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     ּתֹוָרה ע      

ָרֵאל: )ַוִּיְקָרא ט, א(. ה ְלַאֲהרֹן ּוְלָבָניו ּוְלִזְקֵני ִיׂשְ ִמיִני ָקָרא מֹׁשֶ ּיֹום ַהּשְׁ ַוְיִהי ּבַ

ָבִרים  ֵדל ִמן ָהָאֶרץ, ְוָכל ַהּדְ ַהּכֹל ּגָ חּוׁש, ׁשֶ ָאנּו רֹוִאין ּבְ מֹו ׁשֶ ָבִרים ֵהם ַעל ָהָאֶרץ, ּכְ ל ַהּדְ י ּכָ א ּכִ
ְסקּו ְוִיְתַרֲחקּו ֵמָהָאֶרץ, ִאם לֹא ַעל ְיֵדי ּכַֹח  ּפָ ּיִ ר ׁשֶ ִחים ַעל ָהָאֶרץ, ְוִאי ֶאְפׁשָ ִרּיֹות הֹוְלִכים ּוֻמּנָ ְוַהּבְ
ה. ּוְכִפי  ּנָ קֹומֹו ֵמָהָאֶרץ, ּוַמְרִחיקֹו ִמּמֶ ָבר, ְונֹוְטלֹו ִמּמְ ְכִריַח ַהּדָ ּמַ ׁש ִמי ׁשֶ ּיֵ ְכִריַח, ַהְינּו ַעל ְיֵדי ׁשֶ ַהּמַ
ָלָאֶרץ.  ָבר  ַהּדָ ְכִריַח, חֹוֵזר  ַהּמַ ּכַֹח  ְפָסק  ּנִ ׁשֶ ּכְ ְך  ּכָ ְוַאַחר  ֵמָהָאֶרץ.  ָבר  ַהּדָ ִנְתַרֵחק  ן  ּכֵ ְכִריַח,  ַהּמַ ּכַֹח 

1. לא ידוע לנו מתי והיכן נאמרה תורה זו.
2. וכמו שסיכם תורה זו בקצרה מוהרנ"ת, בלקוטי 
הלכות )חושן משפט חזקת מטלטלין ד, א(, וז"ל: ְוַהְּכָלל, 
ֶׁשֶהָעָפר ֵיׁש ָלּה 'ּכַֹח ַהּמֹוֵׁשְך' ְוכּו', ְוַהַּצִּדיק ָהֱאֶמת הּוא 
ים ַעְצמֹו ְּכָעָפר, ַעל ֵּכן הּוא ְיסֹוד עֹוָלם  ה ּוֵמִשׂ ֶ ָעָניו ְּכמֹשׁש
ַהַהְׁשָּפעֹות  ָּכל  ַמְמִׁשיְך  ְוהּוא  ַהּמֹוֵׁשְך',  'ּכַֹח  לֹו  ֶׁשֵּיׁש 
ָלעֹוָלם, ְוהּוא ַמְמִׁשיְך ֱאֹלקּותֹו ִיְתָּבַרְך ְלַמָּטה, ִּכי הּוא 
ְמַקֵּים ֶאת ַהִּמְׁשָּכן ֶׁשָּׁשם ִנְמָׁשְך ֱאֹלקּותֹו ּוְכבֹודֹו ִיְתָּבַרְך, 
ְּבִחיַנת )שמות מ, לד( "ּוְכבֹוד ה' ָמֵלא ֶאת ַהִּמְׁשָּכן". ְוָכל 
ְּבֵני ָאָדם ֶׁשָּבעֹוָלם ְראּוִיים ֶׁשֻּיְמְׁשכּו ָלֶזה ַהַּצִּדיק ֶׁשהּוא 
ֶׁשַּמְפִסיק  ַהַּמְכִריַח'  'ּכַֹח  ֶׁשֵּיׁש  ַאְך  ַהּכֹל,  ְוׁשֹוֶרׁש  ְיסֹוד 
ִּדּבּוָרם  ְיֵדי  ֶׁשַעל  ָאָדם  ְּבֵני  ֶׁשֵּיׁש  ַהְינּו  ִמֶּמּנּו,  ּוַמְרִחיק 
ְלַהְפִסיָקם  ָאָדם  ְּבֵני  ֶאת  ַמְכִריִחים  ֵהם  יֶהם  ּוַמֲעֵשׂ
ּוְלַהְרִחיָקם ֵמַהַּצִּדיק, ּוְלִפי 'ּכַֹח ַהַּמְכִריַח', ֵּכן ַמְרִחיק 
ֵמַהַּצִּדיק, ְוַאַחר ָּכְך ְּכֶׁשֻּיְפַסק ּכַֹח ַהַּמְכִריַח ַיֲחִזיר ְוַיְמִׁשיְך 
ַעְצמֹו ְוִיְתָקֵרב ְלַהַּצִּדיק ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ָעָפר ֶׁשֵּיׁש לֹו 'ּכַֹח 

ַהּמֹוֵׁשְך' ְוכּו', עכ"ל.

3. נראה שהקושיא שעליה בא רבינו להשיב בתיבת 
קרבנות  לציווי  פתיחה  הוא  זה  פסוק  שהרי  'כי', 
המילואים, שאהרן ובניו הכהנים יקריבו, וא"כ מדוע 
שאינם  ישראל",  ל"זקני  לקרוא  גם  משה  הוצרך 
כהנים ואינם מקריבים. ואף שעל פי הפשט פירש"י: 
להשמיעם שעל פי הדבור אהרן נכנס ומשמש בכהונה 
גדולה, ולא יאמרו מאליו נכנס, עכ"ל, מ"מ יבאר רבינו 
בפנימיות הענין, שביום הזה באה התמנות לכל אחד 

ואחד, ולכן הוצרך משה לקרוא גם ל"זקני ישראל".
דידן  לתורה  בקשר  מוהרנ"ת  הביאו  זה  4. פסוק 
)בהלכה הנ"ל אות ז'(. ולכאורה קשה, הרי גם הירח נמשך 

אל הארץ, אף שלכאורה הוא נברא בפני עצמו ולא מן 
הארץ. וי"ל כמו שמפורש במדרש )בראשית רבה יב, יא( 
בענין זה, וז"ל: ר' הונא בשם ר' יוסף אמר, כל מה 
שיש בשמים ובארץ – אין ברייתן אלא מן הארץ וכו', 
מה הגשם אע"פ שירידתו מן השמים אין ברייתו אלא 
מן הארץ, כך כל מה שיש בשמים ובארץ אין ברייתו 

אאאתֹוֶטוא ֹוראאא

רבינו1 ז"ל פותח בפסוק שנאמר על היום השמיני למילואים, שהוא ראש חודש ניסן, שאז הוקם המשכן: 

ָרֵאל" )ויקרא ט, א(. ומשה ציוה לאהרן על  ה ְלַאֲהֹרן ּוְלָבָניו ּוְלִזְקֵני ִיׂשְ ִמיִני ָקָרא ֹמׁשֶ ּיֹום ַהּשְׁ "ַוְיִהי ּבַ
הקרבנות שיקריב ביום הזה, ובסוף התורה יתבאר הרמז בפסוק זה.

יבאר, שיש בטבע שני כוחות: 'כח המושך' – שמושך הכל אל הארץ, ו'כח המכריח' – המנסה להרחיק הכל מהארץ. 

ויבאר שייכות ענין זה בעבודת ה'2.

חּוׁש שאין דבר  ָאנּו רֹוִאין ּבְ מֹו ׁשֶ ָבִרים ֵהם מונחים ַעל ָהָאֶרץ מחמת 'כח המשיכה', ּכְ ל ַהּדְ י3 ּכָ א. ּכִ
ַהּכֹל  שיכול לעמוד באויר והכל נמשך להיות מונח על הארץ. והסיבה שהכל נמשך אל הארץ, משום ׁשֶ

ֵדל ִמן ָהָאֶרץ, ולכן הכל נמשך אליה חזרה, כמו שכתוב )קהלת ג, כ( "הכל הולך אל מקום אחד, הכל היה  ּגָ
ר  ִחים ַעל ָהָאֶרץ. ְוִאי ֶאְפׁשָ ִרּיֹות, הֹוְלִכים ּוֻמּנָ ָבִרים ְוַהּבְ מן העפר והכל שב אל העפר"4. ְוָכל ַהּדְ

ְכִריַח  ּמַ ׁש ִמי ׁשֶ ּיֵ ְכִריַח', ַהְינּו ַעל ְיֵדי ׁשֶ ְסקּו )שיופרדו( ְוִיְתַרֲחקּו ֵמָהָאֶרץ, ִאם לֹא ַעל ְיֵדי 'ּכַֹח ַהּמַ ּפָ ּיִ ׁשֶ
ה, כגון שזורק חפץ לגובה )שבזריקתו נתן בחפץ 'כח עילוי', והוא  ּנָ קֹומֹו ֵמָהָאֶרץ ּוַמְרִחיקֹו ִמּמֶ ָבר, ְונֹוְטלֹו ִמּמְ ַהּדָ
ְפָסק  ּנִ ׁשֶ ְך, ּכְ ָבר ֵמָהָאֶרץ. ְוַאַחר ּכָ ן ִנְתַרֵחק ַהּדָ ְכִריַח', ּכֵ כח המכריח את החפץ להתרחק מהארץ(. ּוְכִפי 'ּכַֹח ַהּמַ

אאמקורותאותיוניםאא

/te
n.

sw
en

ve
ls

er
b.

w
w

w
//:

sp
tth

ס 
יע

 ני
לב

רס
ב



213 ֹוֹרואתאא ֹותא א ִליקו ֵטיאמֹוֲוַר"ןאאת 

ָבר ּוַמְפִסיקֹו ֵמָהָאֶרץ. ּוְכִפי ּכֹחֹו,  ָבר ְלַמְעָלה, ֲאַזי ַעל ְיֵדי ּכֹחֹו ַמְכִריַח ַהּדָ גֹון: ִאם זֹוֵרק ָאָדם ּדָ ּכְ
ָבר  ְכִריַח, חֹוֵזר ַהּדָ הּוא ּכַֹח ַהּמַ ְפָסק ּכֹחֹו, ׁשֶ ּנִ ׁשֶ ְך ּכְ ָבר ְוזֹוְרקֹו ְלַמְעָלה יֹוֵתר. ְוַאַחר ּכָ ן ַמְכִריַח ַהּדָ ּכֵ
י ִאם ָלאו, לֹא  ּכִ ְלַעְצָמּה,  ָבִרים  ַהּדְ ל  ּכָ ֶכת  ּוַמְמׁשֶ ְך,  ַהּמֹוׁשֵ ּכַֹח  ָלּה  ֵיׁש  ָהָאֶרץ  י  ּכִ ְלָהָאֶרץ.  ְונֹוֵפל 
ָהעֹוָלם  ֵני  ּבְ ְוָכל  ּדּוִרית,  ּכַ ִהיא  ׁשֶ ֵמֲחַמת  ה,  ּנָ ִמּמֶ ִלּפֹל  ָהָיה ָראּוי  י  ּכִ ָעֶליָה,  ם  ְלִהְתַקּיֵ ְיכֹוִלים  ָהיּו 
ָבר  ַהּדָ ְוחֹוֵזר  ְכִריַח,  ַהּמַ ּכַֹח  ְפָסק  ּנִ ׁשֶ ּכְ ן  ּכֵ ְוַעל  ְך.  ַהּמֹוׁשֵ ּכַֹח  ָלּה  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ַאְך  דּוַע,  ּיָ ּכַ ְסִביָבּה  עֹוְמִדים 
יֹוֵתר,  ְמִהירּות  ּבִ ה  ְלַמּטָ ְונֹוֵפל  ּפֹוֵרַח  ה, הּוא  ְלַמּטָ יֹוֵתר  ְתָקֵרב  ּמִ ֶ ּשׁ ל ַמה  ּכָ ְלָהָאֶרץ,  ה  ְלַמּטָ ְונֹוֵפל 

ה. ְמִהירּות יֹוֵתר ְלַמּטָ ן נֹוֵפל ּבִ ל ָהָאֶרץ, ַעל ּכֵ ְך ׁשֶ ְתָקֵרב ְלַהּכַֹח ַהּמֹוׁשֵ ּמִ ֶזה ֵמֲחַמת ׁשֶ

יק ְיסֹוד  תּוב )ִמְׁשֵלי י, כה( "ְוַצּדִ ּכָ מֹו ׁשֶ יק הּוא ְיסֹוד עֹוָלם, ּכְ ּדִ י ַהּצַ "ל, ּכִ ִחיַנת ָעָפר ַהּנַ יק הּוא ּבְ ּדִ ב ְוַהּצַ

אלא מן הארץ. רבי יודן מייתי ליה מהכא )קהלת ג, כ( 
"ַהּכֹל הֹוֵלְך ֶאל ָמקֹום ֶאָחד ַהּכֹל ָהָיה ִמן ֶהָעָפר ְוַהּכֹל 
ָׁשב ֶאל ֶהָעָפר", רב נחמן אמר אפילו 'גלגל חמה' וכו', 
ע"כ. ומבואר כדברי רבינו, שהכל באמת נברא מהעפר 

)מיסוד העפר(, ולכן הכל חושק לחזור אל העפר.

'כח  ולא  המושך'  'כח  שאין  במקום  5. באמת 
המכריח' אין נפילה, והעומדים על כדור בחלל, בין 
אלו שמעליו ובין אלו שמתחתיו, אינם נופלים או 
זזים, אלא נשארים תלויים על עומדם, וכמו שידוע 
היום בחוש על אנשים שיצאו לחלל במקום שאין 'כח 
משיכה'. ולפ"ז עיקר הכוונה כאן היא, שאם לא היה 

'כח המשיכה', אדם שהיה קופץ לדוגמא, היה נשאר 
תלוי בחלל האויר, ולא היה מתקיים על הארץ.

ע"פ  ככדור(,  )ד"ה  בתוס'  מא.(  )דף  זרה  6. עבודה 
ירושלמי עבודה זרה פ"ג ה"א )דף יח:(. זוהר ויקרא 
פריש  סבא,  המנונא  דרב  בספרא  וז"ל:  י.(,  דף  )ח"ג 

ככדור,  בעיגולא  מתגלגלא  ישובא  כל  דהא  יתיר, 
אלין לתתא ואלין לעילא, ע"כ. ]תרגום: ּוְבִסְפרֹו ֶׁשל 
ַרב ַהְמנּוָנא ָסָבא ֵּפַרׁש יֹוֵתר, ֶׁשֲהֵרי ָּכל ַהִּיּׁשּוב ִמְתַּגְלֵּגל 

ְּבִעּגּול ְּכמֹו ַּכּדּור, ֵאֶּלה ְלַמָּטה ְוֵאּלּו ְלַמְעָלה[.
7. ספר הברית )ח"א מאמר ט' פרק ז'(.

נזכרה  לא  עדיין  'עפר'  תיבת  כי  זאת,  8. הוספנו 

אאאתֹוֶטוא ֹוראאא
ָבר ְלַמְעָלה, ֲאַזי ַעל ְיֵדי ּכֹחֹו ַמְכִריַח  גֹון: ִאם זֹוֵרק ָאָדם ּדָ ָבר ְלָהָאֶרץ. ּכְ ְכִריַח', חֹוֵזר ַהּדָ 'ּכַֹח ַהּמַ
ְפָסק  ּנִ ׁשֶ ְך, ּכְ ָבר ְוזֹוְרקֹו ְלַמְעָלה יֹוֵתר. ְוַאַחר ּכָ ן ַמְכִריַח ַהּדָ ָבר ּוַמְפִסיקֹו ֵמָהָאֶרץ, ּוְכִפי ּכֹחֹו, ּכֵ ַהּדָ

ָבר ְונֹוֵפל ְלָהָאֶרץ. ְכִריַח', חֹוֵזר ַהּדָ הּוא 'ּכַֹח ַהּמַ ּכֹחֹו – ׁשֶ

י ִאם ָלאו, לֹא ָהיּו ְיכֹוִלים  ָבִרים ְלַעְצָמּה, ּכִ ל ַהּדְ ֶכת ּכָ ְך', ּוַמְמׁשֶ י ָהָאֶרץ ֵיׁש ָלּה 'ּכַֹח ַהּמֹוׁשֵ ּכִ
ֵני ָהעֹוָלם עֹוְמִדים  ּדּוִרית6, ְוָכל ּבְ ִהיא ּכַ ה, ֵמֲחַמת ׁשֶ ּנָ י ָהָיה ָראּוי ִלּפֹול5 ִמּמֶ ם ָעֶליָה, ּכִ ְלִהְתַקּיֵ
דּוַע, פי', כי יש אנשים אשר גרים למעלה ויש שגרים למטה, ואם לא היה כח המשיכה, לא  ּיָ ְסִביָבּה ּכַ
ְך'7 ולכן כולם  ׁש ָלּה לארץ 'ּכַֹח ַהּמֹוׁשֵ ּיֵ היו כולם דבוקים אליה, אלה שלמעלה ואלה שלמטה יחד, ַאְך ׁשֶ

ָבר  ְכִריַח' ְוחֹוֵזר ַהּדָ ְפָסק 'ּכַֹח ַהּמַ ּנִ ׁשֶ ן כשאדם זורק דבר כלשהו בכח למעלה, ּכְ דבוקים אליה. ְוַעל ּכֵ

ְמִהירּות  ה ּבִ ה, הּוא ּפֹוֵרַח ְונֹוֵפל ְלַמּטָ ְתָקֵרב יֹוֵתר ְלַמּטָ ּמִ ֶ ל ַמה ּשׁ ה ְלָהָאֶרץ – אזי ּכָ ְונֹוֵפל ְלַמּטָ
יֹוֵתר, כמו שרואים בחוש שכאשר אדם זורק דבר ממקום גבוה למטה, אזי בתחילה החפץ יורד לאט וככול 
ְתָקֵרב החפץ הנופל  ּמִ שמתקרב יותר אל הארץ, הוא נופל במהירות גדולה יותר, והסיבה לכך, ֶזה ֵמֲחַמת ׁשֶ

ה. נמצא, ש'כח המושך' - הוא הכח  ְמִהירּות יֹוֵתר ְלַמּטָ ן נֹוֵפל ּבִ ל ָהָאֶרץ, ַעל ּכֵ ְך ׁשֶ ְלַהּכַֹח ַהּמֹוׁשֵ
הקיים לעולם, ואילו 'כח המכריח' הוא רק לפי שעה. אמנם, לפעמים הוא חזק יותר מ'כח המושך', אבל זה 

רק לשעה, ולבסוף הכל חוזר אל הארץ.

יבאר, ש'כח המושך' של 'הארץ' ישנו גם בצדיק האחד שהוא 'יסוד העולם', כי הוא בחינת 'עפר'.

יק הּוא  ּדִ י ַהּצַ "ל שיש לה 'כח המושך', ּכִ ִחיַנת 'ָעָפר' - היינו בחינת 'ארץ'8 ַהּנַ יק - הּוא ּבְ ּדִ ב. ְוַהּצַ
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יק,  ּדִ י ֶזה ַהּצַ ָבִרים ֵאָליו. ּכִ ל ַהּדְ יְך ּכָ ְך, ְלַהְמׁשִ ָבִרים עֹוְמִדים ָעָליו. ְוֵיׁש לֹו ּכַֹח ַהּמֹוׁשֵ עֹוָלם", ְוָכל ַהּדְ
יִקים ֵהם  ּדִ ל ַהּצַ ּנוּ, ַוֲאִפּלּו ּכָ ִכים ִמּמֶ ָבִרים ִנְמׁשָ ל ַהּדְ ּכָ הּוא ְיסֹוד עֹוָלם, ׁשֶ עֹוָלם, ׁשֶ הּוא ַרק ָיִחיד ּבָ
ִחינֹות ָעָנף  הּוא ּבְ ּנוּ, ְוֵיׁש ׁשֶ ִחינֹות ָעָנף ִמּמֶ הּוא ּבְ ִחיָנתֹו, ֵיׁש ׁשֶ ל ֶאָחד ְלִפי ּבְ ּנוּ, ּכָ ַרק ֲעָנִפים ִמּמֶ
ְבִחינֹות )ְּבֵראִׁשית יח,  ָעָפר, ּבִ ים ַעְצמֹו ּכְ ָפל, ּוֵמׂשִ עֹוָלם, הּוא ָעָנו ְוׁשָ ִחיד ּבָ יק ַהּיָ ּדִ י ֶזה ַהּצַ ִמן ֶהָעָנף. ּכִ
"ל.  ּנַ ָבִרים ֵהם ָעָליו ּכַ ל ַהּדְ ּכָ ִחיַנת ָעָפר, ׁשֶ ן הּוא ְיסֹוד עֹוָלם, ַהְינּו ּבְ כז( "ְוָאֹנִכי ָעָפר ָוֵאֶפר". ְוַעל ּכֵ

יְך  ְלַהְמׁשִ ְך,  ַהּמֹוׁשֵ ּכַֹח  ָלּה  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ַהְינּו  ְהֶיה',  ּתִ ַלּכֹל  ָעָפר  ּכְ י  'ְוַנְפׁשִ ים )באלוהי נצור(  ׁשִ ְמַבּקְ ָאנּו  ׁשֶ ְוֶזה 

בתורה שלנו, וא"כ כוונת תיבת 'הנ"ל' באה על מה 
שביאר על ה'ארץ', שהכל מונח עליה ואין דבר נופל 

ממנה מחמת שיש לה 'כח המושך'.
'יסוד  ספירות  על  מרמז  עֹוָלם",  "ְיסֹוד  9. תיבות 
ומלכות', כי הנה היסוד הוא ברית קודש, ולא נקרא 
ריש  בזוהר  כמבואר  ברית,  ששומר  מי  אלא  צדיק 
פרשת נח )ח"א דף נט:(, ובדברי רבינו בכמה מקומות 
)ע' לעיל תורה ל"א אות ה'(. ו'עולם' הוא ספירת המלכות 

וכמו  ק.(.  )דף  ס"ט  תיקון  זוהר  תקוני  ע'  )'שכינתא'(, 

שהיסוד נותן את כל השפע למלכות, כן דרך הצדיק 
ניתן כל השפע לעולם.

ותורה  ס"ו  תורה  )תניינא,  מוהר"ן  בלקוטי  10. לקמן 
ס"ז(, ביאר רבינו שיש ד' יסודות 'אש רוח מים עפר', 

ויש יסוד אחד, שהוא היסוד של כל ד' יסודות אלו 

והוא 'כח היולי', וביאר שם שזו בחינת "ְוַצִּדיק ְיסֹוד 
שממנו  הפשוט',  'היסוד  הוא  שהצדיק  עֹוָלם" – 

נמשכים כל ד' היסודות.
11. ע' היטב בחיי מוהר"ן )אות רס"ט(.

12. בגמ' בחולין )דף פט.(, איתא: אמר להם הקב"ה 
לישראל, חושקני בכם, שאפילו בשעה שאני משפיע 
לכם גדולה אתם ממעטין עצמכם לפני. נתתי גדולה 
וכתב  ָוֵאֶפר".  ָעָפר  "ְוָאנִֹכי  לפני  אמר  לאברהם, 
המהרש"א וז"ל: ברוב גדולה - האדם יזכור שפלות 
בריאתו, ולזה אברהם הזכיר שפלות תחילת היצירה 
שנברא אדם הראשון מן האדמה, וזה שאמר "ְוָאנִֹכי 
ָעָפר" מתחילת היצירה, ואפר בסוף וכו', עכ"ל. )אפר 
הוא דבר שהיה כבר ונשרף ונעשה 'אפר'(. ]וע"ע בבית לוי על 

התורה בפסוק הנ"ל[.

אאאתֹוֶטוא ֹוראאא

ָבִרים עֹוְמִדים ָעָליו ברוחניות,  יק ְיסֹוד עֹוָלם"10, ְוָכל ַהּדְ תּוב )משלי י, כה(: "ְוַצּדִ ּכָ מֹו ׁשֶ 'ְיסֹוד עֹוָלם'9, ּכְ
ָבִרים ֵאָליו, )ולכן ראוי שכל העולם  ל ַהּדְ יְך ּכָ ְך' ְלַהְמׁשִ כמו שהכל עומד על הארץ בגשמיות, ְוֵיׁש לֹו 'ּכַֹח ַהּמֹוׁשֵ

עֹוָלם, וכלשון  יק שהוא במדרגה זו, הּוא ַרק ָיִחיד ּבָ ּדִ י ֶזה ַהּצַ ימשך אל הצדיק הזה, אלמלא 'כח המכריח' כדלהלן(. ּכִ

יִקים  ּדִ ל ַהּצַ ּנּו, ַוֲאִפּלּו ּכָ ִכים ִמּמֶ ָבִרים ִנְמׁשָ ל ַהּדְ ּכָ הּוא 'ְיסֹוד עֹוָלם', ׁשֶ הכתוב "וצדיק" בלשון יחיד, ׁשֶ

ִחינֹות ָעָנף  הּוא ּבְ ִחיָנתֹו, ֵיׁש ׁשֶ ל ֶאָחד ְלִפי ּבְ ּנּו, ּכָ שתלויים בהם הרבה נשמות, ֵהם ַרק ֲעָנִפים ִמּמֶ

ִחינֹות ָעָנף ִמן ֶהָעָנף שתלוי בו מעט,  הּוא ּבְ ּנּו ותלוי בו הרבה, כמו ענף גדול היוצא מהגזע, ְוֵיׁש ׁשֶ ִמּמֶ
כי הוא כבר ענף מן הענף, אבל הכל נמשך מגזע האילן עצמו שהוא בחינת "צדיק יסוד עולם". 

ָפל11  עֹוָלם שהוא יסוד הכל, הּוא ָעָניו ְוׁשָ ִחיד ּבָ יק ַהּיָ ּדִ י ֶזה ַהּצַ והסיבה שהצדיק הוא בחינת 'עפר', ּכִ

ְבִחינֹות מה שאמר אברהם אבינו )בראשית יח, כז(: "ְוָאֹנִכי ָעָפר ָוֵאֶפר"12, ְוַעל  ָעָפר, ּבִ ים ַעְצמֹו ּכְ ּוֵמׂשִ
ָבִרים ֵהם  ל ַהּדְ ּכָ ִחיַנת 'ָעָפר' שהיא הארץ, שהיא יסוד הכל, ׁשֶ ן הצדיק הּוא ְיסֹוד עֹוָלם, ַהְינּו ּבְ ּכֵ

"ל. ּנַ ָעָליו ּכַ

יבאר, שבכל אדם שייך גם 'כח המושך', ועל זה - אנחנו מתפללים.

י  ים בתפילת 'אלהי נצור' )ברכות יז.( 'ְוַנְפׁשִ ָאנּו ְמַבְקׁשִ ְוֶזה שנתבאר שהעפר הוא כח המושך את הכל, זהו ׁשֶ
יְך ַהּכֹל ֵאָליו  ְך ְלַהְמׁשִ ְהֶיה ָלּה - לנפש שלי ּכַֹח ַהּמֹוׁשֵ ּיִ ְהֶיה' שנהיה ענוים ושפלים, ַהְינּו ׁשֶ ָעָפר ַלּכֹל ּתִ ּכְ
"ל. פי', הגם שאין אנחנו במדרגת "צדיק יסוד עולם", בכל אופן, כל אחד צריך 'כח המושך' בשביל  ּנַ ָעָפר ּכַ ּכְ
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"ְוַעְפרֹות  ְבִחינֹות )ִאּיֹוב כח, ו(  ּבִ ָלעֹוָלם,  עֹות  ּפָ ַהַהׁשְ ל  ּכָ יְך  ַמְמׁשִ יק,  ּדִ ַהּצַ ְוֶזה  "ל.  ּנַ ּכַ ָעָפר  ּכְ ֵאָליו  ַהּכֹל 
"ל. יק ַהּנַ ּדִ ִחינֹות ָעָפר, ֵמַהּצַ ִכין ִמּבְ עֹות ִנְמׁשָ ּפָ ל ַהַהׁשְ ּכָ ָזָהב", ׁשֶ

ֶהָעָפר,  ַעל  ְזִריָעה  ִחיַנת  ּבְ הּוא  י  ּכִ ד.  ִמּיָ ֵרְך  ִמְתּבָ הּוא  יק,  ּדִ ַהּצַ ְלֶזה  ְצָדָקה  נֹוְתִנין  ִאם  ן  ּכֵ ְוַעל 

13. ענין זה ביארו בלקוטי הלכות )חושן משפט חזקת 
ְוָכל  ְוַהֲחָפִצים  ַהָּממֹון  ָּכל  ְוִהֵּנה  וז"ל:  ב(,  ד,  מטלטלין 

ַהּמֹוֵׁשְך'  'ּכַֹח  ְּכִפי  ַהּכֹל הּוא  ָלָאָדם,  ֶׁשֵּיׁש  ַהַהְׁשָּפעֹות 
ֶׁשֵּיׁש לֹו – ֶׁשְּמַקֵּבל ֵמַהַּצִּדיק ֶׁשִּמֶּמּנּו ִנְמָׁשְך ַהּכֹל. ְוַעל 
ֵּכן ָּכל ָּדָבר ֶׁשהּוא ְּבַיד ָהָאָדם, הּוא ְּבֶחְזַקת ֶׁשהּוא ֶׁשּלֹו, 
ַהּמֹוֵׁשְך'  'ּכַֹח  לֹו  ֶׁשֵּיׁש  ִנְמָצא  ְּבָידֹו,  ֶׁשהּוא  ֵמַאַחר  ִּכי 
ֶׁשַּמְמִׁשיְך ַהְׁשָּפָעה זֹאת ֵאָליו – ַעל ֵּכן הּוא ְּבַוַּדאי ֶׁשּלֹו. 
ִּכי ִעַּקר ָּכל ַהַהְׁשָּפעֹות ֶׁשֵהם ָּכל ָהֲעִׁשירּות ְוָכל ַהֲחָפִצים, 

ִנְמָׁשִכין ְלָכל ֶאָחד ְּכִפי 'ּכַֹח ַהּמֹוֵׁשְך' ֶׁשֵּיׁש לֹו, עכ"ל.
14. כמבואר בלקוטי הלכות )שם אות י"א(, וז"ל: ָּכל 
ָאָדם ָּכלּול ִמְּבִחיַנת ּכַֹח ַהּמֹוֵׁשְך ְוכַֹח ַהַּמְכִריַח ַהַּנ"ל, 
ּכַֹח  ִּבְבִחיַנת  הּוא  ַהְּנָׁשָמה,  ֶׁשהּוא  ַהִחּיּות  ִעַּקר  ִּכי 
ַהּמֹוֵׁשְך  ּכַֹח  ַאַחר  ָּתִמיד  ִנְמֶׁשֶכת  ַהְּנָׁשָמה  ִּכי  ַהּמֹוֵׁשְך, 
- ֶׁשהּוא ַהַּצִּדיק ְוַהּתֹוָרה, ֶׁשּמֹוְׁשִכין ֶאת ָהָאָדם ְלַהֵּׁשם 
ִיְתָּבַרְך, ְוִהיא ְמַקֶּבֶלת ִמּכַֹח ַהּמֹוֵׁשְך ְלַעְצָמּה, ְוַעל ְיֵדי 
ֵעת  ְּבָכל  ּוִמְתַּגֶּבֶרת  ְלַהּגּוף,  ְוִקּיּום  ִחּיּות  ַמְמֶׁשֶכת  ֶזה 
ָהִעָּקר,  ֶׁשֶּזהּו  ִיְתָּבַרְך,  ְלַהֵּׁשם  ַהּגּוף  ֶאת  ַּגם  ְלַהְמִׁשיְך 
ֶׁשִּבְׁשִביל ֶזה ִנְבָרא ָהָאָדם ְּבגּוף ָוֶנֶפׁש, ְּכֵדי ֶׁשַּגם ַהּגּוף 
ַהֶּנֶפׁש  ְרצֹון  ַאַחר  ִנְמָׁשְך  ֶׁשִּיְהֶיה  ַהֶּנֶפׁש,  ֶאל  ִיְתַהֵּפְך 
ִיְתָּבַרְך  ְלַהֵּׁשם  ַהּמֹוֵׁשְך  ּכַֹח  ַאַחר  ָּתִמיד  ֶׁשִּנְמֶׁשֶכת 
ּוְלתֹוָרתֹו. ֲאָבל ַהּגּוף הּוא ִּבְבִחיַנת ּכַֹח ַהַּמְכִריַח, ִּכי הּוא 
נֹוֶטה ַאַחר ַּתֲאוֹות עֹוָלם ַהֶּזה ַוֲהָבָליו, ְורֹוֶצה ְלַהְכִריַח 
ֶאת ַהֶּנֶפׁש ְלַהְפִסיָקּה ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ְותֹוָרתֹו ַחס ְוָׁשלֹום, 

ְוִעַּקר ְׁשֵלמּות ָהָאָדם, הּוא ֶׁשַּיְגִּביר ּכַֹח ַהּמֹוֵׁשְך ַעל ּכַֹח 
ַהַּמְכִריַח, ֶׁשַּיְגִּביר ַהֶּנֶפׁש ַעל ַהּגּוף, ַעד ֶׁשַּגם ַהּגּוף ִיְהֶיה 

ִנְמָׁשְך ַאַחר ּכַֹח ַהּמֹוֵׁשְך ְלַהֵּׁשם  ִיְתָּבַרְך ְותֹוָרתֹו.
זו,  בתוספת  והכוונה  היד,  בכתב  הנוסחא  15. כן 
שלא רק שגורם המשכת שפע לכל המקבלים, אלא 
שכל השפע נמשך אליו והוא המחלק, כידוע בביאור 
הגמ'  על  ח'(  אות  תולדות  פרשת  התורה  )על  הבעש"ט 
בברכות )דף יז:( כל העולם כולו ניזון בשביל חנינא 
ופירושו שהצדיק  וכו' – 'בשביל' היינו בצינור,  בני 
מושך את הכל אליו, והוא הנותן ומחלק לכל העולם. 
העולם  שקשורים  ההתקשרות  שכפי  מוסיף,  ]וכאן 

אליו, כן מחלק יותר[.
עפר  יש  ששם  מקום  על  מדבר  הפסוק  16. פשט 
את  יפרש  רבינו  אבל  הזהב,  את  מוציאים  שממנו 
פנימיות הפסוק, שמבחינת 'עפר', היינו "הצדיק יסוד 
עולם" - שהוא עניו – ממנו בא כל השפע, וכל העושר 

כלול בזהב.
17. כל זה נוסף בנוסח הכתב יד.

18. בתוספת תיבת 'מיד', יישב רבינו את הקושיא, 
מה שלכאורה יש להקשות על דבריו הקדושים, שהרי 
ל'זה  נתן  יש ברכה, אפי' אם לא  נתינת צדקה  בכל 
שהרי  עֹוָלם",  ְיסֹוד  "ְוַצִּדיק  בחינת  שהוא  הצדיק' 
הכתוב אומר במצות הצדקה בפרשת ראה )דברים טו, י( 

אאאתֹוֶטוא ֹוראאא

 נפשו, כדי שיוכל למשוך את כל ההשפעות שהוא צריך, ואת הכח הזה הוא מקבל מהצדיק13, ולכן זה שייך 

לכל אדם14.

לאחר שביאר, כי כל אדם צריך 'כח המושך', יבאר כי כל אדם מקבל זאת ע"י התקשרותו ונתינת צדקה ל'צדיק 
היחיד', ויבאר מתי ישנה ברכה בצדקה.

ְבִחינֹות הכתוב  עֹות ָלעֹוָלם בין שפע רוחני ובין שפע גשמי, ּבִ ּפָ ל ַהׁשְ יְך אליו15 ּכָ יק ַמְמׁשִ ּדִ ְוֶזה ַהּצַ
)איוב כח, ו(: "ְוַעְפרֹות ָזָהב16 לו" היינו מי שהוא בחינת עפר – "זהב לו", היינו כל ההשפעות נמשכים 

ִחינֹות  ִכין ִמּבְ עֹות הגשמיות בעולם הנכללות בתיבת "זהב", הם ִנְמׁשָ ּפָ ל ַהַהׁשְ ּכָ ממנו כנ"ל17. פירוש: ׁשֶ

"ל, והצדיק ממשיך אותן לכל אחד ואחד. יק ַהּנַ ּדִ 'ָעָפר' – ֵמַהּצַ

ן מכיון, שכל ההשפעות נמצאות אצל הצדיק, שהוא בחינת 'עפר', והוא זה שממשיך אותן לכל אחד,  ְוַעל ּכֵ
ִחיַנת ְזִריָעה ַעל ֶהָעָפר,  י הּוא ּבְ ד18, ּכִ ֵרְך ִמּיָ יק, הּוא הנותן ִמְתּבָ ּדִ לכן ִאם נֹוְתִנין ְצָדָקה ְלֶזה ַהּצַ
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ְלִפי ֶחֶסד". ֲאָבל ִאם נֹוֵתן  ְוִקְצרּו  ִלְצָדָקה  ָלֶכם  ְבִחינֹות )הֹוֵׁשַע י, יב( "ִזְרעּו  ּבִ ְפַלִים,  ּכִ ֶפל  ּכֶ ְצַמַחת  ּמַ ׁשֶ
ֲעָנתֹות  י  ַאְנׁשֵ ֶאת  ִיְרְמָיה  ל  ּלֵ ּקִ ׁשֶ ְוֶזה  רֹות.  ּפֵ ה  עֹוׂשֶ ֵאינֹו  ָלל,  ּכְ ָעָפר  ִחיַנת  ּבְ ֵאינֹו  ׁשֶ ְלִמי  ְצָדָקה 
ֵאיָנם  ׁשֶ ַהְינּו  ִנים' )ָּבָבא ַקָּמא טז:(,  ְמֻהּגָ ֵאיָנם  ׁשֶ ים  ֲעִנּיִ ּבַ יֵלם  'ַהְכׁשִ ֶהם" -  ּבָ ה  ֲעׂשֵ ָך  ַאּפְ ֵעת  )ירמיה יח, כג(: "ּבְ

ָלל. ִחיַנת ְזִריָעה ּכְ ּנֹוְתִנים ָלֶהם, ֵאיָנּה ּבְ ָדָקה ׁשֶ ן ַהּצְ ָלל, ְוַעל ּכֵ ְבִחיַנת ָעָפר ּכְ ּבִ

ְך  ַהּמֹוׁשֵ ּכַֹח  ׁש לֹו  ּיֵ ׁשֶ ָעָפר,  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ יק,  ּדִ ַהּצַ ְלֶזה  ָאָדם  ֵני  ּבְ ל  ּכָ כּו  ׁשְ ּמָ ּיִ ׁשֶ ָהָיה ָראּוי  ה  ְוִהּנֵ
ּבּוָרם  ַעל ְיֵדי ּדִ ֵני ָאָדם, ׁשֶ ׁש ּבְ ּיֵ ּנוּ. ַהְינוּ, ׁשֶ ְכִריַח, ַמְפִסיִקין ּוַמְרִחיִקין ִמּמֶ "ל. ַאְך ַעל ְיֵדי ּכַֹח ַהּמַ ּנַ ּכַ
ְכִריַח,  ַהּמַ ּכַֹח  ּוְלִפי  "ל.  ַהּנַ יק  ּדִ ֵמַהּצַ ּוְלַהְרִחיָקם  ְלַהְפִסיָקם  ֵני ָאָדם  ּבְ ַמְכִריִחים ֶאת  יֶהם, ֵהם  ּוַמֲעׂשֵ

"ָנתֹון ִּתֵּתן לֹו ְוֹלא ֵיַרע ְלָבְבָך ְּבִתְּתָך לֹו ִּכי ִּבְגַלל ַהָּדָבר 
ַהֶּזה ְיָבֶרְכָך ה' ֱאֹלֶהיָך ְּבָכל ַמֲעֶׂשָך ּוְבכֹל ִמְׁשַלח ָיֶדָך", 
ומבואר, שבכל מצות צדקה יש ברכה, )וכן ביאר רבינו 
לעיל תורה ל"א, בענין השש ברכות והאחד עשרה, ע"ש(. אמנם 

ענין זה ש'ִמְתָּבֵרְך ִמָּיד' בברכה גדולה, כמבואר כאן, 
ענין זה שייך דוקא ב'נותן צדקה לזה הצדיק'.

ההגון',  'העני  בחינת  את  רבינו,  מבאר  מיד  והנה 
שכשנותנים לו מתברכים, ולהיפך בעני שאינו הגון. 
ומרמיזת דבריו יש לומר, שעני שהוא מקושר לצדיק 
האמת, יש לו בחינת 'עפר', וממילא הוא 'עני הגון' 
שגם לו יש בחינת עפר, והנותן לו צדקה, הוא בחינת 

זריעה המצמחת בכפל כפליים וכו'. 
ְלִמי  ואמר:  'כלל',  תיבת  רבינו  שהוסיף  19. וזה 
ֶׁשֵאינֹו ְּבִחיַנת 'ָעָפר' ְּכָלל, וכוונתו בזה כמו שביארנו, 

שלא רק כשנותן ל'זה הצדיק' הוא מתברך, אלא כמו 
שכתבנו שבכל צדקה לעני הגון יש ברכה וכנ"ל, אבל 
צריך שיהיה בו איזה בחינת 'עפר' כמו שנתבאר כי 
שתהיה  ִּתְהֶיה' –  ַלּכֹל  ְּכָעָפר  'ְוַנְפִׁשי  מבקשים  כולנו 
לנו בחינת עפר, היינו שנזכה להתקשר לצדיק האמת 
שהוא בחינת 'עפר', ועי"ז גם אנחנו נהיה בחינת עפר 
שזורעים בו ומצמיח. ולכן דוקא אם נתן למי שהוא 
בבחינת 'עפר' - זוכה להתברך, ואם זכה לתת לצדיק 
האמת 'מתברך מיד' בברכה גדולה. אבל אם נתן למי 
הגון'  שאינו  'עני  כגון  'עפר',  בחינת  בכלל  שאינו 

)וכדלהלן(, אינו מתברך.

מהגמ'  כי  בדבר,  מחלוקת  יש  שלכאורה  20. ואף 
)דף סז:( נראה, שר' חנינא סובר שהוא כן  בכתובות 
מקבל על זה שכר, ע"ש, מ"מ ההלכה כרבא כאן בגמ' 

אאאתֹוֶטוא ֹוראאא
ְבִחינֹות הכתוב )הושע י, יב(: "ִזְרעּו ָלֶכם ִלְצָדָקה ְוִקְצרּו ְלִפי ָחֶסד" – 'תזרעו  ְפַלִים, ּבִ ֶפל ּכִ ְצַמַחת ּכֶ ּמַ ׁשֶ
את הצדקה, כדי שתקבלו אחר כך שכר בחסדו של הקב"ה' )מצודת דוד(, הרי, שנתינת הצדקה היא בחינת 

זריעה על העפר. 

ָלל, פי', שאין המקבל לא צדיק ולא מקושר  ּכְ 'ָעָפר'  ִחיַנת  ּבְ ֵאינֹו  ׁשֶ ְלִמי  ְצָדָקה  נֹוֵתן  ִאם  ֲאָבל 
רֹות, ואין ברכה בצדקה, כי לא זרע אותה על עפר. ְוֶזה  ה ּפֵ לצדיק19 – שאין לו 'כח המושך', ֵאינֹו עֹוׂשֶ

ה ָבֶהם", ופירשו רבותינו ז"ל )בבא קמא דף  ָך ֲעׂשֵ ֵעת ַאּפְ י ֲעָנתֹות )ירמיה יח, כג( "ּבְ ל ִיְרְמָיה ֶאת ַאְנׁשֵ ּלֵ ּקִ ׁשֶ
ִנים – כדי שלא  ֵאיָנם ְמֻהּגָ ים ׁשֶ ֲעִנּיִ יֵלם ּבַ טז:( שקילל אותם ירמיה: ש'אפילו בשעה שעושין צדקה, ַהְכׁשִ

ָדָקה  ן ַהּצְ ָלל21, ְוַעל ּכֵ ְבִחיַנת 'ָעָפר' ּכְ ֵאיָנם ּבִ יקבלו עליהן שכר'20 )ע"כ הגמ'(, ַהְינּו שיתנו צדקה לעניים ׁשֶ

ָלל, ולכן אינה בכלל ברכה ואינה מצמיחה פירות.  ִחיַנת ְזִריָעה ּכְ ּנֹוְתִנים ָלֶהם, ֵאיָנּה ּבְ ׁשֶ

לאחר שביאר, שהצדיק האחד הוא עיקר 'כח המושך' בעולם, יבאר כיצד יתכן שאין כל בני העולם נמשכים אחריו.

ְך  ׁש לֹו ּכַֹח ַהּמֹוׁשֵ ּיֵ ִחיַנת 'ָעָפר', ׁשֶ הּוא ּבְ יק, ׁשֶ ּדִ ֵני ָאָדם ְלֶזה ַהּצַ ל ּבְ כּו ּכָ ׁשְ ּמָ ּיִ ה ָהָיה ָראּוי ׁשֶ ְוִהּנֵ
ּנּו23 מזה הצדיק.  ְכִריַח' שבא מחמת 'הבחירה'22 ַמְפִסיִקין ּוַמְרִחיִקין ִמּמֶ "ל, ַאְך ַעל ְיֵדי 'ּכַֹח ַהּמַ ּנַ ּכַ
ֵני ָאָדם  יֶהם25, ֵהם ַמְכִריִחים ֶאת ּבְ ּבּוָרם ּוַמֲעׂשֵ ַעל ְיֵדי ּדִ ֵני ָאָדם24 בעלי מחלוקת, ׁשֶ ׁש ּבְ ּיֵ ַהְינּו ׁשֶ

"ל.  ּנַ יק ּכַ ּדִ ן ַמְרִחיק ֵמַהּצַ ְכִריַח', ּכֵ "ל. ּוְלִפי 'ּכַֹח ַהּמַ יק ַהּנַ ּדִ ְלַהְפִסיָקם ּוְלַהְרִחיָקם ֵמַהּצַ
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בב"ק, שאין לו על זה שכר, וכן הוא בגמ' בבא בתרא 
)דף ט:(. וכן פסק רבינו בספר המידות )צדקה ח"א אות 

י"ב(, וע' בביאורנו שם. וביד רמ"ה בבא בתרא )סימן 

קי"ט(, כתב וז"ל: ושמעינן מינה לדברי הכל, דהאי 

לאו  מהוגנין –  שאינן  אדם  לבני  צדקה  דיהיב  מאן 
צדקה היא, עכ"ל.

אכן כבר דנו הראשונים והאחרונים מי הוא 'עני שאינו 
הגון', האם הכוונה שהוא עשיר רמאי, או שאע"פ 
שהוא באמת עני, אבל הוא רשע וחוטא, ובא לומר 
שכשנותנים לעני כזה אין כאן מצות צדקה. ובספר 
חסידים )סימן ס"א( מבואר, שלא רק שאין לו על זה 
שכר, אלא גם נחשב לו לעוון, וז"ל: כתיב )קהלת ד, ו( 
"טֹוב ְמֹלא ַכף ָנַחת ִמְּמֹלא ָחְפַנִים ָעָמל ּוְרעּות רּוַח", 
כי "טֹוב ְמֹלא ַכף" - כשאדם נותן )צדקה( ליראי שמים 
לעניים   - ָחְפַנִים"  "ִמְּמֹלא  מנכסיהם,  שירדו  עניים 
שאינם מהוגנים, אשר בהם "ָעָמל ּוְרעּות רּוַח". ולא 
לפריצים  נותן  כשהוא  לעון,  לו  שנחשב  אלא  עוד 
בהקב"ה  מורדין  ומקיים  זנות,  אתנני  להם  ונותן 
בעולם. לפיכך יתפלל אדם להקב"ה לעולם, שיזמין 
לו בני אדם מהוגנים, עכ"ל. ולפי דבריו, אפי' שהוא 
באמת עני, כיון שהוא לא הגון והוא פרוץ בעבירות 
ומורד בהקב"ה, אסור לתת לו צדקה. וכן היא שיטת 
רבינו בלקוטי מוהר"ן )קמא, תורה רס"ד(, וז"ל: צדקה 
היא תיקון הברית, כי פגם הברית הוא, שהיה צריך 
להשפיע בקדושה למקום שצריך להשפיע, והוא סילק 
ההשפעה משם, והמשיכה חס ושלום למקום אחר, 
ומשפיע  חוזר  שעי"ז  הצדקה,  ע"י  התיקון  כן  ועל 
לשם אל הקדושה, ועי"ז נתתקן וכו'. ועל כן כשנותן 
לעני שאינו הגון, אזי אדרבא הוא נפגם יותר, כי חוזר 

ומשפיע למקום שאינו צריך, עכ"ל.
21. הנה באותו הדור היה ירמיה צדיק האמת, והוא 
ואנשי  ההמשכות,  כל  שממנו  'עפר'  בחינת  היה 
ענתות שחלקו עליו ואף ניסו להורגו, התרחקו ממנו, 
יהנו מ'כח המושך' שלו,  ולא היה ראוי להם שהם 
היינו, ממה שירמיה הנביא ממשיך את כל ההשפעות 
שבעולם. ולכן קילל אותם במידה כנגד מידה, כי על 
מה שהם חולקים על צדיק האמת, קיללם, שגם כשהם 
יתנו צדקה - שהיא בחינת זריעה על העפר, לא יזכו 
לתת לאנשים שמקושרים לצדיק האמת, שיש להם 
בחינת עפר )היינו, לאנשים שקשורים אל ירמיה בעצמו(, אלא 

יתנו לעניים שאינם מהוגנים שאין להם בחינת 'עפר' 
כלל, ולא תהיה להם ברכה מחמת זה. נמצא, שמה 
שקילל אותם ירמיה, הוא תוצאה ישירה ממחלוקתם 
על צדיק האמת. ]ובזה מיושב התמיהה, כיצד יתכן 

שירמיה מקלל קללה כזו שלא יזכו לעשות מצוות[.
ואות  יד  סוף  ה,  טוב  )יום  הלכות  בלקוטי  22. כמבואר 
ַהַּמְכִריַח  ּכַֹח  ִּבְבִחיַנת  הּוא  ַהְּבִחיָרה  ִעַּקר  וז"ל:  טו(, 
'ּכֹחֹות  ְּבִחיַנת  ֵהם  ַהּגּוף  ַּתֲאוֹות  ֶׁשָּכל  ַהּמֹוֵׁשְך,  ְוכַֹח 
ַהַּמְכִריִחים', ִּכי ַהִחּיּות הּוא ַהְּנָׁשָמה ֵאיָנּה ֲחֵפָצה ָּבֶזה, 
ֶׁשֶּזהּו  ְלָׁשְרָׁשּה,  ְלַהְמִׁשיְך  ַרק  הּוא  ַהְּנָׁשָמה  ְרצֹון  ִּכי 
ֶלֱאכֹל  אֹוָתּה  ַמְכִריִחים  ֲאָבל  ַהּמֹוֵׁשְך',  'ּכַֹח  ְּבִחיַנת 
ְוִלְׁשּתֹות ְוכּו', ִּבְׁשִביל ִקּיּום ַהּגּוף. ְוִעַּקר ַהְּבִחיָרה הּוא 
ְּבֶזה ֶׁשָּצִריְך ָהָאָדם ָּתִמיד ְלַהְגִּביר 'ּכַֹח ַהּמֹוֵׁשְך' ַעל 'ּכַֹח 
ַהַּמְכִריַח', ְוִיְזּכֹור ָּתִמיד ַּתְכִליתֹו, ְוַיְמִׁשיְך ַעְצמֹו ְלָׁשְרׁשֹו 
ָהֶעְליֹון, ֶׁשֶּזהּו ְּבִחיַנת 'ּכַֹח ַהּמֹוֵׁשְך'. ַוֲאִפּלּו ַמה ֶּׁשֻּמְכָרח 
ַלֲעסֹוק ְּבִעְסֵקי ֶזה ָהעֹוָלם, ְּכגֹון ֶלֱאכֹול ְוִלְׁשּתֹות ְוכּו'. 
ִיְהֶיה ַרק ֵמֲחַמת ֶהְכֵרַח ֶׁשַּמְכִריִחין אֹותֹו ָלֶזה ֶנֶגד ְרצֹונֹו, 
ִּכי ְּבַוַּדאי ֻמְכָרח ָהָאָדם ֶלֱאכֹול ְוכּו', ִּכי ְרצֹונֹו ִיְתָּבַרְך 
ְּבַוַּדאי  ה  ַיֲעֶשׂ ַוֲאַזי  ְוָאז ְּכֶׁשִּיְתַנֵהג ָּכְך,  ְּבִקּיּום ָהעֹוָלם. 
ע"י  )כגון  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ִיְהֶיה  ַוֲאַזי  ַהּתֹוָרה,  ִּפי  ַעל  ַהּכֹל 
ּכַֹח  ֶׁשֵּיׁש לֹו  ְיֵדי  ַעל  ִנְפָלִאים,  ִּתּקּוִנים  ַּדְיָקא,  האכילה( 

ַהַּמְכִריַח ְוכַֹח ַהּמֹוֵׁשְך וכו', עכ"ל.
23. כמו שביאר בלקוטי הלכות )חזקת מטלטלטין ד, ה(, 
וז"ל: ֵמֲחַמת ֶׁש'ּכַֹח ַהַּמְכִריַח' ִנְמָׁשְך ִמְּבִחיַנת ִצְמצּוִמים 
ְוִדיִנים, ַעל ֵּכן ְּכֶׁשִּנְׁשַּתְלֵׁשל ְלַמָּטה, ִלְפָעִמים ִנְתַהִּוים 
ִּדיִנים ְּגמּוִרים ֶׁשֵּמֶהם ְיִניַקת ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא ְוַהְּקִלּפֹות, 
ַעד ֶׁשִּנְתַהֶּוה ֵמֶהם 'ּכַֹח ַהַּמְכִריַח' ּוַמְפִסיק יֹוֵתר ִמַּדאי, 
ֶׁשֵהם ָּכל ַהּמֹוְנִעים ְוַהַּמְפִסיִקים ְוַהְמַעְּכִבים ִמְּלִהְתָקֵרב 
ְוֵאיָנם ַמִּניִחים ְלִהְתָקֵרב  ְלַהּתֹוָרה ּוְלַצִּדיִקים ֲאִמִּתִּיים 
ְּכָלל. ִּכי ֵמֶהם ִנְמָׁשִכים ַּכָּמה ְּבֵני ָאָדם ַּבֲעֵלי ַמֲחלֹוֶקת, 
ְמִניעֹות  ִמיֵני  ְוַכָּמה  ְּבַכָּמה  ּוַמְפִסיִקים  מֹוְנִעים  ֶׁשֵהם 
ָהֱאֶמת  ּוְלֶדֶרְך  ּוְלַהּתֹוָרה  ָהֱאֶמת  ְלַהַּצִּדיק  ִמְּלִהְתָקֵרב 
וכו'. ְוָכל ֶזה הּוא ְּבִחיַנת ּכַֹח ַהַּמְכִריַח, ַהַּמְפִסיק ִמִּלְהיֹות 

ִנְמָׁשְך ַאַחר ַהַּצִּדיק ָהֱאֶמת ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ָעָפר ְוכּו'. 
24. כתב רבינו בשיחות הר"ן )שיחה פ'(, וז"ל: ְּבֵני ָאָדם 
ֵיׁש ָלֶהם ּכַֹח ִלְמנֹוַע ּוְלָהִסית ֶאת ָהָאָדם ְלַרֲחקֹו ֵמֲעבֹוַדת 
ַהּבֹוֵרא ּוִמַּצִּדיֵקי ֱאֶמת, יֹוֵתר ִמן ַהֵּיֶצר ָהָרע. ִּכי ַהֵּיֶצר 
ָהָרע ֵאין לֹו ְיכֶֹלת ַרק ְּכִפי ּכֹחֹו, ְּכִפי ְּבִחיַנת ַהֵּיֶצר ָהָרע 
ֵמֵאיֶזה עֹוָלם ֶׁשהּוא, ֲאָבל ָהָאָדם הּוא ְּכָלִלּיּות ֶׁשָּכלּול 
ִמָּכל ָהעֹוָלמֹות. ְוַעל ֵּכן ְּמִניעֹות ֶׁשל ְּבֵני ָאָדם ]קשות[ 
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ְוִיְתָקֵרב  ַעְצמֹו  יְך  ְוַיְמׁשִ ַיֲחֹזר  ְכִריַח,  ַהּמַ ּכַֹח  ְפִסיק  ּיַ ׁשֶ ּכְ ְך  ּכָ ְוַאַחר  "ל.  ּנַ ּכַ יק  ּדִ ֵמַהּצַ ַמְרִחיק  ן  ּכֵ
ׁש  ּיֵ ׁשֶ "ל,  ַהּנַ יק  ּדִ ְלַהּצַ ְלֶהָעָפר -  ָיׁשּוב  ְכִריַח,  ַהּמַ ְפִסיק  ּיַ ׁשֶ ּכְ י  ּכִ "ל.  ּנַ ּכַ ִחיַנת ָעָפר  ּבְ הּוא  יק ׁשֶ ּדִ ְלַהּצַ
ּכַֹח  ֵהם ֲעַדִין ּבַ יק, ֵמֲחַמת ׁשֶ ּדִ ֵהם ְרחֹוִקים ְמֹאד ֵמַהּצַ ֵני ָאָדם ׁשֶ ן ֵיׁש ּבְ "ל. ְוַעל ּכֵ ּנַ ְך ּכַ לֹו ּכַֹח ַהּמֹוׁשֵ
ָאנּו  "ל. ְוֶזה ׁשֶ ּנַ ְכִריַח, ַיְחְזרּו ְוִיְתָקְרבּו ּכַ ְפִסיק ּכַֹח ַהּמַ ּיַ ׁשֶ ְך ּכְ ְרִחיק אֹוָתם, ֲאָבל ַאַחר ּכָ ְכִריַח ַהּמַ ַהּמַ
ק יֹוֵתר, ֵמֲחַמת  יק יֹוֵתר, ֵיׁש לֹו ֵחׁשֶ ּדִ ְתָקֵרב ִלְמקֹום ַהּצַ ּמִ ֶ ל ַמה ּשׁ יק, ּכָ ּדִ ָאָדם נֹוֵסַע ְלַהּצַ ׁשֶ רֹוִאין, ּכְ

"ל: ּנַ ּכַ ְך  ְתָקֵרב יֹוֵתר ְלַהּכַֹח ַהּמֹוׁשֵ ּמִ ׁשֶ

יֹוֵתר ִמְּמִניַעת ַהֵּיֶצר ָהָרע, עכ"ל. וע"ש גם בשיחה פ"א. 
ובלקוטי הלכות )יורה דעה מילה ה, סוף אות כ"א(.

ִּדּבּוֵריֶהם  ְיֵדי  ַעל  וז"ל:  שם,  נתן  ר'  25. ביאר 
יֶהם ֶׁשֵהם ַמְרִּבים ְּבִדְבֵרי ָחְכמֹות ֶׁשל ֶהֶבל ְּבַכָּמה  ּוַמֲעֵשׂ
ִמיֵני ְלׁשֹונֹות ֶׁשל ֶׁשֶקר ְוַעְרִמיִמּיּות, ּוִמְתַלְּבִׁשים ַעְצָמם 
ְּבִמְצוֹות ַוֲחִסידּות ְּכִאּלּו ֵהם רֹוִצים ְּבַתָּקָנתֹו ְוכּו', ֲאֶׁשר 
ִאי ֶאְפָׁשר ְלָבֵאר עֹוֶצם ִרּבּוי ַּדְרֵכי ִּדְבֵריֶהם ָהָרִעים, ֲאֶׁשר 
ָּבִאים ִּבְׁשִליחּות ַהַּבַעל ָּדָבר )היצר הרע והשטן( ְלַהְכִריַח 
ְוִלְמנֹוַע ּוְלַהְפִסיק ֶאת ַהָּיָׁשר הֹוֵלְך, ִמְּלִהְתָקֵרב ְלַהֵּׁשם 

ִיְתָּבַרְך ּוְלתֹוָרתֹו ֶּבֱאֶמת, עכ"ל.
26. ביאר ר' נתן שם, וז"ל: ַהּכַֹח ַהַּמְכִריַח ַהַּמְפִסיק 
"ִאם  ו-ז(  כ,  )איוב  ִּכי  ְוִיְתַּבֵּטל,  ֶׁשֻּיְפַסק  ְּבֶהְכֵרַח  ַהֶּזה, 
יאֹו ְוגֹו' ְּכֶגְללֹו ָלֶנַצח יֹאֵבד", ְוָאז ְּבסּור  ַיֲעֶלה ַלָּׁשַמִים ִשׂ
ַהַּצִּדיק  ֶאל  ָּגדֹול  ִּבְמִהירּות  ְוִיְתָקֵרב  ָיׁשּוב  ַהַּמְכִריַח, 

ָהֱאֶמת ֶׁשֵּיׁש לֹו 'ּכַֹח ַהּמֹוֵׁשְך'.
)אות תס"ג(, מכתביו  27. כמובא בשיח שרפי קודש 
ֶׁשָהְיָתה  ַהַּמֲחלֹוֶקת  וז"ל:  של ר' אברהם ב"ר נחמן, 
ְּבַחֵּיי ַרֵּבנּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה, ִנְׁשַקט ְוִנְׁשַּתַּקע ַאַחר ְּפִטיַרת 
ַרֵּבנּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ִמֵּלב ֻרָּבם ְּכֻכָּלם ֶׁשל ַאְנֵׁשי ָהִעיר 

)אומן(, ע"ש.

28. כתב ר' נתן בלקוטי הלכות )יום טוב ה, א(, וז"ל: 
ְוָצִריְך ָּכל ֶאָחד ִלְזּכֹור ָּתִמיד, ֶׁשָּכל ַהְּמִניעֹות ֶׁשעֹוְבִרים 
ָעָליו, ֻּכָּלם ֵהם ְּבִחיַנת ּכַֹח ַהַּמְכִריַח ֶׁשרֹוֶצה ְלַהְרִחיק, 
ֲאָבל ְּכֶׁשִּמְתַּגְּבִרין ִלְמׁשֹוְך ַעְצמֹו ָּתִמיד ֶאל ָׁשְרׁשֹו ֶאל 
ְנֻקַּדת ָהֱאֶמת ַלָּמקֹום ֶׁשֶּנֱחַצב ִנְׁשָמתֹו ִמָּׁשם, ְוִעַּקר ַהּכֹל 
ַהַּמְכִריַח',  'ּכַֹח  ַעל  ִיְתַּגֵּבר  ְּבַקל  ָהֱאֶמת,  ַהַּצִּדיק  הּוא 
ִּכי 'ּכַֹח ַהּמֹוֵׁשְך' ֶׁשל ַהַּצִּדיק ָהֱאֶמת מֹוֵׁשְך ְּבַעְצמֹו ֶאל 
ָהֱאֶמת. ּוְכֶׁשהּוא ִיְהֶיה ִנְמָׁשְך ְרצֹונֹו ָּתִמיד ֵאָליו, ְּבַוַּדאי 
ִיְתַּגֵּבר ַעל 'ּכַֹח ַהַּמְכִריַח', ִּכי ְּבַוַּדאי 'ּכַֹח ַהּמֹוֵׁשְך' ָחָזק 
ַקָּים  ִנְׁשָאר  ַהּמֹוֵׁשְך'  'ּכַֹח  ִּכי  ַהַּמְכִריַח',  ִמ'ּכַֹח  ַהְרֵּבה 
ְו'כַֹח ַהַּמְכִריַח' הּוא ַרק ְלִפי ָׁשָעה ְלִפי ַהְּזַמן  ְלעֹוָלם, 
ֶׁשֵּיׁש ּכַֹח ְלַהַּמְכִריַח ְלַרֵחק, ֲאָבל ְּבסּור ַהַּמְכִריַח ָיׁשּוב 
ֵמֵאָליו ִלְמקֹומֹו ְוָׁשְרׁשֹו ַעל ְיֵדי 'ּכַֹח ַהּמֹוֵׁשְך'. ְוַעל ֵּכן 
ְּכֶׁשִּיְתַּגֵּבר ְלַהְמִׁשיְך ֵאָליו ִּבְרצֹונֹו ָּתִמיד ִלְנֻקַּדת ָהֱאֶמת 
ַהַּמְכִריַח  ִיְתַּבֵּטל  ְּבַוַּדאי  ָהֲאִמִּתי,  ַהּמֹוֵׁשְך'  'ּכַֹח  ֶׁשָּׁשם 
ְוָיׁשּוב ֶאל ְמקֹומֹו ָהֲאִמִּתי ְוָאז ִיְהֶיה לֹו טֹוָבה ְּגדֹוָלה ַמה 
ֶּׁשָהָיה לֹו ּכַֹח ַהַּמְכִריַח ֶׁשָהָיה ַמְרִחיקֹו, ִּכי ַרק ִּבְׁשִביל ֶזה 
ָּבא ְלעֹוָלם ֶׁשַּיֲעסֹוק ְּבִמְלָחָמה זֹו ּוְבֻאָּמנּות זֹאת ְלַהְגִּביר 

'ּכַֹח ַהּמֹוֵׁשְך' ַעל 'ּכַֹח ַהַּמְכִריַח', עכ"ל.
אברהם שטרענהארץ  לרבינו  זכרונות  29. בטובות 

אאאתֹוֶטוא ֹוראאא
ְכִריַח' כשיזכה להתרחק מבעלי המחלוקת, החולקים בדיבורם ובמעשיהם  ְפִסיק 'ּכַֹח ַהּמַ ּיַ ׁשֶ ְך ּכְ ְוַאַחר ּכָ
ְפִסיק  ּיַ ׁשֶ י ּכְ "ל. ּכִ ּנַ ִחיַנת ָעָפר26 ּכַ הּוא ּבְ יק ׁשֶ ּדִ יְך ַעְצמֹו ְוִיְתָקֵרב ְלַהּצַ על צדיקי האמת, ַיֲחזֹור ְוַיְמׁשִ

ן מובן שאע"פ  "ל. ְוַעל ּכֵ ּנַ ְך' ּכַ ׁש לֹו 'ּכַֹח ַהּמֹוׁשֵ ּיֵ "ל ׁשֶ יק ַהּנַ ּדִ ְכִריַח' – ָיׁשּוב ְלֶהָעָפר, ְלַהּצַ 'כח ַהּמַ
ֵהם ֲעַדִין  יק, ֵמֲחַמת ׁשֶ ּדִ ֵהם ְרחֹוִקים ְמֹאד ֵמַהּצַ ֵני ָאָדם ׁשֶ שהצדיק יש לו כח המושך, בכל אופן ֵיׁש ּבְ

ְכִריַח' הבא מבעלי מחלוקת,  ְפִסיק 'ּכַֹח ַהּמַ ּיַ ׁשֶ ְך, ּכְ ְרִחיק אֹוָתם. ֲאָבל ַאַחר ּכָ ְכִריַח, ַהּמַ ּכַֹח ַהּמַ ּבַ
"ל. וזהו שאנו רואים בחוש, שבכל פעם ששוקטת המחלוקת מהצדיק, מיד רבים  ּנַ ַיְחְזרּו ְוִיְתָקְרבּו ּכַ
מתקרבים לדרך הצדיק, וכמו שהיה אחר פטירת רבינו27, וכן עתה בזמן הזה. וכל זה מחמת שמיד שסר 'כח 

המכריח', פועל 'כח המושך' של הצדיק את פעולתו לקרב את כל ישראל אליו28. 

יק יֹוֵתר, ֵיׁש לֹו  ּדִ ְתָקֵרב ִלְמקֹום ַהּצַ ּמִ ֶ ל ַמה ּשׁ יק, ּכָ ּדִ ָאָדם נֹוֵסַע ְלַהּצַ ׁשֶ ָאנּו רֹוִאין, ּכְ ְוֶזה גם הטעם ׁשֶ
"ל, פי', כמו שנתבאר לעיל, שכאשר זורקים  ּנַ ְך ּכַ ְתָקֵרב יֹוֵתר ְלַהּכַֹח ַהּמֹוׁשֵ ּמִ ק יֹוֵתר29, ֵמֲחַמת ׁשֶ ֵחׁשֶ
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ם,  ָהָיה עֹוֵמד ׁשָ קֹום ׁשֶ יְך ֱאלֹקּות ַלּמָ ְך, ְלַהְמׁשִ ן ָהָיה לֹו ּכַֹח ַהּמֹוׁשֵ ּכָ י ִמׁשְ ן', ּכִ ּכָ ִחיַנת 'ִמׁשְ ג ְוֶזה ּבְ
ְתָקֵרב יֹוֵתר  ּמִ ֶ ל ַמה ּשׁ י ּכָ ְיָקא, ּכִ רּוָצה" ּדַ רּוָצה", "ַאֲחֶריָך ּנָ ֵכִני ַאֲחֶריָך ּנָ ִחיַנת )ִׁשיר ַהִּׁשיִרים א, ד( "ָמׁשְ ּבְ
ן  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ה נא, ה( ׁשֶ ְדָרׁש )ְׁשמֹות ַרָבּ ּמִ ּבַ ְוַכּמּוָבא  "ל.  ּנַ ּכַ ְך  ַהּכַֹח ַהּמֹוׁשֵ "ל, ֵמֲחַמת  ּנַ ּכַ יֹוֵתר  ּבְ ֵאָליו, הּוא ָרץ 

זיע"א )אות ה'(, סיפר בענין הנסיעה של ר' נתן וחבריו 
וכשבאו  וז"ל:  תקס"ג,  תורה  בשמחת  רבינו  אל 
לתחילת הכניסה לעיר ברסלב, זמרו בשירה וצעקו 
'צהלי ורוני יושבת ברסלב', בשמחה רבה בהרחובות, 
עד שכמה בני אדם נתעוררו מזה, ע"כ. שיר זה מיוסד 
ִּכי  ִצּיֹון –  יֹוֶׁשֶבת  ָורִֹּני  "ַצֲהִלי  יב:ו(  )ישעיה  על הפסוק 
ָגדֹול ְּבִקְרֵּבְך ְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל". ובשיח שרפי קודש )ח"א 
אות תרכ"ה(, מובא: שבשמחת תורה תקס"ג ִזְּמרּו ַאְנֵׁשי 

ְׁשלֹוֵמנּו ַּבּׁשּוק "ַצֲהִלי ָורִֹני יֹוֶׁשֶבת 'ְּבֶרְסֶלב' – ִּכי ָגדֹול 
ְּבִקְרֵּבְך ְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל".

ע"ב(, ששם מבואר  תורה  )תחילת  לקמן  ע'  30. אמנם 
שיש פעמים להיפך, שבאמצע הנסיעה מקבלים חס 
ושלום יצר הרע גדול, שהוא 'כח המכריח', הרוצה 
לבטל את החשק שהיה לו בתחילה לנסוע לצדיק. ושני 
הדברים קיימים ורואים אותם בחוש, כי יש מי שככֹל 
שהוא מתקרב לצדיק, כך מתחזקים אצלו ההתלהבות 
והחשק, ויש מי שאצלו קורה להיפך, שמתגבר אצלו 

היצר הרע 'כח המכריח', כמבואר לקמן )שם(.
ד,  מטלטלין  )חזקת  הלכות  בלקוטי  נתן  ר'  31. ביאר 
טו(, וז"ל: "ָמְׁשֵכִני ַאֲחֶריָך ָּנרּוָצה", "ָמְׁשֵכִני" – ְלׁשֹון 
'ּכַֹח  ְּבִחיַנת  ְיֵדי  ַעל  ִּכי  ַרִּבים,  ְלׁשֹון  "ָּנרּוָצה" –  ָיִחיד, 

ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ָהָאָדם,  ְּבֶנֶפׁש  ִמְּלַמְעָלה  ֶׁשֵּמִאיר  ַהּמֹוֵׁשְך' 
ַהֶּנֶפׁש ִנְמֶׁשֶכת ָּתִמיד ַאַחר ה' ִיְתָּבַרְך, ֲאָבל ַהּגּוף הּוא 
ָהִעָּקר  ֲאָבל  ְלַהְפִסיָקה,  ָהרֹוֶצה  ַהַּמְכִריַח'  'ּכַֹח  ְּבִחיַנת 
ֶׁשַּיֲעמֹד ָהָאָדם ְּבִמְלָחָמה זֹאת ַעד ֶׁשַּיְגִּביר ַהּכַֹח ַהּמֹוֵׁשְך 
ַאַחר  ִנְמָׁשְך  ִיְהֶיה  ַהּגּוף  ֶׁשַּגם  ַעד  ַהַּמְכִריַח,  ַהּכַֹח  ַעל 
ָיִחיד, ִּכי ִעַּקר 'ּכַֹח  ְוֶזהּו "ָמְׁשֵכִני" – ְלׁשֹון  ִיְתָּבַרְך.  ה' 
ַהּמֹוֵׁשְך' ִמְּלַמְעָלה הּוא ֵמִאיר ַרק ְּבַהֶּנֶפׁש, ֲאָבל ֲאַנְחנּו 
ִמְתַּגְּבִרים ַלֲהפֹוְך ַּגם ַהּגּוף ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת 'ּכַֹח ַהַּמְכִריַח' 
ְלׁשֹון  ָּנרּוָצה" –  "ַאֲחֶריָך  ְוֶזהּו  ַהּמֹוֵׁשְך',  'ּכַֹח  ִלְבִחיַנת 
ַיַחד,  ִּבְׁשֵני ַהּכֹחֹות  ַאֲחֶריָך  ָנרּוץ  ַהְינּו ֶׁשֲאַנְחנּו  ַרִּבים, 
ְּבכַֹח ַהַּמְכִריַח ְוכַֹח ַהּמֹוֵׁשְך, ְּבגּוף ָוֶנֶפׁש ִּבְבִחיַנת )דברים 
ו, ה( "ְוָאַהְבָּת ֶאת ה' ֱאֹלֶקיָך ְּבָכל ְלָבְבָך" ִּבְׁשֵני ְיָצֶריָך 

)ברכות נד. גם עם יצר הרע(, ִּכי ֶזה ִעַּקר ַהְּבִחיָרה ְוַהִּנָּסיֹון 

ֶׁשל ָהָאָדם, ֶׁשַּיְגִּביר ּכַֹח ַהּמֹוֵׁשְך ַעל ַהּכַֹח ַהַּמְכִריַח ַעד 
ֶׁשַּיֲעבֹוד ה' ִיְתָּבַרְך ִּבְׁשֵני ַהּכֹחֹות ַּדְיָקא, ע"כ.

32. הן ריצה כפשוטו, והן בבחינת כיסופים שנתבאר 
לעיל, וכמו שכתב ר' נתן בלקוטי הלכות )יום טוב ה, ו(, 
וז"ל: ְוֶזה ְּבִחיַנת ּגֹוֶדל ַמֲעַלת ָהָרצֹון ְוַהִּכּסּוִפין ְּבַעְצָמן 
ֶאל ַהְּקֻדָּׁשה, ִּכי ִעַּקר ִהְתַּגְּברּות 'ּכַֹח ַהּמֹוֵׁשְך', הּוא ַעל 
ְיֵדי ָהָרצֹון ְוַהִּכּסּוִפין, ְּבִחיַנת "ָמְׁשֵכִני ַאֲחֶריָך ָנרּוָצה" – 
ְלׁשֹון 'ָרצֹון', ֶׁשְּכֶׁשהּוא ִנְמָׁשְך ִּבְרצֹונֹו ֶאל ָהֱאֶמת ְלַהֵּׁשם 

אאאתֹוֶטוא ֹוראאא
דבר מגובה למטה, ככול שהוא מתקרב יותר אל האדמה – כן הוא נופל ונמשך אליה במהירות גדולה יותר, 

כך הוא גם כשהאדם נוסע לצדיק, ככול שהוא מתקרב בנסיעתו למקומו של הצדיק, כך מתגבר חשקו, 

וזאת מחמת התגברות 'כח המושך' – שהוא הצדיק – כשמתקרבים אליו יותר30.

לאחר שנתבאר, כי צדיק האמת הוא בחינת 'עפר', שיש לו 'כח המושך' למשוך בני אדם לעבודת ה', וע"י צדקה 
שנותן לו ולמקושרים אליו, שהם כולם בחינת 'עפר' – הוא מתברך. ונתבאר גם, כי כנגד הצדיק ישנו 'כח המכריח', 

הבא מהחולקים על הצדיק בדיבורם ומעשיהם, יבאר עתה, איך היה כל ענין זה במשכן.

יְך  ְך', ְלַהְמׁשִ ן' ָהָיה לֹו 'ּכַֹח ַהּמֹוׁשֵ ּכָ י 'ִמׁשְ ן', כי הטעם שנקרא בשם זה הוא, ּכִ ּכָ ִחיַנת 'ִמׁשְ ג. ְוֶזה ּבְ
ם, כי במקום שהיה עומד המשכן היתה שם 'השראת שכינה', שהיא  ָהָיה עֹוֵמד ׁשָ קֹום ׁשֶ ֱאלֹקּות ַלּמָ
ֵכִני ַאֲחֶריָך  ִחיַנת הכתוב )שיר השירים א, ד(: "ָמׁשְ בחינת 'כח המושך', ועי"ז כל ישראל היו נמשכים לשם בּבְ

רּוָצה"31 וביאור הפסוק בפנימיות: שהנשמה מבקשת מה' ית', שיאיר בה את אור המשכן, כדי שהיא  ּנָ
ל ַמה  י ּכָ ְיָקא, ּכִ רּוָצה" בריצה ּדַ תמשך אחריו ית', ועי"ז "אחריך נרוצה" – הנשמה והגוף יחד. "ַאֲחֶריָך ּנָ

"ל.  ּנַ ְך ּכַ "ל )סוף אות ב'(, ֵמֲחַמת ַהּכַֹח ַהּמֹוׁשֵ ּנַ יֹוֵתר ּכַ ְתָקֵרב יֹוֵתר ֵאָליו, הּוא ָרץ32 ּבְ ּמִ ֶ ּשׁ
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לֹום,  ִכיָנה ֶאְצָלם ֲאִפּלּו ִאם ֶיֶחְטאּו ַחס ְוׁשָ ֶרה ׁשְ ׁשְ ּתִ ָרֵאל, ׁשֶ ּכֹון ְלִיׂשְ הּוא ַמׁשְ ּכֹון', ׁשֶ הּוא ְלׁשֹון 'ַמׁשְ
ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ִנְמָצא,  ֶאְתֶכם".  י  ַנְפׁשִ ִתְגַעל  ְולֹא  תֹוְכֶכם  ּבְ ִני  ּכָ ִמׁשְ י  "ְוָנַתּתִ יא(  כו,  )ַוִּיְקָרא  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ
ִחיַנת ּכַֹח  ׁש לֹו ּבְ ּיֵ ֵכִני" ְוכּו', ׁשֶ ן ְלׁשֹון "ָמׁשְ ּכָ י ִמׁשְ "ל, ּכִ ּנַ ָרֵאל, ַהְינּו ּכַ ִיׂשְ ִכיָנה ׁשֹוָרה ּבְ ן, ַהּשְׁ ּכָ ׁשְ ַהּמִ
ן,  ּכָ ׁשְ ר ְלָהִקים ֶאת ַהּמִ ן ִאי ֶאְפׁשָ "ל. ְוַעל ּכֵ ּנַ ם ּכַ ָהָיה עֹוֵמד ׁשָ קֹום ׁשֶ יְך ֱאלֹקּות ַלּמָ ְך, ְלַהְמׁשִ ַהּמֹוׁשֵ

ִיְתָּבַרְך ּוְלַצִּדיֵקי ֱאֶמת ֲאַזי ִמְתַּגֵּבר ׁשֹוֶרׁש 'ּכַֹח ַהּמֹוֵׁשְך' 
ִּדְלֵעָּלא ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת "ָמְׁשֵכִני".

33. וז"ל המדרש: אמר הקב"ה תנאי התניתי עמהם 
אם יחטאו יהא בית המקדש מתמשכן עליהם שנאמר 
"ִמְׁשָּכִני"  קורא  תהי  אל  ְּבתֹוְכֶכם",  ִמְׁשָּכִני  "ְוָנַתִּתי 
"ַמה  ה(  כד,  )במדבר  אומר  בלעם  וכן  'משכוני'.  אלא 
ּטֹבּו אָֹהֶליָך ַיֲעקֹב ִמְׁשְּכנֶֹתיָך ִיְׂשָרֵאל" – שני משכונות, 
ו"ִמְׁשְּכנֶֹתיָך" –  בנויים,  כשהם  "אָֹהֶליָך" –  ונקראו 
כשהם חרבים, לא מפני שאני חייב לעובדי כוכבים 
אני ממשכן להם משכני, אלא עונותיכם גרמו לכם 
בדברי  כאן  אכן  ע"כ.  וכו',  מקדשי  להם  שאמשכן 
הזוהר דלהלן(, שהמשכן  )וכדברי  רבינו מבואר לטובה 

הוא משכון לעם ישראל שתשרה שכינה בישראל.
וז"ל:  קיד.(,  דף  )ח"ג  בחוקותי  בזוהר  34. כמבואר 
"ְוָנַתִּתי ִמְׁשָּכִני ְּבתֹוְכֶכם" וגו', "ְוָנַתִּתי ִמְׁשָּכִני" – דא 
שכינתא, "ִמְׁשָּכִני" – משכונא דילי, דהיא אתמשכנא 
ִמְׁשָּכִני" – משכוני ודאי.  ְוָנַתִּתי  בחובייהו דישראל, 
ודאי  א"ל  לאחרא,  רחימא  דהוה  נש  לבר  מתל 
ברחימותא עלאה דאית לי גבך בעינא לדיירא עמך. 
אמר היך אנדע דתידור גבאי, נטל כל כסופא דביתיה 
ואייתי לגביה, אמר הא משכונא לגבך דלא אתפרש 
מנך לעלמין. כך קודשא בריך הוא בעא לדיירא בהו 
להו  ונחית  דיליה  כסופא  נטל  בישראל, מה עבד? 
לישראל, אמר לון ישראל הא משכונא דילי גבייכו, 
בגין דלא אתפרש מנייכו לעלמין, ואע"ג דקודשא 

בריך הוא אתרחיק מינן, משכונא שביק בידן, ואנן 
נטרין ההוא כסופא דיליה, מאן דיבעי משכוניה ייתי 
לדיירא גבן. בגין כך "ְוָנַתִּתי ִמְׁשָּכִני ְּבתֹוְכֶכם" משכונא 
אתן בידייכו בגין דאדור עמכון, ואע"ג דישראל השתא 
בגלותא, משכונא דקוב"ה הוא גבייהו ולא שבקו ליה 
לעלמין, ע"כ. ]תרגום: "ְוָנַתִּתי ִמְׁשָּכִני ְּבתֹוְכֶכם" ְוגֹו'. 
ַמְׁשּכֹוִני,  "ִמְׁשָּכִני" –  ַהְּׁשִכיָנה.  זֹו  ִמְׁשָּכִני" –  "ְוָנַתִּתי 
ֶׁשִהְתַמְׁשְּכָנה ַּבֲחָטֵאי ִיְׂשָרֵאל. "ְוָנַתִּתי ִמְׁשָּכִני", ַמְׁשּכֹוִני 
ְּבַוַּדאי. ָמָׁשל ְלֶבן ָאָדם ֶׁשָהָיה אֹוֵהב ֶאָחד ַאֵחר, ָאַמר 
לֹו: ַוַּדאי ְּבַאֲהָבה ֶעְליֹוָנה ֶׁשֵּיׁש ִלי ֵאֶליָך ֲאִני רֹוֶצה ָלדּור 
ִעְּמָך. ָאַמר ֵאיְך ֵאַדע ֶׁשָּתדּור ֶאְצִלי? ָלַקח ָּכל ֶחְמַּדת 
ֶׁשֹּלא  ֶאְצְלָך  ַהַּמְׁשּכֹון  ִהֵּנה  ָאַמר  ֵאָליו.  ְוֵהִביא  ֵּביתֹו 
ֶאָּפֵרד ִמְּמָך ְלעֹוָלִמים. ָּכְך ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָרָצה ָלדּור 
ִעם ִיְׂשָרֵאל, ֶמה ָעָׂשה? ָלַקח ֶאת ֶחְמָּדתֹו ְוהֹוִריד ָלֶהם 
ְלִיְׂשָרֵאל. ָאַמר ָלֶהם: ִיְׂשָרֵאל, ִהֵּנה ַמְׁשּכֹוִני ֶאְצְלֶכם ְּכֵדי 
ֶׁשֹּלא ֶאָּפֵרד ִמֶּכם ְלעֹוָלִמים. ְוַאף ַאף ַּגב ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 
הּוא ִהְתַרֵחק ֵמִאָּתנּו, ֶאת ַהַּמְׁשּכֹון ִהְׁשִאיר ְּבָיֵדינּו, ְוָאנּו 
ׁשֹוְמִרים ֶאת אֹוָתּה ֶחְמָּדתֹו. ִמי ֶׁשִּיְרֶצה ֶאת ַמְׁשּכֹונֹו, ָיבֹא 
ָלדּור ֶאְצֵלנּו. ָלֵכן "ְוָנַתִּתי ִמְׁשָּכִני ְּבתֹוֲכֶכם", ַמְׁשּכֹון ֶאֵּתן 
ְּבֶיְדֶכם ְּכֵדי ֶׁשָאדּור ִעָּמֶכם. ְוַאף ַעל ַּגב ֶׁשִּיְׂשָרֵאל ָּכֵעת 
ַּבָּגלּות, ַמְׁשּכֹונֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֶאְצָלם, ְוֹלא ָעְזבּו 

אֹותֹו ְלעֹוָלִמים[. וע"ע בתקוני זוהר )תיקון כ"א דף נה:(.
באופן  לישראל  משכון  הוא  שהמשכן  35. והיינו, 
זה, שאם יחטאו ישראל, לא יעזוב הוא אותם, אלא 
המשכן יתמשכן וימסר אל הגויים במקומם - דהיינו 

אאאתֹוֶטוא ֹוראאא

ּכֹון', וכמו ש'המשכון' מושך את בעל החוב  ן הּוא ְלׁשֹון 'ַמׁשְ ּכָ ׁשְ ַהּמִ ְדָרׁש )שמות רבה לא, י(33, ׁשֶ ּמִ ְוַכּמּוָבא ּבַ
ָרֵאל, שכביכול נתן הקב"ה את המשכן לישראל כמשכון  ּכֹון ְלִיׂשְ הּוא ַמׁשְ לשלם חובו, כך המשכן ׁשֶ

תּוב )ויקרא  ּכָ מֹו ׁשֶ לֹום, ּכְ ִכיָנה' שהיא גם לשון 'משכן'34 ֶאְצָלם ֲאִפּלּו ִאם ֶיֶחְטאּו ַחס ְוׁשָ ֶרה 'ׁשְ ׁשְ ּתִ ׁשֶ
י ֶאְתֶכם", פי', אני נותן את 'המשכן' שלי אצלכם  תֹוְכֶכם ְולֹא ִתְגַעל ַנְפׁשִ ִני ּבְ ּכָ י ִמׁשְ כו, יא(: "ְוָנַתּתִ

כמשכון, שאפי' אם תחטאו וראוי היה שתגעל נפשי אתכם – לעזוב אתכם חס ושלום, המשכן הוא 'משכון' 

ן  ּכָ י ִמׁשְ "ל, ּכִ ּנַ ָרֵאל, ַהְינּו ּכַ ִיׂשְ ִכיָנה ׁשֹוָרה ּבְ ן' ַהּשְׁ ּכָ ׁשְ ַעל ְיֵדי 'ַהּמִ שלא אעזוב אתכם35. ִנְמָצא, ׁשֶ

קֹום  יְך ֱאלֹקּות 'השראת השכינה' ַלּמָ ְך', ְלַהְמׁשִ ִחיַנת 'ּכַֹח ַהּמֹוׁשֵ ׁש לֹו ּבְ ּיֵ ֵכִני" ְוכּו', ׁשֶ ְלׁשֹון "ָמׁשְ
"ל.  ּנַ ם ּכַ ָהָיה עֹוֵמד ׁשָ ׁשֶ
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תּוב )ְׁשמֹות מ, יח(  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָהָאָדם,  ל  ִמּכָ ָעָנו  ָהָיה  ׁשֶ ה,  ִחיַנת מֹׁשֶ ּבְ ָעָפר,  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ יק  ּדִ ַהּצַ א  ֶאּלָ
ִחיַנת ָעָפר,  הּוא ּבְ יק, ׁשֶ ּדִ ְוָקא ֶזה ַהּצַ י ּדַ ן". ְוַאֵחר לֹא ָהָיה ָיכֹול ַלֲהִקימֹו, ּכִ ּכָ ׁשְ ה ֶאת ַהּמִ ֶקם מֹׁשֶ "ַוּיָ
"ל: ּנַ ּכַ יְך ָהֱאלֹקּות  ְך, ְלַהְמׁשִ ִחיַנת ּכַֹח ַהּמֹוׁשֵ הּוא ּבְ ן, ׁשֶ ּכָ ׁשְ ְך, ָיכֹול ְלָהִקים ַהּמִ ִחיַנת ּכַֹח ַהּמֹוׁשֵ ּבְ

ַעט", ְוָדְרׁשּו ַרַז"ל )ֻחִּלין פט. ְוהּוָבא ְּבֵפַרִׁש"י ָׁשם(  ם ַהּמְ י ַאּתֶ ֶכם ּכִ ק ה' ּבָ ֶכם ָחׁשַ תּוב )ְּדָבִרים ז, ז( "לֹא ֵמֻרּבְ ּכָ ְוֶזה ׁשֶ
ֵהם ַמְמִעיִטין  י ֵמֲחַמת ׁשֶ ֶכם", ּכִ ק ה' ּבָ ם ַמְמִעיִטין ַעְצְמֶכם ְוכּו', ָחׁשַ ַאּתֶ "לֹא ְוכּו', ַרק ֵמֲחַמת ׁשֶ
ְך  ּמֹוׁשֵ ׁשֶ ן,  ּכָ ִמׁשְ ִחיַנת  ּבְ ְך,  ַהּמֹוׁשֵ ּכַֹח  לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָעָפר,  ְבִחיַנת  ּבִ ֵהם  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ַעְצָמן,  ּוַמְקִטיִנים 
ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ א",  ּכָ ּדַ ֶאת  ּכֹן  "ֶאׁשְ נז, טו(  )ְיַׁשְעָיה  ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  ֶכם".  ּבָ ה'  ק  "ָחׁשַ ן  ּכֵ ְוַעל  "ל,  ּנַ ּכַ ָהֱאלֹקּות 
זֶּהּו  ַרְך ֶאְצלֹו, ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ יְך ַהּשׁ ְך, ְלַהְמׁשִ ָעָפר, ַעל ְיֵדי ֶזה ֵיׁש לֹו ּכַֹח ַהּמֹוׁשֵ ים ַעְצמֹו ּכְ ׂשִ ּמֵ ְפלּות, ׁשֶ ׁשִ

"ל:  ּנַ ן ּכַ ּכָ ׁשְ ִחיַנת ַהּמִ ּבְ

שיחרב בית המקדש, ועל ידי זה תשרה השכינה אצל 
ישראל אפילו כשיחטאו.

ֶאל  ַהִּמְׁשָּכן  ֶאת  "ַוָּיִביאּו  לג(  לט,  )שמות  36. כדכתיב 
ה", ופירש"י וז"ל: שלא היו יכולין להקימו, עכ"ל.  ֶ מֹשׁש

ורבינו מבאר את טעם הדבר בפנימיות.
37. ועתה שאין לנו משכן, ביאר מוהרנ"ת בלקוטי 
הלכות )יום טוב ה, סוף אות ב'(, וז"ל: ְוֶזה ְּבִחיַנת ַמֲעַלת 
ין ַּבָּגלּות  ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ּוֵבית ַהִּמְדָרׁש ֶׁשל ִיְשָרֵאל ֶׁשעֹוִשׂ
ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  כט.(,  )מגילה  ְמַעט'  'ִמְקָּדׁש  ְּבִחיַנת  ֶׁשֵהם 
ּוְביֹוֵתר  ְוכּו'.  ַּבּגֹוִים"  ֲהִפיצֹוִתים  "ִּכי  טז(  יא,  )יחזקאל 

ֶּבֱאֶמת  ֶׁשהּוא  ָהֲאִמִּתי  ַהַּצִּדיק  ֶׁשל  ַהִּמְדָרׁש  ַהֵּבית 
ְוֶזה  ַּכַּנ"ל.  ַהּמֹוֵׁשְך  ַהּכַֹח  ִעַּקר  ֶׁשהּוא  'ָעָפר',  ִּבְבִחיַנת 
ְּבִחיַנת ַמֲעַלת 'ִקְבֵרי ַצִּדיִקים', ִּכי ֵהם 'ׁשֹוְכֵני ָעָפר' ֶׁשַּגם 
)סוטה  ַרַז"ל  ֶׁשָאְמרּו  ְּכמֹו  ֶלָעָפר,  ָׁשֵכן  ה  ַנֲעֶשׂ ְּבַחֵּייֶהם 
ה ָׁשֵכן ֶלָעָפר ְּבַחָּייו, ִמָּכל ֶׁשֵּכן ַעָּתה ַאַחר  ה.( ִמי ֶׁשַּנֲעָשׂ
ֶׁשהּוא  ַהּמֹוֵׁשְך  ּכַֹח  ִהְתַּגְּברּות  ִעַּקר  ֶׁשָאז  ִהְסַּתְּלקּותֹו, 
ָעָפר ִּדְקֻדָּׁשה ֶׁשִהיא ְמקֹום ְקבּוַרת ַהַּצִּדיק ֶׁשָּׁשם ְּבִחיַנת 
ֶאֶרץ ִיְשָרֵאל, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב )תהלים לז, כט( "ַצִּדיִקים ִייְרׁשּו 
)תניינא, תורה ק"ט(, בענין  וכמובא לקמן  ָאֶרץ", ע"כ. 

מעלת קבר הבעש"ט הקדוש. 

אאאתֹוֶטוא ֹוראאא
הּוא  יק ׁשֶ ּדִ א ַהּצַ ן, ֶאּלָ ּכָ ׁשְ ר ְלָהִקים ֶאת ַהּמִ ן שכל מהות המשכן הוא 'כח המושך', ִאי ֶאְפׁשָ ְוַעל ּכֵ
ֶקם  תּוב )שמות מ, יח(: "ַוּיָ ּכָ מֹו ׁשֶ ל ָהָאָדם" )במדבר יב, ג(, ּכְ ָהָיה "ָעָנו ִמּכָ ה ׁשֶ ִחיַנת ֹמׁשֶ ִחיַנת 'ָעָפר', ּבְ ּבְ
ִחיַנת 'ָעָפר',  הּוא ּבְ יק ׁשֶ ּדִ ְוָקא ֶזה ַהּצַ י ּדַ ן". ְוַאֵחר לֹא ָהָיה ָיכֹול ַלֲהִקימֹו36, ּכִ ּכָ ׁשְ ה ֶאת ַהּמִ ֹמׁשֶ
יְך ָהֱאלֹקּות שזוהי  ְך' ְלַהְמׁשִ ִחיַנת 'ּכַֹח ַהּמֹוׁשֵ הּוא ּבְ ן, ׁשֶ ּכָ ׁשְ ְך', ָיכֹול ְלָהִקים ַהּמִ ִחיַנת 'ּכַֹח ַהּמֹוׁשֵ ּבְ
כל המהות של המשכן, שיהיה מקום להשראת השכינה, ולכן כדי להקימו, צריך צדיק שהוא בעצמו 'כח 

"ל. ּנַ המושך' ּכַ

ם ַהְמַעט", ְוָדְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם  י ַאּתֶ ֶכם ּכִ ק ה' ּבָ ֶכם ָחׁשַ תּוב )דברים ז, ז(: "לֹא ֵמֻרּבְ ּכָ ְוֶזה ׁשֶ
ם  ַאּתֶ ִלְבָרָכה )חולין פט. וברש"י על התורה שם(: לֹא ְוכּו' - שאין אתם מרבים ומגדילים עצמכם, ַרק ֵמֲחַמת ׁשֶ
ֶכם, נתתי גדולה לאברהם –  ק ה' ּבָ ַמְמִעיִטין ַעְצְמֶכם ְוכּו', אפילו בשעה שאני משפיע עליכם גדולה ָחׁשַ
אמר לפני )בראשית יח, כז( "ואנכי עפר ואפר", למשה ואהרן – אמרו )שמות טז, ח( "ונחנו מה", לדוד – אמר )תהלים 

י  כב, ז( "ואנכי תולעת ולא איש" )ע"כ הגמ'(. והסיבה לכך שהענוה היא זו שגורמת לכך שהקב"ה חושק בנו, ּכִ

ׁש לֹו 'ּכַֹח  ּיֵ ְבִחיַנת 'ָעָפר', ׁשֶ ֵהם )עם ישראל( ַמְמִעיִטין ּוַמְקִטיִנים ַעְצָמן, ַעל ְיֵדי ֶזה ֵהם ּבִ ֵמֲחַמת ׁשֶ
ֶכם", שכביכול הוא נמשך  ק ה' ּבָ ן "ָחׁשַ "ל, ְוַעל ּכֵ ּנַ ְך ָהֱאלֹקּות ּכַ ּמֹוׁשֵ ן', ׁשֶ ּכָ ִחיַנת 'ִמׁשְ ְך', ּבְ ַהּמֹוׁשֵ
י ַעל ְיֵדי  א ושפל רוח" )ע' סוטה דף ה.(, ּכִ ּכָ ּכֹן ֶאת ּדַ ִחיַנת שהקב"ה אומר )ישעיה נז, טו(: "ֶאׁשְ אלינו. ְוֶזה ּבְ

ם  ֵ יְך ַהּשׁ ְך' – ְלַהְמׁשִ ָעָפר, ַעל ְיֵדי ֶזה ֵיׁש לֹו לעניו והשפל 'ּכַֹח ַהּמֹוׁשֵ ים ַעְצמֹו ּכְ ׂשִ ּמֵ ְפלּות, ׁשֶ ׁשִ
"ל. ּנַ ן37 ּכַ ּכָ ׁשְ ִחיַנת ַהּמִ זֶּהּו ּבְ ַרְך ֶאְצלֹו, ׁשֶ ִיְתּבָ
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ּוְכמֹו  ְכבֹוִדי",  ּבִ ׁש  "ְוִנְקּדַ )ְׁשמֹות כט. מג(  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ן,  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ֵאֶצל  ֱאַמר  ַהּנֶ בֹוד  ַהּכָ ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  ד 
טֹן  ִמּקָ עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ ָאָדם  ְלָכל  ׁש  ּיֵ ׁשֶ בֹוד  ַהּכָ ל  ּכָ י  ּכִ ן".  ּכָ ׁשְ ַהּמִ תּוב )ָׁשם מ, לד( "ּוְכבֹוד ה' ָמֵלא ֶאת  ּכָ ׁשֶ
ְך  ּנּו ִנְמׁשָ ּמֶ ּמִ ן, ׁשֶ ּכָ ִחיַנת ִמׁשְ ִחיַנת ָעָפר, ּבְ הּוא ּבְ יק, ׁשֶ ּדִ ִלים ַרק ִמזֶּה ַהּצַ ם ֵהם ְמַקּבְ ּלָ דֹול, ּכֻ ְוַעד ּגָ
ָאְמרּו )ְמִגָּלה לא.(  מֹו ׁשֶ ּנוּ. ּכְ ִלים ִמּמֶ ם ְמַקּבְ יק, ְוֻכּלָ ּדִ ה, הּוא ַרק ֵאֶצל ֶזה ַהּצַ ֻדּלָ בֹוד ְוַהּגְ ל ַהּכָ י ּכָ ַהּכֹל. ּכִ
ְטנּות,  ְפלּות ְוַהּקַ ְמקֹום ַהּשִׁ ּבִ ה מֹוֵצא ַעְנְוָתנּותֹו'. ִנְמָצא, ׁשֶ ם ַאּתָ תֹו ׁשָ ֻדּלָ ה מֹוֵצא ּגְ ַאּתָ ל ָמקֹום ׁשֶ 'ּכָ
עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ ים  ל ָהָראׁשִ ּכָ ן  ּכֵ ְוַעל  א".  ּכָ ּדַ ּכֹן ֶאת  תּוב "ֶאׁשְ ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ה,  ֻדּלָ ְוַהּגְ בֹוד  ל ַהּכָ ּכָ ם ׁשֹוֶרה  ׁשָ
ׁש  ַעם ִנְתַחּדֵ ָכל ּפַ י ּבְ בֹוד, ּכִ ׁשּות ַהּכָ ִחיַנת ָעָפר. ְוֵכן ִהְתַחּדְ הּוא ּבְ יק, ׁשֶ ּדִ בֹוָדם ִמזֶּה ַהּצַ ִלים ּכְ ְמַקּבְ

38. וכמו שפירש"י שם בפירוש השני, וז"ל: ומדרש 
אגדה אל תקרי "ִּבְכבֹוִדי", אלא 'במכובדים' שלי, כאן 

רמז לו מיתת בני אהרן ביום הקמתו וכו', עכ"ל.
התורה,  מפסוקי  לזה  ראיות  הגמ'  39. והביאה 
מפסוק  הוא  מהנביא,  והראיה  והכתובים.  הנביאים 
ְׁשמֹו  ְוָקדֹוׁש  ַעד  ׁשֵֹכן  ְוִנָּׂשא  ָרם  ָאַמר  כֹה  "ִּכי  דידן: 
ָמרֹום ְוָקדֹוׁש ֶאְׁשּכֹון", וכתיב בתריה: "ְוֶאת ַּדָּכא ּוְׁשַפל 
רּוַח ְלַהֲחיֹות רּוַח ְׁשָפִלים ּוְלַהֲחיֹות ֵלב ִנְדָּכִאים". הרי 

)של הקב"ה(, שם  גדולתו  שבמקום שאתה מוצא את 
נמצאת ענוותנותו.

ִבְׁשִמי  ַהִּנְקָרא  "ּכֹל  ז(  מג,  )ישעיה  כתוב  40. דהנה 
ֲעִׂשיִתיו", וביאר רבינו  ַאף  ְיַצְרִּתיו  ְּבָראִתיו  ְוִלְכבֹוִדי 
לעיל )תורה ל"ז אות ז'(, ששורש הכל הוא הכבוד, והוא 
בחינת 'נפש'. ולקמן )תורה קע"ב( מבואר, שהכבוד הוא 
'אור ה'', והשכינה נקראת "מלך הכבוד", ולכן במקום 
ששם השראת השכינה – במשכן וע"י הצדיק, שם הוא 

אאאתֹוֶטוא ֹוראאא
ע"י ענוה אמיתית זוכים ל'כבוד דקדושה', ולכן, לאחר שהתבאר כי הצדיק שהוא בחינת 'עפר', בונה משכן ומושך 

אלוקות, יחד עם כל השפע הרוחני והגשמי, יבאר, שגם כל הכבוד וההתמנות שבעולם נמשך ממנו.

בֹוד  ִחיַנת ַהּכָ ד. ְוֶזה - היינו 'כח המושך' הבא למשכן ע"י בחינת 'עפר', שהיא שפלות וענוה, זהו ּבְ
ְכבֹוִדי" –  ׁש ּבִ תּוב )שמות כט, מג( "ונועדתי שמה לבני ישראל ְוִנְקּדַ ּכָ מֹו ׁשֶ ן, ּכְ ּכָ ׁשְ ֱאָמר ֵאֶצל ַהּמִ ַהּנֶ
'המשכן יתקדש בכבודי, שתשרה שכינתי בו' )רש"י שם(, גם "בכבודי" - אלו 'מכובדי' שאלו הצדיקים38, ּוְכמֹו 

ן". נמצא,  ּכָ ׁשְ תּוב בפסוק נוסף, כי המשכן הוא בחינת כבוד )שם מ, לה( "ּוְכבֹוד ה' ָמֵלא ֶאת ַהּמִ ּכָ ׁשֶ
ֹטן  עֹוָלם ִמּקָ ּבָ ׁש ְלָכל ָאָדם ׁשֶ ּיֵ בֹוד ׁשֶ ל ַהּכָ י ּכָ שהמשכן והצדיקים הם בחינת 'כבוד', והסיבה לכך: ּכִ

יק, כי שורש כל  ּדִ ִלים ַרק ִמזֶּה ַהּצַ ם ֵהם ְמַקּבְ ּלָ דֹול, בין כבוד של קדושה ובין כבוד של גאוה, ּכֻ ְוַעד ּגָ
הּוא  הכבוד, איזה כבוד שיהיה, הוא ב'כבוד דקדושה', שהוא בחינת 'ענות אמת', שיש לצדיק האמת ׁשֶ

ה הּוא ַרק ֵאֶצל ֶזה  ֻדּלָ בֹוד ְוַהּגְ ל ַהּכָ י ּכָ ְך ַהּכֹל. ּכִ ּנּו ִנְמׁשָ ּמֶ ּמִ ן', ׁשֶ ּכָ ִחיַנת 'ִמׁשְ ִחיַנת 'ָעָפר', ּבְ ּבְ
יק שבכח ענוותנותו זוכה לביטול מוחלט לה' ית', ועי"ז כבר בחייו הוא נכלל בו ית', והכבוד של ה' ית'  ּדִ ַהּצַ
ּנּו,  ִלים ִמּמֶ ם ְמַקּבְ נשפע על ידו, כי הוא ית' אינו משפיע את כבודו רק במקום של ענוה ושפלות, ְוֻכּלָ

ה מֹוֵצא ַעְנְוָתנּותֹו',  ם ַאּתָ תֹו, ׁשָ ֻדּלָ ה מֹוֵצא ּגְ ַאּתָ ל ָמקֹום ׁשָ תּוב על הקב"ה )מגילה לא.(: 'ּכָ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ
ה – שלכן ימצא במקום גדולתו  ֻדּלָ בֹוד ְוַהּגְ ל ַהּכָ ם ׁשֹוֶרה ּכָ ְטנּות – ׁשָ ְפלּות ְוַהּקַ ְמקֹום ַהּשִׁ ּבִ ִנְמָצא ׁשֶ
ּכֹן  תּוב )ישעיה נז, טו( "רם ונשא שוכן עד וקדוש שמו מרום וקדוש ֶאׁשְ ּכָ מֹו ׁשֶ ענוה, כי שתיהן שורות ביחד, ּכְ

א ושפל רוח"39 - היינו שה' שוכן אצל השפל, כי במשכן ובצדיק, שהם בחינת 'עפר', שם יש ענוה  ּכָ ֶאת ּדַ
ושפלות, שהן המקומות הראויים להשראת השכינה, שהיא בחינת 'כבוד ה''40, כי במקום ענוותנותו ית' שם 

אתה מוצא גדולתו, ולכן כל כבוד שבעולם מקבלים רק דרך הצדיק.

עֹוָלם, בין מישראל ובין מאומות העולם, בין ׂשררה שבקדושה ובין  ּבָ ים )כל הממונים( ׁשֶ ל ָהָראׁשִ ן ּכָ ְוַעל ּכֵ
ִחיַנת 'ָעָפר'.  הּוא ּבְ יק, ׁשֶ ּדִ בֹוָדם ִמזֶּה ַהּצַ ִלים ּכְ ׂשררה של התנשאות וכבוד שלא בקדושה, כולם ְמַקּבְ
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ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ַהּכֹל  הּוא  בֹוד,  ְוַהּכָ ּיּות  ָהָראׁשִ ׁש  ְוִנְתַחּדֵ ַאֵחר,  ְלִהְתַמּנּות  א  ּבָ ה  ֻמּנֶ ַהּמְ זֶּה  ׁשֶ בֹוד,  ַהּכָ
ְבִחינֹות "ּוְכבֹוד ה' ָמֵלא  ּבִ בֹוד  ַהּכָ א  ּבָ ם  ָ ּשׁ ּמִ ׁשֶ ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ן  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ֲהָקָמתֹו ֶאת  ִפי  ּכְ י  ּכִ יק.  ּדִ ַהּצַ

"ל: ּנַ ּכַ ּיּות  בֹוד ְוָהָראׁשִ ל ַהּכָ ׁש ּכָ ן ִנְתַחּדֵ "ל, ּכֵ ּנַ ן" ּכַ ּכָ ׁשְ ֶאת ַהּמִ

יק ָצִריְך ִלְקרֹות  ּדִ ַהּצַ ׁשֶ י ּכְ ָרֵאל", ּכִ ה ְלַאֲהרֹן ּוְלָבָניו ּוְלִזְקֵני ִיׂשְ ִמיִני ָקָרא מֹׁשֶ ּיֹום ַהּשְׁ ה ְוֶזה "ַוְיִהי ּבַ
ְיֵדי  ְוַעל  "ל,  ּנַ ּכַ בֹוד  ם ַהּכָ ָ ּשׁ ׁשֶ ן,  ּכָ ׁשְ ַהּמִ הּוא ֵמִקים ֶאת  ֶזה ׁשֶ ּבָ י ָהָעם, הּוא קֹוֵרא אֹוָתם  ֶאת ָראׁשֵ
ה ֶאת  ֵהִקים מֹׁשֶ ִמיִני", ׁשֶ ּיֹום ַהּשְׁ ּנוּ. ְוֶזה "ּבַ בֹוד ִמּמֶ ל ַהּכָ ִאים ֵאָליו ְלַקּבֵ ם ּבָ ּלָ י ּכֻ ֶזה קֹוֵרא אֹוָתם, ּכִ
טֹן ְוַעד  י ָהָעם, ִמּקָ ַלל ָראׁשֵ ֵהם ּכְ ָרֵאל", ׁשֶ ה ְלַאֲהרֹן ּוְלָבָניו ּוְלִזְקֵני ִיׂשְ ן, ַעל ְיֵדי ֶזה, "ָקָרא מֹׁשֶ ּכָ ׁשְ ַהּמִ
"ל: ּנַ ִחיַנת "ַאֲהרֹן ּוָבָניו" ְוכּו', ּכַ ֵהם ּבְ י ָהָעם, ׁשֶ ל ָראׁשֵ ן, ָקָרא ֶאת ּכָ ּכָ ׁשְ י ַעל ְיֵדי ֲהָקַמת ַהּמִ דֹול. ּכִ ּגָ

י ָאז ָהָיה ֲהָקַמת  ָנה ִלְמָלִכים', ּכִ ָ יָסן רֹאׁש ַהּשׁ ּנִ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )רֹאׁש ַהָּׁשָנה ב.( 'ׁשֶ ְוֶזה ׁשֶ
"ל:  ּנַ ים ּכַ ים ְוָהָראׁשִ ל ַהְמֻמּנִ ל ּכָ ל ְמָלִכים, ׁשֶ בֹוד ׁשֶ ְך ַהּכָ ם ִנְמׁשָ ָ ּשׁ ּמִ ן, ׁשֶ ּכָ ׁשְ ַהּמִ

המקום והדרך לקבל כבוד, היינו מינוי וראשות, לכל 
ענין שצריך.

41. כן נוסף בכתב היד.
42. כמבואר לקמן )תורה רפ"ב(, וז"ל: ְוַדע ֶׁשֵּיׁש ְּבָכל 
ְרָעָיא  ֶׁשהּוא  ה,  ֶ מֹשׁש ְּבִחינֹות  ְוהּוא  רֹוֶעה,  ָודֹור  ּדֹור 

ָּכן, ע"כ. ה ִמְשׁש ְמֵהיָמָנא, ְוֶזה ָהרֹוֶעה הּוא עֹוֶשׂ
43. והנפקא מינה בזה שיש 'ראש השנה למלכים', 
פירש"י שם, וז"ל: למלכים – רגילים היו ִלְמנֹות זמן 
שטרותיהם לשנות המלך, משנה שעמד בה המלך, 
כדאמרינן במסכת גיטין )דף פ.( משום שלום מלכות, 

אאאתֹוֶטוא ֹוראאא

בֹוד, היינו, שכבר היה לממונה  ׁש ַהּכָ ַעם ִנְתַחּדֵ ָכל ּפַ י ּבְ בֹוד – ּכִ ׁשּות הראשיות41 וַהּכָ ְוֵכן ִהְתַחּדְ
בֹוד, גם  ּיּות ְוַהּכָ ׁש אצלו ָהָראׁשִ א ְלִהְתַמּנּות ַאֵחר, ְוִנְתַחּדֵ ה ּבָ זֶּה ַהְמֻמּנֶ זה כבוד ושררה, ועתה ׁשֶ

ָכל  ן, כי הצדיקים מקימים ּבְ ּכָ ׁשְ ִפי ֲהָקָמתֹו ֶאת ַהּמִ י ּכְ יק. ּכִ ּדִ התחדשות זו הּוא ַהּכֹל ַעל ְיֵדי ֶזה ַהּצַ

ַעם את המשכן בעבודתם ובתפילתם42, ובכל הקמה והקמה עומד המשכן במצב ובאופן אחר, וכפי הקמתו  ּפַ
ן  "ל, ּכֵ ּנַ ן" ּכַ ּכָ ׁשְ ְבִחינֹות: "ּוְכבֹוד ה' ָמֵלא ֶאת ַהּמִ בֹוד – ּבִ א ַהּכָ ם ּבָ ָ ּשׁ ּמִ באותו הפעם את המשכן ׁשֶ

"ל. ּנַ ּיּות אצל כל הראשים והממונים שבעולם ּכַ בֹוד ְוָהָראׁשִ ל ַהּכָ ׁש ּכָ ִנְתַחּדֵ

יבאר כיצד הבחינות שהתגלו בתורה זו, רמוזים בקרא ד"ויהי ביום השמיני" שפתח בו

ִמיִני  ּיֹום ַהּשְׁ ה. ְוֶזה שנאמר בפסוק שבפתיחת התורה, גבי ראש חודש ניסן שבו הוקם המשכן: "ַוְיִהי ּבַ
ָרֵאל". ויש להבין למה היתה הקריאה הזאת תלויה בהקמת המשכן  ה ְלַאֲהֹרן ּוְלָבָניו ּוְלִזְקֵני ִיׂשְ ָקָרא ֹמׁשֶ
ֶזה  י ָהָעם, הּוא קֹוֵרא אֹוָתם ּבָ יק ָצִריְך ִלְקרֹות ֶאת ָראׁשֵ ּדִ ַהּצַ ׁשֶ י ּכְ שהיתה ביום השמיני, ומשיב: ּכִ

"ל, ְוַעל ְיֵדי ֶזה שהוא מקים את המשכן ומושך להם את  ּנַ בֹוד ּכַ ם ַהּכָ ָ ּשׁ ן – ׁשֶ ּכָ ׁשְ הּוא ֵמִקים ֶאת ַהּמִ ׁשֶ
ּנּו.  בֹוד וההתמנות ִמּמֶ ל ַהּכָ ִאים ֵאָליו ְלַקּבֵ ם ּבָ ּלָ י ּכֻ הכבוד, הוא קֹוֵרא אֹוָתם, ּכִ

ה ְלַאֲהֹרן ּוְלָבָניו ּוְלִזְקֵני  ן, ַעל ְיֵדי ֶזה: "ָקָרא ֹמׁשֶ ּכָ ׁשְ ה ֶאת ַהּמִ ֵהִקים ֹמׁשֶ ִמיִני", ׁשֶ ּיֹום ַהּשְׁ ְוֶזה: "ּבַ
י  ל ָראׁשֵ ן ָקָרא ֶאת ּכָ ּכָ ׁשְ י ַעל ְיֵדי ֲהָקַמת ַהּמִ דֹול. ּכִ טֹון ְוַעד ּגָ י ָהָעם, ִמּקָ ַלל ָראׁשֵ ֵהם ּכְ ָרֵאל", ׁשֶ ִיׂשְ

"ל.  ּנַ ִחיַנת 'ַאֲהֹרן ּוָבָניו ְוכּו'' ּכַ ֵהם ּבְ ָהָעם, ׁשֶ

ָנה ִלְמָלִכים43, והכוונה  ָ יָסן הוא ֹראׁש ַהּשׁ ּנִ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )בראש השנה דף ב.(, ׁשֶ ְוֶזה ׁשֶ
י  בפנימיות ב'ראש השנה למלכים' – שביום הזה המלך מקבל את ההתמנות והראשיות שלו מחדש, ּכִ

ל  ל ּכָ ל ְמָלִכים, וכן הכבוד ׁשֶ בֹוד ׁשֶ ְך ַהּכָ ם ִנְמׁשָ ָ ּשׁ ּמִ ן, ׁשֶ ּכָ ׁשְ ָאז בראש חודש ניסן ָהָיה ֲהָקַמת ַהּמִ
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ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ֹחֶדׁש,  ִחיַנת רֹאׁש  ּבְ ֶזה  י  ּכִ ְוָקא,  ּדַ ִניָסן  ֹחֶדׁש  רֹאׁש  ּבְ ן  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ֲהָקַמת  ָהָיה  ן  ּכֵ ְוַעל 
"ל: ּנַ ּכַ ָנה ִלְמָלִכים',  ָ ִחיַנת 'רֹאׁש ֹחֶדׁש ִניָסן רֹאׁש ַהּשׁ "ל, ְוֶזהּו ּבְ ּנַ ּכַ ים  ל ָהָראׁשִ ים ּכָ ׁשִ ִנְתַחּדְ

וקבעו חכמים אחד בניסן לתחילת שנתו, ואפילו עמד 
בשבט או באדר, כלתה שנתו משהגיע ניסן, ויתחילו 

)מניסן( למנות לו שנה שניה, עכ"ל.

44. בכתב יד ליתא לתיבת 'ניסן' )אף שכך הוא האמת 
שאז היתה ההקמה(, כי באמת רבינו לא דורש את השם 

וגם  'התנשאות'.  לשון  שניסן  לומר,  יש  אכן  ניסן. 
בשם שלו בתורה "החודש הראשון", גם משמע לשון 

ראשיות וראשונות - לשון התנשאות.
45. כמבואר ענין זה לקמן )תניינא, תורה ה' אות י'(, וז"ל: 
ַהָּׁשָנה  ִניָסן רֹאׁש  ִּכי  ְּבִניָסן,  ַהַּמְלָאְך הּוא  ִחּזּוק  ְוִעָּקר 
ַלְמָלִכים )רֹאׁש ַהָּׁשָנה ב.(, ְוָאז ִנְתַחֵּדׁש ָּכל ַהִהְתַמּנּות ֶׁשל 
ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד, ְוָאז נֹוְתִנין ְלָכל ַהַּמְלָאִכים ַהִהְתַמּנּות 
ֶׁשָּלֶהם  ַהִהְתַמּנּות  ְלֻכָּלם  נֹוְתִנין  ָאז  ִּכי  וכו',  ֶׁשָּלֶהם 

ִּכְרצֹונֹו ִיְתָּבַרְך, עכ"ל.

אאאתֹוֶטוא ֹוראאא

"ל, והארה זו מתחדשת בכל שנה ושנה ביום א' ניסן, ולכן בכל שנה, ניסן הוא  ּנַ ים ּכַ ים ְוָהָראׁשִ ַהְמֻמּנִ
'ראש השנה למלכים'. 

ִחיַנת 'ֹראׁש ֹחֶדׁש', לשון 'ראש  י ֶזה ּבְ ְוָקא, ּכִ ֹראׁש ֹחֶדׁש ִניָסן44 ּדַ ן ּבְ ּכָ ׁשְ ן ָהָיה ֲהָקַמת ַהּמִ ְוַעל ּכֵ
ִחיַנת הנאמר שם במשנה 'ֹראׁש ֹחֶדׁש  "ל45. ְוֶזהּו ּבְ ּנַ ים ּכַ ל ָהָראׁשִ ים ּכָ ׁשִ ַעל ְיֵדי ֶזה ִנְתַחּדְ ַחדש' ׁשֶ

"ל. נמצא, שהטעם שמשה רבינו קורא בזמן הקמת המשכן לכל סוגי  ּנַ ָנה ִלְמָלִכים', ּכַ ָ ִניָסן – ֹראׁש ַהּשׁ
הממונים, כגון הזקנים, אף שאינם כהנים ואין קריאתם לכאורה לצורך עבודת המשכן, הוא כדי לתת להם 

התחדשות וראשיות חדשה. וענין זה נעשה גם מצד הזמן של ראש חודש ניסן, ולכן אף שתחילת עשיית 

המשכן החלה למחרת יום הכיפורים, ובנייתו הושלמה ביום כ"ה כסליו, מ"מ חנוכת המשכן וגמר הקמתו, 

היה בראש חודש ניסן דוקא, כי רק אז המשכן יכול היה לעשות את פעולתו – למשוך את השראת השכינה 

וכבוד ה', ולתת את הכבוד והמינוי לכל מי שצריך. 
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