמה בין האי להאי 
דאיהי  בזמנא  ישראל,  כנסת  דא  ביראה׳,  ה׳  את  ׳עבדו  וכו׳. 

בגלותא ביני עממיא וכו׳. דכל זמנא דאיהי בגלותא ושכיבת לעפרא, לא איקרי שמחה, עד דקודשא בריך הוא ייתי לגבה ויוקים לה 
מעפרא, ויימא (ישעיה נב) ׳התנערי מעפר וגו׳׳, (שם ס) ׳קומי אורי וגו׳׳, ויתחברון כחדא, כדין חדוותא איקרי, חדוותא דכולא, וכדין 
׳בשמחה תצאו׳. ופירש המתוק מדבש (שם): כנסת ישראל בזמנא דאיהי בגלותא. כנסת ישראל שהיא השכינה, בזמן שהיא בגלות בין העמים אז 
נקראת יראה, ובזמן שביהמ״ק קיים נקראת השכינה שמחה, ועל זה נאמר ׳עבדו את ה׳ בשמחה׳. דאיהי בגלותא. שכל זמן שהשכינה היא 
בגלות ושוכבת לעפר, דהיינו שירדה לבריאה ללקט ולברר הניצוצות קדישין, אז אינה נקראת שמחה. התנערי מעפר. הארץ אשר ישבת בה 
׳וכבוד ה׳ עליך זרח׳, פירוש,  אורי. ַאת ירושלים, קומי והאירי, כי בא לך ההארה שלך, והוא משל על השמחה והטובה,  בגלות. קומי 
השכינה תיגלה עליך ותשרה בך. ויתחברון כחדא. ותפארת ומלכות יתחברו יחד לפי שעה גם בעודה בגלות. כדין חדוותא איקרי, חדוותא דכולא. 

אז היא נקראת שמחה, שמחת הכל, כי היא קרובה להקמתה.

כי בשמחה תצאו. וכתב בליקו״ה (או״ח הודאה ו, נז): עיקר מרירות 
הגלות מתגבר  וכל מה שמכבידין  כנ״ל,  הוא העצבות  הגלות 
גלות השכינה,  וכן כל מה שמתגבר העצבות שהוא  יותר,  העצבות 
מתגבר גלות והעבדות הגשמי יותר, ואם כן מאין יבוא עזרנו. אך 
כל הקיום בגלות והתקוה לצאת משם 
שבכוחם  וכו׳,  הצדיקים  ע״י  הוא 
הגדול יכולים להמשיך אלקותו יתברך, 
ישראל  כל  נפשות  ולשמח  ולהחיות 
עד  פעם,  בכל  המלכות  מעלין  שעי״ז  העמוקות,  ועצותם  בכוחם 
׳כי בשמחה  בחינת  בחינת הגאולה,  שזהו עיקר  הנ״ל,  לכל  שזוכין 
תצאו וכו׳׳ כנ״ל. וזהו ׳ויוסף היה במצרים׳, כי עיקר הקיום והתקוה 
בו׳,  רוח  אשר  ׳איש  בחינת  שהוא  הצדיק,  יוסף  בחינת  ע״י  הוא 
שיודע בכל פעם לנשב על לב בני ישראל, ולנפח העפרורית שהוא 
בחינת עצבות מליבם, ולהלהיב ליבם להשי״ת בהדרגה ובמידה וכו׳, 

כי הוא יודע להפוך כל היגון ואנחה לששון ושמחה וכו׳ כנ״ל.
כי בשמחה תצאו. וביאר מוהרנ״ת בליקו״ה (או״ח הודאה ו, יד) כמה 
הגלויות,  כל  שעיקר  הכלל,  וז״ל:  לשמחה,  לזכות  כדי  עצות 
בכל  הוא העצבות שמתגבר  כידוע, העיקר  הנפש  גלות  שעיקרם 
והוא  עדיין  נזדכך  שלא  זמן  כל  ובפרט  הישראלי,  נפש  על  פעם 
דבר  הבעל  בו  שמתגרה  שנעשה,  מה  עימו  ונעשה  לשוב,  חותר 
מאוד, ועיקר התגרותו הוא בענין העצבות. וצריך כל אחד לחפש 
ולבקש כל מיני עצות לשמח את עצמו בכל מה דאפשר, הן במילי 
דשטותא, שע״פ רוב אינו יכול לשמח את עצמו כי אם עי״ז, כמו 
שמבואר במקום אחר הרבה מזה, (ובפרט בהלכות נפילת אפים ע״פ 
ע״י  הן  וכו׳׳,  בעודי  לאלקי  ׳אזמרה  ע״י  הן  עי״ש),  הזאת,  התורה 
שארי תורות ושיחות קדושות נפלאות ונוראות ששמענו בענין זה, 
והרבה מבוארים בספרינו עי״ש, עד שיתגבר לחטוף היגון ואנחה 
דייקא להפוך לשמחה, (כמו שמבואר על פסוק ׳ששון ושמחה ישיגו וכו׳׳ 
ורביה  זה בהלכות פריה  ועיין מה שמבואר על  בליקוטי תניינא סימן כ״ג, 
ה״ג עי״ש היטב). ובפרט בשבת ויום טוב, ובכל יום קודם התִפלה, 
שאז צריכים להתגבר ביותר להתפלל בשמחה, ולקבל שבת ויום טוב 
החול  ימי  לששת  שבת  של  השמחה  שימשיך  עד  גדולה,  בשמחה 
בתורה  עוסקין  אנו  שבזה  בשמחה,  המצוות  כל  ולעשות  וכנ״ל, 
הזאת, שגילה לנו בחסדו כל מה שהאדם זוכה ע״י עשיית המצוה 
בשמחה, שעיקר כל העליות מדרגא לדרגא ומעולם לעולם עד כתר 
עליון, עד אין סוף, הכל ע״י שמחת המצוה, שעי״ז עולין מהיכלי 
התמורות, מעמקי הקליפות, בבחינת קטורת, ועולין וכו׳ עד שזוכין 

לתשעה היכלין דלאו אינון נהורין וכו׳ וכו׳. 
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ט הקטורת לא באה אלא 

שכתוב  זהו  שמחה,  על 
לב׳.  ישמח  וקטורת  ׳שמן 
הכהן  כשהדליק  ולכן 
היה  המנורה,  נרות  את 
הקטורת,  את  מקטיר 
את  ׳בהיטיבו  כמ״ש 
הנרות יקטירנה, ובהעלות 
בין  הנרות  את  אהרן 
יקטירנה׳.  הערביים 
את  הקטיר  בבוקר 
השמחה,  על  הקטורת 
גורמת  הבוקר  שעת  כי 
הקטיר  ובערב  שמחה, 
כדי לשמח את צד שמאל, 
וכך ראוי לעשות, ולעולם 
אלא  הקטורת  באה  לא 
ראה,  ובוא  שמחה.  על 
היתה  הקטורת  כי 
ואחוזה  קשרים  קושרת 
מה  וזה  ולמטה,  למעלה 
וקטרוג  מגיפה  שמעביר 
לשלוט  יוכלו  שלא  ורוגז, 
׳ויאמר  כמ״ש  בעולם, 
קח  אהרן,  אל  משה 
עליה  ותן  המחתה  את 
ושים  המזבח,  מעל  אש 
מהרה  והולך  קטורת 
׳וירץ  כתוב  אח״כ  וגו׳׳. 
על  ויכפר  וגו׳  (אהרן) 
׳ויעמוד  וכתוב  העם׳, 
החיים  ובין  המתים  בין 
משום  המגיפה׳,  ותעצר 
הכוחות  כל  יכולים  שלא 
המקטרגים  וכל  הרעים 
הקטורת,  בפני  לעמוד 
את  משמחת  היא  ולכן 

הכל ומקשרת את הכל.

הקטורת, כל מי שהיה  י 

מריח את אותו עשן שלה, 
כשעלה עמוד העשן ע״י 
מעלה  הנקרא  העשב 
עשן, היה מברר את ליבו 
לעבוד  וטהור  זך  להיות 
מעביר  והיה  קונו,  את 
היצר  זוהמת  את  ממנו 
אלא  לו  היה  ולא  הרע, 
לאביו שבשמים,  לב אחד 
ודאי  שהקטורת  משום 
היא משברת את כח היצר 
שאין  הצדדים,  בכל  הרע 
ששובר  בעולם  דבר  לך 
כמו  אחרא  הסטרא  את 
וראה מה  בוא  הקטורת. 
כתוב, שאמר משה לאהרן 
ותן  המחתה  את  ׳קח 
המזבח  מעל  אש  עליה 
ושים קטורת׳. מה הטעם 
שציווה להביא קטורת, ׳כי 
יצא הקצף מלפני ה׳ החל 
שבירה  אין  כי  הנגף׳. 
ע״י  אלא  אחרא  לסטרא 
דבר  לך  שאין  הקטורת, 
כמו  הקב״ה  לפני  חביב 
עומדת  והיא  הקטורת, 
ודברים  כשפים  לבטל 
רעים מהבית. אפילו ריח 
שעושים  הקטורת  ועשן 
מעשה  באותו  אדם,  בני 
כשפים  מבטל  הוא 
שכן  כל  רעים,  ודברים 
רו  שהקטי הקטורת 
ברית  זה  דבר  בביהמ״ק. 
הקב״ה,  לפני  כרותה 
וקורא  שמתבונן  מי  שכל 
מעשה  את  יום  בכל 
מכל  יינצל  הקטורת, 
הדברים הרעים והכשפים 
הפגעים  ומכל  שבעולם, 
רע  ומהרהור  הרעים 
וממגיפה,  רע  ומדין 
יום,  אותו  כל  ינזק  ולא 
שהסטרא אחרא לא יכול לשלוט עליו, וצריך האדם שיכוון בו. א״ר שמעון, אם בני אדם היו יודעים כמה חשוב מעשה הקטורת לפני הקב״ה, היו לוקחים כל מלה ומלה ממנו, והיו מעלים אותה להיות עטרה על 
ראשיהם כמו כתר של זהב. ומי שעוסק בו, צריך להתבונן במעשה הקטורת, ואם הוא יכוון באמירתו כל יום, יש לו חלק בעולם הזה ובעולם הבא, ותסתלק המגיפה ממנו ומכל העולם, ויינצל מכל הדינים של העולם 
הזה, מכוחות רעים ומדין הגיהנם ומדין מלכות הסטרא אחרא.    יא בשעה שבעלי הדינים עומדים על העולם והרוגז תלוי, אם נמצא בדור צדיק שרשום למעלה, הקב״ה משגיח בו ובזכויותיו ונשקט הרוגז והדין. משל 
למלך שכעס על עבדיו, והיה תובע מן השוטר לעשות בהם דין. בין כך נכנס אהובו של המלך ועמד לפניו. כיון שראה אותו המלך, אורו פניו. התחיל אותו אהוב המלך לדבר איתו, והמלך נעשה שמח. אח״כ כשהגיע 
השוטר, ראה את פני המלך שמחות, אז הוא הסתלק והלך לו ולא עשה דין בעבדיו, ואז אותו אהוב המלך ביקש מהמלך לסלוח להם, והמלך כיפר להם. ולכן כתוב ׳ואיש חכם יכפרנה׳. גם כאן, כשמשה ראה שרוגז 
הדין תלוי, מיד ׳ויאמר משה אל אהרן׳ לקחת את המחתה, ואמר זאת דוקא לאהרן, משום שהוא שושבין המלכה, והקטורת אינה עולה לפעול אלא רק בידו, כי הוא מרבה שלום בעולם וקושר קשר של אמונה. קטורת 
הרי פירשוה שהיא גורמת שמחה למעלה ולמטה, והיא קשר האמונה, והיא מבטלת את הכעס, זהו שכתוב ׳שמן וקטורת ישמח לב׳. ואז ׳ואיש חכם יכפרנה׳, ינקה ויטהר את אותו רוגז, וממילא הרחמים מתעוררים.

מילואי חכמה
ריח  (ויקהל,  בזהר  בזה  ואיתא  הקטורת מעלין מהקליפות חיותם.  שע"י 
ההוא  סליק  כד  תננא,  בההוא  דארח  מאן  כל  יקטורת,  ע״ב): 
למאריה,  למפלח  בברירו  ליביה  מברר  הוה  עשן,  מעלה  מההיא  עמודא 
ואעבר מיניה זוהמא דיצה״ר, ולא הוה ליה אלא ליבא חדא לקבל אבוה 
דבשמיא, בגין דקטורת תבירו דיצה״ר איהו ודאי בכל סטרין וכו׳, דלית 
כתיב,  מה  חזי,  תא  קטורת.  בר  לסט״א  ליה  למתבר  בעלמא  מלה  לך 
קטורת׳.  ושים  המזבח  מעל  אש  עליה  ותן  המחתה  את  ׳קח  יז)  (במדבר 
תבירו  לית  דהא  הנגף׳.  החל  ה׳  מלפני  הקצף  ָיָצא  ׳כי  טעמא,  מאי 
כקטורת,  קב״ה  קמי  חביבא  מלה  לך  דלית  קטורת,  בר  סטרא  לההוא 
דקטורת  ועשנא  ריחא  מביתא,  בישין  ומילין  חרשין  לבטלא  וקיימא 
דעבדי בני נשא, בההוא עובדא איהו מבטל, כל שכן קטורת. מלה דא 
בישין  פגעין  ומכל  דעלמא,  וחרשין  בישין  מילין  מכל  ישתזיב  דקטורת,  עובדא  יומא  בכל  וקרי  דאסתכל  מאן  דכל  קב״ה,  קמי  קיימא  גזירה 
ומהרהורא בישא ומדינא בישא ומותנא, ולא יתזק כל ההוא יומא, דלא יכיל סט״א לשלטא עליה, ואצטריך דיכוון ביה. א״ר שמעון, אי בני נשא 
הוו ידעי כמה עילאה איהו עובדא דקטורת קמי קב״ה, הוו נטלי כל מלה ומלה מיניה, והוו סלקי לה עטרה על רישייהו ככתרא דדהבא. ומאן 
מיניה  מותנא  ויסתלק  דאתי,  ובעלמא  עלמא  בהאי  חולקא  ליה  אית  יומא,  בכל  ביה  יכוון  ואי  דקטורת,  בעובדא  לאסתכלא  בעי  ביה,  דאשתדל 
ומעלמא, וישתזיב מכל דינין דהאי עלמא, מסטרין בישין ומדינא דגיהנם ומדינא דמלכו אחרא. ועי״ע במדרש תנחומא המובא במקו״ח (ד״ה ׳קטורת ישמח 
לב׳) גבי שמחת השי״ת כשעולה לפניו ריח הקטורת.    קטורת ישמח לב. ואיתא בזהר (קרח, קעז ע״א): משל המבאר כיצד הקטורת משמחת וממתיקה את הדין, 
וז״ל: ׳ויאמר משה אל אהרן קח את המחתה וגו׳׳. רבי חייא פתח, (משלי טז) ׳חמת מלך מלאכי מוות ואיש חכם יכפרנה׳ וכו׳. יאבשעתא דמאריהון 
דדינין קיימין על עלמא ורוגזא תלי, אי אשתכח בדרא זכאה דרשים לעילא, קב״ה אשגח ביה ואשתכך רוגזא. למלכא דאתרגז על עבדוי, והוה תבע 
לאשתעי  רחימא דמלכא  אנפוי. שארי ההוא  ליה מלכא, אתנהירו  כיון דחמא  וקם קמיה.  רחימא דמלכא  דינא. אדהכי עאל  על סנטירא למעבד 
וכדין ההוא רחימא בעי למלכא על  דינא,  ולא עביד  ליה  ואזיל  חזא אנפוי דמלכא חדאן, אסתלק  לבתר כד אתא סנטירא,  ומלכא חדי.  בהדיה, 
עבדוי, ומכפר להו. ובגין כך ׳ואיש חכם יכפרנה׳. אוף הכא, כד חמא משה דרוגזא הוה תלי, מיד ׳ויאמר משה אל אהרן׳, בגין דאיהו שושבינא 
ותתא,  דלעילא  חדוותא  אוקמוה,  וקשיר קשרא דמהימנותא. קטורת הא  בידוי, דאיהו אסגי שלמא בעלמא,  לא סלקא אלא  וקטורת  דמטרוניתא, 
רוגזא,  לההוא  וידכי  ינקי  יכפרנה׳,  חכם  ׳ואיש  וכדין  לב׳.  ישמח  וקטורת  ׳שמן  כז)  (משלי  דכתיב  הוא  הדא  דרוגזא,  סליקו  דמהימנותא,  קישורא 

ורחמין מתערין. ופירש המתוק מדבש (שם): יכפרנה. מפרש מלת ׳יכפרנה׳ מלשון קינוח ונקיון.
ישמח לב. ומובא בזה בשפתי כהן עה״ת (שמות ל, א): ע״י הקטורת מתקשר הכל, ועל ידה נעצרת המגיפה שלא תקטרג וכו׳. ועוד, שעיקר  קטורת 
הקרבנות כולם הקטורת, ועל זה היתה בבוקר ובערב קודם כל הקרבנות ואחר כל הקרבנות בהיטיבו את הנרות, שנאמר (משלי כז) ׳שמן׳, 
שהוא שמן של מנורה, ׳וקטורת, ישמח לב׳ וכו׳. וכן במדרש תנחומא (תצוה יד) וכו׳ ׳מכל קרבנותיהם אני איני רוצה אלא הריח, וכאילו אכלתי ושתיתי, 
שנאמר ׳את קרבני לחמי׳. תדע לך, שמזבח העולה שהיה לקרבנות היה נתון בחוץ, ומזבח הקטורת שהם לריח נתון בפנים, לכך נאמר ׳ועשית מזבח 
מקטר קטורת׳. קטֹרת נוטריקון ק׳דושה ט׳הרה ר׳חמים ת׳קוה, זהו שאמר הכתוב ׳שמן וקטורת ישמח לב וגו׳׳׳. ואמר (שם טו) ׳בשעה שהיה כהן גדול 
נוטל את הקטורת ביום הכיפורים ונכנס לפני ולפנים, מה כתיב (ויקרא טז) ׳ונתן את הקטורת על האש לפני ה׳ וכיסה ענן הקטורת׳, מהו ׳וכיסה׳, 
׳ִּכִּסיָת כל חטאתם׳ (תהלים פה), כיון שהיה ענן הקטורת מיתמר ועולה למעלה ונעשה כאשכול, היו יודעים שנתכפרו עוונות של  לשון מחילה, כענין 
ישראל, שנאמר (שה״ש א) ׳אשכול הכופר דודי לי׳, ואם לא כיסה ענן הקטורת היה יודע שהוא מת, שנאמר ׳וכיסה ענן הקטורת את הכפורת אשר על 
העדות ולא ימות׳. נמצאת אומר שכהן גדול וכל ישראל היו נרתעים בשעה שכהן גדול נכנס לפני לפנים, כיון שהיה יוצא, היתה שמחה גדולה בישראל, 

שנאמר ׳שמן וקטורת ישמח לב׳, ׳שמן׳ זה כהן גדול שנמשח בשמן, ו׳קטורת׳ אלו ישראל, שהיו רואין שענן הקטורת מיתמר ועולה׳.

קטורת 
על מה קטורת מכפרת, על לשון 
הרע. יבוא דבר שבחשאי ויכפר 

על מעשה חשאי (יומא מד.).

מלאך  אף  למרום,  משה  כשעלה 

שנאמר  דבר,  לו  מסר  המוות 
על  ויכפר  הקטורת  את  'ויתן 
העם', ואומר 'ויעמוד בין המתים 
אי לאו דאמר  וגו'',  ובין החיים 
ליה מי הוה ידע (שבת פט. ועי"ע 

זהר ויחי רל. ופינחס רכד.).

לקטורת  משולה  התִפלה 
(במדב"ר יג, יז).

הוא  הכל,  מן  חביב  תשמיש 
הקטורת.חביבה מכל הקרבנות, 
שבו  לתוכו,  נתון  המוות  וסם 
(במדב"ר  ואביהוא  נדב  נשרפו 

יח, ח).

טהרה  ט'  קדושה  ק'  קטרת, 
(תנחומא  תקוה  ת'  רחמים  ר' 

תצוה יד). 

קיטור  העלאת  קטורת,  לשון 
ותמרות עשן (רש"י שמות כה, ו).

להם  ִמים  ַבשְּׂ מְּ שֶׁ המלכים  דרך 
וכ"ש  בו,  שיכנסו  קודם  הבית 
ע"י  וכן  המלכים,  מלכי  מלך 
הקטורת השכינה באה (בכור שור 

שמות כה, ו).

הקטורת,  ענין  והנהגת  מהות 
כי הוא נכנס בתוך החוטם שהוא 
משקיט כח הדין. והוא התפארת 
בינה  העולמות  לקשר  העולה 
נקרא  עלותו  ובעת  יחד.  וחכמה 
'עשן', אמנם אחר הגיע אל תוך 
נקרא  ההוא  המציאות  החכמה, 
קטורת. והטעם, כי כאשר הגיע 
אל מחוז הייחוד והקשר, ונתייחדו 
על ידו חכמה ובינה, נקרא קטורת, 
הספירות  שקושר  קשר,  מלשון 

יחד (פרד"ר כג, קטורת). 

גימט'  אותיות  ד'  עם  קטר״ת 
בבינה,  שסודה  ונודע  תשוב"ה, 
וכן הקטורת הוא הבשמים והריח, 

וכל זה בבינה (קה"י, קטורת). 

מ"ן,  עליית  סוד  הוא  קטורת 
שאנו מעלים ע"י תורה ומעשים 

טובים (קה"י, קטורת).

(תיקון  קטורת  נקרא  המלכות 
כל  קשר  שהוא  לפי  נה:),  כא, 

העולמות שמתקשרים בה, בסוד 
הים',  אל  הולכים  הנחלים  'כל 
וגם הוא מקשרת עולם האצילות 

בבי"ע (קה"י, קטורת).

ויקח אשה  'ויוסף אברהם  סוד 
ושמה קטורה', ר"ל שלקח אשה 
'קטורה'  אותה.  והעלה  זרה 
ש"ך  שהעלה  ש"ך,  גימטריא 
בבחי'  המלובשין  אלו  ניצוצין 
רז"ל  אמרו  כן  ועל  הנ"ל.  אשה 
כקטורת',  מעשיה  ִאים  נָּ 'שֶׁ
ש"ך  להעלות  ג"כ  שסגולתו 
העלה  אבינו  ואברהם  ניצוצין, 
בזמנו  שהיה  הבחינה  לפי  אותן 

(קה"י, קטורת).

כדי  הוא  הטחינה  בירור 
מאוד  הניצוצות  שיתחלקו 
שנאמר  קטורת  בבחינת  מאוד 
בו 'ושחקת ממנה הדק'. וביוה"כ 
ולהעלות  לברר  צריכין  שאז 
יותר  הקליפות  עמקי  מעמקי 
ויותר, כי אז מכפרין כל העוונות, 
על כן אז צריכין שתהיה הקטורת 
כלל,  זה  כי  הדקה,  מן  דקה 
הניצוצות  שצריכין  מה  שכל 
צריכין  הם  יותר,  ובירור  תיקון 
יותר  רבים  לחלקים  להתחלק 
ויותר כמבואר בספר הגלגולים 

(ליקו"ה חלה ד, ט).

שע"י הקטורת מעלין מהקליפות חיותם. ומובא בספר כוכבי אור (חכמה 
ובדבר  וז״ל:  הקטורת,  לענין  רבינו  שייכות  גבי  נפלא  רמז  טז–יז)  ובינה 
רוממות מידת הבינה יבין המשכיל מאליו, כי אילו כל הימים דיו וכו׳ לא 
יספיקו לבאר חלק ֵמִרֵּבי רבבות, כי היא אשר על ידה כל רפואת מחלתנו, 
גדל  כי  עד  שבר,  אחר  בשבר  מחלה,  אחר  במחלה  ונשברנו  נחלינו  אשר 
המעלית  קטורת,  בסוד  גם  הבינה  מידת  באה  אשר  וזאת  ִׁשבֵרנו.  כים 
בסוד  גם  בינה  אשר  וזאת  הקליפות.  הפושעים) מעמקי  (נשמות  ניצוצות 
תשובה, תקות הפושע שבפושעים, כי אין לך דבר שעומד בפניה וכו׳. וכל 
כי  והנעלם,  הקדוש  שמו  במספר  גם  ונסתר  רמוז  תמצא  האלה  הדברים 

קטר״ת עם הכולל, במספר שמו במילואו (כזה, נו״ן חי״ת מ״ם נו״ן). 

ילקוט הנחל

ב׳  ישנם  שלשכינה  דידוע  ולבאר  להקדים  ראינו  ישמח לב.  קטורת 
לינוק  יכולות הקליפות  כינויים, כנגד ספירת המלכות, וממנה 
ולשם  וכנגד ספירת הבינה,  ׳גלות השכינה׳,  זה נאמר  ולהתגבר עליה, שעל 
עיקר  כה,  עד  במאמר  המבואר  ע״פ  והנה  בשכינה.  פגם  שום  מגיע  לא 

שלימות הקדושה היא ע״י עשיית המצוות 
חלקי  את  אף  מעלים  שעי״ז  בשמחה, 
הקליפות,  ממנה  שינקו  השכינה  וניצוצי 
(ספירת  העליון  הלב  לשמחת  הגורם  וזהו 

שע״י  היינו  לב׳,  ישמח  ׳קטורת  כאן  שנאמר  וזהו  עילאה).  אימא  הבינה, 
הקטורת, בחי׳ עשיית המצוות בשמחה, ישמח לב, היינו בחינת הלב העליון, 
שהוא השכינה, בינה, כי נשלמו ושבו למקורם חלקי ניצוצות הקדושה שנפלו. 
ֵמֲעַצת  ֵרֵעהּו  ּוֶמֶתק  ֵלב  ְיַׂשַּמח  ּוְקטֹרֶת  ֶׁשֶמן  ט):  (כז,  במשלי  וזלשה״כ 
הוא  אשר  הלב  לב.  ישמח  וקטורת  שמן  (שם):  המלבי״ם  ופירש  ָנֶפׁש: 
משכן לנפש החיונית, ִישמח ע״י שמן הטוב שנותן ריח טוב, וע״י 
על  תניף  והריאה  זך,  אויר  שישאב  ה׳  ערך  שכבר  הגם  קטורת. 
הבא  ריח  ע״י  הנפש  רוחניות  תתעורר  חיוני,  אויר  תנופת  הלב 
העצה  שכֹח  הגם  כן  הפנימי,  כוחה  על  אומץ  ותוסיף  מבחוץ, 
ע״י  רעהו,  מתק  ע״י  הזה  הכח  יתגבר  זאת  בכל  בנפש,  נטועה 
עצת  על  שמבחוץ  רעהו  עצת  שבבוא  רעהו,  עם  עצה  המתקת 
הנפש, אז תשלם העצה. וביאר הרמ״ד וואלי (שם): הנה כבר ידוע כי 
את  להעמיד  קרבנות,  כמה  מקריבים  היו  קיים  שביהמ״ק  בזמן 
קדישין עם  עילאין  דרגין  ושל  של השכינה עם התחתונים  הקשר 
יותר מן הכל היה הקטורת הנעשה על  והקרבן החביב  השכינה, 
המנורה,  של  הנרות  הטבת  כן  גם  עימו  שנעשית  הפנימי,  מזבח 
ושניהם כאחד היו משמחים את השכינה, דאיהי רזא דלב.  וקטורת 

עניינה שמחה כדמצינו בתנחומא (תצוה, טו): אמר הקב״ה, מכל הקרבנות 
שאתם מקריבין, אין חביב עלי כקטורת. תדע, שכל הקרבנות כולן 
לצורכיהן של ישראל. כיצד, החטאת היתה באה על החטא, והאשם 
כן, העולה באה על הרהור הלב, השלמים אינן באין אלא לכפרה, 
אבל  עשה,  מצוות  על  באין  שהן 
החטא  על  לא  באה  אינה  הקטורת 
אלא  האשם,  על  ולא  עוון  על  ולא 
על השמחה, הוי ׳שמן וקטורת ישמח 
׳קשר׳,  של  תרגום  הוא  ש׳קטר׳  רל ע״א)  (ויחי,  בזהר  עוד  מצינו  וכן  לב׳.  
שם:  כדאיתא  השמחה,  את  וממשיכה  הדין  וממתיקה  מקשרת  והקטורת 
טקטורת לא אתיא אלא על חדוה, הדא הוא דכתיב ׳שמן וקטורת 

ישמח לב׳. ועל דא כהנא כד אדליק בוצינין, הוה מקריב קטורת, 
כמה דאת אמר ׳בהיטיבו את הנרות יקטירנה, ובהעלות אהרן את 
גרים,  דשעתא  חדוה,  על  בצפרא  יקטירנה׳.  בין הערביים  הנרות 
ברמשא למחדי סטר שמאלא, והכי אתחזי, ולעלם לא אתי אלא על 
ודא  ותתא,  לעילא  ואחיד  קשרין  מקשר  קטורת  חזי,  ותא  חדוה. 
כמה  בעלמא,  לשלטאה  יכיל  דלא  ורוגזא,  וקטרוגא  מותא  אעבר 
דכתיב ׳ויאמר משה אל אהרן, קח את המחתה ותן עליה אש מעל 
המזבח, ושים קטורת והולך מהרה וגו׳׳. לבתר דא כתיב ׳וירץ וגו׳ 
ותעצר  החיים  ובין  המתים  בין  ׳ויעמוד  וכתיב  העם׳,  על  ויכפר 
למיקם  וכל מקטרגין  בישין  כל סטרין  יכלין  דלא  בגין  המגיפה׳, 
קמי קטורת, ועל דא איהו חדוה דכולא וקישורא דכולא.  וכן כתב 
הרקנאטי (שמות ל, א): לשון קטורת, נ״ל שהוא לשון ארמית, ועניינה 
קשר ודיבוק מרכבה עליונה. ועל שהוא מתעלה למידת הדין כתיב 

׳ישימו קטורה באפך׳, וכתיב ׳שמן וקטורת ישמח לב׳.

    
(משלי כז)

 ערכים
ּבהמתרגםּבוכינויים מקור חכמה מקור חכמה
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ּב 
ואני תפלה

 ׁ̆ ָפר≈ ¿ú י ƒנ ַזּכ≈ ¿̇ י ּו ƒנ יע≈ ƒ ׁ̆ ̇ו… ו¿
ם  יו…  úָכ ּב¿ יָך  ָפנ∆ ¿ú י  ƒ̇ יָח ƒׂ̆
úָב…‡  י  ƒנ ר≈ ַעז¿ ַ̇ ו¿ וכו',  ם  ָויו…
 ‰úָ „ו… ָח‰ ‚¿ מ¿ ƒׂ̆ ¿ú ¿ך ַ‡ַחר ּכָ
ן  פ∆ …‡ ּב¿  ,˙ מ∆ ¡‡ ּב∆ ַוֲעˆּוָמ‰ 
ָח‰  מ¿ ƒׂ̆ ˙ ּב¿ יו… ¿‰ ƒú ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ∆ ׁ̆
ָרט  פ¿ ƒּוב י„.  ƒמ ָּ̇  ‰úָ „ו… ¿‚
ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ  ˜ ס∆ ע≈ ַע˙  ¿ ׁ̆ ƒּב
 ˙ ּיַ ƒׂ̆ ַע˙ ֲע ¿ ׁ̆ ƒּוב ‰ ָúּ ƒפ ¿ּ̇ ‰ַ ו¿
 ‰ ּכ∆ ז¿ ָו‰, ‡∆ ¿̂ ƒָו‰ ּומ ¿̂ ƒמ ú ּכָ
ּום  ׁ̆ י  ƒּב ƒú úַע ‰ ∆úַיֲע ‡…úּ ∆ ׁ̆
ּום  ׁ ּ̆ ƒמ  ‰‚ָ‡ָ ּו„¿ בּו˙  ¿̂ ַע
ן  ּכ≈ ∆ ׁ̆  ú ּכָ ƒמ ן,  ָעו… ו¿  ‡ ט¿ ח≈
י  ƒּב ƒú  úַע  ‰ ∆úֲע ַי  ‡…úּ ∆ ׁ̆
בּו˙  ¿̂ ַע ו¿  ‰ ‚ָ ‡ָ ¿„ּ ּום  ׁ̆
י  נ≈ י¿ נ¿ ƒע ו¿ ָנָס‰  ר¿ ּפַ י  ≈̃ ס¿ ƒע מ≈
ם,  úו… ָ ׁ̆ ו¿ ַחס   ‰ ַ‰ּז∆ úָם  עו…
י  ƒּ̇ ע¿ ַ„ּ ƒמ ָ‡ז   ˜ ≈úַּס‡ֲ ַר˜ 
 ú ּכָ י  ר≈ ַ‚מ¿ ¿ú ָ‡ז  ח  ּכַ ¿ ׁ̆ ∆‡ ו¿
ַע„  י  úַ ָע ר  ַב ָע ∆ ׁ ּ̆  ‰ ַמ
 ‰ כ∆ י זו… ƒנ‡ֲ ∆ ׁ̆ ָע‰  ָ ׁ ּ̆ ‰ַ ‰ּ ָ̇ ‡ו…
 ˙ ו… ׂ̆ úֲַע ָך ו¿ ¿̇ ָר ˙ו… úֲַעס…˜ ּב¿
 ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ו¿  .‰ ָו ¿̂ ƒמ  ‰ ז∆ י ≈‡
ָח‰  מ¿ ƒׂ̆ ָעúַי  יך¿  ƒ ׁ̆ ַ‰מ¿ ¿ú
 ˙ ּיַ ƒׂ̆ ֲע ַע˙  ¿ ׁ̆ ƒּב ָמ‰  ≈ú ¿ ׁ̆
 ׂ̆ י ƒׂ̆ ‡ָ ׂ̆ ו… ׂ̆ ָו‰, " ¿̂ ƒמ ú ּכָ
‡ú…ַ‰י",  י ּב≈ ƒ ׁ̆ ú ַנפ¿ ≈‚ ָּ̇ יי,  ּבַ
 ú ּכָ  ˙ ו… ׂ̆ úֲַע  ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ∆ ׁ̆ ַע„ 
ָבר  ָ„ּ  úָכ ו¿ ָו‰  ¿̂ ƒּומ ָו‰  ¿̂ ƒמ
ָח‰  מ¿ ƒׂ̆ ּב¿ ָך,  נ¿ ˆו… ר¿ ‰ּו‡  ∆ ׁ̆
 ‰ ּבָ ַר  ‰ ָו ¿„ ח∆ ו¿  ‰ ָמ ≈ú ¿ ׁ̆
ב,  ַ‰ּטו… ָך  נ¿ ˆו… ר¿ ƒּכ  ˙ מ∆ ¡‡ ּב∆
י  ≈„ י¿  úַע  ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ∆ ׁ̆ ַע„ 
ָח‰  מ¿ ƒׂ̆ ּב¿ ו…˙  ¿̂ ƒּמ‰ַ  ˙ ּיַ ƒׂ̆ ֲע
 ú ּכָ  ˙ ֲעúו… ‰ַ ¿ú ּו ר  ר≈ ָב ¿ú
úּו  פ¿ ּנָ ∆ ׁ̆  ‰ ָ ׁ ּ̆ „ֻ ¿ּ̃ ‰ַ ˙ ˆו… יˆו… ƒנ
י,  ƒ„ ָי  úַע  ˙ ּפו… ƒú ¿ּ̃ ‰ַ ין  ּב≈
ַעי  ָ ׁ̆ ּופ¿ י  ַ̇ נו… ֲעו… י  ≈„ י¿  úַע
י  ƒ̇ ‡ ָט ָח ∆ ׁ̆ ם  י ƒּב ֻר מ¿ ‰ַ
ין  ‰ ּב≈ ּ‚ּוú ז∆ ¿ú ƒ‚ ין ּב¿ יָך, ּב≈ ָפנ∆ ¿ú
ם  ָúּ ר ּכֻ ָבר≈ ¿ú ,ר ּ‚ּוú ַ‡ח≈ ¿ú ƒ‚ ּב¿
ָו‰,  ¿̂ ƒּמ‰ַ ַח˙  מ¿ ƒׂ̆ י  ≈„ י¿  úַע
י  ָמנ≈ ר ַסמ¿ ָׂ̆ „ ַ‡ַח„ ָע סו… ּב¿

˙ (úי˜ו"˙ כ„). ט…ר∆ ¿ּ̃ ‰ַ

יָך  ָפנ∆ ¿úּ ƒמ ן  ָרˆו… י  ƒ‰ י¿ ן  כ≈ ּוב¿
י,  ַ̇ ֲ‡בו… י  ≈‰…ú‡ ו≈ ú…ַ‰י  ¡‡ יי 
י  ƒנ ע≈ י ƒ ׁ̆ ˙ו… ו¿ י  ƒנ ר≈ ז¿ ַע ַּ̇ ∆ ׁ̆
 ˙ ּכו… ז¿ ƒú ים  ƒַרּב‰ָ יָך  ַרֲחמ∆ ּב¿
 ˙ מ∆ ¡‡ ּב∆  ‰úָ „ו… ¿‚ ָח‰  מ¿ ƒׂ̆ ¿ú
˙ּוב  ּכָ ∆ ׁ̆ מו…  ּכ¿ ָך,  ¿̇ „ָ ֲעבו… ּבַ
ָח‰  מ¿ ƒׂ̆ ּב¿ יי   ˙ ∆‡ „ּו  ב¿ ƒע"
י  ƒנ ַזּכ≈ ¿̇ ּו ָעָ„‰".  ר¿ ƒּב יúּו  ƒ‚ ו¿
 ˙ ו… ׂ̆ ים úֲַע ƒיָך ָ‰ַרּב ַרֲחמ∆ ּב¿
ָח‰  מ¿ ƒׂ̆ ּב¿  ˙ ו… ¿̂ ƒּמ ‰ַ  ú ּכָ
י  ƒú ‰ י∆ ¿‰ ƒּי ∆ ׁ̆  ,˙ מ∆ ¡‡ úָ‰ ּב∆ „ו… ¿‚
ָו‰  ¿̂ ƒּמ‰ַ úָ‰ מ≈ „ו… ָח‰ ּ‚¿ מ¿ ƒׂ̆
ַמח  ¿ׂ̆ ∆‡ יú ו¿ ƒ‚‡ָ ∆ ׁ̆ ָמּ‰,  ¿̂ ַע ּב¿
 ú ּכָ  ˙ ּיַ ƒׂ̆ ֲע ַע˙  ¿ ׁ̆ ƒּב  „…‡ מ¿
 ‰ ּמ∆ ּבַ  ,‰ ָו ¿̂ ƒמ ּו  ‰ ָו ¿̂ ƒמ
 ˙ ו… ׂ̆ יָך úֲַע ַרֲחמ∆ י ב¿ ƒ̇ י ƒכ ּזָ ∆ ׁ̆

ָו‰ (úי˜ו"˙ ‰). ¿̂ ƒּמ‰ַ

ייחוד  יב כל מי שמייחד 

שמחה  יום,  בכל  זה 
מלמעלה  לו  מזומנת 
ש׳  האותיות,  אלו  מסוד 
זה,  מצד  מ׳שמע׳  מ׳ 
זה,  מצד  מ׳אחד׳  ח׳  וא׳ 
׳אשמח׳,  מלת  מזה  ויוצא 
׳אנכי אשמח  שכתוב  כמו 
בה׳, בה׳ ממש, זהו ייחוד 
הוא ונכון  ויפה  קדוש, 

(המשך בילקוה״נ). 

כג)  נ,  (בראשית  עה״ת  סופר  בחתם  ומובא  בשמחה.  המצוה  כשעושה 
שיש מצות עשה מדאורייתא לקיים ׳לעבדו בשמחה ובטוב לבב׳, ועל 
כן חובה לשמוח ביום הבר מצוה, שמקבל על עצמו את עול המצוות בשמחה, וז״ל: 
סעודה  לעשות  כתב  חדש  ילקוט  בשם  סק״ד  רכ״ה  סי׳  במג״א  הנה 
חדש  ִמֹזַהר  והוא  חתונתו,  כיום  א׳  ויום  י״ג  לבן  שנכנס  ביום  ושמחה 
חתונתו  ביום  וגו׳  ציון  בנות  וראינה  ׳צאינה  ַאָּפסוק  ע״ב)  (כ  בראשית 
וביום שמחת ליבו׳ וכו׳. ואמרתי שזהו מצוה ראשונה שמקיים הנער מיד 
עול  לקבל  שזוכה  ושמח  שש  הוא  הכוכבים,  בצאת  י״ד  שנת  בכניסת 
בשמחה  ׳לעבדו  דאורייתא  עשה  מצות  היא  והשמחה  אלקיו,  ה׳  מצוות 
לשמוח  בתורה  נתפרש  שלא  הטעם  מהו  ואמרתי  כל׳.  מרוב  לבב  ובטוב 
תורתנו  מתן  ביום  לשמוח  בתורה  נתפרש  שלא  כמו  זה  כי  זה,  ביום 
חיטים.  וקציר  הביכורים  ביום  והשמחה  היו״ט  תלה  רק  אלא  הקדושה, 
כי לא יתכן שיצווה אותנו במצות עשה שנתחייב לשמוח בקבלת עול על 
לא  הקב״ה  אלא  צווארנו,  על  היא  עול  גופיה  זו  שמחה  א״כ  צווארנו, 
ציווה, ואנחנו שמחים מעצמנו שזכינו לקבל עול תורתנו עלינו, ומטרדת 
וכל  עוה״ז,  שמחת  שהיא  חיטים,  קציר  ביכורי  שמחת  נשכח  זו  שמחה 

חפצים לא ישוו לנו. וכן ביום בר מצוה.

מילואי חכמה

מצוה 
כל העושה מצוה אחת בעוה"ז 
מקדמתו והולכת לפניו לעוה"ב 

(סוטה ג:).

בה  דעסיק  בעידנא  מצוה 
מגנא ומצלא (סוטה כא:). 

אמר ר"מ, על כל מצוה שאדם 
עושה מוסרין לו מלאך לשומרו 

(תנחומא ויקהל א).

המצוה,  טעם  יידע  שלא  אף 
הלא כאשר הוא עושה המצוה 
השכל  שהוא  במצוה,  ודבק 
אלקי, נדבק בו יתברך (תפארת 

ישראל ח).

האדם מצוה, באותו  בעשות 
שורה  המצוה  שנעשית  איבר 
ה'מצו"ה'  כי  הוי"ה,  שם  בו 
היא אותיות שם הוי"ה, חציה 
מגולה, סוד עלמא דאתגליא, 
עלמא  סוד  מכוסה,  וחציה 
מ"צ  אותיות  כי  דאתכסיא, 
(אוה"ח  י"ה  הם  ב"ש  בא"ת 

ויקרא יח, ד).

המצוה  מעשה  באמצעות 
השכינה  אור  באדם  יתלבש 
ויגרש ממנו חלק הרע, כאומרו 
'שומר מצוה לא יידע דבר רע' 

(אוה"ח דברים כא, יא).

שעושה מצוה בפועל כמו  מי 
שכר  לו  יש  הקב"ה,  שציווה 
נתכוון  שלא  אע"פ  המצוה, 
לטעם המצוה כמו שהיתה (פני 

יהושע ברכות לב:).

חדוותא  דמצוה  חדוותא 
דשכינתא (זהר בראשית נ.).  

רמ״ח מצוות עשה כנגד רמ"ח 
כל מצוה  כי  להודיע  איברים, 
נותנת קיום אל האיבר שכנגדה 
רפואה  כולן  נמצאו  ומקיימו, 
וחיים אל הגוף, כי המצוה אל 
האיבר כנשמה אל הגוף, וכמו 
ונצחיות  קיימות  שהמצוות 
הנה הם מקנות השלימות אל 
(עבודת הקודש  הגוף המקיימם 

ח"ב יט).

עושה  שאדם  המצוות  כל 
מצוה  וכל  במצחו.  נרשמות 
אחת,  באות  נרשמת  ומצוה, 
דרך אותיות המיוחדת לאותו 
ואם עושה מצוה אחת  מצוה. 
מצוה,  אותו  של  האות  מאיר 
אחרת,  מצוה  עשה  ואם 
אחת  מצוה  אות  הארת  אז 
בפנים  ונבלעת  מסתלקת, 

במצחו (פע"ח שבת פד).

מתנאי קיום המצוה, השמחה 
מצוה  דכל  במצוה,  הגדולה 
דורונא  לו,  שתזדמן  ומצוה 
ולפי  ליה הקב"ה,  הוא דשדר 
רוב השמחה יגדל שכרו (של"ה 

אותיות, תשוקה).

שורש נקדות כל המצוות היא 
השמחה, כי 'פיקודי ה' ישרים 
משמחי לב', וכל מצוה מתרי"ג 
מצוות יש לה איבר מהשמחה, 
ועל  בחינתה,  לפי  מצוה  כל 
הן  מצוה,  באיזה  פגם  אם  כן 
תעשה,  לא  או  עשה  מצות 
והולך  ועובר  כששמח  אזי 
בקומת השמחה, אזי כשפוגע 
בזה האיבר שהוא כנגד אותה 
לו  אפשר  אי  שעבר,  מצוה 

לשמוח שם (ליקו"מ קעח).

ומצוה  מצוה  שכל  דע, 
שעושין, נעשה ממנה נר אחד. 
היא  אם  האדם,  וכשנסתלק 
נשמה גדולה שהיא יקרה מאוד בעיני השי"ת, אזי נותנין לה להיות מחפש בגנזיא דמלכא, שיחפש ויקח לו מה שירצה מגנזי המלך יתברך (ליקו"מ רעה).    מרומז קצת בכתבי האר"י ז"ל, שכשאדם רוצה לעשות איזה מצוה, אזי באה זאת הנשמה שהיתה עוסקת 
במצוה זאת ומסייעה לו לעשות המצוה, ובלא זה לא היה יכול לגומרה, מעוצם המניעות של הבעל דבר (ליקו"ה בר' הריח ד, יט).    שמעתי ממורי ש'שכר מצוה מצוה', שאין לך שכר גדול מזה, ממה שיש לו תענוג מהמצוה עצמה בעשותה בשמחה (תוי"י, קדושים, ה).

עיין  עה):  ו,  הודאה  (או״ח  בליקו״ה  ומובא  המצוה בשמחה.  כשעושה 
בזהר הקדוש פרשת פינחס (רלו ע״ב) מה שאיתא על פסוק 
׳שמע ישראל וכו׳׳, וזה לשונו ׳אמר רב המנונא סבא, יבכל מאן דמייחד 
ייחודא דא בכל יומא, חדוא זמינא עליה מלעילא מרזא דאתוון אלין, ש׳ 
דכתיב  א׳ש׳מ׳ח׳,  וסימנך  וכו׳,  סטרא  מהאי  ח׳  וא׳  סטרא,  מהאי  מ׳ 
׳אנכי אשמח בה׳׳, בה׳ ממש, דא ייחודא קדישא ושפיר׳, עד כאן לשונו. 
וזה כל קוטב דברינו הנ״ל בכל הדרוש הזה, שעיקר פנימיות דברינו הוא 
שכל אחד מישראל צריך לשמוח בה׳, בחינת ׳אנכי אשמח בה׳׳ הנ״ל, שזה 
אחד  שכל  והעיקר  וכו׳.  מישראל  אחד  כל  של  והישועה  הגאולה  עיקר 
לומר  פנים  כל  על  זוכה  שהוא  במה  לשמוח  צריך  שהוא,  איך  מישראל 
׳אשרינו מה  בזה  וכמו שאנו מתפארין  יום,  ישראל׳ פעמיים בכל  ׳שמע 
הבא  ובעולם  הזה  בעולם  ותקוותנו  חיותנו  כל  זה  כי  וכו׳׳,  חלקנו  טוב 
לנצח. כי לא ישאר מהאדם ומהזמן הפורח כלום, כי אם שמחת האמונה 
תיבת  שצירוף  לנו  שגילה  הנ״ל,  הקדוש  בזהר  מבואר  וזה  וכו׳.  הקדושה 
כי  וכו׳.  ׳אחד׳  של  א״ח  ואותיות  מ׳שמע׳  ש״מ  באותיות  מרומז  ׳אשמח׳ 
בכל  יתברך  שמו  לייחד  זוכין  שאנו  מה  מאוד  מאוד  בזה  לשמוח  צריכין 

יום, בבחינת ׳אנכי אשמח בה׳׳ וכנ״ל.
קיט):  (עמ׳  משיבת  נפש  כדת  בספר  ומובא  בשמחה.  המצוה  כשעושה 
ע״י  אלא  להגיע  אפשר  אי  זה  ולדבר  בשמחה.  המצוות  קיום  ע״י  הוא  והטמירים  הנשגבים  האורות  אל  להגיע  שהדרך  הקדושים,  מדבריו  מבואר 
וכמו שסיפר רביז״ל על  יוסיף מכאוב׳, שהוא היפך השמחה,  ׳יוסיף דעת  כי כשאדם מקיים את המצוות ע״י חכמות הרי הוא בבחינת  תמימות, 
התם, שהיה בשמחה תמיד מחמת שהיה תם וכו׳. ואם ידמה אדם לעצמו שישנה דרך אחרת להתקרב אליו יתברך, יכול הוא ח״ו לבלות ימיו ושנותיו 
בחכמותיו ולהישאר בלא כלום. משל לאדם שנזדמן לו עסק אשר כל הצלחתו וכל חייו תלויים בו, והיה צריך לנסוע לעיר הגדולה להביא את עסקו 
לגמר טוב, אך קודם שעלה לרכבת התפתה ב׳חכמתו׳ לאמור ׳וכי איך אסע כבער וטיפש מבלי לדעת איך והיכן נבנית הרכבת, מה מניע אותה ומה 
סוד פעולתה, הבה אלמד ואדע זאת קודם ואח״כ אסע׳. הנה ברור שאדם כזה יוכל לשקוע בחקירתו וחכמותיו ולבלות כמה וכמה ימים ושנים עד 

שישכח לאן היו פניו מועדות, וכל העסק אשר חייו והצלחתו תלויים בו יירד לטמיון ואבדון. 

ילקוט הנחל

כשעושה המצוה בשמחה. וכתב בליקו״ה (אה״ע אישות ד, יט) 
שעצה לכך היא, לעסוק במצוות בזריזות, וז״ל: זריזות הוא 
בליקוטי  קנה  (בסימן  אפים׳  ׳אריכת  בהתורה  כמובן  בחינת שמחה, 
מצוה,  ולדבר  הכנסת  לבית  לרוץ  מצוה  רז״ל,  שאמרו  וכמו  א׳), 

כמ״ש ׳שמחתי באומרים לי בית ה׳ 
תכליתו  על  שמסתכל  מי  כי  נלך׳. 
לבית  לילך  כשמגיע  בוודאי  באמת, 

הכנסת או לדבר מצוה הוא רץ בשמחה גדולה ובזריזות גדול, כי 
רק זה הוא חיותו ותקוותו לנצח וחוץ מזה הכל הבל הבלים, כי 
העניות  מצער  ולא  מעשירות  לא  דבר,  משום  כלום  ישאר  לא 
וקפידא,  ושנאה  וקנאה  וכבוד  תאוה  דבר  משום  ולא  והדלות, 
׳גם  ט)  (קהלת  וכתיב  וכו׳׳,  וכו׳  הכל  יקח  במותו  לא  ׳כי  כמ״ש 
רק מה  ישאר  ולא  אבדה׳,  כבר  שנאתם  גם  קנאתם  גם  אהבתם 
המדרש  ולבית  הכנסת  לבית  לילך  טוב,  איזה  פעם  בכל  שיחטוף 
ולעשות איזה מצוה. ועל כן בוודאי מחוייב כל אחד לרוץ בזריזות 
ושמחה גדולה לדבר מצוה, וכל מה שיודע שרחוק יותר מהשי״ת 
הוא מחוייב לשמוח יותר ויותר בעשיית המצוה, מחמת שהוא גם 

הוא שרחוק כל כך, זוכה גם כן לעשות מצוה.
כשעושה המצוה בשמחה. וכתב בליקו״ה (או״ח הודאה ו, כט): 
שמחת  בחינת  להמשיך  הוא  הכוונה  כלל  עיקר 
המצוה מעולם הבא לעולם הזה, שזה העיקר, שנתגבר לזכור בכל 
עת תכלית העולם הבא, שאז לא ישאר מן האדם ולא מן תאוותיו 
לסגל  שזכה  נקודת המצוה  כי אם  דבר,  שום  וזהבו  וכספו  והבליו 
לעשותה  להתגבר  צריך  מצוה,  איזה  לעשות  כשבא  כן  ועל  בחייו. 
בשמחה עצומה עד אין סוף, כי רק זה חיותו וקיומו לנצח, ואפילו 
אם עשה מה שעשה ועכשיו נעשה עימו מה שנעשה, אעפ״כ ישמח 
ביותר, כי אדרבא, הוא צריך לשמוח ביותר שהוא גם הוא בעוצם 
שפלותו וגריעותו וכו׳ זוכה לעשות מצוה, להתעטף בציצית ולהניח 
זוכין ע״י בחינת אמת  זה  וכל  וכו׳ וכו׳.  וליתן איזה צדקה  תפילין 
נקודת האמת שבלב  לפי  כי  וכו׳, שהוא עצם השמחה שבלב כנ״ל. 
בוודאי ראוי לו לשמוח מאוד בשעת עשיית איזה מצוה, כי האמת 

המצוה. נקודת  אם  כי  דבר  שום  להאדם  ישאר  שלא  יודע  שבלב 
וכתב בליקו״ה (אה״ע אישות ד, יד):  המצוה בשמחה.  כשעושה 
אליו  להתקרב  הרוצה  האדם  כל  על  עובר  זה  וכל 
יתברך, שהעיקר והיסוד שצריך להתגבר מאוד מאוד להיות בשמחה 
בשמחה  המצוות  ולעשות  תמיד, 
יותר  ריחוקו  שיודע  וכל מה  גדולה, 
להיות  ויותר  יותר  להתגבר  צריך 
בשמחה, בפרט בשעת עשיית איזה מצוה, אשר הוא גם הוא זכה 
לעשות מצוותיו יתברך, אשר אור כל מצוה ומצוה אין כל העולמות 
יכולין לקבל, כי אם ישראל עם קדוש שזוכין לעשותם בזה העולם, 
ואז יזכה לעלות מעלה מעלה, עד שבחמלת ה׳ יזכה להיכלל בבחינת 
הנ״ל  א״ס  האור  ז׳, שבהם מאיר  באות  להלן  (הנזכרים  הנ״ל  היכלין  הט׳ 
עליו  שנמשך  מה  בחינת  שזהו  בחינתו,  כפי  מטי)  ולא  מטי  בבחי׳ 
בנפשו,  שיודע  כפי מה  כל אחד  אלקות,  איזה התנוצצות  לפעמים 
שאי אפשר לדבר בזה כלל, ואזי העיקר שיתגבר שלא יעבור ממנו 
ההתנוצצות לגמרי ח״ו, רק שישאר ממנו רשימו טובה, ויראה לקשר 
הרשימו אליו בכמה וכמה קשרים קיימים וחזקים, דהיינו שלא יניח 
בכל  עצמו  את  יזכור  ועי״ז  ההתנוצצות,  זכרון  ממחשבתו  שיעבור 
פעם בו יתברך, כדי שיוכל לעמוד במלחמה, שמתגברת בו ביותר 

כשמתחיל רוח ה׳ לפעמו להתנוצץ אליו אלקותו יתברך וכנ״ל. 
כשעושה המצוה בשמחה. ובליקו״ה (או״ח נפילת אפים ד, טו) 
מבין  שאין  אע״פ  באמונה,  המצוות  את  שכשמקיים  כתב 
הכלל,  וז״ל:  בשמחה,  המצוות  עשיית  של  בחי׳  כן  גם  זו  טעם,  שום  בהם 
לשמיעה,  הוא ע״י שמקדימין עשיה  כל העולמות  תיקון  שעיקר 
שזהו בחינת אמונה, דהיינו שמקדימין לעשות כל המצוות בשמחה 
גדולה ע״י האמונה לבד, אע״פ שאין מבינין בהם שום טעם, ואז 
עי״ז, ע״י עשיית המצוות בשמחה, זוכה לעלות מעלה מעלה, עד 
שזוכה להמשיך ברכת השכל ולתקן המסדר המיישב, שהוא בחינת 
המצוות  שמקיימין  ע״י  כי  יט):  (שם,  בליקו״ה  בזה  כתב  וכן  כתר.  
באמונה לבד, שזה עיקר השמחה כנ״ל, עי״ז נכללין בבחינת הט׳ 

היכלין הנ״ל, ששם נכללין כל ההפכים יחד.
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ּב 
ואני תפלה

 ú ּכָ  ‡ י ƒ̂ ‰ו… ¿ú  ‰ ּכ∆ ז¿ ƒנ ו¿
˙, ַע„  ּפו… ƒú ¿ּ̃ ן ַ‰ ƒַחּיּו˙ מ‰ַ
י  ר≈ ַ‚מ¿ ¿ú ם  ָúֻּכ úּו  ּט¿ ּבַ ¿̇ ƒּי ∆ ׁ̆
 ‰ ּכ∆ ז¿ ƒנ ס. ו¿ פ∆ ∆‡ ן ּוכ¿ ƒי‡ַ יּו כ¿ ¿‰ ƒי ו¿
 ˙ ˆו… יˆו… ƒנ  ú ּכָ  ˙ ַ‰ֲעúו… ¿ú
 , ם ָ ׁ̆ ר¿ ָ ׁ̆ ¿ú  ‰ ָ ׁ ּ̆ „ֻ ¿ּ̃ ‰ַ
ַמ˙  ים ַעú ָיָ„ם ˜ו… ƒú ¿ ׁ̆ ‰ַ ¿ú
ינּו,  ≈úם ָע ַרח≈ ¿̇ יָנ‰. ּו ƒכ ¿ ׁ ּ̆ ‰ַ
 ‰ ּכ∆ ז¿ ƒּנ ∆ ׁ̆ נּו,  ר≈ ז¿ ע∆ ב¿  ‰ י∆ ¿‰ ƒ̇ ו¿
 ‰ ָנ י ƒכ ¿ ׁ ּ̆ ‰ַ  ˙ ו… ú ֲע ‰ַ ¿ú
 ˙ ּיַ ƒׂ̆ ֲע י  ≈„ י¿  úַע úּו˙  ָ‚ּ‰ַ מ≈
 ,‰úָ „ו… ָח‰ ‚¿ מ¿ ƒׂ̆ ו…˙ ּב¿ ¿̂ ƒּמ‰ַ
 ú ָך ַעú ּכָ ¿̇ כּו ¿úַמ ‰ ∆úּ ַ‚ּ ¿̇ ƒי ו¿
ם  ָúֻּכ úּו  ּב¿ ַ̃ י ƒו úָם,  י עו… ≈‡ ּבָ
ú…ך¿  מ¿ ƒ̇ ָך, ו¿ ∆̇ כּו ¿úַמ ú…ע ˙ ∆‡
úָם  עו… ¿ú ָר‰  ≈‰ מ¿ ם  י‰∆ ≈úֲע

„ (úי˜ו"˙ כ„). ָוע∆

מצוה  איזו  המקיים  יג 

בו  שורה  המצוות,  מכל 
זה  ֵשם  כי  הוי״ה,  ֵשם 
נמצא בכל אבר ואבר של 
מי שמקיים בהם מצוות. 
מאיברי  ואבר  אבר  ובכל 
הגוף יש את שם הוי״ה, 
כל  על  ממונה  שהוא 
שבו המלה  ומצוה,  מצוה 
מ״צ  ב״ש,  בא״ת  מצוה 
י״ה, פ״ץ ו״ה, הרי מצוה 
יהו״ה  מצפ״ץ,  יהו״ה, 

בא״ת ב״ש מצפ״ץ.

מילואי חכמה
השמחה  ישרים (פי״ט):  ומובא בזה במסילת  שהיא שמחת הלב.  המצוה 
ואומר  מזהיר  שדוד  מה  והוא  בעבודה,  גדול  עיקר  היא 
סח)  (שם  ואומר  ברננה׳,  לפניו  בואו  בשמחה  ה׳  את  ׳עבדו  ק)  (תהלים 
׳וצדיקים ישמחו יעלצו לפני אלקים וישישו בשמחה׳, ואמרו רז״ל (שבת ל) 
שזכרנו  הפסוק  ועל  מצוה׳.  של  שמחה  מתוך  אלא  שורה  השכינה  ׳אין 
׳א״ר  ׳עבדו את ה׳ בשמחה׳, אמרו במדרש (ילקו״ש תהלים תתנד)  למעלה 
מתפלל  שאתה  עליך,  שמח  ליבך  יהא  להתפלל,  עומד  כשתהיה  אייבו, 
לאלקים שאין כיוצא בו׳. כי זאת היא השמחה האמיתית, שיהיה ליבו של 
זוכה לעבוד לפני אדון יתברך שאין כמוהו, ולעסוק  אדם עלז על שהוא 
שלמה  ואמר  הנצחי.  והיקר  האמיתי  השלימות  שהם  ובמצוותיו,  בתורתו 
במשל החכמה (שה״ש א) ׳משכני אחריך נרוצה הביאני המלך חדריו נגילה 
ונשמחה בך׳, כי כל מה שזוכה האדם ליכנס יותר לפנים בחדרי ידיעת 
ואומר  בקרבו,  שש  ליבו  ויהיה  השמחה,  בו  תגדל  יותר  יתברך,  גדולתו 
שכבר  ודוד  במלכם׳.  יגילו  ציון  בני  בעושיו  ישראל  ׳ישמח  קמט)  (תהלים 
שיחי  עליו  ׳יערב  קד)  (שם  אמר  גדול,  שיעור  הזאת  המעלה  אל  הגיע 
אנכי אשמח בה׳׳ וכו׳, ואמר (שם עא) ׳תרננה שפַתי כי אזמרה לך ונפשי 
שכבר  השמחה,  בקרבו  מתגברת  היתה  כך  כל  כי  והיינו  פדית׳.  אשר 
השפתיים היו מתנענעות מאליהם ומרננות בהיותו עוסק בתהילותיו ית׳, 
הוא  לפניו,  בשמחתה  מתלהטת  שהיתה  נפשו  התלהטות  מגודל  זה  וכל 

מה שסיים ׳ונפשי אשר פדית׳. 
המצוה בשמחה, אזי מעלה השכינה וכו׳ מבין הקליפות.  כשעושה 
וביאר השל״ה הקדוש (פ׳ בשלח, תורה אור ד) שעתה יש ב׳ בחינות 
ע״י  השניה  והבחינה  ודמעות,  מרירות  ע״י  האחת  הבחינה  הקליפות,  בהכנעת 
שמחה בעבודת הבורא, וז״ל: בפרשת ׳כי תצא למלחמה׳ (דברים כא) ׳במלחמת רשות הכתוב מדבר׳ (ספרי), אבל במלחמת חובה כתיב (שם כ) ׳לא תחיה כל 
נשמה׳, וענין ׳וראית בשביה אשת יפת תואר׳, וענין סמיכת הפרשה ׳כי תהיין לאיש שתי נשים אחת אהובה ואחת שנואה׳. השנואה רומזת ללילי״ת 
המייללת, והאהובה היא מחל״ת המחוללת, והיא היפת תואר. ואמר במלחמת הרשות, שהיא ארץ העמים, ושם ינוחו ביותר הקליפות, אמר ׳וראית 
בסיגופים  הוא  לילי״ת  להכניע  דהיינו  לפעולתם,  רומז  הטוב  עשות  מצד  הוא  ההם,  הקליפות  להכניע  תיקון  כי  הענין,  תואר׳.  יפת  אשת  בשביה 
ולשמוח  במצוות  לשמוח  מצוה,  של  בשמחה  הוא  מחל״ת  את  ולהכניע  לילי״ת,  נכנעת  ואז  דמעות,  שערי  ובתִפלה  וההכנעה,  בלב  וצער  ותעניתים 
בשבתות וימים טובים, ולשמח עניים וחתן וכלה, ולשמוח בידיעת הבורא ובהשגת קצת מסודותיו, וידיעת שמותיו ברוך הוא בתִפלה. וכשאין אנחנו 
בארצנו אזי ערבה כל שמחה, ו׳חדשיכם ומועדיכם וגו׳׳, ושולטות הקליפות ביותר, אזי קשה במאוד להכניע קליפות מחל״ת. וזהו סוד ׳וראית בשביה 
אשת יפת תואר׳, כי היא קיימת, רק קליפת לילי״ת אשר הכנעתה בשערי דמעות כמו שכתבתי, ובדמעות מכניעים אותה, על כן כל השערים ננעלו 

חוץ משערי דמעות (ברכות לב). ועל אלו שני עניינים, ׳עבדו את ה׳ ביראה׳ לבטל לילי״ת, ו׳עבדו את ה׳ בשמחה׳ לבטל מחל״ת. 

לב 
הלב הוא המקור והשורש של 
בעל חי. מורה על זה מה שהוא 
באמצע הגוף, כי כל דבר שהוא 
והתחלה  שורש  הוא  באמצע 
אל הכל, דהיינו אל כל כוחות 

האדם (דרך חיים אבות ב, ט).

במעשים  ב"ה  לאדון  די  אין 
אלא  מצוה,  מעשי  שיהיו 
טהור,  יהיה  שהלב  העיקר 
והנה  אמיתית.  לעבודה  לכוון 
חלקי  לכל  המלך  הוא  הלב 
הגוף ונוהג בם, ואם אינו מביא 
עצמו אל עבודתו יתברך, אין 
עבודת שאר האיברים כלום, כי 
אל אשר יהיה שמה רוח הלב 

ללכת ילכו (מס"י טז).

וישראל מתנהגן גו שאר עמין 
כגוונא דליבא גו שייפין. ליבא 
איהי רכיך וחלש, ואיהו קיומא 
מצערא  ידע  לא  שייפין,  דכל 
ליבא,  כלל אלא  ויגונא  ועקא 
סוכלתנו  דביה  קיומא,  דביה 

(זהר פינחס רכא:).

הוא המלכות. וזה שכתוב  לב 
הנמשכים  שהם  לב',  'ולישרי 
'שמחה',  שבלב,  מהגבורות 
ושמחה  מאימא,  להם  נמשך 
שמחה  שאין  הגבורות,  היא 
אלא בבשר ויין, שהם גבורות 

(פע"ח חנוכה ופורים ג).

נקראת השכינה, שהיא כבוד 
כלולה  היא  כי  'לב',  בשם  ה', 
מל"ב נתיבות, והלב נוטה בצד 
קבלתו  עיקר  משם  כי  צפון, 

(רקנאטי, בראשית).

כל דבר יש לו לב, וגם העולם 
בכללו יש לו לב. וזה הלב של 
העולם הוא קומה שלימה, עם 
פנים וידיים ורגליים וכו'. אבל 
אותו  של  ָהֶרֶגל  של  הציפורן 
מלובב  הוא  העולם,  של  הלב 
(בלשון אשכנז הארציקר) יותר 

מלב של אחר (סיפו"מ יג).

מיישרים  כשישראל 
הוא  שלהם  והלב  מעשיהם 
האיברים  כל  וממילא  מלך, 
מתנהגים על פיו, בזה גורמים 
הקב"ה  של  מלכותו  שנמשך 
כל  על  לב,  כן  גם  שנקרא 
והמלכים  והשרים  העולם, 
לכל  ליבם  להטות  בידו  כולם 
אשר יחפוץ (דגל מחנה אפרים, 

בא).

מלכות 
העם ממליכין את המלך, ואין 
המלך ממליך את עצמו אם אין 
העם ממליכין אותו (פדר"א יא).

בגלות  אתם  הקב"ה,  אמר 
כמו חולה, כביכול אין מלכותי 
מלכות קיימת. אימתי אני מלך, 
והמלכות  הגלות  כשתעבור 
העולם  מן  אדום)  (של  שלה 

(שוח"ט קכא).

מידה זאת היא מושלת על כל 
הנבראים בעולם, והוא הפרנס 
צריכים  היצורים  שכל  הגדול 
בלשון  בתורה  ונקראת  לו. 
מלכות, לפי שכל ענייני המלך 
ע״י  נעשין  כולן  ומעשיו,  ה׳ 

מידה זו (שערי אורה א).

שמות שנקרא המלכות  כמה 
כמה  לה  יש  כי  אמת,  וכולם 
כפי  המלכות,  אל  שרשים 

השתנות הזמן (עץ חיים לה, א).

המלכות הוא מנהיג העולמות 
סוף  אין  בכח  הספירות  מכח 
נקרא  כן  על  בה,  המשפיעים 

מלכות עולם. והעמוד שבו קיום המלכות, הוא עמוד הצדיק יסוד, כלומר, הצינור שהולך מיסוד אל המלכות (של"ה פרשיות וישב מקץ ויגש).    המידה העשירית נקראת המלכות. והטעם, כי היא מלכותו של מלך. ושם מלכות כולל כל פמליא של מעלה. כי 
כמה פנים לפנים הנראים, וכמה אחוריים לאחוריים דלאו נראין, ובהיות הכל כלול נקרא מלכות, כי שם זה כולל כל המלכות קטנים וגדולים (פרד"ר כג, מלכות).    עיקר בחינת מלכות זוכין ע"י תִפלה, שהיא בחינת מלכות כידוע, כי ע"י תִפלה מושלין 
בכל העולמות ומנהיגין כל העולמות כרצונו (ליקו"ה בר' השחר ג, כט).    כל העשירות והחפצים של האדם הם בחינת מלכות, בחינת כבוד, כמ"ש 'והעושר והכבוד מלפניך' (ליקו"ה אפוטרופוס ג, יג).    מידת המלכות נשתלשלה מראשית המחשבה בכל 
העולמות עד העולם העשיה, והוא בצמצומים כל כך, עד שגם הסט"א יניקתם מהמלכות. וע"י שנתצמצם כל כך, יש מקום לנטות ימין ושמאל, בכדי שיהיה הבחירה חופשית (מאור ושמש, נצבים).    שמעתי מהמגיד, שעיקר בריאת העולם היתה 
בשביל בחינת מלכות, פירוש, שישראל יקבלו עול מלכות שמים בשלימות. וזהו דווקא שיתבונן האדם איך שמלוא כל הארץ כבודו ולית אתר פנוי מיניה כלל, וכן יעמיק מחשבתו תמיד ולא יסיח דעתו כלל מזה (בת עין, לך לך).    מלכות שמים נקרא 

'מלכות', ומלכות אומות העולם נקרא 'המלכות' בה"א הדמיון, שהוא רק כקוף בפני האדם (בת עין, חנוכה).

שמחת הלב. ומובא בליקו״ה (או״ח הודאה ו, מז) וז״ל: התלהבות השמחה 
עיקר  להבה׳,  יוסף  ׳בית  בחינת  יוסף,  בחינת  שזה  שבלב, 
שריווה  דוד,  בחינת  שזה  והודאה,  תודה  דיבורי  ע״י  הוא  התגלותו 
עיקר  ועי״ז  גדול,  כח  לו  יש  הדיבור  כי  ותשבחות.  בשירות  להקב״ה 
בלב  ׳דאגה  וכתיב  פיו׳,  במענה  לאיש  ׳שמחה  בחינת  השמחה,  התגלות 
פי׳  יהלל  רננות  ׳ושפתי  בחינת  וזה  ישמחנה׳.  טוב  ודבר  ַיְׁשֶחָּנה  איש 
דייקא, שכל זה בחינת דוד שיצא מיהודה, שנקרא על שם הודאה, כמ״ש 

׳הפעם אודה את ה׳׳. 
מלכות דעשיה העולה מן הקליפות. וידוע שענין זה נעשה בכניסת שבת, 
בחינת  הוא  בחול  ג):  ו,  תחומין  עירובי  (או״ח  בליקו״ה  בזה  ומובא 
׳ימי  בהתורה  ב׳  סימן  תניינא  בליקוטי  (וכמבואר  העצבות  אחיזת  ששם  עבד, 
אחיזת  בהם  יש  אז,  שעושין  המצוות  גם  כן  על  הודאה׳),  ימי  הם  חנוכה 
העצבות, וזה בעצמו בחינת אחיזת הסט״א הנ״ל שנאחזת ברגלי המצוה, 
בבחינת ׳רגליה יורדות מוות׳. כי עיקר אחיזת הסט״א הוא ע״י העצבות, 
בימי  שמתגבר  השכינה  גלות  בחינת  עיקר  שזה  דמותא,  סטרא  שהיא 
מגודל  ואז  כ״ד).  סימן  א׳  ליקוטי  דעלמא׳  ׳אמצעיתא  בהתורה  (כמ״ש  החול 
לברר הטוב  ועצומה  גדולה  יגיעה  צריכין  התגברות החושך של העצבות, 
את  לשמח  שבו,  טובות  בהנקודות  עצמו  את  להזכיר  דהיינו  שבמצוות, 
נפשו, להזכיר את עצמו, הלא אעפ״כ אני עושה מצוה, ואם היא כמות 
של  אחת  נקודה  אשר  טובות,  נקודות  בה  יש  פנים  כל  על  הלא  שהיא, 
מגודל  אבל  וכו׳.  לה  כדאי  העולם  כל  אין  שבקלים  הקל  של  קלה  מצוה 
חשוכין,  אנפין  שהוא  העצבות,  התגברות  שהיא  החול,  ימות  של  החושך 

ילקוט הנחל

ע״ב):  קלא  ע,  (תיקון  בתיקו״ז  ואיתא  שהיא המצוה.  השכינה 
יגמצוה דכל פיקודא, ביה שריא יהו״ה, הוא אשתכח 

בכל אבר ואבר וכו׳. ובכל אבר ואבר דגופא איהו יהו״ה, ממנא 
על כל מצוה ומצוה, דביה מצוה בא״ת ב״ש, מ״צ י״ה, פ״ץ ו״ה, 
יהו״ה  מצפ״ץ,  יהו״ה,  מצוה  הא 
המתוק  ופירש  מצפ״ץ.  ב״ש  בא״ת 
איהו  דגופא  ואבר  אבר  בכל  (שם):  מדבש 
וכו׳. בכל אבר ואבר של הגוף  יהו״ה 
השם  בו  שורה  מצוה,  בו  שמקיים 
מצוה  דביה  ומצוה.  מצוה  כל  על  ממונה  הוי״ה  השם  כי  הוי״ה, 
בא״ת ב״ש וכו׳. בשם הוי״ה מרומזות אותיות מצוה בא״ת ב״ש, כי 
ואותיות פ״ץ בא״ת ב״ש הם  י״ה,  מ״צ בא״ת ב״ש הם אותיות 
וכו׳. הרי אותיות מצוה הם אותיות  יהו״ה  מצו״ה  הא  ו״ה.  אותיות 
הוי״ה בחילוף אותיות מ׳ צ׳ בא״ת ב״ש, והם אותיות מצפ״ץ, כי 

יהו״ה בא״ת ב״ש הוא מצפ״ץ. 
וזהו בחי׳ מלכות דעשיה העולה מן הקליפות. ולהבנת הדברים 
ז׳,  זו, שהבאנו להלן במילוא״ח על אות  ראה במבוא הקבלי לתורה 

ד״ה ׳וכן עולין העולמות עד למעלה וכו׳׳.

יש  ולכאורה  הלב.  שמחת  שהיא  המצוה,  שהיא  השכינה, 
׳שמחת  נקראת  מלכות,  בחי׳  שהיא  השכינה  כיצד  ליישב, 
הלב׳, שהרי הלב הוא בבינה. וביאר הרה״ק מטשעהרין בספר יקרא דשבתא 
ואזי אף  (כד), שע״י קיום המצוות בשמחה, נמשכת למלכות הארת הבינה, 

המלכות עצמה (בחי׳ שכינה) נקראת בשם 
היא  בעצמה  המצוה  וז״ל:  ׳שמחה׳, 
בחינת  והיא  כידוע,  מלכות  בחינת 
שבת מלכתא, והעיקר הוא כשעושין 
כשמקבלין  וכן  בשמחה,  אותה 

בבחינת  העליון,  מלב  נמשכת  והשמחה  בשמחה.  שבת  קדושת 
(כמבואר  ליבא׳  ׳בינה,  בחינת  בליבי׳,  שמחה  ׳נתתה  ד)  (תהלים 
כידוע.  הגדול  שבת  בחינת  שהוא  יב),  סימן  לדוד׳  ׳תהילה  במאמר 
ה׳  את  ׳עבדו  שפירש  קס״ג,  דף  בראשית  הקדוש  זהר  ועיין 
בשמחה׳, ׳ָלֳקֵבל (כנגד) עלמא עילאה וכו׳׳, ובזהר ויקרא (פ׳ בלק) 
דף רי״ב ׳כד יפקון ישראל מן גלותא, שכינתא נפקא עימהון וכו׳, 
בשער  בפרדס  ועיין  וכו׳׳.  תצאו׳  בשמחה  ׳כי  דכתיב  הוא  הדא 
ערכי הכינויים, שכשהמלכות מקבלת השמחה ִמִּבינה, נקראת גם 

היא שמחה, היינו כנ״ל.
ביקרא  וביאר  בחי׳ מלכות דעשיה העולה מן הקליפות.  וזהו 

דשבתא (כד) ע״פ כתבי האריז״ל, שענין עליית מלכות דעשיה מן הקליפות נעשה מידי כניסת שבת, ומוסיף שע״י השמחה בשבת, גם כל המצוות 
שנעשו בימי החול עולים לשורשם ומתעלים, וז״ל: בימי החול יש אחיזה להעצבות בהמצוות, אבל בשבת נמשך מנוחה ושמחה, ואז עולין כל המצוות 
שעושין גם בימי החול וכו׳. וזה בחינת מה שמבואר בכתבי האריז״ל על ענין ׳אם תשוב משבת רגלך׳, שאז עולין הרגלין מבחינת ׳רגליה 
יורדות מוות׳, היינו שעולין מבחינת אחיזת הקליפות שהם בחינת עצבות, מרה שחורה, בחינת סטרא דמותא וכו׳. ועל כן מאריך בזהר 
הקדוש בגודל השמחה שצריך האדם לשמוח בשבת בפרט, כי שקולה שבת ככל התורה וככל המצוות. וצריכין לקבל קדושת שבת בשמחה 
גדולה, ובזה עולין כל המצוות מבחינת אחיזת העצבות לבחינת שמחה. וזה שמבואר בכתבים ׳אם תשוב משבת רגלך׳, אל תקרי ׳ִאם׳ בחיריק 
אלא ׳ֵאם׳ בצירי, בחינת אימא תתאה, שהיא המלכות וכו׳, כי אז עולה המלכות שהיא השכינה, בחינת המצוה, אל שורשה העליון, שהוא 

בחינת שמחה. וזה בחינת מלכות דעשיה העולה מן הקליפות ומן הגלות, בבחינת (ישעיה נה) ׳כי בשמחה תצאו׳, כמבואר בפנים.
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ּב 
ואני תפלה

ּו,  נ י ≈úָע ם  ַרח≈ ¿ּ̇ ן  כ≈ ּוב¿
יך¿  ƒ ׁ̆ מ¿ ַ̇ ו¿ נּו,  ּכ≈ ¿úַמ ינּו  ƒב‡ָ
ָר‰,  ָט‰√ ו¿  ‰ ָ ׁ ּ̆ „ֻ ¿̃ ינּו  ≈úָע
 úָכ ּב¿ בּוָר‰  ּו‚¿ ּכ…ַח  ן  ∆ּ̇ ƒ̇ ו¿
ין  ƒכ ָ‡נּו זו… ∆ ׁ̆ ָו‰  ¿̂ ƒָו‰ ּומ ¿̂ ƒמ
ר  ר≈ עו… ¿̇ ƒּ̇ ∆ ׁ̆  ,˙ ו… ׂ̆ ֲע úַ
 ú ָכ ּב¿ ך¿  ≈ú ≈̇ ו¿  ‰ ָו ¿̂ ƒּמ ‰ַ
ר  ר≈ עו… ¿̇ ם, ּו ָúּ ˙ ּכֻ úָמו… ָ‰עו…
ָך  ¿̇ „ָ בו… ֲע úַ ם  ָúּ ּכֻ  ˙ ∆‡
רּו  ר¿ עו… ¿̇ ƒּי ∆ ׁ̆ ָך, ַע„  ∆̇ ‡ָ ר¿ ƒי ¿úּו
 úָכ ו¿ ם  ָúּ ּכֻ  ˙ úָמו… ָ‰עו…  ú ּכָ
ָך  ¿̇ „ָ úֲַעבו… ם  ∆‰ ּבָ ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ
ַח  מ≈ ˆו… ם  מ≈ ּ„ו…  ,˙ מ∆ ¡‡ ּב∆
ם  ƒרּוַח ַמי ׁ̆ ר, ‡≈ ַ„ּב≈ ַחי מ¿
ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ ז  ר∆ ∆‡‰ָ ן  ƒמ ָעָפר, 
ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ ב  זו… ן ַע„ ָ‰‡≈ ָבנו… ¿úּ ּבַ
ן  ָט ָ̃  ú ּו ׁ̆ ¿ú ƒ ׁ ּ̆ ƒמ יר,  ƒּ̃ ּבַ
ים,  ƒמ ≈‡ י ר¿ נ≈ ר¿ ַ̃ ם ַע„  ּיָ ּבַ ∆ ׁ̆
ים,  ƒּמ‡ֻ ¿ú úָכ ı ו¿ ר∆ י ‡∆ כ≈ ¿úַמ"
 ,"ı י ָ‡ר∆ ט≈ פ¿ ו… ׁ̆  úָכ ים ו¿ ƒר ָׂ̆
ים  ƒנ ּבָ ים,  ƒַטּנ ¿̃ ּו ים  ƒú „ו… ¿‚ּ
ים,  ƒָער ּונ¿ ים  ƒנ ≈̃ ז¿  ,˙ ּוָבנו…
ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ  ú ָכ ו¿  ı ר∆ ‡ָ ‰ָ "
ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ  úָכ ו¿ ים  ƒּמ ַ‰ּיַ יָ‰,  ∆úָע
י  מ≈ ¿ ׁ̆ ּו ם  ƒַמי ָ ׁ ּ̆ ‰ַ ם",  ∆‰ ּבָ
ָבָ‡ם,  ¿̂  úָכ ו¿ ם  ƒי ַמ ָ ׁ ּ̆ ‰ַ
יָר‰  ƒ̂ ַ‰י¿ ו¿  ‰ ּיָ ƒׂ̆ ָ‰ֲע úַם  עו…
יúּו˙  ƒ̂ ‡ֲ ‰ָ ו¿ יָ‡‰  ƒר ּב¿ ‰ַ ו¿
ים  ƒúָפ ¿ ׁ̆ ם,  ∆‰ ר ּבָ ∆ ׁ̆ ‡ֲ  úָכ ו¿
ים  ƒ̃ י ƒז ים  ƒכ‡ָ ¿úַמ ים  ƒúּ ַ‚ּ ¿ú ַ‚ּ
ם  י ƒפ ָר ¿ׂ̆ ם  י ƒúּ ַמ ¿ ׁ̆ ַח
 , ׁ̆ ∆„… ּ̃ ‰ַ  ˙ ַחּיו… ו¿ ים  ƒַפּנ ‡ו… ו¿
ז  ּכָ ר¿ ˙ ַ‰ּמ∆ ַ„ּ ֻ̃ י˙ נ¿ ƒú כ¿ ַּ̇ ן  ƒמ
ַע„   ,‰ ּיָ ƒׂ̆ ָ‰ֲע úָם  עו…  ú ∆ ׁ̆
יָ‡‰  ƒר ַ‰ּב¿  ˙ ַ„ּ ֻ̃ נ¿ י˙  ƒ ׁ̆ ‡ ר≈
יúּו˙,  ƒ̂ ‡ֲ‰ָ ˙ ַúּ ƒח ¿ּ̇ ‰ּו‡  ∆ ׁ̆
 ‰ ָו ¿̂ ƒּמ ‰ַ ך¿  ≈ú ≈ּ̇ ם  ָúּ ֻכ ּב¿
 úָכ ˙ ּב¿ ו… ׂ̆ ין úֲַע ƒכ ָ‡נּו זו… ∆ ׁ̆
 ı י ƒ̃ ָ̇ ו¿ ר  ר≈ עו… ¿̇ ּו  ,˙ ע≈
 ,˙ מ∆ ¡‡ ּב∆ ָך  ¿̇ „ָ úֲַעבו… ם  ָúּ ּכֻ
 úָכ ˙ ו¿ úָמו… ּובּו ָכú ָ‰עו… ׁ̆ ָי ו¿
 ˙ מ∆ ¡‡ יָך ּב∆ ∆ú ם ‡≈ ∆‰ ר ּבָ ∆ ׁ̆ ‡ֲ

(úי˜ו"˙ כ„).

מצוות  תרי״ג  וכל  יד 

התורה הן תלויות באותם 
המלך.  גוף  של  האיברים 
יש מצוות התלויות בראש 
ויש  בעיניים,  ויש  המלך, 
מצוה  ולכל  וכו׳.  באזניים 
ששורה על כל אבר ואבר 
ולפנים  ידוע,  יש לה שם 
הוי״ה,  שם  הוא  ממנו 
אותו  של  הנשמה  שהוא 

אבר (המשך במילוא״ח).

יט)  יד,  (ח״ב, מאמר  הברית  בספר  ומובא  עושה איזה מצוה.  וכשאדם 
בשבח קיום המצוות: צריך אתה שתשתעשע ותפנק ותשמח בכל 
מצוה ומצוה, באשר כי המה תלויים ועומדים באיברים דמלכא קדישא, 
פיקודין  תרי״ג  יד ׳וכל  ז״ל  ע)  ותיקון  יח  (תיקון  בתיקונים  שאמרו  כמו 
דאורייתא אינון תליין בהני איברים דגופא דמלכא. אית פיקודין דתליין 
ברישא דמלכא, ואית בעיינין, ואית באודנין כו׳. ולכל פיקודא דשריא על 
דהוי״ה,  שמא  איהו  מיניה  ולגאו  ידיע,  שם  ליה  אית  ואבר  אבר  כל 
דאיהו נשמתא דההוא אבר׳, עכ״ל וכו׳. וכל מצוה מן המצוות או מידה 
מן המידות שמזכה אותך ה׳ בה ונותן לך כח וחיל לעשותם, תשמח בה 
ותשמח  בה  ותפנק  תגיל  הזאת,  טובה  במתנה  אותך  שזיכה  מאוד  עד 
שמחה רבה, כי אלה המצוות והמידות הן הן הדודים שאתה מקבל ממנו 
בהם  לענג  תיקח  עריבתם  ואת  ה׳,  על  תתענג  ובהם  ידם  ועל  יתברך, 
כדבש לפה, והן הן בעצמן הדודים אשר ה׳ אלקיך שואל מעימך, ועליך 
אי אפשר  כי  ה׳.  ידיד  ידם תהיה  ועל  בך,  תשוקתו בעבורם להשתעשע 
להשיג קרבתו יתברך ולדבק בו כי אם דווקא על ידם לא בזולתם, על כי 
המה עבותות אהבה שלו, והמה אמצעים המניעים והמגיעים את האדם 
ובהם  ידם  לכן אם האדם על  יתברך, והמה חבלי הדביקות.  אל אהבתו 
המצוות  אלה  בזולת  אם  אבל  נעים,  אף  דודו  יפה  יתענג,  שדי  על 
והמידות מתברך בלבבו לאמר, אני אזכיר בזכרוני את שמו תמיד באהבה, 
אלקים  קרבת  להשיג  אפשר  ואי  וכו׳,  כלל  מועיל  בה  אין  לו,  יבוזו  בוז 

בזולתם, אף כי נפתולי אלקים ודביקותו עימו יתברך.
כח בהמצוה לילך ולעורר כל העולמות לעבודת השי״ת. וכעין זה  יש 
עושה  כשהאדם  הכהנים):  אל  אמור  ד״ה  אמור,  (פ׳  הארץ  בפרי  מובא 
רצונו,  ונעשה  שאמר  מפני  שהוא  לשמה,  שהיא  שמים,  לשם  מצוה 
שבעשיה,  המורכבים  התחתונים  השפלים  מן  העולמות,  כל  מעורר 
הרצון  עד  מספר,  אין  ועולמות  אצילות,  בריאה  יצירה  עשיה  וכל 
העליון, שעלה ברצונו הפשוט לברוא העולמות בשביל ישראל שנקראו 
והוא  ה),  א,  ב״ר  (עיין  מלכותו  ועול  התורה  שיקבלו  ׳ראשית׳, 

השתלשלות העולמות הנ״ל עד שהגיע למצוות מעשיות. והנה, בעשותו אחת מכל מצוות ה׳ בכל כוחו ומידותיו עד ההתעוררות השמחה של 
בתוכם,  עצמו  והוא  העליון,  הרצון  אל  העולמות  כל  ועליות  כביכול,  מעלה  של  בפמליא  כח  ומוסיף  בשמחתו,  העולמות  כל  מעורר  המצוה, 
של  שמחה  מתוך  אלא  וכו׳  להתפלל  עומדין  ׳אין  ע״א)  לא  (ברכות  וזהו  התחתונים.  השפלים  עד  עולם  אל  מעולם  שפע  ומוריד  מחזיר  ומשם 

מצוה׳, שבכל מידות האדם, היותר עליון מכל הוא השמחה, ואם היא של מצוה היא הייחוד העליון מכל.

מילואי חכמה
עי״ז קשה מאוד להזכיר את עצמו בכל זה ולהחיות את עצמו ולשמח את 
עצמו, ומחמת זה לפעמים רוצים להפילו בדעתו לגמרי, שמזכירין אותו 
בכל  וקלקולים  פגמים  מלא  הוא  ואיך  העצומים,  ופשעיו  עוונותיו  ריבוי 
עת וכו׳, עד שנדמה לו שאפס תקוה ח״ו. וכל זה מעשי הבעל דבר, כי 
אין זה דרך ענוה כלל, רק הבעל דבר מתנכל עליו להפילו לגמרי ח״ו, 
ומגודל החושך קשה לו מאוד לשום אל ליבו להזכיר את עצמו בהנקודות 
הטובות שבו, לולא ה׳ עזרתה לנו בכל יום ובכל עת, שמסבב בנפלאותיו 
העצומים שנוכל להזכיר עצמנו לילך עם הדרך הקודש של ׳אזמרה לאלקי 
בעודי׳ תהילה לאל, עי״ש היטב היטב ותוכל להחיות את נפשך תמיד כל 
בכח  כי אם  נמשך על האדם,  אין  זה הדרך הקודש  כל  חייך. אבל  ימי 
רבים  ורחמים  גדולים  חסדים  נתעוררין  בשבת  אז  כי  וכו׳.  שבת  קדושת 
בכל  ומאירין  האמיתיים  וחסדיו  ה׳  דרכי  נתגלין  ואז  שיעור,  בלי 
העולמות, אשר דרכו יתברך הוא לבלי להסתכל על הרע של האדם, רק 
להביט ולהסתכל על הטוב שבו, כמ״ש ׳אוון אם ראיתי בליבי לא ישמע 
ה׳, אכן שמע אלקים וכו׳׳, וכמ״ש ׳לא הביט אוון ביעקב ולא ראה וכו׳׳, 
(וכמו שמבואר בסימן י״ז בליקוטי תניינא ׳דרך השי״ת וכו׳׳) שמדבר שם 
ישראל  כן אז בשבת מתחילין כל המצוות של  ועל  מקדושת שבת, עי״ש. 
שהם  הקליפות,  אחיזת  מהם  נתבטל  כי  השי״ת,  לפני  ולהתפאר  לילך 
העצבות, הנאחזין ברגלי המצוה, ואז נתגלה יקרת קדושת הנקודות טובות 
כבושה  דרך  ועושין  השי״ת,  לפני  ומתפארין  שהולכין  עד  המצוות,  של 

לכל, שיוכל כל אדם להתקרב להשי״ת.
את  לבאר  יתכן  אפשר  בדרך  (כד):  הנחל  יד  בקובץ  ומובא  ולעורר.  לילך 
לשון רבינו ׳לילך ולעורר׳ המופיעה כמה פעמים באות זו, ש׳לילך׳ 
מרמז על נצח והוד, שהם כלי ההליכה כידוע, ו׳לעורר׳ מרמז על היסוד, 
שאחד מכוחותיו הוא לגרום להתעוררות, כמובא בספר הליקוטים (כי תצא, 
פרק כא) ׳כי בכח היסוד יש ב׳ כוחות, האחד כח המעורר עד למעלה עד 

הראש, ומעורר כל כוחות הגוף וכו׳ וממשיך שפע במקומו׳, ודו״ק. 

ילקוט הנחל

וכשאדם עושה איזה מצוה. וכתב בליקו״ה (או״ח הודאה ו, יד): 
אחד  כל  על  היתה  הקדושה  שכוונתו  כתבנו  וכבר 
מישראל, אפילו על הגרוע שבגרועים וכו׳. כי כל אחד בכל מקום 
שהוא, כל זמן ששם ישראל נקרא עליו ועוסק באיזה מצוה, כגון 

בכוחו  יש  בציצית,  בבוקר שמתעטף 
לשמח נפשו מתוך עוצם ריחוקו וכו׳ 
כי  השעה,  אותה  עד  עליו  שעבר 
הלא אחר כל אלה, אעפ״כ אני זוכה 
בציצית,  להתעטף  זאת  ברגע  עתה 

שסוף כל סוף לא ישאר ממני כי אם זאת התורה והמצוות שאני 
תורה  ריח  לו  שיש  וכל אחד מישראל, בפרט מי  יום.  בכל  חוטף 
ומסתכל בספרים קדושים, יכול להבין מרחוק עוצם נוראות נפלאות 
קדושות של כל מצוה, כגון ציצית, כמה וכמה הפליגו רז״ל בזכות 

מצות ציצית, כמו שמובא בגמרא ומדרשים וכו׳, וכן בכל המצוות. 
ועל כן צריך להזכיר את עצמו עוצם מעלת המצוה שעולה עד אין 
סוף, ולשמח נפשו בזה הרבה, עד שכל מה שירצו הסט״א והבעל 
וכו׳,  דאגותיו  וריבוי  פגמיו  מריבוי  הרבה  בעצבות  לבלבלו  דבר 
נפשו  ְיַשמח  זה  כל  ע״י  אדרבא, 
ביותר ויותר, כי אעפ״כ אני מתעטף 
בציצית, וכמה גבר עלינו חסדו שגם 
עתה  שעשיתי,  מה  כל  אחר  אנכי, 
׳תתעטף  וכן  בציצית,  מתעטף  אני 
נפשי ורוחי ונשמתי באור הציצית וכו׳׳. ואי אפשר לבאר לכל אחד 
בכל  מחדש  עת  בכל  בשמחה  להתחזק  צריך  הוא  היכן  עד  ואחד 
מקום שהוא, והחכם עיניו בראשו להבין דברים הרבה מתוך דברינו 

אלה, ומה שכתבנו במקום אחר בזה כולם נכוחים למבין וכו׳.

    וכשאדם  ג 
                
     

 נחל נובעּבהמתרגם נחל נובע
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מסילת הקשרים
נדרש בפע"ח  זה  וכן מצינו שפסוק  יתבטלו הקליפות.  ועליית הספירות,  (המובא בסוף המאמר), שע"י השמחה  ומושחו'  'אייתו אשלי  ויתכן לקשר דבריו עם  ז)  
(שער חג המצות ז) בכוונות ליל הסדר, לענין התעוררות הספירות בדרך לבניית הדעת שהיתה בגלות מצרים, עי"ש.  ועי"ע בילקוה"נ ד"ה 'בנערינו ובזקנינו וכו'', 

בדברי המעדני מלך, אשר קישר גם את הסיפא של הפסוק 'כי חג ה' לנו'.

הספירות  כל  את  טו 

לחבר  צריכים  אנחנו 
הכוונה  ׳נערינו׳  כאחד, 
שהם  הנערים  לאותם 
׳בזקנינו׳  הגבירה,  תיקוני 
העליונות,  השלוש  היינו 
והוד  נצח  היינו  ׳בצאננו׳ 
כמו  ׳צאן׳,  שנקראים 
צאן  צאני  ׳ואתן  שנאמר 
היינו  ׳בבקרנו׳  מרעיתי׳, 
דין,  בהן  שיש  הספירות 
כלומר  לנו׳,  ה׳  חג  ׳כי 
צריכים  אנו  כל הספירות 
וכאשר  בשלימות.  לחבר 
ראה פרעה כך אמר, אם 
יאירו כל הספירות באופן 
הזה, כל הצדדים האחרים 
לי  ישאר  ולא  יתבטלו 

קיום כלל. 

מילואי חכמה
דגל  בספר  בזה  ומובא  נלך.  ובבקרנו  בצאננו  נלך  ובזקנינו  בנערינו 
מחנה אפרים (פ׳ בא): וגם מקנינו ילך עימנו לא תשאר פרסה וגו׳. 
תשאר  ׳לא  לומר  ראוי  והיה  ביאור,  שום  לו  אין  כי  זה  להבין  צריך 
דבר  בזה  דעתי  עניות  לפי  והנראה  ׳פרסה׳.  לשון  תפס  ולמה  מאומה׳, 
עמוק, ע״פ מה ששמעתי מן אא״ז נ״ע זללה״ה, שכל מה שיש לאדם, הן 
ניצוצות שלו  כולם הם  כל הכלים שלו,  ואפילו  ובהמותיו,  ומשרתיו  עבדיו 
השייכים לשורש נשמתו, וצריך להעלותם לשורשם. וזהו (ישעיה מו) ׳המגיד 
ב׳ראשית׳,  שיקשר  והיינו  והמשכה,  קשר  לשון  ׳מגיד׳  אחרית׳,  מראשית 
היינו בקדמון וראשית הכל, ׳אחרית׳, היינו סוף כל המדריגות וכל ניצוצי 
שהם  לאדם  וכשיש  סוף,  אין  עד  בראשית  דבוקים  הם  כולם  השפלים, 
יכול  ועי״ז  וכו׳,  עימו  נתעלו  כולם  אזי  למעלה,  עלייה  נשמתו  משורש 
׳בנערינו ובזקנינו נלך  להעלותן גם כן. והוא שרימז משה בתחילת הסדר 
הנתונים  קדישין  ניצוצין  הם  אלו  כל  כי  וגו׳׳,  נלך  ובבקרנו  בצאננו  וגו׳ 

בשביה במדריגות תחתונים מאוד, וצריך להעלותם. 

כשאדם  (כד):  ליקו״מ  על  פסח  בספר טעם  ומובא  ובזקנינו נלך.  בנערינו 
לעבודת  העולמות  כל  ולעורר  לילך  בהמצוה  כח  יש  מצוה  איזה  עושה 
השי״ת, בבחינת בנערינו ובזקנינו נלך בצאננו ובבקרנו נלך. וזה בחינת מלכות מלביש 
׳בנערינו  של  זה  פסוק  והנה  בפנים.  עיין  וכו׳,  ההליכה  כלי  שהם  נה״י 
ההולכים׳,  ומי  ׳מי  פרעה  ששאל  מצרים,  ביציאת  נאמר  וגו׳׳  ובזקנינו 
ובבנותינו  ׳בבנינו  הוא  הפסוק  סוף  והנה  כנ״ל,  רבינו  משה  לו  ואמר 
רבינו,  דברי  לפי  מאוד  ומדוייק  לנו׳.  ה׳  חג  כי  נלך  ובבקרנו  בצאננו 
לעבודת  העולמות  כל  ולעורר  לילך  המצוה  ביד  כח  שיש  אמר  שמשה 
השי״ת כשעושה את המצוה בשמחה, דהיינו בחינת ׳כי חג ה׳ לנו׳. ועיין 
שלמה  רבי  מבנו  יפה  פירוש  שמביא  התורה,  על  עמוקות  מגלה  בספר 
שדרש כשהיה בן שבע שנים על הפסוק הזה, דהיינו שפרעה אמר ׳לכו 
ִעבדו את ה׳ מי ומי ההולכים׳, היינו שילכו אלו שרגילים לעבוד את ה׳, 
דהיינו הנערים והזקנים. ואמר לו משה רבינו ׳בנערינו ובזקנינו׳, דהיינו 
שיש בחינת הליכה אחת לעבודה, שבשביל זה הנערים והזקנים ילכו, אבל 
יש עוד הליכה, היינו ׳בבנינו ובבנותינו בצאננו ובבקרנו׳, דהיינו יש עוד 

בחינת הליכה בשביל שמחת יום טוב, והיינו ענין כפל מלת ׳נלך׳. ומסיים משה רבינו ׳כי חג ה׳ לנו׳, דהיינו מפני שרבי יהושע אמר שיום טוב ׳חציו 
נא  לכו  כן,  ׳לא  זה אמר פרעה  ועל  לכם׳.  ׳חציו  דהיינו  ׳לנו׳  וחציו  לה׳׳,  ׳חציו  היינו  ה׳׳  ׳חג  הוא  חציו  כי  לנו׳,  ה׳  חג  ׳כי  וזהו  לכם׳,  וחציו  לה׳ 
הגברים ועבדו את ה׳ כי אותה אתם מבקשים, ויגרש אותם מאת פני פרעה׳. כי לא היה לפרעה השגה בבחינת ׳לכם׳, שיכולים לעשות גם את זה 
הדברים  עכ״פ  טוב.  יום  שמחת  דהיינו  לכם׳,  ׳חציו  של  בעבודה  השגה  לו  אין  כי  שלמים,  קרבן  להביא  יכול  ואין  טמא,  גופו  הגוי  כי  בקדושה, 
מתוקים מאוד, שפסוק זה שרבינו מביא שיש כח בעשיית מצוה בשמחה ללכת ולעורר את כל העולמות לעבודת ה׳, מפני שכתוב ׳בנערינו ובזקנינו 

נלך, בצאננו ובבקרנו נלך׳, פסוק זה מדבר על ענין שמחת יום טוב, שזה בחינת עשיית המצוות בשמחה.
ובזקנינו נלך בצאננו ובבקרנו נלך. ובספר שערי צדיק (ח״ג, מכתב צ) מובא מכתב חיזוק שכתב בעל המחבר לבחור שזה בסמוך החל לשוב בתשובה,  בנערינו 
ומעודדו ומחזקו שמצות התשובה היא המצוה העליונה ביותר שעל ידה הולכים כל העולמות ומתעלים, וז״ל: כי דע והאמן, אשר ע״י שנתעוררה בך 
נקודת היהדות שבליבך לחזור בתשובה שלימה לפניו יתברך שמו, ולבוא לקבל ולטעום טעם אור הגנוז והצפון מהנקודה העליונה על הכל, הכוללת 
בתוכה כל האורות וכל הקדושות שבכל העולמות כולן, עי״ז נעשה רעש גדול, ונתעוררו גם יחד כל העולמות כולן. ובכל אשר בהם, מעירין קדישין 
ובני אנשא, חיות ברא ועופי שמיא, ארץ וימים וכל אשר בהם, ועד המונחים בשאול תחתיות ומתחתיו, ִהַּצָּת אש להבת שלהבת הכיסופין דקדושה 
שתיקן  והאמיתיים,  הטובים  החיים  בדרכי  ומאירה  המתגלית  ישראל,  של  שמחתן  שהוא  העליון,  ושורשן  במקורן  ולהיכלל  ולחזור  לשוב  העמוקים, 
והמשיך וגילה רבינו הקדוש בזה העולם, למען דעת כל עמי הארץ כי ה׳ הוא האלקים אין עוד מלבדו, בסוד הכתוב (שמות י) ׳בנערינו ובזקנינו 
נלך, בבנינו ובבנותינו בצאננו ובבקרנו נלך׳, וכמבואר בדברי רבינו בליקו״א סימן כ״ד בהתורה ׳אמצעותא דעלמא׳ אות ג׳, עי״ש שכתב ׳כשאדם 
התקרבות  של  כזו  גדולה  מצוה  וכמה  כמה  אחת  ועל  עי״ש.  השי״ת׳,  לעבודת  העולמות  כל  ולעורר  לילך  בהמצוה  כח  יש  מצוה,  איזה  עושה 
ושבעל פה,  תורתנו הקדושה שבכתב  מצוות  כל  קיום  ושורש  ויסוד  וחיות אמונתנו הקדושה,  ומקור  שורש  שזה  להצדיק האמת שבדור,  והתדבקות 
כמבואר מזה בכל הספרים הקדושים הראשונים והאחרונים, וכמובא בדבריו ז״ל שם סימן כ״ב בהתורה ׳חותם בתוך חותם׳ אות ג׳ עי״ש, בוודאי 
לח):  (כד,  בזה בספר מעדני מלך  וביאר  בנערינו ובזקנינו נלך בצאננו ובבקרנו נלך.  וכו׳ לעבודת השי״ת.    כולן  כל העולמות  לעורר  שיש בכוחה 
והנה המשך הכתוב הוא ׳כי חג ה׳ לנו׳, ולפי המבואר פנים יתפרש היטב, והיינו שמבאר מדוע ׳בנערינו וכו׳ נלך׳, מחמת ׳כי חג ה׳ לנו׳, היינו 
ונמצא שהכתוב  תצאו׳.  בשמחה  ׳כי  בבחינת  יוצאים מהגלות,  ע״י שמחת המצוות  פנים  כמבואר  כי  ה׳׳,  ׳חג  בחינת  שהוא  מחמת שמחת המצוות 
וכו׳׳  ובזקנינו  ׳בנערינו  שכן  וכל  ובבקרנו׳  ׳בצאננו  בבחינת  אפילו  ה׳,  לעבודת  וההתעוררות  העולמות  העלאת  לענין  הן  העניינים,  לשני  מתפרש 
למעלה למעלה, והן לענין המבואר לעיל שכל זה נעשה ע״י שמחת המצוות, שהוא בחינת ׳כי חג ה׳ לנו׳, שהוא השמחה שבמצות קרבן פסח. כי 

לקיחת והקרבת הקרבן היתה אז מצוותם הראשונה עם יציאתם ממצרים ערוות הארץ.

ילקוט הנחל

ובזקנינו נלך. פסוק זה נאמר לאחר שמשה רבינו הזהיר את פרעה שאם לא ישלח את בנ״י תבוא עליהם מכת ארבה, ופרעה נכנע ומבקש  בנערינו 
ִעְבדּו  ְלכּו  ֲאֵלֶהם  ַוּיֹאֶמר  ַּפְרעֹה  ֶאל  ַאֲהרֹן  ְוֶאת  (י, ח–ט): ַוּיּוַׁשב ֶאת מֶׁשה  וזלשה״כ בשמות  לדעת מי מבנ״י אמור לצאת ממצרים, 
ֶאת ה׳ ֱאֵקיֶכם ִמי ָוִמי ַההְֹלִכים: ַוּיֹאֶמר מֶׁשה ִּבְנָעֵרינּו ּוִבְזֵקֵנינּו ֵנֵל ְּבָבֵנינּו ּוִבְבנֹוֵתנּו ְּבצֹאֵננּו ּוִבְבָקֵרנּו ֵנֵל ִּכי ַחג ה׳ ָלנּו: וביאר הכלי יקר 
(שם) שתכלית הליכת הזקנים הנערים והמקנה, היתה עבור השמחה, וז״ל: כי חג ה׳ לנו. נתן טעם לדבר, כי בשלמא כל ההולכים שאינן הולכים כי 
כי  ילכו  שלא  הוא  דין  לזבוח,  אם 
אנחנו  אבל  לזבוח,  שדרכן  מי  אם 
יש  לה׳,  חג  דהיינו  העבודה,  זולת 
עלינו מצוה אחרת עוד, והיא שמחת 
החג. זהו שאמר ׳כי חג ה׳ לנו׳, צריך להיות גם לנו. וידוע שאין 
שמחת האדם שלימה כי אם בזמן שאשתו ובניו וכל קנייניו עימו, 
וקניינו  ובניו  ואשתו  נכר  אדמת  על  ה׳  שיר  את  ישיר  איך  כי 
וכו׳׳.   ו׳השרוי בלא אשה שרוי בלא שמחה  נתונים בערבון בעדו, 
כל  ולעורר  לילך  במצוה  כח  שיש  לכך  כראיה  זה  פסוק  הביא  רבינו  והנה 
ועליית הספירות מאחיזת הקליפות  גבי התעוררות  בא), המבארו  (פ׳  בדברי המגיד מישרים  דומה  באופן  זה מתבאר  ומצינו שפסוק  ה׳,  לעבודת  העולמות 
נערים דאינון תיקונין דמטרוניתא,  אינון  ׳נערינו׳ דהיינו  לון כחדא,  טוכולהון ספיראן בעינן לחברא  נלך.  ובזקנינו  בנערינו  וז״ל:  שבמצרים, 
׳בזקנינו׳ היינו תלתא עילאי, ׳בצאננו׳ היינו נצח והוד דאיקרון ׳צאן׳, כמה דאת אמר ׳ואתן צאני צאן מרעיתי׳, ׳בבקרנו׳ היינו ספירן 
יתנהרון כולהו  וכד חזא פרעה הכי אמר, אי  לנו׳, כלומר כולהו ספירן אנו צריכין לחברא בשלימו וכו׳.  ׳כי חג ה׳  דאית בהו דינא, 

ספיריא בכי האי גוונא, כל אינך סטרין יתבטלון ולא ישתאר לי קיומא כלל ז). 

וביאר  נלך.  ובזקנינו  בנערינו 
(כד)  הנחל  מי  בספר 
יצאו  ידה  שעל  שהמצוה  זה,  פסוק  על 

וז״ל: היינו שמשה אמר  ישראל מן הגלות, היא הקרבת קרבן הפסח, 
נעורר  בשמחה,  שמקריב  פסח  הקרבן  מצות  ידי  שעל  לפרעה 
ברכה  וימשיכו  השי״ת,  לעבודת  בהם  אשר  וכל  העולמות  כל 

ושכל ואמונה לתוך ברכת ישראל.

   (י (שמות  
           

מקור חכמה נחל נובע
ערכים

ּבהמתרגםּבוכינויים 

עס
ניי

ב 
סל

בר



מסילת הקשרים
ח) ויתכן לרמז ע"פ קשרי המאמר, שע"י השמחה והאושר שבעשיית המצוות, מקבלים אשוריו כח לילך ולעורר וכו' את כל העולמות.    ט)  וע"פ זה יתכן לבאר בקשרי 

המאמר, שענין ההליכה לעורר את כל העולמות לעבודת ה' (היינו 'מלכות מלביש נה"י'), הוא המשך ישיר של היציאה מגלות הקליפות והרע.

ּב 
ואני תפלה

ן  ַנּ‚≈ ¿úן ּו ַרּנ≈ ¿úיר ּו ƒ ׁ̆ úָ ‰ ּכ∆ ז¿ ƒנ ו¿
 ˙ ירו… ƒ ׁ̆ ו¿ ים  ƒּונ ‚ּ ƒנ יָך  ָפנ∆ ¿ú
ָך  מ¿ ƒ ׁ̆ ¿ú  ˙ ו… ח ּבָ ¿ ׁ̆ ƒ̇ ו¿
 ˙ מ∆ ¡‡ ּב∆ ָך  ¿̇ „ָ ו… ב ֲע úַ ו¿
 ‰ ּכ∆ ז¿ ƒּנ ∆ ׁ̆ ַע„  וכו',  י„  ƒמ ָּ̇
úּו…  ּכֻ úָם  ָ‰עו…  ú ּכָ ר  ר≈ עו… ¿ú
 , ˙ מ∆ ¡‡ ּב∆ ָך  ¿̇ „ָ ו… ב ֲע úַ
ָך,  י ∆ú ≈‡ ם  ָúּ ֻכ ּו  ב ּו ׁ̆ ָי ו¿
 ‰‡ָ ר¿ ƒי יָמ‰ ּוב¿ ≈‡ „ּוָך ּב¿ ַיַעב¿ ו¿
 ú ַוֲחמ… חּוס  ַ‡ֲ‰ָב‰.  ּוב¿
ינּו  ≈̇ ֲ‡úו… ¿ ׁ̆ ƒמ ‡ ≈úּינּו, ּוַמ ≈úָע
ם  úו… ָ ׁ ּ̆ נּו ַב כ≈ ר¿ ים. ּבָ ƒַרֲחמ ב¿
ע…ז  "יי   ,‡ ָׂ ּ̆ ƒנ ו¿ ָרם   ú ≈‡
 ˙ ∆‡ ך¿  ָבר≈ י¿ יי  ן,  ≈ּ̇ ƒי ַעּמו…  ¿ú
ם  ּי≈ ַ̃ ו¿ ם".  úו… ָ ׁ ּ̆ ַב ו…  ּמ ַע
ב  ˙ּו ּכָ ∆ ׁ̆  ‡ ָר ¿̃ ƒמ ּו  נ úָ
‡ּו  ≈̂ ≈̇  ‰ ָח מ¿ ƒׂ̆ ב¿ י  ƒּכ "
ים  ƒר‰ָ ּוָבúּון, ‰∆ ּ̇ ם  úו… ָ ׁ̆ ּוב¿
ם  יכ∆ נ≈ פ¿ ƒú חּו ¿̂ פ¿ ƒי ˙ ָבעו… ¿‚ּ‰ַ ו¿
 ‰ ∆„ ָׂ ּ̆ ‰ַ י  ≈̂ ֲע  úָכ ו¿  ,‰ ּנָ ƒר

ֲח‡ּו ָכף (úי˜ו"˙ כז). מ¿ ƒי

ו) ש׳אין לסמוך על השכל  הנה מובא להלן במאמר (אות  אלקיו בלבו.  תורת 
המצוות  ששמחת  ד)  ד,  אפים  נפילת  (בהל׳  מוהרנ״ת  כתב  וכן  בעצמו׳. 
וראינו  מליבם.  האפיקורסים  שבודים  המצוות  טעמי  והבלי  החכמות  בהשלכת  תלויה 
ההיקש  את  שדימה  (פ״ח),  יעבץ  לחסיד  החיים  אור  בספר  המובא  את  בזה  להביא 
השכלי האנושי שהוא היפך דעת התורה האמיתית, ליצר המתאוה לעבירות. וע״פ זה 
ביאר את הפסוק ׳תורת אלקיו בליבו וגו׳׳, שע״י שהאדם מרגיל עצמו בזכירת המצוות 
ומהרהר תמיד בתורה האלקית, עי״ז יינצל ממארב השכל האנושי. וז״ל: דע בני, כי 
כמו שנצטווינו לבלתי לכת אחרי תאוות יצרנו, כי הוא כלל גדול לעשיות 
ההקשיים  הדרכים  אחרי  לכת  לבלתי  נצטווינו  כך  יתברך,  אלקינו  מצוות 
אשר יעשה שכלנו (פי׳, להקיש ולדמות דבר לדבר ע״ד ההגיון). כי כמו שהיצר 
בטבע אוהב עשיית העבירות ומואס מצוות לא תעשה, כאומרם ז״ל (שבת 
על  מצטערים  היו  כי  משפחותיו׳,  עסקי  על  למשפחותיו,  ׳בוכה  קל.) 
ואוהב  בטבע  את האדם  האנושי מטעה  שכל  כך  להם,  שנאסרו  העריות 
להאמין  האמיתיים,  התורה  דעות  ומואס  אליו,  יתבארו  אשר  המושכלות 

שכר ועונש ותורה מן השמים ותחיית המתים ויום הדין הגדול, אשר הם היפך ההיקש השכלי. על כן צריך האדם להרגיל עצמו בזכירת המצוות אשר 
וזהו היצר אשר אמר שצופה לצדיק להמיתו, כאומרו (תהלים לז)  הם המושכלות האלקיות, כדי להינצל ממארב השכל האנושי האורב לאדם בכל עת, 
׳צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו, ה׳ לא יעזבנו בידו׳. וכבר הקדים המשורר רפואתו והשמירה ממנו בפסוק הקודם לזה ׳תורת אלקיו בליבו, לא תמעד 

אשוריו׳. הרי ביאר, כי בהיות הצדיק מהרהר תמיד בתורה האלקית, לא יהיה פנאי לשכלו להפרידו ממחשבותיו אשר אין להם תכלית. 

מילואי חכמה
בספר  בזה  וביאר  בקודש.  מלכי  אלי  הליכות  וכו׳  בלבו  אלקיו  תורת 
באופנים  הפסוקים  שני  בהבאתו  לבאר  יש  מא):  (כד,  מלך  מעדני 
ראשונה  בחינה  לקשר  הפסוק  מביא  שפעם  הידוע,  הכלל  לפי  א.  אלו. 
ולפעמים מקשר בחינה הראשונה בשניה (ועי׳ בהקדמת  בבחינה השלישית, 
מוהרנ״ת לליקו״מ ובהקדמת הפל״ח לספרו). ועל כן בפסוק ׳תורת אלקיו בליבו׳ 
מבואר בחינת המצוות שעושה בשמחה, כי לב היינו שמחה, כמ״ש ׳נתתה 
רגליו  ימעד  שלא  היינו  אשוריו׳,  תמעד  ׳לא  שעי״ז  וכנ״ל,  בליבי׳  שמחה 
מוות׳  יורדות  ׳רגליה  בבחינת  ברגלין,  הנאחזים  הקליפות  יניקת  מחמת 
׳תורת  והיינו  וכו׳.  הקטורת  סממני  י״א  של  הענין  הוא  שלזה  כידוע, 
תמעד  ׳לא  עי״ז  השמחה,  בחינת  ׳בליבו׳  המצוות,  בחינת  שהם  אלקיו׳ 
׳הליכות אלי מלכי בקודש׳, מקשר בחינת הרגלין,  אשוריו׳. בהכתוב השני 
בבחינת תיקון המלכות, שהוא היפך הגלות, עם בחינת ׳מקדש ה׳׳, והיינו 
׳מלכי בקוד״ש׳, בחינת ׳מקד״ש ה׳ כוננו ידיך׳ הנאמר על גמר הגאולה.

ילקוט הנחל

מלכות מלביש נה״י, שהם כלי ההליכה. ולהבנת הדברים ראה 
ז׳,  אות  על  במילוא״ח  להלן  זו, שהבאנו  לתורה  במבוא הקבלי 

ד״ה ׳וכן עולין העולמות עד למעלה וכו׳׳.
המלכות,  לענין  במאמר  מובא  זה  פסוק  וכו׳.  בלבו  אלקיו  תורת 

את  שמלבישה  המצוה,  היינו 
ולעורר  לילך  במצוה  כח  יש  שעי״ז  נה״י, 
שרבינו  לבאר  ויתכן  וכו׳.  העולמות  כל 
ש׳תורת  הבא,  באופן  הפסוק  את  דורש 
אלוקיו בליבו׳ רומז לקיום המצוות בשמחה, 

רגליו, שהם  (היינו  אשוריו׳  ׳לא תמעד  ועי״ז  בלב׳,  היא  ׳עיקר השמחה  כי 
כלי ההליכה, שהם ספירות נה״י), היינו שעי״ז יש כח במצוה ללכת ברגליה 
לעורר וכו׳. והנה ע״ד הפשט פסוק זה נאמר במזמור בו הולך דוד ומחזק 
את ישראל לבל יקנאו בהצלחת הרשעים בעוה״ז, כי בוודאי שלבסוף ייכרתו 
ויאבדו, ואדרבא עיקר תשועתם של ישראל תבוא דווקא ע״י התמדתם בקיום 
התורה והמצוות. ודו״ק וראה, שמלבד הראיה שלשמה הביא רבינו פסוק זה, 
אף כלל המזמור מקושר למאמר, ובפרט לענין הוצאת ניצוצות הקדושה מבין 
וזלשה״כ  המאמר).  בסוף  וכן  ב׳,  באות  לעיל  (כמובא  והכנעתם  הקליפות 
בתהלים (לז, ל–לד): ִּפי ַצִּדיק יְֶהּגֶה ָחְכָמה ּוְלׁשֹונֹו ְּתַדֵּבר ִמְׁשָּפט: ּתֹוַרת 
ַּדְרּכֹו  ּוְׁשמֹר  ה׳  ֶאל  ַקֵּוה   (...) ֲאֻׁשָריו:  ִתְמַעד  א  ְּבִלּבֹו  ֱאָקיו 
ִוירֹוִמְמ ָלרֶֶׁשת ָארֶץ ְּבִהָּכֵרת ְרָׁשִעים ִּתְרֶאה: ופירש״י (שם): לא תמעד 
אשוריו. לא יחליקו צעדיו. וביאר המלבי״ם באופן אחר: תורת אלקיו בליבו. 
ימעד  שלא  אשוריו.  תמעד  לא  אותה.  ושומר  ה׳  בתורת  שמאמין 

וכו׳ נמצא אגב חדא תרתי, לשון  ׳לא תמעד אשוריו  מדרכי האושר, שכל מעשהו ומהלכו הוא לאושר הנפש. ועי׳ בפרד״ר (שער כג, אשר) שכתב 
הליכה ולשון אושר ממש׳ ח). וכתב הרמ״ד וואלי (בביאורו לפסוק זה): לא תמעד אשוריו. שלא יטו אשוריו מן הדרך הטובה והישרה, כי ׳תורת אלקיו 
בליבו׳, שהוא האור העליון של התורה הקדושה המאיר בליבו, והוא מלמדו להועיל ומדריכו בדרך ילך וכו׳, שלא ימעד מדביקותו, אע״פ 
שיש לו רדיפה חזקה ועצומה מן הכח החיצון שאורב תמיד אל הצדיקים, לפי שמתעסקים לעשות תיקון אל הקדושה, שהוא קלקול אל 
הקליפה.  ואיתא במדרש שוח״ט תהלים (קיט): אין יצה״ר שולט על התורה, ומי שהתורה בליבו אין יצה״ר שולט בו, ולא נוגע בו וכו׳. וכן 

הוא אומר ׳תורת אלקיו בליבו לא תמעד אשוריו׳ ט). 

נה"י שהם כלי ההליכה. וכתב בליקו״ה (או״ח הודאה ו, ד) שעיקר 
מצוות  מקיימים  שהצדיקים  ובזה  ברגלין,  הן  הקליפות  אחיזת 
יסוד,  הוד  נצח  תיקון  בחינת  וז״ל:  ויכניעום,  יהדקום  הם  בשמחה, 
עקַבי  ׳עוון  בבחינת  ברגלין,  שאחיזתן  הקליפות  להכניע  רגלין, 
ח״ו,  להתגבר  שרוצין  וכו׳׳,  יסובני 
ומדקה,  ׳אכלה  (דניאל  ז)  בבחינת 
ּוְׁשָאָרא ברגלה רפסה׳ (פסוק זה נאמר 
שחזה  החיות  מד׳  הרביעית  החיה  גבי 
דניאל, שלאחר שהיא אכלה בשיניה, היא 
גם רומסת ברגליה את מה שנשאר). אבל הצדיקים שהם בחינת משיח, 
שעושין המצוות בשמחה ומזכין את ישראל לזה, יכניעום ויהדקום, 
לעלמיא׳  תקום  והיא  וכו׳  אלין  כל  ְוָתֵסף  ׳ַּתִּדק  ב)  (שם  בבחינת 
המלכויות)  אלו  כל  את  ותכלה  תדק  מלכות משיח  שהיא  ה׳  שמלכות  (היינו 
שרוצים  הקליפות  את  יהדק  שהוא  משיח,  בחינת  על  לרמז  וכו׳, 
משיח  מלחמת  עיקר  כי  כנ״ל.  ברגלין  שאחיזתם  הכל,  להדק 

בבחינת רגלין כמובא, כמ״ש ׳ועמדו רגליו ביום ההוא וכו׳׳. 
אלקיו׳  ׳תורת  דהתיבות  ג)  (כד,  הפל״ח  וביאר  אלקיו בלבו.  תורת 
מרמזות לבחינת המצוה שעושה, וז״ל: תורת אלקיו בליבו. בחינת 
תמעד  לא  כנ״ל.  לב  בחינת  שהיא  השכינה,  בחינת  שהוא  המצוה, 
שהם  נה״י  את  מלבשת  בחינת  שזה  לעורר,  הולכת  שהיא  אשוריו. 

כלי ההליכה, בחינת ׳הליכות אלי וכו׳׳.

     
   (לז (תהלים   
     

 נחל נובע מקור חכמה
ערכים
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מסילת הקשרים
י) וראינו לעורר לב הלומדים, שהנה רבינו אמר 'כשמעלין מלכות וכו' היא מלבשת את הליכות אלי, את נצח הוד יסוד לילך ולעורר כל הדברים'. ויתכן לומר ש'הליכות' 

מרמז דייקא על נצח והוד, ו'אלי' מרמז ליסוד, כי 'אל' הוא אחד מכינויי היסוד, כנ"ל ברמ"ד וואלי (וכן מובא בקה"י, ערך אל, עי"ש).

ולמלכות,  למצוה  מתייחסת  במאמר  הנזכרת  ההליכה  הנה  אלי.  הליכות 
שבפשט  לציין  וראינו  השי״ת.  לעבודת  העולמות  את  לעורר  שהולכת 
הפסוק ׳הליכות אלי׳, ההליכה היא של השי״ת, ועל זה מובא בספר עבודת הקודש 
עניינה  הוא,  ברוך  במקום  האמורה  ׳הליכה׳  לשון  כל  בזה״ל:  נד)  (ח״ג, 
שקולים.  להיותם  ותחתונים  עליונים  לייחד  הייחוד  והתפשטות  המשכה 
הקדושים  במקומות  השכינה  השראת  גבי  בזה,  עוד  כתב  (שם)  דבריו  ובהמשך 
הנקראת הליכה, וז״ל: ׳ואהיה מתהלך באוהל ובמשכן׳ וכו׳, אשר נמשכתי מן 
העליונים לשכון במשכן בין שני הכרובים, להיות עיקרי בתחתונים כקודם 
החטא וכו׳. ומזה הענין אומרו ׳כי ה׳ אלקיך מתהלך בקרב מחניך׳. ׳ראו 
נמשך  בקדושה  הילוכו  בקודש׳,  מלכי  אלי  הליכות  אלקים  הליכותיך 
שקולים  העולמות  ָּבזֶה  כי  בהם,  לשרות  הקדושים  במקומות  ומתפשט 
לא  לו׳,  עולם  ׳הליכות  בבריאה.  הכוונה  היתה  זאת  כי  שלם,  והייחוד 
נברא העולם כי אם להליכות לו, להימשך ממעלה למטה לייחד עליונים 
נמשכה  לעם׳,  לו  לפדות  אלקים  הלכו  ׳אשר  אומרו  ואמנם  ותחתונים. 
השכינה בגלות עם ישראל למצרים, בסוד ׳אנכי ארד עימך מצרימה׳, וזה 

סיבת גאולתם, כי הוצרך לפדות את עצמו, פדה גם לישראל.

מילואי חכמה
בלול  זו  ולציין שבהלכה  ראינו להקדים  מלכות לתוך הקדושה.  כשמעלין 
יחד.  אותם  הבאנו  ולכך  הדרוש,  עם  רבינו  לדברי  הפשט  פירוש 
(שהם,  שבמאמר  התיקונים  שארבעת  ה)  ו,  הודאה  (או״ח  בליקו״ה  מובא  והנה 
נה״י כמבואר באות  ב׳, מלכות מלביש  עליית המלכות מן הקליפות כמבואר באות 
כמבואר  חב״ד  את  מלבישין  חג״ת  ד׳,  באות  כמבואר  חג״ת  את  מלבישין  נה״י  ג׳, 
באות ה׳), הם כנגד הארבעה שצריכין להודות (הולכי מדבריות, חבוש שיצא מבית 
לכאורה  שנראה  אף  שעל  מוהרנ״ת,  וביאר  הים).  ויורדי  שנתרפא  חולה  האסורים, 
בפשט המאמר שעיקר העבודה נעשית רק ע״י קיום המצוות בשמחה, ואח״כ עולה 
המצוה מאליה למעלה לעורר כל העולמות וכו׳, מבואר כאן שאף בכל עלייה ועלייה 
(נה״י, חג״ת, חב״ד) יש אחיזת הקליפות, עד שיתקן בשלימות את בחינת המסדר 
להודות  צריכין  הארבעה  וז״ל:  בשלימות,  המצוה  תעלה  עי״ז  שרק  והמיישב, 
הזה,  בגלות  בפרט  אדם,  כל  על  מרמזין  וכו׳  ׳הודו׳  במזמור  המבוארין 
שעוברין על כל אדם בכל עת בחינת כל הארבעה הנ״ל וכו׳. וזה בחינת 
משם  וכשיוצא  מדבריות,  הולכי  בבחינת  שהוא  יש  כי  מדבריות,  הולכי 
צריך להודות בשמחה, ועי״ז מעלה המלכות מבין הקליפות, שהוא תיקון 
׳תעו  בחינת  במדבר ממש,  הולך  בבחינת  היה  בתחילה  כי  הנ״ל.  ראשון 
במדבר בישימון דרך עיר מושב לא מצאו, רעבים גם צמאים נפשם בהם 

תתעטף׳, וע״י שצעק אל ה׳ ִהצילֹו, וצריך להודות בשמחה. וזה בחינת מלכות עולה מן הקליפות, שהם בחינת מדבר שמם וישימון דרך, וע״י ההודאה 
בשמחה יזכה לצאת מהם לגמרי, שזה בחינת עליית המלכות מבין הקליפות הנ״ל. ויש שהוא בבחינת יוצא מבית האסורים, שהוא כנגד בחינת תיקון 
ותופסין  יש שהם מתגברין  זה,  זה לעומת  ואת  וכו׳ כמו שמבואר שם.  שני, שהוא תיקון הרגלין, ע״י ששמחת המצוה הולכת לעורר הכל להשי״ת 
בחינת רגלין בבחינת בית האסורים, שהוא בחינת פגם הרגלין, שאין מניחין אותו לצאת, בבחינת ׳ָּגַדר בעדי ולא אצא׳, בחינת ׳אסירי עוני וברזל׳, 
בחינת ׳וישם ַּבַּסד רגַלי׳, שזהו בחינה שאפילו כשיוצא מהמדבר שהוא שמם לגמרי, והוא בתוך הישוב, אעפ״כ מתגברין עליו ואין מניחין אותו לילך 
שפוגם  מה  כפי  אחד  וכל  וכו׳.  אייל׳  אין  כגבר  הייתי  בור  יורדי  עם  ׳נחשבתי  בבחינת  ממש,  האסורים  בבית  הוא  כאילו  הקדושה,  בדרכי  כראוי 
בבחינת התיקונים המבוארין בתורה הנ״ל, כמו כן עוברין עליו צרות ח״ו מבחינת הארבעה הנ״ל, שהם הולכי מדבריות ויושבים בבית האסורים וכו׳. 
כי באלו הארבעה כלולים ומרומזים כל הצרות ח״ו, כי הם מרמזים על כל הארבע גלויות, שבהם כלולים כל הצרות ח״ו כמובא. ועל כן יש שלפי 
בחינתו כבר יצא מהמדבר שמם והגיע לבחינת ישוב, דהיינו שנתקרב לצדיקי אמת וכשרי הדור המדריכים אותו בדרך ישרה וכו׳, בבחינת ׳וידריכם 
בדרך ישרה ללכת אל עיר מושב׳, אבל כשרוצה להרים בחינת הרגלין לילך בדרכי ה׳, (שזהו בחינת תיקון נה״י הנ״ל שהם כלי ההליכה), אזי מתגברין 
ולילך אל בתי כנסיות ובתי מדרשות  כנגדו הסט״א, שהם כנגד הרגלין דקדושה, שרוצים לתפסו כמו בבית הסוהר ממש, לבלי להניחו לצאת משם 
להתפלל וללמוד, מכל שכן לילך ברוחניות בדרכי ה׳ ולעורר אחרים לעבודתו יתברך, שזהו בחינת ׳יושבי חושך וצלמוות אסירי עוני וברזל׳, בחינת יושבי 
ועי״ז נמשך בחינת תיקון הרגלין הנ״ל (שהוא בחינת מלכות שמלביש את נה״י כמו שמבואר  וכשניצול משם צריך להודות בשמחה,  בבית האסורים, 
חולאות  מיני  כל  תלויים  שבו  הדופק,  ושם  בידיים,  הוא  הכח  עיקר  כי  חג״ת),  בחינת  (שהם  הידיים  תיקון  שהוא  ונתרפא,  חולה  בחינת  ויש  שם). 
ח״ו,  חולאות  באין  בזה עי״ז  וכשפוגמין  ְּתַחּיֶה׳,  ׳החכמה  בחינת  כל החיות,  נמשך ברכת השכל כמו שמבואר שם, שמשם  הידיים  כי ע״י  ורפואתם, 
שהיא קלקול החיות, שהוא בחינת פגם הידיים הנ״ל, וכשנתרפא צריך להודות בשמחה, שזהו בחינת תיקון הידיים, שעל ידם נמשך ברכת השכל כנ״ל. 
׳יורדי הים באניות׳ זה בחינת תיקון המוחין בשלימות, ע״י שנתתקן גם המסדר והמיישב וכו׳, שעי״ז עיקר תיקון המוחין. כי כל זמן שלא תיקן בחינת 
אלו  כי  וכו׳.  עליהם  מתגבר  סערה  שהרוח  הים׳,  ׳יורדי  בבחינת  הוא  ואזי  אור,  ריבוי  מחמת  השגה  שום  להשיג  אפשר  אי  אזי  והמיישב,  המסדר 
הצדיקים והכשרים הזוכים ע״י עשיית המצוה בשמחה לכל בחינות התיקונים הנ״ל, עד שהמוחין שלהם רודפין להשיג אור האין סוף וכו׳, הם בבחינת 
׳יורדי הים׳ החכמה ׳באניות, עושי מלאכה במים רבים׳, שהם מימי הדעת, ורק הם רואים ויודעים כמה גדולים מעשי ה׳ ונפלאותיו, בבחינת ׳המה׳ 

דייקא ׳ראו מעשי ה׳ ונפלאותיו במצולה׳. וראה המשך דבריו, להלן בנח״נ אות ח׳ ד״ה ׳וכשעושה ומתקן את המיישב והמסדר וכו׳ כראוי׳.

ילקוט הנחל

אלי מלכי בקודש. הנה ע״ד הפשט פסוק זה מדבר על  הליכות 
בקריעת  שראו  מצרים,  מגלות  ויציאתם  עלייתם  בעת  ישראל 
ים סוף את השכינה הולכת לפניהם, ואת מצרים טובעים בים והחלו לומר 
שירה. ורבינו בדרכו הפנימית לומד את הפסוק מהסיפא לרישא, שע״י ׳מלכי 

הקדושה,  לתוך  עולה  שהמלכות  בקודש׳ 
את  מלבישה  שהמלכות  אלי׳,  ׳הליכות  אזי 
נה״י שהם כלי ההליכה, ללכת ולעורר כל 
מלבד  והנה  השי״ת י).  לעבודת  העולמות 
הלבשת  לענין  כראיה  הובא  זה  שפסוק 
המלכות את נה״י, דו״ק וראה שבמזמור 
הקשורים  נוספים  עניינים  נזכרים  זה 

וכליון הקליפות, הן ענין השמחה בה׳  למאמר, הן ענין תקומת המלכות 
וקיבוץ נדחי ישראל, והן ענין התעוררות כל העולם לעבודת ה׳ (פסוקים 
ֱאִקים   ֲהִליכֹוֶתי ָראּו  כה–לג):  (סח,  בתהלים  וזלשה״כ  לב–לג). 
ֲהִליכֹות ֵאִלי ַמְלִּכי ַבּקֶֹדׁש: ִקְּדמּו ָׁשִרים ַאַחר נְֹגִנים ְּבתֹו ֲעָלמֹות 
ּתֹוֵפפֹות: ְּבַמְקֵהלֹות ָּבְרכּו ֱאִקים ה׳ ִמְּמקֹור ִיְׂשָרֵאל: (...) יֱֶאָתיּו 
ָהָאֶרץ  ַמְמְלכֹות  ֵלאִקים:  ָיָדיו  ָּתִריץ  ּכּוׁש  ִמְצָרִים  ִמִּני  ַחְׁשַמִּנים 
אלקים.  הליכותיך  ראו  (שם):  ופירש״י  ֶסָלה:  ה׳  ַזְּמרּו  ֵלאִקים  ִׁשירּו 

בקדושתך  הליכותיך  שכשראו  להושיע,  לך  נאה  לאלו  כלומר 
באו  ואחריהם  הים,  שירת  לפניך  לשורר  ׁשרים׳  ׳ִקדמו  בים, 
מרים  בתוך  תופפות.  עלמות  בתוך  המלאכים.  אלו  ה׳נוגנים׳, 
ונערותיה, אשר לקחה התוף בידה ואמרו בשבחך. במקהלות ברכו 
עוברים  אף  ישראל.  ממקור  אלקים 
יאתיו  שירה.  אמרו  אמן  ממעי 
חשמנים. יביאו לך דורונות ממצרים 
(שם):  וואלי  הרמ״ד  וביאר  ומכוש. 
הגאולה  על  עניינו  הזה  המזמור 
העולם,  תיקון  ועל  העתידה 
שתקום המלכות מנפילתה ותתגבר 
לבית  היא  תחזור  וכאשר  וכו׳,  ולאבדם  להומם  החיצונים  על 
מנוחתה, תחזיר גם בניה עימה וכו׳. ואע״פ שכמה ניצוצות של 
קדושה נפלו בתוך הקליפה מפני עוונותיהם של ישראל, מכל 
הקדושה  אל  ולהחזירם  ממנה  להוציאם  הקב״ה  עתיד  מקום 
עצמה, שהם שלה ואינו רוצה לאבדם. ראו הליכותיך אלקים הליכות 
אלי מלכי בקודש. ואמר ׳אלי׳ כנגד היסוד, ו׳מלכי׳ כנגד המלכות, 

דאתקשרו תרווייהו ועלו עד הקודש העליון. 
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מסילת הקשרים
י‡)  ואפשר לרמז בזה, שיעקב רצה לקיים גם את בחי' 'בנערינו ובזקנינו נלך', הנזכר לעיל (אות ג), וע"כ התעקש להוציא גם את נשיו וילדיו.    יב)  בבחי' העלאת 

החיות והקדושה שבקליפות, המובא לעיל (אות ב).

ּב 
ואני תפלה

ּו,  נ י ≈úָע ם  ַרח≈ ¿ּ̇ ן  כ≈ ּוב¿
יך¿  ƒ ׁ̆ מ¿ ַ̇ ו¿ נּו,  ּכ≈ ¿úַמ ינּו  ƒב‡ָ
ָר‰,  ָט‰√ ו¿  ‰ ָ ׁ ּ̆ „ֻ ¿̃ ינּו  ≈úָע
 úָכ ּב¿ בּוָר‰  ּו‚¿ ּכ…ַח  ן  ∆ּ̇ ƒ̇ ו¿
ין  ƒכ ָ‡נּו זו… ∆ ׁ̆ ָו‰  ¿̂ ƒָו‰ ּומ ¿̂ ƒמ
ר  ר≈ עו… ¿̇ ƒּ̇ ∆ ׁ̆  ,˙ ו… ׂ̆ ֲע úַ
 ú ָכ ּב¿ ך¿  ≈ú ≈̇ ו¿  ‰ ָו ¿̂ ƒּמ ‰ַ
 úַע ם וכו', ו¿ ָúּ ˙ ּכֻ úָמו… ָ‰עו…
ָרָכ‰  ּב¿ ר  ר≈ עו… ¿̇ ƒי  ‰ ז∆ י  ≈„ י¿
ם.  ָúּ ּכֻ  ˙ úָמו… ָ‰עו…  úָכ ּב¿
˙ּוב  ּכָ ∆ ׁ̆ ָר‡  ¿̃ ƒמ ם  ּי≈ ַ̃ ¿̇ ּו
יַע  ƒּב ¿ׂ̆ ָך ּוַמ ˙ ָי„∆ ַח ‡∆ ≈̇ "ּפו…
יַע  ƒּפ ¿ ׁ̆ ַ̇ ו¿ ן",  ָכú ַחי ָרˆו… ¿ú
 , ם י ƒּב ַר ‰ָ ָך  י מ∆ ֲח ַר ּב¿
ָב‰  טו… ַפע  ∆ ׁ̆ ך¿  י ƒ ׁ̆ מ¿ ַ̇ ו¿
 ˙ úָמו… ָ‰עו…  úָכ ּב¿ ָרָכ‰  ּוב¿
י  ƒנ ָע„≈ ס¿ ƒ̇ ָך  ינ¿ ƒימ ƒו ם,  ָúּ ּכֻ

(úי˜ו"˙ כ„). 

טז יעקב היה יודע שאת 

יוסף,  יירש  הזה  המקום 
אצל  לשהות  האריך  ולכן 
שיסתיים  עד  כך  כל  לבן 
הגוף,  סיום  ומהו  הגוף. 
נאמר  זה  ועל  הברית. 
רחל  ילדה  כאשר  ׳ויהי 
יעקב  ויאמר  יוסף,  את 
ואלכה  שלחני  לבן,  אל 
אל מקומי ולארצי׳, שהרי 
הגוף,  נשלם  עכשיו  ודאי 
אני  נשלם  שהגוף  וכיון 

רוצה ללכת.

כלל  את  כה–ל)  ל,  (בראשית  וואלי  הרמ״ד  וביאר  לרגלי.  אותך  ה׳  ויברך 
הפסוקים הסובבים לפסוק הנזכר, ומה היה סוד טענות יעקב ללבן בזה, 
מקומי  אל  ואלכה  שלחני  לבן  אל  יעקב  ויאמר  יוסף  את  רחל  ילדה  כאשר  ויהי  וז״ל: 
ולארצי. היתה כוונתו של יעקב, שילך היסוד להשפיע אל מקום הקדושה 
ולארעא קדישא, ולא אל מקום הקליפה ולארעא חייבתא, וברזא דא כתיב 
כבר  הנשים  והלא  ילדי י‡).  ואת  נשי  את  תנה  ולארצי׳.  מקומי  אל  ׳ואלכה 
כי  שלו,  את  לו  שיתן  ללבן  יאמר  ולמה  שלו,  היו  והילדים  לו  נשואות 
העיקרי  הטעם  אלא  שלו.  שאינו  מה  אלא  מזולתו  שואל  אינו  האדם 
את  מרשותה  לשלח  ממאנת  שהקליפה  אבינו  יעקב  שידע  לפי  הוא, 
שנאמר  כענין  לחמה,  את  עושה  היא  ידיהם  שעל  הקדושות,  הניצוצות 
(ירמיה נ) ׳כל שוביהם החזיקו בם ֵמֲאנּו שלחם׳, וצריך לעורר כח העצום 
ליה  סמיך  ותיכף  כורחה,  בעל  הקליפה  מיד  להוציאם  הקדושה  של 
׳גואלם חזק, ה׳ צבאות שמו, ריב יריב את ריבם׳, ולא היה רוצה יעקב 
ברצון  אליו  יתנם  שהוא  ממנו  ביקש  ולכן  חמיו,  עם  קטטה  לידי  לבוא 
היתה  עבודתי  כל  כלומר,  ואלכה.  בהן  אותך  עבדתי  אשר  שלום.  ובדרך  טוב 
והנה  וכו׳.  הקליפה יב)  מתוך  הניצוצות  אותן  להוציא  ממש,  זה  לתכלית 
הועיל  לא  זה  כל  עם  הנכונות,  טענותיו  בכל  אבינו  יעקב  שבא  אע״פ 
כלום, לב׳ טעמים. הא׳ הוא, לפי שהיה קשה אל הס״א לשלחו מאצלה 
היה  השי״ת  שהרי  השמים,  מן  זה  היה  כי  והשנית,  הנ״ל.  הטעם  מן 
רוצה להעשירו מן הס״א עצמה, ויהיה סימן לבניו, כענין שנאמר ׳והיה 
כי תלכון לא תלכו ריקם׳. אבל הס״א לפי כוונתה קפצה לעכבו בפה רך 

ויברכני ה׳ בגללך. ׳נחשתי׳ ר״ל שידע ע״י האומנות שלו שבירכו ה׳ בשבילו, וכבר ידוע  ויאמר אליו לבן אם נא מצאתי חן בעיניך נחשתי  ובפה חנף. וז״ש 
וגו׳ כי מעט אשר היה לך לפני. היתה השגחה  שאומנותו של לבן היתה אומנותו של הנחש העליון, שהם הכשפים והדיבור של התרפים. ויאמר אליו 
פרטית מן השמים בניסים ונפלאות, להרבות את המיעוט שלא כדרך הטבע, ולברך מקנהו של רשע בעבודתו של צדיק. ויברך ה׳ אותך לרגלי. בכל 
מקום שהיה הולך לרעות צאנו של לבן, שם הברכה מצויה, לפי שהיה שם רגלו של צדיק. שאם היה רגלו של רשע, אדרבא הברכה מסתלקת 
והקללה מצויה (וכמובא בילקו״ש (בראשית רמז קל) ׳יש רגל מחרבת בית ויש רגל מברכת בית, שנאמר, ויברך ה׳ אותך לרגלי׳, עי״ש). ועתה מתי אעשה גם אנכי 
אותך  ה׳  ׳ויברך  וז״ש  יוסף.  של  לידתו  שהיא  היסוד,  של  לגילויו  שהמתין  לפי  רשע,  של  מקנהו  בירך  העליון  המשגיח  כי  הוא,  הסוד  לביתי. 
לרגִלי׳, בלשון יחיד, כי היסוד הוא הרגל האמצעי כידוע, בסוד ׳שלושה רגלים תחֹג לי בשנה׳, כי ג׳ דרגין נה״י מושכין מג׳ דרגין חג״ת, שהם 

אותיות תח״ג (תחֹג), והכל לצורך המלכות וכו׳, ולכן אחר גילויו של היסוד, היה רוצה להשפיע לביתו ולא לבית רשע.

מילואי חכמה

ברכה 
מחזיק  כלי  הקב"ה  מצא  לא 
השלום,  אלא  לישראל  ברכה 
ה'  יתן  לעמו  עוז  'ה'  שנאמר 
(עוקצין  יברך את עמו בשלום' 

ג, יב).  

אין הברכה מצויה אלא בדבר 
הסמוי מן העין, שנאמר 'יצו ה' 
באסמיך'.  הברכה  את  איתך 
אין  ישמעאל,  ר'  דבי  תנא 
הברכה מצויה אלא בדבר שאין 
'יצו  בו, שנאמר  שולטת  העין 
ה' איתך את הברכה באסמיך' 

(תענית ח:).

ידם  שעל  הכנה  הוא  הת״ח 
וזולת  לעולם,  הברכה  תבוא 
לברכה,  ראוי  העוה"ז  אין  זה 
מעולם  היא  הברכה  כאשר 
ת"ח  ולכך  הנבדל,  העליון 
שיש בו השכל הנבדל, ויש לו 
דביקות בעולם העליון, מביא 
עולם,  (נתיבות  לעולם  הברכה 

נתיב התורה יא).

תמיד  מוכן  הטוב  האל 
רק  וחסד,  טוב  להשפיע 
מוכן  יהיה  שהמקבל  שצריך 
לקבל השפע ההוא ע"י מעשיו 
שגם  יצוייר  אמנם  והכנתו. 
כך  כל  מוכן  המקבל  כשאין 
האלקית,  השפע  עליו  יריק 
ים  ֱאלִֹקיִּ אנשים  באמצעות 
צינור  יפתחו  שהם  ה',  עובדי 
הברכה ע"י מעשיהם ותִפלתם 
העם  על  ויריקוהו  וברכתם, 

(מלבי"ם במדבר ו, כב).

על  אלא  שריא  לא  ברכה 
טהרה (זהר עקב רעב:).

ראויים  התחתונים  בהיות 
עליהם  שישרה  הברכה  אל 
והשפע  הברכה  שורה  אז 
ברכה  אין  וכאשר  בעליונים. 
שורה בתחתונים לרוע הכנתם, 
בעליונים  שורה  הברכה  אין 

(פרד"ר ח, כ).

אור  יוצא  הקב"ה  מלפני 
פשוט, היינו אותיות פשוטים, 
ולפי האדם כן נעשה הצירוף. 
אם הוא אדם טוב, נעשה צרוף 
להיפך  לאו,  ואם  ברכה.  של 

(ליקו"מ לו, השמטות).

ויודע  בהשי"ת  כשדבוק 
שבכל הדברים ומו"מ ומלאכות 
שבעולם מלובש בהם אלקותו 
יתברך, שהוא התורה שמלובש 
בכל דבר שבעולם, אזי בוודאי 
ידיו  במעשי  ברכה  נמשך 

(ליקו"ה תפלה ג, ד).

ברכה  איזה  שרוצה  מי  כל 
רעב,  חרפת  לבטל  והשפעה 
שהוא  יוסף,  אל  לבוא  צריך 
אור  בחינת  צדיק,  בחינת 
בבחינת  דקדושה,  הנקודה 
אל  מצרימה  באו  הארץ  'וכל 

יוסף' (ליקו"ה ברהמ"ז ג, ב).

השכינה,  סוד  הוא  וברכה 
כמ"ש בזהר 'איהו ברוך ואיהי 
ברכה', ואינה מצויה אלא בדבר 
שהוא מלא את כל חדרי הגוף 

(אמרי פנחס, שער ו, קנח).

מיד שהאדם מקבל קצת ברכה 
אז הקב"ה כביכול מתענג מזה 
יותר,  עוד  לו  ומשפיע  מאוד, 
תענוג  שגרם  גופא  זה  בעד 
הקב"ה, אף שלא יגיע לו לפי 
משפיע  מקום  מכל  עבודתו, 
נחת רוח  לו בעד מה שמקבל 
(באר  מאיתו, משא"כ בתחילה 

מים חיים, וישלח).

'ברכה'  תיבת  פשוטו  לפי 
הברכה,  מהו  מפורש  כשאינו 
מבלי  השפעה  שתהיה  היא 
'אין  כן  על  ושיעור,  מידה 
המדוד',  בדבר  שורה  הברכה 
כיון שניתן במידה וגבול (אגרא 

דכלה, בראשית).

דרוש  בדרך  מובא  לג)  (כד,  מלך  מעדני  ובספר  חג״ת.  את  מלבישין  נה"י 
לשמחת  לבוא  כיצד  ולמעשה  לעובדא  עצה  והחג״ת,  הנה״י  בענין  ורמז, 
הנה״י  בבחינת  בעצמו  הוא  הניכרת  השמחה  תוצאות  הנה  וז״ל:  המצוות, 
לפי  ונמצא  שבחג״ת,  כפיים  והמחאת  שבנה״י  הריקודין  והיינו  והחג״ת, 
היא  השמחה,  וניכרת  נגדלת  ידם  שעל  כף,  וההמחאת  שהריקודין  זה 
לנה״י  בתחילה  הקליפות,  מבין  עולה  כשהמלכות  ונתתקנת  חוזרת  עצמה 
יותר.  גדול  ובירור  בתיקון  פעם  בכל  חלילה,  וחוזר  וכו׳  לחג״ת  ומשם 
זאת  לחג״ת,  הנה״י  עולה  שעי״ז  השמחה,  בענין  שאמר  שמה  ונמצא 
הנה״י  פעולות  ע״י  לשמחה  שמתעורר  משם,  באה  בעצמה  השמחה 
מבואר  אין  שלכאורה  שהקשינו  מה  יתורץ  הוא,  נכון  ואם  והחג״ת. 
שכל  הזו  הגדולה  השמחה  יתעורר  ומאין  לשמחה,  לבוא  איך  במאמר 
העולמות כולם תלויים בה, ועתה יתבאר שתבוא מהריקודין ומחאת כף, 
שלימה,  אמיתיית  לשמחה  יתעורר  ועי״ז  עצמו,  והחג״ת  מהנה״י  היינו 
שעי״ז יבואו ויגיעו כל התיקונים לכל העולמות. כי כבר מבואר בדבריו 
כג),  ח״ב,  (ליקו״מ  ואנחה׳  יגון  ונסו  ישיגו  ושמחה  ׳ששון  הכתוב  על  ז״ל 
שזה הכח יש בהתעוררות השמחה, שהוא משיג ורודף אחר היגון ואנחה 
ומהפכו לשמחה, עי״ש. ומבואר עוד בדבריו, שאף כשעושה עצמו כאילו 
בדברי  ומבואר  וכו׳.  האמיתיית  השמחה  גם  ויבוא  יתעורר  עי״ז  שמח 
ראבר״נ ז״ל שאין לך עבירה כזו שאדם דש אותו בעקב״ו כמצות השמחה. 

ועל כן בתיקונו שמרקד ומוחא כף נעשים התיקונים הגדולים. 

ילקוט הנחל

נה"י מלבישין את חג״ת, שהם הידים, שמשם כל הברכות. ולהבנת הדברים ראה במבוא הקבלי לתורה זו, שהבאנו להלן במילוא״ח על אות 
ז׳, ד״ה ׳וכן עולין העולמות עד למעלה וכו׳׳.    ויברך ה׳ אותך לרגלי. הנה ביאר רבינו לעיל באות ג׳, שע״י עשיית המצוה בשמחה יש בה 
כח ללכת ולעורר העולמות לעבודת השי״ת, ועתה מוסיף ומבאר שהליכה והתעוררות זו ממשיכה לכל העולמות, שזה בחינת נה״י שמלבישין את חג״ת. ולענין זה 
מביא רבינו ראיה מהפסוק ׳ויברך ה׳ אותך לרגלי׳, שמדבר על הברכה שנמשכה לבית לבן בזכות ביאת רגלי יעקב. וזלשה״כ בבראשית (ל, כה–ל): ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר 

ָיְלָדה ָרֵחל ֶאת יֹוֵסף ַוּיֹאֶמר ַיֲעקֹב ֶאל 
ָלָבן ַׁשְּלֵחִני ְוֵאְלָכה ֶאל ְמקֹוִמי ּוְלַאְרִצי: 
ְיָלַדי ֲאֶׁשר ָעַבְדִּתי  ָנַׁשי ְוֶאת  ְּתָנה ֶאת 
ָיַדְעָּת ֶאת  ְוֵאֵלָכה ִּכי ַאָּתה  אְֹת ָּבֵהן 
ֵאָליו  ַוּיֹאֶמר   :ֲעַבְדִּתי ֲאֶׁשר  ֲעבָֹדִתי 
ָלָבן ִאם ָנא ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעינֶי ִנַחְׁשִּתי 
ָנְקָבה  ַוּיֹאַמר   :ִֶּבְגָלל ה׳  ַוְיָבְרֵכִני 
ְׂשָכְר ָעַלי ְוֶאֵּתָנה: ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ַאָּתה 

ָיַדְעָּת ֵאת ֲאֶׁשר ֲעַבְדִּתי ְוֵאת ֲאֶׁשר ָהָיה ִמְקְנ ִאִּתי: ִּכי ְמַעט ֲאֶׁשר 
ֶאֱעֶׂשה  ָמַתי  ְוַעָּתה  ְלַרְגִלי   אְֹת ַוְיָברֶ ה׳  ָלרֹב  ַוִּיְפרֹץ  ְלָפַני   ְל ָהָיה 
ַגם ָאנִֹכי ְלֵביִתי: ופירש״י (שם): נחשתי. מנחש הייתי, ניסיתי בניחוש 
שלי, ואכן נתוודעתי שעל ידך באה לי ברכה. ויברך ה׳ אותך לרגלי. עם 

נחשתי  רגלי, בשביל ביאת רגלי באת אצלך הברכה. ודו״ק וראה שאף לבן הודה בעל כורחו, שברכתו נמשכה רק בזכות יעקב. והרמב״ן (שם) ביאר: 
מנחש  שהיה  אומרים  ויש  ונסיון.  בדיקה  לשון  ׳נחש׳  וכל  ניסיתי,  ׳נחשתי׳  ולשון  אתה.  צדיק  איש  כי  ובזכותך,  בעבורך  בגללך.  ה׳  ויברכני 
בתרפים. ויעקב אמר ׳ויברך ה׳ אותך לרגלי׳, לא רצה לומר ׳בגללי׳, דרך ענוה, ואמר ׳לרגלי׳, כי מעת שבא רגלי בבית היית מתברך.  
והנה כתב רבינו במאמר ד׳ע״י הליכה, נמשך ברכה לכל העולמות׳, ומצינו בב״ר (עג, ח) דדרשו על פסוק זה, שע״י הליכת הצדיקים (בחינת רגלין), נתברך 
העולם בזכותם, וז״ל: ויברך ה׳ אותך לרגלי. כל מקום שהצדיקים הולכים, ברכה משתלחת לרגלם (גי׳ ספרי פ׳ עקב). ירד יצחק לגרר, באת ברכה 
לרגלו, שנאמר (בראשית כו) ׳ויזרע יצחק בארץ ההיא וימצא בשנה וגו׳׳. ירד יעקב אצל לבן ובאת ברכה לרגלו, שנאמר ׳ויברך ה׳ אותך 
לרגלי׳. יוסף ירד אצל פוטיפר, באת ברכה לרגלו, שנאמר (שם לט) ׳ויברך ה׳ את בית המצרי (בגלל יוסף)׳. ופירש בעץ יוסף (שם): ברכה 
משתלחת. הוא ציור והתבוננות להתבונן במעשה הצדיקים, איך שמצליחים בכל דרכיהם. וקרי התעסקם ופעולתם רק לשון ׳רגל׳, להיותם 
כל עיקר פניותם רק בחכמה, רק באגב רגליהם מוליכות אותם לפעול מעט בארץ.  והנה ביאר רבינו במאמר, שע״י ההליכה נמשך ברכה לכל 
וראינו להביא בזה את דברי הזהר, שביאר על  והכולל שבנה״י).  נה״י, הוא ע״י היסוד (דהוא הקו האמצעי  לציין דשלימות הרגלין, בחי׳  וראינו  העולמות, 
הפסוקים הסמוכים לפסוק ׳ויברך ה׳ אותך לרגלי׳, שעד שלא נולד יוסף (שהוא ספירת היסוד), לא נשלם גם תיקונו של יעקב, (וכפי שדרש מוהרנ״ת בהלכה 
המיוסדת על מאמר זה (הודאה ו, מח, נו) הקושרת את כלל פרשיית יעקב עם לבן ולידת השבטים, עם קשרי המאמר). וז״ל הזהר (ויצא, קנד ע״א): טזיעקב 
הוה ידע דאתר דא ירית יוסף, ובגיני כך אוריך בלבן כל כך עד דיסתיים גופא. ומאן הוא סיומא דגופא, ברית. ועל דא כתיב ׳ויהי 
כאשר ילדה רחל את יוסף וגו׳׳, דהא ודאי השתא אשתלים גופא, כיון דגופא אשתלים בעינא למיזל. ופירש המתוק מדבש (שם): דאתר דא 
יוסף. יעקב ידע ברוח הקודש שמקום היסוד דז״א יירש יוסף, ומשום זה המתין יעקב כל כך בביתו של לבן, עד שיושלם תיקון  ירית 
סיום הגוף. דהא ודאי השתא אשתלים גופא. שהרי עתה שנולד יוסף, שהוא סוד היסוד דז״א, נשלם הגוף שהוא סוד הת״ת, שהוא מקומו 
למיזל. כיון שהגוף שהוא הת״ת, שבו אני אחוז, נשלם ע״י היסוד, אני רוצה ללכת ולחזור לא״י. ועי׳ עוד בזה  ושורשו של יעקב. בעינא 

במילוא״ח ד״ה ׳ויברך ה׳ אותך לרגלי׳, בפירוש הרמ״ד וואלי לפסוקים אלו, שעיקרם סובב על הוצאת ניצוצות הקדושה מן הקליפה, ותיקון הנה״י.

ויברך ה׳ אותך לרגלי.  בחי׳  וזה 
וביאר במי הנחל (כד): היינו כי 
כי  ללבן,  יעקב  אמר  הפסוק  זה 
בשמחה,  המצוה  לעשות  זכה  יעקב 
ישמח  יעקב  ׳יגל  נאמר  עליו  כי 
כל  ולעורר  לילך  זכה  ועי״ז  ישראל׳, 
ועי״ז  השי״ת,  לעבודת  העולמות 
נמשך ברכה לכל העולמות וכל אשר בהם. וזה ׳ויברך ה׳ אותך׳, 
היינו שבירך ה׳ את לבן, ׳לרגלי׳, בשביל רגלי, היינו בשביל הכח 

שנתתי בהרגלין שילכו לעבודת השי״ת.

         י וע" ד 
    
     
     
    (ל (בראשית  
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מסילת הקשרים
י‚)  ויתכן לרמז בקשרי המאמר, שכשם שהתעורר כנגדם תוקפא דדינא על שפגמו בברית, כן זלע"ז ע"י תיקון הברית נאמר בהם 'ותלך יד בנ"י הלוך וקשה על יבין מלך 

כנען עד אשר הכריתו את יבין'.    י„)  ויתכן לקשר זאת עם המובא בסוף המאמר 'שכל אחד ואחד מהעכו"ם יביאו בידם את בית ישראל מהגלות'.

פרעות  ׳בפרוע  יז 

עם  בהתנדב  בישראל 
ראו  מה  ה׳׳.  ברכו 
את  שפתחו  וברק  דבורה 
אלא  זה.  בפסוק  שירתם 
העולם  אין  למדנו,  כך 
ברית  על  אלא  מתקיים 
לא  ׳אם  שנאמר  המילה, 
ולילה חוקות  יומם  בריתי 
שמתי׳,  לא  וארץ  שמים 
זה  על  והארץ  שהשמים 
כך  משום  עומדים.  הם 
כל זמן שישראל מקיימים 
השמים  חוקות  זו,  ברית 
ויבול  השמים  (מטר  והארץ 
כדרכם,  הארץ) מתקיימים 
ישראל  שח״ו  זמן  וכל 
זו, השמים  ברית  מבטלין 
מתקיימים  לא  והארץ 
נמצאות  לא  והברכות 
לא  וראה,  בוא  בעולם. 
על  העמים  שאר  שלטו 
ביטלו  כאשר  אלא  ישראל 
ומה  הברית.  את  מהם 
שלמרות  מהם,  ביטלו 
היו  לא  מלים,  שהיו 
פורעים ולא התגלה בשר 
נאמר  זה  ועל  העטרה. 
את  ישראל  בני  ׳ויעזבו 
אותם  וימכור  וגו׳  ה׳ 
׳ויעזבו  סיסרא׳,  ביד 
את ה׳׳ ממש. עד שבאה 
לכל  והתנדבה  דבורה 
ישראל בדבר זה, שאמרה 
לא  הם  עוד  שכל  להם 
ינצחו,  לא  הם  פורעים 
והתחילו לפרוע, אז נכנעו 

שונאיהם תחתיהם.

מילואי חכמה
של  נצחונם  לאחר  נאמר  זה  והנה פסוק  יד בני ישראל הלוך וקשה.  ותלך 
דבורה וישראל את יבין מלך כנען. וראינו להביא בזה את דברי התנדב״א 
רבא (פ״ט) גבי דבורה, שהתנדבה לפאר את מקדש ה׳ בשמחה של מצוה בכל ליבה, 
ועי״ז זכתה לנבואה ולגאול את ישראל, וז״ל: ׳ודבורה אשה נביאה אשת לפידות, 
שהיא  דבורה  של  טיבה  מה  וכי  ההיא׳.  בעת  ישראל  את  שופטה  היא 
בן  פינחס  והלא  עליהם,  ומתנבאה  ישראל בעת ההיא  שופטת את  היתה 
בתנדב״א)  הנביא  אליהו  דברי  (אלו  עלי  אני  בימים ההם. מעיד  היה  אלעזר 
את השמים ואת הארץ, בין ישראל בין עכו״ם בין איש בין אשה בין עבד 
ובין שפחה, הכל לפי המעשה שהוא עושה כך רוח הקודש שורה עליו. כך 
אמרו, בעלה של דבורה עם הארץ היה. אמרה לו אשתו, בוא ואעשה לך 
אנשים  בין  חלקך  יהיה  אם  מה  שבשילה.  לביהמ״ק  אותם  והולך  פתילות 
כשרים שבהם ותזכה לעוה״ב וכו׳. הקב״ה בוחן ליבות וכליות הוא, ואמר 
כדי  עבות  פתילות  ועשיתם  שמים  לשם  כיוונתם  אתם  לדבורה,  הקב״ה 
ובשנים עשר  וביהודה  בישראל  ארבה אתכם  אני  גם  אורן מרובה,  שיהא 
וזכה  כשרים  אדם  בבני  חלקו  שהיה  ללפידות  גרם  ומי  ישראל.  שבטי 
ועל  ברק,  אשת  דבורה  על  אמרו  כך  אשתו.  דבורה  אומר,  הוי  לעוה״ב, 

כיוצא בה הוא אומר ׳חכמות נשים בנתה ביתה׳ (משלי יד).

יד בני ישראל. ומובא בספר מעדני מלך (כד, מו): יש לפרש פסוק  ותלך 
זה גם באופן זה והיינו, ׳ותלך יד׳, היינו שבחינת הנה״י, בחינת 
׳הלוך  וכו׳,  הידיים  בחינת  החג״ת,  בחינת  את  ומלביש  עולה  ׳ותלך׳, 
וקשה׳, היינו כפי המבואר לעיל שיש במעלת שמחת המצוה שני חלקים, 
חלק אחד העלאת המצוה למקומה עד אין סוף, ובחינה שניה להעלות 
אלו  וינקה  שחטפה  דדינא,  ולתוקפא  לסט״א  שנפלו  המצוות  בחינת 
בחינת  שזה  א׳,  בסעיף  לעיל  כמבואר  בשמחה,  נעשו  שלא  המצוות 
נאמר  עליה  שגם  עד  הקטורת,  בכלל  החלבנה  בחינת  שמעלה  קטורת 
בחינת  המצוה,  בחינת  עלה  שלא  זמן  שכל  מתבאר  ונמצא  לב׳.  ׳ישמח 
בהמצוה  חסר  עדיין  הקליפות,  מבין  ישראל,  שמחת  שהוא  השכינה 
להעלות למקומה, כי חלקי אלו המצוות הם חלקי הנר״נ שלו המפוזרים 
בקליפות. ועל כן בתיקונו נאמר ׳ותלך יד בני ישראל הלוך וקשה׳, היינו 
שע״י  והיינו  הקשה,  שמאל  בחינת  הסט״א,  מבחינת  והעלאה  ההליכה 
ישראל׳,  בני  יד  ׳ותלך  בבחינת  הקדושה,  נשלם  בשמחה  המצוה  עשיית 
היינו  וקשה׳,  ׳הלוך  והיינו  מהסט״א,  והניצוצות  המצוות  מעלה  וגם 
מבין  והשכינה  והשמחה  המצוות  ניצוצי  להעלות  וההתעוררות  ההליכה 

הקליפות הקשות, והיינו כפל לשון ההליכה.

ילקוט הנחל

יד בני ישראל הלוך וקשה. פסוק זה הובא כראיה לענין עליית הרגלין, נה״י, לבחי׳ ידיים, חג״ת, שהרי בפסוק זה אנו מוצאים אף בידיים  ותלך 
׳וימכרם ה׳ ביד  ונתגברה כנגדם תוקף מידת הדין, עד שנאמר  יד׳. והנה פסוק זה נאמר אחר שהרבו ישראל לחטוא,  ׳ותלך  את בחינת ההליכה 
יבין וגו׳ ושר צבאו סיסרא׳, ומתוך כך שבו בתשובה, והשי״ת הושיעם ע״י דבורה הנביאה וברק שלחמו בהם והכריתום, ולאחר מכן ייסדה דבורה את שירתה 
 ֶַוֵּתל ִיְׂשָרֵאל:  ִלְפֵני ְּבֵני  ְּכָנַען   ֶָיִבין ֶמל ַוַּיְכַנע ֱאִקים ַּבּיֹום ַההּוא ֵאת  כהודאה על ניסי המלחמה. וזלשה״כ בספר שופטים (ד, כג–כד; ה, א–ג): 
ָיִבין  ַעל  ְוָקָׁשה   ָהלֹו ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ַיד 
ֶמלֶ ְּכָנַען ַעד ֲאֶׁשר ִהְכִריתּו ֵאת ָיִבין 
ֶּבן  ּוָבָרק  ְּדבֹוָרה  ַוָּתַׁשר  ְּכָנַען:   ֶֶמל
ִּבְפרַֹע  ֵלאמֹר:  ַההּוא  ַּבּיֹום  ֲאִבינַֹעם 
ְּפָרעֹות ְּבִיְׂשָרֵאל ְּבִהְתַנֵּדב ָעם ָּבְרכּו ה׳: ִׁשְמעּו ְמָלִכים ַהֲאִזינּו רְֹזִנים 
ָאנִֹכי ַלה׳ ָאנִֹכי ָאִׁשיָרה ֲאַזֵּמר ַלה׳ ֱאֵקי ִיְׂשָרֵאל: ופירש המצו״ד (שם): 
ותלך יד וגו׳. רצה לומר, בכל פעם יותר.  וראינו להעיר לב הלומדים, 
שע״פ קשרי המאמר אפשר להתפלא ולשאול, ע״י איזו מצוה שקיימו ישראל 
זכו להיגאל מידי יבין מלך כנען. והנה מבואר בהלכות אישות (הלכה ד׳, המיוסדת על תורה זו), שעיקר יניקת הקליפות מישראל והגברת העצבות היא ע״י 
פגם הברית, ועיקר יציאת ישראל מן הגלות תלוי בתיקון הברית, עי״ש. ולכך ראינו להביא את דברי הזוה״ק, שכתב שעיקר הטעם שמכר השי״ת את ישראל 
ביד יבין וסיסרא, היה על שפגמו בברית, וביטלו מהם מצות פריעה, וכששבו לקיים את מצות הברית בשלימות מיד נכנעו כל הקליפות, ונמשכה ברכה לעולם. 
וז״ל הזהר (לך לך, צג ע״ב): יז׳בפרוע פרעות בישראל בהתנדב עם ברכו ה׳׳. מאי קא חמו דבורה וברק דפתחו בהאי קרא. אלא הכי תנינן, 
לית עלמא מתקיימא אלא על האי ברית, דכתיב (ירמיה לג) ׳אם לא בריתי יומם ולילה וגו׳׳, דהא שמיא וארעא על דא קיימין. בגין 
וכל זמנא דח״ו ישראל מבטלין האי ברית, שמיא  נימוסי שמיא וארעא קיימין בקיומייהו,  כך כל זמנא דישראל מקיימין האי ברית, 
וארעא לא מתקיימין וברכאן לא משתכחין בעלמא. תא חזי, לא שליטו שאר עמין על ישראל אלא כד בטילו מינייהו קיימא דא. ומה 
׳ויעזבו את ה׳׳  וימכור אותם ביד סיסרא׳,  וגו׳  ׳ויעזבו בני ישראל את ה׳  ועל דא כתיב  ולא אתגליין.  בטילו מינייהו, דלא אתפרען 
משתכחין  לא  וברכאן  ממש. עד דאתת דבורה ואתנדבת לכל ישראל במלה דא, כדין אתכנעו שנאיהון תחותייהו. ופירש המתוק מדבש (שם): 
בעלמא. אין הברכות נמצאות בעולם, והעדר הברכות גורם הכנעת הקדושה והתגברות הקליפות, והיינו שליטת האומות (רמ״ק ומפרשים). 
ויעזבו את ה׳ ממש. כשהם לא פרעו, נמצא שביטלו את השם הנרמז בברית, וכיון שאינם רשומים בשם ה׳ שולטים עליהם כוחות הטומאה, 
והנצחון של מלחמת סיסרא, לכן התחילו  תחותייהו. הרי שע״י קיום הפריעה נעשה הנס  שנאיהון  אתכנעו  ולכך נמכרו ביד סיסרא. כדין 
דבורה וברק את השירה בענין זה, ואמרו ׳בפרוע פרעות׳ י‚). ועוד ראינו לציין ע״פ קשרי המאמר, שע״י שהכניעו את סיסרא, הוציאו ממנו גם את 
הניצוצות הקדושים שהיו כבושים אצלו, כדאיתא במסכת סנהדרין (צו ע״ב, וכן בגיטין נז ע״ב): מבני בניו של סיסרא למדו תורה בירושלים. מבני 
בניו של סנחריב לימדו תורה ברבים, ומאן נינהו, שמעיה ואבטליון. מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק. ורב ניסים גאון (ברכות כז 

ע״ב) גרס שם: מבני בניו של סיסרא למדו תורה בירושלים. ומאן אינון, ר׳ עקיבא י„). 

במי  וביאר  יד בני ישראל.  ותלך 
זה  כי  היינו  (כד):  הנחל 
ישראל  שכבשו  בעת  נאמר  הפסוק 

עשו  שישראל  מחמת  היה  שזה  אותו,  הרגה  ויעל  סיסרא  את 
תשובה ועשו המצוה בשמחה, עי״ז שיעלו הרגלין בבחינת ידיים, 

בבחינת ׳ותלך יד וכו׳׳.

     
      (ד (שופטים 

מקור חכמה נחל נובע
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מסילת הקשרים
טו)  וראינו לציין שבפסוקים אלו נזכרו גם ענין הקטורת וגם ענין הברכות, ובהמשך הפסוקים נזכר גם חטא ההריסה של נדב ואביהוא, ודו"ק.    טז)  בבחי' מה שמובא 

להלן באות הבאה ש'צריך לכוון רצונו שימשיך ברכת שכל'. 

יודע  שלא  כהן  כל  יח 

הקדוש  השם  את  לייחד 
כראוי בהקרבת הקרבנות, 
כי  עבודה,  עבודתו  אין 
הכל תלוי בכהן, העבודה 
ייחוד  של  העליונה 
והעבודה  הקדוש  השם 
הקרבת  של  התחתונה 
הקרבנות, וצריך לכוון את 
שיתברכו  כדי  ורצונו  ליבו 
העליונים והתחתונים. בוא 
וראה, מימינו של הקב״ה 
האורות,  כל  מתעוררים 
כל הברכות וכל השמחות, 
כמו  כלול השמאל,  בימין 
ימין  האדם  אצל  שיש 
נכלל  והשמאל  ושמאל, 
כולל  הוא  והימין  בימין, 
מתעורר  וכאשר  הכל, 
מתעורר  השמאל  הימין, 
אחוז  הוא  בו  כי  עימו, 
וראה,  ובוא  ונכלל. 
מרים  שהאדם  בשעה 
הוא מכוון  בתִפלתו,  ידיו 
מעלה,  כנגד  באצבעותיו 
כאשר  ׳והיה  שכתוב  כמו 
וגבר  ידו  משה  ירים 
תלוי  הכל  כי  ישראל׳, 
בימין, וכתוב ׳וישא אהרן 
את ָיָדו׳ בכתיב חסר, ואז 
להמשיך  הכהן  מתכוון 

ברכות למעלה.

רבי  (נ״א  חזקיה  רבי  יט 

אלעזר) פתח ואמר, ׳וישא 
כתוב  ָיָדו׳,  את  אהרן 
אחת,  יד  משמע  ׳ידו׳, 
את  להרים  שצריך  משום 
שמאל,  יד  על  ימין  יד 
סוד  את  העמדנו  וכבר 
זה. מצאתי בספרו  הענין 
שכל  המלך,  שלמה  של 
למעלה  ידיו  שמרים  מי 
תִפלות  לצורך  שלא 
אדם  אותו  ובקשות, 
ִׁשלטונים  מעשרה  מתקלל 
׳עשרה  והם  ממונים, 
בעיר׳,  היו  שליטים אשר 
מלאכים  עשרה  הם  אלו 
פרישת  על  הממונים 
הידיים למעלה, לקבל את 
התִפלה ההיא או הברכה 
ההיא, והם נותנים בו כח 
הקדוש  השם  את  לכבד 
מלמטה.  מתברך  והוא 
מכח  מתברך  שהוא  כיון 
למעלה,  הידיים  פרישת 
גם  מתברך  הוא  אז 
מכל  ומתכבד  מלמעלה 
העשרה  ואלו  הצדדים. 
לקבל  מזומנים  ממונים 
מאותן הברכות של מעלה 
ולהשפיעם למטה לעוה״ז, 
הזה  האדם  את  ולברך 
כמו  לקב״ה,  שמברך 

שכתוב ׳ואני אברכם׳.

שנה)  מאה  בן  (הקדמה  טל  שפע  בספר  ומבאר  מידים.  הברכות  ועיקר 
הברכה,  אור  להופעת  הכלי  והן  הידיים,  ע״י  דווקא  נמשכות  שהברכות 
דוד  כמאמר  נותן,  הוא  בידו  מתנה  הנותן  כל  כי  הוא,  הענין  סוד  וז״ל: 
יד  אל  שפחה  וכעיני  אדוניהם  יד  אל  עבדים  כעיני  ׳הנה  ע״ה  המלך 
יד אדוניו,  ורואה תמיד אל  נושא עיניו  וגו׳׳. ר״ל, כמו שהעבד  גבירתה 
אם יתן לו איזה מתנת חינם מצד חנינה וחסד, וכן השפחה רואה תמיד 
אל יד גבירתה, שתיתן לה איזה מתנת חינם מצד חנינה וחסד, כן עינינו 
יד השגחתו  נושאים עינינו אל  אל ה׳ אלקינו עד שיחננו, ר״ל כן אנחנו 
הוא  מתנה  שהנותן  וכמו  וחסד.  חנינה  דרך  חינם  במתנת  שיחננו  ב״ה, 
נושאים  הכהנים  כן  ומפני  ביד.  מקבל  הוא  מתנה  המקבל  כן  ביד,  נותן 
יחולו  כהנים  של  אצבעותיהן  ואיברי  ומידיהם  וכו׳,  מעלה  כלפי  ידיהם 
הברכות על ראש העם המתברכים.  ועוד כתב בספר הקנה (ד״ה ענין יראת 
המקום): דעו לכם, שכל איבריו של אדם יש כנגדם רוחניות, ועשר אצבעות 
שיש באדם הם כנגד עשר מאמרות וכו׳, והכהן הוא נאחז מחסד, ועל כן 

הוא המברך, ונושא את כפיו למעלה ומדביק נפשו למעלה, ומייחד ה׳ בליבו ובפיו, וכשנושא את כפיו, הם עשר אצבעות, אז מייחד ומחבר ומודה כי 
בעשר ספירות נבראו עליונים ותחתונים, ומברך את ישראל, והקב״ה מברכן באותן הברכות, שהכהן עושה התעוררות והקב״ה פועל. 

הברכות מידים, בבחי׳ וישא אהרן את ידיו. ואיתא בזהר (יתרו, סז ע״א) בענין התוספת והמעלה שיש בנשיאת הידיים בתִפלה ובברכה, וז״ל: יטרבי  ועיקר 
רזא.  אוקימנא  והא  שמאלא,  על  ימינא  לארמא  דבעי  בגין  חד,  ׳ידו׳,  כתיב  ָיָדו׳,  את  אהרן  ׳וישא  ואמר,  פתח  אלעזר)  רבי  (נ״א  חזקיה 
אשכחנא בספרא דשלמה מלכא, דכל מאן דארים ידוי לעילא ולאו אינון בצלותין ובעותין, האי איהו בר נש דאתלטיא מעשרה שולטנין ממנן, ואינון 
(קהלת ז) ׳עשרה שליטים אשר היו בעיר׳, אלין אינון עשרה די ממנן על פריׂשו דידין לעילא, לנטלא ההוא צלותא או ההיא ברכתא, ויהבי ביה חילא 
לאתייקרא שמא קדישא ואתברך מתתא. כיון דמתתא אתברך מההוא פריׂשו דידין לעילא, כדין אתברכא מעילא ואתייקר מכל סטרין. ואלין עשרה 
ממנן זמינין לנטלא מאינון ברכאן דלעילא ולארקא לתתא, ולברכא לההוא דמברך ליה, דכתיב ׳ואני אברכם׳. ופירש המתוק מדבש (שם): לאתייקרא שמא 
קדישא. והם נותנים כח באדם המתפלל בהרמת ידיים, לכבד את שם הקדוש אדנ״י שהוא במלכות, ע״י תִפלתו, כי כשהאדם מתפלל בהרמת ידיים 
בעשר אצבעות זקופות למעלה, הרי הוא מעורר י׳ ספירות דמלכות, להשפיע כח ושפע עליו שתהיה תִפלתו שלימה. ואתברך מתתא. והמלכות מתברכת 
מלמטה מכח תִפלתו וברכתו שעלו אליה בסוד מ״ן, מקושטות משפע עשר ספירות. דיתברך שמא קדישא בכל סטרין וכו׳. כי עשר אצבעותיו נעשות עשר 
האדם  ידי  זקיפת  ע״י  בזה  זה  נקשרים  כולם  העולמות  שכל  ונמצא  למטה,  מלמעלה  מקורות  עשר  נעשות  הספירות  ועשר  למעלה,  ממטה  מקורות 
למעלה. וביאר עוד בזה האור החמה (שם): התִפלה שיש בה נשיאות כפיים, יש לה יותר כח משאר התִפלות. כי הנשיאות כפיים גורם שיימשך על התִפלה 
קודם עלייתה כח ושפע מהעשר מידות, מפני שנתוסף בכוונתה עוד כוונת נשיאות כפיים, שהם רמיזת קשר והשפעת עשר ספירות, נוסף על קשר 
והיינו  בגשמי,  נעשה  ייחוד  יש  כפיים  נשיאות  כי ע״י  וזה  קדישא׳,  לאתייקרא שמא  חילא  ביה  ׳ויהבי  וז״ש  בתִפלה.  או  בברכה עצמה  וייחוד הרמוז 
הייחוד מלמטה, והייחוד הנעשה ברוחני הוא ע״י ִמלות התִפלה בכוונה.   וישא אהרן את ידיו. עי׳ במקו״ח בד״ה זה, שם הובא הפסוק ׳וירא כל העם 
וירונו ויפלו על פניהם׳, וראינו להביא את דברי המלבי״ם בזה (ויקרא ט, כד) המקושרים עם המובא להלן במאמר גבי הרדיפה והמעכב, וז״ל: וירא כל העם וירונו ויפלו 
ע״י  תהיה  והרינה  הנורא,  אלקים  ממראות  ופחד  חרדה  ע״י  יהיה  אפיים  נפילת  כי  סותרים.  עניינים  הם  אפיים  על  והנפילה  הרינה  פניהם.  על 
שמחה, ולא מצאנוהו ביחד בשום פעם. ופירשו חז״ל, מפני שראו שני עניינים. א׳, אש חדשה שירדה מן השמים, ועל זה נפלו על פניהם מפחד ה׳ 
וגאונו. ב׳, שליחכה את העולה, שזה אות שנתקבל קרבנם ברצון, ועל זה שמחו וירונו ושיבחו לשמים. וכן בימי שלמה כרעו על אפיים מפני האש, 
וישתחוו להודות על הרצון והטוב והחסד, שלחיכת האש את הקרבן הוא אות שערבה לה׳ מנחתם. ועל זה אמר ׳וערבה לה׳ מנחת יהודה כימי עולם׳, 
שלעתיד יתראה ג״כ כבוד ה׳, כמ״ש (מלאכי ג) ׳ופתאום יבוא אל היכלו וכו׳ ומי העומד בהראותו כי הוא כאש מצרף וכו׳ וערבה לה׳ מנחת יהודה׳. 

מילואי חכמה
וישא אהרן את ידיו אל העם ויברכם. ומובא בקובץ יד הנחל (כד): הנה 
שהרי  מידיים׳,  הברכות  ש׳עיקר  כראיה  רבינו  הביא  זה  פסוק 
ידיו. ואולם אם נעמיק בראייתו,  ברכת אהרן לישראל נעשתה באמצעות 
וְנקשרה אף לכלל מהלך המאמר, ובפרט למובא באות זו, נוכל עוד לרמז 
ולומר שהנה באות זו ביאר שכעולין הרגלין בבחינת ידיים, נה״י מלבישין 
את חג״ת ונמשכת ברכה לכל העולמות. והנה ידוע, דאהרן מידתו הוד 
שביאר,  ו)  ד,  (הלכה  הכנסת  בית  בליקו״ה  ועיין  שמאל,  רגל  ובחינת 
שבו  ההוד,  בחינת  את  שמעלין  ע״י  דייקא  להיות  צריך  התיקון  שעיקר 
וכל זה  עיקר אחיזת הקליפות של כל הנה״י (עי׳ שעה״כ, קב״ש דרוש א). 
׳וישא  בחינת  שע״י  היינו  רבינו,  שהביא  בפסוק  נפלא  באופן  מרומז 
אהרן׳, ׳וישא׳ זה התעלות, ׳אהרן׳ זה בחינת הוד, ׳את ידיו וגו׳ ויברכם׳, 
ורגלין,  הוד  בחינת  שאהרן,  ומכיוון  הברכות.  שבהם  ידיים  בחינת  זה 

מברך בידיו, הרי זה ממש בבחינת ׳נה״י מלבישין את חג״ת׳, ודו״ק.

ילקוט הנחל

ב׳  רבינו  מביא  עתה  ויברכם.  העם  אל  ידיו  את  אהרן  וישא 
כללי  (מח״י  ט״ז  כלל  וע״פ  מידיים,  הברכות  שעיקר  לכך  ראיות 
אחת  בכל  ולבאר  להדגיש  בא  מה  לחפש  הלומד  יראה  לראבר״נ),  העיון 
יום  המשכן,  הקמת  ביום  אהרן  מברכת  לקוחה  ראשונה  ראיה  מהראיות.  

ישראל  נתברכו  והנה  למילואים.  השמיני 
ברכת  האחת  ברכות,  בשתי  באותו מעמד 
והשנית  וגו׳׳,  אהרן  ׳וישא  כמ״ש  אהרן, 
כשיצאו משה ואהרן מאוהל מועד בירכום 

ָהָעם  ֶאל  ָיָדו  ַאֲהרֹן ֶאת  ַוִּיָּׂשא  וזלשה״כ בויקרא (ט, כב–כד):  במשותף, 
ַוְיָבְרֵכם ַוֵּירֶד ֵמֲעׂשת ַהַחָּטאת ְוָהעָֹלה ְוַהְּׁשָלִמים: ַוָּיבֹא מֶׁשה ְוַאֲהרֹן 
ֶאל אֶֹהל מֹוֵעד ַוֵּיְצאּו ַוְיָבְרכּו ֶאת ָהָעם ַוֵּיָרא ְכבֹוד ה׳ ֶאל ָּכל ָהָעם: 
ַהֲחָלִבים  ְוֶאת  ָהעָֹלה  ֶאת  ַהִּמְזֵּבַח  ַעל  ַוּתֹאַכל  ה׳  ִמִּלְפֵני  ֵאׁש  ַוֵּתֵצא 
שפירשו  מרבותינו  יש  והנה  ְּפֵניֶהם:  ַעל  ַוִּיְּפלּו  ַוָּירֹּנּו  ָהָעם  ָּכל  ַוַּיְרא 
שפירשו  ויש  שמיני),  פ׳  (ספרא  מהי  נודעה  שלא  בברכה  בירכם  שאהרן 
ברכת  לו)  (סוטה  ויברכם.  (שם):  פירש״י  וכן  כהנים,  בברכת  שבירכם 
כהנים, ׳יברכך׳, ׳יאר׳, ׳ישא׳. ויבוא משה ואהרן וגו׳. למה נכנס משה 
עם אהרן, ללמדו על מעשה הקטורת. ויצאו ויברכו את העם. אמרו 
׳ויהי נועם ה׳ אלקינו עלינו׳ (תהלים צ), יהי רצון שתשרה שכינה 
במעשה ידיכם. לפי שכל ז׳ ימי המילואים שהעמידֹו משה למשכן 
ישראל  והיו  שכינה,  בו  שרתה  לא  יום,  בכל  וֵפרקֹו  בו  ושימש 
נכלמים ואומרים למשה, משה רבינו, כל הטורח שטרחנו שתשרה 
שכינה בינינו ונדע שנתכפר לנו עוון העגל. לכך אמר להם וכו׳, 
תשרה  ועבודתו  קרבנותיו  שע״י  ממני,  וחשוב  כדאי  אחי  אהרן 
שכינה בכם ותדעו שהמקום בחר בו. וירונו. כתרגומו ׳ושבחו׳. ועוד 
ביאר רבינו בחיי (שם): וישא אהרן. אמר ׳וישא׳, להורות כי היו ידיו 
זקופות למעלה. ויצאו ויברכו את העם. סמוך להקטרת הקטורת מיד, 
גדול  כהן  של  מנהגו  וכך  יותר.  מקובלת  התִפלה  שעה  שבאותה 
ביום הכיפורים, היה נכנס לפני ולפנים להקטיר הקטורת, ומניח 
המחתה בפנים, ויוצא ומתפלל על צרכי העם וכו׳. ומזה אמר דוד 

משאר  יותר  הקטורת  הזכיר  לפניך׳.  קטורת  תִפלתי  ׳ִתכון  ע״ה 
התִפלה  וגם  יותר,  והנרצה  הנבחר  קרבן  שהוא  לפי  הקרבנות, 
באותה שעה יותר מקובלת טו).  ואיתא בזהר (בשלח, נז ע״א) שבפסוק 
ידע  דלא  כהן  יחכל  וז״ל:  כהנים,  בברכת  הכהן  כוונת  סוד  מרומז  זה 
יאות,  כדקא  קדישא  שמא  לייחדא 
כולא  דהא  פולחנא,  פולחניה  לאו 
ביה תליא, פולחנא עילאה ופולחנא 
ורעותא  ליבא  לכוונא  ובעי  תתאה, 
בגין דיתברכון עילאי ותתאי טז) וכו׳. תא חזי, ימינא דקודשא בריך 
כליל  ביה  חדו,  וכל  ברכאן  כל  נהירו,  כל  מתערין  מיניה  הוא 
אתכליל  ושמאלא  ושמאלא,  ימינא  נש  בבר  דאית  כמה  שמאלא, 
בימינא, וימינא הוא כליל כולא, וכד אתער ימינא, שמאלא אתער 
עימיה, דהא ביה אחיד ואתכליל. ותא חזי, בשעתא דארים בר נש 
ידיה בצלותא, מכוון באצבען דיליה לעילא, כמה דכתיב (שמות יז) 
תליא  בימינא  דהא  ישראל׳,  וגבר  ידו  משה  ירים  כאשר  ׳והיה 
וכדין  חסר,  כתיב  ָיָדו׳  את  אהרן  ׳וישא  ט)  (ויקרא  וכתיב  כולא, 
ליבא  לכוונא  ובעי  (שם):  מדבש  המתוק  ופירש  לעילא.  לברכא  אתכוון 
העיקר  אלא  וכיוצא,  האימורים  הקטרת  העיקר  אין  כי  ורעותא. 
הוא מחשבת וכוונת הכהן לייחד הפרצופים העליונים. מיניה מתערין 
כל נהירו. מימינו של הקב״ה, דהיינו מכח החסדים, מתעוררים כל 
האורות מן מוח החכמה. כל ברכאן. כל הברכות ממוח הבינה. וכל 
חדו. וכל שמחות ממוח הדעת. ושמאלא אתכליל בימינא. וכן עיקר כח 
האדם נכלל ביד ימינו, וכשהימין מתעורר השמאל מתעורר עימו 
הגבורה  אז  מתעורר  כשהחסד  כי  למעלה,  הוא  וכן  בו,  ונכלל 
באצבעותיו שהם ממש  לכוון  צריך  באצבען.  מכוון  עימו.  מתעוררת 
כנגד עשר ספירות של מעלה. ירים משה ידו. ו׳ידו׳ היינו יד ימינו. 
ידו כתיב חסר. מלת ׳ידיו׳ כתובה חסר אות י׳, המורה רק על  את 
ידיים, אבל הימין היא  בב׳  יד אחת, הגם שנשיאת כפיים היא 

העיקר, לכן צריך להרימה קצת למעלה מן יד השמאל.

(ט (ויקרא     
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õ יז)  ובקשרי המאמר ראינו לציין, שמלבד שפסוק זה הובא כראיה לכך ש'עיקר הברכות מידיים', הרי עוד מתבאר בזה מה שנזכר בריש אות זו, ד'נה"י מלבישין מסילת הקשרים
את חג"ת', היינו שיעקב, בחינת כלליות הידיים וחג"ת, ממשיך ברכתו לבחינת יוסף, כלליות הנה"י, ומזה נמשך ברכה לכל העולמות (ועי' להלן אות ה', שממשיך 
להם את בחינת המוחין והשכל, כנזכר בזהר זה, ודו"ק). ועי"ע בהלכות הודאה הלכה ו' (לב–לט) המיוסדת על המאמר, שם מובא שיוסף הוא עיקר תולדותיו של יעקב, בחינת 'אלה תולדות 

יעקב יוסף', ועל ידו עיקר עליית העולמות ותיקונם אף מהיכלי התמורות, ויתכן לרמז דזכה לזה ע"י המצוה שעשה במס"נ ובשמחה, במעשה דאשת פוטיפר. 

גברו על  אביך  ׳ברכות  כ 

׳ברכות  הורי׳,  ברכות 
כי  ודאי,  גברו׳  אביך 
כולם  שבח  ירש  יעקב 
כי  האבות,  משאר  יותר 
הוא שלם היה בכל. ואת 
מדוע,  ליוסף.  נתן  הכל 
להיות,  ראוי  שכך  משום 
ויורש  לוקח הכל  שהצדיק 
הברכות  וכל  יחד,  הכל 
משפיע  הוא  בו.  שורות 
למעלה,  מהראש  ברכות 
כולם  הגוף  איברי  וכל 
בו  להשפיע  נתקנים 
׳נהר  נעשה  ואז  ברכות, 

יוצא מעדן׳.

תיבות,  ראשי  ברו״ך  כא 

ו׳  ר׳אש,  ר׳  ב׳רכות,  ב׳ 
שזהו  כ׳ל,  ך׳  ו׳מקור, 
ראש ומקור לכל הברכות. 
ומשום כך ב׳ היא חכמה, 
שהוא  הכתר  על  ומורה 
כל  של  והמבוע  הראש 
ב׳  האות  ולכן  הברכות, 

היא בגימטריא שתיים.

מילואי חכמה
אגדות  בחידושי  ומובא  שכל.  הם  מהידים  שנשפעין  הברכה  ועיקר 
להמהר״ל (ר״ה כג ע״א) שעצם מהות החכמה היא השפעה, וז״ל: זה 
ידוע מצד החכמה, כי השכל מטבעו משפיע לכל, לפי שאין לשכל גבול 
להיות  השכל  ומענין  לכל,  משפיע  הוא  השכל  רק  לחומר,  שיש  כמו 
משפיע כמו שאמרנו, כי השכל נקרא מקור הברכה והשפע, וכן החכמה 
שבו  החכמה  חכם  תלמיד  כל  לכך  והשפע.  הברכה  מקור  היא  העליונה 
שהוא  מי  לכן  וכו׳,  שבו  החכמה  מן  לאחרים  להשפיע  עומד  מעצמו, 
מלמד תורה לאחרים הוא מתדבק בחכמה עליונה לגמרי, כי הוא משפיע 
לאחרים, כי השפעה לאחרים הוא מצד אמיתת החכמה, לא קיבול החכמה לעצמו שזה הוא מצד שהוא חכמה לבד, אבל השפעה לאחר הוא מצד 
אמיתת החכמה, ולפיכך מדריגתו גדולה למאוד יותר מן הלימוד. המלמד תורה היא תורה על השלימות עד שהוא משפיע לאחר, ולא אוכל לכתוב 
בכתב דבר זה כי הוא דבר עמוק. סוף סוף, תלמיד חכם אשר הוא אינו מלמד תורה הוא כמו ההדס במדבר, שעיקר ההדס כאשר הוא בשלימותו, 

כאשר נהנים ממנו, ולא נמצא השלימות האחרון, שהוא יותר גדול מכל השלימות אשר לפניו, שלא ניתן לריח כלל, והבן זה. 

רצון 
רצון שבמקרא לשון פיוס,  כל 
לכם',  יהיה  לרצון  לא  'כי 
ולרצון,  הקרבנות באות לפייס 
רצון',  ידעון  צדיק  'שפתי  וכן 
(רש"י  ולרצות  לפייס  יודעים 

בראשית לג, י). 

הרצון היא מידה טובה מאוד, 
ואינה נמצאת אלא בנפש נדיבה 
ויקרה. ומי שיש בו מידת הרצון, 
מה  כפי  ענייניו  בכל  מסתפק 
שיגזור עליו הבורא, ולא יהרהר 
אחריו, ואינו מצפה אל הגדולה 
והכבוד, ולא יקצוף על ה' לומר, 
למה עשה לי כך וכך. מן המידה 
(אורחות  בחלקו  שמח  הזאת, 

צדיקים, שער יג).

האדם  רצון  נקשר  כאשר 
ברצון השי"ת, עד שרצונו של 
אדם הוא רצונו של מקום, בזה 
נקשר רצון האדם ברצון המקום, 
ולפיכך קשור ג"כ רצון המקום 
השי"ת  ועושה  האדם,  ברצון 
רצונו של אדם כאילו היה רצון 

השי"ת (דרך חיים אבות ב, ד).

מקור  הוא  שהשי"ת  כשם 
הרצון, כן נשמת האדם ובינתו 
היא בעלת רצון (מלבי"ם דברים 

כה, ט).

רצון.  ובין  חפץ  בין  הבדל  יש 
נפשיית,  נטיה  ע"י  הוא  החפץ 
מבחירת  הוא  הרצון  משא"כ 
השכל, ונקי מכל נטיה נפשיית. 
מה  דבר  אדם  שירצה  ויצוייר 
ועל  בהיפך,  וכן  בו,  יחפץ  ולא 
ולא  הרצון  על  לצוות  נוכל  כן 
ציווי או  ולא נמצא  על החפץ. 
בשום  'חפץ'  פועל  מן  בקשה 
מקום, רק מפועל 'רצה' (מלבי"ם 

ויקרא, אילת השחר שס–שסא).

דידעי  צדיקיא,  אינון  זכאין 
לגבי  דליבהון  רעותא  לשוואה 
וכל  קדישא,  עילאה  מלכא 
איהו  לאו  דליבהון  רעותא 
לגבי עלמא דא וכיסופא בטלה 
ומשתדלי  ידעי  אלא  דיליה, 
ולאתדבקא  רעותהון  לשוואה 
רעותא  לאמשכא  בגין  לעילא, 
מעילא  לגבייהו  דמאריהון 

לתתא (זהר תרומה קלד:).

בשעתא דבר נש שוי רעותיה 
ההוא  דמאריה,  פולחנא  לגבי 
על  בקדמיתא  סליק  רעותא 
ויסודא  קיומא  דאיהו  ליבא, 
כל  על  סליק  לבתר  דגופא. 
דכל  ורעותא  גופא,  שייפי 
דליבא  ורעותא  גופא  שייפי 
מתחבראן כחדא, ואינון משכין 
עלייהו זיהרא דשכינתא לדיירא 

עימהון (זהר ויקהל קצח:).

האדם  עבודת  תכלית  עיקר 
הוא הרצון, לכסוף ולהשתוקק 
תמיד להשי"ת בתכלית הרצון, 
כמו ששמענו מפיו הקדוש, וזה 
והעבודות  המצוות  כל  תכלית 
היא  ההתחלה  כי  הקדושות, 
הוא  והתכלית  והסוף  מרצון, 
רצון  בחינת  הרצון,  שלימות 
שברצונות (ליקו"ה בר' הריח ה, ד).

התורה  לקיים  יכולין  אנו  אין 
מצוות  אפילו  והמצוות, 
הרצון  ע"י  אם  כי  הרגילים, 

(ליקו"ה ערב ג, לא).

עיקר רצון הבורא יתברך הוא, 
שיהיה לאדם רצון מלא ושלם 
ונמצא  יתברך,  רצונו  לעשות 
אחר כוונת הלב הן הן הדברים, 
ואעפ"כ ההכרחי לאדם לעשות 

ולגמור המצוה במעשה, כי בלתי אפשרי לאדם שיעמוד על כוונתו בבירור שיהא בכוונה שלימה ברצון מלא (נועם אלימלך, וירא).    ידוע בשם האדמו"ר מורנו דוב בער על הפסוק 'רצון יראיו יעשה', שהקב"ה עושה רצון ליראיו שיבקשו ממנו על הטובה, ולזה כשהקב"ה 
רוצה להשפיע טובות על ישראל, שולח הרצון בכדי שיבקשו (קדושת לוי, ויגש).    אמר האדמו"ר ר' דוב בער, 'כאן בזמן שישראל עושין רצונו של מקום', כלומר שהרצון אצל הקב"ה נעשה מרצון ישראל. וזהו רעוא דרעוון, הרצון מרצון וכו' (קדושת לוי, ליקוטים).   

הרצון והתשוקה חשוב לפניו יתברך למאוד, ומקבל מזה תענוג ושעשועים גדולים לאין שיעור, כי נקשר זה הרצון של האדם ברצונו ית', ואז נעשה ייחוד וזיווג הבורא עם כנסת ישראל (אוהב ישראל, שמיני).

זה  פסוק  כח):  (כד,  נצח  נעימות  בביאור  ומובא  רועה אבן ישראל.  משם 
הוא חלק מברכת יעקב ליוסף. רש״י מפרש על ׳אבן ישראל׳, שזה 
רמז לכך שיוסף היה משנה למלך במצרים, ולפי זה אפשר לראות ביוסף 
שמר  יוסף  כי  הקדושה.  אל  ועלייתה  מהקליפות  המלכות  ליציאת  דוגמה 
על  במדרש  שמבואר  כמו  תמיד,  שמח  שהיה  ע״י  במצרים  קדושתו  על 
הפסוק ׳ויהי איש מצליח׳ (ילקו״ש בראשית קמה), ועי״ז העלה את המלכות 

ונעשה משנה למלך, עד שהמשיך את ברכת הידיים ׳מידי אביר יעקב׳.

ילקוט הנחל

אביר יעקב משם רועה אבן ישראל. פסוק זה מובא כראיה שניה לכך ש׳עיקר הברכות מידיים׳, ויתכן לפרש את דרשת הפסוק, שהברכה  מידי 
שקיבל יוסף להיות הרועה של ישראל, נמשכות ׳מידי אביר יעקב׳, היינו מבחי׳ הידיים. פסוק זה נאמר בברכת יעקב ליוסף בטרם מותו, שיעקב 
ממשיך לו את שלימות הברכות, הכוללת הן את ברכת אברהם ויצחק, והן את ברכת עצמו, וזלשה״כ בבראשית (מט, כב–כו): ֵּבן ּפָֹרת יֹוֵסף ֵּבן ּפָֹרת ֲעֵלי 
ֶאבֶן  ִמָּׁשם רֶֹעה  ַיֲעקֹב  ֲאִביר  ִמיֵדי  ָיָדיו  ְזרֵֹעי  ַוָּיפֹּזּו  ַקְׁשּתֹו  ְּבֵאיָתן  ַוֵּתֶׁשב  ִחִּצים:  ַּבֲעֵלי  ַוִּיְׂשְטֻמהּו  ָורֹּבּו  ַוְיָמְרֻרהּו  ֲעֵלי ׁשּור:  ָצֲעָדה  ָּבנֹות  ָעִין 
ִיְׂשָרֵאל: ֵמֵאל ָאִבי ְוַיְעְזרֶָּך ְוֵאת ַׁשַּדי 
ִּבְרכֹת  ֵמָעל  ָׁשַמִים  ִּבְרכֹת  ִויָבְרֶכָּך 
ָׁשַדִים  ִּבְרכֹת  ָּתַחת  רֶֹבֶצת  ְּתהֹום 
ִּבְרכֹת  ַעל  ָּגְברּו   ָאִבי ִּבְרכֹת  ָוָרַחם: 
ִּתְהיֶיָן  עֹוָלם  ִּגְבעֹת  ַּתֲאַות  ַעד  הֹוַרי 
ֶאָחיו:  ְנִזיר  ּוְלָקְדקֹד  יֹוֵסף  ְלרֹאׁש 
ופירש״י (שם): ויפוזו זרועי ידיו. זו היא 
׳זהב  לשון  ידו,  על  טבעת  נתינת 
הקב״ה  מידי  לו  היתה  זאת  מופז׳. 
וגו׳.  גברו  אביך  ברכות  מלכות.  לשון  ָהרֹאָׁשה׳,  ׳אבן  לשון  ישראל,  של  עיקרן  ישראל׳,  אבן  ׳רועה  להיות  עלה  ומשם  יעקב׳,  ׳אביר  שהוא 
הברכות שבירכני הקב״ה, גברו והלכו על הברכות שבירך את הורי. עד תאות גבעות עולם. לפי שהברכות שלי גברו עד סוף גבולי גבעות 
(שם):  פירש״י  נוספות  ובפנים  וגו׳׳.  וקדמה  ימה  ׳ופרצת  שנאמר  העולם,  קצות  ד׳  עד  מגעת  מצרים,  בלי  פרוצה  ברכה  לי  שנתן  עולם, 
כדאיתא  וכו׳,  אביו  של  דיוקנו  דמות  לו  שנראתה  יעקב.  אביר  מידי  אדוניו.  באשת  יצרו  כבישת  על  קשתו׳  באיתן  ׳ותשב  דרשו  ורבותינו 
בסוטה (דף לו). אבן ישראל. לשון נוטריקון ׳אב׳ ו׳בן׳, ׳אבהן ובנין׳, יעקב ובניו.  ואיתא בזהר (ויחי, רמז ע״ב) שכלליות הידיים והברכות, בחינת 
יתיר  דכולא  אחסין שבחא  יעקב  דהא  ודאי,  גברו׳  אביך  ׳ברכות  הורי׳,  ברכות  על  גברו  אביך  כ ׳ברכות  וז״ל:  יעקב,  של  מידתו  היא  חג״ת, 
מאבהן, דהא הוא שלים הוה בכולא. וכולא יהב ליה ליוסף. מאי טעמא, בגין דהכי אתחזי, דהא צדיק כולא נטיל ואחסין כולא כחדא, 
וכל ברכאן ביה שריין. הוא אריק ברכאן מרישא לעילא, וכל שייפי גופא כולהו אתתקנן לארקא ביה ברכאן, וכדין אתעביד נהר דנפיק 
ויותר מהברכות  שיעקב אמר ליוסף, שאני מושרש בת״ת הכלול מחו״ג,  הורי.  ברכות  על  גברו  אביך  מעדן. ופירש המתוק מדבש (שם): ברכות 
של אברהם, שהיה מושרש בחסד לבדו, או של יצחק שהיה מושרש בגבורה לבדה. יעקב אחסין שבחא דכולא יתיר מאבהן. כי יעקב ירש שבח 
וכל  ליוסף.  ליה  יהב  וכולא  השלימות.  בכל  שלם  היה  הוא  כי  אבותיו,  של  הקווים  ב׳  הארת  ירש  בת״ת  שהיה  לפי  מאבותיו,  יותר  כולם 
ההארות והברכות נתן הת״ת ליסוד, כי היסוד לוקח כל ההארות ויורש כולם יחד, וכל שפע הברכות שורות בו. הוא אריק ברכאן מרישא 
והשפע  כי היסוד עולה עד הדעת, וממשיך שפע מהמוחין,  מוריק וממשיך ברכות מהראש, דהיינו מהמוחין של מעלה,  הוא  כי  לעילא. 
מתפשט בכל הו״ק דז״א, ועי״ז כל איברי הגוף, היינו כל הו״ק, נתקנים להוריק ולהשפיע בו ברכות, ואז נעשה היסוד ׳נהר היוצא מעדן׳ יז). 
ו  עיקר הברכה שנשפעין מהידים הם שכל. הנה מובא לעיל שהברכות נמשכות מהידיים. ובאות זו מלמדנו רבינו שעיקר הברכה (בשורשה העליון) 
היא ברכת שכל, וכשהיא משתלשלת מטה, נעשה ממנה לכל אחד כפי כוונת רצונו, ושעלינו לכוון רצוננו להמשיך את ברכת השכל בעצמה אף למטה, 
שזה בחי׳ חג״ת שמלבישין את חב״ד. ואיתא בתיקו״ז (תיקון ע, קכ ע״ב) שהחכמה היא מקור הברכה, וז״ל: כאברו״ך ראשי אתוון, ב׳ ב׳רכות, ר׳ ר׳אש, 
ו׳ ו׳מקור, ך׳ כ׳ל, דדא הוא ראש ומקור לכל הברכות. ובגין דא ב׳ איהי חכמה, ומורה על הכתר דאיהו רישא ומבועא דכל ברכאן, 
ובגין דא ב׳ תרין לחושבנא. וביאר המתוק מדבש (שם): ב׳ ב׳רכות, ר׳ ר׳אש וכו׳. פירושו, ב׳רכות הנמשכות מר׳אש החכמה, דרך הבינה שהיא 
המקור ו׳, עד היסוד הנקרא כ׳ל. כי החכמה היא ראש ומקור לכל הברכות. ובגין דא ב׳ איהי חכמה. ובשביל שהחכמה נרמזת באות ב׳. 
ומורה על הכתר וכו׳. שהוא אות א׳ קודם הב׳ של החכמה. כי הכתר הוא ראש ומקור של כל הברכות שבחכמה, אלא שהכתר הוא נעלם 
ואינו מושג אלא מכח החכמה. ובגין דא ב׳ תרין לחושבנא. ובשביל זה אות ב׳ היא ְׁשַנִים בחשבון, המורה שיש אחד קודם לה שהוא הכתר. 
וכן איתא בזהר (האזינו, רפט ע״א) שהמח נקרא ַמּבּוַע הברכות, כי הוא מקור הברכות, עי״ש.  ומובא עוד בזה בספר הבהיר (אות ג): מפני מה התחיל 
התורה בבי״ת, כמה דאתחיל ברכה. ומנלן דהתורה נקראת ברכה, שנאמר (דברים לג) ׳וָמלא ברכת ה׳ ים ודרום ְיָרָׁשה׳, ואין ים אלא תורה, 
שנאמר (איוב יא) ׳ורחבה ִמִּני ים׳. מאי ׳ומלא ברכת ה׳׳, אלא כל מקום שנאמר בי״ת הוא לשון ברכה, כדאמרינן ׳בראשית׳, ואין ראשית 
אלא חכמה, שנאמר (תהלים קיא) ׳ראשית חכמה יראת ה׳׳, ואין ברכה אלא חכמה, שנאמר ׳ויברך אלקים את שלמה׳, וכתיב (מל״א ה) ׳וה׳ 
נתן חכמה לשלמה׳.  ובמי הנחל ציין למש״כ בספר חסד לאברהם (מעין ב, נהר סג) בביאורו לכוונת הכהן בברכת כהנים (הנזכר לעיל באות ד׳), וז״ל: ז׳ 
מיני אושר נבראו בעולם, ואלו הן, חכמה, ובנים, חיים, חן, עושר, ממשלה, שלום, וכולם רמוזים בברכת כהנים וכו׳. ולכן צריך הכהן 
המברך שיכוון בכל אלו ז׳ מיני אושר על הסדר. במלת ׳יברכך׳ צריך לכוון שהאל יתברך ישפיע חכמה לכל ישראל, כמו שכתב הקנה ז״ל 
שאין ברכה אלא חכמה, שנאמר ׳ויברך אלקים את שלמה׳, וכתיב ׳וה׳ נתן חכמה לשלמה׳, וגם כן בספר הבהיר ׳אין חכמה אלא ברכה׳. 

רצונו.  כפי  או״א  לכל  נעשים 
וביאר בספר מי הנחל (כד): 
בגשמיות,  ברכות  רוצה  אחד  היינו 
ה׳  ׳ויברך  לבן  אצל  הנאמר  בחי׳ 
בברכה  ד׳)  באות  במאמר  (כנ״ל  אותך׳ 
גשמית, ואחד רוצה ברכת שכל, שיהיו 
לו שכל וידיעה בהשגת האור הא״ס.

   (מט (בראשית  
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ּב 
ואני תפלה

ם,  ƒַמי ָ ׁ ּ̆ ‰ַ ן  ƒמ י  ƒנ ע≈ ַסּי¿ ¿̇ ּו
ן  ּו≈ ַכ ‡ֲ ∆ ׁ̆ י  ƒּב ƒú ּב¿ ן  ≈ּ̇ ƒ̇ ו¿
י  ƒנ ˆו… ּור¿ י  ƒּ̇ ַ„ע¿ ו¿ י  ƒּב ƒú  ˙ ∆‡
 ˙ ּכַ ר¿ ƒּב י  úַָע ך¿  י ƒ ׁ̆ ַ‰מ¿ ¿ú
יַע  ƒּפ ¿ ׁ̆ ַּ̇ ∆ ׁ̆ ָך,  ¿ּ̇ ƒ‡ מ≈  ú כ∆ ≈ׂ̆
י  ƒנ ּנ≈ ָח ¿̇ ּו ָך,  ∆̇ ָ ׁ ּ̆ „ֻ ¿̃ ָעúַי 
 ‰ ָנ י ƒּב  ‰ ָע ≈„ּ ָך  ¿ּ̇ ƒ‡ מ≈
 ׁ̆ ָ‚ר≈ ¿ú י  ƒנ ּכ≈ ַז ¿̇ ּו  ,ú ּכ≈ ¿ׂ̆ ‰ַ ו¿
י  ינ≈ ƒמ  ú ּכָ י  ƒּנ ּמ∆ ƒמ  ú ַבּט≈ ¿úּו
ם  י ƒú ּו ּב ¿ú ƒב ּו ם  י ƒ̇ ּו ט ¿ ׁ̆
 ˜ ַר ַע˙,  ַ„ּ ‰ַ ב  ּו ּב ר¿ ƒע ו¿
ים  ƒַרּב‰ָ יָך  ַרֲחמ∆ ּב¿  ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡
 ú כ∆ ≈ׂ̆ ¿ú ים ƒיָך ָ‰ֲעˆּומ ַוֲחָס„∆
ם  ≈ú ָ ׁ̆ ַע˙  „ַ ו¿  ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ
ב  ָך ַ‰ּטו… נ¿ ˆו… ר¿ ƒּכ  ,‰ ָ ׁ ּ̆ „ֻ ¿̃ ƒ„ּ

(úי˜ו"˙ כ„).

כב פתח רבי חייא ואמר, 

וברכת  ושבעת  ׳ואכלת 
וכי  וגו׳׳.  אלקיך  ה׳  את 
אכל  לא  שהאדם  עד 
כריסו  ויתמלא  לשובע 
איך  לקב״ה,  יברך  לא 
ושבעת׳  ׳ואכלת  נפרש 
אלא  ׳וברכת׳.  אח״כ  ורק 
אדם  יאכל  לא  אפילו 
עליו,  ורצונו  כזית,  אלא 
מאכל  אותו  את  ויחשיב 
נקרא  זה  מאכלו,  לעיקר 
שובע, כמו שכתוב ׳פותח 
חי  לכל  ומשביע  ידך  את 
׳משביע  כתוב  לא  רצון׳. 
אלא  אכילה׳,  חי  לכל 
רצון׳,  חי  לכל  ׳משביע 
על  רצון שהוא שם  אותו 
אותו מאכל, נקרא שובע, 
לפני האדם  שאין  ואפילו 
אלא שיעור קטן של כזית 
ולא יותר, הרי את הרצון 
של השובע הוא שם עליו, 
לכל  ׳ומשביע  כך  ומשום 
חי רצון׳, כתוב ׳רצון׳ ולא 
׳וברכת׳  ולכן  ׳אכילה׳, 
האדם  והתחייב  ודאי, 
לברך לקב״ה, בשביל לתת 

שמחה למעלה.

פי״ג)  ישראל  (נצח  וביאר המהר״ל  ידך ומשביע לכל חי רצון.  את  פותח 
העוה״ב,  בן  שהוא  לו  מובטח  לדוד׳  ׳תהלה  אמירת  ע״י  דווקא  מדוע 
וכיצד פסוק זה מעיד על דביקות האדם בחיי עוה״ב, ולא בעוה״ז, וז״ל: הפרנסה 
נקראת ׳חיים׳, שהרי הפרנסה חיים של הבריות וכו׳, והפרנסה היא באה 
ממקור החיים. ולפיכך, כל אשר משבח הקב״ה בשבח הזה, שהוא ׳פותח 
את ידך ומשביע לכל חי רצון׳, הוא דבק בחיים הבאים מן השי״ת, ובזה 
לו  יש  הזה  העולם  כי  באמת.  החיים  שם  אשר  הבא,  בעולם  דבק  הוא 
החיים  שם  הבא  עולם  כי  החיים.  מצד  הבא  בעולם  ודביקות  חיבור 
הגמורים, שאין להם מיתה כלל, ולא חיים גשמים וכו׳. ולכך ראוי שיהיה 
בן עולם הבא, מצד הדביקות שיש לחיים שלו בחיי עולם הבא. והבן, כי 
כתיב  אחר  ובמקום  רצון׳,  חי  לכל  ומשביע  ידך  את  ׳פותח  נאמר  כאן 
והבשר  הלחם  כי  חסדו׳.  לעולם  כי  בשר  לכל  לחם  ׳נותן  קלה)  (תהלים 

גשמיים, ואין הרצון גשמי. והבן זה, כי הוא עמוק מאוד מאוד.
לכל חי רצון. איתא בזהר (תרומה, קנג ע״ב) שעיקר מזונו וצרכו  ומשביע 
של האדם תלוי כפי שמכוון רצונו, ועל כן אם האדם יסתפק במאכלו 
רבי  כבפתח  וז״ל:  ישבע ממנו,  באמת  הוא  אזי  לשבוע ממנו,  שירצה  היינו  הדל, 
חייא ואמר, (דברים ח) ׳ואכלת ושבעת וברכת את ה׳ אלקיך וגו׳׳. וכי עד 
לא אכיל בר נש לשבעא ויתמלי כריסיה לא יברך ליה לקודשא בריך הוא, 
ייכול בר נש  ׳וברכת׳. אלא אפילו לא  ׳ואכלת ושבעת׳ ובתר  במאי נוקים 
עיקרא  מיכלא  לההוא  ליה  וישוי  עליה,  איהו  ורעותיה  כזית,  אלא 
רצון׳,  חי  לכל  ומשביע  ידך  את  ׳פותח  דכתיב  איקרי,  שבעא  דמיכליה, 
ההוא  על  דשוי  רעותא  ההוא  ׳רצון׳,  אלא  כתיב,  לא  אכילה׳  חי  ׳לכל 
זעיר  ההוא  אלא  נש  דבר  קמיה  דלית  ואפילו  איקרי,  שבעא  מיכלא, 
׳ומשביע לכל  בכזית ולא יתיר, הא רעותא דשבעא שווי עליה, ובגין כך 
חי רצון׳, ׳רצון׳ כתיב ולא ׳אכילה׳, ועל דא ׳וברכת׳ ודאי, ואתחייב בר נש 
המתוק  וביאר  לעילא.  חדוה  למיהב  בגין  הוא,  בריך  לקודשא  ליה  לברכא 
מדבש (שם): מאי נוקים ואכלת ושבעת וברכת. שמשמע רק אחר השביעה יברך. 
ונתיישב  וכו׳. ר״ל שקבע סעודתו עליו וסעד את ליבו  עליה  איהו  ורעותיה 
דעתו בו, ומחשיב את המאכל ההוא לעיקר מאכלו. שבעא איקרי. זה נקרא 
שביעה, כי ׳ושבעת׳ פירושו אם החשבת אותו האכילה לשביעה. אלא לכל 
נקרא  לסעודתו,  שהחשיבו  ההוא  המאכל  על  ששם  הרצון  אותו  רצון.  חי 
למיהב  בגין  ברצונו.  תלוי  הכל  כי  כתיב.  רצון  רצון,  חי  לכל  ומשביע  שביעה. 
חדוה לעילא. כדי לתת שמחה למעלה, ר״ל כמו שהוא שמח ושבע באכילתו 
והיטיב את ליבו, כן ראוי שיגרום שמחה למעלה באימא עילאה, להמשיך 
את  ביאר  ע״ב)  ד  (ברכות  והצל״ח  למלכות.   שפע  המדריגות  דרך  ממנה 
יש  רצון׳  חי  לכל  ומשביע  ידך  את  ׳פותח  פסוק  וז״ל:  נוסף,  באופן  הפסוק 
לנו בו דקדוק, דהוה ליה למימר ׳ומשביע לכל חי מזון׳, או ׳שובע׳, מהו 
זה אמר דוד כלפי מי שמזונותיו  ואומר אני, שדבר  רצון׳.  ׳משביע  לשון 

כמידת  טובה  מידה  לך  ואין  פ״ד),  (אבות  בחלקו׳  השמח  עשיר,  ו׳איזה  בחלקו,  לשמוח  דעה  לו  וחונן  נותן  שהקב״ה  ובעוני,  בדוחק  מצומצמים 
ההסתפקות. ולקמן סוף פרק שני (יז ע״ב) אמרו ׳כל העולם ניזון בשביל חנינא בני, וחנינא בני די לו בקב חרובין וכו׳׳. דוק בדבריהם, שלא אמרו 
וזהו שרמז  לו די כל צרכו.  זה ברצון כאדם שיש  וקיבל  והותר,  לו בזה די  לו בקב חרובין׳, שהיה  ׳די  לו אלא קב חרובין׳, אבל אמרו  ׳וחנינא אין 

בפסוק זה ׳פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון׳, שישביעו במה שנתן לו בדעתו שישמח בחלקו, ויהיה זה כאילו נתמלא כל רצונו.

מילואי חכמה

שכל 
אוהב  טבעו  מצד  השכל 
השי"ת ונכסף למצוות (דרשות 

הר"ן י).

בהשגת  הוא  האלקי  השכל 
אבל  התורה,  והשגת  השי"ת 
לא נקרא בשם שכל הדבר אשר 
למד אומנות והנגרות, שאין זה 
גופני  ונקרא שכל  גמור,  שכל 

(חי' אגדות למהר"ל, שבת קיד.). 

כוחות  לכל  אב  הוא  השכל 
הנפש והוא מנהיג אותם, כמו 
האב שמגדל את הבנים, וכאשר 
מסולק מן האדם השכל, נעשו 
יתומים  כמו  הנפש  כוחות 
עולם,  (נתיבות  אב  להם  שאין 

נתיב התורה ג). 

ויסכל  תועה  אדם  של  שכלו 
התורה  אבל  דברים,  בכמה 
הוא דרך השכל שלא ייכשל בו 

(מהרש"א ב"ב עט.).

אשר  החד  הכח  הוא  השכל 
שאין  בדברים  להבין  באדם 
בענייני  כמו  שולטת,  הבינה 
האלקות ונפלאותיו, ויש שכל 
טוב שהוא רוה"ק (מלבי"ם משלי 

כא, טז).

הוא ממש קרוב אל  החכמה 
שכלו ומחשבתו, אך לא ממש 
החכמה הוא השכל. כי השכל 
יען  בעצמותו,  מתאחד  יותר 
השכל דק מהחכמה. ומהאדם 
הזה,  הענין  לדעת  יכולים  אנו 
האדם,  ממש  הוא  השכל  כי 
ממנו  חוץ  דבר  הוא  והחכמה 

(פרד"ר ח, טו).

מכח  העיוני  בשכל  יתרון  יש 
ישיג  לא  המדמה  כי  המדמה, 
ציוריו  וכל  בחומר,  אלא 
אך  בחומר,  יהיה  ודמיוניו 
השכל ישיג בצורה עצמה. וכן 
לפעמים  ידמה  המדמה  כח 
כן,  שאינו  מה  שהוא  שקר 
והשכל יוכל להשיג גם בחומר 
באמת  מהותו  הוא  איך  עצמו 

(עץ חיים נ, י).

האדם הוא השכל, ועל  עיקר 
כן במקום שחושב השכל, שם 

כל האדם (ליקו"מ כא, בסופו).

זמן שלא הוציא שכלו אל  כל 
הפועל, שלא השתמש בשכלו 
בכח  השכל  אצלו  אז  עדיין, 
בשכלו  כשחוקר  ואח"כ  וכו', 

ומשתמש בו, אזי השכל בפועל 
אדם  של  קיומו  ועיקר  וכו'. 

שכל  אלא  אינו  מיתתו  לאחר 
לאחר  השארותיו  וזה  הנקנה, 

המיתה (ליקו"מ כה, א).

(ליקו"מ  הנשמה  הוא  השכל 
לה, ב). 

איזה  נמשך  שיהיה  כשזוכין 
דעת והשגה, אי אפשר לקבל 
האמונה  דרך  אם  כי  הדעת 
הקדושה, כי אסור לסמוך על 
השכל לבד, ואין קיום להשכל 

בלא האמונה (ליקו"ה נדה ב, ג).

השכל  המצוות  עשיית  אחר 
לוי,  (קדושת  למעלה  עולה 

פורים).

שכל  איזה  משכיל  כשאדם 
נולד  חדש נפלא, באותה רגע 
לו תענוג נפלא בשכלו, מכלל 
מעלה  למעלה  הוא  שהתענוג 
רק  והחכמה,  השכל  מבחי' 
וחכמה.  שכל  בבחי'  שמלובש 
השכל  מרגיש  וכשהאדם 
שמשיגה  דהיינו  וחכמה, 
ומבינה היטב, אזי מרגיש בחי' 
התענוג המלובש בחכמה (תניא 

אגה"ק, כט).

עבודת  ההתנהגות  תכלית 
האדם, מתחילה צריך לשעבד 
וכל  והנפש  הגוף  חלקי  כל 
אל  שלו  והחיצוניות  התאוות 
הראש,  במוח  שהוא  השכל 
(אוהב  הכל  על  ימשול  והשכל 

ישראל, בשלח).

לכוון רצונו שימשיך ברכת שכל. ומובא בכוכבי אור (אנשי מוהר״ן  צריך 
ה) מעשה גבי המשכת הברכה, וז״ל: הודעת העתידות להאיש הכפרי 
שיתעלה בעשירות ואח״כ הודעת העתידות שיירד מנכסיו, ׳ער וועט נאך 
הוה  וכן  זרים),  בתכריכים  ישכב  עוד  (הוא  תכריכים׳  פרעמדע  אין  ליגען 
מֻכוון ממש כאשר יצא מפיו הקדוש, שמעתי כל זה באריכות גדול מאבי 
ובסיבתו  ידו  שעל  חייקיל,  רבי  מפי  זאת  ששמע  משכבו,  כפרת  הריני 
מר׳  היא  המעשה  זאת  (ואפשר  הזאת,  המעשה  כל  ונתגלגלה  נסתבבה 
חייקיל׳ס שפע, שמסופר בפי אנשי שלומנו). שפעם אחת נסע רבינו ז״ל 
ונדמה  נפלאה,  בדביקות  אז  היה  ז״ל  ורבינו  ז״ל,  חייקיל  רבי  בדרך עם 
אז אחד שהיה  ישב  הצד  ובדרך שמן  ז״ל מתנמנם.  שרבינו  חייקיל  לרבי 
ורמז  חייקיל.  רבי  עם  קרבה  צד  לו  היה  וגם  ז״ל,  לרבינו  מעט  מקורב 
רבי חייקיל להבעל עגלה לנטות אל קרובו שדרך שם בדרך צדדה, וכשבאו 
ז״ל  רבינו  ודרך  שם.  ועמד  לעמוד,  עגלה  להבעל  חייקיל  רבי  ציווה  שם 
וירד  ידע,  לא  כאילו  עצמו  ועשה  דבר,  שום  על  להתעקש  לבלי  היה 
מהעגלה, ונכנס לבית האיש ההוא. וכשראה האיש הבעל הבית את רבינו 
ז״ל, נתפעל מאוד ונתן לו שלום בשמחה, ושאל אותו רבי חייקיל, האם 
וביתו  כלום  אין  והשיב,  לכיבוד,  מתיקה  מיני  או  ישן  יין  מעט  לך  יש 
מה  דבר  ותביא  הסמוכה  (פונדק)  הקרעטשמע  אל  לך  לו,  אמר  ריקם. 
למשכון,  חפץ  איזה  קח  לו,  אמר  לקנות.  במה  לו  שאין  והשיב  לכיבוד, 
ולקח את מנורות שבת של אשתו, והביא מעט משקה ומטעמים. וכשמילא 
ויחפים,  ערומים  הילדים  עברו  כך  בתוך  ז״ל,  רבינו  לכבוד  הכוס  את 
לו  ואמר  זה,  כל  את  ז״ל  לרבינו  חייקיל  רבי  רמז  ובלוא.  קרוע  לבושים 
שישפיע לו איזה שפע. ענה ואמר רבינו ז״ל, אני אין לי שפע בשבילו, 
מכם  אני  מתיירא  רבי,  ואמר,  ענה  שפע.  לו  תתן  אתה  תרצה  אם  רק 
אולי תרגזו עלי בשביל זה, ותאמרו ח״ו שחייקיל ימות, וימות ח״ו. ויען 
רבינו ז״ל ויאמר לו, אל תירא. ושאל אותו ככה שלוש פעמים, ובכל פעם 
השיב אותו רבינו ז״ל, אל תירא, אני נותן לך רשות. והיה שם בבית כלי 
ולקח  הבית,  באמצע  הנ״ל  הכלי  את  חייקיל  רבי  ושפך  מים,  עם 
למזרח,  שפע  הלשון,  בזה  ואמר  המים  את  והחליק  (מערוך)  הקאטשערי 
שפע למערב, שפע לדרום, שפע לצפון. והגביה רבינו ז״ל את הקאפטין 
מהבעל  רשות  קיבלו  ואח״כ  שפע.  תתן  לא  לי  חייקיל,  אליו,  ואמר  שלו 
לעיר  המובילים  ערלים  מחנה  באו  משם  וכשנסעו  משם.  ונסעו  הבית 
מפות פשתן, ְׂשַער רחלים ועורות וכדומה, למכור, ושאלו את בעל הבית 
להם  ויען  וכדומה.  עוגות  מלוח,  דג  שיכר,  ישן,  יין  למכור  לו  יש  אם 
כסף.  לו  שאין  מחמת  להם  והשיב  מדוע,  אותו  וישאלו  כלום.  לו  שאין 
ויאמרו לו שילוו לו איזה סכום ליסע העירה לקנות כל הנצרך, וכשיסעו 
מהכסף,  לדאוג  לנו  אין  ישר  איש  שאתה  ומחמת  ממנו,  יקנו  בחזרה 

ילקוט הנחל

במאמר  הובא  זה  פסוק  רצון.  חי  לכל  ומשביע  ידך  את  פותח 
כראיה לכך שהברכה הנשפעת מידי ה׳, נעשית בהשתלשלותה מטה 
לכל אחד כפי כוונת רצונו, ועל כן רבינו מורה למי שהוא בעל נפש, לכוון רצונו 
׳תהלה  במזמור  נאמר  זה  פסוק  והנה  דייקא.  שכל  ברכת  מהידיים  להמשיך 

לדוד׳, אותו אנו אומרים בתִפלות הסדורות 
שלוש פעמים ביום, משום שבפסוק זה אנו 
בריותיו  על  שמשגיח  לקב״ה  שבח  נותנים 
טו– (קמה,  בתהלים  וזלשה״כ  ומפרנסן. 

טז): ֵעיֵני כֹל ֵאלֶי ְיַׂשֵּברּו ְוַאָּתה נֹוֵתן 
ָלֶהם ֶאת ָאְכָלם ְּבִעּתֹו: ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶד ּוַמְׂשִּביַע ְלָכל ַחי ָרצֹון: ופירש 
המצו״ד (שם): אליך ישברו. יקוו למלאות די מחסורם. בעתו. לכל אחד 
ידך, ומשביע לכל חי לפי  לו. פותח. אתה פותח את  בעת הצריך 
השפע  את  המפעיל  הוא  שהרצון  (שם)  המלבי״ם  וביאר  ותאוותו.  רצונו 
לרדת מידי ה׳: הרצון הוא הפותח את ידי ה׳, שע״י הרצון יפתח 
ידיהם לתת ולהשפיע בידיים פתוחות מלאות טוב, ואז ישביע לכל 
חי בשביעה יתירה. וברוממות אל להאלשיך (שם) ביאר שע״י הרצון להיות 
מטוב  הגבוהה  רוחנית,  לברכה  זוכים  בגשמיות),  (ולא  בהשי״ת  דבקים 
אליך  אם  כי  עיניהם  יהיו  שלא  ישברו.  אליך  כל  עיני  וז״ל:  העוה״ז, 
יתברך, להיות דבקים בך ולא על אכלם, אז כאשר הם עושים את 
שלהם, אתה עושה את שלך, כי אתה נותן להם את אכלם בעתו 
וכו׳. ועל אשר ישברו להיות אליך לידבק בך, תעשהו בריבוי (כלומר 
שפע גדול), כי אתה פותח את ידך ומשביע. לכל חי. הוא הצדיק הנקרא 
חי. רצון. שרצה לידבק בך, ובזה יצדק אומרו ׳משביע׳, שאם הוא 
על טוב העולם הזה, אפילו בעלי הון לא ישבעו.  וכן איתא בשמו״ר 
(כה, ג) שביארו פסוק זה על השפע היורד כפי רצון האדם, וז״ל: ׳פותח 
את ידך ומשביע לכל חי רצון׳. ׳לכל חי מזון׳ אין כתיב כאן אלא 
לעתיד  וכן  רצונו מה שהוא מבקש.  לכל אחד  נותן  ׳רצון׳, שהוא 

לבוא נותן הקב״ה לכל אחד ואחד כל מה שהוא מבקש. ואם תמה 
אתה על הדבר, ראה מה עשה לישראל בעוה״ז, שהוריד להם המן 
והיה כל אחד מישראל טועם כל  שהיה בו מכל מיני מטעמים, 
מה שהיה רוצה, שכן כתיב ׳זה ארבעים שנה ה׳ אלקיך עימך, לא 
דבר  וכו׳,  ׳דבר׳  מהו  דבר׳.  חסרת 
רצונם.  עושה  והקב״ה  אומרים  היו 
היה  לא  דבר  אף  אבא,  ר׳  אמר 
אומר בפיו, אלא חושב בליבו לומר 
הקב״ה  היה  מתאווה,  שנפשו  מה 
הטור  וכתב  מתאווה.   שהיה  מה  טועם טעם  והיה  רצונו,  עושה 
(או״ח נא) ע״פ דברי הגמרא בברכות, וז״ל: צריך לכוון ב׳תהלה לדוד׳, 
יום ג״פ, מובטח לו  דא״ר אלעזר, כל האומר ׳תהלה לדוד׳ בכל 
שעיקר  ידך׳,  את  ׳פותח  בפסוק  יכוון  ויותר  העוה״ב.  בן  שהוא 
מה שקבעוהו לומר בכל יום הוא בשביל אותו פסוק, שמזכיר בו 

שבחו של הקב״ה, שמשגיח על בריותיו ומפרנסן.
מי שהוא בעל נפש, צריך לכוון רצונו. וראינו להעיר לב הלומדים, 
שבח  לשון  אלא  אינן  וכו׳׳,  נפש  בעל  שהוא  ׳מי  התיבות  דלכאורה 
(וכדפירש״י בחולין (ו ע״א) ׳בעל נפש, איש כשר׳, וכן פירש בנדה (טז ע״ב) 
׳חסיד׳), ואולם ע״פ כלל ב׳ (מח״י כללי העיון), נדרשים אנו לעיין מה בא 
רבינו להדגיש ולבאר בהוספת תיבות אלו. ולכך ראינו להרחיב בביאור הלשון 
׳בעל נפש׳, ומצינו שהיא נזכרת בספר משלי, במשל המזהיר שלא להתפתות 
וע״פ  כהווייתם,  באמיתותם  ולהתבונן  להשכיל  אלא  הדברים,  חיצוניות  אחר 
זה לכוון את הרצון, וזלשה״כ שם (כג, א–ג): ִּכי ֵתֵׁשב ִלְלחֹום ֶאת מֹוֵׁשל 
ִּבין ָּתִבין ֶאת ֲאֶׁשר ְלָפנֶי: ְוַׂשְמָּת ַׂשִּכין ְּבֶע ִאם ַּבַעל נֶֶפׁש ָאָּתה: 
ַאל ִּתְתָאו ְלַמְטַעּמֹוָתיו ְוהּוא לֶֶחם ְּכָזִבים: ופירש המצו״ד (שם): אם בעל 
נפש אתה. אם יש לך נפש משכלת למאוס ברע. והמלבי״ם (שם) ביאר 
משל זה בזה״ל: כי תשב ללחום את מושל. כשתשב לאכול לחם עם מושל, 
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מסילת הקשרים
יח)  וע"פ כלל ט"ז (מח"י כללי העיון) נדרשים אנו לעיין, מה בא ללמדנו בכל אחת מראיותיו.    יט)  וע"פ הכלל ש'כל בחינה כלולה מכל הבחינות', יתכן לקשר את ענין 
שיכול הידיים והמרת ברכת הבכור לצעיר, עם ענין התמורות המובא לקמן בסוף המאמר, שעיקר עליית הקדושה והתעלות הברכות נעשה ע"י תמורות וחילופין, עי"ש.

מילואי חכמה
מה  ביאר  יוסף)  ויקח  ד״ה  ויחי,  (פ׳  אלימלך  נועם  ובספר  ידיו.  את  שיכל 
ואפרים,  ליוסף בענין הברכות למנשה  יעקב  בין  נקודת המחלוקת  היתה 
וז״ל: נראה שעיקר מחשבת יעקב אבינו עליו השלום היה להמשיך לישראל 
ורצה  תמיד,  קיימים  להיותם  כולם  והברכות  השפעות  הימים  כל  אחריו 
ישראל  יברך  ׳בך  כאומרו  ומנשה,  אפרים  הללו  צדיקים  ב׳  ע״י  להמשיך 
היות  הצדיקים,  אלו  ע״י  דווקא  למה  והטעם  וכמנשה׳.  כאפרים  כו׳ 
תמיד  שיחשוב  הוא  האחד  צדיקים,  מיני  לב׳  תמיד  צריך  שהעולם 
בעולמות העליונים ובייחודים, להוסיף אור תמיד למעלה למעלה, ואחד 
ושאר  וחיים  וברכה  פרנסה  צריכין  שעולם  מה  עולם,  בצורכי  לחשוב 
הצטרכותם, ובב׳ מיני צדיקים הללו הוא קיום העולם. ולזה רצה להמשיך 
תמיד  לעלות  במדריגתו  היה  הבכור  מנשה  כי  ידם,  על  זאת  ולפעול 
היה  ואפרים  כלל,  הזה  העולם  בענייני  לחשוב  ולא  למדריגה  ממדריגה 
תמיד  חושב  שהיה  כי אם  הולך  כך  כל  היה  שלא  בעבודה,  צעיר ממנו 
המשכת השפעה על ישראל. וזה היה חשוב בעיני ישראל אבינו יותר, כי 
עיקר מגמתו היה למשוך טוב על ישראל. וכוונת יוסף היה היפך, שסבר 
לפי  אצלו מנשה,  היה  ועיקר  ועלייתו,  כוונתו  רוב  חשוב מחמת  שמנשה 
היה  כן  ולא  אביו.  לימין  העמידו  ולכך  גדולות,  במדריגות  עובד  שהיה 
דעת יעקב אבינו עליו השלום, אדרבה להיפך, לפי שהיה אפרים הצעיר 
לכך שיכל את ידיו לברכו בימין, כי זה היה עיקר פעולת יעקב להיטיב 
היה  וזה  ורחמים,  השפעה  טוב  כל  מזומנים  שיהיו  לדורותיו,  אחריו 
שאמר  פירוש,  ידעתי׳,  בני  ׳ידעתי  יעקב  שאמר  וזהו  אפרים.  מדריגת 
גדול  היותר  הוא  שמנשה  כן,  גם  מזה  ידעתי  בני  של  הידיעה  ליוסף, 
וזרעו יהיה מלא  ׳יגדל ממנו  ׳אחיו הקטון׳ במדריגתו  במדריגתו, ואולם 
חביב  הוא  ולכך  וטובו,  מהשפעותיו  מלא  העולם  כל  שיהיה  הגויים׳, 

בעיני יותר. לזה ׳וישם את אפרים לפני מנשה׳. 

וכמדומה לי שהלוו לו חמישה רובל כסף. עד היום ההוא דרך הערלים 
היה לעמוד בהקרעטשמע שעל יד הדרך, ומן היום ההוא והלאה התחילו 
לעמוד אצלו, וקנו ממנו כל מה שהיו צריכים, והתחיל להיות בעל שפע, 
וגם מכרו לו כל מה שהיה להם, הן מן השדה, קטניות ותבואה פשתן, 
אחד  והרוויח  בעיר  מכרם  והוא  וכדומה,  עופות  וגם  חיות  עורות  והן 
על אחד, והתחיל לעלות למעלה למעלה, וכשהתחיל להשיג מעט כסף 
קנה איזו בהמות, ועשה חמאה וגבינה, והתחיל להוביל לעיר גם חלב 
למכור. ובבואו לעיר למכור כל הנ״ל וגם לקנות כל הדברים הנצרכים 
היה  וכבר  זמן  איזה  וכעבור  שלום.  לקבל  ז״ל  רבינו  אל  בא  אגב  לו, 
מחמת  ז״ל,  רבינו  אל  לכנוס  פנאי  לו  היה  לא  שכבר  ובהול,  טרוד 
כך  ומתוך  חשבונות,  ולעשות  לקנות  וגם  הסחורה  למכור  צריך  שהיה 
לדבר  יתחיל  שלא  נתיירא  כי  ז״ל,  רבינו  אל  מלכנוס  עצמו  את  מנע 
עימו  לדבר  יתחיל  שלומנו  מאנשי  אחד  אולי  או  זמנו,  ויבטל  עימו 
וכנ״ל. פעם אחת כשהיה יריד בברסלב ורץ במהירות אל השוק לקנות 
ולמכור, וחלונות רבינו ז״ל היו יוצאים לשוק שבהכרח לעבור דרך שם, 
ובתוך כך כשרץ ורצה לעבור לשוק ושלא יראוהו, דפק רבינו ז״ל בחלון 
לכנוס  שלא  ארץ  הדרך  אין  כי  לכנוס,  הוכרח  ומסתמא  אותו.  וקרא 
ז״ל,  רבינו  לו  אמר  ז״ל  רבינו  אל  וכשבא  אותו.  קרא  כבר  אם 
אל  ז״ל  רבינו  אותו  קרא  לא.  ויאמר,  השמים.  אל  היום  ההסתכלת 
ויאמר, אני  לי מה אתה רואה.  ותאמר  לו, הבט בחלון  ויאמר  החלון 
ואמר  ז״ל  רבינו  ענה  והנה.  הנה  רצים  ואנשים  וסוסים  עגלות  רואה 
רואה  הכל שאתה  זה  לגמרי,  אחר  יריד  יהיה  שנה  חמישים  לו, אחר 
אחרים,  ואנשים  וסחורות  ועגלות  אחרים  סוסים  רק  עוד,  יהיה  לא 
מה  אותך,  שואל  אני  כהיום  תהיה.  לא  אתה  וגם  אהיה  לא  אני  וגם 
השמים.  על  להסתכל  זמן  אפילו  לך  שאין  ומוטרד  בהול  כך  כל  אתה 
ויקרא את רבי חייקיל שהיה בחדר אחר ויאמר לו, תראה חייקיל מה 

שעשית עם השפע שלך, עד שאין לו אפילו זמן להסתכל על השמים. (כל זה שמעתי מפי רבי נפתלי, ששמע זאת מפי חתנו רבי אברהם ז״ל). 
שיכל את ידיו. ובספר מעדני מלך (כד, נט) דייק מדוע הובאו כאן ב׳ ראיות (ע״פ כלל ט״ז מח״י כללי העיון לראבר״נ), וז״ל: בבחינת שיכל את ידיו ובבחינת מקדש 
ידיך. יש לפרש בכוונתו שתחילה הביא ראיה לקשר בחינת השכל עם הידיים, והיינו ׳שיכל את ידיו׳, ואח״כ הביא הכתוב ׳מקדש ה׳׳,  כוננו  ה׳ 
לומר ולהורות שעיקר שימוש ֵׂשכֶל זה שזוכה לו האדם, הוא שיכוון רצונו לבניית ביהמ״ק ויציאה מן הגלות, ׁשְֶּלָׁשם צריך לכוון רצונו, ולהשתמש עם ברכת 
כמשונים, מאחר  שנראים  דברים  ולעשות אף  ידיו,  את  ְלַׂשֵּכל  צריך  ה׳׳, פעמים  ׳מקדש  לבחינת  לזכות  בשביל  וגם שלפעמים  זו.  קדושה  למטרה  השכל 
שבכוונתו לאמת, וכמו שיעקב ששיכל את ידיו במֻכוון גדול, אע״פ שגם יוסף לא הבין כוונתו, עד שאמר והודיע לו ׳ידעתי גם ידעתי וכו׳ אולם וכו׳׳. 

ילקוט הנחל

תבין מי היושב לפניך, ובל תשכח כי עם מושל אתה יושב. ושמת 
סכין בלועך. מצווהו בל יאכל הרבה. אם בעל נפש. ובעל תאוה אתה. 
אל תתאו למטעמותיו. כי המושל אינו נותן לך בעבורך, לא להנאתך 
ולכלכלך ולא לכבדך, רק להנאתו, ואינו לחם אמיתי, רק היא הכנה 

ממך.  ויבקש  עליך  שיגולל  מה  אל 
וכל זה הוא משל, אל המושל אשר 
וכו׳,  המתאווה  יצרו  שהוא  באדם, 

לאכול  שכלו,  כוחות  שהם  האמיתי,  האדם  את  המזמין  והוא 
שלא  מפיתויו,  ולהשמר  לפניו,  היושב  מי  לדעת  וצריך  בלחמו, 
להרחיב את נפשו המתאווה, לפרוץ גבול וכו׳.  ובספר בינה לעיתים 
(דרוש יא) מובא: המתגבר על עצמו וכובש מידותיו לבלתי התפעל 
ממה שלא יאות, הנה זה הוא אדון וגביר על נפשו, והיא מסורה 
בידו, ונקרא ׳בעל נפש׳, כאומרו ׳ושמת סכין בלועך, אם בעל נפש 
אתה׳, כי הוא מונע אותה ומכריחה כפי רצונו הטוב. אבל הבלתי 
אינו השליט על  ונכנע אל ההתפעלות, הוא  נשמע  כובש, שהוא 
נפשו והרי הוא ביד זולתו.  ועוד מצינו שביאר רבינו בחיי (ויקרא טז, 
א) שפסוק זה מרמז על חובת האדם לכוון ולצמצם השגתו, לבל יהרוס להשיג 
וז״ל: אם אתה  ואילך),  ז׳  מעבר למדריגתו (וכמבואר להלן במאמר מאות 
בעל נפש שכלית, יש לך להימנע מההשגה למעלה מן המושג. זהו 
׳ושמת ׂשכין בלועך אם בעל נפש אתה׳ וכו׳, כענין שכתוב (קהלת 
ז) ׳ואל תתחכם יותר למה ִּתּׁשֹוֵמם׳, שכן מצינו בבני אהרן, שנענשו 
לפי שהשתדלו במעמד הר סיני להשיג למעלה מן המושג, ו׳חזו 

את האלקים׳ והרסו לעלות אל ה׳.

הרצון  הכוונת  לענין  ראיות  ב׳  רבינו  מביא  עתה  ידיו.      את  שיכל 
להמשיך את ברכת השכל בידיים יח). ראיה א׳ מברכת יעקב לבני 
ֶאת  ְׁשֵניֶהם  ֶאת  יֹוֵסף  ַוִּיַּקח  יג–טז):  (מח,  בבראשית  כדכתיב  יוסף, 
ִיְׂשָרֵאל  ִמיִמין  ִבְׂשמֹאלֹו  ְמַנֶּׁשה  ְוֶאת  ִיְׂשָרֵאל  ִמְּׂשמֹאל  ִּביִמינֹו  ֶאְפַרִים 
ְיִמינֹו  ֶאת  ִיְׂשָרֵאל  ַוִּיְׁשַלח  ֵאָליו:  ַוַּיֵּגׁש 
ַהָּצִעיר  ְוהּוא  ֶאְפַרִים  רֹאׁש  ַעל  ַוָּיֶׁשת 
ְוֶאת ְׂשמֹאלֹו ַעל רֹאׁש ְמַנֶּׁשה ִׂשֵּכל ֶאת 
ֲאֶׁשר  ָהֱאִקים  ַוּיֹאַמר  יֹוֵסף  ֶאת   ֶַוְיָבר ַהְּבכֹור:  ְמַנֶּׁשה  ִּכי  ָיָדיו 
ִהְתַהְּלכּו ֲאבַֹתי ְלָפָניו ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק ָהֱאִקים ָהרֶֹעה אִֹתי ֵמעֹוִדי ַעד 
ַהּיֹום ַהּזֶה: ַהַּמְלָא ַהּגֵֹאל אִֹתי ִמָּכל ָרע ְיָבֵר ֶאת ַהְּנָעִרים ְוִיָּקֵרא 
ָהָארֶץ:  ְּבֶקרֶב  ָלרֹב  ְוִיְדּגּו  ְוִיְצָחק  ַאְבָרָהם  ֲאבַֹתי  ְוֵׁשם  ְׁשִמי  ָבֶהם 
בהשכל  ׳אחכמינון׳,  באונקלוס  כתרגומו  ידיו.  את  שיכל  (שם):  ופירש״י 
מנשה  כי  היה  יודע  כי  ומדעת,  לכך,  ידיו  את  השכיל  וחכמה 
(שם)  וואלי  הרמ״ד  וביאר  עליו יט).  ימינו  שת  לא  ואעפ״כ  הבכור 
בסדר  להפעילם  לידיו  השכל  שנתפשט  היא  ידיו׳  את  ׳שיכל  הכתוב  שכוונת 
שהיה  אע״פ  הצעיר.  והוא  וגו׳  ימינו  את  ישראל  וישלח  וז״ל:  המכוון, 
בעיני  חשוב  היותר  היה  תולדתו,  סדר  לפי  אביו  בעיני  הצעיר 
הימין,  משורש  שהיה  לו  גילה  הקודש  רוח  כי  שורשו,  לפי  הזקן 
וראוי להיות מיומן אל הברכה, ומדעתו של הזקן נתפשט השכל 
לידיו, לנענעם בסדר הראוי והמֻכוון אל האמת, וז״ש ׳שיכל את 
ידיו׳ וכו׳. ורבינו בחיי (שם) ביאר ש׳שיכל את ידיו׳ הוא מלשון שכל וחכמה 
ידיו׳,  את  ׳שיכל  ביאור  וזהו  וז״ל:  החכמה,  ממקור  בידיו  שהמשיך 
כלומר מידיו של יוסף, כי לא הגישם לפניו כך, רק מנשה לימין 

    מח) ת  (בראשי 

 ערכים
ּבהמתרגםּבוכינויים מקור חכמה מקור חכמה
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מסילת הקשרים
כ)  והדברים מקושרים עם המובא לעיל (אות ד) גבי 'וישא אהרן את ידיו'.   כ‡)  וראינו לציין, דמלבד שבא ללמדנו בזה ש'צריך לכוון רצונו שימשיך ברכת שכל', יתכן 
לומר שראיה זו מוסיפה ומבארת גם שחג"ת מלבישין את חב"ד, שהרי שתי הבחינות הללו נכללות ביעקב, שהוא גם כלליות החג"ת כידוע (ונקרא 'בחיר שבאבות', 
ו, ח, המיוסדת על  (הודאה  (וכן מובא בליקו"ה  ידיו והמשיך להם ברכת שכל  (בחינת חב"ד), כמבואר כאן שיעקב שיכל את  וגם זכה גם לברכת השכל  עי' ב"ר עו) 
'כוננו', לענין זה שצריך לכוון רצונו  כב)  וע"פ דבריו יתכן לומר, שרבינו דרש את המלה  המאמר), שיעקב לקח מעשו את הבכורה והברכה, שזה ברכת השכל).    

להמשיך ברכת שכל.   כ‚)  בבחינת 'רדיפת המוחין להשיג אור האין סוף', כמבואר להלן באות ח'.

זו,  ישראל ואפרים לשמאלו, והיתה הברכה חלה עליהם בסמיכה 
כדי  עליו׳,  ידיו  את  ׳ויסמוך  כז)  (במדבר  ביהושע  כתוב  כאשר 
שיאצל רוח הקודש על הנסמך, ומזה הענין היתה הסמיכה בזמן 
לכהן  יתכן  לא  כי  כפיים,  בנשיאת  כהנים  ברכת  גם  החכמים. 

ידיו  את  שיסמוך  כפיו  את  הנושא 
על כל אחד ואחד מישראל, ועל זה 
כדי  למעלה,  כפיו  פורש  היה 
ממקור  למטה,  הברכה  כח  להאציל 

כי  וחכמה,  שכל  מלשון  ידיו׳,  את  ׳שיכל  והוא  העליונה.  הברכה 
החכמה  ממקור  הברכה  להמשיך  ידיו  אצבעות  בעשר  נתכוון 
קלד)  (תהלים  כענין  לידוהי׳,  ׳אחכמינון  התרגום  וכן אמר  והשכל, 
שהיא  החכמה,  היא  ׳קודש׳  ה׳׳,  את  וברכו  קודש  ידיכם  ׳שאו 
מקור הברכה כ). וביאר בתורת משה להאלשיך (שם) שבכדי להמשיך ברכתו 
ואברכם׳, שעי״ז  אלי  נא  ׳קחם  בלשון  יוסף  על  לצוות  יעקב  כרצונו, הקדים 
תֻכוון אליהם הברכה, וז״ל: ראה להכינם בשני דברים. א. שיקחם אליו 

אליהם  ברכה  להריק  יכוון  יברכם,  שכאשר  ב.  מיעקב.  ברכה  לקבל  מוכנים  להיות  יושפעו  ובקיחתו  איתו,  ה׳  באשר  בידיו  יוסף 
בהשתלשלות יוסף אביהם. והוא, כי למה שמדריגת יעקב גדולה מאוד ממדריגתם, ואיזה הדרך יוכנו לקבל ממנו, על כן התחכם להריק 
ֶׂשכֶל  רבי,  ׳ִׂשֵּכל׳, אמר  ידיו. מהו  את  שיכל  (ג):  רבתי  בפסיקתא  בזה  מצינו  ועוד  צינור.   יוסף אביהם, כמריק דרך  להם ברכה בהשתלשלות 
[ודאי]. אמר רבי יהודה, ִׁשֵּכל ידיו של יעקב בבכורתו של מנשה. ורבי נחמיה אמר, ׳ִׂשֵּכל׳, ִהְׂשכילו ידיו של יעקב לרוח הקודש, כמה 
שכתב ׳משכיל לאיתן האזרחי׳ (תהלים פט). ופירש בביאור זרע אפרים (שם): אמר רבי שכל ודאי. פירושו מלשון חכמה ושכל, שמתרגם ׳אחכומינן 
לידוהי׳. א״ר יהודה ִׁשכל ידיו. שע״י ידיו ִׁשכל והשליך זה מנשה הבכור (לשון ׳מׁשכלה ועקרה׳, ׳דוב שכול׳, עי׳ מהרז״ו שם). ר׳ נחמיה אמר 

שיכל השכילו ידיו. כיוונו ידי יעקב לרוה״ק הנקרא ׳משכיל׳ כ‡). 
ידיך׳  כוננו  ה׳  ׳מקדש  והיא מהפסוק  בידיים,  השכל  ברכת  את  להמשיך  הרצון  הכוונת  לענין  נוספת  ראיה  רבינו  מביא  עתה  ה׳ כוננו ידיך.  מקדש 
הנאמר בשירת הים. ׳מקדש׳ הוא בחינת מוחין ושכל (כמובא להלן באות ו׳ ׳קודש זה בחי׳ מוחין׳, וכדביאר הפל״ח, ע״פ דברי הגמ׳ בברכות לג), 
ָּפַעְלָּת ה׳ ִמְּקָדׁש ה׳ ּכֹוְננּו   ְלִׁשְבְּת ַנֲחָלְת ָמכֹון  ְּבַהר  ְוִתָּטֵעמֹו  יז–יח): ְּתִבֵאמֹו  וזלשה״כ בשמות (טו,  שנמשך ע״י ש׳כוננו ידיך׳, היינו ע״י הידים. 
ָיֶדי: ה׳ ִיְמ ְלעָֹלם ָוֶעד: ופירש״י (שם): מכון לשבתך. מקדש של מטה מכוון כנגד כסא של מעלה. ׳כוננו ידיך ה׳׳, חביב ביהמ״ק, שהעולם 
ימלוך לעולם  בזמן ש׳ה׳  ידיים,  ייבנה בשתי  ואימתי  ידיים.  יסדה ארץ׳, ומקדש בשתי  יִדי  ׳אף  (ישעיהו מח)  נברא ביד אחת, שנאמר 
ועד׳, לעתיד לבוא שכל המלוכה שלו. ובשפתי חכמים ביאר בדברי רש״י, שהלשונות ׳מכון׳ ו׳כוננו׳, פירושם ׳מֻכוון׳, וז״ל: מכון לשבתך. מדכתיב ׳מכון׳ 
ולא כתיב ׳מקום׳ וכו׳. ולא כל ההר מכון, אלא המקדש אשר כוננו ידיך הוא מכון, ר״ל מֻכוון כב).  וציין הפל״ח ש׳מקדש׳ הוא בחינת שכל 
רבי  וכו׳. אמר  ה׳׳  ׳כי אל דעות  אותיות, שנאמר  בין שתי  גדולה דעה, שניתנה  ואמר רב אמי,  (לג ע״א):  ברכות  ודעת, מדאיתא במסכת 
אלעזר, גדול מקדש, שניתן בין שתי אותיות (שמות ה׳), שנאמר ׳פעלת ה׳, מקדש ה׳׳. ואמר רבי אלעזר, כל אדם שיש בו דעה, כאילו 
היא  ביהמ״ק)  בחי׳  (שהיא  (שם) שהדעת  וביאר המהרש״א  בין שתי אותיות.  ניתן  בין שתי אותיות, מקדש  ניתנה  בימיו. דעה  נבנה ביהמ״ק 
כו׳. מבואר כי הדעת היא המידה העליונה שבג׳ מידות, שהם חכמה ובינה ודעת, כפירש״י  דעה  וז״ל: גדולה  המידה העליונה של החב״ד, 
בחומש פרשת כי תשא (שמות לא) עי״ש, והיא רוה״ק. וז״ל רש״י שם ׳חכמה, מה שאדם שומע דברים מאחרים ולמד. תבונה, מבין דבר מליבו מתוך 
דברים שלמד. דעת, רוח הקודש׳.  וביאר הנתיבות עולם (נתיב התורה ט) על גמרא זו, שכמו שיש למקדש דביקות עם השי״ת, כך גם השכל של האדם הוא 
רוחני ונבדל מן הגשמיות, ורק בזכותו יכול האדם לזכות להידבק בו ית׳ כ‚), וז״ל: כל מי שיש בו דעה כאלו נבנה ביהמ״ק. מפני שיש באדם השכל, שהוא 
נבדל ושונה מן הגוף, לכך יש לו לאדם דביקות עם השי״ת, כמו שיש למקדש, שבו השכינה שורה, דביקות עם השי״ת. ולכך דעה ניתנה 
בין שתי אותיות השם, שזה מורה על הדביקות הגמור שיש לו בו יתברך.   בחי' חג״ת שמלבישין את חב״ד. ולהבנת הדברים ראה 

במבוא הקבלי לתורה זו, שהבאנו להלן במילוא״ח על אות ז׳, ד״ה ׳וכן עולין העולמות עד למעלה וכו׳׳.

ה׳ כוננו ידיך. וכתב בליקו״ה (או״ח נפילת אפים ד, יז): כל  מקדש 
כלים  בחינת  כולם הם  וכליהם,  וביהמ״ק  המשכן  חדרי 
הם  כולם  ששורש  העליונים,  מהיכלין  שנמשכין  דקדושה  והיכלות 
בחינת הט׳ היכלין הנ״ל, שעל ידם עיקר השגת אלקותו, שזוכין להם 
כי  וכו׳.  בשמחה  המצוה  עשיית  ע״י 
המשכן שהוא בחינת ט׳ היכלין הנ״ל, 
המצוה  עשיית  ע״י  ונעשה  נבנה 
בהתורה  מבואר  וכן  וכו׳.  בשמחה 
הנ״ל על פסוק ׳מקדש ה׳ כוננו ידיך׳, שמקדש הוא בחינת ברכת 
השכל כמבואר שם, עי״ש. כי עיקר השגת אלקות היה בביהמ״ק 

והמשכן, כמ״ש (שמות כה) ׳ונועדתי לך שם וכו׳׳. 
היינו  ה׳.  מקדש  ה):  (כד,  הפל״ח  וביאר  ידיך.  כוננו  ה׳  מקדש 
נבנה  כאילו  דעה  בו  שיש  ׳כל  רז״ל  כמאמר  השכל, 

ביהמ״ק וכו׳׳. כוננו ידיך. בחינת הידיים, שהם כלי הברכה. 

    (טו (שמות  
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ּב
עצה ותושיה

 ‰ ˘ ו ע ם  „ ‡ ˘ כ
כח  י˘  מˆו‰,  ‡יז‰ 
וúעורר  úיúך  ב‰מˆו‰ 
úעבו„˙  ‰עוúמו˙   úכ
נמ˘ך  ועי"ז  ‰˘י"˙, 
‰עוúמו˙.   úכú ברכ‰ 
ועי˜ר ‰ברכ‰ ˘נ˘פע 
 ,úכ˘ ‰י‡   ‰úמעúמ
נע˘‰  úמט‰  וכ˘ב‡ 
כפי  ו‡ח„  ‡ח„   úכú
˘‰ו‡  מי  בכן,  רˆונו. 
úכוון  ˆריך  נפ˘   úבע
ברכ˙  ˘ימ˘יך  רˆונו 
‰˘כú. וˆריך ú‰מ˘יך 
ברכ˙  ú˙וך  ‡מונ‰ 
úסמוך  ‡ין  כי   ,úכ˘‰
עú ‰˘כú בעˆמו כי„וע 

יˆור úי˜ו"מ כ„, ‰).  )̃

ּב 
ואני תפלה

ָך  י מ∆ ֲח ַר ּב¿ י  ƒנ ר≈ ַעז¿ ַ̇ ו¿
מּוָנ‰  ¡‡ ∆ú ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ∆ ׁ̆ ים  ƒַרּב‰ָ
 ‡…úּ ∆ ׁ̆  ,˙ מ∆ ¡‡ ּב∆ ָמ‰  ≈ú ¿ ׁ̆
 ,úúָ ּכ¿ י  ƒú כ¿ ƒׂ̆  úַע ך¿  מ… ס¿ ∆‡
י  ƒנ ע≈ ַסּי¿ ¿ּ̇ ∆ ׁ̆  ˙ ע≈ ּב¿ úּּו  ƒַוֲ‡פ
ַע  י ƒּפ ¿ ׁ̆ ַ̇ ו¿ ָך  י מ∆ ֲח ַר ב¿
ַ„ַע˙  ו¿ ם  ≈ú ָ ׁ̆  ú כ∆ ≈ׂ̆ ָעúַי 
 ,˙ מ∆ ¡‡ ּב∆  ‰ ָ ׁ ּ̆ „ֻ ¿̃ ƒ„ּ ן  ָנכו…
 ú כ∆ ≈ׂ ּ̆ ‰ַ  úַע ך¿  מ… ס¿ ∆‡  ‡…ú
י„  ƒמ ָ̇  ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ַר˜  ַב„,  ¿ú
ך¿  ˙ו… ¿ú מּוָנ‰  ¡‡ יך¿  ƒ ׁ̆ ַ‰מ¿ ¿ú
ַמ‰   úָכ ו¿  ,ú כ∆ ≈ׂ ּ̆ ‰ַ  ˙ ּכַ ר¿ ƒּב
ָמ‰  ָחכ¿ יף  ƒס ‰ו… ¿ú  ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ∆ ׁ ּ̆
יף  ƒס ‰ו… ¿ú  ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡  ú כ∆ ≈ׂ̆ ָו
בּוַנ˙  ¿ּ̇ ר  ַּ̃ ƒע ו¿ מּוָנ‰,  ¡‡
ָך  ּב¿ ין  ƒמ‡ֲ‰ַ ¿ú ‰ י∆ ¿‰ ƒי י ƒú כ¿ ƒׂ̆
יף  ƒס ‡ו… ָמ‰, ו¿ ≈ú ¿ ׁ̆ מּוָנ‰  ¡‡ ּב∆
ַעם  ּפַ  úָכ ּב¿  ˜ ּז≈ ַח ¿̇ ƒ‰ ¿ú
ר.  ≈̇ יו… ב¿  ‰ ָ̃ ֲחָז מּוָנ‰  ¡‡ ּב∆
ין  ƒמ‡ֲ‰ַ ¿ú י„  ƒמ ָ̇  ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ו¿
ים  ƒ ׁ̆ „ו… ¿ּ̃ יָך ַ‰ ∆̇ ו… ¿̂ ƒמ ָך ּוב¿ ּב¿
ים,  ƒּי ƒּ̇ ƒמ‡ֲ‰ָ ָך  י ∆̃ י ƒ„ּ ַ̂ ּוב¿
 ,˙ מ∆ ¡‡ ָמ‰ ּב∆ ≈ú ¿ ׁ̆ מּוָנ‰  ¡‡ ּב∆
ימּו˙  ƒמ ¿̇ ƒּוב יטּו˙  ƒ ׁ̆ פ¿ ƒּב

(úי˜ו"˙ כ„).

 , ם úָ ו… ע  ú ∆ ׁ̆ נו…  ּבו… ƒר
מּוָנ‰",  ¡‡ ∆ú ‡ יָך ֲ‰úו… ינ∆ "ע≈
נּו  ָחּנ≈ ו¿ נּו  יע≈ ƒ ׁ̆ ‰ו… ו¿ נּו  ר≈ ָעז¿
 ‰ ָ ׁ̆ „ו… ¿ּ̃ ‰ַ ָך  ¿̇ ָנ ּו מ ¡‡ ּב∆
 ‡…ú ו¿ ם,  ≈ú ָ ׁ̆ ב  ≈ú ּוב¿  ˙ מ∆ ¡‡ ּב∆
ַחס  נּו  ּב≈ ƒú  ˜úַָח  ‰ י∆ ¿‰ ƒי
 „ úֲַעב…  ‰ ּכ∆ ז¿ ƒנ ו¿ ם,  úו… ָ ׁ̆ ו¿
ב  ָב ≈ú ּב¿  „ י ƒמ ָ̇ ָך  ¿̇ ‡ו…
 úָכ ּוב¿ נּו  ָבב≈ ¿ú úָכ ּב¿ ם,  ≈ú ָ ׁ̆
ּו.  נ ≈„ …‡ מ¿  úָכ ּוב¿ ּו  נ ≈ ׁ̆ פ¿ ַנ
ּו  נ ≈̇ „ָ ו… ב ֲע  ‰ י∆ ¿‰ ƒ̇ ו¿
 ú „ו… ָ‚ּ מּו˙  ≈ú ¿ ׁ̆ ƒּוב  ˙ מ∆ ¡‡ ּב∆
יר  ƒס ָ̇ ו¿ ּו,  ינ ר≈ ָ̂ י¿ י  נ≈ ¿ ׁ̆ ƒּב
 ú ּכָ נּו  ≈ּ̇ ע¿ ַ„ּ ƒּומ נּו  ָבב≈ ¿úּ ƒמ
 ˙ יו… ¿ ׁ̆ ֻ̃ ו¿  ˙ ירו… ƒפ כ¿ י  ינ≈ ƒמ
י  נ≈ י ƒמ  úָכ ו¿ ים,  ƒú ּו ּב ¿ú ƒּוב
 ˙ ו… ר ָז  ˙ ו… ב ָ ׁ̆ ֲח ַמ
ם  úו… ָ ׁ̆ ו¿ ַחס  ים  ƒú ּב¿ ¿úַב ַ‰מ¿
 ,‰ ָ ׁ̆ „ו… ¿ּ̃ ‰ַ מּוָנ‰  ¡‡‰ָ  ˙ ∆‡
 ‡…ú ú…‡ ָיב…‡ ו¿ ‰ ו¿ ∆úַיֲע ‡…ú ו¿
ָי‡  ¿ ׁ̆ ֻ̃ ּום  ׁ̆ י  ƒּב ƒú ¿ú יַע  ƒ‚ּ ַי
יָר‰  ƒפ ּום ּכ¿ ׁ̆  ‡…ú ּבּוú, ו¿ ¿ú ƒּוב
י  ƒּ̇ ע¿ ַ„ּ  ˙ ח ‡∆ ַּ̇ פ¿ ƒ̇ ו¿  .úúָ ּכ¿
ָך  ¿ּ̇ ƒ‡ מ≈ י  ƒנ ָחּנ≈ ¿̇ ּו י,  ƒָבב ¿úּו
ַע˙,  „ַ ָו  ‰ ָנ י ƒּב  ‰ ָמ כ¿ ָח
 úין ַע ƒב‰ָ ¿úיַ„ע ּו ≈ú ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ∆ ׁ̆
י  ƒנ‡ֲ ∆ ׁ̆ ים  ƒָבר ¿„ּ‰ַ  ú ּכָ יו…  ר¿ ּבֻ
י‚  ƒׂ ּ̆ ‰ַ ¿úּו ין  ƒב‰ָ ¿ú ב  ֻחּיָ מ¿
ַמ‰  י  ƒפ ּכ¿ י,  ƒ̇ יָנ ƒח ב¿ י  ƒפ ּכ¿
ַמ‰  י,  ƒú כ¿ ƒׂ̆ ¿ú  ָּ̇ ¿ú ּבַ ¿‚ ƒ‰ ∆ ׁ ּ̆
ן  י ƒב ‰ָ ¿ú ב  ּיָ ֻח מ¿ י  ƒנ ‡ֲ ∆ ׁ ּ̆
ַע„   ,˙ מ∆ ¡‡ ּב∆  úי ƒּכ ¿ׂ̆ ‰ַ ¿úּו
יב  ƒ ׁ̆ ‰ָ ¿ú יַ„ע  ≈ú  ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ∆ ׁ̆
 ׁ̆ ר≈ ‚ָ ¿ú ּו ס,  ר∆ ו… ˜ י ƒּפ ‡ַ úָ
י  נ≈ י ƒמ  ú ּכָ  ˙ ו… ח ¿„ ƒú ו¿
סּו˙  ר¿ י˜ו… ƒּפ‡ַ ו¿  ˙ ירו… ƒפ כ¿
 ‰ י∆ ¿‰ ƒ̇ ו¿ י.  ƒּ̇ ע¿ ַ„ּ ƒּומ י  ƒּב ƒúּ ƒמ
ף  …„ּ ר¿ ƒי  ‡ …úּ ∆ ׁ̆ י  ƒר ז¿ ע∆ ב¿
ן  ƒמ  ıחּו  ˙‡ ≈̂ úָ י  ƒú כ¿ ƒׂ̆
ם,  úו… ָ ׁ̆ ו¿ ס  ַח  ú בּו ¿‚ּ ‰ַ
ר  …˜ ח¿ úַ  ú י ƒח ¿̇ ‡ַ  ‡ …ú ו¿
 ‰ ּמ∆ ּבַ ם  úו… ָ ׁ̆ ו¿ ַחס  ן  ַעּי≈ ¿úּו
˜…ר  úַח¿ ּו˙  ׁ̆ ר¿ י  ƒú ין  ≈‡ ∆ ׁ̆
 úúָ ּכ¿  ú ּכ≈ ַּ̇ ס¿ ∆‡  ‡…ú ו¿  , ּבו…
י  ƒפ ¿ú ים ƒ‡ָר ¿̃ ƒים ַ‰ּנ ƒָינ נ¿ ƒע‰ָ ּב¿
úָ‰ ַמ‰  ַמע¿ ¿úּ ‰י 'ַמ ƒ̇ יָנ ƒח ּב¿
ַמ‰  ים  ƒָפנ ¿úּ ַמ‰   ,‰ ַמּטָ ¿úּ
 ‡…úּ ∆ ׁ̆ י  ƒנ ר≈ מ¿ ¿ ׁ̆ ƒ̇ ר'. ו¿ ָ‡חו… ¿úּ
ּום  ׁ̆ ּב¿ ס  נ… כ¿ ƒú  úי ƒח ¿̇ ‡ַ
י  כ≈ ַ„ר¿ ּב¿ יָר‰  ƒ̃ ַוֲח ָי‡  ¿ ׁ̆ ֻ̃
ים,  ƒ ׁ̆ „ו… ¿ּ̃ ‰ַ יָך  ∆̇ ָ‰‚ו… ַ‰נ¿
 ú כ∆ ≈ׂ ּ̆ úַ ר  ָ ׁ̆ פ¿ ∆‡ י  ƒ‡ ∆ ׁ̆ ַמ‰ 
ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ יָנם,  ƒב‰ֲúַ י  ƒ ׁ̆ נו… ¡‡‰ָ
ם  ∆‰ ּבָ ם  י ƒר ¿̃ חו… ‰ַ  ú ַע
 ú ּכָ " ם  ∆‰ י ≈ú ֲע ר  ַמ ¡‡ נ∆
 ‡…ú ו¿ ּובּון  ׁ̆ י¿  ‡…ú יָ‰  ∆‡ ּבָ
ים".  ƒַחּי  ˙ חו… ָ‡ר¿ י‚ּו  ƒׂ ּ̆ ַי
י,  ƒנ ≈úי ƒּ̂ ‰ַ ו¿ י  ƒ ׁ̆ ַנפ¿ ָר‰  מ¿ ָ ׁ̆
ָך ינ¿ ƒמ י¿ י,  ƒנ ≈úי ƒּ̂ ‰ַ ו¿ י  ƒנ ר≈ מ¿ ָ ׁ̆

מילואי חכמה
הארץ  פרי  בספר  ומובא  השכל.  ברכת  לתוך  אמונה  להמשיך  וצריך 
׳צדיק  ב)  חבקוק  (עה״פ  רז״ל  אמרו  והנה  תשובה):  לשבת  (דרוש 
כל  שהרי  האמונה,  אל  העיקר  היא  הצדיק  צדקת  כי  יחיה׳,  באמונתו 
וכו׳  הארץ  קצות  ה׳בורא  לקונו  רוח  נחת  לעשות  צדיק  של  וחפצו  ישעו 
אינו  ואם  הכל,  בורא  אחד  שיש  באמונה  אם  כי  לתבונתו׳,  חקר  ואין 
משיג אפילו לקצות דרכיו איכה ירדוף לעשות נחת רוח לפניו, לכן כלתה 
ידיעה, כמאמר  ולעבדהו על אותו  נפש הצדיק לדעת את ה׳ בכל דרכיו 
(דהי״א כח) ׳דע את אלקי אביך ועבדהו׳. אבל באמת שהאמונה הוא לעולם 
וגדל  שהולך  הצדיק  והנה  משיגו.  השכל  אין  שעדיין  השכל,  מן  למעלה 
בהשגת גדולת הבורא, ומה שהיה לו מתחילה לאמונה בלי השגה ואח״כ 
השיג אותה האמונה בשכלו, ע״י עבודתו ומסירת נפשו, ונעשה אצלו צדק 
ומשפט, ממילא תגביה אמונתו ויעתק אל שלמעלה ממנו, ואחרי שמשיג 
זה חוזר לעולם, והוא דבר שאין לו סוף, שהרי האמונה הוא באין סוף, 
וזהו ׳צדיק באמונתו יחיה׳ לעולם, וזהו כי ׳האמין בה׳ ויחשבה לו צדקה׳ 

(בראשית טו), שהשיג האמונה ונעשה לו צדק וצדקה, וכן לעולם.
אין לסמוך על השכל בעצמו. וכתב בספר עבודת הקודש (ח״ג, סז) שהטעם 
וז״ל:  לסתירה,  ניתנות  יהיו  תמיד  האנושי  השכל  שתובנות  מפני  הוא  לכך 
שיגזור  ומה  החקירה,  מדרך  אפשר  אי  המציאות  סודות  על  העמידה 
עליהם השכל האנושי אין לסמוך עליו, כי לא יתן האמת כלל בגזירותיו. 
ולזה צריך להרחיק כל אלו החכמות העיוניות המופתיות תכלית ההרחקה, 
ואין להתפתות אחר מופתיהם השכליים, כי אין בהם ממש. והעדות על 
חקירותיהם,  ואופני  אדם  בני  דעות  מתחלפים  ודור  דור  בכל  כי  זה, 
הראשונים  שחשבו  שמה  עד  הראשונים,  על  האחרונים  חולקים  ותמיד 
סותרו.   על  מופת  שיש  האחרונים  שיערו  מציאותו,  על  מופת  שהביאו 
חקירת  אין  הטבע  בענייני  שאם  מובא,  פ״ב)  היסודות  (שער  אלקים  בית  ובספר 
מצד  המושג  העיון  וז״ל:  הרוחניים,  שבדברים  ק״ו  האמת,  אל  מגיעה  השכל 
החקירה לא תתן האמת בהחלט, ולזה לא תספיק להשלים הנפש האנושית 
האמונות  בחקירת  שכן  כל  לבד,  התורה  חכמת  רק  ההישארות  ולהקנות 
והעיקרים, שהשגיאה בהן מביאה אל כפירה והריסה, שאין ראוי לסמוך 
וההשכל,  הידיעה  שלימות  תהיה  הנושא  מעלת  כפי  כי  השכל,  עיון  על 
השכל  חקירת  אין  הירח,  מגלגל  למטה  שהם  הטבעיים  בדברים  ואם 
משיג לדעת בהחלט כל הדברים על אמיתתם כמו שכתבנו, איך תתעלה 

לדעת ולהשיג דברים אלקיים התלויים באמונות התורה האלקית.

אמונה. ומובא בליקו״ה (או״ח ראש חודש ו, ג) שגם לאחר שאדם  להמשיך 
זוכה להשגת השכל שבאותו עולם, צריך לחזור ולהמשיך עליו אמונה, 
אמונה  בחינת  יש  כי  וז״ל:  הגבוה ממנו,  העולם  של  התחתונה  שהיא המדריגה 
בכל דרגא ודרגא ובכל עולם ועולם. כי בכל עולם ובכל דרגא יש בחינת 
עשר ספירות כידוע, ואמונה בחינת מלכות היא בחינת מידה האחרונה, 
אח״כ  אבל  והדרגא.  העולם  באותו  למעלה  מלמטה  הראשונה  שהיא 
כשזוכה ע״י האמונה להשגת השכל שבאותו עולם, שזהו בחינת כלל שאר 
בחינת  שהיא  לאמונה,  לחזור  צריך  אח״כ  כתר,  עד  העליונות  הספירות 
ממדריגה  למעלה  שהיא  יותר,  הגבוה  עולם  של  האחרונה  מדריגה 
דיצירה גבוה הרבה מכתר  כי מלכות  העליונה של עולם התחתון ממנו, 
דעשיה, כי היא בחינת עתיק דעשיה כידוע בכתבים. ועל כן יש מדריגות 
להשיג  זוכה  עי״ז  באמונה,  יותר  שמתחזק  מה  כל  כי  באמונה,  רבות 
כראוי  ועתים  ימים  כמה  בנסיון  לעמוד  זוכה  אם  דרגא,  שבאותו  השכל 
לו לפי מעשיו. כי בוודאי אי אפשר לדלג בפעם אחד, בפרט אם מעשיו 
אינם עולם יפה. ואח״כ כשזוכה להשיג השכל כפי אותו העולם והדרגא, 
אזי זוכה לרצון שהוא בחינת עתיק, בחינת שורש הכתר, שנמשך מבחינת 
אמונה  לבחינת  לעלות  צריך  ואז  יותר,  הגבוה  שבעולם  אמונה  מלכות 
הגבוה יותר מזה השכל שבעולם הנמוך ממנו. ואח״כ כשזוכה ע״י אמונה 
לעלות  צריך  אזי  יותר,  הגבוה  שבעולם  השכל  גם  להשיג  יותר  הגבוה 
לאמונה הגבוה עוד יותר, שהיא אמונה שבעולם ודרגא הגבוה עוד יותר, 
היא בחינת אמונה של עולם הבריאה. וכן מדרגא לדרגא ומעולם לעולם 
האמונה.  עיקר  ושם  נדע,  שלא  הידיעה  תכלית  כי  האמונה.  ראש  עד 
נמצא שאמונה היא למטה מהשכל ולמעלה מהשכל כנ״ל, אבל אי אפשר 
כי  מהשכל,  למעלה  שיעלה  עד  ודרגא  עולם  שבכל  השכל  להשגת  לזכות 
קושיות  לו  וקשה  הדבר  מבין  שאינו  ע״י  בנסיון,  תחילה  כשעומד  אם 
עד  השכל,  אל  לעלות  זוכה  עי״ז  באמונה,  ויתחזק  שכלו  מבטל  והוא 
הרצון  הארת  בחינת  שהוא  עתיק,  בחינת  שהוא  מהשכל  למעלה  שעולה 

שנמשך מבחינת אמונה שבעולם הגבוה יותר כנ״ל.
אמרו  שנה):  (ו,  בשיש״ק  ומובא  השכל.  ברכת  לתוך  אמונה  להמשיך 
לענין בחינת האמונה, שאם האדם הולך אחר שכלו, אפילו 
שיעור  כפי  ולגדל  לקבל  דרכם  זוכה  אז  השי״ת,  עבודת  בדרכי  כשהולך 
שכלו הוא, אולם כשהולך ועובד את ה׳ מחמת מידת אמונה והתמימות, 
שהוא  באמת,  שהוא  כפי  כזה  גדול  דעת  שהכין  בכלים  לקבל  זוכה  אזי 

דעת של אין סוף ואין תכלית.
לסמוך על השכל בעצמו כידוע. ומובא בקובץ יד הנחל (כד): הנה כתב רבינו בזה״ל ׳וצריך להמשיך אמונה לתוך ברכת השכל, כי אין לסמוך על  אין 
השכל בעצמו כידוע. וזה בחינת איש אמונות רב ברכות, ובחינת ויהי ידיו אמונה, ובחינת וקמה בידך ממלכת ישראל׳ עכדה״ק. ויתכן לרמז בזה 
וכוחנו הוא רק על הצדיק  ואי אפשר לסמוך על השכל כידוע, על כן עיקר מבטחנו  ולמעשה מאחר  בדרך אפשר את דברי רבינו כאן, שלעובדא 
וז״ל  קכג),  (סימן  מוהר״ן  בליקוטי  מבואר  וכן  ישראל׳.  ממלכת  בידך  ׳וקמה  נאמר  ועליו  אמונה׳,  ידיו  ׳ויהי  לבחינת  שזכה  אמונות׳,  ׳איש  הנקרא 

ילקוט הנחל

כי אין לסמוך על השכל בעצמו כידוע. ומובא בליקו״ה (יו״ד גילוח 
ד, יא): שורש אמת ואמונה הם בחינת תכלית הידיעה דלא נדע, 
ברורה  בידיעה  וידעו  הידיעה, עד שראו  בתכלית  שהשיגו האמת 
אמיתת אלקותו יתברך, שאי אפשר לידע ממנו כי אם ע״י אמונה. 

שבני  דברים  כמה  יש  עתה  גם  כי 
אדם יודעים אותם בבירור שהוא כן, 
אע״פ שאינם יודעים בשום שכל איך 
כל  הוא  כן  כי  זאת,  להתהוות  יוכל 

הבריאה כולה, וכמו שהמחקרים בעצמן מודים שאין ראיה מחסרון 
השכל על מניעת הדבר, לומר שבוודאי הדבר נמנע מחמת שאין 
מבינים זאת בשכל, כי אנו רואין כמה דברים שאם לא היינו רואין 
אותם בעיניים, בוודאי לא היינו מבינים אותם בשכל בשום אופן, 
שום  אין  שבעולם  הדברים  וכל  וכו׳.  כן  שהוא  רואין  אנו  ואעפ״כ 
נעשה  איך  שכל  בשום  להבין  אפשר  אי  בוודאי  כי  מחייבם.  שכל 
שגדלים  פירות,  הרבה  כך  כל  עם  כזה,  גדול  אילן  אחד  מגרעין 
ממנו שנים הרבה, ומכל פרי ופרי יש גרעינים הרבה, שמכל גרעין 
הבריאה,  פרטי  בכל  וכן  כאלה,  אילנות  עוד  ליטע  יכולין  וגרעין 
כמו שאמר דוד ׳מה רבו מעשיך ה׳ וכו׳׳, ׳מה גדלו מעשיך ה׳׳, 
כמו  שיעור,  בלי  בעינינו  שראינו  הנוראים  המופתים  שכן  מכל 
יכול  שהאדם  נמצא,  וכו׳.  והבאר  המן  וירידת  סוף  ים  קריעת 
להתחזק  מוכרח  שעי״ז  בשכל,  מבין  שאינו  דבר  בעיניו  לראות 
באמונה. וקודם החטא היתה ידיעת האמת ברורה בתכלית הבירור, 

עד שהיו יודעין שאי אפשר לידע כי אם ע״י אמונה.
עיקר  יט):  ז,  פסח  (או״ח  בליקו״ה  ומובא  לסמוך על השכל.  אין 
האמונה השלימה הוא לסלק דעתו לגמרי כאילו אין לו שום 
דעת, ולסמוך על האמונה לבד שקיבלנו מאבותינו הקדושים, ובזה 
יינצל מכל מיני קושיות וחקירות ומבוכות, כי אין לו שום מבוכה 
וקושיא בעולם שיבלבל אותו, מאחר שמסלק דעתו כאילו אין לו 
שום שכל כלל, וסומך רק על אמונה לבד. כי באמת דעתנו אין 
יעקב  יצחק  אברהם  הקדושים  אבותינו  דעת  כנגד  ממש  ואפס 

ומשה וכו׳, וכל הצדיקים שבכל דור ודור מאז ועד עתה, וצריכין 
אשר  הקדושה  אמונה  לנו  הורישו  אשר  עליהם,  רק  לסמוך  אנו 
על  רק  ולסמוך  לגמרי,  דעתנו  ולבטל  ימינו,  ואורך  חיינו  היא 
האמונה אשר נטעו בנו בחסדי ה׳. וישראל קדושים ע״י שזכו אז 
(בקריעת ים סוף) לזה, שביטלו דעתם 
לגמרי וסמכו רק על אמונה, שעי״ז 
כמו  התורה,  לקבלת  אח״כ  זכו 
שכתב רבינו ז״ל על פסוק ׳עם נבל 
דעתם  שסילקו  חכימו׳,  ולא  אורייתא  דקבילו  ׳עמא  חכם׳,  ולא 
כמ״ש  האמונה,  על  רק  וסמכו  וכל  מכל  שכלם  וביטלו  לגמרי 
כי  סוף.  ים  לקריעת  אז  זכו  עי״ז  עבדו׳,  ובמשה  בה׳  ׳ויאמינו 
זו,  בחינה  הוא ממש  ליבשה׳,  ים  ׳הפך  בחינת  סוף,  ים  קריעת 
שהיא  האמונה,  על  רק  וסומכין  לגמרי  הדעת  מימי  שמסלקין 
בחינת יבשה וארץ, בחינת ׳שכון ארץ ורעה אמונה׳, שזהו בחינת 
בריאת העולם, בחינת ׳יקוו המים מתחת השמים אל מקום אחד 
ותיראה היבשה׳. כי הדעת הוא בחינת מים, כמ״ש ׳ומלאה הארץ 
אין  קדוש  עם  ישראל  אבל  מכסים׳.  לים  כמים  ה׳  את  דעה 
משתמשין עם הדעת, כי אם כשהדעת בקדושה ובטהרה שיכולין 
לזכות על ידו לאמונה יתירה. כי הם ממשיכין כל מיני דעת ושכל 
לתוך בחינת אמונה, שזה עיקר הקדושה, ועי״ז עיקר קיום העולם 
שדרשו  וכמו  באמונה׳,  מעשהו  ׳וכל  כמ״ש  אמונה,  על  שעומד 
רז״ל ׳עד שבא חבקוק והעמידן על אחת, וצדיק באמונתו יחיה׳.

יב):  (ח״ב  בליקו״מ  ואיתא  לסמוך על השכל בעצמו כידוע.  אין 
בטעותים  ליפול  יוכל  וחכמתו,  שכלו  אחר  הולך  כשאדם 
ומכשולות רבים, ולבוא לידי רעות גדולות ח״ו. ויש שקלקלו הרבה, 
כגון הרשעים הגדולים מאוד המפורסמים, שהטעו את העולם, והכל 
בתמימות  לילך  רק  הוא  היהדות  ועיקר  ושכלם.  חכמתם  ע״י  היה 
ובפשיטות, בלי שום חכמות, ולהסתכל בכל דבר שעושה, שיהיה שם 
כבוד  בזה  יש  כבוד עצמו, רק אם  כלל על  להשגיח  ולבלי  השי״ת, 

השי״ת יעשה, ואם לאו לאו, ואזי בוודאי לא ייכשל לעולם.

    וצריך  ו 
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õ כ„)  ומלבד שפסוק זה הובא כראיה לענין המשכת האמונה לתוך ברכת השכל, דו"ק וראה שגם כלליות הפסוק מקושרת לענייני המאמר, שהרי 'איש האמונות' זה מסילת הקשרים
בחי' הכתר וההמתנה, היפך 'אץ להעשיר', שזה בחי' הרדיפה וההריסה לצאת חוץ לגבול (כנזכר להלן באות ח').

ּב 
ואני תפלה

(‰מ˘ך)
ט  ן úַּמו… ≈ּ̇ ƒּ̇  ú‡ַ י, ו¿ ƒנ ָע„≈ ס¿ ƒ̇  
ָך  י ∆̇ ו… ¿̂ ƒמ  ú ּכָ " י,  úַ ¿‚ ַר
י  ƒנ ָ„פּו ר¿ ר  ∆̃ ∆ ׁ̆ מּוָנ‰,  ¡‡
י,  ƒנ ּנ≈ ָח ו¿ י  ƒנ ר≈ ז¿ ָע י".  ƒנ ר≈ ז¿ ָע
יטּו˙  ƒ ׁ̆ ימּו˙ ּופ¿ ƒמ ¿̇ ƒú י ƒנ ַזּכ≈
ָמ‰  ≈ú ¿ ׁ̆ מּוָנ‰  ¡‡ ˙ ּוב∆ מ∆ ¡‡ ּב∆
י  ƒú ּב¿  , ם ≈ú ָ ׁ̆ ב  ָב ≈ú ב¿ ּו
 ˙ ירו… ƒ̃ ַוֲח  ˙ מו… ָחכ¿ ּום  ׁ̆
י  ƒנ ר≈ ָעז¿  .úúָ ּכ¿ ּיּו˙  ƒמּומ ַער¿ ו¿
ך¿  י ƒú ¿ ׁ̆ ‰ַ ¿ú  ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ∆ ׁ̆
י  ƒú כ¿ ƒׂ̆ ו¿ י  ƒ̇ ָמ כ¿ ָח  ˙ ∆‡
י,  ר≈ ַ‚מ¿ ¿ú úּו  ָúּ‰ַ ים  ƒָינ נ¿ ƒע ּבָ
מּוָנ‰  ¡‡  úַע ך¿  מ… ס¿ ∆‡ ַר˜ 
 ׁ̆ ּמ≈ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ∆‡  ‡ …ú ו¿  .„ ַב ¿ú
 ˜ ס∆ ע≈ ּב¿ ַר˜  י,  ƒú כ¿ ƒׂ̆ ם  ƒע
 ‡…ú ו¿  ,‰ ָ ׁ̆ „ו… ¿ּ̃ ‰ַ ָך  ¿̇ ָר ו… ּ̇
י  ƒú כ¿ ƒׂ̆ ּב¿ נ…ס  כ¿ ƒú  úי ƒח ¿̇ ‡ַ
 ,ú úָ ּכ¿  ‰ ָר י ƒ̃ ֲח ם  ּו ׁ̆ ּב¿
ּו˙  ׁ̆ ר¿ י  ƒú ין  ≈‡ ∆ ׁ̆  ‰ ּמ∆ ּבַ
י  ƒּנ ּמ∆ ƒמ  ‡úָ פ¿ ּוַבּמֻ נ…ס.  כ¿ ƒú
 ‰ ּס∆ ֻכ ַבמ¿ ּו  *˘ ר… ¿„ ∆‡  ‡…ú
ַר˜  ˜…ר,  ח¿ ∆‡  ‡…ú י  ƒּנ ּמ∆ ƒמ
ן,  נ≈ ּבו… ¿̇ י ‡∆ ƒ̇ ≈ ׁ̆ ֻ‰ר¿ ∆ ׁ̆  ‰ ּמ∆ ּבַ
 ˙ ּו מ י ƒמ ¿̇ ƒב ּו  ˙ מ∆ ¡‡ ּב∆
 ‰ ָמ ≈ú ¿ ׁ̆  ‰ ָנ ּו מ ¡‡ ב∆ ּו
 ‰ ָר √‰ ָט ב¿ ּו  ‰ ָ ׁ ּ̆ „ֻ ¿̃ ƒב ּו
ם  ≈ú ָ ׁ̆ ב  ָב ≈ú ב¿ ּו  ‰úָ „ו… ¿‚
ָך  ¿̇ „ָ ו… ב ֲע úַ ו¿ ָך  מ¿ ƒ ׁ̆ ¿ú
ב  ַ‰ּטו… ָך  נ¿ ˆו… ר¿ ƒּכ  ,˙ מ∆ ¡‡ ּב∆

(úי˜ו"˙ סב).

אנו  משה):  ויקרא  ד״ה  תבוא,  כי  (פ׳  קודש  זרע  בספר  וכתב  אמונות.  איש 
מאמינים בני מאמינים, כמו שנאמר באברהם אבינו ע״ה ׳והאמין 
ע״י  בקדושה  ודרכו  הילוכו  היה  בתחילה  כי  צדקה׳.  לו  ויחשבה  בה׳ 
אצטגנינות גדול שבליבו, כמו שאמרו חז״ל, שמתחילה היה סבור שהחמה 
שאלקותו  שידע  עד  וכו׳,  לירח  ואח״כ  לה,  והיה משתחוה  בה ממש,  יש 
ית״ש אין להשיג. וזהו עיקר החכמה להשיג זה, שאין להשיגו ית״ש בשום 
חכמה, רק באמונה, ואמונה גדולה מחכמה, שכל זמן שהוא הולך בחכמה, 
אין יכול לילך רק עד מקום שהשגתו וחכמתו מגעת שם, משא״כ כשהולך 
ית״ש. אותו  שמכתיר  עליון,  גבוה  מקום  עד  מגיע  באמונה 

אמונות. ומובא בספר הברית (ח״א, מאמר כ, לג): השתדל להיות ׳איש אמונות רב ברכות׳ וקבל האמת ממי שאמרו, ו׳אל דרך הגויים אל תלמד׳,  איש 
׳ואל תקרב אל פתח ביתה׳, כי ׳כל באיה לא ישובון ולא ישיגו אורחות חיים׳, והשמר לך פן תעבור בלאו ד׳לא תתורו אחרי לבבכם׳, רק יהיה 
אמונתך מצד הקבלה מהאבות והתורה, כאשר כתב צדיק קדמון יקר רוח איש תבונה מבין וסופר, הוא החבר למלך אלכוזרי בסוף ספרו, וזה לשונו, ׳על 
דברי הפילוסופים זה כולו דקדוק יקנה חידוד לא אמת, והנפתה לו על כל פנים אפיקורס, ונעזוב ראיית הקראים במצות דוד לבנו ׳ואתה שלמה בני דע 
וזקניו, להאמין  את אלקי אביך ועבדהו׳, וראייתם מזה שצריך לדעת את האלקים בידיעה ברורה ואח״כ התחייב עבודתו, אבל הזהיר לסמוך על אביו 
באלקי אברהם יצחק ויעקב, שקיים להם יעודיו בהרבות זרעם והנחילם ארץ כנען וחנות שכינתו בתוכם׳, עכ״ל וכו׳. ותמים תהיה עם אלקי אבותיך הוא 
ה׳ אלקיך, כאשר אמר שלמה ׳מתהלך בתומו צדיק׳ (משלי כ), ואמר דוד ׳אשרי תמימי דרך ההולכים בתורת ה׳׳, ולא בתורת אריסטו, ותדחה החקירה 

בשתי ידיים, ותייחד על דרך המקובלות בכל יום פעמיים, ובזכות אמונה נגאלו אבותינו ממצרים, ובזכות זה ג״כ תיבנה ציון וִתכונן ירושלים.

מילואי חכמה

אמונה 
זו  אמונה  מאוד',  ׳ואמונה 
תורה, שהיא גדולה, שבה ברא 
הקב"ה את עולמו ובה נשבע. 
שנאמר 'איה חסדיך הראשונים 
באמונתך'  לדוד  נשבעת  ה' 

(שוח"ט קיט).

ומהו גדר האמונה, ואיזה דבר 
מביא אדם לידי אמונה שלמה? 
רע,  מדבר  יתנועע  שלא  הוא 
ושיקבל כל הבא עליו בשמחה 

(אורחות צדיקים, שער ט).

מה  הוא  אמונה  מלת  ביאור 
שהאדם מסכים בליבו ומצייר 
כן  ישנו  אשר  דבר  בדמיונו 
דבר  והוא  באמת,  במציאות 
במופת  אותו  ידע  לא  אשר 
הוא  כי  מחושיו,  בחוש  ולא 
לא  כאשר  אמונה,  לא  ידיעה, 
יאמר האדם, אני מאמין שזה 
אבל  עץ,  של  הוא  השולחן 
יאמר, אני יודע שהוא של עץ. 
אבל הוא דבר אשר יידע אותו 
הוא  ומקובל  המסורה  מצד 
בידו מאבותיו או רבותיו שיש 
במציאות נמצא באופן כך וכך, 
(ספר  כן  והלב מקבלו להאמין 

הברית ח"א כ, כז).

שיש  להאמין  עשה  מצות 
'אנכי ה'  אלוק נמצא, שנאמר 
המציא  יתעלה  והוא  אלקיך', 
העולמות  וכל  הנמצאים  כל 
המשגיח  הוא  וחפצו,  מכוחו 
יאמין  שלא  ומי  דבר.  כל  על 
לו  ואין  בעיקר,  כופר  הוא  זה 
וחייבים  וזכות בישראל.  חלק 
על  ומאודנו  נפשנו  למסור 
שיקבע  והעיקר,  זו.  אמונה 
ואי  הוא,  כן  שהאמת  בנפשו 
אפשר בחילוף מזה (ס' המצוות 

הקצר א).

בין אמונה  שיש חילוק  ידוע 
מצד הקבלה, נמשכת לו מצד 
קבלת אבותיו, איש מפי איש 
עד משה רבינו ע"ה, וזה חלק 
ההמוניים, ובין אמונה מוכרחת 
שהשיגה  השגה,  מצד  ג"כ 
שכלו ביתר שאת על הקבלה, 
(של"ה  וזהו חלק יחידי סגולה 

אותיות, קדושה).

האיש הישראלי באמונה לבד 
לאברהם,  (חסד  שלימותו  ישיג 

הקדמה). 

הם  התורה  ענייני  עיקרי  כל 
צורך האמונה (חסד לאברהם ב, א).    שבת היא אמונה, שמאמין בחידוש העולם ובייחודו, ואמונה היא מקור הברכות (ליקו"מ לא, ב).    במה שהשכל מבין אין שייך אמונה, ועיקר אמונה היא רק במקום שהשכל נפסק ואינו מבין הדבר בשכלו, שם צריכין אמונה, 
וכשאינו מבין הדבר בשכלו, אזי נשאר רק בבחינת כח המדמה, ושם צריכין אמונה (ליקו"מ ח"ב ח, ז).    האמונה תולה בפה של אדם, בבחינת 'אודיע אמונתך בפי', היינו ע"י שמדברין האמונה בפה, זהו בעצמו אמונה, וגם עי"ז באים לאמונה (ליקו"מ ח"ב מד).    הבעש"ט 
אמר, אחרי כל השגות שהשגתי למעלה בשורשי התורה והמצוות, ואחר כל התענוג מהשגותי, אני מניח כל ההשגות ומחזיק באמונה פשוטה (בעש"ט, שמות, י).     אמונה הם שני בחינות. אחד, שצריך להאמין באמונה שלימה שהבורא יתברך קדמון לכל, וכל העולמות 
מחודשים ונבראים ממנו, ועוד צריך להאמין שאנחנו עמו ישראל קרובים אליו לפעול כל מה שירצה איש ישראל מאת הבורא ב"ה בתִפלתו (קדושת לוי, בא).    העיקר להרגיל דעתו להיות קבוע בליבו ומוחו תמיד, אשר כל מה שרואה, השמים והארץ ומלואה, הכל 
לבושים חיצונים של המלך הקב"ה, ועי"ז יזכור תמיד פנימיותם וחיותם. וזה נכלל ג"כ בלשון אמונה, שהוא לשון רגילות, שמרגיל האדם עצמו, כמו אומן המאמן ידיו (תניא מב).    ע"י האמונה יוכל האדם להחיות מתים ולהפוך כסף לזהב ולשנות כל דרכי הטבע. ומי 

שיש לו אמונה האמיתית, אינו מתיירא משום דבר ולא יזיקנו שום דבר. ואמונה הוא לשון אמון, כמו 'ואהיה אצלו ָאמוֹן', שהוא לשון המשכה, שע"י האמונה האדם ממשיך עליו נועם אור אלקותו יתברך (מאור ושמש, האזינו).

׳העיקר והיסוד שהכל תלוי בו, לקשר עצמו להַצדיק שבדור, ולקבל דבריו 
על כל אשר יאמר כי הוא זה, דבר קטון ודבר גדול, ולבלי לנטות ח״ו 
מדבריו ימין ושמאל, כמו שאמרו רז״ל (ספרי פרשת שופטים) ׳אפילו אומר 
לך על ימין שמאל וכו׳׳, ולהשליך מאיתו כל החכמות ולסלק דעתו, כאילו 
אין לו שום שכל בלעדי אשר יקבל מהצדיק והרב שבדור׳, עכ״ד. וע״פ 
זה יובן, שכשמסלק שכלו ומקיים ׳ויאמינו בה׳ ובמשה עבדו׳, אזי ממשיך 
חדשות  למדריגות  לבוא  ויוכל  מדעתו,  שלמעלה  נפלאה  הארה  לעצמו 

ונפלאות, ולתקן המלכות בשלימות.

ילקוט הנחל

אמונות רב ברכות. פסוק זה הובא כראיה לכך שצריך להמשיך  איש 
אמונה לתוך ברכת השכל, ויתכן לבאר שרבינו דרש את הפסוק, שע״י 
׳איש אמונות׳, אזי ׳רב ברכות׳, היינו שהברכה (שהיא ברכת השכל כפי שביאר 
ְוָאץ  ְּבָרכֹות  ַרב  ֱאמּונֹות  ִאיׁש  כ):  (כח,  במשלי  וזלשה״כ  מתרבה.  לעיל) 

ְלַהֲעִׁשיר א ִיָּנֶקה: ופירש המצו״ד (שם): 
ולא  באמונה  המתעסק  אמונות.  איש 
ירמה את הבריות, מעותד הוא לרב 

לא  מלרמות,  יחדל  לא  עצמו  את  להעשיר  הממהר  אבל  ברכות, 
יהיה נקי מהגמול הראוי. וברב פנינים להאלשיך (שם) ביאר בזה: איש 
תוציא  כראוי,  יעשה  אשר  שבעבודת האדמה  בוטח  שאינו  אמונות. 
בקונו  בטחונו  כל  שם  רק  השתדלותו,  ע״י  בריבוי  כראוי  צמחה 

יתברך, ואומר בליבו שכל חריצותו כאין, רק שמאמין בה׳ ישלח ברכה במעשה ידיו, שזהו ענין ׳אמונות׳, על דרך מה שקראו רז״ל לסדר 
זרעים ׳אמונת׳ מטעם זה, ההוא לא בלבד ישבע לחם, כי אם גם יהיה רב ברכות.  והנה מובא לעיל בדברי רבינו, שבחינות הידיים מקושרות בכמה 
אופנים לבחי׳ יעקב (׳ויברך ה׳ אותך לרגלי׳, ׳מידי אביר יעקב׳, ׳שיכל את ידיו׳), ומצינו בב״ר (פב, ב) שהפסוק ׳איש אמונות רב ברכות׳ גופא, נדרש על יעקב 
אבינו, וז״ל: כתיב (משלי כח) ׳איש אמונות רב ברכות׳, זה יעקב, (דכתיב ׳ברכת ה׳ היא תעשיר׳), ׳ואץ להעשיר לא יינקה׳ זה עשו. ועוד מובא 
(שם) בהמשך המדרש: ׳ברוך אתה בבואך וברוך אתה בצאתך׳. בבואו לבית חמיו נטען ברכות ׳ואל שדי יברך אותך׳, ובצאתו מבית חמיו נטען 
ברכות ׳ַוֵּיָרא אלקים אל יעקב׳. ופירש המהרז״ו (שם): איש אמונות. על שעבד באמונה, נתברך בית לבן בשבילו, ונתברך הוא עצמו בעושר. 
וזהו ׳רב ברכות׳, וכמ״ש ׳ברכת ה׳ היא תעשיר׳. וסיים ׳ואץ להעשיר׳ בלא אמונה, ואף אם יעשיר, יוסיף עצב ולא יינקה לעולם, שלא 
יצליח. ועוד ביאר באשד הנחלים (שם): איש אמונות רב ברכות. הוא דוגמת יעקב, שלכן כתיב ׳ויברך אותו שם׳, לפי שנתמעט מעושרו שנתן 
לעשו. עם כל זה אחר שהוא איש אמונות בה׳, תיכף ֵּברכהו ה׳ להרבות לו כל טוב. רב ברכות זה יעקב דכתיב ברכת ה׳ היא תעשיר. כי רק 
ברכת ה׳, מה שהוא מברך, יצליח לאדם. (או ביאורו ׳ברכת ה׳׳, ברכה אלקית נפשית, והוא השראת הנבואה, כי זה העושר האמיתי) כ„). 

יסוד  האמונה  (רסא):  בשיהר״ן  ומובא  אמונות רב ברכות.  איש 
ושורש כל התורה והעבודה, וצריך שיהיה האמונה ברורה 
וכל  צינור כל ההשפעות  ואמונה הוא  וכו׳.  וזכה בלי שום ערבוב 
הברכות, כמ״ש (משלי כח) ׳איש אמונות רב ברכות׳. וע״י הכפירות, 
ח״ו  נוטלין  הם  הקליפות  אזי 
יב)  (תהלים  כי  והברכות,  ההשפעות 
שהם  יתהלכון׳,  רשעים  ׳סביב 
כן  ועל  האמונה.  דהיינו  הקדושה,  את  שמסבבין  הכפירות 
כשמניחין ח״ו הכפירות לכנוס במוח, אזי נפגם האמונה ח״ו, ואזי 

הם נוטלין ההשפעות והברכות ח״ו.

(משלי כח) 

 נחל נובע מקור חכמה
ערכים
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מסילת הקשרים
ובקשרי המאמר יתכן  כו)   וגו''.     ידיו  'וישא אהרן את  (אות ד)  זה, והדברים מקושרים עם המובא לעיל  כ‰)  ועי"ע במילוא"ח בדברי הרקנאטי, המרחיב לבאר ענין 

לומר, שמעמד נשיאת ידי משה בעזרת אהרן וחור, הוא בבחי' ברכת השכל (חג"ת שמלבישים את חב"ד), שלשם צריך להמשיך את האמונה, עד ש'ויהי ידיו אמונה'.
כז)  וע"פ דבריו ובקשרי המאמר, דו"ק וראה שהטעם שהוריד משה ידיו מפעם לפעם הוא ע"מ שלא לדחוק את השעה ולהרוס לעלות אל ה', כי 'מלחמה לה' בעמלק 
מדור דור', ורק לעתיד יוכרתו כל הקליפות (כמובא בסוף המאמר). ועי"ע בדברי רבינו בחיי (בפירושו לתורה שם) שעל כן כתיב 'ויחלוש יהושע את עמלק', ולא כתוב 

שהכריתם לגמרי כמו שיהיה לעת"ל, כי עדיין ישנם ניצוצות קדושים שעניינם לתת חיות וכוחות לכוחות הטבעיים, ולקליפות, ודו"ק.

יהושע  ׳ויחלוש  כתוב  כג 

לפי  ואת עמו  את עמלק 
ודאי,  חרב׳  ׳לפי  חרב׳, 
וכלי  רמחים  לפי  ולא 
ודאי,  בחרב  אלא  זיין, 
׳חרב  שנקראת  היא  זו 
נוקמת נקם ברית׳, ומשה 
של  למלחמה  עצמו  הכין 
מעלה. ׳ואהרן וחור תמכו 
ומזה  אחד  מזה  בידיו 
אמונה  ידיו  ויהי  אחד, 
׳תמכו  הכוונה  מה  וגו׳׳. 
וכי מפני  בידיו׳, אמונה. 
בידיו  וחור תמכו  שאהרן 
אלא  אמונה,  ידיו  היו 
שעשה  מה  כל  משה, 
בחכמה עשה, אהרן וחור 
זה מהצד שלו מימין, וזה 
מהצד שלו משמאל, וידיו 
באמצע, ולכן נאמר ׳ויהי 
אמונה,  אמונה׳,  ידיו 
צד  שיעורר  בשביל  אהרן 
בשביל  וחור  שלו,  החסד 
שלו,  צד הגבורה  שיעורר 
בידיו מכאן  אוחזים  והיו 
סיוע  למצוא  כדי  ומכאן 
יניח  ׳וכאשר  מעלה.  של 
בשעה  עמלק׳,  וגבר  ידו 
שותקים  למטה  שישראל 
ידי  יכלו  לא  מלהתפלל, 
זקופות,  לעמוד  משה 
אנו  מכאן  עמלק׳.  ׳וגבר 
שהכהן  שאע״פ  למדים, 
בעת  ומתפלל  ידיו  פורש 
הקרבת הקרבן כדי לתקן 
עצמו בכל, ישראל צריכים 
בתִפלותיהם  להימצא 

עימו.

מילואי חכמה
ידיו אמונה. וביאר הרקנאטי (שמות יז, יא): והיה כאשר ירים משה ידו  ויהי 
וגבר ישראל. נשא משה עשר אצבעותיו לרום השמים, לרמוז לעשר 
ספירות בלימה ולייחדם ייחוד שלם, וישפיעו כל הכוחות באמונה, שהיא 
הנלחמת לישראל, כדי שלא יהיה כח לעמלק ממידת הדין הקשה. וידעת 
כי עשר אצבעות רומז לעשר ספירות, כדאמרינן בספר יצירה (פ״א מ״ג) 
וכאשר  חמש׳.  כנגד  חמש  אצבעות,  עשר  כמספר  בלימה,  ספירות  ׳עשר 
לו  אסור  אלא  עמלק,  שיגבר  עושה  היה  משה  וכי  עמלק.  וגבר  ידו  יניח 
שלא  האיסור,  טעם  השמים.  פרושות  כפיו  שעות  שלוש  לשהות  לאדם 
עולם,  של  מנהגו  לבטל  שאסור  מפני  אחר,  ענין  וכו׳.  מדי  יותר  יטריח 
(ויקרא כב)  לדבר  לאומות, סימן  צינורי הכוחות המשפיעים  כלומר לבטל 
׳ושור או שה אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד׳, ר״ל לעקור ולמנוע 
ובתִפלה  ובתחנונים  ברצון  מעט  מעט  רק  העליונות,  הכוחות  התפשטות 
בדישו׳.  שור  תחסום  ׳לא  כה)  (דברים  אמר  דאת  כמה  ושמחה,  ובנחת 
וידעת כי השור הוא מהשמאל, שנאמר (יחזקאל א) ׳ופני שור מהשמאל׳, 
׳שלח  רק  העולם,  ומכלה  דש  כשהוא  יקטרג  שלא  לחסמו,  שלא  ואמר 

תשלח את האם׳ בתִפלה שלא תחריב העולם, ׳והבנים תקח לך וגו׳׳. ועל 
לדבקה  ידו  ירים  וכאשר  וגבר,  לעמלק  כח  בא  ידו  הניח  כאשר  כן 

באמונה, גבר כוחן של ישראל, שהוא השם הנכבד וכו׳ כז). 
אבל  משה):  וידי  ד״ה  בשלח,  (פ׳  ושמש  במאור  ומובא  אמונה.  ידיו  ויהי 
היה  עמלק  שמלחמת  הקדוש  בזהר  איתא  דהנה  לומר  נראה 
דהנה  לפרש הדבר,  ְוֵיראה  כך.  כל  כבידה  היתה  כן  על  ולמטה,  למעלה 
ומבלבל  בהשי״ת,  שלימה  מאמונה  ישראל  לעקור  היה  עמלק  קליפת 
מחשבתם באמונות רעות ח״ו, כמו שמצינו בזהר הקדוש (בשלח, סה ע״א) 
שמיד שאמרו ישראל ׳היש ה׳ בקרבנו אם אין׳, מיד ׳ויבוא עמלק׳. הגם 
ע״פ  פנים  כל  על  עי״ש,  מאוד  עמוק  עמוק  הם  הקדוש  הזהר  שדברי 
פשוטו מרמזים הפסוקים, כשבאו ישראל לאיזה ספק בהאמונה אזי בא 
עמלק לנתק אותם יותר ויותר מאמונת אלקי עולם לגמרי ח״ו. וזה ידוע 
שכוחו של משה רבינו ע״ה להכניס בלב ישראל אמונת אלקי עולם ברוך 
הוא וברוך שמו, וזהו שושבינא דמלכא, שהיה משתדל בכל כוחו להכניס 
כשראה  כן  על  שמו.  וברוך  הוא  ברוך  עולם  אלקי  אמונת  ישראל  בלב 

ויהי ידיו אמונה. הנה ברכת השכל נמשכת ע״י הידיים, כמבואר באות 
להמשיך  צריך  השכל  לברכת  שאף  רבינו  מוסיף  ואולם  הקודמת, 
אמונה. ומחמת שברכת השכל נכללת בידיים, על כן מקשר רבינו בפסוק זה, 
בשעה  בעמלק,  במלחמה  נאמר  זה  פסוק  והנה  האמונה.  לבין  הידיים  בין 

להמשיך  כדי  ידיו  את  משרע״ה  שנשא 
וזלשה״כ  בהשי״ת,  שלימה  אמונה  לישראל 
ַוִּיָּלֶחם  ֲעָמֵלק  (יז, ח–יג): ַוָּיבֹא  בשמות 

ִעם ִיְׂשָרֵאל ִּבְרִפיִדם: ַוּיֹאֶמר מֶׁשה ֶאל ְיהֹוֻׁשַע ְּבַחר ָלנּו ֲאָנִׁשים ְוֵצא 
ָהֱאִקים  ּוַמֵּטה  ַהִּגְבָעה  רֹאׁש  ַעל  ִנָּצב  ָאנִֹכי  ָמָחר  ַּבֲעָמֵלק  ִהָּלֵחם 
ּומֶׁשה  ַּבֲעָמֵלק  ְלִהָּלֵחם  מֶׁשה  לֹו  ָאַמר  ַּכֲאֶׁשר  ְיהֹוֻׁשַע  ַוַּיַעׂש  ְּבָיִדי: 
ְוָגַבר  ָידֹו  מֶׁשה  ָיִרים  ַּכֲאֶׁשר  ְוָהָיה  ַהִּגְבָעה:  רֹאׁש  ָעלּו  ְוחּור  ַאֲהרֹן 
ִיְׂשָרֵאל ְוַכֲאֶׁשר ָיִניַח ָידֹו ְוָגַבר ֲעָמֵלק: ִויֵדי מֶׁשה ְּכֵבִדים ַוִּיְקחּו ֶאבֶן 
ַוָּיִׂשימּו ַתְחָּתיו ַוֵּיֶׁשב ָעלֶיָה ְוַאֲהרֹן ְוחּור ָּתְמכּו ְבָיָדיו ִמּזֶה ֶאָחד ּוִמּזֶה 
ֲעָמֵלק  ֶאת  ְיהֹוֻׁשַע  ַוַּיֲחלׁש  ַהָּׁשֶמׁש:  ּבֹא  ַעד  ֱאמּוָנה  ָיָדיו  ַוְיִהי  ֶאָחד 
ידיו אמונה. ויהי משה ידיו  ְוֶאת ַעּמֹו ְלִפי ָחרֶב: ופירש״י (שם): ויהי 
השמש.  בוא  עד  ונכונה.  נאמנה  בתִפלה  השמים  פרוׂשות  באמונה, 
שהיו עמלקים מחשבין את השעות באצטרולוגיא״ה באיזו שעה הם 
פירש  ועוד  השעות.  את  וערבב  חמה  להם משה  והעמיד  נוצחים, 
יהושע  את  משה  שציווה  הטעם  בעמלק.  הילחם  וצא  (שם):  הרמב״ן 
שיתפלל  בעבור  למלחמה),  יצא  עצמו  הוא  (ולא  בעמלק  להילחם 
הוא בנשיאות כפיים על ראש הגבעה, ועלה שם כדי שיראה את 
וישים עינו עליהם לטובה, וגם הם יראו אותו  ישראל הנלחמים 
אומץ  ויוסיפו  בו  ויבטחו  בתִפלה  ומרבה  השמימה  כפיו  פורש 
חוץ  יצאו  ישראל  ׳כל  עוד,  מד)  (פרק  אליעזר  ר׳  ובפרקי  וגבורה. 
על  כורעים  והם  ברכיו  על  כורע  משה  את  וראו  לאהליהם, 
ברכיהם, נופל פניו ארצה והם נופלים על פניהם ארצה, פורש את 
ידיו לשמים והם פורסים את ידיהם לשמים, כשם ששליח ציבור 
מתפלל כך כל העם עונין אחריו, והפיל הקב״ה את עמלק ואת 
עשר  נשא  האמת,  דרך  על  אמונה.  ידיו  ויהי  יהושע׳.  ביד  עמו 
באמונה  לדבקה  ספירות  עשר  על  לרמוז  השמים  לרום  אצבעות 
הנלחם לישראל, ובכאן נתבאר ענין נשיאות כפיים בברכת כהנים 
וסודו כ‰).  ואיתא בזה עוד במסכת ראש השנה (כט ע״א): ׳והיה כאשר 
עושות  משה  של  ידיו  וכי  וגו׳׳.  ישראל  וגבר  ידו  משה  ירים 
מלחמה או שוברות מלחמה, אלא לומר לך, כל זמן שהיו ישראל 
מסתכלין כלפי מעלה ומשעבדין את ליבם לאביהם שבשמים היו 
מתגברים, ואם לאו היו נופלים. ופירש המהרש״א (שם) שעיקר הפגם 
הלב  וכוונת  האמונה  פגם  על  היה  עמלק,  ביאת  את  שעורר  ישראל  של 
כאשר  והיה  וז״ל:  והרצון,  הלב  בכוונת  תלוי  היה  נצחונם  אף  ולכך  לשמים, 
ירים וגו׳. דבפרשיות הקודמות בתורה הוזכר שלא היה ליבם לשמים. 

במן כתיב ׳עד אנה מאנתם׳, ובפרשת מי מריבה ׳על נסותם את 
וגו׳׳,  עמלק  ׳ויבוא  זאת  ובחטאם  בקרבנו׳,  ה׳  היש  לאמר  ה׳ 
כדאמרינן (שבת קיח) דלולי חטאם דלעיל לא שלטה בהן כל אומה 
ידיו  אשר  זאת  משה  בתִפלת  השי״ת  להם  הראה  ולזה  ולשון. 
פרושות לשמים, שבכוונת ליבם תליא 
מילתא, שאם מסתכלין למעלה לכוון 
ליבם לשמים כמו שהרים משה ידיו, 
ידי  גם  למעלה,  לשמים  כוונתן  דאין  לאו,  ואם  מתגברים,  הם 
ע״א)  סו  (בשלח,  בזהר  ואיתא  ח״ו.   ישראל  ונופלים  נתרשלו,  משה 
שביאר  (וכפי  הברית  בפגם  שטימאם  על  היתה  בעמלק  המלחמה  שעיקר 
כנגד  לחם  כפיו  בנשיאת  ומשה  ד),  ד,  אפים  נפילת  בהלכות  מוהרנ״ת 
ותִפלה  באמונה  עיניהם  נשאו  שישראל  לאחר  רק  ואולם  שלמעלה,  הקליפות 
כלפי שמיא, יכל משה לנצחם, וז״ל: כגכתיב ׳ויחלוש יהושע את עמלק 
וזיינין,  רומחין  לפום  ולא  ודאי,  חרב׳  ׳לפי  חרב׳,  לפי  עמו  ואת 
אלא בחרב ודאי, האי היא דאיקרי ׳חרב נוקמת נקם ברית׳, ומשה 
אחד  מזה  בידיו  תמכו  וחור  ׳ואהרן  וכו׳.  דלעילא  לְקָרבא  אתתקן 
ומזה אחד, ויהי ידיו אמונה וגו׳׳. מאי ׳תמכו בידיו׳, אמונה. וכי 
כולא  אלא משה  אמונה,  ידוי  הוו  לידוי  תמיכו  וחור  דאהרן  על 
ודא  דיליה  דא מסטרא  וחור  אהרן  דעביד,  מה  עביד  בחכמתא 
אמונה׳,  ידיו  ׳ויהי  דא  ועל  באמצעיתא,  וידוי  דיליה,  מסטרא 
דיתער  בגין  וחור  דיליה,  סטרא  דיתער  בגין  אהרן  מהימנותא, 
סיועא  לאשתכחא  ומכאן  מכאן  בידוי  אחידן  והוו  דיליה,  סטרא 
דלעילא וכו׳. ׳וכאשר יניח ידו וגבר עמלק׳, בשעתא דישראל לתתא 
׳וגבר  בזקיפו,  למיקם  משה  ידי  יכלין  לא  מצלותא,  משתככין 
בקרבנא  ידוי  פריש  דכהנא  גב  על  אף  אוליפנא,  מכאן  עמלק׳. 
עימיה.  בצלותהון  לאשתכחא  בעיין  ישראל  בכולא,  גרמיה  לתקנא 
ופירש המתוק מדבש (שם): משה כולא בחכמתא עביד. משה בסוד החכמה 
עשה כל מה שעשה להעמיד אהרן מצד ימינו כנגד החסד, וחור 
וידיו באמצע כנגד קו אמצעי שהוא  מצד שמאלו כנגד הגבורה, 
בשעה  פירושו,  עמלק.  וגבר  ידו  יניח  וכאשר  מחו״ג.  הכלול  בת״ת 
שישראל למטה נשקטים ושותקים מלהתפלל, אז לא היו יכולות ידי 
של  נשמותיהם  שורש  היה  משה  כי  יען  זקופות,  לעמוד  משה 
ישראל, וכשישראל שותקים מתִפלתם הם מחלישים שורשם שהוא 
שהכהן  אע״פ  בקרבנא.  ידוי  פריש  דכהנא  עמלק׳.  ׳וגבר  לכן  משה, 
פורש ידיו ומתפלל בעת הקרבת הקרבן שיתקבל ברצון, כדי לתקן 
ולייחדם,  העליונות  המידות  לקרב  לכוון  שיוכל  דבר  בכל  עצמו 
בתִפלותיהם,  לו  ולעזור  עימו  להימצא  צריכים  ישראל  גם  עכ״ז 
בבתי  בעריהם  המעמד  בני  מתקבצים  שהיו  המעמדות  היינו 
כנסיות, והיו מתענים ומתפללים שהקרבנות יתקבלו ברצון כו). 
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מסילת הקשרים
(היינו האמונה) לידיים, היינו להמשיך את בחינת ה'קמה', ל'בידך', ודו"ק. 'וקמה בידך' כשלעצמן מורות על המשכת המלכות  כח)  וע"פ זה יתכן לומר שאף התיבות 

חגר  מאמונתם,  ישראל  את  ובלבל  הרשע  עמלק  שבא  ע״ה  רבינו  משה 
מתניו כנגדו, ואמר ליהושע שהוא ילך כנגדו עם אנשים צדיקים בהתגלות, 
פירוש  וזה  יתירה.  באמונה  ישראל  את  להחזיק  כנגדו  מתניו  אזר  והוא 
כידוע  כח,  נקרא  ׳יד׳  כי  ׳כוחו׳,  לומר  רצה  ידו׳,  את  ירים משה  ׳כאשר 
בלב  אמונה  להגביר  היה  משה  של  כוחו  לומר,  רצה  ותרגום,  מרש״י 
ישראל, כשגבר ידו והחזיקו באמונה, ׳וגבר ישראל׳. ׳וכאשר יניח ידו וגו׳׳, 
רצה לומר, כשלא היה יכול לקבוע בליבם שורש האמונה, אזי גבר עמלק. 
לאביהם  ליבם  את  משעבדים  שהיו  ׳בשעה  כט)  (ר״ה  בגמרא  שאמרו  וזה 
נתבלבל  וכאשר  ישראל׳,  ׳וגבר  שלימה,  אמונה  בסוד  דהיינו  שבשמים׳, 
מחשבתם, רצה לומר, שעשתה פעולת עמלק רושם בליבם לבוא לספיקות 
ח״ו, אזי ׳וגבר עמלק׳. וזהו ׳וידי משה כבדים׳, רצה לומר, כוחו של משה 
שתיה,  אבן  לומר,  רצה  אבן׳,  ׳ויקחו  באמונה,  להחזיקם  עליו  כבד  היה 
שהיא אמונת ישראל, דהיינו מלכות שמים, ׳וישימו תחתיו ותמכו בידיו׳, 
רצה לומר, לחזקו שיהיה כח בידיו לשרוש בלב בני ישראל אמונה שלימה, 

וזהו ׳ויהי ידיו אמונה עד בוא השמש׳, רצה לומר שגבר ידו והתחזק את כל ישראל באמונה שלימה, ואז ׳ויחלוש יהושע את עמלק ואת עמו לפי חרב׳. 
והנה, בעוונותינו הרבים עדיין מרקד בינינו זאת הקליפה של עמלק, לבטל מישראל אמונת אלקי עולם בכל דור ודור, וזהו ׳מלחמה לה׳ בעמלק מדור 

דור׳, שאין השם שלם וכסא שלם עד שיתבררו כל הבירורים ויחזיקו ישראל באמונה שלימה בהשי״ת, ויהיה ה׳ אחד ושמו אחד, במהרה בימינו. 

מילואי חכמה
וקמה בידך ממלכת ישראל. ומובא בספר מעדני מלך (כד, סה): יש לפרש 
(בחינת  הנה״י  בחינת  היינו  ׳וקמה׳  זה,  באופן  גם  הכתוב  זה 
קימה ועמידה ברגלין), ׳בידך׳ היינו החג״ת, ׳ממלכת׳ היינו אמונה שצריך 
לברכת החג״ת, ׳ישראל׳ היינו בחינת השכל, כי ישראל אותיות ׳לי ראש׳, 

בחינת המוחין והשכל, כמבואר בתורה כ״א. 
כמה  נבחין  כשנביט  קיט):  (כד,  מלך  מעדני  בספר  ומובא  הידים.  ברכת 
כמה  הביא  כי  שבחג״ת,  הידיים  בענין  בחינות  וכמה 
ידי״ו׳,  ׳וישא אהרן את  ישראל׳,  בני  י״ד  ׳ותלך  כמו  ָלענין,  פסוקים 
ה׳  ׳מקדש  ידי״ו׳,  את  ׳שיכל  יד״ך׳,  את  ׳פותח  יעקב׳,  אביר  ׳מיד״י 
ישראל׳,  ממלכת  ביד״ך  ׳וקמה  אמונה׳,  ידי״ו  ׳ויהי  ידי״ך׳,  כוננו 
כל  כלליות  נסוב  שעליה  אצבעתי״ה׳,  ׳זקפא  עצמה  הגמרא  ובמאמר 
מעשה  בתיקון  הוא  שבמאמר  הכל  שעיקר  נראה  כן  שעל  המאמר, 
הידיים, שהם מעשה המצוות, והוא בעיקרו תלוי בשמחה שבעשייתה.   

ילקוט הנחל

בידך ממלכת ישראל. עתה מביא רבינו ראיה נוספת לענין  וקמה 
מי  ביאור  (ע״פ  השכל  ברכת  שבהם  לידיים  האמונה  המשכת 
הנחל), ודורש את הפסוק ש׳ממלכת ישראל׳, שזה בחי׳ אמונה (כידוע שמלכות 
זו בחי׳ אמונה), ׳קמה בידך׳, היינו שתקום ותתקיים בידיים, היינו בברכת 

שאול  ע״י  נאמר  זה  פסוק  והנה  השכל. 
להורגו,  דוד  אחר  כשרדף  ישראל,  מלך 
וסיבב השי״ת שנזדמן שאול בגפו למערה 
אז  יכל  שדוד  אף  ועל  דוד,  הסתתר  בה 

המערה  מן  שאול  וכשיצא  מעילו,  כנף  בכריתת  נסתפק  שאול,  את  להרוג 
ונתרחק, נשא דוד קולו וסיפר לשאול את שאירע, ואזי נענה שאול והודה כי 
אכן ראוי הוא למלוכה. וזלשה״כ בשמואל א (כד, טז–כ): ַוְיִהי ְּכַכּלֹות ָּדִוד 
ְלַדֵּבר ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאּלֶה ֶאל ָׁשאּול ַוּיֹאֶמר ָׁשאּול ֲהקְֹל זֶה ְּבִני ָדִוד 
ַאָּתה  ִּכי  ִמֶּמִּני  ַאָּתה  ַצִּדיק  ָּדִוד  ֶאל  ַוּיֹאֶמר  ַוֵּיְבְּך:  קֹלֹו  ָׁשאּול  ַוִּיָּׂשא 
ִּכי  ָיַדְעִּתי  ִהֵּנה  ְוַעָּתה   (...) ָהָרָעה:   ְּגַמְלִּתי ַוֲאִני  ַהּטֹוָבה  ְּגַמְלַּתִני 

ָמ ִּתְמלֹו ְוָקָמה ְּבָיְד ַמְמלֶֶכת ִיְׂשָרֵאל: ותרגם יונתן (שם): ותתקיים בידך מלכותא דישראל. ופירש״י (שם): ידעתי כי מלוך תמלוך. שרואה אני 
שהקב״ה מצילך מידי. ומדרש אגדה (ילקו״ש קלד), סימן זה מסר לו שמואל, שהקורע מעילו ימלוך תחתיו. וביאר הרמ״ד וואלי (שם): 
תמלוך  מלוך  כי  ידעתי  הנה  ׳ועתה  שאול  לו  וז״ש  ד),  העמידה  שער  פע״ח  (עי׳  החסד  ע״י  הכל  ובניינה  קומתה  שהמלכות  ידוע 
וקמה בידך ממלכת ישראל׳, כי מאחר שהיה מתנהג במידת החסד, לפיכך היה מתעורר חסד עליון לעומת החסד שלו, להכין 
עד  יצרך  את  שכבשת  אחר  ועתה.  (שם):  המלבי״ם  פירש  ועוד  לעילא.  איתער  דלתתא  באיתערותא  דהא  ישראל,  על  ממלכתו  את 
המדריגה הזאת, ידעתי א׳, כי מלוך תמלוך. כי המולך על יצרו הוא הראוי למלכות, ב׳, וקמה בידך ממלכת ישראל. לא כמוני שניטלה המלכות 
ממני.  והנה גבי המלה ׳קמה׳ ראינו להוסיף ולהביא בזה את דברי רבינו בסוף תורה רל״ד, שכתב ׳ודע שיש ֵשם שכשרוצין לעשות מלך משתמשין בזה השם, 
וז״ל: הק״ם עם הכולל הוא  ׳ויקהל משה׳ (פרק קמא) לרבי משה ב״ר מנחם מפראג,  ציין שם מ״מ המפנה לספר  והשם הוא קמה׳. והרב מטשעהרין 
מספר סו״ף. זה השם ׳ממליך מלכים׳, זה השם הוא מספר המלכי״ם. לכן כשאמר יוסף לאחיו ׳הנה קמה אלומתי׳, אמרו אחיו ׳המלוך 
ישראל׳, גם דניאל  ׳ידעתי כי מלוך תמלוך וקמה בידך ממלכת  תמלוך עלינו׳, מפני שיוסף הזכיר השם קמ״ה. גם שאול אמר לדוד 

אמר לנבוכנצר ׳הקם מלכין ומהעדין מלכין׳ (מעמיד מלכים ומסיר מלכים), ממילא זה השם מרומז למלת מלכות בית דוד כח). 

כי  היינו  (כד):  הנחל  במי  וביאר  ישראל.  ממלכת  בידך  וקמה 
מביא ראיה מהגואל הראשון, משה רבינו, שזכה להמשיך 
אמונה לידיו ברכת השכל, וׁשּכל ישראל יזכו לזה. וגם משיח שיצא 
מזרע דוד, אמר לו שאול ׳וקמה בידך׳, היינו שלברכת שכל בידיו 
ימשיך אמונה, שהוא בחינת ׳ממלכת 
ועל  אמונה,  מלכות  בחינת  ישראל׳, 
כל ישראל ימשיך אז הדרך הזה ע״י 
׳כי בשמחה תצאו׳,  השמחה, בחינת 
ויזכו לילך לעורר כל העולמות.   וקמה בידך וכו׳. וביאר הפל״ח 
(כד, ו) דראיית רבינו נלמדת מצירוף פסוק זה, עם הפסוק הסמוך ׳ובניתי 
לו בית נאמן׳, וז״ל: וקמה בידך ממלכת ישראל. כי האמונה היא בחינת 
קיום  על  שפירושו  נאמן׳,  בית  לו  ׳ובניתי  וכמ״ש  כידוע,  מלכות 

ההתמנות והגדולה והכבוד. 

 כד) א  (שמואל     
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מסילת הקשרים
'מזין,  ופירש"י  וכו'',  ומזין  מזיח  מזבח  'אר"א  י',  בכתובות  (כדאיתא  העולמות  לכל  ברכה  להמשיך  בברכתם, שעניינה  הכהנים  עבודת  זלע"ז של  בבחי'  כט)  שהם 
בזכות הקרבנות העולם ניזון, שבאין מן המזון וגורמין לו ברכה').   ל)  בבחינת המובא לעיל (אות ה) 'בעל נפש צריך לכוון רצונו'.   ל‡)  וע"פ דבריו ובקשרי המאמר 
יתכן לרמז בדרך אפשר ולדרוש את כלל הפסוק, שבכדי שבחינת 'יודו שמים' יקבלו את בחינת 'פלאך', צריכים להמשיך את בחינת 'אמונתך', ל'קהל קדושים'. דהיינו 
'יודו', בחינת הוד, השייכת למדריגת הרגלין והנה"י כידוע, עולים לבחינת 'שמים', בחי' תפארת וחג"ת, אזי על מנת שיוכלו לזכות לקבל את הארת  שלאחר שבחינת 
בחינת 'פלאך', היינו את אור הכתר הנקרא 'פלא', צריכים קודם להמשיך את בחינת 'אמונתך' אל 'קהל קדושים', היינו להמשיך את האמונה לתוך ברכת השכל, ודו"ק.

שלימות  ׳קודש׳,  כד מהו 

חכמה  הנקראת  הכל 
זה  וממקום  עליונה, 
קודש  משחת  שמן  נמשך 
למקום  ידועים,  בשבילים 
עליונה,  בינה  הנקרא 
מבועים  יוצאים  ומשם 

ונחלים לכל עבר.

מקום  ׳קודש׳,  מהו  כה 

הנחל  שמבוע  עליון 
ממנו,  יוצא  העמוק 
יוצא  ׳ונהר  שכתוב  כמו 
והעדן  להשקות׳,  מעדן 
עליון קודש  הנקרא  הוא 

(המשך במקו״ח).

קודש זה 
בחינת מוחין  

הוא  המשכן  הקב"ה,  אמר 
יש  במשכן  האדם,  דוגמת 
יש  ובאדם  הקודשים,  קודש 
המוח (ש"ך עה"ת שמות לט, לב).

ששתי בחינות הן טהור  ידוע 
הגבורות  מצד  טהור  וקדוש, 
ואדם  החיצונים  יניקת  שמהן 
בגבורות  להדבק  מהם  הבודל 
אבל  טהור,  נקרא  מעלה  של 
קדוש הוא מצד המשכת השפע 
של המוחין שזה תלוי בחסדים 

כנודע (פע"ח שער הק"ש ד). 

קודש היא חכמה (זהר חיי שרה 
קודש,  נקרא  בינה  גם  קכא.). 

גם  קודש'.  היא  'יובל  בסוד 
קודש  נקרא  דזעיר  המוחין 

(קה"י, קדש).

ורוה״ק נקרא על שם החכמה, 
שהיא רוח חכמה הבא מקודש 

כידוע (ליקו"מ כא, ג).

שהוא  חכמה,  הוא  קודש 
הדיבור,  הוא  והלשון  המוחין, 
הוא  אזי  כשמקושר אל המוח 
בחינת שלימות לשה"ק, שהוא 
(ליקו"ה  הברית  תיקון  בחינת 

חלה א).

נקרא  ששבת  בזהר  איתא 
'מקראי  נקרא  ויו"ט  'קודש' 
קודש', כי בשבת מתגלה מוח 
החכמה, וחכמה נקרא 'קודש', 
וביו"ט מתגלה מוח בינה, ולכן 
ולא  קודש',  'מקראי  נקרא 
ושמש,  (מאור  בעצמו  'קודש' 

כי תשא).

לרמז,  ראינו  אפשר  ובדרך  (כד):  הנחל  יד  בקובץ  ומובא  נאמן.  בית 
לשון  ב׳ הוא  ׳כל מקום שנאמר  ג)  (אות  דמובא בספר הבהיר 
ברכה וכו׳, ואין חכמה אלא ברכה׳ עי״ש. וכידוע דאות בי״ת רומזת 
אל  ברכה  ׳להניח  לשה״כ  על  קמא  תיקונא  תיקוז״ח,  (עי׳  ׳ַּבִית׳  בחינת  על 
שיש  רומז  עצמו  נאמן׳  ׳בית  דהצירוף  עולה  כן  ואם  עי״ש),  ביתך׳, 
היינו  והחכמה,  הברכה  בחינת  היינו  הַּבִי״ת,  בחינת  לתוך  להמשיך 

ברכת השכל, את האמונה, בחינת ׳נאמן׳, ודו״ק.

בביאור  ומובא  דעשיה.  חב״ד  ממנה  נעשה  דיצירה  מלכות  בחי׳  וזה 
מן  נמשכת  היא  והמוחשית  החזקה  האמונה  (כד):  מישור  האורח 
מהמוחין,  יותר  גבוהה  שהיא  דיצירה,  ממלכות  יותר,  הגבוה  העולם 
מחב״ד דעשיה, וע״י שאדם מתחזק באמונה זו, הוא ממשיך אור מספירת 
אינו  וכאן  דעשיה.  מחב״ד  שקיבל  למוחין  מאירה  והיא  דיצירה,  מלכות 
שאמר  כדרך  דיצירה,  מלכות  את  ומלביש  ׳עולה׳  דעשיה  שחב״ד  אומר 

בעליות הקודמות, אלא מלכות דיצירה נמשך ויורד אל חב״ד דעשיה.

ילקוט הנחל

לו בית נאמן. עתה מביא רבינו ראיה נוספת לכך שצריכין  ובניתי 
לתוך ברכת השכל (כדפירש מי  ׳נאמן׳)  (בחי׳  להמשיך אמונה 
הכהונה  נטילת  על  הכהן  לעלי  (אלקנה)  האלקים  איש  מדברי  והיא  הנחל), 
מזרעו, עקב חטאי בניו בעבודת המקדש כט), ונתינתה לכהן נאמן מהם (וכך 
הוה בימי שלמה, שגירש את אביתר הכהן 
שהיה מבית עלי, ותחתיו כיהן צדוק שהיה 
וזלשה״כ  הכהן),  אלעזר  בן  פינחס  מזרע 
ּכֵֹהן  ִלי  ַוֲהִקימִֹתי  לה):  (ב,  א  בשמואל 
ַיֲעֶׂשה  ּוְבַנְפִׁשי  ִּבְלָבִבי  ַּכֲאֶׁשר  נֱֶאָמן 
ִלְפֵני   ְוִהְתַהֵּל נֱֶאָמן  ַּבִית  לֹו  ּוָבִניִתי 
נאמן׳,  ׳בית  המילים  את  ביאר  (שם)  יונתן  ובתרגום  ַהָּיִמים:  ָּכל  ְמִׁשיִחי 
וכרעותי  דכמימרי  מהימן  כהין  קדמי  ואקים  וז״ל:  קיימא׳,  ׳מלכו 
יומיא.  כל  משיחי  קדם  וישמש  קיימא,  מלכו  ליה  ואקים  יעבד, 
נאמן. זה צדוק, והוא יעשה כאשר בלבבי,  ופירש המצו״ד (שם): כהן 
והתהלך.  אחריו.  ולזרעו  לו  קבוע  בית  נאמן.  בית  וכמצוה.  כתורה 
יטייל לפני המלך לשעשע עימו, ועצת שלום תהיה ביניהם. ועוד 
ביאר המלבי״ם (שם): והקימותי לי כהן נאמן. הוא צדוק הכהן שהיה נאמן לאלקיו, כמ״ש (יחזקאל מד) ׳והכהנים הלויים בני צדוק אשר שמרו 
את משמרת מקדשי בתעות בני ישראל ֵמָעַלי׳. כאשר בלבבי ובנפשי יעשה. מעשיו ועבודתו לא יהיו כפי הציווי החיצוני לבד, רק יהיו כפי 
כי  הפנימית,  ונשמתם  המצוות  נפש  והיא  בקדושתו,  ולהתקדש  ה׳  כבוד  להרבות  הוא  המצוות  שכוונת  ומחשבותיו ל).  האלקית  הכוונה 
לו. וכמו שהוא יהיה נאמן לאלקיו כן אבנה לו בית  המעשה לבדה היא גוויה חומרית להנפש הזאת, שהיא הכוונה המחשביית. ובניתי 

נאמן. וזה יהיה בעת יימשח מלך ישראל בימי דוד, וז״ש והתהלך לפני משיחי. 
בקהל קדושים. עתה מביא רבינו ראיה נוספת להכרח המשכת האמונה לתוך ברכת השכל הנקרא קודש. פסוק זה נאמר בפרק בו דהע״ה  אמונתך 
אף  כן  ועל  עולם,  ימלוך עד  שזרעו  לדוד,  את הבטחתו  מקיים  זה שהשי״ת  על  ובפרט  עימנו,  על החסדים שעושה  השי״ת  את  ומשבח  מהלל 
ָהֶאְזָרִחי:  ְלֵאיָתן  וזלשה״כ בתהלים (פט, א–ו): ַמְׂשִּכיל  ולא תופסק לעד,  דוד,  להיות מזרע  בימי מלך המשיח  כשתתבטל המלוכה בעקבות הגלות, היא תשוב 
ַחְסֵדי ה׳ עֹוָלם ָאִׁשיָרה ְלדֹר ָודֹר אֹוִדיַע ֱאמּוָנְת ְּבִפי: ִּכי ָאַמְרִּתי עֹוָלם ֶחֶסד ִיָּבנֶה ָׁשַמִים ָּתִכן ֱאמּוָנְת ָבֶהם: ָּכַרִּתי ְבִרית ִלְבִחיִרי ִנְׁשַּבְעִּתי ְלָדִוד 
ה׳.  ְויֹודּו ָׁשַמִים ִּפְלֲא ה׳ ַאף ֱאמּוָנְת ִּבְקַהל ְקדִֹׁשים: ופירש המצו״ד (שם): חסדי  ַזְרֶע ּוָבִניִתי ְלדֹר ָודֹור ִּכְסֲא ֶסָלה:  ַעְבִּדי: ַעד עֹוָלם ָאִכין 
החסד שעשה ה׳ עימנו, אשירה לעולם, ולכל דור אודיע בפי מה ֶׁשֶהֱאַמְתָּת את דבריך. כי אמרתי. אומר אני, חסד אל יהיה בנוי ומתוקן 
עד עולם. שמים. כימי עמידת השמים תהיה נכון אמונתך. כרתי. וזהו החסד, שאמר ׳כרתי ברית לבחירי׳, וחוזר ומפרש ׳נשבעתי לדוד 
עבדי׳. אכין זרעך. להיות נכונים למלוכה. כסאך סלה. כסא המלכות הנתון לך לרשת, לזרעך יהיה עד עולם. כי אף שתבוטל בימי הגולה, 
הנה תשוב בימי המשיח ולא תופסק עוד. ויודו. אז צבא השמים יודו על הפלאים שתעשה בימי המשיח, ואף אמונת הבטחתך יסופר 
בקהל קדושים, המה בני ישראל.  וכתב השל״ה (מסכת תמיד, נר מצוה צה) שכלל מזמור זה מרמז על עליית המלכות מהקליפות דרך הספירות, וז״ל: 
ויודו שמים פלאך ה׳. כבר נודע הכתר נקרא פלא, ׳אמון מופלא׳ (וכן מובא להלן במאמר באות ז׳), וגם פל״א בסוד אל״ף, שהוא הכתר כנודע. 
וזהו ׳ויודו שמים פלאך ה׳׳, ׳שמים׳ תפארת (עי׳ זהר תרומה, קעה ע״ב), ׳אף אמונתך׳ מלכות, שישתמשו בכתר אחד ד״ו פרצופים, ורוצה 

לומר ׳אמונתך׳ שהיא עתה ב׳אף׳, כי ׳סביב רשעים יתהלכון׳, תחזור ׳בקהל קדושים׳ וכו׳. וסוד ה׳קדושים׳ הם חכמה ובינה ל‡). 
קודש זה בחינת מוחין. איתא בזהר (אחרי מות, סא ע״א) שספירת החכמה נקראת ׳קודש׳, ואף כלל המוחין (חב״ד) נקראים ׳קודש׳, מפני שנכללים 
זה בזה ומקבלים ממנה, וז״ל: כדמאי ׳קודש׳, שלימותא דכולא דאיקרי חכמה עילאה, ומהאי אתר נגיד משח רבות קדישא בשבילין 
ידיען, לאתר דאיקרי בינה עילאה, ומתמן נפקין מבועין ונחלין לכל עיבר.  וכן כתב בספר עולת תמיד (שער הציצית): כל בחינת קדושה היא 
במוחין כנודע, ובפרט במוחין של צד אבא הנקרא ׳קודש׳, כנודע שכל ׳קודש׳ הוא בחכמה.  וביאר בפרד״ר (שער כג, קֹדש) שאמנם ׳קודש׳ סתם 
וכן נתבאר בזהר פרשת  ׳קודש׳ סתם הוא בחכמה.  וז״ל: עיקר  ׳קודש׳, משום שנמשכת מן החכמה, מן הקודש,  הוא בחכמה, אך גם הבינה נקראת 
ויקרא (יג ע״א) וז״ל כה ׳מהו ׳קודש׳, אתר עילאה דמבועא דנחלא עמיקא נפיק מיניה, דכתיב ׳ונהר יוצא מעדן להשקות׳, ועדן הוא דאיקרי 
קודש עילאה׳ עכ״ל. וכיֵון לומר, יען כי הבינה ג״כ נקרא ׳קודש׳, ולזה האריך ׳אתר עילאה דמבועא כו׳׳, פירוש, חכמה שהוא ה׳עדן׳ 
מלכות דיצירה נעשה ממנה חב״ד  בחי'  וכיון שיוצא מן הקודש ראוי שנקראת ג״כ קודש.    יוצא ה׳נהר׳ שהוא הבינה,  שממנו 

דעשיה. ולהבנת הדברים ראה במבוא הקבלי לתורה זו, שהבאנו להלן במילוא״ח על אות ז׳, ד״ה ׳וכן עולין העולמות עד למעלה וכו׳׳. 

ובניתי לו בית נאמן. וביאר במי הנחל (כד): נראה לפרש, כי זה 
לו בית נאמן׳, הוא ראיה בפני עצמו  ׳ובניתי  הפסוק 
שצריכין להמשיך לתוך ברכת השכל האמונה. כי כבר מבואר בפנים 
ומובן שם שהכהן בברכתו ממשיך ברכת השכל, בבחינת ׳וישא אהרן 

ועיקר  ויברכם׳,  העם  אל  ידיו  את 
הברכה הוא שכל כמבואר בפנים, וזה 
הפסוק ׳ובניתי לו בית נאמן׳ קאי על 
הכהן  שצדוק  היינו  הכהן,  צדוק 
ימשיך לברכת השכל שלו בית נאמן, 

היינו אמונה.
זה בחי׳ מוחין. ומבואר בליקו״מ (פ): עיקר הקדושה הוא  קודש 
חכמה ומוחין דקדושה, כי חכמה נקרא קודש כידוע. כי 
לה׳  ישראל  ׳קודש  ב)  (ירמיה  כמ״ש  ראשית,  בחינת  הוא  קודש 
ראשית תבואתֹה׳, כי כל ׳ראשית׳ הוא קודש בכל מקום, וראשית 

הוא בחינת חכמה, כמ״ש (תהלים קיא) ׳ראשית חכמה׳. 

 (ב (שמואל א  
(תהלים פט)
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מסילת הקשרים
לב)  וראינו לציין שפרשה זו מקושרת לענייני המאמר, שהרי בה יצחק נצטווה להתעכב בא"י (בחינת כתר), ולהמתין שם באמונה לברכת ה' ולקיום ההבטחות שהובטחו 
לו, על אף הרעב הכבד ששרר בארץ.   ל‚)  ועי' בליקו"ה (הודאה ו, לב) שביאר שעשיית הגרים זהו בעצמו ענין הירידה להיכלי התמורות להעלות המלכות (כנזכר בסוף 
המאמר), שעי"ז זוכים לבחי' המסדר והמיישב. וע"פ זה יתכן לדרוש בדרך אפשר, שע"י בחינת 'גור בארץ הזאת', היינו שיגייר גרים, יזכה ל'ואהיה עימך', היינו להשגת הכתר.

ּב 
ואני תפלה

ּו  נ י ≈ú ָע ם  ח≈ ַר ¿ּ̇ ן  כ≈ ּוב¿
ים  ƒַרֲחמ ים, ּב¿ ƒים ַרּב ƒַרֲחמ ּב¿
ב  ≈ ׁ ּ̆ ַי ¿ú י  ƒנ ּכ≈ ַז ¿̇ ּו ים,  ƒú „ו… ¿‚ּ
ב,  יט≈ י ‰≈ ƒּ̇ ע¿ ַ„ּ ˙ ר ‡∆ ַסּ„≈ ¿úּו
 ‰ ָ ׁ ּ̆ „ֻ ¿̃ י  úַָע ַע  י ƒּפ ¿ ׁ̆ ַ̇ ו¿
ָנ‰  יו… ¿ú ע∆ ַפע  ∆ ׁ̆ ו¿ ָר‰  ָט‰√ ו¿
 ‰ ּכ∆ ז¿ ַמַען ‡∆ ¿ú ,ן יו… ¿ú ר ע∆ ∆̇ ּכ∆ ƒמ
יך¿ ָעúַי  ƒ ׁ̆ ַ‰מ¿ ¿ú ‰ י ז∆ ≈„ ַעú י¿
ב  ≈ ׁ ּ̆ ַי ַ‰מ¿ ו¿ ר  ַסּ„≈ ַ‰מ¿ ַח  ּכ…
 .‰ ָ ׁ ּ̆ „ֻ ¿̃ ƒ„ּ ן  י ƒח ּמ… ‰ַ  ˙ ∆‡
ּוב  ׁ ּ̆ ƒי ¿ú י„  ƒמ ָ̇  ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ו¿
 ˙ מ∆ ¡‡ ּב∆ ב,  יט≈ ≈‰ ַע˙  ַ„ּ‰ַ
 , ‰ ָמ ≈ú ¿ ׁ̆  ‰ ָנ ּו מ ¡‡ ב∆ ּו
 , ‰ ָר √‰ ָט ב¿ ּו  ‰ ָ ׁ ּ̆ „ֻ ¿̃ ƒּב
 ‡ ≈úָמ ב.  ו… ּט ‰ַ ָך  נ¿ ˆו… ר¿ ƒּכ
י  ƒ̇ ָר ז¿ ע∆ ּב¿ ˜ּוָמ‰  ים,  ƒַרֲחמ
ּ„…ף  ר¿ ƒ̇  ‡…úּ ∆ ׁ̆ י  ƒנ יע≈ ƒ ׁ̆ ‰ו… ו¿
ם  úו… ָ ׁ̆ ו¿ ַחס  י  ƒּ̇ ב¿ ַ ׁ̆ ֲח ַמ
ים  ƒּור‰ ר¿ ƒ‰ ו¿ ֲ‡ו…˙  ַּ̇ ַ‡ַחר 
 ˙ מו… ָחכ¿ ˙ ו¿ ˙ ָזרו… בו… ָ ׁ̆ ּוַמֲח
 ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ַר˜   ,˙ ו… ּי ƒנ ˆו… י ƒח
י  ƒ̇ יָנ ƒי ּוב ƒ̇ ָמ ˙ ָחכ¿ ח…ז ‡∆ ¡‡ ∆ú
 ˙ יַח ‡∆ ƒנ‰ָ ¿ú י ƒú ב¿ ƒú ,י ƒּ̇ ַ„ע¿ ו¿
ּום  ׁ̆  úúָ ּכ¿ …ב  ׁ̆ úַח¿ ַ‰ּמ…ַח 
 ,úúָ ּכ¿ ָנ‰  יˆו… ƒח ָב‰  ָ ׁ̆ ַמֲח
ח  ַ̂ ָו ַזך¿  ו¿ י  ƒ̃ ָנ י  ƒמ…ח ‰ י∆ ¿‰ ƒי ו¿
י„  ƒמ ָ̇ ָר‰  ָט‰√ ו¿  ‰ ָ ׁ ּ̆ „ֻ ¿̃ ƒּב

(úי˜ו"˙ כ„).

מילואי חכמה
כתר הוא לשון המתנה. ומובא בתורת המגיד (פ׳ קדושים, ד״ה והדרת פני 
לשון  והוא  ואחווך׳,  זעיר  לי  ׳כתר  לו)  (איוב  כתיב  הנה  זקן): 
המתנה, דהיינו כשאדם רוצה לומר לחבירו דבר, אומר לו, המתן ואומר 
הפסק  בלי  תמיד  מחשבת  היא  אדם  של  שמחשבתו  לפי  דבר.  לך 
מה  שישמענו  כדי  מחשבתו,  חבירו  שיפנה  רוצה  וכשהוא  בהתפשטות, 
שאומר לו ויבין הדבר ההוא, רוצה שיצמצם חבירו מחשבתו והתפשטותה 
ההיא  בעת  המחשבה  היא  היכן  כשנעיין  הנה  דבריו.  לו  שיאמר  עד 
קודם שאמר לו דבריו, נדע בוודאי שהיא באותו רגע למעלה ממקומה, 
והיא מצומצמת מאוד למעלה  כי היא אינה מחשבת כלום בעת ההיא, 
באותיות  מתפשטת  ואז  דבריו,  לו  שיאמר  עד  אפס,  הנקרא  במקום 
דבר  בהתפשטות  שהיא  מחשבתו  לפנות  כשרוצה  באדם  וכן  לו.  שאמר 
מה, ורוצה לפנותה מדבר זה מכל וכל, עד מקום הנקרא אפס וכו׳, ובו 
כלול הכל בתחילה, וממנו בא לחכמה ובינה כנודע. והנה מקובל בידינו 

(פרד״ר ש״ח פ״ג) שיש באפס הזה תר״ך אורות, כמנין ׳כתר׳, ואח״כ ממנו בא אל חכמה ובינה, וכל אחד נוטל חצי מן האורות הנזכרין, על כן 
נקראים חכמה ובינה שניהם ׳יש׳, דהיינו ׳להנחיל אוהבי יש׳ (משלי ח), שהוא חצי תר״ך אורות הנזכר. 

המתנה 
רק  השכל,  שיקנה  אפשר  אי 
(נתיבות  והמתנה  עיכוב  ע"י 

עולם, נתיב הדין א).

בחכמה  ענין  לו  יסתפק  אם 
הזאת, ימתין, כי במשך הימים 
שכר  ועיקר  הענין,  לו  יתגלה 
המתנת  היא  זאת  חכמה 
בהמשך  לו  שיתגלו  הסודות 

הזמן (אור נערב ח"ג ג).

ע"י  הוא  ישראל  אכילת  כל 
המתנה הרבה, כי עי"ז ממשיכין 
על עצמן קדושת שבת, שהוא 
ומכניעין  וביטול,  שביתה 

בחינת עשו (ליקו"ה שבת ו, ה).

צריך המתנה שבעה  לטהרה 
ובפרט שיעבור השבת,  ימים, 
כי  זה הוא תיקון אדה"ר,  וכל 
חטאו היה שלא המתין שתחול 
עליו ועל כל הנבראים קדושת 
לו  מזיק  היה  לא  ואז  שבת, 
אכילת העץ, ודחק את השעה 

(באר מים חיים, נח).

מי שרוצה לשקול בפלס רגליו 
ולבקש דרך ה', ועומד ומצפה 
דבר  התעוררות  לו  יהיה  מתי 
הבת  ישמע  בוודאי  אז  ה', 
קול, שהם הרהורי תשובה וכו' 
(דגל  יום  בכל  לאדם  הבאים 

מחנה אפרים, ראה).

שאיתא  וזה  עג):  ו,  הודאה  (או״ח  בליקו״ה  ומובא  ואברכך.  עמך  ואהיה 
באותיות דרבי עקיבא, מובא בילקוט ראובני פרשת שמות, וזה 
העולם  בראתי  הרחמים  במידת  אהיה,  אשר  אהיה  אחר,  ׳דבר  לשונו 
אחר,  דבר  מחדשו.  אני  הרחמים  ובמידת  מנהיגו  אני  הרחמים  ובמידת 
מנהיגו  אני  טוב  ובמידת  העולם  בראתי  טוב  במידת  אהיה,  אשר  אהיה 
׳הוא היטיב הוא  לשונו, היינו כנ״ל, בחינת  ואני עתיד לחדשו׳, עד כאן 
שהוא  יתברך,  בו  והדביקות  השמחה  עיקר  שעי״ז  ייטיב׳,  הוא  מיטיב 
כמו  כתר,  בחינת  שהוא  אהי״ה,  בחינת  וזה  כנ״ל.  וכו׳  והקיום  החיות 
מקום  בחינת  כתר,  כי  ואברכך׳,  עימך  ׳ואהיה  פסוק  על  שם  שמבואר 
הנ״ל, בחינת המסדר וכו׳, הוא מקור השמחה, שמשם הגאולה של מצרים 
אמונה  במידת  אחר,  ׳דבר  שם  שסיים  וזה  כנ״ל.  וכו׳  הגלויות  כל  ושל 

בראתי העולם׳, כי אמונה בחינת שמחה כנ״ל, שזה יסוד הכל כנ״ל. 

ילקוט הנחל

עלינו  זה,  פסוק  בדרשת  רבינו  כוונת  בהבנת  עמך ואברכך.  ואהיה 
ללכת בעקבות כלל י״ח מכללי העיון, שבדברים הנודעים בספרי 
הקבלה, רבינו סומך על המעיין שהוא יידע מהם או ידרוש אחריהם. והנה 
ידוע שלכל שם משמות ה׳ ישנה ספירה השייכת לו, וגבי שם ׳אהיה׳ מובא 

אהי״ה  ש׳שם  ע״א)  יא  (ויקרא,  בזהר 
וכו׳ הוא כתרא עילאה׳, עי״ש. וע״פ זה 
בקשר  הפסוק  את  דורש  שרבינו  מובן 
הברכה  ובין  (׳ואהיה׳),  הכתר  שבין 
(כו,  בבראשית  וזלשה״כ  (׳ואברכך׳). 
ַאל  ַוּיֹאֶמר  ה׳  ֵאָליו  ַוֵּיָרא  ב–ג): 

ַהֹּזאת  ָּבָאֶרץ  ּגּור   :ֵאלֶי אַֹמר  ֲאֶׁשר  ָּבָאֶרץ  ְׁשכֹן  ִמְצָרְיָמה  ֵּתֵרד 
ָהֵאל  ָהֲאָרצֹת  ָּכל  ֶאת  ֶאֵּתן   ּוְלַזְרֲע  ְל ִּכי  ַוֲאָבֲרֶכָּך   ִעְּמ ְוֶאְהיֶה 
ַוֲהִקמִֹתי ֶאת ַהְּׁשֻבָעה ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעִּתי ְלַאְבָרָהם ָאִבי: ופירש״י (שם): 
אל תרד מצרימה. שהיה דעתו לרדת למצרים כמו שירד אביו בימי 
הרעב, אמר לו, אל תרד מצרימה לב), שאתה עוָלה תמימה ואין 
ביאר  עימך׳  ׳ואהיה  הברכה  עצם  גבי  והנה  לך.  כדאי  לארץ  חוצה 
תתברך  לא  כי  ואברכך.  עימך  ואהיה  (שם):  להאלשיך  משה  בתורת 
׳ואברכך׳ בעצמי. וע״פ דרכו רמז לו,  בהשתלשלות מלאך, כי אם 
שלא יסמוך על אבימלך שהלך אליו גררה לאמר, כי בשלומו יהיה 
עימך  אהיה  אני  אדרבה,  אם  כי  שרו,  ע״י  שיושפע  שלום  לו 
ואברכך, מה שאין כן הוא (אבימלך) רק ע״י שרו. והתפארת יהונתן 
(שם) ביאר עוד: ציווהו הקב״ה לגור בארץ כדי שיגייר גרים בארץ 

מגורי אביו, אבל במצרים לא היה לו לגייר גרים ל‚). 

והמיישב את השכל. וביאר בליקו״ה (או״ח נפילת אפים  המסדר 
ד, ב) שהשמחה (הנזכרת לעיל באות ב׳) היא בעצמה מרחבת 
תיקון  עיקר  וז״ל:  השמחה,  מקור  שהוא  הכתר,  את  ובונה  המוחין  את 
הוא  והמיישב  המסדר  כי  השמחה.  ע״י  הוא  והמיישב  המסדר 
השמחה,  מקור  ששם  כתר,  בחינת 
בחינת (ישעיה לה) ׳ושמחת עולם על 
זה  דייקא,  ראשם׳  ׳על  ראשם׳, 
מהראש,  למעלה  שהוא  כתר  בחינת 
השמחה  כי  המוחין.  בחינת  שהוא 
כח  להם  יש  ואז  המוחין,  מרחבת 
לסבול מה שמשיגין מאור האין סוף, ולבלי להרוס את הגבול. אבל 
העצבות ח״ו מצמצם את הדעת, עד שהוא קטן מהכיל את האור, 
ואז אינו יכול לסבול אפילו מעט ניצוצי האור שמאירין לו, ויכול 
להרוס את הגבול ח״ו. ועל כן עיקר ההשגה ע״י השמחה, בבחינת 

(שבת ל) ׳אין השכינה שורה מתוך עצבות אלא מתוך שמחה׳. 
בחי' כתר, בחי׳ ואהיה עמך ואברכך. וביאר במי הנחל (כד): כי 
זה אמר השי״ת ליצחק, שנקרא על שם הצחוק והשמחה, 
בכתר,  הוא  אהי״ה  ֵשם  כי  כתר.  בחינת  אהי״ה,  לבחינת  שיזכה 
לשמחה  זוכין  אז  לכתר  ושזוכין  ומיישב את השכל,  בחינת מסדר 
׳ושמחת עולם על ראשם׳, שדרשו  בשלימות. כי כתר הוא בחינת 
רז״ל על הכתרים מ׳נעשה ונשמע׳ שעתיד להחזירם לנו, ואז עולה 
המלכות מעולם הגבוה, מיצירה, ומלביש נה״י וחג״ת וחב״ד כפי 
המבואר במאמר זה, עד שזוכה לכתר מעולם היצירה, ואז זוכה 
לשמחה ביותר שלימות, ואז עולה המלכות מעולם הבריאה ומלביש 
נה״י וחג״ת אח״כ, עד שזוכה לכתר מעולם היצירה, ואז זוכה לשמחה בשלימות נפלא מאוד, ואז עולה המלכות מעולם האצילות ומלביש 

נה״י וחג״ת וחב״ד, עד שזוכה לכתר מעולם האצילות. וזה שסיים בפנים ׳וכן עולין העולמות וכו׳ עד אצילות למעלה למעלה׳.
כמו  למהוי׳  זמין  ׳אנא  בחינת  שהוא  אהי״ה,  בחינת  וזה  וז״ל:  אהי״ה,  שם  של  זה  ענין  ביאר  כט)  ו,  הודאה  (או״ח  ובליקו״ה  עמך.  ואהיה 
שמובא בהתורה ׳קרא את יהושע׳, היינו שזה בחינת השמחה שבלב, שסוף כל סוף אנא זמין למהוי, שבוודאי יתהווה ממני 
ולשוב  לכל, מכל שכן שמוכרח למות  כידוע  וריק, אפילו בחייו  כי כל ההתהוות של האדם עתה בזה העולם, הכל הבל  איזה הוויה. 
לעפר ויתבלה הכל, ועל כן אין זה שום הוויה כלל, רק אנא זמין למהוי, שבוודאי אני מוכן ומזומן שיהיה ממני איזה הוויה לעתיד 
לנצח, כי בוודאי ישאר ממני אז מה שישאר, וכמו ששמעתי מפיו הקדוש ז״ל ענין זה לענין התחזקות בשמחה וכו׳. וכל ההשארה הוא 
נקודת המצוות כנ״ל. וזה בחינת ׳אהי״ה, אנא זמין למהוי׳, שזה עיקר השמחה כנ״ל. וזה בחינת ׳מה אנו מה חיינו וכו׳, כי הכל הבל, 
לבד וכו׳׳, היינו כנ״ל, שאין להאדם שום הוויה כלל, רק מה שישאר ממנו נקודת התורה והמצוות וכנ״ל. ועל כן אומרים תיכף אח״כ 
׳אשרינו וכו׳׳ וכנ״ל, כי הכל הבל ואין הוויה בעולם, כי אם ׳אשרינו וכו׳׳, דהיינו שמחת קדושת ישראל שמייחדין שמו יתברך בכל יום 

וכו׳, שזה בחינת שמחת המצוות, כי ׳כל מצוותיך אמונה׳ וכנ״ל. 

   ובפנימיות  ז 

(כו (בראשית  


 נחל נובע מקור חכמה
ערכים

ּבוכינויים 

עס
ניי

ב 
סל

בר



מסילת הקשרים
ל„)  והנה מלבד שבא ללמדנו ש'כתר' הוא לשון המתנה, דו"ק וראה, שדברי אליהוא בכלליות הפרק סובבים על כך שלא יתכן לחקור ולהבין את דרכי הבורא והנהגתו 

עם בני האדם ע"פ כלי השכל, אלא רק ע"י אמונה שלימה.

מילואי חכמה
(חלק  ליאון  די  משה  לרבי  זרוע  אור  בספר  ומובא  עד שאתיישב.  המתן 
אור  את  להשיג  בכדי  הדעת,  ויישוב  ההמתנה  הכרח  על  חמישי), 
לעלות  הרוצה  כל האדם  כי  והתבוננת,  ידעת  כבר  וז״ל:  והחכמה,  השכל 
שיוכל  כדי  מיושבת,  דעת  בו  שיהיה  בתחילה  צריך  החכמה  למדריגת 
לכוון ליבו לכל דבר, ואם אין בו דעת אינו יכול להשיג שום דבר. כי 

להשיג  והרוצה  הדברים.  לכל  יסוד  והוא  במוח,  המיושב  הוא  הדעת 
יהי  שלא  צריך  נכונה,  ויהיה  במוח  עליו  שתתיישב  הדעת,  מעלת 
מבוהל ונחפז ואץ ומקצר בענייניו, שאם הוא כן לא ישיגנו, אלא צריך 
שיהיה בו נופש ויישוב וכח בלב וכו׳, וזהו הדעת המיושבת באדם במוח, 

ואז ישיג לזוהר המעלות האחרות, כי זהו יסוד הכל. 

כתר לי זעיר. פסוק זה זה נאמר אחר שהטיח איוב דברים כלפי מידת 
ונתעורר אליהוא להוכיחו.  ונלאו חבריו מלהשיבו,  הדין של מעלה, 
ְזֵעיר  ִלי  ַּכַּתר  ַוּיֹאַמר:  ֱאִליהּוא  ַוּיֶֹסף  א–ג):  (לו,  איוב  בספר  וזלשה״כ 
ַוֲאַחּוֶָּך ִּכי עֹוד לֱֶאלֹוַק ִמִּלים: ֶאָּׂשא ֵדִעי ְלֵמָרחֹוק ְוְלפֲֹעִלי ֶאֶּתן צֶֶדק: 
וביאר התרגום (שם): כתר לי. אמתן לי. 
ופירש״י (שם): כתר לי זעיר ואחווך. כולו 
מעט  לי  הוֵחל  הוא,  ארמי  לשון 
וביאר  הוֵחל.  לשון  ׳כתר׳  ואגידך. 
בחלקת מחוקק להאלשיך (שם): ויוסף כו׳, כתר לי זעיר ואחווך כו׳. עד כה 
דיברתי בטענות שכליות והנחות מקובלות, המתן מעט ואחווך, כי 
דבר  על  טענות  מהתורה,  יתברך  מדבריו  שהוא  מלים,  לאלוק  עוד 
צדיק ורע לו רשע וטוב לו. והנה הפעם אשא דעי, שכלי למרחוק, 
הוא  פועלי  דברי  ואקח  השכל,  לפי  שהוא  מה  ואפריש  שאשא 
שלפי  טענות  ואניח  צדק,  דבריו  כי  ואומר  צדק  אתן  ולו  יתברך, 
וז״ל:  שבכתר,  ההמתנה  ענין  את  ביאר  א)  כ,  (שער  ובפרד״ר  השכל ל„).  
ומגדיר  המגביל  כלל,  ֵשם  בו  מתגלה  אינו  הכתר,  העלם  מטעם 
שם  אבל  השמות,  ושאר  (הוי״ה)  ד׳  בן  כשם  בהגיונו,  רוחניותו 
למהוי  קאים  אנא  הא  שפירושו  העלם,  מורה  הגיונו  אהי״ה 
(ולהתגלות) וכו׳. כי פירוש ׳כתר׳ לשון המתן, מלשון (איוב לו) ׳כתר 
לי זעיר ואחווך׳. והכוונה, אל תעמיק בו שאין בו השגה, והשגתו 
הוא בשאר הספירות, ואם כן נמצא כי הגיונו הוא סיבת רוממותו 
הטו  ד״ה  ראה,  (פ׳  ישראל  בעבודת  זה  ענין  גבי  איתא  ועוד  והעלמו.  
מקרא,  במפרשי  כמבואר  נפש  בשם  מכונה  הרצון  בזה״ל:  אזנכם) 
ועוד כי נפש הוא מלשון המתנה ושביתה, כמ״ש (שמות לא) ׳שבת 
וינפש׳. וההמתנה מורה על הרצון שנכלל בכתר, שדרשוהו מענין 
בלי  מכח  והשתלשלות  המתנה  ע״י  כי  לו),  (איוב  זעיר׳  לי  ׳כתר 
גבול, בא לגבול. ועוד נוכל לומר טעם, הגם שהכתר הוא בחינה 
גבוה מאוד, והנפש עניינה בחינה נמוכה, עם כל זה ידוע כי כל 

רצון וכתר של כל העולם, הוא בחינת מלכות שלמעלה ממנו.

תיקון  ה):  ו,  הודאה  (או״ח  בליקו״ה  וכתב  עד שאתיישב.  המתן 
המסדר והמיישב, שהוא בחינת כתר, ָׁשם סוד השתיקה, 
שמבואר  כמו  כתר,  בחינת  שהוא  שתיקה׳,  לחכמה  ׳סייג  בחינת 
במקום אחר (בתורה ו׳, ׳וזה בחינת ׳סייג לחכמה שתיקה׳, ׳סייג׳ דייקא, 

וגדר  סייג  בחינת  שהוא  כתר,  בחינת  זה 
סביב סביב, שמסבב ומכתיר ומעטיר את 
סייג,  בחינת  שהוא  הכתר,  וזה  החכמה. 
הפריסא,  כי  כנ״ל׳).  מהשתיקה  נעשה 

עד  ׳המתן  בבחינת  המוחין,  את  שמעכב  כתר  בחינת  שהיא 
שאתיישב׳, זה בחינת שתיקה, שמרמזין לו, שתוק ואל תהיה נבהל 
להשיב, רק שתוק במחשבתך עד שתתיישב, שעי״ז עיקר ההשגה 

כראוי, אשרי הזוכה לזה.
המתן עד שאתיישב. וביאר בליקו״ה (או״ח הודאה ו, סב): עיקר 
עד  ׳המתן  מבחינת  בשורשו  נמשך  הזמן  התהוות 
שאתיישב׳ הנ״ל. כי באמת אין שום זמן כלל, (כמו שמבואר על 
פסוק ׳אני היום יִלדתיך׳ בליקוטי תניינא סימן סא), רק כל הזמן 
הוא בשביל הבחירה, שהאדם צריך לעבור בזה העולם מספר ימי 
חייו כדי שיקשר הזמן למעלה מהזמן. כי זה העולם הוא במקום 
ובזמן, וצריך האדם לעבור בו כדי שיקשר בחינת הזמן והמקום, 
לבחינת למעלה מהזמן, (ועיין מזה בדברינו במקום אחר, בהלכות 
הזמן  ועיקר  ילדתיך׳ הנ״ל).  היום  ׳אני  מילה ה״ד, ע״פ התורה 
והמיישב  כח המסדר  בחינת  הנ״ל, שהוא  ׳המתן׳  נמשך מבחינת 
שמחת  ע״י  התיקון  שעיקר  הנ״ל,  המעכב  שהוא  המוחין,  את 
רק  בא  שאדם  היינו  הנ״ל.  יימר׳  ׳מי  בחינת  ע״י  וכו׳,  המצוה 
השגת  בחינת  ע״י  השי״ת  את  שיכיר  כדי  להעולם,  זה  בשביל 
בבחינת  סוף  אין  אור  משיגין  ידם  שעל  הנ״ל,  היכלין  התשעה 
כח  ע״י  כי אם  זה  כל  להשיג  שאי אפשר  וכו׳,  ולא מטי׳  ׳מטי 
המסדר והמיישב וכו׳, שהוא בחינת ׳המתן עד שאתיישב וכו׳׳. כי 
כל ימי חיי האדם הם רק בבחינת הְמתנה, כדי שיתיישב היטב 
יישוב הדעת אמיתי, שעי״ז דייקא ישיג מה שישיג כפי  בבחינת 

עבודתו באמת, מה שאין המלאכים זוכים להשיג. כי המלאכים אינם יכולים להשיג אורו האין סוף בבחינה הנ״ל כמו האדם, מחמת 
שלא תיקנו כראוי כח המסדר והמיישב, שאינו נתתקן כי אם ע״י כח הבחירה, שיש רק להאדם, (ועיין מזה בהלכות נפילת אפים ע״פ התורה 
נגד השגת  להשגתם  אין ערך  אבל  גבוהה מאוד,  ואע״פ שגם השגתם  להשיגו.  ורועשים  בוערים  כן הם  ועל  הנ״ל),  דעלמא׳  ׳אמצעותא 
האדם הצדיק שהיה בזה העולם, ונתנסה במה שהתנסה ע״י כח הבחירה, שעי״ז זכה לתקן המוחין, ועיקר התיקון, שזכה לתקן כח 
המסדר והמיישב כנ״ל, שהוא בחינת ׳המתן וכו׳׳, שמשם כל הזמן כנ״ל. כי כל הזמן של האדם, שהם כל ימי חייו, הם בחינת ׳המתן׳, 
שאומרים לו שימתין הזמן של ימי חייו, שיתיישב בו בכל יום ובכל עת, שעי״ז יזכה להשיג בכל עת מה שישיג, עד שיזכה ביום קיצו 
וסופו לעלות עם כל הימים והזמן של ימי חייו ששהה בזה העולם, לעלות למקום שיעלה להשיג מה שישיג, שהם בחינת אורות הצחצחות 
היא  כי שמחה  כנ״ל,  זוכין ע״י עשיית המצוה בשמחה  זה  כל  ועיקר  להם.  נפשך׳, אשרי  בצחצחות  ׳והשביע  בחינת  הצדיקים,  שזוכין 
החיות והקיום של כל ימי האדם. כי באמת אין שום זמן כלל כנ״ל, וכמו שרואין גם בגשמיות שאינן כלום, כי הזמן פורח מאוד מאוד 
כצל עובר וכאבק פורח וכענן כלה וכו׳, כי העבר אין והעתיד עדיין וההווה כהרף עין, וכמובא בספרים הרבה מזה, וימי חיינו הבל, 
הבל הבלים, ׳הבל הבלים׳, (כמו שאיתא במדרש קהלת פרשה א) כהבל של ַהְּכִלי השביעית וכו׳ שאין בו שום ממשות וכו׳, ואין נשאר מכל 
הזמן העבר וההווה והעתיד כי אם מה שחוטפין ממנו איזה טוב, תורה ותִפלה וצדקה ומעשים טובים ורצון והשתוקקות נמרץ להשי״ת 
והתקרבות לצדיקים וחברים אמיתיים וכו׳, והעיקר הוא השמחה שהיא נקודת כל המצוות, שהוא עיקר החיות והקיום וכנ״ל. ועל כן 
עיקר החיות, שהוא בזמן ובמקום, הוא ע״י זה היום והזמן שזוכין בו לשמחה של מצוה לשמוח בו יתברך, בבחינת ׳זה היום עשה ה׳ 
נגילה ונשמחה בו׳, שרק זה היום עשה ה׳, כשזוכין לגיל ולשמוח בו, כי משם כל החיות וקיום הימים והזמנים שהם ימי חיי האדם. 
כי הרשעים שאינם זוכים לשמחת המצוה, באמת אין להם שום חיות, ועל כן אמרו רז״ל ׳הרשעים בחייהם קרויים מתים׳, מאחר שאינם 
כשאינם  הגדולים  הצדיקים  אפילו  להיפך,  וכן  כנ״ל.  ע״י שמחת המצוה  החיים  חיות ממקור  לקבל  למעלה מהזמן,  הזמן  לקשר  זוכין 
׳בקרבתם  יכולים לחיות בזה העולם כלל, כי זה בחינת  נזהרים להמתין עד שיתיישבו כראוי, ומוחם רודפם ביותר מדי להשיג, אינם 
לפני ה׳ וימותו׳, בחינת ׳הציץ ומת׳. על כן עיקר החיות של הימים והזמנים שחי האדם בזה העולם, הוא ע״י בחינה הנ״ל, ע״י שזוכה 
לתקן המיישב והמסדר כראוי ע״י עשיית המצוה בשמחה וכו׳ כנ״ל, ואז זוכה לבוא ולעלות עם כל ימיו ועיתותיו למקום שיעלה, בבחינת 

׳ואברהם זקן בא בימים׳, ׳דסיב ועאל ביומין וכו׳׳, כמו שאיתא בזהר הקדוש.

(איוב לו)


מקור חכמה נחל נובע
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ּב
עצה ותושיה

‰ברכו˙  בפנימיו˙ 
‰מˆוו˙  ע"י  ˘נמ˘כין 
ח  כ ם  ‰ מ ך  ר ב ˙ נ
 ˙‡ ו‰מס„ר  ‰מיי˘ב 
בחינ˙  ‰יינו  ‰מוחין, 
כ˙ר, ú˘ון ‰מ˙נ‰ וכו', 
‡מונ‰  ˆריך  ˘ם  ו‚ם 

יˆור úי˜ו"מ כ„, ו). )̃

ּב 
ואני תפלה

חּוס  úָם,  עו…  ú ∆ ׁ̆ נו…  ּבו… ƒר
ּו  נ ּכ≈ ַז ו¿ ּו,  נ י ≈ú ָע  ú מ… ֲח ַו
 ,˙ מ∆ ¡‡ ָמ‰ ּב∆ ≈ú ¿ ׁ̆ מּוָנ‰  ¡‡ ∆ú
ָך  ּב¿ ן  י ƒמ ‡ֲ ‰ַ ¿ú  ‰ ּכ∆ ז¿ ƒּנ ∆ ׁ̆
ים  ƒּי ƒּ̇ ƒמ ‡ֲ ‰ָ ָך  י ∆̃ י ƒ„ּ ַ̂ ב¿ ּו
 ‡…ú ו¿ ם,  ≈ú ָ ׁ̆ ב  ≈ú ּוב¿  ˙ מ∆ ¡‡ ּב∆
ָי‡  ¿ ׁ̆ ֻ̃ ּום  ׁ̆ ¿ú נּו ָבב≈ ¿ú ‰ ַנּט∆
úָם  עו… ּבָ בּוָכ‰  מ¿ ּום  ׁ̆ ו¿
 ‡…ú ו¿ ֲעúּו  ַי  ‡…ú ו¿  ,úúָ ּכ¿
נּו  ≈ּ̇ ַ„ע¿ ּוב¿ נּו  ּב≈ ƒú ּב¿ סּו  נ¿ ּכָ ƒי
נּו  ≈ú כ¿ ƒׂ̆ יך¿  ƒú ¿ ׁ̆ ַנ ַר˜   ,úúָ ּכ¿
 , ú ּבָ ¿ú ֻב ּמ¿ ‰ַ ו¿ ך¿  ו… ב ּנָ ‰ַ
מּוָנ‰  ¡‡  úַע ַר˜  ך¿  מ… ס¿ ƒנ ו¿
ָ„ם  ָו ר  ָׂ̆ ָב י  ƒּכ  ,„ ַב ¿ú
י  ≈̂ רּו ¿̃ ָעָפר   ׁ̆ ּ‚ּו נּו,  ֲ‡ָנח¿
 ‡ ט¿ ח≈ ּב¿ ים  ƒֻיָחמ מ¿ ר,  ח…מ∆ מ≈
יך¿  ≈‡ ו¿ ן,  ָעו… ּב¿ ים  ƒכúָ úֻכ¿ מ¿
 ‰ ָ ׁ ּ̆ ƒ‡  „ úּו י ƒú ר  ָ ׁ̆ פ¿ ∆‡
י‚  ƒׂ ּ̆ ‰ַ ¿ú רּוָח‰  ס¿  ‰ ּפָ ƒט
יָך  ∆̇ חו… ר¿ ‡ו… ָבר מ≈ ין ּ„ָ ƒב‰ָ ¿úּו
 ‡…úּ ∆ ׁ̆  ‰ ּכ∆ ז¿ ƒנ ו¿ יָך.  ∆̇ ָ‰‚ו… ַ‰נ¿ ו¿
י  ƒּכ נּו  ≈ú כ¿ ƒׂ̆ ם  ƒע  ׁ̆ ּמ≈ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒנ
ָך  ¿̇ ָר ˙ו… ¿úָך ּו ¿̇ „ָ ם úֲַעבו… ƒ‡
 ‡…ú ו¿  ,˙ מ∆ ¡‡ ּב∆ ָך  ¿̇ ‡ָ ר¿ ƒי ¿úּו
נּו  ≈ּ̇ ַ„ע¿ ּב¿ ˜…ר  úַח¿  úי ƒח ¿̇ ַנ
úָם  עו… ּבָ ָר‰  י ƒ̃ ֲח ּום  ׁ̆
ן  י ƒמ ‡ֲ ַנ ו¿ ע  „ַ נ≈ ו¿  ,ú úָ ּכ¿
ָמ‰  ≈ú ¿ ׁ̆ מּוָנ‰  ¡‡ ˙ ּוב∆ מ∆ ¡‡ ּב∆
 ,‰ ָּ̇ ‡ַ ר  ָ ׁ̆ ָי ו¿ י˜  ƒ„ּ ַ̂ י  ƒּכ
ר  ּו ּ̂ ‰ַ " ˙ּוב  ּכָ ∆ ׁ̆ מו…  ּכ¿
ָרָכיו  ¿„ּ úי ָכ ƒו… ּכú ע√ ים ּפָ ƒמ ָּ̇
ין  ≈‡ מּוָנ‰ ו¿ ¡‡ ú ט, ‡≈ ּפָ ¿ ׁ̆ ƒמ
‰ּו‡",  ר  ָ ׁ̆ ָי ו¿ י˜  ƒ„ּ ַ̂  ú ָעו∆
ר  ָ ׁ̆ ָי י  ƒּכ י„  ƒ‚ּ‰ַ ¿ú" ַמר  ¡‡ נ∆ ו¿
 " ‰ ּבו… ָ̇ úָ ú…‡ ַעו¿ י ו¿ ƒיי, ˆּור

(úי˜ו"˙ כ‡).

מילואי חכמה
מובא  לכך  הדברים  שיסוד  מופלא׳,  ׳אמון  ד״ה  במקו״ח  עי׳  מופלא.  אמון 
במדרש ובתיקו״ז, על הפסוק ׳ואהיה אצלו אמון׳. והנה אף המלה ׳אהיה׳ 
והמלה ׳אצלו׳ שבפסוק זה שייכים ומקושרים לענייננו.  ׳אהיה׳ הוא הכתר (כמובא 
׳אהיה׳,  נקרא  הקב״ה  לד):  (ח״ג,  הקודש  עבודת  בספר  כדכתב  במאמר)  לעיל 
וחתום, כלומר שכל האצילות  ואני הוא הכל סתום  כלומר אני כלל הכל 
כלל  שהיא  העליונה  בחכמה  ונסתר  גנוז  היה  הגדול,  השם  סוד  שהוא 
אצלו  ׳ואהיה  והסוד  האצילות.  כל  כלל  אהיה, שהוא  זה אמר  ועל  הכל, 
חכמת  על  שהכוונה  מוצנע׳,  אמון  מכוסה,  ׳אמון  במדרש  ואמרו  אמון׳, 
עדיין  הכל  היה  וכאילו  הכל,  כלל  והיא  בה,  סתום  היה  שהכל  אלקים 
עוד  המעיין  שנמשך  עד  בכבודו,  היכר  אין  ועדיין  מעלה  רום  בחביון 
ונתגלה גילוי דק פנימי נעלם, ועדיין היה הכל נעלם, עם שהיה מזומן 
יותר להיגלות ולהימשך מבראשונה.  וגבי המלה ׳אצלו׳ שבפסוק, מובא בספר 
מתפשט  שכוחו  הוא  האצילות  ענין  וז״ל:  א),  ג,  שער  טל,  (חלק  טל  שפע 
ברוך  לעצמותו ח״ו, רק הוא כח עצמותו  חוץ  ואינו דבר אחר  ומתגלה, 
שפירושו  ׳אצל׳,  מלשון  נגזר  ׳אצילות׳  לשון  וזהו  ומתגלה,  שמתפשט  הוא 
כוחותיו  ולהיותם  אמון׳.  אצלו  ׳ואהיה  כמו  לו,  וקרוב  אצלו  סמוך  לשון 
ברוך הוא המתפשטים והמתגלים ממנו, והמה מדובקים ומקושרים עימו 
ואצלו בעצמותו ברוך הוא כשלהבת הקשורה בגחלת, וכמו כוחות הנשמה 
אין סוף  ואדיקותם במקורם  לגודל קורבתם  כן  האדוקים בנשמה, מפני 
וקרוב. כמו שאומרים  לשון אצל  י׳ ספירות דאצילות, שהוא  נקראו  ב״ה 
בדרך משל ׳אדם קרוב לעצמו׳, שאותו קרוב הוא לעצמותו, כמו כן הוא 

באצילות, שהוא לשון אצל וקרוב הוא לעצמותו ברוך הוא.

כתר  נעשה  דיצירה  מלכות  ומפנימיות  חג״ת  שמפנימיות  בחי׳  וזה 
זה  שכל  אף  והנה  (כד):  מישור  האורח  בביאור  בזה  ומובא  דעשיה. 
דברי קבלה, כמה הלכתא גבורתא איכא למשמע מינה. א. שעיקר תיקון 
הוא  הכתר  כי  עצמו.  על  באמונה שהאדם ממשיך  תלוי  והמוחין  הדעת 
שמשיג  המוחין  כל  ובלעדיו  המוחין,  את  ומסדר  הדעת  את  המיישב 
הכתר  בנין  ויסוד  ורדיפתם.  מרוצתם  מרוב  בעלמא,  בלבול  הם  האדם 
באמונה  שמתחזק  עצמו,  על  האדם  שממשיך  פשוטה  אמונה  ע״י  הוא 
פשוטה בהשי״ת, שאע״פ שזכה להשיג בשכלו גדולת השי״ת, אינו נשאר 
עם השכל שהשיג, ואינו סומך עליו, אלא מאמין שהשי״ת מרומם וגבוה 
יותר ויותר, ועיקר תבונות שכלו הוא להגדיל האמונה בהשי״ת ובמצוותיו 
וצדיקיו האמיתיים, באמונה חזקה ומוחשית ביותר, בתמימות ובפשיטות.  
לו  ומאיר  לאדם  מסייע  הקב״ה  לכן  באמונה,  תלוי  שהכל  ומחמת  ב. 
אמונה מלמעלה, בחינת אמון מופלא, מעולם היצירה. ובשביל זה מהפך 
סדרי עליות הספירות, שבמקום שמלכות דיצירה תעלה ותלביש את נה״י 
בחב״ד  ומתלבשת  העשיה,  לעולם  למטה,  כולה  יורדת  היא  דיצירה, 
קדמו  שכבר  אף  כי  העולמות.  עליית  כל  תלויים  זו  בירידה  כי  וחג״ת. 
וחג״ת  לחג״ת,  עלה  דעשיה  ונה״י  הקליפות,  מבין  דעשיה  מלכות  ועלו 
לחב״ד, אין לזה שלימות וקיום, רק בשעה שנתתקן הכתר, שהוא המיישב 
בשמחה,  מצוות  לקיים  זוכים  הכתר  תיקון  וע״י  המוחין,  את  והמסדר 
וליפול  להתפורר  הכל  עלול  הכתר  תיקון  ובלא  ופשיטות,  ובתמימות 
לקליפות וכו׳. וכל זה כלול בטעם שכתב הפע״ח הנ״ל, שצריך שהמלכות 

של עולם היצירה שתהיה למטה בעולם העשיה בעצמו, והבן.

ילקוט הנחל

אמונה.  צריך  בכתר  שגם  לכך  כראיה  הובא  זה  ביטוי  מופלא.  אמון 
את  כ)  לב,  (דברים  וכדפירש״י  אמונה,  בחינת  זה  ׳אמון׳  והנה, 
כתר,  בחינת  זה  ו׳מופלא׳  אמונה.  לשון  ׳ֵאמּון׳  בם׳:  אמון  ׳לא  לשה״כ 
כמובא בפרד״ר (שער כג, מופלא): מופלא הוא הכתר, ונקרא מופלא 

ונפלא  נשגב  שהוא  העלם,  מלשון 
בב״ר  הוא  הביטוי  ומקור  רעיון.   מכל 
(א, א) על הפסוק במשלי (ח, ל) ׳ָואהיה 
יום  יום  שעשועים  ָואהיה  ָאמֹון  אצלו 
בשבח  שמדבר  עת׳,  בכל  לפניו  משחקת 

והמדרש  וארץ,  בריאת שמים  קודם  עימה  היה משתעשע  התורה, שהקב״ה 
ו׳מוצנע׳, היינו  מבאר את המילה ׳אמון׳ בכמה אופנים, ובהם גם ׳מכוסה׳ 
שהקב״ה הסתיר את התורה אצלו והשתעשע בה לבדו. וכתב על זה בפדר״ר 
ד׳  בו  פירשו  רבה  בבראשית  וז״ל:  ׳אמון׳,  המלה  בביאור  אמון)  (כג, 
אמון  מוצנע,  אמון  מכוסה,  אמון  פדגוג,  ׳אמון  וז״ל,  פירושים 
רבתי׳. אמון מכוסה הוא בכתר, וכן פירש הרשב״י ע״ה במקומות 
נעלם.   שהוא  לפי  בכתר,  הוא  ומכוסה  מופלא  שאמון  רבים, 
ע,  (תיקון  בתיקו״ז  בזה את המובא  ציין  והפל״ח במראי מקומותיו למאמר 
קכ ע״א), ונביא תחילה את דברי המתוק מדבש בהקדמתו לדרוש זה: עתה 
אור  והוא  וקדוש,  נורא  עליון  במקום  לדבר  רבי שמעון  מתחיל 
הראשון שהאיר האין סוף ב״ה הנקרא אדם קדמון, אשר מרוב 
גודלו ומעלתו הראשונים לא שלחו בו יד להתעסק בו בגלוי, כי 
אם בהעלם נמרץ (שעת רצון, מע״ח ש״ב), ולא הוזכרו אלא בדרך 
רמז והעלם גדול. וז״ל התיקו״ז: איהו כתר אמון מופלא ומכוסה 
קדמאה  דאדם  בהיכלא  ציורא  וצייר  רקים  מופלא,  אמון  וכו׳, 
וטמיר,  סתים  עליון,  כתר  דכולהו,  עילאה  וכו׳  קדומים  דכל 
סתים דכל סתימין, עילת העילות, קדמון לכל קדומים, בגין האי 
אדם קדמון איתמר בעילת העילות (משלי ח) ׳ואהיה אצלו ָאמֹון׳. 
׳אמון׳  על  רומזת  סוד הכתר  היא  אמון.  (שם):  וביאר המתוק מדבש 
האומן  שהיה  העולמות,  כללות  של  הכתר  שהוא  הא״ק,  שהוא 
וצייר  הוא נעלם ונתלבש בתוכם. רקים  לתיקון עתיק ואריך. מופלא. 
בהיכל  ואריך,  של עתיק  ציורי הספירות  וצייר  רקם  הא״ק  ציורא. 
הוא  קדמון  אדם  דכולהו.  עילאה  הקדומים.  לכל  קדמון  אדם  של 
עליון  כתר  והוא  ב״ה,  סוף  האין  שברא  והראשון  העליון  פרצוף 
של כללות כל העולמות, הרמוז בקוץ הי׳ של השם הוי״ה, סתום 
העולמות,  כללות  של  העילות  עילת  נקרא  והוא  הסתומים,  מכל 
שעל ידו פעל האין סוף ב״ה את כל פעולותיו, והוא קדמון לכל 
איתמר  קדמון  אדם  האי  בגין  האצילות.  פרצופי  לכל  דהיינו  קדומים, 
בעילת העילות. בשביל אדם קדמון הזה נאמר בעילת העילות שהוא 
אמון.  אצלו  ואהיה  ואימא.  אבא  של  העילות  עילת  הנקרא  אריך, 

שנתגדלתי אצל א״ק, והוא היה האומן והמגדל שלי.

וגם שם צריך אמונה. ומובא בליקו״ה (יו״ד גילוח ג, י–יא): עיקר 
והשער  והפתח  ההתחלה  הוא  האמונה  כי  האמונה,  הוא 
כל  של  והתכלית  והיא הסוף  אלקות,  ובהשגת  ה׳  בעבודת  לכנוס 
נדע, שזהו  וההשגות, בבחינת תכלית הידיעה אשר לא  הידיעות 
של  התכלית  זהו  כי  אמונה.  בחינת 
שיודעין  וההשגות  הידיעות  כל 
ומשיגין, שאי אפשר לידע כלל, רק 
להאמין בו יתברך. וזהו בחינת ׳אני 
אין  ומבלעדי  אחרון  ואני  ראשון 
אלקים׳. ׳אני׳ הוא בחינת מלכות, בחינת אמונה כידוע, וזהו ׳אני 
הוא  והסוף  מהאמונה  היא  ההתחלה  כי  אחרון׳,  ואני  ראשון 
אלקותו  בהשגת  יותר  ומשיגין  שיודעין  מה  וכל  כנ״ל,  האמונה 
כל  של  התכלית  עיקר  וזהו  ויותר,  יותר  האמונה  נתחזק  יתברך, 
שיוכל  ביותר,  גדול  רבי  צריכין  כן  ועל  כנ״ל.  והידיעות  ההשגות 
להכניס השגות אלקות אפילו בהפחותים והשפלים מאוד מאוד, כי 
כל ההשגות והידיעות הם רק בחינת ׳מטי ולא מטי׳, בגין דלית 

מחשבה תפיסא ביה כלל.
ו) גבי הכתר המכונה  ו,  וכתב בליקו״ה (או״ח הודאה  מופלא.  אמון 
אדם׳.  לבני  ונפלאותיו  חסדו  לה׳  ׳יודו  וזה  וז״ל:  פלא, 
׳חסדו׳, זה בחינת הארת המוחין, שהם ע״י ברכת הידיים, שהם 
נהירו  ׳ֵא״ל  כי  הוא החסד,  שעיקר  תפארת,  גבורה  חסד  בחינת 
דחכמתא׳, והוא ׳יומא דאזל עם כולהו יומין׳, בחינת ׳יומם יצוה 
זה  ׳נפלאותיו׳,  בדברינו.  ומובא  בכתבים  שמובא  כמו  חסדו׳,  ה׳ 
בחינת כתר שהוא המסדר והמיישב, כי כתר נקרא פלא כידוע, 
כי על זה באה עיקר ההודאה, שהשי״ת עזר לו לצאת מכל אלו 
שזכה  עד  הנ״ל,  תיקונים  ע״י  שהוא  הנ״ל,  הארבעה  של  הצרות 
לתיקון המוחין שהם בחינת חסד ותיקון הכתר שהוא בחינת פלא. 
׳נפלאותיו׳  ואצל  ׳לה׳׳,  אמר  ׳חסד׳  שאצל  חסדו׳,  לה׳  ׳יודו  וזהו 
כי  הנ״ל.  והמעכב  הרדיפה  תיקון  בחינת  זה  אדם׳,  ׳לבני  אמר 
המוחין רודפין להשיג אור האין סוף ורוצין לעלות אל ה׳, וכפי 
רדיפתם היה נכלל שם ומתבטל במציאות והיה בטל העולם, ולא 
ברא  זה  שבשביל  יתברך,  ונפלאותיו  גדולתו  יודעין  אדם  בני  היו 
הכל. על כן צריכין תיקון המעכב הנ״ל, שהוא בחינת פלא, בחינת 
היכלין  תשעה  נעשין  ועי״ז  מרדיפתן,  המוחין  את  שמעכב  כתר, 
הנ״ל, שעי״ז משיגין אור אין סוף בבחינת ׳מטי ולא מטי׳, שמשם 
לצמצם  יודעים  שעי״ז  אמת,  הצדיקי  של  והידיעות  ההשגות  כל 
וזהו  הנוראים.  נפלאותיו  לנו  להודיע  שיכולים  עד  השגתם  אור 
רדיפת  בחינת  שהחסד,  אדם׳,  לבני  ונפלאותיו  חסדו  לה׳  ׳יודו 
כי  זה שלימות,  יתברך, אבל אין  לה׳ להשיג אורו  המוחין, רודף 
בני אדם, אבל  יידעו גדולתו  ולא  כנ״ל,  יתבטל במציאות  כן  אם 
לבני  גדולתו  נפלאות  להודיע  יכול  עי״ז  הנ״ל,  פלא  בחינת  ע״י 
אדם, וזהו ׳ונפלאותיו לבני אדם כנ״ל׳ וכו׳. ועל כן מזכיר בכל פעם בלשון ׳נפלאות׳, כי עיקר מה שיכולין לדבר ולשוח ולספר גדולתו 
חג״ת,  שמפנימיות  י):  (כד,  וביאר בזה הפל״ח  לבני אדם, הוא ע״י בחינת פלא עליון, שהוא בחינת כתר.   שמפנימיות חג״ת וכו׳. 
דיצירה, שהיא בחינת האמונה הנ״ל, נעשה  רוצה לומר פנימיות הברכות שהוא חב״ד, כי חג״ת מלביש את חב״ד כנ״ל, ומפנימיות מלכות 

כתר דעשיה. ועיין בפרי עץ חיים שער התִפלה ובהג״ה שם, ובמשנת חסידים ובסידור קול יעקב.
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של  זו  ברכה  ולכן  כו 

המבורך׳  ה׳  את  ׳ברכו 
לברך  העם  כל  צריכים 
הלב  ברצון  שבת  בליל 
הולך  קול  ואז  ובשמחה, 
הרקיעים  בכל  ומכריז 
ליל  בקדושת  שנתקדשו 
העם  אשריכם  שבת, 
מברכים  שאתם  הקדוש, 
כדי  למטה,  ומקדשים 
שיתברכו ויתקדשו למעלה 
מלאכים  מחנות  כמה 
(המשך  קדושים  עליונים 

בילקוה״נ). 

כז כל הברכות של מעלה 

ביום  תלויות  למטה  ושל 
השביעי (המשך בילקוה״נ).  בזה  להביא  ראינו  הלומד,  ולתועלת  וכו׳.  למעלה  עד  העולמות  עולין  וכן 

זו,  בתורה  הנזכרים  הקבלה  יסודות  את  להבין  יוכל  שבעזרתו  קבלי,  מבוא 
יצירה, עשיה.  בריאה,  אצילות,  וז״ל: השי״ת ברא את ארבעת העולמות, 
מלשון  אצילות,  נקרא  הוא  כן  ועל  ממש,  כאלקות  נחשב  האצילות  עולם 
בין  עצמי.  הבדלתי  לא  שפירושו  אצלתי׳,  ׳לא  ב)  (קהלת  ומלשון  ׳אצלו׳, 
הנקרא  הפסק,  כעין  יתברך  הוא  עשה  העולמות  לשאר  האצילות  עולם 
שהם  העולמות,  ג׳  לשאר  אלקות  שכולו  האצילות  בין  שמבדיל  פרסה, 
עולם  כל  בהם.  המלובש  יתברך  לאורו  כלים  שהם  מפני  העלם,  מלשון 
כתר,  המוחין,  שלושת  שהם  ספירות,  עשר  של  שלימה  בקומה  נברא 
חכמה, בינה, אשר לפעמים אין הכתר נמנה ביניהם אלא הדעת, שהיא 
שהכתר  מפני  לכך,  והטעם  חב״ד.  המוחין  ג׳  הם  ואז  הכתר,  חיצוניות 
אינו נחשב חלק מה׳קומה׳, אלא הוא כעין הכתר הנמצא על גבי, מעל 

המוחין, כמבואר בעץ חיים (שער מב פ״א). 
נצח,  תפארת,  גבורה,  חסד,  המידות,  שבע  המוחין משתלשלים    משלושת 
זעיר  הוד, יסוד, ומלכות. שבע המידות נחלקות באופן כללי לשתיים: א. 
אנפין, הכולל את שש הספירות, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד. 
ב. הנוקבא, ספירת המלכות. בנוסף לחלוקה זו נחלקים גם שש הספירות 
לשני חלקים, שכל אחד מהם מורכב משלוש ספירות: א. חג״ת, ב. נה״י. 
המוחין  ג׳  שהם  המידות,  משורש  נמשכת  זה  באופן  הספירות    חלוקת 
הכוללת  המושלמת  ההנהגה  שהם  ׳קווים׳,  משלושה  כלולים  שהם  חב״ד, 
את כל האופנים. סדר החלוקה הוא, קו ימין ׳חכמה׳, קו שמאל ׳בינה׳, 
הספירות  לחלוקת  הסיבה  גם  היא  זו  חלוקה  ׳דעת׳.  האמצעי  והקו 
׳גבורה׳  ימין,  קו  ׳חסד׳  קווים,  ג׳  הם  חג״ת  ונה״י.  חג״ת  לשתיים, 
קו  ׳הוד׳  ימין,  קו  ׳נצח׳  נה״י,  וכן  אמצע,  קו  ׳תפארת׳  שמאל,  קו 
מלמעלה  הוא  עולם  בכל  ההשתלשלות  סדר  אמצע.  קו  ׳יסוד׳  שמאל, 
השפע  את  ממשיכים  המוחין,  שלושת  שהם  דעת  בינה  חכמה  למטה, 
דרך  השפע  נמשך  ומהם  הנ״ל,  הקווים  סדר  לפי  תפארת  גבורה  לחסד 
חמש  של  השפע  את  הכוללת  היסוד,  מידת  אל  והוד  נצח  הספירות 
הספירות, חסד, גבורה, תפארת, נצח והוד. ומידת היסוד משפיעה את 
ועל  הנ״ל,  עולם מהעולמות  בכל  קיים  זה  דבר  למידת המלכות.  השפע 

כן נמצא שיש חכמה דאצילות, חכמה דבריאה וכו׳. 
ספירות,  מעשר  היא  גם  כלולה  ספירה  כל  שנתבאר,  מה  לכל    בנוסף 
נצח הוד  בינה דעת, חסד גבורה תפארת,  כוללת חכמה  כלומר החכמה 
׳מלכות  או  דחכמה׳,  ׳בינה  שיש  לומר  אפשרות  יש  ולכן  ומלכות.  יסוד 
דחכמה׳. דבר זה נעשה גם בפרטיות, שכל ספירה מהנ״ל כלולה גם היא 
כן  ועל  ספירות,  עשר  גם  יש  דחכמה׳  ב׳חכמה  כלומר  ספירות,  מעשר 

יתכן שנאמר שיש ׳חסד דחכמה דכתר׳, או ׳דחכמה׳. 
הספירות,  כל  מבין  הנמוכה  היא  העשיה  עולם  של  המלכות    מידת 
יורדות מוות׳, כלומר המדריגות הנמוכות שבמלכות  ׳רגליה  ועליה נאמר 
שנאמר  וכפי  והחיצונים,  הקליפות  דהיינו  ה׳מוות׳,  לבין  יורדות  דעשיה, 
בין  נמצאת  ַׂשְמִּתיָה׳,  הגויים  ׳בתוך  השכינה,  המלכות,  ירושלים׳,  ׳זאת 
החיצונים, שזה גם הענין הנקרא בלשון הזוה״ק ׳שכינתא בגלותא׳. הענין 

שהמלכות נמצאת במקום זה, הוא בכדי שתברר את ניצוצי וחלקי הקדושה הנמצאים בין הקליפות והחיצונים, במקום שאין אפשרות לאחת מהספירות 
ניצוצי  ׳העלאת מ״ן׳), הוא בכדי לברר את  (וכן  ׳עבודת הבירורים׳  זה, הנקרא  ניצוצי הקדושה שנפלו לשם. דבר  וללקט את  הגבוהות להגיע לשם, 
הקדושה שנפלו לבין הקליפות בזמן ׳שבירת הכלים׳ שקדמה לבריאת העולם, שאז ה׳כלים׳ שברא השי״ת לא יכלו להחזיק ולהכיל את ה׳אורות׳, והם 
בירור  את  גם  כוללת  הנ״ל  הבירורים  עבודת  הנמוכים.  במקומות  נתפזרו  שבהם  הקדושה  וניצוצי  היו,  שבו  מהעולם  ואף  וירדו ממדריגתם,  נשברו 

ומציאת והעלאת ניצוצי הקדושה שנפלו ע״י חטא אדם הראשון, שבגינו נתקלקלה הבריאה כולה ונפלו ניצוצי הקדושה לבין הסט״א.  
זו, עוסק רבינו בהעלאת המלכות דעשיה מבין הקליפות עד לכתר של עולם העשיה, ומשם למעלה, למלכות של עולם היצירה, כפי    במהלך תורה 
אזי אפשר  זו,  וכשזוכים להשגה  והעליון מארבעת העולמות.  וכן הלאה מעולם לעולם, עד הכתר של עולם האצילות הגבוה  הסדר שיתבאר לקמן, 
להשיג את אורות הצחצחות, שהם למעלה מעולם האצילות, כפי שמתבאר במהלך התורה. המהלך והסדר של עליית העולמות שבו עוסק רבינו, בנוי 
ומושתת על המבואר בכתבי האריז״ל בספר פרי עץ חיים (וכן בשער הכוונות), המבאר את סדר עליית העולמות לפי סדר התִפלה. בתחילה ברכות 
השחר, ולאחר מכן קטורת וקרבנות המעלים את מלכות דעשיה מבין הקליפות, לאחר מכן פסוקי דזמרה המסתיימים בברכת ישתבח, שבהם עולים 
דאצילות  לעתיק  עולם  ומשם  האצילות,  לעולם  עולים  שבה  ותִפלת העמידה  הבריאה,  עולם  וברכותיה שהם  קריאת שמע  לאחריהם  היצירה,  לעולם 

הנקרא אין סוף (פע״ח שער התפילה פרקים ה–ז ושעה״כ דרושי תפלת השחר דרוש ג). 
ופנימיות. בתחילה יש להאיר את  ובכל עולם יש חיצוניות    בסדר עליית העולמות והספירות מדרגה לדרגה ישנם כמה שלבים, מכיון שבכל ספירה 
החיצוניות עד שתיעשה פנימיות, ואז תוכל לעלות למקום גבוה יותר. כאשר הפנימיות עולה למדריגה הגבוהה ממנה, כגון כשהמלכות עולה ל׳נה״י׳, 
אזי היא נעשית ׳לבוש׳, דהיינו חיצוניות, לספירות נה״י, ולא לפנימיות אלא לחיצוניות נה״י, כלומר שנעשית חיצוניות לחיצוניות של נה״י, וזאת משום 
שאי אפשר למדריגה הנמוכה להיות במעלת ומציאות המדריגה העליונה, ואין בכוחה אלא ׳להלביש׳ אותה, עד שנה״י הנ״ל עולים למדריגה הגבוהה 
נה״י  שפנימיות  זה,  באופן  היא  לחג״ת  הנה״י  עליית  גם  לחג״ת.  עולים  נה״י  ופנימיות  פנימיות,  נעשית  נה״י  חיצוניות  ואז  ׳חג״ת׳,  שהיא  מהם, 
נעשה ׳מלבוש׳, ׳חיצונית׳, לחיצוניות דחג״ת, ואזי ׳חיצוניות׳ נה״י נעשית ׳פנימיות׳ ועולה לחב״ד, ואזי ׳המלכות׳ שהיתה ׳לבוש׳, ׳חיצוניות׳ דנה״י, עולה 

מילואי חכמה

עליית העולמות 
עליית העולמות, אינם עולים 
והרוחות  הנפשות  בחינת  רק 
בלבד,  בהם  אשר  והנשמות 
אינן  עצמן  העולמות  אבל 

עולים (שעה"כ תפלת השחר א).

היו  אדה"ר)  חטא  (קודם  אז 
פנימיות  בחינות  שתי  עולים 
לגמרי,  העולמות  וחיצוניות 
עולה  שבת  במוסף  עתה  אבל 
בלבד,  העולמות  פנימיות  רק 
אבל חיצוניות העולמות נשאר 
במקומו ואין לה עלייה כלל. כי 
אם החיצוניות היה עולה, היינו 
רואים בעינינו עליית העולמות, 
בחול,  שהיו  ממה  עולים  איך 
אבל עליית פנימיות העולמות 
אע"פ  לעין  ונראה  ניכר  אינו 
רשב"י,  מאמרי  (שער  שעולה 

קדושים).

והנשמות,  העולמות  עליית 
שער  (פע"ח  ז"ל  הרב  כתב 
העליות  שכל  ועוד)  הברכות 

הוא ע"י שם מ"ב (קה"י, עליית 
העולמות).

המחשבה,  עולם  אל  לעלות 
העולמות  עליית  נקרא  שזה 

(ליקו"מ רלד).

לדרגא  מדרגא  העלייה 
הוא  העיקר  לעולם,  ומעולם 
כשזוכין  הרצון,  שלימות  ע"י 
שבאים  עד  הכל  לבטל 
רצון  בחינת  הרצון,  לשלימות 
לעולם  עולים  אז  שברצונות, 

גבוה יותר (ליקו"ה קדיש א, ח).

בארץ  האדם  עבודת  כל 
הארץ  להגביה  הוא  הזאת 
וכל אשר בה למעלה למעלה, 
שזהו בחינת עליית העולמות, 
האדם  עבודת  ע"י  שנעשה 

(ליקו"ה תו"מ ד, ו).

וקבלת  במנחה  שבת  בערב 
שבת, מעלין כל אותן הדיבורים 
והמצוות של כל השבוע, שאז 
(בעש"ט,  הוא עליית העולמות 

יתרו, כא). 

צדיק לפי מדריגתו משיג  כל 
בעת תִפלתו ומרגיש בפרטות 
העולמות  עליית  בחינתו  לפי 
עד שעולה  הוא,  עולם  באיזה 
לבחינת עתיק עתיקא ומקשר 
ומשיג  ב"ה,  סוף  באין  עצמו 
ממציאותו  השערה  רק  עי"ז 

יתברך (מאור ושמש, כי תבוא).

בזהר, שהנשמות שבגן  אמרו 
העוסק  לקול  מקשיבים  עדן 
וכל  המלאכים  וכן  בתורה, 
העולמות צייתין לקולו, והענין 
עומדים,  בחיל  הם  באמת  כי 
להיותם תמיד במדריגה אחת, 
ידה  שעל  בחירה  להם  שאין 
שעל  רק  האדם,  כמו  יתעלו 
ידינו יכולים גם הם להתעלות, 
העולמות  עליית  נקרא  וזה 

(מנחם ציון, בהעלותך).

ודרש  למעלה.  למעלה  אצילות  עד  למעלה,  עד  העולמות  עולין  וכן 
בספר יקרא דשבתא (כד), כיצד ענין זה נעשה אף מידי שבת בשבתו, וז״ל: 
קדושת שבת הולכת ומעוררת כל העולמות לעבודת השי״ת, כמובן בזהר 
הקדוש בכמה מקומות (ועיין זהר תרומה דף קל״ה כו ׳ועל דא ברכה דא 
אצטריכו כל עמא לברכא ובמעלי שבתא ברעוא דליבא ובחדוה וכו׳, קלא 
אזלא בכולהו רקיעין דמתקדשי בקדושה דמעלי שבתא, זכאין אתון עמא 
לעילא  ויתקדשון  דיתברכון  בגין  לתתא,  ומקדשין  דאתון מברכין  קדישא, 
נה״י,  את  מלביש  מלכות  בחינת  וזה  וכו׳).  קדישין׳  עילאין  משריין  כמה 
בבחינת  העולמות,  לכל  ברכה  נמשך  שבת  קדושת  וע״י  בפנים.  כמבואר 
׳כי היא מקור הברכה׳, כמבואר בזהר הקדוש יתרו דף פ״ח כז ׳כל ברכאן 
דלעילא ותתא ביומא שביעאה תליין וכו׳׳, ונאמר ׳ויברך את יום השביעי׳, 
וכן ׳על כן בירך ה׳ את יום השבת וכו׳׳. וזה בחינת נה״י מלבישין את חג״ת 
וכו׳, כמבואר בפנים. ועיקר הברכה הוא שכל וכו׳, וזה בחינת חג״ת מלבישין את 
בשבת,  הנשפעין  הקדושים  המוחין  בחינת  וזה  בפנים.  כמבואר  חב״ד, 
פעמים.  כמה  כנ״ל  דייקא,  ׳לדעת׳  מקִדשכם׳,  ה׳  אני  כי  ׳לדעת  בחינת 
המוחין  בחינת  הוא  ׳קודש׳  היא׳,  קודש  כי  השבת  את  ׳ושמרתם  וזה 
אין  כי  השכל,  ברכת  שהוא  הידיים  ברכת  לתוך  אמונה  להמשיך  וצריך  וכו׳.  כידוע 
וכו׳, כמבואר בפנים. וזה בחינת שב״ת, אותיות ש׳  לסמוך על השכל בעצמו 
ברכת  בחינת  חג״ת,  בחינת  שהם  אבהן,  תלת  על  מרמז  שי״ן  ב״ת. 
בחינת  היא  ב״ת  כידוע,  מוחין  תלת  שי״ן מרמז על  וגם  הנ״ל,  הידיים 
צריכין  הזאת  האמונה  כי  מובן  וממילא  כידוע,  אמונה  בחינת  מלכות, 
כזה, שמדריגת אמונה, בחינת מלכות שבו, הוא  להמשיך מבחינת עולם 
גבוה ולמעלה מבחינת המוחין והשכל של עולם זה שהוא בו עכשיו. וזה 
דיצירה נעשה ממנה חב״ד דעשיה (וצריכין לבאר עוד בזה). וגם  בחינת מלכות 
ומפנימיות  חג״ת  שמפנימיות  בחינת  וזה  מופלא׳.  ׳אמון  בחינת  אמונה  צריך  שם 
ה׳  פלאך  שמים  ׳ויודו  בחינת  וזה  וכו׳.  דעשיה  כתר  נעשה  דיצירה  מלכות 
(בחינת כתר, בחינת פלא) אף אמונתך בקהל קדושים׳, היינו ע״י בחינת 
שהוא  שבת,  קדושת  פנימיות  בחינת  וזה  בפנים.  כמבואר  ומוחין  אמונה 
כתר,  בחינת  מנוחה),  ברית  ספר  בשם  ו׳  בסימן  (כנ״ל  אהי״ה  השם  בחינת 
שזה בחינת קדושת כתר שאומרים בשבת כמבואר בכתבי האריז״ל, והוא 
שהוא  שבת,  קדושת  בחינת  שזה  השכל,  את  והמסדר  המיישב  בחינת 
בחינת שובה ונחת ומנוחה וישוב הדעת, וגם שם צריך אמונה. וזה בחינת 
בחינת  וזה  דעשיה.  כתר  נעשה  דיצירה  מלכות  ומפנימיות  חג״ת  שמפנימיות 
ובחינת  חג״ת  בחינת  על  שמרמז  ב״ת,  ש׳  שהוא  שבת  קדושת  פנימיות 
כמבואר  ׳ממקומו׳  בחינת  הוא  כתר  שבחינת  ומחמת  וכו׳.  כנ״ל  מלכות 
השביעי׳.  ביום  ממקומו  איש  ייצא  ׳אל  טז)  (שמות  כתיב  כן  על  בפנים, 
וע״י הרדיפה שהמוחין והמחשבה רודפין להשיג האור אין סוף, והמסדר 
והמיישב שהוא בחינת כתר מעכב את השכל, כדי ליישב את השכל, עי״ז 
לא  ואעפ״כ  מטי.  ולא  מטי  בבחינת  סוף  האין  אור  להשיג  היכלין  נעשין 
ידיע ולא אתיידע, וזה דייקא תכלית הידיעה, כי תכלית הידיעה אשר לא נדע. וזה 
בחינת ׳והשביע בצחצחות נפשך׳, כי אורות אלו הם הצחצחות וכו׳, כמבואר בפנים.

ילקוט הנחל

וכן עולין העולמות עד למעלה. וכתב בליקו״ה (או״ח הודאה ו, נט): 
בחינת  לאיזה  זוכין  לעשות מצוה בשמחה,  כל מה שמתגברין 
העליות  בכל  ולעלות  מהגלות  השכינה  להוציא  ישועה,  קרן  צמיחת 
הנ״ל עד התשעה היכלין הנ״ל, ששם מקור השמחה, בחינת ׳ושמחת 

עולם על ראשם׳ כנ״ל, ואז ממשיכין 
ואז  השמחה,  ממקור  יתירה  שמחה 
ביותר מהיכלי התמורות  לברר  יכולין 

כנ״ל, ואז עולין יותר ויותר בעליות הנ״ל, עד שמשיגין מה שמשיגין 
השמחה  מתגדל  ואז  יתירה,  בהשגה  הנ״ל  היכלין  תשעה  מבחינת 
יותר, ואז יכולין לברר מהיכלי התמורות יותר ויותר, וכן להלן. ואם 

בוודאי כבר היה קץ הגאולה, שהוא ע״י  זה כסדר  כל  היה הולך 
כנ״ל, אבל עוונותינו היטו אלה, שבכל פעם מתגבר הבעל  שמחה 
דבר ומחטיא את ישראל ומגביר העצבות, בחינת ׳יעציבוהו בישימון׳, 
בחינת בלבולי האמונה, שהוא בחינת עבודה זרה וכפירות, שנקראים 
עַצּבים ע״ש העצבות, כמ״ש ׳עצביהם 
כסף וזהב וכו׳׳, ועי״ז אריכת הגלות, 
שפסקו  על  אלא  ישראל  גלו  ׳לא  כי 
מהם אנשי אמונה וכו׳׳, שזהו בעצמו בחינת עצבות כנ״ל. אבל גדולי 
הצדיקים שבכל דור מתייגעים בגודל כוחם בכל דור לעסוק בתיקון 
זה, לשמח את ישראל ע״י הארת האמונה הקדושה בליבם בכל פעם.
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גדול  רעש  קול  כח 

כבוד  ברוך  שמשבחים, 
שכינתו  בית  ממקום  ה׳ 

(המשך במקו״ח).

מילואי חכמה
המוחין.  שלושת  שהם  לחב״ד,  חג״ת  עולה  וכן  דנה״י.  פנימיות  למקום 
שנה״י  זמן  כל  כי  לעילא.  מתתא  העולה  כשרשרת  נעשית  העלייה  וכל 
ל׳פנימיות׳  חיצוניות  ולהיות  לעלות  יכולה  המלכות  אין  לחג״ת,  עלו  לא 
דנה״י, וכמו כן כל זמן שחג״ת לא עלו לחב״ד, אין נה״י יכולים לעלות 
אל  דעשיה  חב״ד  עולים  ואז  דחג״ת.  ל׳פנימיות׳  חיצוניות  ולהיעשות 

מלכות של העולם הגבוה מהם, שהוא עולם היצירה.
לבוש  נעשה  שהעליון  באופן  הזה  השלב  את  רבינו  כתב  זה  במאמר    אך 
דעשיה׳.  חב״ד  ממנה  נעשה  דיצירה  ׳מלכות  וז״ל  ממנו,  הנמשך  לעולם 
והטעם לכך, מפני שהעולמות נחלקין גם הם לבחינת עשר ספירות. עולם 
האצילות נחשב ׳חכמה׳, הבריאה ׳בינה׳, היצירה ׳זעיר אנפין׳ הכולל את 
ובכדי להחיות את עולם העשיה,  ׳מלכות׳.  נה״י, והעשיה בבחינת  חג״ת 
בבחינת  אלא  העולמות)  כלל  (לגבי  נחשבים  אינם  שבו  הספירות  שכל 
מלכות, לכן המלכות של עולם היצירה נשארת ומתלבשת בחב״ד דעשיה, 
היא  שאליו  בעולם  במקומה,  נשארת  שהמלכות  העולמות  משאר  בשונה 
שייכת, וחב״ד של העולם הנמוך עולה ונהיה לבוש למלכות ונה״י (פע״ח 

שם פ״ה ושעה״כ שם פ״ג). 
נעשה  הקליפות,  מבין  השכינה,  דעשיה,  מלכות  בעליית  עיקרי    חלק 
המלכים  (שער  בע״ח  המבואר  וכפי  הקטורת,  סממני  עשר  אחד  ע״י 
נפלו  המלכים׳,  ׳מיתת  הנקראת  השבירה  שבזמן  הוא,  והענין  ועוד).  פ״י 
שבע הספירות ונשברו. אמנם ב׳אבא ואימא׳, דהיינו בחכמה ובינה, לא 
שהם  מהם,  הנמשכים  ושל  שלהם  האחוריים  בבחינת  רק  שבירה,  היתה 
בסך  שהם  מבינה,  הנמשכת  ו׳תבונה׳  מחכמה,  הנמשך  סבא׳  ׳ישראל 
הכל ארבע אחוריים. ושבע הספירות שנשברו, בצירוף ארבעת האחוריים 
למנין  הנחשבים  והקליפות  הסיגים  נעשו  זו  משבירה  י״א.  הם  הנ״ל, 
י״א, (כמבואר בע״ח שער שבירת הכלים פ״ב), וכנגדם, בכדי להעלות ניצוצי 
שבכוחם  הקטורת,  סממני  י״א  על  מצווים  אנו  אליהם,  שנפלו  הקדושה 
להעלות את החיות דקדושה, את ניצוצי הקדושה הנמצאים בין הקליפות.  
הנשפעת  הברכה  פירוש,  כו׳.  שכל  הם  מהידיים  שנשפעין  הברכה  ועיקר 
ימין  יד  כי  גבורה תפארת,  היא מה שנמשך מהספירות חסד  מהידיים 
הנשפעת  הברכה  התפארת.  היא  וכללותם  גבורה,  שמאל  יד  חסד,  היא 
להמשיך  שהכלים  השפע,  מקור  שהם  חב״ד,  המוחין  הארת  היא  מהם 
׳חכמה– הנ״ל,  ה׳קווים׳  שלושת  של  באופן  חג״ת,  הם  ולהשפיעו  אותו 
חסד׳ קו ימין, ׳בינה–גבורה׳ קו שמאל, ׳דעת–תפארת׳ קו אמצע. וכתב 
הוא ספר הקנה שהובא בספר חסד  רבינו  לדברי  הנחל׳ שהמקור  ה׳מי 
שנאמר  חכמה,  אלא  ברכה  ׳אין  דבריו  ואלו  סג),  נהר  ב,  (מעין  לאברהם 
׳ויברך אלקים את שלמה׳, וכתוב ׳וה׳ נתן חכמה לשלמה׳, וכן כתב בספר 

הבהיר סימן ד׳ ׳אין חכמה אלא ברכה׳׳, עכ״ד.  
לברוא  ברצונו  שכשעלה  האריז״ל,  כתב  וכו׳.  מנר״נ  למעלה  שהוא  אור  יש 
שנתהווה  עד  לצדדים,  סוף  אין  אור  את  יתברך  הבורא  צמצם  העולמות 
כעין ׳חלל׳, ששם כביכול נסתלק אור אין סוף, ואח״כ המשיך לתוך החלל 
עשר  נשתלשלו  זה  ומקו  דק,  קו  של  בצורה  סוף  אין  מאור  אור  הזה 
ספירות בבחינת עיגולים, וכן בבחינת יושר, כדמות אדם שיש בו איברים 
עליונים ותחתונים, חיצוניים ופנימיים, וכולם קשורים ומחוברים זה לזה. 
׳אדם׳ הנקרא  וההשתלשלות הראשונה שאותה מבאר האריז״ל היא אותו 
׳אדם קדמון׳ הכולל עשרה חלקים, עשר ספירות. מאדם קדמון השתלשל 
בחינת ׳עתיק׳, ומ׳עתיק׳ השתלשלה ספירת הכתר הכוללת עשר ספירות, 

שלושת  השתלשלו  וממנו  האצילות,  עולם  של  הכתר  ספירת  היא  וזו 
העולמות בריאה יצירה עשיה. חלוקת עשר הספירות היא כדלהלן. 

את  הכולל  אנפין׳,  ׳זעיר  ב.  דעת.   בינה  חכמה  המוחין,  שלושת    א. 
הספירות חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד.  ג. ספירת המלכות. 

שלושת  של  השורש  שהוא  אנפין׳,  ׳אריך  הנקרא  הכתר,  הוא  כולם    מעל 
המוחין  ואז  הספירות,  מעשר  לחלק  הכתר  נחשב  לפעמים  המוחין. 
מעל  שהיא  כספירה  נחשב  הוא  ולפעמים  בינה׳,  חכמה  ל׳כתר  נחשבים 
למוחין, כעין הכתר הנמצא על גבי, מעל לראש, למוחין של הלובש אותו, 
כמבואר בע״ח (שער מב). מעל לכתר הנקרא ׳אריך אנפין׳ וכולל גם הוא 
שלושת  אשר  ספירות,  עשר  הכולל  ׳עתיק׳  כאמור  נמצא  ספירות,  עשר 
המהותיות  הספיקות  מפני  אתיידע׳,  דלא  ׳רישא  נקראים  שבו  המוחין 
שיש בו, מאיזה שמות והארות הוא נבנה. האור של ׳עתיק׳ מכונה ׳אור 
ח״א  ג  (שער  שערים  ובמבוא  פ״ה)  יב  (שער  בע״ח  כמבואר  הצחצחות׳, 
פ״ד) ובשער מאמרי רשב״י (אידרא זוטא פרשת האזינו), וזאת משום שיש 
וב״ן שעולים  אורות, שהם הארת שם מ״ה  צ״ח  רק  בו  יש  ספק האם 
הנביא  קראו  הספק  מפאת  ולכן  צ״ח,  פעמים  שתי  או  צ״ח,  למנין 
ה׳עתיק׳  נפשך׳.  בצחצחות  ׳והשביע  נח)  (ישעיה  כמ״ש  ׳צחצחות׳,  ישעיה 
מאמרי  בשער  (כמבואר  סוף׳  כ׳אין  שמתחתיו  העולמות  כל  לגבי  נחשב 
ג,  השחר  תפלת  דרושי  ובשעה״כ  ה–ז  פרקים  התפילה  שער  ובפע״ח  הנ״ל  רשב״י 
שזה  סוף,  אין  שהוא  עתיק  עד  לעולם  מעולם  המלכות  העלאת  בענין  העוסקים 

הנושא שבו עוסק רבינו במאמר זה). 
  והנה כשהמוחין של הכתר רוצים לעלות לעתיק, ל׳רישא דלא אתיידע׳, הם 
נפגשים במחיצה הפרוסה בפניהם, והם מתוך כך נכללים זה בזה, ונעשה 
נשמתין׳.  ולא  רוחין  אינון  ולא  נהורין  אינון  ׳דלאו  נהורין,  תשעה  מהם 
הרוח  אורות  ולא  ׳נהורין׳,  הנקראים  הנפש  אורות  אינם  הם  כלומר, 
וכפי המבואר  ׳נשמתין׳.  הנקראים  הנשמה  אורות  ולא  ׳רוחין׳,  הנקראים 
׳יחידה׳.  הנקרא  המקיף  בחינת  אלא  ׳חיה׳,  בחינת  לא  גם  הם  בזוה״ק 
ובעלות המוחין דכתר (של אריך אנפין כנ״ל) למעלה, לרדל״א (רישא דלא 
ולא  ׳מטי  בבחינת  רק  אותם,  להשיג  יכולים  אינם  הם  דעתיק,  אתיידע) 
מטי׳, כלומר הם אינם יכולים להשיג את המוחין באופן שיתייחדו עמהם 
שהוא  בטישה,  בחינת  שזה  בם,  אשר  האלקי  השפע  את  מהם  ויקבלו 
׳מטי׳,  שנוגעים, מגיעים,  כמו  רק  (כמבואר בספרי אמת), אלא  הייחוד 
ועי״ז ׳נהיר מאי דנהיר׳ כלשון הזהר, דהיינו מקבלים הארה מועטת, כי 
מה  וזה  שם.  ולהיכלל  ממש  להגיע  יכולים  אינם  הם  מטי׳,  ׳ולא  באמת 
אפשר  ואי  ונשמתין,  רוחין  מנפשין  למעלה  שהוא  אור  שיש  רבינו  שכתב 
להשיגו רק בבחינת מטי ולא מטי, והוא אור הצחצחות.  בכל מה שכתבנו 
והמוחין הרודפים להשיגו  ל׳אדם קדמון׳,  יש פירושים אחרים, שהכוונה 
הם מוחין דעתיק, ואנו פירשנו כדעת המפרשים הנ״ל. עד כאן הביאור 

ל׳יש אור שהוא למעלה וכו׳ אור הצחצחות׳.
ומובא  קלב,  (אות  הבהיר  בספר  בזה  משל  ומובא  ממקומו.  ה׳  כבוד  ברוך 
מכלל  ׳ממקומו׳,  דכתיב  מאי  השמטות):  ע״א,  נח  בראשית,  בזהר 
דליכא דידע את מקומו. משל למטרוניתא שבאה ממקום רחוק ולא ידעו 
מאין באה, עד שראו שהיא אשת חיל, נאה והגונה בכל מעשיה. אמרו, 
זאת ודאי מן האור נלקחה, כך במעשיה האירה את העולם. שאלו אותה, 
מקומך,  אנשי  גדולים  כן  אם  אמרו,  ממקומי.  להם,  אמרה  את.  מאין 

ברוכה תהיי ומבורך מקומך.

זה,  כבוד ה׳ ממקומו. עתה מלביש רבינו את השגתו בפסוק  ברוך 
׳שמפנימיות חג״ת (בחינת ׳ברוך׳, בחינת ברכת הידיים) ומפנימיות 
מלכות דיצירה (בחינת ׳כבוד ה׳׳, בחינת אמונה ומלכות כידוע), נעשה כתר 
הראשונה  נבואתו  בסיום  נאמר  זה  פסוק  והנה  ׳ממקומו׳).  (בחינת  דעשיה׳ 

נצטווה  בה  החורבן),  (קודם  יחזקאל  של 
שגלו  לאחר  ישראל  את  ולהוכיח  ללכת 
בגלות יהויכין, ואז באה רוח ונשאה אותו 
למקומם, ושמע אחריו את קול המלאכים 

שמשבחים ואומרים ׳ברוך כבוד ה׳, וזלשה״כ ביחזקאל (ג, י–יב): ַוּיֹאֶמר ֵאָלי 
ּבֶן ָאָדם ֶאת ָּכל ְּדָבַרי ֲאֶׁשר ֲאַדֵּבר ֵאלֶי ַקח ִּבְלָבְב ּוְבָאְזנֶי ְׁשָמע: 
ְוֵל ּבֹא ֶאל ַהּגֹוָלה ֶאל ְּבֵני ַעֶּמ ְוִדַּבְרָּת ֲאֵליֶהם ְוָאַמְרָּת ֲאֵליֶהם ּכֹה 
ָאַמר ה׳ ֱאִקים ִאם ִיְׁשְמעּו ְוִאם יְֶחָּדלּו: ַוִּתָּׂשֵאִני רּוַח ָוֶאְׁשַמע ַאֲחַרי 
קֹול ַרַעׁש ָּגדֹול ָּברּו ְּכבֹוד ה׳ ִמְּמקֹומֹו: ופירש המצו״ד (שם): ותשאני 
רוח. הרוח נשא אותי ממקום מעמדי, ושמעתי מאחורי קול ברעש 
גדול אומר ׳ברוך כבוד ה׳ ממקומו׳, כאומר אל הנביא, אל תחשוב 

שבסור השכינה ממקומו מבית קה״ק לא יהיה ברוך ומהולל כבוד ה׳ כמו שהיה בהיותו במקומו בבית קה״ק, כי אע״פ שסר ממקומו 
הוא ברוך ומהולל, אבל ישראל הם החסרים בהסרת השכינה מביניהם, אבל כבוד ה׳ הוא תמיד ברוך ומהולל. וביאר הרמ״ד וואלי (שם): 
קול רעש גדול ברוך כבוד ה׳ ממקומו. תרגם יונתן כח ׳קל זיע סגיא דמשבחין בריך יקרא דה׳ מאתר בית שכינתיה׳, לפי שהמלאכים עצמם 
אינם יודעים את מקומו, כי הוא נעלה ומרוחק מכל השגת הנבראים.  ובענין העלמת מקומו איתא במסכת חגיגה (יג ע״ב): כתיב ׳ברוך כבוד 

שצריך  ו׳,  אות  לעיל  רבינו  ביאר  והנה  ממקומו.  ה׳  כבוד  ברוך 
ז) מוסיף שאף  להמשיך אמונה לתוך ברכת השכל, ועתה (באות 
בבחינת הכתר צריך אמונה, וביאר במי הנחל (כד), שב׳ בחינות אלו רמוזות 
׳אמונתך בקהל  והן בפסוק שהוזכר לעיל  ׳ברוך כבוד ה׳ ממקומו׳,  בפסוק  הן 
אמונה  צריך  כי  היינו  וז״ל:  קדושים׳, 
מלך  בחינת  ה׳,  כבוד  בחינת  שהוא 
וזה  אמונה.  הוא  ומלכות  הכבוד, 
השנה  ראש  בשחרית  הפייטן  שיסד 
וצריך  אמונתי׳.  היא  וכבודו  עדתי,  בקהל  ׳מלכותו  אור)  יוצר  (בפיוטי 
האמונה בין בברכת השכל שהוא בחינת ׳ברוך ה׳׳, ובין בכח המסדר 
הפסוק  למעלה  שמביא  וזה  ׳ממקומו׳.  בחינת  כתר,  בחינת  שהוא 
׳אמונתך בקהל קדושים׳, קודש זה בחינת מוחין, צריך שימשיך לָשם 
בחינת  בבחינת פלא  ה׳׳, שגם  ׳ויודו פלאך  כתיב  ומקודם  אמונה, 

כתר, שעליו נאמר ׳במופלא ממך׳, גם שם צריך אמונה.

                     
           ג) ל  א ק ז ח י ) ה  ז ו
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ע״פ  יעקב  סולם  פסוקי  את  דרש  כד)  ו,  הודאה  (או״ח  ובליקו״ה  ממקומו.   
והכאת  פגיעת  בחינת  במקום׳,  ׳ויפגע  וזה  וז״ל:  זו,  תורה 
שמבואר  כמו  מקום,  שנקרא  כתר,  בחינת  שהוא  בהמעכב,  הרדיפה 
׳ברוך כבוד ה׳ ממקומו׳. כי משם עיקר שורש  בהתורה הנ״ל על פסוק 
כל המקומות שבעולם, שנמשכו ונתהוו ע״י כמה צמצומים שנבראו עי״ז 
מה  בחינת  וזה  ׳מקום׳).  הכתר  נקרא  מדוע  מבאר  אלו  שבדבריו  וראה  (ודו״ק 
שמבואר בליקוטי תניינא סימן פ״ג שתכלית הידיעה דלא נדע זה בחינת 
זה  ביאת השמש  בא השמש׳,  כי  שם  ׳וילן  עי״ש.  וכו׳  עולם  של  מקומו 
שמש  כי  המעכב,  בחינת  ע״י  שבא  האור  ומניעות  הסתלקות  בחינת 
בחינת אור השכל שרודף להשיג האור אך המעכב מונע אותו וכו׳ כנ״ל. 
ועל כן ׳וילן שם׳, כי עיקר השינה הוא בחינה זאת, כי ביום ע״י עבודת 
התִפלה ותורה ומצוות בשמחה נמשכין המוחין ע״י בחינה זאת של הכאת 
הרדיפה  הכאת  של  היגיעה  מחמת  אבל  כנ״ל,  וכו׳  בהמעכב  הרדיפה 
וכו׳,  רשימו  שנשאר  רק  התִפלה,  אחר  להסתלק  מוכרחים  הם  בהמעכב 
אבל אח״כ לעת ערב מסתלקין לגמרי, כמבואר בכוונות האר״י ז״ל. וזה 
להשיג  עתה  אפשר  שאי  יעקב  שראה  השמש׳,  בא  כי  שם  ׳וילן  בחינת 
שאי  התמורות,  מהיכלי  הבירור  נשלם  לא  עדיין  כי  בשלימות,  המוחין 
׳וילן שם׳ כנ״ל.  כן  אפשר להשיג ברכת המוחין כי אם עי״ז כנ״ל, ועל 
גם ׳וילן שם׳ מרמז על הגלויות כמו שאמרו רז״ל, כי משם כל הגלויות, 
התמורות,  מהיכלי  כראוי  מבררים  שאינם  הדורות  קלקולי  ע״י  שבאים 
והרבה מקלקלים רחמנא ליצלן, עד שמחמת זה גם גדולי הצדיקים אבות 
שם,  ללון  הוכרח  כן  ועל  כמובא,  כרצונם  להשיג  יכולים  אינם  העולם 
בחינת שינה וביטול, עד שיברר כראוי ויבוא למבוקשיו. וזה בחינת ׳הבא 
מישראל  אחד  כל  על  שנאמר  המתן׳,  לו  אומרים  לו,  מסייעין  ליטהר 
הרוצה ליטהר וכו׳, כמו שמבואר בסימן ו׳, וכן נאמר על הצדיק העוסק 
שלקח  מראשותיו׳,  וישם  המקום  מאבני  ׳ויקח  וכו׳.  ישראל  את  לטהר 
אבני  בחינת  וניצוצות, שהם  אותיות  בירור  בחינת  ובירר מאבני המקום, 
קודש שנפלו להיכלי התמורות, שהם אבני נגף, בבחינת ׳תשתפכנה אבני 
שהם  קודש,  אבני  שהם  טובות,  האבנים  מברר  והצדיק  וכו׳׳,  קודש 
לתוך  שמקשרם  מראשותיו׳,  ׳וישם  התמורות,  מהיכלי  התורה,  אותיות 
הראש והשכל. ׳וישכב במקום ההוא׳, שישן מתוך דברי תורה. וזה מרמז 
לקשר  צריך  שמונעין,  כמו  אותו  שמונעין  שכשרואה  אדם,  כל  על 
ולקשר  רעים,  מרעיונים  מחשבתו  ולהוציא  תורה,  דברי  במחשבתו 
עיקר  שזהו  תורה,  דיבורי  מתוך  שיישן  עד  תורה,  דיבורי  במחשבתו 
שהוא  המשקל,  תשובת  בחינת  זה  כי  התמורות.  מהיכלי  הבירור  בחינת 
עיקר תיקון פגם הברית שהוא פגם המחשבה, שכל תיקונו עי״ז דייקא, 
כמו שמובא על מאמר רז״ל ׳בהיינו דעל׳ (בסימן כז בהתורה ׳רציצא׳ עי״ש). 
׳וישכב במקום ההוא׳, ׳במקום ההוא׳ דייקא, שהוא המקום שפגע  וזהו 
בו, שהוא בחינת המעכב וכו׳ כנ״ל, כי דייקא לשם קישר מחשבתו בקשר 
שרואה  אע״פ  כי  בחינתו,  לפי  אחד  כל  צריך  כך  כי  שישן.  עד  אמיץ 
לברוח  צריך לעשות את שלו  שמעכבין את מחשבתו כמו שמעכבין, הוא 
שהוא  עולם,  של  מקומו  לבחינת  מחשבתו  ולקשר  רעות,  מהמחשבות 
להשיג  עדיין  יכול  שאינו  ואע״פ  יעקב,  בו  שפגע  ההוא׳  ׳מקום  בחינת 
ולהבין משם כלל, אעפ״כ תהיה מחשבתו קשורה שם ע״י אבני המקום, 
בחינת  שזהו  תורה,  דברי  מתוך  שיישן  עד  התורה,  אותיות  בחינת  שהם 
׳וישכב במקום ההוא׳ כנ״ל. ׳ויחלום והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע 
לירד  בזה העולם, שצריך  כלל עבודת האדם  וכו׳׳, שראה שזה  השמימה 
וכו׳,  ולברר משם  היכלי התמורות,  אחיזת  הזה, ששם  אל הארץ הגשמי 
ולעלות בכל העליות הנ״ל ע״י זה הסולם שראשו מגיע השמימה, שהם 
השגת  כל  שם  שדרך  כתר,  בחינת  כנ״ל,  וכו׳  העליונה  הפריסא  בחינת 

׳קול׳  בגימטריא  ׳סולם׳  כי  סולם,  מרמז  וזה  כנ״ל.  וכו׳  היכלין  התשעה 
איש  של  התגברותו  כל  שעי״ז  יעקב׳,  קול  ׳הקול  בחינת  שזה  כמובא, 
הישראלי נגד כל הסט״א והיכלי התמורות, שכולם כלולים בבחינת עשו, 
כמו שאמרו רז״ל ׳בזמן שהקול קול יעקב אין הידיים ידי עשו׳, שאין לו 
הוא  השלימות  עיקר  כי  קולות,  שני  יעקב׳,  קול  ׳הקול  וזהו  כח.  שום 
בחינת שמחה, שעי״ז כל השגת אור האין סוף וכו׳ כנ״ל, ועיקר השמחה 
הוא בחינת קולות וכו׳. אבל מחמת התגברות הגלות שעיקרו גלות הנפש, 
ליצלן,  רחמנא  הצרות  כל  שמשם  הנ״ל,  העצבות  התגברות  ע״י  שהעיקר 
על כן צריכין לצעוק בכל יום הרבה, ועיקר קול הצעקה הוא לזכות לצאת 
ישתוקו  כי  וישמחו  וכו׳  ׳ויצעקו  שזהו  כנ״ל,  לשמחה  מיגון  מהעצבות, 
וכו׳׳ שנאמר במזמור ׳הודו׳. כי צריכין לצעוק הרבה כדי לזכות לשמחה, 
שהוא העיקר כנ״ל. וזה בחינת ׳הקול קול יעקב׳, שני קולות, בחינת קול 
אחד  ׳קול׳  כן  ועל  לשמחה.  לזכות  כדי  ואנחה  צעקה  וקול  שמחה,  של 
חסר ואחד מלא כמובא, כי קול צעקה הוא חסר, כי אין זה שלימות, כי 
על  צעקה  קול  לצעוק  שצריכין  רק  שמחה,  קול  הוא  השלימות  עיקר 
׳הקֹל  כן  ועל  השמחה,  מחסרון  שעיקרם  חסרונות,  בחינת  שהם  צרותיו, 
זה מרומז בבחינת הסולם  וכל  וכנ״ל.  קול יעקב׳, אחד חסר ואחד מלא 
קול  שעיקרם  קולות  בחינת  היינו  קול,  בגימטריא  שהוא  יעקב,  שראה 
ארצה  מוצב  ׳סולם  בחינת  לשמים,  מארץ  העלייה  עיקר  שעי״ז  שמחה, 
הצדיקים,  שהם  אלקים׳,  מלאכי  ׳והנה  וכנ״ל.  השמימה׳  מגיע  וראשו 
׳עולים  הקדוש,  בזהר  שמבואר  כמו  וכו׳׳  מלאכיו  כל  ה׳  ׳ברכו  בחינת 
בחינת  שזהו  ולירד,  לעלות  פעמים  וכמה  כמה  צריכין  כי  בו׳.  ויורדים 
עייל ונפיק, רצוא ושוב וכו׳, כי המלאכה לא ליום אחד ולא לשנה אחת, 
לפי  אחד  כל  וכו׳,  ולירד  לעלות  פעמים  כמה  שצריכין  לעיל  וכמבואר 
צריכין  כן  ועל  הנ״ל.  היכלין  לבחינת השגת התשעה  שיזכה  עד  בחינתו, 
בכל יום ויום התבודדות ושיחה וצעקות הרבה וכו׳, והעיקר להתגבר בכל 
יום ובכל עת בשמחה וכו׳, וכמו שמבואר הרבה בדברינו בזה, וכמבואר 
ההתבודדות,  מעלת  אחר  ובמקום  תניינא  בליקוטי  כ״ה  בסימן  במקומו 
עליו  נצב  ה׳  ׳והנה  כנ״ל.  היינו  בשמחה׳,  יהיה  היום  כל  ׳ושאר  וסיים 
שמשיג  סוף  האין  אור  בחינת  שהוא  אלקותו,  משיג  עי״ז  רק  כי  וכו׳׳, 
׳והיה זרעך כעפר  ע״י בחינת התשעה היכלין, שזוכה ע״י השמחה וכו׳. 
הגשמיות,  בתכלית  הגשמי  המקום  כלל  בחינת  הוא  הארץ  עפר  הארץ׳, 
מקומו  בחינת  שהוא  המעכב,  בחינת  שהוא  העליון,  מקום  הוא  ושורשו 
והבחירה,  הנסיון  כל  ששם  הזה,  הגשמי  מקום  שורש  שמשם  עולם,  של 
ומחמת הקלקולים נאחזו בחינת היכלי התמורות בבחינת המקום הגשמי, 
׳ארורה  בחינת  אחיזת העצבות,  כל  ושם  וכנ״ל,  כידוע  אחיזתם  כל  ששם 
כידוע,  זה  בתיקון  עסקו  האבות  וכל  תאכלנה׳.  בעצבון  בעבורך  האדמה 
עשו  מהם  יצא  כי  שלימה,  מיטתם  היתה  לא  ויצחק  אברהם  אבל 
וישמעאל, שמהם כל הגלויות, בחינת עצבות, ועל כן לא נתבררה ונזדככה 
׳והיה  נתברך  כן  ועל  שלימה,  מיטתו  היה  יעקב  אבל  עדיין,  האדמה 
שהוא  ונגבה׳,  צפונה  וקדמה  ימה  ׳ופרצת  דייקא,  הארץ׳  כעפר  זרעך 
אדם  חטא  לתקן  זכה  הוא  כי  רז״ל,  שאמרו  כמו  מצרים  בלי  נחלה 
הראשון ביותר, עד שסוף כל סוף יגמור את שלו, כי בית האחרון יהיה 
בבחינת יעקב כמו שאמרו רז״ל, כי הוא מעלה עפר הארץ, שהוא תכלית 
וכו׳  עולם  של  מקומו  בחינת  שהוא  המקום,  שורש  עד  הגשמי,  המקום 
כנ״ל. ועל כן נתבשר ׳והיה זרעך כעפר הארץ ופרצת ימה וקדמה וכו׳׳, 
׳אם  בבחינת  משם,  אותם  ויעלה  יברר  ישראל  שיירדו  המקומות  שבכל 
יהיה נדחך בקצה השמים משם יקבצך וכו׳׳, כי כל זה מרמז על הגואל 
ישראל, לשמחם  זרע  בכל  ודור  דור  בכל  שייצא ממנו, שהוא מאיר  צדק 
מכל  אותם  שיעלה  עד  העמוקות,  ובעצותיו  הגדול  בכוחו  ולחזקם 

ילקוט הנחל

המהרש״א  ופירש  ליה.  דידע  ליכא  ד׳מקומו׳  מכלל  ממקומו׳,  ה׳ 
(שם): מכלל דמקומו ליכא כו׳. גם שאמרו ׳הוא מקומו של עולם ואין 
העולם מקומו׳, היינו מצד פעולותיו, והיינו ׳מלא כל הארץ כבודו׳ 
מיוחד,  במקום  הוא  יתברך  שכינתו  גילוי  מ״מ  פעולותיו,  מצד 

דליכא  ומשמעו  ׳ממקומו׳,  כדכתיב 
בזה  מובא  ועוד  מקום.   אותו  דידע 
גדול, דע  כלל  (הקדמה):  אורה  בשערי 

בכל  ואין  לזולתו,  מושגת  איננה  יתברך  הבורא  עצם  אמיתת  כי 
תראה  הלא  אמיתתו.  עצם  שכן  כל  מקומו,  יודע  מעלה  המוני 
מלאכי מעלה מה הם אומרים, ׳ברוך כבוד ה׳ ממקומו׳ (יחזקאל 
ג), בכל מקום שהוא. ואם עליונים כך, תחתונים על אחת כמה 
וכמה.  ובפל״ח ציין בזה את המובא בשער הכוונות (דרושי ר״ח), שמבאר 
מרמזת  בשבת,  ברחמיו׳  יפן  הוא  ו׳ממקומו  כבודו׳  מקום  ׳איה  שאמירת 
נודע  שלא  עד  בכתר  ונעלמת  בשבת  שעולה  ה׳׳)  ׳כבוד  (בחינת  למלכות 

מקומה, וזה סוד ׳ממקומו׳, וז״ל: הכתר הנאמר בשבת (בקדושה במוסף) 
הוא לפי שעלו זו״ן (זעיר ונוקביה, שהיא המלכות) עד הכתר דאו״א 
(דאבא ואימא) ממש, ולכן אנו אומרים אז ׳איה מקום כבודו׳. גם 
אנו אומרים ׳ממקומו הוא יפן׳, כי אנו מתפללים כי אע״פ שעלו 
זו״ן עד המקום ההוא העליון, אל 
יפן  הוא  זה  וממקומו  ישכחנו, 
ברחמיו.  וכן מובא בפע״ח (שער השבת 
שהוא  ג״כ  לכוון  צריך  ברחמים׳,  יפן  הוא  ׳ממקומו  באומרו  כ): 
דהיינו  ו׳,  ממקום  ׳ממקומו׳,  וזהו  למעלה,  ועולה  ו׳,  מקום 
ונוקבא בכתר אימא.  ממקום דז״א עתה, והם ז״א בכתר אבא, 
ואנו מתפללין, שכיון שהם למעלה, שלא ישכחנו משם, וזהו ׳יפן 
כתר  דהיינו  גמורים,  הרחמים  במקום  הוא  כי  וגם  ברחמיו׳. 
שהם  לחסדו,  המייחלים  לעמו׳  ׳ברחמיו  אומרים  לכן  אבא, 

המייחדין שמו, וגורמין הזיווג.

      

מקור חכמה מקור חכמה
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כתר 
כתרים  שלושה  אומר,  ר״ש 
כהונה  וכתר  תורה  כתר  הם, 
טוב  שם  וכתר  מלכות,  וכתר 

עולה על גביהן (אבות ד, יג).

שם כתר מורה שהוא ית' נבדל 
מכל הנמצאים ואין משתתף עם 
הנמצאים, כי המלך ע"י שהוא 
מלך ויש לו כתר הוא נבדל מן 

שאר העם (באר הגולה ד).

כמו  והטעם,  כמשמעו,  כתר 
שהכתר ראש לכל לבושי הגוף, 
כן מידה זו ראש לכל האצילות 

(פרד"ר כג, כתר).

לשון כותרת וסובבת,  ׳כתר׳, 
כמו העטרה המקפת ומסבבת 
והוא  האדם,  ראש  ומלבשת 
בחוש  כנראה  זולתו,  דבר 
הנבדל  דבר  שהעטרה  הראות 

מן גוף האדם (עץ חיים כג, ב).

המתנה,  לשון  'כתר'  מלת 
ר לי ְזֵעיר', רצה לומר  תַּ כמו 'כַּ
ותוכל  שיתפשט  עד  המתן 
להשיגו. ועיקר שם הכתר הוא 
מעצמו,  שמקבל  הנקבות  צד 
וכמ"ש ברע"מ 'מסטרא דאימא 
עילאה איקרי כתר' (קה"י, כתר).

אור  סוד  הוא  הכתר  פעולת 
סוכת  עלינו  הפורס  מקיף, 
שלום להצילנו מאומות העולם 

וממזיקים (קה"י, כתר).

האדם הצדיק הוא גבוה הרבה 
מן המלאך, ועיקר החילוק הוא 
כי  הכתר,  השגת  בבחינת 
לבחינת השגת הכתר אין זוכין 
התחתונים  מעשה  ע"י  אם  כי 
ובמעשים  בעובדות  דייקא, 
טובים דייקא (ליקו"ה נפ"א ד, ט).

האדם שהוא ענו הוא מבחינת 
כתר, ובכתר אין דינין שורין, כי 
לא היה בו שבירת הכלים (אמרי 

פנחס, שער ו, צז).

כתר הוא ממוצע בין המאציל 
לנאצלים, ויש בו בחי' האחרונה 
כתר  נקרא  ולכן  הא"ס,  של 
מלכות, כי אין כתר אלא למלך 

(תניא אגה"ק, כ).

היכלי התמורות  לשם, ששם התגברות  שנדחו  שבעולם  המקומות הרעים 
מאוד, ומכולם יקבצם ויעלה אותם ויתקנם, בבחינת ׳ופרצת ימה וקדמה 
וכו׳׳, שזהו בחינת ׳יאמרו גאולי ה׳ וכו׳ ומארצות קיבצם ממזרח וממערב׳ 
אלקותו,  שכינת  שהיא  המלכות  עליית  בחינת  עימך׳,  אנכי  ׳והנה  וכו׳. 
משם,  בירר  כנ״ל  עבודתו  וע״י  התמורות,  בהיכלי  גלות  בבחינת  שהיה 
מקום  בכל  תמיד  עימו  יתברך  שהוא  עימך׳,  אנכי  ׳והנה  השי״ת  ּוִבְּׂשרֹו 
שיודעין  ע״י  יתברך,  מלכותו  ולהעלות  לברר  הכח  עיקר  שעי״ז  שהוא, 
והשי״ת עימו תמיד, אפילו במקומות החיצונים  שבכל מקומות ממשלתו 
אתה  כי  רע  אירא  לא  צלמוות  בגיא  אלך  כי  ׳גם  בחינת  שזהו  ח״ו, 
כלי  שהם  הרגלין,  שמירת  בחינת  תלך׳,  אשר  בכל  ׳ושמרתיך  עימדי׳. 
והעליות  הירידות  שמכל  הזאת׳,  הארץ  אל  ׳והשיבותיך  וכנ״ל.  ההליכה 
ישראל, ששם הביהמ״ק, ששם עיקר  תשוב אל הארץ הזאת, שהוא ארץ 
השגת התשעה היכלין הנ״ל כנ״ל וכו׳. ׳וייקץ יעקב משנתו ויאמר אכן יש 
תכלית  בחינת  זה  ידעתי׳  לא  ׳ואנכי  ידעתי׳.  לא  ואנכי  הזה  במקום  ה׳ 
המסדר  בחינת  כתר,  בחינת  המקום,  בחינת  שהוא  נדע,  דלא  הידיעה 
והמיישב, שהוא בחינת המעכב כנ״ל, ועי״ז דייקא עיקר השגת אלקותו, 
ע״י הכאת הרדיפה בהמעכב כנ״ל. וזהו שאמר יעקב ׳אכן יש ה׳ במקום 
המעכב  בחינת  ידעתי׳,  לא  ׳ואנכי  ע״י  שדייקא  ידעתי׳,  לא  ואנכי  הזה 
הנ״ל, עי״ז דייקא השגתי עתה אלקותו כי יש ה׳ במקום הזה, כי דייקא 
אור  משיגין  עי״ז  שיתיישב,  עד  הידיעה  מניעת  בחינת  המעכב,  ע״י 
האין סוף וכו׳ כנ״ל. וזה בחינת מה שאמרו רז״ל ׳אין התורה מתקיימת 
אלא במי שמשים את עצמו כאינו יודע׳, כי דייקא ע״י העדר הידיעה, 
שהוא  התורה,  להשגת  זוכה  דייקא  עי״ז  הנ״ל,  המעכב  בחינת  שהוא 
השגת המוחין. (וזה בחינת מה שמובא בדברינו בהלכות תפילין הלכה ה׳ 
כלל,  יודע  אינו  שעתה  פעם  בכל  לומר  היה  ז״ל  שדרכו  אחר,  ובמקום 

ואח״כ באיזה זמן השיג השגות נוראות, וכן כמה פעמים כל ימי חייו). 
כי אצל כל ידיעה והשגה יש בחינת תכלית הידיעה דלא נדע וכו׳, ועיין 
שאינו  וידע  עצמו  שביטל  דייקא  עי״ז  זוכין  ואח״כ  אחר.  במקום  מזה 
יודע כלל, עי״ז דייקא זוכה אח״כ להשיג מה שמשיג, מהעדר הידיעה 
והכל  דייקא,  ׳מאין׳  תמצא׳,  מאין  ׳והחכמה  בחינת  שזהו  הידיעה,  אל 
׳ויירא ויאמר מה נורא המקום הזה׳, כי שם  ע״י שמחת המצוה וכנ״ל. 
כנ״ל,  במקום׳  ׳ויפגע  בחינת  שהוא  בהמעכב,  הרדיפה  פגיעת  בבחינת 
ירא מהביט אל  כי  ׳ויסתר משה פניו  שם עיקר היראה עילאה, בחינת 
מבחינת  יראה  עליו  נופל  ולהשיג,  לראות  רודף  שכשהמוח  האלקים׳, 
המעכב והמסדר הנ״ל. וזה בחינת ׳יראת ה׳ ראשית דעת׳, בחינת ׳ראשית 
הדעת  ראשית  שהוא  המעכב,  בחינת  כתר,  בחינת  זה  ה׳׳,  יראת  חכמה 
והחכמה, כי הוא למעלה מהמוחין, שמעכב המוחין, שזה בחינת יראה, 
בחינת ׳כי ירא מהביט וכו׳׳, ועי״ז עיקר השגת החכמה, בחינת ׳ראשית 
׳ירא  בחינת  היראה,  ע״י  דייקא  כי  וכו׳׳,  טוב  שכל  ה׳  יראת  חכמה 
אל  בשלום  ׳ושבתי  וכו׳.  כנ״ל  וכו׳  טוב  שכל  משיגין  עי״ז  הנ״ל,  מהביט׳ 
ישוב  שם,  שיהיה  מקום  שמכל  דייקא,  ׳ושבתי׳  בחכמה,  אב  אבי׳,  בית 
כשיוכרח  הן  כנ״ל,  אבי׳  ׳בית  בחינת  שהוא  והחכמה,  השכל  אל  בשלום 
וישוב  שיעלה  וכו׳ עד  יברר משם  היכלי התמורות,  לבחינת  לירד למטה 
יהרוס  לא  הנ״ל,  רדיפא  בבחינת  השכל  כשירדוף  והן  בשלום,  השכל  אל 
ח״ו, רק ישוב ע״י תיקון המסדר והמיישב בשלום אל השכל, עד שישיג 
לי  ה׳  ׳והיה  וזה  כנ״ל.  וכו׳  מטי  ולא  מטי  בבחינת  סוף  האין  אור 
לאלקים׳, כי אלו ההשגות הם עיקר המשכת אלקותו עליו. ׳והאבן הזאת 
הנ״ל,  היכלין עם הפריסא  שכלול מכל התשעה  אלקים׳,  בית  יהיה  וכו׳ 
שהם  קדושות,  עשר  בחינת  בכלליות  שהם  יתברך,  אלקותו  השראת  ששם 
שורש העשרה מאמרות שבהם נברא העולם, שהם בחינת עשרת הדברות.

ילקוט הנחל

זה בחי׳ כתר. וכתב בליקו״ה (או״ח הודאה ו, נ): עיקר  ממקומו 
מקום  שהוא  ההוא  המקום  מן  נמשכין  הניסים  כל 
הביהמ״ק, שנוראות קדושתו נמשך מבחינת המקום העליון הנ״ל 
ממקומו׳  ה׳  כבוד  ׳ברוך  נאמר  שעליו  הנ״ל,  כתר  בחינת  שהוא 

המעכב  מבחינת  משם,  כי  כנ״ל. 
כנ״ל,  מקום  שנקרא  הנ״ל,  וכו׳ 
שזהו בחינת צמצום, משם נשתלשלו 

עפר  שהוא  הזה,  הגשמי  המקום  שנתהווה  עד  צמצומים  כמה 
כל  היא  שבכאן  העשיה,  העולם  בזה  עליו  עומדים  שאנו  הארץ 
הבחירה שלנו בני אדם, שבשביל זה נברא הכל כידוע. ובשביל כח 
בחינת  שהם  הסט״א,  אחיזת  הגשמי  המקום  בזה  נאחז  הבחירה 
רוצים להחליף  בסוף המאמר), שהם  להלן  (הנזכרים  היכלי התמורות 
עבודת  עיקר  שזה  וכו׳,  לשקר  מאמת  לרע,  מטוב  הכל  ולהמיר 
האדם, שיעמוד בנסיון ולא ילך בעצת רשעים וכו׳, שממירין הכל 
בעצתם המהופכות מן האמת, רק ידבק עצמו לצדיקי אמת וילך 
וכו׳, עד שיזכה למה שיזכה לתכליתו הנצחי. ועיקר  בדרך עצתם 
הפגם  כפי  הוא  האדם,  את  להטעות  התמורות  היכלי  של  הכח 
שנפגם אצלו בחינת כח המסדר והמיישב את השכל, שהיא בחינת 
המעכב הנ״ל, שהוא בחינת מקום וכו׳ כנ״ל, שמחמת זה אין לו 
ולילך  לאמיתו  האמת  על  להסתכל  כראוי  להתגבר  הדעת  יישוב 
בדרך האמת, וכל זה נמשך בשורשו מחמת שלא זכה עדיין לתיקון 
המסדר והמיישב העליון הנ״ל. כי בענין הרדיפה והמעכב הנ״ל, 
כמה  גם  יש  כי  הכל.  תלוי  בזה  שמשיגין,  מה  משיגין  שמשם 
המסדר  תיקנו  שלא  ע״י  בזה  שפגמו  גדולים  נוראים  צדיקים 
והמיישב כראוי, שעי״ז רדפו מוחם ביותר עד שהרסו לעלות אל 
ה׳  לפני  ׳בקרבתם  בחינת  ואביהוא,  נדב  פגם  בחינת  שזה  ה׳, 
עיקר  וזה  ומת׳,  הציץ  ונפגע,  ׳הציץ  בחינת  וזהו  וכנ״ל,  וימותו׳ 
חטא אדם הראשון, כמו שאיתא בזהר הקדוש ׳דאסתכל במה דלא 
הוי ליה רשו וכו׳׳, והוא פגם בזה ביותר, כי הלך אחר עצת הנחש 
היכלי  אחיזת  עיקר  ששם  הדעת,  עץ  אכילת  תאות  אחר  ונמשך 
אם  כי  בזה  די  ולא  המתהפכת׳,  החרב  ׳להט  בחינת  התמורות, 
העץ  טוב  ׳כי  שזהו  רשו,  ליה  הוי  דלא  במה  למעלה  הסתכלו 
שהסיתם  להשכיל׳,  העץ  ונחמד  לעיניים  הוא  תאוה  וכי  למאכל 
והשגות  בחכמות  ולהסתכל  תאוותם,  אחר  כרוך  להיות  הנחש 

פגמים  אחרי  בפרט  בהם,  להסתכל  רשות  להם  שאין  עליונות 
כאלה, שזהו בחינת פגם כל המחקרים והחכמים להרע של עכשיו 
וכבוד  וממון  וניאוף  שתיה  אכילה  התאוות,  כל  אחר  שכרוכים 
ולהסתכל  ולהתחכם  להבין  רוצים  זאת  ובכל  וכו׳,  ונצחון  וכעס 
ובדרכי  יתברך  אלקותו  בהשגת 
כמו  שנתעו  עד  וכו׳,  הנהגתו 
פגם  בחינת  הוא  זה  וכל  שנתעו. 
שיש  והייסורים  הצרות  כל  ומשם  המוחין,  את  והמיישב  המסדר 
להאדם ח״ו, כי עי״ז מתגברים היכלי התמורות כנ״ל, שמשם כל 
הסכנות והצרות ח״ו. וכשהשי״ת מרחם ועושה נס להאדם, עיקר 
שמשם  ההוא  המקום  מן  הגדולים,  הצדיקים  בכח  נמשך  הנס 
משיגין התשעה היכלין הנ״ל דלא מתדבקין ולא ידעין וכו׳, כי הם 
למעלה מהשכל, ומשם כל הניסים שהם למעלה מהשכל, כי השכל 
מחייב שיהיה כך, שיתנהג כפי דרך הטבע שיהיה הים ים ויבשה 
למעלה  זהו  ליבשה  ים  ומהפך  נס  עושה  כשהשי״ת  אבל  יבשה, 
אינם  שאינם מבטלים דעתם,  באמת המחקרים  כן  ועל  מהשכל. 
הניסים  להכחיש  ומתייגעים  וחותרים  כידוע,  בניסים  מאמינים 
ח״ו, מה שכבר ראינו בעינינו ניסים ונפלאות עד אין מספר. ועל 
שנמשכין  הנ״ל,  היכלין  תשעה  מבחינת  נמשכים  הניסים  כל  כן 
בחינת  שהוא  הנ״ל,  וכו׳  המסדר  תיקון  מבחינת  כתר,  מבחינת 
מקום כנ״ל, כי אלו התשעה היכלין הם למעלה מהשכל, כי לא 
מתדבקין ולא ידעין כנ״ל. ועל כן באמת עיקר כל הניסים נמשכין 
מביהמ״ק שהיה שם עשרה ניסים, שעיקר קדושת הביהמ״ק הוא 
ומשם  הנ״ל,  מקום  בחינת  כתר,  בחינת  שהיא  העשירית  קדושה 
בניסים  ממצרים  כשיצאו  כן  ועל  שבעולם.  הניסים  כל  נמשכין 
בהשירה  אמרו  ונורא,  נפלא  בנס  הים  את  להם  וקרע  נפלאים 
עיקר  שמשם  הביהמ״ק,  שהוא  נחלתך׳,  בהר  ותטעמו  ׳תביאמו 
כדי  היה  שהעיקר  סוף,  ים  וקריעת  מצרים  יציאת  של  הניסים 
וכמו  כו׳׳,  אותנו  להביא  הוציא משם  ׳ואותנו  כמ״ש  לשם,  לבוא 
לברך  צריך  נס  להאדם  כשנעשה  כן  ועל  אחר.  במקום  שמבואר 
כי  דייקא.  המקום  להזכיר  שצריך  הזה׳,  במקום  נס  לי  ׳שעשה 
עיקר הנס שבמקום הזה, הוא ע״י שנמשך למקום הזה מנוראות 
קדושת שורש המקום, שהוא בחינת המסדר הנ״ל, שמשם התשעה 

היכלין דלא מתדבקין וכו׳, שמשם כל הניסים וכנ״ל.  
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ומתקן את המיישב והמסדר שהוא הכתר כראוי. וביאר  וכשעושה 
בליקו״ה (או״ח נפילת אפים ד, י) שענין זה נוגע לחטא אדה״ר, 
דלתתא,  אתערותא  בחינת  לו  היה  שלא  מחמת  כראוי,  הכתר  את  לבנות  זכה  שלא 
שעל ידה נבנה הכתר כראוי, וז״ל: אדם הראשון היתה השגתו עצומה מאוד 
וכו׳  אותו  מקנאין  היו  המלאכים  שכל  עד  רז״ל,  בדברי  כמובא  מאוד 
כמובא, אבל כל השגתו היתה עדיין בבחינת אתערותא דלעילא לבד, בלי 
טובים  ומעשים  תִפלה  ע״י  להשגתו  זכה  לא  כי  כלל.  דלתתא  אתערותא 
וכל  הזאת,  עצומה  בהשגה  בעצמו  בראו  השי״ת  רק  מקודם,  שהקדים 
בשעת  כי  לבד.  דלעילא  אתערותא  ע״י  היו  הכל  והשגתו  בריאתו  עיקר 
דלתתא,  אתערותא  שיעורר  מי  עדיין  היה  לא  והאדם,  העולם  בריאת 
בבחינת  היה  הראשון  אדם  שהשגת  מחמת  כן  ועל  בספרים.  כמובא 
היה  עדיין  כן  על  כלל,  דלתתא  אתערותא  בלי  לבד  דלעילא  אתערותא 
צריך תיקון האדם, עם כל העולמות התלויים בו, וכמובא בספרים שכל 
העולמות היו תלויים ועומדים אז עד שיתפלל תִפלתו וימתין בזיווגו עד 
שבת, ולא יעבור על חטא עץ הדעת, שאז היה זוכה לתקן כל העולמות 
איזה  תמוה,  הדבר  ולכאורה  לעתיד.  שיהיה  כמו  אז  מתוקן  הכל  והיה 
תיקון היו צריכין העולמות, מאחר שעדיין לא היה שום חטא ופגם כלל, 
צריכין  שהיו  התיקון  עיקר  כל  אך  ורע.  טוב  הדעת  עץ  ענין  מה  וגם 
המלכים  ומיתת  כלים  שבירת  בסוד  היה  הכל  אז,  והעולמות  להאדם 
כידוע בכתבי האריז״ל, וכל עיקר התיקון שהיו צריכין, הכל היה מחמת 
שּכל העולמות נבראו בלי אתערותא דלתתא, ועי״ז נגע איזה פגם דק מן 
הדק בבחינת כתר, ומשם נמשך ונשתלשל בחינת שבירת כלים וכו׳ כמובא 
בכתבים, שהכתר אע״פ שלא היה בו שבירה, נגע בו איזה בחינת פגם, 
אתערותא  עדיין  היה  שלא  מחמת  היה  הפגם  ועיקר  ביטול,  בחינת 
נתתקן  אינו  וכו׳,  והמיישב  המסדר  בחינת  שהוא  הכתר,  כי  דלתתא. 
בשלימות כי אם כשמשברין את היצה״ר והמניעות, שאז מהפכין היצה״ר 
המסדר,  כח  בחינת  מהמניעות  נעשין  כי  נפלא,  טוב  לבחינת  והמניעות 
כתר,  בחינת  שזהו  לגבול,  חוץ  מלצאת  המוחין  את  ומונע  מעכב  שהיא 
אתערותא  בלי  נברא  הראשון  שאדם  ומחמת  כנ״ל.  התיקון  עיקר  שהוא 
שלימות.  לו  היה  לא  עדיין  כן  על  כנ״ל,  השגתו  כל  היתה  וכן  דלתתא, 
הדעת  עץ  אכילת  של  בנסיון  עומד  היה  אם  נגמר  היה  שלימותו  ועיקר 
טוב ורע. ועיקר איסור עץ הדעת טוב ורע הוא בחינה זאת, שאסר עליו 
ולחקור  לדעת  מוחו  יכנוס  ידה  שעל  כזאת  אכילה  יאכל  שלא  השי״ת, 
בחינת טוב ורע, מהיכן נמשך הטוב והרע, היינו בחינת חקירות וידיעות 
עדיין  זכה  שלא  מאחר  בזה,  לכנוס  עליו  שאסר  יתברך,  הנהגתו  בדרכי 
לתקן בחינת הכתר ע״י מעשיו הטובים. ואם היה זוכה לעמוד בנסיון זה 
והיה מתפלל תִפלתו, היה זוכה עי״ז לתקן את בחינת הכתר, והיה משיג 

בחינת הט׳ היכלין הנ״ל בשלימות ע״י אתערותא דלתתא, ואז היה מתבטל 
כי עיקר אחיזתו אז לא היתה כי אם מבחינת  אחיזת עץ הדעת לגמרי. 

השבירה, שהיתה מחמת שנבראו העולמות בלי אתערותא דלתתא כנ״ל.
(או״ח  ובליקו״ה  כראוי.  וכו׳  והמסדר  המיישב  ומתקן את  וכשעושה 
קשרי  ע״פ  לבניו  יעקב  ברכות  את  מוהרנ״ת  דרש  נד)  ו,  הודאה 
המאמר, וכתב בזה גבי הברכה לשמעון ולוי בזה״ל: ׳שמעון ולוי אחים כלי חמס 
זה  לו,  ראויים  שאינם  והשגות  ידיעות  לחטוף  כשרוצין  כי  ְמֵכרותיהם׳. 
נפשי׳,  תבוא  אל  ׳בסודם  בחינת  וזהו  אף.  וחרון  וגזילה  חמס  בחינת 
עד  וההשגות,  הסודות  כל  כבר  שהשיגו  להם  שנדמה  דייקא,  ׳בסודם׳ 
דעתם  לפי  להם  שנדמה  הצדיק,  יוסף  את  למכור  דעתם  על  שהעמידו 
כי  נפשי׳,  תבוא  אל  ׳בסודם  יעקב  אמר  כן  ועל  האמת.  מדרך  שנוטה 
כבודי  ֵּתַחד  ׳אל  וזמרי  קורח  של  ׳בקהלם׳  וכן  כאלו,  סודות  רוצה  איני 
וכו׳׳, כי הם פגמו הרבה יותר ויותר, שנמשכו אחר תאוותם. זמרי רצה 
אסורה  זו  תאמר  ׳אם  מופלג  ולמדן  חכם  כמו  משה  עם  וטען  לנאוף, 
ובין  רבינו  משה  כוונת  שבין  החילוק  יודע  אמיתי  דעת  בר  וכל  וכו׳׳, 
וזה  יתרו ע״פ הדיבור,  ונשא בת  גדול  רבינו היה פרוש  כי משה  זמרי, 
יצא מדעתו ורצה להתיר ניאוף בפרהסיא, והעז פניו כל כך לטעון עם 
כאילו  וטען  כמפורסם,  עצמו  בכבוד  שרצה  קורח  וכן  כזה.  בעזות  משה 
ה׳  ובתוכם  קדושים  כולם  העדה  כל  ׳כי  ואמר  ישראל,  בשביל  מתקנא 
ומדוע תתנשאו על קהל ה׳׳. וכל זה נמשך מפגם המסדר והמיישב את 
לא  בדקות,  בזה  פגמו  ולוי  שמעון  כמו  הצדיקים  גדולי  שגם  המוחין, 
מחמת תאוות ח״ו, רק מרוב התלהבותם להשי״ת יותר מדי, שזהו בחינת 
פגם המסדר והמיישב וכו׳ כנ״ל, עי״ז טעו ביוסף וכו׳ כנ״ל. אבל זמרי 
מן  שיצאו  עד  כך,  כל  בהמיישב  שפגמו  בגשמיות,  בזה  פגמו  וקורח 
הבושה והעזו פניהם כל כך כנ״ל. ועל כן ביקש יעקב ׳בקהלם אל תחד 
השי״ת,  של  הכבוד  עיקר  שהם  ישראל,  קדושת  שורש  יעקב  כי  כבודי׳, 
כבודו  ומעלין  וכו׳,  ותשבחות  בשירות  התִפלה  עבודת  בסדר  שעוסקים 
הרדיפה  תיקון  לבחינת  שזוכין  עד  כנ״ל,  המצוה  שמחת  ע״י  יתברך 
כבוד ה׳ ממקומו׳, כמו שמבואר שם  ׳ברוך  שזהו  והמעכב הנ״ל כראוי, 
בהתורה הנ״ל, שזהו בחינת תכלית שלימות הייחוד, כי כלל כל הייחודים 
מטי  בבחינת  בהמעכב,  הרדיפה  בחינת  כשנכלל  זאת,  מבחינה  נמשכין 
ולא מטי כראוי, שעי״ז מולידין השגות אלקות כראוי, ועל כן אמר יעקב 
לא  קהלם  ע״י  כי  דייקא,  כבודי׳  תחד  ׳אל  כבודי׳,  תחד  אל  ׳בקהלם 
ה׳  כבוד  ׳ברוך  בחינת  שזהו  להתייחד,  שצריך  במקום  כבודי  יתייחד 
ממקומו׳. כי זה הייחוד אינו נעשה כי אם ע״י הצדיקים הגדולים, וע״י 
ע״י  לא  אבל  נגדם,  דעתם  המבטלים  אליהם  הנלווים  הקדוש  הקיבוץ 

החולקים על משה ואהרן שהם בחינת הצדיקי אמת. 

ילקוט הנחל

וכשעושה ומתקן את המיישב והמסדר. וכתב בליקו״ה (או״ח 
הודאה ו, לח): כל פגם המוחין והדעת של כל אחד 
המסדר  לכח  זוכה  שאינו  והמיישב,  המסדר  פגם  מחמת  הוא 
והמיישב את המוחין כראוי. כי אם היה לו יישוב הדעת כראוי, 

בוודאי לא היה כרוך אחר שטותים 
ומעשים שאינם הגונים כאלה, וכמו 
ח״ב  (ליקו״מ  אחר  במקום  שמבואר 
סימן י) שעיקר ההתרחקות מהשי״ת 
הדעת,  יישוב  לו  שאין  מחמת  הוא 

עי״ש,  וכו׳,  שמחה  ע״י  הוא  הדעת  יישוב  שעיקר  שם  ומבואר 
היינו כנ״ל, כי הא בהא תליא, מחמת שאינו מתגבר בשמחה, מה 
בכמה  התועים  מן  והבדילנו  גוי,  עשני  שלא  ניצל  פנים  כל  שעל 
בחינות וכו׳, עי״ז מוחו בגלות וכו׳, וכל מה שגלות הדעת מתגבר 
יותר, מתגבר העצבות יותר, וכן להלן, ומחמת זה כל ההתרחקות 
מהשי״ת. והתיקון לכל זה הוא הצדיק האמת, בחינת יוסף, שיודע 

בעמקות חכמתו לשמח נפשות ישראל בכל מקום שהם.
וכתב  וכו׳ כראוי.  ומתקן את המיישב והמסדר  וכשעושה 
זמן שלא תיקן  כל  וז״ל:  ו, ה)  (או״ח הודאה  בליקו״ה 
בחינת המסדר והמיישב אזי אי אפשר להשיג שום השגה, מחמת 
מתגבר  סערה  שהרוח  הים,  יורדי  בבחינת  הוא  ואזי  אור,  ריבוי 
עליהם וכו׳. כי אלו הצדיקים והכשרים הזוכים ע״י עשיית המצוה 
רודפין  בחינות התיקונים הנ״ל, עד שהמוחין שלהם  לכל  בשמחה 
החכמה  הים׳  ׳יורדי  בבחינת  הם  וכו׳,  סוף  האין  אור  להשיג 
ורק הם  רבים׳, שהם מימי הדעת,  ׳באניות, עושי מלאכה במים 
׳המה׳  בבחינת  ונפלאותיו,  ה׳  גדולים מעשי  כמה  ויודעים  רואים 
דייקא ׳ראו מעשי ה׳, ונפלאותיו במצולה׳. אך לפעמים מתגבר ח״ו 
הרוח סערה, בבחינת ׳ויאמר ויעֵמד רוח סערה ותרומם גליו, יעלו 
שמים יירדו תהומות וכו׳׳, וזה בא ע״י שלא נתתקן כראוי בחינת 

המסדר והמיישב את המוחין, שהוא בחינת הפריסא המעכב את 
המוחין בשעת רדיפתן להשיג, ואזי אי אפשר להגיע למחוז חפצם 
כשיכור מחמת  המוחין מתבלבלין  כי  להשיג,  שצריכין  להשיג מה 
׳יעלו שמים יירדו תהומות וכו׳׳, כי  ריבוי אור, ואזי הם בבחינת 
העלייה היא שלא כסדר ועי״ז נשלך 
כמו  וכו׳,  התהומות  עד  למטה 
שמבואר בדבריו ז״ל במקום אחר על 
תיקון  כי  קסג).  (בסימן  הפסוק  זה 
ע״י  שעיקרו  בשלימות,  המוחין 
המסדר והמיישב, זה אי אפשר כי אם ע״י בחינת ׳מי יימר׳ הנ״ל 
הקליפות,  למקום  שיורדין  ע״י  שהוא  בסוף המאמר),  להלן  (המבואר 
להיכלי התמורות, לברר הקדושה משם וכו׳ כנ״ל. ועל כן בהכרח 
לכל הרוצה לגשת אל הקודש ולזכות לכל הנ״ל, שיהיה בבחינת עייל 
ונפיק, וצריך שתהיה הירידה קודם העלייה, שזהו בחינת כל מה 
אפילו הקטנים במעלה  כי  גדול.  ועד  כל אדם מקטן  על  שעובר 
שדעתם  עליהם  שעובר  מה  כל  ונערים,  קטנים  ואפילו  מאוד, 
ומוחם קטן, בבחינת מוחין דקטנות, ומתגברים עליהם כל התאוות 
יימר׳  ׳מי  בחינת  שהוא  זאת  נמשך מבחינה  הכל  נערות,  ומעשה 
הנ״ל, שהם בחינת היכלי התמורות, שהם בחינת הקליפה הקודמת 
שקודם  הירידות  כל  ומשם  שבעולם,  אדם  כל  על  שעובר  לפרי, 
העליות של כל אדם. וכל מה שחותרין ורוצים לעלות איזה עלייה 
והרהורים  בתאוות  מאוד  התמורות  היכלי  מתגברין  הקדושה,  אל 
והתקרבות  גדולה  יגיעה  וצריכין  וכו׳,  הפוכות  וסברות  ובלבולים 
בשלום,  משם  ולעלות  משם  הקדושה  לברר  שיזכה  עד  לצדיקים 
מעלה  שעי״ז  כנ״ל,  גדולה  בשמחה  המצוות  עשיית  ע״י  והעיקר 
עד  הנ״ל,  העליות  בכל  שעולה  עד  התמורות,  מהיכלי  הקדושה 
שמתקן המסדר והמיישב שזה העיקר, ואז זוכה ע״י הרדיפה של 

המוחין והמעכב, לבחינת תשעה היכלין הנ״ל עד שמשיג וכו׳.

   וכשעושה  ח 
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אין סוף /
אור אין סוף

דכל  סתימא  נקרא  סוף  אין 
בתכלית  ונעלם  סתימין, 
ההעלם. כי הספירות סתומים 
כל  נגלות  הם  אבל  ונעלמים, 
אך  שתחתיה,  למידה  אחת 
ההעלם,  תכלית  נעלם  א"ס 
אפי' בערך הדקים והנעלמים 
נעלם  הוא  אליו  הקרובים 

(פרד"ר כ, ח).     

נקרא  העליון  האור  כי  נודע 
עליו  מוכיח  ושמו  סוף,  אין 
שאין בו תפיסה לא במחשבה 
ולא בהרהור כלל, והוא מופשט 
המחשבות  מכל  מושג  ובלתי 
כל  אל  קדם  והוא  העליונות, 
הנאצלים והנבראים והנוצרים 
והנעשים, והוא אשר המציאם 
והאצילם, ולא היה בו התחלה 
נמצא  היה  כי תמיד  וראשית, 
וקיים לעד ולנצח נצחים (שער 

ההקדמות ו.).     

אשר  העליון  המאציל 
נקרא  העולמות  כל  האציל 
אין סוף, ואין בו שום תמונה, 
ואפי'  באות  ולא  בשם  לא 
ולכן  כלל,  האותיות  בקוצי 
(שערי  בו  אסור  ההרהור  אפי' 

קדושה ג, א).    

סוף נקרא בשם אור, ואי  אין 
אפשר לכנותו בשם אחר (עמק 

המלך, שער א, נז).     

באין סוף ב"ה אין שייך לומר 
הבחי'  זאת  בחינות,  חילוקי 
וזאת  חכמה  וזאת  כתר  נקרא 
סוף  באין  הם  כולם  כי  בינה, 
השגה  שום  בו  שאין  ב"ה, 

וידיעה (שפע טל, טל, ו, יג).     

או  מועטת  הארה  שום  אין 
או  קטנה  פעולה  או  מרובה, 
הארת  מן  תהיה  שלא  גדולה, 
האין סוף המתפשטת מלמעלה 
מפני  המדריגות,  כל  סוף  עד 
שזולתו אין שום תנועה קלה או 
גדולה, וכל חיות כל הנמצאים 
אינם אלא מאיתו יתעלה, והוא 
מאיר בהם (חסד לאברהם א, ב).    

בחינת  כן  גם  נקרא  סוף  אין 
כתר בהשאלה (קה"י, אין סוף).    

אור האין סוף אינו מגיע אלא 
עד החכמה, ומשם ואילך אבא 
מאיר דרך לבושו אל העולמות, 
וז"ס 'כולם בחכמה עשית' (עץ 
תטעה  ואל  אבי"ע).  שער  חיים 

אור  בא  החכמה  דעד  לומר 
אין סוף ומכאן ואילך אין מגיע 
כי אין מקום פנוי מאור  כלל, 
האין סוף עד נקודה התחתונה 

(קה"י, אבא).    

אינו  סוף  אין  האור  אבא  עד 
לבוש,  בלי  בהתגלות  בא 
קדמאה,  אדם  בתוך  ומלובש 
עתיק,  בגו  קדמאה  ואדם 
אלו  אך  אריך.  בגו  ועתיק 
קדמאה  דאדם  הלבושים 
דקותם  לרוב  ואריך,  ועתיק 
מחמת  נגלים,  שאינם  כמעט 
המתגלה  סוף  אין  אור  ריבוי 
שכמעט  עד  ומזדככים  בהם, 
אינו ראוי שייקראו כלים, אבל 
מכאן ואילך בהלביש אבא את 
האור אין סוף לאבא נקרא יש 
מאין, לכך לא נחשב עוד לאור 
הלבוש,  עובי  מחמת  סוף  אין 
ונחשב לאור אבא, אבל באמת 
אין סוף מלובש בו (קה"י, אבא).    

בחי׳ אין סוף, שם שורש העליון 
של כל המוחין, ששם כלולים כל 
המתקתם  עיקר  ושם  המוחין, 

(ליקו"ה תפ' המנחה ה, א).    

הוא  עיקר  שבאמת  אף 
המחשבה, ועסק הייחודים גדול הרבה מעסק התורה, כי ממש ממשיך אור אין סוף ומחיה כל העולמות, ועושה נחת רוח ליוצרו לשכינה הקדושה לסעדה בגלות, אבל אין זה אלא לקדושי עליונים (בעש"ט, נח, ו).     קיבלתי ממורי שעיקר עסק תורה 
ותִפלה, שידביק את עצמו אל פנימיות רוחניות אור אין סוף שבתוך האותיות, שהוא נקרא לימוד לשמה, שבזה אמר ר"מ 'כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה, ומגלין לו רזי תורה', ר"ל שיידע עתידות וכל מאורעותיו מתוך התורה, ויידע 
איך יתנהג בתורה ועבודת השי"ת, ומלבד מה שרואה עולמות של מעלה (בעש"ט, ואתחנן, לו).    האותיות נקראו כלים, ובו מתלבש רוחניות הספירות, ובו אור אין סוף, בסוד 'ואתה מחיה את כולם', שהוא המייחד ומחבר השמות ואותיות (תוי"י, 
ואתחנן, ו).    בדבר שיש לו סוף יתכן חילוק בין גדול לקטן, אבל באין סוף הוא שוה ומשוה בין קטן לגדול והכל כאין נגדו (פנים יפות בראשית ב, כה).    לימוד התורה הוא בחי' נשיקין, שהוא אתדבקות רוחא ברוחא. כי הבל פה היוצא מפי האדם, 

שהוא נפשו ממש, מתייחד ומתדבק עם אור אין סוף הנעלם בתורתו, כי התורה כולה הוא רצונו, שיעשו ישראל מצוותיה, והוא ושמו אחד, והוא ורצונו אחד (באר מים חיים בראשית ג, כא).           

מכה המוחין בהמיישב והמסדר, ונעשין היכלין לאור א״ס. וביאר  אזי 
באורח מישור (כד): הנה אף שרבינו הזכיר ענין הרדיפה וההכאה בכתר 
עליון דאצילות, שממנו נעשה ט׳ היכלין, באמת ענין הרדיפה וההכאה נמצא 
בכתר של כל עולם ועולם. כי המוחין דעשיה רודפים להשיג את השכל של 
עולם היצירה, והכתר דעשיה מעכב את השכל כדי ליישב אותו, ואז השכל 

האדם  זוכה  דעשיה,  בכתר  השכל  של  וההכאה  הרדיפה  ומן  בכתר,  מכה 
וכתר  למוחין  האדם  כשזוכה  ואח״כ  היצירה,  עולם  של  הדעת  את  להשיג 
לעולם  ואח״כ  הבריאה,  עולם  של  השכל  את  להשיג  שכלו  רודף  דיצירה, 
האצילות, עד שמגיע לראש האצילות, שמעליו אי אפשר כבר להשיג גם ע״י 
הרדיפה, רק בבחינת מטי ולא מטי, כי הוא למעלה מנפשין רוחין ונשמתין. 

ילקוט הנחל

וע"י הרדיפה והמעכב. וכתב בליקו״ה (או״ח נפילת אפים ד, יג–יד) 
לקבלת  בנ״י  זכו  ידו  שעל  ונשמע,  הנעשה  בסוד  יסודו  זה  שענין 
התורה, ואז הכתירו כל אחד מישראל בשני כתרים שהם בחי׳ שמחה, וז״ל: 
וזהו החילוק שבין ישראל לעובדי כוכבים. כי בישראל נאמר (דברים 

העמים׳,  מכל  המעט  אתם  ׳כי  ז) 
כשאני  עצמכם  ממעיטין  שאתם 
בפירוש  (כמובא  טובה  לכם  משפיע 
עליהם  מאיר  שכשהשי״ת  רש״י), 
יתברך,  אלקותו  התנוצצות  הארת 

הם  רק  וחכמות,  וידיעות  חקירות  אחר  לחקור  רודפים  אינם 
מתחזקים באמונה ורודפים אחריו מיד, בבחינת (שה״ש א) ׳משכני 
אחריך נרוצה׳, שתיכף כשהשי״ת מתחיל למושכם אליו, אזי תיכף 
הם רצים אחריו, וכמו שפירש״י שם ׳אני שמעתי משלוחיך שאתה 
רוצה למשכני אליך, ואני תיכף רצתי אחריך וכו׳׳. ותיכף כשישראל 
מי  כמו  עצמו  עושה  השי״ת  אזי  יתברך,  אחריו  לרדוף  מתחילין 
וכו׳׳,  דודי  ׳ְּברח  ח)  (שם  בבחינת  עצמו,  ומעלים  ומסתיר  שבורח 
בבחינת (שם ה) ׳פתחתי אני לדודי ודודי חמק עבר וכו׳׳, ואח״כ 
לעבדו  ולבקשו  אחריו  לרדוף  כסדר  בהדרגה  להתחיל  צריכין 
בהתגלות  למוצאו  שנזכה  עד  בשמחה,  טובים  ובמעשים  בעובדות 
לתקן  זוכין  כי ע״י מעשיהם הטובים בשמחה  ויותר.  יותר  נפלא 
המסדר והמיישב, ואזי זוכין למה שזוכין, היינו בחינת השגת הט׳ 
היכלין וכו׳ הנ״ל. וזהו בחינת (שמות כד) ׳כל אשר דיבר ה׳ נעשה 
ונשמע׳, שהקדימו נעשה לנשמע. ולכאורה אי אפשר להבין הדבר 
שיבחה  שהתורה  האמת  שישמעו,  קודם  לעשות  אפשר  איך  כלל, 
אותם על זה, שמגודל תשוקתם להשי״ת הקדימו ׳נעשה׳ ל׳נשמע׳ 
אבל  בזה,  ישראל  שבח  גודל  פ״ח)  (שבת  רז״ל  בדברי  כמבואר 
על  עולה  ואיך  זה,  ענין  יצוייר  איך  מאוד,  הדבר  קשה  אעפ״כ 
מבואר  גופה  בהתורה  באמת  אך  שנשמע.  קודם  לעשות  הדעת 
אשר  ׳כל  כך  היתה  שתשובתם  בפסוק  מבואר  כי  היטב,  הענין 
וכו׳.  דיבר ה׳ נעשה ונשמע׳, נמצא שאמרו מה שידבר ה׳ יעשו 
נמצא שבאמת הם עושין אחר שישמעו דברי ה׳, כמבואר בפסוק 
זה קשה, אם כן מה  ונשמע׳. אך לפי  ׳כל אשר דיבר ה׳ נעשה 
לומר  הקדימו  כבר  הלא  ל׳נשמע׳,  ׳נעשה׳  שהקדימו  מעלתם 
שיעשו מה שידבר ה׳ כנ״ל. אך באמת הענין מבואר היטב ע״פ 
דהיינו  הנ״ל,  בבחינה  ישראל  קדושת  מעלת  עיקר  זה  כי  הנ״ל. 
בטעמי  חקירה  שום  לחקור  רוצים  אינם  שהם  אמרו  שישראל 
ה׳  ידבר  ׳כל אשר  יתברך, רק  והנהגותיו  ובדרכי השגתו  המצוות 
׳ונשמע׳,  נעשה׳ מיד תיכף, בלי שום שאלה וחקירה כלל, ואח״כ 
רז״ל  ובדברי  רש״י  בפירוש  כמבואר  בלב,  הבנה  לשון  ׳נשמע׳  כי 
יעשו  ה׳  ידבר  אשר  שכל  אמרו,  שישראל  היינו  מקומות,  בכמה 
מיד כפי אשר ייצא מפי משה רבינו, בלי שום חקירה ושאלה אחר 
המצוות  עשיית  ע״י  כי  ׳ונשמע׳.  עי״ז  ואח״כ  כלל,  טעם  שום 
להשיג מה שמשיגין, ע״י  זוכין אח״כ  בתמימות בשמחה,  באמת 
כנ״ל,  וכו׳  כתר  בחינת  שהוא  המסדר  הכח  בחינת  לתקן  שזוכין 
ששם מקור השמחה כידוע, וזה גודל מעלת ישראל. ועל כן באמת 
זכו עי״ז לשני כתרים, שהם בחינת שמחה, כמו שאמרו רז״ל (שם) 
שני  ונתנו  מלאכים  ירדו  ונשמע׳,  ׳נעשה  ישראל  שאמרו  שבשעה 
כתרים בראש כל אחד וכו׳, שנאמר ׳ושמחת עולם על ראשם׳. כי 
אלו ההשגות והעדיין שזכו ע״י ׳נעשה ונשמע׳ הם בחינת כתרים, 
לבחינת  זכו  כי  ראשם׳,  על  עולם  ׳ושמחת  בחינת  שמחה,  בחינת 
כוכבים  כנ״ל. אבל העובדי  והמיישב  בחינת המסדר  כתר, שהוא 
ורע,  טוב  הדעת  עץ  מפגם  הנחש,  מזוהמת  הם  האפיקורסים 
והם  טובה  עובדא  שום  שעושים  וקודם  אמונה,  בני  שאינם 

להשיג  תיכף  רוצים  הם  הרעות,  בתאוותיהן  עדיין  משוקעים 
בשכלם המגושם בתאוות, להשיג חקירות בידיעת אלקותו יתברך, 
והם רוצים להקדים ה׳נשמע׳ ל׳נעשה׳, שבתחילה יגלה להם השי״ת 
המצוות,  כל  וטעמי  הנהגותיו  דרכי  כל  להם  ויגלה  סודותיו,  כל 
ואז אפשר היו מרוצים לעשות איזה 
רואים  היו  אם  בוודאי  כי  מצוה. 
אור המצוה בשורשה, שהיא מאירה 
כל  תכלית  והיא  העולמות,  בכל 
מכל  ולמעלה  שבעולם  התענוגים 
בוודאי מי  וכו׳,  וכו׳  וההצלחות  התענוגים, למעלה מכל הטובות 
וזה  וכו׳.  כזה  ונצחי  נפלא  טוב  לקבל  ירצה  שלא  הנה  יסור  פתי 
עיקר הנסיון של ישראל שזכו עי״ז לקבלת התורה, ע״י שהקדימו 
עשיה לשמיעה, דהיינו לעשות ככל אשר ידבר ה׳ בלי שום שאלה 
וחקירה כלל, ואח״כ יזכו להבין כפי מה שיזכו ע״י עבודתם כנ״ל. 
עי״ז  כי  עולם׳,  ׳שמחת  בחינת  הנ״ל,  לכתרים  זכו  עי״ז  כן  ועל 

זוכין לבחינת כתר, שהוא מקור השמחה כנ״ל. 
יז):  ד,  אפים  נפילת  (או״ח  בליקו״ה  וכתב  הרדיפה והמעכב.  וע"י 
להשיג  ירדוף  אם  כי  תמיד.  המשקל  על  לעמוד  שצריך 
יותר מהראוי לפי בחינתו, תתבטל ההשגה לגמרי, כי ריבוי השמן 
גורם כיבוי הנר, ואם יעכב וימנע ההשגה לגמרי, גם כן לא ישיג 
באחדותו  לכלול  למעלה,  המשקל  להכריע  תמיד  וצריך  וכו׳.  כלל 

יתברך תמיד ברצוא ושוב, אשרי הזוכה לזה. 
לאור  היכלין  ונעשין  והמסדר,  בהמיישב  המוחין  מכה  אזי 
הבחינות  כל  א):  ד,  אפים  נפילת  (או״ח  בליקו״ה  וכתב  א״ס. 
הנ״ל המבוארין בהתורה הנ״ל, דהיינו שמלכות עולה מן הקליפות, 
ומלכות מלביש ועולה לבחינת נה״י, ונה״י לחג״ת, וחג״ת לחב״ד 
וכו׳, כל זה הוא כוונת סדר התִפלה, שאומרים מתחילה קרבנות 
וקטורת, ואח״כ פסוקי דזמרה, ואח״כ ברכת קריאת שמע, ואח״כ 
התִפלה שמונה עשרה וכו׳, שע״י כל זה עולין העולמות בבחינות 
ומלכות  הקליפות,  מן  עולה  שמלכות  הנ״ל,  בתורה  המבוארין 
גילה  ז״ל  ורבינו  בכוונות,  היטב  כמובאר  וכו׳,  וכו׳  נה״י  מלביש 
וביאר שכל סוד עליית העולמות בבחינה הנ״ל, נעשין ע״י עשיית 
המצוה בשמחה כנ״ל. נמצא שעשיית המצוה בשמחה ובחינת סדר 
התִפלה הם בחינה אחת, שעל ידם עולין העולמות בבחינת הנ״ל 
המבוארין בתורה הנ״ל, שהם סוד כוונות סדר התִפלה כנ״ל, עד 
שזוכין עי״ז לעלות עד הכתר, לברך ולתקן בחינת המסדר והמיישב 
את המוחין, שעי״ז זוכין להשיג אור האין סוף בבחינת מטי ולא 
בחינת  וזהו  כנ״ל.  הנ״ל  היכלין  הט׳  בחינת  נעשין  שעי״ז  מטי, 
כבר  אז  התִפלה  גמר  אחר  כי  התִפלה.  גמר  אחר  אפיים  נפילת 
למעלה,  למעלה  אצילות  עד  למעלה  העולמות  כל  עליית  נגמרו 
כמובא בכוונות, ואז צריכין להיכלל באור האין סוף, שזהו עיקר 
בחינת  עיקר  כי  התִפלה.  בגמר  שנעשה  והזיווג  הייחוד  סוד 
הייחוד והזיווג הוא התחברות עלמא תתאה בעילאה, כמובן בזהר 
בכמה מקומות, ובפרט בפרשת ויגש על פסוק ׳כי הנה המלכים 
הייינו כשהנפש מישראל, שהיא בחינת עלמא  וכו׳׳ עי״ש.  נועדו 
באור  נכלל  להיות  כשזוכה  הוא,  ברוך  סוף  אין  אור  נגד  תתאה 
הייחוד  תכלית  בחינת  זהו  מטי,  ולא  מטי  בבחינת  סוף  האין 
תיקון  ע״י  אם  כי  אפשר  אי  וזה  עליונים,  עולמות  של  והזיווג 
שע״י  כנ״ל,  כתר  בחינת  שהוא  המוחין,  את  והמיישב  המסדר 
בחינה זו נמשך בחינת מעכב אל המוחין לבל יהרסו הגבול. וע״י 
דייקא  עי״ז  והמעכב,  הרדיפה  דהיינו  דייקא,  אלו  בחינות  שני 
בבחינת  סוף  האין  אור  משיגין  ידם  שעל  הנ״ל,  ההיכלין  נעשין 

מטי ולא מטי, שזהו עיקר בחינת הייחוד כנ״ל.
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שמעון,  רבי  אמר  כט 

בתִפלות  ידי  הרימותי 
העליון  שכשרצון  למעלה, 
עומד  למעלה  למעלה 
נודע  שלא  רצון  אותו  על 
לעולמים,  כלל  נתפס  ולא 
והוא הראש היותר נסתר 
הראש  ואותו  שלמעלה, 
שמוציא,  מה  מוציא 
מה  ומאיר  ידוע,  ולא 
רצון  שמאיר, הכל בסתר. 
לרדוף  המחשבה העליונה 
מואר  ולהיות  אחריו 
נפרד,  אחד  מסך  ממנו, 
ומתוך אותו מסך ברדיפת 
עליונה,  מחשבה  אותה 
עד  מגיעה  ולא  מגיעה 
מה  מאירה  מסך,  אותו 
אותה  ואז  שמאירה. 
מאירה  עליונה  מחשבה 
ידוע,  שאינו  נסתר  באור 
יודע.  לא  ואותה מחשבה 
המחשבה  אור  מכה  ואז 
נודע באור של  הזה שלא 
שמאיר  שעומד,  המסך 
ממה שלא ידוע ולא נודע 
אור  זה  ואז  ולא התגלה. 
המחשבה שלא נודע, מכה 
באור של המסך, ומאירים 
תשעה  ונעשים  כאחד. 
אינם  וההיכלות  היכלות, 
ולא  רוחות  ולא  אורות 
שעומד  מי  ואין  נשמות, 
בהם. הרצון של כל תשעה 
כולם  שעומדים  האורות 
אחד  שהוא  במחשבה, 
כולם  בחשבון,  מהם 
אחריהם.  לרדוף  רוצים 
בשעה שעומדים במחשבה 
ולא נדבקים ולא נודעים, 
לא  עומדים  לא  ואלה 
במחשבה  ולא  ברצון 
ולא  בה  תופסים  עליונה, 
עומדים  באלה  תופסים, 
וכל  האמונה,  סודות  כל 
מסוד  האורות  אותם 
המחשבה העליונה ומטה, 
סוף.  אין  נקראים  כולם 
אורות,  מגיעים  כאן  עד 
ולא מגיעים ולא נודעים, 
אין כאן רצון ולא מחשבה. 
ולא  המחשבה  כשמאירה 
אז  מאירה,  ממי  נודע 
לתוך  ונסתרת  מתלבשת 
למי  ומאירה  הבינה, 
זה  ונכנסים  שמאירה, 
נכללים  שכלם  עד  בזה, 
הקרבן  ובסוד  כאחד. 
זה  נקשר  הכל  כשעולה, 
אז  בזה.  זה  ומאיר  בזה 
בעלייה,  כולם  עומדים 
עם  מתעטרת  והמחשבה 
האור  אותו  סוף.  אין 
המחשבה  ממנו  שמוארת 
נודעת  שלא  העליונה, 
אין סוף,  נקרא  כלל,  בה 
ועומד  נמצא  וממנו 
ועל  שמאיר,  למי  ומאיר 
אשרי  עומד.  הכל  זה 
חלקם של הצדיקים בעולם 

הזה ובעולם הבא.

וכאן  ע״א),  סה  (נח,  הזהר  בדברי  מעלה  עי׳  נח.  פרשת  בזוהר  כמובא 
רבי  אמר  וז״ל:  בשלימותו,  זה  לזהר  מדבש  המתוק  פירוש  את  הבאנו 
ר״ל  בתִפלה,  למעלה  ידי  הרימותי  לעילא.  בצלותין  ידאי  ארימת  שמעון, 
שהתפלל שגילוי הסודות הללו דלקמן יהיו לרצון לפני הקב״ה. ואמר דכד 
רצון  רצון העליון למעלה למעלה, ר״ל  לעילא. שכאשר  לעילא  עילאה  רעותא 
של הא״ס ב״ה שהוא עליון על גבי הא״ק, והוא למעלה על גבי עתיק, 
הם  וא״א,  ועתיק  א״ק  פרצופים  הג׳  שאלו  א״א,  גבי  על  למעלה  והוא 
הוא  ב״ה  א״ס  ואור  א״ס,  בשם  לפעמים  ונקראים  הנעלמים,  פרצופים 
כלל  אתפס  ולא  אתיידע  דלא  רעותא  ההוא  על  קיימא  כולם.  על  ועליון  נעלם 
לעלמין. הוא עומד על אותו הרצון שלא נודע ולא נתפס כלל לעולם, ר״ל 
הא״ס ב״ה האציל את א״ק, הנקרא ג״כ רצון שלא נודע ואינו מושג ע״י 
לעילא.  יתיר  דסתים  רישא  והוא  לעולם,  כלל  א״א  ע״י  נתפס  ואינו  עתיק, 
וא״ק הוא הראש של כל האצילות וסתום ביותר למעלה, וההוא רישא אפיק 
נודע  ולא  שהאציל,  מה  והאציל  הוציא  הא״ק  וזה  ידיע.  ולא  דאפיק  מאי 
מהו, ר״ל שהאציל את הרישא דלא אתיידע, שהוא הג״ר דעתיק שאינן 
בערכם.  נחשבות  שאינן  רק  הג״ר,  עם  נכללות  שלו  הז״ת  וגם  מושגות, 
את  גם  שהאציל  והיינו  שהאיר,  מה  הא״ק  האיר  וגם  דנהיר.  מאי  ונהיר 
פרצוף א״א. כולא בסתימו. א״ק ועתיק וא״א כולם הם סתומים, כי אע״פ 
עדיין  נשארו  זה  כל  עם  וא״א,  עתיק  פרצופי  את  וגילה  האציל  שא״ק 
סתומים (מק״מ בשם הגהות מהרח״ו). ואמר אחר שנאצל עתיק רעו דמחשבה 
מיניה. אז היה הרצון של מחשבה העליונה  ולאתנהרא  למרדף אבתריה  עילאה 
ומפרש  ממנו,  הארה  לקבל  כדי  א״ק  אחרי  לרדוף  דעתיק  הרדל״א  של 
אחד  מסך  כעין  אתפריס.  פריסו  חד  כי  מא״ק,  הארה  עתיק  קיבל  איך 
הזה  מסך  ומתחת  א״ק,  של  טבורו  במקום  דהיינו  גופו,  באמצע  נפרס 
של  הזה  מסך  ומתוך  פריסא.  ההוא  ומגו  אתיידע.  דלא  הרישא  מתחיל 
של  העליונה  זו  רדיפת מחשבה  ע״י  עילאה.  מחשבה  דההיא  ברדיפו  הא״ק, 
ההוא  עד  מטי  ולא  מטי  ולקבל הארה מא״ק, עי״ז  להשיג  הרדל״א הרוצה 
פריסא. מגיע ולא מגיע עד אותו המסך, ר״ל שרצה לעלות ולקבל הארה 
מה  המסך  מתוך  האיר  דנהיר.  מאי  נהיר  זה  כל  ע״י  מא״ק,  שלימה 
שהאיר, פי׳ שמקבל הארה אבל רק מועטת כמה שראוי לקבל, וכדין ההוא 
ואז כשקיבלה אותה המחשבה העליונה של העתיק הארה  עילאה.  מחשבה 
מועטת מא״ק, נהיר בנהירו סתים דלא ידיע. היה עתיק מאיר באור סתום 
דא״ק  ועטרה  יסוד  הארת  ע״י  לנוקביה  האיר  עתיק  ר״ל  ידוע,  שאינו 
המחשבה  וזו  ידע.  לא  מחשבה  וההוא  אורו,  גודל  נודע  שלא  בו  הסתומים 
ואינו משיג גודל אור של היסוד ועטרה  יודע  בעצמה שהיא עתיק, לא 
דא״ק הסתומים בו (מק״מ).  וממשיך לפרש את סדר המדריגות, ואמר 
כי אחר שנתקנו עתיק ונוקביה כדין בטש האי נהירו דמחשבה דלא אתיידע. אז 
היכה אור ההוא של א״א שנתקן מהארת הרדל״א, שהוא סוד המחשבה 

שעומד  המסך  בהארת  היכה  דקיימא.  דפרסא  בנהירו  מהותו,  נודע  שלא 
באמצע גופו של עתיק, ועי״ז קיבל הארה גדולה מעתיק, ואח״כ דנהיר 
ידיע. והאיר ממה שאינו ידוע ומושג, ור״ל שהמוחא סתימאה  דלא  ממה 
כלל,  ידוע מהותו  שאינו  קיבל מא״ק  א׳  ג׳ הארות, הארה  קיבל  דא״א 
ולא אתידע. הארה ב׳ קיבל ממה שלא נודע, והיינו מהרדל״א, ולא אתגליא. 
והארה ג׳ קיבל ממה שלא נתגלה, והיינו מהכתר דא״א. וכדין האי נהירו 
רדל״א,  מהארת  הנתקן  א״א  של  האור  זה  ואז  אתיידע.  דלא  דמחשבה 
הנקרא מחשבה שלא נודע מהותו, בטש בנהירו דפריסא. היכה פעם שניה 
בהארת המסך שעומד באמצע גופו של עתיק, ונהרין כחדא. ועי״ז האירו 
א״א  בכללות  נתלבשו  דעתיק  הז״ת  כי  וא״א,  עתיק  פרצופי  כללות  יחד 
בא״א  ועתיק  א״ק  של  ההארות  כל  בכללות  זה  התלבשות  וע״י  (מק״מ), 
הנקראות  דא״א,  ספירות  התשע  ונתקנו  נעשו  היכלין.  תשע  ואתעבידו 
בהם,  המתלבשות  עתיק  של  ז״ת  להארות  היכלות  שהם  לפי  היכלות, 
נהורין. ואלו ההיכלות לא נקראים אורות בבחינת  אינון  לאו  ומפרש והיכלין 
נשמתין.  אינון  רוחין. ולא נקראים רוחות בבחינת רוח, ולאו  אינון  נפש, ולאו 
מי  ואין  בהו.  דקיימא  מאן  אית  ולא  נשמה,  בבחינת  נשמות  נקראים  ולא 
שעומד עליהם לדעת מה הם בבחינת חיה, לפי שהם בחינת יחידה כתר 
נהורין. הרצון של  דכל תשע  דכל כללות דאצילות. ואחר שנתקן א״א רעותא 
כולהו  דקיימי  האצילות,  כללות  של  ספירות  הט׳  שהם  אורות  התשע  כל 
(כמ״ש  דאצילות,  חכמה  שהיא  המחשבה  בכח  קיימים  שכולם  במחשבה. 
האצילות  פרצופי  שכל  עשית׳,  בחכמה  ׳כולם  בסוד  מ״ב  שער  בע״ח 
אחת  היא  בעצמה  שחכמה  בחושבנא.  מינייהו  חד  דאיהו  בחכמה),  כלולים 
אחר  לרדוף  רוצים  כולם  בתרייהו.  למרדף  כולהו  דאצילות,  ספירות  מהט׳ 
וזה שאמר  (שע״ר).  הט׳ ספירות דא״א כדי לקבל הארה והשפעה מהם 
מוחין  בסוד  שהם  או״א  של  הייחוד  בשעת  במחשבה.  דקיימי  בשעתא 
אז  מתדבקן.  ולא  חדשים,  מוחין  אליהם  נמשכים  שאז  מחשבה,  הנקראים 
ולא  המוחין,  נמשכים  שמהם  דא״א  רישין  הג׳  את  משיגים  או״א  אין 
אתיידעו. ולא נודע להם כלל מהותם, כי לא מקבלים המוחין מהם עצמם 
אלא ע״י המזלות, ומפרש ואלין לא קיימי ואלו הג״ר דא״א שמהם נמשכים 
שהוא  ברצון  לא  ברעותא.  לא  מושגים,  ולא  קיימים  לא  לאו״א,  המוחין 
אימא, ולא במחשבה עילאה. ולא במחשבה העליונה שהיא אבא, לפי שאו״א 
הם  האמת  לפי  כי  דא״א,  בהג״ר  קצת  רק  תופסים  הם  בה.  תפסין 
שאינם  לפי  תפיסה,  נקראת  לא  אבל  תפסין.  ולא  מהם,  המוחין  מקבלים 
כל  מקבלים מהם עצמם אלא ע״י ב׳ המזלות. באלין בהג״ר דא״א קיימי 
אנון  וכל  האצילות,  פרצופי  כל  של  המוחין  כל  קיימים  דמהימנותא.  רזי 
כי  לפרש  וממשיך  העולמות.  כל  את  האורות המחיים  אותם  וכל  נהורין. 
מרזא דמחשבה עילאה ולתתא. מסוד המחשבה עליונה שהוא הרדל״א, שהוא 
העליון בכל עולם האצילות, משם ולמטה, היינו גם התלת רישין דא״א, 
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לא ידיע ולא אתיידע, כמובא בזוהר פרשת נח.  ואעפ"כ 
עליית  סדר  את  שבמאמר  ב׳–ז׳  באותיות  רבינו  שביאר  אחר 
המלכות עד תיקון כתר דעשיה כראוי, וכתב ׳וכן עולין העולמות עד למעלה, 
עד אצילות למעלה למעלה׳, שב עתה רבינו לבאר את דבריו בפתיחת המאמר 

ולא  ב׳מטי  סוף  האין  אור  השגת  בענין 
מטי׳, המיוסדים על דברי הזהר (נח, סה 
זה  זהר  רסח ע״ב). מאמר  פקודי,  ע״א; 
וכיצד  הקרבן,  סוד  אודות  בדרוש  עוסק 

עולם  סוף  עד  העשיה  עולם  מתחילת  לעלות  הספירות  מתחילות  ידו  על 
סוד  את  שמעון  רבי  מגלה  אלו,  זהר  דברי  בתוך  מעלה.  ולמעלה  האצילות 
ראשית הבריאה אף במדריגות שקודם האצילות ולמעלה, ולגודל מעלת מאמר 
עצמם.  הזהר  דברי  את  נביא  בטרם  מובאות,  כמה  להקדים  ראינו  זה  זהר 
כתב בספר כתם פז, למקובל האלקי רבי שמעון לביא (שם): ׳הקרבנות הם 
לקרב המדריגות בסוד התחלת הבריאה, והבן זה מאוד ודעהו אם בעל נפש 
אתה, כי הוא סוד גדול מסתרי תורה וכו׳, ואל זה הענין אמר רשב״י מה 
שיבוא אחר זה, להודיע סוד התחלת הבריאה׳. וכן מובא בספר עטרת צבי, 
לשמוע  וחרד  הירא  איש  אמנם  כראוי,  לפרשו  בידינו  אין  זה  זהר  שמאמר 
ולהבין לדבר ה׳ יוכל להבין דברי המאמר הזה מעט מן המעט אפס קצהו 
כחוט דק מן הדק באובנתא דליבא, אם ילמוד מתחילת ע״ח עד סוף היכלות 
רבינו  לנו  ביאר  אשר  לאצילות  הקודמות  המדריגות  בענין  להתבונן  דא״א, 
בחינה  איזו  ולהבין  לתפוס  ונפש  בלב  כל אחד המעיין  יכול  האריז״ל. משם 
עכ״ד.  הזה,  במאמר  הנרמזות  מדריגות  רבבות  מריבוא  אחד  זה,  במאמר 
׳א״ר שמעון ארימת  והרמח״ל, בספר אדיר במרום בפירושו למאמר, כתב: 
כמו  אלא  אמרֹו  לא  הזה  הנשגב  הסוד  העלם  מרוב  הנה  וכו׳.  בצלותין  ידי 
ותיקונים  חזקים  אורות  להמשיך  אותו  בגלֹותו  שכיֵון  גדולה,  תִפלה  בדרך 
גדולים מאוד, כי הוא באמת מרום כל הסודות הגדולים מאוד מאוד, סוד 
שהבאנו  זו  לתורה  הקבלי  במבוא  ועי׳  עכ״ד.  להודיעם׳,  ובריתו  ליראיו  ה׳ 
לעיל במילוא״ח על אות ז׳, ד״ה ׳וכן עולין העולמות עד למעלה וכו׳׳, שם 
הובאו הקדמות וביאורים חשובים לנאמר כאן, ועל כן הסתפקנו כאן להביא 
הדברים  בגוף  לעיין  יוכל  בחינתו,  כפי  לומד  וכל  כלשונם,  הזהר  דברי  את 
רבי  כטאמר  ע״א):  סה  (נח,  הזהר  וז״ל  ביאוריהם.  לרבות  במקומם, 

שמעון, ארימת ידאי בצלותין לעילא, דכד רעותא עילאה לעילא 
כלל  אתפס  ולא  אתיידע  דלא  רעותא  ההוא  על  קיימא  לעילא 
מאי  אפיק  רישא  וההוא  לעילא,  יתיר  דסתים  רישא  לעלמין, 
רעו  בסתימו.  כולא  דנהיר,  מאי  ונהיר  ידיע,  ולא  דאפיק 
אבתריה  למרדף  עילאה  דמחשבה 
פריסו  חד  מיניה,  ולאתנהרא 
פריסא  ההוא  ומגו  אתפריס, 
עילאה,  מחשבה  דההיא  ברדיפו 
מטי ולא מטי עד ההוא פריסא, נהיר מאי דנהיר, וכדין איהו 
מחשבה עילאה, נהיר בנהירו, סתים דלא ידיע, וההוא מחשבה 
בנהירו  אתיידע,  דלא  נהירו דמחשבה  כדין בטש האי  ידע.  לא 
ולא  אתיידע  ולא  ידיע  דלא  ממה  דנהיר  דקיימא,  דפרסא 
בנהירו  בטש  אתיידע,  דלא  דמחשבה  נהירו  דא  וכדין  אתגליא, 
דפריסא ונהרין כחדא. ואתעבידו תשע היכלין, והיכלין לאו אינון 
מאן  אית  ולא  נשמתין,  אינון  ולאו  רוחין,  אינון  ולאו  נהורין, 
דקיימא בהו, רעותא דכל תשע נהורין דקיימי כולהו במחשבה, 
בשעתא  בתרייהו.  למרדף  כולהו  בחושבנא,  מינייהו  חד  דאיהו 
דקיימי במחשבה ולא מתדבקן ולא אתיידעו, ואלין לא קיימי לא 
באלין  תפסין,  ולא  בה  תפסין  עילאה,  במחשבה  ולא  ברעותא, 
דמחשבה  מרזא  נהורין  אינון  וכל  דמהימנותא,  רזי  כל  קיימי 
נהורין,  מטו  הכא  עד  סוף.  אין  איקרון  כולהו  ולתתא,  עילאה 
ולא מטון ולא אתיידעו, לאו הכא רעותא ולא מחשבה. כד נהיר 
גו  ואסתים  אתלבש  כדין  דנהיר,  ממאן  אתיידע  ולא  מחשבה, 
בינה, ונהיר למאן דנהיר, ואעיל דא בדא, עד דאתכלילו כולהו 
ונהיר  בדא  דא  אתקשר  כולא  סליק,  כד  דקרבנא  וברזא  כחדא. 
דא בדא, כדין קיימי כולהו בסליקו, ומחשבה אתעטר באין סוף. 
ההוא נהירו דאתנהיר מיניה מחשבה עילאה, (דלא אתיידע בה 
למאן  ונהיר  וקיימא  אשתכח  ומיניה  סוף,  אין  איקרי  כלל), 
דנהיר, ועל דא כולא קאים. זכאה חולקיהון דצדיקיא בעלמא דין 
במילוא״ח  מטה  הבאנו  הלומדים  על  להעמיס  לא  ובכדי  דאתי.  ובעלמא 

את פירוש המתוק מדבש בשלימותו לקטע הנ״ל, עי״ש.

     
(דף סה ע״א)
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מסילת הקשרים
ל‰)  ודו"ק וראה שע"פ ביאורו עולה, שדברי הזהר מקושרים גם עם המובא לעיל באות ד' גבי 'וישא אהרן את ידיו', וכן עם המובא לעיל באות ו' גבי 'ויהי ידיו אמונה'.

מילואי חכמה
פרצופי  שאר  כלפי  א״ס  בהשאלה  נקראים  כולם  סוף.  אין  איקרון  כולהו 
של  האורות  מגיעים  דא״א  הג״ר  עד  כי  נהורין.  מטו  הכא  עד  האצילות. 
בהם  אין  כי  מגיעים,  נקראים  לא  אבל  מטון.  ולא  גדול.  בהעלם  א״ס 
א״א  אפילו  כי  כלל,  אות  בשום  נודעים  ולא  אתיידעו.  ולא  כלל.  תפיסה 
בכללותו רמוז רק בקוצו של י׳. ומפרש עוד, כי לאו הכא רעותא ולא מחשבה. 
ר״ל כשעולים או״א בסוד מ״ן לא״א, אינם עולים בתלת רישין, לא אימא 
שהיא בחי׳ רצון ולא אבא שהוא בחי׳ מחשבה, כי אינם עולים אלא בב׳ 
המזלות. ואמר כי כד נהיר מחשבה. כשמאיר אבא ע״י קבלת המוחין, ולא 
את  משיג  שאינו  דהיינו  מאיר,  ממי  לו  נודע  ולא  דנהיר.  ממאן  אתיידע 
אז  בינה.  גו  ואסתים  אתלבש  כדין  המוחין.  את  מקבל  שמהם  דא״א,  הג״ר 
המוחין  עם  דאבא  והנה״י  שלו,  הנה״י  בתוך  מתלבשים  דאבא  המוחין 
המוחין  אח״כ  דנהיר.  למאן  ונהיר  דאימא.  נה״י  תוך  נסתמים  שבתוכם 
דאו״א מאירים לז״א. ואעיל דא בדא. ואז נכנס ומתייחד ז״א במלכות בכח 
כאחד  וזו״ן  או״א  שנכללים  עד  כחדא.  כולהו  דאתכלילו  עד  שקיבל.  המוחין 
הקטרת  עשן  כשעולה  סליק.  כד  הקרבן.  ובסוד  דקרבנא.  וברזא  (שע״ר). 
הקרבן בסוד מ״ן. כולא אתקשר דא בדא. כל הפרצופים מתקשרים זה בזה. 
ונהיר דא בדא. ומאירים זה בזה. כדין קיימי כולהו בסליקו. אז כולם קיימים 
מסוף  לעלות  הספירות  מדריגות  מתחילות  הקרבנות  ע״י  כי  בעלייה, 
של  המ״ן  סוד  כי  עוד  ואמר  האצילות.  עולם  סוף  עד  העשיה  עולם 
הקרבנות עולים עד א״ס, והוא משפיע שפע העליון למטה, וזה שאמר 
ומחשבה. ועתיק דאצילות הנקרא מחשבה עליונה. אתעטר באין סוף. מתעטר 
דאתנהיר  נהירו  ההוא  והיינו  א״ס,  הנקרא  מא״ק  השפע  תחילה  ומקבל 
שהיא  עליונה  מחשבה  ממנו  שמאירה  האור  זה  עילאה.  מחשבה  מיניה 
עתיק. איקרי אין סוף. הוא הא״ק ולא הא״ס ממש, ונקרא א״ס לפי שאור 

א״ס ב״ה מתלבש בו. ומיניה אשתכח. ומא״ק נמצא ונאצל עתיק. וקיימא ונהיר למאן דנהיר. וא״ק קיים ומאיר למי שמאיר, והיינו לעתיק, וממנו מאירים 
כל הפרצופים שתחתיו. ומסיים ר׳ שמעון דבריו ואמר ועל דא כולא קאים. ועל סוד הקרבנות עומדים כל העולמות, כמאמר חז״ל ׳על שלושה דברים 
דאתי. אשרי חלקם של הצדיקים בעוה״ז  ובעלמא  דין  בעלמא  דצדיקיא  חולקיהון  העולם עומד, על התורה ועל העבודה׳, דפירושו עבודת הקרבנות. זכאה 
ובעוה״ב. ועוד מובא בזה בספר אור החמה (שם): אר״ש ארימאת ידא בצלותין. בענין נשיאות ידיים פי׳ הרשב״י בפ׳ יתרו (ריש הפרשה) על פסוק ׳וישא אהרן 
את ָיָדו׳, ׳ידו׳ כתיב, דהיינו לתת נשיאות לימין על השמאל. לכן ׳ארימית ידא׳, דהיינו הימין על השמאל, ולהיות העסק כאן בגילוי הדברים הנעלמים 

מא״ס ועד התפשטות עשר ספירות, לכך היו ידיו אמונה עד תום החפץ, בדרוש הנזכר ל‰). 

שניתן  אף  שעל  ג),  מכתב  (ח״א,  צדיק  שערי  בספר  וביאר  מטי.  ולא  מטי 
להסיק כי ׳מטי ולא מטי׳ הן שתי בחינות נפרדות, עם כל זה ראוי לדעת 
בחינת מטי  וז״ל:  כלל,  לנו בה שום תפיסה  אין  כן  ועל  שהן בחינה אחת ממש, 
ולא  ׳מטי  ששמה  אחת  ִמְקָׁשה  לבד,  אחת  בחינה  היא  כי  דע  מטי,  ולא 
מטי׳, אע״פ שהיא סובלת ב׳ משמעויות, אבל כללותם היא התאחדותם 
דעלמא׳  ׳אמצעותא  בהתורה  בליקו״א  להדיא  כמבואר  לנצח,  ייפרדו  לא 
מבואר  וביותר  עי״ש,  היכלין׳,  ׳תשע  נקראת  והיא  ח׳,  אות  כ״ד  סימן 
שהמוחין  הרדיפה  שע״י  שם  שכתב  ממה  ז״ל,  מוהרנ״ת  בביאור  שם 
כח  שהוא  המעכב,  כח  וע״י  הוא,  ברוך  סוף  האין  אור  להשיג  רודפין 
המיישב והמסדר, שהוא בחינת כתר, בחינת מחיצה, המעכב את רדיפת 
היכלין  נעשין  ועי״ז  הנ״ל,  בבחינת המחיצה  עי״ז מכין המוחין  המוחין, 
לאור אין סוף, דהיינו שנעשין כלים והיכלות ברוחניות עליון להשיג על 
מבואר  הרי  כאן.  עד  וכו׳,  סוף  האין  אור  מטי  ולא  מטי  בבחינת  ידם 
ובטישתם  המוחין  מרדיפת  הנעשית  עצמה,  בפני  בחינה  שהיא  להדיא 
בבחינת הכתר, והיא סוד תשע היכלין, ומקומה בין הכתר ובין המוחין, 
הלכות  בליקוטי  שכתב  ממה  כן  גם  ומבואר  ח״ו.  פירוד  בה  לומר  ואין 
חזק  ׳וכשהוא  לשונו  וזה  ל״ב,  אות  ה׳  הלכה  תפילין  הלכות  או״ח  חלק 
אח״כ  זוכה  לבד,  באמונה  ה׳  את  ועובד  הרבה  ושנים  ימים  באמונתו 
בבחינת  אמונה,  ע״י  הבאה  נפלאה  בידיעה  יתברך  אותו  ולהשיג  לדעת 
מטי ולא מטי, שזהו בחינת ׳לחזות בנועם ה׳ ולבקר בהיכלו׳ שביקש דוד 
וכו׳׳׳.  אבקש  אותה  ה׳  מאת  שאלתי  ׳אחת  כמ״ש  ימיו,  כל  ע״ה  המלך 
שאלתי׳,  ׳אחת  בשם  מטי,  ולא  מטי  בבחינת  אלקות  השגת  ֶׁשִּכָּנה  הרי 
והבן. וכן מבואר להדיא שם בחלק אה״ע הלכות אישות הלכה ד׳ אות ז׳, 

ילקוט הנחל

כתר, שהוא פרוס בין הנאצלים לבין המאציל. וכתב בליקו״ה 
מסך  יש  עליון  שברוחניות  שכמו  ט)  ד,  אפים  נפילת  (או״ח 
המבדיל שהוא הכתר, כך גם עולם העשיה התחתון הוא מסך המבדיל בפני 
השגת אלקותו. וע״י שזוכה מתוך עולם העשיה דייקא לעבוד את ה׳ ולעשות 

את  ומתקן  עושה  עי״ז  בשמחה,  מצוות 
הכתר העליון, שעל ידו יוכל להשיג אא״ס 
ברואי  כל  וז״ל:  מטי,  ולא  מטי  בבחי׳ 
ובוערים  רועשין  הכל  ומטה  מעלה 
ומתלהבים ורודפים מחשבתם להשיג 

השגת אלקותו יתברך, אבל אי אפשר להשיג השגת אלקותו יתברך 
כי אם בבחינת מטי ולא מטי כנ״ל, וזה אי אפשר להשיג בתכלית 
כי  דייקא.  התחתונים  של מעשה  העבודה  ע״י  אם  כי  השלימות 
לקבל  אפשר  שאי  אור  ריבוי  מחמת  הוא  ההשגה  מניעת  עיקר 
ובמידה  בהדרגה  האור  לקבל  וההיכלות  הכלים  ועיקר  כידוע, 
בבחינת מטי ולא מטי, הם נעשין ע״י תיקון הכתר דייקא, שהוא 
המסדר והמיישב את המוחין, שהוא כמו מעכב ומונע את המוחין 
מרדיפתם, שעי״ז עיקר ההשגה כנ״ל, וזה אין זוכין כי אם ע״י 
׳בשעה  פ״ח)  (שבת  רז״ל  שאמרו  וכמו  דייקא,  מעשיות  מצוות 
שאמרו ישראל נעשה ונשמע ירדו שישים ריבוא מלאכים ונתנו שני 
׳ושמחת עולם על ראשם׳׳. נמצא  וכו׳, שנאמר  כתרים על ראשם 
כתר,  לבחינת  זכו  ונשמע׳,  ׳נעשה  בחינת  התורה,  קבלת  שע״י 
שעי״ז עיקר ההשגה. כי זה העולם העשיה הוא תכלית הגשמיות, 
והוא עיקר מסך המבדיל בפני השגת אלקותו יתברך, אבל כשזוכין 
מעשיות  מצוות  ולעשות  העשיה,  העולם  בזה  ה׳  את  לעבוד 
מעשיות  המצוות  ע״י  זוכה  כי  התיקון.  עיקר  זה  אזי  בשמחה, 
בשמחה, שמברר ומתקן ומעלה את בחינת העשיה, שהוא תכלית 
המסך המבדיל, הוא מעלה אותו לבחינת כתר, ואז נתהפך ונעשה 
מבחינת העשיה, מבחינת מסך המבדיל, נעשה ממנו בחינת כתר, 
שהוא גם כן בחינת המבדיל ברוחניות עליון. כי הכתר פרוס בין 
הנאצלים לבין המאציל, כמ״ש בהתורה הנ״ל. כי הכתר הוא כמו 
מונע ומעכב את המוחין מרדיפתם להשיג אור האין סוף, אבל 

זה המניעה והמעכב הוא עיקר התכלית שלימות התיקון כנ״ל, כי 
אי אפשר להשיג השגת אור האין סוף כי אם עי״ז דייקא. נמצא 
והמסך  והמעכב  המניעה  עיקר  שהוא  גשמיות,  עשיה  שמבחינת 
המבדיל והמונע מהשגת אלקותו יתברך, כשזוכה לטהר ולקדש את 
העשיה ע״י עשיית המצוות בשמחה, 
כי  התיקון.  עיקר  דייקא  מזה  אז 
עד  למעלה,  למעלה  עי״ז  עולה 
כתר,  בחינת  דייקא  עי״ז  שנעשה 
ומעכב,  מונע  בחינת  כן  גם  שהוא 
שזה המונע והמעכב הוא עיקר תכלית שלימות התיקון כנ״ל. וזה 
בחינת ׳סוף מעשה במחשבה תחילה׳. כי סוף מעשה שהוא תכלית 
גשמיות העשיה, הוא במחשבה תחילה, שהוא בחינת כתר, שהוא 
בחינת תחילת המחשבה. כי הכתר הוא שורש כל המוחין, שהם 
המחשבות כידוע, וזה עיקר התכלית והתיקון, כשזוכין להשלים 
כוונת הבריאה, להעלות סוף המעשה לתחילת המחשבה, היינו 
שמגשמיות העשיה, שהוא בחינת סוף מעשה, מזה דייקא יזכו 
להשיג תחילת המחשבה, שהוא בחינת כתר, שנעשה ע״י תיקון 
דייקא  מעשיות  המצוות  עשיית  ע״י  דהיינו  דייקא,  העשיה 
כנ״ל, שעי״ז עיקר השגת אלקות כנ״ל. ועל כן אמרו רז״ל (שבת 
ממלאכי  לפנים  מחיצתן  שיהיה  צדיקים  ׳עתידין  בירושלמי)  פ״ב 
מה  ולישראל  ליעקב  ייאמר  ׳כעת  כג)  (במדבר  שנאמר  השרת, 
בחינת  שהוא  כתר,  בחינת  שהוא  דייקא,  ׳מחיצת׳  אל׳׳,  פעל 
מחיצה, כי הוא פרוס בין הנאצלים לבין המאציל כנ״ל, וישראל 
יהיו גבוהים מן  ובזה  דייקא,  יתברך עי״ז  ישיגו השגות אלקותו 
זה  של  בנסיון  עמדו  ולא  עומדים,  הם  המלאכים  כי  המלאכים. 
העולם המגושם, על כן אין זוכין לבחינת כתר כנ״ל, ועל כן אי 
יוכלו  לא  כי  הצדיקים.  כמו  יתברך  אלקותו  להשיג  להם  אפשר 
לקבל ריבוי האור, מחמת שאין להם כלים ומחיצות בדעתם לעכב 
ההשגה אצלם. ועל כן נקראים ׳שרפים׳, כי הם נשרפים ונתלהבים 
מאור השגתם העצומה, מחמת שאין להם מחיצות לעכב, מחמת 

שאין להם מצוות מעשיות וכו׳ כנ״ל.
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ּב 
ואני תפלה

ר  ‡ו… י  úַ ָע יך¿  ƒ ׁ̆ מ¿ ַ̇ ו¿
ר  ≈„ּ ַס מ¿ ‰ַ ַח  ּכ…  ˙ ַ ׁ ּ̆ „ֻ ¿̃
ין,  ƒח ַ‰ּמ…  ˙ ∆‡ ב  ≈ ׁ ּ̆ ַי ַ‰מ¿ ו¿
 , ן ו… י ¿ú ע∆ ר  ∆̇ ּכ∆  ‡ ‰ּו ∆ ׁ̆
י  ƒú ב¿ ƒú  ‰ ז∆ י  ≈„ י¿  úַע  ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ו¿
 úבּו ¿‚ּ‰ַ ן  ƒמ  ıחּו  ˙‡ ≈̂ úָ
 ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ַר˜  ם,  úו… ָ ׁ̆ ו¿ ַחס 
י  ƒּ̇ ב¿ ַ ׁ̆ ֲח ַמ ף  …„ּ ר¿ ƒּ̇ ∆ ׁ̆
ף  סו… ין  ≈‡‰ָ ר  ‡ו… י‚  ƒׂ ּ̆ ‰ַ ¿ú
יַנ˙  ƒח ב¿ ƒּב ב,  ו… ׁ̆ ָו  ‡ ָרˆו… ּב¿
יַנ˙  ƒח ב¿ ƒי', ּב úָ‡ ָמט≈ י ו¿ 'ָמט≈
י  ≈„ ב', ַעú י¿ ַעּכ≈ יָפ‰ ּומ¿ ƒ„ 'ר¿
 ˙ ב ‡∆ ≈ ׁ ּ̆ ַי ַ‰מ¿ ר ו¿ ַסּ„≈ כ…ַח ַ‰מ¿
מּוָנ‰  ¡‡ ˙ ּוב∆ מ∆ ¡‡ ין, ּב∆ ƒּמ…ח‰ַ
 ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ∆ ׁ̆  „ ַע ָמ‰,  ≈ú ¿ ׁ̆
י  ƒú כ¿ ƒׂ̆  úúַ כ¿ ֻי ו¿  ‰ ∆úֲע ּיַ ∆ ׁ̆
ין  ƒúיָכ ≈‰ ָע‰  ¿ ׁ̆ ƒּ̇ ' ך¿  ˙ו… ּב¿
ין  ƒר ‰ו… ּנּון נ¿ ƒ‡ ו‡úָ ין, ּ„¿ ƒ‡ ָúּ ƒע
ין,  ƒ̇ ָמ ¿ ׁ̆ ƒנ ‡úָ ין ו¿ ƒרּוח ‡úָ ו¿
‰ּו,  ב¿ ָמ‡  י¿ ַ̃ ¿„ּ ָמ‡ן  י˙  ≈ú ו¿
 ‡ úָ ו¿ ן  י ƒ̃ ּב¿ ַ„ּ ¿̇ ƒמ  ‡ úָ ו¿
יי   ‰ ָּ̇ ‡ַ י  ƒּכ ין'.  ƒע ¿„ּ ַי ¿̇ ƒמ
יַפ˙  ƒ„ ם ר¿ ∆̂ ָּ̇ ע… ַב„ ָיַ„ע¿ ¿ú
י  ƒ ׁ̆ פ¿ ַנ  ˙ ּו ˜ ¿̃ ו… ּ̇ ¿ ׁ̆ ƒ‰
ם  ָ ׁ̆ ר¿ ָ ׁ̆ ּב¿ י  ƒ̇ ָמ ¿ ׁ̆ ƒנ ו¿ י  ƒרּוח ו¿
 ˙ ‚ו… ָׂ ּ̆ ‰ַ י‚  ƒׂ ּ̆ ‰ַ ¿ú ן  יו… ¿ú ָ‰ע∆
י.  ƒּ̇ ר¿ ָ̂ ָכך¿ נו… ¿ú ר ∆ ׁ̆ úּּו, ֲ‡ ≈‡
ים  ƒ‰…ú‡ ≈ú י  ƒ ׁ̆ ַנפ¿  ‰‡ָ מ¿ ָ̂ "
 ‡ ָ‡בו… י  ַ̇ ָמ ָחי,   ú ≈‡ ¿ú
ים.  ƒ‰…ú ¡‡ י  נ≈ ּפ¿  ‰ ָר‡∆ ≈‡ ו¿
יָך  ∆̇ נו… ּכ¿ ¿ ׁ̆ ƒמ  ˙ י„ו… ƒ„ ּי¿ ַמ‰ 
ַ‚ם  ו¿ ָפ‰  ס¿ כ¿ ƒנ  .˙ ָב‡ו… ¿̂ יי 
˙ יי,  רו… ¿̂ ַח ¿ú י ƒ ׁ̆ ‰ ַנפ¿ ָ̇ ¿ú ּכָ
 ú ≈‡ ú נּו ‡∆ ַרּנ¿ י י¿ ƒר ָׂ̆ י ּוב¿ ƒּב ƒú
ּטּו  ƒ‰ י  ַ̇ נו… ֲעו…  úָב‡ֲ ָחי". 
ירּו  ƒּ̇ ס¿ ƒ‰ י ַ̇ ַחּט…‡ ו¿  ,‰ ∆úּ ≈‡
י  ƒּ̇ ב¿ ַ ׁ̆ י ַמֲח ƒי. ּכ ƒּנ ּמ∆ ƒיָך מ נ∆ ּפָ
ר  ַח ‡ַ  ˙ פ∆ ∆„ רו…  ‰ ָ̇ י¿ ‰ָ
ים  ƒּור‰ ר¿ ƒ‰ ו¿  ˙ ָרעו… ֲ‡ו…˙  ַּ̇
 ˙ ו… ב ָ ׁ̆ ֲח ַמ ּו ם  י ƒע ָר
י  ƒּ̇ ַ‚מ¿ ּפָ ∆ ׁ̆ ַע„   ,˙ ּיו… ƒנ יˆו… ƒח
 úָכ ּוב¿  ú כ∆ ≈ׂ ּ̆ ‰ַ י  ר≈ ָכú ַח„¿ ּב¿
ַע˙,  ַ„ּ‰ַ י  ≈úי ƒב ¿ ׁ̆ ּו  ˙ יבו… ƒ̇ נ¿
י˙  ּב≈  ˙ י ‡∆ ƒּ̇ ַרב¿ ח¡ ∆‰ ∆ ׁ̆ ַע„ 
י  ר≈ ¿„ ƒ‚ּ י  ƒּ̇ ¿̂ ּוָפַר ָמ‰,  ַ‰ָחכ¿
 ˙ ∆‡ י  ƒּ̇ ָ‰ַרס¿ ו¿ בּוָנ‰,  ¿ּ̇ ‰ַ
י  ƒּ̇ ּוָפַ‚מ¿ ַע˙,  ַ„ּ‰ַ י  ≈ú יכ¿ ≈‰
יָנ‰  ƒּוב ָמ‰  ָחכ¿ ּבַ  ‰ ּב≈ ַ‰ר¿
ב  ַעּכ≈ ַ‰מ¿ ַח  ּוַבּכ… ָוַ„ַע˙, 
 ˙ ∆‡ ב  ≈ ׁ ּ̆ ַי ַ‰מ¿ ו¿ ר  ַסּ„≈ ַ‰מ¿ ו¿
ר  ∆̇ ּכ∆  ‡ ‰ּו ∆ ׁ̆  ,ú כ∆ ≈ׂ ּ̆ ‰ַ
י  ƒּ̇ ַ‚מ¿ ּפָ ם  ָúֻּכ ּב¿ ן,  יו… ¿ú ע∆
י  ≈„ י¿  úַע  „ …‡ מ¿  ‰ ּב≈ ר¿ ‰ַ
ַעי  ָ ׁ̆ ּופ¿ י  ַ̇ נו… ֲעו… ַו ֲחָטַ‡י 
י  ƒ̇ ‡ ָט ָח ∆ ׁ̆ ם,  י ƒּב ֻר מ¿ ‰ַ
י  ƒּ̇ ע¿ ַ ׁ̆ ּפָ ∆ ׁ̆ ו¿ י  ƒ̇ י ƒו ָע ∆ ׁ̆ ו¿
 úַע י.  ‰ַ …ú ¡‡ י  י ָך  י נ∆ ָפ ¿ú
י  ƒ̇ ּנָ ƒח ¿ּ̇  úי ƒַמּפ י  ƒנ נ¿ ƒ‰ ן  ּכ≈
ים  ƒַרֲחמ‰ָ ן  ֲ‡„ו… יָך,  ָפנ∆ ¿ú
 ú ח… מ¿ ƒּ̇ ∆ ׁ̆  ,˙ יחו… ƒú ּס¿ ‰ַ ו¿
 úַע י  ƒú ר  ַכּפ≈ ¿̇ ּו úַח  ס¿ ƒ̇ ו¿
ַעי  ָ ׁ̆ י ּופ¿ ַ̇ ú ֲחָטַ‡י ַוֲעו…נו… ּכָ
י  ƒּמ ƒע  ‰ ∆ׂ̆ ֲע ַ̇ ו¿ ים,  ƒֻרּב ַ‰מ¿
ֲ‡ו…˙  ַּ̇ ָב‰ ַ‡ַחר  ָ ׁ̆ ֲח יַפ˙ ַ‰ּמַ ƒ„ י ר¿ ינ≈ ƒמ ú ּכָ ƒים ּומ ƒים ָרע ƒּור‰ ר¿ ƒ‰ י ינ≈ ƒמ ú ּכָ ƒּומ ˙ ּיו… ƒנ יˆו… ƒח ˙ בו… ָ ׁ̆ י ַמֲח ינ≈ ƒמ ú ּכָ ƒמ ‰ ָּ̇ ַע י מ≈ ƒנ ≈úי ƒּ̂ ַ̇ ם ָעúַי ו¿ ַרח≈ ¿̇ י, ּו ƒú כ¿ ƒׂ̆  ˙ ן ‡∆ ≈ּ̃ ַ̇ ¿̇ ּוב ּו ׁ̆ ָ̇ ˙ ָים, ו¿ ˆּוúו… ּמ¿ ƒי מ ƒנ ≈úֲע ַ̇ י ו¿ ƒנ י‡≈ ƒ̂ ˙ו… ˙, ו¿ ָר‡ו… יָך ַ‰ּנו… ∆̇ ‡ו… ¿ú פ¿ ƒנ ú ∆„…‚ ּכ¿
 ‰úָ „ו… ָו‰ ‚¿ ¿„ ח∆ ‰ ו¿ ָח‰ ַרּבָ מ¿ ƒׂ̆ יָך ּב¿ ∆̇ ו… ¿̂ ƒמ ˙ ו… ׂ̆ ‰ úֲַע ּכ∆ ז¿ ∆‡ ∆ ׁ̆ ָמ‰,  ≈ú ¿ ׁ̆ ָח‰  מ¿ ƒׂ̆ ¿ú י ƒנ ַזּכ≈ ¿̇ מּור, ּו ָ‚ּ úּטּו ƒב י ּב¿ ƒּנ ּמ∆ ƒבּו˙ מ ¿̂ ú ָ‰ַע ַבּט≈ ¿̇ ן ַוֲ‡ָנָח‰, ּו י ָי‚ו… ƒּנ ּמ∆ ƒיר מ ƒס ָ̇ ָנ‰, ו¿ יו… ¿ú ָך ָ‰ע∆ ¿̇ ָ ׁ ּ̆ „ֻ ¿̃ ƒי ּב ƒנ ≈ ׁ̆ ¿„ּ ַ̃ ¿̇ י ּו ƒנ ַטֲ‰ר≈ ¿̇ ם. ּו úו… ָ ׁ̆ ‰ ַחס ו¿ úָם ַ‰ּז∆ י ָ‰עו… ≈̃ ס¿ ƒע ו¿

ָמ‰ (úי˜ו"˙ כ„). ≈ú ¿ ׁ̆ מּוָנ‰  ¡‡ ˙ ּוב∆ מ∆ ¡‡ úָ‰, ּב∆ „ו… ָר‰ ‚¿ ָט‰√ ‰ ּוב¿ ָ ׁ ּ̆ „ֻ ¿̃ ƒב, ּב ≈ ׁ̆ טו… י≈ ּפָ ¿ ׁ̆ ƒמ úי ַע ƒּ̇ י ַ„ע¿ נ≈ מו… ַ‡ר¿ , ו¿ נו… כו… י ַעú מ¿ ƒú כ¿ ƒׂ̆ י  ≈ú יכ¿ ≈‰ ‰ נ∆ ב¿ ƒ̇ ֲחז…ר ו¿ ַ̇ י, ו¿ ַ̇ בו… ‰ ָחר¿ נ∆ ב¿ ƒ̇ ּוב ו¿ ׁ̆ ָ̇ ַוֲעˆּוָמ‰. ו¿

בשער  האריז״ל  בזה  וכתב  מתיידעין.  ולא  וכו׳  בהו  דקיימא  מאן  ולית 
ההקדמות (ח ע״א): אל יעלה בדעתך שהי׳ ספירות הנקראות אצלנו 
היותר  שהם  לחשוב  תטעה  אל  דאצילות,  ספירות  י׳  בשם  הזהר  בספר 
ולרוב  להם,  קדמו  עולמות  כמה  כי  שנאצל,  מה  מכל  וגבוהים  ראשונים 
וכו׳,  נפלא  ברמז  אלא  הזהר  בספר  להזכירם  יד  בהם  שלחו  לא  העלמם 
רכ״ו  דף  פקודי  בפרשת  ג״כ  והובא  ע״א,  ס״ד  דף  נח  בפרשת  כנכתב 
ובדף רס״ט, וז״ל ׳א״ר שמעון, ארימית ידי בצלותין לעילא, דכד רעותא 
עילאה לעילא לעילא וכו׳, ומרזא דמחשבה עילאה ולתתא, כולהו איקרון 
והכפולות,  היתירות  התיבות  היטב  לדייק  ליבך  תשית  ואם  וכו׳׳.  א״ס 
והרמזים הנרמזים אל המבין באלו המאמרים הנזכרים, תיפלא ותשתומם 
הי׳  אל  קדמו  ומספר  קץ  לאין  מדריגות  על  מדריגות  כמה  בראותך 
הגאונים  והנה  וכו׳.  דאצילות  ספירות  י׳  בשם  אצלנו  הנזכרות  ספירות, 
עליון,  כתר  גבי  שעל  צחצחות  בלשון  וקראום  לשונם,  במתק  הסתירום 

וכיוצא בשמות ובכינויים האלה. 

מילואי חכמה
שכתב וזה לשונו ׳כי אורות אלו אי אפשר להשיג כי אם כשמצרף אמונה 
שהם  וכו׳,  מטי  ולא  מטי  בבחינת  להשיגם  יכול  דייקא  ואז  ְלַהֵּׂשכֶל, 
ט׳  משיגין  כי  עליהם,  לעמוד  אפשר  אי  אבל  יחד,  ואין  מיש  כלולים 
היכלין,  ט׳  בחינת  שהם  מאחר  יש,  בחינת  הוא  כאילו  שנראה  היכלין, 
ואעפ״כ לא מתדבקין ולא ידעין, שזהו בחינת אין וכו׳׳. (ואולי זהו סוד 
בהתורה  כמבואר  שם,  לחקור  ואסור  הפכיים  ב׳  בו  שיש  הפנוי  החלל 
להאריך  מקום  כאן  ואין  עי״ש,  ס״ד  סימן  בליקו״א  פרעה׳  אל  ׳בוא 
תר״ו  סימן  ה׳  בחלק עבודת  חיי מוהר״ן  וגם מה שמובא בספר  בזה). 
אז את  והרגיש  וח׳ מנגן,  (רבינו) מרקד  ולא מטי, שהיה  ׳המעשה של מטי  (וז״ל: 
רבי שמעון בר יוחאי. בשעה שהיה בבחינת ׳מטי׳ לא שמע כלל את ח׳ מנגן, ואח״כ 
בעת  שהיה  כך,  לבאר  יש  עי״ש),  קצת׳,  שמע  אז  מטי׳  ׳ולא  בבחינת  כשחזר 
ובעונה אחת, (ר״ל שהצדיקים הגדולים במעלה, שמשיגים גדולת הבורא 
בכל עת ורגע בהשגות גבוהות וגדולות, ועולים בכל פעם מדרגא לדרגא 
נחשב  ׳מטי׳,  בחינת  אצלו  בתחילה  שנחשב  מה  הנה  אלקות,  בהשגות 
בעת  ולכן  מטי׳,  ׳לא  בחינת  ביותר,  גבוהה  להשגה  כשבא  אצלו  אח״כ 

בחינת ה׳מטי׳ בוודאי לא שמע וכו׳, אבל באותה בחינה עצמה השיג כן אח״כ ושמע, כי נעשה אצלו אותה בחינה בעצמה בחינת ׳לא מטי׳, בעת 
להדיא  וכמבואר  מובנים,  ב׳  בו  שיש  אע״פ  לבד,  אחת  בחינה  שהוא  העיוור,  הבעטליר  הזקן  לענין  הוא  וכן  והבן).  יותר,  גבוהה  למדריגה  שהגיע 
בליקוטי הלכות הלכות תפילין הלכה ה׳ הנ״ל, המיוסדת על המעשה זו, באות ה׳, שכתב וזה לשונו ׳שזכה לחיים ארוכים, ששם נכלל הזקנה והינקות 

יחד וכו׳׳, וחזר וכפל דברים אלו בסוף אות הנ״ל עי״ש וכו׳, והדברים ברורים בעזרת השי״ת.
תשע היכלין. ומובא בליקו״ה (חו״מ שלוחין ג, ב): מחמת שנתהווה תיכף אחר הבריאה כח הבחירה, מחמת זה מתקיים העולם ואינו  ואיתעבידו 
חוזר מיד לשורשו, ע״י שיש בחינת מסך מבדיל בין העולם ובין שורשו, שהוא הסתרת הידיעה, מה שאין הכל יודעין האמת מיד, 
(סימן סד),  זצ״ל  רבינו  וכמובן במקום אחר בדברי  בחינת תחילת הצמצום של החלל הפנוי,  הזאת הוא  הידיעה  והסתרת  בחינת כח הבחירה.  שזהו 
שעי״ז עיקר קיום העולם. כי עכשיו כשיש צמצום והסתרת הידיעה, עד שאפשר לטעות למי שירצה, שזהו בחינת מסך המבדיל, שזהו בחינת כח 
הבחירה, אזי מתקיים העולם ואינו חוזר לשורשו, מחמת מסך המבדיל הנ״ל. אבל אם כן יתבטל העולם מחמת העדר החיות, כי אם כן מאחר שיש 
מסך המבדיל, מהיכן יקבל העולם ומלואו חיות ממקור החיים, שהוא האחד יתברך המחיה את כולם. על כן הצדיקים הם מקיימין את העולם, כי 
הצדיקים הבוחרים בחיים ומאמינים שכל הבריאה נמשך ונברא מאחדותו יתברך, עי״ז הם כוללין אחר הבריאה בקודם הבריאה. כי ע״י ידיעה שהכל 
ואז נכלל העולם באחד, ואעפ״כ יש קיום להעולם, כי נכלל באחד בבחינת רצוא ושוב, בחינת מטי ולא מטי,  ממנו יתברך נכלל הכל באחד כנ״ל, 
מאחר שכבר משברין הכפירות, ומאמינים שגם מסך המבדיל בעצמו והבחירה בעצמו הכל ממנו יתברך, ואזי נכלל הכל באחדותו יתברך בבחינת רצוא 
ושוב, בבחינת רדיפא ומעכב המבואר במקום אחר (סימן כד), שעי״ז נעשין כלים והיכלין לקבל אור אחדותו, ולהתענג על ה׳ לחזות בנועם ה׳ ולבקר 
בהיכלו, ואעפ״כ לא יתבטל לגמרי, שכל אלו ההיכלין הזכים והרוחניים נעשים ע״י שזכה לשבר המסך המבדיל ע״י שבחר בחיים, עד שעי״ז נתהפך 
האחדות  בתכלית  באמת  בו  שיוכלל  באופן  ושוב,  ברצוא  יתברך  באחדותו  לכלול  ידו  על  האור  לקבל  עילאין  היכלין  ממנו  ונעשה  המבדיל,  המסך 

ואעפ״כ לא יתבטל במציאות, רק יזכה לידע אותו יתברך, שזהו עיקר התכלית האמיתי, אשרי מי שיזכה לזה.

ילקוט הנחל

כ)  ו,  הודאה  (או״ח  בליקו״ה  וכתב  תשע היכלין.  ואיתעבידו 
ממשיכים  הצדיקים  גדולי  ומשם  השמחה  מקור  ששם 
עצות לשמח את כל החלושי כח שבישראל, הזוכים להתקרב אליהם, וז״ל: כי 
זה הענין נעשה בכל יום ע״י סדר התִפלה והעבודה של כל יום 

חודש  ובכל  שבוע  בכל  וכן  ויום, 
ואדם  אדם  ובכל  ושנה,  שנה  ובכל 
והזמן,  העת  ולפי  מדריגתו  לפי 
שבת  כגון  הזמנים,  קדושת  וכפי 
וכו׳,  הכיפורים  ויום  טוב  ויום 

התִפלה,  של  העליות  כל  בהסדר  שמבואר  הנ״ל  בהתורה  כמובן 
עי״ש ותבין, ובכלל ובפרט בכלליות ישראל ובפרטיות עם כל אחד 
שמאירין  משיח,  בחינת  הצדיקים  כח  גודל  ע״י  והעיקר  ואחד, 
סוד  שזהו  והשפלים מאוד,  הירודים  בכל  נקודת השמחה  בכוחם 
מה שהתפאר זה שהיה בלא ידיים, שיכול לנגן כל העשרה מיני 
נגינה, שהם בחינת שמחה, שהם רפואת הבת מלך וכו׳, ועל כן 
בסיפו״מ  (כמובא  בידיו  ונורא  גדול  כח  לו  שהיה  זה  בזה  התפאר 
בהמעשה של השבעה בעטלירס). כי עיקר הברכה בידיים, שהוא ברכת 
מקור  ששם  וכו׳,  היכלין  התשעה  משיגין  שעי״ז  וכו׳,  השכל 

ממשיכין  ומשם  וכו׳׳,  ראשם  על  עולם  ׳ושמחת  בחינת  השמחה, 
מאוד  כח  החלושי  כל  בלב  נוראות  ועצות  חכמה  כוחם  בעוצם 
שמתגבר  מה  כפי  ואחד  אחד  וכל  כן.  גם  נפשם  לשמח  מאוד, 
היטב  לדבריהם  וליבו  אזנו  ולהטות  הצדיקים,  לאלו  להתקרב 
ולהאמין בהם, עד שמכניס השמחה 
פעם  בכל  יוצא  כן  כמו  בליבו, 
מהיכלי התמורות בכח הצדיק הנ״ל. 
התיקונים  שכל  גדול,  כלל  זה  כי 
גדולי  ע״י  רק  נעשין  שבעולם 
הצדיקים שהם בחינת משיח, אבל אעפ״כ הם בעצמם אינם יכולים 
לעשות חפצם להיטיב עם כל אחד מישראל, כי אם כפי התקרבותו 

אליהם, כי בהכרח שיהיה איזה אתערותא דלתתא כידוע. 
ואיתעבידו תשע היכלין. וכתב בליקו״ה (או״ח הודאה ו, לח): 
ולא  מתדבקין  לא  היכלין  התשעה  שאלו  אע״פ 
של  דקדושה  המוחין  כל  נמשכין  משם  אעפ״כ  וכו׳,  מתיידעין 
המידות,  כל  שורש  שהם  הצחצחות  אורות  הם  כי  אמת,  צדיקי 
שעושין  והכלים  הצמצומים  ע״י  המוחין  כל  השתלשלות  שמשם 

הצדיקים במעשיהם הטובים.
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ּב 
ואני תפלה

יי  יָך  ָפנ∆ ¿ú י  ƒ̇ ‡ ּבָ  ‰ ָּ̇ ַע ו¿
י,  ַ̇ ֲ‡בו… י  ≈‰…ú‡ ו≈ ú…ַ‰י  ¡‡
ב  ַר ו¿  ‰ ָ̂ ע≈ ‰ָ  ú …„ ¿‚ּ "
י  ƒנ ≈„ ּמ¿ úַ  , "‰ ּיָ ƒú י ƒú ֲע ‰ָ
ך¿  ר∆ ∆„  ‰ ז∆ י ≈‡ ּב¿ י,  ƒנ ר≈ ‰ו… ו¿
כּו˙  ‰ ז¿ יז∆ ≈‡ ן ּב¿ ‰ ‡…פ∆ יז∆ ≈‡ ּב¿
 ,‰úָּבּו ח¿ ַ̇ ו¿  ‰ ָ̂ ע≈  ‰ יז∆ ≈‡ ּב¿
ן  ּכ≈ ם  ‚ַ י  ƒכ נ… ‡ָ  ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡
ָך,  ¿̇ úָ‰ּו ¡‡ ˙‚ַ ָׂ ּ̆ י‚ ַ‰ ƒׂ ּ̆ ‰ַ ¿ú
י,  ƒּ̇ ר¿ ָ̂ ו… נ ך¿  ָכ ¿ú ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ
י  ƒּכ  ָּ̇ ָיַ„ע¿  ‰ ָּ̇ ‡ַ ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ ּכַ
úָם  עו… ּבָ י  ƒ̇ ‡ ר≈ ב¿ ƒנ  ‡…ú
י  ≈„ ּכ¿  ‡ ָúּ ∆‡  ‰ ַ‰ּז∆  úָפ ָ ׁ ּ̆ ‰ַ
י˙  ƒú כ¿ ַּ̇ ‰ַ ַ‡ַחר  „…ף  ר¿ ƒú
 ‚ י ƒׂ ּ̆ ‰ַ ¿ú  ,‰ ּז∆ ‰ַ ב  ו… ּט ‰ַ
ַרך¿  ּבָ ¿̇ ƒי ָך  ¿̇ úָ‰ּו ¡‡ ˙‚ַ ָׂ ּ̆ ‰ַ

.(ú ˙"י˜וú)

מילואי חכמה
הידיעה דלא ידע. מובא בכתר שם טוב (ח״א, ג) גבי מאמר חז״ל  תכלית 
נדע.  הידיעה שלא  תכלית  וז״ל:  ותורתי שמרו׳,  עזבו  אותי  ׳הלוואי 
אמנם יש ב׳ סוגי ׳שלא נדע׳, א׳ מיד, שאינו נכנס לחקור ולידע מאחר 
דאי אפשר לידע, ב׳ שחוקר ודורש עד שיידע שאי אפשר לידע. וההפרש 
בין זה לזה משל למה הדבר דומה, ְשַנִים שרוצים לידע את המלך, ואחד 
נכנס בכל חדרי המלך ונהנה מאוצרי והיכלי המלך, ואח״כ לא יוכל לידע 
המלך, והשני אמר, מאחר שאי אפשר לידע המלך, לא ניכנס כלל לחדרי 
עזבו׳  ׳אותי  הנ״ל,  סוגים  בשני  ודאי  יובן  ובזה  מיד.  נדע  ולא  המלך 
החקירה  מתוך  עזבו׳  אותי  ׳הלוואי  מקום  מכל  אפשר,  שאי  מלידע, 
והידיעה, אחר ש׳תורתי שמרו׳, ודפח״ח.  וכן מובא בזה בספר ערבי נחל (פ׳ 
נמצא  נדעך.  תכלית הידיעה באלקות, שנדע שלא  ואתה תצוה):  תצוה, ד״ה 
תכלית  שבעולמות  כמו  כי  ראשונה.  בסיבה  כביכול  נוגעת  זו  ידיעה 
לו  נחשב  זה  ָׁשם  אשר  והצירופים,  השמות  קדשו  ברוח  שמשיג  הידיעה 
ברוח  היטב  משיג  אשר  מי  הידיעה  נחשב  באלקות  כך  וידיעה,  לחכמה 
המלכים  מלכי  למלך  כי  ומשיג  ויודע  ביה,  תפיסא  מחשבה  דלית  קדשו 
כזה אי אפשר כלל לצאת ידי חובתו, ואילו יתקבצו כל מעשי באי עולם 
וצדקותיהם באדם אחד עדיין לא התחיל לעבוד אליו, כי אין סוף הוא, 
רז״ל  אמרו  ולזה  ית״ש,  בו  נוגעת  זו  וידיעה  ענוה,  תכלית  נמשך  ומזה 
(סוטה ה ע״א) ׳איתי ַדָּכא׳, ר״ל שמי אשר בו תכלית ענוה הוא איתי, כי 
כאומרם  ראשונה,  בסיבה  ונוגע  העולמות  מכל  למעלה  היא  זו  ידיעה 

׳תכלית הידיעה שנדע שלא נדעך׳, והבן היטב מאוד.
תכלית הידיעה דלא ידע. מובא בפרי הארץ (מכתב כב): כל מה שמשיג 
באלקות הוא מגביל, ועל מאמר הפסוק (הושע ב) ׳וידעת את 
ה׳׳ אמר החכם (עיין בחינות עולם יג) ׳תכלית הידיעה שלא לידע׳, כי אם 
באמונה שהיא גבוהה מהשגת השכל בלי גבול, כמאמר (חבקוק ב) ׳וצדיק 

בקיץ  רב,  זמר  אחר  (רפג):  בחיי״מ  ומובא  ידע.  הידיעה דלא  תכלית 
הנ״ל  מענין  קצת  וספר  חזר  לאומין,  שנסע  בעת  תק״ע, 
והפליג  לא.  כלל  כלל  יודעים,  שאין  היינו  כלום,  יודעים  שאין  ואמר, 
יודעים  ואמר שאין  לבאר,  יתברך, אשר אי אפשר  מאוד בגדולת הבורא 
כנ״ל. ושאלתי אותו, הלא כבר אמרתם זאת וסיפרתם מזה, מענין תכלית 
הידיעה אשר לא נדע, וכבר ביארתם כל זה, שאע״פ שזוכין לזה הידיעה 
אשר לא נדע, אעפ״כ עדיין אין יודעים כלום, כי כבר נדמה לכם שזכיתם 
זה  היה  ידיעה  באיזה  יודע  מי  ואמר,  ענה  וכנ״ל.  וכו׳  התכלית  לזה 
התכלית, היינו כי גם אז בעת שסיפר זאת אחר פסח (תקס״ה, כחמש שנים 
היינו  ידיעה,  באיזה  אם  כי  ממש,  נדע׳  ׳לא  לבחינת  זכה  לא  לכן)  קודם 
ידיעה  יש  כי  וכוונתו,  נדע.  לא  אשר  להתכלית  זכה  הידיעה  שבאותה 
למעלה מידיעה, השגה למעלה מהשגה, גבוה מעל גבוה, ואצל כל ידיעה 
והשגה עד למעלה למעלה, התכלית היא אשר לא נדע. ואמר אז, גם מעת 
איזה  בערך  רק  שהה  ולא  היום  באותו  (שהיה  עכשיו,  עד  שיצא מברסלב 
יודע,  אינו  שוב  פרסאות),  שלוש  בערך  רק  עדיין  נסע  לא  אז  כי  שעות, 
היינו שגם באלו השעות זכה לבחינת אינו יודע. והבן דברים אלו, כי הם 
להשגות  שזכה  אשה  ילוד  אשרי  מאוד,  וגבוהים  ועליונים  עמוקים  דברים 
כאלו לתכלית האמת. ועיין לעיל (סימן רטו) מזה, שבענין זה, בבחינת ׳איני 
יודע׳, היה חידוש מופלג מאוד, כאשר נשמע מפיו הקדוש. ואע״פ שאין 
לכתבו,  מנעתי  לא  אעפ״כ  למעלה,  למעלה  עולה  כי  זה,  ענין  שיבין  מי 
שאם יזכה יבין ויבחין קצת כל חד וחד לפום מה דמשער בליביה, ויוכל 

להבין עי״ז מעט דמעט גדולת הבורא יתברך שמו. 
הידיעה דלא ידע. ומובא בליקו״ה (חו״מ שותפים בקרקע ה, כז):  תכלית 
רוב  בפי  וכו׳׳  הידיעה  ׳תכלית  הלשון  זה  באמת כבר מורגל 
בני אדם יודעי ספר, ואעפ״כ כל אחד חכם בעיניו, כאילו כבר השיג 
ובאמת  נדע,  דלא  שהוא  הידיעה,  של  התכלית  אל  שהגיע  עד  הכל 
החכם  הצדיק  אם  כי  שמשיגו  מי  אין  נדע,  לא  אשר  התכלית  זה  עיקר  באמת  כי  כלל.  לידע  עדיין  התחיל  לא  שהוא  מבין  ואינו  כסיל  הוא 
וכו׳, עד שהגיע אל התכלית אשר לא נדע, אבל שאר בני אדם, אפילו  הגדול בתכלית המעלה, שיודע והשיג כבר השגה עצומה גבוה מאוד 
הידיעה  מהתכלית  מאוד  רחוקים  הם  בוודאי  כלל,  יודעים  שאינם  אדם  בני  סתם  שכן  מכל  בפשיטות,  כלל  יודעים  אינם  הגדולים,  החכמים 

הזאת, רק צריכים לידע שעדיין אינם יודעים בפשיטות שום דבר.

ילקוט הנחל

בספר  בקדמונים  מופיעה  זו  אמרה  ידע.  דלא  הידיעה  תכלית 
אלפים,  ה׳  שנת  לאחר  שנכתב מעט  ב),  (ח״ח,  עולם  בחינות 
וז״ל: האמת שאתה הוא לבדך אלקינו, והאמת הוא אתה. ֲהִתָּוַדע 
לא עמדו  המלאכים  הנה  עוולה.  בני  לפני  ֲהִתָּגלֶה  לצים,  למושב 

החרות  האמיתי  מכתבך  סוד  על 
בלוחותיהם, ואיך נעמוד אנחנו וכו׳. 
נדעך.  שלא  בך,  שנדע  מה  תכלית 

ואולם נדע היותך נמצא, זה חלקנו מכל עמל ההׂשתכלות. וידיעות 
בהיכלך,  מבקר  צדקה  ילבש  שולליות  קצת  בהשגת  לבד  ההשקפה 
ובהבנת ההרחקות יקרב איש להשתחוות לך.  וכן מובא בזה בשל״ה 
(פ׳ עקב, תורה אור א): מי שמבין ומשיג ביותר מגדולת השי״ת, אז 
הוא יותר ירא ה׳, ואין להשגה זו סוף ותכלית, מי שרוצה להשיג 
גבוה  מעל  וגבוה  ועליונים,  תחתונים  מציאות  השתלשלות  גדולת 
וכולם כלא חשיבין נגדו, והוא יתברך שורש ומקור כולן. ועל כן 
אמר הכתוב ׳עקב ענוה יראת ה׳׳, כי ביותר שהוא ירא ה׳ הוא 
ביותר ָעָנו, כלומר ביותר שמשיג מגדולתו יתברך, אז ביותר יודע 
שפלותו כי במה הוא נחשב. לכן סיבת הענוה היא ידיעת יראת 
ה׳, וביותר שהאדם הוא גדול והוא חכם ומבין, ביותר הוא ענו. 
ולפי גדולתו ענותנותו, כי ביותר שהאדם משיג, הוא משיג שאינו 
יכול להשיג, כמו שאמרו ׳תכלית מה שנדע, הוא שלא נדעך׳. כמו 

נפילת  (או״ח  זה בליקו״ה  הידיעה דלא ידע. וביאר ענין  תכלית 
וכתב גם שזה היה חטאו של אדה״ר שהפריד  ד, טו),  אפים 
הידיעה  שתכלית  אומרים  שהכל  אע״פ  וז״ל:  המוחין,  מן  הכתר  את 
אשר לא נדע, אבל אין מי שיידע פירוש דבר זה בשלימות כי אם 
לזה  שזוכה  דהיינו  בזה,  שאוחז  מי 
הבנתי  כאשר  הטובים,  מעשיו  ע״י 
בשיחותיו  כמבואר  ז״ל  רבינו  מפי 
הקדושים. ואז כשזוכה לזה, אז הידיעה והעדר הידיעה הכל אחד, 
אחד,  שניהם  כי  וההשגה.  הידיעה  נגמר  דייקא  שניהם  ע״י  כי 
בבחינת תכלית הידיעה אשר לא נדע, שה׳לא נדע׳ בעצמו, שהוא 
העדר הידיעה, הוא בעצמו הידיעה. ובאמת אין מי שיבין ענין 
לזה, אשרי להם. כי הידיעה והעדר  זה בשלימות כי אם הזוכין 
כי  אחד.  שניהם  שבאמת  והמעכב,  הרדיפה  בחינת  הם  הידיעה 
ע״י שניהם דייקא נמשך ההשגה בבחינת מטי ולא מטי. ועל כן 
באמת ההשגה הזאת הוא בחינת השגת הט׳ היכלין הנ״ל, ׳דלית 
בחינת  שזהו  וכו׳׳,  ידיען  ולא  מתדבקין  ולא  בהו  דקיימא  מאן 
תכלית הידיעה אשר לא נדע כנ״ל. ומי שזוכה להשגה זאת הוא 
מתקן חטא אדם הראשון, ומבטל סטרא דמותא שהוא הסט״א, 
שנמשכין  רבים׳,  ִחְּׁשבונות  ׳ביקשו  שהם  הכפירות,  בחינת  שהוא 
חשבונות  ׳ביקשו  בבחינת  היה  הפגם  שעיקר  הדעת,  עץ  מפגם 
רבים׳, כמו שפירש״י על פסוק (קהלת ז) ׳עשה האלקים את האדם 
ישר והמה ביקשו חשבונות רבים׳, שזה נאמר על חטא אדם הראשון, עי״ש. כי עיקר חטא אדם הראשון היה שהסתכל במה דלא הוו 
ליה רשו, כמובא בזהר הקדוש, היינו כנ״ל. כי הוא לא זכה עדיין לתקן הכח המסדר והמיישב וכו׳ כנ״ל, על כן היה צריך לבלי להחמיץ 
מוחו בהשגתו, ולבלי לרדוף כלל להשיג ולחקור במה שאין לו רשות, רק להאמין בהשי״ת לקיים המצוה שְמַצוה עליו, לבלי לאכול מעץ 
הדעת, והוא עבר על זה והרהר אחר השי״ת ואחר מצוותיו ואכל מעץ הדעת, והסתכל במה דלית ליה רשו לאסתכלא, ועי״ז נגזר עליו 
מיתה לדורות. כי ע״י שאכל מעץ הדעת טוב ורע, ורצה לידע שורש הטוב והרע קודם שתיקן את הכח המסדר וכו׳, עי״ז נפל לכפירות 
כמו שאמרו רז״ל. כי היה בחינת ׳נרגן מפריד אלוף׳, שהפריד אלופו של עולם, הוא בחינת כתר, שנקרא פלא, בחינת אלף כידוע, דהיינו 
שעשה פירוד בין בחינת הדעת ובין בחינת הכתר, שהפריד הרדיפה מהמעכב, ועי״ז נפל לגמרי, ונשבר ונתבטל הדעת וההשגה לגמרי, 
עד שאי אפשר להבין שום השגה שלימה בבחינת מטי ולא מטי הנ״ל, כי אם ממעט דמעט הצדיקים הגדולים שזכו לזכך עצמן מזוהמת 
הנחש לגמרי, שהם מתקנין חטא אדם הראשון. כי זוכין לעשות מצוות בשמחה באמונה לבד כנ״ל, עד שזוכין עי״ז להשיג השגת הכתר, 

לתקן בחינת המסדר והמיישב הנ״ל, שעי״ז נעשין הט׳ היכלין הנ״ל, שעי״ז משיגין אור האין סוף בבחינת מטי ולא מטי וכו׳ כנ״ל.
כי  ואמר,  בכתב.  זאת  לבאר  אפשר  ואי  שמו,  יתברך  הבורא  בגדולת  מאוד  הפליג  (ג):  בשיהר״ן  ומובא  ידע.  הידיעה דלא  תכלית 
לגדולת הבורא יתברך אין שיעור, כי נעשים דברים נוראים בעולם, נפלאים ונוראים מאוד, ואין יודעים כלל. היינו שעדיין 
אין יודעים שום ידיעה, כלל כלל לא. וגם מה שמובא כי ׳תכלית הידיעה אשר לא נדע׳, היינו גם כן אצל כל ידיעה וידיעה, היינו 
שאפילו כשמגיעין להתכלית של הידיעה, דהיינו לא נדע, אעפ״כ עדיין אין זה התכלית. כי זה התכלית הוא רק באותה הידיעה, אבל 
בהידיעה הגבוה ממנה, עדיין לא התחיל בה כלל, וכן למעלה מעלה. נמצא שלעולם אין יודעין, כלל כלל לא, ואעפ״כ אין זה התכלית, 

כי עדיין לא התחיל כלל לידע בידיעות שלמעלה מזאת הידיעה שהגיע בה אל התכלית שלא נדע וכו׳. 
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מילואי חכמה
רז״ל  שאמרו  כמו  החכמה,  חיות  עיקר  האמונה  כי  יחיה׳,  באמונתו 
הרב,  ששומע מפי  היא מה  חכמה  כי  ע״א)  הדרשן, מקץ מא  ר״מ  (מדרש 
ובינה היא מה שמבין דבר מתוך דבר, שהחכמה גדול אצלו כל כך עד 
ובוודאי  דבר,  מתוך  דבר  המוליד  ֵׂשכֶל  להיות  בבינה,  מתגלה  שהחכמה 
שהמוליד גדול מהוולד שהוא זעיר, והוא כננס על גבי ענק, אבל עיקר 
הגדלות היא החכמה הראשונה, האמונה שמקבל מפי הרב, וזהו שהתורה 
נקנית באמונת חכמים, כמאמר הלל (שבת לא ע״א) לאותו שבא להתגייר 
כסדר,  א״ב  ואגמריה  גייריה  שבע״פ,  ולא  תושב״כ  דברי  ללמוד  ע״מ 
למחר אפיך ליה וכו׳, ואמר סמוך אדידי. וכן ארז״ל (במס׳ ע״ז יט ע״א) 

׳הני מילי סברא אבל גמרא מרב אחד עדיף׳, ע״ש.

עיקר  ע):  ו,  הודאה  (או״ח  בליקו״ה  וכתב  נפשך.  בצחצחות  והשביע 
מחזיק  כלי  שהוא  השלום,  הוא  והברכה  השמחה  שלימות 
עי״ז  יחד,  מישראל  נפשות  הרבה  שמתקבצין  השלום  ע״י  כי  ברכה, 
היכלין  התשעה  אור  לקבל  יכולין  ועי״ז  כנ״ל,  השמחה  אור  מתגדל 
מריבוי  כי  מטי.  ולא  מטי  בבחינת  סוף  האין  אור  להשיג  הנ״ל, 
האור הזה אי אפשר לקבלו, כי אם ע״י הרבה כלים של כמה וכמה 
שזוכין  אמת  לצדיקי  ושלום  באהבה  יחד  שמתקבצין  ישראל  נפשות 
כל  את  ומשמחין  מרפאין  שהם  הצחצחות,  אורות  שהם  אלו,  לאורות 
שהם  מה  כל  כי  מאוד.  מאוד  החולים  אפילו  הנפש,  בחולי  החולים 
מי  שאין  יותר,  יקרות  רפואות  ע״י  לרפאם  צריכים  ביותר  חולים 
(כמו  ביותר  הגדול  הצדיק  אם  כי  בהם  ולרפאות  להמשיכם  שיודע 

שמבואר בהתורה ׳מישרא׳ בסימן ל׳, עי״ש), והעיקר ע״י השלום וכנ״ל, וכמ״ש ׳כי בשמחה תצאו ובשלום תובלון וכו׳׳ וכנ״ל.   

ילקוט הנחל

דרך  שאין  והנורא׳,  הגבור  הגדול  ׳האל  בענין  לקמן  שיתבאר 
להשיגו רק מצד פעולותיו. על כן המשיג ביותר, הוא ביותר משיג 
שאין להשיגו, ואז יתמלא ענוה בהתבוננו ברוממותו. על כן משה 
רבינו ע״ה שהיה רבן של כל הנביאים ולא קם כמוהו, היה ענו 

שבאדם  והענוה  האדם.  מכל  יותר 
לו  שיש  כלומר  לגדולה,  סימן  היא 
יתברך,  בהבורא  גדולה  השגה 

עיקר  י):  כה,  (שמות  יקר  הכלי  כתב  וכן  ההיפוך.   מורה  והגאוה 
לאין  עצמו  את  שחושב  ממי  כח),  (איוב  תימצא׳  ׳מאין  החכמה 
לאמר  בעצמו  הטועה  בעיניו,  חכם  שהוא  במי  לא  אבל  וחסר, 
שכבר הגיע אל תכליתה, כי ׳איזהו חכם, הלומד מכל אדם׳ (אבות 
פ״ד), החושב שהוא חסר מן החכמה והוא צריך עוד להתלמד, וכן 
בידיעת מציאת השי״ת אמרו (בחינת עולם) ׳תכלית הידיעה, שנדע 
שלא נדעך׳.  וכן ביאר המלבי״ם בפירושו לפסוק ׳ונדעה נרדפה לדעת את 
ה׳׳ (הושע ו, ג), וז״ל: ונדעה נרדפה לדעת. ידיעת ה׳ עד תכליתו הוא 
בלתי אפשר, ותכלית הידיעה שלא נדע, ושיבקש דרך ההשגה, וכל 

שיידע יותר ירדוף יותר לדעת.
קורא  בה  בנבואה  נאמר  זה  פסוק  נפשך.  בצחצחות  והשביע 
ישעיה לעמ״י לשוב אל ה׳ ולשפר דרכיהם, ומעודדם שבזכות 
עשיית צדקה וחסד, אזי גם בימי ׳צחצחות׳, שהם זמני צחיחות, יובש ורעב, 
השי״ת ישביעם כל טוב. ובספרי הקבלה דרשו פס׳ זה על אורות הצחצחות 
ָלָרֵעב  שהם למעלה מהספירות. וזלשה״כ בישעיה (נח, ז–יב): ֲהלֹוא ָפרֹס 
ְונֶֶפׁש   ַנְפֶׁש ָלָרֵעב  ְוָתֵפק  וגו׳:  ָבִית  ָּתִביא  ְמרּוִדים  ַוֲעִנִּיים   ַלְחֶמ
ָּתִמיד  ה׳   ְוָנֲח ַּכָּצֳהָרִים:   ַוֲאֵפָלְת  ֶאֹור  ַּבחֶֹׁש ְוָזַרח  ַּתְׂשִּביַע  ַנֲעָנה 
ּוְכמֹוָצא  ָרוֶה  ְּכַגן  ְוָהִייָת  ַיֲחִליץ   ְוַעְצמֶֹתי  ַנְפֶׁש ְּבַצְחָצחֹות  ְוִהְׂשִּביַע 
דֹור  מֹוְסֵדי  עֹוָלם  ָחְרבֹות   ִמְּמ ּוָבנּו  ֵמיָמיו:  ְיַכְּזבּו  א  ֲאֶׁשר  ַמִים 
וביאר  ָלָׁשֶבת:  ְנִתיבֹות  ְמׁשֹוֵבב  ֶּפרֶץ  ּגֵֹדר   ְל ְוקָֹרא  ְּתקֹוֵמם  ָודֹור 
די שבעה.  לה  תתן  ברעב  נפש המעונה  נענה.  ונפש  (שם):  המצו״ד 
וזרח בחושך אורך. בהיות בעולם חשכת הצרות, יזרח אורך, ולא תהיה 
כמו  תשוב  צרה,  אפילת  לך  תהיה  אם  ואפילתך.  עמהם.  נכלל 

הצהרים בהזרחת אור ישועה. ונחך. המקום ינהג אותך תמיד בדרך 
ויובש,  צמאון  בעולם  יהיה  בעת  נפשך.  בצחצחות  והשביע  לך.  הטוב 
ישביע את נפשך, ולא תהיה חסר מכל טובה. ועצמותיך יחליץ. יבריא 
מן  השבע  כגן  מטובה  שבע  תהיה  והיית.  עצמותיך.  את  ויחזיק 
המים. ובנו ממך. רצה לומר, המעשים 
את  יבנו  ממך  היוצאים  הטובים 
ודור.  דור  מוסדי  העולם.  חורבות 
במעשיך  אותם  תקומם  אתה  הדורות  בימי  שנפלו  היסודות 
לך. כל בני העולם יקראו אותך גודר פרץ, שהרי  הטובים. וקורא 
בזכות מעשיך גדרת פרצות העולם. משובב. אתה הוא המשיב את 
הנתיבות להיות מיושבות באנשים, כי בהיות הערים חרבים ָנַׁשּמּו 
הנתיבות, ובזכותך נבנו הערים ונתיישבו הנתיבות.  וכן מובא בספר 
כד הקמח (ערך אורחים): והשביע בצחצחות נפשך. מלת ׳בצחצחות׳ כוללת 
׳ִצֵחה  ה)  (ישעיה  מלשון  הצמא,  והצחות.  הצמא  לשונות,  שתי 
ה)  (שה״ש  מלשון  הצחות,  ׳צחי׳.  ׳ויצמא׳,  המלה  ותרגום  ָצָמא׳, 
נפשך׳,  בצחצחות  ׳והשביע  הכתוב  וביאור  ואדום׳.  צח  ׳דודי 
צמאו,  ומרוה  צמא  שהוא  מי  כי  נפשך,  הצמא  בריווי  והשביע 
תענוג  הוא  הנפש,  צמא  וריווי  התענוג  בתכלית  מתענג  והוא 
והצחות,  הצמא  הלשונות,  שתי  כן  ואם  הצח,  העליון  האור 
חוזרין ועולין בקנה אחד, כי ישביע הקב״ה וירוה צמא נפשו מן 
העומדים  בין  מהלכים  לו  ויתן  והבהיר,  הצח  העליון  האור 
ע״ב)  קיג  (וירא,  נעלם  מדרש  בזהר  ואיתא  הנצחיים.   הקיימים 
שבתחיית המתים יאיר בגוף אור הצחצחות שזה דעת הבורא יתברך בעצמו, 
לבוא  לעתיד  לגוף  כשתיכנס  וכו׳  הנשמה  לוי,  רבי  אמר  וז״ל: 
הה״ד  הרקיע,  כזוהר  יאיר  הגוף  אזי  וכו׳,  המתים  בתחיית 
דעה  אדם  בני  וישיגו  הרקיע׳.  כזוהר  יזהירו  ׳והמשכילים 
הא,  לן  מנא  ה׳׳.  את  דעה  הארץ  מלאה  ׳כי  שנאמר  שלימה, 
׳ונחך ה׳ תמיד והשביע בצחצחות נפשך׳, זה אור  ממה דכתיב 
של מעלה, ׳ועצמותיך יחליץ׳, זה פקידת הגוף, ׳והיית כגן רוה 
וכמוצא מים אשר לא יכזבו מימיו׳, זהו דעת הבורא יתברך.
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ּב 
ואני תפלה

 ˙ ≈‡ מ≈ י  ƒּ̇ ¿ú‡ַ ָ ׁ̆ "ַ‡ַח˙ 
י  ƒּ̇ ב¿ ƒ ׁ̆  , ׁ̆ ≈ּ̃ ֲ‡ַב  ‰ּ ָ̇ ‡ו… יי 
י,  ַחּיַ י  מ≈ י¿  ú ּכָ יי  י˙  ב≈ ּב¿
ר  ≈ּ̃ ַב ¿úּו יי  נ…ַעם  ּב¿  ˙ úֲַחזו…
 ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ו¿  .' וכו  " יָכúו… ≈‰ ּב¿
ָר‰  ≈‰ מ¿  ú ַ̃  ׁ̆ י ƒח  ˙ úֲַעúו…
 ‡ ָ‚ּ ר¿ ַ„ּ ƒּומ ‰úַָמֲע ¿ú ‰úֲָע ּמַ ƒמ
 ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ∆ ׁ̆ ַע„   ,‡ ָ‚ּ ר¿ „ַ ¿ú
 ‰ ָע ¿ ׁ̆ ƒּ̇ úַ ָך  י מ∆ ֲח ַר ּב¿
ּו  úּ ≈‡‰ָ ן  י ƒ‡ ָúּ ƒע ן  י ƒúָכ י ≈‰
 ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ יָך, ו¿ ָפנ∆ ¿ú י ƒּ̇ ר¿ ּכַ ז¿ ƒ‰ ∆ ׁ̆
úַָ„ַע˙   ‰ ַ‰ּז∆ úָם  עו… ּבָ ם  ַ‚ּ
 ,˙ מ∆ ¡‡ ּב∆ ָך  ¿̇ ‡ו… יר  ƒּכ‰ַ ¿úּו
 úָכ ¿ú  ˙ ֲעúו… úַ  ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ו¿
 ú ∆ ׁ̆  ˙ נו… יו… ¿ú ˙ ָ‰ע∆ ‚ו… ר≈ ¿„ ַ‰ּמַ
י˙  ƒú כ¿ ַּ̇ ַע„   ,‰ ָ ׁ ּ̆ „ֻ ¿ּ̃ ‰ַ
 ú ּכָ ָנ‰,  יו… ¿ú ָ‰ע∆  ‰‚ָ ר≈ ַמ„¿
 ׁ̆ י ƒ‡ ¿ú ר  ָ ׁ̆ פ¿ ∆‡ ∆ ׁ ּ̆  ‰ ַמ
י‚  ƒׂ ּ̆ ‰ַ ¿úּו ˙ י úֲַעúו… ƒú ≈‡ ר¿ ¿ׂ̆ ƒי
ָכך¿  ¿ú ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ  ,‰ ַ‰ּז∆ úָם  עו… ּבָ
 ‰ ז∆ ּב¿  ‰ ָמ ָ ׁ̆ ּנ¿ ‰ַ  ‰ „ָ ר¿ ָי
 ,˙ ֲעúו… רּום ַ‰ּמַ úָם מ≈ ָ‰עו…
י  ≈„ י¿  úַע  ‰ ּכ∆ ז¿ ƒּ̇ ∆ ׁ̆ י  ≈„ ּכ¿
ּוב  ׁ̆ úָ ים  ƒב ַ‰ּטו… יָ‰  ∆ׂ̆ ַמֲע
ָב‰,  ָּ̂ ֻח ר  ˜ו… מ¿ ƒú  ˙ úֲַעúו… ו¿
ר  ∆̇ י∆ ּב¿  ,‰úָ ַמע¿ ¿ú  ‰úָ ַמע¿ ¿ú
חּוס  ז.  ע… ר  ∆̇ י∆ ו¿  ˙ ≈‡ ¿ׂ̆
ָ‰ָ‡ב  י  ַרֲחמ≈ ּכ¿ ָעúַי   ú…ַוֲחמ
ָך  טּוב¿ ¿ú י  ƒנ ַזּכ≈ ו¿ ן,  ַ‰ּב≈  úַע
 ‰ ָּ̇ ‡ַ י  ƒּכ  .˙ מ∆ ¡‡ ּב∆  ú „ו… ָ‚ּ‰ַ
 ‰ ָּ̇ ‡ַ ו¿  ,ú…ּכúַ יב  ƒט ּומ≈ ב  טו…
יָך  ∆̇ ּיו… ƒר ב¿ ƒú יב ƒיט ≈‰ ¿ú ı ָחפ≈
ָך,  ¿̇ úָ‰ּו ¡‡ ם  ∆‰úָ  ˙ ַ‚úּו… ¿úּו
י˙  ƒú כ¿ ַ̇ י‡  ƒ‰ ז…‡˙  ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ
 .˙ בו… ָכú ַ‰ּטו… ּב¿ ∆ ׁ̆ ָב‰  ַ‰ּטו…
י  ƒּב ƒú ּב¿ ן  ≈̇ ו¿ י,  ƒנ ָחּנ≈ ו¿ חּוס 
ָך  י ∆ú ≈‡ ב  ּו ׁ̆ úָ י  ƒנ ר≈ ז¿ ָע ו¿
 ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ∆ ׁ̆ ן  פ∆ …‡ ּב¿  ,˙ מ∆ ¡‡ ּב∆
י,  ƒּ̇ ƒמ‡ֲ‰ָ ָך  ּטּוב¿ ƒמ ּב…ַע  ¿ׂ̆ ƒú
יר  ƒּכ‰ַ ¿úּו úַָ„ַע˙   ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ∆ ׁ̆
יַפ˙  ƒ„ ּור¿  ,˙ מ∆ ¡‡ ּב∆ ָך  ¿̇ ‡ו…
י„  ƒמ ָּ̇  ‰ י∆ ¿‰ ƒּ̇ י  ƒּ̇ ב¿ ַ ׁ̆ ַמֲח
ף,  סו… ין  ≈‡‰ָ ר  ‡ו… י‚  ƒׂ ּ̆ ‰ַ ¿ú
 ‰ ָר √‰ ָט ב¿ ּו  ‰ ָ ׁ ּ̆ „ֻ ¿̃ ƒּב
מּוָנ‰  ¡‡ ˙ ּוב∆ מ∆ ¡‡ úָ‰, ּב∆ „ו… ¿‚
 ‰‚ָ ר≈ י˙ ַמ„¿ ƒú כ¿ ַ̇ ָמ‰, ּב¿ ≈ú ¿ ׁ̆
 úָכ ּב¿ ∆ ׁ̆  ‰ ָ ׁ ּ̆ „ֻ ¿̃ ƒ„ּ ‰ָנ יו… ¿ú ָ‰ע∆

˙ (úי˜ו"˙ כ„). ‚ו… ר≈ ¿„ ַ‰ּמַ

מילואי חכמה
אלו הם הצחצחות. ומובא בקדושת לוי (פ׳ בראשית, ד״ה בראשית  אורות 
ברא אלקים את) גבי העולמות המצוחצחים שנבראו קודם בריאת העולם 
כל  הנה  וז״ל:  לנו,  הראוי  בצמצום  הא״ס  אור  את  לקבל  נוכל  שדרכם  כדי  שלנו, 
יתברך,  מהבורא  שפע  מקבלים  התחתון  והעולם  המלאכים  וכל  העולמות 
אנת  ׳וכד  ז״ל  אליהו  כמאמר  יתברך,  ממנו  רק  העולמות  של  החיות  וכל 
תסתלק מינייהו וכו׳ ואנת הוא נביעו דכולא׳. והנה העולמות אינם יכולים 
לקבל השפע ממנו יתברך, כי אם ע״י לבושין וע״י כמה צמצומים כנודע 
השפע  לנגד  ועבים  מוגשמים  הם  העולמות  כל  כי  ז״ל,  האר״י  מדברי 
היוצא ממנו יתברך, אפילו המחשבה טהורה שהיא דקה מן הדקה, הוא 
קודם שברא את העולם,  ולכן  יתברך.  להחיּות הנמשך ממנו  ומוגשם  עב 
ברא עולמות שיתלבש בהן הבורא ברוך הוא, שעי״ז יוכלו לקבל העולמות 
נאמר  ועליהם  מצוחצחים,  העולמות  ואלו  יתברך.  מאיתו  הנמשך  השפע 
העולמות  כל  היו  לא  זאת  ואילולי  נפשך׳,  בצחצחות  ׳והשביע  נח)  (ישעיה 
ברא  הכל  קודם  ונמצא,  הנמשך.  וחיותו  יתברך  שפעו  אור  לסבול  יכולין 
העולמות  שיוכלו  מצוחצחין,  ומידות  מצוחצחין  ועולמות  מצוחצחין  לבושין 
בפשוטו,  הפסוק  פירוש  וזהו  ממנו.  הנמשך  חיות  לסבול  מהן  שלמטה 
׳אתה׳,  כמו  ׳את׳  תיבת  כו׳׳,  השמים  את  אלקים  ׳ברא  הכל  ׳בראשית׳ 
ו׳אתה׳ פירוש ׳ואתה מרבבות קודש׳ (דברים לג) וביאורו ׳ובא מרבבות קודש׳, 
וזהו פירושו, ׳בראשית׳ הכל, ׳ברא את׳, שהם העולמות המצוחצחין שנבראו 
כמו  הוא  ׳את׳,  וארץ.  שמים  מהם  לבוא  שיוכלו  העולמות,  בריאת  קודם 

לשון בא, שמעולמות המצוחצחין העליונים יוכלו לבוא שמים וארץ. 

כי אורות אלו וכו׳ למעלה מהספירות. ומובא בשיהר״ן (רכה) גבי העולמות 
הנוראים  השגותיו  לענין  הקדוש  מפיו  שמעתי  מהספירות:  שלמעלה 
שדיבר כמה פעמים מזה ואמר, הלא אצל המחקרים מסתיימת ידיעתם 
יתברך,  האלקות  עצם  רק  הוא  ולמעלה  שמשם  להם  ונדמה  בגלגלים, 
ובאמת כל לימוד הקבלה הוא בעולמות ומדריגות שמשם ולמעלה. כמו כן 
אפילו מי שהשיג חכמת הקבלה היטב, שהוא חכמת האמת, אעפ״כ אין 
ראה  אחת  פעם  וכן  וכו׳.  גבוה  מעל  גבוה  יש  עדיין  כי  לתבונתו,  חקר 
ספר אחד שמלוקט מכתבי האר״י ז״ל שאינם מצויים, שמדבר מהשתלשלות 
שער  פרד״ר  (עי׳  וכו׳  עולם המלבוש   שהוא  האצילות,  שקודם  והמדריגות 
יא, ע״ח שער א, ושער ההקדמות א) כמ״ש בספר ׳ויקהל משה׳ וכו׳, ודיבר 
למעלה  גם  בקבלה  לימוד  שיש  מה  זה,  על  מאוד  ונפלאתי  מזה,  עימי 
כן, הלא אצל  ואמר אז גם  ושחק,  יותר.  לי שאין גבוה  ונדמה  מאצילות, 
המחקרים נדמה שמסתיים הידיעה בגלגלים וכו׳, כנ״ל. וכוונתו היה כמו 
בלי  גבוה  מעל  גבוה  עוד  יש  למעלה  למעלה  האמת  בידיעת  אפילו  כן 
שיעור וערך וכו׳, כי לגדולתו אין חקר. וענין זה אי אפשר לבאר בכתב.

ותשעה היכלין אלו נעשין ע״י הבטישה. וענין זה סובב גם על הכינויים 
בו  לנו  אין  שלמעשה  אף  על  להשי״ת,  פונים  אנו  שבהם  והתארים 
יתברך תפיסה כלל, כדדרש מוהרנ״ת בליקו״ה (או״ח הודאה ו, כג) על לשוה״כ ׳אין 
׳אין  וזה  וז״ל:  הסתלקותו,  קודם  לישראל  משה  בברכת  שנאמר  וגו׳׳,  ישורון  כאל 
כאל ישורון׳, שזהו בחינת עצם העלמת השגתו, כי לית מחשבה תפיסה 
שום שם  ולא  דבר  שום  שאין  ישורון׳,  כאל  ׳אין  בחינת  שזהו  כלל,  ביה 
כל  כי  ואשוה׳.  תדמיוני  מי  ׳ואל  בבחינת  בו,  ולדמותו  לכנותו  וכינוי 
ולא  ידעין  לא  הם  וגם  מטי,  ולא  מטי  בבחינת  היכלין  התשעה  משיגין  שאז  והמעכב,  הרדיפה  ע״י  שנמשכין  הצמצום,  לאחר  רק  הם  השמות 
בשום  לתפסו  אפשר  ואי  כאל׳,  ש׳אין  שאע״פ  ישורון׳,  כאל  ׳אין  וזהו  וכו׳.  ותאריו  הקדושים  שמותיו  מָשם  ממשיכין  אח״כ  אך  וכו׳,  מתדבקין 
מחשבה, אעפ״כ ׳רוכב שמים בעזרך׳. כי השי״ת נקרא ׳רוכב שמים׳, על שם שהוא למעלה מהשמים, שהם בחינת רקיע המבדיל בין מים למים, 
הכאת  ע״י  עי״ז,  דייקא  הדעת  השגת  להמשיך  כח  בנו  נתן  והשי״ת  וכו׳,  התחתונים  למים  בו,  תפיסא  שום  לנו  שאין  העליון  הדעת  מימי  בין 
שהוא  מהפריסא  למעלה  הוא  כי  שמים׳,  ׳רוכב  שהוא  ברחמיו  והוא  ובינינו,  בינו  המבדיל  רקיע  בחינת  פריסא,  בחינת  שהוא  בהמעכב  הרדיפה 
בין כל דרגא  ושמי השמים, שכולם הם בחינת פריסא הנ״ל, שהוא  ושמים  בחינת רקיע העליון, למעלה מראשי החיות, שמשם כל בחינת רקיע 
ודרגא ובין כל עולם ועולם עד לעילא ולעילא וכו׳, והוא יתברך למעלה מכולם, בחינת ׳רוכב שמים׳, הוא בעזרנו להאיר לנו משם אורו האין סוף 

בבחינת מטי ולא מטי, ע״י הכאת הרדיפה בהמעכב, שהוא בחינת שמים כנ״ל. 

ילקוט הנחל

אורות אלו הם הצחצחות שהם למעלה מהספירות. ראה  כי 
במבוא הקבלי לתורה זו שהבאנו לעיל במילוא״ח על אות ז׳, ד״ה ׳וכן 
להקדים  ראינו  אורות הצחצחות  גבי  והנה  וכו׳׳.  עולין העולמות עד למעלה 
בזה תחילה את המובא בשערי קדושה (ח״ג, שער א), וז״ל: הנה המאציל 

העולמות  כל  האציל  אשר  העליון 
שום  בו  ואין  סוף,  אין  נקרא 
ואפילו  באות  ולא  בשם  לא  תמונה, 
אפילו  ולכן  כלל,  האותיות  בקוצי 
חמישה  והאציל  בו.  אסור  ההרהור 
לזה,  וזה  לזה  נשמה  זה  עולמות, 
בספר  הנזכר  הקדמון׳  ׳אדם  והן, 
ובריש תיקון ע׳  י״ט  התיקונים (בתיקון 
ובכמה מקומות) ובלשון הגאונים נקרא 

הרביעי  הבריאה,  עולם  השלישי  האצילות,  עולם  השני  ׳צחצחות׳, 
בפרד״ר  בזה  מובא  ועוד  העשיה.   עולם  החמישי  היצירה,  עולם 
הספירות  הם  הצחצחות,  ענין  יא):  (שער  הצחצחות  שער  בתחילת 
כל המקובלים  בפי  כפי המקובל  השורשים,  כל  בשורש  הנעלמות 

והרשב״י ע״ה.  ועוד מובא בפרד״ר (שער ה, ד): קודם אצילות הנאצלים, היה הא״ס הפשוט בתכלית הפשיטות נעלם תכלית ההעלם, ולא 
בכוחו  בו  נעלמים  בכוחם  הספירות  והיו  אחדותו,  רוממות  גילוי  קצת  ידם  על  אשר  ההוויות  להעדר  זולתו,  אל  מתגלה  אלקותו  היה 
במציאות דק ונעלם, כאשר ראוי אל אחדותו וכו׳. ונמשיל משל נאה אל אבן החלמיש, שמוציאין ממנו האש ע״י הכאת הברזל, ומן האש 
יוצא ברק וכו׳, והאש ההוא נעלם בתוך האבן, ומיוחד בו ייחוד אמיתי וחזק, באופן שאין בין האבן והאש שבתוכה חילוק ופירוד כלל. 
כן הדבר בעצם האלקות הפשוט. קודם התפשטות לנהל התחתונים, היו הספירות מתייחדים בעצמותו וקשורים בו קשר אמיץ וחזק, 
עד שכמעט לא יוצדק בו שם מציאות הספירות כלל, אלא ייחוד האמיתי. והייחוד הזה והדקות הנזכר הוא מקור הספירות הנעלמים 

בתוכו, הנקראות צחצחות עליונות, אשר מהן נאצלו עוד צחצחות אחרות, שלא יצדק בהן עדיין אפילו לשון צחצחות. 

נב):  ו,  (או״ח הודאה  אלו הם הצחצחות. וכתב בליקו״ה  אורות 
גמורים,  לצדיקים  אפילו  אדם,  לשום  אפשר  אי  עתה 
לבוא לאורות הצחצחות בחייהם בשלימות, רק כל אחד כפי עבודתו 
זוכה להשיג בחייו מה שמשיג בזה, עד אשר בסוף מוכרח למות 
׳ואל  בבחינת  העפר,  אל  ולשוב 
יתבלה  דייקא  ושם  תשוב׳,  העפר 
קודש,  לעפר  ויתהפך  ויזדכך  הגוף 
שזהו  וכו׳,  קודש  אדמת  לבחינת 
מיגון  מעצבות,  שנתהפך  בחינת 
ואנחה, לחיּות ושמחה, שעי״ז יקום 
עיקר  יהיה  שאז  המתים,  בתחיית 
השמחה בשלימות, בחינת ׳אז יימלא 
׳עתיד  בחינת  וכו׳׳,  פינו  שחוק 
הקב״ה לעשות מחול לצדיקים לעתיד לבוא, וכל אחד ואחד מראה 
משיגין  שעי״ז  וכו׳,  בישועתו׳  ונשמחה  ׳נגילה  עד  וכו׳׳  באצבעו 
אורות הצחצחות שהם בחינת תשעה היכלין, אשרי הזוכה לזה. 
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(השמיני  היום  באותו  ל 

העליונים  נשלמו  למילואים) 
שלום  ונמצא  והתחתונים, 
בשמחה  העולמות,  בכל 
של מעלה ומטה, ואם לא 
היתה מתערבבת השמחה 
אהרן  בני  מיתת  ע״י 
ביום ההוא, מהיום שעלו 
ישראל מן הים לא היתה 
בעליונים  שמחה  נמצאת 
באותו  כמו  ובתחתונים 
עבר  ההוא  ביום  היום. 
מן  העגל  חטא  ונתבטל 
הכהנים  ונמצאו  העולם, 
ממנו.  מטוהרים  וישראל 
ביום ההוא עברו ונתבטלו 
המקטרגים  אותם  כל 
הולכים  והיו  מעלה,  של 
ומשוטטים מסביב למחנה 
נמצאו  ולא  ישראל, 
עד  ההיא.  בעת  לקטרג 
וקמו  השעה,  שגרמה 
וערבבו  ואביהוא  נדב 
כל העולמות,  את שמחת 
רוגז  ונתעורר  ונמצא 
׳וירא  זהו שכתוב  בעולם. 
העם׳,  כל  אל  ה׳  כבוד 
מיד ׳ויקחו שני בני אהרן 
נדב ואביהוא איש מחתתו 
וגו׳׳. למדנו, באותו היום 
כנסת  של  שמחתה  היתה 
ישראל להתקשר ולהתייחד 
בקשר נאמן בכל הקשרים 
הקדושים,  והייחודים 
קושרת  קטורת  שהרי 
ומשום  כאחד,  הכל  את 
קטורת.  נקראת  כך 
באו  ואביהוא,  נדב  והם, 
כל  את  וחיברו  וקשרו 
כאחד,  האחרים  אותם 
והשאירו את כנסת ישראל 
אותה  קשרו  שלא  בחוץ, 
אחר  דבר  וקשרו  עימם, 
כך  ומשום  במקומה. 
הזהיר אח״כ את הכהנים, 
׳בזאת  שכתוב  כמו 
הקודש׳.  אל  אהרן  יבוא 
ערבבו  אופנים  ובכמה 
כנסת  של  שמחתה  את 
נשאו  שלא  אחד,  ישראל. 
ראויים  היו  ולא  אשה, 
הקטורת  את  להקריב 
על  העולמות  ושיתברכו 
היתה  שלא  ואחד,  ידם, 
להקרבת  הראויה  השעה 
שדחקו  ואחד,  הקטורת, 
שהרי  ואחד,  את השעה, 
גזר  יצא  לכן  מקודם 

דינם.

יהרוס לצאת חוץ מן הגבול. הנה קישר מוהרנ״ת בליקו״ה (הודאה ו,  לבל 
טז) את פגם ההריסה, עם עניינא דקטורת המבואר לעיל במאמר (אות ב), 
וכו׳, מתקן בחי׳ הכתר,  וכתב ׳הכהן הגדול ביום כיפור, ע״י הקטורת המשמח לב 
בחינת המסדר והמיישב וכו׳. וזה היה פגם נדב ואביהוא ׳בקרבתם לפני ה׳ וימותו׳, 
׳פן  וכו׳, שזהו בחינת  ריבוי האור  וכו׳, שזהו בחינת  נכנסו בלא תיקון המסדר  כי 
יהרסו לעלות אל ה׳׳ וכו׳׳. וראינו להביא בזה את דברי הזהר (שמיני, לז ע״ב) גבי 
ותתאין,  עילאין  אשתלימו  יומא  לבההוא  וז״ל:  ואביהוא,  נדב  של  חטאם 
ואשתכח שלמא בכולא, בחדוותא דלעילא ותתא, ואלמלא דאשתכח ערבוביא 
דבני אהרן בההוא יומא, מן יומא דאסתלקו ישראל מן ימא, לא אשתכח 
חדוותא דעילאי ותתאי כההוא יומא. בההוא יומא אתעבר ההוא חובא מן 
כל  אתעברו  יומא  ההוא  מיניה,  מתדכאן  וישראל  כהני  ואשתכחו  עלמא, 
ולא  דישראל,  בסחרנייהו  ושאטן  אזלין  והוו  דלעילא,  מקטרגין  אינון 
וערבבו  ואביהוא  נדב  וקמו  שעתא  דגרים  עד  עידנא.  בההוא  אשתכחו 
׳וירא כבוד ה׳  חדוותא דכולא, ואשתכח רוגזא בעלמא. הדא הוא דכתיב 
אל כל העם׳, מיד ׳ויקחו שני בני אהרן נדב ואביהוא איש מחתתו וגו׳׳. 
בקיטורא  לאתקטרא  הוות,  ישראל  דכנסת  חדוותא  יומא  בההוא  תנן, 
דמהימנותא, בכולהו קשרין קדישין, דהא קטורת קשיר כולא כחדא, ובגין 
לה  ושרו  כחדא,  אחרנין  אינון  כל  וקשירו  אתו  ואינון  קטורת,  איקרי  כך 
לון  אזהר  כך  ובגין  אחרא,  מלה  וקשירו  בהדייהו,  לה  קשרו  דלא  לבר, 
ובכמה  הקודש׳.  אל  אהרן  יבוא  ׳בזאת  טז)  (ויקרא  דכתיב  לבתר,  לכהני 
אתחזיין  ולא  אתנסיבו  דלא  חד  ישראל,  דכנסת  חדותא  ערבבו  גוונין 
יאות,  וחד דלא הוה שעתא כדקא  ידייהו,  ולאתברכא עלמין על  לקרבא 

וחד דדחקו שעתא, וחד דהא מקדמת דנא נפק נימוסא דילהון.

מילואי חכמה
לבל יהרוס לצאת חוץ מן הגבול. ומובא בליקו״ה (חו״מ שותפים בקרקע ה, 
ובפרט  לחבירו,  אדם  בבין  אף  שייכת  לגבול  חוץ  ההריסה  שענין  יד–טו) 
לו  יש  כל אחד מישראל  וז״ל:  ביראת שמים,  ולהכניסו  זולתו  לקרב את  כשרוצה 
מה  דייקא  הגבול  עד  ולהבין  להשיג  בדעתו,  עצמו  בפני  וגדר  גבול 
ממך  ׳במופלא  בבחינת  הגבול,  את  להרוס  לו  ואסור  להבין,  לו  שאפשר 
אדם  כל  בין  מאוד  הרבה  דעות  שינוי  יש  זה  ומחמת  וכו׳׳,  תדרוש  אל 
וידוע לפניך שאין דעתו  ׳גלוי  לחבירו, כמ״ש רז״ל שאמר משה להשי״ת 
של כל אחד שוה לחבירו, תן להם מנהיג שיידע להלוך כנגד רוח של כל 
יסתכל הרבה  שלא  ליזהר מאוד  אדם  כל  צריך  כן  ועל  וכו׳.  ואחד׳  אחד 
בחבירו, כי אע״פ שהוא מצוה גדולה לדבר עם חבירו בכל פעם ביראת 
שמים, ולרחם עליו להוציאו מעוונות ופגמים וקלקולים שלו, כי זה עיקר 
ישוב העולם וכו׳ וכמ״ש בהתורה הנ״ל (ליקו״מ ח״ב סי׳ ז), אעפ״כ צריך 
ליזהר מאוד שיהיה העסק לטובה ולא לרעה, לתקן ולא לקלקל יותר ח״ו, 
והקטטות  המריבות  רוב  כי  ח״ו.  שנאה  או  מחלוקת  מזה  יתגלגל  שלא 
והשנאת חינם נמשך מזה, מה שכל אחד מסתכל שלא בעין יפה בחבירו, 
אפשר  שאי  לו  שנדמה  עד  הרבה,  רעות  ומידות  פגמים  בו  ורואה 
לסובלם, וכמו כן מסתכל בו חבירו להיפך, כי כמים הפנים לפנים, עד 
מאוד,  הרבה  מצוי  הנגע  וזה  ביניהם.  וקטטות  חינם  שנאת  שנתעורר 
והיא שהחריבה את ביתנו, כמ״ש רז״ל (יומא פ׳ שבעה ימים) שחורבן בית 
ביותר  שמסתכל  ע״י  הנ״ל,  ע״י  שבא  חינם,  שנאת  ע״י  רק  היה  שני 
׳אל  זכות, וכמ״ש רז״ל  בחבירו. כי באמת צריכין לדון את כל אדם לכף 
תדין את חבירך עד שתגיע למקומו׳, ומי הוא זה שיודע להגיע למקום 
מידותיו  כל  ונתגלגלו  נמשכו  שמשם  חבירו,  של  הדעת  גבול  כפי  חבירו 
חבירו  עם  לדבר  גדולה  שמצוה  אע״פ  כן  על  וכו׳.  ומעשיו  ופעולותיו 

בהדעת הקדוש לידע ולהכיר אותו יתברך, אעפ״כ צריך להיות בבחינת רצוא ושוב, כי צריכין רק לדבר בנפלאותיו יתברך, כמ״ש ׳שיחו בכל נפלאותיו׳, 
וכן  רבינו,  משה  ע״י  נוראות  באותות  תורה  ומתן  מצרים  ביציאת  ונוראות  נפלאות  עימנו  שעשה  מה  ובפרט  וכו׳,  הקדושה  האמונה  נתחזק  שעי״ז 
בליביה  כפום מה דמשער  חד  כל  ומבינים  רואין  ידם  צדיקי אמת, שעל  ע״י  דור  בכל  לנו  שגילה  תורה  חידושי  נעימות  ונפלאות  בדורות שאחריו, 
ולגלות  לדבר  אפשר  אי  ההתנוצצות  עצם  אבל  מחבירו.  לקבל  וכן  חבירו,  בלב  שלימה  אמונה  להכניס  אחד  כל  יכול  ועי״ז  יתברך,  אלקותו  התנוצצות 
׳סייג לחכמה שתיקה׳ הנ״ל, שלא להרוס הגבול ח״ו, וכמו  ואין לזרים איתך׳ (משלי ה). ועל כן צריכין לקיים  ׳יהי לך לבדך  לחבירו, ועל זה נאמר 
שהזהיר קודם מתן תורה ׳ועלית אתה ואהרן, והכהנים והעם אל יהרסו לעלות אל ה׳ וכו׳׳, ופירש״י שם ׳אתה מחיצה לעצמך, ואהרן מחיצה לעצמו, 

והעם כל עיקר אל יהרסו וכו׳׳, וכמו כן יש לכל אחד ואחד גבול מיוחד בדעתו שאסור להרוס הגבול וכנ״ל. 

ילקוט הנחל

מה  כל  כי  ו):  ד,  אישות  (אה״ע  בליקו״ה  וכתב  היכלין.  תשעה 
מעלה  מעלה  והולכין  שעולין  הזאת,  בהתורה  שנאמר 
כוונות  סוד  הוא  זה  כל  הנ״ל,  היכלין  הט׳  להשיג  שזוכין  עד 
התִפלה, שכלל הכוונות הוא עליית העולמות, שמלכות תעלה מן 

ונה״י  נה״י,  את  ותלביש  הקליפות 
תעלה לחג״ת וכו׳ כמבואר בכוונות. 
ומי שזוכה לעסוק בתיקון זה, עיקר 
השלימות הוא כשעולה מעלה מעלה 
אור  להשיג  רודפת  שמחשבתו  עד 
האין סוף, שתהיה הרדיפה בבחינת 
התיקון  עיקר  כן  ועל  ושוב.  רצוא 
ע״י המסדר והמיישב, שהוא המעכב 
את המוחין מרדיפתם, שהוא בחינת 
היתה  זה  תיקון  בלא  כי  כתר, 
הרדיפה בלי מעכב, והיה נשאר שם, 
והיה מתבטל במציאות, והשי״ת חפץ 
עיקר  כן  על  העולם,  בקיום 
והמעכב  הרדיפה  ע״י  השלימות 
הוא  התיקון  שלימות  ועיקר  וכנ״ל. 
כל  משם  ולהמשיך  לחזור  כשזוכה 
בחינת  שזהו  טובות,  ההשפעות 

׳ובא  ׳אשרי׳  ירידת השפע שממשיכין אחר התִפלה בשעת אמירת 
אבל  הנ״ל,  אור  לבחינת השגת  זוכין  י״ח  תִפלת  בשעת  כי  לציון׳. 
ושוב  בבחינת  כשהוא  ואזי  כנ״ל,  ושוב  רצוא  בבחינת  להיות  צריך 
הממון  כל  שמשם  טובות,  ההשפעות  כל  משם  ממשיך  הוא 
והעשירות. ועיקר צינור השפע שתוכל לירד למטה הוא ע״י בחינת 
המעכב, על כן שם מתחיל האור להצטייר. ואע״פ ששם אין שייך 
האור  מתחיל  מעכב,  בבחינת  שהוא  מאחר  אעפ״כ  כלל,  ציור 
להצטמצם קצת, עד שעי״ז יש כח למטה שיצטייר בבחינת שפע 
׳עטרת  בחינת  וזה  והעשירות.  הממון  שנמשך משם  עד  ממש, 
חכמים עׁשרם׳, כי העשירות נמשך מבחינת עטרה, בחינת כתר, 
בשעת  המוחין  את  והמעכב  והמיישב  המסדר  בחינת  שהוא 
רדיפתם וכנ״ל. וזה ׳עטרת חכמים׳ דייקא, כי דייקא החכמים 
עיקר החכמה האמיתית,  הנ״ל, שהם  למוחין  שזוכין  אמיתיים 
העשירות  דייקא  אצלם  הנ״ל,  השגות  אחר  רודף  שמוחם  עד 
מבחינת כתר ועטרה, כי הם ממשיכין העשירות משם מבחינת 
כנ״ל, אבל אצל  תיקון המוחין  כתר שהוא המעכב, שעי״ז עיקר 
אחרים יש שהעשירות שלו נמשך מהיכלי התמורות, שהם ממשיכין 

כראוי. הנ״ל  תיקונים  לתקן  זוכים  כשאין  אצלם,  השפע  לפעמים 
(אה״ע  בליקו״ה  מוהרנ״ת  ִהשווה  והמסדר.  הוא המיישב  הכתר 
והמעכב,  הרדיפה  לבחינת  ואשה  איש  בחינת  בין  א)  ד,  אישות 
וכתב שמכיון שהמעכב הוא בחינת הכתר, ממנו משתלשל הצמצום עד לבחי׳ 
(כנ״ל  הקליפות  נאחזים  שבה  המלכות, 
וז״ל: כי איש ואשה נמשכין  ב׳),  אות 
הבחינות  משני  העליון  בשורשן 
הרדיפה  בחינת  שהם  הנ״ל, 
בבחינת  הוא  האיש  כי  והמעכב. 
מבחינת  נמשכת  והאשה  המוחין, 
נמשך  שזה  כידוע,  ודין  צמצום 
הנ״ל,  המעכב  מבחינת  בשורשו 
שאע״פ שלמעלה בשורשו זה המעכב 
המסדר  הוא  כי  צח,  אור  הוא 
והמיישב את המוחין, אעפ״כ מאחר 
המוחין,  את  מעכב  בחינת  שהוא 
צמצום,  בחינת  ממנו  משתלשל 
שמשם אחיזת האשה כידוע. ועל כן 
ביותר,  הדינים  בה  נאחזין  למטה 
הקליפות  אחיזת  נשתלשל  ומשם 
מחמת  ביותר,  בה  שנאחז  והסט״א 
כידוע.  הדינים  אחיזת  שמשם  המוחין,  צמצום  מבחינת  שנמשכת 
בחינת  שהיא  גבוה מאוד,  ִמּבחינה  נמשכת  בשורשה  למעלה  אבל 
המסדר והמיישב את המוחין, שהוא בחינת כתר. וזה בחינת ׳אשת 

חיל עטרת בעלה׳, ׳עטרת׳ דייקא, בחינת כתר הנ״ל.
יהרוס לצאת חוץ מן הגבול. ומובא בליקו״ה (יו״ד ריבית ה,  לבל 
לח): וזהו בחינת ׳פן יהרסו אל ה׳ לראות וכו׳ וכו׳ ועלית 
מחיצה  ואהרן  לעצמך,  מחיצה  ׳אתה  ופירש״י  וכו׳׳,  ואהרן  אתה 
לעצמו, והעם אל יהרסו כלל לעלות וכו׳׳, היינו כנ״ל. כי בוודאי 
אי אפשר ִלקרב למחיצת השגת הצדיק, ואי אפשר להבין ולהשיג 
הזרים  איסור  בחינת  וזה  אחריו.  להרהר  אסור  כן  ועל  דעתו, 
לגשת אל הקודש בביהמ״ק ובמשכן. כי עיקר הקדושה הוא האמת 
כנ״ל, ובכל מקום שמאיר בו אמיתתו יתברך יותר, יש בו קדושה 
יתירה, אבל לאו כל אדם יכול להתקרב ולגשת אל קדושת האמת 
אפשר  אי  יתברך,  אמיתתו  השגת  שהוא  האמת,  עצם  כי  הזה, 
להשיג, רק כל אחד צריך לעמוד על עומדו ומחיצתו, לאחוז בדרך 
לגשת  יהרוס  לבל  שלו,  האמת  עיקר  וזה  מדריגתו,  כפי  האמת 

למה שאינו ראוי, כי ׳במופלא ממך אל תדרוש וכו׳׳. 
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ּב 
ואני תפלה

נּו  ר≈ ַעז¿ ַ̇ ינּו ו¿ ≈úם ָע ַרח≈ ¿̇ ּו
ּו  נ ח≈ מ…  ˙ ∆‡ ם  ≈̂ מ¿ ַ̂ ¿ú
ם  ּו ˆ מ¿ ƒ̂ ּב¿ ּו  נ ≈ú כ¿ ƒׂ̆ ו¿
 ˙ ∆‡ ר  מ… ¿ ׁ̆ ƒנ ו¿  ,‰ ָ ׁ ּ̆ „ֻ ¿̃ ƒ„ּ
 ‡ ≈̂ י≈  úַב ¿ú  „ …‡ מ¿ נּו  ח≈ מ…
ַחס   ú בּו ¿‚ּ ‰ַ ן  ƒמ  ı חּו
 ‰ ָ ׁ ּ̆ „ֻ ¿̃ ƒּב úּּו  ƒַוֲ‡פ ם,  úו… ָ ׁ̆ ו¿
 ˙‡ ≈̂ úָ נּו  מ…ח≈ ַיֲ‰ר…ס   ‡…ú
 ׁ̆ ּי≈ ∆ ׁ̆  ú ּו ב ¿‚ּ ‰ַ מ≈  ı חּו
נּו  ָּ̇ ƒ‡ מ≈  ‡úָ פ¿ ּוַבּמֻ úָנּו. 
 ‰ ּס∆ ֻכ ּמ¿ ַב ּו  *˘ ר… ¿„ ƒנ  ‡ …ú
ַר˜  ˜…ר,  ח¿ ַנ  ‡…ú ּו  ּנ ּמ∆ ƒמ
ן,  נ≈ ּבו… ¿̇ ƒנ ינּו  ≈ ׁ̆ ֻ‰ר¿ ∆ ׁ̆  ‰ ּמ∆ ּבַ
 ú כ∆ ≈ׂ̆ ּב¿ י,  ƒּ̇ ƒמ‡ֲ  ú כ∆ ≈ׂ̆ ּב¿
ַזך¿   ú כ∆ ≈ׂ̆ ּב¿ יר,  ƒ‰ּוָמ יף  ƒָחר
 ˙ מ∆ ¡‡ ו∆ ן  ָנכו…  ú כ∆ ≈ׂ̆ ּב¿ ח,  ַ̂ ָו
ָמן,  ¡‡ נ∆ ר ו¿ ָ ׁ̆ ָי ם ו¿ ּיָ ַ̃ יב ו¿ ƒּ̂ ַי ו¿
ֲעז…ר  ַ̇ ו¿ ב.  ַ‰ּטו… ָך  נ¿ ˆו… ר¿ ƒּכ
 ,ú ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי ָך  ַעּמ¿  úָכ ¿úּו úָנּו 
ָח„  ∆‡  ú ּכָ  úַע יך¿  ƒ ׁ̆ מ¿ ַ̇ ו¿
ˆּום  מ¿ ƒּ̂ ‰ַ  ˙ ַ ׁ ּ̆ „ֻ ¿̃ ָח„  ∆‡ ו¿
ַבú ַיֲ‰ר…ס  ¿ú , úו… כ¿ ƒׂ̆ ¿ú ¿ך ּיָ ַ ׁ ּ̆ ‰ַ
 úבּו ¿‚ּ‰ַ ן  ƒמ  ˙‡ ≈̂ úָ מ…חו… 
 ú ≈‡  ‰ ָּ̇ ‡ַ י  ƒּכ  . úו…  ׁ̆ ּי≈ ∆ ׁ̆
ָך  ¿̇ úָ‰ּו ¡‡ ׁ̆ ַ„י ּב∆ ּי≈ ∆ ׁ̆ י,  ַ„ּ ַ ׁ̆
 ‰ ּיָ ƒר ּב¿  ú ּכָ ∆ ׁ̆  ,‰ ּיָ ƒר ּב¿  úָכ ¿ú
ף  סו… ַע„  ו¿  ׁ̆ ר…‡ מ≈  ‰ ּיָ ƒר ּוב¿
ˆּום  מ¿ ƒ̂ בּוú ו¿ ׁ̆ úו… ַ„י ּו‚¿ י≈
úו…  ָ‡סּור  ∆ ׁ̆ ָך,  ¿̇ úָ‰ּו ¡‡ ּב∆
 ı חּו úו…  כ¿ ƒׂ̆ ּב¿  ˙‡ ≈̂ úָ
 ú ≈‡  . úו…  ׁ̆ ּי≈ ∆ ׁ̆  úבּו ¿‚ּ‰ַ מ≈
ים,  ƒַרֲחמ úָנּו  ן  ∆ּ̇ י  ַ„ּ ַ ׁ̆
 ˙ ַ ׁ ּ̆ „ֻ ¿̃ ינּו  ≈úָע יַע  ƒּפ ¿ ׁ̆ ַ̇ ו¿
 , ם ָ ׁ̆ ר¿ ָ ׁ ּ̆ ƒמ ן  י ƒúּ ƒפ ¿ּ̇ ‰ַ
 ˙ ּו ˆ ¿̂ ו… נ ¿̇ ƒ‰ ם  ≈‰ ∆ ׁ̆
ם  ƒע ים  ƒ ׁ̆ „ו… ¿ּ̃ ‰ַ ין  ƒח ַ‰ּמ…
 ú ú ּכָ ∆ ׁ̆  ׁ̆ „ו… ָּ̃ ˆּום ַ‰ מ¿ ƒּ̂ ‰ַ
ָח„  ∆‡ ָח„ ו¿ ∆‡ úָכ ¿ú ,ין ƒּמ…ח‰ַ
˙ו… ‚ָ ר≈ ¿„ ַמ ּו ו…  ּכ ר¿ ע∆ י  ƒפ ּכ¿

(úי˜ו"˙ ח"ב, ‰).

מילואי חכמה
יא):  כד,  (שמות  החיים  באור  מובא  זה  וכעין  המפסקת.  מחיצה  כמו 
והסירותי את כפי וראית וגו׳. הרי כי ה׳ יעשה הבדלה בידו לנבראים 
מהביט אל האלקים, ואפילו למשה כשנגלה אליו בגילוי שכינה, שם כפו 
עליו, פירוש, בחינה המפסקת לבל יסתכל וכו׳. כי מה שהוצרך ה׳ לשום 
כפו על משה, לא לשלול ממנו השגה שהשיגו אצילי ישראל (שעליהם נאמר 
בתמידיות,  למשה  היתה  זו  השגה  כי  ידו׳),  שלח  לא  ישראל  בני  אצילי  ׳ואל 
אלא להביט בהשגה מופלאה, אשר כל מחזה עליון יחזה. ויש עוד לאלוק 
דברים  ספר,  על  מהעלות  עצמי  אני  ושומר  דברים,  של  בפירושן  מילין 
היושבים בסתר עליון, לבל יהנו מהם מי שאינו ראוי לאור באור החיים.
פנים  בספר  בזה  ומובא  ממחיצתם.  למעלה  ה׳  אל  לעלות  יהרסו  לבל 
שכינתו  להשרות  ברחמיו  כשהשי״ת מתגלה  כא):  יט,  (שמות  יפות 
על האדם, נכון הוא לקבל עול מלכותו להסתיר מראות בזיו השכינה, 
ירא  כי  פניו  משה  ׳ויסתר  ג)  (לעיל  דכתיב  משה,  גבי  שמצינו  כמו 
הכבוד,  כסא  את  הנושאים  המלאכים  גבי  מצינו  מזה  ויותר  מהביט׳. 
בזיו  להסתכל  שלא  מיראתם  פניו׳,  יכסה  ׳בשתיים  ו)  (ישעיה  דכתיב 
אלקינו  כה׳  ׳מי  קיג)  (תהלים  דהמע״ה  שאמר  מה  בזה  וי״ל  השכינה. 
המגביהי לשבת, המשפילי לראות בשמים ובארץ׳, עניינו כי בהתגלות 

השכינה לשרות על האדם, נעשה האדם כסא לשבתו יתברך, ואף שהשכינה שורה על האדם ונראה כנושא אותה, באמת נושא את נושאיו וכו׳. 
וזה שאמר ׳המגביהי לשבת׳, שהוא מגביה את המקום שיושב ושורה עליו, וזהו כשמקבל עול מלכותו ואימת השכינה עליו. אבל אם ח״ו עולה 
בשמים,  בין  הוא  זה  ודבר  לראות׳.  ׳המשפילי  וזהו  אותו,  ומשפיל  מוראו מסתלק ממנו  פחיתות,  והוא  בזיו השכינה,  ולהסתכל  לראות  בדעתו 
אחדות  הוא  השי״ת  כי  הוא,  והטעם  ובארץ׳.  ׳בשמים  והיינו  בארץ,  האדם  על  שכינתו  כשמשרה  בארץ,  ובין  כנ״ל,  מלאכים  גבי  שמצינו  כמו 
האמיתי, ואין בדבר המורכב מחומר וצורה להשיג ראיית אחדות האמיתית וכו׳. וזה שאמר הקב״ה למרע״ה, כי אין הכוונה בהתקרבות הגוף, 
אלא ׳פן יהרסו אל ה׳ לראות׳, על כן הזהיר אותם שלא יהרסו אל ה׳ לראות, אלא יהיה מוראו עליהם, ואז יכול לקבל כל אחד כפי מעלתו. 

והיינו דאמר ׳וגם הכהנים הניגשים וגו׳׳, דאף שנתן להם רשות להתקרב, יתקדשו שלא יהרסו לראות.

הריסה 
ראוי  אין  התורה  סודות 
להשתדל בהם כי אם החסידים 
המופלגים, כי הם כמי שנתחבר 
אל המלך ונכנס בחדרו, שאם 
בראשו,  דמו  ראוי  יהיה  לא 
ה'  אל  יהרסו  'פן  שאמר  כמו 
(אוה"ח  רב'  ממנו  ונפל  לראות 

לר"י יעב"ץ א).

יהרסו אל ה' לראות ונפל  ׳פן 
ממנו  'ונפל  מאי  רב'.  ממנו 
רב', האי דאורי שמא קדישא 
ונתפס  נפיל  הוא  לכולא, 
מינייהו,  יתיר  חובא  בההוא 
הרב  רב',  ממנו  'ונפל  דכתיב 
(ז"ח  עוון  באותו  ונתפס  נופל 

בראשית כד:).

לפעמים יש שמנשב בהאדם 
ומבעירו  סערה,  רוח  בחינת 
שזה  המידה,  מן  חוץ  ביותר 
בחינת הריסה, בחינת 'פן יהרסו 
לעלות אל ה' וכו'', כי 'במופלא 
ממך אל תדרוש' (ליקו"מ ח"ב ט).

חוץ  בוער  שהאדם  מחמת 
לקרר  זוכה  כשאינו  מהמידה, 
חמימותו ע"י התורה הקדושה, 
עי"ז  ליפול  ח"ו  יוכל  אזי 
לתאוות רעות ולהיכשל מאוד, 
שזהו בחינת 'יעלו שמים יירדו 
שהעלייה  שמחמת  תהומות', 
הוא שלא כסדר עד לשמים, גם 
הירידה ח"ו עד התהום, בחינת 
'מפני זעמך וקצפך כי נשאתני 
בחינת  זהו  כי  ותשליכני', 

הריסה (ליקו"ה תו"מ ג, ד).

את השעה  לדחוק  אפשר  אי 
כשרוצין  תיכף  כי  כלל, 
אז  באמת  להשי"ת  להתקרב 
מהריסה,  מאוד  ליזהר  צריכין 
שלא לדחוק את השעה ח"ו, כי 
רוב ההרפתקאות הוא רק עי"ז 

(השתפכות הנפש צד).

אמר 'פן יהרסו ונפל ממנו רב', 
במדריגות  להתקשר  שיפלו 
משה  כח  ע"י  כי  רבם.  משה 
אמר  ולזה  לעלות,  יוכלו  רבם 
לו הקב"ה 'לך רד ועלית אתה 
והעם',  והכהנים  עימך,  ואהרן 
'אל  רק  עימך,  יעלו  כולם 
יהרסו' בהריסה לעלות אל ה' 
בלתי כח משה רבם, 'פן יפרוץ' 

(היכל הברכה, יתרו).

יהרסו לעלות אל ה׳. ומובא בליקו״ה (יו״ד שילוח הקן ד, יד) גבי סכנת  לבל 
גבוה  קטורת  וז״ל:  הקטורת,  ע״י  הנעשים  בתיקונים  הקיימת  ההריסה 
מראש  הדינים  כל  ממתיק  קטורת  כי  מותנא,  מבטל  והוא  מאוד  מאוד 
אבל  בזהר הקדוש.  וכמובא  סוף  אין  דקטורת עד  סילוקא  כי  סוף,  ועד 
הכהן  אם  כי  בו  שיעסוק  שראוי  מי  אין  קטורת  של  קדושתו  עוצם  לפי 
הראוי לכך, אבל ׳הזר הקרב יומת׳, כי אדרבא, מתגרה בו הדין יותר. כי 
גבוה  למעלה  שורש  עוד  לו  יש  השורש  וזה  שורש,  להם  יש  הדינים  כל 
לשורש  שלמטה  הדין  שמעלין  מה  וכל  וכו׳,  מעלה  למעלה  וכן  ממנו, 
אבל  בשורשו,  הדין  המתקת  בבחינת  הדין,  ונמתק  נקלש  ממנו,  הגבוה 
עדיין גם שם יש איזה דין, וצריכין להעלותו יותר עד תכלית השורש ששם 
הדין  ממתיק  שאינו  די  לא  אזי  לכך  ראוי  שאין  מי  אבל  לגמרי,  נמתק 
בשורשו, אדרבא, על ידו יונק יותר ויותר משורשו, מחמת שרצה זה ליגע 
בקדושה גבוה כל כך שאינו ראוי לה, ואזי ח״ו נתעורר ביותר הדין שיש 
גודל האיסור  וזהו בחינת  ויותר ח״ו.  יותר  ויונקים הדינים שלמטה  שם, 
או  וקודש  תרומה  לאכול  כגון  המקודשים,  לדברים  להתקרב  הזרים  על 

לישא הארון וכלי הקודש וכו׳ וכו׳, כמבואר בתורה בכמה אזהרות.

ילקוט הנחל

לבל יהרסו לעלות אל ה׳ למעלה ממחיצתם. והנה ראינו לציין, 
שבביאור דברי מוהרנ״ת לדברי רבינו, בבואו לבאר את ענין הרדיפה, 
שזר ורימז בלשונו, שיסוד זה נאמר כבר בעת שהזהיר השי״ת את משה קודם 
מעמד הר סיני, שיגביל את העם מחמת תוקף התפעלותם לבל יהרסו לעלות 

אל ה׳, הן במישור הגשמי לבל יעלו בהר, 
כראוי  שיתקדשו  הרוחני  במישור  והן 
ציווה  ועוד  ההתגלות.  גודל  מפאת 
שהגבלתם תהיה כפי מדריגתם ומחיצתם, 
משה מחיצה לעצמו, אהרון מחיצה לעצמו 
י–יב, כ–כד):  (יט,  וזלשה״כ בשמות  וכו׳. 
ָהָעם  ֶאל   ֵל מֶׁשה  ֶאל  ה׳  ַוּיֹאֶמר 

ְוִקַּדְׁשָּתם ַהּיֹום ּוָמָחר ְוִכְּבסּו ִׂשְמָתם: ְוָהיּו ְנכִֹנים ַלּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ִּכי 
ֶאת  ְוִהְגַּבְלָּת  ִסיָני:  ַהר  ַעל  ָהָעם  ָכל  ְלֵעיֵני  ה׳  ֵיֵרד  ַהְּׁשִלִׁשי  ַּבּיֹום 
ָהָעם ָסִביב ֵלאמֹר ִהָּׁשְמרּו ָלֶכם ֲעלֹות ָּבָהר ּוְנגַֹע ְּבָקֵצהּו ָּכל ַהּנֵֹגַע 
ָּבָהר מֹות יּוָמת: (...) ַוֵּירֶד ה׳ ַעל ַהר ִסיַני ֶאל רֹאׁש ָהָהר ַוִּיְקָרא 
ה׳ ְלמֶׁשה ֶאל רֹאׁש ָהָהר ַוַּיַעל מֶׁשה: ַוּיֹאֶמר ה׳ ֶאל מֶׁשה ֵרד ָהֵעד 
ַהּכֲֹהִנים  ְוַגם  ָרב:  ִמֶּמּנּו  ְוָנַפל  ִלְראֹות  ה׳  ֶאל  יֶֶהְרסּו  ֶּפן  ָּבָעם 
ַהִּנָּגִׁשים ֶאל ה׳ ִיְתַקָּדׁשּו ֶּפן ִיְפרֹץ ָּבֶהם ה׳: ַוּיֹאֶמר מֶׁשה ֶאל ה׳ א 
ַהְגֵּבל  ֵלאמֹר  ָּבנּו  ַהֵעדָֹתה  ַאָּתה  ִּכי  ִסיָני  ַהר  ֶאל  ַלֲעת  ָהָעם  יּוַכל 
 ֵרד ְוָעִליָת ַאָּתה ְוַאֲהרֹן ִעָּמ ֶֶאת ָהָהר ְוִקַּדְׁשּתֹו: ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ה׳ ל
ְוַהּכֲֹהִנים ְוָהָעם ַאל יֶֶהְרסּו ַלֲעת ֶאל ה׳ ֶּפן ִיְפָרץ ָּבם: ופירש״י (שם): 
והלאה.  יקרבו מן הגבול  והגבלת. קבע להם תחומין לסימן, שלא 
ונגוע בקצהו. אפילו בקצהו. העד בעם. התרה בהם שלא לעלות בהר. 
שלא יהרסו את מצבם ע״י שתאוותם אל ה׳ לראות  וגו׳.  יהרסו  פן 
אף  הבנין,  אסיפת  מפרדת  הריסה  כל  יהרסו.  ההר.  לצד  ויקרבו 
אף  הכהנים.  וגם  המצב.  את  הורסים  אנשים  ממצב  הנפרדין 
הבכורות שהעבודה בהם. הניגשים אל ה׳. להקריב קרבנות, אף הם 
אל יסמכו על חשיבותם לעלות. יתקדשו. יהיו מזומנים להתייצב על 
לשון פרצה, יהרוג בהם ויעשה בהם פרצה. לא  יפרוץ.  עומדם. פן 
יוכל העם. איני צריך להעיד בהם, שהרי מוְתרין ועומדין הם היום 
והעד  רד.  לך  רשות.  להם  שאין  לעלות,  יוכלו  ולא  ימים,  שלושת 
בהם שנית, שמזרזין את האדם קודם מעשה, וחוזרין ומזרזין אותו 

בשעת מעשה. ועלית אתה ואהרן עימך והכהנים. יכול אף הם עימך, תלמוד לומר ׳ועלית אתה׳. אמור מעתה, אתה מחיצה לעצמך, ואהרן 
מחיצה לעצמו, והם מחיצה לעצמם. משה ניגש יותר מאהרן, ואהרן יותר מן הכהנים, והעם כל עיקר אל יהרסו את מצבם לעלות אל 
ה׳. וביאר רבינו בחיי (שם): והכהנים והעם אל יהרסו לעלות אל ה׳. והלא כבר הזכיר למעלה ׳רד העד בעם פן יהרסו אל ה׳ לראות׳. אבל נראה 
כי שם הבין משה שההתראה שיתרה בהם הוא שלא יעלו אל ההר, ושלא יתקרבו אל הגבול המסומן לראות בחוש העין, והשיב משה, 

מעכב את המוחין וכו׳ לבל יהרסו לעלות אל ה׳. וכתב  הוא 
בליקו״ה (או״ח נפילת אפים ד, י) שהתיקון למי שלא זכה לתקן את 
הכתר שלו כראוי, הוא רק לילך באמונה בלבד בעקבות הצדיקים האמיתיים, 
וז״ל: כל זמן שאינו מתקן את כח המסדר הזה, אינו רשאי לכנוס 
חקירה  לשום  ולא  השגה  לשום 
בידיעתו יתברך, כי עליו נאמר ׳וכל 
זר לא יאכל קודש׳. רק צריך לסמוך 
בעקבות  לילך  לבד,  אמונה  על 
בעקבות  האמיתיים,  הצדיקים 
לזה  זכו  שהם  הקדושים,  אבותינו 
ואנו  הטובים,  מעשיהם  ע״י 
מחוייבים לילך בדרכיהם באמונה לבד, בלי שום חקירה כלל. ומי 
שמקדים ח״ו חכמתו ליראת חטאו, וחכמתו מרובה ממעשיו, מכל 
שכן וכל שכן כשאין לו מעשים טובים ויראת חטא כלל ח״ו, ורוצה 
הוא  הנפלאים,  ודרכיו  יתברך  אלקותו  ידיעת  בחכמת  להתחכם 
יפול  בוודאי  כי  לעולם.  לו שלא בא  וראוי  ופוגם הרבה,  מקלקל 
משני  עצמו  ויעקור  גדול,  ואפיקורסות  בכפירות  סומך  באין 
עולמות, ועליו נאמר (ישעיה מז) ׳חכמֵת ודעֵּת הוא ׁשֹוְבָבֶת׳. כי 
מאחר שלא זכה למעשים טובים ולא תיקן עדיין המסדר והמיישב, 
על כן אין לו שום כלי לקבל את הדעת דקדושה, ובוודאי יקלקל 
הרבה ע״י דעתו וחכמתו, כי יכנוס במופלא ממנו. כי הכל מופלא 
מה  למעלה  ׳מה  בחינת  כנגדו  הם  ההשגות  וכל  ממנו,  ורחוק 
למטה וכו׳׳, מאחר שלא תיקן עדיין כלי המוחין, שעיקר תיקונם 
נמשך מבחינת הכח המסדר והמיישב הנ״ל, שמשם נמשך תיקון 
כל המוחין, כי הכתר הוא שורש תיקון כל המוחין. וזה בחינת מה 
ומיתת  כלים  שבירת  בחינת  תיקון  לענין  הקדוש  בזהר  שכתוב 
המלכים (איד״ר קלה) ׳כל רישא דעמא דלא אתתקן בקדמיתא, לית 
אינם  העם  תחילה,  נתקן  שלא  העם  ומנהיג  ראש  (כל  מתתקנא  עמא 
יכולים להיתקן) וכו׳׳ עי״ש, שעיקר התיקון הוא ע״י תיקון הכתר, 
וזה  וכו׳.  והמידות  המוחין  כל  ראש  שהוא  עתיד,  בחינת  שהוא 
הכתר אין זוכין לתקן כי אם ע״י מעשה התחתונים דייקא כנ״ל. 
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ּב 
ואני תפלה

י  ƒ‚י ƒ‚‰ֲ י ּבַ ƒּב ר¿ ƒ̃ י ּב¿ ƒּב ƒú ַחם"
י  ƒּ̇ ר¿ ּבַ ƒ„ּ  ׁ̆ ≈‡ ר  ַע ב¿ ƒ̇
ָעˆּור   ׁ̆ ≈‡ ּכ¿ י",  ƒנ ו… ׁ̆ ¿ú ƒּב
 ú כ≈ ¿ú ּכַ י  ƒ̇ י ≈‡ ¿ú ƒנ "ו¿ י,  ƒָבב ¿ú ƒּב
 ú ∆ ׁ̆ נו…  ּבו… ƒר  ."úּוָכ‡  ‡…ú ו¿
úָם,  עו…  ú ∆ ׁ̆ נו…  ּבו… ƒר úָם  עו…
ין  י ‡≈ ƒָך, ּכ ¿̇ ָּ̇ ‡ו… ‰ ָיַ„ע¿ ָּ̇ ‡ַ
ַרך¿  ּבָ ¿̇ ƒּ̇ ָך  ּמ¿ ƒע מ„ַ ּי≈ ∆ ׁ̆ י  ƒמ
ַב„,  ¿ú ‰ ָּ̇ ם ַ‡ ƒ‡ י ƒח ּכ ַ̂ úָנ∆
יָס‡  ƒפ ¿ּ̇ ָב‰  ָ ׁ̆ י˙ ַמֲח ≈ú י ƒּכ
 ,‰ ú ז∆ ם ּכָ ƒך¿ ע‡ַ ,úúָ ָבך¿ ּכ¿
ם  ∆̂ ע… ו¿ יָך  ∆̇ ינו… ƒֲחנ  ú ∆„ …‚ ּב¿
ָך  úָמ¿ ָ̇ עו… ָר‡ ָך, ּבָ ¿̇ נּו ָ̇ ו¿ ַענ¿
ָך  ַעּמ¿  ú ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי  úי ƒב ¿ ׁ̆ ƒּב
ָמ‡,  ¿úַע úָכ ¿„ ‡ ּבָ ƒú ם ≈‰ ∆ ׁ̆
úַָ„ַע˙  ב  ≈ú ם  ∆‰úָ  ָּ̇ ַ̇ ָנ ו¿
 ˜ ≈̃ ו… ּ̇ ¿ ׁ̆ ƒ‰ ¿ú ּו ן  י ƒב ‰ָ ¿ú ּו
ַע  ≈‚ּ ע¿ ַ‚ּ ¿̇ ƒ‰ ¿ú ּו ף  ס… כ¿ ƒú ו¿
נּו  ָּ̇ ֲחַננ¿ י  ƒּכ י„.  ƒמ ָּ̇ יָך  ∆ú ≈‡
 ָּ̇ ָנַטע¿ ים, ו¿ ƒיָך ָ‰ַרּב ַרֲחמ∆ ּב¿
 ˙ ַ̃ ּו ׁ̆ ¿ּ̇ יַע˙  ƒ„ י¿  ָּ̇ ַבע¿ ָ̃ ו¿
ַע„  ּו,  נ ּב≈ ƒú ּב¿ ָך  ¿̇ ָנ מּו ¡‡
ָך  ּמ¿ ַע  ˙ ּו ּי ƒú úָ ּכ¿ ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ
ם  ּבָ ƒú  ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ  ú ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי
יָך  ∆ú ָ‰ָב‰ ‡≈ ∆ú ׁ̆ ≈‡ ר ּכ¿ ע≈ ּבו…
 ˙ ו∆ ַכּמָ  ‰ ַעּזָ י  ƒּכ" י„,  ƒמ ָּ̇
 ú ‡ו… ¿ ׁ̆ ƒכ  ‰ ָ ׁ̆ ָ̃ ַ‡ֲ‰ָב‰, 
י  ּפ≈ ¿ ׁ̆ ƒר יָ‰  פ∆ ָ ׁ̆ ר¿  ,‰‡ָ נ¿ ƒ̃
ם  ƒַמי ָי‰.   ˙ ב∆ ∆‰ ¿ú ַ ׁ̆  ׁ̆ ≈‡
 ˙ ַכּבו… ¿ú úּו  יּוכ¿  ‡…ú ים  ƒַרּב
 ˙ ָ‰רו… ּונ¿ ָ‰ַ‡ֲ‰ָב‰,   ˙ ∆‡
˜ יי  ָרחו… פּוָ‰". מ≈ ט¿ ¿ ׁ̆ ƒי ‡…ú
úָם  ַ‡ֲ‰ַב˙ עו… ָ‡‰ úָנּו, ו¿ ר¿ ƒנ
י  ַ̇ ר…ב ֲעו…נו… נּוָך, ַ‡ך¿ מ≈ ֲ‡ַ‰ב¿
 „…‡ ים מ¿ ƒֲעˆּומ‰ָ ים ו¿ ƒַרּב‰ָ
 , ָּ̇ ע¿ „ַ ָי  ‰ ָּ̇ ‡ַ ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ ּכַ
 ‰ ָר ּמָ ‰ַ י  úַ ָע  ‰ ָר ב¿ ָ‚ּ
 ,„…‡ בּו˙ מ¿ ¿̂ ָ‰ַע ָר‰ ו¿ חו… ¿ ׁ̆
ים  ƒú פ¿ ‰ נו… ֲחַמ˙ ז∆ ר מ≈ ∆ ׁ̆ ‡ֲ
 úַע „ּו˙  ב≈ ּוכ¿ יּו˙  ƒרּור ַעפ¿
 ú…י ָיכ ƒינ ר ‡≈ ∆ ׁ̆ ב, ַע„ ֲ‡ ≈úּ‰ַ
יָך  ∆ú ≈‡ ב  ≈‰úַ ¿̇ ƒ‰ ¿úּו ע…ר  ב¿ ƒú
ים  ƒָעמ פ¿ ƒú ם  ƒ‡ ו¿ י.  ָר‡ּו ּכָ
יָך  ַרֲחמ∆ ּב¿ ָעúַי   ı ≈̂ נו… ¿̇ ƒמ
ָך,  ¿̇ úָ‰ּו ¡‡ ˆּו˙  ¿̂ ו… נ ¿̇ ƒ‰
ר  ú ‡ו… ּב≈ ַ̃ ¿ú ים  ƒú ּכ≈ י  ƒú ין  ≈‡
ַוֲ‡ַזי   ,‰ ַ‰ּז∆ ˆּו˙  ¿̂ נו… ¿̇ ƒ‰‰ַ
 ‰ ָ„ּ ƒּמ‰ַ ב חּוı מ≈ ≈úּ‰ַ ר ע≈ ּבו…
ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ ַע„  ם,  úו… ָ ׁ̆ ו¿ ַחס 
‡י  ַ ׁ ּ̆ ַר י  ƒינ ≈‡ ו¿  ú ָיכו… י  ƒינ ≈‡
י  úַ ָע  ú ּב≈ ַ̃ ¿ú ים  ƒָעמ פ¿ ƒú
י  ƒּ̇ ַ„ע¿ ו¿ י  ƒמ ¿̂ ַע יך¿  ƒ ׁ̆ ַ‰מ¿ ¿úּו
 ‡…úּ ∆ ׁ̆ ˆּו˙,  ¿̂ נו… ¿̇ ƒ‰‰ַ ‰ ז∆ ¿ú
 ıיי חּו ú ∆‡ ˙ ר…ס úֲַעúו… ¡‰ ∆‡
י,  ƒú ׁ̆ ּי≈ ∆ ׁ̆  úבּו ¿‚ּ‰ַ ‰ ו¿ ָ„ּ ƒּמ‰ַ מ≈
 ָּ̇ ָ‡ַסר¿ ינּו ו¿ ≈úָע ָּ̇ ַזר¿ ר ּ‚ָ ∆ ׁ̆ ‡ֲ
יָך  ∆ú ≈‡ úֲַ‰ר…ס  י  ƒú ב¿ ƒú úָנּו 
ַמר  י ָכú ָחי, ָמ‰ ‡ו… ר≈ ¿̇ ƒס ˙ ֲעúּומו… ַ̇ úָם ו¿ י עו… ַע ָרז≈ ≈„ ‰ יו… ָּ̇ ‡ַ ,˙ ֲעúּומו… ַּ̇ ַע ַ‰ ≈„ ‡, יו… ָúּ…ָמ‡ ּכ ¿úָע נו… „¿ ּבו… ƒם רúָ ú עו… ∆ ׁ̆ נו…  ּבו… ƒבּו˙. ר ¿̂ י ָ‰ַע ≈„ י ַעú י¿ ר≈ ַ‚מ¿ ¿ú ב ָ‡טּום ≈úּ‰ַ ים ƒָעמ פ¿ ƒú ú יי", ו¿ ∆‡ ˙ סּו úֲַעúו… ר¿ ∆‰ ן י∆ ˙ּוב "ּפ∆ ּכָ ∆ ׁ̆ מו…  ם, ּכ¿ úו… ָ ׁ̆ ַחס ו¿
ן  ו… ׁ̆ ‡ ƒּו‡ ר‰ ‰ ָּ̇ ן, ַ‡ מו… ¿„ ַ̃ י„  ƒח, ָיח ַ̂ ם úָנ∆ ּיָ ַ̃ ú, ַחי úַָע„ ו¿ ן ּכ…ú, ַ‰ּכ…ú ָיכו… úָם, ֲ‡„ו… י עו… ≈‰…ú יָך. ‡¡ ינ∆ „ ע≈ ∆‚ ּנ∆ ƒר מ ָּ̇ ס¿ ƒין נ ≈‡ ּךָ ו¿ ּמ∆ ƒם מúָ ע¡ ָבר נ∆ ין ּ„ָ ַע, ‡≈ ≈„ ‰ יו… ָּ̇ ‡ַ ˙ úו… ¿‚ ƒּנ‰ַ ˙ ו¿ רו… ָּ̇ ס¿ ƒּנ‰ַ ú יָך, ֲ‰ú…‡ ּכָ ָפנ∆ ¿ú ר ר ּוָמ‰ ֲ‡ַסּפ≈ ּוָמ‰ ֲ‡ַ„ּב≈
ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ , ׁ̆ „ו… ָ̃ ם ו¿ ָר‡ ָמרו… ם נו… ּיָ ַ̃ ים", ַחי ו¿ ƒ‡ ּכָ ¿„ ƒב נ ≈ú ˙ ַ‰ֲחיו… ¿úים ּו ƒúָפ ¿ ׁ̆ ˙ רּוַח  ַ‰ֲחיו… ¿ú ,רּוַח úַפ ¿ ׁ̆ ‡ ּו ּכָ ַ„ּ ˙ ∆‡ ן, ו¿ ּכו… ¿ ׁ̆ ƒּ̇  ׁ̆ „ו… ָ̃ ם ו¿ , ָמרו… מו… ¿ ׁ̆  ׁ̆ „ו… ָ̃ ן ַע„ ו¿ כ≈ ו… ׁ̆  ‡ ָׂ ּ̆ ƒנ ים, "ָרם ו¿ ƒ‰…ú ין ‡¡ יָך ‡≈ ָע„∆ ¿ú ּבַ ƒן ּומ ‰ ‰ּו‡ ַ‡ֲחרו… ָּ̇ ‡ַ ו¿
נּו  יע≈ ƒ„ ‰ו… ¿ú ,ינּו ≈̇ בו… טו… ı ּב¿ ‰ ָחפ≈ ָּ̇ יך¿ ַ‡ ָך, ‡≈ מ¿ ¿̂ ַע ָך ּב¿ ¿̇ ַע ַרֲחָמנּו ≈„ ַב„ יו… ¿ú ‰ ָּ̇ ן, ַ‡ ƒף ַעי ר∆ ∆‰ ָך ּכ¿ ¿ú ¿̂ ∆‡ ‰ ∆ú ינו… עו… úּו… ‡≈ úָם ּכֻ ú ָ‰עו… ∆ ׁ̆ ַמן  ָכú ַ‰ּז¿ , ו¿ ׁ̆ ú…‡ ַמּמָ , ּכ¿ ך¿ ּמָ ַ̃ ב  ָ ׁ̆ ח¿ úָ‡ נ∆ ם ּכ¿ ָúּ ˙ ּכֻ úָמו… ú ָ‰עו… ם ּכָ ƒו… ע‡ úו… úָם ּומ¿ ú ָ‰עו… ּכָ
ים  ƒָעמ פ¿ ƒú ,נּו ּמָ ƒב ע ַסּב≈ ‰ מ¿ ָּ̇ ‡ַ ˙ נו… ו… ׁ̆  ˙ ּבו… ƒס ים ו¿ ƒּבּוב ƒס ‰ ַכּמָ נּו, ּוב¿ ּמָ ƒע ú ≈‚ּ ¿ú ַ‚ּ ¿̇ ƒמ ‰ ָּ̇ ים ַ‡ ƒúּו‚ּ ¿ú ƒ‚ ‰ ַכּמָ ָך, ּוב¿ ¿̇ ˜ּו ב≈ ¿„ּ ˙ ַ̃ ּו ׁ̆ ¿ּ̇ י„ּו˙  ƒ„ יַמ˙ י¿ ƒע ַב˙ נ¿ ˙ ֲער≈ ָר‡ו… ˙ נו… úָ‡ו… פ¿ ƒנ ָך ו¿ ¿̇ úָ‰ּו ּיּו˙ ‡¡ ƒח ¿̂ ƒיו נ…ַעם נ ƒּז ƒנּו מ ימ≈ ƒע ַ‰ט¿ ¿úָך, ּו ¿̇ ָּ̇ ƒמ‡ֲ
יַע  ƒּב ¿ׂ̆ ‰ַ ¿ú ,ָך ּטּוב¿ ƒּב…ַע מ ¿ׂ̆ ƒú ‰ ּכ∆ ז¿ ƒּנ ∆ ׁ̆ י  ≈„ ָך, ּכ¿ ˜ ּב¿ ּב≈ ַ„ּ ¿̇ ƒ‰ ¿úּו ˙ מ∆ ¡‡ יָך ּב∆ ∆ú ּוב ‡≈ ׁ̆ úָ ,ים ƒינּו ָ‰ָרע ָרכ≈ ¿„ּ ƒינּו ּומ ≈ׂ̆ ֲע ּמַ ƒּוב מ ׁ̆ úָ י ≈„ ˙, ּכ¿ מ∆ ¡‡ ָך ּב∆ ¿̇ „ָ ר úֲַעבו… ר≈ עו… ¿̇ ƒ‰ ¿ú י ≈„ נּו, ּכ¿ ≈̇ ָב טו… ¿ú ú…ּכ‰ַ úָן, ו¿ ¿ּ̂ ƒú ‡ין ַרֲחָמָנ ƒּסּור ƒי ים ּב¿ ƒָעמ פ¿ ƒú ַנַח˙ ו¿ ּב¿
 ú ּכָ ƒי˙ מ ƒú כ¿ ַּ̇ ‰ַ ,˙ בו… ָכú ַ‰ּטו… ּב¿ ∆ ׁ̆ ָב‰  ˙, ַ‰ּטו… ּועו… ׁ̆ ָכú ַ‰י¿ ּב¿ ∆ ׁ̆ ּוָע‰  ׁ̆ ˙, ַ‰ּי¿ úָחו… ¿̂ ‰ַ‰ַ úָכ ּב¿ ∆ ׁ̆ úָָח‰  ¿̂ י‡ ַ‰ַ‰ ƒ‰ ˙‡…ר ז ∆ ׁ̆ úָם, ֲ‡ ָ‰ָי‰ ָ‰עו… ָ‡ַמר ו¿ ∆ ׁ̆ י  ƒמ ˙ יר ‡∆ ƒּכ‰ַ ¿ú י ≈„ ", ּכ¿ יָכúו… ≈‰ ר ּב¿ ≈ּ̃ ַב ¿úנ…ַעם יי ּו ˙ ּב¿ נּו, "úֲַחזו… ≈ ׁ̆ ˙ ַנפ¿ חו… ָ̂ ח¿ ַ̂ ּב¿
 ˙ בו… ָ ׁ̆ ‰ ּוַמֲח ∆úּ ≈‡ ים ּכָ ƒׂ̆ ‰ ַמֲע ָׂ̆ ָע ַעú ו¿ , ַ‰‰ּו‡ ּפָ ˙ו… ָ ׁ ּ̆ „ֻ ¿̃  ú ≈̂ ף ּב¿ פ≈ ו… ּ̇ ס¿ ƒ‰ ¿úיי ּו úַע ‚ ַעּנ≈ ¿̇ ƒ‰ ¿ú ,‰ ז∆ י ּכָ ƒח ¿̂ ƒנ י ו¿ ƒּ̇ ƒי˙ ֲ‡מ ƒú כ¿ ַּ̇  úי ƒב ¿ ׁ̆ ƒּב ,‰ ז∆ ב ּכָ יú טו… ƒב ¿ ׁ̆ ƒָר‡ ּב ב¿ ƒּנ ∆ ׁ̆  , ‰ úו… ∆úּ ר ‡≈ ∆ ׁ̆ ‡ֲ ׁ̆ י ƒ‡ ∆ ׁ̆ ר,  ֻסּפָ י י¿ ƒן ּכ ֻ‡ּמָ ‰ ַ‰י¿ ָּ̇ ַע ˙. ו¿ ּיו… ƒú כ¿ ַּ̇ ‰ַ
י  ƒם, ּכ ƒָמי ָ ׁ ּ̆ ƒיי מ ‡ ר∆ י≈ יף ו¿ ƒ̃ ¿ ׁ̆ , ַע„ ַי ׁ̆ פ∆ ˙ ַ‰ּנ∆ úו… ָ‰ר ַע„ ּכ¿ מ¿ ƒנ ú ַמר ו¿ ˜ו… ע…˜ ּב¿ ¿̂ ƒú ם ƒ‡ י ƒּכ ,‰ ָין ז∆ נ¿ ƒע ר ּב¿ ַ„ּב≈ ¿ú ים ƒּבּור ƒ„ּ ּום ׁ̆ ין úָנּו  ≈‡ ˙ מ∆ ¡‡ י ב∆ ƒי, ּכ י ַוֲ‡בו… י ‡ו… ר, ‡ו… ַ„ּב≈ ‰ ָ‰ָי‰ úָנּו, ַמ‰ ּנ…‡ַמר ַמ‰ ּנ¿ י מ∆ ינּו, ‡ו… ƒׂ̆ ר ָע ∆ ׁ̆ ‡ֲ ‰ ּכַ ∆úּ ≈‡ ּכָ

ים (úי˜ו"˙ ח"ב, ט). ƒח ָ̂ ח נ¿ ַ̂ נ≈ ¿úי ַע„ ּו מ≈ ¿ú עו… ¿ú ˙י ƒּי ƒח ¿̂ ƒּוָע‰ נ ׁ̆ י˙, י¿ ƒּי ƒּ̇ ƒָמ‰ ַוֲ‡מ ≈ú ¿ ׁ̆ ּוָע‰  ׁ̆ ן י¿ ƒף ַעי ר∆ ∆‰ יַע ּכ¿ ƒ ׁ̆ ‰ו… ¿ú ייúַ ר ˆו… ין ַמע¿ ן ‡≈ ƒֲעַ„י

וזה הכח וכו׳ שהוא בחי׳ כתר. ומובא בקובץ יד הנחל (כד): הנה מוהרנ״ת 
אל  עת  בכל  יבוא  ואל  ׳כתוב  בזה״ל  טז)  ו,  (הודאה  בליקו״ה  כתב 
שהוא  כיפורים,  יום  בחינת  שזה  וכו׳,  אהרן  יבוא  בזאת  אם  כי  הקודש, 
בחינת תיקון הכתר כידוע. ועל כן אסור לכנוס מההיכל ואילך לבית קודש 
הכהן  אם  כי  והכרובים,  הארון  במקום  שישיג  מה  שם  להשיג  קדשים, 
הגדול ביום כיפור, וע״י הקטורת המשמח לב וכו׳, כדי לתקן ע״י כל זה 
יזכה להשיג אור האין סוף  הכתר, בחינת המסדר והמיישב, שאז דייקא 
תיקון  גם  בדרך אפשר, מפני מה  ולתת טעם  לבאר  וראינו  וכו׳׳, עכ״ד. 
הכתר ביום הכיפורים וגם עצירת המקטרגים, נעשים דייקא ע״י עבודת 
הקטורת. ויתכן לומר ע״פ קשרי המאמר, דב׳ בחינות אלו חד הם, היינו 

שעיקר הכח לסתימת פיות המקטרגים, והמתקת הדינים, עד כדי העלאת 
ע״י  הנעשה  ב׳)  אות  במאמר  לעיל  (כמבואר  הקליפות  מבין  הקדושה  חיות 
וזאת  מאוד,  גדול  בתוקף  הכתר  אור  בה  שמאיר  מחמת  נובע  הקטורת, 
מחמת שאין הדין נמתק אלא בשורשו, וכידוע עיקר כוחות הדין נובעים 
מכח  נעשה  וההמתקה  התיקון  עיקר  אף  ולכך  וההסתרה,  הצמצום  מצד 
כל  וזהו  והמיישב.  המסדר  המעכב,  כח  בחינת  שזהו  דקדושה,  הצמצום 
עניינה של הקטורת, שכל מתכונתה ומשקל מידותיה נעשו בדקדוק גדול, 
היתה  הכיפורים  ביום  נתינתה  ואף  בסוד,  ונשמרו  הדקה׳,  מן  ׳דקה 
בחשאי ע״י הכהן הגדול שנכנס יחידי לבדו להקטיר, שכל זה נובע מכח 

הצמצום ומאור הכתר שמאיר בקטורת בשלימות.

ילקוט הנחל

בזה ׳לא יוכל העם לעלות אל הר סיני כי אתה העדותה בנו׳, בה׳ 
לשונות של התראה וכו׳, לכך הוצרך הקב״ה לחזור ולפרש לו שאין 
ההתראה על קירוב גבול, כי כבר הם מוְתרין ונזהרין בכך, אבל 
שאמר  וזהו  והסתכלות מחשבה,  השגה  קירוב  על  היא  ההתראה 
לו ׳לך רד ועלית אתה ואהרן עימך, 
לעלות׳,  יהרסו  אל  והעם  והכהנים 
עליית  כלומר  ׳לעלות׳,  לשון  הזכיר 
מחשבה למעלה מכח ההשגה, ולכך 
׳הכהנים  כאחד  כולם  את  השוה 
והעם׳, ׳והיה כעם ככהן׳ (הושע ד), 
שלא יסתכלו ולא יתאוו להשיג מה שאיננו מושג. והאור החיים (שם) 
שיוכלו  כדי  למות  בדעתם  להסכים  ידמו  לבל  עוד  שהזהירם  וביאר  הוסיף 
לעלות אל ה׳, כי לא כן הוא רצון השי״ת, וז״ל: פן יהרסו וגו׳. פירוש, לבל 
ברוך הוא הגם שימותו, על דרך אומרו  יראו  כי  יחשבו בדעתם 
והוא  חיותם,  היא  זו  ומיתתם  מחיים׳,  חסדך  ׳טוב  סג)  (תהלים 
לראות.  ה׳  אל  הריסתם.  על  יסכימו  פירוש,  יהרסו׳,  ׳פן  אומרו 
פירוש, כאילו אמר ׳לראות אל ה׳׳. ואומרו ׳ונפל ממנו רב׳, פירוש, 
תהיה נפילתם נפילה רבה, מלבד שימותו תהיה להם נפילה אחר 
כשיבואו  המקום,  יתברך ממלא  שאורו  לצד  כי  ירצה,  או  נפילה. 
לראות יצטרך ה׳ לסלק האור ההוא לבל יביטו בו, וזה הוא אומרו 
׳פן יהרסו אל ה׳׳, פירוש, לאורו לסיבת ראותם, והרי זה מגיד כי 
לא ישיגו לראות אף אם יבואו לראות.  והנה מובא במכילתא (פ׳ בחדש, 
ב) שישראל אמרו למשה, שאינם רוצים לשמוע מפי שליח ובדרך צמצום, אלא 
מפי הגבורה בעצמה, ׳רצוננו לראות את מלכנו׳, וכתב בזה הפני יהושע (שבת 
לשמוע  דרוצים  העם,  דברי  להקב״ה  משה  שאמר  ע״י  ע״א):  פז 
מפי הקב״ה בעצמו, ׳רצוננו לראות את מלכנו׳, באותה שעה ממש 
חוץ  לעלות  יהרסו  שלא  כדי  לאמר מצות הגבלה,  הוצרך הקב״ה 
׳ויאמר ה׳ אל  והיינו דכתיב בסוף הפרשה  ממקום הראוי להם, 

משה רד העד בעם פן יהרסו אל ה׳ לראות וגו׳׳.

המיישב והמסדר שהוא בחי׳ כתר. וביאר בליקו״ה (או״ח נפילת 
עשיית  ע״י  דייקא  נעשה  הכתר  תיקון  שעיקר  ט)  ד,  אפים 
מצוות מעשיות בשמחה, וז״ל: עיקר אחיזת סטרא דמותא ח״ו נמשכת 
רבים׳,  ִחְּׁשבונות  ׳ביקשו  ז)  (קהלת  בחינת  שהוא  מנין,  מבחינת 

טוב  הדעת  עץ  פגם  ע״י  שנמשך 
העולם.  על  מיתה  נגזר  שאז  ורע, 
ורע  טוב  הדעת  עץ  פגם  עיקר  כי 
׳ביקשו חשבונות רבים׳,  הוא בחינת 
החוקרים  כל  פגם  בחינת  שהוא 
למעלה  וקושיות  בחקירות  הנכנסין 

גמורה.  ולאפיקורסות  גדולות  לכפירות  עי״ז  משכלם, עד שבאים 
וכמ״ש  ה׳׳,  לנגד  עצה  ואין  תבונה  ואין  חכמה  ׳אין  באמת  כי 
(ירמיה ח) ׳הנה בדבר ה׳ מאסו וחכמת מה להם׳. כי השי״ת לית 
מחשבה תפיסא ביה כלל, ואי אפשר לידע מאלקותו יתברך כי אם 
שעי״ז  בשמחה,  המצוה  עשיית  ע״י  היינו  טובים,  מעשים  ע״י 
דייקא זוכה לעלות למעלה מעלה, עד שזוכה להשיג אור אין סוף 
עיקר  שזה  הנ״ל,  היכלין  הט׳  בבחינת  מטי,  ולא  מטי  בבחינת 
התיקון  שלימות  תכלית  ועיקר  לזה.  הזוכה  אשרי  אלקות,  השגת 
שזוכין ע״י עשיית המצוה בשמחה, הוא מה שזוכין עי״ז לתקן את 
שהוא  כתר,  בחינת  שהוא  המוחין,  את  והמיישב  המסדר  בחינת 
גבוה מן הכל. ואע״פ שזאת הבחינה הוא כמו מונע ומעכב את 
המוחין מרדיפתן להשיג אור האין סוף, אעפ״כ באמת אדרבא, 
ואי אפשר להשיג שום  זהו עיקר תכלית שלימות תיקון המוחין, 
תיקון המסדר  ע״י  דהיינו  דייקא,  עי״ז  אם  כי  אמיתיית  השגה 
המוחין  את  מעכב  כמו  שהוא  כתר,  בחינת  שהוא  והמיישב 
בחינת  שהוא  הכתר  וזה  הנ״ל.  בהתורה  וכמבואר  מרדיפתם 
המעכב המסדר והמיישב את המוחין כנ״ל, זה אי אפשר להשיג 
עשיית  ע״י  דהיינו  דייקא,  מעשיות  מצוות  עשיית  ע״י  אם  כי 
המצוות בשמחה כנ״ל. כי עיקר תכלית שלימות השמחה הוא שם 
׳על  ראשם׳,  על  עולם  ׳ושמחת  לה)  (ישעיה  בבחינת  כתר,  בבחינת 

ראשם׳ דייקא, זה בחינת כתר גולגלתא, שהוא בחינת ׳על ראשם׳ כנ״ל. כי הכתר הוא על הראש, כי הוא למעלה מהראש והמוחין, כי 
כשזאת  והעיקר  כנ״ל.  דייקא  ראשם׳  ׳על  ראשם׳,  על  עולם  ׳ושמחת  בחינת  השמחה,  עיקר  ושם  המוחין,  את  והמיישב  המסדר  הוא 
השמחה עולה מעולם העשיה דייקא, דהיינו כשזוכין לעשות מצוות בשמחה, שאז דייקא זוכין לבחינת כתר הנ״ל, שהוא המסדר והמיישב.



   
     

מקור חכמה נחל נובע

עס
ניי

ב 
סל

בר



ּב 
ואני תפלה

ּו  נ ר≈ מ¿ ¿ ׁ̆ ƒ̇ ו¿ נּו  יל≈ ƒּ̂ ַ̇ ו¿
רּוַח  מ≈ ים  ƒַרּב‰ָ יָך  ַרֲחמ∆ ּב¿
ר  ע… ב¿ ƒי  ‡ …úּ ∆ ׁ̆  ,‰ ָר ָע ס¿
 ıחּו נּו  ּב≈ ƒú ב  ≈‰úַ ¿̇ ƒי  ‡…ú ו¿
ם  úו… ָ ׁ̆ ו¿ ַחס   ‰ ָ„ּ ƒּמ ‰ַ מ≈
 ‡…ú ו¿ יָס‰,  ƒר‰ֲ ָר‡  ¿̃ ƒּנ ‰ַ
ú יי וכו'.  ∆‡ ˙ ַנֲ‰ר…ס úֲַעúו…
ַע„  ַע  ≈„ יו… נּו  ָּ̇ ƒ‡ ין  ≈‡ י  ƒּכ
ָין  נ¿ ƒע ‚ ּב¿ ַנ‰≈ ¿̇ ƒ‰ ¿ú ¿יך ָמ‰, ‡≈
ˆּו˙  ¿̂ ו… נ ¿̇ ƒ‰ ‰ַ  ú ∆ ׁ̆  ‰ ז∆
ין  ≈‡ י  ƒּכ úֲַ‰בּו˙,  ¿̇ ƒ‰‰ַ ו¿
 ‰ ָ„ּ ƒן ַ‰ּמ ַכּו≈ ¿ú ים ƒע ¿„ ָ‡נּו יו…
ב  ≈úּ ‰ַ ים  ƒָעמ פ¿ ƒú  ,ú úָ ּכ¿
י,  ר≈ ַ‚מ¿ ¿ú ָטם  ֻטמ¿ ּומ¿ ָ‡טּום 
 ı חּו ר  ע≈ ו… ּב ים  ƒָעמ פ¿ ƒú ו¿
י  ƒמ úנּו ַעúָ ין ≈‡ ‰, ו¿ ָ„ּ ƒּמ‰ַ מ≈
ינּו  ƒב‡ָ úם ַע ƒ‡ י ƒן ּכ ע≈ ָ ׁ ּ̆ ƒ‰ ¿ú
כּו˙  ז¿  úַע ו¿ ם,  ƒַמי ָ ׁ ּ̆ ּבַ ∆ ׁ̆
ים  ƒּי ƒּ̇ ƒמ‡ֲ ים  ƒ̃ י ƒ„ּ ַּ̂ ‰ַ כ…ַח  ו¿

(úי˜ו"˙ ח"ב, ט).

מילואי חכמה
רזי  ליודעי  נודע  י):  כח,  ויצא,  (פ׳  חיים  בבאר מים  ומובא  ולא מטי.  מטי 
איש  בדברי  המבואר  מטי׳,  ולא  ׳מטי  בסוד  שמו  יתברך  אלקינו 
מטי  ׳והוא  פ״ה)  העקודים  (שער  החיים  עץ  בספר  ז״ל  האר״י  אלקים 
בחכמה ולא מטי בכתר׳ וכן בכל הספירות, ואמנם בעת שפנה אור הכתר 
עלות למעלה הניח רושם במקום שיצא משם, והיא הרשימה מאור הישר 
הוא  ברוך  סוף  אין  אור  נמנע  אינו  עלייתו  בעת  וגם  במקומו,  שהוא 
הדין  בחינת  והוא  חוזר,  אור  שנקרא  רק  לתחתונים,  ידו  על  מלהשפיע 
וצורך קיום העולם הוא, שע״י שני אורות האלו נתהוו הכלים כנודע, ואי 
אפשר להיות מטי בדרגה התחתונה אם לא כשלא מטי בדרגה העליונה, 

וכשלא מטי בכתר עליון אזי מטי בחכמה, וכן בכל הספירות. 
ידוע  אליו):  וירא  ד״ה  וירא,  (פ׳  לחיים  אורח  בספר  ומובא  מטי.  ולא  מטי 
יבוא  אם  כי  ולא מטי׳,  ׳מטי  בסוד  הוא  הבא מלמעלה  שהשפע 
׳כנשר  וזהו  במציאות,  בטל  היה  אחור,  חזרת  בלתי  השפעה בפעם אחת 
׳אינו  לשונו  וזה  ז״ל  ופירש״י  לב),  (דברים  ירחף׳  גוזליו  על  קינו  יעיר 
לומר,  רצה  עכ״ל.  נוגע׳  ואינו  נוגע  מחופף,  אלא  עליהם  עצמו  מכביד 
הוא  כן  על  ימיתם,  עליהם  עצמו  יכביד  אם  האבר,  גדול  שהנשר  לפי 
בסוד  הוא  מהשי״ת  שבא  השפע  כך  נוגע,  ואינו  נוגע  עליהם,  מחופף 
על  ע״א)  קיב  וירא,  (פ׳  דכלה  אגרא  בספר  בזה  מובא  וכן  מטי׳.   ולא  ׳מטי 
ִכלה לדבר אל אברהם ואברהם שב למקומו׳ (בראשית יח),  ׳וילך ה׳ כאשר  הפסוק 

ממציאותם,  יתבטלו  ולא  כליהם  שיתחזקו  כדי  ממדריגתם,  לפעמים  שנופלים  מה  לצדיקים  השי״ת  שעושה  הטובה  מעין  שזה  לפרש,  ונראה  וז״ל: 
ושוב׳  ׳רצוא  בבחינת  השי״ת  עמהם  מתנהג  כן  על  וכו׳׳,  ה׳  לפני  ׳בקרבתם  יתברך,  להבורא  תשוקתם  מגודל  הפסק,  בלי  לדרגא  מדרגא  בהליכתם 
(יחזקאל א), בסוד ׳מטי ולא מטי׳ (זהר ח״א טז ע״ב), וע״י כך מתחזקים כליהם, ויוכלו אח״כ לקבל מדריגה יותר גדולה בגוף ונפש. וז״ש בכאן גם כן 
׳וילך ה׳׳, שנסתלק ממנו שפעו יתברך, ׳כאשר ִּכלה לדבר אל אברהם׳, ׳כלה׳ מלשון תשוקה, שהיה השי״ת משתוקק עוד לדבר אל אברהם, ואילו לא 
נסתלק כעת ממנו, כבר הגיע לתכלית הנקודה האחרונה שהיה אפשרות הכלי שלו לסבול, והיה מתבטל מגודל המדריגה, ואם כן לא היה שוב מדבר 
עימו השי״ת בגוף ונפש, על כן נסתלק השי״ת ממנו, ושב אברהם במעט גשמיות וחומרות הגוף ונתחזקו כליו, וזהו ׳ואברהם שב למקומו׳, והבן.

ז) שזה סוד מעלת  ו,  (או״ח הודאה  בליקו״ה  וכתב  הרדיפה והמעכב.  וע"י 
הלימוד בחברותא דייקא, וז״ל: כשיש שני בעלי תורה, בוודאי יש בהם 
בחינת רדיפה ומעכב, שזהו בחינת מעלת הלומד עם החבר, שזה שואל 
וחבירו  בוריו,  על  הדבר  ולהבין  להשיג  רודף  שמוחו  מחמת  חבירו  את 
משיב לו, המתן עד שאתיישב, כמו שמבואר ענין זה בהתורה הנ״ל. וכן 

הוא בשורשי נפשותם בהשגת אלקות, שעי״ז משיגין התשעה היכלין.
שני  יש  כי  ב):  א,  העומר  ספירת  (או״ח  בליקו״ה  ומובא  כח המעכב.  וע"י 
מחמת  דהיינו  לדבר,  יכול  שאינו  מחמת  שתיקה  יש  שתיקות.  מיני 
בושה מחטאיו שאין לו פה לדבר כנ״ל, ואף שזה תיקונו כנ״ל, עם כל זה 
עיקר תיקונו הוא הדיבור, דהיינו שעי״ז זוכה שיהיה לו פה לדבר כנ״ל. כי 
שיזכה  תיקונו  עיקר  רק  ח״ו,  בשתיקה  האדם  שישאר  מעלה  אינו  בוודאי 
׳קחו עימכם דברים ושובו אל ה׳׳. אבל אח״כ  לדבר בתורה ותִפלה, כמ״ש 
כשזוכה לשלימות הדיבור, אזי תכלית השלימות, תכלית ההשגה, הוא בבחינת 
זעיר׳,  ׳כתר לי  שתיקה שהוא למעלה מן הדיבור, שזה בחינת כתר, בחינת 
שהיא  ההשגה,  תכלית  והוא  וכו׳׳,  תדרוש  אל  ממך  ׳במופלא  נאמר  ששם 
בחינת ׳המתן ואל תסתכל לפנים ממחיצתך׳, שהוא בחינת כתר, שהוא האי 
פריסא, בחינת המסדר והמיישב של המוחין, שעי״ז עיקר ההשגה, בבחינת 

׳והחיות רצוא ושוב׳ (כמובא במאמר ׳אמצעותא דעלמא׳ סימן כ״ד, והבן).

ילקוט הנחל

ז) שעיקר  ד,  אישות  (אה״ע  בליקו״ה  וכתב  הרדיפה והמעכב.  וע"י 
(כמובא  המעכב  בכתר  והן  הרודפים  במוחין  הן  הנדרשת,  האמונה 
לעיל באותיות ו׳–ז׳), היא כדי שלא יבואו לחקור האם משיג או אינו משיג את 
האור הנ״ל, וכדי שלא יפריד בין הרדיפה למעכב, וז״ל: עיקר חטא העגל 

היה ע״י התגברות היכלי התמורות, 
שהתגברו וכו׳ עד שבאו לידי עבודה 
ההמרה  עיקר  ששם  ממש,  זרה 
גוי  ׳ַהֵהיִמיר  בחינת  ליצלן,  רחמנא 
מחמת  נמשך  זה  וכל  וכו׳׳.  אלהים 
שהשטן התגרה בהם, והכניס בדעתם 
ולעמוד  הנ״ל  השגות  בענין  לחקור 
פגמו  ובזה  בדעתם,  להבינם  עליהם 
מאוד עד שבאו לידי עבודה זרה. כי 
באמת אסור לחקור שם כלל, כי ׳לא 
מתדבקין ולא ידעין וכו׳׳. וזה שדקדק 
אדמו״ר ז״ל בהתורה הנ״ל שגם שם 

רדיפות  בחינת  שהוא  השכל  ברכת  בבחינת  הן  אמונה,  צריכין 
אמונה  צריכין  שם  שגם  והמיישב,  המסדר  בבחינת  הן  המוחין, 
בבחינת אמון מופלא כמ״ש שם, כי אורות אלו אי אפשר להשיג כי 
אם כשמצרף אמונה להשכל, ואז דייקא יכול להשיגם בבחינת מטי 
אל  ממך  ׳במופלא  כי  שם,  ולחקור  לעמוד  אסור  אבל  מטי.  ולא 
תדרוש וכו׳׳, כי ׳לא מתדבקין ולא ידעין ולית מאן דקיימא בהו׳, 
כמבואר היטב בלשון הזהר הקדוש שמביא שם. וזה בחינת הפגם 
מים,  להם  היה  כשלא  תורה  מתן  קודם  בתחילה  ישראל  שפגמו 
אין׳,  אם  בקרבנו  ה׳  היש  לאמר  ה׳  את  נסותם  ׳ועל  שם  כמ״ש 
ואיתא בזהר הקדוש שהפגם שלהם היה שחקרו אם בחינת ׳יש׳ הוא 
בקרבם, אם בחינת ׳אין׳, עי״ש, היינו כנ״ל, שעיקר הפגם שלהם 
היה מה שרצו לעמוד ולהבין השגות הנ״ל, שהם כלולים מיש ואין 
יחד, אבל אי אפשר לעמוד עליהם, כי משיגין ט׳ היכלין, שנראה 
כאילו הוא בחינת יש, מאחר שהם בחינת ט׳ היכלין, ואעפ״כ ׳לא 
לו אמונה חזקה  ומי שיש  ידעין׳, שזהו בחינת אין.  ולא  מתדבקין 
ולחזות  ה׳  על  להתענג  זוכה  הוא  כלל,  בזה  לחקור  נכנס  ואינו 
בנועם זיוו דייקא עי״ז, ע״י רדיפת המחשבה והמעכב, אשרי לו. 
אבל תיכף כשרוצה לחקור בזה, נכשל בזה מאוד, כי יוכל לבוא לידי 
דשריא  הסט״א,  שהם  התמורות,  היכלי  ע״י  שבא  ח״ו,  פירוד 
עד  ואין,  יש  בין  שמפריד  דהיינו  בפירודא,  וסיים  בחיבורא 
שנסתפקו ׳היש ה׳ בקרבנו אם אין׳. כי באמת הכל אחד, רק שאי 
לזה בעת שהיה  ולחקור בזה כלל כנ״ל. ועל כן באו  אפשר להבין 
צריכין למים, שהוא המשכת השפע שנמשך מבחינת השגות הנ״ל, 
לכנוס  התחילו  עי״ז  להם,  מלירד  השפע  שנתעכב  שראו  ומחמת 
בנסיון הנ״ל, בחינת ׳על נסותם את ה׳ היש וכו׳ אם אין׳ וכנ״ל. 
שנעשין בחי׳ כלים. ומובא בליקו״ה (יו״ד הכשר כלים ד, יח): ע״י 
האור  לקבל  כלים  אח״כ  נעשין  המניעות  שבירת 

הנערב בהדרגה ובמידה, שאי אפשר לקבלו כי אם ע״י כלים, והם 
נעשין בזה העולם דייקא ע״י שבירת המניעות, כמובן בדבריו ז״ל 
מונעים  שהם  צמצומים,  בחינת  הם  הכלים  כי  אחר.  במקום 
וזה  לקבלו,  שיוכל  כדי  מדי,  יותר  יתפשט  שלא  האור  ומעכבים 
זוכה כפי מה שזוכה לשבר מניעות 
בזה העולם, שאז נעשין מהמניעות 
האור  לקבל  נפלאים  זכים  כלים 
ט׳  בחינת  שזהו  ובמידה,  בהדרגה 
ע״י  נעשין  שהם  וכו׳,  היכלין 

הרדיפה והמעכב וכו׳.
להשיג על ידם בבחי׳ מטי ולא 
ב״ה.  הא״ס  אור  מטי 
י):  ד,  אישות  (אה״ע  בליקו״ה  וכתב 
עיקר השלימות הוא כשזוכה לעלות 
לשם (לכתר) בבחינת רצוא ושוב, עד 
שזהו  שפע,  משם  להמשיך  שיזכה 
שאחד  לפעמים  יש  כי  כנ״ל.  התִפלה  אחר  השפע  ירידת  בחינת 
עולה ונכלל שם לפי שעה קלה, ותיכף ומיד מגרשין אותו משם 
ואינו מקבל משם כלום, ולפעמים מתגרין בו אח״כ עי״ז היכלי 
שרוצה  וכשרואין  תמיד,  עליו  אורבין  הם  כי  ביותר,  התמורות 
יותר  בו  מתגרין  הם  הנ״ל,  גבוה  למקום  ולעלות  מהם  לברוח 
ידה  שיוכל על  וחזקה  בחזרה רשימו טובה  כשאינו ממשיך משם 
לעמוד כנגדם, וכמובן מזה בהתורה ׳ויאמר בועז אל רות׳ עי״ש 
(סימן סה). כי בחינה הנ״ל מענין השגת הט׳ היכלין וכו׳, אע״פ 
זוכין אליו כי אם גדולי  שהיא מדריגה גבוה מאוד מאוד, שאין 
הצדיקים המובחרים הקדושים מאוד, אעפ״כ גם באנשים פשוטים 
נמצא  אצלם  גם  באמת,  לעבדו  יתברך  אליו  עצמם  המושכים 
הנמשך  אלקות  והתנוצצות  הארה  איזה  אליהם  שמגיע  לפעמים 
בסימן  ׳אנכי׳  בהתורה  וכמובן  הנ״ל,  היכלין  משם, מבחינת הט׳ 
ד׳ בליקוטי חלק א׳ וכו׳, שגם לאנשים פשוטים נפתח להם אור 
לפעמים בתִפלתם, אור האין סוף, עי״ש, אך לכל אחד מגיע לפי 
בחינת  יש  העשיה  בעולם  גם  כי  בו.  שהוא  והמדריגה  העולם 
התנוצצות מהט׳ היכלין הנ״ל, ואע״פ שגם התנוצצות בעלמא הוא 
הוא  העיקר  אעפ״כ  שהוא,  מדריגה  באיזה  מאוד  גדולה  זכיה 
עי״ז  כח  לו  שיהיה  משם,  קדושה  ושפע  חיות  להמשיך  כשזוכה 
להחיות את עצמו אח״כ בכל מה שיעבור עליו, ולעמוד במלחמה. 
כי בוודאי אח״כ כשחוזר משם מתגרין בו יותר ההיכלי תמורות, 
כדרך שני בני אדם שנלחמים זה בזה וכו׳ כמבואר במדרש אגדה, 
וצריך להתגבר נגדם ע״י הרשימו טובה שנשאר מהתנוצצות הנ״ל, 
שעי״ז זוכה תמיד בייחודו ואחדותו ונועם דביקותו, ויוכל להמשיך 
את  ישמור  אם  בו,  המתגרים  נגד  לעמוד  עי״ז  יראה  עצמו  על 
חמל  כבר  אשר  אחרי  פעם,  בכל  יתברך  בו  לזכור  היטב  הזכרון 

עליו השי״ת והאיר לו איזה התנוצצות.

    
  
      




     
      

 נחל נובע נחל נובע

עס
ניי

ב 
סל

בר



ד,  אפים  נפילת  (או״ח  בליקו״ה  ומובא  כלל.  הנ״ל  מעכב  היה  לא  אם  כי 
המסדר  ע״י  הוא  סוף,  האין  אור  שהוא  האור  השגת  עיקר  כא): 
והמיישב, שהוא בחינת המעכב הנ״ל, שהוא בחינת חושך, בחינת (תהלים 
כי עי״ז  חושך סתרו׳, שזה החושך הוא למעלה מכל האורות,  ׳ישת  יח) 
משיגין אור האין סוף כנ״ל. וזהו ׳והיה לעת ערב יהיה אור׳, כי עיקר 
השגת האור אין סוף הוא ע״י המעכב, שהוא המסדר והמיישב, שהוא 
בחינת חושך העליון כנ״ל. ועל כן גם בסדר הבריאה קודם החושך לאור, 
כמ״ש ׳ויהי ערב ויהי בוקר וכו׳׳, ׳ברישא חשוכא והדר נהורא׳ (שבת עז). 
כי אי אפשר להשיג האור כי אם ע״י החושך, בבחינת (קהלת ב) ׳כיתרון 
כי כל האורות נמשכין מאור האין סוף, שאי אפשר  האור מן החושך׳. 
העדר  בחינת  המעכב,  בחינת  שהוא  החושך,  בחינת  ע״י  אלא  להשיגו 
הידיעה, דהיינו כשיש לו זה הכח במוחו שיודע בעצמו שאינו יודע כלל. 
כח  שהוא  המסדר,  כח  לו  כשיש  אם  כי  האור  זה  להשיג  אפשר  אי  כי 
לו  שאין  במה  יכנוס  שלא  רדיפה,  בשעת  מוחו  שיעכב  כדי  המעכב, 
וכו׳  מטי  ולא  מטי  בבחינת  שישיג,  מה  להשיג  יכול  דייקא  אז  רשות, 
כנ״ל. וזה בחינת חצות, שהנקודה האמיתיית של חצות לילה קשה להשיג, 
כי  וכו׳.  אימת  חצות  ידע  לא  משה  שאפילו  ג)  (ברכות  ז״ל  שאמרו  עד 
התגלות  נמשך  שאז  היינו  היום,  אור  להתנוצץ  מתחיל  אז  הלילה  בחצות 
כל  של  שורש  שהוא  סוף,  האין  אור  בחינת  שהוא  יתברך,  אלקותו 
שהם  יחד,  ויום  לילה  נכללין  אז  כי  דייקא.  בחצות  שנתגלה  המאורות 
בחינת הרדיפה והמעכב, ששניהן נכללין יחד, שעי״ז דייקא משיגין אורו 
יתברך,  אלקותו  נתגלה  שאז  מצרים,  יציאת  זמן  הוא  אז  כן  ועל  יתברך. 
בבחינת ׳כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים׳, דהיינו שאז בחצות כביכול 
כל  כלל  שהם  יוצאין ממצרים,  שעי״ז  עצמו,  ומגלה  יוצא  בעצמו  השי״ת 
נתבטלין  הגלות,  עיקר  שהם  הכפירות,  שהם  הקליפות,  כי  הגלויות. 
הנקודה  בעת  שאז  דייקא,  בחצות  שנתגלה  אלקותו  התגלות  ע״י  ונכנעין 
בחינת  שהם  יחד,  ולילה  יום  והאור  החושך  נכללין  אז  לילה  חצות  של 
וזאת  הרדיפה והמעכב שנכללין יחד, שעי״ז נתגלה השגת אלקותו כנ״ל. 
ידע  לא  (שם) שגם משה  רז״ל  כן אמרו  ועל  להשיג,  אי אפשר  הנקודה 
חצות אימת, כי זהו בחינת תכלית הידיעה אשר לא נדע, שזה אי אפשר 
להשיג איך נכללין הידיעה והעדר הידיעה יחד, ואי אפשר לכוון הרגע 

והנקודה ששם נכללין שניהם יחד, שזהו בחינת חצות כנ״ל.
שני הבחינות שהם הרדיפה והמעכב.  ומובא בליקו״ה (או״ח נפילת  ע"י 
אפים ד, כ) שענין זה יסודו בסוד מיעוט ולבנה ותיקונה, וז״ל: חמה ולבנה 
שווים נבראו, כמ״ש (בראשית א) ׳את שני המאורות הגדולים׳ וכמו שאמרו 
מלכים  לשני  אפשר  ׳אי  שאמרה  הירח  קטרוג  ע״י  אך  ס),  (חולין  רז״ל 
עי״ז  החודש,  קידוש  מצות  וע״י  נתמעטה,  עי״ז  אחד׳,  בכתר  להשתמש 
אנו עוסקין בתיקונה, למלאות פגימת הלבנה וכו׳. וכל זה נמשך מבחינה 
והמעכב  הרדיפה  ע״י  הנ״ל  השגות  להשיג  שזוכה  זה  דהיינו  הנ״ל, 

בבחינת מטי ולא מטי, שזהו בחינת תכלית הידיעה אשר לא נדע כנ״ל, 
כי  כנ״ל.  החודש  קידוש  בחינת  שהוא  הלבנה,  פגימת  למלאות  זוכה  זה 
רוח  מנפש  למעלה  שהוא  סוף,  האין  מבחינת  נמשך  אורם  ולבנה  חמה 
המאורות  כל  של  האור  עיקר  כי משם  הנ״ל,  בהתורה  כנ״ל  וכו׳  נשמה 
שני  ע״י  אם  כי  להשיג  אפשר  אי  האור  שזה  ומחמת  העולמות,  שבכל 
אלו  בחינות  משני  כן  על  כנ״ל,  והמעכב  הרדיפה  שהם  הנ״ל,  בחינות 
ולבנה, שהם  הגדולים׳ שהם חמה  ׳שני המאורות  בחינת  ונשתלשל  נמשך 
נמשכין משני בחינות אלו שהם בחינת הרדיפה והמעכב, ששניהם נכללין 
ולא מטי  דייקא משיגין אור האין סוף בבחינת מטי  וע״י שניהם  יחד, 
וכו׳ כנ״ל. כי חמה הוא בחינת ידיעה, שהוא בחינת רדיפה הנ״ל, היינו 
בחינת  שהוא  הידיעה,  העדר  בחינת  הוא  ולבנה  כנ״ל,  המוחין  רדיפת 
כמו  מבואו׳  ידע  לא  ׳לבנה  אבל  מבואו׳,  ידע  ׳שמש  כי  הנ״ל.  המעכב 
שאמרו רז״ל (ר״ה כה). נמצא כי חמה הוא בחינת ידיעה, בחינת ׳שמש 
הידיעה,  העדר  בחינת  זה  מבואו׳  ידע  לא  ׳לבנה  אבל  מבואו׳,  ידע 
שהוא בחינת המעכב הנ״ל. ובאמת שניהם שווין, בבחינת ׳שני המאורות 
והמעכב,  הרדיפה  ביחד  נכללים  כי  אחד,  הכל  בשורשם  כי  הגדולים׳, 
שהם בחינת ידיעה והעדר הידיעה, כי דייקא ע״י שניהם יחד משיגין 
ולבנה הנמשכין משני בחינות אלו  אור האין סוף כנ״ל. ועל כן החמה 
כנ״ל, נבראו שניהם שווין והיו שניהם גדולים, כי באמת שניהם שווין, 
ע״י  אך  כנ״ל.  סוף  האין  אור  משיגין  דווקא  יחד  שניהם  שע״י  מאחר 
קטרוג הירח שאמרה ׳אי אפשר לשני מלכים להשתמש בכתר אחד׳, כי 
להמתין  רצה  שלא  הראשון,  אדם  שפגם  הפגם  ופגמה  בחמה  נתקנאה 
ולהסתכל  לידע  ורצה  שישיג,  מה  להשיג  ראוי  שיהיה  עד  אחת  שעה 
וזהו בעצמו  לגמרי,  נתמעטה השגתו  ועי״ז  לו רשות,  תיכף במה שאין 
בחינת פגם הירח שנתקנאה בהחמה, שנמשכת אורה מבחינת הידיעה, 
רצתה  לא  כן  על  הנ״ל,  המעכב  מבחינת  נמשכת  הלבנה  של  ואורה 
מלכים  לשני  אפשר  ׳אי  ואמרה  שווין,  שניהם  שיהיו  ולהאמין  להמתין 
נכללין  והמעכב  שהרדיפה  להאמין  רצתה  לא  כי  אחד׳.  בכתר  להשתמש 
יתברך,  אלקותו  השגת  משיגין  דייקא  יחד  שניהם  וע״י  יחד,  שניהם 
מפגימתה  אותה  למלאות  הלבנה  תיקון  עיקר  כן  ועל  נתמעטה.  ועי״ז 
זוכין  שעי״ז  מצוה,  של  השמחה  ע״י  דהיינו  הנ״ל,  בחינה  ע״י  הוא 
דייקא  יחד  שניהם  ע״י  והמעכב,  הרדיפה  ע״י  סוף  האין  אור  להשיג 
כנ״ל, ואז נכללין החמה ולבנה ביחד, ונמשך עליהם אורם בשוה, בבחינת 
׳את שני המאורות הגדולים׳ וכנ״ל. וזהו בחינת סוד העיבור, שלא נמסר 
כי אם לגדולי ישראל. כי זה הסוד נמשך מסוד השגת הט׳ היכלין הנ״ל 
גדולי  גדולי  אם  כי  לזה  שיזכה  מי  שאין  כנ״ל,  והמעכב  הרדיפה  ע״י 
בשולחן  הלבנה, כמ״ש  קידוש  לשמוח מאוד בשעת  נוהגין  כן  ועל  הדור. 
פגימת  תיקון  עיקר  כי  וכו׳,  ומחולות  ריקודין  לעשות  שנוהגין  ערוך 

הלבנה הוא ע״י שמחת המצוה וכו׳ כנ״ל.

ילקוט הנחל

במציאות.  מתבטל  האדם  היה  וכו׳  מעכב  היה  לא  אם  כי 
וביאר בליקו״ה (או״ח נפילת אפים ד, כה) ששורש ענין זה טמון בסוד 
השפע  המשכת  עיקר  וז״ל:  האריז״ל),  בכתבי  (המבואר  המלכים  מיתת 
את  המעכב  כח  שהוא  המוחין,  את  המסדר  כח  ע״י  למטה, 

רהיטת  לפי  כי  מרדיפתן.  המוחין 
למעלה  למעלה  המוחין  ורדיפת 
להשיג אור האין סוף, אם לא היה 
המוחין  היו  הנ״ל,  המעכב  כח 
עולים למעלה, והיו יוצאים מכליהם 
בוודאי  ואז  לגמרי,  מתבטלים  והיו 
למטה,  יורדת  שפע  שום  היה  לא 
ולא  עולים  המוחין  שהיו  מאחר 
חוזרים כלל, והיה באמת ח״ו נחרב 
מיתת  בחינת  זהו  כי  העולם. 

וחזרו  האור,  לקבל  יכולים  הכלים  היו  שלא  מחמת  המלכים, 
המסדר  כח  ע״י  אבל  לשורשם.  למעלה  המוחין,  שהם  האורות, 
שנמשך מבחינת הכתר, שעל ידיו עיקר תיקון כל העולמות כנ״ל, 
זה הכח המסדר שהוא כח  עי״ז כשהמוחין רודפין למעלה, אזי 
המעכב, הוא מעכב אותם מרדיפתם, ואז מחמת מהירת רדיפת 
המוחין והמעכב מעכב אותם, אזי מכה הרדיפה בהמעכב, עד 
ידם  שעל  וכו׳׳,  נהורין  אינון  ׳דלאו  היכלין  ט׳  זה  ע״י  שנעשין 
משיגין אור האין סוף ברצוא ושוב בבחינת מטי ולא מטי כנ״ל, 

ומורידין השפע למטה. כי ע״י הרדיפה  כן עי״ז ממשיכין  ועל 
חוזרין  הם  המעכב  וע״י  רצוא,  בבחינת  למעלה  המוחין  נכללין 
בבחינת שוב, ובחזירתם נמשך כל ההשפעות והברכות למטה. כי 
שמו,  יתברך  סוף  האין  מאור  משם,  נמשכין  הברכות  כל  עיקר 
שהוא מחיה את כולם, והוא שורש 
שבעולם,  וההשפעות  הברכות  כל 
ואי אפשר לקבל השפע כי אם ע״י 
הט׳  בחינת  ע״י  שנעשין  הכלים 
הרדיפה  ע״י  שנעשין  היכלין, 

והמעכב כנ״ל.
שני הבחינות. ומובא בליקו״ה  ע"י 
(או״ח נפילת אפים ד, כד): משיח 
יהיה כלול משניהם ממשה ודוד, שהם 
ומעכב,  רדיפה  ולבנה,  חמה  בחינת 
שהם בחינת דעת ואמונה. כי המעכב הוא בחינת אמונה, שהוא 
לסמוך  רק  המוחין מרדיפתם  דהיינו שמעכב  דוד,  מלכות  בחינת 
השגת  עיקר  אז  יחד,  שניהם  נכללין  שיהיו  וכשזוכין  אמונה,  על 
משניהם  כלול  שיהיה  המשיח,  בימי  יהיה  שאז  יתברך,  אלקותו 
ממשה ודוד כנ״ל, ואז יתתקן חטא אדם הראשון בשלימות. וכל זה 
הגאולה,  עיקר  תהיה  שעי״ז  בשמחה,  המצוות  עשיית  ע״י  נזכה 
בחינת ׳כי בשמחה תצאו׳, ועי״ז נזכה להשגה הנ״ל, כנ״ל בהתורה 

הנ״ל. אשרי מי שיזכה לזה, במהרה בימינו אמן. 
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ּב 
ואני תפלה

 úי ƒּכ ¿ׂ̆ ‰ַ ¿úין ּו ƒב‰ָ ¿ú ‰ ּכ∆ ז¿ ƒנ ו¿
נּו  ר≈ ַעז¿ ַ̇ יָך. ו¿ ∆̇ „ו… י סו… ≈̃ מ¿ ƒע
ם  ַע ּפַ  ú ָכ ּב¿  ‰ ּכ∆ ז¿ ƒּנ ∆ ׁ̆
 , ' ו כ ו  ‰ ָר ≈̇ י¿  ‰ ָ ׁ ּ̆ „ֻ ¿̃ ƒú
ַעם  ָכú ּפַ י‚ ּב¿ ƒׂ ּ̆ ‰ַ ¿úין ּו ƒב‰ָ ¿ú
 ˙ ו… ׁ̆ ˙ ֲחָ„ ‚ו… ָׂ ּ̆ ‰ַ ˙ ו¿ ֲ‰ָבנו…
ינּו  ƒי‰ָ ‡…úּ ∆ ׁ ּ̆ ‰, ַמ‰  ָ ׁ ּ̆ „ֻ ¿̃ ƒ„ּ
י‚  ƒׂ ּ̆ ‰ַ ¿úּו ין  ƒב‰ָ ¿ú ים  ƒע ¿„ יו…
יר  ƒּכ‰ַ ¿ú  ‰ ּכ∆ ז¿ ƒנ ו¿ ם.  ∆„… ּ̃ ƒמ
ם  úָ ו… ע ּבָ ם  ַ‚ּ ָך  ¿̇ ו… ‡
ָך  ¿̇ ָúּ„ֻ ¿‚ּ י‚  ƒׂ ּ̆ ‰ַ ¿úּו  ,‰ ַ‰ּז∆
 ‰ ַמ  ú ּכָ ָך  ¿̇ ּו מ מ¿ ו… ר ו¿
úָם  עו… ּבָ י‚  ƒׂ ּ̆ ‰ַ ¿ú ר ָ ׁ̆ פ¿ ∆‡ ∆ ׁ ּ̆
נּו,  ר¿ ַ̂ נו… ָכך¿  ¿ú י  ƒּכ  ,‰ ַ‰ּז∆
ָך.  ¿̇ ‡ו… י‚  ƒׂ ּ̆ ‰ַ ¿ú ּו יַ„ע  ≈ú
ין  ƒ„ּ  ú ּב≈ ַ̃ ¿ú י„  ƒ̇ ָע  ‰ ָּ̇ ‡ַ ו¿
 ,‰ ז∆  úַע נּו  ָּ̇ ƒ‡ מ≈ ן  ּבו… ¿ ׁ̆ ח∆ ו¿
 ú ≈„ּ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒ‰  ‡…úּ ∆ ׁ̆ י  ƒמ  úַע
 ˙ מ∆ ¡‡ ּב∆ מו…  ¿̂ ַע  ׁ̆ ≈„ּ ַ̃ ¿ú
י‚  ƒׂ ּ̆ ּיַ ∆ ׁ̆ úָם, ַע„  ‰ ָ‰עו… ז∆ ּב¿
יַע˙  ƒ„י ƒָך ו ¿̇ ּו …̃ú ¡‡ ˙‚ַ ָׂ ּ̆ ‰ַ
ך¿  ַר ּבָ ¿̇ ƒי ָך  ¿̇ ּו מ מ¿ ו… ר
ָך úַָע„. חּוס  מ¿ ƒ ׁ̆  ‰ ∆úַּע ¿̇ ƒי ו¿
נּו  ר≈ ָעז¿ ו¿ ינּו,  ≈úָע ָנ‡   ú…ַוֲחמ
 ˙ ו… ‚ ָׂ ּ̆ ‰ַ ¿ú ָך  י מ∆ ֲח ַר ּב¿
ַעם,  ָכú ּפַ ר ּב¿ ≈̇ ˙ יו… ‰ו… בו… ¿‚ּ
 ˙ מ∆ ¡‡ ָר‰ ּב∆ ָט‰√ ‰ ּוב¿ ָ ׁ ּ̆ „ֻ ¿̃ ƒּב
 ˙ מ∆ ָמ‰. ָ‰‡¡ ≈ú ¿ ׁ̆ מּוָנ‰  ¡‡ ּוב∆
ָמ‡  ¿úָע ¿„ּ נו…  ּבו… ƒר י  ƒּ̇ ַ„ע¿ ָי
ו  ָ ׁ̆ ˜ ַעכ¿ י ָרחו… ƒי ֲ‡נ ƒּכ ,‡úָ…ּכ
י  ƒינ ≈‡ ∆ ׁ̆ ַע„   , ך¿ ּכָ  ú ּכָ  ‰ ּז∆ ƒמ
 ׁ̆ ≈ּ̃ ַב ¿ú úּּו  ƒפ‡ֲ  ‰ ָּ̇ ַע  ú ָיכו…
ר  י ƒ̂ פ¿ ‰ַ ¿ú ּו ר  י ƒּ̇ ע¿ ‰ַ ¿ú ּו
ָמ‰   úָב‡ֲ  ,‰ ז∆  úַע ָך  ¿̇ ‡ו…
ם  ƒַמי ָ ׁ ּ̆ ּבַ ∆ ׁ̆ י  ƒב‡ָ ו¿  ‰ ∆ׂ̆ ע¡ ∆‡
ָך  מ¿ ¿̂ ַע ב¿  ‰ ָּ̇ ‡ַ י  ƒּכ ַזר,  ָ‚ּ
 úָך ַע ¿̇ ָר ˙ו… ינּו ב¿ ≈úָע ָּ̇ ַזר¿ ָ‚ּ
ים,  ƒּי ƒּ̇ ƒמ‡ֲ‰ָ יָך  ∆̃ י ƒ„ּ ַ̂ י  ≈„ י¿
י„  ƒמ ָּ̇  ı ַ‡ּמ≈ ¿̇ ƒנ ú ו¿ ≈„ּ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒּנ ∆ ׁ̆
úַָ„ַע˙  ו¿ י‚  ƒׂ ּ̆ ‰ַ ¿úּו יר  ƒּכ‰ַ ¿ú
ם  ≈ú ָ ׁ̆ ב  ≈ú ˙ ּוב¿ מ∆ ¡‡ ָך ּב∆ ¿̇ ‡ו…

(úי˜ו"˙ כ‡).

נצח (כד, סב):  פעמים שלוש הם תשעה. ומובא בביאור נעימות  ושלוש 
ישנו כלל בקבלה, שבכל פעם ששתי ספירות פועלות ביחד, הן 
מתכללות זו בזו. התכללות זאת גורמת להכפלה, שכן אם קודם היו חכמה 
(חכמה  כשלעצמה  חכמה  ספירות,  ארבע  ישנן  כעת  הרי  למשל,  ובינה 
שבחכמה), בינה שבחכמה, בינה כשלעצמה (בינה שבבינה), וחכמה שבבינה. 
אצלנו במאמר, שלושת המוחין של חב״ד עולים עד הכתר ומבטשין בו יחד, 

זה גורם להם להתכלל זה בזה, כך שנוצרים תשעה היכלות.
שרה  חיי  ד׳  יום  תטו,  (מכתב  לתרופה  בעלים  ומובא  שיזכה.  מי  אשרי 
התורה  ע״פ  שמחה  בענין  מחשבותי  כל  עתה  והנה  תר״ד): 
׳ששון ושמחה ישיגו וכו׳׳, להפוך כל היגון ואנחה לשמחה וכו׳, וגם ע״פ 
היכלין  מהתשעה  שם  שמדברת  כ״ד,  בסימן  דעלמא׳  ׳אמצעיתא  התורה 
תהילה  בזה,  דיברנו  לו  והקודם  העבר  ובשבת  וכו׳,  נהורין  אינון  דלאו 
בזה הרבה  לדבר  שנזכה  יתן  מי  לאל.  רבות, תהילה  נפשות  לאל שהחיה 
באופן שנזכה להיוושע, לקיים ככל הכתוב שם, לעשות כל מצוה בשמחה 
להשיג  מחשבתו  שירדוף  מי  אשרי  שם,  הנאמר  לכל  שנזכה  עד  גדולה, 
השגות אלו וכו׳, כמ״ש שם. יתר מזה אין פנאי להאריך, כי זמן תִפלת 
חסדך  בבוקר  ׳שבענו  וכו׳׳,  חסדו  ה׳  יצוה  ׳יומם  לבוא,  השחר ממשמש 
ונרננה ונשמחה כל ימינו׳, אמן כן יהי רצון.  וכן מובא בעלים לתרופה (יב 

אינון  דלאו  היכלין  ׳תשעה  בהתורה  עסקי  כל  עתה  והנה  תר״ד):  כסלו 
נהורין וכו׳׳, והעיקר שאזכה אני וכולנו לקיים מה שכתוב שם, שהעיקר 
והולכין  וכו׳,  התמורות  מהיכלי  מבררין  ידה  שעל  המצוה,  שמחת  הוא 
האמונה  המשכת  עם  והמיישב  והמסדר  השכל  ברכת  ומקבלין  ועולין 
תשעה  ונעשין  בהפריסא  מכין  שהמוחין  עד  ולהמסדר,  להמוחין 
אשרינו  וכו׳.  אלו  השגות  להשיג  מחשבתו  שירדוף  מי  אשרי  היכלין. 
אשרינו אלפי אלפים ורבי רבבות פעמים, בכל עת ורגע שזכינו לשמוע 
וכו׳,  מתמוטט  העולם  היה  וכמה  וכמה  כאלו,  דברים  בספר  ולראות 
דברים  בקדושתו  לגלות  נחית  שמיא  מן  וקדיש  עיר  שבחמלתו  עד 
האלו, אע״פ שאין מבינים אותם, אעפ״כ הוא צמיחת קרן ישועה מה 
מימות  נתגלו  שלא  האלו,  דברים  ז״ל  רשב״י  האלקי  התנא  שגילה 
העולם  היה  וכמה  כמה  עוד  ואח״כ  הקדוש,  בזהר  כמ״ש  משרע״ה, 
מתמוטט, עד שזכינו בדור הזה לשמוע מפי הננמ״ח העצות הקדושות 
והנוראות, לזכות לזה ע״י עשיית המצוה בשמחה. ותהילה לאל בחסדו 
זקן  של  בכוחו  נפלא  בזה  ולחדש  לבאר  השי״ת  עזרנו  כבר  הנפלא 
ולעשות  לקיימם  רבים  ורחמים  ישועה  צריכין  עדיין  אך  וכו׳,  דקדושה 
המצוות בשמחה לזכות לכל מה שכתוב שם, אך זאת נחמתי בעניי שאני 

יודע עכ״פ מזה, ואיני חולק ח״ו על אמת נורא ונפלא כזה. 

ילקוט הנחל

ד, טז)  נפילת אפים  (או״ח  בליקו״ה  וכתב  בחי׳ תשעה היכלין.  וזהו 
הקדמה יסודית להבנת מהות המנין והמספר, וכיצד כלולים בו בחינות 
טוב ורע, ומוסיף ומבאר בדבריו את ענין התשעה היכלין, וכיצד נעשה בהם 
סטרא  הוא  הסט״א,  אחיזת  עיקר  וז״ל:  בשלימות,  המספר  תיקון 

כי  מנין.  מבחינת  הוא  דמותא, 
הסט״א הוא בחינת ׳ביקשו ִחְּׁשבונות 
שהשי״ת  ידוע  זה  כי  כנ״ל.  רבים׳ 
והמספר,  מהמנין  למעלה  הוא 
אחד  ׳לפני  פ״א)  יצירה  (ספר  בבחינת 
המנין  עיקר  וכל  סופר׳,  אתה  מה 
והמספר, שהוא בחינת ריבוי, מתחיל 
אחר הבריאה. כי אחר הבריאה יש 
כמה גוונין ופרטים, ושם שייך מנין, 
שהוא רק במקום הריבוי. וזה הדבר 
אי אפשר להשיג בשום דעת אנושי, 
איך נמשך הריבוי שהוא בחינת מנין 
דהיינו  האחדות,  ממקור  ומספר, 
שנמשכין  משתנות  פעולות  בחינת 
אי  זה  כי  יתברך.  הפשוט  מאחד 
אפשר להשיג עכשיו בהדעת, כי אם 
לנו  שממשיכין  לבד,  באמונה 
שזוכין  הנ״ל,  הגדולים  הצדיקים 
אלו  כי  הנ״ל.  היכלין  הט׳  להשגת 
הם  זאת,  להשגה  הזוכין  הצדיקים 
הבריאה,  כלליות  ומייחדין  כוללין 
שהוא  ומנין,  מספר  בחינת  שהוא 
הם  כנ״ל,  הבריאה  אחר  בבחינת 
כוללין הכל בקודם הבריאה, בשורש 
השגת  משיגין  הם  כי  האחדות. 
ויתעלה  יתברך  ואחדותו  אלקותו 
בבחינת  מטי,  ולא  מטי  בבחינת 
רדיפה ומעכב, עד שנעשין אצלן ט׳ 
היכלין  הט׳  ואלו  הנ״ל.  היכלין 
גבוהים  הם  למעלה  בשורשם 

אורות  בחינת  הם  כי  ההעלם,  בתכלית  מאוד  מאוד  ונעלמים 
הצחצחות שהם למעלה מהספירות, כי ׳לית מאן דקיימא בהו ולא 
הרדיפה  מחמת  אעפ״כ  אבל  כנ״ל.  וכו׳׳  ידיען  ולא  מתדבקין 
והמעכב הנ״ל, עי״ז מכה הרדיפה בהמעכב, עד שנעשין כביכול 
בחינת היכלות בההשגה בבחינת מספר ומנין, כי הם ט׳ היכלין, 

ואלו הט׳ היכלין שורש כל הספירות, שהם שורש המספר והמנין. 
הספירות  שורש  שהם  הצחצחות,  אורות  הם  היכלין  הט׳  אלו  כי 
כידוע, שמשם נמשכין כל המספרים שבעולם, שהם בחינת כלליות 
הבריאה כנ״ל. ועל כן הם במספר ט׳ היכלין, ט׳ דייקא. כי מספר 
המספרים  כל  שורש  הוא  תשעה 
שבעולם, כידוע בחוש שהמספר כלה 
חוזר  תשעה  אחר  כי  תשעה,  אצל 
שהוא  האחדות  למקור  המספר 
עשרה, שהוא בחינת אחד. כי עשרה 
הוא עשירית אחד, וכן הולך המספר 
חוזר  ואח״כ  עשיריות,  תשעה  עד 
וכן  אחת,  מאה  שהוא  באחד  ונכלל 
שורש  שעיקר  נמצא  כידוע.  לעולם 
חוזר  ואח״כ  תשעה,  הוא  המספר 
ונכלל באחדות. כי כן הדבר באמת, 
תמיד  ונכלל  חוזר  והמנין  שהמספר 
תיקון  עיקר  שזה  יתברך,  באחדותו 
שורש  באמת  כי  העולמות.  כל 
המספר נמשך מאחדותו יתברך ע״י 
בחינת ט׳ היכלין הנ״ל, שנעשין ע״י 
שהם  הנ״ל,  והמעכב  הרדיפה 
ושוב,  רצוא  ולא מטי,  בבחינת מטי 
רצוא ושוב, שהם שבים ורצים תמיד 
ואינם  יתברך,  באחדותו  ונכללין 
האחדות  ממקור  לעולם  נפרדים 
יתברך. ועל כן הם רק ט׳ היכלין, כי 
היכלין  ט׳  לבחינת  שמגיעין  אחר 
הולכים  שהם  מקום  אל  אזי  הנ״ל, 
ושוב,  ברצוא  ללכת  שבים  הם  שם 
וחוזרים  מטי,  ולא  מטי  בבחינת 
ונכללים באחדותו יתברך. נמצא שאלו 
כל  שורש  שהם  היכלין,  הט׳ 
מקושרים  הם  שבעולם,  המספרים 
ומי  יתברך.  באחדותו  ומיוחדים 
סטרא  ונתבטל  הכפירות  כל  נתבטלין  אזי  זאת,  להשגה  שזוכה 
החקירות  שהם  רבים׳,  חשבונות  ׳ביקשו  בחינת  שהוא  דמותא 
זאת,  להשגה  שזוכה  הצדיק  זה  כי  מהריבוי.  הנמשכין  והכפירות 
זוכה לכלול כל המספרים והמנין שהם באים אחר הבריאה, לכלול 

הכל במקור האחדות ע״י השגת הט׳ היכלין הנ״ל כנ״ל. 
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ששאלו סבי דבי אתונא וכו׳. וביאר בחידושי אגדות להמהר״ל (בכורות  וזה 
ח ע״ב) שסבי דבי אתונא הקשו לר׳ יהושע, שכיון שאומר שנפש האדם היא 
אלקית, אם כן איך שייך שיש השגות שאי אפשר להשיג אותן בשלימות, וענה להם 
שבני  הידיעה  יכולת  לגבול  הגיעו  שכבר  כיון  לחסרון,  נחשב  זה  שאין  יהושע  ר׳ 
שנפש  דבריך  לפי  כי  כלומר,  הוא.  היכן  דעלמא  מיצעי  להשיג:  יכולים  האדם 
האדם אצולה מן העליונים ונפשו היא אלקית, הנה לא יידע האדם כמה 
שאין  למי שאמר  יקשה  לא  זה  ודבר  דעלמא.  מיצעי  יידע  שלא  דברים, 
נפש האדם אלקית, כי לפי פחיתות מדריגתו אין צריך שיידע דבר זה, 
יוכל  שלא  דברים  וכמה  כמה  רק  בלבד,  זה  דבר  על  זאת  שאלה  ואין 
באצבע,  הראה  זה  ועל  זה.  כמו  אותם  ולדעת  עליהם  לעמוד  האדם 
ההשגה  שאמיתת  שגזר  אף  כלומר,  העולם,  אמצעית  הוא  פלוני  במקום 
נמצא  שהוא  כמו  בשכלו  ומשיג  אמיתתו,  על  הדבר  בשכלו  כאשר  הוא 
במציאת חוץ לשכל, מ״מ לא נחשב חסרון השגה רק כאשר אחד יכחיש 
השגתו, ודבר זה נקרא בוודאי חסרון השגה, שהרי היה מחוסר בהשגה 
השגה  שאותה  מפני  השגתו,  מכחיש  אחד  אין  כאשר  אבל  אחר.  שהשיג 
שבו  למי  מבואר  זה  ודבר  חסר.  נקרא  לא  זה  דבר  שיושג,  מדרכו  אין 
שדרך  מפני  ראות,  חסר  שהוא  האדם  על  לך  לומר  אפשר  כי  חכמה, 
שיימצא באדם הראות, ואי אפשר לומר שהוא חסר העפיפה, מפני שאין 
של  השאלה  מן  לדעת  האדם  שיכול  ומה  העפיפה.  בו  שיימצא  מדרך 
כי  אמר  ולכך  יותר,  ולא  לדעת  יכול  זה  ודבר  הוא,  היכן  שמים  מיצוע 
אין  שאם  שאמר  כמו  לו,  הכחשה  בזה  ואין  זה,  במקום  שמים  מיצעי 
אתה מאמין לי הבא חבל ומדוד להכחיש אותי, לכך לא נחשב חסרון זה 
לאדם, ולפיכך אם נמנע לנו לדעת דברים כמו אלו ויש לנו ידיעה בהם 
שראוי לאדם במה שהוא אדם, די בזה. ולעיל ביארנו כי יוכל האדם לומר על מקום זה שהוא אמצע העולם, כאשר אין לעולם מקום אמצעי מיוחד.

מילואי חכמה
ה׳סבי  מאמרי  מן  אחד  הינו  זה  מאמר  הנה  ששאלו סבי דבי אתונא.  וזה 
דבי אתונא׳ העוסקים בהתנצחותו של רבי יהושע בן חנניה עם חכמי אתונא, 
שהם חכמי הטבע והמחקרים הכופרים באמונה (כמבואר בליקו״ה שבת ו׳). ומובא 
אפילו  כלל  חיים  אינם  חייהם  גם  שהמחקרים,  אמר  (קב):  בשיהר״ן  בזה 
שכן  מכל  כרצונם,  שאינו  דבר  איזה  להם  כשיש  תיכף  כי  הזה,  בעולם 
בטבע  שתולין  מאחר  לפנות,  למי  להם  אין  אזי  צרה,  איזה  להם  כשיש 
איש  אבל  כלל.  עצמן  את  להחיות  במה  להם  ואין  ליצלן,  רחמנא  ח״ו 
ח״ו  עליו  כשעובר  אפילו  כי  מאוד.  טובים  חייו  בה׳,  המאמין  אמונות 
איזה צרה רחמנא ליצלן, אזי הוא גם כן יכול להחיות את עצמו בהשי״ת, 
ינכו לו מעוונותיו,  ייסורין אלו  כי בוטח בה׳ כי הכל לטובה, או שע״י 
כוונת השי״ת  כי  בזה,  וכיוצא  לאיזה טובה גדולה בסוף  יזכה  או שעי״ז 
היא בוודאי לטובה. על כן איש אמונות הוא חי חיים טובים תמיד, וטוב 
לא  חיות,  שום  להם  אין  המחקרים  אבל  הבא.  ובעולם  הזה  בעולם  לו 
בעולם הזה ולא בעולם הבא. וזה מבואר מאוד למי שבקי בהם, כי הם 
מלאים ייסורים תמיד, כנראה בחוש. כי אי אפשר שיתנהג להם כרצונם, 
ויגונות  ייסורים  כולו מלא  בוחרים רק בעולם הזה, שהוא  ומאחר שהם 
ודאגות  ויגונות  צער  להם  יש  שעה  ובכל  עת  בכל  כן  על  ליצלן,  רחמנא 
כעס  ימיהם  וכל  כרצונם,  להם  מתנהג  שאין  הזה,  העולם  מענייני 
שיהיה  דבר  שום  הזה  בעולם  להאדם  שיתנהג  אפשר  אי  כי  ומכאובות, 
הכל כרצונו, ומאחר שאין מסתכלין על התכלית האמיתי והנצחי, רק על 
תאוות עולם הזה, על כן בוודאי הם מלאים ייסורים תמיד כנ״ל. וע״פ 

קשרי המאמר יתכן לומר שהם אינם יודעים מהיכן לשאוב חיות ושפע, ודו״ק.

ילקוט הנחל

איך משיגין אור א״ס שהוא אמצעא דעלמא. וביאר במי הנחל 
אור  ידו  על  שמשיגין  שהשכל  מבואר  כבר  כי  היינו  (כד): 
אין סוף הוא בחינת ׳מקדש ה׳ כוננו ידיך׳, והמקדש הוא באמצע 
העולם כידוע. וכן כתב לעיל ׳ונעשה תשעה היכלין לאור אין סוף׳, 

ביהמ״ק,  הוא  ההיכל  כי  היינו 
אור  השגת  של  השכל  בחינת  שהוא 
שמשיגין  השכל  כן  ועל  סוף.  האין 
ידו האור אין סוף הוא בחינת  על 
׳מקדש ה׳׳, שהוא בחינת אמצעותא 
דעלמא, שהוא בחינת אור אין סוף, 
שממנו הכל שואבין חיות ושפע, כי 
ידעתיו  ׳אילו  החכם  אמר  כבר 
אותו  הדעת  שע״י  נמצא  הייתיו׳. 

בחינת אמצעתא דעלמא, שממנו  יתברך, שהוא  בו  נכללין  יתברך 
אותו  הדעת  שהוא  המקדש  כן  ועל  ושפע,  חיות  שואבין  הכל 
יתברך, הוא גם כן בחינת אמצעתא דעלמא, בחינת האבן שתיה 
שממנו נשתת העולם, שממנו יוצא גידין לכל העולם כידוע, והכל 

שואבין על ידו חיות ושפע.
בליקו״ה  וכתב  משיגין אור א״ס שהוא אמצעא דעלמא.  איך 
ו, מג–מד) שכשעולים העולמות עד למעלה למעלה,  (או״ח הודאה 
מתגלה שמחה יתירה, עד שאינה יכולה להתגלות כלל בזה העולם (בבחי׳ ׳לא 
ידיע ולא אתיידע׳ כנ״ל במאמר באות ח׳), אלא במקום ביהמ״ק כשעמד על 
שנמשלו  הצדיקים,  בכח  רק  היא  השמחה  השגת  עיקר  ובחורבנו  תילו, 
לביהמ״ק, וז״ל: באמת עיקר שלימות השמחה הוא ע״י כל התיקונים 
הנזכרים לעיל ולקמן במאמר, שנמשכין ע״י הצדיק האמת שמשמח 
עד  וכו׳,  ועולין  התמורות  מהיכלי  שמבררין  עד  ישראל,  נפשות 
וכו׳,  מעכבים  והמיישב  והמסדר  וכו׳,  להשיג  רודפין  שהמוחין 
ומשם נעשין התשעה היכלין ע״י הרדיפה והמעכב, שהוא בחינת 
כתר, ששם מקור השמחה, בחינת ׳ושמחת עולם על ראשם׳ כנ״ל. 
אבל זאת השמחה קשה מאוד לסבול בזה העולם, כי היא למעלה 
מקום  שהוא  הנורא  המקום  וצריכין  וכו׳,  נשמה  רוח  מנפש 
ביהמ״ק, שהוא נמשך בשורשו ממקום ההוא שהוא בחינת ׳כתר׳, 
שנקרא ׳מקום׳, בחינת ׳ברוך כבוד ה׳ ממקומו׳ (כנ״ל במאמר אות 
ז׳), שזהו בחינת ׳ויפגע במקום׳ הנאמר ביעקב. וזה המקום זכה 
הצדיק  יוסף  שנולד  אע״פ  כן  ועל  בחלקו.  שהיה  הצדיק  בנימין 
עד  הקדושה  המיטה  נשלם  לא  כנ״ל,  ישראל  את  לשמח  שיכול 
שנולד בנימין בארץ ישראל. כי אין מקום בעולם שיוכל לסבול אור 
לבאר  אפשר  אי  שזה  יתברך,  בו  לשמוח  שהוא  הזאת,  השמחה 
אין  כן  על  בליביה,  דמשער  מה  כפום  חד  לכל  הוא  כי  ולספר, 
לזה, כי אם מקום ביהמ״ק, ששם מקור השמחה,  מקום בעולם 
נמשך  ומשם  בך׳,  ונשמחה  נגילה  חדריו  המלך  ׳הביאני  בחינת 
דמשער  מה  כפום  בליבו  ואחד  אחד  לכל  ישראל,  לכל  השמחה 
לצדיקי  התקרבותו  כפי  והעיקר  הטובים,  מעשיו  כפי  בליביה, 

הם  כי  מאוד,  הגרועים  אפילו  הכל  לשמח  יכולים  שהם  אמת, 
יכולים להפוך יגון ואנחה לשמחה וכו׳ כנ״ל. ועל כן באמת עתה 
בגלות שנחרב הביהמ״ק, קשה מאוד לשמוח, כי אם בכח הצדיקים 
כמו שאמרו  ביהמ״ק,  כבנין  שנחשב  ונפלא  גדול  דעת  להם  שיש 
רז״ל ׳כל מי שיש בו דעה וכו׳׳ (ועי׳ 
ה׳  ׳מקדש  בד״ה  ה׳,  אות  במאמר  לעיל 
עלינו  ממשיכים  שהם  ידיך׳),  כוננו 
שנוכל  כדי  יתברך,  בו  שמחה 
כן  ועל  הזה.  המר  בגלות  להתקיים 
רחל  כי  אוני׳,  ׳בן  אימו  לו  קראה 
מתה אז ונקברה בפרשת דרכים, כדי 
שיוכלו ישראל לבכות על קברה בעת 
כן  ועל  רז״ל,  שאמרו  כמו  החורבן, 
מחמת שרחל אימנו ראתה גודל החורבן שיהיה קודם שנזכה לקץ 
האנינות  גודל  שם  על  אוני׳,  ׳בן  שמו  קראה  כן  על  האחרון, 
והבכיה שצריכין בכל לילה לבכות על חורבן ביהמ״ק, וכן צריך כל 
בנין  שמעכבין  פגמיו  על  יום  בכל  הרבה  ולבכות  לצעוק  אחד 
רחל  תמרורים  בכי  נהי  נשמע  ברמה  ׳קול  בחינת  שזה  ביהמ״ק, 
ארץ  שם  על  בנימין,  לו  קרא  אביו  אבל  וכו׳׳.  בניה  על  מבכה 
ישראל, כי יעקב קרא אותו בן ימין על שם הסוף, שנחזור לארץ 
השמחה.  מקור  ששם  בנימין,  של  בחלקו  ביהמ״ק  וייבנה  ישראל 
היינו שיעקב אמר, שגם עתה צריכין לקרותו בנימין על שם ארץ 
להיות  אסור  בגלות  עתה  גם  כי  שמחה,  בחינת  שהוא  ישראל, 
בעצבות, רק צריכין לצעוק ולבכות ולפרש שיחתו איזה שעה ביום, 
אבל בכל היום צריכין להיות בשמחה, לשמח נפשו בכל דרכי העצות. 
כי ע״י שמחה עיקר הבירור מהיכלי התמורות, שעי״ז דייקא יוצאין 
מן הגלות כל אחד לפי בחינתו, בבחינת ׳כי בשמחה תצאו׳ וכנ״ל. 
אור א״ס שהוא אמצעא דעלמא. ומובא בספר זמרת הארץ (כד), 
ששם  ביהמ״ק,  על  מרמז  דעלמא׳  ׳אמצעא  המקום  קדושת  שמצד 
עיקר הארת אור הא״ס ברוך הוא, וז״ל: עיקר השגת אלקותו יתברך 
הוא בארץ ישראל, כמובן בזוה״ק. וזה בחינת מה שאמרו רז״ל 
כנ״ל.  היינו  אלוק׳,  לו  שיש  כמי  דומה  ישראל  בארץ  הדר  ׳כל 
באמת  כי  לו׳,  שיש  ׳כמי  דייקא  ׳דומה׳  לומר  דקדקו  כן  ועל 
הידיעה  תכלית  בעצמו  וזה  אתיידע.  ולא  ידיע  לא  אעפ״כ 
כמבואר בפנים (במאמר באות ח׳). ועל כן א״י, בפרט ירושלים, 
שם  כי  ע״ב),  נד  (יומא  רז״ל  שאמרו  כמו  העולם,  באמצע  היא 
אמצעיתא  בחינת  שהוא  יתברך,  סוף  אין  האור  הארת  עיקר 
דעלמא כנ״ל.  וביקרא דשבתא (כד) עוד מובא, שמצד קדושת הזמן כל 
בחינת  הוא  שבת  וז״ל:  שבת,  מקדושת  רק  ושפע  חיות  שואב  העולם 
בששת  שהיה  הבריאה  כל  של  והאמצעיית  הפנימיית  הנקודה 
ימי המעשה, כמבואר בזהר הקדוש. כי ע״י קדושת שבת זוכין 
להשיג האור אין סוף, שהוא בחינת אמצעיתא דעלמא, כי ממנו 

הכל שואבין חיות ושפע כמבואר בפנים. 

       ששאלו וזה 
זקפא  היכא.  דעלמא  אמצעותא 
ליה,  אמרו  הכא.  אמר,  אצבעתא, 
אשלי  אייתו  להו,  אמר  יימר.  מי 
     .ומושחו
     

 נחל נובענחל נובע
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õ לו) וראינו לציין שהמדרש מקשר את אבן השתיה שממנה הושתת העולם, עם הפסוק 'מכון לשבתך', הנזכר לעיל באות ה'.מסילת הקשרים

ּב 
ואני תפלה

ָרָכ‰  ב¿ ינּו  ≈úָע יך¿  ƒ ׁ̆ מ¿ ַ̇ ו¿
וכו'.   ˙ ָרכו… ַ‰ּב¿ ר  ˜ו… ּמ¿ ƒמ
ַפע  ∆ ׁ̆ ּו  נ י ≈ú ָע ך¿  ַ ׁ̆ מ¿ ֻי ו¿
ים  ƒַרֲחמ ו¿ ָרָכ‰  ּוב¿ ָב‰  טו…
 úָכ ם ו¿ úו… ָ ׁ̆ ים ו¿ ƒַחּי ַ„ַע˙ ו¿ ו¿
ָך  ú ַעּמ¿ ַעú ּכָ ינּו ו¿ ≈úב, ָע טו…
ין  ƒמ ז¿ ַ̇ ו¿ י„.  ƒמ ָּ̇  ú ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי
ָחָב‰  ַ‰ר¿ ינּו ּב¿ ≈̇ ָנסו… úָנּו ַפר¿
ך¿  ָטר≈ ¿̂ ƒּנ ∆ ׁ̆ ם  ∆„…˜  ‰úָ „ו… ¿‚
ַער,  ַ̂ ú…‡ ּב¿ ַנַח˙ ו¿ ם, ּב¿ ∆‰úָ
ר,  ּו ּס ƒ‡ ּב¿  ‡…ú ו¿ ר  ≈ּ̇ ∆‰ ּב¿
י,  ּו ּז ƒב ּב¿  ‡ …ú ו¿  „ ו… ב ָכ ּב¿
ָב‰  ָח ר¿ ‰ָ ָך  ¿„ ָי ַח˙  ַּ̇ ƒמ
י  ƒנ יכ≈ ƒר ¿̂ ַּ̇  ú‡ַ ו¿  .‰‡ָ ≈ú ַ‰ּמ¿ ו¿
ר  ָׂ̆ ּבָ ַנ˙  ¿ּ̇ ַמ י  י„≈ ƒú  ‡…ú
ם  ָ̇ ָוָ‡ ¿ú‰ַ י י„≈ ƒú ‡…ú ו¿ ָוָ„ם 

.(‡ú ˙"י˜וú)

ברא  הקב״ה  כאשר  לא 

חילק  הוא  העולם  את 
הוא  היישוב  הארץ,  את 
היא  והחורבה  אחד  לצד 
את  חילק  אחר.  לצד 
היישוב והקיף את העולם 
ומי  אחת,  נקודה  סביב 
הקדושה.  הארץ  זו  היא, 
הארץ הקדושה היא מרכז 
הארץ  ובאמצע  העולם, 
ירושלים,  היא  הקדושה 
בית  הוא  ירושלים  אמצע 
וכל  הקודשים,  קודש 
המזון  וכל  הטוב  שפע 
יורד לשם  של כל היישוב 
לך מקום  ואין  מלמעלה, 
ניזון  שלא  היישוב  בכל 
שעכשיו  ולמרות  משם. 
ואינו  חרב  ביהמ״ק 
כל  ניזון  בזכותו  בקיומו, 
וסיפוק  ומזון  העולם, 
בכל  לכולם  משם  יוצאים 

מקום של צד היישוב.

הכהן  לברך  זו  מצוה  לב 

את העם בכל יום בזקיפת 
ברכת  ולברך  האצבעות, 
כדי  יום,  בכל  כהנים 
הברכות  נמצאות  שיהיו 
שהרי  ולמטה,  למעלה 
בסוד  עומדות  האצבעות 
חמש,  תוך  חמש  עליון, 
וחמש  ימין  יד  של  חמש 
של  לחמש  יד שמאל.  של 
יתירה  מעלה  יש  הימין 
השמאל,  של  אלו  על 
לימין  משום שבכל מקום 
יש שבח יתר על השמאל, 
ולכן בברכה שמברך הכהן 
להרים  צריך  העם,  את 
מיד  יותר  ימין  יד  את 
שהברכה  ולעיין  שמאל 
תהיה בעין טובה. וכאשר 
ידיו,  את  הכהן  פורש 
אותן  על  שורה  השכינה 
הקב״ה  שהרי  האצבעות, 
הסכים עם הכהן על אלו 
הברכות, וישראל מתברכים 
מלמעלה  צדדים,  משני 
מלמעלה,  ומלמטה. 
אותן  על  ששורה  השכינה 
הכהן  ומלמטה,  אצבעות, 
וראה,  בוא  שמברך. 
כאן  שעושים  המעשים 
דברים  מעוררים  למטה 
בפרישת  כן  כמו  למעלה, 
למטה,  הכהן  אצבעות 
לבוא  השכינה  מתעוררת 

ולשרות עלינו.

מילואי חכמה
את  אהרן  וישא  בחינת  כנ״ל,  ברכות  בחינת  זה  אצבעתא,  זקפא 
ידיו ויברכם. ואיתא בזהר רע״מ (נשא, קמה ע״א) שדייקא ע״י זקיפת 
מרמזת  האצבעות  י׳  זקיפת  כי  העולמות,  לכל  הברכה  נשפעת  הכהנים  אצבעות 
בכל  עמא  ית  כהנא  לברכא  דא  לבפיקודא  וז״ל:  הספירות,  מעשר  להשפעה 
יומא בזקיפו דאצבען, ולברכא ברכתא בכל יומא, לאשתכחא ברכאן עילא 
דימינא  חמש  חמש,  גו  חמש  עילאה,  ברזא  קיימן  אצבעאן  דהא  ותתא, 
דשמאלא,  אינון  על  יתירא  שבחא  אינון  דימינא  חמש  דשמאלא.  וחמש 
בברכתא  דא  ועל  שמאלא,  על  יתירא  שבחא  ליה  אית  ימינא  דהא  בגין 
ולעיינא  שמאלא  על  ימינא  לזקפא  איצטריך  עמא  ית  כהנא  בריך  דקא 
בעינא טבא. וכד פריש ידוי כהנא, שכינתא שריא על אינון אצבען, דהא 
מתרין  מתברכין  וישראל  ברכאן,  באינון  דכהנא  עימיה  אסתכם  קב״ה 
וכהנא  אצבען,  אינון  על  דשריא  שכינתא  מעילא  ותתא.  מעילא  סטרין, 
דקא מברך. תא חזי, מילין דקא עבדי מתערין מילין לעילא, כגוונא דא 
עלן.   ולשריא  למיתי  שכינתא  איתערת  לתתא,  דכהנא  דאצבען  בפרישו 
ועי״ע בזהר (ויקהל, רח ע״א) המבאר שענין המשכת הברכות ע״י זקיפת האצבעות 
מדבש:  המתוק  ופירש  עי״ש.  כהנים,  בברכת  רק  ולא  הברכות,  בשאר  גם  נצרך 
קיימן  אצבען  דהא  יותר.  הברכה מסוגלת  האצבעות  בהרמת  דאצבען.  בזקיפו 
האצבעות  כי  האצבעות,  בהרמת  הם  שהברכות  הטעם  וכו׳.  עילאה  ברזא 
עומדות בסוד עליון, כי העשר אצבעות הם כנגד עשר ספירות. איצטריך 
לזקפא ימינא על שמאלא. צריך להרים את יד ימין יותר מיד השמאל, כדי 
על  שריא  שכינתא  כהנא  ידוי  פריש  וכד  הגבורות.  על  החסדים  את  להגביר 
אינון אצבען. וכאשר הכהן פורש את ידיו לברך את העם, השכינה בעשר 
סטרין  מתרין  מתברכין  וישראל  הכהן.  אצבעות  עשר  על  שורה  ספירותיה 
דהיינו,  ומלמטה,  מלמעלה  צדדים,  משני  מתברכין  וישראל  ותתא.  מעילא 

מלמעלה, מהשכינה השורה על אלו האצבעות, ומלמטה, מה שהכהן מברך את העם. מילין דקא עבדי מתערין מילין לעילא וכו׳. כי כל המצוות והמעשים 
טובים שישראל עושים למטה, מעוררים את שורש הדברים למעלה, כעין זה בפרישת האצבעות של הכהן למטה, מתעוררת השכינה לבוא ולשרות עלינו.
בזהר המובא  ועי׳  ברכות,  בחי׳  זה  שזקיפת האצבעות  רבינו מביא  ויברכם כנ״ל.  ידיו  אצבעתא, זה בחינת ברכות כנ״ל, בחינת וישא אהרן את  זקפא 
במילוא״ח לעיל בסמוך, המדבר ממעלת זקיפת האצבעות בעת הברכות. וראינו להביא בזה את דברי קב הישר (פס״ג) המזהיר מלהרים ידיו ואצבעותיו בחינם, 
וז״ל: מאוד יקר לפני הקב״ה להגביה ידיו עם אצבעותיו כשהוא מתפלל מעומק הלב, כדאיתא בזהר פ׳ יתרו, דיש עשרה מלאכים ממונים על זה 
כשאדם מרים את ידיו ואצבעותיו בתִפלה או בברכת נטילת ידיים. אבל אסור להרים את ידיו ואצבעותיו בחינם, ועל זה הזהיר הזהר ׳ולא ייראו פני 
ריקם׳, וכל מאן דמרים ידיו ואצבעותיו בחינם, אזי אותן עשרה מלאכים הנזכרים מקללין אותו ברמ״ח קללות רחמנא ליצלן, ומיד רוח הטומאה שריא 
על אלו הידיים, וברכתא לא אשתכח בהון.  ובשו״ת באר שבע (סי׳ עא) ביאר מדוע אין זוקפים הידיים בימינו בשעת התִפלה, וז״ל: מנעורי תמהתי למה אין 
כך  להתפלל  אומות העולם עכו״ם  נוהגים  שנמצאו  י״ל, מאחר  ושמא  וכו׳.  אבותינו מעולם  שנהגו  כמו  למעלה  ידיים  בזקיפת  להתפלל  נוהגים  אנו 

בזקיפת ידיים למעלה כמפורסם, לכן אין אנו נוהגים עכשיו להתפלל כך. 

ונראה  (כד):  מישור  באורח  וביאר  ושפע.  חיות  שואבין  הכל  שממנו 
חנניא  בן  יהושע  רבי  עם  נתווכחו  אתונא  דבי  שסבי  לבאר, 
או  הקדושה  אצל  אם  השפע,  מקור  דעלמא,  האמצעותא  נמצא  מי  אצל 
ואילו  הקדושה,  אצל  הוא  החיות  שעיקר  נתבאר  לעיל  כי  הסט״א.  אצל 
גם  כי  עצבות,  בבחינת  הם  ולכן  המותרות,  מן  רק  יונקים  הסט״א 
השמחה שלהם הוא תוגה כנ״ל. ולעומת זה הסט״א טוען ומדמה לאדם, 
היא  עוה״ז  שלהם מתאוות  והשמחה  מותרות,  ואינם  העולם  מרכז  שהם 
עיקר  כאילו  לעין  נראה  הגלות  בזמן  כי  השמחה.  עיקר  והיא  אמיתית, 
הם  הקדושה  וניצוצי  דקדושה  מלכות  ואילו  אצלם,  הוא  והממשלה  הכח 
(תוקפא  והגבורה  הכח  נוטלים  והסט״א  תחתם,  בגלות  וכפופים  כנועים 
זה מחמת התגברות היכלי  וכל  לישראל.  דדינא) לעצמם, ומשליכים מעט 
התמורות, שממיר טוב ברע, ומחליף את בן המלך בבן השפחה, ושפחה 
השיב  זה  ועל  העולם.  ומרכז  באמצעות  עצמה  ומעמידה  גבירתה  תירש 
אצל  העולם  מרכז  נמצא  עתה  גם  שבאמת  חנניא,  בן  יהושע  ר׳  להם 
ישראל. כי אף שעתה מתגברים היכלי התמורות ומטעים את העולם, אבל 
ורודפים  השכל,  לברכת  וזוכים  הברכות,  את  מעלים  הידיים  זקיפת  ע״י 
כי  לטובה,  הכל  נתהפך  ומשם  היכלין.  ט׳  ונעשים  בכתר,  ומכים  המוחין 
מכל המחיצות והמעכבים והירידות והנסיונות של היכלי התמורות, נתעלה 
שמהם  דקדושה,  היכלין  ט׳  נבנים  וממנו  הכתר,  של  הפריסא  ונתתקן 
מתגלה האין סוף, כמו שיתבאר בסמוך, ושם רואים בעליל שכל הירידות 
רבינו  וכמ״ש  ישראל,  לטובת  הם  ישראל,  שעוברים  והצרות  והייסורים 
בתורה כ״א שלעתיד יבינו גם הגויים שכל הגדולה שהיה להם, והשפלות 

שהיה לנו בזמן הגלות, כל זאת הגדולה היה לנו, ולהם השפלות.

ילקוט הנחל

שכתב  הנחל  במי  עי׳  ושפע.  חיות  שואבין  הכל  שממנו 
באמצע  נמצא  שכידוע  לביהמ״ק,  מרמז  דעלמא  שאמצעותא 
העולם, והוא בחי׳ ברכת השכל (כנ״ל באות ה׳ על הפסוק ׳מקדש ה׳ כוננו 
ידיך׳) הנצרך להשגת אור הא״ס, ובאמצעו נמצאים הארון ואבן השתיה, שעל 

וציין  ושפע.  חיות  הכל  שואבים  ידה 
בדבריו את המובא בתנחומא (קדושים, י): 
של  באמצעיתו  יושבת  ישראל  ארץ 
עולם, וירושלים באמצע ארץ ישראל, 
וההיכל  ירושלים,  באמצע  וביהמ״ק 
באמצע  והארון  ביהמ״ק,  באמצע 

ושלמה  העולם.  נשתת  שממנה  הארון,  לפני  שתיה  ואבן  ההיכל, 
העולם,  לכל  היוצאין ממנה  (גידין)  השרשין  על  חכם עמד  שהיה 
ונטע בהם כל מיני אילנות ועשה פירות.  ועוד איתא בזה בתנחומא 
(פקודי, ג): האדם הוא עולם קטן. כיצד, כשברא הקב״ה את עולמו 
כילוד אשה בראו. מה ילוד אשה מתחיל בטבורו ומותח לכאן ולכאן 
לארבעה צדדין, כך התחיל הקב״ה לבראות את עולמו מאבן שתיה 
תחילה, וממנה הושתת העולם. ולמה נקרא שמה ׳אבן שתיה׳, מפני 
למעלה,  ב״ה  וברא  עולמו,  את  לבראות  הקב״ה  התחיל  שממנה 
׳מכון׳ אלא  ׳מכון לשבתך פעלת ה׳׳. אל תקרא  שנאמר (שמות טו) 
׳מֻכוון לשבתך׳, כנגד כסא הכבוד לו).  ואיתא בזהר (תרומה, קנז ע״א) 
כל העולם, אפילו של אומות העולם, מגיע מנקודת המרכז,  שכל השפע של 
שהיא אבן השתיה, וז״ל: לאקב״ה כד ברא עלמא פליג ארעא, ישובא 
ואסחר  ישובא  פליג  אחרא.  לסטר  איהו  וחורבא  חד  לסטר  איהו 
עלמא סחרניה דנקודה חדא, ומאן איהו, דא ארעא קדישא. ארעא 
איהו  קדישא  דארעא  ובאמצעיתא  דעלמא,  אמצעיתא  קדישא 
ירושלם, אמצעיתא דירושלם איהו בית קודש הקודשים, וכל טיבו 
וכל מזונא דכל ישובא תמן נחית מלעילא, ולית לך אתר בכל ישובא 
בקיומא,  איהו  לאו  דהשתא  גב  על  ואף  וכו׳.  מתמן  אתזן  דלא 
בזכותיה כל עלמא אתזן, ומזונא וסיפוקא מתמן נפקא לכולא בכל 

חד  לסטר  איהו  אתר סטרא דישובא. ופירש המתוק מדבש (שם): ישובא 
ואסחר  ישובא  פליג  למדור הסט״א.  והחורבה  בני אדם,  לישוב  וכו׳. 
וכו׳. ואחר שחלקו לחצאים, חלק גם את הישוב וסיבב את העולם, 
דהיינו ארצות של השבעים אומות, סביב נקודה אחת. וכל טיבו וכל 
מזונא וכו׳. כל שפע הטוב וכל המזון 
של  השפע  אפילו  היישוב,  כל  של 
מלמעלה.  לשם  יורד  האומות,  שרי 
בזכותיה כל עלמא אתזן. ואע״פ שעכשיו 
הביהמ״ק,  נחרב  כי  בקיומו  אינו 
בני  לכל  יוצא  משם  והספקה  מזון 
לארץ.   בחוץ  אפילו  היישוב,  צד  של  מקום  בכל  הנמצאים  אדם 
ובדרך אפשר ראינו לציין בזה את דברי האריז״ל בשער ההקדמות (ו ע״א), 
מהצמצום,  שנשארה  האמצעית  נקודה  ע״י  היתה  הבריאה  שתחילת  המבאר 
ומשם נאצלה כל הבריאה, וז״ל: טרם אשר נאצלו הנאצלים כולם, היה 
שום  היה  ולא  כולו,  המציאות  כל  ממלא  פשוט,  העליון  אור  אז 
מקום פנוי, בבחינת אויר ריקני חלל כלל, אלא הכל היה ממולא 
ראש  בחינת  לא  בו  היה  ולא  ההוא,  הפשוט  סוף  האין  אור  מן 
בהשוואה  שוה  פשוט  אחד  אור  היה  הכל  אלא  סוף,  בחינת  ולא 
אחת, והוא הנקרא אין סוף. וכאשר עלה ברצונו הפשוט לבריאת 
עולמו וכו׳, אז צמצם האין סוף את עצמו, בנקודה האמצעית אשר 
בו ממש, באמצע אורו, ונתרחק האור ההוא אשר בנקודת אמצעותו 
אל צדדי נקודת האמצע, ואז נשאר מקום פנוי, ואויר ריקני חלל, 
אשר  הזה,  הצמצום  ענין  היות  אחר  והנה  וכו׳.  בנקודת אמצעיתו 
סוף  האין  אור  באמצע  וריקני  הפנוי  והאויר  החלל  אותו  נשאר 
ממש כנ״ל, הנה כבר נעשה מקום, לכשיוכלו להיות עומדים שם 
האין  ואז המשיך  כאחד,  כולם  העולמות  וכל  והנבראים  הנאצלים 
היה  הזה,  הקו  ודרך  וכו׳.  ישר  אחד  קו  בבחינת  אורו,  את  סוף 
ואז  החלל,  ההוא  במקום  למטה  סוף,  האין  אור  ומתפשט  נמשך 

האציל וברא ויצר ועשה כל בחכמה, כל העולמות כולם.

זקפא      
     ,אצבעתא
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ּב 
ואני תפלה

ר  ָבר≈ ¿ú ‰ ּכ∆ ז¿ ƒּנ ∆ ׁ̆ נּו  ר≈ ַעז¿ ַ̇ ו¿
י  ≈̂ ˆו… י ƒנ  ú ּכָ  ˙ ַ‰ֲעúו… ¿ú ּו
ן  י ּב≈ úּו  פ¿ ּנָ ∆ ׁ̆  ‰ ָ ׁ ּ̆ „ֻ ¿ּ̃ ‰ַ
ּו  נ י ≈‡ ָט ֲח ּבַ  ˙ ו… ּפ ƒú ¿ּ̃ ‰ַ
ים.  ƒּב ֻר מ¿ ‰ַ ּו  נ י ≈̇ ו… נ ו… ֲע ַו
 ˙ ַ‰ֲעúו… ¿úּו ר  ָבר≈ ¿ú  ‰ ּכ∆ ז¿ ƒנ ו¿
 , ‰ ָ ׁ ּ̆ „ֻ ¿ּ̃ ‰ַ  ú ∆‡ ם  ָúּ ּכֻ
ך¿  ˙ו… ¿ú יָסם  ƒנ ַ‰כ¿ ¿úּו úֲַחז…ר 
וכו'.   ‰ ָ ׁ̆ „ו… ¿ּ̃ ‰ַ מּוָנ‰  ¡‡‰ָ
ים,  ƒח ָ„ּ ƒּנ‰ַ ú ם ַעú ּכָ ַרח≈ ¿̇ ּו
 ˙ ו… ˆ ו… ˆ י ƒּנ ‰ַ  ú ּכָ  ú ַע
ים  ƒ̂ ו… פ ּנ¿ ‰ַ  ˙ ו… ׁ̆ „ו… ¿ּ̃ ‰ַ
 ˙ ּפו… ƒú ¿ּ̃ ‰ַ ין  ּב≈ ים  ƒר ֻפּזָ ּומ¿
ר  ז… ֲח ַ̇ ו¿  , ם " ּו ּכ ַע ‰ָ ו¿
ם  ס≈ י ƒנ כ¿ ַ̇ ו¿ ם  ≈̂ ּב¿ ַ̃ ¿̇ ּו
ך¿  ˙ו… ּב¿  ,‰ ָ ׁ ּ̆ „ֻ ¿ּ̃ ‰ַ ך¿  ˙ו… ּב¿
 , ‰ ָ ׁ̆ ו… „ ¿ּ̃ ‰ַ  ‰ ָנ ּו מ ¡‡ ‰ָ
ם  ≈ ׁ̆ ¿„ּ ַ̃ ¿̇ ּו ם  ר≈ ‰ֲ ַט ¿̇ ּו
ָנ‰, ַע„  יו… ¿ú ָך ָ‰ע∆ ¿̇ ָ ׁ ּ̆ „ֻ ¿̃ ƒּב
 ˙ ָר‡ו… ≈ú ו¿  ˙ úֲַעúו… ּכּו  ז¿ ƒּי ∆ ׁ̆
יָך  נ∆ ר ּפָ ‡ו… ר ּב¿ ‡ו… ≈ú יָך ו¿ ָפנ∆ ¿ú

.(‰ú ˙"י˜וú)

בהיכלי התמורות. ולתועלת הלומד, ראינו להביא מבוא קצר בלשוננו, לביאור 
מובא  ע״ב)  רסח   – ע״ב  (רמד  פקודי  פרשת  בזוה״ק  הענין: 
מאמר הנקרא מאמר ההיכלות, ומבואר שם שיש שבעה היכלות דקדושה, 
וכמו כן יש שבעה היכלות של הקליפות והסט״א, שהם ׳תמורה׳, כלומר 
שהם  ספירות  עשר  שיש  וכמו  הקודש.  היכלי  האמיתי,  הדבר  של  חילוף 
קומת הקדושה, כן יש עשרה כתרין תתאין, או בשם הידוע ׳עשרה כתרין 
דמסאבותא׳, כמבואר בתיקו״ז (תיקון סט, קח ע״ב), והם כעין ׳זה לעומת 
גוון  כגון,  שכנגד.  לצד  הקדושה  של  בחינות  באותן  משתמשים  שהם  זה׳, 
לבן הוא מצד הטהרה, מצד החסד, והוא מורה על הזקן ואיש הֵׂשיבה, זה 
קנה חכמה, מוחא חוורא ככספא, ומצד הקליפה הוא זקן אשמאי, מלשון 
הקליפות  מדור  הוא  ושם  הדרך.  זה  על  וכן  וחורבן.  שממה  שומם, 
אלא  הבריאה,  בעולם  ולא  האצילות  בעולם  אינו  זה  כל  אכן  והסט״א. 
של  ׳מלכות׳  יש  כאילו  הכוזבת  המציאות  פשוט  ובאופן  ועשיה.  ביצירה 
סט״א, כאילו יש ׳עונג׳ אצל היצה״ר, המציאות שהסט״א שהוא עבד נהיה 
מ׳היכלי  נמשך  הזה  החילוף  ידו,  תחת  ה׳  עם  וישראל  והקדושה  מלך, 
הקליפות  אצל  בשבי  הקדושה  שניצוצי  זה,  למאמר  השייך  וזה  התמורות׳, 

כאילו הם האדונים, ואנחנו צריכים לחלץ ולהעלות אותם מביניהם.
הקליפות. וביאר בפרד״ר (שער כה, א) שהקליפות נעשו ע״י ירידה  למקום 
והתעבות של האור ממקורו באצילות, עד שנעשית תמורה בטוב ומתגלה 
הרע, וז״ל: ראוי לנו לדעת כי גם את זה לעומת זה עשה האלקים, כי כמו שיש צד הקדושה והטהרה וכו׳, כן יש צד הקליפה שהיא הטומאה הרצוצה, 
שואלין, מאחר  ויש  וכו׳.  אותו  ומטמאין  עליו  ומקטרגין  ועולין  טוב,  לא  דרך  אל  הישר  ומעוות את האדם מדרך  ומצידה המשטין  שהיא הקטרוג, 
שהקדושה והטהרה והדקות הוא באצילות באין תכלית, והוא מובדל מהמידות האלה תכלית ההבדל, אם כן מהיכן יצאו הקליפות והטומאות והיכן 
היו קודם יצירתן. ולכאורה היא שאלה עצומה וישתומם המשכיל עליה. וקיבלנו בזה ממורנו (ר׳ שלמה אלקבץ) תירוץ נאה, והוא משל אל הדגן המנוקה 
מכל פסולת תכלית הנקיון והטהרה, הנה עכ״פ שיאכל האדם אותו ויתעכל המזון ההוא במעיו ישאר שם פסולת הרבה וֶפרֶש. והנה ֲהנֹאמר שבשעת 
אכילתו אכל הזוהמא והפרש ההיא. לא. אלא לפי מציאת המזון קודם אכילתו, היה הדבר הנאכל ההוא יותר נקי שהוא יכול להיות במציאות, מובדל 
מכל פרש ומכל זוהמא, אמנם אחר האכילה והבדלת הדבר המובחר ממנו, ישאר ַהּפרש ההוא, מה שלא היה עד עתה. וכך הוא הדבר בהאצילות, 
האמת הוא כי למעלה במקום האצילות אין דבר רע יורד מן השמים, כי למעלה הדברים דקים תכלית הדקות, אמנם בהתעבות הדברים וירידתם 
בסדר מדריגות הנאצלות, הוכרח היות הדבר נפרד אוכל מתוך אוכל, ויתהווה שם פסולת וכו׳. וכן הדברים באצילות, למעלה במקומה אין דבר רע, 
אמנם בהמשכתה למטה יתהווה ממנו בהבדלת הטהרה והקדושה דבר טמא, שהיא הפסול וסיגי הזהב. ועוד ביאר בספר פרד״ר (שער כה, ג) שהקליפות 
נבראו כדי שתהיה בחירה לאדם, ויוכל להיות ראוי לקבל שכר על בחירתו בטוב, וז״ל: עתה חוייבנו לבאר תועלת הקליפה הזאת ועניינה בעולם. כי לומר שהיא 
אל  הטעם  כי  ונאמר  יצה״ר.  יהיה  ולא  קליפה  תהיה  לא  והקליפה,  היצה״ר  הוא  סיבתו  הלא  העונש  עצם  כל  נשאל,  כי  יספיק,  לא  וכו׳  להעניש 
בריאתם ברצון הבורא, הוא להיות כי הוצרך העולם והנבראים להיותם מקבלים מזונותם ופרנסתם מכח הדין והצדק והיושר, ואם היו כולם מלאכים 

מילואי חכמה

היכלי התמורות 
זה העולם עולם תמורה, והכל 
כי  ורע,  טוב  הדעת  עץ  בסוג 
חוזר  הגלגל  עולם  תחת  הוא 
בעולם  למעלה  וכן  והולך, 
עליון, כמבואר בפירוש בספר 

היצירה (יערות דבש ח"ב ח).

דומים  הם  האלה  הקליפות 
כקוף  האצילו ת  אל  בעניינם 
כמו  ולכן  האדם,  בני  לפני 
שיש בקדושה ז' היכלות שהם 
משכן ולבוש אל י' ספירות, כן 
שהם  היכלות  ז'  הם  בטומאה 
(פרד"ר  מדריגות  י'  אל  לבוש 

שער כה, ז).

שכנגד  התמורות  בהיכל 
'זכות' הקדושה, שם יש 'מאזני 
מקטרגים  יש  ושם  מרמה', 
האדם  את  ל  כֵּ ְלשַׁ העומדים 
הזהר,  על  (רמ"ז  בניו  במיתת 

שלח קנח.).

נתחלפין  התמורות  בהיכלי 
לפעמים הנשמות (חיי"מ סא).

משתנים  התמורות  היכלי 
בכל פעם בכמה בחינות שונות 
בלי שיעור. וגם אצל כל אדם 
נתרבים השינויים  בפני עצמו 
שזהו  שיעור,  בלי  והתמורות 
והירידות  העליות  כל  בחינת 
מיום  אדם  כל  על  העוברים 
וכל  מותו,  יום  עד  היותו 
הגלגולים שמתגלגלת נשמתו 
במקום שמתגלגלת מדור לדור 
נמשך מסוד  הסוף, שהכל  עד 
בר'  (ליקו"ה  התמורות  היכלי 

השחר ג, ג).

השינויים והחילופים  מחמת 
של היכלי התמורות, שרוצים 
הדעת  עץ  חטא  ע"י  להתגבר 
טוב ורע, עי"ז כביכול השי"ת 
משנה שמו, ומתלבש את עצמו 
בכל  שונים  בלבושים  כביכול 
זהו  ומסתתר עצמו בהם,  עת, 
והכינויים  השמות  כל  בחינת 
שאנו קוראין אותו עתה בהם, 
שהם בחינת לבושיו (ליקו"ה בר' 

השחר ג, מא).

אחרי מכירת יוסף ונעשה פגם 
במלכות בית דוד, ממילא היה 
צריך להיות לידת זרע המלוכה 
תמורות  ע"י  ובהצנע  בהסתר 
וחילופים (עבודת ישראל, וישב).

לקדושה,  דבר  המקדיש 
אותו  על  קדושה  רוח  ממשיך 
דבר מסוד ה'תרומה', ומפריש 
נגדה  ויש  מהקליפה,  זה  דבר 
'תמורה', סוד קלי' נוגה, אשר 
משם בא כל הפניות ומחשבות 
זרות רחמנא ליצלן, וכל דברים 
דקב"ה  לשמה  שלא  הנעשין 
(אוצר  תמורה  בהיכלי  הם 

החיים, בהר).

מי הוא זה שיכנוס בהיכלי התמורות. ומובא בליקו״מ (רמה) שאף בקדושה 
שזוכה  ומי  תורה,  חדרי  שיש  דע,  וז״ל:  התמורות,  להיכלי  אחיזה  יש 
לחדר  מחדר  ונכנס  בהחדרים,  נכנס  הוא  בתורה  לחדש  כשמתחיל  להם, 
ומחדר לחדר, כי בכל חדר וחדר יש כמה וכמה פתחים לחדרים אחרים, 
ומלקט  בכולם,  ומטייל  נכנס  והוא  אחרים,  לחדרים  החדרים  מאותן  וכן 
משם אוצרות וסגולות יקרות וחמודות מאוד, אשרי חלקו. אבל דע, שצריך 
כמה  יש  כי  לזה,  זוכין  במהרה  לא  כי  בעצמו,  יטעה  לבל  מאוד  ליזהר 
זה  את  כי  התמורות,  מהיכלי  רק  משם,  באים  שאינם  חידושין  וכמה 
לעומת זה עשה אלקים. ואף שנדמה לאדם להשגה גדולה, אעפ״כ גם שם 
ודע,  וכו׳.  בחינות  יש כמה  בזה  וגם  נאים שנדמין להשגות,  חידושים  יש 
דרך  בהכרח  לילך  צריך  של אמת,  בתורה השגה  קודם שמשיג  שכל אדם 
אלו היכלות התמורות. אבל הכלל שאסור לטעות בעצמו, לסבור שכבר בא 
אל ההשגה הראוי, כי אם יסבור כן ישאר שם ח״ו, אבל כשיידע שעדיין 
לא התחיל לכנוס לחדרי תורה האמיתיים, אזי יתחזק בעבודת ה׳, וירבה 
בתִפלות ויפציר, עד שייפתחו לו שערי הקדושה באמת, ואז יראה ההפרש. 
זכה  ואח״כ  וסיגופים בשביל השי״ת,  ותעניתים  ואפילו אם עשה עובדות 
לחידושין, אעפ״כ אל יעמוד על זה לסבור שהם השגות של אמת הנ״ל, 

כי אפילו להדמיונות של היכלי התמורות צריך עובדות ותעניתים. 

ילקוט הנחל

מי הוא זה שיכנוס בהיכלי התמורות למקום הקליפות. וראינו 
להביא תחילה את דברי הפרד״ר (שער כה, ד) המבאר שלקליפות יש 
היכלות משלהן כמו לקדושה, וז״ל: נרצה עתה לבאר על ענין הקליפות, 
שלהם עשר ספירות ושבעה היכלות כענין הקדושה, כי הם נגד 
הקדושה כקוף בפני אדם. וכמו שצד 
לכל  ומזון  שפע  מושך  הקדושה 
היא  כן הקליפה  נבראיו הטהורים, 
ושפע  מזון  ומשפעת  מושכת 
לנבראים רבים אשר בצידה. ובהמשך 
זה׳  לעומת  ה׳זה  את  שבקדושה,  דבר  כל  כנגד  יש  שלכן  מובא  (שם)  דבריו 
האסור  טעם  וזה  וז״ל:  דוגמאות,  כמה  לכך  והביא  שבקליפה,  שלו 
והמותר, הטמא והטהור, הפסול והכשר. כי כמו שיבוא צד הלובן 
והטהרה מצד החסד, שהוא דמות הסבא, ׳מפני שיבה תקום׳, כן 
ושורש  זקן אשמאי, שהוא שומם  והוא  וקליפה,  לובן בטומאה  יש 
בצד  טוהר  ודם  המותר  אודם  שיש  וכמו  חרוץ.  והכליון  השממה 
ירוק בצד  וכמו שיש  יש אודם ודם טמא ואסור.  כן  וכו׳,  הגבורה 
הרחמים, הקו האמצעי מצד הת״ת, אשר שם הכשרות והטוב, כן 
יש המרה הירוקה הממיתה, טיפה שממנה פניו של אדם מוריקות 
והפיסול והרע, כי הם אלו נגד אלו.  ועוד מובא בזה בחסד לאברהם 
רז״ל  שאמרו  מה  בידינו  קבלה  שמסורת  דע,  נו):  נהר  ב,  (מעין 
אהבה,  בהיכל  היצירה,  בעולם  טהרה  של  היכלות  נ׳  שנבראו 
נ׳  נבראו  כנגדם  אופנים,  הנקראים  מיכאל,  העומדים שם מחנה 
של  עולמו  הנקראים  התמורות,  היכלי  בעולם  הטומאה  היכלות 
׳בהיכלי  ד״ה  במילוא״ח  מטה  ועי׳  עליהם.  מולך  שהוא  סמא״ל, 

התמורות׳, שם הבאנו מבוא קצר בלשוננו, המבאר ענין זה. 

ד):  ו,  הודאה  (או״ח  בליקו״ה  וכתב  בהיכלי התמורות.  שיכנוס 
המסדר והמיישב אי אפשר לתקן, כי אם עי״ז שזוכה 
להיכלי  לירד  שיכול  ע״י  שהוא  בשלימות,  דלתתא  לאתערותא 
התמורות ולהעלות הקדושה משם וכו׳, שזהו בחינת ׳מי יימר וכו׳׳.

בהיכלי התמורות. וכתב בליקו״ה 
יב):  ו,  הודאה  (או״ח 
כוחות  שהם  והקליפות  הסט״א 
היכלי  נקראים  וחילותיו,  היצה״ר 
התמורות, שכל כוחם הרע הוא ע״י 

׳הוי  בבחינת  ברע,  וטוב  בטוב  רע  וממירין  שמחליפין  תמורות, 
האומרים לרע טוב ולטוב רע, ָׂשמים חושך לאור ואור לחושך וכו׳׳ 
מחלוקת  מיני  וכל  התאוות  וכל  הבלבולים  כל  שמשם  ה),  (ישעיה 
העצבות,  ע״י  ועיקר  וכו׳,  שקר  של  וסברות  ופיתויים  והסתות 
שעי״ז המוח והשכל מבולבל, כמו שמבואר בסימן י׳ הנ״ל בליקוטי 
ומהפכין  וממירין  הדעת  שמבלבלין  הוא  הבלבול  ועיקר  תניינא, 
הכל, בבחינת ׳ַהְפְּכֶכם וכו׳׳ (ישעיהו כט), בחינת ׳והמה מרו וִעצבו 
את רוח קדשו׳ (ישעיה סג). כי כל לשון המראה ומרידה, בחינת 
סורר ומורה, הוא על שם התמורות, שמשם הביאו הרבה לידי 
כך  עשה  לו  אומר  ׳היום  בבחינת  ליצלן,  רחמנא  ממש  המרה 
שקר  סברות  ע״י  שהכל  וכו׳׳,  עד  כך  עשה  לו  אומר  והיום 
ותמורות. ועל זה נתייסד בכמה תִפלות ּוִוידויים מקדמונים לומר 
׳את אשר החמרת הקלתי ואשר הקלת החמרתי, את אשר אסרת 
תיקון  של  בהוידוי  (כמובא  הרבה  וכן  אסרתי׳,  התרת  ואשר  התרתי 
ער״ח), כי גם החומרות שלהם מזיקין הרבה וכן המצוות שלהם, 
ח״א  ליקוטי  שמובא  (כמו  במצוות  דבר  הבעל  מתלבש  רוב  ע״פ  כי 
יראות  בחינת  וזה  וחליפין.  תמורות  בחינת  זה  שכל  א׳),  בסימן 

הנפולות רחמנא ליצלן. כי צריכין להתיירא רק מהשי״ת לבד, כמ״ש ׳ה׳ לי לא אירא וכו׳׳, וכשמתיירא מאיזה אדם מושל או מחיה 
שלא  מהשי״ת  שמתיירא  לו  כשנדמה  אפילו  אך  ודם.  בשר  ביראת  השי״ת  יראת  שמחליף  הנפולות,  יראות  בחינת  זה  וכיוצא,  רעה 
(עיין במקום אחר מה שכתב בזה, שאע״פ  יראת העונש,  ז״ל שעיקר הוא  יענישהו, שזאת היראה היא טובה, כמו שכתב אדמו״ר 
שנמצא בספרים שמגנין יראת העונש, אעפ״כ באמת העיקר הוא יראת העונש, כי אפילו צדיקים צריכין שיהיו להם יראת העונש 
וכו׳, עי״ש), וכמ״ש ׳והאלקים עשה שייראו מלפניו׳, וכמו שפירש״י שם שהאלקים עשה שהביא כמה עונשים, כמו בדור אנוש ודור 
המבול וכו׳, שייראו מלפניו, שייראו מהעונשים וכו׳, אך אפילו יראה טובה דרך הבעל דבר להמיר ולהחליף, שהוא מה שדרכו להביא 
את האדם לידי מרה שחורה ועצבות מחמת יראה זאת, עד שמרחיקהו מהשי״ת עי״ז, כידוע נגע הזה בכמה בני אדם. כי אפילו 
יראת העונש וכל היראות הטובות, צריכין לקבל רק לטובה ולא לרעה, בבחינת ׳יראת ה׳ לחיים׳, להתקרב להשי״ת ע״י היראה מכל 
ויותר מזה צריך האדם להבין  וכו׳.  ׳וגילו ברעדה׳  יבוא לשמחה, בבחינת  יראת העונש  ולא להתרחק ח״ו, שדייקא ע״י  מקום שהוא 
מעצמו שלא יהפוך ח״ו היראה להתרחק, שלא יהיה בכלל ׳לא זכה נעשית לו סם מוות׳, בחינת ׳ופושעים ייכשלו בם׳, שכל זה נמשך 

מהיכלי התמורות, שממירין ומחליפין הכל כנ״ל עד שאי אפשר לבאר ולפרש. 

ואמרו        
     יימר, מי  ליה 
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מילואי חכמה
מפני  פעולתם,  על  נשכר  בלתי  העולם  היה  במעשיהם,  בחיריים  בלתי 
בעל  האדם  להיות  הוכרח  ולזה  כמלאכים.  בפעולתם  מוכרחים  שהם 
אל  להטות  בטבעו  ירצה  ומיצה״ט, שאם  מיצה״ר  מורכב  והיותו  בחירה, 
הטוב יהיה יצה״ר על שמאלו לשטנו להטותו אל הרע, וכשירצה להטות 
אחרי הרע יהיה יצה״ט על ימינו לייסרהו ולהזכירו בדברי בוראו, באופן 
ולתת  רע,  ואם  טוב  אם  מהקצוות,  אחת  אל  הנטייה  על  שכר  שיקבל 
המורד  העבד  הטמא  הצד  להיות  הוצרך  מעלליו,  וכפרי  כדרכיו  לאיש 
וידבק  רשעו,  תדרוש  ורע  במספר  רשעתו  בכדי  הרשע  לייסר  באדוניו, 

בצד הראוי ושם יקבל עונשו.

שיחה  מובאת  (תיא)  ובחיי״מ  קטורת.  בבחי׳  הקדושה  משם  להעלות 
אמירת  מעלת  מגודל  שם  ומדבר  למצוות,  הבל  הנותנים טעמי  כנגד 
על  כאלו  הבל  טעמי  לומר  הדעת  על  יעלה  איך  אמר,  וז״ל:  הקטורת, 
קרבנות וקטורת, הלא כמה תיקונים נוראים עצומים נעשים בכל העולמות 
למעלה למעלה עד אין סוף ע״י אמירת הקטורת לבד, (היינו שאם ח״ו 
ואיך  והקרבנות),  הקטורת  אמירת  מועיל  היה  מה  המוטעים,  כדבריהם 
מקום  עד  שמגיעים  הקטורת,  טעם  על  כזה  שטות  לומר  אחד  יבוא 
למעלה,  למעלה  שפועל  מה  פועל  לבד  האמירה  שאפילו  שמגיעים, 
הקטורת  טעם  באמת  אך  ז״ל.  האר״י  ובכתבי  הקדוש  בזהר  כמבואר 
רבינו  משה  לדברי  מאמינים  אנו  רק  כלל,  להשיג  אפשר  אי  והקרבנות 
ע״ה, ובוודאי יש בזה טעמים נוראים שאי אפשר להשיג בשום שכל אנושי כלל, ומעוצם גדולתם גם אמירת פרשיות הקרבנות והקטורת מסוגל מאוד, 
והקשה ותירץ מוהרנ״ת בליקו״ה (חו״מ חלוקת שותפים ה, ה–ו),  ונעשה מזה תיקונים נוראים בכל העולמות.   להעלות משם הקדושה בבחי׳ קטורת. 
התמיד  פרשת  בכוונות  שמובא  מה  ע״פ  וז״ל:  העולמות),  עליית  סדר  ע״ד  (שהוא  התִפלה,  בסדר  הקטורת  לאמירת  התמיד  פרשת  אמירת  את  מקדימים  מדוע 
ליצירה, ונעשה חיצוניות חג״ת  וקטורת, מבואר שם שע״י התמיד מעלין חיות הקדושה ממטה למעלה, ועושין מחיצוניות פנימיות, ומעלין מעשיה 
מדריגות  ומלבישין  הקליפות,  מעמקי  הקדושה  ניצוצי  מעלין  ובזה  קטורת,  אומרים  ואח״כ  עי״ש,  וכו׳  דעשיה  חב״ד  לפנימיות  פנימיות  דיצירה, 
התחתונות של עשיה, ואז עולין העולמות כסדר, עי״ש. ולכאורה קשה, כי לפי זה נראה הסדר מהופך, כי היה ראוי שיאמרו קטורת קודם פרשת 
התמיד, כדי לברר תחילה הניצוצות מעמקי הקליפות ע״י הקטורת, ולהלביש בחינת רגלי העשיה שהוא מלכות דעשיה, ואח״כ יעלו כסדר, שמלכות 
ילביש נה״י, ונה״י חג״ת וכו׳, עד שיעלה ראש העשיה ליצירה ע״י פרשת התמיד, ומדוע אנו עושין להיפך, שבתחילה אומרים פרשת התמיד, שעי״ז 
דייקא  ואז  העשיה,  רגלי  להלביש  מהקליפות  הניצוצות  להעלות  קטורת  אומרים  בשלימות,  שעולה  קודם  ואח״כ  ליצירה,  העשיה  ראש  לעלות  צריכין 
עיקר עליית העולמות כסדר, והיה ראוי להתחיל מזה. אך אם אמנם יסוד פנימיות הכוונות שגבו מאיתנו מאוד, ונעלם מאיתנו דרכיהם הנפלאים, 
עם כל זה מה שאפשר למצוא בהם רמזים לדרכי עבודתו יתברך ע״פ הקדמות אמיתיות, אנו מחוייבים למצוא כפי שכלנו אשר חננו השי״ת שמו 
לעד. והענין הוא לפי עניות דעתי כמו שכתבנו למעלה, כי יש חצר ובית, שהם בחינת החצר שלפני המשכן, ואח״כ המשכן שהיה מכוסה ביריעות, 
וכן בביהמ״ק היתה תחילה העזרה, שהוא בחינת חצר, כי לא היה עליה תקרה, ואח״כ ההיכל ובית קודש קדשים, שהם עיקר  שהוא בחינת בית. 
הביהמ״ק, שהם בחינת בית, כי היה עליהם תקרה. והסתכל וראה שקרבן התמיד וכן כל הקרבנות היה עיקר מעשיהם בתוך החצר, שהוא העזרה, 
ששם היה עומד מזבח החיצון, אבל קטורת היתה נעשית בפנים בתוך הבית, שהוא ההיכל, ובשביל זה היה התמיד קודם לקטורת. וכן מתנהג עם 
כל אדם בעבודתו, כי בתחילה כשאדם רוצה לכנוס בעבודת ה׳, אזי השי״ת ברחמיו חומל עליו ּוֵמֵקל עליו ומניח אותו ליכנס אל הקדושה, כי ׳הבא 
לפנים, אבל אע״פ  לכנוס קצת מחוץ  ומתחיל  לדרגא,  לעלות מדרגא  ואזי ע״י עבודתו הוא מתחיל  לו קצת כסדר,  הולך  ואזי  לו׳,  ליטהר מסייעין 
שנכנס לפנים לא נכנס כי אם לבחינת חצר, ועדיין הוא עומד מחוץ לבית, וכשרוצה ליכנס לתוך הבית, שהוא העיקר, אין מניחים אותו השומרים, 
שהם נטורי תרעא, ואז אי אפשר לו ליכנס לתוך הבית, עד שיחזור וייצא לחוץ לברר ניצוצות קדושים מעמקי הקליפות, ויתקן מהם תיקונים גדולים 
בבחינת קטורת, ואז דייקא ייכנס לפנים לתוך הבית. כי לכנוס לפנים לתוך הבית אין מניחין אותו, עד שיחזור ויברר ויעלה ויתקן מה שפגם, דהיינו 
שיעלה הניצוצות מעמקי הקליפות שהורידם לשם בעוונותיו. אבל זהו מחמלת ה׳ מה שלא גזר עליו מתחילה שיברר ויתקן תחילה לגמרי מה שפגם, 
ללחום מלחמה  בו שום כח להתחיל  אין  בוודאי  כי בתחילה  לכל אדם להתקרב,  כן היה קשה מאוד  כי אם  לחצרות הקדושה,  לכנוס  יתחיל  ואח״כ 
כזאת, לברר הניצוצות העשוקות בעמקי הקליפות, ובפרט שעדיין לא ראה מאורות מימיו ואין בו שום תשוקה עדיין לעבודת ה׳ באמת כראוי, על 
כן מחמלת ה׳ שמניח אותו תחילה לכנוס לעבודת ה׳, אע״פ שלא תיקן עדיין מה שקלקל, עד שנמצאים קצתם שנכנסים בתוך שערי הקדושה עד 
שבאים לתוך בחינת החצר, ואז כבר ראו קצת יפי ונועם ויקרת קדושתו, וחפצים ומשתוקקים לכנוס לבית, שזהו עיקר התכלית, אבל אין מניחין אותם 
לכנוס לבית, עד שיחזרו וייצאו לחוץ לברר הניצוצות מעמקי הקליפות, ואז דייקא ייכנסו לתוך הבית לפנים ממש. כי לתוך הבית לפנים אי אפשר 
מדרגא  לעלות  התמיד  מקריבין  שבתחילה  מה  וקטורת,  התמיד  פרשת  בחינת  וזה  הקליפות.  מעמקי  ממרחקים  הניצוצות  כשמעלין  אם  כי  לכנוס, 
לדרגא, ואח״כ הקטורת שהוא להעלות הניצוצות מעמקי הקליפות, שהיה ראוי לכאורה להיות בהיפך כנ״ל, אך ע״פ הנ״ל מיושב היטב. כי קודם 
הקרבת התמיד לא היה לנו שום כח עדיין להתחיל לברר הניצוצות מעמקי הקליפות, על כן חמל עלינו השי״ת וציוונו תחילה להקריב קרבן התמיד, 
ונתן לנו כח להתחיל לעלות מדרגא לדרגא ע״י התמיד, אע״פ שעדיין לא ביררנו הניצוצות מהקליפות, אבל כשרוצין לגמור העלייה בשלימות ולכנוס 
לפנים לתוך הבית, זה אי אפשר כי אם ע״י קטורת, שצריכין לחזור ולברר הניצוצות מעמקי הקליפות ע״י הקטורת. וגם הכח של התמיד שהקרבנו 
קודם מסייע לזה, כמובן בכוונות ובסדר המערכה שהם תלויים זה בזה. ואז דייקא ע״י הקטורת שהוא הבירור מעמקי הקליפות, עי״ז דייקא נכנסין 

לפנים לתוך הבית, שהוא עיקר השלימות, ואז עולין העולמות כסדר בשלימות. וכן הוא בעבודת האדם בכל אדם ובכל זמן וכנ״ל. 
יימר, לשון תמורה. וראינו להרחיב ולהביא בזה את דברי מוהרנ״ת בליקו״ה (או״ח ברכת השחר ג, ב–ג), וז״ל: והנה ענין המעשה נוראה הנ״ל של הבן מלך  מי 
שנחלף (סיפורי מעשיות, מעשה יא), שעי״ז נדמה להעולם שהוא בן השפחה, ועי״ז התגבר עליו האכזר הבן השפחה באמת וגירשו ממקומו, ועי״ז 
שהם  ישראל  גלות  ענין  כל  סוד  שזה  למבין מעט,  היטב  ומובן  מבואר  הזה  ענין  כל  וכו׳,  וכו׳  רעות  לידי  שבא  עד  בדעתו  האמת  המלך  בן  נפל 
מגורשים מארצם וממקומם, והם כציפור נודדת מן ִקנה כן איש נודד ממקומו ומפוזרים בין הגויים, והמלכות והממשלה היא אצלם, וישראל נחשבים 
בעוונותינו הרבים כעבדים ושפחות, שכל זה נמשך מבחינת החליפין הנ״ל של הבן מלך שנחלף וכו׳, שזה סוד בחינת היכלי התמורות, ששם נחלפין 
וזהו גם כן בחינת יעקב ועשו, כי שם היה בחינת אחיזת  לפעמים הנשמות, כאשר שמענו מפיו הקדוש בפירוש קודם שסיפר המעשה הנ״ל וכו׳. 
החליפין של היכלי התמורות בבטן אחת, בחינת ׳שני גויים בבטנך ושני לאומים ממעייך ייפרדו ולאום מלאום יאמץ ורב יעבוד צעיר׳. כי החליפין 
בלי  והתמורות  השינויים  נתרבים  בפני עצמו  בפרטיות  כל אדם  אצל  וגם  שיעור,  בלי  שונות  בחינות  בכמה  בכל פעם  היכלי התמורות משתנים  של 
הגלגולים שמתגלגלת  וכל  מותו,  יום  עד  היותו  מיום  חייו,  ימי  כל  אדם  כל  על  העוברים  והירידות  העליות  כל  בחינת  שזהו  ומספר,  וערך  שיעור 
נשמתו במקום שמתגלגלת מדור לדור עד הסוף, שהכל נמשך מסוד היכלי התמורות, שמשם נמשך סוד גלגול הנשמות, שמטריח הקב״ה את עצמו 
כי מבואר  וכנ״ל.  גלגולים שונים, כדי לבררם מבחינת היכלי התמורות מחטא אדם הראשון, שמשם כל החטאים ח״ו  וכמה  לגלגל הנשמות בכמה 

ילקוט הנחל

נעשה  זה  שענין  ב)  ד,  אפים  נפילת  (או״ח  בליקו״ה  וביאר  יימר.  מי 
לתכלית  שזוכים  קודם  העמידה,  תִפלת  גמר  שלאחר  אפיים  בנפילת 
שמבואר  אפיים,  נפילת  בחינת  בעצמו  וזהו  וז״ל:  וכו׳,  הייחוד 
בכוונות שאז מפילין את עצמם למטה למטה לסטרא דמותא, כדי 

נעשה  ואז  משם,  הקדושה  להעלות 
כנ״ל,  היינו  עי״ש,  הייחוד,  תכלית 
אפשר  אי  כי  תליא.  בהא  הא  כי 
תכלית  לבחינת  ולהגיע  להשיג 
אור  השגת  בחינת  שהוא  הייחוד, 

האין סוף בבחינה הנ״ל, כי אם ע״י שמחה, שזוכין ע״י שיורדין 
כנ״ל,  משם  השמחה  שהוא  הקדושה  להעלות  הקליפות  לעמקי 
שכבר  ואע״פ  הנ״ל.  בהתורה  הנאמר  יימר׳  ׳מי  בחינת  שזהו 
העלינו וביררנו את הקדושה מעמקי הקליפות ע״י אמירת קטורת 
קטורת  ע״י  כי  לב׳,  ישמח  ׳קטורת  כז)  (משלי  בבחינת  וקרבנות, 
עולה הקדושה שהיא השמחה מהקליפות, כמבואר בהתורה הנ״ל, 
הייחוד  לתכלית  שזוכין  קודם  התִפלה,  גמר  אחר  עתה  אעפ״כ 
להשיג אור האין סוף בבחינה הנ״ל, צריכין לחזור ולירד להעלות 

בחינת  דברים,  וידוי  בחינת  שזהו  הקליפות,  מעמקי  הקדושה 
נפילת אפיים כנ״ל. כי מתחילה ביררנו הקדושה והשמחה בשביל 
שנזכה  כדי  לעולם,  מעולם  לעלות  שנוכל  כדי  העולמות,  עליית 
האין  אור  להשיג  לרדוף  שנזכה  כדי  הקדושים,  המוחין  להשיג 
לעשות  עוסקין  אנו  זה  שכל  סוף, 
ע״י עבודתנו מתחילת סדר התִפלה 
ֵמעשיה  שעולין  שע״י  סוף,  עד 
וכו׳,  לבריאה  ומיצירה  ליצירה 
מלביש  ונה״י  נה״י  מלביש  ומלכות 
חג״ת וכו׳ וכו׳, אבל עכשיו שכבר זכינו להמוחין, אבל העיקר מה 
שצריכין עכשיו הוא לתקן בתכלית השלימות את המסדר והמיישב 
את המוחין, דהיינו בחינת המעכב הנ״ל. ובשביל זה צריכין שמחה 
הקדושה  לברר  הקליפות,  לעמקי  ולירד  לחזור  וצריכין  יתירה, 
מעמקי הקליפות ע״י וידוי דברים ונפילת אפיים, שמפילין עצמן 
למטה, כדי שנזכה להעלות השמחה מעמקי עמקי הקליפות, כדי 
שנזכה  כדי  והמיישב,  השלימות המסדר  בתכלית  ויושלם  שיתברך 

להשיג אור האין סוף בבחינת מטי ולא מטי.
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מסילת הקשרים
לז)  והעולה מדבריו שהמעשר הוא בסוד המלכות (וכן מובא בקה"י, ערך 'מעשר' בשם התיקו"ז), ובקשרי המאמר יתכן לומר, שמלבד שהביא רבינו פסוק זה כראיה 
היינו שכעת הקדושה  יהיו קודש,  ותמורתו  זה בחינת תמורה, עוד אנו למדים מכאן, שכמו שבדיני התמורה, אם נעשתה בדיעבד אזי הוא  יימר'  'מי  לכך שהלשון 
הכפילה את עצמה, וגם הבהמה שלא היתה עשירית התקדשה, כך גם לגבי התמורה בחלקי המלכות (בחי' העשירי), שניצוצי המלכות ירדו אל גלות הקליפות והיכלי 
התמורות, ורבינו מגלה להלן שע"י שמחת ישראל, אזי 'אתם בעצמכם תביאו את בית ישראל מהגלות וכו'', שכל אחד ואחד מהעכו"ם יביאו בידם את בית ישראל 

מהגלות, והקדושה תכפיל את עצמה, ודו"ק.

אם המר ימירנו. ומובא בספר תורת המגיד (פ׳ בחקותי) שתיקון התמורות הוא 
והיה  ימירנו  ע״י שממיר את הקליפות ומעלה אותן לשורשן, וז״ל: ואם המר 
יש לאדם אהבות גרועות,  ייגאל. פירוש, אם  לא  קודש,  יהיה  ותמורתו  הוא 
היינו תאוות רעות, שהתאוות רעות הם מאותן אהבות שנפלו בשבירה 
מאוד  בתקנתו מתחרט  ורוצה  הנלבב  האדם  אך  הכלים,  שבירת  בסוד 
ומהאהבה  רעות,  התאוות  ומואס  רעים,  ואהב מעשים  זה שעשה  על 
לעולם  האהבה  את  שמביאין  וזה  באהבה,  ה׳  את  עובד  הוא  לו  שיש 
גשמיים  בדברים  לבושה  שהיה  האהבה  שמעלה  היינו  התמורה, 
תמורה  כמו  וזה  הבורא,  את  לעבוד  העליונה,  מעלה  עד  סרוחים, 
מתאוה  עושה  כן  כאן  וגם  קודש,  מחולין  שעושין  בתורה,  הנאמרת 
לשון  ׳והיה׳, שהוא  וזה פירוש הפסוק  כנ״ל.  רעה אהבת הבורא ב״ה 
שעד  פירוש,  ייגאל׳,  ׳לא  כנ״ל,  קודש׳  יהיה  ותמורתו  ש׳הוא  שמחה, 
ועכשיו  ההיא,  האהבה  תעשה  לא  היינו  ׳לא׳,  של  הצירוף  היה  עתה 
שעובד הבורא מאהבה, נעשה הצירוף ׳ֵאל׳, שהוא ׳חסד אל כל היום׳ 

(תהלים נב), וא״כ ׳לא ייגאל׳, שנעשה מה׳לא׳ ׳אל׳. 
דברים, ד״ה בפסוק בעבר)  (פ׳  צדיקים  ומובא בספר שפתי  המר ימירנו.  אם 
הבירורים  נפעלים  הוא׳,  והיה  ימירנו  ׳המר  מהפסוק  העולה  השם  שע״י 
והעלאת הניצוצות מהקליפות, וז״ל: מתיירא היה משה רבינו ע״ה, אולי ח״ו 
עי״ז  ח״ו  יהא  שלא  אותיות,  בתמורות  התורה  את  להם  שפירש  ע״י 
כיון  לכן  הקדושה,  תורתנו  מאור  להחיצונים  ויניקה  אחיזה  שום 
במחשבתו הקדושה את שם הוי״ה ב״ה היוצא מן ר״ת של ׳ואם ה׳מר 
ייצא  שלא  ולמסתור  למחסה  הזה  השם  שיהא  ה׳וא׳,  ו׳היה  י׳מירנו 
ניצוצין  כל  מהם  להוציא  אדרבה  רק  ח״ו,  לחוץ  מהקדושה  ניצוץ  שום 
היינו  קודש׳,  יהיה  ותמורתו  הוא  ׳והיה  הכתוב  כמשמעות  קדישין, 
לדורות הצירוף של ראש  נקבע  ומזה הטעם  שיבוא הכל אל הקדושה. 
חודש שבט השם של היו״ה, שהוא הר״ת של ׳ואם ה׳מר י׳מירנו ו׳היה 
פ״ז),  ושבט  טבת  מס׳  חסידים,  (משנת  ז״ל  האר״י  בכתבי  כמבואר  ה׳וא׳ 
את  באר  משה  ׳הואיל  שבט  חודש  שבראש  לפי  הנ״ל,  מטעם  והיינו 

התורה׳ בשבעים לשון של תמורות האותיות כנ״ל.

מילואי חכמה
נופל  ה׳  ועובד  גדול  צדיק  שלפעמים  שרואין  בענין  האריז״ל  בכתבי 
מעבודתו, ולפעמים נופל לעבירות גמורות רחמנא ליצלן, עד שיש שנפלו 
מאוד שנעשו רשעים גדולים מאוד רחמנא ליצלן, שהחטיאו את הרבים, 
בהם  וכיוצא  ואחר,  נבט  בן  ירבעם  כמו  גדולים  צדיקים  היו  ומתחילה 
נתעבר  שלפעמים  הנשמות,  גלגולי  מצד  נמשך  זה  וכל  הדורות,  בשאר 
לאיש  להתהפך  ח״ו  פתאום  יכול  ועי״ז  וכו׳,  בליעל  אדם  נשמת  באדם 
שעי״ז  קדושה,  נשמה  ברשע  נתעבר  שלפעמים  להיפך,  וכן  ח״ו,  אחר 
על  נעשה  אשר  הבל  ׳יש  ח)  (קהלת  בחינת  סוד  שזה  בתשובה,  מתעורר 
רשעים  ויש  הרשעים  כמעשי  אליהם  שמגיע  צדיקים  יש  אשר  הארץ 
שמגיע עליהם כמעשה הצדיקים׳, וכמובא מזה בדברי רבינו ז״ל בהתורה 
בחירתו  כפי  והכל  בחירה,  בעל  האדם  ובאמת  לא).  (סימן  ׳כיסופין׳  של 
וכפי כיסופיו וכפי אמיתת התחזקותו ואמונתו בהשי״ת וכו׳ וכו׳, כמו כן 

השי״ת מתגלגל עימו ברחמיו, כי צדיק ה׳ וישר משפטיו.
אשלי ומושחו. וביאר במים עמוקים (סי׳ כד): ואפשר דסבא דבי  אייתו 
בגלות  ישראל  את  הכובשים  הקליפות  הם  יוון,  חכמי  אתונא, 
ע״י שמפילים אותם ביאוש ועצבות, וזהו מה ששאלו ׳מי יימר, מי הוא 
זה שיכנוס בהיכלי התמורות, למקום הקליפות, להעלות משם הקדושה׳, 
שהקליפות עצמן מכניסים מחשבות אלו במוחו של האיש הישראלי הרוצה 
לצאת מגלותו, גלות הנפש, ולהתקרב לעבודתו יתברך, כדי להחליש דעתו, 
כי הרי אי אפשר לזכות לזה עד שיברר את כל הניצוצות הקדושים שנפלו 
לקליפות ע״י עוונותיו, ואיך יוכל להיכנס לתוך הקליפות וכו׳, ומפילים 
שהם  לקליפות,  ותוקף  כח  נותן  גופא  וזה  ועצבות,  ליאוש  עי״ז  אותו 
בחינת עצבות, להתגבר ביותר, וכשיחת רבינו שאין היצה״ר מַכוון כל 
והמרה  כך לעבירה שמכשיל בה את האדם, כמו שמַכוון אל העצבות 
עצם  שהוא  הישראלי,  שאיש  מה  כל  כי  בעקבותיה.  הבאים  שחורה 
יניקה  ונותנת  בגלות,  השמחה  נופלת  עי״ז  בעצבות,  נופל  השמחה, 
נאמר  זה  ועל  והתגברותם.  כוחם  תוקף  כל  שמזה  לקליפות,  וחיות 
וזה  מהגלות.  תצא  בעצמה  שהשמחה  תצאו׳,  בשמחה  ׳כי  הפסוק 
שהשיב להם רבי יהושע בן חנניה, שהוא החכם דקדושה העוסק לחזק 
את  מחזק  והוא  השי״ת,  לעבודת  ולקרבם  להעלותם  ישראל,  נפשות 

האיש  מתגבר  זה  שבכח  הקליפות,  כל  לכלות  ונזכה  מאוד,  לעתיד  השמחה  ותגדל  נצח,  דידן  בוודאי  סוף  שסוף  לו  בהזכירו  הישראלי  נפש 
הישראלי להיות גם עתה בשמחה, עד שזוכה עי״ז להתגבר ולצאת מגלותו, גלות הנפש, וגם הניצוצות הקדושים מתבררים מאליהם ע״י תוקף 
השמחה, ונחלש עי״ז כח הסט״א, כי כל כוחם הוא מנפילת השמחה כנ״ל, וכן חוזר חלילה, וזהו שהשיב להם ׳אייתו אשלי ומושחו וכו׳, היינו 
להם  שענה  נחלתו׳,  חבל  היינו  אשלי,  הנקראים  מהגלות,  ישראל  בית  את  תביאו  בעצמכם  אתם  כי  הקליפות,  יתבטלו  כרחכם  ועל  ידיכם  על 
להם  שאומר  עד  מפניהם,  מתיירא  ואינו  תוקף  בכל  אותם  מבזה  שהוא  הישראלי,  נפש  של  דקדושה  ועזות  תוקף  בחינת  שהוא  תקיף,  בלשון 
בלשון נוכח ׳אייתו אשלי וכו׳ כי אתם בעצמכם וכו׳׳. כי העזות דקדושה הזאת באה מעוצם השמחה של האיש הישראלי (עיין ליקו״מ ח״א סימן 

כ״ב), שבא ע״י שנזכר בשמחה שלעתיד, ועי״ז מחליש דעתם ומוציא מהם את ניצוצות השמחה שנפל אצלם, עד שהם נכנעים לגמרי.

ילקוט הנחל

אם המר ימירנו. רבינו מביא ראיה ש׳יימר׳ הוא לשון תמורה והחלפה, 
מפרשת מעשר בהמה ואיסור המרתה. ופשט הדברים הם, שיש מצוה 
בהמה,  לקרבן מעשר  זו  בשנה  שנולדו  הבהמות  את העשירי מתוך  להפריש 
והתורה אוסרת לכתחילה להמיר ולהחליף בהמת מעשר טובה ברעה ולהיפך, 
התמורה  חלה  אזי  כן,  ועשה  עבר  ואם 
לקרבן.   ויעלו  קדושות  יהיו  ושתיהן 
ְוָכל  לב–לג):  (כז,  בויקרא  וזלשה״כ 
ַיֲעבֹר  ֲאֶׁשר  ּכֹל  ָוצֹאן  ָּבָקר  ַמְעַׂשר 
ַּתַחת ַהָּׁשֶבט ָהֲעִׂשיִרי ִיְהיֶה ּקֶֹדׁש ַלה׳: א ְיַבֵּקר ֵּבין טֹוב ָלַרע ְוא 
ְיִמירֶּנּו ְוִאם ָהֵמר ְיִמירֶּנּו ְוָהָיה הּוא ּוְתמּוָרתֹו ִיְהיֶה ּקֶֹדׁש א ִיָּגֵאל: 
ופירש״י (שם): תחת השבט. כשבא לעשרן מוציאן בפתח זה אחר זה, 
והעשירי מכה בשבט צבוע בסיקרא (צבע אדום), להיות ניכר שהוא 
מעשר. כן עושה [לגדיים] לטלאים ולעגלים של כל שנה ושנה. לא 
יבקר וגו׳. לפי שנאמר ׳וכל מבחר נדריכם׳, יכול יהא בורר ומוציא 
את היפה, תלמוד לומר ׳לא יבקר בין טוב לרע׳. בין תם בין בעל 
מום חלה עליו קדושה, ולא שיקרב בעל מום, אלא ייאכל בתורת 
מעשר ואסור ליגזז וליעבד. וכתב רבינו בחיי (שם) בביאור סוד העשירי, וז״ל: ע״ד הקבלה ׳העשירי יהיה קודש לה׳׳, העשירי כנגד העשירי 
שהוא ׳קודש לה׳ ראשית׳, כי הבכור והמעשר עיקרם אחד, וזהו ׳נעוץ סופן בתחילתן׳, לחבר ולייחד הסוף עם הראש (היינו חכמה עם 
להחליף את  ימירנו. אינו רשאי  ולא  לרע  טוב  בין  יבקר  וז״ל: לא  מלכות) לז). ועוד מובא ברמ״ד וואלי (שם), גבי הטעם מדוע אסור להמיר לכתחילה, 
המעושר אפילו מרע לטוב, כי המלכות עצמה יודעת הרבה מאוד יותר ממנו (היינו השגחת השי״ת המנהגת את העולם) מה שהוא 
יפה לתיקונה, וכן היא יודעת ולא הוא, באיזו בהמה יש הנפש המגולגלת שצריכה תיקון, ומעבירתה למנין העשירי כדי להשלים 
את תיקונה, ואם המר ימירנה, נמצא זה מבטל את תיקונה וראוי לעונש במקום שכר. ולהשלמת דבריו עי׳ במסכת בכורות (נה ע״ב), 
שם מובא בזה״ל ׳כיצד ְמעשר, כונסן לדיר ועושה להם פתח קטן, כדי שלא יהיו שַנִים יכולים לצאת כאחת, ומעמיד אימותיהן מבחוץ והן גועות׳, כדי 

שישמעו הטלאים קולם וייצאו מן הדיר לקראתם מעצמם ולא מכח אחר. 

ותירץ בזה״ל: הנה  יד) הקשה  אשלי ומושחו. ובפל״ח (כד,  אייתו 
רבינו ז״ל פירש ׳אייתי אשלי ומושחו, היינו עיקר עליית 
הקדושה ע״י שמחה וכו׳׳. וענין זה אינו מבואר כלל בתשובתו, כי 
הקליפות  בין  לכנוס  כלל  צורך  שאין  זה  על  רק  להם  השיב  הוא 

הם  רק  משם,  הקדושה  להעלות 
הניצוצות  את  מחזירים  בעצמם 
אותם  ומביאין  שביניהם  הקדושה 
וכו׳,  לעתיד  שיהיה  כמו  למקומם 

אך  כלל.  מבואר  אינו  זה  שמחה  ע״י  נעשה  זה  שענין  מה  אבל 
הכתוב  דיבר  מלא  ומקרא  לבאר,  צריכין  ואין  פשוט  זה  באמת 
בחינת  הן  שהקליפות  מאחר  כי  תצאו׳.  בשמחה  ׳כי  נה)  (ישעיה 
עצבות והקדושה הוא בחינת שמחה, ממילא מובן כי עיקר עליית 
׳כד  רי״ב  בלק  זהר  ועיין  שמחה.  ע״י  הוא  מביניהם  הקדושה 
יפקון,  ועימה  עימהון,  נפקא  שכינתא  גלותא  מן  ישראל  יפקון 

הדא הוא דכתיב ׳כי בשמחה תצאו וכו׳׳׳. 

    (כז (ויקרא  
 ,ומושחו אשלי  אייתו  

מקור חכמה נחל נובע

עס
ניי

ב 
סל

בר



ּב 
ואני תפלה

 ,‡ ָúּ ּכ… ָמ‡  ¿úַע ¿„ ָמָר‡ 
ַח  ּמ≈ ַׂ̆ "  ,ú ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי ַח˙  מ¿ ƒׂ̆
יי  יָך  ∆ú ≈‡ י  ƒּכ ָך,  ∆„ּ ַעב¿  ׁ̆ פ∆ נ∆
י‚  ƒׂ ּ̆ ‰ַ ¿ú י ƒנ ‡", ַזּכ≈ ָׂ ּ̆ י ‡∆ ƒ ׁ̆ ַנפ¿
ָח‰  מ¿ ƒׂ ּ̆ ‰ַ י  כ≈ ר¿ ַ„ּ  ˙ מ∆ ¡‡ ּב∆
ן  פ∆ …‡ ּב¿  , ˙ י ƒּי ƒּ̇ ƒמ ‡ֲ ‰ָ
ן  ‚ו… ּיָ ‰ַ úֲַחט…ף   ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ∆ ׁ̆
ָח‰,  מ¿ ƒׂ ּ̆ ‰ַ ך¿  ˙ו… ¿ú ַוֲ‡ָנָח‰ 
בּו˙  ¿̂ ַע י  ינ≈ ƒמ  ú ּכָ ך¿  úֲַ‰פ…
ָח‰.  מ¿ ƒׂ̆ ¿ú ַוֲ‡ָנָח‰  ן  ָי‚ו… ו¿
ר  ּב≈ ַ‚ּ ¿̇ ƒ‰ ¿úּו ˜ ַחּז≈ ¿̇ ƒ‰ ¿ú י ƒנ ַזּכ≈
י„,  ƒמ ָ̇  ‰úָ „ו… ¿‚ ָח‰  מ¿ ƒׂ̆ ּב¿
ָעúַי  יך¿  ƒ ׁ̆ ַ‰מ¿ ¿ú  ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ו¿
י  ינ≈ ƒָר‰ מ ָׂ̆ ú ָ‰ֲע ˙ ּכָ ַ ׁ ּ̆ „ֻ ¿̃
ּיּו˙  ƒúúָ ּכ¿ ם  ≈‰ ∆ ׁ̆ יָנ‰,  ƒ‚ נ¿
 . ‰ ָ ׁ̆ ו… „ ¿ּ̃ ‰ַ  ‰ ָח מ¿ ƒׂ ּ̆ ‰ַ
 ˙ ∆‡ ַח  ּמ≈ ַׂ̆ ¿ú י  ƒנ ≈úי ƒ‚ּ ר¿ ַ̇ ו¿
י  ≈„ י¿  úַע  ˙ ע≈  úָכ ּב¿ י  ƒ ׁ̆ ַנפ¿
 úי ƒ‚‡ָ ו¿ ָח‰,  מ¿ ƒׂ̆  ú ∆ ׁ̆ ּ‚ּון  ƒנ
 ú ≈úּ‰ַ יר ו¿ ƒ ׁ̆ יי ּב¿ ַמח ּבַ ¿ׂ̆ ∆‡ ו¿
 ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ּ‚ּון, ו¿ ƒנ ָר‰ ו¿ מ¿ ƒז ן ו¿ ַרּנ≈ ו¿
י„  ƒמ ָ̇ ָח‰  מ¿ ƒׂ̆ ּב¿  ˙ יו… ¿‰ ƒú

(úי˜ו"˙ ח"ב, כ‡).

ָך,  מ∆ ¿ ׁ̆ ַמַען  ¿ú ינּו ≈úם ָע ַרח≈
ים,  ƒַחּי ˙ חו… ר¿ נּו ‡ו… יע≈ ƒ„ ‰ו… ו¿
י‚  ƒׂ ּ̆ ‰ַ ¿úּו ין  ƒב‰ָ ¿ú  ‰ ּכ∆ ז¿ ƒּנ ∆ ׁ̆
 ˙ ו… ב י ƒ̇ ּנ¿ ‰ַ ו¿ ם  י ƒכ ָר ¿„ּ ‰ַ
 ˙ ˆו… ע≈ ‰ָ ו¿ ים  ƒú י ƒב ¿ ׁ ּ̆ ‰ַ ו¿
 ‡ úָב… ך¿  י ≈‡  ˙ ו… ּי ƒּ̇ ƒמ‡ֲ‰ָ
 ‰ ∆ׂ̆ ֲע ַ̇ י„, ו¿ ƒמ ָ̇ ָח‰  מ¿ ƒׂ̆ ¿ú
ך¿  ≈ú ≈‡ יָך  ∆ּ̃ ֻח ּב¿ ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ  ˙ ∆‡
ר,  מ… ¿ ׁ̆ ∆‡ יָך  ∆̇ ו… ¿̂ ƒמ  ˙ ∆‡ ו¿
ָבב  ≈ú טּוב  ּוב¿ ָח‰  מ¿ ƒׂ̆ ּב¿
 ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ∆ ׁ̆ ַע„   ,ú…ּכ ר…ב  מ≈
 .„ י ƒ̇ ָע  ú ∆ ׁ̆  ‰ ָח מ¿ ƒ ּׂ̆ úַ
ַח˙  מ¿ ƒׂ̆ ּב¿  ˙ ‡ו… ר¿ ƒú ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ו¿
 ‰ ∆ׂ̆ ֲע ַּ̇ ∆ ׁ̆  ú ו… ח ּמָ ‰ַ
úָב…‡,  י„  ƒ̇ ָע ∆ú ים  ƒ̃ י ƒ„ּ ַּ̂ úַ
 ‰ ∆‡ ַמר¿  ‰ י∆ ¿‰ ƒי ָח„  ∆‡  úָכ ו¿
‰ יי",  י…‡ַמר "ז∆ עו… ו¿ ּבָ ¿̂ ∆‡ ב¿
ם  ּיו… ָ‡ַמר ּבַ ˙ּוב "ו¿ ּכָ ∆ ׁ̆ מו…  ּכ¿
 ‰ ז∆ ינּו  ≈‰…ú ¡‡  ‰ ּנ≈ ƒ‰ ַ‰‰ּו‡, 
‰ יי  נּו, ז∆ יע≈ ƒ ׁ̆ יו… ינּו úו… ו¿ ƒּו ƒ̃
ָח‰  מ¿ ¿ׂ̆ ƒנ יúָ‰ ו¿ ƒ‚ָנ , ינּו úו… ƒּו ƒ̃
úָנּו  ם  ּי≈ ַ̃ ו¿  ." ָע˙ו… ּו ׁ̆ י ƒּב
˙ּוב  ּכָ ∆ ׁ̆ ָר‡  ¿̃ ƒמ ָר‰  ≈‰ מ¿

ֲח‡ּו  מ¿ ƒי ‰ ∆„ ָׂ ּ̆ י ַ‰ ≈̂ ָכú ֲע ‰, ו¿ ּנָ ƒם ר יכ∆ נ≈ פ¿ ƒú חּו ¿̂ פ¿ ƒי ˙ ָבעו… ¿‚ּ‰ַ ים ו¿ ƒר‰ָ ּוָבúּון, ‰∆ ּ̇ ם  úו… ָ ׁ̆ ‡ּו ּוב¿ ≈̂ ≈̇ ָח‰  מ¿ ƒׂ̆ י ב¿ ƒַמר "ּכ ¡‡ נ∆ ן ַוֲ‡ָנָח‰", ו¿ ָנסּו ָי‚ו… י‚ּו ו¿ ƒׂ ּ̆ ָח‰ ַי מ¿ ƒׂ̆ ן ו¿ ו… ׂ̆ ָׂ̆ ם,  ָ ׁ̆ úָם ַעú ר…‡ ַח˙ עו… מ¿ ƒׂ̆ ‰, ו¿ ּנָ ƒר ן ּב¿ ּיו… ƒ̂ ּובּון ּוָב‡ּו  ׁ̆ י יי י¿ „ּוי≈ "ּופ¿
ינּו  ƒנ ַ‰ר¿ ים ו¿ ƒ̃ י ƒ„ּ ַ̂ יúּו  ƒ‚ חּו ַביי ו¿ מ¿ ƒׂ̆ ָר‰.  מ¿ ƒז ú ˜ו… ָ„‰ ו¿ ו… ּ̇ ‡ ָבּ‰,  ≈̂ ּמָ ƒָח‰ י מ¿ ƒׂ̆ ן ו¿ ו… ׂ̆ ָׂ̆ ַ‚ן יי,  ּ‰ ּכ¿ ָ̇ ָב ַער¿ ן ו¿ ∆„ ע≈ ָרּ‰ ּכ¿ ּבָ ¿„ ƒם מ ∆ׂ̆ יָ‰, ַוּיָ ∆̇ בו… ú ָחר¿ ַחם ּכָ ƒן נ ּיו… ƒ̂ ַחם יי  ƒי נ ƒַמר "ּכ ¡‡ נ∆ ּוָע‰", ו¿ ׁ̆ י ַ‰י¿ נ≈ ַעי¿ ּמַ ƒן מ ו… ׂ̆ ָׂ̆ ם ּב¿ ƒם ַמי ∆ּ̇ ַ‡ב¿ ¿ ׁ̆ ַמר "ּו ¡‡ נ∆ ָכף", ו¿
.(ú ˙"י˜וú) ‰úָ „ו… ָר‰ ‚¿ ָט‰√ ‰ ּוב¿ ָ ׁ ּ̆ „ֻ ¿̃ ƒָבב, ּב ≈ú טּוב ָח‰ ּוב¿ מ¿ ƒׂ̆ ם, ּב¿ ≈ú ָ ׁ̆ ב  ≈ú ˙ ּוב¿ מ∆ ¡‡ ָך ּב∆ ¿̇ מּוָנ ¡‡ ˙ ַ̃ ּו ׁ̆ ¿̇ ָך ּו ¿̇ מּו מ¿ יַע˙ רו… ƒ„י ƒָך ו ¿̇ úָ‰ּו ¡‡ ˙‚ַ ָׂ ּ̆ ‰ַ ¿ú ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ∆ ׁ̆ י„, ַע„  ƒמ ָ̇  ‰ ָ ׁ ּ̆ „ֻ ¿̃ ƒ„ ‰ָח מ¿ ƒׂ̆ ¿ú ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ב" (úי˜ו"˙ ח"ב, כ‡).    ו¿ ≈ú י ר≈ ¿ ׁ̆ ƒי ú ּכָ

עו)  (כד,  מלך  מעדני  בספר  ודייק  השמחה.  ע״י  הקדושה  עליית  עיקר 
מדוע לא ציין רבינו בהלבשתו את ענין ׳שמחת המצוות׳, שעל זה מבוססים 
שאין  הקשינו,  וז״ל:  לבד,  ה׳שמחה׳  בחינת  את  רק  ותפס  המאמר,  תיקוני  כל 
מבואר בדברי ר׳ יהושע בן חנניה דווקא ענין השמחה שבמצוות, ומדוע 
אין  הכא׳,  ואמר  לאצבעתיה  ׳זקפא  בתשובתו  כי  בתשובתו,  הדבר  נעלם 
מבואר דייקא ענין השמחה שבמצוה, ואיך נעלם פרט גדול כזה שעליה 
סובב כל המאמר. וכן לא מבואר לכאורה הסיבה לשמחה, וכאילו נראה 
וממנו  לשמחה,  הסיבה  בענין  בביאורו  האריך  לא  למה  חסר  הדבר 
ידו  שעל  זו  לשמחה  לבוא  עצה  אמר  לא  כי  וכו׳,  מעלה  מעלה  לעלות 
עולין כל העולמות וכו׳. ויש לבאר, שבכוונה גדולה ובדווקא נקט בדבריו 
תלוי  לשמחה  לבוא  עצמה  זו  שהעצה  לנו  ולהאיר  לגלות  והיינו  כן, 
׳זקפא לאצבעתיה׳, היינו בחינת עשיית המצוות בעצמה. כי זה  בבחינת 
ישרים  ה׳  ׳פיקודי  הכתוב  בבחינת  לשמחה,  שגורמים  המצוות,  סגולת 

משמחי לב׳. ועל כן עצת העצות לשמחה, וממנו לשמחת המצוות ולהלן 
בחינת  שהוא  לאצבעתיה׳,  ׳זקפא  בבחינת  תלוי  הכל  למעלה,  למעלה 
לו  מעורר  שעי״ז  כפשוטם,  הידיים  ובמעשה  בפועל  המצוות  עשיית 
בעצמה  והמצוה  לב׳,  משמחי  ישרים  ה׳  ׳פיקודי  בבחינת  השמחה, 
שאלתם  יתפרש  זה  ולפי  מצוה׳.  גוררת  ׳מצוה  כי  בה,  לשמוח  תעוררהו 
זוכין להשגות אור האין סוף,  כך ׳אמצעותא דעלמא היכא׳, היינו איך 
׳זקפא  בחינת  והיינו  ולמעשה,  לעובדא  וענה להם, ע״י עשיית המצוות 
ובכח  מצוה׳,  גוררת  ׳מצוה  בבחינת  לשמחה,  גורמים  הם  כי  אצבעתא׳, 
שמחה זו יעשה שוב מצוה וישמח בה, ועי״ז יזכה לזה. ועל זה שאלוהו 
בבחינת  כי  היינו  ומושחו׳,  אשלי  ׳אייתו  להם  ענה  זה  ועל  יימר׳,  ׳מי 
של  הגדולה  המצוה  ובפרט  מצוה׳,  גוררת  ׳מצוה  של  בחינה  יש  המצוות 
כ״ד,  סימן  ליקו״ת  רבינו  כדברי  גדולה  מצוה  שהוא  בשמחה,  להיות 

והיינו ׳אייתו אשלי׳, בחינת חבל למשוך על ידם עוד מצוה.

ילקוט הנחל

עיקר עליית הקדושה ע״י השמחה. וכתב בליקו״ה (או״ח הודאה 
עיקר  שזה  יתברך,  בו  השמחה  שלימות  עיקר  נא):  ו, 
החיות, הוא כשמתגברין לחטוף את היגון ואנחה להפכו לשמחה 
ע״י  שהוא  הנ״ל,  התמורות  מהיכלי  הבירור  עיקר  שזהו  כנ״ל, 

שמחה כנ״ל, והעיקר ע״י שמחליפין 
ומהפכין היגון ואנחה לשמחה כנ״ל. 
האבות  עבודת  כל  כי  הדבר,  וכלל 

האדם  בא  זה  בשביל  שרק  בעולם,  אלקותו  ולהודיע  לגלות  היה 
הזה  שהעולם  לכל  ידוע  זה  כי  והחיות.  השמחה  כל  וזה  לעולם, 
הבל  חיינו  וימי  למות,  וסופו  ואנחה,  ויגון  ומכאובות  כעס  מלא 
וכו׳, ואין שום שמחה וחיות בעולם כי אם ע״י התנוצצות האמת 
האמת  ועיקר  רז״ל,  שאמרו  כמו  דחיי  סמא  אמת  כי  והאמונה, 
באמיתת  להאמין  שהוא  לעולם׳,  ה׳  ׳ואמת  בחינת  השי״ת,  הוא 
בו  ולהתדבק  ימיו להתקרב  כל  ולהתייגע  ולחתור  יתברך,  מציאותו 
בחיים  ׳ובחרת  כל החיות, כמ״ש  שזה  ׳ובו תדבק׳,  בחינת  יתברך, 
למען תחיה אתה וזרעך לאהבה את ה׳ אלקיך ולדבקה בו כי הוא 
אם  כי  לזכות  אפשר  אי  בשלימות  הדביקות  זה  אבל  וכו׳׳.  חייך 
שזכו  עד  העולם,  אבות  כמו  לגמרי,  הגוף  תאוות  כל  כשמשברין 
להמשיך האמונה הקדושה על עצמן בכל פעם, עד שבאו לשמחה 
ביררו בכל פעם מהיכלי התמורות, עד שעלו  ועי״ז  גדולה עי״ז, 
סוף  האין  אור  להשגת  שזכו  עד  הנ״ל,  העליות  בכל  פעם  בכל 
בבחינת מטי ולא מטי הנ״ל, כל אחד כפי עבודתו. כי יש בענין 
זה מדריגות רבות, וכל סדר העבודה של כלל ישראל בכל יום ויום, 
עליות  בחינת  הוא  הכל  וכו׳,  ותפילין  בטלית  התִפלה  בפרט סדר 
הנ״ל המבוארין בהתורה ׳אמצעותא׳ הנ״ל שאנו עוסקין בה כמובן 
מן  המלכות  להעלות  התִפלה  כוונת  כלל  כל  שם  שמבואר  שם, 
הקליפות, ונצח הוד יסוד ילביש חסד גבורה תפארת, וחסד גבורה 
וכו׳, עיין  וכן מעולם לעולם  וכו׳,  וכו׳  תפארת חכמה בינה דעת 
אע״פ  אבל  וכו׳.  לך מעט  ויתנוצץ  הנ״ל  ובהתורה  בכוונות  היטב 
שהאבות וגדולי הצדיקים שיברו הגוף לגמרי עד שזכו למה שזכו, 
צדיקים  ׳שמחו  בחינת  יתברך,  בו  הזאת  השמחה  שלימות  לעיקר 
בה׳׳, וכתיב ׳וצדיקים ישמחו ויעלצו לפני אלקים וישישו בשמחה׳, 
להמשיך  העולם,  כל  לתקן  היתה  יגיעתם  כל  אבל  הרבה,  וכן 
השמחה והחיות הקדוש הזה בלב כל אחד ואחד מזרע בית ישראל, 
להתקרב  כן  גם  יזכה  לגמרי,  גופו  שיבר תאוות  שאפילו מי שלא 

כמו  מי שפגם  ואפילו  והמצוות.  יתברך ע״י שמירת התורה  אליו 
שפגם, בכל עת שחפץ וחותר להתקרב להשי״ת יוכל לשמח ולהחיות 
ונקודה  נפשו בגודל כוחם של הצדיקים, ע״י שיאמין שכל נקודה 
ואפילו  לזה,  טובה שזוכה ע״י כל מצוה ומצוה שעושה, אין ערך 
נקודות טובות של עשיית המצוות של 
כל  על  עולים  ישראל  פושעי 
מיני  כל  ועל  הבל  של  התענוגים 
עשירות וכו׳ של כל העולם כולו, עד שישמחו את נפשם ביותר על 
בעשיית  לעסוק  כזה,  ונצחי  אמיתי  לטוב  זוכים  הם  גם  שהם 
מקור  החיים,  חי  שהוא  יתברך  בו  מתדבקין  שעי״ז  המצוות, 
השמחה של כל השמחות, כמ״ש ׳ואבואה ֶאל ֵאל שמחת גילי וכו׳׳, 
כו׳׳,  נעימות  פניך  את  שובע שמחות  חיים  אורח  ׳תודיעני  וכתיב 
היגון  שחוטפין  הנ״ל,  ישיגו׳  ושמחה  ׳ששון  בחינת  הוא  זה  שכל 
הגלויות  כל  בחינת  וזה  וכנ״ל.  לשמחה  אותו  ומהפכין  ואנחה 
שעוברין על ישראל, שעיקרם הוא גלות הנפש שהיא רחוקה מאביה 
שבשמים, שעיקר הגלות הוא העצבות כנ״ל. כי מחמת חטא אדם 
הראשון וקלקולים של כל אחד ואחד בכל דור ודור, על כן בהכרח 
דייקא  עי״ז  יבררו  הגדולים  הצדיקים  שבכח  עד  בגלות,  להיות 
מהיכלי התמורות, ועיקר הבירור ע״י השמחה בבחינה הנ״ל, ע״י 
יוסף  מכירת  בחינת  שזהו  וכנ״ל,  לשמחה  ואנחה  היגון  שיהפכו 
׳כי  כמ״ש  במצרים,  להתקיים  יכולים  היו  דייקא  שעי״ז  למצרים, 
בחינת  הוא  יוסף  כי  וכנ״ל.  וכו׳׳  לפניכם  אלקים  שלחני  למחיה 
התלהבות השמחה ע״י בחינה הנ״ל כנ״ל, עד שהוכרח גם יעקב 
כולם למצרים,  ישראל, שיירדו  ובניו הקדושים, כלל קדושת  אבינו 
ושם דייקא חי יעקב בשמחה ושלוה. כי אז השיג בשלימות שגמר 
הגאולה האחרונה יהיה עי״ז דייקא, ע״י שיורדין הצדיקים לעמקי 
עמקי היכלי התמורות, שהם בחינת מצרים וכל הגלויות שנקראים 
על שם מצרים כמובא, ומבררים הקדושה משם דייקא, והכל ע״י 
לשמחה  ואנחה  היגון  מהפכין  הגדול  שבכוחם  ע״י  הנ״ל,  בחינה 
היכלי  כי  התמורות.  מהיכלי  הבירור  בחינת  עיקר  שזה  כנ״ל, 
התמורות רוצים בהיפך, להמיר ולהחליף הכל ח״ו, עד שאי אפשר 
לבאר ולספר סברותיהם המהופכות מן האמת, כי אין קץ לדברי 
נקודת  אבל  משמוע.  אוזן  תימלא  ולא  לדבר  הפה  יוכל  ולא  רוח 
האמת של גדולי הצדיקים האמיתיים עולה על הכל, והם ממירין 

ומחליפין לטובה עד שמהפכין היגון ואנחה לשמחה כנ״ל. 
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ּב 
ואני תפלה

ינּו,  ≈úיָך ָע ר ַרֲחמ∆ ר≈ עו… ¿̇ ּו
נּו  ≈ú √‡‚ָ ¿ú  ׁ̆ י ƒח ָ̇ ו¿ ר  ַמ‰≈ ¿̇ ּו
ּוב  ׁ̆ ָ̇ ו¿ úָם,  עו…  ˙ ַúּ‡ֻ ¿‚
ּו  נ י ≈̇ ו… ב ר¿ ָח  ‰ נ∆ ב¿ ƒ̇ ו¿
 ‰ נ∆ ב¿ ƒ̇ ו¿ ּו,  נ י ≈̇ יסו… ƒר ‰ֲ ַו
נּו,  ≈ּ̇ ַ‡ר¿ פ¿ ƒ̇ ו¿ נּו  ≈ ׁ̆ ¿„ ָ̃ י˙  ּב≈
ן  ≈ּ̃ ַ̇ ¿̇ ּו  ‰ נ∆ ב¿ ƒ̇ ו¿ ֲחז…ר  ַ̇ ו¿
 ˙ יָכúו… ≈‰‰ַ ו¿ ים  ƒָינ נ¿ ƒּב‰ַ  ú ּכָ
ּיּו˙  ƒמ ¿ ׁ̆ ‚ַ ּב¿  ‰ ָ ׁ ּ̆ „ֻ ¿ּ̃ ‰ַ  ú ∆ ׁ̆
ך¿  י ƒ ׁ̆ מ¿ ַ̇ ו¿ ּו˙.  ּי ƒנ ָח רּו ּוב¿
 ‰úָ „ו… ¿‚ ָח‰  מ¿ ƒׂ̆ ּו  ינ ≈úָע
 ‰ ∆úֲע ַ̇ ו¿ ים  ƒ̃ ָ̇ ו¿ י„.  ƒמ ָ̇
 ‰ּ ָ̇ úּו ָ‚ּ ƒמ יָנ‰  ƒכ ¿ ׁ ּ̆ ‰ַ  ˙ ∆‡
ָר‡  ט¿ ƒּס‰ַ ו¿  ˙ ּפו… ƒú ¿ּ̃ ‰ַ ין  ּב≈ ƒמ
 úָכ  ‡ י ƒ̂ ˙ו… ו¿  ,‡ ָר ֲח ‡ַ
ים  ƒ ׁ̆ „ו… ¿ּ̃ ‰ַ  ˙ ˆו… ˆו… י ƒּנ ‰ַ
 ú י ƒּפ ¿ ׁ̆ ַ̇ ו¿  , ם ∆‰ י נ≈ י ּב≈ ƒמ
 ú ַבּט≈ ¿̇ ּו  ‰ ∆úַּכ ¿̇ ּו יַע  ƒנ כ¿ ַ̇ ו¿
ן  י ƒר ט¿ ƒס ו¿  ˙ ו… ּפ ƒú ¿ּ̃ ‰ַ  ú ּכָ
עּו  ר¿ כ¿ ƒי ם  ָúּ ּכֻ ין,  ƒֲחָרנ ‡ו…
ָך  מ¿ ƒ ׁ̆  „ בו… כ¿ ƒú ו¿ úּו  ּפ… ƒי ו¿
 ˙‡ ≈̂ úָ  ‰ ּכ∆ ז¿ ƒנ ו¿ נּו.  ≈ּ̇ ƒי ר  ָ̃ י¿
 ˙ ּו ú ָ‚ּ ‰ַ ן  ƒמ  ‰ ָר ≈‰ מ¿
úּו˙  ָ‚ּ ƒמ ,‰úָ „ו… ָח‰ ‚¿ מ¿ ƒׂ̆ ּב¿
י,  ƒּו˙ ָ‰רּוָחנú ָ‚ּ ƒי ּומ ƒמ ¿ ׁ̆ ַ‚ּ‰ַ
úּו  ּט¿ ּבַ ¿̇ ƒי ָ‰ַעּכּו"ם   úָכ ו¿
ּו  ר י ƒּכ ַי ו¿  ,ú ≈‡ ָר ¿ׂ̆ ƒי  ú ∆‡
 ˙ ַ ׁ ּ̆ „ֻ ¿̃ ּו  ˙úֲַע ַמ ם  ָúּ ֻכ
ים  ƒ ׁ̆ „ו… ¿ּ̃ ‰ַ  ú ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי ָך  ַעּמ¿
 , ָּ̇ ר¿ ָח ּבָ ם  ∆‰ ּבָ ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ
˙ּוב  ּכָ ∆ ׁ̆ ָר‡  ¿̃ ƒמ ם  ּיַ ֻ̃ י ƒו
ם  יכ∆ ú ֲ‡ח≈ ˙ ּכָ י‡ּו ‡∆ ƒב ≈‰ "ו¿
úַיי  ָח‰  נ¿ ƒמ ם  ƒי ַ‰ּ‚ו…  ú ּכָ ƒמ
ים  ƒּב ַּ̂ ּוַב ב  כ∆ ּוָבר∆ ים  ƒּסּוס ּבַ
 ˙ רו… ּכָ ר¿ ƒּכ ַב ּו ים  ƒ„ ָר ּפ¿ ַב ּו
ם  ƒיúַ ָ ׁ̆ רּו י¿ י  ƒ ׁ̆ ¿„ ָ̃ ַ‰ר   úַע
י‡ּו  ƒָיב ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ ּכַ יי,  ָ‡ַמר 
ָח‰  נ¿ ƒּמ‰ַ ˙ ∆‡ ú ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי י  נ≈ ב¿
יי".  י˙  ּב≈ ר  ָט‰ו… י  ƒú כ¿ ƒּב
 úָכ ּב¿ ָח‰  מ¿ ƒׂ ּ̆ ‰ַ  ú ≈„ּ ַ‚ּ ¿̇ ƒ̇ ו¿
˙ּוב "ָ‡ז  ּכָ ∆ ׁ̆ מו…  úָם, ּכ¿ ָ‰עו…
יי   úי ƒ„ּ ¿‚ ƒ‰ ם  ƒי ַבּ‚ו… רּו  י…‡מ¿
 úי ƒ„ּ ¿‚ ƒ‰ ,‰ ∆úּ ם ‡≈ ƒע ˙ ו… ׂ̆ úֲַע
ינּו  ƒי‰ָ נּו  ּמָ ƒע  ˙ ו… ׂ̆ úֲַע יי 
ָר‡  ¿̃ ƒמ ם  ּיַ ֻ̃ י ƒו ים",  ƒח מ≈ ¿ׂ̆
ָח‰  מ¿ ƒׂ̆ ב¿ י  ƒּכ" ˙ּוב  ּכָ ∆ ׁ̆
ּוָבúּון,  ּ̇ ם  úו… ָ ׁ̆ ּוב¿ ‡ּו  ≈̂ ≈̇
חּו  ¿̂ פ¿ ƒי ˙ ָבעו… ¿‚ּ‰ַ ים ו¿ ƒר‰ָ ∆‰
י  ≈̂ ֲע  úָכ ו¿  ,‰ ּנָ ƒר ם  יכ∆ נ≈ פ¿ ƒú
ָכף",  ֲח‡ּו  מ¿ ƒי  ‰ ∆„ ָׂ ּ̆ ‰ַ
ן  ּיו… ƒ̂ יי  ַחם  ƒנ י  ƒּכ" ַמר  ¡‡ נ∆ ו¿
ם  ∆ׂ̆ יָ‰, ַוּיָ ∆̇ בו… ú ָחר¿ ַחם ּכָ ƒנ
 ‰ּ ָ̇ ָב ַער¿ ו¿ ן  ∆„ ע≈ ּכ¿ ָרּ‰  ּבָ ¿„ ƒמ
ָח‰  מ¿ ƒׂ̆ ו¿ ן  ו… ׂ̆ ָׂ̆ יי,  ַ‚ן  ּכ¿
 ú ˜ו… ו¿  ‰„ָ ו… ּ̇ ָבּ‰,   ‡ ≈̂ ּמָ ƒי

ָר‰" (úי˜ו"˙ כ„). מ¿ ƒז

ו, נח):  ישראל מהגלות בשמחה. ומובא בליקו״ה (או״ח הודאה  בצאת 
וזה בחינת מה שגזר פרעה ׳כל הבן היילוד וכו׳ אם בן הוא 
והמיתן אותו ואם בת היא וחיה׳. כי בן סטרא דדכורא, בחינת שמחה, 
אחיזת  עיקר  ששם  דנוקבא,  סטרא  ובת  אב׳,  ישמח  חכם  ׳בן  בחינת 
סטרא  להגביר  רצה  כי  וכו׳׳,  מוות  יורדות  ׳רגליה  בחינת  העצבות, 
׳ותיראָן  וזה  כנ״ל.  הגלות  תוקף  עיקר  שזה  עצבות,  בחינת  דנוקבא, 
המיילדות את האלקים, ולא עשו כאשר דיבר אליהן פרעה מלך מצרים, 
מיילדות,  צדיקי הדור, שהם  בחינת  הילדים׳. המיילדות הם  ותחייָן את 
כמו  ילדם  כאילו  שנחשבו  בישראל,  הגונים  תלמידים  מולידין  שהם 
פרעה  בחינת  שהיא  הסט״א,  מדעת  בהיפך  עשו  שהם  רז״ל,  שאמרו 
וערמומיות,  נכלים  בכמה  העצבות  להגביר  עסקיהם  שכל  ומצרים, 
ההפוכות  סברות  ע״י  ולפעמים  והפרנסה,  הממון  טרדת  ע״י  העיקר 
התוכחה  ע״י  האדם  את  שמשליכין  התמורות,  מהיכלי  שנמשכין  שלהם 
שאינה כראוי שלהם וכו׳, (ואין כאן מקומו להאריך בזה, ועיין במקום 
עושים  הם  אמת,  צדיקי  בחינת  הנ״ל,  המיילדות  אבל  מזה),  אחר 
הסט״א  כרצון  בדבריהם  האדם  את  משליכין  שאינם  די  שלא  בהיפך, 
שהם  הילדים  את  מחיין  שהם  הילדים׳,  את  ׳ותחיין  גם  אף  ח״ו, 
תלמידיהם הנלווים אליהם, שמחיין אותם בדבריהם האמיתיים ומשיבין 
ובדרכי  בכוחם  אותם  ומשמחים  טעם,  משיבי  בשבעה  נפשם  את 
וכו׳ וכנ״ל. ועל כן נקראו המיילדות שפרה ופועה,  עצותיהם העמוקות 
וכו׳  לולד  שפועה  שם  על  ופועה  הולד,  את  שמשפרת  שם  על  שפרה 
כמו שאמרו רז״ל, כי כן נוהגין הצדיקים אמיתיים עם נפשות ישראל 
עצות,  מיני  בכל  אותם  ומייפין  אותם  שמשפרין  אליהם,  הנלווים 
וכן  וכו׳,  בהם  שמוצאין  טובה  ונקודה  נקודה  בכל  ולחזקם  להחיותם 
יניחו להפיל  פועין אליהם כמו לילד ממש, ששורקין ופועין להם לבל 
ובגודל כח  וכו׳  כי לא תמנו  יבטחו בחסדי ה׳  עצמן בשום אופן, רק 
כי  לנו,  יעשה  כחטאינו  ולא  לעולם  אותם  יעזוב  לא  כי  הצדיקים, 
ובפרט  קדושים  בספרים  מזה  הרבה  (כמבואר  וכו׳,  תקוה  יש  לעולם 

בדברינו, עי״ש היטב).

בשמחה תצאו. ומובא בעלים לתרופה (מכתב שנג, יום ב׳ תרומה תר״ב):  כי 
כבר דיברנו הרבה, ואנו רואין זאת בכל יום, כמה וכמה צריכין להתחזק 
בכל יום לשמח את עצמו בכל מה שעובר עליו. כי השמחה הוא יסוד כל 
הוא  השכינה  גלות  שעיקר  דעלמא׳  ׳אמצעותא  בהתורה  כמבואר  הקדושה, 
כשהעצבות מתגבר ח״ו על לב ישראל וכו׳ עי״ש (בסימן כד ליקוטי ח״א), וכן 
תמיד  בשמחה  להתחזק  ולהזהיר  לדבר  שמרבה  מהספר,  מקומות  בשארי 
בכמה מיני עצות תמימות מאוד. ומה מאוד הומה עלי ליבי בשמעי מאיש 
אחד קודם שבת קודש, שאמרת לו שלא כתבת לי אז אגרת מחמת המרה 
שחורה וכו׳, וכן אני מבין ממכתבך שקיבלתי אתמול. אך אעפ״כ אני משמח 
עצמי, מה שאתה חפץ ומתגעגע על כל פנים לשמוח ולסלק המרה שחורה 
מעליך, כי גם זה טוב מה שחפצים בזה, כאשר שמעתי מפיו הקדוש. והנה 
ה׳  שלח  השחר,  ברכת  לומר  להתחיל  שרציתי  שחרית  תִפלת  קודם  עתה 
היום  אוכל  אולי  לטולטשין,  שנוסע  בשנים  רך  אתמול  שראיתי  במחשבתי 
זירזתי את עצמי לכתוב לך מעט דבַרי אלה,  זה, על כן  לשלוח לך מכתבי 
אולי אולי אוכל להחיותך ולשמחך ולהזכירך שאנו מברכין בכל יום ׳שלא עשני 
וצלם אלקים עליך ועל כולנו בני ישראל ההולכים בזקן ופיאות, שהם  גוי׳, 
עיקר ההידור של ישראל. ואתמול דיברתי בזה עם איש אחד שנפל בעיניו 
ֶׁשָּבִעִּתים הללו מה שנעשה בעולם, שהרבה פורקים  והזכרתיו  מאוד מאוד, 
עול רחמנא ליצלן עד שמגלחים וכו׳ רחמנא ליצלן, ראוי לאיש ישראל לשמוח 
בזקנו ופיאותיו הקדושים, ולהתחזק עי״ז לידע שעדיין ה׳ עימו, והוא בכלל 
הקיבוץ הקדוש של ישראל שאומרים בכל יום ׳אשרינו וכו׳ אשרינו וכו׳׳, ואם 
כי הרבה הרבה דיברנו בזה, אבל בלשון זה איני יודע אם דיברתי והוא אצלי 
חדשות, ויש לי תהילה לאל הרבה הרבה בזה לדבר אך אין הפנאי מסכים. 
והנה עתה מתחיל אצלך חדשות לגמרי, שבחסדי ה׳ תיסע לאומאן להיות על 
באמצע השנה שם.  להיות  לזה  זכית  לא  שנים  שזה כמה  ציון הקדוש, מה 
ולשכוח לגמרי כל מה שעבר  ליבי, והעיקר להיות בשמחה  חכם בני ושמח 
עליך עד הנה, עד שמתוך השמחה תזכה לפרש שיחתך היטב, לשפוך ליבך 
כמים נוכח פני ה׳, וה׳ ישמע שוועתך ויקבל תִפלתך, שתזכה להיוושע בכל 

העניינים בגוף ונפש וממון, בגשמיות ורוחניות.

ילקוט הנחל

זה  ענין  וביאר  בשמחה.  מהגלות  ישראל  בצאת  ולעתיד 
בליקו״ה (או״ח הודאה ו, י), ואף הוציא מכאן עצה למעשה, 
להם  הוא, שהשיב  רבינו שם  דברי  כלל  כי  לכאורה,  וקשה  וז״ל: 
יתבטלו  ועי״ז  מאוד,  השמחה  תוגדל  מהגלות  בצאת  שלעתיד 

הקליפות וכו׳ עי״ש, ואם כן קשה, 
מה  מבינים  אנו  אין  עדיין  כי 
הגלות  בעומק  עתה  אנחנו  נעשה 
העצבות  הוא  הגלות  שעיקר  הזה, 
לשמח  לזה  עתה  נזכה  ובמה  וכו׳, 

העצבות  שהוא  הנפש  מגלות  לצאת  הקליפות,  להכניע  נפשנו, 
שמתגבר בכל יום. כי זה ידוע שהעיקר להמשיך עלינו גם עתה 
נפשי גאלה׳, כמו שאומרים  ׳קרבה אל  בחינת הגאולה, בבחינת 
בשם הבעש״ט ז״ל, וכל דברי הצדיקים, בפרט דברי אדמו״ר ז״ל, 
כולם הם עצות להחיות נפשותינו עתה גם עתה, כל אחד ואחד 
מה  הנ״ל  בדבריו  להתבונן  צריכין  כן  ואם  שהוא.  מקום  בכל 
נעשה עתה, איך יוצאין מהיכלי התמורות שהוא ע״י שמחה, איך 
נזכה לשמחה עתה בגלות המר הזה, שמתגבר העצבות בכלליות 
כי  הנ״ל,  ע״פ  הוא  אך  מישראל.  ונפש  נפש  כל  על  ובפרטיות 
מבואר בדבריו ז״ל במקום אחר (בסימן רנ ליקוטי ח״א) שכשהקב״ה 

רוצה להושיע את ישראל הוא ממשיך השגחה מקץ האחרון וכו׳ 
עי״ש. וכן הוא כאן, שרבי יהושע בן חנניה השיב להם, שבסוף 
האחרון בצאת ישראל מהגלות תוגדל השמחה מאוד, שזהו בחינת 
שבזה  בזה,  ורמז  שם,  שמבואר  כמו  וכו׳׳  ומושחו  אשלי  ׳אייתו 
ונפש  נפש  כל  מוציאין  בעצמו 
שעיקר  עתה,  גם  מגלותו  מישראל 
והעצה  כנ״ל,  העצבות  הוא  הגלות 
בסוף  עצמו  את  שיזכיר  היא 
ה׳  יושיע  סוף  כל  שסוף  האחרון, 
את ישראל בוודאי בכלל ובפרט כנ״ל, ועי״ז יוכל לשמח את עצמו 
ויברר  התמורות,  היכלי  מבחינת  מגלותו,  ייצא  ועי״ז  עתה,  גם 

הקדושה משם, עד שיזכה להשיג אור האין סוף וכו׳ כנ״ל. 
בצאת ישראל מהגלות בשמחה. וכתב בליקו״ה (או״ח הודאה ו, 
יג): אין אדם יוצא מהצרה עד שמוחלין לו כל עוונותיו 
שנמשך  עד  לזכויות,  נתהפכין  העוונות  ואז  רז״ל,  שאמרו  כמו 
שמחה, שעי״ז עיקר התיקון לצאת מהצרה. וכל הצעקות והזעקות 
עליו  שיאיר  לזכות  הוא  הכל  ח״ו,  הצרות  בעת  לצעוק  שצריכין 
שעי״ז  וכנ״ל,  נפשו  לשמח  שיוכל  עד  הצרה,  בתוך  גם  הדעת 

דייקא יוצאין מהצרה והגלות.
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יעקב  פסוקי מלחמת  את  דרש  כה)  ו,  הודאה  (או״ח  ובליקו״ה  אשלי.  אייתו 
עם שרו של עשו, ע״פ מאמר זה, ודו״ק וראה שבסוף דבריו מבאר ע״פ 
לשמח את  יתהפכו  כוכבים בעצמם  ומושחו׳, שהעובדי  ׳אייתו אשלי  ענין  פשט את 
׳ויאבק  בחינת  עשו,  של  שרו  עם  יעקב  מלחמת  בחינת  וזה  וז״ל:  ישראל, 
שכל  ידוע  זה  כי  עשו.  של  שרו  שהוא  רז״ל  ואמרו  וכו׳׳,  עימו  איש 
להאריך  להתגבר  רצה  הנ״ל  שהאיש  הגלויות,  בענין  היתה  מלחמתם 
הגלויות, ורצונו היה להגביר כל כך עד שח״ו לא יוכלו לצאת משם. כי 
הם  כן  על  מאוד,  מאוד  ונעלם  סתום  הגאולה  שקץ  שרואין  מחמת 
הוא  התגברותם  ועיקר  תקוה,  אפס  שח״ו  עד  ח״ו,  שיתגברו  אומרים 
גלות הנפש, מה שמתגברים בכל פעם על כל נפש ונפש של ישראל כמו 
מבואר  וכבר  כידוע.  הכללי  הגלות  אריכת  עיקר  שמזה  שמתגברים, 
אפשר  היה  ולא  כנ״ל,  העצבות  ע״י  הוא  הקליפות  התגברות  שעיקר 
מה  כל  תליא,  בהא  שהא  לעיל  שכתבנו  הענין  מחמת  עליהם  להתגבר 
שמתגברין בעצבות מתגברין התאוות משגל וממון וכעס וכו׳, וכן להיפך, 
אפשר  אי  התגברותם  וכפי  העצבות מתגבר,  מתגברין  שהתאוות  כל מה 
לעלות,  שצריכין  למקום  לעלות  כראוי,  ותיקוניה  בתִפלה  ולעסוק  לעלות 
ששם מקור השמחה וכו׳. על כן כמעט אבדנו בעניינו, לולא ה׳ עזרתה 
ולוחמים  בתיקוננו  עוסקים  שהם  אמת,  צדיקי  דור  בכל  לנו  ששולח  לנו 
קדושת  התחלת  עיקר  שממנו  הנ״ל,  יעקב  מלחמת  בחינת  וזה  עבורנו. 
על  מאוד  הישראלי  באיש  מתגרה  והסט״א  דבר  הבעל  אבל  וכו׳.  ישראל 
השי״ת  מעבודת  אותו  ומונע  ח״ו  ומחטיאו  מסיתו  ובתחילה  ביותר,  זה 
ומטרידו בטרדת הממון והפרנסה וכו׳, ואח״כ הוא מוסיף להתגבר עליו 
במרה שחורה ועצבות מאוד, ובפרט כשמתעורר באיזה התעוררות לעשות 
עליו  מתגבר  הוא  שאז  להשי״ת,  ולשוב  בכוונה  שבקדושה  דבר  איזה 
בעצבות יותר, שזה מזיק מאוד וכו׳. וזה היה כל מלחמתו של יעקב עם 
האיש שנאבק עימו, שרצה להגביר הגלות ולהאריכו מאוד, שעיקר הגלות 
׳ַוַּיְרא כי לא יכול לו׳, כי כנגד יעקב בעצמו אין לו  הוא העצבות כנ״ל, 
שום כח, כי היה קדוש וטהור מאוד בקדושת הברית, ולא היה לו שום 
עצם  שהוא  זכה  באמת  כן  ועל  כידוע,  העצבות  כל  שמשם  בזה,  פגם 
בכף  ׳ַוִּיַּגע  התגבר,  הרבים  בעוונותינו  אבל  כנ״ל.  האמת  עצם  השמחה, 
בחינת  רגלין,  בחינת  ובדורות האחרונים שהם  בבניו  ואיתא שנגע  ירכו׳, 
רגלין,  בבחינת  הוא  התגברותם  עיקר  כי  נגע,  שבהם  משיחא,  עקבות 
בחינת  דמותא,  סטרא  בחינת  העצבות,  שהם  הקליפות,  אחיזת  ששם 
׳ַוֵּתַקע כף ירך יעקב׳ וכו׳. וזה ׳ויאמר שלחני  ׳רגליה יורדות וכו׳׳, ועי״ז 
הנ״ל  שהאיש  היינו  ברכתני׳,  אם  כי  אשלחך  לא  ויאמר  השחר,  עלה  כי 
להגביר שם העצבות  רגלין,  יעקב, בבחינת  ירך  סבר, מאחר שנגע בכף 
ח״ו, יניחו יעקב לצאת ממנו ולפוטרו. אבל יעקב בעוצם כוחו אמר ׳לא 
אשלחך כי אם ברכתני׳, זה בחינת מה שכתב רבינו ז״ל על פסוק ׳ששון 
רוצים  ואנחה  שהיגון  מזה,  לעיל  ומובא  ואנחה׳  יגון  ונסו  ישיגו  ושמחה 
ואנחה  היגון  לחטוף את  צריכין  ולנוס כשמתגברים בשמחה, אבל  לברוח 
של  שהשר  הנ״ל,  בחינה  וזהו  וכו׳.  השמחה  לתוך  כרחו  בעל  להכניסו 
עשו, שמשם כל הגלויות, כי ממנו כל העצבות והיגון ואנחה, רצה לילך 
לחטוף  מתגבר  מישראל  אחד  כל  שאז  ראה  כי  השחר,  כשעלה  מיעקב 
ושירות  דזמרה  פסוקי  ואומרים  בשמחה,  בזריזות  והתפילין  הציצית 
ניצוצות  את  הצדיקים  בכח  מעלין  שבזה  בשמחה,  הרבה  ותשבחות 
הקדושים מהיכלי התמורות, עד שעולים בכל העליות הנ״ל, על כן אמר 
ליעקב ׳שלחני כי עלה השחר׳, שהגיע זמני לומר שירה, כי כל המלאכים 
שכתב  וכמו  וקיומם,  חיותם  כל  זה  כי  בשמחה,  שירה  אומרים  למעלה 
והשמחה  השחוק  שם  על  ׳שחקים׳  המלאכים  מדור  שנקרא  ז״ל  אדמו״ר 
הזה,  שבעולם  האדם  על  הוא  מלאכים  כמה  של  קטרוגם  כל  אבל  וכו׳. 
שירה בשמחה, מחמת  לומר  לו  ראוי  אין  כי  וכו׳׳,  אנוש  ׳מה  שאומרים 

בו.  והם מתגרים  וכו׳,  בזה העולם שמלא תאוות שהם עצבות  שמשוקע 
אבל אינם יודעים שאדרבא, זה עיקר השיר והשבח והשמחה של השי״ת, 
ואנחה,  יגון  עצבות  שמלא  העשיה  העולם  מזה  השמחה  כשעולה 
ושמחה  לששון  דייקא  ואנחה  יגון  ומהפכים  הצדיקים  בכח  כשמתגברים 
וכו׳ כנ״ל. ועל כן אמר לו יעקב ׳לא אשלחך וכו׳׳, כי אתה רוצה לעלות 
אתה  העולם  בזה  ובכאן  שמחה,  בחינת  שהוא  שירה  שם  ולומר  למעלה 
מתגברים  והם  השחר  שעלה  ובראותך  בעצבות,  בַני  את  להפיל  רוצה 
בשמחת המצוות אתה רוצה לילך מהם, לא כן הדבר, כי אני תופסך בעל 
כרחך ואיני מניחך כי אם ברכתני, שהוא בחינת שמחה, כי כל הברכות 
אני  כי  וכו׳׳,  עימה  עצב  יוסיף  ולא  תעשיר  היא  ה׳  ׳ברכת  בחינת  הם 
רוצה לתפוס אותך בעל כרחך, להפוך אותך לשמחה, בחינת ברכה, שאתה 
בעצמך תשמחנו, שזהו בחינת ׳ששון ושמחה ישיגו ונסו יגון ואנחה וכו׳׳ 
שזהו  איתו׳,  ישלים  אויביו  גם  איש  דרכי  ה׳  ׳ברצות  בחינת  שזהו  כנ״ל, 
על  בעצמכם  ש׳אתם  ומושחו׳,  אשלי  ׳אייתו  על  בחינת מה שמבואר שם 
׳והביאו את כל אחיכם את בני ישראל מנחה לה׳  וכו׳׳, בבחינת  כרחכם 
ובכח  ישראל,  את  לשמח  יתהפכו  בעצמם  כוכבים  שהעובדי  היינו  וכו׳׳, 
השמחה הזאת ממשיכין גם עתה, עד שחוטפין את היגון ואנחה שיתהפך 
ברכתני  אם  כי  אשלחך  ׳לא  בחינת  שזהו  ברכה,  בחינת  שהוא  לשמחה 
וכו׳׳. וזה שמובא שאמר לו שעתה אי אפשר לך לומר שירה עד שישראל 
׳ויריעו כל בני  יאמרו תחילה שירה, כמ״ש ׳ברן יחד כוכבי בוקר׳ והדר 
ישראל  קדושת  שהוא  קדושתי,  מתחיל  שעתה  לו  שאמר  היינו  אלקים׳, 
יאמרו  שבַני  עד  שירה  לומר  רשות  לכם  אין  שמעתה  ממני,  שייצאו 
לששון  ואנחה  מיגון  ותתהפך  שתברכני  עד  תופסך  אני  כן  ועל  תחילה, 
ושמחה, לשמח את בַני עד שיזכו לברר מהיכלי התמורות. כי זה עיקר 
מיגון  שמהפכין  לטוב,  מרע  ומחליפין  כשממירין  בשלימות,  הבירור 
בכל  יתברך  אלקותו  ולהודיע  לילך  זוכין  שעי״ז  ושמחה,  לששון  ואנחה 
השירות  בחינת  שזהו  ההליכה,  כלי  נה״י  תיקון  בחינת  שזהו  העולמות, 
והתשבחות שאומרים ישראל, עד שעולין עד הכתר, שהוא המסדר, ששם 
דייקא  ואז  וכו׳.  הכתר  עד  עולה  יעקב  שקדושת  כמובא  יעקב,  עליית 
כשישראל יאמרו שירה בשמחה, אז דייקא תוכל לעלות ולומר שירה גם 
לכם  אפשר  אי  עתה  ישראל,  קדושת  ממני  התחיל  שכבר  עתה  כי  כן, 
היגון  שמהפכין  ע״י  דייקא  וזה  תחילה.  בַני  שיאמרו  עד  שירה  לומר 
כי אם ברכתני׳, שאתה בעצמך  ׳לא אשלחך  בחינת  ואנחה לשמחה, שזה 

דייקא תתהפך לברכני ולשמח את בַני כנ״ל.
ידיכם ועל כרחכם יתבטלו הקליפות. ודרש בספר יקרא דשבתא (כד)  על 
שענין זה נרמז גם בפסוקי ׳מזמור שיר ליום השבת׳ הנאמר בקבלת שבת, שאז 
עולים ניצוצות הקדושה לשורשם, וז״ל: ׳איש בער לא יידע וכסיל לא יבין את 
וכו׳ לִהשמדם עדי עד, ואתה מרום לעולם ה׳׳. כי  זאת, בפרוח רשעים 
יכולין  איך  כלל  להבין  יכול  אינו  דקדושה,  חב״ד  היפך  שהיא  הכסילות, 
הקדושה,  ניצוצי  מהם  ולהעלות  הרשעים  והעכו״ם  הקליפות  להכניע 
סבי  ששאלו  מה  בחינת  שזה  כך,  כל  הצלחתם  גדלה  עתה  שלעת  מאחר 
דבי אתונא (בכורות ח:) שהם בחינת הכסילים הנ״ל לר׳ יהושע בן חנניא 
׳מי יימיר׳, היינו מי הוא זה שיוכל לכנוס לתוך היכלי התמורות ולהעלות 
כי  כלל,  שאלה  זה  אין  באמת  אבל  בפנים.  כמבואר  וכו׳  הקדושה  משם 
כפי גודל הצלחתם כך הוא גודל מפלתם ועליית הקדושה מהם, בבחינת 
הנה  כי  ה׳  אויביך  הנה  כי  ה׳,  לעולם  ואתה מרום  עד,  ׳לִהשמדם עדי 
כי  וכו׳׳.  יפרח  צדיק כתמר  וכו׳,  ִּכְרֵאים קרני  ותרם  וכו׳,  יאבדו  אויביך 
כרחם  ובעל  מאליהם,  ואובדין  כלין  הקליפות  דקדושה,  השמחה  ע״י 
כן  גם  כן  וכמו  בפנים.  וכמבואר  שבהם,  הקדושה  ניצוצי  מעצמן  יחזירו 
ע״י קדושת שבת כנ״ל, כי שבת הוא מעין עולם הבא, שאז יהיה השבתת 

וביטול הקליפות לגמרי ועליית הקדושה בשלימות. 

ילקוט הנחל

 אייתו אשלי, היינו על ידיכם ועל כרחכם וכו׳. וביאר הפל״ח 
(כד, יב): רוצה לומר, שהשיב להם שאין צורך לירד כלל 
שלעתיד  שמצינו  כמו  הקדושה,  משם  להעלות  התמורות  להיכלי 
בעת הגאולה האחרונה, שתוגדל השמחה מאוד עד שייצאו ישראל 

כמ״ש  כן,  גם  בגשמיות  מהגלות 
(ישעיה נה) ׳כי בשמחה תצאו׳, אז לא 
העכו״ם,  לבין  לירד  ישראל  יצטרכו 
ישראל  איש  איזה  אחר  שם  ולחפש 

שנטמע בין העכו״ם, רק העכו״ם בעצמם יביאו אותם מנחה לה׳, 
וכמ״ש (ישעיה סו) ׳והביאו את כל אחיכם וכו׳׳, עיין פירש״י שם, 
והקליפות יתבטלו אז ממילא ע״י גודל ריבוי השמחה, כמו כן גם 
עכשיו, ע״י עשיית המצוות בשמחה, עולה הקדושה מאליה מבין 
ולהחזיר  להוציא  מוכרחים  בעצמם  הם  כי  התמורות,  היכלי 
נתבטלין  והם  שביניהם,  הקדושה  הניצוצות  כל  למקומם  ולהעלות 
לירד  יצטרכו  שלא  אשלי׳,  ׳אייתי  וזה  השמחה.  ע״י  לגמרי  וכלין 
ישראל  בית  את  תקימו  כרחכם  ובעל  בעצמכם  אתם  רק  אליכם, 
שנקראים ׳חבל נחלתו׳. וזה ׳ומושחו׳, היינו שיתבטלו ויכלו, בבחינת 
(שמו״ב ח) ׳וימדדם בחבל השכב אותם ארצה וכו׳׳. ואפשר דרוצה 
אותם  השכב  בחבל  וימדדם  מואב  את  ׳ויך  כתיב  שם  כי  לומר, 

ארצה, וימדד שני חבלים להמית ומלא החבל להחיות, ותהי מואב 
לדוד לעבדים נושאי מנחה׳, והנה רז״ל דרשו על זה (סנהדרין לט) 
(זהו  נרגא׳  ביה  ליזיל  אבא  וביה  מיניה  אינשי,  דאמרי  ׳היינו 
היינו  אותו),  שיקצוץ  לגרזן  הידית  תבוא  עצמו  מהיער  אנשים,  שאומרים 
עצמו  הוא  ממואב,  שבא  שדוד 
דייקא נוקם בהם והרג אותם, הרי 
מצינו ענייננו מבואר, שאע״פ שבימי 
את  תצר  ׳אל  כ)  (דברים  כתיב  משה 
מואב׳, זה היה בשביל הפרידות טובות שהיו עתידין לצאת מהם, 
כמו שאמרו רז״ל, ואח״כ יצאה רות מהם ובאה מעצמה ונתגיירה, 
שזה בחינת שעלתה הקדושה (שהיתה כבושה בתוכם) מאליה בלי 
שום תחבולה ומלחמה, וממנה יצא דוד שנקם בהם והרג אותם. 
והנה הענין שמדדם והניח חבל אחד להחיות, כי מסתמא הבין, 
אותם שיצאו כבר כל ניצוצות הקדושה מביניהם הרג אותם לגמרי, 
המלכות  מבחינת  ביניהם  ניצוצות  איזה  עדיין  שהיה  ואותם 
שזכה  לדוד  מנחה  נושאי  והיו  להחיות,  אותם  הניח  דקדושה, 
לבחינת מלכות, ועי״ז נתבררו ועלו הניצוצות הקדושות שביניהם. 
ועל כן היו נושאי מנחה דייקא, בבחינת ׳והביאו את כל אחיכם 

מנחה לה׳, כאשר יביאו בני ישראל את המנחה וכו׳׳. 
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מסילת הקשרים
לט)  וע"פ דבריו ובקשרי המאמר יתכן לרמז, שישראל מכונים דייקא 'חבל', שכשם שהאוחז  לח)  וכעין המובא לעיל גבי עליית ניצוצי הקדושה מבין הקליפות.   
יתכן לומר בדרך  וע"פ דבריו  מ)   וחיות.    בחבל למטה מעורר את שרשיו למעלה, כך גם העושה מצוות בשמחה, מעורר את עליית העולמות שמשם נמשך שפע 

אפשר, שמה שתפס הלשון 'חבל נחלתו' דייקא, לרמז כי עוסק בבירור נפשות ישראל שנפלו לקליפות.

ּב 
ואני תפלה

 úַע ו¿ ָך  י ∆ú ָע ם  ַרח≈ ¿̇ ּו
ים  ƒ„ ָנ ו¿ ים  ƒע ּנָ ‰ַ ָך  י נ∆ ּבָ
 ‰ ּמָ ּכַ  ‰ ז∆  ú „ו… ָ‚ּ ָ‚úּו˙  ּב¿
ח  ָ„ּ ƒנ ˆ…‡ן  ים,  ƒנ ָ ׁ̆  ˙ ‡ו… מ≈
יָנ‰  ƒכ ¿ ׁ ּ̆ ‰ַ ו¿  ,ı ּב≈ ַ̃ מ¿ ין  ≈‡ ו¿
úּו˙,  ָ‚ּ ּבַ ם  ∆‰ ּמָ ƒע  ú ָיכו… ב¿ ƒּכ
 ,‰ּ ּנָ ƒ̃ ן  ƒמ ˙ ∆„ ∆„ ר נו… ּפו… ƒ̂ "ּכ¿
 ," מו… ˜ו… ּמ¿ ƒמ „ ≈„ ׁ̆ נו… י ƒ‡ ן ּכ≈
ָך  ּמ¿ ַע ים  ƒּ̇ ƒע ‰ָ  ˜ ˆו… ב¿ ּו
ים,  ƒ„ ָנ ו¿ ים  ƒָנע  ú ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי
ים.  ƒú ּבָ ¿úֻב מ¿ ּו ים  ƒָרפ ט… מ¿
 ‰ ≈‡ ‡, ר¿ ָúּ…ָמ‡ כ ¿úַע ָמָר‡ „¿
 úַע  ú…ַוֲחמ ַוֲעָמúָם  ָים  ָענ¿
ינּו  ח≈ ָ„ּ ƒנ  ı ּב≈ ַ̃ טּוúָם.  ¿ú ƒט
 ,ı ָ‰ָ‡ר∆  ˙ פו… נ¿ ּכַ ע  ּבַ ַ‡ר¿ מ≈
ן  י ּב≈ ƒמ ּו  נ י ר≈ ּו ז ּפ¿ ב  ר≈ ָ̃ ו¿
ס  ּנ≈ ּכַ ינּו  ≈̇ פּוˆו… ּונ¿ ם,  ƒי ַ‰ּ‚ו…
נּו  י‡≈ ƒַוֲ‰ב  .ı ָ‡ר∆ י  ≈̇ ּכ¿ ר¿ ּיַ ƒמ
י  ƒנ ַזּכ≈ ‰, ו¿ ּנָ ƒר ָך ּב¿ יר¿ ƒן ע ּיו… ƒ̂ ¿ú
 ı ר∆ ∆‡ ¿ú ‡…בúָ ס…ַע ו¿ נ¿ ƒú ך¿ ו¿ ≈úי ≈ú
 ú ַ̃  ׁ̆ י ƒח י,  ַחּיַ ּב¿  ú ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי

ָר‰ (úי˜ו"˙ מ). ≈‰ מ¿

גורל  היינו  שחבל  ט)  לב,  (דברים  להאלשיך  משה  בתורת  ומובא  נחלתו.  חבל 
שאינם  בשעה  ישראל  נשמות  להצלת  הנצרך  ביוה״כ),  הגורל  הטלת  (כעין 
כשרים, שהם בבחי׳ ׳יעקב׳, וז״ל: אמר ׳בהנחל עליון גויים׳, ויהיה כי בפרקי 
דרבי אליעזר (פרק כד) אמרו רז״ל על דבר דור הפלגה, כי כאשר ביקש 
הקב״ה לפלגם, הוריד שבעים מלאכים וחילק העולם לשבעים לשון, ונתן 
גורלות  והטיל  ישראל,  והניח לחלקו את  ַעם אחד,  לכל אחד מהמלאכים 
אלוק  חלק  שישראל  הוא  כך  אם  תאמר,  ושמא  וכו׳.  ישראל  לחלקו  ונפל 
מקום  באיזה  לראות  יתברך  הוא  גורל  להטיל  הוצרך  למה  הוא,  ממעל 
יהיה גורלו, אם לה׳ אם לשרים, היתכן כי חלק אלוק ממעל יפול בגורל 
רק  ׳יעקב׳  ייקראו  לא  כי  והוא  נחלתו׳,  חבל  ׳יעקב  אמר  לזה  חיצונים. 
כו׳׳, לומר שהוא נקרא יעקב,  ׳יעקב  וזהו אומרו  הבלתי כשרים כנודע. 
הוא  אז  יעקב,  בשם  נקראים  שאז  כשרים,  בלתי  היותם  בזמן  שהוא 
שהוצרך חבל בגורל נחלתו, כי אז נבדלים ממנו יתברך, כמה דאת אמר 
(ישעיה נט) ׳עוונותיכם היו מבדילים׳, והיה מקום לתפוס בם השרים, על 

כן הוצרך גורל ולהפיס דעתם כמדובר מ).
הסוד  את  באורך  ביאר  א)  ד,  שער  טל,  (חלק  טל  שפע  בספר  נחלתו.  חבל 
להבנת  חשובים  קטעים  מדבריו  וליקטנו  עי״ש,  ה׳חבל׳,  בענין  שיש  הגדול 
הענין, וז״ל: הנפש היא בתוך הגוף וחוץ לגוף, עד שהיא כמו חבל המקושר בקצה אחד למטה בגוף, וקצה השני מקושר למעלה באצילות, כענין ׳חלק 
ה׳ עמו יעקב חבל נחלתו׳. ובהמשך דבריו כתב (שם, ה): הנשמה של צדיק הזוכה לנשמה של אצילות היא כדמות חבל של זהב, שבראשה אחת מקושרת 
למעלה בקדושת האצילות, ובראש השני קשורה למטה בגוף הצדיק, וכל מה שתרד החבל מלמעלה למטה כן יתעבה אורה, כי למעלה באצילות הוא 
בגדר אלקות, הוא במדריגת החבל הזהב הטהור דרך משל, שאין טהור יותר ממנו, וכשירד ונשתלשל למדריגת הבריאה נתעבה ובא לגדר הבריאה, 
עד שהוא במדריגות החבל של כסף דרך משל, שהוא ג״כ חשוב, ׳כסף צרוף מזוקק שבעתיים׳, אבל מ״מ אינו בערך הזהב, ומבריאה ירד ונשתלשל 
לגדר אור יצירה ונתעבה עד שהוא במדריגת חבל של נחושת דרך משל, ומיצירה ירד ונשתלשל לגדר אור עשיה עד שהוא במדריגות חבל של ברזל 
דרך משל, אשר על זה רמז הפסוק ׳כי חלק ה׳ עמו יעקב חבל נחלתו׳, כי הנשמה לגודל ַזּכותה וצחותה, אי אפשר לה לירד בעולם עשיה העב והגס 

והחשוך כמות שהיא בגדר אצילות, בלי התפשטות והתעבות אורה בגדר הבריאה, מפני כי גדר אור עשיה אינה יכול לסבול גודל אורה.

מילואי חכמה
נחלתו׳,  ׳חבל  נקראים  ישראל  והנה  נחלתו.  חבל  היינו  וכו׳  ישראל  בית 
ומובא בליקו״ה (או״ח ברכת הריח ד, מו) שכל עוד ישראל קשורים בחבל 
דקדושה, המרמז לבחינת צדיק האמת, הרי אף אם הם יורדים בגלות, סוף כל סוף 
זמן שמשתדלין  כל  וז״ל:  בהיכלי התמורות,  נפלאים שהיו טמונים  ניצוצות  יוציאו 
ומחפשין להתקרב לצדיקי אמת, אזי אפילו אם ח״ו נופלים כמו שנופלים, 
ממקומות  יותר  ניצוצות  יעלה  אז  אדרבא,  כי  כלל,  נפילה  נחשב  אינו 
לתוך  חבל  ע״י  אחד  כמו שמשלשלין  והוא ממש  וכנ״ל.  ביותר  הרחוקים 
אוצרות  שם  ויבקש  שיחפש  כדי  תחתיות,  ותהומות  ים  מצולות  עמקי 
לא  זמן שהוא מקושר בהחבל  וכל  ונפלאות מאוד,  ואבנים טובות  יקרות 
יהיה נאבד לעולם. כמו כן הוא ממש, שכל זמן שמתקשרין עצמו לצדיקי 
לחבל  עצמן  מקשרין  עי״ז  אותם,  ומחפשין  אחריהם  ומתגעגעין  אמת 
ע״י  משם  הצדיק  אותו  יעלה  לשם,  שיורד  מקום  בכל  ואזי  דקדושה, 
החבל דקדושה שמקושר בו, ולא די שיעלה אותו משם, אך גם הירידה 
והנפילה תהיה תכלית העלייה. כי ע״י נפילתו וירידתו למקומות כאלה, 
להעלותם  אפשר  היה  שלא  הרבה,  ויקרות  קדושות  ניצוצות  משם  יעלה 

ע״י שום צדיק, כי אם על ידו דייקא וכנ״ל. 

ילקוט הנחל

(שתרגומו  חבל  נקראים  שישראל  לכך  ראיה  מביא  רבינו  נחלתו.  חבל 
׳אשלי׳), מדברי משרע״ה, בעת שהזהיר את ישראל קודם הסתלקותו 
ודור  כליה,  ונתחייבו  המבול  דור  שהכעיסוהו  כפי  השי״ת,  את  יכעיסו  לבל 
כליה,  נתחייבו  לא  הפלגה  שדור  ומוסיף שהטעם  עבר.  לכל  שנפוצו  הפלגה 

׳חבל נחלתו׳  היא רק מפני שישראל שהם 
וזלשה״כ  שם לח).  מבני  לצאת  עתידים 
עֹוָלם  ְימֹות  ְזכֹר  ז–ט):  (לב,  בדברים 
 ְוַיֵּגְד ִּבינּו ְׁשנֹות ּדֹר ָודֹר ְׁשַאל ָאִבי

ְזֵקנֶי ְויֹאְמרּו ָל: ְּבַהְנֵחל ֶעְליֹון ּגֹוִים ְּבַהְפִרידֹו ְּבֵני ָאָדם ַיֵּצב ְּגֻבת 
ַעִּמים ְלִמְסַּפר ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל: ִּכי ֵחלֶק ה׳ ַעּמֹו ַיֲעקֹב ֶחבֶל ַנֲחָלתֹו: והנה 
את  הבאנו  ובתחילה  נחלתו׳,  ׳חבל  לענין  פירושים  כמה  שישנם  לציין  ראינו 
עליון  בהנחל  (שם):  כדפירש״י  כפשוטו,  ׳חבל׳  לפירוש  השייכים  המקורות 
גויים. כשהנחיל הקב״ה למכעיסיו את חלק נחלתן, הציפן ושטפם. 
מן  להעבירם  בידו  היה  הפלגה  דור  כשהפיץ  אדם.  בני  בהפרידו 
העולם ולא עשה כן, אלא ׳יצב גבולות עמים׳, קיימם ולא איבדם. 
לצאת מבני  ישראל שעתידים  בני  בשביל מספר  ישראל.  בני  למספר 
שם. כי חלק ה׳ עמו. למה כל זאת, לפי שהיה חלקו כבוש ביניהם 
ועתיד לצאת. ומי הוא חלקו, עמו. ומי הוא עמו, יעקב חבל נחלתו. 
אביו,  אבי  זכות  זכויות,  בשלוש  המשולש  באבות,  השלישי  והוא 
וזכות אביו, וזכותו, הרי שלושה, כחבל הזה שהוא עשוי בשלושה 
גדילים, והוא ובניו היו לו לנחלה, ולא ישמעאל בן אברהם, ולא 
עָׂשו בן של יצחק. וביאר רבי יוסף בכור שור (שם) שנחלת יעקב נקראת 
לחלוק  שדרך  לפי  מלה.  כפל  נחלתו.  חבל  יעקב  החלוקה:  ע״ש  חבל 

חבלים,  מאה  ולזה  חבלים  מאה  לזה  שמודד  חבלים,  ע״י  קרקע 
וכתיב  עשרה׳,  מנשה  חבלי  ׳ויפלו  כדכתיב  ׳חבל׳,  הנחלה  קורא 
׳וימדד שני חבלים להמית׳, כי דרך למדוד בחבלים.  וכתב השל״ה 
עמו  ה׳  חלק  וז״ל:  ז),  ההגדה,  ביאור  שמורה  מצה  עמוד  פסחים,  (מסכת 
קשורים  אנחנו  נחלתו.  חבל  יעקב 
הזה  כחבל  באחדותו,  בנשמותינו 
וראש אחד קשור  שראש אחד למטה 
למעלה, ושם אחיזתנו, לא כאלה חלק 
האומות, כי אין אחיזתם רק עד שריהם ולא יותר, על כן ישראל הם 
הפרי והאומות הם הקליפה.  ועוד כתב בזה השל״ה (תולדות אדם, בית 
ה׳ בית דוד, טז) שכפי מעשיהם של ישראל למטה, כך הם מעוררים את השפע 
מלמעלה, וז״ל: חלק ה׳ עמו יעקב חבל נחלתו. כחבל הזה שקשור למעלה, 
והאוחזו למטה ומנענע, אזי הנענוע הולך למעלה. ואם מקשר את 
הקדושה  מוריד  בעצם  אזי  הקדושה,  בצד  דימינא  בסטרא  עצמו 
אזי  צד הטומאה,  ואם מתקשר בסטרא דשמאלא  והשפע הטוב, 
בעצם מוריד הטומאה וגורם רע לעצמו, ואז מ׳חבל נחלתו׳, נעשה 
נחלתו׳  חבל  ש׳יעקב  אשל)  (ערך  בקה״י  מובא  וכן  דאבדין׳ לט).  על  ׳חבל 
רברבי׳,  ׳ואשלי  כמו  חבל,  לשון  אשל  וז״ל:  הכתר,  לספירת  עד  מקושר 
והוא חבל המקשר  נחלתו׳,  חבל  ׳יעקב  חבלים,  כז.)  (ביצה  שפירש״י 
מצרים.   בלי  יעקב  נחלת  הכתר,  עד  ועולה  התיכון  בריח  ומייחד 
פירוש נוסף ללשון ׳חבל נחלתו׳, הוא ׳גורל׳, וז״ל המדרש תנאים (דברים לב, ט): 
יעקב חבל נחלתו. אין חבל אלא גורל, שנאמר (תהלים טז) ׳חבלים נפלו 

לי בנעימים׳ וכו׳, ואומר (יהושע יז) ׳ויפלו חבלי מנשה עשרה׳.
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מסילת הקשרים
מ‡)  ובקשרי המאמר יתכן לרמז, שדווקא את הגויים שהצטרפו אל הקדושה, ה' ישלח להודיע את כבודו אל הנשמות הנדחות, והם אלו שיביאו את ישראל לירושלים בשובם משליחותם, בבחי' מה שמובא כאן במאמר 

ש'אתם בעצמכם תביאו את בית ישראל מהגלות'.

ּב
עצה ותושיה

עúיי˙ ‰˜„ו˘‰  עי˜ר 
‰י‡ ע"י ˘מח‰, וúע˙י„ 
úבו‡ י˙בטúו ‰˜úיפו˙ 
י  ו ב י ר י  ע" י  ר מ ‚ ú
‰˘מח‰, וי˘ר‡ú ייˆ‡ו 
וכו',  ב˘מח‰  מ‰‚úו˙ 
וע"י ‰עכו''ם ועú כרחם 
כי  ‰˜úיפו˙.  י˙בטúו 
‰עכו''ם בעˆמם ובי„ם 
 ú‡י˘ר בי˙   ˙‡ יבי‡ו 
י  בו רי י  ע" מ‰‚úו˙ 
במ‰ר‰  וכו',  ‰˘מח‰ 
בימינו, ‡מן כן י‰י רˆון 

יˆור úי˜ו"מ כ„, ח).  )̃

ּב 
ואני תפלה

י  ƒú ‡ֲ ו… ‚ּ י  ƒר ּו ˆ י  ƒב‡ָ
יב  ƒיט ≈‰ ¿ú  ‰ פ∆ ו… ּ̂ ‰ַ י,  ƒ„ ּופו…
יָך  ַרֲחמ∆ י ּב¿ ƒנ ר≈ י, ָעז¿ ƒ̇ י ƒֲחר‡ַ
ָך  ¿̇ ָע ּו ׁ̆ י ƒּוב ים  ƒֲעˆּומ‰ָ
יָך  ∆̇ י ֲעˆו… כ≈ ַ„ר¿ úָ‰ ּוב¿ „ו… ¿‚ּ‰ַ
 ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ∆ ׁ̆  , ˙ ו… ‡ úָ פ¿ ƒּנ ‰ַ
י„.  ƒמ ָ̇ ָח‰  מ¿ ƒׂ̆ ּב¿  ˙ יו… ¿‰ ƒú
י  ƒּכ ָך  ¿„ּ ַעב¿  ׁ̆ פ∆ נ∆ ַח  ּמ≈ ַׂ̆ "
 ."‡ ָׂ ּ̆ ∆‡ י  ƒ ׁ̆ ַנפ¿ יי  יָך  ∆ú ≈‡
ר  ּב≈ ַ‚ּ ¿̇ ƒ‰ ¿ú י  ƒנ ≈̂ ַ‡ּמ¿ ו¿ י  ƒנ ≈̃ ַחּז¿
בּו˙,  ¿̂ ַעם ַעú ָ‰ַע ָכú ּפַ ּב¿
 úַע ָח‰  מ¿ ƒׂ ּ̆ ‰ַ יר  ƒּב ¿‚‰ַ ¿ú
י  ƒ̇ ‡ו…  ˜ ַחּז≈ ¿̇ ּו בּו˙.  ¿̂ ָ‰ַע
 ,˙ חו… ָמ ¿ׂ̆ י  נ≈ י ƒמ  úָכ ּב¿
 úָכ ּב¿ י  ƒ ׁ̆ ַנפ¿  ˙ ַח ‡∆ ּמ≈ ַׂ̆ ¿̇ ּו
ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ ָח‰  מ¿ ƒׂ ּ̆ ‰ַ י  כ≈ ר¿ ַ„ּ
ינּו  ≈̇ ַרּבו… נּו  ָ̇ ‡ו… „ּו  ּמ¿ ƒú
 ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ∆ ׁ̆ ן  ‡…פ∆ ים, ּב¿ ƒ ׁ̆ „ו… ¿ּ̃ ‰ַ
י„,  ƒמ ָ̇ ָח‰  מ¿ ƒׂ̆ ּב¿  ˙ יו… ¿‰ ƒú
בּו˙  ¿̂ ˙ ָ‰ַע יַח ‡∆ ƒּנ‡ַ  ‡…ú ו¿
ּום  ׁ̆ ּב¿ י  úַ ≈‡ ב  ר≈ ָ̃ ¿̇ ƒ‰ ¿ú
ּום  ׁ̆  ‰ י∆ ¿‰ ƒי  ‡…ú ו¿ ן,  פ∆ …‡
ָר‰  ַ‰ּמָ ו¿ בּו˙  ¿̂ ָ‰ַע ¿ú ּכ…ַח 
 ˙ ∆‡ ם  ט≈ ַטמ¿ ¿ú ָר‰  חו… ¿ ׁ̆
 ‡…ú ו¿ ם,  úו… ָ ׁ̆ ו¿ ַחס  י  ƒּב ƒú
ַר˜  י,  ƒּ̇ ע¿ ַ„ּ  ˙ ∆‡  ú ּב≈ ¿úַב ¿ú
 úָכ ּב¿ ר  ּב≈ ַ‚ּ ¿̇ ƒ‰ ¿ú  ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡
 ‰úָ „ו… ¿‚ ָח‰  מ¿ ƒׂ̆ ּב¿  ˙ ע≈
 „ ַע  , ‰ ּבָ ַר  ‰ ָו ¿„ ח∆ ו¿
ָח‰  מ¿ ƒׂ ּ̆ ‰ַ ך¿  ו… ּ̇ ƒמ ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ∆ ׁ̆
 ‰ פ∆ ּב¿ יָך  ָפנ∆ ¿ú  ˙ ַוּ„ו… ¿̇ ƒ‰ ¿ú
ם  ƒי י ַכּמַ ƒּב ƒú ¿ּפ…ך ¿ ׁ̆ ƒú ‡, ו¿ ≈úָמ
 ׁ̆ ָפר≈ ¿úיָך ֲ‡„…ָני, ּו נ∆ ּפָ נ…ַכח 
 úָכ ּב¿ יָך  ָפנ∆ ¿ú י  ƒ̇ יָח ƒׂ̆  ú ּכָ
 ‡ ּכָ ¿„ ƒנ ו¿ ר  ּבָ ¿ ׁ̆ ƒנ ב  ≈ú ּב¿ ם,  יו…
ך¿  ּכָ ַ‡ַחר  ו¿ י,  ƒú י  ָר‡ּו ּכָ
ָח‰  מ¿ ƒׂ ּ̆ ‰ַ ú ז…ר ‡∆ ח¡ ף ‡∆ כ∆ ≈ּ̇
ז,  ע… ר  ∆̇ י∆ ו¿  ˙ ≈‡ ¿ׂ̆ ר  ∆̇ י∆ ּב¿
 ‰ ָח מ¿ ƒׂ̆ ּב¿  ˙ ו… ּב ר¿ ‰ַ ¿ú ּו
ָכú ע…ז  ַעם ּב¿ ָכú ּפַ ָר‰ ּב¿ ≈̇ י¿
 ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ∆ ׁ̆ ˙, ַע„  ֲעˆּומו… ַ̇ ו¿
 ,˙ מ∆ ¡‡ ּב∆ ָך  י ∆ú ≈‡ ּוב  ׁ̆ úָ
 „ י ƒמ ָּ̇ ָך  ¿̇ ‡ו…  „ ֲעב… úַ ו¿
ָבב  ≈ú טּוב  ּוב¿ ָח‰  מ¿ ƒׂ̆ ּב¿
ָך  ¿ ׁ̆ ¿„ ָ̃ ם  ≈ ׁ̆ י ב¿ ƒּכ .ú…ר…ב ּכ מ≈
י,  ƒּ̇ ַטח¿ ּבָ ָר‡  ַ‰ּנו… ו¿  ú „ו… ָ‚ּ‰ַ
ם  י ּ‚ַ ƒú ֲעז…רúַ ú…ָיכ ‰ ָּ̇ ‡ַ ∆ ׁ̆
ָח‰  מ¿ ƒׂ̆ ר ּב¿ ּב≈ ַ‚ּ ¿̇ ƒ‰ ¿ú ‰ ָּ̇ ַע
ָח‰  מ¿ ¿ׂ̆ ∆‡ ו¿  ‰úָי ƒ‚‡ָ י„.  ƒמ ָ̇
ָח‰  מ¿ ¿ׂ̆ ∆‡" ָך.  ∆̇ ָע ּו ׁ̆ י ƒּב
ָר‰  ּמ¿ ֲ‡ַז  , ָבך¿  ‰ ָ̂ ¿ú ע∆ ∆‡ ו¿
יך¿  ƒ ׁ̆ מ¿ ַ̇ ו¿ ן".  יו… ¿ú ע∆ ָך  מ¿ ƒ ׁ̆
ר  ˜ו… ּמ¿ ƒמ ָח‰  מ¿ ƒׂ ּ̆ ‰ַ ינּו  ≈úָע
ָח‰  מ¿ ƒׂ ּ̆ ‰ַ מ≈ ָח‰,  מ¿ ƒׂ ּ̆ ‰ַ

ַח  ּמ≈ ַׂ̆ ¿̇ ם ּו ַנח≈ ¿̇ נוּ, ּו ≈ú √‡‚ָ ¿ú ׁ̆ י ƒח ָ̇ ר ו¿ ַמ‰≈ ¿̇ ֲח‡ּו ָכף". ּו מ¿ ƒי ‰ ∆„ ָׂ ּ̆ י ַ‰ ≈̂ ָכú ֲע ‰, ו¿ ּנָ ƒם ר יכ∆ נ≈ פ¿ ƒú חּו ¿̂ פ¿ ƒי ˙ ָבעו… ¿‚ּ‰ַ ים ו¿ ƒר‰ָ ּוָבúּון, ‰∆ ּ̇ ם  úו… ָ ׁ̆ ‡ּו ּוב¿ ≈̂ ≈̇ ָח‰  מ¿ ƒׂ̆ י ב¿ ƒּוב "ּכ˙ ּכָ ∆ ׁ̆ מו…  נוּ, ּכ¿ ≈̃ ¿„ ƒ̂ יַח  ƒ ׁ̆ י מ¿ ≈„ ב ַעú י¿ רו… ָ̃ ינּו ּב¿ ≈úב…‡ ָעúָ ˙ נ∆ ַ‰ּמּוכ∆ יָ„‰ ו¿ ƒ̇ ָ‰ֲע
ן (úי˜ו"˙ פט). ָ‡מ≈ ן ו¿ ָר‰", ָ‡מ≈ מ¿ ƒז ú ˜ו… ָ„‰ ו¿ ו… ּ̇ ‡ ָבּ‰,  ≈̂ ּמָ ƒָח‰ י מ¿ ƒׂ̆ ן ו¿ ו… ׂ̆ ָׂ̆ ַ‚ן יי,  ּ‰ ּכ¿ ָ̇ ָב ַער¿ ן ו¿ ∆„ ע≈ ָרּ‰ ּכ¿ ּבָ ¿„ ƒם מ ∆ׂ̆ יָ‰, ַוּיָ ∆̇ בו… ú ָחר¿ ַחם ּכָ ƒן נ ּיו… ƒ̂ ַחם יי  ƒי נ ƒּוב "ּכ˙ ּכָ ∆ ׁ̆ ָר‡  ¿̃ ƒָר‰ מ ≈‰ ם מ¿ ּיַ ֻ̃ י ƒינּו, ו ָימ≈ ָר‰ ב¿ ≈‰ מ¿ ƒּב ú ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒָך י ú ַעּמ¿ ˙ ּכָ ∆‡ נּו ו¿ ָ̇ ‡ו…

בין  מה  וראה  בוא  לג 

לבין  העתידה  הגאולה 
גאולת  מצרים.  גאולת 
במלך  היתה  מצרים 
אחת,  ובמלכות  אחד 
העתידה  בגאולה  כאן 
המלכים  בכל  תהיה  היא 
יתכבד  ואז  שבעולם, 
בכל  הקב״ה  של  שמו 
את  הכל  ויידעו  העולם, 
כח ממשלתו של הקב״ה, 
וכולם ילקו במכות גדולות 
מצרים,  ממכות  כפליים 
מפני שיסרבו כולם לשלוח 
יתגלה  ואז  ישראל,  את 
כח ממשלתו של הקב״ה, 
ה׳  ׳והיה  שכתוב  כמו 
ואז  כל הארץ׳,  למלך על 
את  להביא  יתנדבו  כולם 
ישראל לקב״ה. זהו שכתוב 
אחיכם  כל  את  ׳והביאו 
מכל הגויים מנחה לה׳׳.

מילואי חכמה
(פז)  תהלים  שוח״ט  במדרש  ואיתא  ישראל.  בית  אחיכם  את  והביאו 
ישראל  את  העולם  אומות  שיביאו  בעת  לעת״ל  שיהיה  בשבח  העוסק 
דורונות  להביא  האומות  כל  עתידין  סימון,  בר  ר״י  אמר  וז״ל:  לירושלים, 
למלך המשיח וכו׳, וכיון שהן באין אצל מלך המשיח הוא אומר להם, יש 
משפחות  לה׳  ׳הבו  צו)  (תהלים  שנאמר  לי,  אותם  הביאו  ישראל,  ביניכם 
עמים׳, עמים, הביאו לי משפחותיהם של ישראל. אמר ר׳ אחא, ואומר 
כבוד  לה׳  ׳הביאו  (שם)  בזיון.  דרך  ולא  כבוד  דרך  אותם  הביאו  להם, 
שמו׳, אותן שכיבדו אותו בעולם הזה ונתנו כבוד לשמו. אמר ר׳ ברכיה 
בה״ם,  גימטריא  שי׳,  יוב״ל  ההיא  ׳בעת  יח)  (ישעיה  יהודה,  רבי  בשם 
את  ׳והביאו  סו)  (שם  שנאמר  למלך המשיח,  דורונות  אותן  מביאין  שהם 
כל אחיכם מכל הגויים מנחה לה׳׳. אמר ר׳ ברכיה, הזקנים שבהן אינן 
יכולין להישען, מה הם עושין, מביאין אותן ושוענין אותן בידיהן. מהו 
אותן  מביאין  שהן  סלה׳),  האלקים  עיר  בך  מדובר  ׳נכבדות  (בפסוק  ׳נכבדות׳ 
בכבוד. וכשהן מביאין אותם והם באים לילך להם, והוא אומר, זה כהן, 
זה לוי, זה ישראל, כגון אם נמכרו לעבדים ונשתכחו ונעשו גויים על יד 
שאנו  כשם  (פט״ז):  רבא  בתנדב״א  בזה  מובא  ועוד  מקבלם.   אני  האונסים, 
המלכים  מלכי  למלך  בשנה  פעמים  שלוש  ולהשתחוות  לעלות  עתידין 
הנותר  כל  ׳והיה  יד)  (זכריה  שנאמר  לעלות),  עתידים  הגויים  (כך  הקב״ה 
מכל הגויים הבאים על ירושלים, ועלו מידי שנה בשנה להשתחוות למלך 
ה׳ צבאות ולחוג את חג הסוכות וגו׳׳. וכשיהיו הולכין בדרך יאמרו איש 
אל אחיו, מה מנחה עלינו להעלות בידינו, והלא הכסף והזהב שלו הוא, 
האבנים טובות ומרגליות שלו הן, ומה מנחה עלינו להעלות בידינו, מיד 
׳והביאו  סו)  (ישעיה  גדול, שנאמר  בכבוד  ישראל  בני  ומביאין את  הולכין 
את כל אחיכם מכל הגויים מנחה לה׳, בסוסים וברכב ובצבים ובפרדים 
את  ישראל  בני  יביאו  כאשר  ה׳,  אמר  ירושלים  קדשי  הר  על  ובכרכרות 
המנחה בכלי טהור בית ה׳׳. ואם ימצאו מבני ישראל בן שנה אחת או בן 
שתי שנים, השרות מיניקות אותו, ואם בן עשר שנים או בן חמישה עשר 
שנים, המלכים מגדלים אותן, שנאמר (ישעיה מט) ׳כה אמר ה׳ הנה אשא 
על  ובנותייך  בחוצן  בנייך  והביאו  ניסי,  ארים  עמים  ואל  ידי  גויים  אל 
ארץ  אפיים  מיניקותייך,  ושרותיהם  אומנייך  מלכים  והיו  תינשאנה,  כתף 
יהיו מגפפין  בדרך  וכשהן מהלכין  וגו׳׳.  ילחכו  רגלייך  ועפר  לך  ישתחוו 
רגלייך  ׳ועפר  שנאמר  רגליהם,  עפר  ומלחכין  אותן  ומנשקין  ומחבקין 
ויבואו  מהן,  יצה״ר  נוטל  והקב״ה  צדיקים,  ישראל  כל  יהיו  ואז  ילחכו׳. 

למקרא ולמשנה וללימוד ודרך ארץ ולעשות רצון אביהם שבשמים.

מוהרנ״ת  קישר  ד)  אפים  נפילת  (או״ח  בליקו״ה  הנה  השמחה.  ריבוי  ע"י 
בזה,  (כד) הרחיב לרמז  ובספר ראשי בשמים  זו עם עניינא דפורים,  תורה 
וז״ל: ׳ליהודים היתה אורה ושמחה׳, בחינת עשיית המצוות בשמחה. המן 
ועשרה בניו הם בחינת עשר כתרין דמסאבותא, שמעלין החיות דקדושה 
הקטורת  מסממני  אחד  דרור׳,  ׳מור  הוא  מרדכי  הקטורת.  ע״י  מהן 
עיין  המשחה,  שמן  בפרשת  מרומז  שמרדכי  ואף  הבשמים,  לכל  וראש 
בהקדמת המהר״ל לספר אור חדש שמקשר את מרדכי לקטורת. ׳אורה׳, 
יש לפרש שזה האור שהוא למעלה מנפשין ורוחין ונשמתין, והוא אור אין 
סוף וכו׳, שאי אפשר להשיג אותו אלא ע״י עשיית המצוות בשמחה, וזה 
שהם  הקליפות,  בחינת  הם  בניו  ועשרה  המן  ושמחה׳.  ׳אורה  בחינת 
׳להשמיד  גזרו  כי  דדינא,  תוקפא  בחינת  והם  ועצבות,  מותרות  בחינת 
שק  ומספד,  ובכי  וצום  ליהודים,  גדול  ׳אבל  וגרמו  וכו׳׳,  ולאבד  להרוג 
שהיא  המצוה,  שהיא  השכינה,  בחינת  היא  אסתר  לרבים׳.  יוצע  ואפר 
שמחת הלב, שרוצה המן שהוא בחינת הקליפות לשלוט עליה, בחינת ׳כי 
נבוכדנצר פגמו בבחינת  נמכרנו אני ועמי וגו׳׳. כשהשתחוו לצלם בימי 
השמחה, כי אמרו חז״ל שכל השנים שנבוכדנצר היה מלך, לא נראתה 
כל  את  כנוס  ׳לך  היתה  אסתר  ועצת  וכו׳.  פנים  כל  על  צחוק  בת 
שלושת  תשתו  ואל  תאכלו  ואל  עלי  וצומו  בשושן,  הנמצאים  היהודים 
מביא  הצום  כי  וגו׳׳,  כן  אצום  ונערותי  אני  גם  ויום,  לילה  ימים 
בליקו״ת  רבינו  שאמר  כמו  עיניתנו׳,  כימות  ׳שמחנו  בבחינת  שמחה, 
תורה ה׳, ויש לפרש שזה בחינת ׳וצומו עלי וגו׳ שלושת ימים וגו׳׳, כי 
אינון  דלאו  היכלין  תשע  עי״ז  ונעשה  משלושה,  כלול  היה  יום  כל 
נהורין וכו׳, וזוכין עי״ז לתכלית הידיעה, שזה בחינת פורים, בחינת ׳חייב 

איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע וגו׳׳.
ו, מב) שע״י ההתקבצות אצל  השמחה. ומובא בליקו״ה (או״ח הודאה  ריבוי 
שמאחר  תעצבו׳,  אל  ׳ועתה  וזה  וז״ל:  השמחה,  מתרבה  הצדיק, 
שזוכים להתקבץ יחד אל הצדיק האמת, בחינת יוסף, בוודאי אין להתעצב 
כי  צדיקים ישמח העם׳.  ׳ברבות  צריכין לשמוח הרבה, בבחינת  עוד, רק 
כל מי שבא אל הצדיק בתוך כלל הקיבוץ הוא בכלל צדיק, כי ׳עמך כולם 
׳רננו  בה׳׳,  צדיקים  ׳שמחו  בחינת  השמחה,  מקור  שאצלם  צדיקים׳, 
צדיקים בה׳׳, רק מחמת מרירות הגלות בכלל ובפרט נעלם בחינת צדיק 
שיש אצל כל אחד, אבל תיכף כשמתקבצים אל הצדיק, שהוא ׳איש אשר 
נתרבה  ועי״ז  אחד,  כל  אצל  שיש  צדיק  נקודת  בחינת  מאיר  בו׳,  רוח 

השמחה, בבחינת ׳אור צדיקים ישמח׳.

ילקוט הנחל

שהקליפות  רבינו  ביאר  הנה  ישראל.  בית  את אחיכם  והביאו 
יתבטלו ע״י הגויים עצמם, ומביא ראיה מנבואת ישעיהו על 
העכו״ם  כל  לירושלים  שיתקבצו  השי״ת  יסובב  שבה  העתידית,  הגאולה 
ה׳, עד  כולם את  ויידעו  יכירו  שיכניעם השי״ת,  ואחר  למלחמה,  והלשונות 

שהם בעצמם ילכו ויודיעו את שם השי״ת 
ישראל  את  יביאו  ועוד  האומות,  לכל 
מהגלות לירושלים, וזלשה״כ בישעיהו (סו, 
ִמָּכל  ֲאֵחיֶכם  ָּכל  ֶאת  ְוֵהִביאּו  כ–כב): 
ּוָברֶֶכב  ַּבּסּוִסים  ַלה׳  ִמְנָחה  ַהּגֹוִים 
ַהר  ַעל  ּוַבִּכְרָּכרֹות  ּוַבְּפָרִדים  ּוַבַּצִּבים 

ִּבְכִלי  ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהִּמְנָחה  ְבֵני  ָיִביאּו  ַּכֲאֶׁשר  ם ָאַמר ה׳  ְירּוָׁשלִַ ָקְדִׁשי 
ָטהֹור ֵּבית ה׳: ְוַגם ֵמֶהם ֶאַּקח ַלּכֲֹהִנים ַלְלִוִּים ָאַמר ה׳: ִּכי ַכֲאֶׁשר 
ַהָּׁשַמִים ַהֲחָדִׁשים ְוָהָארֶץ ַהֲחָדָׁשה ֲאֶׁשר ֲאִני עֶֹׂשה עְֹמִדים ְלָפַני ְנֻאם 
ה׳ ֵּכן ַיֲעמֹד ַזְרֲעֶכם ְוִׁשְמֶכם: וביאר המצו״ד (שם): והביאו את כל אחיכם 
בני ישראל. הרחוקים שלא עלו עם אחיהם, אותם העכו״ם שישראל 
גוג  במחנה  שיעשה המקום  הגדול  כשישמעו הפלא  בתוכם,  הם 
כאשר  לה׳.  למנחה  וכו׳  וברכב  בסוסים  ישראל  את  יביאו  ומגוג, 
יביאו וכו׳ בכלי טהור. כמו שמביאים ישראל את המנחה בית ה׳ בכלי 
ונאים  טהורים  בבגדים  ישראל  את  העכו״ם  יביאו  כן  טהור, 
מהם. גם מהמובאים אקח להיות  וגם  ומכובדות.  נאות  ובמרכבות 
כי  עם  ולוייה,  כהונה  ממשפחת  שיהיו  מאותם  ולויים,  כהנים 
והיו מחזיקים עצמם בחזקת  זכרם בהיותם בארץ רחוקה  נשכחה 
עומדים  יהיו  אשר  לפני.  עומדים  הכל.  גלוי  לפני  הנה  ישראל, 
וקיימים לפני, ר״ל שיהיה עמידתם לעולם על יִדי ולא ִיכלו עוד 
לא  כי  ושמכם,  זרעכם  לעולם  יתקיים  כן  יעמוד.  כן  כקדמונים. 
שהבאת  (שם)  וואלי  הרמ״ד  ופירש  עולם מ‡).   עד  ישראל  שם  יימחה 
ישראל ע״י הגויים רומזת לכך שגם הניצוצות שנפלו אל הקליפות יעלו משם 
שאז  לה׳.  מנחה  הגויים  מכל  אחיכם  כל  את  והביאו  וז״ל:  הקדושה,  אל 

החיצונים ייכנעו אל הקדושה, ויביאו אליה כל הניצוצות הקדושות 
ובכרכרות. שהם סוד  ובפרדים  ובצבים  וברכב  השבויות ביניהם. בסוסים 
כלים  ונעשות  הקדושה,  אל  שנכנעות  החיצוניות  של  המדריגות 
טהורים בכח הכנעתם להחזיר אליה כל הניצוצות הקדושות העומדות 
למנחה  להם  ייחשב  וזה  ברשותן, 
חוזרים גם הם  זאת  ובשכר  טהורה, 
ונכללים בקדושה עצמה, ונעשים כלים 
הקדושות  הניצוצות  אל  ולבושים 
מכל  אחיכם  כל  את  והביאו  המבוררות. 
ענין  של  פשוטו  לה׳.  מנחה  הגויים 
ישראל,  של  חשיבותם  ויכירו  כשיידעו  האומות  כל  שאז  הוא, 
הגולים  אותם  לירושלים  ויביאו  שבעולם,  כבוד  מיני  בכל  יכבדום 
לה׳.   מנחה  הקריבו  כאילו  להם  ייחשב  וזה  כבוד,  בדרך  ביניהם 
ואיתא בזהר (תזריע, נב ע״א) שעיקר כח הקליפות הוא בזה שממאנים לשלח 
את ישראל (היינו את ניצוצי הקדושה שהם יונקים מהם), ולעת״ל הם ייכנעו 
ויתנדבו להביא בעצמם את ישראל, וז״ל: לגתא חזי מה בין פורקנא דא 
לפורקנא דמצרים. פורקנא דמצרים הוה בחד מלכא ובמלכו חדא, 
וינדעון  יתייקר קב״ה בכל עלמא,  הכא בכל מלכין דעלמא. כדין 
כולא שולטנו דקב״ה, וכולהו ילקון במכתשין עילאין על חד תרין, 
בגין דיסרבון כולהו בישראל, וכדין יתגלי שולטניה דקב״ה, דכתיב 
(זכריה יד) ׳והיה ה׳ למלך על כל הארץ׳, וכדין כולהו יתנדבון בהו 
בישראל לקב״ה. הדא הוא דכתיב (ישעיה סו) ׳והביאו את כל אחיכם 
במכות  ילקו  וכולם  תרין.  חד  על  (שם):  מדבש  המתוק  ופירש  וגו׳׳. 
גדולות, כפליים ממה שלקו המצרים. בגין דיסרבון כולהו בישראל. לפי 
שכולם יסרבו וימאנו מלשלוח את ישראל מארצם מתחת שעבודם. 
וכדין כולהו יתנדבון בהו בישראל לקב״ה. ואז כל האומות יתנדבו להביא 
בין  שנפלו  הקדושות  הנשמות  על  (הכוונה  להקב״ה,  ישראל  את 

הקליפות, שאז יחזרו לקדושה ויביאו אותם מנחה לה׳).

   (סו (ישעיה  
     
     
     

  מקור חכמהמקור חכמה ּבהמתרגם

עס
ניי

ב 
סל

בר



מסילת הקשרים
מב)  ודו"ק וראה שהעולה מפירושים אלו, ש'היינו שמחים' משמע שעוד כשהיינו בגלות היינו שמחים בישועה העתידה. וע"פ זה, וכן ע"פ דברי מוהרנ"ת (בהלכות הודאה (ו, 
י) המובאים בנח"נ ד"ה 'ולעתיד בצאת ישראל מהגלות בשמחה'), יתכן לפרש את דברי רבינו ש'ע"י ריבוי השמחה שיהיה בעת הזאת', הכוונה לשמחה ששמחים עוד בהיותנו 
בגלות, ובוטחים בישועה העתידה, עי"ז בעצמו ניוושע.   מ‚)  ועי' לעיל (אות ב) שמהות הקליפות הוא עצבות, ולכן ביטול הקליפות הוא הגורם לשמחה שתהיה לעתיד.

שעיקר  יאמרו)  אז  ד״ה  (ליקוטים,  לוי  בקדושת  ומובא  בגויים.  יאמרו  אז 
בגלל  ולא  יתברך,  שמו  שיתגדל  בעבור  תהיה  זה  בפסוק  המדוברת  השמחה 
הכנסת  ישיגו  אז  צדקנו  משיח  בביאת  הנה  וז״ל:  לנו,  שיומשכו  הטובות 
ישראל כל הטובות והברכות, ויהיה להם ששון ושמחה, אך אע״פ שיהיו 
שמחים מחמת כל טוב ורוב חדוה, עיקר השמחה אשר ישמחו יהיה על 
שכל  ברבים,  הוא  ברוך  הבורא  של  שמו  ויתקדש  יתגדל  ידם  על  אשר 
ה׳  בשמחת  ישמחו  ועי״ז  ישראל,  הכנסת  ואהבת  ה׳  כח  יכירו  האומות 
׳אז יאמרו בגויים הגדיל ה׳ לעשות  וזה שכתוב  שנשלם התענוג העליון. 
נתגדל  מה  וע״י  ה׳,  שיתגדל  מה  לומר  רוצה  ה׳׳,  ׳הגדיל  אלה׳.  עם 
ונתקדש ה׳, וזה שאמר ׳לעשות עימנו׳, רוצה לומר ע״י שעשה עימנו כל 
הברכות וכל הטובות עי״ז נתגדל שמו, ועל זה אנו שמחים, רוצה לומר 

עיקר השמחה הוא עבור שנשלם תענוג הבורא ושמח במעשיו.  

מילואי חכמה

השמחה יתבטלו הקליפות. ומובא בשיש״ק (ב, צה): פעם כשדיבר  וע"י 
כך  ומשום  שמחים,  אנשים  ׳הם  אמר  הרוסית  מהאומה  רבינו 
מאיר  לרבי  נח):  (ו,  בשיש״ק  מסופר  וכן  במלחמותיהם׳.   הם  מנצחים 
רחוק.  בכפר  דר  שהיה  תלמיד,  היה  ז״ל  מוהרנ״ת  תלמיד  טעפליקער 
והנה היו אנשי שלומנו שבטעפליק נוהגים להתאסף ביום הפורים בבית 
היום,  חצות  אחר  תיכף  הסעודה  את  להכין  נוהג  שהיה  מאיר,  רבי 
וכדי להגביר היטב  נרות כנהוג,  כשהוא מגיף את תריסי הבית ומדליק 
רבי  הבחין  שלומנו,  אנשי  שם  שרקדו  הריקודים  בעת  והנה  השמחה. 
מאיר שהכפרי הזה, שגם הוא בא לשהות אצלו ביום הפורים, אינו רוקד 
ושמח כשאר אנשי שלומנו, עד שניגש אליו רבי מאיר ושאלו לפשר הדבר. 
אבל  לשמוח,  שלא  מיוחדת  סיבה  לכם  אין  אתם  הנ״ל,  היהודי  לו  ענה 
נדן  עבורם  ולתת  להשיאם  במה  לי  ואין  שבגרו  בנות  כמה  לי  שיש  אני 
כנהוג, בפרט בתי צביה הבוגרת מכולם, ואיך אשמח. אמר לו רבי מאיר 

בתמיהה, וכי אם כן לא מצאת לך עצה אחרת לצאת מסבך צרותיך אלא בזאת שתהיה במרה שחורה. ותפסו וחיבקו ואמר לו חזור והגד ׳אם כל כך 
רע אזי פונים וצועקים עוד ועוד אל השי״ת, צרות לבבי הרחיבו, ממצוקותי הוציאני׳, וכך הכניסו במעגל הרוקדים המבוסמים. והתחיל הכפרי הנ״ל 
לצעוק ולשאוג בקולי קולות עימו יחד ׳צרות לבבי הרחיבו, ממצוקותי הוציאני׳, כשרבי מאיר מעודדו בכל פעם ׳ואם אכן כל כך רע אזי צועקים צרות 
לבבי וכו׳׳. והנה אחר כמה ימים לאחר הפורים, עבר אחד מאנשי שלומנו בנסיעתו דרך הכפר של הכפרי הנ״ל, והיה מוכרח לשבות שם, וכששהה 
שם ביום השבת נתוודע ִמִּבתו הצנועה, ואמר לו, ראה נא, יש לי בחור בגיל בתך, אולי נעשה שידוך. ענה לו הכפרי הנ״ל, ראה, לָדָבר זה מוכרח 
אני לשאול את פי רבי. שאלֹו זה מאנשי שלומנו, מי הוא רבך. ענה ואמר לו, הוא רבי מאיר טעפליקער ז״ל. ענה ואמר לו האורח, רבי מאיר הלא 

הוא ידיד נפשי ומכירני היטב, ובוודאי יסכים לשידוך זה. וכן הוה והשתדכו ביניהם. וראה בחוש שזכות הפורים היא שעמדה לו.

ילקוט הנחל

שהיציאה  לכך  ראיה  זה  מפסוק  מביא  רבינו  וכו׳.  בגויים  יאמרו  אז 
ִׁשיר  א–ג):  (קכו,  בתהלים  וזלשה״כ  השמחה,  בריבוי  תלויה  מהגלות 
ִיָּמֵלא ְׂשחֹוק  ָאז  ְּכחְֹלִמים:  ָהִיינּו  ִצּיֹון  ִׁשיַבת  ֶאת  ְּבׁשּוב ה׳  ַהַּמֲעלֹות 
ֵאּלֶה:  ִעם  ַלֲעׂשֹות  ה׳  ִהְגִּדיל  ַבּגֹוִים  יֹאְמרּו  ָאז  ִרָּנה  ּוְלׁשֹוֵננּו  ִּפינּו 
ָהִיינּו  ִעָּמנּו  ַלֲעׂשֹות  ה׳  ִהְגִּדיל 
בשוב.  (שם):  המצו״ד  ופירש  ְׂשֵמִחים: 
לעתיד כאשר ישיב ה׳ מן הגלות את 
השבויים מבני ציון, יאמרו אז, הנה 
כאילו  הם  הרי  שעברו  הצרות  כל 
חלמנו חלום, ר״ל לרוב הטובה שיהיה להם אז, ידמה להם שלא 
היו הצרות באמת כי אם בחלום ראו כאילו ְמֵצרים להם. הגדיל ה׳. 
לעשות  ה׳  הגדיל  במקרה.  באו  ולא  מה׳  הם  האלה  הגדולות  ר״ל 
לעשות  הגדיל  שה׳  אמת  הן  לומר,  ישראל  ישיבו  כאילו  עימנו. 
עימנו, ובעבור בטחון הישועה ההיא היינו שמחים מאז עוד היינו 
בגולה. וכן ביאר המלבי״ם (שם): אז יאמרו בגויים וכו׳. ר״ל אצל הגויים 
יהיה זה דבר חדש והם יאמרו אז, הגדיל ה׳ לעשות עם אלה, כאילו 
היינו  כבר  כי  חדש,  דבר  אינו  אצלנו  אבל  אז,  התחדש  הדבר 
שמחים. הגדיל ה׳ לעשות עימנו. כבר שמחנו על זה בעבר, בעת היינו 
כחולמים, ראינו ושמחנו בעת החזיון על שהגדיל ה׳ לעשות עימנו, 
והיא אצלנו שמחה ישנה ששמחנו בה מראשית קדומים, כי היה 
ראינוהו  בעת  המציאות  אל  יצא  כבר  כאילו  אצלנו  ברור  הדבר 
במחזה מב). והרמ״ד וואלי (שם) ביאר שהשמחה המדוברת בפסוק זה, היא 
לפי  רינה.  ולשוננו  פינו  שחוק  יימלא  אז  וז״ל:  הקליפות,  שיתבטלו  מחמת 
הבכיה,  את  הגורמים  שהם  בישראל,  ומוות  רע  עוד  יהיה  שלא 
אחיזת  עוד  שאין  מאחר  וכו׳,  והרינה  השחוק  תמיד  תהיה  ולכן 
החיצונים הגוזלת השפעותיהם והמערבבת שלוותם, ואדרבא יבוא 
השפע בריבוי אל הייחוד הקדוש, דאתוון דיליה כמנין א״ז, וז״ס 
׳אז יימלא שחוק פינו ולשוננו רינה׳, והייחוד הקדוש שישרה על 

ישראל יהיה גלוי ומפורסם לכל האומות מ‚). 

היינו שמחים. וכתב בליקו״ה (או״ח הודאה ו, סט): כל אדם צריך 
לשמח עצמו בכל יום בזה, בהניסים והישועות של עבר 
והווה ועתיד, שהוא בחינת יסוד הביהמ״ק, שכבר נתייסד מימי 
אברהם יצחק ויעקב שהתפללו שם כמו שאמרו רז״ל, ומשה רבינו 

הזהיר על זה המקום כמה פעמים, 
׳והיה המקום אשר יבחר ה׳  כמ״ש 
אותו  למצוא  זכה  משיח  ודוד  וכו׳׳, 
בחינת  וזה  עצומות.  ביגיעות 
והישועות  הניסים  של  השמחה 

הבתי  בחינת  שהם  ההווה,  של  והניסים  הישועות  וכן  שבעבר, 
יום,  בכל  ותִפלה  בתורה  בהם  שעוסקים  מדרשות  ובתי  כנסיות 
שאנו  התקוה  ע״י  השמחה  ועיקר  מעט.  מקדש  בחינת  שהם 
שאז  לעולם,  שיתקיים  שלעתיד,  השלישי  בית  הבנין  על  מקווים 

תגדל השמחה עד אין קץ, כמ״ש ׳אז יימלא שחוק פינו וכו׳׳.
ו,  השמחה יתבטלו הקליפות. וכתב בליקו״ה (או״ח הודאה  וע"י 
צריכין  כן  על  וז״ל:  הגלות,  בתוקף  לשמחה  עצות  כמה  יב) 
בכל הכוחות  ולהמשיך על עצמו שמחה  ליראים באמת,  להתקרב 
ע״י כל הנקודות טובות שמוצא עדיין בעצמו וכו׳, כמו שמבואר 
פעמים,  כמה  בדברינו  ומובא  בעודי׳  לאלקי  ׳אזמרה  פסוק  על 
בבחינת  בעצמן,  הצרות  בתוך  רבות  הרחבות  וימצא  שיבקש  וע״י 
בהמה  כלאי  בהלכות  הרבה  בזה  שמבואר  כמו  לי׳,  הרחבת  ׳בצר 
בחינת  שזהו  כנ״ל,  וכו׳  האחרון  הסוף  על  שיסתכל  וע״י  הנ״ל, 
וימיר הכל לטובה,  וכו׳׳ כנ״ל, עד שיהפוך  ׳אייתו אשלי ומושחו 
יגון  ונסו  ישיגו  ושמחה  ׳ששון  פסוק  על  שמבואר  מה  בבחינת 
היגון  לחטוף  דייקא  שצריכין  תניינא),  בליקוטי  כג  (בסימן  ואנחה׳ 
התמורות  היכלי  בחינת  שרוצים  מה  שכל  לשמחה,  להפכו  ואנחה 
להשליכו ולרחקו ח״ו ע״י סברותיהם המהופכות והמזוייפות כנ״ל, 
כמוני  תוקף שמחתי, שרחוק  זהו  כי אדרבא  לטובה,  הכל  יהפוך 
כל כך כל כך כמו שיודע בנפשו, אעפ״כ אני מתלבש בציצית בכל 
יום והולך למקוה וכו׳ ונותן צדקה וכו׳, אשר אין כל העולם כולו 

כדאי נגד אור נקודה אחת של איזה מצוה, בפרט מה שזכה להתקרב לצדיקי אמת וכו׳ כמבואר בדברינו הרבה מזה (ובפרט בהלכות פריה 
ורביה הלכה ג), עד שימשיך שמחה על עצמו ויעשה המצוות בשמחה, שעי״ז דייקא יעלה מהיכלי התמורות וכו׳, עד שזוכה לבחינת תיקון 
המסדר וכו׳ שהוא בחינת כתר, ששם מקור השמחה, שתיקונו דייקא ע״י בחינת ׳מי יימר׳ הנ״ל, שהוא עי״ז שירד להיכלי התמורות 
והפדות של לעתיד, שעי״ז  כנ״ל, שעי״ז עיקר הגאולה  ואנחה להפכו לשמחה  ועלה משם בכח הצדיקים, ע״י שהתגבר לחטוף היגון 
יפדה נפשו מגלותה גם עתה וכנ״ל. וזהו בחינת ׳ופדויי ה׳ ישובון וכו׳ ושמחת עולם על ראשם׳, זה בחינת כתר שהוא על הראש, ששם 
ואנחה ומהפכין אותו  ואנחה׳, שהוא בחינת מה שחוטפין היגון  יגון  ונסו  ישיגו  ׳ששון ושמחה  לזה מיד  ונסמך  מקור השמחה כנ״ל, 
לשמחה כנ״ל. כי דייקא עי״ז יוצאין מהיכלי התמורות, ועולין בכל העליות הנ״ל עד שזוכין לבחינת כתר, שהוא בחינת ׳ושמחת עולם 

על ראשם׳, ששם עיקר הפדות והגאולה, בחינת ׳ופדויי ה׳ ישובון וכו׳׳. 
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מסילת הקשרים
מ‰)  ומשמע מדברי הרמ"ד שהחבל אינו רק כלי  מ„)  בבחי' הירידה אל הקליפות והכנעתם, שבזה תלויה המשכת ברכת השכל, היינו בנין ביהמ"ק, כמבואר לעיל.    
מדידה, אלא הוא הקשר לקדושה העליונה, בבחי' 'חבל נחלתו' הנזכר לעיל במאמר (ובדברי הרמ"ד), שמכוחו היה יכול דוד להעלות את הטוב שהיה בעומק הקליפות.

ּב 
ואני תפלה

ים  ƒיָך ָ‰ַרּב ר ַרֲחמ∆ ר≈ עו… ¿̇ ּו
 ׁ̆ י ƒח ָ̇ ו¿ ר  ַמ‰≈ ¿̇ ּו ינּו  ≈úָע
ּו  úָנ úַח  ¿ ׁ̆ ƒ̇ ו¿ ּו,  נ ≈ú √‡‚ָ ¿ú
ינּו,  יח≈ ƒ ׁ̆ מ¿  ˙ ∆‡ ָר‰  ≈‰ מ¿
ן  יַח ּב∆ ƒ ׁ̆ „ ּוָמ ƒו ן ּ„ָ יַח ּב∆ ƒ ׁ̆ ָמ
רּו  ַחּב¿ ¿̇ ƒי ם  י‰∆ נ≈ ¿ ׁ̆ ּו ף,  ס≈ יו…
יעּו  ƒנ כ¿ ַי ו¿ ַח„,  ַי úּו  ¿ú כ¿ ֻי ו¿
ין  ƒע ב¿ ƒ ׁ ּ̆ ‰ַ ú ˙ ּכָ יúּו ‡∆ ƒּפ ¿ ׁ̆ ַי ו¿
ָר‡  ט¿ ƒּס ‰ַ  úָכ ו¿ ּו"ם  ַעּכ
יַ‚úּּו  ƒו ָעָפר,  ַע„  ַ‡ֲחָר‡ 
ָיפּוˆּו  ו¿ úָם,  עו… ּבָ ם  ָ̇ ָמ ָחכ¿
 , ‰ ָ̂ ּו ח ם  ∆‰ י ≈̇ ו… נ י¿ ע¿ ַמ
ָע‰  ≈„ּ  ı ר∆ ‡ָ ‰ָ  ‡ ≈ú ּמָ ƒ̇ ו¿
ם  ם úַּיָ ƒי ּמַ ּכַ ˙ יי  úַָ„ַע˙ ‡∆
 úעּו ּפָ  ú ּכָ ַ„ע  י≈ ו¿ ים.  ƒַכּס מ¿
ין  ƒָיב ו¿  , ו… ּ̇ ¿úַע פ¿  ‰ ָּ̇ ‡ַ י  ƒּכ
 , ו… ּ̇ ר¿ ַ̂ ‰ י¿ ָּ̇ י ַ‡ ƒּור ּכˆ ú י¿ ּכָ
 úַע ים  ƒַעּמ‰ָ  úָכ ּובּו  ׁ̆ ָי ו¿
ין  ר≈ ¿ּ̇ ‰ַ  ú ∆ ׁ̆ ם  ָ̇ ָמ ָחכ¿ י  ≈„ י¿
ָך  ¿̇ „ָ ו… ב ֲע úַ  , ן י ƒח י ƒ ׁ̆ מ¿
ָר‡  ¿̃ ƒמ ם  ּיַ ֻ̃ י ƒו ָך,  ∆̇ ‡ָ ר¿ ƒי ¿úּו
ך¿  ּפ… ¿‰ ∆‡ ָ‡ז  י  ƒּכ" ˙ּוב  ּכָ ∆ ׁ̆
ָפ‰  ָׂ̆ ים  ƒַעּמ‰ָ  ú ּכָ  ú ∆‡
ם  ≈ ׁ̆ ם ּב¿ ָúּר…‡ ֻכ ¿̃ ƒú ,‰רּוָר ב¿
ָח„".  ∆‡ ם  כ∆ ¿ ׁ̆ „ו…  ָעב¿ ¿ú יי 
ן  ƒן מ ˙ ָז„ו… ∆ú ∆ ׁ̆ מ¿ יר מ∆ ƒֲעב ַ̇ ו¿
ָע‰  ¿ ׁ̆ ƒכּו˙ ָ‰ר ¿úּוַמ ,ı ָ‰ָ‡ר∆
ר  ּב≈ ַ ׁ̆ ¿̇ ּו ר  ≈ּ̃ ַע ¿ּ̇ ָר‰  ≈‰ מ¿
ם  יע≈ ƒנ כ¿ ַ̇ ם ו¿ ≈úַּכ ¿̇ ר ּו ַמּ‚≈ ¿̇ ּו
 ‰ ָר ≈‰ מ¿ ƒּב ם  ≈ú י ƒּפ ¿ ׁ̆ ַ̇ ו¿

ינּו (úי˜ו"˙ טז). ָימ≈ ב¿

למשה  אמר  הקב״ה  לד 

ישראל  בני  נקמת  ׳נקום 
ראוי  לך  מאת המדינים׳, 
אני  מואב  את  נאה.  ולך 
עוזב כעת, ואחרי שייצאו 
הרי  מהם שתי מרגליות, 
שהוא  ישי,  בן  דוד  יבוא 
מואב,  נקמות  ינקום 
וירחץ את הקדרה המלאה 
זהו  פעור.  טינופת 
שכתוב ׳מואב סיר רחצי׳,  
וכל  שאענישם.  ובוודאי 
מרגליות  שתי  אותן  עוד 
נענשו,  לא  יצאו,  לא 
דוד  בא  שיצאו,  כיון 
מהטינופת  הקדרה  ורחץ 
רוח  שרתה  ואז  שלהם. 
לו  דוד. אמר  הקודש על 
כשמדדתי  דוד,  הקב״ה, 
והפלתי  העולם  כל  את 
חבל  היו  ישראל  גורלות, 
מה  זכרתי  לכן  נחלתי, 
שעשו מואב בחבל נחלתי. 
מואב,  על  כתוב  מה 
בגלל  בחבל׳,  ׳וימדדם 
אותו חבל נחלת ה׳, שכל 
זרע,  מאותו  שהיו  אותם 
בהם.  אחז  חבל  אותו 
מה  החבל׳,  ׳מלוא  כתוב 
החבל׳,  ׳מלוא  הלשון  זו 
אלא זה שכתוב בו ׳מלוא 
והיה  כבודו׳,  הארץ  כל 
להחיות  זהו  לדוד,  אומר 
חבל  ואותו  להמית.  וזהו 
אחז באותם שהיו ראויים 
אותם  אחז  ולכן  להיהרג, 
החבל  את  ופשט  בחבל, 
על מה שעשו באותו חבל 

נחלת ה׳. 

מילואי חכמה
ב)  ח,  (שמו״ב  וואלי  הרמ״ד  וביאר  בחבל השכב אותם ארצה.  וימדדם 
ששני השליש שהרג דוד הם הקליפות שאין להם בירור, והשליש הוא 
הניצוצות הקדושים שבתוך הקליפות שהחיה אותם, שאותם יכל דוד לברר באמצעות 
החבל שמדד, שהוא בבחי׳ ה׳חבל׳ דקדושה הנ״ל, היינו ׳יעקב חבל נחלתו׳, וז״ל: ויך 
את מואב. אח״כ היכה והכניע את קליפת מואב שהוא יצא ממנה, אך 
ידע  ולא  טוב  דבר  איזה  עדיין  נשאר  שלהם  שבסיגים  לפי  אמנם 
ערכו, אלא ה׳חבל׳ הקדוש שהוא סוד הת״ת נופא דאילנא, ׳יעקב חבל 
המלכות.  תחת  להכניעם  ארצה.  אותם  השכב  בחבל  וימדדם  לפיכך  נחלתו׳, 
ושני שלישים מהם היו כולם רע בלא טוב, ונמסרו למיתה, ושליש אחד 

נשאר לחיים, יען נמצא בו דבר טוב מ‰).  
ד״ה  קרח,  (פ׳  נחל  בערבי  ומובא  ארצה.  אותם  השכב  בחבל  וימדדם 
ויקח קורח): והנה דוד המלך ע״ה התגבר על אויביו מסביב, 
׳וימדדם  האומות,  מכל  יותר  ובחימה  באף  שפטים  עשה  ומואב  ובעמון 
ויגררם  ח),  (שמו״ב  להחיות׳  החבל  ומלוא  להמית  חבלים  שני  בחבלים 
הקדוש.  בזהר  בקצרה  מבואר  והטעם  יב),  (שם  וְבַמְגְזרות׳  הברזל  ׳בחריצי 
מצאתיו,  היכן  עבדי,  דוד  את  ׳מצאתי  מא)  (ב״ר  חז״ל  אמרו  כי  והענין, 
בסדום׳, כי נשלח לוט מתוך ההפיכה עבור שייצא ממנו דוד המלך ע״ה 
שנפלו  הראשון  אדם  בחטא  כי  אחר  במקום  וביארנו  המואביה.  מרות 
הנשמות בעמקי הקליפות, אזי כל עוד שהיתה הנשמה יותר קדושה וגבוה 
בעוצם  להתגבר  תוכל  לבלי  עצומות,  קליפות  תוך  נשבה  להיות  הוכרחה 
קדושתה לבטל ולכלות הקליפה ההיא. לזאת נשמת דוד המלך ע״ה שהיתה 

גדולות  קליפות  שהם  ומואב,  עמון  קליפות  ב׳  תוך  נשבה  ערך,  יקרת 
והיתה בשביה  ב׳ אומות שלימות הטמאות הללו,  הכוללות חיות הרע של 
עצומה, וכל זה ירש לוט, והיתה כלולה בו נשמת דוד המלך ע״ה, אך לא 
גדולות.  קליפות  ב׳  תוך  וכלולה  שבויה  להיותה  כלל,  בקרבו  ניכרת  היתה 
המלך  דוד  נשמת  היתה  ואז  לצעירה,  ועמון  לבכירה  מואב  נתחלק  אח״כ 
נחלקה  למואב  האנשים  בריבוי  ואח״כ  לבד,  מואב  בקליפות  כלולה  ע״ה 
קליפה הכללית לפרטים רבים, עד שנולדה רות היה בה פרט אחד מועט 
התנוצצה  ומאז  ע״ה,  המלך  דוד  נשמת  כלול  ובתוכם  מואב,  מקליפות 
נשמה זו ונתגברה על אותה הקליפה ונתגיירה והיתה צדקת, ונקרא שמה 
רות על שם שממנה יצא דוד, הרי נקראת ע״ש דוד המלך ע״ה העתיד 
נולד  ואח״כ  ולהתגבר,  להתנוצץ  זו  נשמה  התחילה  כבר  כי  ממנה,  לצאת 
דוד המלך ע״ה נקי לגמרי, ממילא היה הוא קדם וכל עמון ומואב היו 
אחוריים ושכניו ממש, ושאר האומות היה מהם ג״כ שכניו אך לא קרוב 
כל כך כעמון ומואב. ובהיות דוד המלך ע״ה אדמוני, הוא הרע בכח אשר 
סג)  (ב״ר  במדרש  כמ״ש  עיניים׳  יפה  ׳עם  רק  שכניו,  הללו  מאומות  לו 
מגדר  היוצאים  רעות  במידות  השתמש  נמצא  הסנהדרין,  ע״פ  דהיינו 
התורה לצורך קיום התורה, ובזה הוציא הניצוצות קדושות מהם, והיה בו 
לגמרי  כלותם  לבלתי  לו  ציווה  ה׳  כי  זולת  לגמרי,  ולכלותם  להורגם  כח 
כמבואר במדרשים, ולכן על עמון ומואב שהם שכניו ממש גדלה השנאה 
והתגבר עליהם חוץ לטבע ונתאכזר מאוד עליהם, ויתר האומות שלא היו 
שכנים קרובים אליו כמו הם, התגבר עליהם ג״כ אבל לא כל כך, והבן.

ראיה מפסוק  רבינו מביא  בחבל השכב אותם ארצה.  וימדדם 
לביטול  מרמזת  בחבל,  מדידה  היינו  ש׳מושחו׳,  לכך  זה 
הקליפות. והנה פסוק זה נאמר אחר שהודיע השי״ת לדוד כי ביהמ״ק טרם 
ארצם  אל  דוד  הלך  כן  ועל  אויביו,  נכרתו  טרם  באשר  להיבנות  יכול 

את  דוד  שהכניע  ולאחר  להכניעם מ„). 
מואב, מדד אותם בחבל, שני שליש להמית 
(ח,  ב   בשמואל  כדכתיב  להחיות,  ושליש 
ַּבֶחבֶל  ַוְיַמְּדֵדם  מֹוָאב  ֶאת   ַוַּי ב): 
ְׁשֵני  ַוְיַמֵּדד  ַאְרָצה  אֹוָתם  ַהְׁשֵּכב 

ֲחָבִלים ְלָהִמית ּוְמא  ַהֶחבֶל ְלַהֲחיֹות ַוְּתִהי מֹוָאב ְלָדִוד ַלֲעָבִדים נְֹׂשֵאי 
ִמְנָחה: ופירש המצו״ד (שם): וימדדם בחבל. מפרש איך מדדם, ואמר 
שנה  מנחה  לו  מביאים  היו  מנחה.  נושאי  וכו׳.  בארץ  שהשכיבם 
בשנה.  ובפל״ח ציין בזה לגמ׳ בסנהדרין (לט ע״ב), שם מבואר שדוקא דוד 
וימדדם  מואב  את  ׳ויך  וז״ל:  אותם,  יכלה  בעצמו  הוא  ממואב,  שבא 
בן  רבי שמעון  יוחנן משום  רבי  בחבל השכב אותם ארצה׳. אמר 
נרגא.  ביה  ליזיל  אבא  וביה  מיניה  אינשי,  דאמרי  היינו  יוחי, 
ופירש״י (שם): מיניה וביה אבא ניזול ביה נרגא. ׳אבא׳ יער, מעצמו של 
יער ייכנס בתוך הגרזן להיות בית יד, ויקצצו בו את היער, וכן 
עובדיה לאדום ודוד למואב, והוא יצא מרות המואביה.  ועוד ציין 
ענין  עם  יחד  בחבל׳  ׳וימדדם  ענין  את  לזהר המקשר  בזה  הרב מטשעהרין 
ע״א):  קצ  (בלק,  הזהר  וז״ל  במאמר),  בסמוך  לעיל  (הנזכר  נחלתו׳  ׳חבל 
מאת  ישראל  בני  נקמת  לד ׳נקום  לא)  (במדבר  למשה,  אמר  קב״ה 
לבתר  לון,  שביק  אנא  למואב  יאות.  ולך  אתחזי  לך  המדינים׳, 
דיפקון תרין מרגלאן מינייהו, הא דוד בריה דישי דאיהו ינקום 
הוא  הדא  דפעור.  טינופא  דמליא  קדירה  ויסחי  דמואב,  נוקמין 
תרין  דאינון  ועד  ודאי.  רחצי׳,  סיר  ׳מואב  ס)  (תהלים  דכתיב 
ואסחי  דוד  אתא  דנפקו,  כיון  אתענשו,  לא  נפקו,  לא  מרגלאן 

קדירה מטינופא דילהון וכו׳. כדין שראת רוח קודשא על דוד. אמר ליה, דוד, כד כל עלמא מדידנא ואפילנא עדבין, ישראל חבל נחלתי 
הוו, דכירנא מה דעבדו מואב בחבל נחלתי. מואב מה כתיב, (שמו״ב ח) ׳וימדדם בחבל׳, בההוא חבל נחלת ה׳, כל אינון דהוו מההוא 
זרעא ההוא חבל אחיד בהו. כתיב (שם) ׳מלוא החבל׳, מהו ׳מלוא החבל׳, אלא ההוא דכתיב ביה (ישעיה ו) ׳מלוא כל הארץ כבודו׳, והוה 
אמר, דא הוא לאחיא ודא הוא לקטלא. וההוא חבל אחיד באינון דאתחזון לקטלא, בגין כך אחיד בחבל, ופשיט חבל על מה דעבדו 
ואחר שייצאו מהם שתי מרגליות, שהם רות המואבית  מינייהו.  מרגלאן  תרין  דיפקון  לבתר  נחלת ה׳. ופירש המתוק מדבש (שם):  בההוא חבל 
וכו׳. כיון שיצאו מהם רות ונעמה, בא דוד ורחץ את  ואסחי  דוד  דנפקו אתא  ונעמה העמונית, שמהם יצאה שלשלת מלכות בית דוד. כיון 
הקדרה מטינופת שלהם. שראת רוח קודשא וכו׳. אז שרתה רוה״ק על דוד, אמר הקב״ה לדוד, כד כל עלמא מדידנא ואפילנא עדבין. כשמדדתי 
את כל העולם, והפלתי גורלות על כל האומות, כמ״ש ׳בהנחל עליון גויים וגו׳׳. ישראל חבל נחלתי הוו. בחרתי בישראל להיות חבל נחלתי, 
כמ״ש ׳כי חלק ה׳ עמו יעקב חבל נחלתו׳. מה דעבדו מואב בחבל נחלתי. שהכשילו אותם לזנות אל בנות מואב, לכן אפרע מהם ע״י דוד. 
וימדדם בחבל. השכיב אותם לארץ ומדד אותם בחבל ארוך, דרך בזיון ונקמה. בההוא חבל נחלת ה׳. בשביל שהחטיאו את ישראל שהם חבל 
נחלת ה׳. מההוא זרעא. מאותו הזרע שהרעו לישראל במדבר בשיטים בבעל פעור. ההוא חבל אחיד בהו. אותו חבל אחז בהם וקלט אותם. 
מלוא כל הארץ כבודו. היינו השכינה, ונקראת גם כן חבל, לפי שהיא קשר כל האצילות. והוה אמר, דא הוא לאחיא ודא הוא לקטלא. והיא אמרה 
האריז״ל  בדברי  וכו׳׳,  שבקליפות  והחיות  הקדושה  ׳ומעלה  ד״ה  ב׳,  אות  במקו״ח  לעיל  ועי׳  להמית.  הוא  וזה  להחיות  הוא  זה  ברוח הקודש,  לדוד 

המבאר ש׳כיון שהקדושה והחיות שבהם מסתלק מהם, אז נשארים הם מתים׳.

וימדדם בחבל וכו׳. וביאר הפל״ח (כד, יג): זהו שרימז רבינו ז״ל 
בלשונו הקדוש ׳ולעתיד בצאת ישראל מהגלות בשמחה 
וכו׳ וע״י השמחה יתבטלו  וכו׳  ואז יתבטלו הקליפות לגמרי  וכו׳ 
תגדל  לעתיד  כי  היינו  וכו׳׳,  בחבל  וימדדם  בבחינת  הקליפות 
עד  כך,  כל  והקדושה  השמחה 
כל  מעצמם  יחזירו  שהקליפות 
והם  שביניהם,  הקדושות  הניצוצות 
יתבטלו לגמרי. אך גם עכשיו יכולין 
כפי  אחד  כל  זו  בחינה  להמשיך 
קדושת עבודתו, והעיקר ע״י עשיית המצוה בשמחה, שעי״ז עולין 
רק  ואובדין,  כלין  והם  הקליפות  מבין  הקדושות מאליהם  ניצוצות 
רק  יהיה  זה  כי  ממש,  לגמרי  הקליפות  כל  ואובדין  כלין  שאינם 
בחינת  כפי  ביטול הקליפות,  בחינת  כן  גם  נמשך  ועכשיו  לעתיד, 
כן  כמו  פעם,  בכל  שנמשך  הקדושות  הניצוצות  ועליית  בירור 
ואיזה  להמית  איזה  ׳וימדדם׳  בחינת  שזה  והולכין,  כלין  הקליפות 
להחיות, מחמת שיש עדיין איזה ניצוצות הקדושות מבחינת המלכות 
ממילא,  כן  גם  נעשה  גופא  המדידה  שזו  רק  ביניהם,  דקדושה 
כאילו הם בעצמם מודדין איזה מהם לכלות ולהמית לגמרי, שזה 
בחינת ׳ומושחו, היינו המדידה לכלות אותם׳. ועיין בזהר בלק דף 
כתיב  וכו׳, מה  בחבל  ׳וימדדם  באריכות)  במקו״ח  (המובא  ע״א  ק״צ 
בחבל  מואב  דעבדו  מה  דכירנא  נחלתו׳,  חבל  ׳ישראל  לב)  (דברים 
נחלת ה׳ וכו׳, ׳וימדדם בחבל׳, כל אינון דהוה מההוא זרעא, האי 
ביה  דכתיב  ההוא  אלא  החבל׳,  ׳מלא  מהו  וכו׳.  בהו  אחיד  חבל 
(ישעיה ו) ׳מלא כל הארץ כבודו׳, והוה אמר דא הוא לאחייה ודא 
מלכות  הוא  שחבל  שפירש  מלך  מקדש  (ועי׳  וכו׳׳,  לקטלא  הוא 

וכו׳), וזה בחינת ׳אייתי אשלי ומושחו׳ המבואר במאמר זה.

 (שמואל ב ח) 
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